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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

 

 
 

 هاي مجموعه بخشنامه

 مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي 

 مبارزه با پولشوييو 

 ١٣٩٧سال 

   



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٢صفحه       

  
  

 به نام خدا

  
  
  

 گفتارپيش

  

هاي ابالغي مديريت کل اي منسجم از بخشنامهرو که مجموعهمجموعه پيش

مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

 گردآوري سنوات قبل،به سياق باشد، مي» ١٣٩٧سال «ايران طي سال گذشته 

انتشار اين مجموعه، گردد. اميد است تقديم حضور ميدر ادامه  و  شده

بکه بانکي شهاي ناظر بر دسترسي عموم به مقررات، ضوابط و پژوهشتسهيلگر 

  .باشدکشور 

 آباديحميدرضا غني  
 مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي  

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  
 ١٣٩٨تابستان   
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 ٣صفحه       

  فهرست

ــماره   عنوان ش
	صفحه

 8 ......................................................... بانكي مقررات و مطالعات اداره هايبخشنامه: اول بخش
 و حل هاينظام اصلي  هايويژگي” سند  ترجمه ابالغ ؛05/02/1397 مورخ 31312/97 شماره  بخشنامه  -1

 9 ............................................... )مالي ثبات هيات انتشارات از(“ مالي موسسات موثر فصل
سبه  دستورالعمل ” اصالحي  نسخه  ابالغ ؛05/02/1397 مورخ 31434/97 شماره  بخشنامه  -2  سرمايه  محا

 103 .......................................................... “اعتباري موسسات سرمايه كفايت و نظارتي

 با صــحيح داخلي كنترل ســازوكارهاي اتخاذ لزوم ؛ 09/02/1397 مورخ 34660/97 شــماره بخشــنامه -3
 123 ..................... اعتباري موسسات و هابانك در تقلب ريسك كاهش جهت پيشگيرانه رويكردي

شنامه  -4 شور  بانكي شبكه  تكاليف از برخي ابالغ ؛18/02/1397 مورخ 45821/97 شماره  بخ  در مقرر ك
 125 .................................................................... كشور كل 1397 سال بودجه قانون

 بازپرداخت مدت حداكثر و پرداخت قابل سقف  جدول ؛07/03/1397 مورخ 76107/97 شماره  بخشنامه  -5
 126 ...................................... مربوط مقررات و قوانين به تعناي با اعطايي الحسنهقرض انواع

 جاري حساب  دستورالعمل  شده بازنگري نسخه  ابالغ ؛23/03/1397 مورخ 93898/97 شماره  بخشنامه  -6
 128 .................................................................................................. )ريالي(

اعتباري موسسات   درآمد شناسايي   دستورالعمل  ابالغ ؛27/03/1397 مورخ 96778/97 شماره  بخشنامه  -7
 ......................................................................................................... 141 

شنامه  -8  ديتول موانع رفع قانون به يمواد الحاق قانون ابالغ ؛26/04/1397 مورخ 137041/97 شماره  بخ
 151 .................................................................. كشور يمال نظام يارتقا و ريپذرقابت
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 شبكه به اقتصادي يهماهنگ يعال يشورا مصوبه ابالغ ؛7/5/1397 مورخ 152426/97 شماره بخشنامه -9
 154 ........................... بورس قيطر از ارياخت در يهابنگاه سهام يواگذار موضوع با كشور يبانك

 155 .. 2 بال سند ترجمه نهايي و پنجم بخش ابالغ ؛16/5/1397 مورخ 167433/97 شماره بخشنامه -10

 در منعقده گذاريســپرده قراردادهاي تمديد امكان ؛29/5/1397 مورخ 184664/97 شــماره بخشــنامه -11
 292 ............... اوليه قرارداد شرايط با ماهيك مدت به 11/06/1396 لغايت 02/06/1396 زماني بازه

 تمديد امكان بخشنامه درخصوص  توضيحات  ابالغ ؛06/06/1397 مورخ 193904/97 شماره  بخشنامه  -12
سش  به نظر امعان با( دارمدت گذاريسرمايه  هايسپرده  قرارداد ماههيك شت  و هاپر  متفاوت هايبردا

 293 ....................... )29/05/1397 مورخ 184664/97 شماره بخشنامه مفاد از كشور بانكي شبكه

شنامه  -13 صالح  قانون" ابالغ ؛10/06/1397 مورخ 196703/97 شماره  بخ ست    اجراي قانون ا  هايسيا

 295 ................................. كشور بانكي شبكه به "اساسي قانون) 44( چهارم و چهل اصل كلي

صره ) و( بند ياجرا درخصوص  حاتيتوض  ؛21/06/1397 مورخ 213216/97 شماره  شنامه بخ -14 ) 16( تب
 305 ..................................................................... كشور كل 1397سال بودجه قانون

 و نظارت فعاليت، تاسيس،  نحوه دستورالعمل  ابالغ ؛21/08/1397 مورخ 291729/97 شماره  بخشنامه  -15
 307 ................................................. ايران در خارجي بانك نمايندگي دفتر و شعبه تعطيلي

شنامه  -16 ستفاده  و صدور  جديد شرايط  و شيوه  ابالغ ؛11/09/1397 مورخ 318175/97 شماره  بخ  از ا
 328 ................................................................................. شده تضمين هايچك

 330 ...... “چك صدور قانون اصالح قانون” ابالغ ؛12/09/1397 مورخ 320465/97 شماره بخشنامه -17

شنامه  -18 ستورالعمل  ترجمه ؛13/09/1397 مورخ 320832/97 شماره  بخ  ياعتبار سك ير تيريمد يهاد
 344 .................. )يمالز يمركز بانك يرهنمودها مجموعه( ياتوسعه يمال موسسات و هابانك در

 احراز ينحوه دستورالعمل  " اصالحي  نسخه  ابالغ ؛13/09/1397 مورخ 321832/97 شماره  بخشنامه  -19
 409 دستورالعمل) 4( ماده به تبصره كي الحاق - "اعتباري موسسات مديران ايحرفه صالحيت سلب و
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 گذاريسرمايه  هايسپرده  سود  پرداخت معيار تغيير ؛01/10/1397 مورخ 344336/97 شماره  بخشنامه  -20
شمار  از عادي مدتكوتاه ساب  مانده حداقل شمار؛ ماه به روز سبه  مبناي ماه در ح  هايسپرده  سود  محا

 425 ........................................................................ عادي مدتكوتاه گذاريسرمايه

 مالي اسناد  اوراق پذيرش نحوه دستورالعمل ” ابالغ ؛12/10/1397 مورخ 362013/97 شماره  بخشنامه  -21
سالمي  سهيالت  اعطاي ضمانت  عنوان به ا  »ح« بند موضوع “ عمراني هايطرح مجري پيمانكاران به ت

 427 ................................................. كشور كل 1397 سال بودجه قانون) 16( تبصره ذيل

 خصوص  در يمل تيامن يعال يشورا  مصوبه  ابالغ ؛12/10/1397 مورخ 362038/97 شماره  بخشنامه  -22
 431 ............................ ژهيو اقامت مدرك يدارا يرانيرايغ اتباع به يبانك خدمات ياعطا امكان

 432 ....... )3( بال ترجمه پاياني و دوم بخش ابالغ ؛4/12/1397 مورخ 429761/97 شماره بخشنامه -23

شنامه  -24 صول " ترجمه ابالغ ؛13/12/1397 مورخ 444630/97 شماره  بخ  جديد سند  -"بحران آزمون ا
 505 ................................................ 2018 سال در بال بانكي نظارت كميته توسط منتشره

 523 ............................................................... بانكي مجوزهاي اداره هايبخشنامه: دوم بخش

 ليارب و هيمانيسل يشهرها در شعبه سيتأس امكان اعالم ؛05/01/1397 مورخ 501/97 شماره  بخشنامه  -1
 524 ............................................................................................. عراق كشور

 526 ......... كشور از خارج در يبانك يواحدها سيتأس ؛20/3/1397 مورخ 88927/97 شماره بخشنامه -2

ــنامه -3 ــماره بخش ــنامه اصــالح لزوم ؛21/3/1397 مورخ 90642/97 ش ــاس ــنامه مطابق اس ــاس  نمونه اس
 528 ................................................................................... واسپاري هايشركت

ــنامه -4 ــماره بخش ــنامه اصــالح لزوم ؛22/3/1397 مورخ 91237/97 ش ــاس ــنامه مطابق اس ــاس  نمونه اس
 529 ................................................................................... واسپاري هايشركت

ــنامه -5 ــماره بخش ــت ؛17/10/1397 مورخ 368432/97 ش  و هابانك ارياالخت تام ندهينما يمعرف درخواس
 530 ........................................................... يبانك يمجوزها اداره به ياعتبار موسسات
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 ٦صفحه       

 مربوط هايدرخواست  كليه به رسيدگي  فرآيند اعالم 04/11/1397 مورخ 393400/97 شماره  بخشنامه  -6
ــاباجه شعب،  از هريك اطالعات در تغيير هرگونه و تبديل ادغام، و تعطيلي جابجايي، ايجاد، به  يا و هــ

ست  ثبت لزوم و الكترونيكي صورت  به صرفاً  مزبور نهادهاي نمايندگي دفاتر  سامانه  در فوق هايدرخوا
 531 ............................................................ اعتباري مؤسسات و هابانك شعب مديريت

 نياز مورد اطالعات حداقل« شده  روز به فرم ارسال  ؛06/11/1397 مورخ 395640/97 شماره  بخشنامه  -7
 فرم تكميل لزوم بر تأكيد و »هاليزينگ منتخب حسابرسان صالحيت تأييد جهت حسابرسي  مؤسسات   از

 533 .................................... بانك اين از تأييديه اخذ و عمومي مجامع برگزاري از پيش مزبور

 و هابانك نمونه اســاســنامه ” مفاد رعايت لزوم ؛17/11/1397 مورخ 411076/97 شــماره بخشــنامه -8
سسات   ستورالعمل ” و“ غيردولتي غيربانكي اعتباري مؤ سسات   در شركتي  حاكميت بر ناظر الزامات د  مؤ
 536 ................................ عامل هيأت اعضاي به اختيار تفويض درخصوص“ غيردولتي اعتباري

 مجاز امضاي  صاحبان  كليه امضاء  نمونه ارسال  لزوم ؛7/12/1397 مورخ 436561/97 شماره  بخشنامه  -9
 537 ............................................... ناجا رانندگي و راهنمايي پليس به اعتباري مؤسسات در

 539 ..................................... تروريسم مالي تأمين و پولشويي با مبارزه اداره هايبخشنامه: سوم بخش

 540 ......... يمجاز يارزها -نيكو تيب خصوص در 28/01/1397 مورخ 19777/97 شماره بخشنامه -1

 شدن  يكاربرد نامهنيآئ ياصالح ) 9( ماده درخصوص  02/02/1397 مورخ 24759/97 شماره  بخشنامه  -2
 541 .................................................................................... يمل شناسايي كارت

شنامه  -3 صوص  در 01/05/1397 مورخ 144569/97 شماره  بخ سا    مدارك اعتبار مدت ديتمد خ  ييشنا
 546 ........................................................... يخارج اتباع 11 تيهو و 12 مرحله شيآما

 نيتام با مبارزه قانون اصالح قانون ابالغ خصوص در 18/06/1397 مورخ 208441/97 شماره بخشنامه -4
 548 .......................................................................................... سميترور يمال
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مه   -5 نا ــ ماره  بخشـ ــ بارزه  مقررات قيدق ياجرا لزوم بر دي تاك  ؛19/06/1397 مورخ 210309/97 شـ  با  م
 553 ............................................................................... يبانك شبكه در ييپولشو

 554 . )برچسب بدون( يكيالكترون ديرواد خصوص در 02/08/1397 مورخ 269053/97 شماره بخشنامه -6

شنامه  -7 صوص  در 30/08/1397 مورخ 305103/97 شماره  بخ  اتباع گذرنامه ديرواد اعتبار مدت ديتمد خ
 555 ............................................. 31/03/1398 خيتار تا يخانوار طرح مشمول يافغانستان

 يخارج اتباع ياختصاص   شماره  استعالم  خصوص  در 14/09/1397 مورخ 323052/97 شماره  بخشنامه  -8
 557 ........................................................................ ياعتبار موسسات و هابانك به

ــنامه -9 ــماره بخش ــتر آمار مطابقت خصــوص در 27/09/1397 مورخ 339961/97 ش  اطالعات با انيمش
 558 ............................................................................................ نهاب سامانه
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  :بخش اول

هاي اداره مطالعات و بخشنامه
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 ٩صفحه       

ابالغ ترجمه سند ؛ ٠٥/٠٢/١٣٩٧ مورخ ٣١٣١٢/٩٧بخشنامه شماره  -١

(از انتشارات  “هاي حل و فصل موثر موسسات ماليهاي اصلي نظامويژگي”

  )هيات ثبات مالي

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستديران عامل محترم بانکم

 ونزوئال -سسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايرانؤم

  با سالم ؛

، همان  مالي و باألخص هايبحرانگونه که اســـتحضـــار دارند احتراماً

توانند ثبات و طور بالقوه ميهاي بانکي تهديدهايي هســـتند که بهبحران

سالمت نظام مالي و بانکي را در هر کشوري با مخاطرات جدي مواجه سازند. 

ستگذار و ناظر بازارهاي مالي،  سيا ست مقامات  ضروري ا ساس،  بر همين ا

يت ب مدير تدابير الزم براي پيشـــگيري و  مات و  قدا خاذ حرانا ها را ات

شان سريع به وقايع بحرانينمايند تا بتوانند عالوه بر ن با  دادن واکنش 

کمترين هزينه آن را مديريت نمايند. در همين خصـــوص بحران مالي ســـال 

ميالدي و آثار آن بر بخش واقعي اقتصاد در کشورهاي درگير به خوبي  ٢٠٠٧

ربط در انجام کشــورهاي ذيهاي مختلف مالي در نشــان داد که  مقامات بخش

سکواکنش سريع جهت کنترل ري ضعفهاي  کرد، ها را تهديد ميهايي که آنها و 

ستيضعف سازمانها و کا صه،  شتند. لذا براي رفع اين نقي هاي هاي جدي دا

المللي و همچنين المللي نظير هيأت ثبات مالي، بانک تســـويه بينبين

يافته، اصالحات مختلفي را در  توسعهمقامات ناظر مالي در کشورهاي عمدتاً 

گانه ايجاد ترتيبات نهادي مناســـب، تدارک اطالعات کافي و هاي ســـهحوزه

کارا تدارک ابزارهاي قوي و  چارچوب مربوط و  قانوني و مقرراتي در  هاي 

له مهمترين اين نوآوري ند. از جم مال نمود ها در پيشـــگيري و خود اع

هاي نهادي و ابزارهاي نکي، ايجاد چارچوببامالي و هاي مواجهه با بحران

ــازي ( ــوعات بازس ــوص موض ــل مالي Recoveryاجرايي قوي در خص ) و حل و فص

)Resolutionشکل) بانک سات مالي م س ساير مؤ ست. چه قبل از ها و  دار بوده ا

هاي الزم براي ها و رويهآن بسياري از کشورها فاقد حمايت قانوني، سياست

ــ ــازي و حل و فص ــکلل بانکبازس دار بودند و ابزار کمک به چنين هاي مش

 بود. )Bail-outهايي عمدتاً روش نجات از بيرون (بانک

ستا،  سال در همين را ست در  ضو گروه بي شورهاي ع با افزايش  ٢٠٠٩ک

ــيس هيأت ثبات مالي  دامنه اهداف و وظايف مجمع ثبات مالي اقدام به تأس

)Financial Stability Board (FSB) ( ـــال هاي ويژگي ٢٠١١نمود. هيأت مزبور در س

ـــلي نظام ـــات مالي را با عنوان اص ـــس ـــل مالي مؤثر مؤس   هاي حل و فص

»the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (Key Attributes)  «

. عالوه آور نمودسرفصل تهيه و براي اعضاي گروه بيست الزام ١٢مشتمل بر 

هاي ســند هيأت ثبات مالي به منظور تکميل پيوســت ٢٠١٤بر اين، در ســال 

گذاري اطالعات مربوط به حل و فصل مزبور، رهنمودهايي را در خصوص اشتراک

که مبتني بر آن، ويژگي يه نمود  بازار ارا هاي تکميلي مالي و اجزاي 

) و FMIs( هاي بازار ماليبراي اســـتفاده در بازارهاي بيمه، زيرســـاخت

هاي اصلي هاي مشتري در فرآيند حل و فصل مالي به ويژگيحمايت از دارايي

 ٢٠١٤هايي در ويرايش سال الذکر به عنوان ضميمهاسناد فوقاضافه گرديد. 
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ــند ويژگي ــت. ليکن هيچ گونه تغييري در متن س ــده اس ــلي لحاظ ش هاي اص

سال  صلي روي نداده ا ٢٠١١ويرايش  سند سند دوازده ويژگي ا ست. همچنين 

ــتمل بر مباني کليدي براي نظامويژگي ــلي مش ــل مالي هاي اص هاي حل و فص

سات مالي که مي س ستمي انواع مؤ سي ست داراي آثار  شک توانند در مواقع 

  باشند، است.

سند بندي ميدر يک جمع شت که  رهنمود  Key Attributesتوان چنين عنوان دا

صل مالي بانک صر الزم براي حل و ف صوص عنا سات مالي مهمي در خ س ها و مؤ

ثبات مالي را داشــته و متکي به اســت به نحوي که کمترين آثار مخرب بر 

وجوه منابع عمومي نباشـــد. امروزه بســـياري از کشـــورهاي جهان داراي 

شخص چه به صالحيه قانونصورت قانون مجزا يا بهقوانين م بانکداري  صورت ا

صل بانک سازي و حل و ف ضوع باز صوص مو شابه در خ ساير قوانين م هاي يا 

دار هستند. بر اين اساس و نظر به اهميت موضوع و بسط و نشر مباني مشکل

نه و  مات پيشـــگيرا قدا جام ا مادگي و ان جاد آ نظري آن و نيز لزوم اي

مالي و همچنين افزايش توان واکنش ســـريع به تحوالت بازارهاي پولي و 

دار در کشور با رويکرد صيانت از حقوق و منافع تعامل با بانک هاي مشکل

هاي بانکي و ارتقاي ثبات و ســالمت نظام عامه و پيشــگيري از وقوع بحران

سند  سالمي ايران در اولين گام ترجمه  شور، بانک مرکزي جمهوري ا بانکي ک

Key Attributes  المللي در اين خصــوص به عنوان يکي از مهمترين اســناد بين

ــتور کار خود قرار داد  ــخهرا در دس ــت نس ــند که به پيوس اي از ترجمه س

 اين عالما ضمن در پايان،شود. برداري ايفاد ميمزبور جهت استحضار و بهره

ساني اطالع پايگاه در مزبور سند ترجمه که  بانکي نظارت زير بخش مرکزي بانک ر

سترس در ست، د  و نظر هرگونه وجود صورت ود چنانچه درموجب امتنان خواهد ب ا

  .فرمايند مندبهره خود نظرات از را بانک اين تکميلي، و اصالحي پيشنهاد

سط و تعميق ادبيات نوين  شار چنين آثاري، به ب صل انت ست ماح اميد ا

نظارت بانکي در شــبکه بانکي و ارتقاي ثبات و ســالمت نظام بانکي کشــور 

  .بيانجامد. انشاءا...
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 پيشگفتار

صلي هاي ويژگي صل مؤثر  نظام ا شاره دارد كه هيأت        1مؤسسات مالي  هاي حل و ف ضروري ا صلي  صر ا به عنا

شتن يك   2ثبات مالي صل مالي  براي دا ست.  نظام حل و ف ي مذكور هاويژگيهاي داللتاز جمله مؤثر تعيين نموده ا

كه بدون اين، يابدها تداوم ميمؤسسات مالي را در حالي كه ارايه خدمات كليدي آن   ،مقامات مسئول  اين است كه  

   .مورد حل و فصل قرار دهند ،دهندگان شودزياني متوجه ماليات

صلي ويژگي هيأت ثبات مالي شست    هاي ا شورهاي گ   2011سال   Plenaryرا در ن سران ك روه ارايه نمود و 

ست      ش ست آن را در ن ستانداردهاي بين با عن Cannesبي صل مالي  نظامالمللي جديد براي وان ا ضا  هاي حل و ف ام

 ي عضو كشورها  همهنظام حل و فصل مالي  بندي اشاره دارد كه بايد در  دوازدهبه مجموعه  هاي اصلي ويژگينمودند. 

  گردد:لحاظ گردد كه شامل موارد ذيل مي

 دامنه -١

 يمقام حل و فصل مال -٢

 مالي حل و فصل اختيارات -٣

، ، وثيقه گيريتســـويه قرارداديها، ها در مقابل طلببدهي ترتها -٤

 هاي مشترياندارايي تقکيک

  تمهيدات حفاظتي(قانوني) -٥

  يدر حل و فصل مال ين ماليمأت -٦

  برون مرزي هاييهمکار يبرا يط چارچوب حقوقيشرا -٧

  ت بحرانيريمد هايگروه -٨

  نهاد محور  برون مرزي توافقات همکاري -٩

  يريحل و فصل پذ هاييابيارز -١٠

  يو حل و فصل مال يبازساز يطراح -١١

  اطالعات يو به اشتراک گذار دسترسي -12
 سند  ٢٠١٤نسخه 

كردند موافقت نمودند كه تكميل مي 2011را در سال  هاي اصليسند ويژگيهيأت ثبات مالي  اعضاي كهزماني

شتري براي تكميل   شرايط بازار و   هاينظامبا  مرتبط هايويژگيرهنمودهاي بي هاي هدف بازار بطور اخصحقوقي، 

هاي ويژگيبخشــي و ثبات  كشــورهاي مختلف به نگارش درآورند تا اثر هاي بازار بيمه و بورس)(نظير زيرســاخت

  در كشورهاي مختلف تقويت شود. اصلي

                                                 
١- The Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions(KAs) 
٢  Financial Stability Board (FSB) 
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 ماليفصل  گذاري اطالعات مربوط به حل و ، هيأت ثبات مالي رهنمودهايي در خصوص اشتراك  2014در سال  

هاي بازار هايي را براي اســتفاده در بازارهاي بيمه، زيرســاختويژگي بر آن اســاس، ارايه نمود كهرا و اجزاي بازار 

  .  گرديداضافه  هاي اصليويژگيه هاي مشتري در فرآيند حل و فصل مالي بمالي  و حمايت از دارايي

 ست الحاظ شده   2014سال   ياصل  يهايژگيسند و  ديش جديرايدر و ييهامهيضم به عنوان  الذكراسناد فوق 

صل  ويژگي دوازدهدر متن  يرييچ گونه تغيه و ست.   يرو 2011سند اكتبر   يا صل  ويژگي دوازدهنداده ا ان به عنو يا

ستانداردها  صل  يا صل مال  يهانظام يبرا يا سات    انواعهمه  يحل و ف س ست     توانندميكه  يمال مؤ شك در مواقع 

 .نداپوشش دادهرا  ،باشند يستميس داراي آثار

ــتر به منظور يب يفراهم نمودن رهنمودها  يبرا يت ثبات مال  أي ه ــازگار و موثر   ياجرا يارتقا   ش  يها ويژگيس

  .نموداقدام خواهد  ياصل

 هاي اصليهاي ويژگيپيوست

كند. آنها به عنوان  يفراهم م ياصل يهاويژگير ياجرا و تفس يي برايرهنمودها ،ياصل يهاويژگي يهاپيوست

ــ ــل يهاويژگياز  يبخش ــوب ياص ــوينم محس ــت يكه اجزايدر حال د.نش ق با يتطب يابياهداف ارز يبرا هاپيوس

شده    ياصل  يهاويژگي يابيارز يشناس  ن اجزا در روشيكن ايرسند ل  يمهم به نظر م ياصل  يهاويژگي نشان داده 

  ان است:يقابل ب ضميمهدر دو  ياصل يهاويژگي هايپيوست 3اند.

 هاي اصليويژگيرهنمود كلي براي اجراي  يك: ضميمه

  ياهداف حل و فصل مال ياطالعات برا يبه اشتراک گذار   -پيوست يک
  ين الملليمحور ب مؤسسه يبات همکاريترت يعناصر اصل   - پيوست دو
  يريپذفصل  حل و هاييابيارز- پيوست سه

  يو حل و فصل مال يبازساز هايطرح يعناصر اصل   - پيوست چهار
  قراردادهااز موعد  پيشانقضاي حقوق  تعليق موقت  - پيوست پنج

  محور رهنمود بخش ضميمه دو:
فعاالن    و يبازار مال هايرساختيز يحل و فصل مال -پيوست يک
  يمال يبازارها
  مه گرانيب يحل و فصل مال   - پيوست دو
  يو فصل مالان در حل يمشتر ييت از دارايحما -پيوست سه

شخ  رهنمود بخش محور ضوع  يص ايبه ت صل  يهاويژگيتنها همه نه پردازد كه مين مو ها همه بخش يبرا يا

ست بلكه برخ    سب ا ض  مندازينها بخش يمنا س  ،حيتو ستند موثر  يشتر به منظور اجرا يق بير و تطبيتف رهنمود  .ه

 يهاويژگي رهنمود مذكورقابل درك است.   يدر بخش خاص  ياصل  يهاويژگيدهد كه چگونه يبخش محور نشان م 

                                                 
 منتشر گردد. ۲۰۱۵ل يرود در اوايانتظار م يابيارز يروش شناس يينسخه نها - ٣
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ــل ــل يها يژگيخاص در ارتباط با و    ويژگيك ي در  اين رهنمود بايد  كند و  يل مي تكمرا  ياص مورد  مرتبط با آن  ياص

شود كه   يد چنين مطلب نبايااز رد. يمالحظه قرار گ صل  هايويژگين برداشت  ساده از آن  بخشي ا ي يا قابل  يابطور 

  مربوطه وجود ندارد. پيوستحات اضافه در يچ گونه توضيهرا يز ،اعمال است
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 مقدمه

صل مال  نظامك ياهداف  صل مال   يموثر ا يحل و ف ست كه حل و ف سات مال   ؤم ين ا س  را بدون يس  يدب جيآ

ضمن آن يپذير نماامكانات دهندگان يان به ماليل زيو بدون تحم يستم يس  صاد  ياتيح يكه از عملكردهاد.  از  ياقت

ب نشده كه در سلسله مرات   ن نشده و بيمه يسهامداران و طلبكاران تضم   يان برايجذب ز يايجاد سازوكارها ق يطر

  د، حفاظت نمايد.نشوها لحاظ مييتصفيه بده

ــل مال   نظام ك ي  ــپرده گذاران، ب ي حما  يبرا يكاربرد  يها بات و طرح يترت يموثر(دارا يحل و فص مه يت از س

  د:يبا گذاران خرد)هيو سرما گذاران

س  يتداوم خدمات مالاز    -1 سو  نظام يو عملكردها يستم يمهم و  صل ياطم باز پرداخت ه، يپرداخت، ت  نان حا

  د؛ينما

، پوشش داده شده اند   يامهيب يهابات و طرحيكه توسط ترت   گذارانيهيو سرما گذاران بيمه گذاران،از سپرده  -2

  ؛نان حاصل كندياطم انيشده مشتر تفكيك يهاييدارا  عيسر استردادن از يت كند و همچنيحما

سهامداران)، انيز   -3 ضم   يطلبكاران ب  ها به مالكان( شده و ت شده با  يمه ن سله مراتب   تن ن سل مطالبات  وجه به 

  ؛تخصيص يابد هاآن

  ؛دهايي اتكا ننمايتين حمايجاد انتظارات در خصوص در دسترس بودن چنيو عدم ا يعموم يت ماليبه حما  -4

زبان يم يدر كشورها  يلكلي حل و فصل ما  يهانهين هزيو بنابرا ها اجتناب كندي ارزشرضرور يب غيخراز ت   -5

به  وارده انيز يســازبت به حداقلر اهداف نســيبا ســا ين در هماهنگيو همچنرا به حداقل برســاند  مبدأو 

  د.ياقدام نما طلبكاران

شفاف و   يهاهيجاد روين اير بودن و همچنيپذينيش بيپت و يجاد سرعت، شفاف  يا يبرارا  قانوني يهانهيزم   -6

  ؛فراهم نمايد مندنظام يحل و فصل مال يشرفته برايپ يهاطرح

ــب مورد  يداخل يهماهنگ  ،اتتبادل اطالع   ،يهمكار  يبرا حقوقي يهانهيزم -7 ل و مقامات حهماهنگي با  و حس

  ؛ي فراهم نمايدحل و فصل مال حينقبل و  ،يخارج يفصل مال

  د؛نمند از بازار خارج شونظامتوانند به روش يم متوقف يمال مؤسساتنكه ينان از اياطم -8

شد و از ا  -9 صل  ر بازار محو يهاحلراه يبراي را يهازهيبازار را ارتقا دهد و انگ ظمق نين طريمعتبر با در حل و ف

  .ديجاد نمايامالي 
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ات اريابزارها و اخت از يعيدامنه وس  ،داشته باشند كه مقام حل و فصل    يحل و فصل مال  نظام يست يكشورها با 

صل   يبرا سه   ك يحل و ف س ست كه  يمال مؤ ا داردارد، نشدن آن وجود   احيا يبرا  يا انتظار معقوليو  قابل احيا ني

 داراي ابزارهاي ذيل باشد:د يبا يحل و فصل مال نظامباشد. 

ستق  ي يمال مؤسسه  از  يخش فروش ب  كننده نظيرتثبيت يهاابزار   -1 شخص ثالث به طور م از  ايم يا همه آن به 

 به منظور تداوم مؤسسه  ق طلبكاران آن يه از طريد سرما يا تجديو   ،بطور غيرمستقيم  واسطه  مؤسسه  ق يطر

  ؛يستميمهم س يهاعملكرد

به  يمال مؤســســه يخطوط تجار  از يا بخشــيهمه  يو واگذار مندنظامبه منظور انحالل  تصــفيه يابزارها  -2

  .دران خير مشتريطلبكاران ضمانت شده و سا مه شده،يسپرده گذاران باز ت يمنظور حما

سه   ييهمگراو همچنين ايجاد  ن كشور فعالند يكه در چند مؤسساتي  مشترك   يل حل و فصل مال يبه منظور ت

ضروري  رات قانونييانجام تغ نسبت به د يكشورها با  ،يحل و فصل مال  يهانظامدر  ختيارات براي ايجاد ابزارها و اي 

  .ندياقدام نما ي،اصل يهاشده در ويژگيمشخص

 

٤دامنه -١    

شد      هر نها -1-1 ستمي مهم با سي ستگي آن حياتي ب   د مالي كه از نظر  شك شد يا ور نظام حل و بايد تحت يك  ،ا

 ؤسسات ماليممذكور بايد نسبت به  نظام. قرار گيرد، است هاي مندرج در اين سندكه داراي ويژگيفصل مالي 

  شامل: نظام حل و فصل مالي شفافيت عمل داشته باشد. دامنه عمليات 

  مالي؛  هلدينگ يك مؤسسه مؤسسات مالي -الف

كه تحت              و -ب مالي  يا گروه  يا مجموعه  يك نهاد  ــتند  نظارت احدهاي اجرايي در داخل  حائز  ليكن  ،نيس

  ه مالي مي باشند؛ اهميت براي كسب و كار مجموعه يا گرو

  . 5شعب مؤسسات مالي خارجي -ج

                                                 
٤ Scope 

شورهايي که الزامات محدودکننده  ٥ صوص ک صي در مورد حل و  اين مورد نبايد در خ خا
گردد،  بکاربرده شود.(براي مثال اعمال مي مبدأفصل مالي مؤسسات مالي توسط کشور 

 هاي تجديد ساختار و انحالل اتحاديه اروپا)دستورالعمل
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هاي كليدي به  بايد مبتني بر نظام حل و فصل مالي باشند كه اهداف و الزامات ويژگي   6هاي بازار ماليزيرساخت  -1-2

اختيار  نحوي كه براي مؤسسات مالي و نقش حياتي آنها در بازارهاي مالي مناسب است، قابل اجرا باشند. انتخاب    

  هاي بازار مالي صورت گيرد.و فصل مالي بايد با توجه به نياز به حفظ استمرار كاركردهاي مهم زيرساختحل 

  المللي دارند، را ملزم كند تا: بايد حداقل نهادهاي مالي داخلي كه اهميت سيستمي بيننظام حل و فصل مالي  -1-3

ل مالي گروه مالي است، را بر اساس و حل و فصل مالي كه شامل برنامه حل و فص بازسازييك برنامه  -الف

  ) ) را ببينيد.11ويژگي شماره (داشته باشند. ( پيوست چهاردر  هاجزاي ارايه شد

  ) را ببينيد.)10شماره ( ويژگيپذيري منظم قرار گيرند. (هاي حل و فصلمشمول ارزيابي -ب

  ) را ببينيد.)9شماره ( ويژگيهادهاي مالي باشند. (مربوط به ن برون مرزيمشمول توافقات همكاري  -ج
٧مقام حل و فصل مالي -٢   

شوري با  -2-1 صل مالي نهادهاي مالي    هر ك سئول براي اجراي حل و ف شمول يد مقام اجرايي يا م نظام حل و  م

صل مالي را   صورتي كه بيش از يك مقام حل       ف صل). در  شد (مقام حل و ف شته با صل مالي در داخل يك  دا و ف

  تعريف و هماهنگ شده باشد.   ها بايد بطور شفافهاي آنها و مسئوليتوجود داشته باشد، الزامات، نقش كشور

صورتي  -2-2 كه در كشوري مقامات حل و فصل مالي متعددي مسئول حل و فصل مالي نهادهاي مختلف متعلق      در 

شند،    شته با منظور  بهرا  مسئول آن كشور بايد يك مقام  نظام حل و فصل مالي  به يك گروه مالي را بر عهده دا

  هماهنگي انجام حل و فصل مالي نهادهاي حقوقي مذكور تعيين نمايد.  راهبري و

با هماهنگي ســاير مقامات در  وي،هاي قانوني مقام حل و فصــل مالي به عنوان بخشــي از اهداف و عملكرد -2-3

  صورت لزوم، بايد: 

ها، عمليات وصــول و تســويه را كه از لحاظ مالي بوده و اســتمرار خدمات مالي، پرداخت بدنبال ثبات -الف

  ؛ تضمين نمايدسيستمي مهم مي باشند، 

                                                 
٦Financial market infrastructures (FMIs)  : هاي بازار مالي در اين زيرساختعبارت
ست که براي س سات مالي ا س ستم چندگانه مربوط به مؤ سي ند به عنوان يک 

سويه پردا ساير معامالت ختاهداف ثبت، ت شتقه و يا  ها، اوراق بهادار و م
ــاختمالي بکاربرده مي ــوند. اين زيرس ــ هاش ــامل س ــتميش هاي پرداخت، س

سويه اوراق بهادار، تسگذاري مرکزي اوراق بهادار، سپرده ستم ت ويه سي

 باشند. گذاري تجاري مي) و سپردهCCP( وجوه يمرکز
 
 
٧ Resolution authority 
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سرمايه    بكار بردن طرح وبا هماهنگي  -ب ستانكاران و  سپرده گذاران، ب گذاران هاي بيمه و ترتيبات مربوطه، از 

  اند، محافظت نمايد؛اي پوشش داده شدههاي بيمهواسطه طرحاي كه به مشمول حمايت بيمه

 وداخل  دري كلي حل و فصــل مالي را هاجلوگيري كرده و هزينه هادارايي از تخريب غيرضــروري ارزش-ج

  ساند. به حداقل برساند و ضرر و زيان طلبكاران را مطابق با اهداف قانوني به حداقل بر كشورخارج از 

  شورها لحاظ كند.  كاقدامات حل و فصل مالي را بر ثبات مالي در ساير تأثير بالقوه -د

  صل مالي بايد اختيار انعقاد قرارداد با مقامات حل و فصل مالي ساير كشورها را داشته باشد. مقام حل و ف -2-4

ي شــفاف، خود، فرآيندها ي قانونيهاليتمقام حل و فصــل مالي بايد اســتقالل عملياتي متناســب با مســئو -2-5

حاكميت ســالم و منابع كافي داشــته باشــد و تحت ســازوكار ارزيابي و حســابرســي دقيق به منظور ارزيابي  

صل مالي قرار گي    شي هر اقدام حل و ف سان، منابع و توان عمليات   راثربخ شنا ي به د. مقام مذكور بايد داراي كار

  بزرگ و پيچيده باشد. منظور اجراي اقدامات حل و فصل مالي در رابطه با نهادهاي مالي 

هاي صورت تسامحشده و مقابل تعهدات ناشي از اقدامات انجام صل مالي و كاركنان آن بايد درمقام حل و ف -2-6

ــتاي نظير اقداماتي در ،گرفته در حين انجام وظيفه حل و فصــل مالي فرآيندهاي حل و فصــل مالي  اجراي راس

  . حمايت قرار گيرندمورد خارجي كه در كمال حسن نيت بوده، 

صل مالي، كسب آمادگي و اجراي       م -2-7 صل مالي بايد به مؤسسات مالي كه در تحقق اهداف حل و ف قام حل و ف

    قيد و شرط داشته باشد.اقدامات مربوط به حل و فصل از اهميت بااليي برخوردار هستند، دسترسي بي
٨اختيارات حل و فصل مالي -٣   

 ورود به حل و فصل مالي 

انداز معقولي براي يا هيچ چشم ل احيا نبودهقاب هحل و فصل مالي بايد در صورتي انجام پذيرد كه نهاد مربوط -3-1

مايگي يا نهاد مذكور به بي مؤســســه ماليبايد قبل از اينكه نظام حل و فصــل مالي آن وجود ندارد.  بازســازي

سرمايه   ترازنامه ز بين برود، ورود به موقع و به هنگام به امر حل كامل ابه طور  آناي برسد و قبل از اينكه تمام 

شاخص      آن و فصل مالي   شفاف يا  ستانداردهاي  شد. بايد ا شته با سازي هاي مناسب مبني بر عدم امكان  دا  باز

رود وگيري در جهت اينكه نهاد مذكور شرايط بتواند در تصميم  مقام حل و فصل  وجود داشته باشد تا  نهاد مزبور 

  به امر حل و فصل مالي را دارد كمك كند. 
 اختيارات عمومي حل و فصل مالي

                                                 
٨ Resolution powers 
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شند        -3-2 شته با صل مالي دا سترده اي را در رابطه با حل و ف صل مالي بايد اختيارات گ اختيارات  .مقامات حل و ف

  شود: بكارگرفته مي ريزمذكور براي انجام موارد 

جبران  استردادز جمله اها از افراد مسئول زل و جايگزيني مديريت و مديران ارشد و بازگرداندن پولع -لفا

  . پرداخت شدهمتفاوت  خدمات

يا  مؤسسه مالي  با هدف بازگرداندن  مؤسسه مالي  نتصاب يك مدير اجرايي به منظور كنترل و مديريت  ا -ب

  مر.بخشي از كسب و كار آن به حالت پايدار و مست

ه داشتن اختيارات جهت پايان دادن به قراردادها، ادامه يا از جمل مؤسسه مالياداره كردن و حل و فصل  -ج

يا فروش دارايي     بدهي  ، ارزشها امضــاي قراردادها، خريد  قدام   گذاري  الزم جهت   ها و انجام هر ا

  يا نهاد مذكور.  مؤسسهساختار يا جمع كردن عمليات  تجديد

ساير     ت -د ستمرار خدمات و كاركردهاي مهم با ملزم كردن  ه يهم گروه به ادامه ارا مؤسسات مالي  ضمين ا

جايگزين يا خريدار؛ اطمينان از اينكه  مؤسسه  حل و فصل مالي،   تحت مؤسسه مالي  به  مذكورخدمات 

سسه  باقيمانده  صل مالي بتواند به طور موقت خدمات مذكور را به   مؤ ا جايگزين ي دنهادر حال حل و ف

  ثالثي دريافت نمايد.   نهادنهاد تمليك كننده ارايه نمايد؛ يا خدمات ضروري را از 

در حال حل و فصل مالي از جمله لغو نياز به تأييد سهامداران    مالي مؤسسه  اختيار لغو حقوق سهامداران   -ه

اي از عمليات  در رابطه با نقل و انتقاالت خاص را به منظور انجام ادغام، تمليك، فروش بخش عمده           

ساير اقدامات جهت تجدي     سرمايه و  سسه   ساختار و واگذاري كسب و كار   د كسب و كار، تجديد  مؤ

    .داشته باشد ،ي آناهو دارايي هايا بدهي مالي

ــپرده ها، حقوق و تعهدات قانوني از جمله بدهي     ها و بدهي  نتقال يا فروش دارايي  ا -و  فروشو  ايهاي س

 اتكسب رضايت يا تغيير تعهد   نياز بهبدون  را  ،داراي توانايي مالي ثالث مؤسسه مالي  سهام به يك  

  را ببينيد.) 3-3شماره  ويژگي( .داشته باشد

ــيس -ز ــت گرفتن    ودننم تأس و عمليات  امور اجراي تداومو  اموريك نهاد انتقالي موقت به منظور در دس

  ا ببينيد.)ر 4-3شماره  ويژگيورشكست شده. ( مؤسسه ماليضروري و سالم 

سيس يك نهاد مديريت دارايي  -س سسه مالي  به عنوان يك تواند براي نمونه نهاد مذكور مي( مجزا تأ  مؤ

مؤسسه مالي مديريت باشد يا يك  جداگانه اساسنامهكه داراي  زده باشدبحران مؤسسه مالياز  هتابع
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شد     سه مالي اماني با س يي كه ارزش گذاري آنها هاي معوق يا داراييها) و انتقال وامدارايي يا يك مؤ

  ها.آندشوار مي باشد به نهاد مذكور جهت مديريت 

عنوان ابزاري جهت دستيابي يا كمك به دستيابي   ه بدر حل و فصل مالي   دروناجراي عمليات نجات از -ش

سسه     تداومبه  ضروري مؤ سيله   مالي عمليات  سرمايه در نهاد  -1به و به منظور ايجاد متوقف  تجديد 

ه عمليات كســطه نهادهاي جديد يا نهاد وا اعطاي ســرمايه به -2هاي ضــروري؛ توان انجام فعاليت

سه مالي    ضروري   س سب و كا   انتقال يا هاآنبه  متوقفمؤ ست (كه به اين ترتيب، باقيمانده ك ر فته ا

  را ببينيد.) 5-3شماره  ويژگيه مي شود.) (صفيت مؤسسه ماليبه پايان رسيده و  مؤسسه مالي

ــاي پيش اجراي تعليق موقت  -ص ــل مالي يا      غاز مواقع آكه در   از موعد قراردادها   حقوق انقض حل و فص

ــل مالي،       ــتفاده از اختيارات حل و فص ــازد. ميپذير  را امكان  مذكور  حقوق اجراي يق موقت تعلاس س

  را ببينيد.)    پيوست چهارو  3-4شماره  ويژگي(

شتريان   طلبكارانها به به تعويق انداختن پرداختاز طريق  هامعوق كردن بدهي -ط ضمين و م شده ت (به  ن

 هاييها و انتقالپرداخت) و CCPمركزي ( تسويه مؤسسه ماليبه  هاو انتقال دارايي هاغير از پرداخت

ــويه    نظام  دركه   ــدهثبت  پرداخت و تس ها يا   دارايي توقيفجهت   طلبكاران اقدامات    تعليقاند) و  ش

و توافقات  9قراردادي تســويه، در حالي كه الزامات مؤســســه مالياز  هاي ماليدريافت پول يا دارايي

  باشد. گيري مورد حمايت ميوثيقه

يا بخشي از آن با پرداخت   و انجام تصفيه عادي تمام  گيورشكست   مالي درحال مؤسسه  متوقف كردن  -ظ

سپرده  زمان شده يا انتقال  سريع (     بندي  شده و دسترسي  براي مثال در مدت هفت روز) به  هاي بيمه 

  ي معامالتي(جاري) و تفكيك وجوه مشتريان. هاحساب
 ها ها و بدهيانتقال دارايي

را به نهاد ثالث هاي منتخب مؤسسه مالي متوقف و بدهي هامالي بايد اختيار انتقال داراييفصل  مقامات حل و -3-3

  انتقال دارايي يا بدهي نبايد: گونه التأسيس واسطه داشته باشند. هر يا نهاد جديد

  شد.قانوني نمودن اقدامات مذكور با به منظور اشخاص ذينفع يا طلبكاراناز اخذ رضايت  مستلزم -الف

ــعيت     -ب و هر گونه تعهد انتقالي كه      ها ها يا بدهي   دارايي قرارداد در ارتباط با   نقضنكول يا  به ايجاد وض

  ) را ببينيد. 2-4شماره  ويژگي( .هاست، منجر گرددعضوي از طرف تعهد آن متوقفمؤسسه مالي 

                                                 
٩- netting  
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 نهاد انتقالي 

فصل مالي بايد اختيار ايجاد يك يا چند نهاد واسطه جهت به دست گرفتن امور و ادامه فعاليت  مقامات حل و -3-4

  از جمله:  ،را داشته باشند متوقف مؤسسه ماليضروري و حياتي  عمليات

كه بر اســاس آن         ا -الف قابل اجرا  قانوني  به توافقات  يار ورود  ــف    خت ند دارايي  ها مقامات تص ها و  يه بتوان

  انتقال دهند.   واسطهرا به نهاد  متوقف مؤسسه مالي منتخبهاي بدهي

سطه آن     -ب ضوابطي كه به وا شرايط و  شد،  10نهادي فعال ،ها نهاد انتقالياختيار ايجاد  شد   با شته با از  ؛را دا

 د،حاصل گرد  هاي نقديتأمين مالي عملياتي و ساير پشتيباني   ،سرمايه اي كه به موجب آن شيوه جمله 

ــوصمقررات احتياطي  و الزامات  ــطه     در خص انتخاب مديريت و نحوه  گردد،اعمال عمليات نهاد واس

هاي اداره حاكميت نهاد انتقالي و انجام ســاير عمليات موقت توســط نهاد انتقالي كه مقامات در زمان

   شامل گردد. ،كنندمختلف تجويز مي

يار   -ج ــر        معكوس نمودناخت قالي در مواقع ض هاد  انت به ن بدهي  قال دارايي و  به وجود  انت ــروط  وري مش

   .هاي زمانيهقانوني مناسب از جمله محدود تمهيدات حفاظتي

ــاندن فعاليت نهاد ا           ريزي برايبرنامه   اختيار  -د ــي يا كل      فروش يا به پايان رس نتقالي، يا فروش بخش

ــل مالي تأمين         ك ها به نهاد خريدار بطوري    ها و بدهي  دارايي ه به بهترين وجه اهداف مقامات حل و فص

  گردد. 
 نجات از درون در فرآيند حل و فصل مالي 

شتن اختيا  -3-5 صل مالي را قادر    دا صل مالي بايد بتواند مقامات حل و ف ر اجراي نجات از درون در فرآيند حل و ف

  كند تا موارد ذيل را انجام دهند: 

س  سهام   11كاهش ارزش  -الف سه مالي  اير ابزار مالكيت يا  س ضمين و مطالبات  مؤ شده ت شده به   ن و بيمه ن

سله مراتب    وارده زيان جذب كاملمنظور  سل صفيه  ، به نحوي كه  صفيه، رعايت  مطالبات ت در فرآيند ت

   )را ببينيد 1-5 ويژگي( گردد.

يا بيمه نشـده به سـهام يا سـاير ابزارهاي مالكيت     نشـده تضـمين البات تبديل تمام يا بخشـي از مط  -ب

مادر  مؤسسه مالي  در حال حل و فصل مالي (يا هر جايگزين ديگر در حل و فصل مالي يا    مؤسسه مالي  

  در داخل همان كشور)، به نحوي كه سلسله مراتب مطالبات در تصفيه رعايت گردد.

                                                 
١٠- going concern 
١١ write down 
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اي نجات از درون قابل تبديل و محتمل، كه بر حسب  ا ورود به حل و فصل مالي، در خصوص هرگونه ابزاره  ب -ج

ها پيش از آغاز حل و فصــل مالي تأمين نشــده باشــد، تبديل نموده يا كاهش قرارداد مربوطه، شــرايط آن

  ها را به عنوان ابزارهاي اشاره شده در بندهاي (الف) و (ب) است، محسوب نمايد.ارزش دهد و آن

ساير اب بايد نظام حل و فصل مالي   -3-6 زارهاي حل و فصل مالي فراهم  امكان بكارگيري ابزار نجات از دورن را با 

دار، جايگزيني مديريت ارشــد و تعيين و اجراي برنامه هاي مشــكل(براي مثال از ميان برداشــتن دارايي، نمايد

سب و كار جديد) تا   سه مالي   امكان ادامه فعاليت از ك س شده پس از اج    مؤ سيس  راي عمليات يا نهاد تازه تأ

  اطمينان حاصل نمايد.نجات از دورن 
 حل و فصل مالي بيمه گران 

  صل مالي بايد اختيارات ذيل را داشته باشند: بيمه، مقامات حل و ف مؤسسات ماليدر مورد  -3-7

ضايت يا تأييديه از هر م يا بخشي از كسب و كار بيمه به بيمه  انتقال تما  -الف  گر ديگر، بدون نياز به اخذ ر

   گذاران؛بيمهيك از 

سط  توقف انجام كسب و كار ج  -ب سسه مالي  ديد تو صل مالي، در حالي  مؤ كه اجراي بيمه در حال حل و ف

  يابد.  تعهدات قراردادهاي بيمه براي كسب و كار موجود ادامه مي
 اجراي اختيارات حل و فصل مالي

  مور ذيل را داشته باشند: ت انجام امقامات حل و فصل مالي بايد ظرفيت قانوني و عملياتي جه -3-8

ت حل و فصل مالي به صورت حل و فصل مالي به صورت تكي با تركيبي و انجام اقداما اختيارتاعمال  -الف

  مراتبي؛ تركيبي يا سلسله

صل مالي به بخش ا -ب سب و كار  عمال ابزارهاي مختلف حل و ف سه مالي   هاي مختلف ك س ثال (براي م مؤ

   ؛خرد، عمليات تجاري، بيمه)بانكداري تجاري و 

ــادي حائز      نظام اي از نظر مقامات بر   هايي كه  فعاليت  ي را جهت پايان دادن به     اقدامات   -ج مالي يا اقتص

  .)را ببينيد 2-3 ويژگي ستند، آغاز نمايد.(اهميت چنداني ني

صل مالي   اختياراتدر اعمال  -3-9 شور، مقام حل و   صوص در خحل و ف تك تك اجزاي يك گروه مالي در يك ك

لحاظ نمايد را ميگروه و بر ثبات مالي در ساير كشورها ايجاد كل  اقدامات وي برفصل مالي بايد تأثيراتي را كه 

، گرددميمالي  نظامي گروه يا در هاايجاد عدم ثبات در ساير بخش باعثتا از اقداماتي كه  نمايدو تالش  كرده

  وگيري كند. جل
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ها، تسويه قراردادي، وثيقه گيري، تقکيک ها در مقابل طلبتهاتر بدهي  -٤

١هاي مشترياندارايي ٢   

ــويه ها،  در مقابل طلب    ها تهاتر بدهي  رچوب قانوني حاكم بر حقوق   چا  -4-1 گيري و قراردادي، توافقات وثيقه   تس

شتريان در طي دوران بحران يا ح دارايي تفكيك صل مالي  هاي م سات مالي   ل و ف س شفاف و    مؤ شن،  بايد رو

  يد در اجراي اثربخش اقدامات حل و فصل مالي مانعي ايجاد نمايد. آور باشد و نباالزام

ايد موجب ني، ورود به حل و فصل مالي و اجراي اختيارات حل و فصل مالي نب  مشروط به وجود تمهيدات قانو  -4-2

هاي طرف شود يا اينكه شرايطي را ايجاد كند كه هادر مقابل طلب هاقراردادي به منظورتهاتر بدهي ايجاد حق و

ن استفاده  تعهداتشا  از موعد پيش انقضاي بتوانند از حقوق تسريع در قراردادهايشان يا    مؤسسه مالي   تجاري

  كنند.    

صورتي كه  -4-3 سريع در قرارداد  در  ضاي ها يا حقوق ت صل   آنها امكان از موعد پيش انق شد، مقام حل و ف پذير با

ختيار متوقف صرفاً به دليل ورود به فرآيند حل و فصل مالي يا در ارتباط با اجراي ابزارهاي حل و فصل بايد ا مالي

شد. توقف مورد نظر در جريان     امتيازاتيساختن چنين   شته با ش  اموررا به طور موقت دا ل رايط ذيبايد داراي 

  باشد:

  محدود بودن به لحاظ مدت (براي مثال بازه زماني كه بيش از دو روز كاري نباشد)  –الف 

هاي تجاري طرفقراردادهاي مالي باشد و در  انسجامداراي پوشش قانوني مناسب جهت محافظت از  –ب 

  جعه شود.) مراپيوست يك  5پيوست اطمينان ايجاد كند. (در رابطه با شرايط توقف موقت به 

در  هاي تجاريطرفقرارداد توســط  از موعد پيش ناظر بر انقضــايحقوق  عدم تأثيرگذاري بر اجراي  -ج

 مؤسسه فوقبا ورود ذكور كه نقض قرارداد ممنوط به اين در حال حل و فصل مالي مؤسسه مالي  مقابل 

ــل مالي را قبل، حين و بعد از توقف   ــل يا اجراي اختيارات مقام حل و فص  ارتباطيبه مرحله حل و فص

شته باشد.    تحويل و در حال حل و فصل مالي در انجام پرداخت  مؤسسه مالي  ناتواني  ،(براي مثال ندا

  ) سررسيدوثيقه در زمان استرداد يا 

صورت توقف مذكور  تواند در حين عمليات مي دكارو(در اختيار مقام حل و فصل مالي) يا خ  يصالحديد  به دو 

شفافيت وجود        دو حالت،در هر انجام گيرد.  شروع و پايان توقف  صل كنند كه در  شورها بايد اطمينان حا  ك

  داشته باشد. 

                                                 
١٢ Set-off, netting, collateralisation, segregation of client assets 
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ــتفاده از حقوق           -4-4 بايد توقف در اس مالي  حل و فصــل  را مطابق  قراردادها   از موعد  پيش انقضــايمقامات 

ست  رهنمودهاي  ضميمه يك پيو ضباط عمليات مبادال    پنج  صل كنند كه ايمني و ان و  تاجرا كنند تا اطمينان حا

    د.تبازار مالي به خطر نياف هايزيرساخت
١حفاظتي(قانوني) تمهيدات -٥ ٣   

وضعيت هيچ طلبکاري در «بندي طلبکاران و اصل مدنظر قراردادن اصل اولويت

١»شود.مالي بدتر نميجريان حل و فصل  ٤  . 

صل مالي بايد به نح  -5-1 سله مراتب مطالبات را رعايت      ابزارهاي حل و ف سل شوند كه  در  ليكن گردد،وي اجرا 

ضرورت   ستمي    توانمي صورت  سي سه مالي  به منظور كنترل تأثيرات بالقوه  س سته يا حداكثر كردن    مؤ شك ور

صل عم   صورت كل، از اجراي ا يل با ارائه دال عرضومي برخورد يكسان با طلبكاران هم  منافع همه طلبكاران به 

سهام بايد متحمل    هبه طور خاص، در و خودداري نمود.شفاف   صاحبان  شد و   هاي واردهزيانله اول حقوق  با

 هايهاي تبعي (كه شــامل همه ابزاري نبايد متوجه صــاحبان بدهي ممتاز باشــد تا وقتي كه بدهيهيچ خســارت

ن توجه به اينكه (بدوبه ميزان زيان وارده كاهش ارزش داشــته باشــند.گردد) به طور كل مينظارتي ســرمايه 

  ).يا خير بوده باشدتبديل آنها به سهام هاي تبعي همراه با توسط بدهي هاجذب زيان

شرايطي كه آن  طلبكاران -5-2 صورت ورود به  ها حداقل مبلغي كه ميحق دارند در  ستند در  صفيه   توان سسه   ت مؤ

شوند  جبران مورد ورشكستگي دريافت كنند را بدست نياورند،      نظامتحت  مالي ضمين  خسارت واقع  صل . (ت  ا

  ) »شود.بدتر نميحل و فصل مالي جريان طلبكاري در  وضعيت هيچ«

در مقابل اقداماتي كه در تبعيت  حقوقيل بايد از لحاظ حل و فص  در حال مؤسسه مالي   كارشناسان  و مديران  -5-3

ــم ــل مالي انجام داده       از تص ــهامدارا       ،اند يمات مقامات حل و فص ن و (براي مثال در مقابل دادخواهي قانوني س

   مورد حمايت (قانوني) قرار گيرند.بستانكاران) 

  

  
 اصالحات قانوني و اقدام قضايي 

ساس راهكارها و رويه    -5-4 صل مالي بايد بر ا سط     هايي كه مقام حل و ف سي تو سا شده   بطور ا قانون حمايت 

 كشورهايي پذيري الزم داشته باشد. در   توانايي اجراي ابزارهاي حل و فصل مالي را با سرعت و انعطاف   ،باشند 

صل مالي     ست به منظور اجراي اقدامات حل و ف صميم كه الزم ا صل مالي      ت شود، مقامات حل و ف صادر  دادگاه 

                                                 
١٣ -Safeguards 
١٤  no creditors worse off(NCWO) 
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ــل   بايد اين امر را در برنامه     ــوند كه زمان الزم براي اقدامات          ريزي فرآيند حل و فص لحاظ كنند تا مطمئن ش

  اندازد.  دادگاه، اجراي اثربخش اقدامات حل و فصل مالي را به خطر نمي

صل مالي  نظامار كه ذگمقام قانون -5-5 ضايي   ،كندرا ايجاد ميهاي حل و ف صويب قرار  را مورنبايد اقدامات ق د ت

سط     قداماتمحدوديت در اجراي اايجاد موجب دهد كه  صل مالي صورت گرفته تو يا معكوس  مقامات حل و ف

. در عين ها و بر اساس حسن نيت انجام شده استكه در چارچوب اختيارت قانوني آن نمودن آن اقدامات گردد

صورت توجيه  بايد ارذگمقام قانونحال،  سار  ،پذير بودندر  فراهم  هم ت رابا اعطاي غرامت موجبات جبران خ

  . نمايد

ــورها بايد با هدف افزايش انعطاف         به منظور حف  -5-6 ــتثنيپذيري، امكان   ظ اعتماد بازار، كش ــدن موقت  مس  ش

مات در صــورتي كه الزا ،را فراهم كنند. براي مثال آنيا به تعويق انداختن  ءاز الزامات افشــا مؤســســات مالي

ــاء تحت قواعد ناظر بر      ــاي داراييو  موقت اداره مقررات بازار،   دهي گزارشافش آميز ، اجراي موفقيت ها احص

   ، افشاي اطالعات مزبور به تعويق افتد.اقدامات حل و فصل مالي را تحت تأثير قرار دهد
  

١مؤسسات مالي در حال حل و فصل ماليتأمين  -٦ ٥    

ست     -6-1 سيا شورها بايد قوانين و  شند تا مقامات ح    را ييهاك شته با صل مالي  دا ستفاده از  ل و ف مالكيت را به ا

  (منابع عمومي) به عنوان ابزارهاي حل و فصل مالي محدود ننمايند.يا منابع مالي نجات از بيرون عمومي

صورتي  -6-2 صل      در  ستيابي به حل و ف ضروري و به منظور د كه منابع موقت تأمين مالي براي حفظ كاركردهاي 

 تمهيداتيبايد  دهد،انجام مين مالي موقت را الزم باشد، مقام حل و فصل مالي يا مقامي كه تأمي   مندنظاممالي 

ضمانت نش      -1جانب از ه هاي واردرا براي پوشش زيان  ستانكاران   نمودنده مشروط به لحاظ  سهامداران و ب

 2-5( بند فراهم نمايد »شود. بدتر از وضعيت زمان تصفيه نمي  حل و فصل مالي  جريان طلبكاري در  وضعيت هيچ  «اصل  

    تر كمك بگيرد. مالي بطور گسترده نظام، از لزومدر صورت  -2، يا را ببينيد)

شورها بايد   -6-3 صندوق   بيمهنظام ك صل مالي سپرده يا  صي يا   هاي حل و ف صو  سازوكار  مبتني بر تأمين مالي خ

تسهيل فرآيند حل و   و وقتنمودن منابع مالي م(بانكداري) با هدف فراهم صنعت  مبتني بر پوششي   تأمين مالي

  مؤسسه مالي تحت حل و فصل، داشته باشند.مالي فصل 

بايد مشمول اتخاذ گردد، صل مالي به منظور تأمين مالي موقت فكه از سوي مقامات حل و  تمهيداتيهر گونه  -6-4

  أله مخاطرات اخالقي را به حداقل برساند و شامل موارد ذيل گردد: اي باشد كه مسگيرانهشرايط سخت

                                                 
١٥ Funding of firms in resolution 
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شخص نمودن   -الف ضروري  تأمين مالي موقت به منظور ا تمهيدات كهاينم و اجراي  بودهيجاد ثبات مالي 

صل   صل مالي   مالي راحل و ف ساند را به ثمر ب مندنظامكه به بهترين نحو بتواند اهداف يك حل و ف ، ر

يا منابع  به اتمام رسيدهلي منابع مالي خصوصي تأمين ما نمايد. همچنين مشخص گردد كهتسهيل مي

  كند؛ الذكر كفايت نميدستيابي به اهداف فوقبراي كور مذ

 ،طلبكاران فاقد بيمه و ضمانت نشده بين آن و باقيماندهتوزيع شده  صاحبان سهام بين ي واردههازيان -ب

 كارها، حق عضويت بيمه يا ساير سازو   پوششي قبلي  هاي از طريق ابزارهاي ارزيابي(بانكداري) صنعت 

  ده است.بطور مناسب توزيع ش

ممكن است  ،گزينه و به منظور سعي در دستيابي به هدف حفظ ثبات مالي بعضي از كشورها به عنوان آخرين -6-5

شند كه      شته با صميم بگيرند كه اين اختيار را دا هاي را به منظور ادامه فعاليت مؤسسه مالي تحت حل و فصل    ت

ــو كنترل موقت دولتي قرار دهند  تحت مالكيت   ،حياتي آن   وشمي مثل فريبه دنبال يك راه حل دا كه من آن، ض

سه مذكور   س صي   آن  يا ادغام مؤ صو صور  ميبا يك خريدار تجاري بخش خ شند. در  شورها تيبا چنين  از كه ك

شند بهره ابزارهاي ستانكاران   الزم براي پوشش هر زيان وارده به دولت را از  تمهيداتها بايد ، آنمند با محل ب

  نمايند.تر فراهم مالي بطور گستردهنظام لزوم، از  ضمانت نشده يا در صورت
١هاي برون مرزيبراي همکاري قانوني چارچوبشرايط  -٧ ٦   

براي دســتيابي به منظور اقدام الزم به  انگيزهلزامات قانوني بايد به مقام حل و فصــل مالي قدرت، اختيار و ا -7-1

  نمايد.اعطا  را با مقامات حل و فصل مالي خارجي همكاريراه حل 

شروع امر حل و فصل مالي يا اقدامات  يا سمي  مداخله راي باشد كه  بگونهو مقررات در كشورها نبايد   وانينق -7-2

ستگي   شك سسه مالي   مربوط به ور شور  يك در  مؤ شور منجر به وقوع ك گردد، در  ي ديگراقدامات خودكار در ك

ــتيابي به ثبات داخلي            ــالحديدي جهت دس ــورت عدم وجود همكاري مؤثر    حالي كه حق اقدام ملي ص در ص

صورتي  المللي و عدم مشار بين صالحد كه مقام حل و فصل مالي  كت در اطالعات محفوظ است. در  يد ملي بنا به 

  انجام دهد، بايد تأثير آن بر ثبات مالي در ساير كشورها را در نظر بگيرد.   ياقدام

صل مالي بايد   -7-3 شتن    مقام حل و ف شعب داخلي    ضمن دا صل مالي  سات مالي خارجي،    اختيار حل و ف س مؤ

صل مالي           سط مقام حل و ف صورت گرفته تو صل مالي  ستفاده از اختياراتش را در حمايت از حل و ف توانايي ا

شور   صدور حكم انتقال دارايي در     را  مبدأك شد (براي مثال،  شته با شور دا سط   ك خود به يك نهاد انتقالي كه تو

                                                 
١٦ Legal framework conditions for cross-border cooperation 
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شده   مبدأمقام كشور   ستثنايي كه كشور    بايد مقام حل و فصل مالي  همچنين  .)است خارجي ايجاد  شرايط ا در 

ــور ميزبان كند كه به اندازه كافي نياز حفظ ثبات مالي         دهد يا به نحوي اقدام مي    اقدامي انجام نمي   مبدأ  را  كش

مقام حل و فصل مالي   عين حال،. در بر اساس ابتكارات خود انجام دهد را كند، بتواند اقدامات الزم برآورده نمي

ــلحتي انجام مي          به عنوان مقام ميزبان، اقدامات ملي مص ــور        كه  به كش بايد از قبل در اين زمينه   مبدأ دهد، 

  .نمايدبا آن كشور مشورت  رساني نموده واطالع

ــاس مليت آن  طلبكاران ررات ملي نبايد بين   قوانين و مق -7-4 تي كه در آن  ها، محل مطالبه يا حوزه حاكمي      بر اس

ها در موقع ورشكستگي بندي آنو رتبه طلبكارانل شوند. نحوه برخورد با يمطالبه قابل پرداخت است تبعيض قا

  ها و ساير بستانكاران افشا شود. شدهگذاران، بيمهبايد به طور شفاف و بطور مناسب براي سپرده

شورها بايد  -7-5 سريع   رويه ك شفاف و ت سوي   ثربخشي  ابراي  ايكنندههاي  صل مالي از  شور  كاقدامات حل و ف

ست كه عبارتند از:   خارجي بكارگيرند. اين امر به دو روش  سر ا ش  ب -1مي سميت  شخيص  اختن رويهنه ر هاي ت

كه  اقدامات حل و فصل مالي  داخلي كه بانظام حل و فصل مالي  اجراي اقداماتي مطابق با  از طريق -2متقابل يا 

صورت مي توسط مقام حل و فصل ما   سازگاري   همراستا بوده  گيردلي خارجي  ي . چنين اقدامات تشخيص  داردو 

صل مالي خارجي  حمايتيو  شرايطي كه   سازد قادر ميرا ، به مقام حل و ف سه مالي كه    تا در  س ون تحت قانمؤ

صل مي    شور مزبور حل و ف سريع بر    مقام مزبور بتواند گردد، ك سب كنترل  سه مالي   به طور منا س شعب  مؤ ه يا (

به رسميت   ته باشد. دارند، داش  كه در كشور ميزبان قرار را هايي از آن وابسته) يا دارايي  مؤسسه مالي  سهام در  

شروط به برخورد عادالنه با   حمايتشناختن يا   صل م  طلبكاراناز اقدامات خارجي بايد م الي در فرآيند حل و ف

  خارجي باشد. 

ريزي انجام بازســازي و حل و فصــل مالي يا براي اطالعات براي برنامه گذاريه به اشــتراكدر شــرايطي ك -7-6

 اجراي هماهنگ حل و فصل مالي ضرورت داشته باشد، مقام حل و فصل مالي بايد اين ظرفيت قانوني را داشته      

ــروط به رعايت الزامات و تمهيدات حفظ محرمانگي در اطالعات مهم، اطالعات             ــد كه مش از جمله   الزم باش

ها شعب يا نمايندگي هر يك از به طور كل يا را ) مربوط به گروه RRPو حل و فصل مالي (  بازسازي هاي برنامه

  ) به اشتراك بگذارد.CMGگروه مديريت بحران يا  را با مقامات خارجي مربوطه (براي مثال اعضاي يك

ــمين  -7-7 ــورها بايد الزامات محرمانگي و تض ــده از  هاي قانوني را به منظور حفاظت از كش اطالعات دريافت ش

  مقامات خارجي فراهم كنند. 
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١مديريت بحران هايگروه -٨ ٧    

)، بايد G-SIFI(المللي بين سيستمي   مهم مالي مؤسسات  كشور ميزبان   اصلي و مقامات  مبدأمقامات كشور   -8-1

صل مالي    هايگروه سهيل مديريت و حل و ف سات مذكور    مديريت بحران با هدف تقويت آمادگي و ت س  در مؤ

شته   مؤسسه مالي   تأثيرگذار برالمللي مالي بين هايبحران مواقع شند. گروه را دا  ازهاي مديريت بحران بايد با

ــل مالي، وزارتخانه        مقامات نظارتي، بانك      ــئودهاي مالي و مقامات     هاي مركزي، مقامات حل و فص  لولتي مس

 مهم مالي ا مؤسسات شورهايي كه ميزبان نهادهاي مرتبط ب كيا  مبدأكشور   اعم ازهاي ضمانت كشورها   صندوق 

ستمي   شند مي الملليبين سي شده   ، )ها مهم است كه حل و فصل مالي آن ( با شكيل  شند. گر ت ي مديريت هاوهبا

    دارند، همكاري داشته باشند. سيستميحضور  مؤسسات ماليبحران بايد با مقامات ساير كشورها كه در آنها 

و بصورت مناسب به هيأت ثبات مالي    بازنگري نمودههاي مديريت بحران بايد موارد ذيل را بطور فعال گروه -8-2

)FSB :و شوراي بازنگري مشترك هيأت ثبات مالي گزارش كنند (  

شور كهاي مديريت بحران و با مقامات گذاري اطالعات در داخل گروهيشرفت در همكاري و به اشتراكپ -1

  ؛اندهاي مديريت بحران معرفي نشدهكه در گروه ميزبان

تحت المللي بين ســيســتمي مهم مالي مؤســســاتريزي بازســازي و حل و فصــل مالي فرآيند برنامه -2

   محور؛ قراردادهاي همكاري خاص نهاد

  المللي.بين سيستمي مهم مالي مؤسساتپذيري حل و فصل  -3
١برون مرزي نهاد محور  همکاري توافقات -٩ ٨   

بين  محور هادنالمللي توافقات همكاري بين حداقل بايد، الملليبين سيستمي مهم مالي مؤسساتبراي تمام   -9-1

شور   سي مندرج در      مبدأمقامات ك سا شامل موارد ا ريزي و برنامهمراحل  بوده و براي پيوست يك و ميزبان، كه 

صل  شامل موا      ضرورت دارد،  بحران مالي حل و ف ساير موارد بايد  شد. اين توافقات عالوه بر  شته با رد وجود دا

  ذيل باشند: 

  هداف و فرآيندهاي همكاري از طريق گروه مديريت بحران را ايجاد كنند.ا -الف

ــئوليتنقش -ب ــل  هاي مقامات را قبل از بحران (يعني مراحل برنامهها و مس ــازي و حل و فص ريزي بازس

  مالي) و در حين بحران تعريف كنند.   

                                                 
١٧ Crisis Management Groups (CMGs) 
١٨ Institution-specific cross-border cooperation agreements 
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شتراك ف -ج شتراك گذاري اطالعات از جمله رآيندي براي به ا شور  ر مقام هاطالعات با  گذاريبه ا ميزبان ك

شده   شد كه در گروه مديريت بحران معرفي ن ور طاين امر بايد به  ؛در حين بحران ايجاد كندو قبل ، با

شاركت در اطالعات و با ترتيبات محافظت از محرمانه بودن اطالعات ب    ه شفاف بر پايه قوانين ملي م

  صورت گيرد.   ،گذاشته شدهاشتراك

شامل   سسه مالي،  مؤهاي بازسازي و حل و فصل براي   هماهنگي در تهيه برنامه به منظورفرآيندهايي را  -د

وابسته كه  مؤسسات مالي  هلدينگ و واحدهاي تابعه مهم، شعب و   مؤسسه مالي  مادر يا  مؤسسه مالي  

سه مالي  در محدوده توافق قرار دارند و همچنين فرآيند تعامل با  س يند به عنوان بخشي از اين فرآ  مؤ

  را ايجاد كند. 

ــور م  رآيند ف -ه ــور هاي الزم براي هماهنگي بين مقامات كش هاي حل و در اجراي ارزيابي مبدأيزبان و كش

  ايجاد كند.  را پذيريفصل

كه جريانات       -و ــرايطي  ـ مهمي  نامطلوب در ش ــسـ مالي مؤس قدام    را تهديد مي   ه  كند، قبل از هر نوع ا

شور ميزبان  هاي موبحران، رويهمديريت صالحديدي يا اقدام مربوط به   ه منظور برا رد توافق مقام ك

  . در برگيرددر مدت زمان مشخص،  مبدأرساني و مشاوره با مقام كشور اطالع

ه از ابزارهاي ، از جمله در رابطه با استفاد برون مرزيدر رابطه با اجراي ابزارهاي خاص حل و فصل مالي   -ز

  و كافي ارائه دهد. ون، جزئيات را بطور مناسب رنهاد انتقالي و نجات از د

ساليانه)  زمينه برگزاري جلسات به منظور بازنگري دوره  -س ستراتژي   قدراي (حداقل  ستحكام كلي ا ت و ا

ستمي بين     سي صل مالي را براي نهادهاي مهم  سمي  را با حضور   المللي حل و ف شد ر شور   مقامات ار ك

  فراهم نمايد. مبدأ،ميزبان و مقامات مربوط كشور 

ي هاصــالح در رابطه با برنامه(حداقل ســاالنه) توســط مقامات ارشــد ذي ايدورههاي گريبازن زمينه -ش

  ، ايجاد نمايد.هاي حل و فصل ماليعملياتي اجراي استراتژي

شو  -9-2 صورت موافقت مقاماتي كه جز اجراي توافقات بايد به عموم اطالع داده  باشند،  طرفين قرارداد مي ءد. در 

  توانند چارچوب كلي توافقات را منتشر كنند. مي مبدأمقامات كشور 
١پذيريحل و فصل هايارزيابي -١٠ ٩    

                                                 
١٩ Resolvability assessments 
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ــتمي بين مقا -10-1 ــيس ــل مالي بايد بطور منظم، حداقل براي نهادهاي مهم س )، G-SIFIالمللي (مات حل و فص

صل ارزيابي سي امكان هاي حل و ف ستراتژي پذيري را به منظور برر صل مالي  پذيري و معتبر بودن ا هاي حل و ف

ست احتمالي       شك صوص آثار  سه مالي   در خ س صاد، انجام دهند. ارزيابي  نظامبر  مؤ هاي مالي و بطور كلي اقت

  گيرد.  پيوست سه ضميمه يك صورتمذكور بايد مطابق با رهنمودهاي 

صل زيابيدر انجام ار -10-2 ساير مقامات مربوطه،    هاي حل و ف صل مالي بايد هماهنگ با  پذيري، مقامات حل و ف

  موارد ذيل را بطور خاص ارزيابي كنند: 

  د ادامه يابند. نتوانمي تسويه پرداخت و تهاتر، عمليات ضروري و حدود و ميزاني كه خدمات مالي -الف

سك  هايماهيت و اندازه دارايي -ب صورتي    و تأثير آن داخل گروه در معرض ري صل مالي در  ها بر حل و ف

   ها وجود داشته باشد.حفظ آنكه نياز به 

سه مالي   توانايي  -ج س حل و  فرآينداز  حمايتبراي  در ارائه اطالعات با جزئيات كافي، دقيق و به موقع مؤ

  فصل مالي. 

  گذاري اطالعات. المللي و ترتيبات به اشتراكهاي بينهمكاري تحكيم -د

سيستمي بين   مبدأپذيري گروه بايد توسط مقامات كشور   هاي حل و فصل ارزيابي -10-3 المللي كه نهادهاي مهم 

با در  مؤسسه مالي  بان توسط گروه مديريت بحران  ها در كشور ميز در آن واقع هستند، انجام گيرد و هماهنگي 

  پذيرد. يمهاي ملي توسط مقامات ميزبان، صورت ر گرفتن ارزيابينظ

تابعه در  مؤسسات مالي  پذيري را براي ي حل و فصل هامقامات حل و فصل مالي كشور ميزبان كه ارزيابي   -10-4

شان انجام مي  شور   حوزه حاكميت صل مالي ك  ي حل وهاكه ارزيابي مبدأدهند، بايد حداالمكان با مقامات حل و ف

  دهند، هماهنگ شوند. پذيري را براي كل گروه انجام ميفصل

، مقامات نظارتي يا مقامات حل و فصل مالي بايد اختيار مؤسسه ماليپذيري يك بود حل و فصلبه منظور به -10-5

صورت نياز      شند كه در  شته با سه مزبور    ،دا س سب و كار،     مؤ سب نظير تغييرات در ك را به انجام اقدامات منا

سسه   ر و چارچوب ساختا  صل مالي كاهش يابد. اين امر بايد  ها و پيچيدگيملزم نمايند تا هزينهمؤ هاي حل و ف

سب و كار جاري       سالمت و ثبات ك شده بر  سه   با لحاظ تأثير ايجاد  س پذير صورت گيرد. به منظور امكان  مؤ

ستمرار    ستمي مهم مي   اموريساختن ا سي شند، مقامات بايد ارزيابي كه به لحاظ   تفكيكهايي را در خصوص  با

شكل نهادهاي  ستقل حقوقي و عملياتي به نحوي كه  ي امور مزبور در  شكالت گروه  از م شند، م  انجام در امان با

  دهند.  
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٢برنامه ريزي بازسازي و حل و فصل مالي -١١ ٠    

ريزي بازسازي و حل و فصل مالي داشته باشند كه حداقل،     فرآيند مستمري در رابطه با برنامه  كشورها بايد  -11-1

را پوشش   ،زا خواهد بودداخلي كه از لحاظ سيستمي قابل توجه بوده يا ورشكستگي آنها بحران     مؤسسات مالي  

  دهند. 

الي مستحكم و معتبر ، كه اجزاي اساسي    مي و حل و فصل  هاي بازساز برنامه الزام نمايند تاكشورها بايد   -11-2

المللي و براي هر ، براي تمام نهادهاي مهم سيستمي در سطح بين  چهارپيوست   در ي مزبور طرح شده هابرنامه

د مربوطه، ورشكستگي آن بر ثبات مالي تأثير خواه مبدأكه بنا به تشخيص مقام حل و فصل مالي   مؤسسه مالي  

  .شته باشندوجود دا داشت،

س  -11-3 سيله ارزيابي   برنامه باز صل مالي بايد به و صل ازي و حل و ف  پذيري تكميل گردد.(به ويژگيهاي حل و ف

ــرايط خاص       10كليدي   ــود) و بايد ش ــه مالي  مراجعه ش ــس ــطح  هم، ماهيت، پيچيدگي، به    مؤس تنيدگي و س

  پذيري و اندازه آن را منعكس كند. جايگزين

شد    ك -11-4 سه مالي   شورها بايد مديريت ار س سئوليت ارائه اطالعات الزم به مقامات حل و   مؤ را ملزم كنند تا م

  فصل مالي جهت اجراي موارد ذيل را بپذيرد: 

  ارزيابي برنامه بازسازي؛ -الف

  . فصل مالي وتوسط مقام حل  ي حل و فصل ماليهاآماده سازي برنامه -ب
 برنامه بازسازي

صل كنند     -11-5 صل مالي بايد اطمينان حا سات مالي   ه كمقامات نظارتي و حل و ف س  هابرنامه هاآن كه براي مؤ

بازگرداندن  راهكارهايدهند كه در آن ازســازي ارايه ميآور اســت، برنامه ببازســازي و حل و فصــل مالي الزام

سه   قدرت مالي و امكان ادامه حيات را براي  س ش  مؤ شخص    در زماني كه تحت  سخت قرار مي گيرد، م رايط 

  ي بازسازي بايد شامل موارد ذيل باشند: ها. برنامهاستشده 

سناريوها   ايمجموعهتوانند با ابزارهاي معتبري كه ب -الف سترده مواجه     دراز  شرايط بحراني خاص و يا گ

  شوند. 

  ناريوهايي كه كمبودهاي سرمايه و فشارهاي نقدينگي را لحاظ كنند. س -ب

    ضمانت كنند. ي مختلفرآيندهايي كه اجراي به موقع ابزارهاي بازسازي را در شرايط بحرانف -ج
 طرح حل و فصل مالي 

                                                 
٢٠ Recovery and resolution planning 
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ــل مالي براي حفظ           طرح حل و فصــ  -11-6 ــتفاده موثر از ابزارهاي حل و فص ــهيل در اس ل مالي به منظور تس

صل هر      ستمي و با هدف اجرايي كردن حل و ف سي شديد و   مؤسسه مالي  عملكردهاي مهم  بدون  ايجاد اختالل 

ستراتژي دقيقي كه  ضمن داراي بودن  گردد. برنامه مذكور بايد دهندگان تهيه ميبدون تحميل زيان به ماليات ا

ته      مات ارشـــد قرار گرف قا قت م مه    ، داراي مورد مواف نا ياتي براي اجراي بر يل را   بوده و طرح عمل  نيزموارد ذ

  مشخص نمايد:

  مؤسسه مالي؛ و ضروري مالي و اقتصاديحياتي  هايفعاليت -الف

ــل مالي براي تداوم فعاليت        ا -ب ــب حل و فص ــورت  به آن  هاي مذكور يا پايان دادن     بزارهاي مناس ها بص

   ؛مندنظام

  مؤسسه مالي؛لزامات اطالعاتي مربوط به عمليات، ساختارها، عملكردهاي مهم سيستمي ا -ج

   ؛مالي مؤثر  و اقدامات الزم جهت رفع آنهاوانع موجود در انجام حل و فصل شناسايي م -د

سپرده  الزم اقدامات –و  سريع    گذارانبيمهشده و  گذاران بيمهبه منظور محافظت از  و اطمينان از بازگشت 

  ؛شده مشتريانهاي تفكيكدارايي

  بزارها يا اصول مشخص براي خروج از فرآيند حل و فصل مالي. ا -ه 

سسات مالي   -11-7 صورت گرفته   يابندتا اطمينان  شوند  بايد ملزم مؤ  با اهميتر خصوص خدمات  دكه توافقات 

قراردادهاي منعقده بايد داراي شرايطي باشند    و اينكه هستند هاي بحراني و در حل و فصل مالي برقرار  در زمان

رارداد انتقال قد و نمزبور به واسطه وقوع بازسازي يا حل و فصل مالي جلوگيري كن با اهميتكه از خاتمه خدمات 

  د. نرا به بانك انتقالي يا شخص ثالث تمليك كننده، تسهيل كن

شور    م -11-8 صل مالي ك ستمي بين    بايد مبدأقام حل و ف سي المللي، با هماهنگي حداقل براي نهادهاي مالي مهم 

راهبري تهيه و ، برنامه حل و فصــل مالي مربوط به گروه را مؤســســه ماليتمام اعضــاي گروه مديريت بحران 

سر و كار دارند يا مقامات كشورهايي كه      ليمؤسسه ما  نمايد. مقامات كشور ميزبان كه با گروه مديريت بحران 

هاي بازسازي و حل و فصل مالي و اطالعات و اقداماتي كه در كشور حضور سيستمي در آنها دارد، بايد به برنامه   

  آنها تاثير خواهد داشت، دسترسي داشته باشند.  

شور ميزبان مي    -11-9 صل مالي ك صل م هاتوانند برنامهمقامات حل و ف سه    الي مربوط به عمليات ي حل و ف س مؤ

هاي به منظور مطمئن شــدن از مطابقت حداالمكان برنامه ي حاكميتي خود را داشــته باشــند وهادر حوزه مالي

  ند. همكاري كن مبدأبا مقامات حل و فصل مالي كشور  ،با برنامه گروه الذكرفوق
  اي و بازنگريهاي دورهبروزرساني
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هاي بازسازي و حل و فصل مالي به تي و حل و فصل مالي بايد اطمينان حاصل كنند كه برنامه مقامات نظار -11-10

ساختار        اي حداقل يكصورت دوره  سب و كار يا  سي در ك سا سال يا وقتي كه تغييرات ا سه مالي   بار در  س  مؤ

ورد م مؤسسه مالي  هاي مزبور بطورمنظم در گروه مديريت بحران برنامهشوند و  به روزرساني مي  ،افتدمياتفاق 

  گيرند.بازنگري قرار مي

سطح              ا -11-11 ستمي در  سي صل مالي براي هر نهادي كه از لحاظ  سي حل و ف سا مهم  المللبينستراتژي ا

بازنگري  و مقامات مربوط كشور ميزبان مورد مبدأساالنه توسط مقامات ارشد كشور  بطور بايد حداقل  ،باشد مي

ــورت لزوم ــامل بازنگري در بازنگري مذكور بايد  ،قرار گيرد و در ص ــه مالي مديرعامل ش ــس ــدنيز  مؤس . باش

ــاالنه توســط مقامات ارشــد  هابرنامه ــتراتژي حل و فصــل مالي بايد حداقل س ي عملياتي براي اجراي هر اس

  بوط كشور ميزبان بازنگري شود. و مقامات مر مبدأصالح كشور ذي

صورتي  -11-12 صل مالي از برنامه  در  سازي كه مقامات حل و ف صل   باز شت      و حل و ف ضايت ندا سه مالي ر س ه مؤ

در  بدواًد و ميزبان باي مبدأ. مقامات مربوط كشور  الزام نمايندبايد اقدامات مناسب را جهت رفع كمبودها   باشند، 

   شورت داشته باشند.مرابطه با اقدامات منظور شده 
٢و به اشتراک گذاري اطالعات دسترسي -١٢ ١    

سياستي در    ، مقرراتيگونه مانع قانونيبايد اطمينان حاصل كنند كه هيچ  كشورها  -12-1 ابطه با تبادل مناسب  ريا 

ي مركزي، مقامات حل و فصل هابين مقامات نظارتي، بانك مؤسسه مالي، اطالعات از جمله اطالعات مختص به 

  كه:اين بويژه .باشد ، وجود نداشتههاي ضمانت سپردهطرحي مالي و مقامات دولتي مسئول هامالي، وزارتخانه

شتراك گذاري  -الف سازي مربوط به برنامه  اطالعات تمامي به ا صل مالي  باز در و  ردصورت گي  و حل و ف

صوص  سطح داخلي     خ صل مالي بايد در مواقع عادي و در حين بحران در  چنين و برون مرزي حل و ف

  امكان پذير باشد.  دسترسي 

المللي بينسيستمي در سطح     نهادهايي كه از لحاظ اطالعات گذاريبه اشتراك  مربوط يهادستورالعمل  -ب

  ) .شود رجوع پيوست يك(به  .بايد در توافقات همكاري خاص هر نهاد لحاظ شود ،باشندمهم مي

 اطالعات گذاريبه اشتراك باشد،  وجود داشته  اطالعات  محرمانگي ويژگيدر شرايطي كه نياز به لحاظ   -ج

، ميزبانكشــور و  مبدأكشــور به بايد در بين مقامات ارشــد مربوط  هر چند گه د،تواند محدود گردمي

  امكان پذير باشد.  گذاري اطالعات مزبوراشتراك

                                                 
٢١ Access to information and information sharing 
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شورها  -12-2 سات مالي   بايد  ك س ستم    مؤ سي شن   MISمديريت (ي اطالعات هارا ملزم كنند كه  شته با د كه ) دا

سازي ي هاي عادي براي برنامههاتوليد اطالعات به موقع، در زمان توانايي صل مالي و همچنين  باز در  و حل و ف

سطح نهاد    را داشته  حل و فصل مالي انجام زمان  سطح گروه و  وه قانوني داخل گر هايباشند. اطالعات بايد در 

صل مالي از جمله در     سناريوهاي مختلف حل و ف ز ا ي مزبورنهادها حالت تفكيكبا لحاظ نيازهاي اطالعاتي در 

  به طور خاص بايد ملزم شوند كه:  مؤسسات مالي ، قابل دسترسي باشد.گروه

ــامل  -الف ــوطي را ش ــتم  جايگاهو  معرفي بانك اطالعات مبس ــيس ــده ي اطالعات مديريتهاس ، واقع ش

صلي  خدماتها، كه براي ارايه مهم آن قانوني نهادهايدر ستند، را     هاحياتي آنعمليات  و ا ضروري ه

  ايجاد و نگهداري نمايند.

شكيل د قانوني محيطي ي هامحدوديت -ب هنده يك گروه مالي در تبادل اطالعات مديريتي بين نهادهاي ت

  تعيين نمايند.شناسايي و  رابه نهاد مادر)  هاي يك گروه( براي مثال جريان اطالعات از نهاد

بازسازي   يهاتوانايي توليد اطالعات اساسي مورد نياز جهت اجراي برنامه   سيستم مزبور  كه اين اثبات -ج

  ساعت)  24(براي مثال  .را در مدت كوتاه داردو حل و فصل مالي 

بين  و مبادالتها شامل اطالعات در مورد ضمانت ،راي مثالقانوني، بحفظ اطالعات خاص در سطح نهاد  -د

  ثبت شده است. 22اتكايي به روشكه  گروهي
 

 

 يک ضميمه

  هاي اصليويژگيرهنمود کلي براي اجراي 

 ي اطالعات براي اهداف حل و فصل مالياربه اشتراک گذ -پيوست يک

شورها و مقامات ملي   بخشاين  شتراك گذاري اطالعات    به منظوربراي ك ستانداردهاي به ا شده    ايجاد ا شاره   در (ا

ندهاي    ــلي ويژگي 12و  7,7، 7,6ب مديريت بحران    و همچنين گروه )هاي اص كاري    كه  هاي  قات هم بر اســاس تواف

شده  مرزيبرون وست  بخش دو پياين بخش موضوعات مقرر در   نمايد.رهنمود اجرايي ارائه مي ،اندو بخش محور ايجاد 

ــلي توافقات همكاري  اجزايرا كه به  يك ــه  رزيبرون ماص ــس كه به   الذكربخش فوق 6بند در ويژه  و بطور محور مؤس

   .نمايدگذاري اطالعات اشاره دارد، تكميل ميموضوع سازوكارهاي همكاري و چارچوب به اشتراك

 د:نشودو بخش تقسيم مي بهفوق الذكر  اجزاي

                                                 
٢٢ back-to-back basis 
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صولي براي  ايجاد  ؛به اشــتراک گذاري اطالعات جهت اهداف حل و فصــل مالي -1 ا

عمومي ربه اشتراك گذاري موثر اطالعات غي كهملي مربوطه  محرمانگيهاي ي و نظامچارچوب حقوق  طراحي

صل مالي  سهيل مي  بين مقامات داخلي و خارجي براي اهداف انجام عملكردهاي مربوط به حل و ف نمايد. را ت

شتراك گذاري اطالعات     ستانداردهاي به ا ساس ا الزامات محرمانگي و حمايت قانوني مقرر  ،اين بخش بر ا

  شود.ويژگي هاي اصلي ايجاد مي 12و  7,7، 7,6در بندهاي 

ـــتراک گذاري اطالعات برايا  -2  برون مرزيتوافقات همکاري  لزامات به اش

٢ محور مؤسسه ٣ گذاري اطالعات در توافقات همكاري در ارتباط با به اشتراك بايد  كه الزاماتي ايجاد ؛ 

سه    برون مرزي س شوند  محور مؤ ست  شامل اطالعاتي . الزامات مذكور لحاظ  شتراك گذارده   ا كه بايد به ا

شتراك آفر محرمانگي اطالعات، شود،  شتراك  گذاري اطالعات،يندهاي به ا گذاري ايجاد تعهداتي براي به ا

ــداطالعات و بازنگري دوره ــت و بايد به همراه  .اي باش ــاين بخش تكميل كننده اس  ت يكبخش دو پيوس

 .خوانده شود

 لغت نامه

 »٢با حل و فصـــل مالي عملکرد مرتبط ٤ ريزي حل و فصــل مالي و آمادگي براي برنامه :»

شامل اقدامات مقرر در پاراگراف    صل مالي  ضميمه     9 اجراي آن و هماهنگي اقدامات حل و ف ست يك  پيو

  يك.

 »٢اطالعات ٥ شتريان و     كه اطالعات غير عمومي :» صوص   ،26مقابلطرف شامل اطالعات م اطالعات در خ

ساير موارد مرتبط قرار نمي ءمؤسسات مالي كه تحت مقررات عادي افشا    از  كه گيرند، و تحليل و ارزيابي و 

  شود.اطالعات غير عمومي استخراج مي

 »٢قانوني بســـترهاي ٧ ــاير الزامات  :» ــاي اطالعات  كه انونيقالزامات مقرر در قانون يا س افش

ــازدكنندگان خاص يا براي اهداف خاص را ممكن مي      غيرعمومي براي دريافت    چارچوب حقوقي ممكن   .س

                                                 
٢٣ Institution-specific Cross-border Cooperation 
٢٤ Functions relating to resolution 
٢٥ Information 
٢٦ counterparty 
٢٧ Legal gateways 
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ايجاد يا  نامه يا ساير اشكال توافق بين مقامات ايجاد كننده و دريافت كننده اطالعات  است به وسيله تفاهم  

  گردد. پشتيباني

 »را امضا كرده است برون مرزيمقامي كه توافقات همكاري  :»28طرف.  
 گذاري اطالعات به منظور اهداف حل و فصل مالي اصول به اشتراک -١

 چارچوب قانوني براي افشاي اطالعات غيرعمومي

شفاف  بسترهاي آنها داراي  قانونيكشورها بايد اطمينان يابند كه چارچوب   -1-1 لي است كه مقامات م  يقانوني 

 حل و فصل مالي به ساير مقامات داخلي و  مشمول  مؤسسه  مربوط به  اطالعات ء به موقعافشا نسبت به  را 

سه بوده و اطالعات فوق     كه كاركردهاي آن مقامات خارجي س صل مالي مؤ الذكر براي ها مرتبط با حل و ف

ــرورت دارد،          ــه ض ــس ــل مالي مؤس كه   نمايد. مقاماتي    الزام مي انجام كاركردهاي مربوط به حل و فص

ست مي      صل مالي مرتبط ا شان به حل و ف صل مالي    عملكرد شامل مقامات حل و ف شده،  يعتتوانند  ين 

ــاد  مقامات نظارت، بانك      و همچنين نهادهاي عمومي كه منابع حل و       يهاي مركزي، وزراي مالي و اقتص

  باشد. نمايند،صندوق بيمه سپرده ها و ساير صندوق هاي حمايتياداره ميرا فصل مالي 

ــترهايچنين  -2-1 ــل مالي ندارند كاركرديكه  قانوني بايد به مقاماتي بس ات نظير مقام ،در ارتباط با حل و فص

ضروري به منظور انجام كاركردهاي مربوط به حل و فصل مؤسسه      اطالعاته اجازه دهد ك ي عادي،نظارت

 ها مرتبط با حل و فصل مالي مؤسسه مزبور است،كه كاركردهاي آنبراي مقامات داخلي و خارجي  مالي را

 .نمايندافشا 

صورت  -3-1 سرار بانكي   وجود  در  صوص حفاظت اطالعات و ا سترهاي الزامات كاربردي در خ قانوني مذكور  ، ب

شركاي مؤسسه را براي       دسترسي به    بايد اطالعات حساس تجاري و قانوني نظير اطالعات مشتريان و 

شرط آنكه   ،مقامات داخلي و خارجي صل  آن اطالعات در انجام عمليات از مزبور اتمقامآگاهي به   حل و ف

 پذير نمايد.ضرورت داشته باشد، امكان مالي

شاي اطالعات تحت چنين   -4-1 سترهاي اف شامل الزامات محرمانگي كافي و حمايت قانوني   ب  با مرتبطقانوني 

سيت آنها، بايد از طرف مقام دريافت كننده كامالً      سا سطح ح شد.(پاراگراف  نوع اطالعات و   محرمانه با

  ييد.)ارا مالحظه فرم  14-1و  10-1هاي 

                                                 
٢٨ Party 
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قابليت از يك كشور خارجي  دريافت شده   اطالعاتتحت آن،  شرايطي كه  نسبت به قانوني بايد  چارچوب -5-1

شاء براي  شته   را عمليات مرتبط با حل و فصل مالي انجام به منظور   مقامات داخلي و يا خارجي ديگر اف دا

 .گرددشفاف  باشد،

كاركنان         چارچوب  -6-1 بايد از مقامات و  كارگزارهاي    قانوني  و  فريكيدر برابر اقدامات    ها آن ي و قبليفعل  و 

صول محرمانگي حقوقي  شاي اطالعات   كه  مرتبط با نقض ا ساس اف سترها  بر ا و حمايتهاي  منطبق با ب

  حمايت نمايد. گرفته است،قانوني صورت 

سترهاي در حالتي كه  -7-1 ست    ب شروط به تبادل اطالعات ا شاي اطالعات  قانوني م زماني  ،(بدين معنا كه اف

ــت مجاز ا  ــور دريافت كننده اطالعات    كه  س ــاء  يك چارچوب همتراز    كش اطالعات  براي مجاز بودن افش

ن يعيتي برا  هاي شــفافي بايد معيارها و رويهچارچوب قانون  ،.)داشــته باشــدي كشــور مذكور برا  متقابل

   همترازي ايجاد نمايد.

ــترهاي  -8-1 ــل مالي را انجام         اطالعات  قانوني نبايد مقام دريافت كننده        بس كه عمليات مرتبط با حل و فص

ــتفاده منطقي و م از  دهد، مي كه  ين(براي مثال، الزام به ا   .نمايد  يا محدود   منع  مذكور  ثر از اطالعات ؤاس

شا  سيله مقام         ءاف ستفاده اطالعات به و صوص چگونگي نگهداري و ا شرايطي در خ شروط به  اطالعات م

  .)شوندقلمداد ميهايي نامناسب يتحدوداست كه اين شرايط م دريافت كننده
 شوندها اطالعات افشا مياهدافي که به خاطر آن

سترهاي    ياهداف به منظور تحقق -9-1 شرح ذيل، ب سب   زمينه كافي براي قانوني بايد  به  شاي منا  اطالعات اف

  :، فراهم نمايندعمليات حل و فصل مؤسسه مالي مسئول مقامات براي

  ؛يريپذحل و فصل يابيالف) ارز

  ؛يحل و فصل مال يهايجاد استراتژيب) ا

  ؛ياتيعمل يحل و فصل مال يجاد طرح هايج) ا

  ؛يفصل مالحل و  يزيراهداف برنامه يو برايل سناريو تحل يه سازيات شبيعمل يد) اجرا

  ؛يمال مؤسسات يو بازرس يمقررات گذار ،ه) كشف زود هنگام و كنترل، نظارت

  ؛يبازساز يابزارها ياجرا و)

 وحل  ينكه ابزارهاياحتمال ا و ارزيابي مؤسسه   بازسازي  يبرا يبازساز  يابزارها ياثربخش  يابيارز )ز

  ؛د به كار برده شونديمذكور با يكه ابزارها ياز باشد و بازه زمانيمورد ن يفصل مال

  ؛يحل فصل مال يابزارها ياجرا يبرا يآمادگ  )ح
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  .و فصل مالي حل اراتياستفاده از اخت  )ط
 محرمانگي

ــورها بايد اطمينان يابند كه چارچوب          -10-1 ايجاد   ت محرمانه  براي حمايت از اطالعا   ها نظامي را   آن قانوني كش

كاركنان و          كرده و كافي را براي مقامات و  ي جار قبلي و  كارگزاران براي اين منظور الزامات محرمانگي 

هاي موثري  ها و جريمه  و محروميت  كند مياعمال   ،كنند كه اطالعات محرمانه را دريافت كرده يا مي        ها آن

ــروط بودن مقام دريافت       از الزامات محرمانگي در نظر مي   را براي تخطي گيرد. زماني كه به چگونگي مش

شاره مي  شت كه مقامات دريافت كننده  كننده اطالعات به الزامات محرمانگي كافي ا ا يكنيم بايد توجه دا

  ايد در نظر داشته باشند كه:ب جاريقبلي و  كارگزارانكاركنان و 

  .ر مقامات هستندياز سا يافتياطالعات در يملزم به حفظ محرمانگ الف)

استفاده از   يملزم به محدود ساز  اند،ه آن اطالعات عرضه شده  ك يطياهداف و شرا  يب) فقط در راستا 

  ر مقامات هستند.ياز سا يافتياطالعات در

و  ينبوده و دستور قبل  اطالعات يافت كننده اصل يثالث كه در شخص به  يافتياطالعات در يج) از افشا 

  د.نينما يخودداراخذ نشده باشد، ي ين افشايچن يه كننده اطالعات برايت بخش ارايرضا

  م مؤثر هستند.يها و جراميمشمول تحر ،يالزامات محرمانگاز  در صورت تخطي د)

  ند.يهمكاري نماها مربوط به آن يمربوط به الزامات محرمانگ يهايابيد در ارزيبا مقامات

حالي  -11-1 نده  كه مقام دريافت    در  كافي     اطالعات  كن شــده اســت و از نوع و   متعهد به الزامات محرمانگي 

ل نبايد از افشاي اطالعات براي اهداف عمليات مربوط به ح ديگر  مقامات ،آگاهي دارد حساسيت اطالعات  

 چون محرمانگي اطالعات امتناع ورزند. به داليليبه ايشان و فصل مالي 

بايد بر اساس يك   دسترسي به اطالعات محرمانه دريافت شده از مقامات خارجي يا ساير مقامات داخلي     -12-1

سياست (يا در عمل) براي    سمي، كاركنان و  قانون و   ها كه اطالعات دريافتي برايكارگزاران آنمقامات ر

شان عملكرد  صوص در  اي ست،   حل و ف خ شخص ديگري كه تحت قرارداد   براي يا صل مالي موثر ا هر 

  ، محدود گردد.نمايدمذكور ارايه مي اتمشخصي، خدماتي به مقام

پذيري و مســئوليتم و با آن مقا در ســطح اطالعات محرمانه انتشــاربراي كنترل و ارزيابي  بايد مقامات -13-1

داشــته  فني تمهيدات حفاظتي(قانوني) و هاي اجراييرويه ،هاســياســت مربوطه، نظارت مقامات ارشــد

سط رويه         شده تو شش داده  ضوعات پو شند. مو ست    ها،با شامل نحوه   تمهيداتها و سيا مذكور بايد 
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سازي، اشكال   دسترسي،   حفظ  اطالعات و امحايهاي نگهداري و بازتوليد اطالعات، دورهانتقال و  ذخيره 

 ها باشد.امنيت فيزيكي آن

د براي اطالعات دريافتي از مقامات خارجي محدو       اطالعات را  يكاربرد قانون آزاد  چارچوب قانوني بايد      -14-1

 قانون مذكور قلمداد نمايد. درچنين اطالعاتي را به عنوان استثنايي  يا نمايند

 
 مرزيبرونهاي الزامات به اشتراک گذاري اطالعات براي توافقات همکاري  -٢

  محتواي حداقلي

مرزي (عناصر اصلي در توافقات همكاري برون  دو به منظور حمايت از تعهدات و الزامات مقرر در پيوست   -1-2

-3، 8-3هاي در ارتباط با به اشتراك گذاري اطالعات و به ويژه موارد مندرج در پاراگراف  و بخش محور)

مرزي يا اسناد كمكي ونر، توافق همكاري برپيوست مذكو 6-6و  4-6، 3-6، 1-5، بند الف 1-4بند ج ،9

  آن، بايد دربرگيرنده موارد ذيل باشد:

افت اطالعات محرمانه ياز به دريكه ممكن است ن ييهابخش يبرا يات مرتبط با حل فصل ماليالف) عمل

  داشته باشند.

توافق  اختصاصي اطالعات به صورت   يكه در آن بخشهاي مختلف در به اشتراك گذار   ييهاتيب) وضع 

شب  يكنند.(برايم ساز يمثال،  ضع  يها يه  ساز  يابزار ها ياجرا   ت بحران،يو و  يورود واقع ،يباز

مال   حل و به   يقطع قانون   رات مهمييا تغي  يفصــل  چارچوب  كاركرد  كه  يدر   يتوافق همكار    در 

  موثر است.) مرزيبرون

  اشتراك گذارده خواهد شد.به   به صورت منظم و يا بطور ويژه   توصيف دقيق طبقه بندي اطالعات كه ج)

شرا يهر گونه محدودقابل اعمال؛  يالزامات محرمانگ  د) سب   طيت ها يا  ه يا روي اقداماتو هرگونه   منا

  د.)ينيرا بب 2,4(پاراگراف حفاظت اطالعات محرمانه يبه كار گرفته توسط مقامات برا يها

ها ي رو  )ه گذار     يبرا ييه  ــتراك  عات ب  يبه اش مات در    ياطال قا مد ن م  يبحران(برا   تي ريگروه 

شتراك  مثال، شد     اطالعات چگونه به طور منظم به ا شته خواهند   و چگونه و بنا به درخواست   گذا

  د.)ينيرا بب  2,10الي  2,6ارائه گردد.(پاراگراف   بايد ياطالعات اضاف يچه كس

ــخگوكرده توافقن مقامات آ كه در يزمان هباز   )و ــت اطالعات، تالش يياند تا در مورد پاس  به درخواس

  منطقي داشته باشند.

  له آن اطالعات مبادله خواهند شد.يكه به وس ييابزارها )ز
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به  اتي منظم عمل يبازنگر  يبرا يه اي رو  )ح ــســه و عوامل مختص   مرزيبرونتوافقات   مربوط   مؤس

  د.)ينيرا بب  2,14(پاراگرافيمال

ــتراك گذاري اطالعات در توافقات  -2-2 ــرايط به اش ــورهمكاري برونش و نتيجه  مندت هدفمرزي بايد به ص

 .محور ايجاد شود و از انعطاف كافي براي انطباق با تغيير وضعيت ها برخوردار باشد

نياز و همچنين  اطالعات مورد ماهيتميزان و  ،كه نوع در نظر داشته باشد  مرزي بايد توافق همكاري برون -3-2

ي شرايط بازارهاي خارج  ه تغييرات در وضعيت مؤسسه مالي يا   سرعت و تناوب نياز به اطالعات با توجه ب 

شديد گردد. توافق همكاري برون در مواقع بروز بحران مي و كندتغيير مي سب  تواند ت مرزي هرجا كه منا

 بود بايد چنين تغييرات احتمالي را ذكر نمايد.

 مرزيمحرمانگي اطالعات ارائه شده در توافق همکاري برون

ــوص ترتيبات حفاظت از محر    ينمرزي بايد توافق طرف  برون توافق همكاري  -4-2 مانگي اطالعات به    را در خص

  تعيين نمايد: ،اشتراك گذارده شده تحت توافق مذكور كه حداقل شامل موارد زير مي باشد

ط ات مرتبياهداف انجام عمل ير بخش ها فقط برايك بخش به سا يله ياطالعات ارائه شده به وس   -الف

  .مورد استفاده قرار خواهد گرفت يمالبا حل و فصل 

شار اطالعات در  محدود خواهد بود  يافت كننده به كاركنانيك بخش در داخل بخش درياز  يافتيب) انت

  از خواهند داشت.ين ين اطالعاتيبه چن يات حل و فصل ماليانجام عمل يكه برا

سا يله يوس به  يافتياطالعات در   ج) كه  ييبه بخش ها آن بخش نبايد توسط  ،ر بخش هايك بخش از 

شخص ثالث ستند  ياطالعات ن يافت كننده اصل يدر ت طرف ارائه يو اخذ رضا  ياطالع قبل بدون ،يا 

  )هه شده در بند يتوص يت هاي(وضعگردد. افشا  ،كننده اطالعات

ضا  يد) زمان شا يكه ر شد ياطالعات در يت اف ه د در حدود و اهداف مورد توافق بياطالعات تنها با ،افت 

  له طرف ارائه كننده افشا گردد.يوس

لزم ) زماني كه يك بخش تحت درخواست الزام آور قانوني(براي مثال دستور قاضي يا وظيفه مقرر در قانون)م   ه

ــا ــط قانون  يبه افش ــت, بخش مزبور بايد به جز در مواردي كه توس اطالعات دريافتي از نهاد ديگر اس

ــت ــده اس ــرع وقت به مقام ارائه دهنده اطالعات اعالم نمايد و همه اقدامات ،ممنوع ش  مراتب را در اس

  .به كار گيرد ،وجود دارد اطالعات محرمانه يبراي مقابله با افشا در قوانين و مقررات منطقي را كه

ــورتي كهوقتي كه تحت توافق همكاري برون -5-2 ــده مرزي اطالعات را ارائه مي دهد در ص  اطالعات ارائه ش

  بايد بخشهاي دريافت كننده اطالعات را از اين موضوع آگاه نمايد.، ديگر حالت محرمانگي نداشته باشند
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 ٤٢صفحه       

ها در توافق همکاري براي به اشتراک گذاري اطالعات بين بخش يهايرويه

 مرزيبرون

ت يك درخواست بايد به طور عمومي هدف و منظور اطالعات مورد درخواست را مشخص نمايد و به فوري    -6-2

  اشاره نمايد. درخواست خود

ــت اطالعات را دريافت مي كند      -7-2 ــت    ،طرفي كه درخواس ايد تمام تالش خود را   ، ب با لحاظ فوريت درخواس

  اند.به انجام رس ،بازه زماني كه در توافق همكاري مقرر شده استدر براي ارائه پاسخ در زمان معقول و 

اطالعات بايد از طريق روش هاي مطمئن انتقال كه مناســب اطالعات و ســطح  ،به عنوان يك اصــل كلي -8-2

   افشا شوند. ،حساسيت آنهاست

ــورهاي مبدأ براي هماهنگي در        توافقات همكاري برون   -9-2 ــلي را در كش ــت يك مقام اص مرزي ممكن اس

داخلي  يز ممكن است يك مقام كشورها ن    يين كند.تع   خصوص تبادل اطالعات بين گروه مديريت بحران 

  را براي هماهنگي تبادل و ارائه اطالعات در سطح داخلي تعيين نمايند.

كه به عنوان مراكز ارتباط براي تبادل      طرفنظير جزئيات تماس كاركنان در هر      فرعيجزئيات عمليات    -10-2

 ي تسهيل رويهبرا   مرزييوست توافق همكاري برونممكن است در اسناد پ  ،اطالعات مشخص شده اند

ــوند. (براي مثال براي اجتناب از نياز همه بخش ها          به روز   ــاني چنين اطالعاتي تهيه ش  توافق در به رس

 خصوص اصالحات رسمي در توافق همكاري)

  يدوره ا  محافظت از توافق همکاري و بازنگري 

ــرايط توافقات همكاري برون       طرف -11-2 ــترين تالش خود را براي تطبيق با ش . انجام دهند  مرزي ها بايد بيش

، ودبا موانع عملياتي و قانوني براي افشاي اطالعات مطابق با توافق همكاري روبرو ش   طرفزماني كه يك 

ساير   شان دادن چنين موانعي و اتخاذ اقدامات       طرفبايد با  سب براي ن سايي ابزارهاي منا شنا  ها براي 

 منطقي براي حذف موانع و يافتن راه حل هاي عملي مشورت نمايد.

در صورتي كه قادر به افشاي بخش هاي اصلي طرح ها و استراتژي هاي حل و فصل مالي يا       ها بايدطرف -12-2

از طريق كاركنان و  ها را طرفير سا   نيستند، ساير اطالعات مناسب در خصوص اهداف حل و فصل مالي      

سطوح باال و مناسب    سازند و موانع افشا را    مقامات رسمي در  ين ها بايد بيشتر توضيح دهند. طرف  مطلع 

  مرزي به كار گيرند.تالش خود را براي تطبيق با شرايط توافقات همكاري برون

شاي اطالعات   -13-2 سط     زماني كه موانع محدود كننده اف صل تو چارچوب قانوني در خصوص يك مقام حل و ف

ــت ــده اس ــدار به مقامات قانون ،اعمال ش گذار ملي در مقام فوق بايد اقدامات منطقي را براي اعالم هش
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 ٤٣صفحه       

صوص م  ضروري براي انجام      خ شتراك گذاري اطالعات  شان در به ا وانع مذكور و آثار آن بر توانايي اي

   انجام دهد.عمليات حل و فصل مالي 

ــامل طبقه بندي    الزامات مقرر در توافقات همكاري برون   -14-2 ــتراك گذاري اطالعات ش مرزي به منظور به اش

شده در دوره هاي منظم و تناو    شتراك گذارده  سيله   ،ب آناطالعات به ا ضاي  بايد به طور منظم به و اع

ــود. اين بازهمه طرف صــالحذي ل و گري بايد در ارتباط با بازنگري دوره اي طرح هاي حنها بازنگري ش

ــل مالي  ــت و طرف بودهفص ــرورت داش يندهايي را براي اطمينان از اينكه   آفر ،ها بايد در هر زمان كه ض

ا بشرايط آنها   ، با هدف انطباقافق همكاري و اسناد پيوست آن  الزامات به اشتراك گذاري اطالعات در تو 

  شوند، داشته باشند.مي ها بروزرسانيعملياتي از آنحمايت تداوم هر گونه اصالحيه و 

  ٢٩مرزي نهاد محورهاي همکاري بروننامهعناصر ضروري موافقت -پيوست دو

سهيل برنامه هاي همكاري بروننامهموافقت و همكاري ميان مقامات  نهاد محورريزي مديريت بحران مرزي بايد به ت

 بازسازي و  هايسازي برنامه آماده از ، كمك نمايند. آنها بايدمؤسسه مالي  حل و فصل   مواقعمربوطه با فرض همكاري در 

ــل   ــل    مالي حل و فص هاي  با ايجاد يك چارچوب از راه حل     جريان بحران،  مالي در   و اجراي اثربخش اقدامات حل و فص

ست كه موافقت     ستيابي به اين امر الزم ا ساير موانع ممكن حمايت نمايند. براي د هاي نامهمحتمل براي موانع قانوني يا 

ــاي يك گروه مديريت بحران برون نهاد محور ــامل 30مرزي، تمامي اعض ــور مبدأ و تمام ع ش ــر مقامات مربوطه كش ناص

شور ميزبان را درگير نمايد. توافقات   شور ميزبان بايد    مرزيبرونكليدي ك شور مبدأ و ك  مشخص ميان مقامات مربوطه ك

  تعامل خواهد داشت. مؤسسه ماليچگونه با كسب و كار  ،هاي حل و فصلنظامنمايد كه قوانين ملي و 

باشد كه مقامات كشور مبدأ و ميزبان در ارتباط   يم رموابسته به اين ا  نهاد محور،هاي همكاري نامهاثربخشي موافقت 

  حل و فصل داشته باشند. براي كافياختيار خارجي،  مؤسسهعملكرد شعبه  از جمله، مؤسسه ماليبا عملكرد 

، بر مبناي رفتار مالي حل و فصل و  بازسازي هاي ، چارچوبي را به منظور توسعه برنامه نهاد محورهمكاري  نامهموافقت

هاي بازسازي  امهبرنبر اساس   ،پيش از بحران و به منظور همكاري و هماهنگي در بحران پذيري هاي حل و فصل ارزيابي

ــل مالي ــازي وو  هايرود برنامهكند. انتظار ميمورد توافق ايجاد ميو حل و فص ــل بازس هاي نامهموافقت مالي، حل و فص

 نهاد محورمرزي هاي همكاري بروننامهل زمان تكامل يابند. موافقتو در طو شده رسانيهمكاري به صورت منظم به روز

  بايد حداقل شامل اجزاي زير باشند:
 نامهاهداف، ماهيت و قلمرو موافقت

                                                 
٢٩ - Institution-Specific 
٣٠ - cross-border CMG 
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 ٤٤صفحه       

ما به عنوان مقامات كشور مبدأ و ميزبان (مؤسسه "ثال، ماي رسمي از اهداف و قلمرو آن (به عنوان  بيانيه -1-1

با        را امضــاء كردهنامه همكاري    مالي)، اين موافقت   با يكديگر  به منظور تعيين نحوه همكاري  كه  ايم 

ــهيل نمودن برنامه      ريزي مديريت بحران نهاد محور و همكاري بين مقامات مربوطه با تأكيد           ديدگاه تس

سسه مالي در           شكست مؤ سسه مالي... هدف حداقل نمودن تأثير  صل مؤ بر همكاري در رخداد حل و ف

 )"باشد.ها مينامهشده توسط طرفين موافقت ارايه هريك از كشورهاي

اند نامه را امضاء نمودهمقامات کشور مبدأ و ميزبان که موافقت -2-1

 (طرفين قرارداد)؛

سات  -3-1 س سه مالي مادر يا هلدينگ و مؤ س سه مالي، مؤ س صيف مؤ تو

ندگي مالي ماي عب و ن عه مهم، شـــ ٣هاييتاب ١ که در قلمرو  

 باشند.نامه ميموافقت

الزام  نامه تا چه ميزاننامه (موافقتموافقت ماهيت قانوني -4-1

 باشد).آور مي

ــاء (به عنوان مثال، اينکه تا چه ميزان  -5-1 قوانين مربوط به افش

 محتواي آن بايد در اختيار عموم قرار گيرد).

 

 

 چارچوب عمومي همکاري

ها و اختيار طرفين "پيش از بحران" (که در ها، مســـئوليتنقش -6-1

ــازي و ــت) و "در خالل  مرحله برنامه بازس ــل مالي اس حل و فص

سه مالي مادر  س شامل مؤ سه مالي،  س بحران" با توجه به نوع مؤ

هايي که يا هلدينگ و مؤسسات مالي تابعه مهم، شعب و نمايندگي

 باشند.نامه ميدر قلمرو موافقت

سات اجزاء برنامه -7-1 س سه مالي، مؤ س صل مؤ سازي و حل و ف هاي باز

هايي که در ارتباط با ندگيمالي تابعه مهم، شـــعب و نماي

مرزي ســـازي و اجراي معيارهاي حل و فصـــل در حوزه برونآماده

باشــند (با لحاظ اين که برنامه به طور منظم بازبيني و به مي

  گردد).روز رساني 

 تعهدات همکاري

                                                 
٣١ - affiliates 
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قت -8-1 مه طرفين مبني بر اينمواف يد که ويژگينا با هاي اصـــلي 

يت عال يت هاي آف مدير ها را در  يد و حربن ما مايي ن ان راهن

اقدامات حل و فصل مالي در رابطه با مؤسسه مالي مورد تصويب 

 قرار گيرد.

ــل  و حل اقدامات بالقوه تأثير به توجه طرفين قرارداد با  -9-1 فص

کشورها، متعهد به اجراي موارد  ساير مالي ثبات بر آنها مالي

 حل و فصل مالي هستند که نتيجه آن منجر به ثبات مالي، حمايت

سپرده شداز  شتريان خه، بيمهگذاران بيمه  ساير م رد گذاران و 

 گردد.

ـــازي و تعهدات طرفين به همکاري در فرايند برنامه -10-1 ريزي بازس

شتراک صل مالي و به ا شامل حل و ف گذاري تمام اطالعات مرتبط، 

هاي بازسازي و حل و فصل مالي مرتبط با گروه يا اشخاص برنامه

هاي آنها به منظور اطمينان از اينکه تابعه به شرط که برنامه

ــازگارها برنامه ــتند و به آماده س ــل هس ــازي براي حل و فص س

 نمايند، تدوين شده باشد. هماهنگ کل مؤسسه مالي کمک مي

ــتراتژي کلي حل و  -11-1 ــارکت در امر بازبيني اس تعهد طرفين به مش

فصــل مؤســســه مالي در ســطح مديران ارشــد و همچنين تعهد به 

ـــارکت از ـــطح  مش طريق نمايندگي در گروه مديريت بحران در س

سه  س صل مؤ سعه و نگهداري برنامه حل و ف سب، به منظور تو منا

 مالي در سطح گروه مربوطه.

اي يا سناريوسازي هاي دورهسازيتعهد طرفين به مشارکت در شبيه -12-1

که در گروه نان از اين به منظور اطمي يت بحران  مدير هاي 

ــتمر برنامه ــند ها مس ــل مالي باش و به اجراي فرايند حل وفص

 نمايند.هماهنگ کمک مي

سه مالي،  -13-1 س صل پذيري مؤ تعهد طرفين به انجام ارزيابي حل و ف

با استفاده از راهنماي حل و فصل پذيري ارايه شده در پيوست 

سوم، شامل امکان توصيف مؤسسه مالي به عنوان بخشي از فرايند 

صل ماليبرنامه سازي و حل و ف به موقع  با هدف توليد ريزي باز

ها در مواقع اطالعات ضـــروري مورد نياز در اجراي اين برنامه 

شتراک گذاري نتايج ارزيابي ستاي به ا ها و بروز بحران؛ در را

ريزي حل استفاده از آنها به منظور اطالع رساني فرايند برنامه

 مرزي حل و فصل.و فصل در رابطه با اجراي اقدامات برون

ناوب مور -14-1 به ت بازبيني و  به منظور  د توافق در موارد زير 

 هاي بازسازي و حل و فصل مالي.اشتراک گذاري برنامه
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 ٤٦صفحه       

سيستمي      مستقل براي هر  مالي استراتژي حل و فصل   -الف  الملليبينيك از مؤسسات مالي مهم 

سال توسط مقامات ارشد كشور مبدأ و مقامات مربوطه كشور ميزبان باز       بيني بايد حداقل يكبار در 

 شود.

شور مبدأ و مقامات        هريك از برنامه  -ب شد ك سط مقامات ار سالي يكبار تو هاي عملياتي حداقل 

 مربوطه كشور ميزبان بازبيني شود.

شورت با يکديگر  پيش  -15-1 ساني به موقع و م تعهد طرفين به اطالع ر

از انجام هرگونه مديريت بحران و يا اقدامات مربوط به حل و 

 فصل مالي.

ــوص تغيير تعهد طرفين  -16-1 ــاني فوري به يکديگر در خص به اطالع رس

 مفاد چارچوب مديريت بحران و حل و فصل مالي.

ـــطوح فني و طرفين متعهد مي -17-1 ـــوند که اطالعات را در هر دو س ش

ــاس ترتيبات محرمانه به  ــبي بر اس ــد به طور مناس مديريت ارش

 اشتراک گذارند.

 تعهدات مقامات کشور مبدأ

صل مالي و حل( مقامات -18-1 شور) نظارت يا ف  شوندمي متعهد مبدأ ک

 :که

صوص ارزيابي حل و      ريت بحران با بهرهدر گروه مدي -الف ساير طرفين، در خ شاركت فعال  مندي از م

سه مشاهده    پذيري مؤسسه مالي با توجه به رهنمودهاي ارزيابي حل و فصل   فصل  پذيري (پيوست 

بان يا مؤسسه مالي ممكن است    كشور ميز هايي كه مقامات كشور مبدأ يا  گردد) و شناسايي فعاليت  

 عمل آورند.؛پذيري مؤسسه مالي الزم باشد، هماهنگي هاي الزم را بهبراي اطمينان از حل و فصل

سات گروه   -ب هاي بازسازي و حل و فصل   ديريت بحران را تشكيل و اداره نموده و بازنگري برنامه مجل

هاي اصــلي ســاير طرفين و در راســتاي ويژگي مالي در گروه مديريت بحران را با مشــاركت فعال

 حل و فصل مالي راهبري نمايد.(پيوست چهار مشاهده گردد)؛ هاي بازسازي وبرنامه

سه م   -ج س صل        اگر مؤ سه مالي تحت نظام حل و ف س شود كه مؤ شكالتي مواجه گردد يا محرز  الي با م

جه مراتب را به بدون تأخير غيرموگردد، بايد مالي كشور مبدأ با احتمال زياد مشمول حل و فصل مي   

 ساير طرفين هشدار داده و همچنين اجازه همكاري عملي دهند.
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ها كل گروه و بر ثبات مالي در ساير كشورهاي مرتبط در نظر گرفته شود و حداكثر تالش اثرگذاري بر -د

ساير بخش تواند منجر به ايجاد بيبه منظور جلوگيري از اقداماتي كه مي ست   ثباتي در  سي م ها يا در 

 مالي شود، صورت پذيرد؛

سه مالي را با هدف حفظ ثبات مالي، حمايت        ا كه امكانبطوركلي هرج -ه س صل مؤ شد، حل و ف پذير با

 مايند.نگذاران خرد در تمامي كشورهاي مرتبط هماهنگ هگذاران و سرمايگذاران، بيمهازسپرده

 تعهدات مقامات کشور ميزبان

 تعهدات مقامات ميزبان -19-1

شع  -الف شود يا        هرگاه يك  شخصيت حقوقي زيرمجموعه مؤسسه مالي با مشكالتي مواجه  به محلي يا 

ــل    ــمول حل و فص ــور ميزبان با احتمال زياد مش ــل مالي كش محرز گردد كه تحت نظام حل و فص

 أخير غيرموجه مراتب را به ساير طرفين هشدار دهند.تگردد،  بايد بدون مي

ساير طرفين  -ب ستاي حل و فصل    همكاري با  ماهنگ مؤسسه مالي و با هدف حفظ ثبات مالي و   هدر را

 گذاران خرد در تمامي كشورهاي مرتبط؛ گذاران و سرمايهگذاران، بيمهحمايت از سپرده

شور مبدأ را بي     عدم انجام ا -ج سوي مقامات ك شده از  صل مالي انجام  اثر قداماتي كه  اقدامات حل و ف

دم انجام اقدام اگر الزم باشــد به منظور دســتيابي به ثبات داخلي در شــرايط عدر حالي كه  نمايد؛

 دارد.هاي خود را محفوظ ميمؤثر توسط كشور مبدأ، حق اقدام طبق برنامه

 گذاري اطالعاتسازوکارهاي همکاري و چارچوب به اشتراک

سات  -20-1 سات منظم بين طرفين (به عنوان مثال، تعداد جل تدارک جل

ح مشــارکت و غيره) و ارتباط با ســاختارهاي در هر ســال، ســط

 همکاري موجود.

مباني قانوني و قراردادي به منظور تبادل سريع اطالعات، شامل  -21-1

تبادل اطالعات ميان اعضــــاي مختلف گروه مديريت بحران و با 

يت بحران معرفي  مدير که در گروه  بان  مات ميز قا يک از م هر

ـــده ـــود با آن نه ميهاي موجود و اينکه چگواند؛ محدوديتنش ش

 برخورد نمود.

ــتراک گذاري اطالعات و اين -22-1 ــطح جزييات در رابطه با به اش که س

هد  مدنظر پيش از بحران و حين بحران تغيير خوا يا موارد  آ

 نمود و اين تغيير چگونه خواهد بود.

گذاري اطالعات در سطوح مديريت ارشد و فني، هاي به اشتراکروش -23-1

ــتفاده از وب ابزارهاي تبادل اطالعات(به ــايت عنوان مثال اس س

 امن).
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ــت تماستعهد به اين -24-1 ــده به همراه هاي بهکه ليس ــاني ش روز رس

جزئيات آنها، براي کارکنان ســـطوح ارشـــد و اجرايي امکانات 

 متعدد ارتباطي را پوشش دهد.

تعهد به حفظ محرمانه اطالعات به اشـــتراک گذاشـــته شـــده و  -25-1

انگي(به عنوان مثال، اقدامات در راســـتاي اطمينان از محرم

ـــخاص به داده ـــي اش ـــترس هاي ها، توافقنامهمحدود نمودن دس

سئوليت صول ها چنانمحرمانه، رويه و م حرمانگي مچه باعث نقض ا

 گردند).مي

 مرزي اقدامات حل و فصل مالياجراي برون 

فرايند ارزشيابي استفاده از ابزارها و فرايندهاي حل و فصل  -26-1

سه  س سه مالي، مؤ س سات تابعه مؤ س مالي هلدينگ يا مادر و مؤ

نامه قرار هايي که در قلمرو موافقتمهم، شـــعب و زيرمجموعه

 شود.دارند را شامل مي

تعهد به مورد توجه قرار دادن موانع عملياتي و قانوني اجراي  -27-1

هاي مرزي و تعهد به تعيين رويهاقدامات حل و فصـــل مالي برون

هاي حل و فصـــل ي اســـتراتژيقانوني و عملياتي به منظور اجرا

 مالي در يک ساختار برون مرزي. به عنوان مثال:

شخيص  -1 براي اينامهآيين الزامات و شرايط  -الف  شعب  با مرتبط هايبدهي و هاانتقال دارايي ت

سه مالي    س شور  متوقف در مؤ سطه  يك ميزبان به ك شخيص  -2خريدار؛  ثالث شخص  يا نهاد وا  ت

نهاد واسطه   يك ميزبان به كشور  در تابعه مؤسسات مالي   كامل يا اكثريت سهام  يا هادارايي انتقال

 فصل مالي؛ و حل برنامه طي 32اقدام نجات از درون اجراي-3 ؛ خريدار ثالث شخص يا

ــند انتقال لقاب قانوني قطعيت با كه هاييدارايي و مالي قراردادهاي انواع تعيين -ب  عنوان به( نباش

شوري  قانون حاكميت تحت قراردادهاي مثال، سه مالي    كه ك س ضور  مؤ  و) ندارد آن در فيزيكي ح

 فصل مالي؛ و حل ابزارهاي موفق اجراي پيامدهاي

ــترس در -ج ــورهاي  در مالي  تأمين  ترتيبات  بودن دس ــتيباني  منظور به  ميزبان  و مبدأ  كش  از پش

 ؛33بازار اعتماد بازيابي و فصل مالي و حل اقدامات

ضمين  هايبكارگيري طرح -د  قوانين و) خرد گذارانسرمايه  و گذاران بيمه گذاران،سپرده  براي( ت

   .مشتري دارايي از حفاظت

                                                 
٣٢ Bail-in 
٣ ٣ -market confidence  
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٣حل و فصل پذيري ارزيابي -پيوست سه ٤  

 تعريف حل و فصل پذيري

٣يک مؤسسه مالي سيستمي مهم حل و فصل پذير ٥ است اگر براي مقامات  

صل امکان پذير و باورپذير ٣حل و ف ٦ صل آن به طريقي   شد که حل و ف با

پذيرد که بدون اخالل شديد سيستمي و بدون در معرض زيان قرار ميانجام 

ستمي مهم حفاظت مي سي شود. به گرفتن ماليات دهندگان، از عملکردهاي 

صل مالي، مقامات بايد اختيار قانوني  منظور امکان پذير بودن حل و ف

ستفاده از شند. براي اين  آن الزم و ظرفيت عملي براي ا شته با را دا

که حل و فصــل معتبر باشــد، کاربرد ابزارهاي حل و فصــل نبايد موجب 

بار گسترده و غيرقابل قبول براي سيستم مالي و بخش واقعي آثار زيان

 اقتصاد گردد.

 هاي حل و فصل پذيرياهداف ارزيابي

  ي عبارتند از:ريحل و فصل پذهاي اهداف ارزيابي

از پيامدهاي اجراي حل و فصل  مقامات و مؤسسات ماليسازي آگاه -1

 مالي بر ريسک سيستمي ملي و جهاني؛

شرايط اثرگذار بر اجراي اثربخش اقدامات حل  -2 سايي عوامل و  شنا

ــه مالي) و برون  ــس ــاختار مؤس ــل درون زا ( مربوط به س و فص

کاري چارچوب هم مالي و  ــــل  حل و فص ظام  به ن هاي زا(مربوط 

و درجه آمادگي احتمالي  ارتباط با مؤسسات ماليمرزي)، در برون

 هاي بازسازي و حل و فصل مالي)(يعني کفايت برنامه

ستيابي به  -3 سايي اقدامات خاص مورد نياز به منظور د شنا کمک به 

بار و بدون در حل و فصل پذيري بيشتر بدون اختالل سيستمي زيان

از عملکردهاي در حالي که  دهندگانمعرض زيان قرار دادن ماليات

 شود.سيستمي مهم حفاظت مي

 فرايند ارزيابي حل و فصل پذيري

 جنبه کمي ندارد. کيفي است و هاي حل و فصل پذيري لزوماً ارزيابي

ــلارزيابي ــتمي هاي حل و فص ــيس ــات مالي مهم س ــس پذيري گروهي مؤس

بايد توسط مقامات کشور مبدأ و با همکاري گروه مديريت  الملليبين

هاي ملي کشـــور و با در نظر گرفتن ارزيابي ســـه ماليمؤســـبحران 

 در ســـطح ميزبان انجام پذيرد. فرايند ارزيابي حل و فصـــل پذيري

قت يک مواف يد در  با هاد محور  برون مرزي گروه  کاري ن مه هم نا

شور ميزبان که ارزيابي شود. مقامات ک صل پذيري برقرار  هاي حل و ف

                                                 
٣٤ - resolvability 
٣٥ - resolvable 
٣٦ - credible 
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بايد  ،دننمايجي را اجرا ميخار مؤسسه ماليتابعه يک  مؤسسات مالي

پذير است با مقامات کشور مبدأ که ارزيابي حل و تا جايي که امکان

صل پذيري صل ننمايگروهي را اجرا مي ف د، همکاري نمايند. نتايج حا

بازسازي هاي حل و فصل پذيري بايد در برنامه ريزي از اين ارزيابي

. فرايند ارزيابي مورد استفاده قرار گيرد مؤسسه ماليحل و فصل و 

 حل و فصل پذيري از سه مرحله تشکيل شده است:

   :مالي حل و فصل يهاياستراتژ يسنجمطالعه امکان -مرحله اول

شخص نمودن مجموعه ستراتژيم صل اي از ا که امکان مالي هاي حل و ف

در دســـترس،  مالي پذير خواهند بود، ابزارهاي فعلي حل و فصـــل

سازي هايبرنامه صل و   باز سه ماليحل و ف س هاي مقامات و ظرفيت مؤ

 مورد نظر در کوتاه مؤســســه ماليکار بســتن آنها در مورد براي به

  مدت.

  ي:ستمياثر س يابيارز -مرحله دوم

پذير با هاي حل و فصــل امکانتعيين معتبر بودن تمامي اســتراتژي

و حل و فصــل بر  مؤســســه ماليدرنظر گرفتن تأثير احتمالي شــکســت 

  اقتصاد. بخش واقعي اي مالي ملي وهسيستم

  :پذيريو فصل بهبود حل ياقدامات در راستا -مرحله سوم

ــل هرجا که ــه مالي حل و فص ــس پذير و امکانبه احتمال زياد  مؤس

شد معتبر صل، با سهارزيابي حل و ف س سدبه پايان مي پذيري مؤ و  ر

صل مالي هايهرگونه تغيير در برنامه سازي و حل و ف ساختار  باز يا 

 ضروري است، براي بهبود حل و فصل پذيريکه  مؤسسه ماليو عملکرد 

 ايجاد الزم بايد تغييرات تکميل براي زماني . جدولگرددميشناسايي 

  .شود پايش بايد کار نيز پيشرفت. شود

هاي حل و فصـــل پذيري و اقدامات متعاقب آن يک بخش مهم ارزيابي

دهد و يک را تشـــکيل مي مالي فصـــلريزي حل و از فرايند برنامه

  است که از مراحل زير تشکيل شده است: مستمرفرايند 

سط مقامات ملي براي تعيين اينکه تا چه حد ارزيابي -4 هاي کيفي تو

صلي که تحت آن  ساختار و نظام حل و ف ساس  سه مالي بر ا س يک مؤ

 باشد؛قرار دارد، قابل حل و فصل مي

مقامات کشور مبدأ و هماهنگ شده  هاي انجام گرفته توسطارزيابي -5

ساس ارزيابي سه مالي، بر ا س ملي  هايدر گروه مديريت بحران مؤ

شده شته  شتراک گذا صوص به ا سات مالي تابعه  و حل در خ س صل مؤ ف
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سط  سائلي که تو سايي م شنا ضاي گروه مديريت بحران و  سط اع تو

 صالح به آنها اشاره شده است.مؤسسه مالي و يا مقامات ذي

سه مالي يا مقامات مربوطه بايد به  شفاف -6 س سايلي که مؤ سازي م

 آن توجه نمايد؛

 اصالحات الزم توسط مؤسسه مالي يا مقامات قانوني مربوطه؛  -7

شور  -8 سط مقامات ک شده تو صل پذيري هماهنگ  ارزيابي مجدد حل و ف

  مبدأ.

 هاي حل و فصل ماليپذيري استراتژيارزيابي امکان

ست به منظور مجموعه زير برخي از حداقل  ست، که نياز ا سواالتي ا

به آنها پاســخ  مالي هاي حل و فصــلپذيري اســتراتژيارزيابي امکان

  داده شود:

   مؤسسه ماليات يساختار و عمل

 عملکردهاي ضروري و عملکردهاي سيستمي مهم مؤسسه مالي -9

ساس تحليل سب و کار و خدمات برا سه مالي، ک س ستراتژيک مؤ هاي ا

آن کدام هستند؟چه عملکردهاي اقتصادي و مالي اصلي ارزش آفرين 

و بخش غير  المللي و مليهاي مالي بينحياتي را براي ســـيســـتم

  دهد؟مالي انجام مي

ــتمي و  -10 ــيس ــروري و عملکردهاي مهم س ــه عملکردهاي ض ايجاد نقش

 ساختارهاي مؤسسه مالي

ساختارهاي قانوني و مؤسسه مالي چگونه با خطوط کسب و کار و 

  باشد؟اصلي و حياتي مرتبط ميعملکردهاي 

 هاي خدماتيتداوم توافقنامه -11

خت و  يات پردا ياتي مهم نظير عمل هاي عمل يک از عملکرد حدود هر

 مؤسسات ماليساير تسويه مبادالت که به ساير مؤسسات مالي گروه يا 

 ؟، به چه ميزان اســـتارايه دهنده خدمات، برون ســـپاري شـــده

نمايد که ه ميزان تضـــمين ميهاي خدماتي موجود تا چتوافقنامه

ست به يک نهاد  سه در هنگامي که الزم ا س عملکردهاي مهم عملياتي مؤ

سطه  سه ماليبازمانده  يهاا بخشيو وا س شده مؤ صل  واگذار  حل و ف

  گردند، تداوم خواهند يافت؟

 ارزيابي -12
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موانع تفکيک عملکردهاي سيستمي حياتي از ساير عملکردهاي مؤسسه 

ها، با حل و فصــل مالي براي اطمينان از تداوم آنمالي در فرايند 

  کدامند؟ ٣-٤تا  ١-٤توجه به مسايل مطروحه در بندهاي 

  تنيدگي داخليدرهم

 درون گروهي٣٧هاي در معرض ريسک دارايي -13

هاي ثبت و هاي درون گروهي، شــيوهميزان اســتفاده از ضــمانتنامه

بهشـــرايط نکول آن بادالت درون گروهي  يا م ــــت؟ آ خوبي  ها چيس

گردد؟ مديريت ريســک مرتبط چه قدر قوي اســت؟تا چه مســتندســازي مي

ـــخاص مرتبطيرعاميزان اين مبادالت با  ٣ت حدود اش ٨  رد؟يگيانجام م 

صورت نياز مبادالت اتکايي ٣آيا در  ٩ سات   س ست؟ آيا مؤ سخ ا قابل ف

ضمانتنامهمالي صوص  هاي درون گروهي و مبادالت درون گروهي ثبت در خ

  نمايند؟شده اتکايي، اطالعات را در سطح شخصيت حقوقي نگهداري مي

 ارزيابي -14

عادل مهم در ارزش  ايآ عدم ت جاد  به اي بادالت درون گروهي  م

ي را تحت تأثير هاي همکارهاي حقوقي، به نحوي که انگيزهشـــخصـــيت

 گردد؟دهند، منجر ميقرار 

٤( يبازار مال يهارساختيز در تيعضو ٠FMIs( 

 هاي بازار ماليتداوم عضويت در زيرساخت -15

تواند آيا مؤســســه مالي که تحت حل و فصــل مالي قرار گرفته، مي

ضو  ساختيزع ي باقي بماند؟ آيا نهاد انتقالي تازه بازار مال يهار

 ي را خواهد داشت؟بازار مال يهارساختيزتأسيس توان دسترسي به 

 انتقال قراردادهاي تسويه مرکزي به يک نهاد واسط -16

توانند آيا قراردادهاي مالي تسويه مرکزي يک مؤسسه متوقف مي

  به يک نهاد واسط انتقال داده شود؟

  اختقابليت انتقال عمليات پرد -17

سات مالي س سهيل انتقال عمليات آيا مؤ تمهيدات فوري به منظور ت

پرداخت به يک نهاد واســط يا خريدار شــخص ثالث را دارند؟ به طور 

  ويژه آيا موارد زير وجود دارد:

                                                 
٣٧ exposures 
٣٨ - arm’s length 
٣٩ - back-to-back 
٤٠ -Financial market infrastructures(a multilateral system among participating financial institutions, including the 
operator of the system, used for the purposes of recording, clearing, or settling payments, securities, derivatives, 
or other financial transactions)  
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نامه هاي عضويت در يک مرکز داده براي تمامي موافقت -١

 هاي بازار مالي؛زيرساخت

پرداخت، پوشش مسائل مستندسازي استاندارد براي خدمات  -٢

هاي اطالع رساني، شرايط انقضا و تداوم مربوط به دوره

 مند؛تعهدات، به منظور تسهيل خروج نظام

ـــي پيش نويس موافقت -٣ نامه خدمات انتقالي به عنوان بخش

صل مالي؛ چناناز برنامه سازي و حل و ف چه نياز هاي باز

باشــد به مؤســســه مالي اجازه خواهد داد که از طرف 

و نيروي موجود،  يدار جديد و با استفاده از زيرساختخر

 بدون وقفه به فراهم نمودن خدمات پرداخت ادامه دهد؛

٤بسته خريدار« -٤ ١ پرداخت به  براي تسهيل انتقال عمليات» 

ــه مالي نجات ــس ٤دهندهمؤس ــط يا خريدار که ٢ ، نهاد واس

يات به عمل عات مربوط  مل اطال ــــا يد ش خت و  با پردا

باري و فهرســـتي از هاي در مدارايي ــــک اعت عرض ريس

 کارمندان اصلي باشد.

 ٤٣اليه دوم مؤسسات مالي -18

مشارکت  هاي بازار ماليزيرساختکه مستقيماً در  آيا مؤسسات مالي

هاي زيرســاختندارند، ترتيبات اقتضــايي را به منظور دســترســي به 

سه مالي در نظر گرفته بازار مالي س اگر  اند؟از طريق بيش از يک مؤ

توانند سريعاً موقيعت ها مييکي از فعاالن اصلي شکست بخورد، آيا آن

  خود را تغيير دهند؟

 ارزيابي -19

خت مي ياتي پردا هاي ح يا عملکرد يآ تداوم  ند  يا توان ند؟ آ اب

 تواند حفظ شود؟مي هاي بازار ماليزيرساختدسترسي به 

٤تيرياطالعات مد هايستميس ٤   

 هاي اطالعات مديريتکفايت سيستم -20

سه مالي تا چه حدي به آن ظرفيت س ستم اطالعات مديريت مؤ سي هاي 

ــک تجمعي آن  ــاخت يک ديدگاه دقيق و کامل از پروفايل ريس اجازه س

ــرعت در حال تغيير را مي ــرايط به س ــه مالي تحت ش ــس دهد؟ آيا مؤس

هاي در معرض ريســـک، وضـــعيت تواند اطالعات کليدي همچون داراييمي

                                                 
٤ ١ - purchaser’s pack  
٤ ٢ -surviving entity  
٤٣ - Second-tier firms 
٤٤ -MIS 
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هاي در معرض کوتاه مدت بانکي و دارايينقدينگي، ســـپرده هاي بين 

سه  س صورت روزانه فراهم نمايد؟ اگر مؤ صلي را به  شرکاي ا به/از 

مالي يا يک يا بيش از يکي از نهادهاي قانوني آن وارد فرايند حل 

تواند از تداوم مايگي شده باشد، آيا مؤسسه مالي ميو فصل و يا بي

ــتم اطالعات مديريت براي مجموعه باقي ــيس مانده و تابعه اطمينان س

هاي اطالعات الزم در سطح شخصيت حقوقي شامل حاصل نمايد؟ آيا سيستم

 باشد؟مبادالت درون گروهي و وثايق در دسترس مي

 مربوطه مقامات براي الزم اطالعات سريع ارائه -21

سرعتي مي شور مبدأ، ناظرين اطالعات با چه  توانند براي ناظرين ک

مالي و ناظرين کشـــور ميزبان به طور  ميداني، مقامات حل و فصـــل

ــبي فراهم گردند؟ ــتراک مانع ي،قانون منع نوع چه مناس  اطالعات اش

 ييابزارها و ندهايفرآ يدارا مؤسسه مالي ايآ ؟شود يم مقامات انيم

ست سا جهت الزم اطالعات که ه  ريمقاد و گذاران سپرده عيسر ييشنا

  را در اختيار مقامات قرار دهد؟ سپرده مهيب طرح توسط تضمين شده

 ارزيابي -22

 دقيق، اطالعات بتواند مؤســـســـه مالي که دارد احتمال حد چه تا

ــحيح ــل اثربخش يک از حمايت براي را موقع به و ص  فرايند حل و فص

  کند؟ ارائه

  يمل حل و فصل يها و ابزارهانظام يهماهنگ

يار -23 به منظور حفاخت هاي داخلي  تداوم ات و ابزار هاي ظ  عملکرد

 مهم سيستمي.

سات مالي مهم آيا نظام س شورهايي که مؤ صل مالي در ک هاي حل و ف

ــتمي را در آنها انجام مي ــيس ــتمي که عملکردهاي مهم س ــيس دهد، س

شده در ويژگياختيار صل مالي معين  سي ات حل و ف سا را  ٣ شماره ا

  نمايند؟فراهم مي

 مرزيات حل و فصل بروناختيار -24

 الزماجرايي  اختيارات يدارا قصــدم و مبدأ هايکشــور مقامات ايآ

چه مطابق با آن هماهنگ حل و فصل کي ياجرا از که باشندمي ينحو به

 نمايد. به عنوان يبانيپشــت هاي اصــلي تعيين شــده اســت،در ويژگي

  مثال:

ست از چنين ابزاري زماني -١ صميم گرفته ا که مقام مبدأ ت

صل  شي از رويه حل و ف ستفاده نمايد؛ چه به عنوان بخ ا

شور  سازوکارهاي فوري به منظور هماهنگي با يک مقام ک
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مقصــد، عمليات برون مرزي و شــناســايي يک نهاد واســط 

 وجود دارد؟

ــوص برخورد متفاوت آيا نظام -٢ ــل مالي در خص هاي حل و فص

شوري که طلب  ساس محل مطالبه و يا ک با طلبکاران بر ا

 اند؟نموده بينيقابل پرداخت است، تمهيداتي پيش

آيا معيارهاي حل و فصــــل مالي در يک کشـــور خارجي  -٣

امر  شــورها شــود؟ اينتواند باعث اقدام در ســاير کمي

ــل مالي و حل روند بر چگونه ــتيابي احتمال و فص  به دس

 گذارد؟ مي تاثير هماهنگ حل راه

 

 تبادل اطالعات بين مقامات کشورهاي مبدأ و ميزبان -25

مقامات کشــور  دارد؟ وجود يقانون موانع اطالعات تبادل يبرا ايآ

مبدأ و ميزبان چه ميزان مشتاق و قادر به تبادل اطالعات الزم براي 

  باشند؟تأثير بر يک حل و فصل هماهنگ مي

 هاي عملياتي برون مرزيهماهنگي -26

قت ايآ مهمواف کار يهانا نده منعکس موجود، يالمللنيب يهم  کن

صلي ويژگي در شده نييتع الزامات ستهاي ا  بهاين اطمينان را  و ا

مات قا  يقانون و ياتيعمل ،کاربردي تيقابل يدارا که دنده يم م

  ؟هستند خود يخارج انيهمتا با مؤثر يهماهنگ يبرا

 ارزيابي -27

مات ايآ قا ند نانياطم م  تيظرف و الزم يقانون ابزار که دار

ست يبرا ياتيعمل صل هماهنگ به يابيد سه  مرزيبرون  حل و ف س يک مؤ

  دارند؟مالي مهم سيستمي را در اختيار 

 ارزيابي تأثير سيستمي

براي سيستم  ،ناشي از شکستظار ارزيابي عواقب ناگوار مورد انت

صاد  سعه معيارهايي که اثر مالي و کل اقت سايي و تو شنا بايد به 

 تأثير دهد، منجر شود.کاهش مي سيستميرا به طور  مؤسسه ماليشکست 

ستمي ٤مانده باقي سي ٥ ست از  سه مالي شک س مجموعه منعکس کننده  ،مؤ

 :گانه زير استسه عوامل

 مؤسسه مالي؛ کار و کسب نمايه در ذاتي سيستمي هايريسک -١

سط اقدامات -٢ شده تو سه مالي کاهنده انجام  س  طريق از مؤ

ساختارهاي سب، سازماني اعمال   هايشيوه حکمراني، منا

 دقيق حل و فصل؛ ريزيبرنامه و مديريت

                                                 
٤٥ - residual 
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 .دقت راهبردهاي حل و فصل مؤسسه محور شناسايي شده -٣

هاي ارزشيابي اثرات سيستمي شکست مؤسسه مالي هنوز تعيين شاخص

ـــند، در مراحل اوليه مي ـــيارز نديفرا نيبنابراباش  حد تا ،يابش

درهرحال تجزيه و تحليل اصلي در  .است برپايه قضاوت و يفيک ياديز

ــکاين  ــوص به ارزيابي ريس ــتمي باقي مانده مرتبط با خص ــيس هاي س

 از يخبر ريز درشود. تنيدگي سيستمي مربوط ميهمهاي اصلي بهکانال

ضاوت به کمک يبرا شده شنهاديپ يفيک يارهايمع صوص مقامات ق  در خ

ــتراتژ ــل ياس ــده ارائه حل و فص ــت ش ــورت به ديبا ارهايمع. اس  ص

ـــور  هر يبرا جداگانه ـــ موردکش  يبرامجموعاً  و رديگ قرار يبررس

 .شود يابيارز يکل طور به مؤسسه مالي

 تأثير بر بازارهاي مالي -1

سه مالي تا چه حد احتمال دارد که موجب اخالل در  س صل مؤ حل و ف

المللي يا داخلي گردد، به عنوان مثال بخاطر بازارهاي مالي بين

  آثار کاهش اطمينان و يا عدم وجود آن؟

 هاي بازار ماليزيرساختتأثير بر  -2

سه مالي مي س صل مؤ ساختآيا حل و ف هاي مالي، تواند از طريق زير

هاي مالي يا عدم براي مثال با تغيير ترتيبات اوليه زيرســــاخت

ساخت سي به زير ستر ساختد سات مالي به زير س ساير مؤ هاي هاي مالي 

  مزبور، منجر به ايجاد ريسک سرايت گردد؟

 مالي  تأثير بر شرايط منابع -3

صل و حل ياحتمال راتيتاث سه مالي ف س سات مالي ريسا در مؤ س  مؤ

 ؟ستيچ منابع مالي افزايش يا تجديد در مشابه

 تأثير بر سرمايه -4

صل  شرايط حل و ف سه مالي که در  س سک مؤ قرار گرفتن در معرض ري

ــرکاي مهم قرار دارد، تا چه حد مي ــرمايه ش تواند منجر به کاهش س

صورت  ستيمي آن، به  سطوح پايينسي تر از حدود فردي يا جمعي، به 

  مقرراتي شود؟

 تأثير بر اقتصاد -5

حل و فصـــل مؤســـســـه مالي و عواقب آن تا چه حد و از طريق چه 

سيل انقباض هايي ميکانال صاد تأثير گذارد؟ آيا پتان تواند بر اقت

ـــرمايه وجود دارد؟جريان  دارمعني ثروت اثرات ايآ هاي اعتبار و س

  دارد؟ وجود

  

 هاي بازسازي و حل و فصلناصر ضروري برنامهع-پيوست  چهار



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٥٧صفحه       

خواهد به هاي اصــلي (نظام حل و فصــل مالي) از کشــورها ميويژگي

منظور تسهيل حل و فصل پذيري، فوراً يک فرايند برنامه ريزي مداوم 

شي از فرايند نظارت کلي خود  صل را به عنوان بخ سازي و حل و ف باز

رجوع شـــود). فرايند بايد ١١هاي اصـــليايجاد نمايند (به ويژگي

  مقامات حل و فصل و تمامي مقامات مربوطه را درگير نمايد.

 هاي بازسازي و حل و فصلاهداف و حاکميت برنامه

ــب براي هر  -١ ــل معتبر و مناس ــازي و حل و فص يک برنامه بازس

مؤسسه مالي زماني الزم است که بر اساس ارزيابي مقامات مبدأ 

سه ا س ست آن مؤ شد. شک شته با ثر بالقوه اي بر ثبات مالي دا

ستمي بين سي سات مالي مهم  س شامل تمامي مؤ المللي اين حداقل 

 ود).شرجوع  ٢-١١شماره  اصلي خواهد بود (به ويژگي

سه مالي  -٢ س شرايط خاص مؤ صل بايد به  سازي و حل و ف برنامه باز

يدگي، در يت، پيچ ماه يد و  ما جه ن يدگي، ســـطح همتو تن

 و اندازه مؤسسه مالي را منعکس نمايد. پذيريجايگزين

سناريوهاي  -٣ صل و  سازي و حل و ف سي برنامه باز سا ضيات ا فر

سخت سناريوهاي بحران بايد به اندازه کافي  شند.  گيرانه با

ــطح گروه آن، بايد اثر  ــه مالي (گروه) و در س ــس بحران مؤس

ـــناريوهاي بحران و همچنين  ـــرايت برون مرزي در س بالقوه س

همزمان در چندين بازار مهم را مورد توجه قرار شرايط بحران 

 دهند.

صل يا برنامه -٤ سناريو حل و ف صل در يک  سازي و حل و ف هاي باز

و مقامات، بايد به عنوان رهنمود بازسازي براي مؤسسات مالي 

به کار گرفته شــود. تحت هيچ شــرايطي نبايد فرض شــود که 

يا از اج ند بود  به اجراي آن خواه مات مجبور  قا راي م

سه مالي منحل  س ست مؤ ستراتژي متفاوت در مواقعي که نياز ا ا

 گردد، جلوگيري نمايد.

  بازسازيبرنامه 

سه مالي  -٥ س سازي يک مؤ سازي به عنوان رهنمود باز برنامه باز

گيرد. در مرحله بازســازي زده مورد اســتفاده قرار ميبحران

صل يا ورود به  شرايط منجر به حل و ف سه مالي هنوز با  س مؤ

ست. درنظ شده ا صل، مواجه ن  معيارهاي که صورتي ام حل و ف

ــازي ــبي بازس ــود، انتخاب مناس ــم ش معقولي براي  انداز چش

ــت. ــازي وجود خواهد داش ــامل  بازس ــازي بايد ش برنامه بازس

ــرمايه،  ــه مالي و حفظ س ــس ــک مؤس معيارهاي کاهش نمايه ريس
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سب و کار و همچنين گزينه هاي راهبردي همچون واگذاري خطوط ک

 ها باشد.تجديد ساختار بدهي

آوري و حفظ و در صـــورت لزوم اجراي برنامه مســـئوليت فراهم -٦

سه مالي مي س شد مؤ سازي بر عهده مديريت ار شد. مقامات باز با

سازي  سازي اثربخش برنامه باز بايد اعتبار و قابليت پياده 

را به عنوان بخشـــي از فرايند کلي نظارت ارزيابي نمايند. 

 اقدامات اجراي براي درخواست الزم اختيار رايدا بايد مقامات

 باشند. بازسازي

بايد ملزم شوند که برنامه بازسازي را در فواصل مؤسسات مالي -٧

زماني منظم و بر اســــاس وقوع رويدادهايي که به طور قابل 

ساختار، عمليات ستراتژي يا منابع در  توجهي  سه مالي، ا س مؤ

هند، به روز رســاني دمعرض ريســک مؤســســه مالي را تغيير مي

نمايند. آنها بايد به بازبيني منظم فرضيات بيروني و دروني 

مؤسسه مالي که برنامه بازسازي بر اساس آن تدوين شده است، 

ها را ملزم شـــوند و همچنين مرتبط و کاربردي بودن برنامه

سات مالي لزوم، صورت در ارزيابي نمايد. س  برنامه بايد  مؤ

  .تغيير دهند آن با مطابق را خود بازسازي

  مالي برنامه حل و فصل

ــتمي  -٨ ــيس ــل در حالي که از عملکردهاي مهم س برنامه حل و فص

ستفاده اثربخش از اختيار مقامات را حفاظت مي نمايد، بايد ا

سه مالي بدون  س صل هر مؤ ساختن حل و ف با هدف امکان پذير 

ظام بدون در معرض اختالل ن يد و  ــــد ند ش يان قرار دادن زم

دهندگان، تســهيل نمايد. در رويدادهايي که معيارهاي ماليات

بازسازي امکان پذير يا اثربخش نباشند، اين برنامه بايد به 

عنوان يک رهنمود براي مقامات به منظور دستيابي به يک حل و 

 مند بکار گرفته شود.فصل نظام

و در صـــورت لزوم اجراي  نمودن و نگهداريمســـئوليت فراهم -٩

ستراتژي  صل برعهده مقامات ا شده در برنامه حل و ف هاي معين 

 باشد.مي

مات  -١٠ قدا ظارت، اجراي ا با امر ن مات ملي مرتبط  قا مامي م ت

سازي و حل و  صل، بايد در فرايند برنامه باز صالحي و حل و ف ا

 فصل مالي مشارکت نمايند.

ــات مالي  -١١ ــس ــامل مؤس بايد به ارائه آمار و اطالعات الزم (ش

ستراتژتحليل سناريو) به منظور برنامه ريزي حل و هاي ا ي و 

فصــل به موقع به مقامات مربوطه ملزم شــوند. مقامات بايد 
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اطالعات خاص مورد نيازشــــان را تعيين نمايند و از اينکه 

ست  ساس درخوا سه مالي ظرفيت ارائه به موقع اطالعات بر ا س مؤ

 ايشان را دارد، اطمينان حاصل نمايند.

شد هاي مقامات بايد برنامه -١٢ صل را تا جايي که الزم با حل و ف

ــت مقامات  ــه مالي بازنگري نمايند. ممکن اس ــس به همراه مؤس

سه  س صل را براي مؤ شي از برنامه حل و ف صميم بگيرند که بخ ت

 مالي افشاء ننمايند.

 مالي و حل و فصل بازسازيو نظارت بر برنامه اجرا 

  مقامات

ظور نظارت بر نمبايست يک ساختار حاکميتي قوي به مقامات مي -١٣

شامل به  صل مالي  سازي و حل و ف فرايندهاي برنامه ريزي باز

ساني و مرور برنامه صل به منظور روزر سازي و حل و ف هاي باز

ستم مالي  سي سه مالي يا  س شرايط مؤ لحاظ هرگونه تغييرات در 

يت فراهم ند. مســـئول ماي جاد ن يد و اي تأي بازنگري،  کردن، 

سازي و نگهداري برنامه شخص هاي باز صريحاً م صل بايد  حل و ف

گردد. مقامات بايد يک فرايند مشــخص را به منظور تعامل با 

سات مالي س شند. در  مؤ شته با صل دا سازي و حل و ف در حال باز

ستور  صل، د شورهايي که به منظور کاربرد معيارهاي حل و ف ک

دادگاه الزم اســــت، به منظور اطمينان از اينکه زمان مورد 

ات دادگاه، اجراي اثربخش اقدامات حل و فصل نياز براي اقدام

اندازد، مقامات حل و فصــل بايد اين مورد را را به خطر نمي

 در فرايند برنامه ريزي حل و فصل مدنظر قرار دهند.

صص کافي به منظور حمايت از تهيه و  -١٤ مقامات بايد منابع و تخ

سته برنامه سازي و حل وارزيابي پيو شته  هاي باز صل را دا ف

 د.باش

صل را مورد بازبيني  مقامات بايد برنامه -١٥ سازي و حل و ف باز

ــيات و  ــت تغييراتي را در فرض قرار داده  و هرجا که الزم اس

ــه مالي اعمال نمايند و  ــس ــناريوهاي بحران يک مؤس ــاير س س

ــات مالي ــس ــاعف ملزم  مؤس ــناريوهاي بحران مض را به تهيه س

ايت تمامي نمايند. ســـناريوهاي بحران بايد بايد به قدر کف

سک سه مالي با آنري س ها مواجه هاي دروني و بيروني را که مؤ

ــه مالي، مي ــس ــرايط خاص مؤس گردد، مورد توجه قرار دهند و ش

ها را در نظر بگيرند. مقامات بايد به اســتراتژي و وضــعيت

سناريوهاي  شدت  ستيابي به درجه معقولي از ثبات در  دنبال د

 مالي مختلف باشند. بحران مورد استفاده توسط مؤسسات
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سه مالي به اجراي معيارهاي  -١٦ س مقامات بايد تمايل مديريت مؤ

ـــت اجراي  ـــالحي را ارزيابي نمايند و در جايي که الزم اس اص

 آور نمايد.معيارهاي بازسازي را الزام

ــات مالي به طور  -١٧ ــس ــط اکثر مؤس ــورتي که معيارها توس در ص

ستمي آن زمان اجرا گردد، مقامات بايد اثرهم را در نظر  سي

 داشته باشند.

ريزي بازســــازي و حل و به منظور حمايت از فرايند برنامه -١٨

سات مالي  س صل، مؤ ساختار حاکميت ف شتن يک  بايد ملزم به دا

سئوليت شامل م شوند. اين امر  شخص قوي و منابع کافي  هاي م

واحدهاي کســب و کار، مديران ارشــد و اعضــاي هيأت مديره 

شد، و همچنين تعيينمي شد اجرايي به منظور  با سئول ار يک م

هاي بازسازي و حل و اطمينان از اينکه مؤسسه مالي با برنامه

ــت و برنامه ــل منطبق اس ــل در فص ــازي و حل و فص ريزي بازس

 فرايندهاي کلي حکمراني مؤسسه مالي منظور شده است.

توليد  هايي به منظوربايد ملزم به داشتن سيستممؤسسات مالي -١٩

ات مورد نيــاز براي حمــايــت از فراينــد بــه موقع اطالعــ

ريزي بازسازي و حل و فصل شوند، تا هم مؤسسه مالي و برنامه

ريزي بازسازي و حل هم مقامات به طور اثربخش قادر به برنامه

 و فصل و در صورت لزوم اجراي آن باشند.

سات مالي  -٢٠ س سناريوهاي بحران عيني در مؤ بايد ملزم به تهيه 

سه محور س سطح مؤ ست،  دو  سب درخوا شوند و ح و بازار محور 

 استراتژي و تحليل سناريو را تهيه نمايند.

کان -٢١ يابي ام مهبه منظور ارز نا هاي پذيري و معتبر بودن بر

ست، بايد  صورت درخوا سات مالي در  س صل، مؤ سازي و حل و ف باز

سناريوها يا شبيهاي در برنامهبطور دوره ها سازيهاي اجرايي 

 يزبان و مبدأ مؤسسه مالي مشارکت نمايند.با مقامات کشور م

 برون مرزي هماهنگي

مقامات ارشد کشور مبدأ و مقامات اصلي کشور ميزبان مؤسسات  -٢٢

ستمي بين سي ساتي را با هم برگزار مالي مهم  المللي، بايد جل

نمايند و هر جا ضرورت داشت با مديرعامل مؤسسه مالي ديدار 

ساالنه استراتژي کلي حل و فصل داشته باشند و حداقل به صورت 

 را بازبيني نمايند.
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صالح کشور مبدأ و ميزبان بايد حداقل به طور مقامات ارشد ذي -٢٣

هاي عملياتي حل و فصـــل را براي هر يک از ســـاالنه برنامه

ستمي بين سي سات مالي مهم  س المللي بازبيني نمايند و به مؤ

مه نا يداري بر پا مهمنظور ســـنجش  نا جرايي هاي اها، در بر

 هاي مؤسسه مالي مشارکت نمايند.سازيسناريوها يا شبيه

مقامات کشور مبدأ بايد تهيه برنامه حل و فصل گروهي را در  -٢٤

سه مالي،  س ضاي گروه مديريت بحران مؤ ساير اع هماهنگي با 

ستمي بين سي سات مالي مهم  س المللي، راهبري حداقل براي مؤ

شور ميزبان مم صل ک ست برنامهنمايند. مقامات حل و ف هاي کن ا

خود را براي حل و فصل مؤسسه مالي در کشورشان اجرا نمايند. 

االمکان در همکاري با مقامات کشــور مبدأ اين مورد بايد حتي

صورت  سازگاري برنامه با برنامه گروه  به منظور اطمينان از 

 پذيرد.

المللي، مقامات براي تمام مؤســســات مالي مهم ســيســتمي بين -٢٥

که چه کشورهاي ايد فرآيندي براي اطمينان از اينکشور مبدأ ب

غير عضو گروه مديريت بحران، اثرات سيستمي فعاليت  مؤسسات 

يابي  ــــاد داخلي خود ارز مالي مهم بين المللي را بر اقتص

ــند. نمايند و داليل چنين ارزيابيمي ــته باش ــت، داش هايي چيس

شور ميزبان بايد فرايندي را به منظور حفظ ا رتباط مقامات ک

شورهاي خارج از گروه مديريت بحران، ايجاد نموده  با چنين ک

صل و اطمينان سب شرايط که نمايند حا  به و همکاري براي منا

 دارد. وجود اطالعات گذاري اشتراک

 هاي بازسازي و حل و فصل ماليطرح کلي برنامه

 هاي بازسازي و حل و فصل مالي ساختار برنامه

هاي بازسازي و حل و ي سريع، برنامهبه منظور حمايت از اجرا -٢٦

 فصل مالي بايد شامل موارد ذيل شوند:

صه واقع -١ ستراتژييک خال سازي و گرايانه از ا هاي مهم باز

 حل و فصل مالي و يک برنامه عملياتي؛

ستراتژي -٢ سازي و حل و تحليل راهبردي که مبناي ا هاي باز

 فصل مالي باشد؛

ــرايط -٣ ــيف مداخله، ش  براي کافي و زمال نيازهاي پيش توص

 فصل مالي؛ و حل يا بازسازي عمليات شروع

ــازيهاي عيني و عملي براي اقداماگزينه -٤  و حل و ت بازس

 فصل مالي؛
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ــازيآماده -٥  اقدامات اينکه از اطمينان براي اوليه هايس

 شود؛ اجرا موقع به و موثر طور به توانندمي

 به و موثر اجراي در راه بالقوه مانع گونه هر جزئيات -٦

 برنامه؛ موقع

سئوليت -٧ سازي، اقدامات اجراي م  طرح اجراي شروع آماده 

 واقعي؛ اقدامات و

 

 

 ماليبازسازي و حل و فصل هاي استراتژي

ــه برنامه -٢٧ ــامل خالص ــل مالي بايد ش ــازي و حل و فص هاي بازس

ستراتژي سطح باال از ا سازي و حل و مديريتي در  هاي مهم باز

اجراي آنها باشــد. اين فصــل و همچنين يک برنامه عملياتي 

ستمي مهم و حياتي  سي سايي عملکردهاي  شنا شامل  مورد بايد 

شان دادن سه مالي (به عنوان مثال ن س صلي عمليات مؤ سه  ا س مؤ

ــيفي از معيارهاي حياتي  نمودار يک مالي با ــازماني)، توص س

ــتراتژي ــل مالي و يک اجراي اس ــازي و حل و فص هاي مهم بازس

اجراي موفقيت آميز آن و همچنين  ارزيابي از موانع احتمالي

شده از زمان آخرين  سي يا اقدامات انجام  سا شامل تغييرات ا

 ثبت شده توسط مؤسسه مالي باشد. بازسازي و حل و فصل برنامه

 راهبردي تحليل

هاي بازســـازي و حل و فصـــل مالي يکي از اجزاي مهم برنامه -٢٨

ــ ــيس ــت، که عملکردهاي حياتي و مهم س تمي تحليل راهبردي اس

را در  آنها حفظ اصلي مؤسسه مالي را شناسايي نموده و مراحل

صل سازي و حل و ف شخص سناريوهاي باز ساير اجزاي مي م کند. 

 اصلي بايد شامل موارد زير باشد:

شناسايي عملکردهاي ضروري و سيستمي مهم و مرتبط نمودن آن  -١

 عملکردها با اشخاص حقوقي زيرمجموعه آن؛

منظور حفظ عمليات و تأمين مالي آن  اقدامات مورد نياز به -٢

دســته از عملکردهايي که ضــروري و از لحاظ ســيســتمي مهم 

 باشند؛مي

ــيت ٤٦ارزيابي پايداري -٣ ــخص ــب و کار و ش هاي هريک از خطوط کس

سازي و حل و  سناريوهاي باز ست در جريان  حقوقي که ممکن ا

                                                 
٤ ٦ -viability  



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٦٣صفحه       

ــوند، همچنين ارزيابي اثر چنين تفکيک ــل جدا ش هايي بر فص

 و ساختار باقيمانده گروه؛ پايداري

هاي ارزيابي اثربخشي احتمالي و ريسک بالقوه هريک از جنبه -٤

اصلي اقدامات بازسازي و حل و فصل مالي، شامل اثر بالقوه 

 بر مشتريان، شرکاء و اعتماد بازار؛

يک از  -٥ ياز براي اجراي هر مان مورد ن يب و ز برآورد ترت

 ابعاد اصلي برنامه؛

ضيه -٦ سازي برنامه شده بيني هاي پيشفر هاي به منظور آماده 

 بازسازي و حل و فصل مالي؛

ـــي بالقوه در راه اجراي به موقع و اثربخش  -٧ ـــاس موانع اس

 برنامه؛

ــب و  -٨ ــلي کس فرايندهاي تعيين ارزش و قابليت فروش خطوط اص

 ها.کار، عمليات و دارايي

 اجزاء اصلي برنامه بازسازي

زمان  ون، مراحل الزم بايد اقدامات بازسازي ممکمؤسسات مالي -٢٩

هاي مرتبط مورد نياز اجراي اين اقدامات را مشخص کند و ريسک

پذير بازســـازي ، را ارزيابي نمايند. دامنه اقدامات امکان

 بايد شامل موارد زير باشد:

اقدامات در راســتاي تقويت وضــعيت ســرمايه، به عنوان  -١

شديد، اقدامات  سرمايه پس از تحقق زيان  مثال افزايش 

 اظت سرمايه همچون تعليق سود سهام و پاداش متغير؛حف

سات مالي تابعه و تعليق فعاليت -٢ س  هايفروش احتمالي مؤ

 واحدهاي تجاري مربوطه؛

ــاختار داوطلبانه عملي بدهي -٣ ها از طريق تبديل تجديد س

 بدهي به سهام؛

اقدامات الزم براي تأمين مالي کافي، درحالي که تنوع  -٤

سي به  ستر وثايق از نظر حجم، کيفيت و منابع مالي و د

 وضعيت را تضمين نمايد.

سات مالي  -٣٠ س ساختمؤ ضويت خود در زير هاي بايد به منظورحفظ ع

مالي پيش تأمين  ثال،  به عنوان م مالي ( عد و بازار  از مو

ضعيت شرايط توثيق و ست در  ضاعفي که ممکن ا ها)، تمهيدات م

يابي نموده و  براي اجر ند، را ارز ياب يت  اي بحراني اهم

يه طرح ثال ارا هايي را (براي م مذکور ابزار يدات  هايي تمه
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هاي براي نحوه تأمين منابع وثايق مازاد و ارزيابي محدوديت

 بالقوه در جريانات پرداخت مؤسسه مالي) شناسايي نمايند. 

سات مالي  -٣١ س صل نمايند که داراي تمهيدات مؤ بايد اطمينان حا

سبي (به عنوان مثال عملکرد فرايند ستممنا سي هاي هاي داخلي، 

فناوري اطالعات، امکانات تسويه و پرداخت، قراردادهاي مربوط 

به تأمين کنندگان و کارمندان) هســـتند که آنها را در حين 

اجراي اقدامات مربوط به بازســــازي قادر به ادامه فعاليت 

 سازد.مي

بايد ســازوکارهاي اجرايي توقف و تســريع مؤســســات مالي  -٣٢

ــازي ــفاف تعريف نمايند، همچنين (فرآيند بازس ) را به طور ش

سازي مي شروع برنامه باز شوند معيارهاي کمي و کيفي که باعث 

شورت با  سه مالي در م س سط مديريت مؤ صي که تو يا اقدامات خا

شــوند را تعيين نمايند.  ارده ميصــالح به اجرا گزمقامات ذي

 وجهنام تأخيرهاي از جلوگيري به منظور بايد معيارهايي چنين

 .باشد شده طراحي بازسازي اقدامات اجراي در

سات مالي -٣٣ س ستراتژي يک بايد مؤ سب ارتباطي ا  مقامات، با منا

 ايجاد فعاالن ســـاير و کارکنان مالي، بازارهاي عموم مردم،

 کنند.

 اجزاي ضروري برنامه حل و فصل

مات -٣٤ قا يد م ماهنگي با ناظر بر ه بات  به ترتي جه  هاي با تو

 کنند شناسايي را بالقوه فصل و حل هاياستراتژيالمللي، بين

 را آنها اجراي براي عملياتي الزامات و الزم هايشــرط پيش و

صل کلي و تحليل  ارزيابي ستراتژي حل و ف نمايند. عالوه بر ا

 راهبردي، مقامات بايد موارد زير را تعيين نمايند: 

شروع -١ شرايط قانوني که زمينه را براي  ستانه مقرراتي و   آ

سمي فراهم مي ستانه ورود به حل اقدامات ر نمايد (از جمله آ

 و فصـــل) و محدوده اختيارات مقامات (به عنوان مثال ميزان

صي مي مقامات که؛اين شرايط خا  برخي اقدامات از توانندتحت 

 خير)؛ يا کنند خودداري

ستگي -٢ ساير واب صل بر  هاي حياتي و اثرگذاري اقدامات حل و ف

هاي حقوقي (آيا ساير نهادها قادر و شخصيتخطوط کسب و کار 

به ادامه کارکرد هســـتند؟)، قراردادهاي مالي (آيا مقامات 

داراي اختيار محدود نمودن يا تعليق هســـتند؟)، بازارها و 

 نسبي با خطوط کسب و کار مشابه، برآوردساير مؤسسات مالي 
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يان از با اســـتراتژي هاييز باط  کاران در ارت هاي که طلب

 گردند؛گون حل و فصل متحمل آن ميگونا

 گستره منابع در دسترس به منظور تأمين مالي حل و فصل؛ -٣

ساير طرح صندوق هايفرايند پرداخت -٤ سپرده ضمانت و  هاي بيمه 

ــپرده ــخص نمودن س ــده و ب(به عنوان مثال مش يمه هاي بيمه ش

 نشده)؛

فرايندهاي حفظ دسـترسـي بي وقفه به نظام پرداخت، امکانات  -٥

 هاي کسب و کار و معامالت؛ه يا تهاتر، سامانهتسوي

ــتم و داخلي فرآيندهاي -٦ ــيس  عملکرد از حمايت براي الزم هايس

 مؤسسه مالي؛ حياتي کارکردهاي مداوم

 ها؛مرزي برنامههاي اجراي برونفرايند -٧

 ارتباط هماهنگي براي مناسب فرايندهاي ارتباطي و راهبردها -٨

 خارجي؛ مقامات با

 ل ماليريزي بازسازي و حل و فصنياز به منظور برنامهاطالعات مورد 

سات مالي س مورد نيازبراي  ضروري اطالعات فراهم آوردن ظرفيت بايد مؤ

ــازي پياده ــل راموقع برنامه به س ــازي و حل و فص  يبرا هاي بازس

بحراني  شرايط در همچنين و فصل و حل و بازسازي ريزيبرنامه اهداف

  عبارتند از: اين اطالعات داشته باشند،

٤المللي درون گروهيارتباطات بين -٣٥ ، به عنوان مثال، عمليات ٧

صلي و درهم سب وکار ا سب و کار، ک ساير خطوط ک تنيدگي آن با 

هاي حقوقي و کشورها، منابع در معرض ريسک درون گروهي شخصيت

هاي درون گروهي، مبادالت ثبت شــده ها و ضــمانتاز طريق وام

٤اتکايي ٨ ستگي  ص ، واب سه مالي هاي حقوقييتشخ س  گروه به مؤ

ــتيباني نقدينگي براي ديگر ــاير  يا پش ــرمايه و همچنين س س

 ها.حمايت

٩شـــدهدارايي بلوکه ميزان مثال، براي عملياتي، هاي داده -٣٦ ، 

 زير خط ترازنامه و غيره. تعهدات نقد، هايدارايي ميزان

ها و عملياتي که اجراي اقدامات بازسازي و حل و فصل سازمان -٣٧

باني مي تاق را پشـــتي يات ا ثال؛ عمل به عنوان م ند.  ماي ن

                                                 
٤٧ - Intra-group 
٤٨ - back to back 
٤٩ - asset encumbrance (asset encumbrance is the process banks go through to secure or collateralize a claim. In 

accounting, it refers to restricted funds that are reserved for a specific liability) 
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هاي پوشــش، ، اســتراتژي٥١هاي ثبت معامالت تجاري، شــيوه٥٠مبادالت

ستم٥٢هاتوثيق دارايي سي سويه و ؛ اطالعات نظام پرداخت،  هاي ت

ستم سي ست  ستمتهاتر؛ فهر سي شامل  هاي هاي اطالعات مديريت مهم 

 حسابداري، ريسک و حفظ وضعيت. 

هاي مهم مديريت بحران؛ به عنوان مثال: ها و نقشيتمســـئول -٣٨

باط در حين  به منظور ارت باطي  نات ارت کا ماس، ام عات ت اطال

ــه مالي به منظور فراهم نمودن امکان بحران، رويه ــس هاي مؤس

سي مقامات ذي ستر شور مبدأ و ميزبان، به اطالعات، در د ربط ک

 زمان عادي و در حين بحران.

رراتي که مؤســـســـه مالي در آن فعاليت چارچوب قانوني و مق -٣٩

ربط کشور مبدأ و ميزبان و کند. به عنوان مثال: مقامات ذيمي

ها در مديريت بحران مالي، نقش هريک، عملکردها و مســـئوليت

شامل ابعاد کاربردي قوانين مرتبط نظام صل مالي  هاي حل و ف

ــرکت ــتگي، اوراق بهادار و نظامبا ش ــکس هاي ها، تجارت، ورش

ش ستگي که بخش زيادي از گروه را تحت تأثير قرار ميور دهد؛ ک

 منابع نقدينگي، شامل منابع خصوصي و منابع بانک مرکزي.

                                                 
٥٠ - dealing room 
٥١ - trade booking practices 
٥٢ - custody of assets 
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 عليق موقت حقوق انقضا پيش از موعدت -پيوست پنجم

 اهداف

ستاندارد بازار براي قراردادهاي مالي و  -١ سازي ا ستند  تحت م

غاير آ قانوني و مقرراتي م يدات  نه تمه ن، حقوق نبود هرگو

ساير روش ضا و يا  سريع، انق هاي خاتمه قراردادها  مربوط به ت

(به طور کلي، حقوق انقضا پيش از موعد) در قراردادهاي مالي 

ممکن است با ورود مؤسسه مالي به حل و فصل يا در ارتباط با 

شود. در مورد يک  صل بکارگرفته  ستفاده از اختيارات حل و ف ا

س ستمي ف سي سه مالي مهم  س خ نمودن حجم باالي قراردادهاي مؤ

نظمي در تواند منجر به بيمالي بر اساس ورود به حل و فصل مي

خروج گردد که اين موضوع عدم ثبات بيشتري در بازار به وجود 

ــتيابي به  ــل که هدفش دس آورده و در اجراي اقدامات حل و فص

 نمايد.پايداري است، اخالل ايجاد 

صه -٢ شخ صلي م صه ا شخ صلي (م صريح مي٣-٤هاي ا نمايد که تحت ) ت

تدابير حفاظتي کافي، ورود به حل و فصـــل و اعمال هريک از 

شريک  شرايطي را ايجاد نمايد که  صل نبايد  اختيارات حل و ف

صورتي که  صل، در  شمول حل و ف سه م س تجاري (طرف قرارداد) مؤ

شامل تعهدات پرداخت و تحويل و  سي تحت قرارداد  سا تعهدات ا

باشــند، محق به ايق همچنان در حال انجام ميهمچنين تهيه وث

ضاي پيش ستفاده از حقوق انق از موعد گردد. با وجود اينکه ا

ضاي پيش  شد، مقامات حل حقوق انق از موعد بايد قابل اجرا با

صل بايد در جايي که اين حقوق تنها به دليل ورود به حل  و ف

ــ ــتفاده از اختيارات حل و فص ــل يا در ارتباط با اس ل و فص

شامل  سي تحت قرارداد  سا صورتي که تعهدات ا شده و در ايجاد 

تعهدات پرداخت و تحويل و تأمين وثايق همچنان در حال انجام 

 قوق را داشته باشند.حباشد، قدرت تعليق موقت اين مي

يت -٣ حدود ــــاي پيش م که در هاي مقرر بر حقوق انقض عد  از مو

ــاير حقوق طرفين  ــت س ــده اس را تحت پاراگراف قبلي تبيين ش

دهد گذاري، تحت تأثير قرار نميهاي تسويه و وثيقهنامهموافقت

هاي مالي دخالت و در پرداخت يا تعهدات تحويل به زيرســـاخت

صل در ايفاي تعهدات نمي سه مالي تحت حل و ف س نمايد. اگر مؤ

تسويه يا تضمين دچار شکست شود که ناشي از يک قرارداد مالي 

يک زيرساخت بازار مالي باشد، طرف يا نتيجه عضويت مؤسسه در 

ــتفاده از حقوق  ــاخت بازار مالي حق فوري اس مقابل يا زير س

انقضاي پيش از موعد مؤسسه مشمول حل و فصل را خواهد داشت. 
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توانند قرارداد را طرف مقابل و زيرســــاخت بازار مالي نمي

صــرفاّ به دليل ورود مؤســســه به حل و فصــل يا اســتفاده از 

صرفاً در اختيارات حل  ضي نمايند. آنها  سخ يا منق صل، ف و ف

صل يا  سه تحت حل و ف س شت که مؤ صورتي چنين حقي خواهند دا

شي از  ضمين نا سويه و ت صل در ايفاي تعهدات ت مقام حل و ف

ـــاخت بازار  ـــويت آن در زيرس قرارداد مالي يا در نتيجه عض

 مالي، دچار شکست شوند.

 شرايط تعليق موقت

ق انقضــاي پيش از موعد بايد بر اســاس تعليق موقت اجراي حقو -٤

 شرايط زير صورت پذيرد:

تعليق تنها در مورد حقوق انقضــــاي پيش از موعدي که  -١

ناشي از داليل ورود به حل و فصل يا مرتبط با استفاده 

شود (  شد، به کار گرفته مي  صل با از اختيارات حل و ف

به عنوان مثال: تغيير در کنترل مؤسسه مربوطه يا کسب 

 و کار آن ناشي از چنين فرايندي)؛  

داراي محدوديت اســــت (به  تعليق اکيداً از نظر زماني -٢

 روز کاري)؛ ٢عنوان مثال براي مدت زمان حداکثر 

ـــرفاً مجاز به انتقال تمامي  -٣ ـــل بايد ص مقام حل و فص

ـــرايط با يک طرف مقابل خاص به يک  قراردادهاي واجد ش

ست تا قراردادهاي تکي را نهاد جديد مي شد و مجاز ني با

شمول قرارداد خالص سان که م سازي  به يک طرف مقابل يک

 يکسان نيز است، انتقال دهد. 

ــخص ثالث  -٤ ــط يا ش براي قراردادهايي که به يک نهاد واس

ــــده قل ش مام حقوق و منت يد ت با نده  پذير هاد  ند، ن ا

شده  شي از قراردادهاي منتقل  سه مالي نا س الزامات مؤ

 را بر عهده گيرد. 

از موعد طرف مقابل در برابر مؤسسه  حقوق انتقضاي پيش -٥

شمول ح صل در حالت بروز هرگونه نکول قبل، مالي م ل و ف

ــه به  ــس حين يا بعد از دوره تعليق که به ورود آن مؤس

ست،  صل مرتبط ني صل يا اعمال اختيارات حل و ف حل و ف

محفوظ است. (براي مثال، عدم توانايي موسسه در انجام 

سيد  سرر پرداخت يا عدم تحويل يا بازگرداندن وثايق در 

 مربوطه)



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٦٩صفحه       

از انتقال قراردادهاي مالي، حقوق تعليق پيشبه دنبال  -٦

موعد طرف مقابل در برابر نهاد خريدار مؤسسه در حالتي 

 باشد.که عدم توانايي نهاد مذکور محرز گردد، محفوظ مي

تواند حق خاتمه ســريع در برابر مؤســســه طرف مقابل مي -٧

ضاي تعليق يا زودتر  صل  را در موقع انق شمول حل و ف م

شرط  سه مالي را در که مقامات ذيآناز آن، به  س صالح مؤ

ــوص اين ــتند خص که قراردادهاي مربوطه قابل انتقال نيس

 مطلع نمايند، به اجرا گذارد.

ـــاي پيش  -٨ از موعد براي بعد از دوره تعليق، حقوق انقض

قراردادهاي مالي که به يک مؤســســه مالي ســالم، نهاد 

اند، هانتقالي يا ساير نهادهاي عمومي انتقال داده نشد

 تواند به اجرا گذارده شود.مي

  عمليات تعليق 

سيله تعليق مي -٩ صالحديدي ( که به و صورت  تواند در عمل ب

ـــورت مورد به مورد قابل اعمال  ـــل بص مقامات حل و فص

شورها  شد. در حالت اول، ک صورت خودکار با ست.) يا ب ا

ـــه مالي بايد اطمينان يابند که طرف ـــس هاي مقابل مؤس

پايان تعليق شــفاف عمل در شــروع و  مشــمول حل و فصــل

 نمايند.مي

ريزي حل و فصل و ارزيابي به عنوان بخشي از فرآيند طرح -١٠

حل و فصــــل پذيري، مقامات بايد به مالحظات مربوط به 

تعليق موقت در اجراي حقوق انقضــــاي پيش از موعد در 

ساير طرف هاي مقابل  ساخت هاي بازار مالي و  صوص زير خ

ــه مالي توجه ن ــس ــماره مؤس ــت ش ، ٨-٤، ٣مايند.( پيوس

  .)رجوع شود ١-٤،  ٤پيوست شماره 
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 ضميمه دو:

 محور رهنمود بخش

 ي مالين بازارهافعاال  هاي بازار مالي وحل و فصل مالي زيرساخت -پيوست يک

 

هاي اصلي  هايي را در باب بكارگيري ويژگيهاي بازار مالي) رهنمودبخش نخست اين پيوست (حل و فصل زيرساخت    

سات مالي مرتبط ب     نظام س صل مؤثر مؤ ستم   ا نظامهاي حل و ف سي ساخت هاي هاي  داراي  (FMIs)هاي بازار ماليزير

  دهد.اهميت سيستمي، ارائه مي

هاي هاي بازار مالي)، به موضوع حل و فصل فعاالن زيرساخت   بخش دوم اين ضميمه (حل و فصل فعاالن زير ساخت        

  پردازد كه در مواقع شكست يا وقوع بحران، داراي اهميت سيستمي بوده و كاركردشان حياتي باشد.بازار مالي مي

 هاي بازار ماليصل زيرساختحل و ف -بخش يک

هاي ـ  شامل نظام هاي پرداخت، سپرده گذاري  )FMIsهاي بازار مالي (كند كه زيرساختلي تصريح ميويژگي هاي اص

ستم   CSDs( 53(مركزي اوراق بهادار سي سويه اوراق بهادار ،  سويه مركزي      )SSSs(هاي ت ستم ت سي  ،)CCPs(  و مراكز

ــ  بايد تابع نظام هاي حل و فصلي باشند كه اهداف و تمه   (TRs) ثبت تجاري شيوه اي   ـ يدات ويژگي هاي اصلي را، به 

  )2-1شماره  ويژگي اصليمناسب نسبت به زيرساخت هاي بازار مالي و نقش حياتي آنها در اين بازارها، اجرا مي كنند. (

صلي       سات مالي داراي     كه به طور ك -اين رهنمود، ويژگي هاي ا س صل مالي مرتبط با همه مؤ لي در نظام هاي حل و ف

هاي نشان دادن اين موضوع كه چگونه ويژگي را از طريق  -هاي بازار مالي اعمال مي گرددمي و زيرساخت اهميت سيست  

ساخت          صل زير صي از آن بايد در زمان حل و ف صر خا صلي يا عنا سير  ا هاي بازار مالي يا يكي از اجزاي خاص آنها تف

  كند.گردند، تكميل مي

بازار مالي به طور ســيســتمي، حداقل در قلمرو داخلي كه آنها مســتقر هاي فرض بر اين اســت كه تمام زيرســاخت     

هستند، به طور نوعي به خاطر كاركردهاي حياتي شان در بازارهايي كه خدمات دهي مي كنند پر اهميت يا حياتي هستند.    

يستمي پر اهميت تواند تشخيص دهد كه زيرساخت بازار مالي، در قلمرو داخلي خويش از نظر سدر هر حال، يك مقام مي

شده و لذا ارتباطي با ويژگي    سوب ن صول      يا حياتي مح ستره اين رهنمود با ا صلي ندارد. گ در   CPSS-IOSCOهاي ا

ساخت    صوص زير شخص مي  54هاي بازار ماليخ ساخت منطبق بوده و م هاي بازار مالي تحت تملك و اختيار نمايد كه زير

  ندارد.هاي اصلي هاي مركزي، ارتباطي با ويژگيبانك

                                                 
 
٥٤ http://www.bis.org/cpmi/publ/d101.htm 
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هاي زيرساخت  هاي حل و فصل مالي را كه  براي انواع مختلف هر زمان كه ضرورت دارد، اين رهنمود ابعاد خاصي از نظام  

هاي اصلي مطالعه شود و رهنمود مربوط به هر كدام از كند. اين ضميمه بايد با ويژگيرا ايجاد ميبازار مالي مناسب است 

هاي اصــلي گي اصــلي مرتبط با آن، مورد توجه قرار گيرد. ضــميمه، جايگزين ويژگيهاي اصــلي بايد با لحاظ ويژويژگي

ساخت         نمي سبت به يك زير سادگي ن صلي خاص يا جزئي از آن، به  شود كه يك ويژگي ا ستنباط  گردد. لذا نبايد چنين ا

  .55د نداردگردد، صرفاً به اين دليل كه در اين ضميمه هيچ تمهيدات حمايتي وجوبازار مالي اعمال نمي

صول           ضميمه همچنين بايد دركنار ا ساخت  اين  ست كه       هاي بازارماليناظر بر زير ستلزم اين ا شود كه م مطالعه 

ساخت  سازي زير صول     56هاي بازار مالي، برنامه باز شند از جمله، ا شته با ساخت هاي بازارمالي  جامع و مؤثر دا  ناظر بر زير

هايي شفافي را ايجاد كنند كه به طور كامل هرگونه  مستلزم اين است كه هر كدام از زيرساخت هاي مزبور  قواعد و رويه   

سط فعاالن بازار به جهت تعهداتي كه به             صي يا تركيبي تو شخ صورت  ست به  سارات و زيان اعتباري كه ممكن ا خ

ساخت بازار مالي دارند،  ايجاد نمايند؛ چگونگي توز  شش؛ و چگونگي افزايش   زير سارات اعتباري بدون پو يع احتمالي خ

ــاخت بازار مالي در مواجهه مجدد با موقعيت بحراني           ــاخت   57منابع مالي زير س ــول ناظر بر زيرس هاي بازار   . همچنين اص

ساخت  شفافي را ايجاد كنند كه آن  هاي بازار مالي را ملزم ميمالي، زير شيوه هاي  سازد بر روي  ها را قادر نمايد قواعد و 

ــويه پرداخت روزانه، پايان روز و چند روزه همزمان با هر گونه عدم ايفاي تعهد فردي يا جمعي فعاالن آن                  تعهدات تس

  .58بازارها تأثير بگذارند

ساخت بازار مالي،                   صل زير شد كه در آن، حل و ف شته با شرايطي وجود دا ست  شروط به   با اين وجود، ممكن ا م

يا مراجع) ذيربط، ضروري باشد اگر، برنامه بازسازي و هرگونه قواعد و راهكارهاي تخصيص زيان در     تشخيص مقامات ( 

شد، يا حتي               شده با شده يا به موقع تكميل ن ست مواجه  شك ساخت بازار مالي، با  سازي زير جهت ادامه حيات و باز

ــده، مراجع و مقامات مق           زماني  ــازي به طور كامل اجرا نش ــل       رراتكه هنوز برنامه بازس گذار، ناظر و مقامات حل و فص

ــخيص  ــاخت بازار مالي منطقي نبوده يا ثبات مالي را به خطر                 تش ــازي براي ادامه حيات زير س دهند كه اقدامات بازس

ــند كه اهداف و هاي بازار مالي، تابع نظاماندازد. اين امر مســتلزم اين اســت كه زيرســاخت مي هاي حل و فصــلي باش

                                                 
٥ با تطابق ، در يابيوست، در جهت اهداف ارزين پي(اجزاء) ا يکه محتوا يياز آنجا - ٥

س يها ويژگي سا ضوح در روش در ت ي، پر اهميا ست؛ آن اجزاء به و شده ا نظر گرفته 
 گردد. ي، منعکس مياساس يها ويژگي يابيارز يشناس

٥  آن يهابرنامه يو محتو بازسازي يزيند برنامه ريشتر راجع به فرايب يرهنمودها - ٦
 اشاره شده است. يبازار مال يرساخت هايز بازسازيرامون يپ  CPMI-IOSCOدرگزارش 

٥  ٧شماره  ويژگي اصلي -٤ بند- ٧
٥  ١٠شماره  ويژگي اصلي -٧ بند- ٨
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ساخت       هاي تمهيدات ويژگي سبت به زير سب ن شيوه اي منا صلي را به  هاي بازار مالي و نقش حياتي آن در آن بازارها ، ا

  )1-2كنند. (ويژگي شماره اعمال مي
 اصلي) اهداف (مقدمه ويژگي -١

بال                 -١-١ به دن بايد  مالي،  بازار  هاي  مالي مؤثر براي زيرســاخت  حل و فصــل  مالي بوده و  ادامه    ثيك نظام  بات 

سازي  ي حياتي زيرساخت بازار مالي را بدون در معرض زيان قراردادن ماليات دهندگان و همچنين از طريق باز كاركردها

ردها توسط  توانايي زيرساخت بازار مالي براي انجام آن كاركردها به عنوان فعاليت جاري و يا اطمينان از اجراي آن كارك 

ــا          ــفيه زيرس ــل، طبق برنامه (اتمام تدريجي        نهادي ديگر يا تمهيد ترتيبات هماهنگ با تص  خت بازار مالي در حل و فص

  ها)، مجاز بداند. اين امر بايد به عنوان راهبردي قابل اعمال در جهت نيل به اهداف ذيل باشد:فعاليت

  هاي ضروري، تسويه شفاف و كاركرد  نظام ثبتي؛دستيابي به تداوم و اجراي به موقع پرداخت -1

  اليتعهدات زيرساخت بازار متسهيل ايفاي به موقع  -2

سي     -3 ستر ساخت بازار       محفظ د سط زير شده تو ساب هاي نقدي ارائه  داوم فعاالن به اوراق بهادار يا ح

شده توسط زيرساخت بازار مالي كه در         شته  شده يا نگاهدا مره زمالي و اوراق بهادار يا وثيقه نقدي ارسال 

  مطالبات چنين فعاالني قرار مي گيرد.

ساخت بازار مالي ب اجتناب  -4 ساخت هاي بازار    از هرگونه اختالل در عمليات ارتباطات ميان زير ساير زير ا 

  مالي در (نظام) حل و فصل مالي كه تأثير منفي ملموسي بر ثبات مالي يا عملكرد بازارها دارند؛ 

شده در         -5 سي به اطالعات ذخيره  ستر ستمر و د  مركز ثبتمحافظت، مراقبت و ايجاد امكان پردازش م

  ).TRتجاري (

  
 ويژگيدامنه نظام هاي حل و فصل مالي براي زيرساخت هاي بازار مالي ( -٢

 ) ١شماره  اصلي

  كاربرد در زيرساخت هاي بازار مالي داراي اهميت سيستمي  

( زيرساخت هاي بازار مالي كه از منظر سيستمي پر اهميت هستند، بايد صرف نظر از وضعيت صدور مجوز آنها          -2-1

هاي حل و فصلي باشند كه ويژگي به عنوان مثال، زيرساخت هاي بازار مالي داراي مجوز تحت عنوان بانك) ، تابع نظام

شيوه اي مناسب نسبت به ويژگي هاي خاص نوع زيرساخت بازار مالي در موضوع        صلي را به  و نقش حياتي آن  هاي ا

ــل مدر بازارهاي مالي، اعمال نمايد. نظام ــي از الي بايد دربرگيرنده ويژگيهاي حل و فص هايي كه مربوط به انواع خاص

  زيرساخت بازار مالي تحت پوشش گستره آن نظام هستند، باشند.
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الي تحت اداره و ويژگي هاي اساسي و رهنمود هاي مورد اشاره در اين ضميمه، نسبت به زيرساخت هاي بازار م       -2-2  

  هاي مركزي، اعمال نمي شوند.مالكيت بانك

 اهميت سيستمي  

ضمن در نظر داشتن اهميت سيستمي زيرساخت هاي بازار مالي، به فروض و حاالت مورد اشاره         مقامات بايد -2-3  

ــول  20-1در پاراگراف (  ــاخت هاي بازارمالي (    ن  ) در رابطه با اص ــاخت ) CPSS-IOSCOاظر بر زيرس هاي  براي زيرس

  مذكور، توجه داشته باشند. 
  )٢شماره   ويژگي اصليزيرساخت هاي بازار مالي(  ٥٩مقام مسؤل حل و فصل -٣

 اهداف قانوني  

يت دار مسؤل حل و فصل زيرساخت هاي بازار    حه عنوان بخشي از كاركردها و اهداف مقرر قانوني، يك مقام صال  ب -3-1

 اركردهايمالي، بايد در بكارگيري اختيارات حل و فصــل از طريق اهداف خاص رســيدن به ثبات مالي و حفظ اســتمرار ك

ــل، بدون تحميل زيان بر ماليات دهندگان ، مورد رهنمود قرار گ  ــاخت بازار مالي در نظام حل و فص يرد. حياتي يك زيرس

صلي (رجوع كنيد به بند اول  شاره در   س ) عالوه بر 1-1( ) و پاراگراف3-2( ويژگي ا ويژگي اير اهداف كلي مربوطه مورد ا

  ).3-2( اصلي

  يا ساير مسئولينتعيين يک مدير، سرپرست  

صل يك زير ح -3-2 صل و يا مدير ويژه،          س ل و ف سؤل حل و ف سط مقام م ستقيماٌ  تو ست م اخت بازار مالي، ممكن ا

امور حل  سرپرست، دريافت كننده و يا ساير مسئولين با مسؤليت هاي مشابه، انجام گيرد. اين افراد بايد در موقع انجام      

شده در پ     ساس اهداف تعيين  صل، بر ا شاره در  ش ) راهنمايي 1-3) و (1-1هاي (فاراگراو ف وند. ( از طريق موارد مورد ا

  ))3-2( ويژگي اصلي

 هاي مقام حل و فصلمهارت  

                                                 
٥ ستا  با  - ٩ شماره (هم را صلي  صل قاممبه  ) که٢-١ويژگي ا شاره دارد حل و ف ، ا

ــامل ــل ، در جا مقامک يش از يب ش ــؤل اجرايا بي مقامکه دو  ييحل و فص ــتر مس  يش
 باشد. يحل و فصل هستند، م نظامارات حل و فصل تحت ياخت
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ساخت هاي بازار         -3-3 ضروري را در ارتباط با زير صالحيت هاي  صل مالي، بايد دانش كافي و  كاركنان مرجع حل و ف

جايي كه مقام حل و فصل ، مجزا از مقام نظارتي است، بايد قادر باشد به    مالي داراي اهميت سيستمي، داشته باشند. در     

  مهارت هاي مورد اخير(مقام ناظر) دست يابد. 

 هاي مرکزي و ساير مراجعمشاوره و همکاري با بانک  

سوب نمي گردد كه از    بدر جايي كه  -3-4 ساخت بازار مالي مح صل، ناظر يا مرجع پايش زير  انك مركزي  مقام حل و ف

ص            ساخت بازار مالي بنمايد، مقام حل و ف صل مالي ريز ستم ها اقدام به حل و ف سي ساير  ستم يا ارتباط با  سي ل يا طريق 

ساخت بازار مالي، با بانك مركزي همكا     صل آن زير صوب، بايد در زمان طرح ريزي و اجراي  برنامه حل و ف ري و مدير من

  مشورت نمايد.

منصــوب، بايد با تمام مراجع و مقامات مقررات گذار بازارهاي ديگر نيز مشــورت قام حل و فصــل مالي يا مدير م -3-5

سرمايه     ساخت بازار مالي، براي تنظيم كاركرد مناسب بازارهاي  اي كه توسط آن مقام تحت  نمايد، جايي كه خدمات زير

  نظارت هستند، ملموس است.
  )٣شماره  ويژگي اصليهاي بازار مالي(اختيارات حل و فصل زيرساخت -٤

 انتخاب اختيارات حل و فصل  

شود، بايد موارد ذيل مدنظر       ادر انتخاب   -4-1 ساخت بازار مالي، اعمال مي  سبت به يك زير صلي كه ن ختيارات حل و ف

  قرار گيرد: 

  نمايد؛نوع زيرساخت بازار مالي و كاركردهاي حياتي كه ارايه مي -1

شامل منابع در معرض ريسك    زار مالي، كه نمايه ريسك زيرساخت با   -2 دربرگيرنده  منابع در معرض ريسك آن 

سك      ساير ري سك نقدينگي و  شي از     اعتباري، ري سك اعتباري نا هاي تجاري بوده و به ويژه، منابع در معرض ري

  منابع در معرض به فعاالن آن بازار به عنوان فعاليت اصلي؛

ــا -3 ــاخت     س ــرمايه زيرس ــترس(موجود)، منابع پيش فرض، تر  هاي بازار مالي، دارايي   ختار س تيبات  هاي در دس

  تخصيص زيان؛

  مام اقدامات بازسازي و بازسازي اتخاذ شده توسط زيرساخت بازار مالي؛ت -4

شد، تا          -5 صيص زيان مقررات محور مي با شيوه هاي تخ سازوكارها و  ساخت بازار مالي، داراي  در حالتي كه زير

  اند؛ه نظام حل و فصل، از بين نرفتهحدي كه آن  شيوه ها، قبل از ورود ب
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براي مثال، زيان هاي اعتباري يا كمبود نقدينگي) و منشأ آن (براي مثال فشار ناشي از سهامداران     نوع بحران ( -6

  هاي ساختاري و عملياتي)؛اصلي يا ساير داليل نظير امور تجاري و ضعف

  كنندگان جايگزين).وجود عرضهاختار بازار كه در آن فعاليت مي كند. ( براي مثال س -7

يرمستقيم زيرساخت بازار   در انتخاب ابزارهاي حل و فصل بايد تأثير مورد انتظار آن ابزارها بر فعاالن مستقيم و غ   -4-2

صرف نظر از موقعيتي كه در آن قرار دارند، و    به طور  مالي و هرگونه زيرساخت هاي بازار مالي مرتبط و اشخاص ثالث را 

  تأثير مدنظر روي بازارهاي مالي را در نظر گرفته شود. ترگسترده

 ) ٣/١شماره  ويژگي اصليورود به (نظام) حل و فصل(  

دامه حيات نداشــته و ورود به حل و فصــل بايد زماني امكان پذير باشــد كه زيرســاخت بازار مالي قابليت بقا يا ا -4-3 

ــورت پايدار نبوده              ــم انداز  و فاقد چ   احتمال آن هم وجود ندارد و يا قادر به انطباق با الزامات مقرراتي و قانوني به ص ش

اقداماتي كه مي توانســت توســط زيرســاخت بازار مالي مطابق با معقولي براي بازســازي آن از طريق بكارگيري ســاير 

  چاچوب زماني اتخاذ شود، است.  ورود به نظام حل و فصل بايد امكان پذير شود به ويژه اگر :

ها و منابع موجود د مربوط به احيا و بازسازي زيرساخت بازار مالي كه دربرگيرنده استفاده از دارايي   تدابير موجو -1 

رراتي و د هرگونه قواعد تخصيص زيان براي بازسازي زيرساخت بازار مالي و تطبيق پايدار آن با الزامات مق   و كاربر

  :قانوني قابل اعمال، ازبين رفته يا با شكست مواجه گرديده و يا در زمان مقتضي اجرايي نگرديده است. يا 

شخيص دهد كه تدابير      م -2 صل مربوطه، ت سي نظارتي يا حل و ف ضعيت    قام برر سازي و اعاده و موجود براي باز

امكان  زيرساخت بازار مالي فاقد احتمال معقول و منطقي براي بازسازي آن در چهارچوب زماني مورد نياز به منظور  

ست. يا اينكه اين تدابير به احتمال زياد، ثبات م  ساخت  انطباق آن با الزامات مقرراتي و قانوني قابل اعمال ا الي زير

  ا به خطر مي اندازند. ر ماليبازار 

  اجراي قواعد تخصيص زيان و سازوکارهاي اجرايي پيش از ورود به

  نظام حل و فصل

ها قبل از هايي براي توزيع يا تهاتر زيان دارد، اين راهكارها و شيوه جايي كه زيرساخت بازار مالي، قواعد و شيوه   -4-4 

رود؛ مگر اينكه براي نيل به  اهداف حل و فصل، به منظور شروع حل ورود به حل و فصل زيرساخت بازار مالي بايد از بين ب

شد. (پاراگراف           سب با شند، الزم يا منا شده با سوخ  سازوكارها من صل قبل از آنكه آن  قواعد و  ) . در موقعي  كه 1-3و ف
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د اين اختيار را داشته چنين  قواعد و شيوه هايي قبل از ورود به حل و فصل منسوخ نشده باشند، مقام حل و فصل مالي باي

  ))9-4باشد كه اجراي اين شيوه ها و قواعد را الزامي نمايد. (پاراگراف اول بند (

 تداوم و استمرار هنگام ورود به حل و فصل  

  ر پايان تسويه، بايد در نظام حل و فصل تداوم يابد.بقواعد ناظر  -5-٤

الي (ا عم از داخلي يا خارجي) از در زيرســاخت بازار مهرگونه مجوز، اعطاي اختيار، تشــخيص و تصــديق قانوني  -4-6

هاي بازارهاي جمله شناخت چگونگي اعمال قواعد خاتمه تسويه كه در جهت اجراي مستمر كاركردهاي حياتي زيرساخت

صرفاً به عنوان پيامد ورود به حل و فصل (تحت قانون       ضرورت دارد، نبايد به طور خودكار و  و  اخليدمالي در حل و فصل 

صل تا      ساخت بازار مالي در حل و ف سخ گردد و بايد به منظور مجاز بودن تداوم كاركردهاي حياتي زير حد  يا خارجي) ف

  الزم مؤثر باقي بماند.

م حل و فصل يك زيرساخت بازار مالي، نبايد به طور خودكار منجر به ايجاد محدوديت، تعليق يا پايان   ورود به نظا -4-7

شاركت آن  ساخت هاي بازار مالي ( هرجا    –آن  يا ارتباط-م ساير زير ساخت    با  ستقرند) گردد.  زير هاي بازار مالي كه م

ازار مالي كه مشمول حل و فصل است، منع شود ببا زيرساخت  -يا ارتباط-نبايد ( از طريق قانون يا مقررات) از مشاركت 

شرط آن  خت خود را در زمان معين ايفا نمايد و با صل تعهدات دريافت و پردا فكه زيرساخت بازار مالي مشمول حل و   به 

  ساير تعهدات قابل اعمال تحت قواعد زيرساخت بازار مالي انطباق داشته باشد.

  مديريت موقت  

صل مالي يا يك مدير منصوب، سرپرست يا مدير تصفيه يا ساير مقامات مشابه، بايد اختيار و قابليت        مقام حل و ف -4-8

صل و انجام به موقع تعه      شمول حل و ف ساخت بازار مالي م ستمرار كاركردهاي حياتي زير دات الزم را جهت اطمينان از ا

ساخت هاي بازار  سا     مالي كه دربرگيرنده زمان ورود زير ساخت بازار مالي باز صل تا زماني كه زير زي مي مالي به حل و ف

شيوه اي نظام  كه كاركردگردد يا زماني شت هايي به عرضه كننده ديگري منتقل يا جايگزين گردد يا به  ه مند خاتمه يابد، دا

  باشد. 
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 بند راردادها (قها و واگذاري يا خاتمه اختيارات توزيع زيان

  )٥-٣ويژگي اصلي و ٢-٣اره شم ويژگي اصلياز  ٣

شار   -4-9 صلي و  11-4ه در پاراگراف مشروط به وجود تمهيدات حفاظتي (قانوني) مورد ا طور كه ( آن 5شماره   ويژگي ا

نسبت اعمال موارد ذيل قدرت و اختيار الزم را داشته    داده شده است) مقامات حل و فصل بايد   توضيح   1-6در پاراگراف 

  باشند:

ــاخت     الزام تمام   -1 ــتتأدي   هاي بازار مالي به    تعهدات قراردادي موجود و جاري فعاالن زيرس هاي  ه درخواس

هاي زيرساخت بازار  شده، يا ساير قواعد و شيوه   نقدينگي يا مشاركت بيشتر در پرداخت وجوه معين يا تضمين   

ــه       ــورتيكنندگان نقدينگ   مالي براي توزيع زيان ( از جمله در بازپرداخت به عرض ه انها هنوز به طور   ك ي) در ص

 اند.جامع و مفصل ، توسط زيرساخت بازار مالي قبل از ورود آن به حل و فصل، بكارگرفته نشده

هاي                 -2 ــيوه  به پيروي از قواعد و ش مالي  بازار  هاي  جاري و موجود فعاالن  زيرســاخت  مام تعهدات  الزام ت

  اي مشكل.هاي يك فعال دارزيرساخت بازار مالي، در جهت پذيرش توزيع وضعيت

  كاهش ارزش سرمايه زيرساخت بازار مالي (به طور كلي يا جزئي)   -3

سرمايه نمودن بدهي  - 4 ساخت بازار مالي (نجات از درون) به      كاهش ارزش يا تبديل به  شده زير ضمين ن هاي ت

  شيوه اي كه اولويت بندي مطالبات تحت نظام ورشكستگي قابل اعمال را مدنظر قرار دهد.

سيله        كاهش ارزش تمام ان -5 ساخت بازار مالي (براي مثال بو سط زير سودهاي قابل پرداخت به فعاالن تو واع 

  )hair cutتغيير ميزان حاشيه 

  فسخ يا انقضاي قراردادها  - 6

ها (خاتمه جزيي) و يا هرگونه كاهش در نرخ ســودهاي قابل پرداخت توســط پايان دادن به برخي قراردادها و نه همه آن

ساخت بازار مالي به ف  ساخت بازا   زير صرفاً موقعي انجام بپذيرد كه با چارچوب قانوني و قواعد زير ر مالي كه عاالن، بايد 

  در تطابق با چارچوب قانوني ترسيم شده است، سازگار باشد.

صورت امكان، فعاالن غيرمستقيم را       فصل مي  مقامات حل و -4-10 سود اوليه فعاالن مستقيم و در  توانند ميزان حاشيه 

شته و  با چارچوب قانوني و قواعد زي      كه حزماني ساخت بازار مالي  قرابت دا سود اوليه با  توقف زير شيه  ساخت بازار  ا ر

  كاهش دهند.مالي ترسيم شده در تطابق با چارچوب قانوني سازگار است،
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سود قابل پرد ها به فعاالن زيرساخت مالي از طريق كا ر گونه اختيار در جهت تخصيص زيان ه -4-11 اخت به هش نرخ 

شيه    چنين فعاالني ( سيله تغيير ميزان حا سود     يا از طريق 9-4) در تطابق با پاراگراف hair cutبراي مثال بو شيه  كاهش حا

  بايد مشروط به موارد ذيل باشد: 10-4اوليه در تطبيق با  پاراگراف 

سم        -1 ساير مكاني ساخت هاي بازار مالي ، از بين رفته و  شده زير يز هاي تحت قواعد ان نمنابع از پيش تأمين 

بنا  درجهت پوشش زيان ها و بازسازي آن  ناموفق بوده  يا قابليت اجرايي شدن نداشته است (به اين دليل كه  

رديده گبه تشخيص مراجع و مقامات حل و فصل ، اعمال يا اجراي آنها احتماالً باعث به خطر افتادن ثبات مالي 

  اوضاع و احوال بعيد مي باشد و يا بنا به ساير داليل) و يا احتمال موفقيت با توجه به شرايط و

سله مراتب مطالبات تحت نظام توقف قابل اعمال را حفظ        -2 سل ساخت بازار مالي و  صيص زيان، قواعد زير تخ

  نمايد.  

سودي در جهت          -3 صرفاً تا حدي كه چنين وثيقه يا  سود ناخالص،  سبت به وثيقه و  ستفاده از تخصيص زيان ن ا

هاي مرتبط با تعهدات فعاالني كه تحت قواعد تخصيص زيان   استفاده بشود؛ به استثناي زيان    هاپوشش زيان 

  زيرساخت بازار مالي يا ورود زيرساخت بازار مالي به مرحله ورشكستگي، اعالم گرديده است.

ساخت مربوطه، تحت قواعد     سبت به زير ساخت بازار مالي در ايفاي تعهداتش ن شيوه هاي   در حالتي كه يك فعال زير و 

تفاده زيرساخت بازار مالي و پيش از ورود اين زيرساخت ها به مقوله حل و فصل، ناتوان شده است، اين شرايط مانع اس        

  مي شود.ناز حاشيه سود اوليه آن فعال، به منظور ايفاي تعهدات مطابق با چارچوب قانوني و قواعد زيرساخت بازار مالي 

  
 انقضا يا فسخ قراردادها  

سويه مر     -4-12 سي راجع به خاتمه دادن به قراردادهاي جاري مربوط به ت صميم گيري و برر )، مقام CCPكزي(زمان ت

  حل و فصل مالي بايد در ميان ساير مسائل، تأثير آن اقدام را روي موارد ذيل در نظر داشته باشد:

    CCpمديريت ريسك فعاالن تسويه مركزي  -1

  ثبات مالي-2

 شخص ثالث انتقال کارکردهاي حي سط انتقالي يا  اتي به يک نهاد وا

ــلي ويژگي ٥داراي توان مالي (بند  ژگي وي ٧و بند  ٢-٣شــمار اص

  )٤-٣ويژگي اصلي شماره  و ٣-٣اصلي شماره 
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ــبت به طرفين مربوطه به ويژه در ارتباط با  مقام حل و ف -4-13 ــل بايد اختيار الزم توأم با حمايت هاي قانوني را نس ص

شخص ثالث يا   سازي و ت خالص ساخت بازار مالي به يك خريدار  نهاد انتقالي  رتيبات وثايق به منظور انتقال مالكيت زير

شامل        يا تمام يا بخشي از عمليات حياتي زيرساخت هاي بازار مالي (براي مثال، تعيين وضعيت يك محصول خاص) كه 

يد بدون توجه را داشته باشد. چنين اختياراتي با  گردد، همه حقوق و تعهدات مربوطه و توافقات الزم در سطح خدمات مي 

  ال، بايد قابل اجرا باشد.هاي جديد قابل اعمبه الزامات مورد نياز براي اخذ رضايت و روش

ــطه انتقالي منتقل                   زماني كه كا    -4-14 ــخص ثالث يا يك نهاد واس ــاخت بازار مالي به خريدار ش ركردهاي يك زيرس

تحويل در «بازار مالي، نظير ترتيبات  د از تداوم ترتيبات فني و قانوني زيرساخت هاي شود، مقام حل و فصل مالي باي  مي

كنندگان خدمات ضروري و ، تعامالت داخلي يا برون مرزي با ساير زيرساخت هاي بازار مالي يا ساير ارائه»برابر پرداخت

  ترتيبات قراردادي مربوطه ، اطمينان حاصل كند.

ــطه انتقالي منتقل مي       زماني كه كا    -4-15  ــخيص قانوني    ركردهايي به يك نهاد واس ــود، هرگونه مجوز، تعيين و تش ش

شناخت آن براي اهداف اعما        شامل  ضرورت دارند و  صل  ساخت بازار مالي كه براي تداوم آن كاركردها در حل و ف ل زير

  در غير آن در مورد نهاد انتقالي اعمال گردد. قواعد خاتمه قراردادهاي مربوطه است، بايد منتقل گردند يا

شمول        اختيارات ان -4-16 ساخت م سازد در مواقعي كه زير صل بايد آنها را قادر  سط مقامات حل و ف تقال قابل اعمال تو

ــل، دارايي  ــتري را به عنوان قيم نگه مي   حل و فص  بدون تأثيرگذاري روي حقوق مالكيت يا       دارد، اين اموال را هاي مش

    اي ديگر به عنوان قيم منتقل كند.مؤسسهوق مشتريان مربوطه، به حق

  ٢-٣شماره  ويژگي اصلي ١١استمهال (بند( 

فصــل مالي نبايد از طريق زيرســاخت بازار مالي، مواعد پرداخت به فعاالن يا نســبت به هرگونه  ويك مقام حل  -4-17

  زيرساخت بازار مالي مرتبط، تحميل نمايد، چنانچه اين استهمال: 

ساخت بازار مالي در  روي جريان مع-1 سط زير  مول پرداخت ها، توافق ها و نقل و انتقاالت تحت ارزيابي تو

  زمان كاركردهاي اصلي آن تأثير بگذارد و يا :

صور  -2 ساخت بازار مالي در حل و       در غيرآن سط زير شده تو سايركاركردهاي حياتي انجام  ت مانع تداوم 

  فصل يا زيرساخت بازار مالي مرتبط شده  و يا باعث به خطر افتادن انها شود.
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اني يعني طلبكار حل و فصل مالي در خصوص طلبكاران عمومي،   ها توسط مقام اين موضوع نبايد از اعمال استمهال پرداخت  

هاي بازارهاي مالي نيســتند يا (ب) خدماتي كه براي كه مطالباتشــان پيامد (الف) اســتفاده از كاركردهاي حياتي زيرســاخت

  اند؛ جلوگيري كند.تمهيد كاركردهاي مذكور ضروري است، به وجود نيامده
ا بدر رابطه  10-4و  9-4ز استفاده از هرگونه اختيارات توزيع زيان مورد اشاره در پاراگراف   قام حل و فصل، نبايد ا م -4-18

  .پرداخت ها ، توافقات و نقل و انتقاالت مربوط به استهمال، منع شود
هاي مشتريان گيري، تفکيک و تجزيه داراييسازي، وثيقههاتر، خالصت -٥

 )٤شماره  ويژگي اصلي(

  تعليق موقت حقوق انقضاي پيش از موعد  

ساخت بازار مالي، نبايد نقطه اغاز      و -5-1 صل در ارتباط با يك زير صل يا اجراي هرگونه ابزار حل و ف رود به مقوله حل و ف

شد. چنين حقو       ساخت بازار مالي يا طرف مقابل آن با ضاي پيش از موعد توسط هر فعال در زير سريع يا انق قي اجراي حق ت

ساخت بازار مالي در          يزمان صي ديگري كه روي زير شخ صفيه يا هر ساخت بازار مالي (يا مقام، مدير موقت، مدير ت كه زير

شامل نقل و انتقال وثيقه، زماني ك    صل اعمال كنترل دارد) در انجام پرداخت يا ايفاي تعهداتي كه  سيد    فرايند حل و ف سرر ه 

سود يا وثيقه تحت قواعد زيرساخت ب     موعد در تطابق با قواعد آن ولي منوط به هرگون ازار ه اعمال تخصيص زيان نسبت به 

  .شود، بايد قابل اجرا باقي بماندمالي يا از طريق اجراي اختيارات تخصيص زيان قانوني، با شكست مواجه مي

سريع   -5-2 صل يا اج     ياگرچه حقوق ناظر بر ت صرفاً به دليل ورود به مقوله حل و ف ضاي زود هنگام،  راي هرگونه  ا انق

آيد، مقام حل و فصل بايد اختيار توقف موقت اجراي حقوق  ابزارهاي مربوط به آن (توسط مقام حل و فصل) به وجود مي  

شركاي مربوط به             ساير  سط فعاالن و  سي امكان تحميل توقف موقت اجراي حق تو شد. زمان برر شته با مزبور را دا

شود. مقام حل ، با ورود به حل و فصل زيرساخت بازار مالي آغاز ميحقوق تسريع و انقضاي سريع زيرساخت بازار مالي

بات و نظام               باث يات  مالي و عمل بازارهاي  قدام فوق را بر  تأثير ا بايد  مالي و  هرگونه         و فصــل  بازار  مند زيرســاخت 

  هاي بازار مالي مرتبط را مد نظر قرار دهد.زيرساخت
  )٥شماره  يويژگي اصلتمهيدات حفاظتي ( -٦

 ٢-٥شماره  يويژگي اصل(» اوضاع هيچ طلبکاري بدتر نمي شود« اصل (  

ضعيت            -6-1 صل، وخيم تر از و شريك به عنوان پيامدي از اقدامات حل و ف ضاع يك  شخيص اينكه ايا او با هدف ت

صفيه نمي  صل    ت ستانكاري بدتر نمي   «شود (اعمال ا ضع هيچ ب شاره در  » شود و صلي مورد ا ))،  2-5شماره (  ويژگي ا
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سازي     ست و  باز ساراتي كه وارد گرديده ا ست؛        ارزيابي خ شده ا ساخت بازار مالي انجام  سط فعاالن زير هايي كه تو

شيوه هاي زيرساخت       ساخت بازار مالي به اين موضوع مرتبط بوده باشد، بايد به اجراي كامل قواعد و  هاي  چنانچه زير 

  بازار مالي در توزيع زيان مفروض گردد.

  
  )٦شماره  ويژگي اصليتأمين مالي حل و فصل زيرساخت بازار مالي ( -٧

تمهيدات و اختيارات مناســب را در جهت فراهم آوردن منابع مالي موقت به منظور تســهيل حل و  كشــورها بايد -7-1

صل و جبران زيان  شده (         ف ضمين ن ستانكاران ت صل، ب شي از اقدامات حل و ف از  هاي وارده به وجوه و منابع عمومي نا

ــترده تر (ب                  ــرورت دارد، فعاالن نظام مالي، به طور گس ــاخت بازار مالي) يا چنانچه ض ــركا و فعاالن زيرس ه  جمله ش

  داشته باشند. رجوع كنيد) 4-6و  2-6شماره  اصليهاي ويژگي

شورها داراي اخت در مواقعي ك -7-2 ساخت بازار مالي را در جهت اطمينان از تداوم    ه ك ستند كه يك زير يار يا قدرتي ه

ــارات  كاركردهاي حياتي آن، تحت مالكيت موقت و كنترل عمومي قرار مي   دهند، آنها بايد تمهيداتي اتخاذ كنند كه خس

ض     ستانكاران  ساخت بازار مالي، ب ساخ  وارده به وجوه و منابع عمومي از زير شده آن (از جمله فعاالن زير ت بازار  مانت ن

   را ببينيد) 5-6مالي) يا عنداللزوم به طور گسترده تر فعاالن نظام مالي، جبران گردد. (ويژگي اصلي شماره 

  
 )٧شماره  ويژگي اصليهمکاري برون مرزي (-٨

ــخ خودكار هيچچارچوب قانو -8-1 ــمن فس ــديق قانوني در  ني نبايد متض ــخيص و تص گونه مجوز، اعطاي اختيار، تش

زيرســاخت بازار مالي از جمله شــناخت چگونگي اعمال قواعد خاتمه تســويه كه در جهت اجراي مســتمر كاركردهاي  

ساخت  ضرو   حياتي زير صل  صرفاً به  هاي بازارهاي مالي در حل و ف صل، گردد.   رت دارد،  عنوان پيامد ورود به حل و ف

ساير زيرساخت     هاي بازار  همچنين چارچوب قانوني نبايد به طور خودكار، مشاركت يا ارتباط زيرساخت بازار مالي را با 

شور ديگر، محدود، تع        صالحيتي ك صل در قلمرو  سمي يا ورود آن به مقوله حل و ف ليق و مالي به عنوان پيامد مداخله ر

  . خاتمه دهد
 ٩، ٨هاي اصلي شماره ويژگيگذاري اطالعات (مکاري، هماهنگي و به اشتراکه-٩

 ) ١٢و 
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يت            گروه-9-1 ــؤل بات مبتني بر همكاري تحت مس يا ســاير ترتي مديريت بحران  ها     60Eهاي  كه نتيجه برابري از آن

تعيين گرديده،  براي تمام  آيد، بايد همانطور كه توسط مقامات نظارتي و مقامات حل و فصل در آن كشورها    بدست مي 

زيرساخت هاي بازار مالي كه در بيش از يك قلمرو سرزميني واجد اهميت سيستمي هستند، مورد حمايت قرار گرفته و      

  تداوم يابند.

ساخت براي چنين ز -9-2 صل    ير شابه آن) بايد در برگيرنده مقامات حل و ف هايي، گروه مديريت بحران (يا ترتيبات م

ر  دازار مالي، مقاماتي كه در تمهيدات و تدابير مورد پذيرش ناظر بر همكاري مشــاركت مي كنند، مســؤل زيرســاخت ب

سؤليت   س      Eتطابق با م ساخت بازار مالي در آنها داراي عملياتي ا شورهايي كه زير ساير مقامات مربوطه از ك ت كه  ، و 

  براي حل و فصل آن حائز اهميت است.

صلي مرزي (محور برون -فقات همكاري نهادالزامات توا -9-3 ست با توافقات 9شماره   ويژگي ا هماهنگي و  ) ممكن ا

سؤليت  نامهها و تفاهمارتباطات بحران، پروتوكل شرط آن    هم  Eهاي منطبق با م شد، به  ستا با كه ترتيبات مذكور در  را

هاي مرتبط با بازسازي  ركردمورد نياز براي انجام كاگذاري اطالعات همكاري، هماهنگي و به اشتراكراستاي حمايت از 

  يد:تعيين شده،  منطبق، تصحيح و تكميل گرديده باشد. به ويژه اينكه آنها با اصلي هايويژگيو حل و فصل كه در 

ــؤليت       ب -1  ــاير مقامات مربوطه كه در تمهيدات مورد پذيرش تحت مس ــل و س    Eراي مقامات حل و فص
ــاخت بازار مالي) در برنامه ري ــاركت ندارند، مقرر نمايند كه (با هدف تنظيم، نظارت يا پايش زيرس زي، مش

  و فصل زيرساخت بازار مالي مشاركت نمايند.  سازي و اجراي برنامه حلآماده
ا تبيين سازي و اجراي برنامه حل و فصل  ر  رگير در برنامه ريزي، آمادههاي مقامات دقش ها و مسؤليت ن -2

  كنند؛
شار اطالعات مورد نياز به منظور برنامه ريزي، آماده  شامل تمهيدا  -3 سازوكارهايي در جهت انت سازي  ت و 

  مقدمات و اجراي حل و فصل باشد؛
ــده در برنامه حل و  محور مرتبط ب-جزييات نهاد   در برگيرنده -4     ــل تعيين ش ا اجراي اقدامات حل و فص

  الي باشد؛فصل براي زيرساخت بازار م

 ويژگي اصليهاي بازار مالي ( حل و فصل پذيري زيرساخت ارزيابي هاي-١٠

 )١٠شماره 

                                                 
سؤل - ٦٠ سؤل  Eت يم ساي، ناظران و تنظيمرکز يبانک ها يت هاياز م ر يم گران بازار و 

 يرساخت هايز يبرا ياصول   CPSS-IOSCO يبازار مال يرساخت هايز يمراجع مربوطه، برا
  htm101http://www.bis.org/cpmi/publ/d.   .٤. بخش يبازار مال
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  2زير ساخت هاي بازار مالي داراي اهميت سيستمي، بايد همگام و هم راستا با گستره اين رهنمود ( به بخش       -1-١٠

ــل پذيري مرتب قرار بگيرند كه در تطب          ــلييق با ( رجوع كنيد) تحت ارزيابي هاي حل و فص ــماره   ويژگي اص ) و 10ش

  پيوست سه اعمال مي گردند. 

صل           در مورد زير -10-2 ست، ارزيابي حل و ف ستمي  ا سي شور داراي اهميت  ساخت بازار مالي  كه در بيش از يك ك

 الي وپذيري بايد توسط مقامات ميزبان زيرساخت بازار مالي و هماهنگ با گروه مديريت بحران زيرساخت هاي بازار م   

  يا تحت تدابير و تمهيدات يكساني انجام گيرد.

ــاخت بازار مالي، مقامات مربوطه بايد امكان              در هنگام اج  -10-3 ــل پذيري يك زيرس پذيري و  راي ارزيابي حل و فص

  ند:برنامه عملياتي براي زيرساخت مذكور را با لحاظ موارد ذيل بررسي نماياعتبار اجراي استراتژي حل و فصل و 

سترس بودن منابع براي بازپرداخت به تامين كنندگان نقدينگي و      الزامات احت -1 شامل در د صل  مالي حل و ف

  هاي توزيع زيان و يا تخصيص قراردادها؛ اجراي برنامه بازسازي زيرساخت بازار مالي شامل تمام قواعد و رويه

ــاخت با        م -2 زار مالي به نهادي ديگر، از جمله مواردي     وانع قانوني و فني براي انتقال كاركردهاي حياتي زيرس

  ناشي از ماهيت اقتضايي مديريت ريسك و فرايندهاي فني يك زيرساخت بازار مالي. 

نامه حل و فصــل مســتلزم انتقال كاركردهاي حياتي زيرســاخت بازار مالي به نهادي ديگر يا به زماني كه بر -3

كننده انتقال و حفظ تداوم كاركردهاي ضروري، بات تسهيل يك نهاد انتقالي است، ميزان استحكام هرگونه ترتي  

  شامل ترتيبات فني و قانوني نظير ترتيبات مربوط به تحويل در برابر پرداخت؛

سترات -4 ساخت       تأثير ا صل بر فعاالن زير شده در طرح عملياتي حل و ف صل و اقدامات تعيين  ژي هاي حل و ف

ساخت       ساير زير ساخت بازارهاي مالي مرتبط، از جمله توانايي فعاالن و  ساير زير هاي بازار مالي بازار مالي و 

  لي در طول حل و فصل مالي. مرتبط در حفظ دسترسي مداوم به كاركردهاي حياتي زيرساخت بازارهاي ما

صل يا يك نهاد ثانويه يا نهاد انتقالي كه كاركردهاي حياتي      توانايي زير -5 شمول حل و ف ساخت بازار مالي م

ها منتقل شده است، در حفظ دسترسي به خدمات هرگونه زيرساخت هاي بازار مالي    زيرساخت بازار مالي به ان 

  ول انجام حل و فصل مالي.كنندگان خدمات در طمرتبط و ساير عرضه

ــاختحقوق و تعهد  -6 ــاخت ها كه   ات زيرس ــت يكي از ان زيرس ــكس ــورت ش هاي بازار مالي مرتبط در ص

  توانست روي اجراي حل و فصل و توانايي حفظ حقوق مربوط به اجراي وثايق تاثير گذار باشد.مي

يان با ســاير زيرســاخت هاي بازارهاي هرگونه توافقات همكاري و يا منافع متقابل و يا تمهيدات تقســيم ز -7

  مالي.
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حل و فصــل زيرســاخت هاي بازار مالي، بايد، هر جا كه ضــروروي و مناســب بود،   ومقامات نظارت، بازرســي  -10-4

ــاخت بازار مالي در جهت انطباق با اقدامات هماهنگ با چارچوب قانون                 ي به   اختيارات الزم را براي ملزم كردن زيرس

  زيرساخت بازار مالي، اعمال نمايند كه شامل موراد زير است:  فصل پذيري منظور بهبود حل و 

ساختاري يا عملياتي، به طوري كه كاركردها و خدمات مختلف زيرساخت بازار مالي،   اعمال تغيير -1 ات قانوني، 

  د.پذيري مدنظر قرار گيرسازي محصوالت مختلف) در حل و فصل مالي بصورت تفكيك( براي مثال، شفاف

  عمال تغييرات در شرايط يا عمليات ارتباطات آن با ساير زيرساخت هاي بازار مالي ا -2

  عمال تغييرات در ترتيبات تحويل، تفكيك و قابليت انتقال وضعيت فعاالن يا وثايق مربوطها -3

ــالمت عمليات زي      ــاختتمامي چنين الزاماتي بايد با در نظر گرفتن تأثيرات احتمالي اين تغييرات روي س  رس

ضعيت كاركرد بازارها، فراهم كردن نقدينگي و انگي      سك آن، و شامل مديريت ري زه بازار مالي، اتخاذ گردد كه 

  هاي فعاالن مستقيم و غير مستقيم براي استفاده از زيرساخت بازار مالي مي باشد.

هاي بازار مالي رنامه ريزي بازسازي و حل و فصل مالي براي زيرساختب-١١

 )١١شماره  ويژگي اصلي(

ريزي  بازار مالي كه داراي اهميت سيستمي هستند، بايد مشروط به داشتن الزاماتي براي برنامه زيرساخت هاي -11-1

  مداوم بازسازي و حل و فصل مالي گردند.

هاي خاص و و مالحظات ســيســتمي كه نوع خاصــي از   هاي بازســازي و حل و فصــل، بايد با ريســك برنامه -11-2

  نمايد؛ مطابقت داشته باشد.ها را ايجاد مير مالي ممكن است در معرض آن بوده يا آنزيرساخت بازا

 هاي بازسازيبرنامه  

هاي بازار  براي زيرساخت  CPSS-IOSCOهاي بازسازي زيرساخت بازار مالي بايد در تطابق با اصول    برنامه -11-3

ــل     ــامل اص ــازي     د CPSS -IOSCOl ) بوده و رهنمود موجود در گزارش4. مالحظه كليدي    3مالي (ش ر باب بازس

  هاي بازار مالي را مد نظر داشته باشند. زيرساخت

 هاي حل و فصلها و استراتژيبرنامه  

ها  با مقامات نظارت و بازرســي (هر جا كه آن مقامات حل و فصــل يك زيرســاخت بازار مالي بايد در هماهنگي -11-4

هاي عملياتي حل و فصل را در جهت تسهيل حل و فصل    ها و برنامهمتمايز از مقام حل و فصل مالي هستند)، استراتژي   
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ضمين     شيوه اي كه ت ساخت بازار مالي، به  ساخت بازار      مؤثر زير سط زير شده تو كننده تداوم كاركردهاي حياتي انجام 

  سعه دهند.مالي، تو

يك زيرساخت بازار مالي در بيش از يك كشور داراي اهميت سيستمي است، برنامه و استراتژي         در حالتي كه -11-5

حل و فصــل بايد توســط مقام ميزبان زيرســاخت بازار مالي و در همكاري صــورت گرفته با گروه مديريت بحران اين  

  ها يا ترتيبات مشابه آن ايجاد شود.زيرساخت

  لي بايد:هاي حل و فصل زيرساخت بازار مابرنامه -6 -11

ناريوهايي     -1 ــ يا برخي از ترتيبات توزيع زيان موجود ميان فعاالن تحت قواعد              رس كه به موجب آن تمام  ا 

  اند، را مدنظر قرار دهد.زيرساخت بازار مالي، به طور كامل يا جزئي به اجرا گذاشته شده يا اجرايي نشده

كه ممكن است در آن، هيچ ارائه كننده  جايگزيني كه كاركردهاي حياتي يك زيرساخت بازار سناريوهايي را  -2

  . 61مالي به موجب آن  بتواند طي دوره كوتاهي  انتقال يابد، وجود نداشته نباشد، مد نظر قرار دهد

  62موانع قانوني و فني موجود در راستاي انتقال كاركردهاي حياتي را مد نظر قرار دهد. -3

ياتي آن جايي كه الزم است از استمرار ترتيبات فني و قانوني اطمينان حاصل شده و از انتقال كاركردهاي ح     -4

  د.حمايت گردد، توافق اوليه با ساير زيرساخت هاي بازار مالي يا ارائه كنندگان خدمات مربوطه تمهيد كنن

شود، از جمله اينكه    م -5 سم قانوني كه طي آن وثيقه ارائه مي  آيا وثيقه به عنوان حافظ منافع يا  تعهدات كاني

شرايط ناتواني مالي (كه ايا مي         ضعيت وثيقه را در  ضوع انتقال، و صوص مو ست يا در خ تواند به عنوان مانع ا

ورشــكســتگي محســوب شــود؟) و مالحظات مربوط به آن را را تا حدودي كه زيان ها تحت قواعد مربوط  به  

  توانند اعمال گردند، را نيز مدنظر قرار دهند.و اعمال اختيارات قانوني، مي تخصيص زيان زيرساخت بازار مالي

ضوع ر  -6 ستفاده در فرايند حل و    ا كه ايا دارايياين مو ساخت بازار مالي براي ا هاي موجود يا مورد ترهين زير

ز مزايا اگرديده يا   فصل قابل دسترسي است يا اينكه چنين استفاده يا انتقال كاركردها، مي تواند باعث اختالل     

  هاي جلوگيري كند، را مدنظر قرار دهند.و منافع باقي مانده فعاالن مستقيم و غيرمستقيم، در ان دارايي

                                                 
س يبرا - ٦١ ساخت هاياز ز ياريب ارائه  ين برايگزي، ارائه دهندگان جايبازار مال ير

ها که از ان طر ياتيح يکارکرد ها  قل گردد، وجود يق عمليان ند منت ها بتوا ات ان
  داشت.نخواهد 

اطالعات) ممکن اســت باعث دشــوارشــدن  يق فناوري(همچون عدم تطب يياجرا يچالش ها- ٦٢
ات در حال ين بخواهد و قادرباشــد عمليگزيه دهنده جاينکه ارايانتقال گردد. مگر ا

ق يد و تازمان تلفينما بازسازيکدست و کامل يرا به طور  يمال رساخت بازاريشکست ز
ه دهنده يک ارايکه  يد. وقتيانها نما يام به اجراو ادغام به صـــورت مجزا اقد

و مراجع حل و فصل  يمال رساخت بازاريشود) مقامات ز يجاد مين وجود دارد (ايگزيجا
ت ها و تالش يبالقوه در رابطه با انتقال فعال يو حقوق يش به موانع فنيد از پيبا

  .در جهت رفع انها توجه داشته باشند
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ســازي گردد، تأثير تجزيه صــورت گرفته بر هاي خالصبندياگر اقدامات حل و فصــل باعث تجزيه دســته -7

  اي را مدنظر قرار دهد.الزامات نقدينگي و وثيقه

شته باشد كه چگونه ارائه كنندگان نقدينگي به زيرساخت بازار مالي، قبل و       -8 ر طول دبه اين موضوع توجه دا

  دوره حل و فصل به پول خود خواهند رسيد.

س    -9 ساخت هاي مالي گروه    ساختار زير شي از زير اخت بازار مالي را مورد لحاظ قرار دهند. براي مثال ايا بخ

  كنند.اي نظارتي و قانوني كه تحت آن فعاليت ميگسترده تر است؟  و نظام ه

ضرور  -10 ساخت هاي بازار مالي(داخلي و خارجي) كه براي تداوم خدمات   هرگونه  ساير زير ت حفظ ارتباط با 

  حياتي زيرساخت بازار مالي در هر كشور ضرورت دارد، را مورد توجه قرار دهد. و در نهايت؛

  مستقيم را مد نظر قرار دهد.غير  تأثير روي فعاالن مستقيم و -11

هاي بازار مالي، بايد دربرگيرنده هاي حل و فصـــل زيرســـاختبرنامه -٧-١١

عناصر اصلي تعيين شده در پيوست چهار ضميمه يک، نسبت به ويژگي هاي اصلي  

بوده و بعالوه، آن طور که مناسب است دربرگيرنده نوع و ويژگي هاي خاص هر 

  کارکردهاي حياتي آن، به ويژه عناصر ذيل باشد:زيرساخت بازار مالي و 
ــاخت بازار مالي را مجاز به تداوم ارائه خدمات حياتي از جانب يك                   پيش نويس تو -1 افقات انتقال كه زيرس

ساخت ها و كاركنان موجود مي نمايد، تهيه كند  و يا      ستفاده از زير سط انتقالي با ا ر موردي د خريدار يا نهاد وا

ويس توافق مذكور از پيش ممكن نيست، ليست مسائل و اطالعات مورد نياز براي طراحي چنين كه تهيه پيش ن

 توافقي را در يك اعالميه كوتاه تهيه نمايد.

صل  -2 سازوكارهاي فن اوري اطالعات، بستانكاران و فهرست      اطالعات ا شيوه ها و  ي راجع به عمليات حياتي، 

براي تســهيل تداوم عمليات كاركردهاي حياتي در حل و فصــل يا كاركنان اصــلي و ارائه دهندگان خدمات كه 

 انتقال تمام يا برخي از عمليات به زيرساختي ديگر يا نهاد واسط انتقالي الزم است.

  )١٢شماره  ويژگي اصليها (گذاري آنسترسي به اطالعات و به اشتراکد-١٢

سهيل به منظور  -١-١٢ ــل، زياجراي اق ت ــاخت هاي دامات مربوط به حل و فص رس

و  ســـيســـتم هاي اطالعاتي بازار مالي بايد ملزم به ايجاد و نگهداري

ياز  را قادر ســــازد اطالعات هاگردند که آن هاييکنترل مرتبط و مورد ن

ستاي  مقامات صل و ريزي زمانبندي برنامهدر را صلحل و ف  چه، انجام حل و ف

به  را به ويژه در موارد ذيل در زمان حل و فصـــل، چهدر شـــرايط عادي و 

   دهند:در دسترس قرار سرعت توليد و 
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  واعد زيرساخت بازار مالي، منابع مالي درنظر گرفته شده  و ساير ترتيبات توزيع زيان؛ ق -1

ــويه، ارائه   جفعاالن، از  -2 ــاخت بازار مالي، مالكان، كارگزاران تس ــتقيم زيرس ــتقيم و غيرمس مله فعاالن مس

  كنندگان وثايق و ساير ارائه دهندگان خدمات؛گي، زيرساخت هاي بازار مالي مرتبط، دريافتدهندگان نقدين

هاي ها و اطالعات مورد نياز براي كنترل به موقع و مؤثر ريسك در طول دوران حل و فصل، شامل داراييداده -3

ــود، در موارد   ــيه س ــك و حاش ــك خالص و ناخالص و الزامات مربوط به ريس ــي، ميان  در معرض ريس مقتض

  زيرساخت بازار مالي و هر فعال؛

اي كه فعاالن زيرساخت ت فعاالن زيرساخت بازار مالي ، (براي مثال ميزان تعهدات ايفا شدهوضعيت تعهدا -4

  اند.)؛بازار مالي براي تأمين سهم الشركه مربوط به انجام رسانيده

ساير زيرساخت   ت -5 شامل دارايي رتيبات ارتباطات و عمليات متقابل با  هاي در معرض ريسك  هاي بازار مالي، 

  بازار مالي مرتبط؛ و وثايق ارائه شده و دريافت شده از زيرساخت

ــوند و هرگونه حقوق بهره برداري و           جايگاه وثيق    -6 ــريك، ترتيباتي كه وثايق تحت آن نگهداري مي ش ه ش

  ترهين مجدد كه در ارتباط با وثايق اجرايي گرديده است؛

سب و كارهاي     ترتيبات خالص -7 شي از ك سازي در جهت اينكه مقامات بتوانند تأثير انتقاالت امكان پذير بخ

  سازي فعاالن ارزيابي كنند؛يك زيرساخت بازار مالي را روي حقوق خالص

ت، بازرســـي و حل و فصـــل بايد تأثير هرگونه توافق مقامات نظار -٢-١٢

با فعاالن مســتقيم آن و در مواقع قراردادي ميان يک زيرســاخت بازار مالي 

ضعيت ستقيم را بر روي اطالعات موجود پيرامون و ضي، فعاالن غير م ها يا مقت

  فعاالن غيرمستقيم مدنظر قرار دهند.

  
 ل و فصل فعاالن زيرساخت بازار مالي  ح -بخش دو

شان مي هايويژگيمقدمه اين       صلي ن صل مؤثر، نظام دهد که  يک ا حل و ف

بايد از اســـتمرار کارکردهاي مربوط به نقل و انتقال و دريافت و پرداخت 

ساختوجوه و ارائه خدمات مالي مهم  صل نمايد. زير ستمي اطمينان حا هاي سي

ايفا کرده و  فعاالنبازارهاي مالي نقش حياتي را در حل و فصـــل هريک از 

شي  اختاللبايد تالش نمايند که  شده نا ست ايجاد  شک  از فعاالن دريک هر از 

شود  مذکور هرکدام از کارکردهاي ساخت بازار مالي ارائه مي  سط زير که تو

را کاهش دهند. به منظور حل و فصل يک مؤسسه در حال شکست (در معرض توقف) 

ست که  شود، الزم ا ستمرار کارکردهاي حياتي آن ب شيوه اي که منجر به ا به 
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٦جانشــينهاد مؤســســه تحت حل و فصــل  (يا يک ن ٣ وي خدمات بتواند اتکا ر )

ساخت سط زير شده تو ست، مادامي ارائه  هاي بازار مالي را که در آن ذينفع ا

ناخالص يا وثيقه يا ســـود مربوط به تأديه  قطعيت تعهدات که به فوريت و

ســـهيم بودن آن در  به موجب يک قرارداد مالي يا در نتيجهخويش را که 

، استمرار ببخشد. اين موضوع حائز اهميت گردديايفا مزيرساخت بازار مالي 

ست که قواعد  شيوها سازوکارهاو  ساخت هاي بازار مالي يها و  طور به  ، زير

شرايط و موقعيت سب و کافي  صل بازار مالي وارد  که فعاالنهايي منا حل و ف

زيرساخت بازار  فعاالنهاي حل و فصل مي شوند، تعيين نموده و اينکه برنامه

ساخت بازار مالي مالي م سازوکارهايي از زير ستنطبق بر قواعد و  که در  ا

  آن سهيم هستند.

ــوص اين    ــل  رهنمود اهداف معيني را در خص فعاالن بازار برنامه حل و فص

براي اطمينان از سازگاري و حمايت از اقدامات  آن هايمالي، قواعد و شيوه

 فعال زيرساخت بازار مالييک توسط يک مقام حل و فصل در جهت مديريت شکست 

ــيتوقف که  ــتميآن از منظر س ــد داراي اهميت بوده و س ، تعيين حياتي باش

  نمايد. مي

 قواعد و شيوه ها و سازوکارهاي کنترل قصور فعاالن -١

ــورهاي مختلفمقامات ذي -١-١ ــالح در کش ان يابند که الزامات بايد اطمين ص

شارکت سازوکارهاي کنترل ،م صور  قواعد و  ساخت باز فعاليک ق  ر ماليازير

صل  صول  ١٣(به ا ضروري مانع حل و )CPSS IOSCOاز ا صورت غير  ، احتماالً به 

  . باشدميدر زيرساخت بازار مالي ن فعاالن مندنظامفصل 

بازار مالي يا اســـتفاده از يک  فعالله حل و فصـــل يک ورود به مقو -١-٢

ــل نبايد منجر به  ــار خاتمهابزار حل و فص ــاخت خودکار مش کت وي در زيرس

شورها صالحبازار مالي گردد. مراجع ذي بايد اطمينان يابند که قوانين و  ک

ساخت بازارهاي مالي، سبت به زير شروط به اين مقررات قابل اعمال ن که که م

مانع  ر مخاطره نشــود،مند زيرســاخت بازار مالي دچاعمليات باثبات و نظام

. قواعد بازارهاي مالي نگردد ســســه توســط زيرســاختاز حفظ مشــارکت يک مؤ

زيرســـاخت بازار مالي بايد تمهيدات يک زيرســـاخت بازار مالي با انعطاف 

زيرســاخت بازار  فعالپذيري کافي در جهت همکاري با مقام حل و فصــل مالي 

به شــيوه  مندنظاميک حل و فصــل  اجرايمالي را به منظور تمهيد مقدمات و 

سبت  سک ن سک اي که منجر به افزايش ري ساخت بازار مالي، مديريت ري به زير

  نگردد، ايجاد نمايند.  مند آننظام باثبات و يا عمليات

کارکردهاي حياتي يک فعال مشـــمول حل و منظور حمايت از تداوم  به -٣-١

  فصل، قواعد زيرساخت بازار مالي بايد:

                                                 
 يباشد که کارکردها يا نهاد بخش خصوصي(پل)  يمؤسسه انتقالک يممکن است شامل  - ٦٣

  مؤسسه در حال حل و فصل به آن منتقل شود.
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شين اجازه دهد مشاركتش را در طول يك فرايند      ب -1 حل و فصل، مشروط به وجود   ه يك مؤسسه يا نهاد جان

ضعيتي كه      تمهيدات حفاظتي كافي براي حفظ عمليات نظام شامل و ساخت بازار مالي  ستمر زير مند، باثبات و م

ساخت بازار مالي، به ايف        ساير تعهدات فعاالن تحت قواعد زير شين در زمان انطباق با  سه يا نهاد جان س اي مؤ

  دهد، حفظ نمايد. د شده خويش ادامه ميها و تعهدات مربوط به انتقال سررسيپرداخت

ــهيل  -2 ــوم، براي مثال از طريق ايجاد              تس ــين طرف س ــه انتقالي يا نهاد جانش ــس ــاركت يك مؤس مش

هاي خاصي از مؤسسه مالي در معرض توقف را منوط   فرآينددرخواست سريع، به نحوي كه كاركردها يا وضعيت   

  بگيرد.به حفظ استانداردهاي كنترل ريسك كافي بر عهده 

هاي مشتريان يك فعال زيرساخت بازار مالي مشمول حل و فصل     ناسب است، انتقال وضعيت   مهر زمان كه  -3

  به ساير فعاالن زيرساخت بازار مالي.

هاي مربوط به حل و فصل پذيري فعاالن زيرساخت بازار مالي ارزيابي -٢

 (تعامل مقامات حل و فصل با زيرساخت هاي بازار مالي)

ص به -١-٢ صل و ارزيابي هاي حل و ف شي از برنامه حل و ف ل پذيري عنوان بخ

حل و فصل  مقاماتر مالي هستند، ازيرساخت باز فعاالن جزو مؤسساتي کهبراي 

ــاخت  ــفافي از هاي بازار مالي به منظور ايجاد بايد مرتباً با زيرس درک ش

  باشند:ذينفع هستند، تعامل داشته ها نموارد ذيل که آن مؤسسات در آ

سه            -1 س ساخت بازار مالي مربوط به مؤ ضويت زير صوص ع صل در خ مفهوم كاربرد ابزارهاي حل و ف

  شود)؛مالي (شامل شرايط و اوضاع و احوالي كه حل و فصل منجر به تغيير كنترل ذينفع مي

ضعيت  -2 ساخت بازار مالي      و شاركت خويش در زير هايي كه مؤسسه به منظور انطباق در جهت حفظ م

  است.  نيازمند

مفهوم تلويحي مديريت ريسك زيرساخت بازار مالي و  ساير فعاالن در مشاركت مستمر حل و فصل    -3

  يك فعال؛

ساخت بازار           -4 شاركت در زير سه مالي ديگر، به منظور م س سط انتقالي يا مؤ شرايطي كه يك نهاد وا

صل مي        شمول حل و ف سه م س زماني كه براي  ها انتقال يابد و مدتتواند به آنمالي، كاركردهاي مؤ

  درخواست هر كدام از فرايندهاي اجرايي مورد نياز است؛

ــتم هاي            -5 ــيس ــل؛ براي مثال انتقال يا ادغام س تغييرات فني مورد نياز براي اجراي تدابير حل و فص

  آوري اطالعات و تمهيدات مورد نياز به منظور تسهيل اجراي سريع چنين انتقال يا ادغامي؛فن
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ــرو -6 ــبت به   تمهيدات عملياتي ض ــه مالي نس ــس ري به منظور اطمينان از اينكه تمامي تعهدات مؤس

سط خود               سيد، چه تو سرر سويه، در زمان  سود و وثيقه و تعهدات ت شامل  ساخت بازار مالي  زير

صل، اجرايي               سط مقام حل و ف صل مالي، تو سه به حل و ف س صورت ورود مؤ سه مالي و يا در س مؤ

  گردد.  مي

ساخت بازار مالي   -7 ست، و داللت ان بر دارايي تفكيك زير هاي  و نظام انتقال پذيري، هر جا كه الزم ا

ساخت بازار مالي به منظور اطمينان از اينكه آن دارايي    شتريان فعاالن زير سازگار با  م ها به گونه اي 

  اند.قوانين و مقررات داخلي تفكيك شده

ساير فعاالن، ه      -8 ضويت و تأثير آن بر  ضاي ع ساخت بازارهاي مالي  فرايند و پيامدهاي انق رگونه زير

  مربوطه و عمليات زيرساخت بازار مالي؛

ــي -9 ــاخت بازارمالي به منظور ايجاد ارتباطات در مواقع          ها و رويه  خط مش هاي حكمراني داخلي زيرس

  بحران.

  سازوكارها و شيوه هاي زيرساخت بازار مالي در جهت ارزيابي سالمت مالي فعاالن آن. -10

ساخت بازار م  -11 ه الي به منظور تفكيك اطالعات مربوط به فعاليت و تعهدات معوقه مربوط بقابليت زير

سازماندهي     زيرساخت بازار مالي يك فعال و گزارش فوري آن به مقام حل و فصل مالي تحت قالبي 

  شده؛

ساخت هاي بازار مالي با توجه به ذينفعي كه تعيين مي كند كه در    پروتوكل -12 سك زير هاي مديريت ري

  د.خطر نكول باش

ساخت هاي  -2-2 شي فرآيندهاي خود را         زير ضايي، اثربخ شي از ترتيبات اقت شوند كه به عنوان بخ بازار مالي بايد ملزم 

صل مي    چنان شمول حل و ف صلي م شرايط و الزاماتي در جهت    گردد، موردچه يك فعال ا سنجش قرار دهند. كه دربرگيرنده 

  يابد. هاي فعاالن قبلي به آن انتقال ميت كه فعاليتتداوم مشاركت فعال فوق يا پذيرش فعال جديدي اس
  هاي بازار ماليتعليق موقت حق انقضاي پيش از موعد قراداد در زيرساخت -٣

عال مشـمول حل و فصـل در ايفاي هرگونه تعهدات مربوط به حاشـيه سـود، وثيقه يا تعهدات تسـويه      چنانچه يك ف -3-1

يش از زيرساخت بازار مالي بايد حق اجراي هرگونه تسريع يا حقوق مربوط به انقضاي پ   زيرساخت بازار مالي قصور نمايد،   

  موعدي كه به عنوان پيامد آن شكست حاصل مي شود، را داشته باشد.

سريع قراردادي،      -3-2 ضاي پيش از موعد يا ت صل در اعمال تعليق موقت اجراي حقوق مربوط به انق اختيار مقامات حل و ف

صرفاً به دليل ورود فعال زيرساخت بازار مالي به مقوله      بايد نسبت به   تمامي چنين حقوقي كه توسط زيرساخت بازار مالي ، 



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٩١صفحه       

ــتفاده از چنين اختياراتي در   ــل مربوطه ايجاد مي گردد، اعمال گردند. هر گونه اس ــل يا اجراي اختيارات حل و فص حل و فص

ــرورت             ــاخت بازار مالي بايد با توجه به ض ــب اطمينان از اجراي حقوق فوق بدون متأثر نمودن عمليات     رابطه با زيرس كس

  مند و باثبات زيرساخت بازار مالي اجرا گردد.نظام
  موانع بالقوه حل و فصل پذيري -٤

ساخت هاي بازار مالي را از         مقامات حل و -4-1 سي زير ساير مقامات نظارت و بازر ساخت هاي بازار مالي و  صل بايد زير ف

سازوكارهايي كه قادر است روي اجراي مؤثر حل و     ي از تغيير رويههرگونه موانع ناش  شيوه ها و  هاي زيرساخت بازار مالي و 

ها يا ويهرفصل يك فعال زيرساخت بازار مالي اثرگذار باشد، آگاه نمايند. مقامات حل و فصل و نظارت و پايش بايد تغييرات     

ــاير تدابيري را كه مي توان براي رفع موانع مذكور     ــك و عمليات با         س ثبات  اتخاذ نمود، بدون به خطر افتادن مديريت ريس

  زيرساخت بازار مالي، مدنظر داشته باشند.
 ارايه اطالعات توسط مقامات حل و فصل به زيرساخت هاي بازار مالي -٥

صل بايد حتي االم  -5-1 ساخت هاي بازار مالي را از جريان حل  مقامات حل و ف صل يك   كان در اولين فرصت ممكن زير و ف

ــســه مالي به حل و فصــل، آگاه نمايند. در تمام مراحل حل و فصــل يك فعال   فعال و در صــورت امكان پيش از ورود مؤس

ساخت بازار مالي، مراجع بايد اطالعاتي پيرامون فعال مزبور يا هر نهاد انتقالي كه كاركردهاي آن فعال به   ن نهاد منتقل آزير

  ت آن فعال يا نهاد انتقالي در زيرساخت بازار مالي، ارائه نمايند. شده است، به منظور تداوم مشارك
 

 ل و فصل بيمه گران (فعاالن بازار بيمه)ح -پيوست دو

ضوع ضوعي آن با مو ست به دليل عدم ارتباط مو بخش بانکي در اين  اتاين پيو

  . نسخه ترجمه نشده است

 

 فاظت از دارايي مشتري در حل و فصلح -پيوست سه

ه اين پيوست رهنمودهايي را درباره تفسير و اجراي ويژگي هاي اصلي نظام هاي حل و فصل مؤثر مؤسسات مالي اراي       

هاي اصلي كه مرتبط با عناصري در نظام هاي حل و فصل است كه براي بازسازي و حل و فصل يك مؤسسه مي دهد. ويژگي

ــت. ويژگي ها  ها داراييمالي توأم با حفظ    ــتري الزم اس ــلي بيان مي ي مش كند كه چارچوب قانوني حاكم بر تفكيك       ي اص

شد و نبايد به          دارايي صل مؤسسات، قابل اجرا با شفاف و در طول يك بحران و يا در جريان حل ف ضح،  شتري بايد وا هاي م

شماره        سترداد  ). نظام هاي حل و فصل مؤثر بايد اجازه ا 1-4اجراي مؤثر اقدامات حل و فصل اسيب برساند. (ويژگي اصلي 

هاي هاي تفكيك شده مشتري يا انتقال اين اموال به يك خريدار ثالث يا نهاد انتقالي موضوع حفاظت از دارايي  سريع دارايي 

  مشتريان را بدهند.
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ست مكمل ويژگي  ستقيم اقدام به         اين پيو ستقيم يا به طور غيرم ساتي كه م س صلي بوده و بايد در ارتباط با مؤ هاي ا

  64باشند، مدنظر قرار گيرد.ي مشتريان مي نمايد و داراي اهميت سيستمي در زمان بروز  شكست ميهادارايينگهداري 

هاي مشــتري هايي كه به موجب آن داراييهاي مشــتري، به طور قابل توجهي با روشهاي ملي حفاظت از دارايينظام

شوند، متمايز است، زيرا چنين حفاظتي بستگي به قوانيني دارد     كه در حوزه داخلي هر كشوري، حقوق مالكيت  نگهداري مي 

صل و توقف  ساس طبقه   هاي حفاظت از داراييكند. نظامرا تعريف مي 65و نظام هاي حل و ف شتري بر ا   IOSCO بنديهاي م

ــه طبقه      غالب س هاي توقيف دارايي  «در  هاي اماني   «، »ها نظام  هاي نمايندگي    «و » نظام  ماهيت حقوقي   » 66نظام  مبتني بر 

شوند. اين تمايزها احتماالً بر روي ماهيت  بندي ميي مشتري دسته  هاداراييميان مؤسسه و مشتريان آن با توجه به    رابطه 

شيوه اي كه حقوق مزبور از طريق نظام حاكم و نحوه عمل در  هاداراييقانوني حقوق مشتري نسبت به    يش تأثير مي گذارد. 

شتر   توقف حفاظت مي شورهاي مختلف،        شود. بعالوه تعريف دارايي م شتري، در ك شكل حفاظت و حقوق م سته به  ي كه ب

  متفاوت است. 

هاي مشتري توسط انواع مختلفي از مؤسسات در طول دوره خدمات و فعاليت هاي مالي  مختلفي كه دربرگيرنده دارايي

گيري در ارتباط با ساير  اري، حق تقدم خريد سهام و وثيقه  كگذاري و حق العمل حفاظت، مديريت و امانت، خدمات سرمايه 

تراكنش هاي مالي اســت، نگهداري مي گردد. دســته بندي نظارتي چنين مؤســســات متنوعي، در حوزه كشــورهاي مختلف 

  متفاوت است.

ــتري به موجب آن ها نگهداري مي گردد و چنين      ها داراييترتيبات قانوني و قراردادي كه     ــط ها داراييي مش يي توس

شخاص ثالث مورد      سه يا ا س ستفاده مجاز قرار مي  مؤ س ا سه اي كه اين      گيرد، ممكن ا س سته به نوع مؤ را  هاداراييت ب

سرمايه      صلي بازار  شورها، كارگزاران ا شد. براي مثال در برخي ك ، حقوق نگهداري مي كند و فعاليت هاي مربوطه، متفاوت با

ستفاده از برخي     صوص رهن گزاري مجدد و ا شتري كه نگه مي دارند، اع هايدارايقراردادي دارند و آن را در خ مال مي ي م

ــتريان از اوراق بهادار نگهداري، اداره                  ــؤلين نگهداري و حفاظت عموماً به نمايندگي از مش مراقبت   ونمايند. در مقابل، مس

  نمايند.مي

                                                 
 ويژگيبا تطابق ، در يابيوســـت، در جهت اهداف ارزين پيا يکه محتوا يياز آنجا - ٦٤

به وضــوح در روش  محتواي ياد شــدهنظر گرفته شــده اســت؛ در ت ي، پر اهماصــلي يها
  گردد. ي، منعکس ماصلي يها ويژگي يابيارز يشناس

٦٥ resolution and insolvency regimes 
حفاظت،  يها نظام يراجع به بررســـ IOSCO يته فنيکم ييبر گزارش نها يمقدمه ا - ٦٦

ـــــ ــقس ــت ــم و ي ــال داراي ــق ــت ــيا ان ــا ي ــر يه ـــــت ــارس  يمش  )٢٠١١(م
  .pdf351http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD  
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سپس هيأت   شر نموده اند.    هاداراييتعدادي گزارش در ارتباط با حفاظت از  IOSCOكميته فني و  شتري منت از ي م

ــت  ها داراييجمله مثالً گزارش درباره حفاظت از      ــتري (اگوس ــي نظام هاي حفاظت،       67)1996ي مش ،  گزارش نهايي بررس

شتري (مارس  هاداراييتوزيع و يا انتقال  صيه هاي مرتبط با حفاظت از   68)2011ي م ي هاداراييو گزارش نهايي پيرامون تو

شتري (ژانويه   صول مرتبط با ا    69)2014م صيه و ا شامل موارد مرتبط با حفاظت،     تو شتري،  ستانداردهاي حفاظت از دارايي م

سپردن   شا          هادارايياداره و  ستفاده و اف شتري، حقوق ا صرف نظر از نگهداري دارايي م شور خارجي،  شتري در يك ك ي م

ين نســبت به مشــتريان مرتبط بوده و حامي رهنمود هاي تعيين شــده در پيش نويس اين پيوســت اســت. پيش نويس ا 

شخيص           صول مرتبط با حفاظت و ت صوص اين كه چگونه بايد ا شتر در خ ست، به منظور تعيين جزييات بي ي هاداراييپيو

  است. IOSCOو شفافيت نسبت به مشتريان اجرايي گردد، مبتني بر همان استانداردهاي  هاداراييمشتري، استفاده از 

ــرح و     ها داراييظت از  هاي ملي حفا  دار در نظام هاي معني با توجه به تفاوت     ــتري، رهنمود مورد بحث به جاي ش ي مش

صله از آن روش    صيل روش ها و قواعد الزام آور بر نتايج حا صرف نظر از نوع ترتيبات ملي اتخاذ  تف ها و قواعد تأكيد دارد. 

شيوه اي متناسب با آن ترتيبات   -هاي مشتري بايد شده، دارايي  شكست مؤسسه مالي و تا جايي ك     -به  ه ممكن است از  از 

ضعيت قانوني دارايي 70شكست هر متولي نگهداري ثالثي مورد حفاظت قرار گيرند   صي     . و صا شتريان و حقوق مالي اخت هاي م

  .71ايشان نسبت به انها، نبايد با ورود به حل و فصل مؤسسه متأثر گردد

   دامنه -١

حل و فصــل مؤســ          -1-1 هاي  ظام  به ن ــبت  ماره       اين پيوســت نس ــ ــتره ويژگي ش چارچوب گس مالي در    ســات 

  گردد.هاي مشتري را نگه مي دارند، اعمال مي) كه دارايي1-1(

 )٣-٢مقدمه و ويژگي اصلي شماره ( اهداف -٢

اجراي اختيارات نظارتي  ي مشتري، بايد در هادارايييك مقام يا مدير حل و فصل مؤسسه مالي مسئول نگهداري     -2-1

ا حفاظت ب) در رابطه 3-2(عالوه بر اهداف عمومي تعيين شده در ويژگي شماره از طريق پيروي از اهداف تعيين شده زير 

  هاي مشتري، مورد رهنمود قرار گيرد:از دارايي

                                                 
٦٧-  http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD57.pdf   
٦٨-  http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD351.pdf   
٦٩-  http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD436.pdf   

صول اطم ياگرچه به طور کل - ٧٠ شتر يها يينکه داراينان از ايح شخص ثالث يم  يکه به 
نطور يشه اير است. اما هميده، از شکست آن شخص در امان است، امکان پذيمنتقل گرد

شده در  يست. براين سپرده  ست ان بانک  يک بانک ميمثال پول  شک تواند متأثر از 
  گردد.

ــ - ٧١ ــوع که داراياز مناطق ا ياريدر بس ــتر يها يين موض ک يق و به نام ياز طر يمش
 دهد. ير نمييرا تغ يت مشتريشود، منافع مالک يم ينگهدار يواسطه مال
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سريع مشتريان به دارايي      -1 ه هايشان از طريق تنظيم كاركرد مستمر مؤسسه ك     اطمينان از دسترسي 

هاي قابل شناسايي و تفكيك شده مشتري به وي     بدنبال ثبات در حل و فصل، استرداد سريع دارايي   

  يا انتقال مسئوليت نگهداري دارايي مشتري به نهاد انتقالي يا طرف ثالث، حاصل مي گردد

جود تواند به وهايشان مي اجتناب از پيامدهاي نامطلوب كه در اثر عدم دسترسي مشتريان به دارايي    -2

  بيايد. 

صل مالي يا مقام اداري     با حفاظت از دارايي اهداف مرتبط -2-2 صميمات و اهداف مقام حل و ف شتريان، بايد در ت هاي م

ساير             ستا و هماهنگ با  شده، هم را شرايط ويژه تعيين   مسؤل حل و فصل مؤسسه، منعكس گردد. آنها بايد متناسب با 

  ن احساس مسؤليت نمايند.  اهداف مقام حل و فصل مالي يا مقام اداري، نسبت به آ

 هاي مشتريتعريف دارايي -٣

شوند كه در برگيرنده تمام         هادارايي -3-1 سير  سترده اي تف ستاي اهداف اين رهنمود، بايد به طور گ شتري در را ي م

ــد. به طور نوعي آنها دارايي             ها دارايي هايي  ي متعلق به وي و تحت حفاظت قانون و مقررات ملي قابل اعمال بوده باش

شتري يا به           شده به م سه (خواه از طريق يك متولي و يا غير آن) در ارتباط با خدمات ارايه  س سط يك مؤ ستند كه تو ه

شامل دارايي   گردند. دارايينيابت از وي نگهداري مي شتري به طور نوعي  شتري (يا به طور  هاي م هايي مي گردند كه م

سسه     شتريان) با در نظر گرفتن هرگونه حقي كه مؤ سود اوراق،    كلي م سبت به آن به عنوان وثيقه دارد (به عنوان مثال  ن

  .72باشد.گيري آن ها داراي حق تقدم يا حقوق مشابه ميتسويه و تهاتر تا حد قابل اعمال)، در بازپس

  موارد زير است:دربرگيرنده  معمولي مشتري به طور هادارايي

وسط مؤسسه نگهداري مي شود. كه در پولي كه بدهي به مشتري محسوب مي گردد يا از طرف وي ت -1

 .73تعبير مي شود» پول مشتري«قانون ملي حاكم، از آن به 

 هايي كه براي مشتري يا از طرف وي نگهداري مي شوند.ابزارهاي مالي يا ساير دارايي -2

                                                 
نسبت به  يشوند، ممکن است حق يم ينگهدار ينيرعيها به صورت غ ييکه دارا ييجا - ٧٢

ته ي(کم  CUSIPمثال توسط يبهادار خاص وجود داشته باشد که برا ورق (سهام) يتعداد
 يي(شماره شناسا ISIN ا شماره سلایرياوراق بهادار متحدالشکل)  ييشناسا ييسازوکارها

  ده است.يگردواقع اشاره مورد  )ين المللياوراق بهادار ب
سته بند - ٧٣ شتر يرابطه با پول و نحوه عملکرد در يد شود  يم ينگهدار يکه از طرف م
ممکن اســت  کشــورها يدر برخ متفاوت اســت. کشــورهاي مختلفاســت در  يا جزو طلب وي

شتر ستق نفع يم صورت تفکيکدر  يميمالکانه م شد و در ا شدهتراز نقدي ب شته با ن يدا
شتر« مورد از پول به عنوان  ص ياد مي» يپول م شکال خا ست تحت ا از  يشود و ممکن ا

سايت قرار گيحفاظت و حما شورهار يرد. در  صد نقدي از تراز ک ق کننده يبه عنوان ت
 گونه موارد مدنظراينوســت ين پيادر  کهشــود  ياد ميه مؤســســه يمطالبات صــرف عل

  باشد.نمي
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هاي دريافت شده از وي است كه از طرف مشتري توسط مؤسسه در       وثايق مشتري كه شامل دارايي   -3

ــمين   ــتاي تض ــتثناي موارد ناظر بر تراكنش انتقالي) به       راس ــود ( به اس يك تعهد نگهداري مي ش

 نهايتاً : رجوع كنيد.  و 2-3پاراگراف 

سه از         دارايي -4 س سط مؤ صورت گرفته ورودي تو شي از تراكنش هاي  ساير حقوق (قراردادي) نا ها و 

ــي از تغيير در ارزش معامالت   ــتري (براي مثال تعهدات بازار ناش ــعيت طرف مش ــلف و وض هاي س

 معامالت اختيار)

  گيرد:هاي مشتري، موارد زير را در بر نمي، دارايياهداف اين پيوستهم راستا با  -3-2

هايي كه در راستاي اهداف مقررات ناظر سپرده هايي كه توسط بانك ها نگهداري مي شوند. (سپرده  -1

شناخته مي شوند.) به استثناي سپرده » سپرده«پذيري تحت قانون حاكم، به عنوان بر فعاليت سپرده

ــات مالي نزد بانك  ــس ــده مؤس ها كه تحت چارچوب قانوني حاكم (قابل اعمال) به هاي نگهداري ش

  اند.ز ثبت شدهشوند و به همين عنوان نيعنوان وجوه مشتري شناخته مي

ــيله بيمه هايي نگهداريدارايي -2 ط با كســب و كار گذار در ارتباگر يا مطالبات و حقوق بيمهشــده بوس

  بيمه. 

ــده طي يك تراكنش انتقال كامل نظير تراكنش       دارايي  -3 هاي مربوط به وام دهي   هاي تحويل داده ش

ــتري و نه همه آن    ها به طور اوراق بهادار، بازخريد يا توافقات بازخريد معكوس، جايي كه نه يك مش

  74ورند.آها بدست نميكلي هيچ حق تقدم يا حقوق مشابهي نسبت به دارايي

  شخصي پيرامون اين باشد كه چگونه :مچارچوب قانوني بايد مشتمل بر قواعد شفاف و  -3-3

شده از طرف مشتري و (هرجا قابل كه       دارايي -1 شامل دسته بندي اوراق بهادار نگهداري  هاي مشتري 

  اعمال است)، پول مشتري، تعريف مي شوند،

هاي مشتري را نگهداري مي  مستقيم دارايي  اي كه به طورمستقيم يا غير در شرايط شكست مؤسسه      -2

  هاي برخورد مي شود؟ ( از طريق يك يا چند واسط يا متولي نگهداري)كند، چگونه با اين دارايي

                                                 
شکال ين امر مانع از اعمال و اجرايا - ٧٤ سرما يا سط آن ياز حفاظت از  شورهاه تو  ک

گردد. در هر  ينم  يتحت قانون مل ياز مشتر ييها ييا داراين مطالبات ينسبت به چن
ــحا ــبت به چن ي در رابطه با نحوه عملل مالحظات خاص ، يا مطالباتيها  يين داراينس

  ست.يت نسوين پيمدنظر ا



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٩٦صفحه       

هاي مشتري (بندهاي شش و هفت انتقال در ارتباط با دارايي اختيارات -٤

٧)٣-٣و ويژگي اصلي شماره   ٢-٣ويژگي هاي اصلي شماره  ٥   

شش و هفت و   اختيارات  -4-1 شده در بندهاي  شماره    يژگيتعيين  صلي  شماره (   و ويژگي ا  2-3هاي ا ) 3-3صلي 

  هاي مشتري تعميم يابد.(اختيارات انتقال)، بايد به انتقال دارايي

شتري كه توسط مؤسسه مالي مشمول حل و فصل نگهداري مي        در موردي كه دارايي  -1 شوند،  هاي م

ها و قراردادهاي مشابه مشتري را به يك مؤسسه     يار انتقال دارايييك مقام يا مدير انتصابي بايد اخت 

شابه را دارد، (انتقال گيرن    سالم يا نهاد انتقالي كه در هر دو حالت توان ارايه خدمات م ده واجد مالي 

  شته باشد.ها به مشتريان، داشرايط) به عنوان جايگزيني جهت استرداد دارايي

شتري  در حالتي كه دارايي -2 ص          هاي م شمول حل و ف سه م س سته به مؤ سط يك نهاد داخلي واب ل تو

گردد، شــوند، چنانچه ســالمت و ثبات گروه (مالي) يا زيرگروه داخلي وابســته آن متأثر نگهداري مي

  بايد رويكرد مشابهي در خصوص آن اتخاذ گردد. 

ــرايطي كه دارايي -3 ــدر ش ــتري توس هداري ط يك طرف ثالث (به عنوان متولي نگهداري) نگهاي مش

شود، مقام حل و فصل بايد اختيار انتقال حقوق و تعهدات قراردادي بين متولي نگهداري، مؤسسه     مي

  در حال حل و فصل و مشتريان آن را، به يك انتقال گيرنده واجد شرايط داشته باشد.

ي مشــتري هاداراييو كار تجاري و  مام خطوط كســبتاختيارات انتقال بايد مقام حل و فصــل را قادر ســازد كه  -4-2

ن موضوع)  مربوطه را به انتقال گيرنده واجد شرايطي منتقل نموده و نبايد مستلزم اخذ رضايت مشترياني باشد كه ( از اي     

  متأثر گرديده اند.

  باشد. 5رات انتقال بايد منوط به تمهيدات حفاظتي مربوطه تعيين شده در ويژگي اصلي شماره اجراي اختيا -4-3 

ــر       اجراي  -4-4 ــترداد س ــتريان، بايد تا حدي كه هماهنگ با            يع دارايياختيارات به منظور انتقال يا نيل به اس هاي مش

  چارچوب قانون ملي باشد، توسط نهادهاي ذيل مورد حمايت قرار گيرد:

                                                 
ستفاده از اخت - ٧٥ سب ايا سه ا ييا داراينکه ايارات انتقال بر ح س سط مؤ که  يها تو

روابســته، يثالث غ ينگهدار يک متوليا يشــود  يم يدر حال حل و فصــل اســت، نگهدار
ا يکه تحت حل و فصــل اســت ( يانتقال از مؤســســه ا ،حالت نخســتمتفاوت اســت. در 

سر شتر ييع دارايبازپرداخت  سب تريان) به احتمال زيها به م ست. ياد منا ن اقدام ا
ک يک مؤســســه تحت حل و فصــل به يان يمشــتر يها ييدارا يکه نگهدار يبه هرحال وقت

ها نباشـــد. مقامات  ييبه انتقال دارا يازيگردد، احتماالً ن يثالث واگذار م يمتول
سه يم يحل و فصل ممکن است در عوض اقدام به انتقال حقوق و تهعدات قرارداد س ان مؤ

 ييند. در جاين بنمايگزيا جاي يانتقال نهادک يان آن، به يتحت حل و فصــل و مشــتر
سط  ييکه دارا صل نگهداريها تو سه تحت حل و ف س سته به مؤ گردد،  يم يک نهاد واب

   .ممکن است اعمال گردد يگريگروه متأثر گردد، مالحظات د بازسازيت يچنانچه قابل
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  )5-5و  4-5هاي اصلي شماره راستا با ويژگيهاي دادگاه (محاكم) تخصصي در مواقع ضروري (همتأييديه -1

صل، كاركنان آن     حم -2 سات در حال حل و ف س شده و    ايت قانوني از مؤ صوب، در برابر اقدامات اتخاذ  ها يا مديران من

صوص          سؤليت در خ صون بودن از م صورت گرفته در زمان عمل در چارچوب اختيارات قانوني و م شتباهات (احتمالي)  ا

  اقدامات توأم با حسن نيت.

ــرمايه -3   ــتفاده از حمايت س ــنعت مربوطه به منظور حمايت از   امكان اس ــابه در ص ــندوق هاي حمايتي مش گذار و ص

  فرايندهاي انتقال و انجام پيش پرداخت هاي وجوه مشتريان و تحويل اوراق بهادار.

  هاي انتقال داده شده.ورد اختالف در مورد داراييمهاي آتي در مطالبات ازوكاري براي تعديلس -4  

صل  -5   صوب در  توانايي مقام حل و ف سترداد     مالي يا مدير من سبت به انتقال يا ا رابطه با انطباق با رويكردهاي عملي ن

  هاي جايگزين).هاي تدريجي، استرداد داراييالحساب، بازپرداختهاي عليي مشتري ( براي مثال توزيعهادارايي

هاي مشتريان (ويژگي اصلي حفاظتي و تفکيک دارايي تمهيداتشناسايي،  -٥

  ) ١-٤شماره 

شخيص        مؤسسات بايد   -5-1 سرعت ت شند به  صل و مديران اداري قادر با شوند، به منظور اينكه مقامات حل و ف ملزم 

ــخيص ماهيت مطالبات و عناوين حقوق هر يك از             دهند كه چه دارايي    ــت و در جهت تش ــتري اس هايي متعلق به مش

شــوند، ترتيبات ري كه در يك زنجيره نگهداري ميهاي مشــتها با در نظر گرفتن داراييمشــتريان نســبت به آن دارايي

  هاي مشتريان برقراركنند. مؤثري نظير تفكيك براي شناسايي و حفاظت از دارايي

شيوه اي كه  مشتريان باي  -5-2 شامل نوع تفكيك و وجود هر   يشان نگهداري مي هاداراييد به طور كافي در مورد  شود، 

ــوند. اين اطالعات به ويژه بايد دربرگيرنده          اعمال در مورد دارايي  هاي قابل   نوع زنجيره نگهداري و حفاظت    ها، اگاه ش

ــه يا هر متولي نگهداري، اينكه چگونه   تمركز دارايي ــس ــرايط توقف مؤس ــاب هاي عمومي در ش ــتري در حس هاي مش

صان) در دارايي    (زيان شي از كسري يا (نق شاره به نظام توز   هاي متمركز، توزيع خواهدهاي) نا يع عادالنه زيان)، و شد(ا

ــت تحت قانون (نظام          ــتري، ممكن اس ــت، اين حقيقت را كه نظام تفكيك و حفاظت از دارايي مش هرجا كه مربوط اس

سطح از حفاظت دارايي را در نظام حقو      ) همان  ست كه (الزاماً شتري ممكن ا شد و اينكه م قي حقوقي) خارجي متفاوت با

  داخلي دريافت نكند. 

اوراق بهادار، رهن گزاري مجدد يا استفاده از  ماليتأمينهاي تراکنش -٦

  )١-٤هاي مشتري (ويژگي اصلي شماره دارايي



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٩٨صفحه       

شورهايي كه  -6-1 شتري يا به رهن         ك سه مالي به نمايندگي از جانب م س سط مؤ در آنها قرض دادن اوراق بهادار تو

ستفاده از   شخاص ثالث ب     هاداراييگزاري مجدد و ا سسه مالي يا ا سط مؤ ست،     ي وي تو صيل، مجاز ا شخص ا ه عنوان 

  بايد با چارچوب هاي روشن حاكم بر ترتيبات مورد اشاره تطابق داشته باشند. 

سوابق كافي از         زماني كه يك -1 شتري را به نمايندگي از وي قرض مي دهد، بايد  سه اوراق بهادار م س مؤ

شروط قرارداد، مستندات قانو    شامل طرفين قرارداد،  ها، ني، جزييات وثايق و محل آنتراكنش هاي جاري آن 

سازد تراكنش       شتريان را قادر  شند كه م سوابق بايد به حدي كافي با هاي جاري را كه در نگهداري كند. اين 

صيل محسوب مي     شخص ا صل مالي، توانايي انتقال     آن به عنوان  شخص نموده يا در مواقع حل و ف شوند، م

ش تراكنش شته ب هاي جاري به يك انتقال گيرنده واجد  شد. در موردي كه وثايق اوراق بهادار براي  رايط را دا ا

صورت متمركز نگهداري مي    شتري به  سرمايه      چندين م صورت تجميعي  شود و جايي كه وثايق نقدي به 

صيص وثايق را نگه مي        گذاري مجدد مي سوابق كافي از تخ سه  س كند، بايد شود، براي اطمينان از اينكه مؤ

  قرار گيرد.  مورد توجه و بررسي ويژه

سه    -2 س ستفاده      هاداراييجايي كه يك مؤ صيل از انها ا شته و يا به عنوان ا شتري را به رهن مجدد گذا ي م

شني از اينكه چه   مي سوابق رو ستفاده      هاداراييكند، بايد  شده يا مورد ا شته  شتري به رهن مجدد گذا يي از م

سهيل ح        شد. به ويژه به منظور ت شته با ست، دا شود كه چگونه حق      قرار گرفته ا شخص  صل، بايد م ل و ف

مي تواند به رهن مجدد گذاشــته شــده يا مورد  هاداراييو چه ميزان از  76برداري مورد ثبت واقع مي گرددبهره

  استفاده قرار گيرد.

شابه در     وقتي كه چار -6-2 ساير ترتيبات م ستفاده يا  چوب قانوني وام دادن اوراق بهادار، به رهن گزاري مجدد و حق ا

صوص تأثيرات چ         هاداراييرابطه با  شتريان در خ شاي كافي براي م ستلزم اف شتريان را مجاز مي داند، بايد م نين ي م

  عاوي قانوني ايشان در جريان حل و فصل باشد.يشان و ماهيت دهاداراييتراكنش هايي روي حفاظت از 

(ويژگي اصلي مشتريان و استفاده از وجوه حمايتي  هايداراييها در کاستي -٧

 )٦شماره 

هاي مشتريان، ها در داراييف بايد قواعد روشني در خصوص اينكه چگونه زيان ها در حالت كاستيكشورهاي مختل-7-1

به استرداد  ي مشتري، تقسيم مي شود، داشته باشند. اين تمهيدات نبايد باعث تأخير ناروا يا لطمههاداراييدر حجمي از 

  ي مشتريان گردد.هادارايييا انتقال سريع 

                                                 
٧٦ رنده يو بستانکار نمودن حساب گ يق بدهکار نمودن حساب مشتريمثال از طر يبرا - 

يحساب مشتر يهشدار رو يق نوعيا ازطريقه يوث  
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هايي كه حامي انتقال هاي تضــمين يا صــندوقهاي حمايتي ســرمايه گذار و ســاير برنامهد نقش طرحبايد در مور -7-2

  ود داشته باشد.ها هستند، شفافيت وجكاستي هاي مشتري و جبراندارايي

ستفاده واقع گردد،       زماني كه مم -7-3 صل مورد ا سرمايه گذار، در ارتباط با تدابير حل و ف ست يك برنامه حمايتي  كن ا

ــلي كه       ــايش بيش از حد برنامه حمايتي تأمين مالي ابزارهاي حل و فص  بايد تمهيدات حفاظتي در جهت اجتناب از فرس

  د. هاي مشتري نيست، وجود داشته باشقيم به دنبال حفاظت از داراييبطور مست

 )٧(ويژگي اصلي شماره  مرزيمسائل برون  -٨

  هاي زير اطالعات مربوط را به يكديگر ارايه دهند: فصل كشور مبدأ و ميزبان، بايد در زمينه مقامات حل و -8-1

  ؛هاي داخلي حفاظت از دارايي مشتريان آنهامليات نظامع -1

ساير اقداماتي كه مي   تدابير حل و -2 صل و  سطح ملي اتخاذ         ف سسه در  شكست يك مؤ ضعيت  توانند در و

  ؛ هاداراييشوند و تأثير آن روي وضعيت مالكيت و حقوق مشتريان در ارتباط با 

  ي مشتريان.هاداراييازوكارهاي موجود براي نيل به انتقال يا استرداد سريع س -3

  اخلي) بايد موارد زير را ايجاد نمايند:(در حوزه د كشورهاي مختلف -8-2

شي ري كه مكمل خطترتيبات همكا-1 صل مؤث م سهيل      ها و برنامه هاي حل و ف سريع و ت ست و باعث ت ر ا

سريع     سترداد  سازوكارهايي        هاداراييا شامل  شود،  شور نگهداري مي  شتريان كه در حوزه داخلي آن ك ي م

صاب يك م   صديق به موقع انت ي مشتري  هاداراييدير اداري براي يك مؤسسه خارجي با نگهداري از   براي ت

  در آن كشور؛ 

ي مشتريان توسط يك مقام حل و فصل مالي خارجي، ( هاداراييهاي راي اثربخشي انتقال سازوكارهايي ب  -2

سمي عمل مي ك         ساير مقامات ر صفيه يا  سرپرست، مدير ت ستقيم يا از طريق يك مدير اداري ويژه،  ند) كه م

شخيص انتقال      شامل ت ست  صل آن    كه ممكن ا سط مقام حل و ف هاي خارجي يا اجراي اختيارات انتقال تو

كشــور، مدير اداري يا قرارداد بين مؤســســه خارجي در جريان حل و فصــل و يك واســط (عامل) داخلي كه 

  ي مشتري را از طرف مؤسسه خارجي در جريان حل و فصل نگهداري مي نمايد. هادارايي

و فصل و اقدامات براي ارتقاي حل و فصل پذيري  (ويژگي  حلريزي رنامهب -٩

 )١١و  ١٠هاي اصلي شماره 

ورد توجه دارد، بايد موارد ذيل را مهاي مشتري را نگه مي ريزي حل و فصل براي يك مؤسسه اي كه دارايي   برنامه -9-1

  قرار دهد:
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شتريان و        ت-1 سايي م شنا سه اطمينان يابد كه  س سرعت قابل    هاداراييرتيبات ناظر بر اين كه مؤ شان به  ي

  انجام است؛

ــكلي و قا   -2 ــتريان يا انتقال قراردادهاي حاكم بر نگهداري آن        ها دارايينوني براي انتقال  الزامات ش ي مش

 ي مشتريان؛هادارايييا ترتيبات حفاظت از  هادارايي

 ي مشتريان؛هاداراييگي تفكيك و تأثير آن روي انتقال يا استرداد سريع چگون -3

بات ناظر بر به رهن گزاري مجدد يا حقوق استفاده كه ممكن است قابل اجرا باشد و همچنين هرگونه ترتي -4

 ؛هاداراييتأثير اجراي چنين حقوقي بر روي قابليت انتقال ، احيا و استرداد 

ــتريان به نمايندگي از طرف وي كه دربرگيرنده        ها داراييي ناظر بر وام دادن  ها معيارها و مقياس    -5 ي مش

 باشد:ويژگي هاي ذيل 

  ساختار سررسيد و اين كه چگونه سريعاً مي تواند وصول گردد. -

سرمايه گذاري مجدد وثايق نقدي و اين كه آيا اين امر مي تواند مانعي برا    - شوندگي هرگونه  ي  نقد 

  تسويه دفتري گردد.

ي يا هرگونه وثيقه نقدي چگونه مجدداً مورد سرمايه گذاري واقع مي شود (براي مثال بر مبناي تلفيق   -

  تفكيك شده)

  )هرنوع وثايق اوراق بهادار چگونه نگهداري مي شوند (براي مثال بر مبناي تلفيقي يا تفكيك شده -

سه در رابطه با تراكنش هاي ناظر بر وام دهي اورا     - س سوابق مؤ ه ق بهادار مهم ؛ به ويژكيفيت ثبت 

 جايي كه وثايق بر مبنايي تلفيقي نگهداري مي شوند.

  چه اطالعاتي و با چه تناوبي به مشتريان ارايه مي گردد. -

ؤسسات تابعه بر حل و فصل پذيري مؤسسه، جايي كه يك سرپرست يا زيرمجموعه آن        متأثير شكست    -6

 وده و خودش تحت حل و فصل يا در حال توقف است.يا ساير عوامل زنجيره نگهداري، تابعي از مؤسسه ب

شود، تأثير    هاداراييجايي كه  -7 شور ديگري نگهداري مي  شتري در حوزه ك قانون خارجي روي ماهيت  ي م

 ي مشتريان و نحوه عمل آنها در توقف تا حدي كه براي حل و فصل مورد نياز است.هاداراييحفاظت از 

ي از آن در جريان حل و فصل چگونه برخورد مي شود و   مشتري و مطالبات ناش  ي هاداراييها در با كاستي  -8

 زيان هاي حاصله چگونه جبران مي گردد. (تقسيم مي شود)
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ــاير برنامه          نقش طرح هاي  -9 ــرمايه گذار يا س ــمين كننده در حمايت از انتقال        حمايتي س ها و منابع تض

 يل اوراق بهادار،ي و تحوهاي مشتري يا پيش پرداخت وجوه متعلق به ودارايي

ات و مراجع مربوطه خارجي در جهت حمايت از انتقال ناظر بر تبادل اطالعات با مقام  همكاري و ترتيبات    -10

سريع دارايي   سترداد  شتري ، زماني كه دارايي يا ا شور خارجي نگهداري مي  هاي م هاي مزبور در حوزه يك ك

  شوند.

ــبت به              ت از اجراي مؤثر اختدر جهت حماي    -9-2 ــل بايد اختيار تحميل تغييراتي نس يارات انتقال، مقامات حل و فص

سيستم هاي مديريت اطالعات و ترتيبات قراردادي مربوط به نگهداري و حفاظت از        عمليات كسب و كار يك مؤسسه، 

  هاي مشتري را داشته باشند.دارايي

  )٢-١٢و نگهداري سوابق (ويژگي اصلي شماره  اطالعاتيالزامات  -١٠

سريع دارايي    -10-1 سترداد  ستم         به منظور انتقال يا ا سي شوند  سات بايد ملزم  س شتري، مؤ هاي اطالعاتي و هاي م
شكلي قابل فهم براي يك طرف    كنترل هايي را نگهداري نمايند كه هم در مواقع عادي و هم در جريان حل و فصل و به 

  :77به توليد اطالعات درباره موارد ذيل باشندخارجي نظير يك مقام حل و فصل مالي يا يك مدير اداري، قادر 

هاي مشتري كه مستقيماً يا غير مستقيم توسط مؤسسه نگهداري       ماهيت و وضعيت مالكيت دارايي  ميزان، -١

  مي شوند.

  ؛شناسايي مشتريان -2

ؤسسه، يك وابسته، يك شخص (كه توسط م هاداراييهاي مشتريان، چگونگي نگهداري اين محل دارايي -3

  ثالث متولي نگهداري يا تابعه آن صورت مي گيرد.)

به موجب آنها نگهداري مي شــوند، شــامل ترتيبات قراردادي بين  هاداراييشــرايط و ضــوابطي كه اين  -4

  مي نمايد. هاداراييمؤسسه و مشتري و هر شخص ثالثي كه اقدام به نگهداري 

ــطوح زنجيره نگهداري و تأثيرات  چگونگي تفكيك -5 ــت، در تمام س (عمومي يا فردي)، اگر قابل اعمال اس

  .78تفكيك روي حقوق مالكيت مشتريان

                                                 
ــوابق با يالزامات نگهدار - ٧٧ ــيس ــط توص در رابطه با حفاظت از  IOSCO يه هايد توس

ـــدارا ـــا يي ـــر يه ــــــت ـــمش ـــي ـــرار گ ـــه ق ـــوج ـــورد ت ـــان، م  ردي
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD401.pdf    

شورها، در برخ - ٧٨ شتر يها ييک دارايتفکي ک ص يها ييان از دارايم صا سه،  ياخت س مؤ
ر بگذارد. در يها تأث ييان نسبت به آن دارايحقوق مشتر يماً بر رويممکن است مستق

سا ينم يرين تأثيک چنيگر تفکيد يبرخ شنا شتر يها ييدارا يايو اح ييگذارد.اما   يم
  بخشد. يع ميل و تسريرا تسه
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ــتري به ويژه موقعي كه   ها داراييهاي قابل اعمال از     حفاظت   -6 ــور  ها داراييي مش ــتري در يك كش  ي مش

صل و حفاظت از       شكستگي، حل و ف شود و تحت نظام ور ست و   هاداراييخارجي نگهداري مي  شور ا ي آن ك

هرگونه اعراض از حق، تعديل (بهبود) و عدول (نكول) توسط مشتري نظام حفاظت از دارايي مشتري (زماني    

  كه توسط نظام قابل اعمال، مجاز دانسته شده است)؛

هاي بالقوه نسبت به آن حقوق از قبيل اجراي (تصرف) وثايق  وديتنه محدحقوق مالكيت مشتريان و هرگو  -7

گذار باشد و تعهدات  يي يا ارزش آنها تأثيرهاداراييو ساير اوضاع و احوالي كه ممكن است بر استرداد چنين     

  هاي مشتري؛مؤسسه با توجه به دارايي

يي هاداراييتوسط مؤسسه، شامل جزييات      جود و اجراي هرگونه به رهن گزاري مجدد يا حقوق استفاده و -8

 كه به رهن مجدد گزارده شــده يا مورد اســتفاده واقع شــده و پيامدهاي قانوني اجراي چنين حقوقي بر روي

  ؛هاداراييحقوق مشتريان نسبت به آن 

شا اوراق بهادار مشتري كه توسط مؤسسه به نماين      جاري مربوط بههاي وام -9 مل دگي از وي انجام گرفته، 

  اد، شرايط قراردادي و وثايق دريافت شده از طرف مشتري.هاي مقابل قراردجزييات طرف

 موانع بر سر راه حل و فصل نظام مند -١١

شتري،      چنانچه ارزي -11-1 شان مي دهد كه نظام حفاظت از دارايي م صل ن صل پذيري مقامات حل و ف ابي هاي حل و ف

صل  مي سريع   و انتقال ومند نظامتواند مانع حل و ف شتريان گردد، بايد مقامات  هاداراييبازپرداخت  ظارتي مربوطه ني م

سبت به نظام مزبور را در       ساير اقدامات ن سب يا  صالحات) منا هت رفع جرا اگاه نمايند. مقامات نظارتي بايد تعديالت (ا

  موانع گزارش شده، مد نظر قراردهند.
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ابالغ نسخه اصالحي ؛ ٠٥/٠٢/١٣٩٧ مورخ ٣١٤٣٤/٩٧خشنامه شماره ب -٢

  “يدستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتبار”

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستمديران عامل محترم بانک

  ونزوئال -سسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايرانؤم

  با سالم؛

، همان سرمايه    «گونه که اســتحضــار دارند، احتراماً سبه  ستورالعمل محا نظارتي و كفايت  د

سسات  سرمايه   صويب  پس از »اعتباري مؤ سه ت سومين جل سي و  ست و  در يکهزار و دوي

ــوراي پول و اعتبار ٢٣/٣/١٣٩٦مورخ  ــماره  ،ش ــنامه ش  ١١١٥٩٧/٩٦طي بخش

شبکه بانکي ١٧/٤/١٣٩٦مورخ  شور به  ستورال ک عمل جديد ابالغ گرديد. در د

ستانداردهاي بينگيري از با بهره بر آن بوده کهسعي  المللي از آخرين ا

سناد جمله  سط کميته بال ا شره در اين زمينه تو هيأت خدمات مالي  ومنت

شــرايط و اقتضــائات فعلي نظام بانکي  و با نظرداشــت به) IFSBاســالمي (

شور سرمايه نظ ،ک سرمايه و  ارتي تا حد چارچوب مقررات مربوط به کفايت 

ستانداردهايامکان  شدالمللي بين منطبق و هماهنگ با ا متعاقب ابالغ . با

ــده و ــنامه ياد ش ــتورالعمل مفادبا توجه به جديد بودن  بخش  مذکور، دس

ــؤاالت و ابهامات  ــويبرخي س ــوص روش از س ــور در خص ــبکه بانکي کش هاي ش

محاسباتي ايجاب هاي مطرح شد که تغييرات و اصالحاتي را در روشمحاسباتي 

) دستورالعمل، ٢٧رو، به استناد اختيارات مقرر در ماده (نمود. از اينمي

سه مورخ  شتمين جل ست و ه شنهادي، در  بي سيون  ٦/١٢/١٣٩٦تغييرات پي کمي

سالمي ايران مطرح  سات اعتباري بانک مرکزي جمهوري ا س مقررات و نظارت مؤ

  : باشدظر بر موارد زير ميو مورد تصويب قرار گرفت. تغييرات مذکور نا

   ؛نحوه موزون به ريسک نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباري .١

  ؛نحوه تعديل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثايق .٢

  محاسبه سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک بازار.  .٣

شبکه  سوي  سؤاالت و ابهامات مطروحه از  عالوه بر اين، برخي ديگر از 

ستورالعمل بود که  صحيح از مفاد د ستنباط نا شت و ا بانکي حاکي از بردا

ــريح  ــوص با هدف رفع ابهامات و تص ــيحات الزم در اين خص در ادامه، توض

  بيشتر آمده است: 

  بخش (الف): تغييرات صورت پذيرفته در متن دستورالعمل:

  دستورالعمل) 2-11. نحوه موزون به ريسك نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباري (بند 1
  : ر يافته استيدستورالعمل به شرح زير تغي )٢-١١(بند 

ساس  سرمايه  «بر ا سبت كفايت  صورت» ن شده مندرج در آخرين  سي  سابر هاي مالي ح

سات اعتباري که  س شره هر يک از مؤ صوب مجمع عمومي و منت از تاريخ ثبت م
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شد، تعيين وزن شته با سال نگذ سه مجمع مذکور بيش از دو  سک  صورتجل ري

گذاري و خريد اوراق بهادار) از مؤسسات مطالبات (در قالب تسهيالت، سپرده

  پذيرد:اعتباري به شرح جدول ذيل انجام مي

2ز كمتر ا	4تا كمتر از  2	8تا كمتر از  4	و بيشتر 8	نسبت كفايت سرمايه (درصد)
 20 50 80 100	وزن متناظر با نسبت كفايت سرمايه (درصد)

  

صره صورت -تب صورتي که  صوب مجمع عمومي در  شده م سي  سابر هاي مالي ح

مؤســســه اعتباري انتشــار عمومي نيافته و يا از تاريخ ثبت آخرين 

صورت صويب  سه مجمع عمومي آنها جهت ت سال صورتجل هاي مالي بيش از دو 

سه اعتباري معادل  س سک مطالبات از مؤ شد، وزن ري شته با صد  ١٠٠گذ در

  گردد. لحاظ 

  دستورالعمل) 12نحوه تعديل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثايق (ماده  .2

   ر يافته است:ي) دستورالعمل به شرح زير تغي١٢ماده (

ق حسب وثاي ها وثيقه اخذ شده است،که بابت آن )١١مطالبات موضوع ماده (

  شود:مأخوذه طبق فرمول زير تعديل مي

E* =E – (C × (1 – H – Hfx)) 

 گردند؛فوق، متغيرهاي مختلف به صورت زير تعريف مي که در فرمول

  يافته: مانده مطالبات تعديل 

  مانده مطالبات؛:  

: ارزش بازار وثايق (ارزش اســـمي براي وثايقي که ارزش بازار براي  

  آنها وجود ندارد)؛  

H  ؛ ٨: ضرايب تعديل طبق جدول شماره  

fxH  ضريب تعديل به ميزان صورتي که واحد پولي وثايق و مطالبات  ٪٨:  در 

  متفاوت باشند.

 در مادهن يهای ذيل ادر تبصره ديگري گونه تغييرچيان ذکر است، هايش

قوت خود  های مذکور همچنان بهده و تبصــرهممتن دســتورالعمل به عمل نيا

  باشند.قی میاب

  دستورالعمل) 18. محاسبه سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بازار (ماده 3
   ر يافته است:ي) دستورالعمل به شرح زير تغي١٨ماده (

ست با  سک بازار نرخ ارز برابر ا شش ري  ٪٨سرمايه مورد نياز براي پو

باز مثبت تمامي ارزها يا قدر مطلق وضعيت باز منفي تمامي ارزها  وضعيت

  هر کدام که بيشتر باشد. 

وضعيت باز مثبت تمامي ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعيت  -1تبصره  

هاي مؤسسه باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ريالي مجموع دارايي
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اعتباري و تعهدات مشتريان آن به هر ارز نسبت به معادل ريالي مجموع 

  ها و تعهدات مؤسسه اعتباري به همان ارز مي باشد. بدهي

ضعيت باز منفي تمامي ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعيت و -2تبصره  

ها و تعهدات باز منفي ارزها که برابر مازاد معادل ريالي مجموع بدهي

هاي مؤســســه اعتباري به هر ارز نســبت به معادل ريالي مجموع دارايي

  مؤسسه اعتباري و تعهدات مشتريان آن به همان ارز مي باشد.

  سازي برخي از مواد دستورالعمل:بهام و شفافبخش (ب): رفع ا
)، منظور از (پس از اعمال تعديالت نظارتي)، ٥-٤) بند (٤در ماده ( .١

باشد. قبل از اين بند ميبند بعد از تعديالت نظارتي انجام شده تا 

ــاير بندها نيز، منظور  ــابه در س ، تعديالت نظارتياز در موارد مش

  باشد.بند مي آن تا قبل از تعديالت انجام شده

هاي  گذاريسرمايه ها، گذاري)، منظور از ســـرمايه٨-٤) بند (٤در ماده ( .٢

 باشد.در واحدهاي تابعه مزبور مي مؤسسه اعتباري واسطهبي

صره      .٣ صوص تب ضيح در خ ــرط الزم براي قرار گرفتن ابزار مالي در )5ماده ( 1تو : ش

سيد آن ) ٢سرمايه اليه ( سرر ست که از مدت  سال باقي  ٥حداقل آن ا

ــال اول  ــورت، درس ــد. در اين ص ــمي آن به  ٪١٠٠مانده باش مبلغ اس

سرمايه اليه ( سال) لحاظ مي٢عنوان  هاي بعد با شود و به تدريج در 

ــد مذکور مطابق با کاهش مدت زماني باقي  ــيد، درص ــررس مانده تا س

صره ( ستورالعمل کاهش مي٥) ماده (١تب انچه يابد. بنابراين، چن) د

سال از  ٥ر زمان محاسبه سرمايه نظارتي، يک ابزار مالي کمتر از د

ســررســيد آن باقي مانده باشــد، در محاســبه ســرمايه نظارتي لحاظ 

شماره (. گرددنمي صره (١به بيان ديگر، جدول  ضوع تب ) ماده ١) مو

ــيد ٥( ــررس ــت که از ابتدا با س ) تنها در مورد ابزارهاي مالي اس

 .اند) لحاظ شده٢مايه اليه (سال به عنوان سر ٥حداقل 

شماره ( .٤ صره (٢عنوان جدول  ضوع تب سهواً به جاي ٥) ماده (٢) مو  (

از عبارت » هامازاد تجديد ارزيابي دارايي«اســـتفاده از عبارت 

استفاده شده است که بدين وسيله » هادرآمد تجديد ارزيابي دارايي«

 گردد.اصالح مي

سهيالت اعطايي، )، منظور ٥-١١) بند (١١در ماده ( .٥ صل ت صل  از ا مانده ا

 باشد.اعطايي مي تسهيالت

)، منظور از ساير تسهيالت اعطايي به هر ٢-٧-١١) بند (١١در ماده ( .٦

شتري     شــخص، سهيالت اعطايي به يك م ساير ت در اين صــورت، تمامي  باشــد.مي تجميع تمامي 

شخاص ( شارکتي به ا سهيالت اعطايي غيرم به  )حقوقياعم از حقيقي و ت

شخص  سکوني، براي هر  شارکتي بابت امالک م سهيالت اعطايي غيرم جز ت
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ساس وزن شده و بر ا شده در بندتجميع  سک تعيين  هاي مختلف هاي ري

 گردد.  )، موزون به ريسک مي٢-٧-١١ذيل بند (

ــتون بد١٠-١١) بند (١١در ماده ( .٧ ــخاص حقوقي )، س ون رتبه براي اش

 .يت استفاقد موضوعداخل کشور 

هاي شــاخص عدم اعالم برخيبا توجه به در حال حاضــر  )،١٣در ماده ( .٨

ــماره  ــوع جدول ش ) از ٨(مربوطه جهت تعديل ارزش بازار وثايق موض

 ، ارزش آخرين ارزيابي مبناي عمل خواهد بود.سوي بانک مرکزي

 

 شود:) درآمد هر سال به صورت زير محاسبه مي٢٠در ماده ( .٩

ها = درآمد هرسالعملياتي + خالص ساير درآمدها و هزينهجمع درآمدهاي   

سال، ميزان درآمد مزبور  صورت منفي بودن درآمد هر  ضيح اينکه در  تو

سبه ميانگين لحاظ نمي صورتي که درآمد يک  شود.در محا به طور مثال در 

سبه  سال محا سال اخير، منفي بود، تنها ميانگين درآمد دو  سه  سال از 

  شود.مي

  باشد.مي ١٣٩٧)، شروع دوره گذار پنج ساله، سال ٢٦ماده (در  .١٠

ست، با توجه به الزم الزم سرمايه نظارتي و    «بودن  ءاالجرابه ذکر ا دستورالعمل محاسبه 

در سال جاري، تمامي مؤسسات اعتباري ملزم به محاسبه  »كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري

ـــتورالعمل مذکور  ـــرمايه خود طبق مفاد دس ـــرمايه نظارتي و کفايت س س

با توجه به فراز پاياني دســـتورالعمل که ناظر بر  باشـــند. همچنين،مي

سرمايه پايه بانك          آئين«جايگزيني  سسـات     نامه  سرمايه         آيين«و  »عتباري اها و مؤ هاي دولتي و  (بانك  نامه كفايت 

و  ٢٧/١٠/١٣٨٢مورخ جلســه به ترتيب مصــوب يکهزار و ســيزدهمين  »غيردولتي)

سه  شوراي محترم پول و اعتبار  ٢٥/١١/١٣٨٢مورخ يکهزار و چهاردهمين جل

ـــنامه ـــوع بخش ـــماره مبموض و  ١٩٦٦/مب و ١٦/١١/١٣٨٢مورخ  ١٩١١/هاي ش

سرمايه مؤسسات اعتباري     دستورال «با  ،٢٩/١١/١٣٨٢مورخ  ١٩٦٧/مب سرمايه نظارتي و كفايت  » عمل محاسبه 

هاي احتياطي باشد، از زمان ابالغ دستورالعمل اخيرالذکر، محاسبه نسبتمي

سبت ساير ن سهيالت و تعهدات کالن و  ساس هاي ذينظير حد ت ربط، بايد بر ا

  سرمايه نظارتي محاسبه شده طبق مفاد دستورالعمل مزبور صورت پذيرد. 

ضمن ستورالعمل مذکور و در خاتمه  صالحيه د سخه از ا اميد به  ايفاد يک ن

دستورالعمل  اجرايبتواند  ياد شدهاصالحات و رفع ابهامات  مجموعهآن که 

ستور فرمايند  ست د شمند ا سهيل نمايد، خواه سريع و را ت مراتب به قيد ت

ـــماره  ـــنامه ش به تمامي  ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦با لحاظ مفاد بخش

سن /ربط آن بانک واحدهاي ذي شده و بر ح سه اعتباري غيربانکي ابالغ  س مؤ

  اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
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عبدالمهدي 
 نژادارجمند

 آباديحميدرضا غني

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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 دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري

  )1397نسخه اصالحي (ارديبهشت 

  

قانون پولي و ) ١٤) ماده (٥و بند ( )١١بند (ب) ماده (به اســـتناد 

صوب تيرماه  شور م سالمت نظام بانکي  ١٣٥١بانکي ک و با هدف حفظ ثبات و 

سات اعتباري در  س سط مؤ سرمايه تو سب  سطح منا شور از طريق نگهداري  ک

 سرمايه سبهمحادستورالعمل «هاي مترتب بر عمليات بانکي، راستاي پوشش ريسک

ـــات اعتباري و نظارتي ـــس ـــرمايه مؤس ـــار  »کفايت س که از اين پس به اختص

  .گرددشود، تدوين ميناميده مي »دستورالعمل«

 فصل اول ـ تعاريف 

ستورالعمل، اين در -١ماده شروح عبارات جاي به زير عناوين د  به مربوط م

  :روندمي کار

 ؛کشوربرنامه و بودجه ها و سازمان وزارتخانهدولت:  - ١-١

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ انک مرکزي:ب - ١-٢

ــات - ١-٣ ــس ــرکت مؤس منطبق با تعاريف مندرج در قانون  هاي دولتي:و ش

 و اصالحات بعدي؛ ١٣٨٦مديريت خدمات کشوري مصوب 

نهادها و مؤسساتي که به موجب  نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي: - ١-٤

و  ١٣٧٣ي مصوب دولت ريغ يعموم مؤسسات و نهادها ستقانون فهر

 شوند؛طالق مياصالحات بعدي و يا ساير قوانين تحت اين عنوان ا

بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب  مؤسسه اعتباري: - ١-٥

شده و تحت نظارت آن  سيس  قانون و يا با مجوز بانک مرکزي تأ

  ؛بانک قرار دارد

 در که غيربانکي اعتباري مؤسسه يا بانک: ياعتباري خارج سسهؤم - ١-٦

ــيس ايران از خارج ــده تأس  بانکي نظارت مرجع نظارت و تحت ش

  ؛دارد اشتغال بانکي عمليات به خويش متبوع کشور

اي از جمله خدمات مالي و بيمه دهندهارايهنهاد  نهاد مالي: - ١-٧

تأمين  ،گذاريســـرمايه ،يبازارگردانهاي کارگزاري، شـــرکت

 ، صرافي، ليزينگو بازنشستگي گذاريسرمايه هايصندوق ،سرمايه

 و شرکت بيمه؛

ــادار اوراق بورس - ١-٨ ــازار  تهران: به بورس و فرابورس اوراق ب

 بهادار؛

ــه اعتباري که به موجب  اندوخته: - ١-٩ ــس ــود خالص مؤس ــي از س بخش

قانون، ضــوابط ابالغي بانک مرکزي و يا تصــميم مجمع عمومي 
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سه اعتباري، تحت عنوان اندوخته نگهداري مي س  قابلو  شودمؤ

 نيست. سهامداران نيب تقسيم

مؤسسه خريداري  سهام مؤسسه اعتباري که توسط خودسهام خزانه:  - ١-١٠

  شود.و نگهداري مي

شارکت، اوراق بهادار:  - ١-١١ سپردهصکوک، اوراق م واحدهاي  ،گواهي 

صندوقسرمايه سرمايهگذاري عادي  شترک هاي  ساير گذاري م و 

که متضمن حقوق مالي قابل  به تشخيص بانک مرکزي مشابه موارد

 .به استثناي سهام ،معامله براي دارنده آن باشد

صد  تجاري: اوراق بهادار - ١-١٢ خريد و فروش و اوراق بهاداري که به ق

 .شودخريداري ميانتفاع 

سرمايهي سهام سهام تجاري: - ١-١٣ صد کنترل نهاد  صيل پذير که به ق تح

 .شودخريداري مينشده و با هدف خريد و فروش و انتفاع 

نهاد  و عملياتي مالي هايســـياســـتراهبري  توانايي :كنترل - ١-١٤

 آن. هاياز فعاليت منافع كسبمنظور  به پذيرسرمايه

سهام عادي آن در  ٥٠ بيش از كه شخص حقوقي :واحد تابعه - ١-١٥ صد  در

ــه اعتباريمؤ مالکيت ــس ــه  س ــس ــمول تلفيق با مؤس بوده و مش

 .باشداعتباري مي

 درصد سهام ٥٠اشخاص حقيقي و حقوقي که مالک کمتر از : اقليت  - ١-١٦

  باشند.واحد تابعه مي عادي

تابعه واحد  هايدارايي و خالص زيان/سوداز  بخش آن سهم اقليت: - ١-١٧

 اقليت است. بهمتعلق  که با درنظر گرفتن تعديالت تلفيقي،

عدم توانايي يا عدم  وقوع زيان ناشي از احتمالريسک اعتباري:  - ١-١٨

 مطالبات. پرداختتمايل در 

سک بازار:  - ١-١٩ سانات قيمت وقوعاحتمال ري شي از نو سهام  زيان نا

 نرخ ارز. يا و تجاري اق بهاداراور تجاري،

ــک عملياتي:  - ١-٢٠ ــي زيان وقوع احتمالريس ــب از ناش  و بودن نامناس

 يا و داخلي هايسيستم و افراد ها،روش و فرآيندها کفايت عدم

 .اعتباري سسهؤم از رويدادهاي خارج از ناشي

سط شدهتعيين هايرتبه  رتبه اعتباري: - ١-٢١ سات تو س سنجي مؤ  اعتبار

 ،)S&P(پورز اند استاندارد مؤسسه از جمله الملليبين مستقل

  ).Moody's( موديز مؤسسه و) Fitch( فيچ مؤسسه

 فصل دوم ـ سرمايه نظارتي

) تشــکيل ٢( اليه و )١اليه ( ســرمايه مجموع از نظارتي ســرمايه -٢ماده

  شود.مي
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 باشد:به شرح زير مي )١اليه ( سرمايه -٣ماده

  )؛سهامدارانمنابع تأمين شده توسط شده ( پرداخت سرمايه - ٣-١

 صرف سهام؛ - ٣-٢

 انباشته؛ زيان)سود ( - ٣-٣

 اندوخته قانوني؛ - ٣-٤

 اندوخته احتياطي؛ - ٣-٥

 ها.ر اندوختهساي - ٣-٦

 باشد:به شرح زير مي )١( سرمايه اليهنظارتي تعديالت  -٤ماده

)، بهاي تمام شده سهام خزانه کسر ١در محاسبه سرمايه اليه ( - ٤-١

  شود.مي

شار  - ٤-٢ سه اعتباري که در مرحله انت س سهام مؤ شده  بهاي تمام 

ــرمايه به طور بي ــط واحدهاي اوليه يا افزايش س ــطه توس واس

  شود. ) لحاظ نمي١رمايه اليه (شده، در محاسبه ستابعه خريداري

  .شودکسر مي) ١( سرمايه اليه ازهاي نامشهود دارايي - ٤-٣

اعم از ي اعتبارگذاري متقابل در سهام مؤسسات درصورت سرمايه - ٤-٤

و يا نهادهاي مالي غيرتابعه، حداقل بهاي داخلي و خارجي 

سرمايه شده ميان  ) ١( رمايه اليهسهاي متقابل از گذاريتمام 

  شود. کسر مي

سرمايه - ٤-٥ صورتي که ميزان  سه اعتباري در در  س سهام گذاري مؤ

ديگر، موسسه اعتباري خارجي و يا نهاد  مؤسسه اعتباري عادي

سرمايه ١٠از  مالي کمتر سهام عادي نهاد  صد  کمتر پذير و در

سرمايه اليه  ١٠از  صد  سه اعتباري (١(در س پس از اعمال ) مؤ

موضوع اين  گذاريشده سرمايهبهاي تمام) باشد، تعديالت نظارتي

مشمول  ده اما) مؤسسه اعتباري کسر نش١( بند از سرمايه اليه

  . شودهاي موزون به ريسک ميمحاسبه دارايي

سرمايه - ٤-٦ صورتي که ميزان  سه اعتباري در در  س سهام گذاري مؤ

ديگر، موسسه اعتباري خارجي و يا نهاد  مؤسسه اعتباري عادي

پذير بوده اما درصد سهام عادي نهاد سرمايه ١٠مالي کمتر از 

پس از ) مؤســســه اعتباري (١( درصــد ســرمايه اليه ١٠بيش از 

شد، اعمال تعديالت نظارتي سرمايهامبهاي تم) با تا گذاري شده 

سرمايه اليه ١٠ صد  سه اعتباري ١( در س سبه ) مؤ شمول محا م

سکدارايي سرمايه اليه آن مازاد شده و  هاي موزون به ري از 

   گردد.) مؤسسه اعتباري کسر مي١(

سرمايه - ٤-٧ صورتي که ميزان  سهام در  سه اعتباري در  س گذاري مؤ

سه اعتباريعادي يک  س سه اعتباري خارمؤ س جي و يا نهاد ، مو
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ــد،  ١٠مالي بيش از  ــهام عادي نهاد مذکور باش ــد س بهاي درص

سرمايهتمام سهام عادي نهاد  ١٠تا گذاري شده  صد  مزبور در

و مازاد آن به شرح زير از سرمايه اليه  شودموزون به ريسک مي

  گردد:) مؤسسه اعتباري کسر مي١(

ميزان کسورات

بهاي تمامشده سرمايهگذاري

 مازاد

سرمايه عادي ٪١٠بر   

نهاد ذيربط

بهاي تمامشده سرمايهگذاري در سهام عادي  نهاد ذيربط

يگذاري مؤسسه اعتباري در سهام و اوراق بهادار نهاد کل سرمايه ربطذ
 

 

سرمايه - ٤-٨ شده  اي که نهاد ها در واحدهاي تابعهگذاريبهاي تمام 

 د.شو) کسر مي١( مالي محسوب نگردد، از سرمايه اليه

 ساير تعديالت به تشخيص بانک مرکزي. - ٤-٩

 باشد:به شرح زير مي )٢اليه ( سرمايه -٥ماده

شار  - ٥-١ شي از انت شده نا سه  اوراقبدهي ايجاد  س سط مؤ بدهي تو

هاي مؤسسه و همچنين ساير بدهي هاصرف هريک از آناعتباري و 

 مشروط به برخورداري از معيارهاي زير: اعتباري،

آن حداقل پنج ســال  مانده تا ســررســيدمدت زمان باقي - 1-1-5

 باشد؛

 تماماً پرداخت شده باشد؛ - 2-1-5

سود اوراق  دارندگان - 3-1-5 شرايطي حق دريافت  آن، تحت هيچ 

 شده نداشته باشند؛مذکور را زودتر از موعد تعيين

تصفيه و ورشکستگي مؤسسه اعتباري، مطالباتِ  صورتدر  - 4-1-5

گذاران و دارندگان اين اوراق، پس از مطالبات سپرده

ستانکاران شود ساير ب سه اعتباري، پرداخت  س و  مؤ

جب هيچمشـــمول همچنين  که مو بات ديگري  نه ترتي گو

سه م ايجاد حق تقد س ستانکاران مؤ ساير ب سبت به  ن

 اعتباري شود، قرار نگيرد؛

اشخاص حقوقي مرتبط با آن،  توسط مؤسسه اعتباري و يا - 5-1-5

 تضمين نشده باشد؛

شار تحت  - 6-1-5 سال پس از انت بازخريد اوراق حداقل تا پنج 

ــرايطي امکان ــد. بازخريد آن پس از هيچ ش پذير نباش

مذکور  نک مرکزي مدت  با يه مکتوب  يد تأي خذ  با ا و 

کان هد بودام پس از  کهاين ؛ مشـــروط برپذير خوا

) اين ٦ماده (-٦مادهدر شــــده حدود تعيينبازخريد، 
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رعايت  ، کماکان توســط مؤســســه اعتباريدســتورالعمل

 گردد؛

سط  - 7-1-5 شخاصتو سه اعتباري خريداري  مرتبط حقوقي ا س با مؤ

 ؛نشده باشد

سط  - 8-1-5 سه اعتباري منابع مالي الزم براي خريد آن تو س مؤ

 .تأمين نشده باشد

درصد  ٢٥/١حداکثر به ميزان  عامالوصول ذخيره مطالبات مشکوک - ٥-٢

مفاد اين به ضـــرايب ريســـک وفق  شـــده موزونهاي دارايي

 دستورالعمل؛

صل از تجديد ارزيابي دارايي ٤٥حداکثر  - ٥-٣ صد مبلغ حا ها اعم در

 هاي ثابت، سهام و اوراق بهادار.از دارايي

   ) اين ماده مطابق با١(مبلغ اسمي اوراق بهادار موضوع بند  -١تبصره 

  گردد:) لحاظ مي٢در سرمايه اليه ( ١ شماره جدول
  

 زمان مدت
مانده تا باقي

  سررسيد

و سال  ٥
 بيش از

  آن

٤ 
  سال

٣ 
  سال

٢ 
  سال

١ 
  سال

کمتر 
 ١از 
  سال

درصد مبلغ اسمي 
ابزار مالي، قابل 
لحاظ در سرمايه 

  )٢(اليه 

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ 

  

  )2: درصد مبلغ اسمي ابزار مالي قابل مالحظه در سرمايه اليه (1 شماره جدول

صره  ست طي يک دوره گذار پنج  -٢تب سه اعتباري موظف ا س ساله و بر مؤ

ساس  صد مذکور در بند (٢ شماره جدولا  ) اين ماده را در٣، در

  ) کاهش داده و به صفر برساند.٢محاسبه سرمايه اليه (
  

  ١٤٠١  ١٤٠٠  ١٣٩٩  ١٣٩٨  ١٣٩٧  سال مالي

درصد قابل 
  محاسبه

٠ ٩ ١٨ ٢٧ ٣٦ 

 ها: دوره گذار مربوط به كاهش درآمد تجديد ارزيابي دارايي2 شماره جدول

 حداكثر )،٢اليه ( سرمايه در محاسبه سرمايه نظارتي، مجموع  -٣تبصره 

ــرمايه معادل ــده )١اليه ( س ــرمايه  در مازاد مبلغ و لحاظ ش س

  شود.نمي منظور نظارتي

 فصل سوم: نسبت کفايت سرمايه
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نسبت کفايت سرمايه مؤسسه اعتباري که عبارت است از نسبت سرمايه  -٦ماده

ـــک، بايد حداقل معادل نظارتي به کل دارايي  ٨هاي موزون به ريس

 درصد باشد.

 به هاي موزوندارايي ، از مجموعهاي موزون به ريســــککل دارايي -٧ماده

 .شودمحاسبه ميعملياتي ، ريسک بازار و ريسک ريسک اعتباري

سرمايه اليه ( -٨ماده سبت  سک، ) به دارايي١ن ضرايب ري شده به  هاي موزون 

 درصد باشد. ٥/٤بايد حداقل معادل 

صره سرمايه اليه (  -١ تب سبت  سه اعتباري که ن س هاي ) به دارايي١مؤ

سک آن کمتر از  ضرايب ري شده به  شد، موظف  ٥/٤موزون  صد با در

 جدول ساله و بر اساس پنجاست نسبت مذکور را طي يک دوره گذار 

 درصد برساند. ٥/٤، به ٣ شماره

  

  

  

  

  

ــره  تبص

هاي مشـــمول بانک ٢-  

 چهارم و چهل اصــل كلي هایســياســت اجرای قانون«واگذاري طبق 

سي قانون) ٤٤( سا صره (»ا شمول تب ستثني ١، از  ) اين ماده م

ــند. بانکمي ــال باش ــبت  ١٤٠٣هاي مذکور موظفند در پايان س نس

سک) به دارايي١سرمايه اليه ( ضرايب ري شده به  خود  هاي موزون 

 د.ندرصد برسان ٥/٤را به 

ــاس انک مرکزي ميب -٩ماده ــات اعتباري بر اس ــس تواند براي هريک از مؤس

ضعيت  سکمعيارهايي نظير و صدهاي باالتري از حدود پذيري آنري ، در

  ) تعيين نمايد.٨) و (٦مقرر در مواد (

 هاي موزون به ريسک اعتباريدارايي  -فصل چهارم

ضرب وزن هايدارايي -١٠ماده صل  سک اعتباري از حا سک موزون به ري هاي ري

اعتباري در اقالم باالي خط ترازنامه و اقالم زير خط ترازنامه (با 

 آيد.لحاظ ضرايب تبديل) به دست مي

ي خط ترازنامه مؤسسه اعتباري پس از تعديل با استفاده الاقالم با -١١ماده

ي زير هاي ريســک اعتبار، بر اســاس وزن)١٢ماده (از روش موضــوع 

 شود:موزون مي

اوراق بهادار  هاي نقدي، مطالبات از بانك مركزي و موجودي - ١١-١

ضريب ريسك صفر با منتشره و يا تضمين شده توسط بانك مركزي 

 درصد.

  ١٤٠١  ١٤٠٠  ١٣٩٩  ١٣٩٨  ١٣٩٧  پايان سال مالي

نسبت سرمايه اليه 

)١(  
٥/٢ 

٪ 
٥/٤ ٪ ٤ ٪ ٥/٣ ٪ ٣ ٪ 

 )1( اليه سرمايه نسبت افزايش به مربوط گذار دوره: 3 شماره جدول
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 اوراق خريد و گذاريســـپرده تســـهيالت، قالب در( مطالبات - ١١-٢

سات از) بهادار س ساس اعتباري بر مؤ سبت« ا   »سرمايه کفايت ن

 عمومي مجمع مصوب شده حسابرسي مالي هايصورت آخرين در مندرج

ـــره و ـــات از يک هر منتش ـــس  ثبت تاريخ از که اعتباري مؤس

با  باشــد، نگذشــته ســال دو از بيش مذکور مجمع صــورتجلســه

٤:٧ شماره جدول شرح به هاي ريسکوزن ٩   

  2 از كمتر 4 از كمتر تا 2 8 از كمتر تا 4 بيشتر و 8   )درصد( سرمايه كفايت نسبت

 کفايت نسبت با متناظر وزن
  )درصد( سرمايه

١٠٠  ٨٠  ٥٠  ٢٠  

  اعتباري مؤسسات از مطالبات ريسك وزن: 4 شماره جدول

 عمومي مجمع مصوب شدهحسابرسي مالي هايصورت که صورتي در  – تبصره

ــه ــس ــار اعتباري مؤس  ثبت تاريخ از يا و نيافته عمومي انتش

سه آخرين صويب جهت آنها عمومي مجمع صورتجل  مالي هايصورت ت

شته سال دو از بيش شد، گذ سک وزن با سه از مطالبات ري س  مؤ

  .گردد لحاظ درصد ١٠٠ معادل اعتباري

با  و خريد اوراق بهادار)مطالبات از دولت (در قالب تسهيالت  - ١١-٣

   درصد؛ ٢٠وزن ريسک 

سات - ١١-٤ س سات و دولتي و نهادها هايشرکت و مطالبات از مؤ س  مؤ

سهيالت غيردولتي  عمومي با  و خريد اوراق بهادار)(در قالب ت

  درصد؛ ١٠٠وزن ريسک 

مشارکت  مشارکتي مشتمل بر الب عقودقدر تسهيالت اعطايي اصل  - ١١-٥

  مدني، مضاربه، مساقات و مزارعه:

تهران شده در بورس اوراق بهادارپذيرفته هايشرکتبه  - 1-5-11

 ؛٪١٥٠وزن ريسکبا

سک  - 2-5-11 شخاص حقيقي با وزن ري شخاص حقوقي و ا ساير ا به 

 ؛٪٢٠٠

شارکت حقوقي - ١١-٦ سرمايه م سر ( سهام غيرتجاري بعد از ک گذاري در 

 :ذخيره کاهش ارزش سهام)

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  هايشرکت در - 1-6-11

 ؛٪٣٠٠با وزن ريسک 

 ؛٪٤٠٠ها با وزن ريسک شرکت سايردر  - 2-6-11

                                                 
صوبه  .  79 سه مورخ     طي م شتمين جل ست و ه سات اعتباري بانك مركزي جمهور     6/12/1396بي س سيون مقررات و نظارت مؤ سالمي كمي ، بند ي ا
 گرديد.) اصالح و يك تبصره به آن اضافه 11) ماده (11-2(
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سهدر  - 3-6-11 س سه اعتباري خارجيديگر اعتباري مؤ س و يا  ، مؤ

با وزن  )٧-٤) الي (٥-٤( نهاد مالي موضـــوع بندهاي

 ؛٪٣٠٠ريسک 

 غيرمشارکتي:الب عقود قدر تسهيالت اعطايي  اصل و سودمانده  - ١١-٧

  درصد؛ ٥٠امالک مسکوني با وزن ريسک  بابت - ١١-٧-١

مجموع مانده اصل و سود بابت ساير تسهيالت اعطايي به  - ١١-٧-٢

  هر شخص، اعم از حقيقي و حقوقي:

با وزن  -1-2-7-11 يارد لایر و کمتر از آن  يک ميل به ميزان 

  درصد؛ ٧٥ريسک 

يک بيش -2-2-7-11 يارداز  تا پنجميل با وزن لایر  يارد لایر  ميل

  درصد؛١٠٠ريسک 

بيش از پنج ميليارد لایر تا ده ميليارد لایر با وزن  -3-2-7-11

 درصد؛ ١٥٠ريسک 

 درصد؛ ٢٠٠بيش از ده ميليارد لایر با وزن ريسک  -4-2-7-11

تواند ارقام ريالي مندرج در اين بند را ميبانک مرکزي – تبصـــره

  عديل نمايد.متناسب با تغييرات تورم ت

ــــاير  - ١١-٨ مهس نا باالي خط تراز قرار  فوق هايكه در رديف اقالم 

 .درصد ١٠٠با ضريب ريسک  ،گيرندنمي

اي هاي توســعهمشــتمل بر تســهيالت اعطايي به بانک مطالبات - ١١-٩

، مؤســـســـات اعتباري و هاي مركزيبانك ها،چندجانبه، دولت

شورها و يا  ساير ک شده اوراق بهادارنهادهاي مالي   خريداري 

 :٥ شماره جدولهاي ريسک به شرح آنها با وزن از

 *رتبه اعتباري
AAA+  تا
AA- 

A+  تاA- 
BBB+  تا

BBB- 
BB+  تاB-  پايينB- بدون رتبه  

ــك وزن ــاير دولت     ريس ها،  مطالبات از س
نك    هاي عمومي            با هاد هاي مركزي و ن

  )٪كشورها ( غيردولتي در ساير

١٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ٥٠  ٢٠  ٠  

اي  هاي توسعهريسك مطالبات از بانك وزن
  ٥٠  ١٥٠  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ٢٠  )٪( **چندجانبه

مطالبات از مؤسسات اعتباري     ريسك  وزن
  ١٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ١٠٠  ٥٠  ٢٠  )٪و نهادهاي مالي ساير كشورها (

 و ... اعتباري مؤسسات مركزي، هايبانك ها،دولت چندجانبه، ايتوسعه هايبانك: وزن ريسك اعتباري 5 شماره جدول

دول متعلق به مؤســســه اعتبارســنجي اســتاندارد اند هاي مندرج در اين جنمايه *
ستفاده از رتبه) ميS&Pپورز( صورت ا ست در  شد، بديهي ا سط هاي تعيينبا شده تو

 واهد شد.خهاي متناظر استفاده ) نمايهMoody's) و مؤسسه موديز (Fitchمؤسسه فيچ (

سالمي مطالبات از گروه بانک ** سعه ا شرکت  ٨٠تو و نهادهاي زيرمجموعه آن از جمله 
سرمايه سالمي  صادراتيبيمه ا شرکت بيمه  شامل بانک ٨١گذاري و  ؛ گروه بانک جهاني 

                                                 
٨٠ . Islamic Development Bank 
٨١ . Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit 
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؛ بانک توســـعه ٨٣الملليو شـــرکت تأمين مالي بين ٨٢المللي ترميم و توســـعهبين
 .باشدمشمول ضريب ريسک صفر درصد مي ٨٥؛ بانک توسعه آفريقا٨٤اآسي

شخاص  - ١١-١٠ شورها و يا ا ساير ک شخاص حقوقي  ساير ا مطالبات از 

شرح  سک به  شور داراي رتبه اعتباري با وزن ري حقوقي داخل ک

  :٦جدول شماره 

  بدون رتبه -BBپايين  -BBتا  +A- BBBتا  +AA- Aتا  +AAA  رتبه اعتباري

 شخص حقوقي ريسك وزن

)٪ (  
١٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ٥٠  ٢٠  

  : وزن ريسك اعتباري ساير اشخاص حقوقي6جدول شماره 

خالص مانده مطالبات غيرجاري (اصل، سود/فوايد مترتبه و وجه  - ١١-١١

صي مربوط)  صا سر ذخيره اخت التزام تأخير تأديه دين، پس از ک

 :٧جدول شماره هاي ريسک طبق با وزن

 ) ٪( وزن ريسك مبلغ ذخاير اختصاصي  

مانده مطالبات خالص 
  غيرجاري

  150  مطالبات غيرجاريدرصد مانده  20كمتر از 

  100  درصد مانده مطالبات غيرجاري 50تا  20از 

  50  ز آندرصد مانده مطالبات غيرجاري و باالتر ا 50
 : وزن ريسك مربوط به مطالبات غيرجاري7جدول شماره 

 است، شده اخذ وثيقه هاآن بابت که) ١١( ماده موضوع مطالبات -١٢ماده

٨:شودمي تعديل زير فرمول طبق مأخوذه وثايق حسب ٦   

∗ 	

 گردند؛که در فرمول فوق، متغيرهاي مختلف به صورت زير تعريف مي
  يافته: مانده مطالبات تعديل∗

  مانده مطالبات: 

: ارزش بازار وثايق (ارزش اســـمي براي وثايقي که ارزش بازار براي 

  آنها وجود ندارد)  

H ٨ شماره جدول: ضرايب تعديل طبق  

                                                 
٨٢ . International Bank for Reconstruction and Development 
٨٣ . International Finance Corporation 
٨٤ . Asian Development Bank 
٨٥ . African Development Bank 

صالح .  ٨٦ صوبه    ا سه مورخ     شده طي م شتمين جل ست و ه سات ا     6/12/1396بي س سيون مقررات و نظارت مؤ عتباري بانك مركزي جمهوري كمي
 .اسالمي
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Hfx ضريب تعديل به ميزان صورتي که واحد پولي وثايق و مطالبات  ٪٨:  در 

  متفاوت باشند.

بازار وثايق بيش از مانده مطالبات  در صـــورتي که ارزش  -١تبصـــره 

باشد، ارزش بازار وثايق حداکثر به ميزان مانده مطالبات لحاظ 

  شود.مي

صره  شده در چنانچه وثايق  -٢تب صاء  صاديق اح  ٨ شماره جدول جزء م

شد؛  ضريب تعديل)، وثايق تأثير بدون لحاظمانده مطالبات نبا ) 

  شود.موزون مي ريسک مربوطهاي بر اساس وزن

صره  ضريب   -٣تب شد،  شته با صورتي که ترکيبي از وثايق وجود دا در 

ضرايب تعديل وثايق تعديل ( ستفاده از ميانگين موزون  ) با ا

  گردد:طبق فرمول زير محاسبه مي

 

  ام؛ : ضريب تعديل وثيقه 

  ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثايق؛ : ارزش بازار وثيقه 

 )Hضريب تعديل (  نوع وثيقه
الحســنه وثايق و تضــامين نقد و شــبه نقد (اعم از ريالي و ارزي) نظير مســكوكات و شــمش طال، ســپرده قرض 

سرمايه  پس سپرده  سرمايه  گذاري كوتاهانداز،  سپرده  سرمايه  مدت،  سپرده  گذاري عام و گذاري بلندمدت، گواهي 
  خاص

0  

  0  مركزي بانك يا ايران اسالمي جمهوري دولت توسط شده تضمين يا و منتشره بهادار اوراق
  06/0  ي عمومي غيردولتيها و ساير نهادهاشهرداري توسط شده تضمين يا و منتشره بهادار اوراق

  06/0  هاي دولتيشده توسط بانك، اوراق بهادار منتشره و يا تضمين *نامه بانكياعتبارات اسنادي و ضمانت
  12/0  شده توسط مؤسسات اعتباري غيردولتي، اوراق بهادار منتشره و يا تضمين *نامه بانكياعتبارات اسنادي و ضمانت

  15/0  توسط اشخاص حقوقي دولتي شده و يا تضمين منتشره بهادار اوراق
  25/0  توسط اشخاص حقوقي غيردولتي شده و يا تضمين منتشره بهادار اوراق

  15/0  شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران 50سهام 
  25/0   تهران بورس اوراق بهادارساير سهام پذيرفته شده در 

  15/0  تهران اربورس اوراق بهادگذاري مشترك قابل معامله در هاي سرمايهگذاري عادي صندوقواحدهاي سرمايه
  30/0  آالت و تجهيزاتينهاي فيزيكي نظير امالك و مستغالت، ماشدارايي

 : ضرايب تعديل مربوط به وثايق مختلف8 شماره جدول

نامه هاي بانکي ريالي بابت تضمين تسهيالت اعطايي که قبل از ابالغ بخشنامهضمانت *
 اند.صادر شده ١٠/٠٤/١٣٩٣مورخ  ٩٤٦٤٧/٩٣شماره 

  

 هر يک از وثايق موضوع سسه اعتباري موظف است ارزش بازارمؤ -١٣ماده

هاي مالي را در آخرين مقطع تهيه صورت(حسب مورد)  ٨ شماره جدول

ـــوص وثايقي نظير دارايي  فيزيکي هايمبناي عمل قرار دهد. در خص

ــتغالت، و امالک از قبيل ــين مس تجهيزات که تعيين ارزش  و آالتماش
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ستلزم ارزيابي ميبازار آن ست ها م سه اعتباري مکلف ا س شد، مؤ با

از کارشناسان واجد صالحيت منتخب هيأت مديره، اعم از داخل و يا 

تا حداکثر ارزيابي مذکور خارج مؤسسه اعتباري، استفاده نمايد. 

طعي سال معتبر خواهد بود مشروط به اين که در پايان مقا سه مدت

صورت سهکه تهيه  س ساس  هاي مالي مؤ ست بر ا اعتباري مورد نظر ا

ـــاخص مورد تعديل قرار ، طبق اعالم بانک مرکزي هاي مربوطتغيير ش

ــورت عدم وجود گيرد. ــاخص در ص ، ارزش آخرين ارزيابي هاي مربوطش

 مبناي عمل خواهد بود.

بر اساس ضرايب تبديل  اقالم زير خط ترازنامه مؤسسه اعتباري -١٤ماده

پس از تعديل اقالم باالي خط گرديده و  اعتباري رديفه شرح زير همب

به ضــرايب ريســک مربوط ، )١٢ماده (با اســتفاده از روش موضــوع 

 شود:موزون مي

با  مؤسسه اعتباري طرف از شرط و قيد بدون فسخ قابل تعهدات - ١٤-١

 ضريب تبديل صفر؛

از پس  آن از كمترسال و  يک سررسيدتعهدات غير قابل فسخ با  - ١٤-٢

کسر وجوه دريافتي از مشتريان تحت عناويني نظير سپرده نقدي 

 درصد؛ ٢٠دريافت با ضريب تبديل و پيش

سخ با  - ١٤-٣ سيدتعهدات غير قابل ف سر  ساليك از بيش سرر پس از ک

سپرده نقدي و  شتريان تحت عناويني نظير  وجوه دريافتي از م

 درصد؛ ٥٠با ضريب تبديل  دريافتپيش

سنادي اعتبارات - ١٤-٤ ضوع كاالي که ايشده تاييد يا رصاد ا  آن مو

 بامشتريان  از دريافتپيش مبلغ كسر از پس است اعتبار وثيقه

 ؛درصد ٢٠ تبديل ضريب

سنادي اعتبارات - ١٤-٥ ضوع كاالي که ايشده تاييد يا صادر ا  آن مو

ست اعتبار وثيقه سر از پس ني شتريان  از دريافتپيش مبلغ ك م

 ؛درصد ٥٠ تبديل ضريب با

پس از کسر سپرده نقدي با ضريب  ارزي يا ريالي هاينامهضمانت - ١٤-٦

 درصد؛ ٥٠تبديل 

انواع صکوک  ضمينو ت معامالت منعقده قراردادهاي بابت تعهدات - ١٤-٧

 ؛درصد ٥٠ تبديل ضريببا  همنتشر مشاركت اوراقاز جمله 

 .درصد ١٠٠ تبديل ضريببا  تعهدات ساير - ١٤-٨

 هاي موزون به ريسک بازار فصل پنجم ـ دارايي

سرمايموزون به ر يهاييدارا -١٥ماده ضرب  صل  ه مورد يسک بازار از حا

 نسبت حداقل احتساب با( ٥/١٢سک بازار در عدد يپوشش ر ياز براين

 شود.يمحاسبه م) ٪٨ معادل سرمايه کفايت
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برابر ، يسک بازار سهام تجاريپوشش ر ياز برايه مورد نيسرما -١٦ماده

 .شدهخريداري  يتمام شده سهام تجار يمجموع بها %٨است با 

ــک -١٧ماده ــش ريس ــرمايه مورد نياز براي پوش اوراق بهادار بازار  س

سک خاص و عام  شش ري سرمايه مورد نياز براي پو تجاري از مجموع 

 شود:محاسبه مي به شرح زير

درصد  ٥سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک خاص برابر است با  - ١٧-١

 مجموع بهاي تمام شده اوراق بهادار تجاري خريداري شده.

صل  - ١٧-٢ ست با حا سک عام برابر ا شش ري سرمايه مورد نياز براي پو

سيد  سرر سک متناظر با مدت زمان باقي مانده تا  ضريب ري ضرب 

ــرح  ــماره به ش ــده اوراق بهادار ٩جدول ش ، در بهاي تمام ش

 تجاري خريداري شده:

  )٪ضريب ريسك ( شده مدت زمان باقي مانده تا سررسيد اوراق بهادار تجاري خريداري
  0  يك ماه يا كمتر از آن

  2/0  ماه 3تا  1
  4/0  ماه 6تا  3
  7/0  ماه 12تا  6
  25/1  سال 2تا  1
  75/1  سال 3تا  2
  25/2  سال 4تا  3
  75/2  سال 5تا  4
  25/3  سال 7تا  5
  75/3  سال 10تا  7

  5/4  سال 15تا  10
  25/5  سال 20تا  15

  6  سال 20بيش از 
 سررسيد تا مانده باقي زمان مدت با متناظر ريسك ضريب: 9جدول شماره 

 است برابر ارز نرخ بازار ريسک پوشش براي نياز مورد سرمايه -١٨ماده

 منفي باز وضعيت مطلق قدر يا ارزها تمامي مثبت باز وضعيت ٪٨ با

٨.باشد بيشتر که کدام هر ارزها تمامي ٧  

 خالص مجموع از اســت عبارت ارزها تمامي مثبت باز وضــعيت  -١تبصــره 

 مجموع ريالي معادل مازاد برابر که ارزها مثبت باز وضـــعيت

 ارز هر به آن مشــتريان تعهدات و اعتباري مؤســســه هايدارايي

                                                 
صوبه  .  ٨٧ سه مورخ     طي م شتمين جل ست و ه سسات اعتباري بانك مركزي جمهور     6/12/1396بي سيون مقررات و نظارت مؤ سالمي كمي ، ماده ي ا
 اصالح و دو تبصره به آن اضافه گرديد.) 18(
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سبت سه تعهدات و هابدهي مجموع ريالي معادل به ن س  اعتباري مؤ

  .باشدمي ارز همان به

 خالص مجموع از اســت عبارت ارزها تمامي منفي باز وضــعيت  -٢تبصــره 

 مجموع ريالي معادل مازاد برابر که ارزها منفي باز وضـــعيت

 معادل به نســبت ارز هر به اعتباري مؤســســه تعهدات و هابدهي

سه هايدارايي مجموع ريالي س شتريان تعهدات و اعتباري مؤ  آن م

  .باشدمي ارز همان به

 موزون به ريسک عملياتي هاي فصل ششم ـ دارايي

ه مورد ياز حاصل ضرب سرما عملياتيسک يموزون به ر يهاييدارا -١٩ماده

شش ر ياز براين ساب با( ٥/١٢در عدد  عملياتيسک يپو  حداقل احت

 شود.يمحاسبه م) ٪٨ معادل سرمايه کفايت نسبت

شش ر ياز برايه مورد نيسرما -٢٠ماده ست با  عملياتيسک يپو برابر ا

 .درآمدهاي سه سال اخير مؤسسه اعتباري ميانگين مجموع تمامي %١٥

 دهيفصل هفتم ـ الزامات کنترل داخلي و گزارش

سن اجراي  هيأت -٢١ماده ست به منظور ح سه اعتباري موظف ا س مديره مؤ

اجرايي داخلي  هايرويهتدوين و تصويب  ، نسبت بهدستورالعملاين 

هاي وظايف آن، روش مشتمل بر واحد سازماني مسئول انجام کار، شرح

 جام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطالعات مابين واحدهايان

 اقدام نمايد. غيره سازماني و

ظرف مدت شش ماه  موظف است حداکثر هيأت مديره مؤسسه اعتباري -٢٢ماده

ستورالعمل  سامانه اطالعاتي حاوي مواردي نظير پس از ابالغ اين د

به هاي موزون مانده دارايي ،٢و  ١اجزاي ســـرمايه نظارتي اليه 

سب مفاد  ضرايب تعديل وثايق ح سک، نوع، ارزش و  ضرايب ري سک،  ري

ستورالعمل را به نحوي  که ارايه اطالعات مورد ايجاد نمايد اين د

 پذير باشد.درخواست بانک مرکزي در هر زمان امکان

سه -٢٣ماده س ست موظف اعتباري مؤ سرمايه  به مربوط اطالعات تمامي ا

سک و نظارتي، دارايي سرمايه مطابقهاي موزون به ري سبت کفايت   ن

ــتورالعمل، اين مفاد ــه ماهه مقاطع در دس  ظرف حداکثر و زماني س

 مرکزي بانک که ايشيوه به سه ماه، هر پايان از پس هفته يک مدت

 .نمايد گزارش بانک آن به نمود، اعالم خواهد

 مجازات – هشتم فصل

 غيردولتي در نسبت کفايت سرمايه مؤسسه اعتباري کهصورتيدر  -٢٤ماده

صورت ستورالعمل کمتر مقطع تهيه  هاي مالي از حدود مقرر در اين د
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ــب مورد و با رعايت قوانين و مقررات ذي ــود، حس ربط، اقداماتي ش

 گردد:به شرح زير اعمال مي

 درصــد باشــد، ٥تا  ٨کمتر از  ســرمايه کفايت نســبت چنانچه - ٢٤-١

سه مديرهتأهي س صالح  موظف اعتباري مؤ ست برنامه الزم جهت ا ا

روز  ١٥ها و يا افزايش سرمايه حداکثر ظرف مدت ب داراييترکي

کاري را به بانک مرکزي ارايه نمايد. بانک مرکزي حداکثر 

روز کاري برنامه مزبور را بررسي و مراتب را به  ١٠ظرف مدت 

سه اعتباري اعالم مي س کند. تا زمان تحقق حدود مقرر، بانک مؤ

سه اعتباريمرکزي مي س سب مورد مؤ م برخي را از انجا تواند ح

 عمليات مجاز بانکي به طور موقت محروم نمايد.

عالوه  درصد باشد، ٣تا  ٥چنانچه نسبت کفايت سرمايه کمتر از  - ٢٤-٢

ضوع بند ( انک مرکزي بايد يک يا چند ب)، ١-٢٤بر اقدامات مو

 :را انجام دهدمورد از موارد زير 

سهيالت و تعهدات کالن و  - 1-2-24 کاهش حدود احتياطي نظير ت

 ؛براي مؤسسه اعتباري اشخاص مرتبط

 ممنوعيت فعاليت در بازار بين بانکي؛ -2-2-24

ا يک يا چند ياي مديرعامل و حرفه ســلب صــالحيت -3-2-24

 ؛مديره مؤسسه اعتبارياعضاي موظف هيأت نفر از

سود  -4-2-24 صد ۱۰ صرفاً معادل سهامدارانبه پرداخت   در

سيم قابل ساالنه ويژه سود سه تق س و  اعتباري مؤ

 .مؤسسه اعتباري پاداش به مديرانممنوعيت پرداخت 

صره صالحيت -تب سلب  صورت  ضاي هيأت ايحرفه در  مديره و يا هر يک از اع

سه اعتباريمديرعامل  س ضوع بند (مؤ شخاص مزب)٣-٢-٢٤، مو ور ، ا

مديره و يا عنوان عضـــو هيأتتوانند تا مدت دو ســــال بهنمي

  تعيين شوند. مؤسسات اعتباريمديرعامل هيچ يک از 

 مديرهدرصد شود، هيأت ٣کمتر از  سرمايه کفايت نسبت چهچنان - ٢٤-٣

روز کاري اقدام  ٩٠است حداکثر ظرف مدت  موظف اعتباري مؤسسه

صورت، تشريفات قانوني به افزايش سرمايه نمايد و در غير اين

سه را فراهم نمايد. همچنين بانک مرکزي تا زمان  س انحالل مؤ

سرمايه در مراجع ثبتي،  سه اعتباري را  بايدثبت افزايش  س مؤ

 منع نمايد:يک يا چند مورد از موارد زير  از انجام

سهامداران -1-3-24 سود به  صد ۱۰بيش از  پرداخت   سود در

سيم قابل ساالنه ويژه سه تق س پاداش  اعتباري، مؤ

و افزايش حقوق کارکنان مؤســـســــه  به مديران

 اعتباري؛
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سهيالت  -2-3-24 سپرده، عدم اعطاي انواع ت دريافت انواع 

 جاد انواع تعهدات؛و عدم اي

 فعاليت در بازار بين بانکي. -3-3-24

صره سه اعتباري هيچد -تب س صورتي که مؤ ضوع بند ر  کدام از اقدامات مو

ـــمول مفاد ماده (ن) را انجام ٣-٢٤( ) قانون پولي و ٣٩دهد مش

  گردد.  بانکي کشور مي

در مقطع تهيه  دولتي هايبانک ســرمايه کفايت نســبت چنانچه -٢٥ماده

صد پنجاه از هاي مالي،صورت  اعتبار و پول شورايمقرر  ميزان در

بانک مرکزي موظف اســت بالفاصــله مراتب را به منظور  شــود، مترک

 وزيران گزارش نمايد. تأهي افزايش سرمايه به

 ساير موارد – نهم فصل

ــتورالعمل از تاريخ ابالغ الزم -٢٦ماده ــد؛ چنانچه االجرا مياين دس باش

سه  س شده مؤ سبه  سرمايه محا سبت کفايت  اعتباري در چارچوب اين ن

ستورالعمل کمتر از  ست  ٨د سه اعتباري موظف ا س شد، مؤ صد با در

  درصد برساند. ٨نسبت مذکور را طي يک دوره گذار پنج ساله به 

صره شمول  -تب ضوع اين ماده پس از دوره گذار م صورت عدم تحقق حد مو در 

  هاي مقرر در اين دستورالعمل خواهد شد.مجازات

تواند هرکدام صورت نياز و به صالحديد خود مي بانک مرکزي، در -٢٧ماده

ضرايب تعيين ستورالعمل و نيز روشاز  سباتي شده در اين د هاي محا

مربوط به انواع مختلف ريسک اعتباري، عملياتي و بازار را تغيير 

  داده و يا تعديل نمايد.

  

ستورالعملاين  صره در  ١٢ماده و  ٢٧در  د سي و تب ست و  يکهزار و دوي

سه مورخ سو سيد و  ٢٣/٠٣/١٣٩٦مين جل شوراي پول و اعتبار ر صويب  به ت

سات اعتباري و آيينسرمايه پايه بانکنامه آئين جايگزين س نامه ها و مؤ

ــرمايه ــوب به ترتيب مغيردولتي)  و هاي دولتي(بانک کفايت س  يکهزار وص

شوراي  سيزدهمين و يکهزار و سه  مورخ پول و اعتبار محترم چهاردهمين جل

مورخ  ١٩١١هاي شـــماره مب/بخشـــنامهموضـــوع  ٢٥/١١/١٣٨٢و  ٢٧/١٠/١٣٨٢

ــوراي پول و اعتبار  ٢٩/١١/١٣٨٢مورخ  ١٩٦٧و مب/ ١٩٦٦، مب/١٦/١١/١٣٨٢ ش

   .گرددمي
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لزوم اتخاذ سازوکارهاي ؛  ٠٩/٠٢/١٣٩٧ مورخ ٣٤٦٦٠/٩٧بخشنامه شماره  -٣

لب در کنترل داخلي صحيح با رويکردي پيشگيرانه جهت کاهش ريسک تق

  يها و موسسات اعتباربانک

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستمديران عامل محترم بانک

  ونزوئال -موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران

  ؛باسالم
  

، همانگونه که مســتحضــرند امروزه افزايش پيچيدگی، اندازه و  احتراماً

ــســات  تنوع کســب و کار بانکی منجر به دشــوار شــدن مديريت اثربخش مؤس

اعتباری گرديده است. در اين ميان حصول اطمينان از تحقق اهداف مؤسسات 

اعتباری از طريق ايجاد محيط کنترلی اثربخش در مؤســـســـات اعتباری از 

ست  اهميت شته ا بااليی برخوردار بوده و مراجع نظارت بانکی را بر آن دا

ـــات اعتباری به ايجاد نظام کنترل ـــس های داخلی تا از طريق الزام مؤس

مناسب، از اثربخشی و کارايی عمليات، اتکاپذيری گزارشات مالی و رعايت 

ترين قوانين و مقررات اطمينان حاصل نمايند. پرواضح است که يکی از مهم

های عملياتی که مؤســـســـات اعتباری موظف به مديريت و کنترل آن ريســـک

سات اعتباری میمی س سک تقلب و کالهبرداری در مؤ شند، ري شد و لذا با با

ــتفاده و تخلفات  ــوءاس ــت تا تدابيری به منظور جلوگيری از س ــروری اس ض

شود. بر اين سات اعتباری اتخاذ  س ست  احتمالی کارکنان مؤ ساس، الزم ا ا

ــازو ــحيح به گونهس ــود تا با کارهای کنترل داخلی ص ای تعبيه و اجرا ش

  ش ريسک تقلب کمک نمايد. های خودکار، به کاهرويکردی پيشگيرانه و کنترل

با عنايت به برخی گزارشــات واصــله در خصــوص ســوءاســتفاده برخی از 

عتباری غيربانکی باالخص در ســطح شــعب در ها و مؤســســات اکارمندان بانک

شخاص زمينه بر ساب خود و يا ا شت و نقل و انتقال غير مجاز وجوه به ح دا

ثالث، ضــروری اســت دســتور فرمايند تا به قيد فوريت تدابيری در زمينه 

های داخلی به منظور جلوگيری از وقوع چنين تخلفاتی اتخاذ اعمال کنترل

ها و گردد. در اين خصوص الزم است، حداقل اقدامات کنترلی ذيل توسط بانک

  سسات اعتباری غيربانکی صورت پذيرد:مؤ

  ــطح ــوص س ــوابط کنترلی و احتياطی دقيقی در خص ــرع وقت ض در اس

شعب تدوين  سطح  سی کارکنان برای نقل و انتقال وجوه در  ستر د

ضمن تعيين محدوده هايی برای ميزان مبلغ نقل و انتقال، شده و 

صد و کنترل نقل  سبت به ر سط و عمده، ن سطوح جزيی، متو در قالب 

ق مده ا باالخص در ســـطوح ع قاالت  خذ و انت بدون ا دام گردد و 

ــروری و کنترل هایتأييديه ــتیض ــرپرس ــط س ها و های چندگانه توس

المقدور واحدهای ســـتادی نقل و انتقاالت در مبالغ عمده و حتی

 پذير نباشد. متوسط، امکان
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  ای، های رايانههای کاربران در سيستمضمن نظارت و کنترل فعاليت

سطوح سبت به تعيين دقيق اختيارات و  سی هر يک از  ن ستر مجاز د

ستم سي افزارهای مالی و بانکی، ای و نرمهای رايانهکاربران به 

اقدام مقتضــی صــورت گرفته و از ثبت خودکار تمامی اقدامات و 

ستم سي سط کاربران در  صادره تو ستورات  افزاری مورد های نرمد

ه ببانکی با توجه اســتفاده آن بانک يا مؤســســه اعتباری غير

ـــئوليتاختيارات  ـــاعات اداری و مس های هر يک از کاربران در س

 اطمينان حاصل گردد.

 ها در تدابير الزم به منظور حصول اطمينان از خاموش بودن سيستم

سی ستر شدن تمامی د های کاربران در ساعات غيراداری و غير فعال 

 ساعات غيراداری، اتخاذ شود.

  سقف شعب،  ساس درجه  شعب بر ا برای نقل و هايی برای هر يک از 

 انتقال وجوه در نظر گرفته شود. 

   ــتندی برای جابجايی کليه کارکنان باالخص در برنامه دقيق و مس

 سطح شعب تدوين گرديده و بدون هيچ قيد و شرطی اجرا گردد.

 صوص پذيرش گواهی سط درخ صادره تو سر از حقوق  ستگاهای ک های هد

سهيالت اجرايی شخاص حقوقی برای ت ساير ا ضامنين و  گيرندگان يا 

ضمين، صالت  به عنوان ت سبت به احراز ا سهيالت ن پيش از اعطای ت

 های مذکور اقدام مقتضی معمول گردد. گواهی

ستور فرمايند مراتببا عنايت به مراتب فوق، خ ست د شمند ا به قيد  واه

سريع سه/به تمامي واحدهاي آن بانک ت س شده و  مؤ اعتباري غيربانکي ابالغ 

 بر حسن اجراي آن نظارت به عمل آيد.

  

  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي 

 نژادارجمند
 آباديحميدرضا غني

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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ابالغ برخي از تکاليف ؛ ١٨/٠٢/١٣٩٧مورخ  ٤٥٨٢١/٩٧بخشنامه شماره  -٤

  کل کشور ١٣٩٧شبکه بانکي کشور مقرر در قانون بودجه سال 

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستمديران عامل محترم بانک

  ونزوئال -موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران

  با سالم؛

؛ بدين وسيله برخي از   قانونکشور مقرر در  بانکي شبکه تکاليفاحتراماً

شور ١٣٩٧ سال بودجه ضي  زير شرح به کل ک ستور مقت صدور د ضار و  ستح جهت ا

  :گرددمي اعالم

 ) قانون ۲۹هاي مشمول ماده (دستگاه -)١٢) ذيل بند (ح) تبصره (١جزء (

) قانون مديريت خدمات كشوري مجاز به ۵برنامه ششم توسعه و ماده (

گذاري (حساب جاري، پشتيبان، سپردههاي بانكي دريافت سود از حساب

ستنددر بانك مدت، بلندمدت) مفتوحكوتاه  .هاي دولتي و غيردولتي ني

هاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت در اجراي اين حكم بانك

هاي اجرايي كه فاقد قوانين و مقررات براي ســود به حســاب دســتگاه

ــتند، نمي ــود هس ــند. بانكدريافت س ــباش هاي بيمه دولتي، ركتها، ش

ها و مؤســســات ها، دانشــگاهســازمان بورس و اوراق بهادار، صــندوق

هاي مأذون از مقام معظم رهبري و هريك از پژوهشـــي و دســـتگاه

هاي اجرايي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دستگاه

 ستند.هباشند، از شمول اين حكم مستثني دريافت سود مي

 ـــره (بند (و) تب ـــويه  -)١٦ص ـــويق توليدكنندگان و تس به منظور تش

شتريان بدهي مطالبات بانك سات مالي و اعتباري چنانچه م س ها و مؤ

سال  شد از تاريخ  ۱۳۹۶معوق خود را كه تا پايان  شده با سيد  سرر

ها و مؤسسات تسويه نمايند، بانك ۱۳۹۷سررسيد تا پايان شهريورماه 

د خود را مطابق قرارداد اوليه و مالي و اعتباري مكلفند اصل و سو

 .بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند

 ) ند (الف) تبصـــره جه -)٢٠ب ريزي مبتني بر عملكرد، در اجراي بود

) قانون مديريت خدمات ۵هاي اجرايي موضـــوع ماده (تمامي دســـتگاه

ــوري از جمله بانك ــركتكش ــال ها و ش  ۱۳۹۷هاي دولتي، مكلفند در س

اســتقرار يا تكميل ســامانه (ســيســتم) حســابداري قيمت  بهنســبت 

 .شده اقدام نمايندتمام

خواهشمند است دستور فرمايند ضمن تمهيد مقدمات اجراي موارد مطروحه، 

مورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦مراتب به قيد تســريع و با لحاظ مفاد بخشــنامه شــماره 

سه اعتباري غيربانکي  /کربط آن بانبه تمامي واحدهاي ذي ١٦/٥/١٣٩٦ س مؤ

  .ابالغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد

  
   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي 

 نژادارجمند
 آباديحميدرضا غني

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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صفحه       
١٢٦ 

جدول سقف قابل پرداخت و ؛ ٠٧/٠٣/١٣٩٧مورخ  ٧٦١٠٧/٩٧بخشنامه شماره  -٥

الحسنه اعطايي با عنايت به قوانين و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض

  مقررات مربوط
بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستمديران عامل محترم بانک

  موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئال

 ؛سالم با

ضر ميهمان ،اً احترام ستح ضا براي گونه که م شد روزافزون تقا شند ر با

سهيالت  سنه قرضت سيع زمينهالح سهيالت مذکور در و نيز طيف و صرف ت هاي م

ضوابط  قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون عمليات بانکي بدون ربا و 

ــنواتي، اجرايي آن، قوانين برنامه پنج ــعه و قوانين بودجه س ــاله توس س

ــد ــهيالت قرضموجب ش ــر براي تس ــقفاه در حال حاض ــنه، س هاي ها، مدتلحس

شرايط مختلفي با توجه به زمينه صرف آن، در نظام بانکي  بازپرداخت و  م

سش سبب ايجاد ابهام و پر ضاً  شد. اين مهم بع و به تبع آن،  مبناي عمل با

 بامنظور و نيز هاي متعدد از اين بانک شده است. بدينمکاتبات و استعالم

ـــرايط مختلف  زمينه اين در رويه وحدت ايجاد هدف و تنقيح و يکپارچگي ش

 وغيربانکي  اعتباري مؤســســات، هابانک توســط اعطايي الحســنهقرضانواع 

سنه قرض هايصندوق ستهالح سات و هابانک به واب س ، غيربانکي اعتباري مؤ

ــي ــتور کار اين بانک قرار گرفت و نتيجه بررس  اولين درها مراتب در دس

سه سيون ٢٦/١/١٣٩٧ مورخ جل سات ظارتو ن مقررات كمي س  بانك اعتباري مؤ

مطرح و اتخاذ تصميم شد و به شرح جدول زير،  ايران اسالمي جمهوري مركزي

سنهقرضانواع  بازپرداخت مدت حداکثر و پرداخت قابل سقف  با اعطايي الح

  احصاء گرديد: مربوط مقررات و قوانين به عنايت

ي رد
 ف

وع وض  م
 حداکثر
 مبلغ
ن و  لایر) (ميلي

حداکثر 
مدت 

بازپرداخت
 (ماه)

واج الحسنهقرض تسهيالت ١  ٦٠ ١٥٠ جهيزيه تهيه و ازد

يشرکت ٢ وني؛ ها وع تعا وض ورالعمل )٢( ماده (ل) بند م ست سنهقرض اجرايي د  الح
 ٦٠ ٢٠٠ اعطايي

ي و هاکارگاه ٣ ي واحدها وليد وع صنعتي، و ت وض ي م  (ب) بند )٥( الي )١( اجزا
ورالعمل )٢( ماده  ٦٠ ٢٠٠ اعطايي الحسنهقرض اجرايي دست

٤ 

ي بخش در فعال اشــخاص ورز شخاصــي و کشــا وز علت به که ا وامل بر  نامســاعد ع
ن، زلزله، ســـيل، نظير يعطبي وارد ســـاير و نباتي آفات، گرما يخبندا  م
يضا شابه طرار ن و ضرر دچار م وع اند؛شده زيا وض  )٢( ماده بند(ب) )٦جز( م

ورالعمل  اعطايي الحسنهقرض اجرايي دست

٦٠ ٢٠٠ 

ن ٥ يهزينه تأمي ن؛ تعميرات ها وع مسک وض ورالعمل )٢( ماده بند(ج) )٤( جزء م  دست
 ٣٦ ١٠٠ اعطايي الحسنهقرض اجرايي

ن ٦ يهزينه تأمي ن ايجاد ها سک وستاها؛ در م وع ر وض  )٢ماده( (ج) بند )٦( جزء م
ورالعمل  ٦٠ ٢٠٠ اعطايي الحسنهقرض اجرايي دست

ي ساير ٧ ي نيازها ور يهزينه به کمک مانند ضر ن، تحصيل، ها وستايي حمام درما  ٣٦ ١٠٠ ر

ــهيالت ٨ ــتغال تس ن زايياش ويا ن و (ره) خميني امام امداد کميته مددج ــازما  س
ي) (سقف بهزيستي  ٦٠ ٢٠٠ فرد

ــهيالت ٩ ــتغالزايي تس ن اش ويا ن و (ره) خميني امام امداد کميته مددج ــازما  س
ي کارفرمايي کلي (سقف بهزيستي  نفر) ٥ برا

ي هر  به ازا
٢نفر  ٠٠ 

ن لایر  و ميلي
تا سقف 
١٠٠٠ 

ن لایر و  ميلي

٦٠ 

ي) (سقف خانگي مشاغل اشتغالزايي تسهيالت ١٠  ٦٠ ٢٠٠ فرد
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صفحه       
١٢٧ 

  

مراتب به قيد خواهشــمند اســت دســتور فرمايند  با عنايت به مراتب فوق،

به  ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦تســريع و با لحاظ مفاد بخشــنامه شــماره 

بر مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ شده و  /ربط آن بانکتمامي واحدهاي ذي

. به نحوي که از اين پس، ســقف و حســن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد

مان ندرجز جدول فوق هاي م طاي قرضدر  لذکر در اع قاد ا نه و انع الحســـ

  قراردادهاي مربوط مدنظر قرار گيرد.

  

   

ن کلي سقف خانگي( مشاغل اشتغالزايي تسهيالت ١١ ي پشتيبا  نفر) ١٥ برا

ي هر  به ازا
٦/٦نفر  ٦ 

ن لایر  و ميلي
 تا سقف
١٠٠٠ 

ن لایر و  ميلي

٦٠ 

ــهيالت ١٢ ي بانک اختيار در تس ي مرکز ــده معرفي نيازمند افراد برا ي از ش و  س
وري رياست  ٣٦ ٥٠ جمه

ي ديه ستاد ١٣ ن (برا  ٢١٥ ٢٠٠٠ معسر) زندانيا

وط تســـهيالت ١٤ ن به مرب وع جانبازا وض ٨( ماده (ب) بند م ن )٩ و  برنامه قان
ن ششمساله پنج ي اسالمي ايرا ور وسعه جمه  ٦٠ ٢٠٠ ت

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي 

 نژادارجمند
 آباديحميدرضا غني

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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صفحه       
١٢٨ 

شده ابالغ نسخه بازنگري؛ ٢٣/٠٣/١٣٩٧مورخ  ٩٣٨٩٨/٩٧بخشنامه شماره  -٦

  )دستورالعمل حساب جاري (ريالي

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستمديران عامل محترم بانک

  ونزوئال -ايرانموسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک 

  با سالم؛

، همان هزار يک درالعمل حساب جاري" گونه که مستحضرند "دستوراحتراماً

سه مورخ  صد و چهلمين جل صويب  ٢/٣/١٣٩١و يک شوراي پول و اعتبار به ت

به شبکه بانکي کشور  ٨/٣/١٣٩١مورخ  ٥٩٩١٢/٩١رسيد و طي بخشنامه شماره 

صرف شد.  صالح ماده (ابالغ  سال ١٨نظر از ا ستورالعمل مزبور در  ، ١٣٩٣) د

ــادره از  ــتورالعمل به موجب آراء ص ــوي هيأت عمومي برخي مواد آن دس س

هاي ديوان عدالت اداري اصالح گرديد که اين تغييرات منجر به بروز برداشت

حقوقي جديد براي  گيري وضعيتمتفاوت و بعضاً ظهور ابهاماتي ناشي از شکل

سپرده قرض ساب  صاحبان ح سنه جاري نزد بانکشبکه بانکي و  شد. آلح از ها 

با توجه به مکاتبات و  جاري حســــاب افتتاح مقررات در اين رو بازنگري

شبکه بانکي صله از  صوص و نيز با درنظر  بازخوردهاي وا شور در اين خ ک

شي از  گرفتن شکل گرفته نا ضعيت حقوقي  سط ديوان عدالت و صادره تو آراي 

ستورکار اداري، سي  قرار در د شنا سات متعدد کار گرفت و پس از برگزاري جل

ــت ــتفاده از نظرات دس ــان امر و نمايندگان اندرکاران و کاو اس ــناس رش

ستگاه شد. رويکرد د ستورالعمل مزبور تهيه  صالحيه د هاي اجرايي ذيربط، ا

غالب در تدوين نســخه جديد دســتورالعمل حســاب جاري، تغييرات حداقلي و 

ها در خصوص اخذ دسته چک نسبت به مشتريان با شرايط همچنين برخي مساعدت

ضي بخش سادهها با رويکخاص و در آخر حذف بع ضرورتي رد  ضوابط که  سازي 

 عنه وجود نداشت، بوده است. حوثها در دستورالعمل مببراي اشاره به آن

بر اين اســــاس عمده تغييرات و اصـــالحات صـــورت گرفته در مفاد 

  دستورالعمل اخيرالذکر، به شرح زير است: 

ــته چک افتتاحامکان  -١ ــاب جاري بدون دس قانون  ٢١(در چهارچوب ماده  حس

سته  شرايط اخذ د ضي که فاقد  شخاص حقيقي و حقوقي متقا صدور چک) براي ا

هاي موجود چک بر اســــاس مفاد مربوط در اين دســـتورالعمل و محدوديت

  باشند؛  مي

شتري (عمدتاً بنگاها -٢ سته چک به م ساعدت و اعطاي د صادي مکان م هاي اقت

ز اراده و کنترل خود و به دليل شـــرايط و واحدهاي توليدي)که خارج ا

اثر نشده است، با تحقق شرايطي که در بيروني داراي چک برگشتي رفع سوء

  دستورالعمل تعيين شده است؛

نامه عدم اطالعات مربوط به گواهي وريفها به ارســــال تکليف بانک -٣

ــامانه ــادره چک به س ــدور پرداخت ص هاي اطالعاتي بانک مرکزي، به محض ص

  روزه فعلي؛ ١٠نامه مزبور و حذف مهلت واهيگ
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سخه ضمن ايفاد ن ساب جاري و اعالم در پايان  ستورالعمل جديد ح اي از د

تبصره در يک هزار و  ١٣ماده و  ٢٣اين که دستورالعمل ياد شده در قالب 

شــوراي پول و اعتبار به  ١/٣/١٣٩٧دويســت و چهل و هشــتمين جلســه مورخ 

ست و با  سيده ا صويب ر شنامهت هاي قبلي مغاير در اين رابطه ابالغ آن، بخ

ستور فرمايند مراتب ست د شمند ا ست، خواه ستناد ا سوخ و غيرقابل ا  با من

ــنامه مفاد لحاظ ــماره بخش واحدهاي  تمامي به ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ۱۴۹۱۵۳/٩٦ ش

  عمل آيد. به دقيق نظارت آن اجراي حسن بر و شده ابالغ بانک آن ذيربط در

  

   

کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مديريت 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي 

 نژادارجمند
 آباديحميدرضا غني

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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  دستورالعمل حساب جاري (ريالي)

 

  مقدمه:

ستناد به بند ( شور”) ١٤) از ماده (٨با ا و  “قانون پولي و بانکي ک

) قانون عمليات بانکي بدون ربا ٣) بند (الف) ماده (١با لحاظ جزء (

دستورالعمل «مربوطه،   و ساير قوانين و مقررات“ قانون صدور چک”(بهره)، 

شود، ناميده مي »دستورالعمل«که از اين پس به اختصار  »(ريالي) حساب جاري

  گردد:به شرح زير تصويب مي

  تعاريف -فصل اول

به جاي عبارات مربوط به کار  زيردر اين دســـتورالعمل عناوين  - ١  ماده

  رود:مي

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ بانک مرکزي: - ١ -١

ــت که به موجب قانون تحت عنوان  بانک: - ٢ -١ ــه اعتباري اس ــس مؤس

از بانک » بانک«نمايد و يا تحت عنوان فعاليت مي» بانک«

سيس يا فعاليت دريافت کرده ا و تحت نظارت ست مرکزي مجوز تأ

  نمايد؛بانک مرکزي فعاليت مي

ساب جاري: - ٣ -١ ساس قرارداد منعقده با  ح ست که بانک برا سابي ا ح

، افتتاح لایرالحسنه جاري به متقاضي، به منظور قبول سپرده قرض

 نمايد؛مي

شترک: - ٤ -١ ساب جاري م ست دو يا  ح ست که بنا به درخوا ساب جاري ا ح

 شود؛افتتاح مي چند شخص متقاضي

ضي: - ٥ -١ ست وي مبني بر  متقا ست که درخوا شخص حقيقي يا حقوقي ا

 شود؛مي ارايهافتتاح حساب جاري به بانک 

ــتري: - ٦ -١ ــاب جاري اطالق  مش ــخص حقيقي يا حقوقي دارنده حس به ش

 گردد؛مي

نامه عدم پرداخت تمام چکي است که براي آن گواهي چک برگشتي: - ٧ -١

 يا بخشي از وجه آن صادر شده است؛

شتي: - ٨ -١ سوءاثر اطال سابقه چک برگ شتي رفع  عات مربوط به چک برگ

ـــده ـــامنش ـــت که در س انه اطالعاتي بانک مرکزي موجود اي اس

 باشد؛مي

شخاص به بانک بدهي غيرجاري: - ٩ -١ سات اعتباري بدهي ا س ها و يا مؤ

ــته، معوق و يا  ــيدگذش ــررس غيربانکي که در طبقه مطالبات س

 ؛الوصول قرار داردمشکوک
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برداشــتي اســت که توســط بانک جهت ســند ): omnibus( چک عمومي  - ١٠ -١

ساب جاري شت از ح شرايط خاص مقرر در اين  بردا شتري، طبق  م

  .ندارد گردد و قابليت ظهرنويسيمي ارايهدستورالعمل، 

   رايط افتتاح حساب جاري بدون دسته چک براي شخص حقيقيش -فصل دوم

ساب جاري تواند با رعايت مواربانک مي - ٢  ماده د زير مبادرت به افتتاح ح

 براي شخص حقيقي نمايد:ون دسته چک بد

سال تمام شمسي يا صدور حکم رشد از دادگاه  ١٨داشتن حداقل   - ١ -٢

  صالحه؛

 ؛"قانون صدور چک") ٢١حصول اطمينان از رعايت مفاد ماده (  - ٢ -٢

صي که /معرفي فردي به عنوان وکيل  - ٣ -٢ شخا نماينده قانوني براي ا

 .باشندبه هر نحو قادر به امضاي چک نمي

صره سته چک -تب صل چهارم اين صرفاً منوط به ر اعطاي د عايت مفاد ف

  .باشددستورالعمل مي

  رايط افتتاح حساب جاري بدون دسته چک براي شخص حقوقيش -فصل سوم

ساب جاري تواند با رعايت مواربانک مي - ٣  ماده د زير مبادرت به افتتاح ح

 براي شخص حقوقي نمايد:بدون دسته چک 

دارا بودن شرايط افتتاح حساب جاري بدون دسته چک موضوع ماده  -١ -٣

صاحبان  ،مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شخص حقوقي)، براي ٢(

حقيقي که به نمايندگي از ساير  اشخاصهمچنين امضاء مجاز و  

  ؛باشنداشخاص حقوقي در هيأت مديره عضو مي

راد داراي براي اف نماينده قانوني/معرفي فردي به عنوان وکيل -٢ -٣

امضاي مجاز از سوي شخص حقوقي که به هر نحو قادر به امضاي 

 باشند؛چک نمي

سيده  -٣ -٣ شور و در مرجع ثبتي به ثبت ر شخص حقوقي بايد در داخل ک

  باشد؛ “در شرف تأسيسشرکت ”و يا 

سيس و همچنين اختيارات و  ارايه -٤ -٣ صوص تأ ستندات مثبته، در خ م

ــخص  ــاي مجاز ش ــاحبان امض موجب  حقوقي که بهوظايف قانوني ص

 قوانين خاص ايجاد شده و نياز به ثبت در مرجع ثبتي ندارد؛

 .هاتأييديه از وزارت امور خارجه براي سفارتخانه ارايه -٥ -٣

صره سته چک -تب صل چهارم اين صرفاً منوط به ر اعطاي د عايت مفاد ف

  باشد.دستورالعمل مي

  فصل چهارم: شرايط اعطاي دسته چک به مشتري
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شتي  اعطاي - ٤  ماده سابقه چک برگ شتري داراي  سته چک به م سوءاثر د رفع 

شده، شده بدهي غيرجاري ن سوخت  ــــ مطابق مقررات طبقه يا  بندي ـ

ــات  گيري و حذف مطالباتها، ذخيرهدارايي ــس ــول از دفاتر مؤس الوص

، “قانون صدور چک”) ٧همچنين مشمولين موضوع ماده (اعتباري ــــ و 

  ممنوع است.

 ،مديرهاص حقوقي که مديرعامل، اعضاي هيأتدسته چک به اشخ اعطاي - ٥  ماده

ــخاص ــخاص حقوقيه حقيقي نمايند اش ــاير اش ــو هيأت مديره  س و عض

آن داراي سابقه چک برگشتي و يا بدهي غيرجاري  امضاءکنندگان مجاز

 باشند، ممنوع است.مييا سوخت شده 

ــتري که خارج از اراده و  - ٦  ماده ــته چک به مش ــرايط خاص، اعطاي دس در ش

به دليل شرايط بيروني داراي چک برگشتي رفع سوء اثر کنترل خود و 

نشده است، با تأييد هيأت مديره بانک و حداکثر براي يک بار منوط 

  پذير است:به تحقق شرايط ذيل امکان

مشــتري داراي اظهارنامه مالياتي ثبت شــده نزد مرجع مالياتي  -٦-١

 باشد؛ 

ــازما -٦-٢ ــده نزد س ــت واريز حق بيمه، ثبت ش ــتري داراي فهرس ن مش

 تأمين اجتماعي باشد؛

اعطاي دســته چک موجب تســهيل در تداوم فعاليت و پيشــگيري از  -٦-٣

 تعطيلي واحد اقتصادي مربوط گردد؛

اعطاي دســته چک موجب حفظ اشــتغال و جلوگيري از تعديل نيروي  -٦-٤

 انساني شاغل در واحد اقتصادي مربوط گردد.

صره شده در  -تب شرايط ذکر  ست مربوط بايماده در  د به فوق درخوا

مديره و مستندات توجيهي به امضاي مدير هيأت  انضمام مصوبه

سبت  سال گردد. بانک مرکزي ن عامل بانک براي بانک مرکزي ار

دسته چک به مشتري اقدام اعطاي به تمهيد شرايط مقتضي براي 

  نمايد.مي

سته اعطاي - ٧  ماده ساب جاري وي به داليل قانوني يا  د شتري که ح چک به م

ي مسدود گرديده و برداشت از آن ممنوع است، حسب تصميم مرجع قضاي

 مجاز نيست.

حساب جاري مشتري مسدود موجودي بخشي از در مواردي که صرفاً  -تبصره

ساب جاري وي  شت مابقي موجودي ح ست، پذير امکانشده و بردا اعطاي ا

 باشد. ميدسته چک به مشتري بالمانع 
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هاي چک هاي دستهچک جديد منوط به بازگشت تمامي برگه دسته اعطاي - ٨  ماده

5قبلي و حداقل 
4

به بانک خواهد  مشتريهاي آخرين دسته چک از برگه 

 بود.

صره سته چک، با تأييد  -تب  صالحذي مقاماتدر موارد خاص، اعطاي د

به انتخاب هيأت مديره که نبايد از مدير/رئيس شـــعب بانک بنا 

مفاد اين ماده مســتثني  از رعايت تر باشــد،اســتان/منطقه پايين

  باشد.مي

ست بانک موظف  - ٩  ماده صوص  ا سته چک، نحوهدر خ صدور د ست   شيوه درخوا

ـــتقرار ـــامانه متمرکز بانک مرکزي و برقراري ارتباط با  اس آن س

سازي، چاپ و ارسال شخصي عات وطالسنجي، ثبت اسامانه به منظور هويت

  د.ار اعالمي بانک مرکزي اقدام نمايرچوب سازوکدر چهادسته چک، 

  نامه عدم پرداختفصل پنجم: شرايط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهي

نک  - ١٠  ماده با  با چک نبوده و  جه  خت و به پردا جاز  در موارد زير، م

  باشد:پرداخت مي نامه عدمدرخواست دارنده چک موظف به صدور گواهي

ساب جاري و عدم امکان تأمين وجه چک از  -١٠-١ عدم کفايت موجودي ح

 اين ٦-١٧و  ٥-١٧شرح مندرج در بندهاي ها به محل ساير حساب

 العمل؛ردستو

شده  -١٠-٢ ضاي معرفي  ضاي مندرج در چک با نمونه ام عدم انطباق ام

وي در حدود عرف  نماينده قانوني/توســـط مشـــتري يا وکيل

  بانکداري؛

در مندرجات چک در چارچوب قوانين و تشـــخيص هرگونه اختالف  -١٠-٣

  مقررات مربوط؛

توسط مشتري يا ذينفع يا قائم مقام صدور دستور عدم پرداخت  -١٠-٤

  ؛“قانون صدور چک”) ١٤وي، در چارچوب ماده ( قانوني

شي  -١٠-٥ سداد بخ ساب جاري يا ان سته بودن ح از/تمامي موجودي آن ب

ــتور ــايي يا به دس ــتور مرجع قض  از جمله به موجب قانون، دس

ساب ساير ح شتري و عدم امکان تأمين وجه چک از محل  ها به م

اي گونهالعمل بهراين دستو ٦-١٧و  ٥-١٧شرح مندرج در بندهاي 

  .که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل ميسر نباشد

خوردگي در متن چک (درصــورت فقدان ظهرنويســي مرتبط با قلم -١٠-٦

  خوردگي)؛تصحيح قلم

  و مقررات موضوعه.ساير موارد به موجب قوانين  -١٠-٧
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صره ست داراي  چهچنان -تب شده ا صادر  ساب جاري که عهده آن چک  ح

ــت  ــد، بانک موظف اس ــت نباش موجودي کافي و يا قابل برداش

ست دارنده چک، اقدام به پرداخت موجودي قابل  صورت درخوا در

نامه عدم پرداخت مانده آن، گواهيباقيبرداشت نموده و براي 

سبت به مبلغي که پرداخت نگرديده،  صادر نمايد. چک مزبور ن

نامه عدم پرداخت صــادره در اين محل محســوب شــده و گواهيبي

  مورد براي دارنده چک، جانشين اصل چک خواهد بود.

  هاي برگشتيفصل ششم: نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک

صورت تحقق هر يک از موارد زير  - ١١  ماده از  هو پرداخت کارمزد مربوطدر 

شتري، بانک  سوءسوي م سبت به رفع  سوابق چکن شتي اثر از  هاي برگ

  نمايد:اقدام مي

ـــري موجودي واريز مبلغ :تأمين موجودي -١١-١ ـــاب جاري کس  و به حس

  چک؛ نفعذي توسط مزبور مبلغ دريافت

ــه ارايه -١١-٢ ــتي: الش ــه ارايه چک برگش ــتي به بانک و  الش چک برگش

 دريافت رسيد در قبال آن؛

در صورت نفع چک به بانک نامه و اقرارنامه محضري ذيرضايت ارايه -١١-٣

ــتي به بانک بنا به داليلي نظير  ارايه امکان عدم ــه چک برگش الش

سوختن سرقت رفتن و  شدن، به  ضايت :مفقود  ضري به اخذ ر نامه مح

شخص ثالث از  شتمل بر عدم واگذاري چک به  ضمام اقرارنامه م ان

صي که گواهينفع چک ذي شخ عدم پرداخت وجه چک به نام او  نامه(

 آنها به بانک. ارايهو  صادر شده است)

نفع چک، شخص حقوقي دولتي و يا مؤسسه يا نهاد چه ذيچنان -١تبصره 

نامه رسمي، رضايت  ارايهتواند با عمومي غيردولتي باشد، مي

نامه مزبور، دريافت رضـــايتخود را اعالم نموده و بانک با 

  .نمايدر از چک موردنظر اقدام مياثنسبت به رفع سوء

صره  شد، بانک با چه ذيچنان -٢تب شخص حقوقي غيردولتي با نفع چک، 

ضايتدريافت  ضري نامه ر ضاي مجاز يا وکيل مح ص شخصاحبان ام

ــوءحقوقي مزبور ــبت به رفع س دنظر اقدام اثر از چک مور، نس

  .نمايدمي

 ماه: ٢٤مدت  به آن نمودن مسدود و حساب جاري به چک مبلغ واريز -١١-٤

ــاب جاري و  ــري موجودي به حس ــت  ارايهواريز معادل کس درخواس

شتي  شدن وجه مزبور براي پرداخت چک برگ سدود  ماه  ٢٤به مدت م

به يکي از طرق مندرج چک برگشتي  اثر ازرفع سوءتا زمان  و يا

که مشــروط به آن در اين ماده، هرکدام که زودتر واقع شــود،

 باشد. نشده مسدود بوده و مفتوح شعبه نزد مشتري حساب جاري
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صره  سدود نمودن وجه  -تب ست به محض م شرايط بانک موظف ا در اين 

ــوء ــبت به رفع س ــتي اقدام مزبور نس ــابقه چک برگش اثر از س

اي تأمين وجه چک نموده و ظرف مدت پنج روز کاري، طي نامه

ه نام وي صادر بنامه عدم پرداخت را به اطالع شخصي که گواهي

  به بانک و دريافت وجه چک، برساند.ده است، براي مراجعه ش

سوء -١١-٥ ضايي مبني بر رفع  ستور مقام ق اثر از ارايه حکم، قرار و يا د

سوي واحد اجراي احکام  سمي از  شتي يا ارايه نامه ر سوابق چک برگ

 مرجع قضايي مبني بر پرداخت مبلغ چک؛

با ذکر مشخصات (ک صالح مبني بر اجراي چنامه از مرجع ثبتي ذي ارايه -١١-٦

 ؛اثر از آنو بالمانع بودن رفع سوء )اصلي چک

ــدور گواهي بانک - ١٢  ماده ــله پس از ص ــت بالفاص ت، نامه عدم پرداخموظف اس

 ســـامانه اطالعاتي بانک مزبور را به نامهگواهي به مربوط اطالعات

سوء صورت عدم رفع  سال نمايد. در  شتي ظرف مرکزي ار اثر از چک برگ

به  عات مربوط  ــــت اطال نک مرکزي موظف اس با کاري،  مدت ده روز 

ــامانهگواهي ــترس نامه عدم پرداخت را از طريق س هاي مربوط، در دس

 د. ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي قرار دهبانک

صره ست -تب ضوع اين ماده را از طريق اطالعات مو بانک مرکزي موظف ا

ستورالعمل ضوع اين د ستعالم همگاني مو سامانه ا سترس  ،درج در  در د

  عموم قرار دهد.

شتري و به منظور آگاهي وي بانک - ١٣  ماده ست م ست بنا به درخوا  از مکلف ا

شتي هايچک سوابق سامانه اطالعاتي بانک برگ اقدام  مرکزي، خود در 

 .برگشتي وي نمايد ايهو مشخصات چک تعداد صورت کامل ارايه به

 و بستن آن جاريحساب از انتقال و تم: برداشتففصل ه

ساب - ١٤  ماده شت از ح ستفاده از بردا صورت  “چک عمومي”جاري با ا صرفاً در 

ــرايط ذيل و ــه بار حداکثر به تعداد  تحقق تمامي ش در طول مدت يک س

 سال مجاز است:

ستفاده از  -١٤-١ شد و ا شته با سته چک خود را همراه ندا شتري، د م

 پذير نباشد؛نيز امکان ديگر ابزارهاي برداشت مجاز

 جاري وجود نداشته باشد؛منع قانوني جهت برداشت از حساب  -١٤-٢

صرفاً  -١٤-٣ ساب جاري  شت از ح ضاي بردا شتري تقا سط م و يا  وکيل ،تو

  شود؛ ارايه وي و به صورت حضوري نماينده قانوني

ــتري به طور دقيق و در چارچوب مقررات مربوط  -١٤-٤ ــايي مش ــناس ش

 ؛انجام شود
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تواند از طريق چک، برداشــــت و يا انتقال از حســــاب جاري مي - ١٥  ماده

ساير ابزارهاي مجاز که به تأييد بانک کارت هاي الکترونيکي و يا 

 .رسد، انجام پذيردمرکزي مي

ستن - ١٦  ماده سبت به ب ست در موارد ذيل ن ساب بانک ملزم ا شتري  ح جاري م

 اقدام نمايد:

 ؛"قانون صدور چک" )٢١(تحقق مفاد ماده  -١٦-١

ــتري يا وکيل -١٦-٢ ــت مکتوب مش وي  نماينده قانوني/دريافت درخواس

 ؛جاري مبني بر بستن حساب

شي از وجود چک -صرهتب سئوليت نا شتري بر عهده وي  شهاي در گردم م

 باشد.مي

  الرعايه در قرارداد حساب جاريمفصل هشتم: نکات الز

  برگيرد: در را زير موارد حداقل، بايدحساب جاري  قرارداد - ١٧  ماده

ــئوليت -١٧-١ ــوص به هنگام نمودن هاي مس ــاب درخص ــاحبان حس ــاحب/ص ص

ضروري سايي کافي و  از( اطالعات  شنا جمله اطالعات الزم براي 

 )؛شماره تلفن ها مانند تغيير نشاني ودسترسي به وي/آن

ــئوليت -١٧-٢ ــاب يا وکيل/نماينده قانوني مس ــاحبان حس ــاحب/ص هاي ص

دريافتي و چک  ها در قبال حفظ و نگهداري از دســـتهوي/آن

سرقت رفتن آن، به شدن يا به  صورت مفقود   اقداماتي که در 

ساب و يا وکيل/نماينده قانوني وي/آن صاحبان ح صاحب/ ها عهده 

  باشد؛مي

اين فصــل چهارم دســته چک، مندرج در اعطاي شــرايط الزم براي  -١٧-٣

  دستورالعمل؛

ـــئوليت -١٧-٤ ـــالت چک و هاي بانک در مووظايف و مس ـــخيص اص رد تش

نده آن (در چارچوب مقررات موجود)، هنگام شـــناســـايي دار

  پرداخت وجه چک؛

ــتري،  -١٧-٥ ــاب جاري انفرادي مش ــورت کافي نبودن موجودي حس در ص

برداشــت تکليف بانک به پرداخت وجه چک از محل موجودي قابل 

ساب ساير ح شتري در   در همان بانک به هاي انفرادي ريالي ويم

ــاب ترتيب اولويت از  ــخاص حقحس ــاب وقي)، جاري (براي اش حس

سنه پسقرض ساب انداز، الح ساب مدت و گذاري کوتاهسرمايهح ح

  ؛گذاري بلندمدتسرمايه

شترک، تکليف بانک  -١٧-٦ ساب جاري م صورت کافي نبودن موجودي ح در 

ـــاببه پرداخت وجه چک از محل موجودي قابل  ـــت حس هاي برداش

شترک در همان بانک  انفرادي ريالي هر ساب م صاحبان ح يک از 
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ساب يب اولويت از به ترت ساب جاري، ح سنه پسقرضح انداز، الح

 ؛گذاري بلندمدتسرمايهحساب مدت و گذاري کوتاهسرمايهحساب 

صل  -١٧-٧ شده در ف ستورالعمل که به موجب آن  پنجمشرايط ذکر  اين د

  ؛داخت بخشي از/تمامي وجه چک خودداري نمايدربانک بايد از پ

مجاز اســت  مرکزي بانککه مبني بر اين مشــترياخذ رضــايت از  -١٧-٨

ــتر اطالعات ــتي مش ــابقه چک برگش  اختيار در را يمربوط به س

تري حق هرگونه اعتراضــي را در اين قرار دهد و مشــ ديگران

  کند؛خصوص از خود سلب مي

ــي از/تمامي  -١٧-٩ ــدود نمودن بخش ــاب، مس ــدود نمودن حس ــرايط مس ش

 موجودي حساب، غيرفعال نمودن حساب و همچنين بستن حساب؛

ــرايط ناظ -١٠-١٧ ــاب جاري ش ــت و انتقال از حس ر بر چگونگي برداش

ساب جاري  شت از ح شترک، موارد خاص در بردا انفرادي و يا م

حساب انفرادي و يا مشترک و تقسيم موجودي حساب بين صاحبان 

  در زمان بسته شدن حساب؛ جاري مشترک

شاي به مجاز بانک آن، موجب به که شرايطي -١١-١٧  هويتي اطالعات اف

  اند؛نموده ظهرنويسي را چک که است افرادي يا فرد

 زماني مقاطع و مشتري براي حساب صورت ارسال ياارايه  شيوه -١٢-١٧

 آن؛

ضاي شيوه اطالع -١٣-١٧ صوص تغييرات اع شتري به بانک در خ ساني م ر

صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي و يا  مديرعامل و، هيأت مديره

و نيز اعمال هرگونه  نماينده قانوني/عزل يا اســتعفاي وکيل

  تغيير در حدود اختيارات وي؛

شتري  -١٤-١٧ ساب م شت وجوه واريزي به ح اختيار بانک در زمينه بردا

 ناشي از عملکرد اشتباه بانک؛

رساني به مشتري در خصوص وجوه واريزي به ي اطالعتعيين نحوه  -١٥-١٧

صورت عدم امکان  شتباه بانک در  شي از عملکرد ا ساب وي نا ح

س شت وجه از ح شتري، تعيين مهلت زماني براي واريز بردا اب م

اين وجوه که در هر صورت کمتر از سه روز کاري نخواهد بود و 

سارات  سترداد وجوه مزبور و خ شيوه ا شرايط و  تعيين ميزان، 

وارده به بانک در فرض عدم واريز وجوه در مهلت مقرر از سوي 

 مشتري؛

 هاياصالحيه و “چک صدور قانون” مفاد از متقاضي آگاهي ضرورت -١٦-١٧

  آن؛ از پس

هاي در گردش در صــورتي که مشــتري مســئوليت مشــتري در قبال چک - ١٧-١٧

  اقدام به بستن حساب جاري خود نمايد؛
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 آن جاري مقررات و قوانين از زمان هر در منعقده، قرارداد -١٨-١٧

  نمايد.مي تبعيت زمان

صره سخه -تب ست ن ساب جاري منعقده با بانک موظف ا اي از قرارداد ح

  د.در اختيار وي قرار ده مشتري را

  فصل نهم: ساير الزامات ناظر بر حساب جاري

ساب افتتاح ارايه - ١٨  ماده سته چک براي ح شده ابزارهاي پرداخت از جمله د

سيس"براي  شرف تأ شت و انتقال از  ممنوع بوده و "شرکت در  بردا

و يا  روزنامه رسمي حاکي از ثبت شرکت ارايهتا زمان  مزبور سابح

ـــمتي از قانون تجارت") ١٩وقوع ماده ( ـــالح قس  ،"اليحه قانوني اص

  باشد.پذير نميامکان

بانک موظف اســت الزامات ذيل را در خصــوص حســاب جاري رعايت  - ١٩  ماده

  نمايد:

حساب  ناحيه از است ممکن که مخاطراتي مؤثر مديريت منظور به -١٩-١

بانک مکلف اســت الزامات مذکور در  شــود، بانک متوجهجاري 

شويي" قانون مبارزه با تأمين مالي "، "قانون مبارزه با پول

سم ستورالعمل، هانامه، آيين"تروري شنامه و هاد  مرتبط هايبخ

هداري اوراق آيين” همچنين و آن با گا مدت و طرز ن مه  نا

  “مديريت ريسک”و  “بازرگاني، اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباري

  د؛نماي رعايت دقيق طوربه را

متصــدي  حضــور در بايد امضــاء نمونه کارت و قرارداد شــرايط -١٩-٢

نماينده قانوني /وکيل يا متقاضي امضاي بهحساب جاري  افتتاح

 ؛شود رسانده وي

ـــامانه اطالعاتي  مرکزي بانک -١٩-٣ ـــتقرار س  ثبت برايموظف به اس

 اطالعات که اســت ملزم بانک و دباشــمي برگشــتيک چ اطالعات

شتي چک پرداخت عدم نامهگواهي  اعالم ضوابط با مطابق را برگ

 کند؛ ارسال فوقسامانه اطالعاتي  به مرکزي، بانک توسط شده

نامه عدم پرداخت براي اشخاص حقوقي، در صورت صدور گواهي -تبصره

سانب سال ا وه برالت عک موظف ا شخص حقوقي به طالار عات مربوط به 

ضاءکننده چک،  عات مربوط بهمرکزي، اطالعاتي بانک سامانه اطال ام

شخص حقوقي ضاي هيأت مديره  شخص حقيقي نماينده  مديرعامل و اع و 

 را نيز به سامانه مذکور ارسال نمايد. اشخاص حقوقي هيأت مديره

هاي مربوط به صدور دسته چک براي امضاءکننده چک، اعمال محدوديت

شخص حقوقي ضاي هيأت مديره  شخص حقيقي نماينده  مديرعامل و اع و 

موضوع اين تبصره، صرفاً تا پايان تصدي  حقوقي هيأت مديره اشخاص

  .ها اعمال خواهد شدسمت آن
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انک هنگام پرداخت وجه چک، ملزم به رعايت مقررات مبارزه ب -١٩-٤

احراز  خصوص درو مبارزه با تأمين مالي تروريسم با پولشويي 

 شناسه ملي ،باشد و بايد شماره مليدهنده چک مي ارايههويت 

خارجي فراگير يا شماره گذرنامه اشخاص شماره و يا حسب مورد 

  عاتي خود ثبت نمايد؛طالهاي ادهنده چک را در سامانه ارايه

ساب جاري ريالي  -١٩-٥ بانک مجاز به افتتاح و نگهداري بيش از يک ح

شخص حقيقي  شترک براي هر  ساب جاري ريالي م انفرادي و يک ح

جرايي ماده دستورالعمل ا«باشد؛ افتتاح حساب ويژه موضوع نمي

ارتقاي نظام مالي و  پذيرقانون رفع موانع توليد رقابت )٢١(

 بند مستثني است؛از حکم اين  »کشور

ستورالعمل، بانک بايد هنگام  -١٩-٦ شدن اين د از تاريخ الزم االجرا 

ستورالعمل را به اطالع اعطاي  شتري، مفاد اين د سته چک به م د

ــورت مغايرت  ــانده و در ص ــاب وي رس مفاد قرارداد افتتاح حس

مابين مشـــتري و بانک با مفاد اين دســـتورالعمل، جاري في

قرارداد جديد منعقد و يا به قرارداد قبلي الحاقيه منضـــم 

شتري از پذيرش انعقاد قرارداد  ستنکاف م صورت ا نمايد. در 

 موظف بانک جديد يا منضــم نمودن الحاقيه به قرارداد قبلي،

 کند؛ خودداري مشتري به چک دسته اعطاي از است

هاي جاري غيرمتمرکز ابها به هيچ وجه مجاز به نگهداري حسبانک -١٩-٧

  باشند؛نمي

شخاص خارجي تابع  - ٢٠  ماده ساب جاري براي ا ستورالعمل اجرايي «افتتاح ح د

در  همواردي کاست. » ريالي براي اشخاص خارجي افتتاح حساب سپرده

 باشد.ميورالعمل دستمفاد اين تابع ، ذکر نشده مزبوردستورالعمل 

ست الزامات مربوط به متحد - ٢١  ماده شکل کردن برگهبانک موظف ا هاي چک ال

 .را مطابق با ضوابط ابالغي بانک مرکزي رعايت نمايد

ست به منظور رعا - ٢٢  ماده سبت به يت مفاد ايبانک موظف ا ستورالعمل، ن ن د

 .ديالزم اقدام نما يداخل يهاجاد کنترليو ا يطراح

  انتظاميهاي فصل دهم: مجازات

صورت  -   ٢٣  ماده ستورالعمل بوده و در  بانک موظف به رعايت کامل مفاد اين د

شمول مجازات سئول گردد.هاي انتظامي ميتخلف، م صورت م يت عدم در هر 

ــتورالعمل با هيأت مديره هر بانک  رعايت يا تخطي از مقررات اين دس

  است.
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ــتورالعمل « ــاب جاري (ريالي)دس ــره در  ١٣ ماده و ٢٣ در »حس يکهزار و تبص

شتمين  ست و چهل و ه سه مورخدوي شوراي پول و اعتبار به  ٠١/٠٣/١٣٩٧ جل

   .باشداالجرا ميها، الزمو پس از ابالغ آن به بانک تصويب رسيد
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ابالغ دستورالعمل ؛ ٢٧/٠٣/١٣٩٧ مورخ ٩٦٧٧٨/٩٧بخشنامه شماره  -٧

  شناسايي درآمد موسسات اعتباري

بانک، ، غيردولتي، شرکت دولتي پستهاي دولتيديران عامل محترم بانکم

  ونزوئال -سسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايرانؤم

  با سالم؛ 
، همان ضرند؛ يکياحتراماً ستح شگري بنيادين اهداف از گونه که م  گزار

ست تجاري واحد سودآوري توان مختلف هايجنبه ساختن نمايان مالي چرا . ا

له مواردي که فاده خاص توجه مورد همواره که از جم ندگاناســـت  از کن

 سود محاسبه صحت لذا. است گزارشگر واحد سود دارد، قرار مالي هايصورت

صحيح  شناسايي اين ميان، در. است حسابداري در مطروحه مسايل مهمترين از

ست  ستقيم تأثيري، هاهزينه و درآمدهاو در سبه صحت بر م صادي بنگاه سود محا  اقت

 تعيين متعاقباً  و درآمدها اهميت وجود و به رغمبا اين . داشــــت خواهد

 بنديزمان گيري،اندازه ماهيت، پيرامون تاکنون شـــرکت، مالي عملکرد

 بين نظري اتفاق مالي رويدادهاي و معامالت انواع درآمد توقف و شناسايي

 اي کهبه گونه. اســــت نيامده وجودبه حســــابداري حرفه نظرانصــــاحب

ستانداردگذاران ضع در ا ستانداردهاي و سايي به مربوط ا صرفاً  درآمد شنا

ـــنده عام و کلي احکام و قواعد قالببه بيان   فرآيند ادامه و نموده بس

ــايي ــناس  قواعد با رويدادها انواع تطبيق نيز و آن توقف يا و درآمد ش

  .اندنموده حسابداران ايحرفه قضاوت به موکول را شده تعيين

مالي،  بازارهاي در موجود اقتصـــادي هايبنگاه ميان بديهي اســـت در

قابل  تأثير هاآن عملکرد از آن حيث که اعتباري مؤســـســـات و هابانک

ضعيت اي برمالحظه صاد کالن و شور دارد، اقت ست ايويژه اهميت واجد ک  به. ا

 و ثبت نحوه و حسابداري شيوه مذکور، مؤسسات عملکرد و جايگاه اهميت تناسب

شي درآمدهاي ضبط و ثبت خاص طور به و هاآن مالي رويدادهاي ضبط  هايفعاليت از نا

ساتآن  س سيت از ،مؤ سا ست برخوردار ايويژه ح شورمان که عمليات . ا اين مهم در ک

بر قانون عمليات بانکي بدون ربا اســتوار اســت، از اهميت آن بانکداري 

 چه آن که، در نظام بانکداري بدون ربا، باشـــد.افزونتري برخوردار مي

 مستلزم اسالمي و عقود چارچوب در اعتباري، مؤسسات معامالت اعتبار و صحت

ــه در فعاليتي وقوع ــاد واقعي عرص ــوع عمليات مي اقتص ــد و اين موض باش

سابداري آن سالمي هايبانک ذينفعان لذا سازد.ها را متأثر ميح  از اعم ا

سبه درآمدهاي شرعي صحت دغدغه همواره سهامداران و گذارانسپرده  مکت

 عملکردي اسالمي بانکداري از و داشته را بانکي و خدمات عمليات از ناشي

 الزامات رعايت اساس براين. دارند انتظار را مقدس شرع احکام با مطابق

 بانکداري به منحصـــر و حســـابداري خاص هاينظريه همراه فقدانبه مذکور

ــالمي، ــابداري مباحث که گرديده موجب اس ــات بانکي حس ــس  در اعتباري مؤس

 خاص هايپيچيدگي دچار متعارف بانکداري با مقايســه در اســالمي بانکداري

  .باشد خود
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 ،هزينه و درآمد شناخت خصوص در اهميت با و اساسي ديگر موضوعات از

سايي زمان ساس و به هاهزينه و درآمدها ثبت و شنا ست. برهمين ا موجب ا

سابداري بر مبناي روش تعهدي، ستانداردهاي ح صول و ا سايي درآمد  ا شنا

  باشد:منوط به تحقق معيارهاي اساسي ذيل مي

  ـــادي منافع جريان  تجاري واحد درون به قرارداد، با مرتبط اقتص

  باشد. محتمل

  ياتي درآمد مبلغ کاپذير ايگونهبه بتوان را عمل  گيرياندازه ات

  .نمود

ضرند،  ستح ساس شده تبيين معيارهايچنانچه م ستانداردهاي برا  کيفي ا

 مختلف مراحل در حســابداران ايحرفه قضــاوت اعمال مســتلزم الجرم و بوده

سايي سايي توقف مرحله ويژه به و درآمد شنا سايي و درآمد شنا ست آن مجدد شنا  ا

آورد. فراهم مي را خصـــوص اين در گوناگون ســـاليق اعمال موجبات خود که

ضاوت  سابداري، بکارگيري ق صل احتياط در ح گرچه با توجه به حاکم بودن ا

ست اما کماکان حرفه سياري قابل اتکاء ا سايي درآمد تا حدود ب شنا اي در 

ســـتاويزي براي مديريت ســـود، دتواند خالء معيارهاي کمي محســـوس بوده و مي

سال سود، انتقال درآمدهاي آتي به  سازي  سودهاي ج هموار سايي  شنا اري و بالعکس، 

ها از عملکرد نمودن آننفعان و گمراهارايه اطالعات غيرواقعي به ذي موهوم و نهايتاً 

، رويدادهاي مالي و در چنين شرايطيبديهي است واقعي مؤسسات اعتباري شود. 

سات اعتباري بايد بهاثرات آن در دفاتر مالي بانک س اي ثبت گونهها و مؤ

و ضبط شود که از يک سو الزامات مقرر در استانداردهاي حسابداري و از 

نظر قرار دهد. بر را ملحوظ شرع مقدس اسالمسويي ديگر الزامات مترتب بر 

مستند به اختيارات مقرر در يران بانک مرکزي جمهوري اسالمي اهمين اساس 

 و ١٣٥١ ســال مصــوب »کشــور بانکي و پولي قانون) «٣٣( ماده) ج( بند

نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات ) آيين٨٦و نيز ماده (آن  بعدي اصالحات

ــه مورخ  ــوبه جلس ــوع مص هيأت محترم  ٢٨/١٠/١٣٩٣اعتباري غيردولتي موض

ضاوت لاعما در تدقيق ؛هدفوزيران و با هدف   واحد رويه ايجاد ،ايحرفه ق

ــابداري ــله درآمدهاي انواع ثبت در حس ــات حاص ــس  و امکان، اعتباري مؤس

 مؤسسات در مرتبط هايحساب سرفصل در مندرج ارقام مقايسه قابليت بهبود

صويري انعکاس ،مختلف اعتباري سات مالي عملکرد از واقعي و صحيح ت س  مؤ

سايي از جلوگيري، مالي شفافيت ارتقاي، اعتباري  سودهاي توزيع و شنا

ــتر هرچهانطباق  و موهوم ــايي عمل نحوه بيش ــناس ــات  ش ــس درآمد در مؤس

ــالمي بانکداري ماهيت با اعتباري ــتانداردهاي نيز و اس ــابداري اس  ،حس

ــتورالعمل جامع ــات «تحت عنوان  ي رادس ــس ــايي درآمد مؤس ــناس ــتورالعمل ش دس

زمان توقف و نيز شناسايي مجدد درخصوص زمان و نحوه شناسايي،  »اعتباري

ص سات اعتباري لانواع درآمدهاي حا س ستورالعمل  تدوين در مؤ نمود که د

سه مورخ      مذکور پس از طرح  شتمين جل ست و چهل و ه شوراي محترم پول و   01/03/1397در يكهزار و دوي



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه       
١٤٣ 

ل مذکور هاي دســتورالعماز اهم ويژگي اعتبار، به شــرح پيوســت به تصــويب آن شــورا رســيد.

  شرح ذيل اشاره نمود:توان به مواردي بهمي

  اصطالحات؛ و عبارات تعاريف، جامع از ايدامنه ارايه )١

 مؤسسات درآمد شناسايي پيشنهادي ضوابط درخصوص فرآيندمحور رويکردي اتخاذ )٢

  آن؛ مفاد بيشتر چههر تبيين جهت اعتباري

ــازوکارهاي تدوين )٣ ــايي زمان س ــناس ــهيالت درآمد ش  عقود تفکيک به اعطايي تس

  اسالمي؛

  مورد؛ حسب اعطايي تسهيالت درآمد ميزان تعيين سازوکارهاي بينيپيش )٤

 از بانکي خدمات ارايه از حاصــل درآمدهاي شــناســايي ســازوکارهاي بينيپيش )٥

  ... . و هانامهضمانت اسنادي، اعتبارات قبيل

سايي تعديل با مرتبط احکام درج )٦ سهيالت، انواع درآمد شنا  خدمات و تعهدات ت

  بانکي؛

  غيرجاري؛ مطالبات درآمد شناسايي سازوکارهاي تشريح )٧

  غيرجاري؛ مطالبات درآمد شناسايي توقف فرآيند تبيين )٨

 توقف يا ادامه زمان خصـــوص در مأخوذه وثايق نوع بر مبتني رويکرد اتخاذ )٩

   غيرجاري؛ مطالبات درآمد شناسايي

سه الزام )١٠ س ستورالعمل اجراي جهت الزم سازوکارهاي ايجاد به اعتباري مؤ  د

ــايي ــناس ــامانه ايجاد قبيل از درآمد ش ــامين و وثايق اطالعاتي س  با مرتبط تض

  شده؛ ايجاد تعهدات و اعطايي تسهيالت

  غيرجاري؛ مطالبات درآمد مجدد شناسايي جهت الزم سازوکارهاي بينيپيش) ١١

   امهالي؛ تسهيالت درآمد شناسايي جهت الزم سازوکارهاي بينيپيش) ١٢

  موعد؛ از زودتر تسهيالت بازپرداخت در درآمد شناسايي بر ناظر ضوابط تدوين)١٣

  شده؛ فسخ تسهيالتي قراردادهاي درآمد شناسايي نحوه بينيپيش)١٤

ــه الزام) ١٥ ــس ــوابط تمامي رعايت به اعتباري مؤس  جمله از ربطذي مقررات و ض

  حسابداري؛ استانداردهاي

صاديق تعيين) ١٦ شمول نهادهاي م ستورالعمل بر ناظر ضوابط رعايت م سايي د  شنا

  درآمد.

ها  بانك«و اعالم اين كه مقرر شده   »مؤسسات اعتباري  شناسايي درآمد   دستورالعمل  «اي از نسخه ايفاد در خاتمه ضمن  

، خواهشمند  »بر مبناي دستورالعمل مذكور تنظيم نمايندرا از آن بعد  و 1397هاي مالي مربوط به سال و مؤسسات اعتباري صورت

ست   ستور فرمايند تمهيد ا ساخت د ستورالعمل   اجراي هاي اطالعاتي مورد نياز به منظورات و زير شده   د شده فراهم  و  ياد 
 تمامي به ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ۱۴۹۱۵۳/٩٦ شــماره بخشــنامه مفاد لحاظ با مراتب

سه  آن ذيربط درواحدهاي  س سن بر و گرديده ابالغ اعتباريمؤ  نظارت آن اجراي ح

  عمل آيد. به دقيق

  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي 

 نژادارجمند
 آباديحميدرضا غني

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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  »دستورالعمل شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري
  

ستناد شور) «٣٣بند (ج) ماده ( به ا و مفاد  »قانون پولي و بانکي ک

ــات اعتباري غيردولتي و با هدف آيين ــس ــيس و اداره مؤس نامه نحوه تأس

صورت شفافيت  صيانت از منافع افزايش  سات اعتباري و نيز  س هاي مالي مؤ

که  »دستورالعمل شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري«گذاران و سهامداران، سپرده

  گردد.شود، تصويب ميناميده مي »دستورالعمل«از اين پس به اختصار 

  فصل اول: تعاريف و کليات

 روند:کار ميدر اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح به  -١ ماده

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ بانک مرکزي: -١-١

سه اعتباري: -١-٢ س سه اعتباري غيربانک بانک مؤ س قانون ي که به موجب يا مؤ

 باشد؛يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي مي

) ٣سود/فوايد مترتبه تسهيالت اعطايي موضوع تبصره ذيل ماده ( درآمد: -١-٣

ـــود  ـــالحات بعدي آن، س قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و اص

الحســنه، کارمزد گذاري نزد ســايرين، کارمزد قرضهاي ســرمايهســپرده

سارات رايه خدمات بانکي، وجها التزام تأخير تأديه دين و جرايم و خ

 ناشي از اعطاي تسهيالت و يا ايجاد تعهدات؛

تمامي بدهي مشــتري به مؤســســه اعتباري بابت اصــل،  مانده بدهي: -١-٤

ــهيالت اعطايي، کارمزد قرض ــود/فوايد مترتبه تس ــنه، کارمزد س الحس

سارات التزام تأخير تأارايه خدمات بانکي، وجه ديه دين و جرايم و خ

 ناشي از اعطاي تسهيالت و يا ايجاد تعهدات؛

شتري مبني بر بازپرداخت بدهي وي  امهال: -١-٥ سه اعتباري با م س توافق مؤ

شتر  با ترتيباتي متفاوت از قرارداد اوليه به منظور اعطاي مهلت بي

ـــيط مجدد، تجديد قرارداد و نظاير آن  براي بازپرداخت. تمديد، تقس

 گردد؛يص بانک مرکزي از مصاديق امهال محسوب ميبه تشخ

 ؛بازپرداخت بدهي مشتري به مؤسسه اعتباري تسويه: -١-٦

نافع -١-٧ ــــادي م هتيک دارايي  بالقوه توان :اقتص مك ج يا  مســـتقيم ك

  مؤسسه اعتباري؛ نقد به وجوه جريان به غيرمستقيم

شبه نقد: -١-٨ ضامين نقد و  ضامين اعم از ريالي و ارزي  وثايق و ت وثايق و ت

ســپرده مســکوکات و شــمش طال، با قابليت نقدشــوندگي باال مشــتمل بر 

ـــنه پسقرض ـــرمايهالحس ـــپرده س ـــپرده گذاري کوتاهانداز، س مدت، س

گذاري عام و خاص، اسناد گواهي سپرده سرمايهگذاري بلندمدت، سرمايه

سط  شره تو شارکت منت سالمي و اوراق م دولت، بانک مرکزي يا خزانه ا

ضمين سه اعتباري يا ت س سط آنمؤ صکوک قابل معامله در شده تو ها، 

ـــرمايه ـــرمايه ايران، واحدهاي س ـــندوقبازار س هاي گذاري عادي ص

ــرمايه ــنادي س گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، اعتبارات اس
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ــمانتمدت ــده، ض ــناد آن انجام ش هاي بانکي و نامهداري که تطابق اس

 ها به تشخيص بانک مرکزی.نظاير آن

مؤسسه اعتباري موظف است در ارتباط با شناسايي درآمد، صرفاً در  -٢  ماده

 عمل آورد.چارچوب مفاد اين دستورالعمل اقدامات الزم را به

مؤســســه اعتباري موظف اســت شــناســايي هرگونه درآمد را منوط به  -٣  ماده

ــامل حدا ــايي درآمد بر مبناي تعهدي ش ــناس قل احراز معيارهاي ش

  موارد زير نمايد:

  ؛باشد محتمل مؤسسه اعتباري درون به اقتصادي منافع جريان - ١-٣

  .باشد گيرياندازهقابل اتكاپذير  ايگونه درآمد به بلغم - ٢-٣

ـ در صورت عدم تحقق هريک از معيارهاي ضروري فوق، مؤسسه اعتباري  تبصره 

سايي درآمد براي هيچ شنا ت، مطابق با يک از طبقات مطالبا مجاز به 

ــوابط  ــوصض ــوي بانک مرکزي در خص هاي بندي داراييطبقه ابالغي از س

  باشد.نمي مؤسسات اعتباري

  عقود اسالمي فصل دوم: نحوه شناسايي درآمد تسهيالت اعطايي در قالب

سود را  -٤  ماده سهيالت مرابحه نقدي تمامي  ست در ت سه اعتباري موظف ا س مؤ

در زمان تحويل اموال يا ارائه خدمت به مشـــتري، در تســـهيالت 

مرابحه نسيه دفعي، تمامي سود را در سررسيد تسهيالت و در تسهيالت 

مرابحه نسيه اقساطي، سود هر يک از اقساط را در سررسيد هر قسط 

  نمايد.شناسايي 

مؤسسه اعتباري موظف است در تسهيالت فروش اقساطي، جعاله و اجاره  -٥  ماده

سط  سيد هر ق سرر ساط را در  سود هر يک از اق سهم  شرط تمليک،  به 

 شناسايي نمايد.

سود را در  -٦  ماده سهيالت خريد دين تمامي  ست در ت سه اعتباري موظف ا س مؤ

ــهيالت  ــوع قرارداد تس ــناد و اوراق تجاري موض ــيد اس ــررس زمان س

  سايي نمايد.شنا

در صورت فروش اسناد و اوراق تجاري موضوع اين ماده قبل از   تبصره ـــــ

ــود متعلقه را در زمان تنزيل مجدد  ــه اعتباري س ــس ــيد، مؤس ــررس س

 نمايد.شناسايي مي

 مؤسسه اعتباري موظف است در تسهيالت سلف: -٧  ماده

ــرفين  - ١-٧ ــک از ط ــوي هري ــد از س ــار فروش/خري ــال اختي ــورت اعم در ص

گيرنده، فــروش نســيه کــاالي موضــوع ســلف بــه تســهيالتقــرارداد يــا 

التفاوت قيمـــت اختيـــار ســـود تســـهيالت را بـــه ميـــزان مابـــه

فروش/خريــد بــا قيمــت تمــام شــده کــاالي موضــوع ســلف، در زمــان 

به  سلف  ضوع  کاالي مو سيه  فروش ن يا  شده  اعمال اختيارهاي ياد
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نتسهيالت يد مب يار فروش/خر مت اخت يد. قي سايي نما اي گيرنده شنا

  باشد.محاسبه قيمت فروش نسيه کاالي سلف مي

در صــورت عــدم اســتفاده طــرفين قــرارداد از حــق خــود مبنــي بــر  - ٢-٧

اعمــال اختيــار فروش/خريــد و فــروش کــاالي موضــوع ســلف بــه شخصــي 

التفاوت گيرنده، ســود تســهيالت، بــه ميــزان مابــهغيــر از تســهيالت

شده آن را در  مام  مت ت با قي مذکور  کاالي  قدي  قيمت واگذاري ن

ت فــروش نســيه، قيمــت تــاريخ واگــذاري شناســايي نمايــد. در صــور

  باشد.واگذاري نقدي، مبناي محاسبه بهاي فروش نسيه مي

تمامي سود تسهيالت نسيه دفعي در سررسيد در صورت فروش نسيه،  ـــــتبصره

تسهيالت و در تسهيالت نسيه اقساطي، سود هر يک از اقساط در سررسيد 

 شود.هر قسط شناسايي مي

ش -٨  ماده سهيالت م ست در ت سه اعتباري موظف ا س سهممؤ شرکه ارکت مدني که  ال

شارکت به فروش مي سه اعتباري در خاتمه م س سد، در زمان فروش مؤ ر

سود سهم مؤسسه اعتباري از موضوع مشارکت (اعم از نقدي و نسيه)، 

 دوران مشارکت را شناسايي نمايد.

الشرکه مؤسسه در تسهيالت مشارکت مدني که تمام/بخشي از سهم ـــــ١تبصره 

شود، در زمان واگذاري (اعم اعتباري در طي دوره مشارکت واگذار مي

سيه)،  سه اعتبارياز نقدي و ن س شارکت،  سهم مؤ سود دوران م از 

  گردد.الشرکه واگذار شده شناسايي ميسهممتناسب با 

صره  ــــ٢تب سهمچنان ـ شي از  ضوع چه تمام/بخ سه اعتباري از مو س شرکه مؤ ال

شخص ثالثي پيش شارکت به  شارکت مدني، در ابتدا/طي دوره م فروش م

ــروط بر آن ــد مبلغ  ٢٠که حداقل معادل گردد، مش ــورت فروش بهدرص ص

نقدي وصول شده باشد، در مقطع گزارشگري مالي، سهم مؤسسه اعتباري 

شرفت کار بخش سب با پي شارکت، متنا سود دوران م شده پيش از  فروش 

  شود.شناسايي مي

الشرکه مؤسسه اعتباري از موضوع مشارکت در صورت فروش نسيه سهم  -٩  ماده

سهم سه اعتباري در مدني، قيمت فروش نقدي  س شرکه متعلق به مؤ ال

 باشد.تاريخ فروش مبناي محاسبه بهاي فروش نسيه مي

سهم  -١٠  ماده سيه  سه اعتبادر فروش ن س شرکه مؤ شارکت ال ضوع م ري از مو

ساطي به ميزان مابه مدني، سيه دفعي/اق التفاوت قيمت سود دوران ن

سهم سيه با قيمت واگذاري نقدي  سه اعتباري واگذاري ن س شرکه مؤ ال

باشد. تمامي سود تسهيالت نسيه دفعي در سررسيد در تاريخ فروش مي

تســهيالت و در تســهيالت نســيه اقســاطي، ســود هر يک از اقســاط در 

  شود.سررسيد هر قسط شناسايي مي
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مزارعه و مساقات،  مؤسسه اعتباري موظف است در تسهيالت مضاربه،  -١١  ماده

ــناد و مدارک مثبته  ــيد و پس از دريافت اس ــررس در زمان خاتمه/س

مبني بر انجام موضــوع قرارداد، درآمد ســهم مؤســســه اعتباري را 

 شناسايي نمايد.

سهيالت قرض -١٢  ماده ست در ت سه اعتباري موظف ا س سنهمؤ سهم دوره مالي  الح

سط کارمزد  کارمزد متعلقهدرآمد جاري از  سيد ق سرر و را در زمان 

 هاي مالي بعد شناسايي نمايد.مابقي درآمد را در دوره

 مؤسسه اعتباري موظف است: -١٣  ماده

ساخت  -١-١٣ سود دوران  سيه)،  صناع (اعم از نقدي و ن ست سهيالت ا در ت

قرارداد مذکور قرارداد اســتصــناع را در زمان تحويل کاالي موضــوع 

  شناسايي نمايد.

در تسهيالت استصناع نسيه دفعي، تمامي سود دوره بازپرداخت را در  -٢-١٣

سررسيد تسهيالت و در تسهيالت استصناع نسيه اقساطي، سود هر يک از 

  اقساط را در سررسيد هر قسط شناسايي نمايد.

قيم هاي مستگذاريمؤسسه اعتباري مکلف است درآمد ناشي از سرمايه -١٤  ماده

ــتاندارد ــاس مفاد اس ــب مورد بر اس ــارکت حقوقي را حس هاي و مش

 حسابداري مربوط شناسايي نمايد.

  فصل سوم: نحوه شناسايي درآمد کارمزد خدمات بانکي

درآمد کارمزد خدمات بانکي را در زمان  مؤسسه اعتباري موظف است -١٥  ماده

 شناسايي نمايد.انجام خدمت 

صورت انجام -١٦  ماده ست در  سه اعتباري مکلف ا س خدمات بانکي قبل از  مؤ

مابين، نظير پرداخت مبلغ مدت اعتبار تعيين شـــده در قرارداد في

نامه و ارائه اســناد مطابق در اعتبار اســنادي، تمامي در ضــمانت

ــورت يک ــده را به ص ــايي نش ــناس جا در مقطع مزبور مبلغ درآمد ش

  شناسايي نمايد.

  فصل چهارم: تعديل درآمد در مقطع گزارشگري مالي

س -١٧  ماده س ستمؤ صناع (اعم از نقدي و  ه اعتباري موظف ا ست سهيالت ا در ت

نسيه)، در مقطع گزارشگري مالي، سود استصناع در دوران ساخت را 

 متناسب با پيشرفت کار شناسايي نمايد.

شگري مالي، آن بخش از  -١٨  ماده ست در مقطع گزار سه اعتباري موظف ا س مؤ

ضوع سهيالت مو ستثناي ت سهيالت به ا شي از اعطاي ت ماده  درآمد نا

) و ايجاد تعهدات (به اســتثناي درآمد کارمزد متعلقه) را که ١٧(

وفق معيارهاي مندرج در اين دستورالعمل تا مقطع مزبور محقق شده 
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ــايي و ثبت ــناس ــت، ش هاي تعديلي الزم را در دفاتر خود اعمال اس

 نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است سهم دوره مالي جاري از درآمد کارمزد   -١٩  ماده

ز خدمات بانکي که عالوه بر ســاير عوامل، عامل زمان نيز آن بخش ا

گردد را در مقطع گزارشگري مالي متناسب با در محاسبه آن لحاظ مي

 زمان سپري شده از ارائه خدمت شناسايي نمايد.

  فصل پنجم: شناسايي درآمد مطالبات غيرجاري

سايي درآمد مطالباتي را که  -٢٠  ماده شنا ست  سه اعتباري مکلف ا س بر مؤ

بندي طبقه ابالغي از ســـوي بانک مرکزي در خصـــوصضـــوابط اســـاس 

سات اعتباريدارايي س شکوک هاي مؤ صول منتقل ميبه طبقه م شوند الو

 ها متوقف نمايد.نظر از نوع وثايق و تضامين آنرا صرف

سه اعتباري مي  -٢١  ماده س داراي وثايق و  کهرا مطالباتي تواند درآمد مؤ

شبه نقد مي ضامين نقد و  شند وت ضوابط بر  با ساس  سوي ا ابالغي از 

ــوص ــات اعتباري به بندي داراييطبقه بانک مرکزي در خص ــس هاي مؤس

شکوک صول منتقل ميطبقه م ل به را حداکثر تا زمان انتقا شوندالو

  .شناسايي نمايد طبقه مزبور

ست   -٢٢  ماده سه اعتباري موظف ا س سايي مؤ  درآمد بخش جاري و غيرجاريشنا

ضمطالبات شبه نقد ميي را که فاقد وثايق و ت شند و امين نقد و  با

ــوابط بر  ــاس ض ــوصاس ــوي بانک مرکزي در خص بندي طبقه ابالغي از س

را از  شــوندمنتقل مي معوقهاي مؤســســات اعتباري به طبقه دارايي

 .نمايدمتوقف  زمان انتقال به طبقه مزبور

رکيب ت، و يا تعهدات چندين فقره تســهيالت/در صــورتي که براي يک -٢٣  ماده

ضامين وثايق وانواع  شد که وثايق و تگونهبه ت ضامين نقد و اي با

درآمد را پوشش دهد،  مشتريدرصد مانده بدهي  ١٠٠حداقل  شبه نقد

ــکوک ــول مطالبات مزبور، حداکثر تا زمان انتقال به طبقه مش الوص

  باشد.قابل شناسايي مي

وثايق و تضامين مأخوذه کمتر از مانده بدهي  چه مبلغ انواعچنان -٢٤  ماده

شتري ش م ست درآمد  د،با سه اعتباري موظف ا س مزبور را  مطالباتمؤ

شته، سيدگذ سرر ضوابط  حداکثر تا پايان طبقه  ساس  ابالغي از بر ا

صوص سات اعتباريبندي داراييطبقه سوي بانک مرکزي در خ س ، هاي مؤ

 شناسايي نمايد.

سايي درآمد آن -٢٥  ماده شنا سايي مجدد درآمد مطالباتي که  ها متوقف شنا

ــت، منوط به  ــده اس ــي از مطالبات مزبور ش ــويه تمام يا بخش تس

صورت، چنانمي شد. در اين  شده با سويه  سهم درآمد از مبالغ ت چه 
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شد، درآمد جديد  شده با سويه ن شده ت سايي  شنا بيش از مبلغ درآمد 

ــايي ميبه ميزان مابه ــناس ــود، در غير التفاوت مبالغ مزبور ش ش

 گردد.صورت درآمد جديدي شناسايي نمياين

شناسايي مجدد درآمد بخش جاري مطالبات موضوع اين ماده، تا شش  تبصره ـــ

باشــد و در ماه همزمان با وصــول نقدي اقســاط بخش مزبور ميســر مي

شده، درآمد بخش جاري  سط در مدت ياد سيد هرق سرر صورت عدم نکول در 

  شود.با رعايت ضوابط مقرر در اين دستورالعمل شناسايي مي

تعيين پوشش وثايق و تضامين نقد و  مؤسسه اعتباري موظف است در -٢٦ ماده

ــبه نقد ــد ارزش بازار هر يک از وثايق  ٩٠مأخوذه، حداکثر  ش درص

 مزبور را در آخرين مقطع گزارشگري مالي مبناي عمل قرار دهد.

 فصل ششم: تسهيالت امهالي

در صــورتي که در زمان امهال، تمام يا بخشــي از ســود و يا وجه  -٢٧  ماده

مربوط به قرارداد قبلي تســـويه  التزام تأخير تأديه دين متعلقه

گردد، درآمد ســـود و يا وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه 

) اين ٢٥شـــناســـايي نشـــده قرارداد مزبور در چارچوب ماده (

 شود.دستورالعمل شناسايي مي

ــود و يا وجه التزام  -٢٨  ماده ــي از س ــويه تمام يا بخش ــورت عدم تس در ص

شده مربو سايي ن شنا ط به قرارداد قبلي تأخير تأديه دين متعلقه 

در زمان امهال، درآمد مزبور متناسب با مبلغ تسويه شده از بابت 

 شود.اصل و سود تسهيالت اعطايي جديد، شناسايي مي

، ســـود و وجه التزام تأخير تأديه دين تســـهيالت اعطايي جديد -٢٩  ماده

سهيالت اعطايي  ساط يا ت شده هر يک از اق سويه  سب با مبلغ ت متنا

 شود.شناسايي مي

  ل هفتم: ساير مواردفص

در تسهيالتي که تسويه زودتر از سررسيد تمام يا بخشي از آن به  -٣٠  ماده

موجب ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزي مشمول اعطاي تخفيف از سوي 

درآمد بخش مزبور تسهيالت، به ميزان مبلغ گردد، مؤسسه اعتباري مي

ــويه ــده زودتر از موعد پس از تس ــلکش ــر مبلغ دريافتي بابت اص  س

 شود.تسهيالت سررسيدنشده، شناسايي مي

موظف است  اعتباريمؤسسه  در صورت فسخ قرارداد تسهيالت اعطايي، -٣١  ماده

به درآمد شناسايي شده  نسبتهاي تسويه شده، مازاد خسارات/جريمه

ــي از قبلي را در تاريخ ت ــي از مطالبات ناش ــويه تمام يا بخش س

 به عنوان درآمد شناسايي نمايد.قرارداد مزبور 
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ــتاي پيادهم -٣٢  ماده ــت در راس ــه اعتباري مکلف اس ــس ــازي مفاد اين ؤس س

دســـتورالعمل ســـازوکارهاي اجرايي الزم از جمله ايجاد ســـامانه 

ـــهيالت اعطايي و تعهدات  ـــامين مرتبط با تس اطالعاتي وثايق و تض

ــامانه اطالعاتي مزبور بايد حداقل  ــده را اتخاذ نمايد. س ايجادش

 شامل موارد زير باشد:

  و تضامين ـ انواع وثايق

  ـ ارزش بازار وثايق و تضامين

  ـ درصد ترکيب و ميزان پوشش وثايق و تضامين

سان بانک مرکزي و  -٣٣  ماده سي بازر ستر ست زمينه د سه اعتباري موظف ا س مؤ

هاي اطالعاتي مرتبط با اين حســــابرس مســـتقل را به ســــامانه

 دستورالعمل فراهم نمايد.

عم از عملياتي شناسايي ساير انواع درآمدهاي مؤسسه اعتباري (ا -٣٤  ماده

ستورالعمل به آن صراحت در اين د شاره و غيرعملياتي) که به  ها ا

شده است، در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغي از سوي بانک مرکزي  ن

 باشد.و استانداردهاي حسابداري مربوط مي

توقف شناسايي درآمد وفق ضوابط مندرج در اين دستورالعمل، نافي  -٣٥  ماده

يفاي تمامي مطالبات خود از جمله؛ حقوق مؤســســه اعتباري در اســت

سود/فوايد مترتبه و وجه صل،  التزام تأخير تأديه مطالبات بابت ا

 باشد.متعلقه تا زمان تسويه، نمي

ــرکت -٣٦  ماده ــاير نهادهاي پولي فعال نظير ش ــپاري (ليزينگ)، س هاي واس

مرکزي  هاي تعاوني اعتبار که از بانکالحسنه و شرکتهاي قرضصندوق

رند نيز ملزم به رعايت مفاد اين دســـتورالعمل مجوز فعاليت دا

 باشند.مي

هاي مقرر در تخطي از مفاد اين دســـتورالعمل موجب اعمال مجازات -٣٧  ماده

ــور ٤٤ماده ( ــاير قوانين و مقررات ) قانون پولي و بانکي کش و س

 .شودميربط ذي
  

سات اعتباري« س سايي درآمد مؤ شنا ستورالعمل  صره ٦) ماده و (٣٧در ( »د ) تب

شوراي پول و  ٠١/٠٣/١٣٩٧جلسه مورخ  يکهزار و دويست و چهل و هشتميندر 

االجرا بوده و ابالغ، الزم تاريخ ماه پس ازچهار و به تصويب رسيد اعتبار 

شدن ايناز تاريخ الزم صوب االجرا  ضوابط و مقررات مغاير با آن ه م تمامي 

شماره مب/ شنامه  ضوع يک ٢٧/٤/١٣٨٤مورخ  ٧٧٢از جمله بخ هزار و چهل و مو

  گردد.شوراي پول و اعتبار منسوخ مي ٢٥/٤/١٣٨٤چهارمين جلسه 
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ابالغ قانون الحاق ؛ ٦٢/٠٤/١٣٩٧ورخ م ١٣٧٠٤١/٩٧بخشنامه شماره  -٨

  پذير و ارتقای نظام مالی کشورموادی به قانون رفع موانع توليد رقابت

بانک، پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي مديران عامل محترم بانک

  بانک مشترک ايران ـ ونزوئالموسسات اعتباري غيربانکي و 

 با سالم؛

؛ بدين سيله احتراماً قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد «و

مجلس شوراي اسالم  ٣٠/٢/١٣٩٧مصوب » پذير و ارتقاي نظام مالي کشوررقابت

ضي ايفاد مي ستور اقدام مقت صدور د ضار و  ستح . همانگونه که شودجهت ا

به منظور قرر گرديده اســــت ) الحاقي، م٦١فرمايند در ماده (مالحظه مي

شکالت واحدهاي توليدي، به  صل م صوص حل و ف صميم در خ سي و اتخاذ ت برر

تمام، تأمين هاي نيمهاندازي طرحويژه در موارد مربوط به تکميل و راه

ـــکمالي، تعيين تکليف بدهي الت مرتبط با محيط هاي معوق و همچنين رفع مش

صادراتي،  ست، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع  سهيل و رفع «زي ستاد ت

نامه اجرايي آن، توســـط دولت پس از تهيه و تدوين آيين» موانع توليد

ستا، کارگروه شود و متعاقباً در همين را ستانايجاد  ها به هايي نيز در ا

شکيل گردند. همچنين در ماده ستاندار ت ست ا ها و بانک) الحاقي، ٦٢( ريا

صندوق سات اعتباري و  س سهيالت يا موارد امهال  اندشده هاي حمايتي موظفمؤ با ت

ـــهيل، حداکثر ظرف مدت يک ماه موافقت  ـــوب در کارگروه تس يا داليل  نموده ومص

صره  ضوع تب ستندات مربوط به هيأت مو سليم آن مخالفت خود را همراه با م ماده ت

در صورت مخالفت ) مقرر شده است ٦٢ضمن آن که، طبق تبصره ماده ( .نمايند

ها براي داليل و مســتندات بانکبانک با اعطاي تســهيالت مصــوب کارگروه تســهيل، 

سهيالت موردنظر ستنکاف از پرداخت ت سط ا شکل از خبرگان مورد وثوق ، تو هيأتي مت

ستان صادي در هر ا سي و اظهارنظر قرا بانکي و اقت صورتي  درر گيرد و مورد برر

ــهيالت مورد نظر، مورد تأييد هيأت  ــتنکاف از پرداخت تس که داليل بانک براي اس

  . گرددتسهيالت مورد نظر به متقاضي  به پرداخت، بانک موظف مذکور واقع نشود

ستور فرمايند مراتب به  ست د شمند ا ضوع، خواه با عنايت به اهميت مو

شم شنامه  سريع و با لحاظ مفاد بخ ، ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦اره قيد ت

سه اعتباري غ/ربط آن بانکبه تمامي واحدهاي ذي س شده و مؤ يربانکي ابالغ 

هاي مورد اشاره در تمهيد مقدمات اجراي قانون و همکاري با کارگروهضمن 

 بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.موارد مقتضي، 

  

   

کل مقررات، مجوزهاي بانکي و  مديريت
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي 

 نژادارجمند
 آباديحميدرضا غني

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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پذير و ارتقاي قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت 

 ١٣٩٧،٠٢،٣٠مصوب  نظام مالي كشور

حدهماده  به  -وا بت مواد زير  قا يد ر پذير و قانون رفع موانع تول

صوب  شور م صالحات بعدي آن الحاق مي  ١٣٩٤/ ٢/ ١ارتقاي نظام مالي ك با ا

  :شود

شكالت  به - ٦١ماده  صل م صوص حل و ف صميم در خ سي و اتخاذ ت منظور برر

به  يدي،  هاي تول حد يل و راهوا به تكم ندازي  ويژه در موارد مربوط  ا

هاي معوق و همچنين ين مالي، تعيين تكليف بدهي تمام، تأمطرحهاي نيمه 

رفع مشـــكالت مرتبط با محيط زيســـت، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع 

سبت به ايجاد  شود ن سهيل و «صادراتي، به دولت اجازه داده مي  ستاد ت

ـــنعت، معدن و تجارت اقدام كند. » رفع موانع توليد ـــت وزير ص به رياس

ــنعت، معدن و تجارت ــت ظرف مدت دو  وزارت ص ماه از تاريخ ابالغ موظف اس

نامه اجرائي الزم را با مشــورت شــوراي گفتگوي دولت و اين قانون، آيين 

تصــويب هيأت بخش خصــوصــي در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و به 

  .وزيران برساند

صره  سهيل و رفع د -تب ستان كارگروه ت ستاد، در هر ا ستاي وظايف  ر را

ستاد تسهيل «ليد به رياست استاندار و تحت نظارت و سازماندهي موانع تو

كند. ســتاد و كارگروههاي مذكور و انجام وظيفه مي » و رفع موانع توليد

ساني موجود دبيرخانه  هاي مورد نياز آنها، بايد از امكانات و نيروي ان

ه هيچ عنوان بربط اســتفاده كرده و  در دســتگاههاي اجرائي و اعضــاي ذي

  .شكيالت جديدي ايجاد نكنندت

  اعضاي ستاد عبارتند از

  د)ير صنعت، معدن و تجارت (رئيس ستاوز -1

  رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور -2

  وزير امور اقتصادي و دارايي -3

  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي -4

  وزير كشور -5

  كل بانك مركزيرئيس  -6

  رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي -7

  سازمان حفاظت محيط زيسترئيس  -8

  وزير نفت -9

  وزير جهاد كشاورزي -10

  وزير نيرو -11

  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -12

  رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري -13

  رئيس سازمان ملي استاندارد -14

  رئيس اتاق تعاون -15
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  رئيس اتاق اصناف -16

  نمايندگان تشكلهاي سراسري توليدي -17

عنوان عضو ثابت و بقيه اعضاء حسب مورد  به) ٧) تا (١اعضاي بندهاي (

شــوند. مصــوبات ســتاد مذكور با رأي اكثريت وزراء و در جلســه دعوت مي 

رؤســـاي دســـتگاههاي اجرائي (ثابت و غيرثابت مدعو) نافذ و اجرائي مي 

  .شود

اعضاي كارگروههاي استاني، متناظر با اعضاي ستاد مذكور انتخاب شده 

  .كم نافذ و اجرائي مي شودو مصوبات آن طبق همين ح

هاي حمايتي موظفند با  سسات اعتباري و صندوقبانكها و مؤ - ٦٢ماده 

 تســهيالت يا موارد امهال مصــوب در كارگروه تســهيل، حداكثر ظرف مدت يك

ـــتندات مربوط به  ماه موافقت كنند يا داليل مخالفت خود را همراه با مس

  .دهيأت موضوع تبصره اين ماده تسليم نماين

كل بانك مركزي موظف است هيأتي متشكل از خبرگان مورد  رئيس -تبصره 

وثوق بانكي و اقتصـــادي در هر اســـتان از ميان افرادي كه اســـتاندار 

كل بانك مركزي كند، تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رئيس پيشنهاد مي 

ضوقرار مي  صره دگيرند و با حكم وي به ع ضوع اين تب  ر مييت هيأتهاي مو

ست عنوان نماينده رئيس  آيند، به شوند. اين هيأت موظف ا سوب مي  كل مح

ــهيالت مورد نظر  ــتنكاف از پرداخت تس ــتندات بانكها براي اس داليل و مس

ــورتي كه  ــي و درباره آن اظهار نظر كند. در ص ــهيل را بررس كارگروه تس

ييد هيأت داليل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيالت مورد نظر، مورد تأ

سهيالت مورد نظر را به  ست ت صره قرار نگيرد، بانك موظف ا ضوع اين تب مو

ستور بانك مركزي تلقي  ضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از د متقا

كل شــده و موضــوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شــد. رئيس 

  .نمايد را عزل تواند هر يك از اعضاي هيأت مذكور بانك مركزي مي

قيقي و حقوقي كه از امتيازات كارگروه تسهيل حكليه اشخاص  - ٦٣ماده 

ـــده  و رفع موانع توليد به اند، دليل معوقه يا بدهي بانكي برخوردار ش

سازي را  حق خريد تمام يا بخشي از شركتهاي قابل واگذاري سازمان خصوصي

  .ندارند

 .است بالمانع ينقد) ٪ ١٠٠خريد صد درصد ( -تبصره 

شتمل بر ماده  سي قانون فوق م شنبه مورخ  سه علني روز يك واحده در جل

ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب ام ارديبهشت 

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيد ١٣٩٧/ ٣/ ٩شد و در مورخ 

 ريجانيالعلي  -رئيس مجلس شوراي اسالمي 
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ابالغ مصوبه شورای عالی ؛ ٧/٥/١٣٩٧ مورخ ١٥٢٤٢٦/٩٧بخشنامه شماره  -٩

های هماهنگی اقتصادي به شبکه بانکی کشور با موضوع واگذاری سهام بنگاه

  در اختيار از طريق بورس

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستمديران عامل محترم بانک

  ونزوئال -سسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايرانؤم

  با سالم؛
ــرند،     احتراماً، همان   ــتحض اي نظام  پذير و ارتق  رقابت   ) قانون رفع موانع توليد  16بند (ب) ماده (  وفق گونه كه مس

سال      صوب  شور م سات اعتباري غيربانكي   بانك، 1394مالي ك س شركت  ها و مؤ ظرف  اندبوده ها موظفتابعه آن هايو 
سه  شدن قانون  از زمان الزمسال  مدت  سال  مذكور (خرداد االجرا  سهام تحت تم 1397ماه  شركت )  هاي لك خود و 

 ها و مؤسسات اعتباري غيربانكيبانكا غيرمستقيم متعلق به ها به طور مستقيم يدرصد سهام آن   50كه بيش از  ايتابعه
ــاي هيأت مديره آن يا اكثريت بوده ــات اعتباري  بانكها را اعض ــس اي هگاه، در بناندنمودهتعيين مي يربانكيغها و مؤس

ه مورخ ن جلسيكهزار و دويست و سي و يكميدر  شوراي محترم پول و اعتبارغيربانكي واگذار نمايند. در همين راستا نيز 
صاديق فعاليت    ، 12/2/1396 صاي م سسات اعتباري   بانكگذاري رمايهس هاي بانكي و اعالم ممنوعيت ضمن اح ها و مؤ

ها، حدود يل بنگاههاي پيشين شبكه بانكي در اين قبگذاريهاي غيربانكي و تأكيد بر واگذاري سرمايه در عرصه  غيربانكي
سات اعتباري غيربانكي   بانك گذاريسرمايه مجاز  س شركت  ها و مؤ را  هاي بانكيزمينه فعاليت ها) درهاي تابعه آن(و يا 

شماره    تعيين نمود كه  شنامه  سرمايه   «با عنوان  1/3/1396مورخ  61277/96اين مهم طي بخ ستورالعمل  گذاري در د
شور   » اوراق بهادار شبكه بانكي ك شوراي       به  ضوع و تأكيد دوباره بر اين مهم،  سطه اهميت مو الي عابالغ گرديد. به وا

  ت:مقرر نموده اس 29/3/1397هماهنگي اقتصادي متشكل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ 

هاي اقتصادي را از طريق كليه سهام در اختيار خود در بنگاه ،ها) قانون اساسي، بانك44هاي كلي اصل (در اجراي سياست«
  »بورس براي واگذاري عرضه كنند.

ست           ضمن  در خاتمه،  شمند ا ست، خواه سيده ا شده به تأييد مقام معظم رهبري نيز ر صوبه ياد  اعالم اين كه م
الذكر اتخاذ شــده و مراتب به دســتور فرمايند اقدامات و تدابير الزم براي اجراي كامل و دقيق مقررات و مصــوبات فوق

شماره  شنامه  سريع و با لحاظ مفاد بخ ، ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦قيد ت

 گردد ويربانکي ابالغ مؤسسه اعتباري غ/ربط آن بانکي واحدهاي ذيبه تمام

به طور در اين زمينه انجام شده  و اقدامات  نظارت دقيق به عمل آيدنيز  آن بر حسن اجراي
  هاي قبلي به بانك مركزي گزارش شود.چارچوب بخشنامه درمنظم 
  

   

وزهاي بانکي و مديريت کل مقررات، مج
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي 

 نژادارجمند
 آباديحميدرضا غني

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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ابالغ بخش پنجم و نهايي  ؛١٦/٥/١٣٩٧ مورخ ١٦٧٤٣٣/٩٧بخشنامه شماره  -١٠

  ۲ترجمه سند بال 

بانک، دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت ديران عامل محترم بانکم

  ونزوئال -موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران

  با سالم؛

شنامه  شماره  احتراماً، پيرو بخ شماره  15/10/1394مورخ  296348/94هاي  ، 16/5/1395مورخ  151700/95، 

شماره  16/10/1395مورخ  329137/95شماره   هاي اول تا ، موضوع ترجمه بخش 11/6/1396مورخ  180753/96و 

  گردد.برداري ايفاد مي، به پيوست ترجمه بخش پنجم و نهايي سند مذكور جهت استحضار و بهرهIIچهارم سند بال 

بر سه ركن اصلي استوار است. اين سه ركن       IIدر سند بال   گونه كه مستحضرند، استانداردهاي معرفي شده    همان

سرمايه مورد ن    سك   ياز شامل حداقل  شش ري سي نظارتي به عنوان ركن اول،  هاي مترتببراي پو ه عنوان ب فرآيند برر

سوم مي   بازار انتظامو ركن دوم  شده، به ابعاد   باشد. در ترجمه پيش ناظر بر الزامات افشاء به عنوان ركن  سند ياد  رو از 

سوم بال   ست. هدف از     IIمرتبط با ركن  شده ا سوم به عنوان ركن مكمل الزامات  يعني انتظام بازار پرداخته  قرر مركن 

ها كه عموم جامعه را اي از الزامات افشــاء براي بانكتا نظم بازار را از طريق ايجاد مجموعهآن اســت  در اركان پيشــين

ــوص آن       ــاس، بانك  كند، تقويت نمايد.     ها مي قادر به ارزيابي اطالعات كليدي در خص ــوند ها موظف مي بر همين اس  ش

صوص  اطالعاتي سك      درخ شش ري سك، فرآيندهاي ارزيابي  هاي فراروسرمايه مورد نياز براي پو ، منابع در معرض ري

سرمايه  ها و ذخيرهبندي داراييجزييات طبقه ريسك،  سبد  ها و ... را براي اطالع عموم منتشر نمايند  گذاريگيري، اجزاي 

ضعيت بانك    تا بدين ترتيب عالوه بر مقامات نظارت بانكي، عموم جامعه و صه فعاالن بازارهاي مالي نيز از و ناخت ش خا

 اختياراتهاي داخلي، كميته بال بر اين باور است كه اين قبيل الزامات افشاء با تكيه بر روش   به دست آورند. ي ترصحيح 

ــتري را ب ــرمايه هبيش ــاء مبتني بر  الزاماتدهد. فراهم كردن ها قرار مياي در اختيار بانكمنظور ارزيابي الزامات س افش

ــترك،  ــك بانك مؤثري در اطالع طريقچهارچوب مش ــاني به بازار درباره منابع در معرض ريس ها بوده و چهارچوب رس

سه     سازگار و قابل فهمي را كه منجر به تقويت مقاي شاي  ست  نمايد.گردد، فراهم ميپذيري مياف  هر چه ميزان طبيعي ا

صحيح  عه و خاصه ذينفعان  ها بيشتر باشد و عموم جام  شفافيت بانك  ساختار، عملكرد  تريشناخت و ارزيابي   ،از اهداف، 

ن حيث كه زمينه يك نظارت از آ ســيســتم بانكي ،حاصــل نمايند ،هاهاي مديريتي بانكو روشو پذيري درجه ريســك

   شود، از استحكام، سالمت و ثبات مطلوبتري برخوردار خواهد بود.ها فراهم ميعمومي بر بانك

باشد كه حاوي اطالعات و جزييات موردنياز براي مي IIهاي سند بال بخش نهايي ترجمه حاضر، دربردارنده پيوست

سند بال       ست.  سند ا صلي  صيلي و تكميلي الزم را در      IIتكميل مباحث متن ا ست كه اطالعات تف ست ا داراي يازده پيو

 نمايد. ه ارايه ميادامه متن اصلي و براي درك و فهم بهتر موضوعات مورد اشار
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ست  اميد صوص نظارت بانكي    ا سناد مرجع و مهم در خ شتراك  به و ترجمه اين قبيل ا  ها، بهبانك با هاآن گذاردن ا

ــازيهپياد  و تعميق ــور بانكي  نظام  در نوين نظارت بانكي   مفاهيم  س ــتانداردهايي    اجراي كمك نمايد و    كش را  چنين اس

سهيل  ضمن اعالم اين  ت شنهاد  از هرگونه كه، كند. در خاتمه  ستقبال       پي صوص متن ترجمه ا صالحي و تكميلي در خ ا

ها و رعايت به عنوان مبنا و اساسي براي اجراي اصول مديريت ريسك در بانك     IIداند سند بال  شايان ذكر مي  شود، مي

يت سرمايه مؤسسات  دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و كفا   "سازي  مقررات احتياطي در اين خصوص از جمله پياده 

 .شودمحسوب مي 5/2/1397مورخ  31434/97، موضوع بخشنامه شماره "اعتباري
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  نظم بازار -سوم: رکن  چهارم بخش
  مالحظات کلی .١

Aالزامات افشاء .  

ــت كه منطق ركن     808 ــاء براي          3.  كميته بر اين باور اس ــت به نحوي كه الزامات افش به اندازه كافي قوي اس

ستفاده كننده  بانك ستفاده از آن ها        هاي ا سنجه هايي در اختيار دارند كه با ا ضمانت كند. ناظران،  سند را  از اين 

شا بانك شرايط بودن بر اي    ها را ملزم كنند تا اين قبيل اف شاها، معيارهاي واجد ها را اجرايي كنند. برخي از اين اف

  حسوب مي گردند.هاي خاص يا به رسميت شناختن ابزارها يا معامالت خاص، ماستفاده از روش
B .اصول راهنما  

سه 809 سرمايه  -نظم بازار -. هدف از ركن  سي نظارتي (ركن  1اي (ركن تكميل حداقل الزامات  ) 2) و فرايند برر

باشد. كميته به دنبال آن است تا نظم بازار را از طريق ايجاد مجموعه اي از الزامات افشاء كه مشاركت كنندگان     مي

سرمايه، منابع در معرض ريسك، فرايندهاي        در بازار را قادر به ا ساسي در خصوص گستره اجرا،  رزيابي اطالعات ا

سه مي        س سرمايه مو سك و در نهايت كفايت  ست كه اين قبيل  ارزيابي ري كند، تقويت نمايد. كميته بر اين باور ا

شاء با تكيه بر روش  شتري را بمنظور ارزيابي ال   الزامات اف صالحديد هاي بي سرمايه هاي داخلي،  اي در اختيار زامات 

  دهد.ها قرار ميبانك

ها بايد با اين نكته كه چگونه مديريت ارشد و هيأت مديره، ريسك هاي بانك را ارزيابي و   . اصوالً افشاي بانك  810

هاي خاصي براي اندازه گيري انواع ريسك ها از رويكردها/ روش، بانك1سازگار باشد. تحت ركن  كنند،مديريت مي

ستفاده مي    ها صله ا سرمايه هاي حا شا مبتني بر   ي فرارو و الزامات  ست كه فراهم كردن اف كنند. كميته بر اين باور ا

ها بوده و چهارچوب چهارچوب مشترك، وسيله موثري در اطالع رساني به بازار درباره منابع در معرض ريسك بانك    

  يري مي گردد، فراهم مي نمايد.افشاي سازگار و قابل فهمي را كه منجر به تقويت مقايسه پذ

Cدستيابي به افشاي مناسب .  

ستند.       811 شاء برخوردار ه صول به الزامات اف ست كه ناظران از قدرت و اختيارات گوناگوني جهت ح . كميته آگاه ا

ــالم و ايمن كمك كرده و ناظران را ملزم مي  نظم بازار مي ــالم و ايم  تواند به بانكداري س ــيوه اي س ن كنند تا به ش

سالمت، ناظران مي  فعاليت كنند. تحت زمينه ثبات شاي اطالعات كنند. متناوباً ناظران  توانند بانكو  ها را ملزم به اف

ــات نظارتي تهيه نمايند. ناظران             از اين اختيار برخور دارند تا بانك      ها را ملزم كنند كه اطالعات را در قالب گزارش

موجود در اين گونه گزارشــات را در دســترس عموم قرار دهند. افزون بر آن، توانند تمام يا بخشــي از اطالعات مي

 استفاده از مطالب اين سند با ذكر منبع بالمانع است.
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ــازكارهاي ديگري وجود دارد تا ناظران از طريق آن الزامات را الزم      ــورهاي مختلف    س االجرا نمايند. اين امر در كش

ــته و دامنه آن از  مجازات  يا فتار) تا از طريق گفتگو با مديريت بانك( بمنظور تغيير ر "اخالقي ترغيب "تفاوت داش

ــنجه        ــتگي به قدرت قانوني ناظران و جدي بودن         جريمه مالي خواهد بود. ماهيت س ــتفاده بس هاي واقعي مورد اس

سرمايه    اي اضافي مستقيم به عنوان واكنشي در برابرعدم    ناكارايي افشاء خواهد داشت. در هر حال، تعيين الزامات 

  باشد.نظر نميافشاء،  به جز در موارد مشروحه زير، مد 

سنجه هاي مداخله 812 سنجه هاي خاص پيش   . افزون بر  سند همچنين طرحي را براي  اي كلي مندرج در باال، اين 

شرايط تحت ركن      شاء به عنوان معيار واجد   براي حصول به اوزان ريسك كمتر و   1بيني كرده است. هنگامي كه اف

متر كدوديت مستقيم اعمال گردد (اعمال اوزان ريسك   تواند محمحسوب مي گردد، مي  يا جهت اعمال روش خاص

  يا روش خاص مجاز نباشد).

Dتعامل با افشای حسابداری .  

شاي ركن  813 س        3. كميته نياز به چهارچوب اف شد را در گ سابداري نبا ستانداردهاي ح ضاد با الزامات ا تره كه در ت

سد. كميته تالش        شنا سميت مي  سيع تري به ر ضوع كه تمركز     ايهاي قابل مالحظهو سي اين مو را بمنظور برر

 كه در افشاي كفايت سرمايه بانك هدف گذاري شده است، در تضاد با الزامات حسابداري گسترده 3محدودتر ركن 

شد،  شته با      نبا شد، چرا  انجام داده است. در ادامه، كميته تمايل دارد تا ارتباطات مستمري با نهادهاي حسابداري دا

ستمر   شده تحت ركن    نهادهاي مذكور ميكه كارهاي م شاي الزام  شد.      3تواند پيامدهايي براي اف شته با در بر دا

صالحات آتي در ركن   صنعت بانكداري، مد ن      3كميته ا سعه  ستمر اين حوزه ها و تو ظر را به عنوان نياز در پايش م

  قرار خواهد داد.

س     814 سانه و محل منا صالحديد خود در تعيين ر ضعيت هايي كه      . مديريت بايد از  ستفاده كنند. در و شاء ا ب اف

سط مقررات گذاران اوراق بهادا       شره تو سابداري يا بمنظور جلب نظر الزامات پذيرش منت شاء، تحت الزامات ح  راف

بانك   انجام مي  ــود،  قابل اعمال ركن        ها مي ش تاي اجراي انتظارات  ــ ماي   نآبر  3توانند در راس ند. در اين  ها اتكا ن

ساير روش    ها، بانكوضعيت  شا   ها بايد تفاوت هاي مهم بين افشاي حسابداري يا  شاء را با مبناي نظارتي اف هاي اف

  تشريح كنند. اين تشريح نبايد به شكل تفصيلي باشد.

شند، مديران مي       815 ضروري نمي با سابداري يا غيره  شاهايي كه بموجب الزامات ح توانند اطالعات . در مورد اف

ــاير ر 3ركن  ــات نظارتي  وشرا از طريق س ــترس عموم يا از طريق گزارش ها (از قبيل پايگاههاي اينترنتي در دس

شويق         سات ت س سازگار با الزامات نهادهاي نظارتي ملي تهيه كنند. در هر حال، مؤ سط ناظران)  عمومي تكميلي تو
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حد ممكن در يك مكان تهيه كنند. افزون بر آن، اگر              تا  تا تمامي اطالعات مربوط را  ــوند  اطالعاتي مطابق   مي ش

  افشاي حسابداري تهيه نگرديد، مؤسسات بايد مشخص كنند كه اطالعات اضافي در كجا قابل دستيابي است.

ساير روش        816 سابداري يا  شاهاي الزامي ح شناختن اف سميت  شاء  به اين  . همچنين انتظار مي رود به ر هاي اف

ورت شاء باشد. به عنوان نمونه، اطالعات موجود در ص   شيوه در راستاي شفاف سازي الزامات براي راستي آزمايي اف     

ا بهاي مالي بايد سازگار  هاي مالي ساالنه، بصورت كلي حسابرسي شده و  موارد اضافي مهم منتشره همراه صورت        

در  صورت هاي حسابرسي شده باشد. افزون بر آن موارد تكميلي مهم منتشره ( از قبيل تحليل و مباحثات مديريتي)      

رعايت معيارهاي ســاير نظام هاي افشــاء( مانند الزامات پذيرش منتشــره توســط مقررات گذاران اوراق راســتاي 

آزمايي حل  بهادار) عموماً منوط به بررسي هاي دقيق كافي( مانند ارزيابي كنترل داخلي و غيره) بوده تا مساله راستي 

صورتي كه موضوعي تحت نظام راستي آزمايي منتشر نگردد، ب       ه عنوان نمونه در قالب يك گزارش تكي ياشود. در 

ت به عنوان بخشــي بر روي پايگاه اينترنتي، مديريت بايد اطمينان حاصــل كند كه مميزي/تاييدات  مناســب اطالعا

شاي ركن          سي اف سابر شود. به اين ترتيب، ح شا مندرج در زير  انجام  صول كلي اف سابرس    3مطابق با ا سط ح تو

اق نكه خالف آن توسط  تنظيم كنندگان استانداردهاي حسابداري، مقررات گذاران اور   مستقل ضرورتي ندارد مگر اي  

  بهادار يا ساير مقامات مربوط، الزامي شده باشد.

Eسطح اهميت .  

به آن مربوط مي گردد،                817 كدام افشــاء  به مفهوم اهميت  با توجه  كه  ــوع  ــوص اين موض بايد در خص بانك   .

ــميم ــورتي كه حذف يا اظ     گيري نمايد. اطالعاتي حايز    تص هار غلط آن بتواند ارزيابي يا     اهميت تلقي مي گردد در ص

صادي خود را با اتكا به آن اطالعات اتخاذ مي        صميم گيري اقت ستقاده كنندگاني كه هدف ت صميم گيري ا كنند، را ت

ــابدار  ــتانداردهاي بين المللي حس ــازگار با اس هاي ي و چهارچوبتغيير داده يا تحت تاثير قرار دهد. اين تعريف س

شورها مي    سابداري ملي تعداد زيادي از ك ضاو   ح شد. كميته نياز به ق كه  -در پرتو پيامدهاي خاص –ت هاي كيفي با

سميت مي     ستفاده كننده اطالعات مالي، برخي اقالم را حايز اهميت تلقي كند يا خير(آزمون كاربر) را به ر سد.  ش ا نا

ضع نم     شاء و صي را براي اف سختي بتوان آن را تعيين كرد و     يكميته حدود خا شته و به  ستكاري دا كند كه امكان د

  اعتقاد دارد كه آزمون كاربر، شاخص مناسبي براي حصول به افشاي كافي قلمداد مي گردد.

Fتواتر .  

شود. افشاي كيفي كه خالصه       6بايد بر مبناي  3. افشاي مندرج در ركن  818 ستثنائات زير انجام  ماهه و منوط به ا

ستم گزارش دهي و تعاريف بانك مي         سي سك ،  ست ها و اهداف مديريت ري سيا شد، مي كلي از  تواند بر مبناي با
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ساالنه منتشر گردد. در شناسايي حساسيت افزايش يافته ريسك سند و  جهت گيري كلي به سمت گزارش دهي با  

سرمايه، بانك   سا تكرار بيشتر در بازارهاي  هاي با اهميت ( و واحدهاي مستقل  ير بانكهاي بزرگ فعال بين المللي و 

سرمايه اليه  بانك سرمايه كلي و اجزاي خود   1هاي با اهميت) بايد  سبت كفايت  شر كنند.    88و ن صلي منت را بر مبناي ف

افزون بر آن، اگراطالعات منابع در معرض ريســك يا ســاير اقالم، در معرض تغيير ناگهاني باشــند، همچنين بانك 

ــر كند. در تمامي موارد، بانك بايد اطالعات ر ــلي منتش ها بايد اطالعات مهم را به محض امكان و  نه ا بصــورت فص

  منتشر كنند. 89ديرتر از آخرين تاريخ تعيين شده در قوانين ملي

Gاطالعات محرمانه و اختصاصی .  

ستم ها             819 سي صوالت و  صوص مح ست ( به عنوان نمونه در خ شامل اطالعاتي ا صي  صا ) كه در . اطالعات اخت

ين اصورت اشترك گذاري با رقبا سرمايه گذاري بانك در اين گونه محصوالت/ سيستم ها را كم ارزش كرده و  و از 

ــتريان اغلب محرمانه بوده به نحوي كه تحت                ــعيف خواهد كرد. اطالعات درباره مش ــعيت رقابتي آن را تض رو وض

ــ  ت. اين امر بر چگونگي فاش كردن اطالعات درباره شــرايط توافق قانوني يا ارتباطات طرف مقابل تهيه شــده اس

هاي پارامتر، داده فاده، تخمينهاي مورد استمشتري و به همين ترتيب جزئيات ترتيبات داخلي به عنوان نمونه روش

شا      سب بين نياز به اف ست كه الزامات مندرج در زير، توازن منا و ي معنادار ها و غيره تاثير دارد. كميته بر اين باور ا

شاي اقالم معين اطالعا         ستثنايي، اف ضعيف خواهد كرد. در موارد ا صي را ت صا ت حفاظت از اطالعات محرمانه و اخت

ــط ركن   ــده توس ــعيت بانك را از طريق عمومي كردن اطالعاتي كه ماهيتاً داراي مي 3الزام ش تواند به جديت وض

ا رگونه موارد، نيازي نيســت بانك آن اطالعات ويژگي محرمانه يا اختصــاصــي هســتند، به مخاطره بيندازد. در اين 

ضوعات مورد الزام همراه با حقايقي درباره و همچنين     شاء كند، ولي  بايد اطالعات كلي تر را درباره مو اليلي كه داف

مات افشاء  چرا اقالم خاصي از اطالعات افشاء نشده اند را بيان كند. اين معافيت محدود، بمنظور ايجاد تضاد با الزا    

  شود.تحت استانداردهاي حسابداري محسوب نمي

٩. الزامات افشاء٢ ٠   

شاء تحت ركن  820 شتر در زيرنويس     در قالب جدول بيان مي 3. در ادامه الزامات اف ضيحات بي شود. تعاريف و تو

  ارايه مي گردد.

Aاصل كلي افشاء .  

                                                 
 ، كل سرمايه و كل سرمايه الزامي مي باشد.1جزاء شامل سرمايه اليه اين ا 88

نك اطالعات را فقط بر در خصوص برخي بانك هاي كوچك با مشخصه ريسكي با ثبات، گزارش دهي ساليانه مي تواند قابل قبول باشد. هنگامي كه با  ٨٩
 مي كند، بايد به صراحت نيز داليل مناسب بودن اين شيوه را اعالم كند .مبناي ساليانه منتشر 

 حسوب مي گردند.مبمنزله شرايط استفاده از رويكرد يا روش هاي خاص براي محاسبه سرمايه نظارتي  ،در اين بخش سند، افشاهاي ستاره دار 90
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شاء     . بانك821 سمي اف شي هاي ر شند به نحوي كه رويكرد بانك در  ورد تاييد هيأت مديره را دامها بايد خط م را با

ــاء را تبيين نمايد. افزون بر آن، بانك بايد فرايندي برا ــاء و كنترل هاي داخلي فرايند افش ي ارزيابي تعيين نوع افش

  تناسب افشاي خود شامل راستي آزمايي و تواتر آن را پياده سازي كند.

Bگستره اجرا .  

سند مي    3. ركن 822 سطح تلفيقي گروه بانكي كه مشمول اين  باشد اجرا مي گردد ( همان گونه كه در  در باالترين 

، و تحت عنوان : گستره اجرا مطرح گرديد). بطور كلي ضرورت ندارد افشاي مربوط به هر بانك درون گروه   1بخش 

صورت كامل برآورده نمايد.     شاي مندرج در زير را ب سبت      الزامات اف شاي ن صوص در مورد اف ستثناء در اين خ  يك ا

شده،        1سرمايه اليه   سط باالترين نهاد تلفيق  سرمايه كل تو سبت  ستقل  و ن هنگامي كه تحليل واحدهاي فرعي م

بمنظور به رسميت شناختن ضرورت واحدهاي فرعي    . اين امر بانكي مهم درون گروه مناسب باشد، موضوعيت دارد   

 .باشدمي ،ن سند و ساير حدود قابل اعمال در زمينه انتقال وجوه يا سرمايه درون گروهمستقل جهت انطباق با اي

  1جدول 
  گستره اجرا

  نام باالترين نهاد شركتي گروه كه اين سند در باره آن كاربرد دارد )a( افشاي كيفي
 )b(  در مبناي تلفيق براي اهداف حسابداري و  هاي موجودفهرستي از تفاوت

) كه aدرون گروه ( 91مؤسساتمقرراتي، همراه با شرح خالصه اي از 
) كه c؛ (93ه تناسب تلفيق شده اندب) كه b؛ (92بصورت كامل تلفيق شده اند

و مواردي كه سرمايه اضافي در  )d(؛ و 94شده اند اتمشمول ترتيبات كسور
مواردي كه نه تلفيق شده اند  (e)به عالوه شناسايي شده است   هاآنمورد 

و نه كسر شده اند( به عنوان نمونه هنگامي كه سرمايه گذاري موزون به 
  ريسك شده است). 

 )c(   هر گونه محدوديت يا ممنوعيت عمده برر روي انتقال وجوه يا سرمايه
  نظارتي درون گروه.

                                                 
حايز اهميت در  اقليتي مالكيتي مستقل تجاري، سرمايه گذاري فرعي مستقل مالي، بيمه اي و اوراق بهادار، واحدهاي فرعي واحدهاي موسسه شامل 91

 .مي شود نهادهاي تجاري، مالي و بيمه اي

  .IAS 27به عنوان نمونه  مستقل حايزاهميت در حسابداري تلفيقي فرعي پيرو فهرست واحد هاي 92

 .IAS 31مستقل در حسابداري تلفيقي به عنوان نمونه  فرعي پيرو فهرست واحد هاي 93

بسط موسساتي  (  IAS 32وIAS 27 حايزاهميت در حسابداري تلفيقي به عنوان نمونهفرعي فهرست واحد هاي مستقل مي تواند به عنوان بسط  94
 فراهم شود.كه فقط براي بانك هاي تلفيقي از اهميت برخوردارند) 
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مستقل بيمه اي( خواه مشمول فرعي واحدهاي  95اضافيسرمايه  ميزان كل  (d)  افشاي كمي
شوند) كه در سرمايه گروه تلفيقي لحاظ  96ي جايگزينهاروشيا  اتكسور

  شده است.
(e) در تمام واحدهاي فرعي مستقل در تلفيق لحاظ  97ميزان كل كسري سرمايه

شود به عنوان نمونه همراه مواردي كه كسر شده و نام اين قبيل نمي
  واحدهاي فرعي مستقل 

(f)  ميزان كل( به عنوان نمونه ارزش دفتري جاري) منافع كلي شركت در
صرف نظر از اينكه از  98مؤسسات بيمه اي كه موزون به ريسك شده

شده است، و  99سرمايه كسر شده يا مشمول روش گروهي جايگزين
ها، كشور مقيم، نسبت مالكيت منافع و در صورت وجود همچنين نام آن

اختالف، تناسب قدرت راي در اين گونه مؤسسات. افزون بر آن، تاثير كمي 
بر سرمايه نظارتي در نتيجه استفاده از اين روش به جاي استفاده از روش 

  گروهي جايگزين يا كسورات نشان داده شود.
  

C سرمايه .  

  2جدول 
  ساختار سرمايه

اطالعات خالصه در خصوص شرايط و ضوابط خصوصيات اصلي ابزارهاي  )a( افشاي كيفي
  گانه.پيچيده و دواي نوآورانه؛ اي، بويژه در مورد ابزارهاي سرمايهسرمايه

  با افشاي تفكيكي موارد زير: 1مقدار سرمايه اليه   (b)  افشاي كمي
  ؛پرداخت شدهسهام عادي/سرمايه 

 ها؛اندوخته 

 منافع اقليت در حقوق صاحبان سهام نهادهاي فرعي مستقل؛ 

 ؛100ابزارهاي نوآورانه 

 اي؛ساير ابزارهاي سرمايه 

 ؛101سرمايه اضافي از شركت هاي بيمه اي 

  و 1021تفاوت هاي محاسباتي نظارتي كسر شده از سرمايه اليه ، 

                                                 
لزامات سرمايه اي ااز اختالف بين مقدار سرمايه گذاري در آن موسسات و  ،غير تلفيقي تحت نظارتمستقل فرعي سرمايه اضافي در واحدهاي  95

 نظارتي آنها حاصل مي شود.

 رجوع شود. 33و  30به بندهاي  96

ون بر سرمايه گذاري در كه در سطح گروه افز گونه كسري سرمايه مقداري است كه سرمايه واقعي كمتر از الزامات سرمايه نظارتي است. هر يكسر 97
 لحاظ گردد. كلمستقل كسر شده است، نمي تواند در كسري سرمايه فرعي اين قبيل واحدهاي 

 رجوع شود. 31به بند  98

 رجوع شود. 30به بند  99

 ).1998اكتبر  27(ده مي شود پوشش دا "1رمايه اليهسابزارهاي قابل قبول براي لحاظ شدن در "به عنوان ابزارهاي نواورانه بموجب انتشارات كميته،  100

 رجوع شود. 33به پاراگراف  ١٠١
  كسر شود. 1سرمايه اليه  بايد ازكه فراتر از كل ذخاير شود)  IRB(هنگامي كه زيان مورد انتظار محاسبه شده تحت رويكرد  درصد تفاوت50بيانگر  ١٠٢
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     سرمايه گذاري  ، شامل سرقفلي و   1ساير كسورات از سرمايه اليه
  ها.

(c)  3و  2مقدار كل سرمايه اليه .  
(d) 103ساير كسورات از سرمايه.  
(e) .كل سرمايه واجد شرايط  

  

  3جدول 
  كفايت سرمايه

مباحث خالصه رويكرد بانك در ارزيابي كفايت سرمايه خود در راستاي  )a( افشاي كيفي
  پشتيباني از فعاليت هاي جاري و آتي.

  اي ريسك اعتباري شامل:الزامات سرمايه  (b)  افشاي كمي
          شاء ساده، اف ستاندارد  ستاندارد يا ا شمول رويكرد ا پرتفوهاي م

 ؛شده به تفكيك هر پرتفوي 

   شمول رويكرد شاء IRBداخلي بنديرتبهپرتفوهاي م به  شده  ، اف
پايه و پرتفوي تحت رويكرد     IRBتفكيك پرتفوي تحت رويكرد   

IRB پيشرفته: 

  دسته  وام دهي خاص كه مشمول معيارهاي (شامل   شركتي
 ؛نظارتي نشده است)، دولتي و بانكي بندي

 وام هاي رهني مسكوني؛ 

  و؛ 104واجد شرايطگردان خرد منابع در معرض ريسك 

 ساير منابع در معرض ريسك خرد؛ 

 .منابع در معرض ريسك اوراق بهادار سازي  

(c) اي  براي منابع در معرض ريسك ابزارهاي مالكانه در الزامات سرمايه
  شامل: IRBرويكرد 
 پرتفوهاي ابزارهاي مالكانه مشمول رويكردهاي مبتني بر بازار؛ 

     ساده موزون شمول روش  پرتفوي هاي ابزارهاي مالكانه م
 به ريسك كردن ؛ و 

           حت رويكرد بانكي ت نه موجود در دفتر  كا مال هاي  ابزار
ستفاده كننده از مدل هاي داخلي(براي بانكمدل هاي هاي ا

ــك ابزارهاي مالكانه        داخلي در مورد منابع در معرض ريس

                                                 
  كسر شود. 2رمايه اليه سبايد از كه فراتر از كل ذخاير شود)  IRB(هنگامي كه زيان مورد انتظار محاسبه شده تحت رويكرد  صد تفاوتدر 50شامل  ١٠٣

 
 ته اند، تمايز قايل شوند( بهمورد استفاده قرار گرف 1بانك ها بايد بين پرتفوي هاي خرد غير رهني تفكيك شده كه بمنظور محاسبات سرمايه اي ركن  ١٠٤

وي ها از نقطه نظر اندازه عنوان نمونه منابع در معرض ريسك خرد گردان واجد شرايط و ساير منابع در معرض ريسك خرد)، مگر اينكه اين گونه پرتف
انه آن وي كه افشاي جداگفاقد اهميت بوده( نسبت به منابع در معرض ريسك اعتباري كلي) و مشخصه ريسكي هر پرتفوي بقدر كافي مشابه بوده به نح

 .كمكي به درك كاربران از مشخصه ريسكي كسب و كار خرد بانك ننمايد  
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 دفتر بانكي).

  پرتفوي هاي ابزارهاي مالكانه مشمول رويكردهايPD/LGD.  
(d) شامل: 105اي ريسك بازارالزامات سرمايه  

 رويكرد استاندارد؛ 

 فتر تجاري.د -هاي داخليرويكرد مدل  
(e) شامل: 191 اي ريسك عملياتيالزامات سرمايه  

 رويكرد شاخص پايه؛ 

 رويكرد استاندارد؛ 

 )رويكرد اندازه گيري پيشرفتهAMA.(  
  (f) 1و اليه  106ت سرمايه كلبنس:  

 براي باالترين گروه تلفيقي؛ و 

    ــته به         براي واحدهاي فرعي ــتقل بانكي حايز اهميت ( كه بس مس
  چگونگي اجراي سند، به تنهايي يا بصورت فرعي تلفيق شده اند).

  

Dو ارزيابي . منابع در معرض ريسك  

سايي، اندازه گيري، پايش و كنترل آن     823 شنا ستفاده براي  ، از ها. ريسك هاي فراروي بانك و تكنيك هاي مورد ا

ها را در ارزيابي  موسسه مد نظر قرار مي دهند. در اين   مشاركت كنندگان در بازار آن جمله عوامل مهمي هستند كه  

شامل ريسك اعتباري، ريسك بازار، ريسك نرخ بهره و ريسك ابزارهاي مالكانه          صلي بانكي  بخش، ريسك هاي ا

اي مرتبط با كاهش شتمل بر موارد افش  مگيرد. اين بخش در دفتر بانكي و همچنين ريسك عملياتي مد نظر قرار مي 

شوند نيز               سه مي  س سكي مو صه ري شخ سازي دارايي ها كه هر دو موجب تغيير م سك اعتباري و اوراق بهادار ري

سرمايه   گردد. در موارد مقتضي، افشاي جداگانه براي بانك  مي ستفاده كننده از رويكردهاي مختلف در ارزيابي  هاي ا

  نظارتي نيز تدوين گرديده است.

  

  كلي افشاي كيفيالزامات . ١

سك اعتباري، بازار، عملياتي، نرخ بهره دفتر بانكي، ابزارهاي مالكا   824 سك مجزا ( مانند ري نه) بانك .  براي هر ري

  بايد اهداف و خط مشي هاي مديريت ريسك خود را شامل موارد زير تشريح نمايد:

 راهبردها و فرايندها؛ 

                                                 
 الزامات سرمايه اي صرفاً بايد با توجه به رويكرد مورد استفاده، افشاء شوند. ١٠٥
 شامل نسبت ابزارهاي سرمايه اي نوآورانه. ١٠٦
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 ساختار و سازمان كاركرد مديريت ريسك مربوط؛ 

 ستره و ماهيت سيستم هاي اندازه گيري و / يا گزارش دهي ريسك؛گ 

              ــتمر ــي مس پايش اثر بخش كاهش ريســك و راهبردها و فرايندهاي  ــش و/يا  هاي پوش ــي  خط مش

 پوشش/كاهنده هاي ريسك.

 ريسك اعتباري .2

سك اعتباري كل     . 825 سك اعتباري، دامنه اي از اطالعات را درباره منابع در معرض ري شاي كلي ري  ي براياف

شده براي اهداف نظ     ضرورتي ندارد كه  مبتني بر اطالعات تهيه  شاركت كنندگان در بازار فراهم آورده و  ارتي م

سك،         ضمن اطالعاتي در مورد ماهيت خاص منابع در معرض ري سرمايه مت شاي تكنيك هاي ارزيابي  شد. اف با

  باشد.العات افشاء شده ميكاي اطهايي بمنظور ارزيابي قابليت اتابزارهاي ارزيابي سرمايه و داده

  4107جدول 
  هابانكريسك اعتباري: افشاي كلي براي همه 

) در ارتباط با ريسك اعتباري، 824الزامات افشاي كلي كيفي(پاراگراف  )a( افشاي كيفي
  شامل:
  ( براي اهداف حسابداري)؛سررسيد گذشته و غيرجاريتعاريف 

   ــريح رويكردهاي مورد نظر براي تخفيف خاص و    تش عام و  هاي 
 هاي آماري؛روش

  مباحث مرتبط با خط مشي مديريت ريسك اعتباري بانك؛ و 

 هايي كه بصورت بخشي، و نه كامل با رويكردهاي   براي بانكIRB 
شرحي از ماهيت منابع در       ستند،  شرفته منطبق ه اعم از پايه و پي

هاي               ــمول رويكرد ــك درون هر پرتفوي مش ) 1معرض ريسـ
ستاندارد،   شرفته و برنامه مديريت و   IRB) 3پايه ، و  IRB) 2ا پي

به          قال  حال انت نابع در معرض ريســك در  ندي آن براي م زمان ب
  منظور پياده سازي كامل رويكرد قابل اجرا ، اعالم گردد.

، به اضــافه ميانگين 108ناخالص اعتباري كل منابع در معرض ريســك   (b)  افشاي كمي
خ       نا مان   109صال منبع  ــده از طريق        110در طول ز يك شـ انواع   تفك

                                                 
 شامل حقوق صاحبان سهام نمي باشد 4جدول  ١٠٧
يسك اعتباري، مانند خالص حسابداري منطبق با نظام حسابداري قابل اعمال و بدون احتساب تاثير تكنيك هاي كاهش ربعد از تهاتر ،  كهبدان معنا ١٠٨

 سازي و وثيقه.
يازي به افشا شدن نوضعيت ريسك بانك در طول دوره مي باشد، ميانگين منابع در معرض ريسك ناخالص  ، بيانگركه وضعيت خاتمه دوره هنگامي ١٠٩

 ندارد.
مي كه مقادير ميانگين در انطباق با استانداردهاي حسابداري يا ساير الزاماتي كه روش هاي محاسباتي مورد استفاده را مشخص مي كنند، هنگا ١١٠

م كه سيستفاصله زماني با بيشترين تناوب شود، آن روش بايد دنبال شود. در غير اين صورت، ميانگين منابع در معرض ريسك بايد با استفاده از  ءافشا
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  . 111منبع در معرض ريسك اعتباري عمده

(c)   يايي به      112توزيع جغراف نابع در معرض ريســـك، تفكيك شـــده  م
مده منبع در معرض           يت از طريق انواع ع حايز اهم هاي  يه  ناح

  ريسك اعتباري.
(d)      توزيع منابع در معرض ريسك صنعت يا طرف مقابل، تفكيك شده

  عمده منبع در معرض ريسك.از طريق انواع 
(e)          كل پرتفوي باقيمانده  ــيد قراردادي  ــررس به تفكيك   113تفكيك س  ،

  انواع عمده منبع در معرض ريسك.
(f) نوع صنعت يا طرف مقابل اصلي: بر حسب 

      ارايه مقدار وام هاي ضعيف يا در صورت امكان، وام هاي سررسيد
 ؛ 114گذشته، بصورت جداگانه

  تخفيفات عام و خاص؛ و 

 .هزينه هاي تخفيفات ويژه و منابع غير قابل وصول در طول دوره  
(g)  ،مقدار وام هاي ضعيف يا در صورت امكان، وام هاي سررسيد گذشته

بصورت جداگانه بر حسب ناحيه هاي جغرافيايي حايز اهميت و در صورت 
  .115جغرافيايي امكان، مقادير تخفيفات عام و خاص مرتبط با هر ناحيه

(h) 116در تخفيفات وام هاي ضعيف. مصالحه تغييرات  
(i) هاي استفاده براي هر پرتفوي، مقدار منابع در معرض ريسك (براي بانك

در خصوص مقادير  EAD، برداشت شده به اضافه IRBكننده از رويكرد 
 )3پايه ، و  IRB) 2) استاندارد،  1برداشت نشده) منوط به رويكردهاي 

IRB .پيشرفته  
  

  

                                                 
انك هاي موسسه به داليل مديريتي، نظارتي و ساير حاصل مي كنند، محاسبه شود، مشروط بر اينكه ميانگين هاي حاصله، بمنزله نماينده عمليات ب

 . ضرورت دارد، مبناي مورد استفاده در محاسبه ميانگين ها در صورتي كه بر مبناي ميانگين روزانه نباشد، اعالم شود.محسوب شوند
ف) وام، تعهدات و ساير و به عنوان نمونه ممكن است، شامل ال مي تواند موردي باشد كه تحت قواعد حسابداري اعمال شده است، قسيم بندياين ت ١١١

 منابع در معرض ريسك غير مشتقه زير خط ترازنامه، ب) اوراق بدهي؛ و ج) اوراق مشتقه فرابورس گردد.
ي جغرافيايي را مبتني بر  بانك ها بايد تعريف نواح باشد. ها گروهي از كشورها يا مناطق درون كشورنواحي جغرافيايي مي تواند شامل هر كشور،  ١١٢

احي جغرافيايي بايد مشخص طريقي كه پرتفوي بانك بصورت جغرافيايي اداره مي شود، انتخاب كنند. معيارهاي مورد استفاده در تخصيص وام ها به نو
 شده باشد

گروه بندي از ه استفاده بممكن است مايل  ها بانك كه در هر موردند از طريق استانداردهاي حسابداري پوشش داده شود، تواهم اينك اين امر مي  ١١٣
  حسابداري، باشند.مورد استفاده در  يكسانسررسيدي 

 .وام هاي سررسيد گذشته تهيه كنندطول عمر  همچنين بانك ها ترغيب مي شوند تا تحليلي از  .١١٤
 تخفيفات خاص كه به يك ناحيه جغرافيايي تخصيص نمي يابد بايد بصورت جداگانه افشاء شود.بخشي از  ١١٥
نابع غير قابل وصول در مشرحي از نوع تخفيف، تراز باز تخفيف، لحاظ  مصالحه مبين تخفيفات عام و خاص بصورت تفكيكي مي باشد، اطالعات شامل: ١١٦

ونه تعديالت ديگر( به عنوان گ( يا برعكس) براي زيانهاي احتمالي برآورد شده وام در طول دوره، هر مقابل تخفيف در طول دوره، مقادير نگهداري شده
خفيفات مي باشد. منابع غير تنمونه تفاوت نرخ ارز، تركيب كسب و كار، تملك و واگذاري واحدهاي فرعي مستقل)، شامل انتقال بين تخفيفات، و خاتمه 

 بصورت مستقيم در صورتحساب درآمد ثبت مي شود، بايد بصورت جداگانه افشاء شود. قابل وصول و بازيافت منمنابع كه
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  5جدول
ريسك اعتباري: افشاهايي براي پرتففوي مشمول رويكرد استاندارد و اوزان ريسك نظارتي در 

  IRB 117رويكردهاي 
  در خصوص پرتفوي هاي تحت رويكرد استاندارد: )a( افشاي كيفي

            سنجي ستقل اعتبار  سه م س صادراتي و مو سه اعتباري  س نام مو
 ؛*هر گونه تغييراتمورد استفاده به عالوه داليل 

    صوص آن سك كه در خ سه    انواع منابع در معرض ري س ها هر مو
 شود؛بكار گرفته مي

            هاي به  قال رت فاده  براي انت ــت هاي مورد اس ند ــرحي از فراي ش
 موضوعات عمومي به دارايي هاي مقايسه پذير در دفتر بانكي؛ و 

 ستفاده در       -تنظيم مقياس حرفي سه مورد ا س عددي براي هر مو
  .118بندي هاي ريسك دسته

تحت  پس از كاهش ريسك در مورد مقدار منابع در معرض ريسك   (b)  افشاي كمي
ستاندارد  شده و فاقد رتبه)  ، مقدار مانده بانك( رتبهرويكرد ا بندي 

 در هر دسته ريسك و به همين ترتيب موارد قابل كسر؛ و

      شمول اوزان ريسك نظارتي در در مورد منابع در معرض ريسك م
IRB       سته شمول معيارهاي د صول وام دهي خاص م (هر گونه مح

بندي نظارتي و حقوق صــاحبان ســهام تحت روش وزن ريســك 
  ساده) مقدار كل مانده بانك در هر دسته ريسك.

  

  IRBريسك اعتباري: افشاء براي پرتفوي هاي مشمول رويكردهاي 

ــند، معرفي رويكرد مبتني بر   826 ــرمايه نظارتي     IRBبندي داخلي( رتبه . يكي از بخش هاي مهم اين س ) در ارزيابي س

سك اعتباري مي  شد. تا حد زيادي، بانك براي ري صالحديد در بكارگيري داده با سرمايه    ها از  سبات  هاي داخلي در محا

به عنوان مبنايي براي مجموعه اي از افشــاءها درنظر  IRBنظارتي خود برخوردار هســتند. در اين بخش فرعي، رويكرد 

ــاركت كنندگان بازار فراهم نمايد. افزون بر آن، اين گونه                گرف ــده تا اطالعات درباره كيفيت دارايي ها را براي مش ته ش

صله در پرتو منابع در معرض           سرمايه حا شاركت كنندگان در بازار براي ارزيابي  سطه ايجاد امكان براي م شاءها بوا اف

هايي كه بر تحليل منابع در معرض اي افشاي كمي وجود دارد: آن ريسك، حايز اهميت تلقي مي گردند. دو دسته بندي بر  

ــك و ارزيابي تمركز دارند ( مانند ورودي ها) و آن      ــاخص        ريس هايي كه بر رخدادهاي واقعي(به عنوان مبنايي در تهيه ش

ات زمينه اي را قابليت اتكاي محتمل اطالعات افشاء شده) متمركز مي شوند. اين موارد با نظامات افشاي كيفي كه اطالع    

                                                 
 درصد كل پرتفوي وام بكار گرفته مي شود. 1زماني استفاده مي شود كه رتبه بندي براي كمتر از  ،استثناي حداقلي ١١٧
 ضرورتي به افشاي اطالعات نيست.در صورتي كه بانك منطبق با طرح ريزي استاندارد منتشره توسط ناظر مربوط باشد،  ١١٨
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ضات پايه اي چارچوب    ستم هاي     تهيه مي IRBدر خصوص مفرو سي ستفاده از  به عنوان بخشي از چارچوب   IRBكند، ا

شود. نظام هاي افشاء به دنبال آن   ، تكميل مي IRBمديريت ريسك و وسيله اي براي راستي آزمايي نتايج سيستم هاي      

و  IRBهاي استفاده كننده از سازند  تا منابع در معرض ريسك اعتباري بانك هستند تا مشاركت كنندگان در بازار را قادر

سب بودن چارچوب   صي يا     ، IRBاجراي كلي آن و منا صا شكار كردن اطالعات اخت ضاعف كردن  بدون آ نقش ناظر در م

   ايند.ارزيابي نمرا  ،مستقر IRBات چارچوب يراستي آزمايي جزي

  6جدول
  IRBريسك اعتباري: افشاء براي پرتفوي هاي مشمول رويكردهاي 

  پذيرش رويكرد توسط ناظران/انتقال مورد تائيد نظارتي  )a(  افشاي كيفي
(b) :تشريح و بررسي  

     ستم رتبه سي بندي داخلي و ارتباط بين رتبه هاي داخلي و ساختار 
 مستقل؛

  ــده براي ــتفاده از برآوردهاي داخلي غير از موارد بكار گرفته ش اس
 ؛IRBاي اهداف سرمايه

  فرايند مديريت و شناسايي كاهش ريسك اعتباري؛ و 

      ــتم رتبه ــيس ــازكارهاي كنترلي براي  س ــامل مباحث     س بندي ش
  بندي.استقالل، پاسخگويي و بررسي سيستم هاي رتبه

(c)  ي پرتفو 5بصورت مجزا براي  تهيه شده داخلي، بنديرتبهفرايند  شرح
  متمايز زير:

      شركتي( شامل نهادهاي كوچك و متوسط، وام دهي خاص و اسناد
 دريافتني شركتي خريداري شده)، دولتي و بانكي؛

 ؛ 119ابزارهاي مالكانه 

 وام هاي رهني مسكوني؛ 

 ؛ و120وام هاي خرد گردان واجد شرايط 

 .ساير وام هاي خرد 

  براي هر پرتفوي شامل موارد زير باشد: شرح فوق بايد
 انواع منابع در معرض ريسك موجود در پرتفوي؛ 

 ــتي آزمايي احتمال تعاريف، روش ها و داده هاي براي برآورد و راس
شمول رويكرد     ، و PDنكول صوص پرتفوي م و/ يا   )IRB( در خ

ــتفاده در   EADمنابع در زمان نكول ــات مورد اس ــامل مفروض ، ش

                                                 
ابزارهاي مالكانه موجود در  براي PD/LGDند كه بانك از رويكرد ضرورت دارد صرفاً ابزارهاي مالكانه اي به عنوان پرتفوي مجزا افشاء شو در اينجا ١١٩

  دفتر بانكي استفاده مي كند.
گر اينكه اين گونه پرتفوي ها بانك بايد بين منابع خرد گردان واجد شرايط و ساير منابع خرد تفكيك قايل شود م در هر دو مورد افشاي كمي و كيفي، ١٢٠

افي مشابه بوده به نحوي كه از نقطه نظر اندازه فاقد اهميت بوده ( نسبت به منابع در معرض ريسك اعتباري كلي) و مشخصه ريسكي هر پرتفوي بقدر ك
 .ي به درك كاربران از مشخصه ريسكي كسب و كار خرد بانك ننمايد  افشاي جداگانه آن كمك
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 و  121متغيرها؛ استخراج اين

  از تعريف  89و زير نويس  456شرح انحراف مجاز تحت پاراگراف
ــتمل بر   ــود، مش ــورتي كه حايز اهميت تلقي ش مرجع نكول در ص
سط اين قبيل    سترده اي از پرتفوي/پرتفوهايي كه تو بخش هاي گ

  122انحرافات متاثر شده اند.
افشاي كمي: 

  *ارزيابي ريسك
(d) در باال) به استثناي پرتفوي خرد، اطالعات  براي هر پرتفوي(تعريف شده

زير از ميان تعداد كافي درجات احتمال نكول( شامل نكول) بمنظور مجاز 
  ارايه شود: 123كردن تفكيك معنادار ريسك اعتباري

     شركتي، دولتي و بانكي، مانده سك( براي  كل منابع در معرض ري
ــده؛   ــت نش  24وام ها و منابع با فرض نكول در مورد تعهدات برداش

 براي ابزارهاي مالكانه، مقدار مانده)؛

 رويكرد  هاي اســتفاده كننده ازدر خصــوص بانكIRB   ،پيشــرفته
ــك( به       زيان با فرض نكول ميانگين موزون منبع در معرض ريس

 درصد) ؛ و

 وزن ريسك ميانگين موزون منبع در معرض ريسك ؛ 

پيشرفته، مقدار  IRBهاي استفاده كننده از رويكرد در خصوص بانك
تعهدات برداشت نشده و ميانگين با فرض نكول منبع در معرض ريسك 

  125موزون براي هر پرتفوي؛
  :126يا براي هر پرتفوي خرد ( طبق تعريف باال) موارد زير افشا شود

          نه به عنوان نمو عه اي(   ناي مجمو باال بر مب ندرج در  افشـــاي م
 همسان با پرتفوي هاي غير خرد)؛ يا

   تحليل منابع در معرض ريسك بر مبناي مجموعه اي( مانده وام ها
ــوص تعهدات) در مقابل تعداد كافي  و منابع با فرض نكول در خص

                                                 
دل، تشريح تعاريف متغيرها، ، بلكه بايد براي خواننده خالصه جامعي از رويكرد مندارد بصورت كامل اين افشاء الزامي در خصوص تشريح تفصيلي مدل ١٢١

پرتفوي انجام  5ر خصوص هر دك كمي مندرج در زير، ارايه نمايد. اين امر بايد و روش هايي براي برآورد و راستي آزمايي آن متغيرها در افشاي ريس
 شود. بانك بايد هر گونه تفاوت حايز اهميت در رويكرد را در برآورد اين متغيرها درون هر پرتفوي، استخراج كند.

واگرايي حايز اهميتي از تعريف  بانك ها صرفاً نواحي اصلي كه . صرورت دارداين امر بايد زمينه افشاي كمي مورد استفاده را براي خواننده تهيه كند ١٢٢
 PDدرجه احتمال نكول  مرجع نكول وجود دارد به نحوي كه مي تواند بر توانايي خواننده در مقايسه و درك افشاي منابع در معرض ريسك از طريق

 تاثير گذار باشد، را تشريح كنند.
ه رسميت شناخته ب 2، خالص سازي و و تضامين/ اوراق مشتقه اعتباري را در مواردي كه تحت بخش بايد تاثير وثيقه EADو  PD ،LGDافشاي  ١٢٣

هر درجه باشد.  بايد مشتمل بر ميانگين احتمال نكول موزون به منبع در معرض ريسك  براي PDشده است را منعكس نمايد. افشاي هر درجه 
 باشد. IRBه در رويكرد مورد استفاد PDع مي كند، اين بايد نمايانگر تفكيك توزيع درجات را براي اهداف افشا، تجمي PDهنگامي كه بانك درجات 

 يه شود.در خصوص تعهدات برداشت نشده مي تواند بر مبناي تركيبي براي اين گونه افشاها ارا مانده وام و منابع با فرض نكول ١٢٤
معنادارتر بودن ريسك مفيد  براي هر پرتفوي انجام دهد. به هر حال، هنگامي كه بانك آن را در ارزيابي EADاز  ضرورت دارد بانك صرفاً يك تخمين ١٢٥

 تبط، افشاء نمايد.در مقابل منابع در معرض ريسك برداشت نشده مر EADرا در ميان دسته هايي از  EADتشخيص دهد، همچنين مي تواند تخمين 

نگامي كه باور داشته باشند كه هاز افشاي تهيه شده براي پرتفوي هاي غير خرد تبعيت كنند. در هر حال،  د تا ز بانك ها بطور متعارف انتظار مي روا ١٢٦
توانند گزينه درجات زيان مورد انتظار را به عنوان مبناي افشاء آن مي تواند تمايز معناداري از ريسك اعتباري را براي خواننده فراهم كند، بانك ها مي

نگر تفكيك توزيع آن درجات اين بايد نمايا ) براي اهداف افشاء تجميع مي كند،ELيا   PD/LGDنگامي كه بانك رتبه هاي داخلي را (انتخاب كنند. ه
 باشد. IRBمورد استفاده در رويكرد 
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نادا          يك مع جاز كردن تفك ظار بمنظور م يان مورد انت جات ز ر در
 ريسك اعتباري.

افشاي كمي: نتايج 
  تاريخي*

(e) ر زيان واقعي( به عنوان مثال مطالبات غير قابل وصول و و ذخاير خاص) د
 دوره قبل براي هر پرتفوي(طبق تعريف باال) و اينكه چگونه اين امر از

شود. بحث عواملي كه در دوره قبلي بر تجربه زيان تجربه گذشته متمايز مي
انگين نرخ بوده اند به عنوان مثال، تجربياتي كه بانك باالتر از ميتاثير گذار 

اشته دنكول يا باالتر از ميانگين زيان با فرض نكول يا منابع با فرض نكول 
  است.

(f) .127برآوردهاي بانك در مقابل  رخدادهاي واقعي در دوره بلندمدت تر 
دهاي زيان ها در حداقل، اين امر بايد مشتمل بر اطالعاتي در خصوص برآور

مقابل  زيان هاي واقعي در هر پرتفوي(طبق تعريف باال) در طول دوره اي 
بندي داخلي براي هر باشد كه امكان ارزيابي معنادار عملكرد فرايند رتبه

را فراهم آورد. عالوه بر آن و در موارد مقتضي، بانك بايد آن را  128پرتفوي
هاي استفاده كننده خصوص بانك براي تهيه تحليل رخداد احتمال نكول ودر

پيشرفته، زيان با فرض نكول و منابع با فرض نكول، در  IRBاز رويكرد 
 129نمايد. مطرح در افشاي ارزيابي ريسك باال، تجزيهمقابل برآوردهاي 

  

  7جدول
  IRB 130،131و  كاهش ريسك اعتباري: افشاء براي رويكردهاي استاندارد

) در ارتباط با كاهش ريسك 824كيفي كلي (پاراگراف الزامات افشاي  )a( افشاي كيفي
  اعتباري، شامل:

    فرايندها و خط مشي هايي براي خالص سازي اقالم باال و زير خط
 كند، ؛ترازنامه، و حدودي كه بانك از آن استفاده مي

                                                 
شده در      ١٢٧ شتر خواننده در مورد قابليت اتكاي اطالعات تهيه  شاء بمنزله روش ديگري براي اطالع بي شاي كيف "اين اف سك  ارزيابيي: اف در بلند مدت  "ري

ه اي به اين دليل است  الزامي مي باشد، در ضمن از قبول پيش از موعد آن استقبال مي شود. اجراي مرحل     2009قلمداد مي گردد. افشاء از انتهاي سال   
  را معنادارتر نمايند.تا بواسطه زمان كافي بانك ها قادر باشند داده هاي طوالني مدت تري ايجاد نموده و بوسيله آن افشاء 

فشاء را با داده هاي تا حد كميته در خصوص دوره مورد استفاده براي اين ارزيابي چيزي را تجويز نمي كند. به محض اجرا، انتظار مي رود كه بانك اين ا ١٢٨
در طول دوره  PDراي هر درجه نگين نرخ نكول را بسال را در اختيار دارد، بايد ميا  10به عنوان نمونه اگر بانك داده هاي  امكان بلند مدت، تهيه نمايد،

  ساله افشاء نمايد. ضرورتي ندارد كه مقادير ساالنه افشاء شوند. 10
افشــاي كمي:  "ردهاي موجود در اين مورد را تا اندازه اي تجزيه كند تا اين امكان را براي اســتفاده كنندگان فراهم كند قابليت اتكاي برآو بايد ها بانك ١٢٩

، PDبراوردهاي بانك از  را با بينش بهتري بررســي كنند. بويژه بانك ها بايد اين اطالعات را هنگامي كه  تفاوت هاي حايز اهميتي بين "ي ريســكارزياب
LGD  وEAD  ارايه  بيل تفاوت هاقدر مقايســه با رخدادهاي واقعي در بلند مدت وجود دارد، ارايه نمايند. بانك ها همچنين بايد توضــيحاتي براي اين
 دهند.

سك اعتباري كه براي هدف كاهش    ١٣٠ شاي زير را دراتباط با كاهش ري س      حداقل بانك بايد اف سند به ر سرمايه اي كه در اين  شده    الزامات  شناخته  ميت 
سايي قرار            شنا سكي كه مورد  شتر در خصوص كاهنده هاي ري شد، بانك بمنظور ارايه اطالعات بي ست، انجام دهد. جايي كه مرتبط با گرفته اند، ترغيب نا

 مي شوند.
اي كاهش ريسك بايد از افش ساختار اوراق بهادارسازي تركيبي قلمداد مي گردد،اوراق مشتقه اعتباري، كه مطابق هدف اين سند، به عنوان بخشي از  ١٣١

 اعتباري مستثي شده و در زمره موارد مرتبط با اوراق بهادار سازي لحاظ شود.
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 فرايندها و خط مشي هايي براي ارزش گذاري و مديريت وثيقه؛ 

 د بانك؛ تشريح انواع اصلي وثيقه موجود نز 

   ــتقه اعتباري و ــامنين/طرف هاي مقابل اوراق مش ــلي ض انواع اص
 ها؛ واعتبار آن

         كاهش يا بازار) در بين  ــك(اعتباري  اطالعاتي درباره تمركز ريس
  دهنده هاي اخذ شده.

در خصوص هر پرتفوي ريسك اعتباري افشاء شده بصورت مجزا  تحت   (b)  افشاي كمي
( در صورت پايه، كل منبع در معرض ريسك IRBرويكرد استاندارد و / يا 

شده  امكان ، بعد از خالص سازي اقالم باال و زير خط ترازنامه) پوشش داده
  توسط موارد زير:

  وثيقه مالي قابل قبول؛ و 

  ساير وثايقIRB قابل قبول؛ 

 132بعد از اعمال تعديل

(c)         شده بصورت مجزا در خصوص هر پرتفوي ريسك اعتباري افشاء 
ستاندارد و / يا   سك  IRBتحت رويكرد ا (  ، كل منبع در معرض ري

باال و زير خط         خالص ســازي اقالم  عد از  كان ، ب ــورت ام در ص
  ترازنامه) پوشش داده شده توسط تضامين/اوراق مشتقه اعتباري.

  

  8جدول
  ريسك مرتبط با ريسك اعتباري طرف مقابل افشاء كلي براي منابع در معرض

اق ) در ارتباط با اور825و   824الزامات افشاي كيفي كلي (پاراگراف هاي )a( افشاي كيفي
  مشتقه و ريسك اعتباري طرف مقابل، شامل:

   ــادي و حدود ــرمايه اقتص ــتفاده در تعيين س بحث روش مورد اس
 مقابل؛اعتباري براي منابع در معرض ريسك اعتباري طرف 

  بحث خط مشي هاي ايمن كردن وثايق و ايجاد اندوخته اعتباري؛ 

     بحث خط مشي ها با توجه به ريسك همبستگي معكوس منابع در
 معرض ريسك با كيفيت اعتباري طرف مقابل؛

             با فرض بايد  بانك  كه  تاثير ميزان وثيقه اي  ــوص  بحث در خص
  كاهش رتبه اعتباري فراهم كند.

ارزش منصفانه مثبت ناخالص قراردادها، خالص سازي منافع ، خالص منبع   (b)  افشاي كمي
در معرض ريسك جاري، وثايق نگهداري شده( شامل نوع به عنوان نمونه 
نقد، اوراق بهادار دولتي و غيره)، و خالص منابع در معرض ريسك اعتباري 

                                                 
ارچوب مجاز د در چدر صورت امكان، كل منبع در معرض رريسك پوشش داده شده توسط وثيقه بعد از تعديل، باي در صورت اعمال رويكرد جامع، ١٣٢

 ،كسر شود تا هرگونه تعديل مثبت بيشتر منبع در معرض ريسك را حذف كند. 2تحت بخش 
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 همچنين گزارش سنجه هاي منابع با فرض نكول، يا مقدار 133اوراق مشتقه.
منابع در معرض ريسك تحت روش مدل داخلي، مدل استاندارد يا روش 

  منبع در معرض ريسك جاري، هر يك كه امكان پذير باشد. 
ارزش فرضي پوشش اوراق مشتقه اعتباري و توزيع منبع در معرض ريسك 

 .134اعتباري جاري از طريق انواع منابع اعتباري

(c)  ايجاد ريســك اعتباري  معامالت اوراق مشــتقه اعتباري كه موجب
سك مي    صوص منابع در معرض ري شود (ارزش  طرف مقابل در خ

ــتفاده براي پرتفوي اعتباري خود   ــده بين اس ــي)، تفكيك ش فرض
سطه گري        صوص فعاليت هاي وا سه، به همين ترتيب در خ س مو
ــتفاده    ــتقه اعتباري اس ــوالت اوراق مش ــامل  توزيع محص آن، ش

شش هاي   135شده  شتر از طريق پو شده و فروخته   ، كه بي خريداري 
  شده در مورد هر گروه محصول متمايز گردند.

(d)            ــوص ــورتي كه بانك تاييديه نظارتي را در خص تخمين آلفا در ص
  امكان برآورد آلفا دريافت نموده باشد.

  

  9 جدول
  136IRB اوراق بهادار سازي: افشاء در خصوص رويكردهاي استاندارد و

 افشاي كيفي

   

)a(  پاراگراف هايالزامات) در ارتباط با اوراق 824افشاي كيفي كلي (
  بهادارسازي( از جمله تركيبي)، شامل بحث:

  اهداف بانك در ارتباط با فعاليت هاي اوراق بهادار ســازي، شــامل
نابع در معرض            باري م ها ريســك اعت يت  عال كه اين ف ندازه اي  ا

ساير        شده پايه را از بانك به  سازي  سك اوراق بهادار  نهادها ري
 كند؛منتقل مي

        ــازي ايفا مي ــي كه بانك در فرايند اوراق بهادار س كند و حد   نقش
 ها؛ ومشاركت بانك در هر يك از آن

         ــرمايه نظارتي( مانند رويكرد مبتني بر رتبه بندي،  رويكردهاي س
 رويكرد مبتني بر ارزيابي داخلي و رويكرد مبتني بر فرمول نظارتي)  

صوص فعايت ها  سازي خود از آن كه بانك در خ ها ي اوراق بهادار 
  كند.پيروي مي

                                                 
اصل از توافقات منافع ح منبع در معرض ريسك اعتباري خالص، منبع در معرض ريسك اعتباري در خصوص معامالت اوراق مشتقه بعد از احتساب ١٣٣

ه مشاركت كنندگان در برتيبات وثيقه اي مي باشد. مقدار فرضي پوشش اوراق مشتقه اعتباري، خالص سازي داراي ضمانت اجراي قانوني و همچنين ت
 بازار، منبع اضافي كاهش ريسك اعتباري را نشان مي دهد.

 كااليي و ساير گردد.قراردادهاي  وقراردادهاي ابزار مالكانه، اوراق مشتقه اعتباري،  نرخ ارز، هاينرخ بهره، قرارداد هاياين مي تواند شامل قرارداد ١٣٤
 ساير گردد.ختيار معامله اعباري و قرارداد معاوضه بازده كل، انكول، قرارداد معاوضه اين مي تواند مشتمل بر  ١٣٥
 فراهم ي،تجاري به پشتوانه داراي اوراق سازكارهاي تسهيليبه عنوان نمونه، باني، سرمايه گذار، ارايه دهنده خدمت، فراهم كننده ارتقا اعتباري، حامي  ١٣٦

 كننده قرارداد معاوضه.فراهم كننده نقدينگي، 
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(b)   خالصه اي از خط مشي هاي حسابداري بانك در خصوص فعاليت هاي
  اوراق بهادارسازي، مشتمل بر:

 آيا معامالت به عنوان فروش يا تأمين مالي تلقي مي گردند؛ 

 شناسايي عوايد فروش 

      صلي در خصوص ارزش گذاري منافع ضات ا شامل   مفرو شته،  انبا
هر گونه تغيير حايز اهميت از آخرين دوره گزارش دهي و تاثير آن     

 تغيير؛ و

       ساير صورتي كه از طريق  سازي تركيبي در ترتيبات اوراق بهادار
 خط مشي هاي حسابداري پوشش داده نشود( مانند اوراق مشتقه).

(c)  بهادارسازي و نام مؤسسات مستقل اعتبارسنجي مورد استفاده در  اوراق
بهادارسازي كه هر موسسه در خصوص آن بكار گرفته   انواع منابع اوراق

  شود. مي
كل مانده منابع در معرض ريسك اوراق بهادارسازي شده توسط بانك و   (d)  افشاي كمي

منوط به چارچوب اوراق بهادارسازي( به تفكيك متعارف/تركيبي)، از طريق 
 .138،139، 137نوع منبع در معرض ريسك

(e)  در خصوص منابع در معرض ريسك اوراق بهادار سازي شده توسط بانك و
 :225چارچوب اوراق بهادارسازي منوط به

          سيد سرر ساله دار/  شده م سازي  مقدار دارايي هاي اوراق بهادار
 گذشته؛ و 

 140زيان هاي شناسايي شده توسط بانك در طول دوره جاري 

  به تفكيك نوع منبع در معرض ريسك.
(f)  مقدار كل منابع در معرض ريسك اوراق بهادارسازي شده انباشته يا

  به تفكيك نوع منبع. 141خريداري شده
(g)  مقدار كل منابع در معرض ريسك اوراق بهادارسازي شده انباشته يا

مرتبط با اين منابع در معرض  IRBاي و پوشش سرمايه 227خريداري شده
هاي وزن ريسك. منابع در معرض تعداد معنادار گروه ريسك به تفكيك

ريسك كه بطور كامل از سرمايه اليه اول كسر شده اند، ارتقاء دهنده هاي 
بهره اي كه از كل سرمايه كسر شده اند، و ساير منابع در اعتباري صرفاً

                                                 
 خودرو و غيره. مسكوني، تسهيالتبه عنوان نمونه، كارت هاي اعتباري،  ١٣٧
ي كند، بايد بصورت جداگانه هيچ گونه منابع در معرض ريسك اوراق بهادار سازي را انباشته نم كه بموجب آن بانك بانيمعامالت اوراق بهادارسازي ١٣٨

 نمايش داده شود ليكن ضرورت دارد كه صرفاً براي سال شروع گزارش شوند.
ر نقش حامي ظاهر مي شود درفاً در شرايط مقتضي، بانك ها ترغيب مي شوند تا  بين منابع در معرض ريسك ناشي از فعاليت هايي كه بانك در آنها ص ١٣٩

ي مي باشند، تمايز ايجاد با منابع در معرض ريسكي كه حاصل از ساير فعاليت هاي اوراق بهادارسازي بانك كه مشروط به چارچوب اوراق بهادار ساز
 كند.

 موارد صرفاً يا كاهش ارزش اسمي بانك باقي بماند) ( در صورتي كه دارايي در ترازنامه مطالبات غير قابل وصول /ارايه شده عنوان نمونه، تخفيفات به ١٤٠
 بهره اي يا ساير بهره هاي باقيمانده.

يالت نقدينگي، ساير ، شامل، ولي نه محدود به، اوراق بهادار، تسه4، قسمت 2بشرح مندرج در بخش  بهادارسازي، منابع در معرض ريسك اوراق ١٤١
 بهره اي، حساب هاي وثايق نقدي و ساير دارايي هاي تبعي مي باشد. رد صرفا ًتعهدات و ارتقا دهنده هاي اعتباري از قبيل موا
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معرض ريسك كسر شده از كل سرمايه، بايد بصورت جداگانه بر حسب 
  نوع دارايي پايه افشاء شوند.

(h) خصوص اوراق بهادارسازي مشروط به ترتيبات تسويه پيش از موعد،  در
  ده:اقالم زير بر حسب نوع دارايي پايه براي تسهيالت اوراق بهادارسازي ش

       كل منابع در معرض ريسك برداشت شده نسبت به منافع سرمايه
 گذاران و فروشندگان؛

   سرمايه سهم    IRBاي پوشش  شده به بانك در مقابل  كلي تحميل 
شت و خطوط      ا شنده) از تراز بردا شته خود(به عنوان نمونه فرو نبا

 برداشت نشده؛ و

   سرمايه سهم    IRBاي پوشش  شده به بانك در مقابل  كلي تحميل 
  سرمايه گذاران از تراز برداشت و خطوط برداشت نشده.

(i) ول كنند و همچنين مشمكه از رويكرد استاندارد استفاده مي يهايبانك
اي مندرج در رويكرد هستند، اما بايد پوشش سرمايه (h)و  (g)افشاهاي

  استاندارد را بكار گيرند.
(j)  ر دخالصه فعاليت هاي اوراق بهادارسازي سال جاري مشتمل بر مقدار منابع

معرض ريسك اوراق بهادارسازي شده( برحسب نوع منابع در معرض 
بر حسب نوع ريسك)، و عايدي يا زيان شناسايي شده ناشي از فروش 

  دارايي.
  

  

 ريسك بازار .3

  10 جدول
  142ي استفاده كننده از رويكرد استانداردهابانكريسك بازار: افشاء براي 

 ) براي ريسك بازار مشتمل بر  824الزامات افشاي كيفي كلي (پاراگراف  )a( افشاي كيفي
  پرتفوي هاي پوشش داده شده توسط رويكرد استاندارد. 

  اي براي:الزامات سرمايه  (b)  افشاي كمي
 ريسك نرخ بهره؛ 

 ريسك وضعيت ابزارهاي مالكانه؛ 

  ريسك نرخ ارز؛ و 

 .ريسك كاال 

  
  
  
  
  

                                                 
  دارد. VI C، قسمت 2مطابق تعريف مندرج در بخش  "روش اندازه گيري استاندارد"رويكرد استاندارد در اينجا اشاره به  ١٤٢
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  11 جدول
) در خصوص IMAي استفاده كننده از رويكرد مدل داخلي(هابانكريسك بازار: افشاء در خصوص 

  هاي تجاريپرتفوي
 افشاي كيفي

   

)a(  پاراگراف الزامات افشاي كيفي كلي)در خصوص ريسك بازار مشتمل 824 (
. (IMA) هاي داخليبر پرتفوي هاي پوشش داده شده توسط رويكرد مدل

زش گذاري رهنمود ار "هاي تطبيق با افزون بر آن، بحث حدود و روش
 690براي وضعيت هاي نگهداري شده در دفتر تجاري( پاراگراف  "احتياطي

  ).701تا 

(b)   باشد كه ارزيابي بانكي بر تفسير استانداردهاي سالمتبحث بايد مشتمل 
داخلي كفايت سرمايه بانك بر پايه آن بنا نهاده شده است. همچنين آن 

بايد شامل تشريح روش مورد استفاده جهت حصول ارزيابي كفايت سرمايه 
  باشد بانكي سازگار با استانداردهاي سالمت

(c)  در خصوص هر پرتفوي پوشش داده شده توسطIMA:  
 ويژگي هاي مدل مورد استفاده؛ 

  شرح آزمون بحران اعمال شده در خصوص پرتفوي؛ و 

  شــرح رويكرد مورد اســتفاده در خصــوص پس آزمايي/ راســتي
  آزمايي دقت و سازگاري مدل داخلي و فرايندهاي مدل سازي.

(d)  .گستره پذيرش توسط ناظران 

  :IMAدر خصوص پرتفوي هاي تجاري تحت   (e)  كميافشاي 
    ) باالترين، ميانگين و كمترين مقدار ارزش در معرض خطرVaR (

 در طول و پايان دوره گزارش دهي؛ و

  ) قايســـه تخمين ارزش در معرض خطر يان     VaRم يد/ز با عوا  (
ــط بانك، با تحليل        ــده توس داده هاي خارج از   "واقعي تجربه ش

  .در نتايج آزمون پس آزمايي با اهميت "روند
  

 ريسك عملياتي . 4

 

  12 جدول
  ريسك عملياتي

 افشاي كيفي

   

)a(  پاراگراف) يابي ) ، رويكرد(هاي) ارز824افزون بر الزامات افشاي كيفي كلي
  ريسك عملياتي كه بانك واجد صالحيت استفاده از آن است.سرمايه

(b)   استفاده توسط بانك، مشتملشرح رويكرد اندازه گيري پيشرفته ،در صورت 
بر بحث عوامل داخلي و خارجي مرتبط كه در رويكرد اندازه گيري بانك 
لحاظ شده است. در خصوص موارد استفاده بخشي، گستره و پوشش 

  رويكردهاي متفاوت مورد استفاده.
)c( * هاي استفاده كننده از رويكرد اندازه گيري پيشرفته، شرح در خصوص بانك

  از بيمه با هدف كاهش ريسك عملياتي.استفاده 
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 ابزارهاي مالكانه .5

  13جدول 
  ابزارهاي مالكانه: افشاء در خصوص وضعيت هاي دفتر بانكي

 افشاي كيفي

   

)a(  پاراگراف) در ارتباط با ريسك ابزارهاي824الزامات افشاي كيفي كلي ( 
  مالكانه، مشتمل بر:

   هايي    تمايز بين ــوص   نگهداري هلدينگ  عوايد   ها آنكه در خص
اي مورد انتظار است و مواردي كه بمنظور اهداف ديگري از  سرمايه 

 جمله به داليل ارتباطاتي و راهبردي نگهداري شده اند؛ و 

  بحث خط مشي هاي باهميتي كه ارزش گذاري و حسابداري حقوق
شش مي  شتمل  و منافع مالكانه در دفتر بانكي را پو دهد. اين امر م

هاي ارزش گذاري مورد استفاده  داري و روشبر تكنيك هاي حساب 
ــلي موثر بر ارزش گذاري و   ــيوه هاي اص ــات و ش ــامل مفروض ش

  باشد.همچنين تغييرات باهميت در اين شيوه ها ، مي
 ارزش افشاء شده در ترازنامه سرمايه گذاري ها و همچنين ارزش منصفانه  (b)  افشاي كمي

رزش ار با مظنه قيمت، مقايسه اسرمايه گذاري هاي مذكور؛ براي اوراق بهاد
سهام با مظنه قيمت عمومي در هنگامي كه قيمت سهام تفاوت با اهميتي 

  نسبت به ارزش منصفانه دارد.
(c)  تواند به عنوان نوع و ماهيت سرمايه گذاري ها، مشتمل بر مقداري كه مي

  يكي از موارد زير طبقه بندي شود:
 قابل خريد و فروش عمومي؛ و 

 اختصاصي. نگهداري  
(d)   عوايد(زيان هاي) تحقق يافته تجمعي حاصل از فروش و تصفيه در دوره

  گزارش دهي.
(e)   143كل عوايد(زيان هاي) محقق نشده 

 144كل عوايد(زيان هاي) نهفته ارزش گذاري مجدد  

     سرمايه اليه شده در  سرمايه  1هر مقدار از موارد باال لحاظ   و/ يا 
  .2اليه 

  
(f)   اي تفكيك شده بر حسب گروه بندي مناسب ابزارهاي سرمايهالزامات

هاي بانك و همچنين مقدار كل  و نوع سرمايه مالكانه، سازگار با روش
ستثناء گذاري در ابزارهاي مالكانه مشروط به هر گونه انتقال نظارتي يا حق ا

  با توجه به الزامات سرمايه نظارتي.
  

                                                 
 سود و زيان. (زيان هاي) محقق نشده كه در ترازنامه شناسايي شده ولي نه از طريق حساب عوايد ١٤٣
 ب سود و زيان شناسايي شده اند.از طريق حسايا نه  در ترازنامه نه (زيان هاي) محقق نشده كه  عوايد ١٤٤
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 ريسك نرخ بهره در دفتر بانكي . 6

  14جدول 
  )IRRBBريسك نرخ بهره در دفتر بانكي(

 افشاي كيفي

   

)a(  پاراگراف) مشتمل بر ماهيت ريسك نرخ 824الزامات كلي افشاي كيفي (
بهره در دفتر بانكي و مفروضات اصلي، شامل مفروضات مرتبط با پيش 

پرداخت وام و رفتار سپردهاي فاقد سررسيد و تواتر اندازه گيري ريسك 
  بانكي.نرخ بهره دفتر 

افزايش(كاهش) در عوايد يا ارزش اقتصادي ( يا سنجه مرتبط مورد  )b(  افشاي كمي
استفاده مديريت) در خصوص شوك هاي رو به باال و پايين نرخ منطبق با 

روش مديريت در اندازه گيري ريسك نرخ بهره دفتر بانكي، به تفكيك 
  ارزها( در صورت مرتبط بودن).

  

  

  1پيوست 

  در خصوص ابزارهاي نوآورانه 1اليه  ٪15حد 

سبه حد     .1 ست تبيين محا صوص ابزارهاي نوآورانه  ٪15هدف اين پيو ست كه در اكتبر   در خ مورد توافق كميته ا

 منتشر شده است. 1998

شوند.      ٪15مقدار ابزارهاي نوآورانه محدود به  .2 سرقفلي مي  سر  دار بمنظور تعيين مق سرمايه اليه اول پس از ك

ــرمايه اليه         اي نوآورانه، بانك   مجاز ابزاره    ٪65/17ابزارهاي غيرنوآورانه را در عدد     1ها و ناظران بايد مقدار س

 باشد.) مي٪15/٪85=  ٪17,65( به عبارت ديگر  ٪85بر  ٪15ضرب كنند. اين عدد حاصل تقسيم 

سهام عادي،   75به عنوان مثال، بانكي با  .3 سهام ممتاز دائمي غير تجمعي،   15يورو  در  يوروسهم اقليت  5يورو 

شده، و         ستقل تلفيق  سسه فرعي م سرمايه    10سهام عادي مو سرقفلي را در نظر بگيريد. مقدار خالص  يورو 

 غير نوآورانه عبارت خواهد بود از: 1اليه 

85=10-5+15+75  

  داشته باشد عبارتست از: 1در سرمايه اليه  تواندميمقدار مجاز ابزارهاي نوآورانه كه اين بانك  .4

15 =17,65٪    ×85    
  واجد مقدار  1را تا حد مجاز منتشر كند، كل اليه  1در صورتيكه بانك ابزارهاي نوآورانه اليه

  85+15يورو=100
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 خواهد بود. ٪15معادل  1خواهد بود. درصد ابزارهاي نوآورانه به كل اليه 

  

  a1 پيوست

  در سرمايه پايه لحاظ شدهتعريف سرمايه 

A. اجزاي سرمايه 

  : 1اليه 

)a( سهام عادي/سرمايه پرداخت شده 

)b ( ي افشاء شدههااندوخته 

  : 2 اليه

)a( هاي افشاء نشدهاندوخته 

)b ( هاي تجديد ارزيابي دارايي هااندوخته 

)c ( منوط به ذخاير مندرج در پاراگراف هاي و -ذخاير عام/ ذخاير عام زيان)43و  42ام( 

)d( اي دوگانه ( بدهي/مالكانه)ابزارهاي سرمايه 

)e( بدهي هاي تبعي 

  : 3 اليه

، كه مشــتمل بر بدهي تبعي كوتاه  3توانند از ســرمايه اليه ها همچنين ميبنا به صــالحديد مقامات ملي، بانك

ــي از   49 (xxii) و xxi) 49مدت مطابق تعريف پاراگراف هاي  ــرفاً براي هدف رعايت بخش ــند و ص ) اين س

  استفاده كنند. اي ريسك بازار،الزامات سرمايه

سرمايه   سرمايه پايه، منوط به حدو     3و اليه  2، اليه 1اليهمجموع اجزاي  شدن در  شرايط براي لحاظ  د واجد 

  باشد:زير مي

B. حدود و محدوديت ها 

)i (  خواهد بود. 1كل اجزاي اليه  ٪100(تكميلي) حداكثر محدود به 2كل اجزاي اليه 

)ii(  خواهد بود. 1اجزاي اليه  ٪50بدهي هاي تبعي مدت دار حداكثر محدود به 
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)iii(  شش   1سرمايه اليه   ٪250محدود به  3ه سرمايه الي خواهد بود كه بانك ملزم به نگهداري آن جهت پو

 .باشدميريسك بازار 

)iv(             ــت كه منعكس كننده ارزش كمتر ــامل مقاديري اس هنگامي كه ذخاير عام/ ذخيره زيان عمومي وام ش

شد، مقدار اين ذخاي      زها يا نهفته ولي دارايي شده در ترازنامه، با سايي ن شنا ها محدود به ر يا اندوختهيان 

 مي گردد. ٪1,25حداكثر 

)v(   ــوص اوراق بهادار تجلي مي           اندوخته كند (به   هاي تجديد ارزيابي دارايي كه در قالب عوايد نهفته در خص

 خواهد بود. ٪55بخش زير رجوع شود) مشمول تخفيف 

C. كسورات سرمايه پايه 

  :1از اليه كسر 

سرمايه مالكانه حاصل      562از اوراق بهادارسازي منابع در معرض ريسك مطابق پاراگراف   سرقفلي و افزايش 

  اين سند.

  :2اليه سرمايه درصد از  50و  1اليه سرمايه درصد از  50كسر

)i ( .سرمايه گذاري در شركت هاي فرعي مستقل مالي و بانكي تلفيق نشده 

  يي شود.نكته: فرض بر اين است كه اين سند بر مبناي تلفيقي براي گروه هاي بانكي اجرا

)ii( (بنا بر صالحديد مقامات ملي) سرمايه گذاري در سرمايه ساير مؤسسات مالي و بانكي 

)iii( .سرمايه گذاري اقليت حايز اهميت در ساير نهادهاي مالي 

D. تعريف اجزاي سرمايه 

)i (  1اليه: 

 صرفاً مشتمل بر ابزارهاي مالكانه دائمي سهامداران( سهام عادي منتشره كه بصورت كامل پرداخت شده       

سهام ممتاز دائمي غير تجمعي) و اندوخته   شده ( ايجاد يا افزايش از طريق تخصيص    است و  شاء  هاي اف

ــته، ذخيره عام و ذخيره قانوني).    ــود انباش ــهام، س ــرف س ــاير منابع مازاد مانند ص ــته يا س درآمد انباش

شده    اندوخته شاء  سك عام ب     ههاي اف شش ري شامل وجوه عام ( مانند وجوه براي پو انكداري در مچنين 

  ند:كشورهاي معين جامعه اقتصادي اروپا) با داشتن كيفيت مشابه كه بتواند معيارهاي زير را برآورده ك

       سر ماليات يا درآمد قبل از ماليات تعديل شته پس از ك صيص به وجوه بايد بعد از درآمد انبا تخ

 شده براي تمامي بدهي هاي مالياتي بالقوه انجام شود.



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه       
١٨١ 

  شاء      وجوه و تغييرات شره بانك اف صورت جداگانه در حساب هاي منت ورودي و خروجي آن بايد ب

 شوند.

              ــورت نامحدود و فوري و به محض وقوع ــترس بانك بوده تا زيان ها را بص وجوه بايد در دس

 پوشش دهد.

 سود و زيان لحاظ       زيان ها نمي ساب  شوند بلكه بايد در ح ستقيماً از محل وجوه جبران  توانند م

 شوند.

ستقل كه       در  سهام واحدهاي فرعي م شامل منافع اقليت در  ساب هاي تلفيقي، همچنين اين  مورد ح

شــود. اين تعريف پايه از ســرمايه، ذخاير تجديد ارزيابي و ســهام كمتر از مالكيت كامل هســتند، مي

  كند.ممتاز تجمعي را مستثني مي

)ii(  2اليه 

)a( شده  هااندوخته شاء ن شدن در اجزاي    ي اف شرايط لحاظ  شروط بر      واجد  ستند م سرمايه ه تكميلي 

شوند. اين قبيل اندوخته   اينكه اين اندوخته سط ناظران پذيرفته  سود     ها تو شي از مازاد  شامل بخ ها 

ــر ماليات بوده كه بانك  ــته تجمعي پس از كس ــورها مجازند تا آن را به عنوان انباش ها در برخي كش

قيقت كه ذخيره در ترازنامه شــناســايي اندوخته افشــاء نشــده نگهداري كنند. صــرف نظر از اين ح

ر، آن شود، آن بايد واجد كيفيت باال و ويژگيهايي همانند ذخيره سرمايه افشاء شده باشد، همينطو     نمي

شود بلكه بايد بصورت آزادانه        شده، قفل  شناخته  ساير بدهي هاي  و  نبايد توسط هر گونه اندوخته يا 

شش زيان هاي آتي پيش بيني   شد. اين تعريف از اندوخته     فوري جهت پو سترس با شده در د هاي ن

ا رافشــاء نشــده ارزش نهفته حاصــل از نگهداري اوراق بهادار در ترازنامه كمتر از قيمت جاري بازار 

  كند(به بخش زير رجوع شود).مستثني مي

)b (  صل مي  تجديد ارزيابي ذخاير شورها، بانك     به دو روش حا ست، در برخي ك ساير  شود. نخ ها (و 

شامل تمامي مشخصات از      شرك  ت هاي تجاري) مجاز هستند تا دارايي هاي ثابت را بصورت متعارف 

ند. در برخي از اين              يابي كن جديد ارز بازار، ت با تغييرات در ارزش  تا  ــ مان ديگر همراس به ز ماني   ز

شورها، ميزان اين قبيل تجديد ارزيابي  سط قانون تعيين مي ك ين هايي از اشود. تجديد ارزيابي ها تو

  شود. دست  در ترازنامه به عنوان ذخيره تجديد ارزيابي منعكس مي
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مدت  تواند به عنوان نتيجه نگهداري بلند     مي "نهفته "هاي تجديد ارزيابي    دوم، ارزش پنهان اندوخته   

  اوراق بهادار مالكانه ارزش گذاري شده در ترازنامه به بهاي تاريخي تملك دارايي ارايه شود.

لحاظ شود مشروط بر آن كه دارايي بصورت  2تواند در اليه هاي تجديد ارزيابي ميههر دو نوع اندوخت

محتاطانه ارزش گذاري شده ، بصورت كامل احتمال نوسانات قيمت و فروش اجباري را منعكس كند.    

ــوص تفاوت ب  ٪55تخفيف    "نهفته "هاي تجديد ارزيابي     در مورد اندوخته   ين ارزش دفتري در خص

ي فرض  هزينهش بازار اعمال شده تا نوسانات بالقوه اين قالب از سرمايه محقق نشده و     تاريخي و ارز

  آن را منعكس كند. يماليات

)c ( وام-ذخاير عام/اندوخته عام زيان )  ي استفاده كننده از رويكرد استاندارد براي هابانكدر خصوص

ــك اعتباري): ذخاير يا اندوخته زيان        ــده در مقابل    و -ريس كه در حال    زيان هاي آتي  ام نگهداري ش

ضر  شده      حا سايي ن شش زيان هايي كه متعاقباً حايز اهميت بوده و بنابراين واجد  اندشنا  بمنظور پو

ــدن در اجزاي    ــرايط لحاظ ش ــرمايه   ش ــند. ذخاير        س ــترس باش ــتند، آزادانه در دس تكميلي هس

ــب   ــته/منتس ــوص كاهش ارزشوابس ــخص يا  در خص هاي بدهي ذخاير مربوط به دارايي هاي مش

 شــناخته شــده، اعم از فردي يا گروهي، بايد مســتثني شــوند. افزون بر آن، ذخاير عام، اندوخته عام

ــرا -زيان  ــدن در اليه   وام واجد ش ــد دارايي هاي   1,25، حداكثر محدود به    2يط براي لحاظ ش درص

  موزون به ريسك خواهد بود.

)d(  تره اي از ابزارها بوده كه گس بر  اين سرفصل مشتمل    اي (بدهي/مالكانه) دوگانه.ابزارهاي سرمايه

ــورت توامان داراي تركيبي از برخي ويژگي ــرمايه اي و برخي ويژگي هاي بدهي مي كه به ص هاي س

رده . مشخصات دقيق آن ها از كشوري به كشور ديگر متفاوت بوده ولي بايد الزامات زير را برآو    باشند 

  كنند:

 د.نپرداخت شده باش فاقد وثيقه، تبعي و كامال 

  .با اقدام شخص دارنده يا بدون موافقت مقام نظارتي، قابل بازخريد نباشند 

      شند ( بر خالف بدهي سترس با بدون تعهد بانك به توقف نقل و انتقال، جهت پوشش زيان در د

 هاي تبعي متعارف).

  سرمايه صورت دايمي قابل     اگر چه ابزار  ضمن تعهد به پرداخت بهره اي كه ب ست مت اي ممكن ا

ا چشم پوشي نيست، باشند( بر خالف سود تقسيمي در خصوص سهام عادي)، آن بايد در كسر ي
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ــود    كه س گامي  ند،        هن ند امكان پرداخت را فراهم ك بانك نتوا تادن تعهدات     آوري  به تعويق اف

 خدمتي را مجاز كند (مانند سهام ممتاز تجمعي).

ن اظ شدن در اين دسته هستند. افزوسهام ممتاز تجمعي، كه اين ويژگي ها را دارند، واجد شرايط لح

 بر آن، موارد زيرنمونه هايي از ابزارهايي است كه ممكن است واجد شرايط لحاظ شدن باشند: سهام   

سه، گواهي نامه  ممتاز بلند مدت در كانادا،  سهام و اوراق بلند مدت تبعي در فران شركت   اوراق بهادار 

. ت متحدهابزارهاي بدهي قابل تبديل الزام آور در اياال در آلمان، ابزارهاي بدهي دايمي در انگلستان و 

شدن در         شرايط لحاظ  ست واجد  سرمايه بدهي كه اين معيارهارا برآوردن نكنند، ممكن ا ابزارهاي 

  ) شوند.eجزء (

)e(  ــتمل بر : داري تبعي مدت اه  بدهي ــرمايه    مش اي بدهي تبعي فاقد وثيقه متعارف داراي      ابزارهاي س

صلي      سيد ثابت ابزار ا سرر سهام ممتاز قابل بازخريد با دوره محدو   5حداقل زمان مانده به  د. سال و 

درصد به ازاي هر سال اعمال    20 سال آخر به سررسيد، عامل تخفيف ( استهالك) تجمعي     5در طول 

ر ا را به عنوان منبع مستمر، منعكس كند. برخالف ابزارهاي مشمول دشده تا كاهش ارزش اين ابزاره 

ستمر نقل و انتقاالت      dبخش ( صورت م صورت متعارف جهت پوشش زيان بانكي كه ب )، اين ابزارها ب

ــد  50دهد، در اختيار نخواهند بود. به اين دليل، اين گونه ابزارهاحداكثر محدود به           را انجام مي  درص

 .خواهند بود 1اليه 

  2پيوست 
  ها با اوزان ريسكو اجراي فرايند تطبيق ارزيابيسازي پياده -رويكرد استاندارد

سنجي مستقل   اهاي ريسك اعتباري يك موسسه    به دليل مسئوليت ناظران براي تخصيص ارزيابي   .1 واجد عتبار 

ستاندارد،  هاي ريسك شرايط به وزن  كيفي گوناگوني را به بايد فاكتورهاي كمي و  هاآنهاي موجود در رويكرد ا

چنين دهند. ها مورد لحاظ قرار ارزيابي منظور ايجاد تمايز بين درجات مرتبط ريسك بيان شده توسط هر يك از

شامل مواردي از قبيل مجموعه فاكتورهاي كيفي مي شراني كه ه تواند  سسه آن را پوشش مي    اي از نا دهد، ر مؤ

ها و تعريف هر يك از مؤسسات بنديدهد، معني هر يك از اين رتبهبندي كه هر مؤسسه تخصيص ميطيف رتبه

 بندي از نكول باشد. رتبه

هاي ريســك اعتباري به پارامترهاي قابل ســنجش ممكن اســت به افزايش ســازگاري بيشــتر تطبيق ارزيابي .2

ستاندارد كمك   وزن شنهادات كميته را به منظور      هاي ريسك موجود در رويكرد ا ضر، خالصه پي كند. پيوست حا

دهد. پارامترهاي معرفي شده در ادامه به منظور كمك به ناظران در خصوص فرايند تطبيق وزن ريسك ارايه مي
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بندي فراهم آوردن رهنمودي براي ناظران بوده و هدف از آن ايجاد الزامات جديد يا تكميلي براي مؤسسات رتبه

 باشد. مستقل نمياعتباري 

  دو سنجه پيشنهادي -هاي نكول تجمعيارزيابي نرخ

به منظور كمك به حصول اطمينان از اين كه يك وزن ريسك مشخص براي يك ارزيابي ريسك اعتباري خاص  .3

با رتبه ريسـك اعتباري يكسـان    همراهكند كه ناظران نرخ نكول تجمعي را مناسـب اسـت، كميته توصـيه مي   

مورد ارزيابي قرار دهند. ناظران دو ســنجه جداگانه را در خصــوص نرخ نكول تمامي اوراق  تخصــيص يافته به

ــتاندارد در مورد هر يك از آن     تجمعي همراه با رتبه   ــك موجود در رويكرد اس ها مورد ارزيابي قرار    بندي ريس

 شود.گيري مينرخ نكول تجمعي براي يك دوره سه ساله اندازه ،دهند؛ كه در هر دو موردمي

      ــول اطمينان از اين كه ناظران دركي بايد    ها آناز تجربه نكول بلند مدت در طول زمان را دارند،      به منظور حص

براي  145هاي الزم، مورد ارزيابي قرار دهند.ســاله نرخ نكول تجمعي ســه ســاله را هنگام وجود داده 10ميانگين 

سات رتبه    س ساله براي داده يي كه منطبق با بازهاآنبندي جديد يا براي مؤ ستند،  ه زماني ده  هاي نرخ نكول ني

ساله براي يك دوره ده        ناظران مي سه  سسات مذكور را در خصوص ميانگين نرخ نكول تجمعي  توانند نظر مؤ

شوند و چنين اطالعاتي را براي چنين ارزيابي  بنديساله براي هر يك از رتبه  سك جويا  در مراحل  يهايهاي ري

 كنند، مورد استفاده قرار دهند. بندي ميرتبه هاآنريسك مطالباتي كه  دهيبعد با هدف وزن

 نكول تجمعي ســه ســاله كه  ســنجه ديگري كه ناظران بايد مورد توجه قرار دهند عبارت اســت از آخرين نرخ

 بندي اعتباري مستقل وجود دارد.همراه با ارزيابي ريسك اعتباري انجام شده توسط هر يك از مؤسسات رتبه

سنجه با نرخ ه .4 شده بود و    هاي نكول كل و تاريخي ارزيابير دو  هاي ريسك اعتباري كه توسط كميته گردآوري 

 شوند. باشند، مقايسه مياري ميدهنده سطح معادل ريسك اعتبشود كه نشانچنين پنداشته مي

ات اعتبار ســنجي به نرخ نكول تجمعي ســه ســاله نزد مؤســســ رود اطالعات مربوطاز آن جايي كه انتظار مي .5

شند تجربه نكول ارزيابي      ست، ناظران بايد قادر با ستقل موجود ا سنجي      م سه اعتبار س هاي يك ارزيابي مؤ

ساير نهادهاي رتبه  مستقل خاص را با آن  شود، به ويژه نهادهاي عمده خاصي   بندي منتشر مي هايي كه توسط 

 د. كنند، مقايسه كننبندي ميكه تعداد مشابهي را رتبه

                                                 
بندي (گروه) براي هاي نكول تجمعي سه ساله را براي ناشران تخصيص يافته به هر درجه رتبه، به عنوان مثال، ناظران متوسط نرخ2002ر سال د - 145

  .محاسبه كردند 1999تا  1990ه از دوره ده سالتمامي سال ها در 



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه       
١٨٥ 

  هاي نكول تجمعينرخ ازاستفاده هاي ريسك با بندي ريسك با وزنيق رتبهتطب

ــب در ارتباط با رتبه به منظور كمك به ناظران براي تعيين وزن .6 ــك مناس ــط  هاي ريس ــك كه توس بندي ريس

سات     س ستقل    مؤ سنجي م سنجه   انجام مياعتبار  تواند با هاي نرخ نكول تجمعي مطروح ميشود، هر يك از 

 زير مقايسه شود.و الگوي هاي مرجع ارزش

 بندي موسسه اعتبارسنجي مستقل، يك متوسط ده ساله از نرخ نكول تجمعي       براي هر گام در يك مقياس رتبه

شان     ساله با يك نرخ مرجع بلند مدت كه ن سك  المللي از نكول ارزيابيبين دهنده تجربه بلند مدتسه  هاي ري

 شود. است، مقايسه مي

 بندي مؤسسه اعتبارسنجي مستقل، دو مقدار آخر از نرخ نكول     به همين ترتيب، براي هر مرحله در مقياس رتبه

ه اي به منظور تعيين اين موضوع است ك  شود. چنين مقايسه  هاي الگوي آن مقايسه مي تجمعي سه ساله با نرخ  

هاي ديدترين اطالعات مؤسسه اعتبار سنجي مستقل در خصوص ارزيابي ريسك اعتباري در محدوده نرخ      آيا ج

 الگوي نظارتي قرار دارد يا خير؟

 دهد.هايي را تشريح ميچارچوب كلي براي چنين مقايسه 1جدول  .7

  
  1جدول 

 146هاي نرخ نكول تجمعيمقايسه سنجه

المللي (حاصل از تجارب تجربه بين

  بندي)مؤسسات اصلي رتبهتركيبي 

  مقايسه شود با

  اعتبارسنجي مستقلمؤسسه 

تنظيم شده توسط كميته بال به عنوان 

  يك رهنمود

محاسبه شده توسط ناظران ملي بر 

مبناي اطالعات مربوط به نكول موسسه 

  اعتبارسنجي مستقل

متوسط ده ساله نرخ نكول تجمعي     نرخ نكول تجمعي بلندمدت مرجع

  سه ساله

دو مقدار اخير از نرخ نكول تجمعي     نكول تجمعي الگوهاي نرخ

  سه ساله

                                                 
ها با تجربه كل تجربه فردي آن، به نحوي كه اين مقايسات باشند د مشمولبندي اصلي نيز بايك از مؤسسات رتبهبايد توجه داشت كه هر ي - 146

  المللي مقايسه شود. بين
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 "مرجع"مقايسه متوسط بلند مدت نرخ نكول تجمعي سه ساله با يك نرخ نكول تجمعي  . 1

براي هر طبقه ريســك اعتباري در رويكرد اســتاندارد ســند حاضــر، نرخ نكول تجمعي بلندمدت مرجع متناظر،  .8

ــطح بين در مورد تجربه نكول اين نرخ اطالعاتي را براي ناظران    رود آورد. انتظار نمي المللي فراهم ميها در س

د ميانگين ده ساله ارزيابي خاص يك مؤسسه اعتبار سنجي مستقل دقيقاً منطبق بر نرخ نكول تجمعي مرجع بلن  

شد. نرخ نكول تجمعي بلندمدت به عنوان رهنمودي براي ناظران بوده و به عنوان هدفي  سات     مدت با س كه مؤ

باشد. نرخ نكول تجمعي سه ساله مرجع بلندمدت براي هر يك از    اعتبار سنجي مستقل بايد به آن برسند، نمي   

طبقات ريسك اعتباري تعيين شده توسط كميته بر مبناي مشاهدات كميته از تجربه نكول گزارش شده توسط       

 شده است.ارايه  2المللي، در جدول بندي در سطح بينمؤسسات اصلي رتبه

  2جدول 

  بلند مدت "مرجع"نرخ پيشنهادي در خصوص نكول تجمعي سه ساله 

   S&Pارزيابي 

  (موديز)

AAA-AA 

)Aaa-Aa( 

A 

(A)  
BBB 

(Baa)  
BB 

(Ba)  
B 

(B)  

  %20  %7,5  %1  %0,25  %0,1  ساله نرخ نكول تجمعي سه ساله 20متوسط 

  

 هاي نكول تجمعي الگوبا نرخاعتبار سنجي مستقل نرخ نكول تجمعي سه ساله مؤسسه  آخرينمقايسه  .2

ستقل به منظور تطبيق دقيق با نرخ       جايي كه نرخاز آن .9 سنجي م سه اعتبار  س هاي مرجع هاي نكول تجمعي مؤ

ــت كه اطالعات بهتري در مورد باالترين ميزان نرخ نكول تجمعي كه براي هر ارزيابي و        نمي ــد، مهم اس باش

 ريسك موجود در رويكرد استاندارد، قابل قبول است، فراهم آيد.بنابراين براي هر وزن 

ــت كه حدود باال براي نرخ      .10 هاي نكول تجمعي به عنوان راهنمايي براي ناظران بوده و     نظر كلي كميته اين اس

شود. بنابراين، عبور از حد باالي نرخ نكول تجمعي، لزوماً  ضرورتاً به عنوان الزامات اجباري در نظر گرفته نمي 

ــك مرتبط با ارزيابي خاص       ــوع زماني   در تمامي موارد نمي ناظران را ملزم به افزايش وزن ريس كند. اين موض

شده باشند كه نتايج باالتر نرخ نكول تجمعي از يك علت موقت و نه از استاندارد     هاي است كه ناظران متقاعد 

 تر، ناشي شده است. ارزيابي ريسك اعتباري ضعيف



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه       
١٨٧ 

بندي قابل قبول براي رتبه به منظور كمك به ناظران در تفسير اين موضوع كه آيا نرخ نكول تجمعي در محدوده  .11

سك معين قرار مي      ستفاده به منظور يك وزن ري سك و براي ا گيرد يا خير، دو الگو براي هر ارزيابي تنظيم ري

 . "نقطه شروع" و الگوي  "پايش"شود كه عبارتند از الگوي سطح مي

)a ( الگوي سطح پايش 

سطح   .12 سه    بر اينداللت دارد  "پايش"فراتر رفتن از الگوي نرخ نكول تجمعي  س كه تجربه فعلي نكول يك مؤ

ــوص يك رتبه خا    رتبه  ــك اعتباري به طور قابل توجهي بي     بندي در خص ــتر از تجربه نكول  ص ارزيابي ريس ش

ــدالمللي ميبين ــرايط هايي براي وزناگرچه به طور كلي هنوز چنين ارزيابي .باش ــك مربوط واجد ش هاي ريس

شدن    با مؤسسه اعتبارسنجي   رود باشد، اما از ناظران انتظار مي مي مستقل مربوطه به منظور درك چرايي بدتر 

ــتانداردهاي                  ــتر منجر به اس ــورت كنند. اگر ناظران دريابند كه تجربه نكول بيش قابل توجه تجربه نكول، مش

رود يك طبقه باالتر ريســك را به ارزيابي ها انتظار ميشــود، از آنتري در ارزيابي ريســك اعتباري ميضــعيف

 ك اعتباري مؤسسه اعتبار سنجي مستقل تخصيص دهند. ريس

)b( الگوي نقطه شروع 

سه رتبه      .13 س شروع داللت دارد بر اين كه تجربه نكول يك مؤ شاخص الگوي نقطه  بندي به اندازه فراتر رفتن از 

ــطح بينقابل ــخص ارزيابي، ميتوجهي باالتر از تجربه نكول تاريخي در س ــد. المللي براي يك درجه مش باش

راين، فرض اين است كه استانداردهاي مؤسسات اعتبارسنجي مستقل براي ارزيابي ريسك اعتباري خيلي        بناب

ضعيف بوده يا اينكه بطور مناسبي به كار گرفته نشده است. اگر نرخ نكول تجمعي سه ساله مشاهده شده، در          

ابي ريســك را به يك طبقه رود ارزيدو ســال متمادي فراتر از ســطح نقطه شــروع باشــد، از ناظران انتظار مي

ريسك با مطلوبيت كمتر انتقال دهند. با اين وجود، اگر ناظران تعيين كنند كه نرخ نكول تجمعي باالتر مشاهده   

ضعيف     ستانداردهاي ارزيابي  ضاوت خود      تر نميشده منجر به ا صلي را بر مبناي ق شود، بنابراين وزن ريسك ا

 147نمايند.حفظ مي

                                                 
زا يا ك برونيل كه آن نشان دهنده يك شو  باشد، شايد به اين دل  يك پديده موقت مي ،يشتر ببه عنوان مثال، اگر ناظران تعيين كنند كه تجربه نكول   - 147

سطح نقطه  ن ترتيب، نقضباشد. به هميدهي ريسك پيشنهادي در رويكرد استاندارد هنوز قابل اجرا و استفاده ميطبيعي باشند، وزن موقت مانند بالياي
زا در برابر از دست دادن  دهنده يك تعيير موقت در بازار يا شوك برون شان تواند نهمزمان مي شروع توسط چندين مؤسسه اعتبارسنجي مستقل به طور       

ستانداردهاي اعتباري باشد. در هر    مستقل را به منظور حصول اطمينان از اين    هاي مؤسسه اعتبارسنجي   رزيابيرود كه اصورت، از ناظران انتظار مي دو ا
  تانداردهاي ارزيابي ريسك اعتباري نيست؛ مورد پايش قرار دهند. كه تجربه نكول بيشتر نتيجه كاهش اس
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سند حاضر اكتفا    2ران تصميم به عدم تغيير طبقه ريسك دارند، ممكن است كه بر ركن    در تمامي موارد كه ناظ .14

 ها را به صورت موقت به نگهداري سرمايه بيشتر يا ايجاد ذخاير باالتر ترغيب نمايند.كرده و بانك

يسك وجود اي براي تطبيق با طبقه اصلي رزماني كه ناظران طبقه ريسك را افزايش داده باشند، فرصتي دوباره .15

شان دهد كه نرخ نكول              شد ن ستقل قادر با سنجي م شت؛ اين موضوع زماني است كه مؤسسه اعتبار خواهد دا

 گيرد. تر از سطح پايش قرار ميتجمعي سه ساله آن كاهش يافته و براي دو سال متمادي پايين

)c( هاي نكول تجمعي الگوواسنجي نرخ 

سي روش  .16 صميم پس از برر شبيه  هاي متنوع، كميته بال ت سنجي    گرفت كه از  سازي مونت كارلو به منظور وا

ســطوح پايش و همچنين نقطه شــروع براي هر طبقه ارزيابي ريســك اعتباري اســتفاده نمايد. به طور خاص، 

صدك      شنهادي از  صدك        99سطوح پايش پي شروع از  سطح نقطه  صله اطمينان و  ستخراج   9/99ام فا ام ا

المللي بندي بينسات رتبهاي تاريخي نكول در دسترس عموم مربوط به مؤسهسازي بر مبناي دادهگرديد. شبيه

ارايه شده كه ارقام تا يك  3باشد. سطوح به دست آمده از هر يك از طبقات ارزيابي ريسك در جدول  مهم، مي

 رقم اعشار گرد شده است:

  3جدول 

  الگوهاي پيشنهادي نرخ نكول تجمعي سه ساله

 S&Pارزيابي 

  (موديز)

AAA-AA 

)Aaa-Aa( 

A 

(A)  
BBB 

(Baa)  
BB 

(Ba)  
B 

(B)  

  ٪28,6  ٪11  ٪2,4  ٪1  ٪0,8  سطح پايش

  ٪35  ٪12,4  ٪3  ٪1,3  ٪1,2  سطح نقطه شروع
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  3پيوست 

  )Non-DvPقابل تحويل (مو معامالت خارج از سيستم پرداخت در  ابطال شدهاي براي مبادالت ترتيبات سرمايه

I. اصول فراگير 

هايي براي ردگيري و پايش منابع در معرض ريســك اعتباري ها بايد به ايجاد، بكارگيري و بهبود ســيســتمبانك .1

شده به منظور فراهم آوردن اطالعات مديريت كه اقدامات به هنگامي      سويه ن شده و ت شي از معامالت ابطال  را  نا

 ه دهند. نمايد، ادامسند حاضر تسهيل مي 89و  88هاي در چارچوب پاراگراف

ــتم   .2 ــيس ــده در س ــويه ش كند، كه مبادله همزمان اوراق بهادار در مقابل وجه نقد را فراهم مي DvP 148معامالت تس

سويه و قيمت جاري بازار قرار       بانك شده براي ت شي از تفاوت بين قيمت توافق  سك زيان نا ها را در معرض ري

عامالتي كه در آن وجه نقد بدون دريافت موضوع  دهد (به عبارت ديگر منابع در معرض ريسك جاري مثبت). م مي

معامله (اوراق بهادار، ارز، طال يا كاال) پرداخت شده است يا بالعكس، موضوع معامله تحويل شده است بدون آن      

شد (   شده با سك زيان كل مبلغ پرداختي يا   يا تحويل آزاد) Non‐DvPكه وجه نقد دريافت  بانك را در معرض ري

ــده قرار مي كل دارايي ــشتحويل ش ــرمايهدهد. قواعد جاري، پوش اي خاص كه دو نوع منابع در معرض هاي س

 كنند. كند، تنظيم ميريسك مذكور را تبيين مي

كاالها كه ريسك تسويه يا تحويل اي مرتبط براي تمامي معامالت اوراق بهادار، ابزارهاي ارزي و ترتيبات سرمايه .3

شامل آن   همراه با تأخير را ايجاد مي ست. معامالت مذكور  سمي  هايي كه در اتاقكنند، قابل اجرا ا هاي پاياپاي ر

ــاب      گذاري مبتني بر بازار آن  كه ارزش  ــكل روزانه و پرداخت حس براي تغييرات روزانه انجام    هاي وديعه  ها به ش

ــود و در بردارنده عد  مي ــت، مي ش ــد. قراردادهاي بازخريدي و بازخريد معكوس و       م تطبيق در معامالت اس باش

شته   دهي و قرضهمچنين قرض سويه ناموفق دا سرمايه گيري اوراق بهادار كه ت ستثني  اند از اين ترتيبات  اي م

 . 149شوندمي

اي الزام پوشش سرمايهدر موارد مشكالت سيستمي تسويه يا تهاتر، ناظران ملي ممكن است بنابر صالحديد، از     .4

 پوشي نمايند.تا زمان رفع مشكل، چشم

ضوع ريسك اعتباري       .5 ضر به عنوان نكول مرتبط با مو سند حا سويه يك معامله، در   عدم توانايي طرف مقابل در ت

 گردد.لحاظ نمي

                                                 
  شود.) میPvPشامل معامالت پرداخت در مقابل پرداخت ( DvPدر راستای ھدف سند حاضر، معامالت   ١٤٨
اند، ھايی که منجر به تسويه نشدهگيری اوراق بھادار، شامل آندھی و قرضتمامی قراردادھای بازخريدی و بازخريد معکوس، ھمچنين قرض  ١٤٩

  گيرند. حاضر، مورد لحاظ قرار می ھای کاھش ريسک اعتباری در سنديا بخش ٤طبق پيوست 
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ــتفاده مي   بندي داخلي براي ر هايي كه از رويكرد مبتني بر رتبه بانك .6 ــك اعتباري اس كارگيري يك كنند، در به  يس

وزن ريسك براي منابع در معرض ريسك ناشي از تحويل آزاد ناموفق، ممكن است احتمال نكولي را در شرايطي      

سك ديگري در دفتر بانكي بر مبناي رتبه  ستقل طرف كه منابع در معرض ري شند، به   بندي م شته با هاي مقابل ندا

توانند زيان با فرض كنند، مياخلي پيشرفته استفاده ميبندي دهايي كه از رويكرد رتبهها تخصيص دهند. بانكآن

شي از معامالت     45نكول معادل  سك نا صد را به جاي تخمين آن تا زماني كه براي تمامي منابع در معرض ري  در

شود، لحاظ نمايند. به عنوان يك گزينه جايگزين، بانك    شده به كار گرفته  ستفاده كننده از رويكرد  تسويه ن هاي ا

 درصد را انتخاب كنند.  100رد يا وزن هاي ريسك رويكرد استانداتوانند وزنندي داخلي ميبرتبه

II. ايالزامات سرمايه 

اي روز كاري از تاريخ تسويه انجام نشود، بانك بايد پوشش سرمايه 5ها بعد از ، اگر پرداختDvPبراي معامالت  .7

 ، محاسبه كند.1كتور مناسب طبق جدول از طريق ضرب منابع در معرض ريسك مثبت جاري معامله در فا

 1جدول 

  ضريب ريسك متناظر  تعداد روزهاي كاري بعد از تاريخ توافقي تسويه

  ٪8  15تا  5از 

  ٪50  30تا  16از 

  ٪75  45تا  31از 

  ٪100  يا بيشتر 46

  

ــتم اطالعات بانك         ــيس ــتاي توانمندي آن   يك دوره منطقي گذار به منظور ارتقاء س ها براي رديابي تعداد    ها در راس

  اي متناظر محاسبه شود. روزهاي بعد از تاريخ توافقي تسويه بايد مجاز شمرده شده و پوشش سرمايه

، بانكي كه طبق قرارداد اولين پرداخت / تحويل از هاي آزاد)، بعد(به عبارت ديگر، تحويل DvPبراي معامالت غير  .8

سك خود را به عنوان وام لحاظ مي    ست، منابع در معرض ري ست    پرداخت را انجام داده ا شرايطي ا كند؛ اين در 

ضوع قرارداد تا پايان روز كاري  شد   ،كه اگر مو شده با ستفاده كننده از   150دريافت ن ست كه بانك ا . اين بدان معني ا

ساير منابع در معرض ريسك در      بنرويكرد رتبه سند را همانند آنچه براي  سب مقرر در اين  دي داخلي فرمول منا

                                                 
سويه دو طرف در يك روز در نظر گرفته مي    اگر زمان پرداخت دو طرف معامله، از حيث حوزه زماني   ١٥٠ شد، ت شود. به عنوان مثال، اگر بانكي در  يكسان با

يافت كند، تسويه در يك روز (زمان استاندارد آمريكا) در xدر روز  CHIPS(زمان استاندارد ژاپن) ين منتقل كند و دالر آمريكا از طريق  xتوكيو در روز 
  شود.در نظر گرفته مي



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه       
١٩١ 

هاي به همين طريق، بانكدفتر بانكي است در ارتباط با منابع در معرض ريسك طرف مقابل به كار خواهد گرفت. 

ستاندارد از وزن   ستفاده كننده از رويكرد ا سند     ا ستاندارد مندرج در  سك ا ستفاده خواهند كرد. با   هاي ري ضر ا حا

شد، بانك   ست وزن ريسك   اين وجود، زماني كه منابع در معرض ريسك از اهميت زيادي برخوردار نبا ها ممكن ا

سك مذكور به منظور اجتناب از ارزيابي كامل اعتباري، انتخاب       100 سان را براي منابع در معرض ري صد هم در

ــورت مؤثر رخ  ، طرف اريخ پرداخت/تحويل طبق قراردادكنند. اگر پنج روز كاري بعد از دومين ت    دوم معامله به ص

ضافه هزينه  بانكي كه اولين پرداخت را انجام مي ندهد، شده به ا هاي جايگزيني دهد، كل مقدار ارزش انتقال داده 

ص      سر خواهد كرد. ترتيبات مذكور، مادامي كه پرداخت/تحويل طرف دوم به  سرمايه ك صورت وجود از  ورت را در 

 مؤثري صورت گيرد، اعمال خواهد شد.

  4پيوست 

  سازي بين محصوليو خالصترتيبات ريسك اعتباري طرف مقابل 

ــك     EADهاي مجاز براي تخمين منابع در معرض نكول (   اين قاعده، روش   .1 ) يا مقدار منابع در معرض ريس

باري طرف مقابل (       با ريســك اعت ــر معرفي مي    CCRبراي ابزارهايي  حاض ند  ــ چارچوب س  151كند.  ) را طبق 

ستفاده از يك روش مدل  بانك ست براي ا صات      ها ممكن ا شخ ساختن الزامات و م سازي داخلي با برآورده 

توانند از روش استاندارد  ها همچنين ميمعرفي شده در اين بخش، به دنبال تأييد نظارتي باشند. ساير بانك   

 ري استفاده كنند. يا روش منابع در معرض ريسك جا

I. عمومي تعاريف و اصطالحات 

 كند.گيرد، تعريف ميمتن مورد استفاده قرار مي هايي را كه در ايناين بخش واژه .2

A. عمومي اصطالحات 

  ) ريسك اعتباري طرف مقابلCCR(     عبارت است از ريسكي كه طرف مقابل يك معامله قبل از تسويه نهايي

شود كه معامالت يا پرتفوي معامالت با طرف  اقتصادي زماني ايجاد مي  جريانات نقد معامله نكول كند. زيان

سك اعتباري بانك از      شد. بر خالف منابع در معرض ري صادي مثبت در زمان نكول با مقابل داراي ارزش اقت

طريق اعطاي تســهيالت كه يك جانبه بوده و فقط بانك تســهيالت دهنده با ريســك زيان مواجه اســت،  

                                                 
سند حا   ١٥١ سنجه     "مقدار منابع"و  "منابع در معرض نكول"ضر، واژه  در  سايي  شنا شرايط رويكرد رتبه  به منظور  بندي هاي منبع در معرض ريسك تحت 

  روند.داخلي و رويكرد استاندارد براي ريسك اعتباري، بكار مي
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تواند براي هر يك كند: ارزش بازار معامله ميف مقابل ريسك دوجانبه زيان را ايجاد مي ريسك اعتباري طر 

تواند در طول زمان مي پايهاز طرفين، مثبت يا منفي باشد. ارزش بازار غيرقطعي بوده و با تغيير عوامل بازار  

 متغير باشد. 

B. انواع معامالت 

 سويه طوالني،  معا ر دتحويل يك اوراق بهادار، يك كاال يا يك ارز  ،ابلمعامالتي هســتند كه طرف مقمالت ت

سو    ساير ابزارهاي مالي يا كاالها يا بالعكس در تاريخ تحويل يا ت شده در  مقابل وجه نقد،  رارداد قيه تعيين 

ــتاندارد      كه بيش  ــخص و پنج روز بعد از تاريخ ورود ب    بازار  از حداقل اس ه ب انك  براي اين نوع از ابزار مش

 شود. را متعهد ميشد بامعمامله مي

 ) معامالت تأمين مالي اوراق بهادارSFTs ( ستند از قبيل قراردادهاي بازخريد، بازخريد معك وس، معامالتي ه

هاي كه ارزش معامله به ارزشراق بهادار هادار و تمديد وام جهت معامله او گيري اوراق بدهي و قرضقرض

 باشد.مي بهادار گيري از كارگزار اوراققرضبازار بستگي داشته و معامالت اغلب منوط به توافقات 

 رتباط معامالتي هستند كه در آن يك بانك اعتبارات (تسهيالتي) را در ا تمديد وام جهت معامله اوراق بهادار

ساير  هادار، تمديد وام جهت معامله اوراق ب. كندبهادار تمديد مي مبادله اوراقبا خريد، فروش، نگهداري يا 

ميزان  ،اين معامالتگيرد. به طور كلي، در شود را دربر نمي تضمين مي  توثيقي كه توسط اوراق بهادار  هاوام

 شود. وام به وسيله اوراق بهاداري كه ارزش آن بيشتر از مقدار وام است، تضمين مي

C. سازي و اصطالحات مرتبطششي، خالصمجموعه معامالت پو 

 از معامالت هســتند با يك طرف مقابل كه مشــروط به يك قرارداد  گروهي، سازي معامالت خالص مجموعه

شد كه اين خالص سازي دوجانبه الزم االجرا قانوني مي خالص سرمايه   با نظارتي تحت  سازي براي اهداف 

شناسايي قرار مي    v (96) تا (i(96هاي شرايط مندرج در پاراگراف  سند با  اين پيوست مورد  گيرد و در اين 

مندرج در اين پيوســت  ســازي بين محصــوليخالصهاي كاهش ريســك اعتباري يا قواعد مفاهيم تكنيك

ست.      شده ا شته  شروط به ترتيبات خالص هر معاملهنگا االجرا قانوني كه براي سازي دوجانبه الزم اي كه م

سرمايه  شده    اهداف  سايي  شنا ست، بايد به عنوان مجموعه معامالت خالص  اي  مله براي سازي خود معا ا

 هدف اين قواعد تفسير شوند. 

    سك ضعيت ري س        عددو ستاندارد ري ست كه به يك معامله تحت روش ا سكي ا ك اعتباري طرف مقابل  ري

 شود.(مندرج در اين پيوست) با استفاده از الگوريتم نظارتي تخصيص داده مي
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 شي   مجموعه ش ضعيت گروهي  معامالت پو سك از و شي از  هاي ري سازي  وعه خالصمالت در يك مجمامع نا

ــت كه فقط    ــك يا  ها براي تعيين مقدار من  مانده آن  واحد اس ــت  EADبع در معرض ريس اندارد  در روش اس

 باشد. ريسك اعتباري طرف مقابل مرتبط مي

 ا شروط يك قرارداد كه طي آن طرف مقابل ييك توافق قراردادي  بهادار گيري از كارگزار اوراققرض وافقت

شد،         نمعامله بايد زماني كه م شده با سطح تعيين  شتر از  سك طرف دوم به طرف اول بي ابع در معرض ري

 وثيقه تأمين كند. 

  ستانه ن ست هايي آ شترين مقدار   با برابر ا شده    بي ستفاده ن سك مانده ا تا زماني كه ؛ يك منبع در معرض ري

 براي تأمين وثيقه باشد. صي داراي حق فراخوانشخ

 سازي با  اي است كه يك مجموعه معامالت خالص دوره زماني از آخرين تبادل وثيقهاي ريسك  حاشيه  دوره

شش   سك بازار      كه داده تا زمانيطرف مقابل در حال نكول را پو سته و ري ضعيت خود را ب آن طرف مقابل و

  دوباره پوشش داده شود. ،منتج شده

   سيد مؤثر در روش مدل سال،        خالص معامالت براي مجموعهداخلي  سرر شتر از يك  سيد بي سرر سازي با 

امالت در يك نســبت مجموع منابع در معرض ريســك مورد انتظار در طول دوره زماني معاز عبارت اســت 

سيم بر مجموع منابع در معرض        مجموعه خالص ست؛ تق شده ا سك تنزيل  سازي كه با نرخ بازده بدون ري

سال در مجموعه خالص    سك مورد انتظار در طول يك  شده     ري سك تنزيل  سازي كه با نرخ بازده بدون ري

ست.   سيد مؤثر مذكور مي   ا سك تجديد از طريق جاي  تواند به منظور انعكاسسرر گزين كردن منابع در ري

سك مورد انتظار مؤثر براي پيش    سك مورد انتظار با منابع در معرض ري سال،  بيني افقمعرض ري هاي يك 

 ارايه شده است.  38تعديل شود. فرمول مربوطه در پاراگراف 

  ر مجموعه عبارت است از شمول معامالت مربوط به طبقات متفاوت محصوالت د يسازي بين محصولخالص

 باشد. رج در اين پيوست ميسازي بين محصولي مندسازي يكسان كه بر مبناي قواعد خالصصخال

 ) ارزش جاري بازارCMV(  عبارت اســت از ارزش خالص بازار پرتفوي معامالت با طرف مقابل در مجموعه

 گيرد. بت و منفي در محاسبه ارزش جاري بازار مورد محاسبه قرار ميهاي بازار مثسازي. ارزشخالص
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D . هاي احتمالتوزيع 

 ــت از پيش  هاي بازار  توزيع ارزش عامالت در يك   هاي خالص بازار م   بيني توزيع احتمال ارزش عبارت اس

شده معامالت   زشبيني) با فرض ارهايي در آينده (افق پيشسازي براي تاريخ مجموعه خالص بازار محقق 

 مذكور تا زمان حال. 

    سك ــت از پيش  توزيع منابع در معرض ري هاي بازار كه از طريق قرار    بيني توزيع احتمال ارزش عبارت اس

ضعيت  ست مي   هاي خالص مبيني ارزشهاي پيشدادن و صفر به د آيد ( اين امر ثبت و منفي بازار برابر با 

ــد، داراي منابع در معرض               اين حقيقت را لحاظ مي   كند كه زماني كه بانك پولي به طرف مقابل بدهكار باش

 ريسك در ارتباط با آن طرف مقابل نيست).

  سك ست از توزيع ارزش  خنثي-توزيع ري سك عبارت ا در يك دوره زماني  هاي بازار يا منابع در معرض ري

 شود.هاي ضمني بازار از قبيل نوسانات ضمني محاسبه ميآينده كه توزيع مذكور با استفاده از ارزش

   ست از سك در يك دوره زماني آينده كه  توزيع ارزشتوزيع واقعي عبارت ا هاي بازار يا منابع در معرض ري

ستفاده از ارزش  سا  شده هاي تاريخي يا محققتوزيع مذكور با ا ستفاده از     از قبيل نو شده با ا سبه  نات محا

 شود. گذشته، محاسبه مي تغييرات نرخ و قيمت

E. ها و تعديالت منابع در معرض ريسكسنجه 

   صفر يا ارزش بازار يك معامله يا پرتفوي ا  منابع در معرض ريسك جاري ز عبارت است از عدد بزرگتر ميان 

ــازي با طرف مقمعامالت در يك مجموعه خالص كند با اين فرض كه ابل كه با نكول طرف مقابل زيان ميس

هيچ نوع احياي ارزش براي آن معامالت در زمان ورشكستگي وجود نداشته باشد. منابع در معرض ريسك      

 شود. جاري اغلب به عنوان هزينه جايگزيني ناميده مي

   سك حداكثري  95رض ريســك (نوعاً توزيع منابع در معباالي  صــدكاز عبارت اســتمنابع در معرض ري

ترين سررسيد   در يك دوره زماني مشخص در آينده قبل از تاريخ معامله داراي طوالني  درصد)  99درصد يا  

ــازي. در مجموعه خالص ــك حداكثري نوعاً براي تاريخ س هاي آينده زيادي تا ارزش منابع در معرض ريس

  شود.مي حاصلي سازخالص ترين تاريخ سررسيد معامالت در مجموعهزمان طوالني

   سك مورد انتظار عبارت اســت از ميانگين توزيع منابع در معرض ريســك در هر تاريخ منابع در معرض ري

صي در آينده،     شخ سد. اررش منبع در         ترينطوالنيقبل از معامله با كه م سيد بر سرر سيد، به تاريخ  سرر
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ــك مورد انتظار، نوعاً براي تعداد زيادي از تاريخ       ترين تاريخ معامالت در   هاي آينده تا طوالني   معرض ريس

 شود.مي حاصلسازي مجموعه خالص

   سك مورد انتظار مؤثر عبارت اســت از حداكثر منبع در معرض  در يك تاريخ مشــخصمنبع در معرض ري

سك مورد انتظاري كه در آن تاريخ   پيوندد. به عنوان يك تعريف جايگزين، زودتر به وقوع مييا هر زمان ري

سك مورد انتظار بزرگتر در آن تاريخ يا      شخص به عنوان منبع در معرض ري ست براي يك تاريخ م ممكن ا

ــود. به عنوان نتيجه، منبع در معرض ريســك مورد   منبع در معرض ريســك مؤثر در تاريخ قبلي تعريف ش

 باشد. ع در معرض ريسك مورد انتظار كه در طول زمان كاهشي نميانتظار مؤثر عبارت است از منب

  ) سك مثبت مورد انتظار عبارت اســت از ميانگين موزون منابع در معرض ريســك ) EPEمنبع در معرض ري

ســك مورد كه يك منبع در معرض ري از كل بازه زماني اســت يها، نســبتمورد انتظار در طول زمان كه وزن

شان مي انتظار  سرمايه   .دهدن سبه حداقل الزام  يا  ود؛ش ميول لحاظ اسال   طول اي، ميانگين درهنگام محا

سا  اگر تمام قراردادها در مجموعه خالص شوند، ميانگين    سازي قبل از يك  سررسيد  طول دوره زماني در ل 

 شود.سازي، لحاظ ميزمان سررسيد در مجموعه خالص ترينبا طوالنيقرارداد 

   سك ــت از ميانگين موزون در طول دوره مؤثر)  EPEمثبت مؤثر مورد انتظار (منابع در معرض ري عبارت اس

يا اگر تمامي قراردادها در مجموعه            ــال  يك س ــك مورد انتظار مؤثر در طول  زماني منبع در معرض ريس

شوند،         خالص سيد  سرر سال  شترين زمان   بااني قرارداد طول دوره زمدر ميانگين  سازي  قبل از يك  بي

كه  از كل بازه زماني است  ينسبت ها كه در اين حالت وزن شود سازي، لحاظ مي سررسيد در مجموعه خالص  

 دهد. نشان مييك منبع در معرض ريسك مورد انتظار 

   عديل ارزش باري   ت عديل در ارزش     گذاري اعت بارت اســت از ت بازار پرتفوي       ع يانگين قيمت  با م گذاري 

ه مقابل. تعديل مذكور، ارزش بازار ريسك اعتباري را به واسطه هرگونه شكست در عمل ب    معامالت با طرف 

شان مي  شان   توافقات قراردادي با طرف مقابل ن ست ن سك  دهد. اين تعديل ممكن ا دهنده ارزش بازار ري

 بانك و طرف مقابل باشد. يعني  هر دو طرف اعتباري طرف مقابل يا ارزش بازار ريسك اعتباري

 ست از تعديل ارزش گذاري اعتباري يك طرفه ارزش تعديل شان عبارت ا دهنده ارزش گذاري اعتباري كه ن

باشد، اما ارزش بازار ريسك اعتباري بانك نسبت به طرف مقابل    بازار ريسك اعتباري طرف مقابل بانك مي 

 دهد. را نشان نمي
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F. هاي مرتبط با ريسك اعتباري طرف مقابلريسك 

 است از مقداري كه منبع در معرض ريسك موردانتظار مثبت كمتر از مقدار واقعي بيان عبارت ريسك تجديد 

ست كه انتظار مي   ستمر انجام پذيرفته، اما   شود؛ اين زماني ا صورت م رود معامالت آينده با طرف مقابل به 

يسك  منبع در معرض ريسك اضافي ايجاد شده توسط معامالت آينده مذكور در محاسبه منبع در معرض ر     

 مثبت مورد انتظار لحاظ نشود.

    سك با كيفيت اعتباري طرف مقابل كلي ستگي معكوس منابع در معرض ري سك همب شود  ، زماني ايجاد ميري

 اراي همبستگي مثبتي با عوامل كلي ريسك بازار باشد.هاي مقابل، دكه احتمال نكول طرف

     شود  ، زماني ايجاد ميطرف مقابل خاصريسك همبستگي معكوس منابع در معرض ريسك با كيفيت اعتباري

با احتمال نكول طرف مقابل به واسطه ماهيت معامالت   ،كه منبع در معرض ريسك به يك طرف مقابل معين 

 با آن، همبستگي مثبت داشته باشد.

II. گستره اجرا 

ستاندارد ريسك اعتباري يا منابع      روش .3 سبه مقدار منبع در معرض ريسك تحت رويكرد ا در هايي براي محا

ضر        معرض نكول تحت رويكرد مبتني بر رتبه ست حا سك اعتباري، كه در پيو صوص ري بندي داخلي در خ

 استفاده خواهد شد.  OTCتوصيف شد، در مورد معامالت تأمين مالي اوراق بهادار و اوراق مشتقه 

 دهد:هاي خالصه زير را نشان مياين ابزارها عموماً مشخصه .4

  كند.ريسك با ارزش بازار جاري را ايجاد ميمعامالت، يك منبع در معرض 

 باشد.معامالت، داراي ارزش آينده تصادفي مبتني بر متغيرهاي بازار مي 

 كنند. ها يا تبادل يك ابزار مالي (شامل كاالها) در برابر پرداخت را ايجاد ميمعامالت، تبادل پرداخت 

 منحصــر به فرد نكول بتواند تعيين شــود،  معامالت با يك طرف مقابل مشــخص در برابر چيزي كه احتمال

 .152شودانجام مي

 رد زير باشد:تواند شامل مواساير مشخصات مشترك معامالت كه بايد پوشش داده شود، مي .5

           صورت ذاتي در ضوع به  ستفاده قرار گيرد و اين مو سك منابع، مورد ا ست براي كاهش ري وثيقه ممكن ا

 ماهيت برخي معامالت وجود دارد.

                                                 
 شود.رتيبات ريسك اعتباري طرف مقابل نميتاين  شود، مشمولاحتمال نكول بر مبناي مجموعه معامالت تعريف مي هادر آن كه معامالتي -238
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 ست هدف اوليه تأمين مالي كوتاه شامل تبادل يك دارايي با   مدت ممكن ا شد كه در آن معامالت اغلب  اي با

سبتاً يك دوره كوتاه  مدت و معموالً براي هدف تجاري تأمين مالي، دارايي ديگر (نقد يا اوراق بهادار) براي ن

يك كل غيرقابل تفكيك را به منظور  جه تصميمات جداگانه نيست بلكهباشند. عمل دو طرف معامالت، نتيمي

 دهد. رسيدن به يك هدف تعريف شده، شكل مي

 ستفاده قرار گيرد.اسازي ممكن است براي كاهش ريسك مورد خالص 

 ــعيت ــورت روزانه) مورد ارزش وض ــورت متناوب بر مبناي متغيرهاي بازار (اغلب به ص گذاري قرار ها به ص

 گيرند.مي

 است بكار گرفته شود. ممكن تجديد نظر در ميزان وديعه 

تواند به قراردادهاي مشــتقه يا ارزش صــفر منبع در معرض ريســك براي ريســك اعتباري طرف مقابل، مي .6

SFTs باشــد، نســبت داده شــود. اين كه داراي مانده با نهاد تهاتر مركزي (به عنوان مثال، اتاق پاياپاي) مي

سك اعتباري طرف مقاب    ضوع به منابع در معرض ري شتقه و    مو شي از معامالت م سط نهاد    SFTsل نا كه تو

تواند به شــود، كاربرد ندارد. به عالوه، ارزش صــفر منابع در معرض ريســك ميتهاتر مركزي پذيرفته نمي

شتقه،      شي از معامالت م  يا معامالت SFTsمنابع در معرض ريسك اعتباري بانك به نهاد تهاتر مركزي كه نا

نابع در نسبت داده شود. به ويژه، اين نوع معافيت به م  ، ر مركزي داراي مانده است نقد بانك كه با نهاد تهات

شي از وديعه    سك اعتباري نا سري پيدا    معرض ري شده نزد نهاد تهاتر مركزي، ت هاي تهاتر و وثيقه توثيق 

ــتكند. نهاد تهاتر مي ــطه ميان طرف مركزي نهادي اس  بازارهاي موجود در يك يا چند هاي قراردادكه واس

ــنده براي هر           ــنده و به عنوان فروش  مالي بوده و به عنوان يك طرف قانوني در مقام خريدار براي هر فروش

هاي مذكور، منابع در معرض ريسك طرف مقابل  باشد. به منظور واجد شرايط شدن براي معافيت   خريدار مي

طور كامل به وسيله وثيقه  بت آن، بايد كنندگان در ترتيبابراي نهاد تهاتر مركزي در ارتباط با تمامي مشاركت 

به صورت روزانه تضمين شده و بدينوسيله پوشش و حمايتي را براي منابع در معرض ريسك اعتباري طرف       

هاي نگهداري شده توسط نهاد تهاتر مركزي، به عنوان آورد. داراييمقابل براي نهاد تهاتر مركزي فراهم مي

 گيرد. اي براي منابع در معرض ريسك اعتباري طرف مقابل قرار نميامين بانك، مشمول الزامات سرمايه

تحت تمامي سه روش معرفي شده در اين پيوست، زماني كه بانك پوشش ابزار مشتقه اعتباري را در برابر       .7

ــك اعتباري طرف مقابل خريداري   ــك دفتر بانكي يا در برابر منبع در معرض ريس يك منبع در معرض ريس

سايي         كند، براي منمي شنا صوص  شش، منوط به معيارها و قواعد كلي در خ سك تحت پو بع در معرض ري
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ابزارهاي مشتقه اعتباري، به عبارت ديگر، قواعد جايگزيني يا نكول مضاعف در جايي كه مناسب باشد، الزام    

ــرمايه   ــوند، مقدار منبع در   اي خود را تعيين خواهد كرد. زماني كه اين قواعد به كار گرفته مي       س معرض ش

 شود. ريسك يا منبع در معرض نكول براي ريسك اعتباري طرف مقابل ناشي از چنين ابزارهايي صفر مي

مقدار منبع در معرض ريســك يا منبع در معرض نكول براي ريســك اعتباري طرف مقابل براي قراردادهاي  .8

صفر مي       شده در دفتر بانكي  شده ثبت  ضه نكول اعتباري فروخته  شد. اين زم معاو ست ك با ه اين نوع اني ا

م ابزارها به عنوان تضمين تأمين شده توسط بانك بوده و اين امر منوط به پوشش ريسك اعتباري براي تما    

 باشد.مقدار مورد نظر مي

سك يا منبع در معرض نكول براي        .9 ست، مقدار منبع در معرض ري شده در اين پيو سه روش معرفي  در هر 

ــت با مجموع مق      ــك يا منابع در معرض نكول كه براي هر     طرف مقابل، برابر اس ادير منبع در معرض ريس

 شود.سازي با طرف مقابل مذكور محاسبه ميمجموعه خالص

III . 153سازي بين محصوليقواعد خالص 

ــك اعتباري طرف           بانك   .10 ــك خود در ارتباط با ريس هاي كه داراي تأيديه براي تخمين منابع در معرض ريس

توانند در معامالت تأمين مالي اوراق بهادار يك مجموعه خلي هســتند، ميمقابل با اســتفاده از روش مدلي دا

شكل تأييد    خالص سازي يا هر دو مورد معامالت تأمين مالي اوراق بهادار و اوراق مشتقه فرا بورس منوط به 

لي وسازي بين محصسازي دو جانبه كه معيارهاي علمياتي و قانوني زير را براي ترتيبات خالصقانوني خالص

لزامات (تعريف شده در زير) برآورده سازد، شامل شوند. همچنين بانك بايد تمام اخذ تأييدات قبلي يا ساير ا

سايي ترتيبات خالص    كند را به منظور پيادهاي كه ناظر ملي تعيين ميرويه شنا سازي  سازي در جهت اهداف 

 بين محصولي را برآورده سازد. 

 معيارهاي حقوقي

ست كه تعهد حقوقي انفرادي   بانك يك توافق خالص .11 سازي كتبي دوجانبه را با طرف مقابل به اجرا درآورده ا

صلي دوجانبه (ترتيبات خالص  صولي)    را ايجاد كرده، در حالي كه تمامي توافقات و معامالت ا سازي بين مح

                                                 
صولي به طور خا   خالص اين قواعد  ١٥٣ سازي بين هر دو مورد معامالت  سازي بين معامالت تأمين مالي اوراق بهادار يا خالص ص براي خالصسازي بين مح

شــود. قواعد ه ميبه كار گرفت )IMMروش مدل داخلي (تحت بورس براي اهداف محاســبه ســرمايه نظارتي  فراتأمين مالي اوراق بهادار و اوراق مشــتقه 
سازي درون اوراق مشتقه خارج از بورس، معامالت بازخريدي و طبقات مربوط به تمديد وام جهت معامله اوراق   مذكور، قواعدي كه براي شناسايي خالص  

ضر به كار گرفته م     1988بهادار تحت پيمان  سند حا شد، يا در  صالح  دهد. قواعد موجود در شود را مورد بازنگري يا جايگزيني قرار نمي ي، همانطور كه ا
به كماكان هاي مرتبط يا ساير روش IMMحت سازي درون طبقات محصوالت تو سند حاضر براي اهداف شناسايي سرمايه نظارتي خالص     1988پيمان 

 شود. كار گرفته مي
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يافت يا تعهدي براي پرداخت دهد، به طوري كه بانك يا داراي يك مطالبه براي درشامل شده را پوشش مي   

ــلي انفرادي و (    ) ارزشiفقط خالص مجموع مثبت يا منفي (    هاي به روز   ) ارزشiiهاي پاياني هر توافق اص

صورت عدم اجرا توسط طرف مقابل      شده با قيمت بازار هر معامله انفرادي (مقدار خالص بين محصولي)، در 

  باشد. صفيه يا رويدادهاي مشابه ميبه علت هر يك از موارد زير: نكول، ورشكستگي، ت

ــت كه  با درجه اطمينان بااليي نتيجه            .12 ــتدل و مكتوبي اس كند كه در   گيري ميبانك داراي نظريه حقوقي مس

هاي مرتبط يا مقامات مسئول، منبع در معرض ريسك بانك را تحت ترتيبات زمان يك چالش قانوني، دادگاه

سازي بين محصولي به عنوان مقدا   ر خالص بين محصولي تحت قوانين تمامي كشورهاي مرتبط، در   خالص 

ــتيابي به چنين نتيجه      نظر مي ــمانت اجراي كل         گيرند. به منظور دس گيري، نظرات قانوني بايد اعتبار و ض

صولي بر         ترتيبات خالص سازي بين مح شرايط خود و تأثير ترتيبات خالص  صولي را تحت  سازي بين مح

 توافق اصلي دو جانبه شامل شده را تبيين كند.  مواد قانوني اصلي هر گونه

  عبارتند از: ( "تمام كشورهاي مرتبط "قوانينi  شد، قانو شعبه خارجي يك طرف مقابل مورد بحث با ن ) اگر 

 كشوري كه طرف مقابل در آن فعاليت دارد، همچنين پيروي از قانون كشوري كه شعبه در آن مستقر است و

)ii    ــت و () قانوني كه حاكم برمعام زمي ال) قانوني كه حاكم بر هر نوع قرارداد يا توافق     iiiالت انفرادي اس

 باشد. سازي، ميبراي مؤثر كردن خالص

          شناخته سميت  صلي بانك به ر شور ا ستقر در ك يك نظريه حقوقي بايد به طور كلي توسط جامعه حقوقي م

ضوعات مرتبط را به      شت حقوقي كه تمامي مو سي قرار     شود يا از طريق يك ياددا شكل منطقي مورد برر

 دهد.

صديق كند كه قبل از لحاظ يك معامله در مجموعه خالص  .13 سازي، آن  بانك بايد داراي رويه داخلي بوده كه ت

 باشد، پوشش داده شود.معيارهاي باال مي هاي حقوقي كه دارايمعامله توسط نظريه

ساني نظريه حقوقي است كه     .14 صورت لزوم متعهد به روزر ضمانت اجراي مستمر ترتيبات خالص   بانك در  از 

 اطمينان حاصل كند. ،سازي بين محصولي با توجه به تغييرات ممكن قانون مرتبط

حقوقي است كه طرف   سازي بين محصولي دربردارنده اختيار فسخ نيست. اختيار فسخ ماده     ترتيبات خالص .15

ــت را فقط مجاز به پرداخت       گونه پرداختي را به   اينكه هيچ كند يا   هاي محدود مي  مقابلي كه نكول نكرده اس

 اردهنده باشد.شخصي كه در مقام يك نكول كننده باشد انجام ندهد، حتي اگر نكول كننده اعتب



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه       
٢٠٠ 

شمول ترتيبات خالص   .16 صلي و معامله دوجانبه م سازي بين محصولي، الزامات قانوني كاربردي زير   هرتوافق ا

ســازي دو جانبه قراردادهاي مشــتقه در ) خالصiيت كند (را بايد براي به رســميت شــناختن موارد زير رعا

بخش  2هاي كاهش ريسك اعتباري در قسمت ) تكنيكiiدر اين پيوست، يا v(96 )تا i(96 )پاراگراف هاي (

II.D .سند حاضر 

 بانك تمامي مستندسازي الزامي را بايد در آرشيو خود نگهداري كند. .17

 معيارهاي عملياتي

سازي بين محصولي در سنجش بانك از منابع در معرض    شود كه تأثير ترتيبات خالص ميمقام ناظر متقاعد  .18

سك اعتباري طرف مقابل        ساب چنين مبنايي، ري شود و بانك با احت سك اعتباري كلي طرف مقابل لحاظ  ري

  كند.خود را مديريت مي

در بين محصوالت تحت  ريسك اعتباري هر طرف مقابل به منظور ورود به يك منبع در معرض ريسك قانوني .19

شود. چنين تجميعي بايد در حد اعتباري و فرايندهاي سازي بين محصولي تجميع ميپوشش ترتيبات خالص

 سرمايه اقتصادي لحاظ شود. 

IV. ر تخمين منابع در معرض نكول (سازي داخلي به منظوتأيديه براي پذيرفتن يك روش مدلEAD( 

سازي  فردي يا يك گروه) كه مايل به پذيرش يك روش مدل يك بانك (اعم از يك نهاد (شخصيت) حقوقي   .20

ــرمايه نظارتي          ــك يا منبع در معرض نكول براي اهداف س ــنجش منبع در معرض ريس داخلي به منظور س

هايي كه از ســازي داخلي براي بانكباشــد، بايد به دنبال اخذ تأيديه از مقام ناظر خود باشــد. روش مدلمي

ــتفاده ميبندرويكرد مبتني بر رتبه هايي كه رويكرد كنند و همچنين بانكي داخلي براي ريســك اعتباري اس

شود،  استاندارد در خصوص ريسك اعتباري، براي تمامي منابع در معرض ريسك اعتباري آن بكار گرفته مي    

پيوست حاضر را رعايت كرده و روش را    Vپذير است. بانك بايد تمامي الزامات مطرح شده در بخش   امكان

ستثناء         د ست، به ا سك اعتباري طرف مقابل ا شمول ري سك خود كه م صوص تمامي منابع در معرض ري ر خ

 مدت، به كار گيرد.معامالت با سررسيد تسويه طوالني

سازي داخلي را براي سنجش ريسك اعتباري طرف مقابل به منظور اهداف    بانك ممكن است يك روش مدل  .21

ــ ــرمايه نظارتي براي منابع در معرض ريس ــتقه س ك خود يا منابع در معرض نكول فقط مرتبط با اوراق مش

سب         سايي منا شنا سي، يا فقط مرتبط با معامالت تأمين مالي اوراق بهاداريا هر دو مورد را منوط به  فرابور

شده در فوق، انتخاب نمايد. بانك بايد اين روش را براي تمام منابع در معرض ريسك     خالص سازي تعيين 
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ــتثناء آن  مرتبط در آن طبق  ــتند، به كار گيرد. در طول        ه به اس ــك غيرمهم هس هايي كه از نظر اندازه و ريس

سازي اوليه روش مدل  سك     اجرا ستاندارد يا روش منبع در معرض ري ست روش ا هاي داخلي، بانك ممكن ا

قرار دادن اي را به منظور ملحوظ نظر جاري را براي بخشي از كسب و كار خود استفاده كند. بانك بايد برنامه

ــك حايز اهميت براي طبقه معامالت مذكور در روش مدل داخلي، به مقام ناظر              تمام منابع در معرض ريس

 ارايه دهد. 

سويه بلندمدت كه بانك تأيديه       .22 سيد ت سرر شتقه فرابورس و تمامي معامالت با   براي تمام معامالت اوراق م

ستفاده از روش  ستاندارد و يا از روش    هاي داخلي دريافت نمدل ناظر را براي ا ست، بايد يا از روش ا كرده ا

منبع در معرض ريســك جاري اســتفاده كند. اســتفاده تركيبي از اين دو روش در درون يك گروه به شــكل 

باشد. استفاده تركيبي دو روش مذكور در درون يك نهاد حقوقي صرفاً براي موارد مطروح در دايمي مجاز مي

 از است. پيوست حاضر مج 90پاراگراف 

سررسيد تسويه بلندمدت، مي       .23 تواند با منابع در معرض ريسك يا منابع در معرض نكول ناشي از معامالت با 

سه روش    ستفاده از هر يك از  صرف     ا سند  شده در اين  هاي انتخابي براي اوراق نظر از روشهاي معرفي 

اي براي محاســبه الزامات ســرمايهمشــتقه فرابورس و معامالت تأمين مالي اوراق بهادار، تعيين شــود. در 

بندي داخلي هايي كه داراي مجوز استفاده از رويكرد مبتني بر رتبهمعامالت با سررسيد تسويه بلندمدت بانك

ستند، مي  سك اعتباري به          توانند وزنه صوص ري ضر در خ سند حا ستاندارد  سك را تحت رويكرد ا هاي ري

 هايي، استفاده كنند. ضعيتنظر از ميزان اهميت چنين وشكل دايمي، صرف

ــرايط              .24 ــود. فقط تحت ش بعد از پذيرش روش مدل داخلي، بانك بايد با الزامات فوق به طور دايم منطبق ش

سك غيرمهم، بانك مي   ستثنائي يا براي منابع در معرض ري سك جاري يا  ا تواند به روش منبع در معرض ري

ستاندارد براي تمام يا بخشي از منبع در   روش شان دهد كه     عمهاي ا رض ريسك بازگشت كند. بانك بايد ن

 شود. برگشت به يك روش كمتر پيچيده منجر به آربيتراژ قواعد سرمايه نظارتي نمي

V. روش مدل داخلي: سنجش منبع در معرض ريسك و الزامات حداقلي 

A. يا منبع در معرض نكول در روش مدل داخلي كميزان منبع در معرض ريس 

ب   .25 يا منبع در معرض نكول، همان     منبع در معرض ريســك اعت قابل  كه در بخش اري طرف م  IIو  Iهاي  طور 

شوند. يك مدل داخلي واجد شرايط   سازي سنجش مي  پيوست حاضر تعريف شد، در سطح مجموعه خالص    

بيني را براي تغييرات ارزش بازار براي سنجش منبع در معرض ريسك اعتباري طرف مقابل بايد توزيع پيش



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه       
٢٠٢ 

هاي ارز و غيره، نرخ هاي بهره،سازي كه قابل ارتباط به تغييرات متغيرهاي بازار از قبيل نرخ خالصمجموعه 

شد را  مي سك اعتباري     تعيين نمايد.با سپس، با فرض تغييرات در متغيرهاي بازار، مدل، منبع در معرض ري

ــبه   طرف مقابل بانك را براي مجموعه خالص  ــازي در هر تاريخي در آينده محاس هاي كند. براي طرفميس

ها ممكن اســت وثيقه اي آتي را پوشــش دهد. بانكتواند تغييرات وثيقهگذار، مدل همچنين ميمقابل وديعه

بيني هاي پيشسند حاضر تعريف شده است، در توزيع 703و  146هاي مالي واجد شرايط را كه در پاراگراف

اي و كمي و ي لحاظ كنند درصــورتي كه الزامات دادهســازخود براي تغييرات در ارزش بازار مجموعه خالص

 كيفي براي روش مدل داخلي براي وثيقه، رعايت شده باشد. 

عرض تا ميزاني كه بانك وثيقه را در مقدار منبع در معرض ريسك يا منبع در معرض نكول از طريق منبع در م .26

ين زيان با فرض نكول نخواهد بود. ريسك جاري شناسايي كند، بانك مجاز به شناسايي مزاياي آن در تخم     

هد در نتيجه، بانك ملزم به استفاده از يك تخمين زيان با فرض نكول سايرتسهيالت بدون وثيقه مشابه خوا  

اي كه قبالً در بود. به بيان ديگر، بانك ملزم خواهد بود از زيان با فرض نكولي اســتفاده كند كه شــامل وثيقه

 باشد. ست، نميمنبع در معرض نكول لحاظ شده ا

ست كه يك مدل واحد را بكار گيرد. اگرچه، ادامه متن يك مدل داخلي   .27 ا ردر روش مدل داخلي، بانك الزم ني

شبيه  صيف مي  به عنوان مدل  ست. مدل  سازي تو شكل خاص مدل الزامي ني هاي تحليلي تا زماني قابل كند، 

اي عيين شده در اين بخش را دارا بوده و بر قبول هستند كه مشمول بررسي نظارتي باشند، تمامي الزامات ت    

اي مرتبط با ريسك اعتباري طرف مقابل به شرح باال، تمام منابع در معرض ريسك منوط به پوشش سرمايه  

سويه بلندمدت كه جداگانه به آن پرداخته مي       سيد ت سرر ستثناء معامالت با  ستثناء    به ا شود و همچنين به ا

 شوند. اندازه و ريسك قابل توجه نيستند، بكار گرفته  منابع در معرض ريسكي كه از نظر

شد، بر مبناي توزيع منابع   سنجه  .28 سك حداكثري يا مورد انتظار بايد، جايي كه الزم با هاي منبع در معرض ري

سك، از جمله وجود       شود كه غيرنرمال بودن احتمالي توزيع منابع در معرض ري سبه  سكي محا در معرض ري

 ه پهن) را مد نظر قرار دهد. لپتوكورتوسيس (دنبال

) از حاصل ضرب   EADهنگام استفاده از مدل داخلي، مقدار منبع در معرض ريسك يا منبع در معرض نكول (   .29

 آيد:آلفا در منبع در معرض ريسك مثبت مورد انتظار مؤثر به شرح زير، به دست مي

  EAD= α x Effective EPE                                                                    (1)  
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) مؤثر از طريق تخمين منبع در معرض ريســك مورد انتظار EPEمنبع در معرض ريســك مثبت مورد انتظار ( .30

سبه مي  tبه عنوان ميانگين منبع در معرض ريسك در زمان آينده   هاي شود كه ميانگين مذكور از ارزش محا

سك بازار مرتبط از قبيل نرخ  شود. مدل،  هاي ارز و غيره گرفته ميهاي بهره، نرخممكن آينده فاكتورهاي ري

ــري    ,t2,3 …هاي زماني آينده    منبع در معرض ريســك مورد انتظار را در س t1t به طور   154زند. تخمين مي

 شودمورد انتظار به شكل زير محاسبه ميمعين، منبع در معرض ريسك 

)tk, EE1-tkmax(Effective EE =tkEffective EE  )2(              

ــورت       ــك مورد انتظار (   0tكه زمان حال به ص ) مؤثر برابر با منبع در معرض  0tEEو منبع در معرض ريس

  ريسك جاري خواهد بود.

سك مثبت مورد انتظار    .31 صوص، منبع در معرض ري ست با ميانگين  Effective EPEمؤثر ( در اين خ ) برابر ا

سك آتي. اگر تمام قراردادها      سال اول منبع در معرض ري سك مورد انتظار مؤثر در طول  منبع در معرض ري

ا ميانگين منبع در معرض ريسك  برابر است ب  EPEسازي قبل از يك سال سررسيد شود،      در مجموعه خالص

مؤثر به صــورت  EPEســازي ســررســيد شــوند. ردادها در مجموعه خالصمورد انتظار تا زماني كه تمام قرا

  شود:مؤثر محاسبه مي EEميانگين موزون 

Effective EPE= ∑ 	 	∆	 ,        (3)  

هايي در مواردي مصداق خواهد داشت كه منبع در معرض ريسك در آينده در تاريخ    =kt-kt-1∆هاي وزن 

  شوند، محاسبه شود. كه به طور مساوي در طول زمان قرار داده نمي

 شود.قرار داده مي 4/1آلفا برابر  .32

ي ارناظران داراي اين اختيار هســتند كه مقدار بيشــتري را براي آلفا بر مبناي منابع در معرض ريســك اعتب .33

شامل موارد زير است: تعدد    طرف مقابل بانك الزام نمايند. عواملي كه مي تواند مقدار بيشتر آلفا را الزام كند 

ــك بااليكم طرف ــتگي معكوس منابع در معرض   هاي مقابل؛ به ويژه منبع در معرض ريس ــك همبس ريس

ــتگي باالي ارزريســك با كيفيت اعتباري طرف مقابل كلي هاي هاي بازار بين طرفش؛ به طور خاص، همبس

 عرض ريسك اعتباري طرف مقابل كه خاص نهاد باشد. هاي منابع در ممقابل و ساير ويژگي

                                                 
به توزيع   ١٥٤ جه  با تو يد  با ظارات  حاظ نظری، انت مال واقعی منبع در معرض از ل احت

ــک ــود و نه بر مبنای حالت ريس ــک آينده در نظر گرفته ش به اين  خنثی. ناظران-ريس
سکنتيجه می ستفاده از از حالت ري سند که ا شد. به خنثی می-ر شته با تواند توجيه دا

 عنوان نتيجه، ناظران استفاده از توزيع پيشبينی را الزام نخواهند کرد.
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B. آلفا هاي داخليتخمين  

هاي داخلي از آلفا با رعايت ميزان ها ممكن اســت به دنبال تأييد مقام ناظر خود براي محاســبه تخمينبانك .34

س   2/1حداقلي  ست با ن شبيه       ، كه آلفا برابر ا صل از  صادي حا سرمايه اقت سازي كامل منبع در معرض  بت 

سك طرف مقابل در ميان طرف  صادي مبتني بر منبع در معرض        ري سرمايه اقت سر) و  صورت ك هاي مقابل (

ــر) با اين فرض كه آن     ــك مثبت مؤثر (مخرج كس هاي كنند. بانك   ها الزامات عملياتي معيني را رعايت      ريس

ــرايط بايد تمام ا ــك مثبت مؤثر را لزامات عملياتي را براي تخمينواجد ش هاي داخلي منبع در معرض ريس

هاي داخلي خود در مورد آلفا، منابع حايز اهميت وابستگي تصادفي رعايت كرده و بايد نشان دهند كه تخمين 

 هاي مقابل را در صــورت كســر پوشــشهاي معامالت طرفت يا پورتفويهاي بازار معامالهاي ارزشتوزيع

 هاي مقابل و بين ريسك بازار و نكول).هاي طرفدهد (به عنوان مثال، همبستگي بين نكول

ام در مخرج كسر، منبع در معرض ريسك مثبت مؤثر بايد استفاده گردد؛ همچنان كه آن، مقدار ثابت مانده و    .35

 باشد.مي

صل ك در نهايت بانك .36 شك     ها بايد اطمينان حا سر آلفا، به  صورت و مخرج ك سازگاري با توجه به  نند كه  ل 

سبه مي     هاي مدلروش ستفاده بايد   سازي، مشخصات پارامترها و تركيب پرتفوي محا شوند. رويكرد مورد ا

ستند     صادي بانك بوده، به خوبي م سرمايه اقت ستقل      مبتني بر رويكرد داخلي  صديق م شروط به تأييد و ت و م

ل به صورت فصلي مورد بازنگري قرار دهند و زماني كه   اقهاي خود را حدها بايد تخمينباشد. به عالوه، بانك 

بانك           تركيب پرتفوي در طول زمان تغيير مي   ــورت گيرد.  ــتري ص ناوب بيش با ت بايد  بازنگري  ها  كند اين 

 همچنين بايد ريسك مدل را نيز ارزيابي كنند. 

ستگي      .37 سانات و همب ست، نو سك باز جايي كه الزم ا شبيه هاي عوامل ري سك    سازي م ار كه در  شترك ري

ستفاده مي  شده تا افزايش     اعتباري و بازار ا بالقوه در  شوند، بايد مشروط به عامل ريسك اعتباري قرار داده 

صادي را منعكس كند. تخمين     ستگي يك دوره افول اقت سان يا همب هاي داخلي آلفا بايد ميزان تعدد منابع نو

 در معرض ريسك را مد نظر قرار دهد. 

C. سررسيد  

سيد    .38 سرر شد، فرمول زير           اگر  سال با شتر از يك  شترين زمان موجود در مجموعه، بي صلي قرارداد با بي ا

  شود:سند حاضر مي 320) در پاراگراف Mجايگزين فرمول سررسيد مؤثر (
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kdf  عامل تنزيل بدون ريســك براي دوره زماني آيندهtk باشــد و ســاير عاليم در باال تعريف شــده  مي

ســال  5داراي ســقف زماني  Mط به منابع در معرض ريســك شــركتي، اســت. مشــابه ترتيبات مربو

  . 155باشدمي

ستند، فرمول         هاي خالصبراي مجموعه .39 سال ه صلي كمتر از يك  سيد ا سرر سازي كه تمام قراردادها داراي يك 

سيد مؤثر در پاراگراف     سال اعمال          320سرر سيد حداقلي يك  سرر ضر بدون تغيير باقي مانده و يك  سند حا

سند حاضر توصيف شد،   323 تا 321هاي گونه كه در پاراگرافمدت همانكوتاه شود. منابع در معرض ريسك  مي

 شوند. مستثني مي

D . بهادار گيري از كارگزار اوراققرض وافقاتت  

ــازي منوط به يك توافق قرض   اگر مجموعه خالص   .40 گيري از كارگزار اوراق بهادار بوده و مدل داخلي     س

ريسك   تأثيرات اين امر را در تخمين منابع در معرض ريسك مؤثر در نظر گيرد، سنجه منبع در معرض   

هايي به شكل قابل توجهي ) مورد استفاده قرار گيرد. چنين مدل2تواند مستقيما در معادله (مؤثر مدل مي

مدل پيچيده  كه اين توافقات را      هاي منبع در معرض ريســك مؤثر مثبت براي طرف   تر از  هاي مقابلي 

ــد. به اين ترتيب،    ندارند مي   ــي دقيق    نآباش ــمول درجه باالتري از بررس ي قبل از تأييد،    نظارت  ها مش

 باشند.شود، ميهمانطور كه در پايين مطرح مي

ــك مؤثر مثبت را بدون توافقات قرض     بانكي كه مي   .41 گيري از كارگزار اوراق   تواند منبع در معرض ريس

سازي منبع سازي به منظور مدل سازي كند اما قادر به دستيابي به سطح باالي پيچيدگي مدل   بهادار مدل

ــك مؤثر مثبت همراه با توافقات قرضدر معرض ري ــت ميس تواند روش زير را براي  گيري مذكور نيس

ــاره بكار برد. روش مزبور يك تقريب محافظه          طرف ــاده از    هاي مقابل تحت توافق مورد اش كارانه و س

                                                 
سک طرف  Mمی، از لحاظ مفهو  ١٥٥ ست با ديريش اعتباری مؤثر، منبع در معرض ري برابر ا

مقابل. بانکی که از مدل داخلی برای محاســـبه تعديل ارزيابی اعتباری يک طرفه 
ستفاده می شده ا سط اين مدل تخمين زده  کند، می تواند از ديرش اعتباری مؤثر که تو

 است با تأييد قبلی ناظر استفاده کند.
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ــك براي طرف      ــك مؤثر مثبت بوده و اين منابع در معرض ريس مقابل مذكور را      منابع در معرض ريس

 دهد:  از موارد زير، هر كدام كه كمتر باشد قرار مي معادل يكي

 دهنده اي كه نشــانگيري به عالوه مقدار اضــافهآســتانه، اگر مثبت باشــد، تحت توافق قرض

اي ريســك. مقدار اضــافه به افزايش بالقوه در منبع در معرض ريســك در طول دوره حاشــيه

ــك مجم  ــازي كه از منبع در   وعه خالص  عنوان افزايش مورد انتظار در منبع در معرض ريس س

حداقل   156گردد. شــود، محاســبه ميمعرض ريســك جاري صــفر در دوره ريســك شــروع مي 

سازي شامل صرفاً معامالت نوع بازخريدي منوط هاي خالصروز كاري براي مجموعه 5نظارتي 

بازار و   به تعديل روزانه حســاب وديعه و ارزش       كاري براي ســاير   10گذاري مبتني بر    روز 

اي ريسك استفاده شده در اين خصوص، در نظر      سازي براي دوره حاشيه  مجموعه هاي خالص

 شود. گرفته مي

 وراق بهاداراگيري از كارگزار منبع در معرض ريسك مؤثر بدون توافق قرض 

 

E. تأييد مدل 

شي از تغييرات در متغيرهاي بازار مي    .42 سك طرف مقابل نا شد،  از آنجايي كه منابع در معرض ري تأييد با

شابه تأييد مدل ارزش در معرض خطر كه براي اندازه    سك مثبت مؤثر م گيري  مدل منابع در معرض ري

ستفاده قرار مي   سك بازار مورد ا ستانداردهاي كيفي در پاراگراف      گيرد، ميري صل، ا شد. بنابراين، در ا با

)LXXIV(718    ــتفاده از مدل منابع در معرض    هاي بايد براي مدل    هاي ارزش در معرض خطر براي اس

سك مثبت مؤثر داراي         شود. با اين وجود، يك مدل منبع در معرض ري ستفاده  سك مثبت مؤثر نيز ا ري

 باشد:عناصر بيشتري است كه نيازمند تأييد مي

 ساير عوامل ريسك بازار بايد به منظور     هاي ارز، قيمتهاي بهره، نرخنرخ سهام، كاالها و  هاي 

سك طرف مقابل براي افق گيري منبع در معرض اندازه شود.    ري شبيني  هاي زماني طوالني پي

سك بازار بايد براي يك افق زماني بلندمدت مورد تأييد     شبيني براي عوامل ري عملكرد مدل پي

                                                 
ست با به عبارت   ١٥٦ ضافه برابر ا صفر  EEديگر، مقدار ا سک با فرض  در پايان دوره ري

بودن منبع در معرض ريســــک جاری. از آنجايی که هيچ تمديدی در معامله به عنوان 
  مؤثر نيست. EEو  EEوجود ندارد، تفاوتی ميان  EEبخشی از محاسبه 
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ــك بازار براي افق زماني كوتاه مدت،         قرار گيرد. در مقابل، ارزش در معرض خطر براي ريس

 ز).شود (عموماً، يك تا ده روگيري مياندازه

 سك طرف مقابل براي       هاي قيمتمدل سبه منبع در معرض ري ستفاده براي محا گذاري مورد ا

هاي آينده به عوامل ريسك بازار بايد به عنوان بخشي از فرايند تأييد   سناريوي مفروض شوك  

ــبه     تواند از آن گذاري مي هاي قيمت  مدل مورد آزمون قرار گيرد.  اين مدل   هايي كه براي محاس

ــتفاده مي     ارزش در مدت اس مدل     معرض خطر  براي افق كوتاه  باشــد.  ــود متفاوت  هاي   ش

به                قيمت  با توجه  له  عام يار م يد غيرخطي بودن ارزش اوراق اخت با له  عام يار م گذاري براي اخت

 عوامل ريسك بازار را مدنظر قرار دهد.

             ــك مثبت مؤثر بايد اطالعات خاص معامله را به منظور تجميع يك مدل منبع در معرض ريس

سطح مجموعه خالص   ها بايد تأييد كنند سازي پوشش دهد. بانك  منابع در معرض ريسك در 

 اند.  سازي مناسبي تخصيص داده شدهكه معامالت در چارچوب مدل به مجموعه خالص

               ــامل اطالعات خاص معامله به ــك مثبت مؤثر همچنين بايد ش يك مدل منبع در معرض ريس

شش   شد. آن بايد مقدار جاري وديعه و همچنين وديعه  ذاريگتأثيرات وديعهمنظور پو اي كه با

ــود را لحاظ كنند. چنين مدلي بايد ماهيت توافقات           هاي مقابل در آينده مبادله مي      بين طرف ش

گيري از كارگزار اوراق بهادار (يك جانبه يا دوجانبه)، تناوب فراخوان براي تكميل حساب قرض

شيه  س   وديعه، دوره حا سك، آ سك فاقد وديعه كه بانك  اي ري ايل به متانه منبع در معرض ري

ــت و حداقل مقدار انتقال را مدنظر قرار دهد. چنين مدلي بايد به قيمت              گذاري   پذيرش آن اس

ســازي كند يا اينكه قواعد  مبتني بر قيمت بازار را براي تغيير در ارزش وثيقه توثيق شــده مدل

 سند حاضر را براي وثيقه به كار گيرد. 

ــتا براي پرتفوهاي طرف مقابل به عنوان نماينده          سپ .43 هاي مقابل، بايد      اي از طرفآزمايي تاريخي، ايس

شد. در بازه  سط ناظران تعيين مي جزئي از فرايند تأييد مدل با شود، بانك بايد   هاي زماني منظم كه تو

ــي)       تآزمايي را براي  چنين پس انجام دهند. اين     عدادي از پرتفوهاي طرف مقابل نمونه (حقيقي يا فرض

هايي كه بانك در  ها به عوامل مهم ريســك و همبســتگيپرتفوهاي نمونه بايد بر مبناي حســاســيت آن

 معرض آن قرار دارد انتخاب شوند.  
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شروع از يك تاريخ مشخصي در گذشته، پس     .44 آزمايي مدل منبع در معرض ريسك مثبت مؤثر از مدل  با 

ــبيني هر يك از توزيع هاي زماني  ي احتمال پرتفوي منبع در معرض ريســك در افقهاداخلي براي پيش

آزمايي  هاي تاريخي درباره تغييرات عوامل ريسك بازار، پس شود. با استفاده از داده  مختلف استفاده مي 

عدم تغيير در          با فرض  كه در هر پرتفوي در هر افق زماني  در ادامه، منابع در معرض ريســك حقيقي 

سبه مي تركيب پرتفوي به وقوع مي شده     پيوندد را محا سپس، اين منابع در معرض ريسك محقق  كند. 

شبيني مدل در افق  سه مي با توزيع پي شوند. مراحل باال بايد براي چندين زمان  هاي زماني مختلف مقاي

هاي هاي در حال رشد، نرخ شرايط بازار (به عنوان مثال، نرخ  تاريخي همراه با پوشش محدوده گسترده  

شود. تفاوت    در حال اف سان) تكرار  سكوت، بازارهاي پرنو هاي حايز اهميت بين منابع در  ول، بازارهاي م

شبيني مدل مي     شده و توزيع پي شان معرض ريسك محقق  شكلي براي مدل يا داده تواند ن هاي  دهنده م

  مايهنمايد. در چنين شرايطي ناظران ممكن است سر   پايه بوده كه ناظر، بانك را ملزم به تصحيح آن مي 

ــتري را ملزم كنند. بر خالف الزام پس طر كه در پاراگراف  هاي ارزش در معرض خآزمايي براي مدلبيش

)b) (Lxxiv (718 ) وxcviii(718   خاص براي پس   بيان شــد، هيچ مدل  نوع آزمون آماري  هاي  آزمايي 

 منبع در معرض ريسك مثبت مؤثر تعيين نشده است. 

ــنجه .45 تر از منبع در معرض ريســك مورد انتظار مثبت مؤثر  كارانهاي كه محافظهدر روش مدل داخلي، س

سنجه   اي كه مبتني بر بيشترين مقدار منبع در معرض ريسك باشد و نه ميانگين    باشد (به عنوان مثال، 

سك مورد انتظ   تواند به جايآن) براي هر طرف مقابل مي ضربدر منبع در معرض ري ار مثبت مؤثر در  آلفا 

اظران و ) منوط به تأييد قبلي ناظر اســتفاده شــود. درجه محافظه كاري مرتبط، با تأييد اوليه ن1معادله (

 اي، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. آزمايي دورهمنوط به راستي

وف هايي كه يك مدل منبع در معرض ريسك مورد انتظار مثبت يا مدل ارزش در معرض خطر (موصبانك .46

شده در فوق را   سند حاضر) را استفاده مي    181تا  178هاي در پاراگراف كنند، بايد الزمات تأييد مطرح 

 رعايت كنند. 

F. ار مثبت هاي منبع در معرض ريسك مورد انتظالزامات عملياتي براي مدل 

 به منظور واجد شــرايط شــدن براي به كارگيري يك مدل داخلي براي تخمين منبع در معرض ريســك .47

سرمايه نظارتي، بانك بايد الزامات       سك اعتباري طرف مقابل براي اهداف  شي از ري مورد انتظار مثبت نا
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صالحيت       ستانداردهاي تعيين  شامل رعايت الزامات مرتبط با ا عملياتي زير را رعايت كند. اين الزامات 

مدل، آزمون بحران، تع            كارگيري  به  يك آزمون  باري طرف مقابل،  ريســك  يين مديريت ريســك اعت

ــك با كيفيت اعتباري طرف مقابل كلي         ــتگي معكوس منابع در معرض ريس هاي داخلي  و كنترل همبس

 باشد.مي

 استانداردهاي صالحيت مديريت ريسك اعتباري طرف مقابل

  49هاي بانك بايد ناظر خود را متقاعد كند كه عالوه بر رعايت الزامات عملياتي معرفي شده در پاراگراف .48

ــامل آن            زير، 69تا   ــك اعتباري طرف مقابل ش ــحيحي براي مديريت ريس هايي كه در    از اقدامات ص

 سند حاضر تعيين شده است، پيروي كند. xiv (777تا i(777 )پاراگراف هاي (

 به كارگيري مدل آزمون

سبه        .49 سط مدل داخلي كه در محا شده تو سك ايجاد  سك   توزيع منابع در معرض ري منبع در معرض ري

ستفاده مي  ر مؤثرمثبت موردانتظا  بانك ري طرف مقابلفرايند روزانه مديريت ريسك اعتبا  شود، بايد با ا

ــود.  ــك را از توزيعبراي مثال، بانك ميادغام ش هاي حدود اعتباري تواند حداكثر منبع در معرض ريس

صيص    سك مثبت مورد انتظار براي تخ ستفاده     طرف مقابل يا منبع در معرض ري سرمايه خود ا داخلي 

سرمايه  سك اعتباري طرف مقابل،  كند. خروجي مدل داخلي بايد نقش مهمي را در تأييد  اي، مديريت ري

سرمايه يصتخص  شركتي بانك هاي  هايي كه به دنبال تأييديه براي بكارگيري اين  اي داخلي و حاكميت 

سرمايه مدل شكل اختصاصي     ها و تخميناي هستند، ايفا كند. مدل هاي براي اهداف كفايت  هايي كه به 

 نيستند. شوند، قابل قبول سازي ميهاي داخلي طراحي و پيادهواجد شرايط استفاده براي روش مدل

ــتفاده از مدل  .50 ــوابق معتبر قابل ردگيري در اس هاي داخلي كه توزيع منابع در معرض  بانك بايد داراي س

سك اعتباري طرف مقابل را ايجاد مي    سك براي ري شان دهد كه از     ري شد. بنابراين بانك بايد ن كند، با

سبه مدل سك كه به عنوا توزيع هاي داخلي براي محا سبه منبع در   ن مبناهاي منابع در معرض ري ي محا

ستفاده كرده است كه به طور گسترده حداقل الزامات براي       معرض ريسك موردانتظار مثبت مي  شد، ا با

 حداقل يك سال قبل  از تأييد مقام ناظر را رعايت كند. 

ــتفاده مي    بانك   .51 ــئول طراحي و        هايي كه از روش مدل داخلي اس ــتقل كه مس كنند، بايد واحد كنترل مس

باشد  ازي سيستم مديريت ريسك اعتباري طرف مقابل شامل تأييد اوليه و مستمر مدل داخلي ميسپياده
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ــد. اين واحد بايديكپارچگي داده       هايي در مورد خروجي   هاي ورودي را كنترل كرده و گزارش را دارا باش

سنجه   مدل اندازه شامل ارزيابي رابطه بين  تباري را  هاي ريسك و حدود تجاري و اع گيري ريسك بانك، 

شد؛ بايد به      سب و كار با ستقل از واحدهاي تجاري و اعتباري ك توليد و تحليل نمايد. واحد مذكور بايد م

ً به مديريت ارشد بانك گزارش دهد. كار اين واحد بايد با فرايند   اندازه كافي داراي نيرو بوده و مستقيما 

ــود. به همين ت           ــك اعتباري بانك يكپارچه ش خروجي چنين واحدي بايد به     ، رتيب مديريت روزانه ريس

صه   ناپذير از فرايند برنامهعنوان بخش جدايي شخ سك و اعتباري بانك   ريزي، پايش و كنترل م كلي ري

 باشد. 

سك بايد به عنوان بخشي از چارچوب       .52 شده براي ايجاد توزيع منابع در معرض ري ستفاده  مدل داخلي ا

سايي،        شنا شتمل بر  سك طرف مقابل، م گري داخلي  گيري، مديريت، تأييد و گزارشاندازهمديريت ري

گيري اســتفاده از خطوط اعتباري (تجميع اين چارچوب بايد شــامل اندازه 157ريســك طرف مقابل باشــد.

سرمايه            صيص  سك اعتباري) و تخ ساير منابع در معرض ري سك طرف مقابل با  منابع در معرض ري

سك مورد      شد. عالوه بر منبع در معرض ري صادي با سنجه منبع در معرض    اقت انتظار مثبت ( به عنوان 

ــك جاري را اندازه           ــك آينده) يك بانك بايد منابع در معرض ريس گيري و مديريت كند. جايي كه      ريس

مناسب است، بانك بايد منبع در معرض ريسك جاري را به صورت ناخالص و خالص از وثايق نگهداري 

سنجه   ايت ميگيري كند. آزمون بكارگيري مدل رعشده اندازه  ساير  هاي ريسك طرف  شود اگر بانك از 

ساس       سك بالقوه آينده، بر ا سك يا منبع در معرض ري مقابل، از قبيل باالترين مقدار منبع در معرض ري

سك          سبه منبع در معرض ري سان براي محا سط مدل يك شده تو سك ايجاد  توزيع منابع در معرض ري

 موردانتظار مثبت استفاده كند. 

ــت، ولي براي     بانك ملزم .53 ــك مورد انتظار به طور روزانه نيس به تخمين يا گزارش منبع در معرض ريس

ستم به منظور تخمين روزانه منبع       سي صورت لزوم داراي قابليت  رعايت آزمون بكارگيري مدل بايد در 

در معرض ريسك باشد؛ مگر آن كه نشان دهد منابع در معرض ريسك اعتباري طرف مقابل، محاسبه با      

صه زماني افق   وب كمتري را تنا شخ شبيني كه به اندازه كافي منعكس  مجازكند. بانك بايد يك م هاي پي

                                                 
ريسك طرف مقابل (ژوئن  يت ريسك طرف مقابل با عنوان بهبود اقدامات مديريتين بخش به مقدار زيادي برگرفته از مقاله گروه سياست مديرا - ١٥٧

باشد. اين مقاله در آدرس زير قابل دستيابي است ) مي1999
http://www.mfainfo.org/washington/derivatives/Improving%20Counterparty%20risk.pdf 
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ست را انتخاب كند. براي مثال، بانك        سيد قراردادها ا سرر ساختار زماني جريانات نقدي آينده و  كننده 

اي يك بار براي  ممكن است منبع در معرض ريسك مورد انتظار را به طور روزانه براي ده روز اول، هفته  

ســال به طريقي كه با  5ســال و فراتر از  5ماه، هر فصــل يك بار براي  18يك ماه، ماهي يك بار براي 

 ميزان اهميت و تركيب منبع در معرض ريسك سازگار باشد، محاسبه كند. 

سك بايد در طول دوره قراردادها در مجموعه خالص  .54  سازي (و نه فقط براي افق يك منبع در معرض ري

هاي هايي براي شناسايي و كنترل ريسك   گيري، پايش و كنترل شود. بانك بايد داراي رويه ساله) اندازه 

ساله افزايش مي  طرف يابند باشند.  هاي مقابل زماني كه منبع در معرض ريسك فراتر از افق زماني يك 

سك بايد به عنوان ورودي م     شده در منبع در معرض ري شبيني  سرمايه   به عالوه، افزايش پي دل داخلي 

 اقتصادي بانك باشد.

 

 آزمون بحران

شد. اي       .55 سرمايه با ستفاده در ارزيابي كفايت  صحيح براي ا ن  بانك بايد داراي فرايندهاي آزمون بحران 

شده و به عنوان فرايند         سنجه  سه  سك مورد انتظار مقاي سنجه منبع در معرض ري هاي بحران بايد با 

سرمايه مورد  سايي رخدادها      ارزيابي داخلي كفايت  شنا ستفاده بانك قرار گيرد. آزمون بحران بايد  ي  ا

ري ممكن يا تغييرات آينده در شرايط اقتصادي كه داراي تأثيرات نامطلوب منابع در معرض ريسك اعتبا

مذكور مي              با تغييرات  له  قاب نك براي م با نايي  يابي توا نك و ارز هايي از        با ثال ند. م حاظ ك باشـــد را ل

صنعتي يا اقتصادي (  iتوان استفاده كرد عبارتند از ( سناريوهايي كه مي  ) iiiيا ( ) رخدادهاي بازارii) افول 

 شرايط كاهش نقدينگي.

ــامل تحت               .56 ــك طرف مقابل خود را مورد آزمون بحران قرار دهد كه ش بانك بايد منابع در معرض ريس

ن ريسك طرف مقابل بايد  هاي بحراشوك قرار دادن همزمان عوامل ريسك بازار و اعتباري باشد. آزمون

هاي مقابل)، ريسك همبستگي بين ريسك بازار     هايي از طرفريسك تمركز (به يك طرف مقابل يا گروه 

و ريسك اعتباري (براي مثال، يك طرف مقابل كه تغيير بزرگ در بازار منجر به منابع در معرض ريسك   

ضعيت كيفيت اعتباري يا هر دو مور  ضعيت     بزرگ، وخامت با اهميت در و صفيه و سكي كه ت هاي د) و ري

هاي بحران بايد همچنين تواند منجر به تغيير بازار شود را مد نظر قرار دهد. چنين آزمون طرف مقابل مي



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه       
٢١٢ 

ضعيت  شي از تغييرات بازار را مورد توجه قرار داده و اين تأثير را در ارزيابي خود   تأثير بر و هاي بانك نا

 از ريسك طرف مقابل ادغام نمايد.  

 ريسك همبستگي معكوس منابع در معرض ريسك با كيفيت اعتباري طرف مقابل

ريسك همبستگي معكوس منابع  عرض ريسك كه منجر به درجه باالي  ها بايد نسبت به منابع در م بانك .57

 شود، آگاه باشند.كلي مي در معرض ريسك با كيفيت اعتباري طرف مقابل

سك خاص "بانكي زماني در معرض  .58 سك آينده  مذكور  "ري قرار دارد، اگر انتظار رود منبع در معرض ري

كه  طرف مقابل معين باال باشــد؛ زماني كه احتمال نكول طرف مقابل نيز باال باشــد. براي مثال، شــركتي

فروشد، منابع در معرض ريسك همبستگي معكوس مورد اشاره      اختيارات فروش را روي سهام خود مي 

سايي،    ص طرف مقابل است. يك بانك بايد داراي رويه كند كه خابراي خريدار ايجاد مي شنا هايي براي 

امله  پايش و كنترل موارد ريسك خاص مزبور بوده كه اين امر در ابتداي معامله شروع و در طول دوره مع

 يابد.ادامه مي

 يكپارچگي فرايند مدلسازي

ــاير الزامات عملياتي، تمركز بر كنترل   .59 ــول اطمينان از يكپارچگي     ظورهاي داخلي موردنياز به من   س حص

ــبه و        هاي معامله، داده   وروديهاي مدل دارد؛ به ويژه، اين الزامات داده     هاي تاريخي بازار، تناوب محاس

ــتفاده در اندازه   هاي ارزش مدل  ــك مورگذاري مورد اس ــي   گيري منبع در معرض ريس د انتظار را بررس

 كند.مي

شرايط و ويژگي  .60 شرايطي   هاي معامله رمدل داخلي بايد  ا به موقع، كامل و محتاطانه منعكس كند. چنين 

ــيد، دارايي   ــررس ــمي قرارداد، س ــامل مقادير اس ــتانهحداقل ش اي، ترتيبات هاي وثيقههاي مرجع، آس

شرايط و مشخصات بايد در يك پايگاه داده ايمن      سازي و غيره مي گذاري، ترتيبات خالصوديعه باشد. 

سازي بايد تأييد نهايي قرار گيرد. فرايند شناسايي ترتيبات خالص اي و رسميمنوط به حسابرسي دوره  

سازي الزامي كرده و توسط يك   توسط كاركنان حقوقي را به منظور بررسي قابليت اجراي قانوني خالص  

هاي شرايط و مشخصات معامله به مدل داخلي بايد منوط واحد مستقل وارد پايگاه داده شود. انتقال داده 

سيستم   به حسابرسي    هاي مرجع به هاي دادهداخلي بوده و فرايند يكپارچگي رسمي ميان مدل داخلي و 
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ــك     ــات معامله در منبع در معرض ريس ــخص ــرايط و مش ــتمر به نحوي كه ش منظور تأييد به طور مس

 كارانه منعكس شود، وجود داشته باشد.موردانتظار به صورت صحيح يا حداقل به شكل محافظه

ــك جاري به كار گيرد.  دهمدل داخلي بايد دا .61 ــبه منبع در معرض ريس هاي جاري بازار را به منظور محاس

ستفاده از داده  ستگي  هنگام ا سه  ها، حداقل دادههاي تاريخي براي تخمين نوسانات و همب هاي تاريخي 

ســاله بايد اســتفاده و بايد به صــورت فصــلي يا با تناوب بيشــتر در صــورت ايجاب شــرايط بازار، به  

ها بايد طيف كاملي از شرايط اقتصادي از قبيل چرخه تجاري كامل را پوشش دهد.    ني شود. داده روزرسا 

ستي         شده توسط واحد كسب و كار را مورد را ستقل از واحد كسب و كار بايد قيمت ارايه  آزمايي  واحد م

صورت     قرار دهد. داده شده و به مدل داخلي به  ستقل از خطوط كسب و كار اندوخته  كامل و به  ها بايد م

شود؛ همچنين، در يك پايگاه داده ايمن منوط به يك حسابرسي دوره    اي و رسمي، نگهداري  موقع وارد 

صالح و حذف داده سازي داده ها همچنين بايد داراي فرايند كامل يكپارچهشود. بانك  هاي  ها به منظور ا

شد. تا زماني كه مدل داخل        ست با شتباه و يا نادر شاهدات ا هاي بديل بازار  ي مبتني بر دادهمربوط به م

هاي تاريخي به مدت سه سال وجود نداشته باشد،      باشد، به عنوان مثال محصوالت جديد زماني كه داده  

ست هاي داخلي بايد داده   شان دهد كه      سيا سايي كرده و بانك بايد در عمل ن شنا سبي را  هاي بديل منا

شاخص محافظه اين داده سك پا هاي بديل،  شرايط نامطلوب بازار را فراهم مي كارانه ري كند. اگر  يه در 

ــامل تأثير وثيقه براي تغييرات در ارزش بازار مجموعه خالص ــد، بانك بايد   مدل داخلي ش ــازي باش س

 سازي نوسانات وثيقه باشد.تاريخي كافي به منظور مدل داراي داده

د. ه فرايند تأييد مدل داخلي باشــمدل منبع در معرض ريســك مورد انتظار (و تعديالت آن) بايد منوط ب .62

ــت  اين فرايند بايد مرتبط با رويه  ــياس ــد. فرايند تأييد بايد نوع آزموني كه براي    ها و س هاي بانك باش

ــرايطي كه در آن مفروضــات تغيير   حصــول اطمينان از يكپارچگي مدل الزم اســت را تعيين كرده و ش

عرض ريسك مورد انتظار شود را شناسايي كنند.  در م كنند و ممكن است منجر به تخمين كم از منبع مي

 فرايد تأييد بايد شــامل بررســي جامعيت مدل منبع در معرض ريســك مورد انتظار، براي مثال، آيا مدل

ــهم با اهميتي در منابع در            ــوالتي كه به طور جدي س ــك مورد انتظار تمام محص منبع در معرض ريس

 معرض ريسك طرف مقابل دارد يا خير، باشد. 
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سك مثبت مورد انتظار و مقدار منبع د    .63 ستفاده از يك مدل داخلي به منظور تخمين منبع در معرض ري ر  ا

ضعيت    سك يا منبع در معرض نكول و سرمايه   معرض ري شش  سك اعتباري طرف  ها منوط به پو اي ري

شورهاي مهمان      صريح مقام ناظر بانك خواهد بود. مقامات نظارتي بانكي ك شروط به تأييد  و  مقابل، م

صول اطمينان از فرايند     ميزبان كه فعاليت شور انجام مي دهند، جهت ح هاي تجاري مهمي را در چند ك

 تأييد كارا با يكديگر همكاري خواهند كرد.  

ــتفاده از مدل        .64 ــناد قبلي، كميته، رهنمودي را براي اس ــند و اس هاي داخلي به منظور تخمين   در اين س

هاي مذكور منتشر كرده   هاي پوششي در مقابل ريسك   سرمايه پارامترهاي معين ريسك و تعيين حداقل  

ست. ناظران، بانك  ستفاده از مدل ا سك   هايي كه به دنبال ا هاي داخلي براي تخمين منبع در معرض ري

سك،          ستم مديريت ري سي شابهي را با توجه به يكپارچگي  ستند را ملزم خواهند كرد الزامات م مثبت ه

ــتفاده مي تجارب كاركناني كه از اقدامات   كنند، ميزان  مذكور در محيط عملياتي و كاركردهاي كنترلي اس

شدت كنترل صحت مدل  هاي داخلي در طول فرايندهاي مرتبط داخلي رعايت كنند. به عنوان مثال، ها و 

ستفاده از مدل   بانك شان دهند كه معيارهاي عمومي كميته براي ا هاي داخلي به منظور  هاي مذكور بايد ن

  158كنند.نابع در معرض ريسك بازار را در زمينه ارزيابي ريسك اعتباري طرف مقابل رعايت ميارزيابي م

سك           .65 شش ري صي را به منظور پو شخ شينه كلي و رهنمود م ضر پي سند حا هاي اعتباري طرف ركن دوم 

 آورد.پوشش داده نشود، فراهم مي 1مقابل كه ممكن است به طور كامل در فرايند ركن 

شكل خا  .66 ستفاده از مدل داخلي الزامي نيست.       هيچ نوع  شدن به منظور ا شرايط  صي از مدل براي واجد 

شبيه    ضر مدل داخلي را به عنوان يك مدل  صيف مي   اگرچه، متن حا شكل سازي تو هاي ديگر  كند، ولي 

ــت. بانك          ها از قبيل مدل   مدل  ــي و تأييد نظارتي، قابل قبول اس هايي كه به    هاي تحليلي، منوط به بررس

باشند، بايد به ناظران   ها نيست، مي سازي به رسميت استفاده از يك مدل داخلي كه مبتني بر شبيه    دنبال

 كند. خود نشان دهند كه مدل مذكور تمامي الزامات عملياتي را رعايت مي

سازي معامالت است، بانك مذكور بايد قبل از وارد كردن يك معامله    براي بانكي كه واجد شرايط خالص  .67

سازي، داراي رويه داخلي براي تصديق اين موضوع كه معامله به وسيله يك قرارداد       ه خالصبه مجموع

؛ چنين قراردادي بايد همه الزامات  شود، باشدسازي داراي ضمانت اجراي قانوني پوشش داده ميخالص

                                                 
  ) مراجعه شود.LXXIII(718تا LXX(718 )هاي ((پاراگراف VI 1D، بخش 2به قسمت   ١٥٨
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ــده در پاراگراف هاي (    قابل اعمال    ــت، مطا  V(96تا I(96  )بيان ش ي ها ب مربوط به تكنيك  ل اين پيوس

سازي بين محصولي تعيين شده در پيوست حاضر را       كاهش ريسك اعتباري سند حاضر يا قواعد خالص   

 دارا باشد.

ستفاده مي   .68 كند، بانك بايد قبل از  براي بانكي كه از وثيقه براي كاهش ريسك اعتباري طرف مقابل خود ا

ن موضــوع كه وثيقه ايهاي داخلي براي تصــديق شــناســايي اثر وثيقه در محاســبات خود، داراي رويه

شده است را     سند حا  II.Dبخش  2طور كه در بند استانداردهاي معين قانوني مناسب را همان   ضر بيان 

 رعايت كند.

VI. روش استاندارد 

نك   .69 كه  ها با يه    يي  يد مدل   تأي كارگيري روش  عامالت فرابورس مرتبط  هاي داخلي ب ب ند  رراي م ندار ،  ا 

توان فقط براي اوراق مشتقه فرابورسي  توانند از روش استاندارد استفاده كنند. روش استاندارد را ميمي

ستفاده كرد؛ معامالت   ست     تأمينا شمول ترتيبات مندرج در روش مدل داخلي پيو مالي اوراق بهادار م

سند مي  II.Dبخش  2حاضر يا بند   يكرد استاندارد براي   رو رض ريسك (در باشد. مقدار منبع در مع اين 

سك اعتب  شود.      اري) يا منبع در معرض نكول براي هر مجموعه خالصري سبه  سازي بايد جداگانه محا

 شود:مقدار منبع در معرض ريسك طبق رابطه زير تعيين مي

  
CMVسازي با طرف مقابل، ناخالص از وثيقه، به   = ارزش جاري بازار پرتفوي معامالت در مجموعه خالص

  باشد.مي iارزش جاري بازار معامله  CMViكه در آن يگر، عبارت د

CMC         خالص به مجموعه  ــيص داده شــده  قه تخص بازار وثي جاري  به عبارت ديگر،     = ارزش  ســازي، 

  باشد.مي lارزش جاري بازار وثيقه  lCMCكه در آن 

iشاخص معامله مورد نظر = 

lشاخص وثيقه موردنظر =  
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j    شاخص مجموعه پوششي نظارتي موردنظر. اين مجموعه هاي پوششي متناظر با عوامل ريسك براي      = 

تواند با عايدي يك وضــعيت ريســك خالص كه ســنجه منبع در معرض  هاي ريســك مخالف ميوضــعيت

  ريسك بر آن مبنا است، تهاتر شود.  

RPTij وضعيت ريسك معامله =i  با توجه به مجموعه پوششj.159  

RPClj = وضعيت ريسك وثيقهl  با توجه به مجموعه پوششj.  

CCFj ضريب تبديل اعتباري نظارتي با توجه به مجموعه پوشش =j.160  

βگذاري نظارتي= پارامتر مقايس  

 باشد.وثيقه دريافتي از طرف مقابل داراي عالمت مثبت؛ وثيقه نزد طرف مقابل داراي عالمت منفي مي

  146هاي اي است كه طبق پاراگرافشود محدود به وثيقهرد شناسايي مياي كه براي رويكرد استانداوثيقه

  باشد.سند حاضر براي كاهش ريسك اعتباري واجد شرايط مي 703و 

ا  يزماني كه معامله مشتقه فرابورسي با مشخصه ريسك خطي (به عنوان مثال، پيمان آتي، قرارداد آتي        .70

ضه) مبادله يك ابزار مالي (از قب  سهام يا كاال) را براي پرداخت    قرارداد معاو ضه،  صريح   تيل، اوراق قر

ــمت پرداخت به عنوان طرف مربوط به پرداخت در نظر گرفته مي         ــود. معامالتي كه تبادل     كند، قس ش

صريح مي  ضه نرخ ب كند ( به عنوان مثال، پرداخت در مقابل پرداخت را ت   هره يا پيمان آتي نرخ ارز)معاو

شامل پرداخت  شامل دو طرف پرداخت مي  هاي ناخالص توافقي طبق قرارداد  از  باشد. دو طرف پرداخت 

سمي معامله مي  شد. بانك جمله مقدار ا شي از طرف هاي پرداخت      با ست ريسك نرخ بهره نا ها ممكن ا

ها ممكن بانك باشد را در محاسبات در نظر نگيرند.   كه همراه با سررسيد باقي مانده كمتر از يكسال مي   

شــود (به عنوان مثال، قراردادهاي  اســت معامالتي كه شــامل دو طرف پرداخت با يك ارز يكســان مي

به طرف           بات مربوط  يك معامله كلي منفرد در نظر بگيرند. ترتي به عنوان  هاي  معاوضــه نرخ بهره) را 

 شود.پرداخت براي معامله كل مذكور بكار گرفته مي

شخصه   .71 شاخص    معامالت داراي م سهام (از جمله  ساير فلزات    هاي ريسك خطي كه  سهام)، طال،  هاي 

ساير كاالها كه به عنوان ابزارهاي مالي پايه قرار مي  سك در مجموعه     گرانبها يا  ضعيت ري گيرند، به و

                                                 
. 2. وضعيت ريسك نرخ ارز، 1شود: به عنوان مثال، يك پيمان آتي نرخ ارز با يك طرف با ارز داخلي شركت، به سه وضعيت ريسك تطبيق داده مي  ١٥٩

  . وضعيت ريسك ارز داخلي.3وضعيت ريسك نرخ بهره ارز خارجي، 
  شود.هاي پولي  و با فرض دوره پيشبيني يك ساله انجام ميسوآپهاي آتي پولي يا تعيين ارزش تقريبي در پيمان  ١٦٠
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رف پوشــش ســهام (يا شــاخص ســهام) يا كاال (از قبيل طال و ســاير فلزات گرانبها) تطبيق شــوند. ط

پرداخت اين معامالت به وضعيت ريسك نرخ بهره در مجموعه پوشش مناسب ريسك نرخ بهره تطبيق 

شد، معامله نيز به وضعيت ريسك نرخ ارز در خصوص       داده مي شود. اگر طرف پرداخت با ارز خارجي با

 شود.ارز مورد اشاره تطبيق داده مي

بدهي ( از قبيل، اوراق قرضه يا وام) به عنوان  هاي ريسك خطي كه داراي ابزار  معامالت داراي مشخصه   .72

ضعيت   ابزار پايه مي شد، به و سك براي ابزار بدهي و ديگري       با ضعيت ري سك نرخ بهره يك و هاي ري

هاي ريسك خطي كه تبادل پرداخت   شوند. معامالت داراي مشخصه   براي طرف پرداخت تطبيق داده مي

ريســك نرخ بهره  ي آتي نرخ ارز) به وضــعيتهاĤنپيم كنند ( از قبيلميدر مقابل پرداخت را تصــريح 

ــد، ابزار بدهي به           براي هر طرف پرداخت تطبيق داده مي  ــوند. اگر ابزار بدهي پايه با ارز خارجي باش ش

سك نرخ ارز در ارز مربوطه تطبيق داده مي   ضعيت ري شد، آن   و شود. اگر طرف پرداخت با ارز خارجي با

ــعيت ريســك نرخ  ــودآن ارز تطبيق داده ميهمچنين به يك وض . مقدار منبع در معرض ريســك يا 161ش

EAD  .اختصاص يافته به معامالت سوآپ مبناي ارزي معادل صفر خواهد بود 

ا ببراي تمام ابزارها به جز ابزارهاي بدهي، اندازه وضعيت ريسك يك معامله با مشخصه ريسك خطي، برابر  .73

ضربدر تعداد) ا    ضي موثر( قيمت بازار  شامل كاالها)كه به ارز داخ   ارزش فر ست ( لي بزارهاي مالي پايه اي ا

  كشور متبوع بانك تبديل شده است.

 براي ابزارهاي بدهي و طرف هاي پرداخت تمام معامالت، اندازه وضعيت ريسك، برابر با ارزش فرضي موثر    .74

شامل مقادير فرضي) كه به ارز داخلي كشور متبوع        بانك تبديل  و پرداخت هاي ناخالص واريز نشده است( 

  در  ديرش تعديل شده ابزار بدهي يا طرف پرداخت ضرب شده است.

اندازه وضعيت ريسك قراردادهاي معاوضه نكول اعتباري، برابر با ارزش فرضي ابزار بدهي مرجع است كه        .75

  در زمان باقي مانده تا سررسيد قراردادهاي معاوضه نكول اعتباري ضرب شده است.

                                                 
. وضعيت ريسك 1شود: با يك طرف با ارز داخلي شركت، به سه وضعيت ريسك تطبيق داده ميكوتاه مدت به عنوان مثال، يك پيمان آتي نرخ ارز   ١٦١

  . وضعيت ريسك ارز داخلي.3. وضعيت ريسك نرخ بهره ارز خارجي، 2نرخ ارز، 
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بزار مشتقه فرابورس با مشخصه ريسك غير خطي (شامل قراردادهاي اختيار معامله      اندازه وضعيت ريسك ا   .76

ست كه  پايه      ضي موثر معادل دلتاي ابزار مالي ا ضه روي اختيار معامله) برابر با ارزش فر و قراردادهاي معاو

  گيرد.معامله است، به استثناي موارد ي كه ابزار بدهي پايه معامله قرار مي

ش  .77 شامل قراردادهاي اختيار معامله و قراردادهاي      براي ابزار م سك غير خطي( صات ري شخ تقه فرابورس با م

ابر معاوضه روي اختيار معامله)، كه پايه آن يك ابزار بدهي يا  طرف پرداخت است، اندازه وضعيت ريسك بر    

 بدهي يا طرفبا ارزش فرضي موثر معادل دلتاي ابزار مالي يا طرف پرداخت ضربدر ديرش تعديل شده ابزار 

  پرداخت است.

  ر را براي تعيين اندازه و عالمت وضعيت ريسك به كارگيرند.توانند فرمول هاي زيها ميبانك .78

a:براي تمام ابزارها به استثناي ابزارهاي بدهي .  

  ارزش فرضي موثر، يا ارزش فرضي معادل دلتا=

  
refP  قيمت ابزار پايه برحسب ارز مرجع،  

V              ــه  ،ارزش ابزار مالي( درمورد قرارداد اختيارمعامله: قيمت اختيارمعامله؛ در مورد قرارداد يا معامله ب ــخص ا مش

  ريسك خطي: ارزش خود ابزار پايه )

P ، قيمت ابزار پايه، بر حسب همان ارزي كهV .بر حسب آن است  

b:براي ابزارهاي بدهي و طرف هاي پرداخت تمام معامالت يا قراردادها .  

  ارزش فرضي موثر ضربدر ديرش تعديل شده ، يا معادل دلتا  ضربدر ارزش فرضي تعديل شده 

   
V             ــه  ،ارزش ابزار مالي (در مورد قرارداد اختيار معامله: قيمت قرارداد اختيار معامله؛ در مورد معامله ب ــخص ا مش

  ريسك خطي: به ترتيب ارزش خود ابزار پايه يا ارزش طرف پرداخت.)

r بهره سطح نرخ  

بر حسب ارزشي غير از ارز مرجع مشخص شده است، ابزار مشتقه بايد با ضرب شدن در نرخ ارز مربوطه          Vاگر 

  به ارز مرجع تبديل شود. 
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وضعيت هاي ريسك به  مجموعه هاي پوششي گروه بندي مي شوند. براي هر مجموعه پوششي، قدرمطلق         .79

خالص وضعيت ريسك ". اين حاصل جمعشودميميزان ارزش مجموع وضعيت هاي ريسك حاصله محاسبه 

  ، شودميپيوست حاضر نشان داده  70در فرمول هايي در بند  ،بوده و به صورت زير "

      
وضــعيت هاي نرخ بهره حاصــل از ابزارهاي بدهي داراي ريســك خاص پايين، به صــورت يكي از شــش   .80

ست . يك ابزار          شده ا سازي  شي براي هر ارز مطابقت  ش سك خاص  بدهي زماني در گمجموعه پو روه ري

سرمايه پوششي     711) 2تا ( 710شود كه  بر اساس بند هاي   پايين گروه بندي مي درصد يا   6/1، مشمول 

پايين تر اســت. وضــعيت هاي نرخ بهره ناشــي از طرف هاي پرداخت  به همان مجموعه هاي پوشــشــي   

هاي بدهي مشمول ريسك خاص پايين   كه براي وضعيت هاي ريسك نرخ بهره ابزار   شود ميتخصيص داده  

شده از طرف          سپرده هاي پولي دريافت  شي از  ضعيت هاي نرخ بهره نا ست. همچنين براي و شده ا تعيين 

كه براي وضعيت هاي ريسك  شودميمقابل به عنوان وثيقه، به همان مجموعه هاي پوششي  تخصيص داده  

شش مجموعه پوششي براي هر        نرخ بهره ابزارهاي بدهي مشمول ريسك خاص پايين  تعيين   شده است. 

  :شودميارز توسط تركيبي از دو معيار مشخص 

)i.ماهيت نرخ بهره مرجع يا نرخ دولتي يا برخي از نرخ هاي ديگر (  

)ii ال، بين يك و پنج سال يا بيش تر از پنج سال.سكمتر از يك  -) سررسيد باقي مانده يا تناوب تعديل نرخ  

 
  1جدول 
 

  پوششي براي وضعيت هاي ريسك نرخ بهره براي هر ارزمجموعه هاي 
  

  ير دولتيغ  -نرخ هاي بهره مرجع  ولتيد -نرخ هاي بهره مرجع  سررسيد باقي مانده يا تناوب تعديل نرخ
  ×  ×  يك سال يا كمتر

  ×  ×  بيش از يك سال تا پنج سال
  ×  ×  بيش از پنج سال

 
(براي مثال نرخ شــناور  با نرخ شــناور) يا پايه هاي پرداخت براي ابزارهاي بدهي پايه (به عنوان مثال اوراق .81

ست كه بيانگر     ضه هاي نرخ بهره) براي نرخ هاي بهره اي كه مرتبط با نرخ بهره مرجعي ا قراردادهاي معاو
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(براي مثال بازده اوراق قرضه دولتي،نرخ بازار پول، نرخ قراردادهاي معاوضه )،  سطح نرخ بازار عمومي است

تعديل نرخ، برابر با فاصــله زماني تا تعديل مجدد نرخ بهره مرجع اســت. در غير اين صــورت، زمان تناوب 

ــيد، ــررس يا در مورد طرف پرداخت، باقي مانده عمر معامله  باقي مانده عمر ابزار بدهي پايه باقي مانده تا س

  .باشدميمربوطه 

ــه         .82 ــر ابزار بدهي مرجع كه پايه قراردادهاي معاوض ، يك مجموعه   گيردمينكول اعتباري قرار   بر اي هر ناش

  پوشش وجود دارد.

وص بر اي هر ناشر ابزار بدهي، به عبارت ديگر ابزارهاي بدهي كه تحت روش اندازه گيري استاندارد در خص .83

درصد با ريسك خاص باال، يك مجموعه    6/1، پوشش سرمايه بيش از   710ريسك نرخ بهره مذكور در بند  

ه ان موضوع براي سپرده هاي پولي كه طرف مقابل به عنوان وثيقه قرار داده است، ب   پوششي وجود دارد. هم  

شد. زماني كه       شته با ست كه طرف مقابل تعهدات بدهي با ريسك خاص پايين ندا كار مي رود . اين زماني ا

ه عاوضيك طرف پرداخت به  ابزار بدهي با ريسك خاص باال  شباهت دارد (براي مثال در مورد قراردادهاي م  

شباهت دارد )، همچنين يك مج    ضه  شي براي هر    بازده كل با يك طرف پرداخت كه به اوراق قر ش موعه پو

شر ابزارها  شي از ابزارهاي     توانندمي هابانكي بدهي مرجع وجود دارد، نا ضعيت هاي ريسك نا بدهي يك  و

شابه با طرف هاي       شر كه م شي از ابزاهاي بدهي مرجع همان نا شر معين  يا نا سبب     نا ستند يا  پرداخت ه

  را تعيين كنند.شود ميقراردادهاي معاوضه نكول اعتباري براي همان مجموعه پوششي 

ــاير ابزارها) به                   .84 ــهام، فلزات گرانبها، كاالها، س ــتثناي ابزارهاي بدهي(س مان  هابزارهاي مالي پايه، به اس

شوند، فقط اگر       رهاي  مشابه يا يكساني باشند.   ابزا هاآنمجموعه هاي پوششي مربوطه تخصيص داده مي 

  :شودها به صورت زير تعيين ميمشابهت ابزار

       تلقي براي سهام، ابزارهاي مشابه، ابزارهاي همان ناشر هستند. شاخص سهام به عنوان ناشر جداگانه 

 .شودمي

 بهشاخص فلزات گرانبها   ابزارهاي مشابه ابزارهايي در خصوص همان فلز هستند.    ،براي فلزات گرانبها 

 .شودميعنوان يك فلز گرانبهاي جداگانه تلقي 

 ابزارهايي در خصــوص همان كاال هســتند. شــاخص كاال به عنوان يك ابزارهاي مشــابه، براي كاالها ،

 .شودميكاالي جداگانه تلقي 

   يا افول      براي نيروي برق، حقوق تحويل و به همان اوج  كه  بارگزاري در طول   تعهداتي  ســاعت     24زمان 

 ، ابزارهاي مشابه محسوب مي شوند.شودميز نسبت داده شبانه رو
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ــريب  .85 ــعيت خالص ريســك يك مجموعه اعمال ض ــودميتبديل اعتباري كه براي وض ، به طبقه  مجموعه ش

  پيوست پيش رو مفروض است، بستگي دارد. 88تا  86پوششي نظارتي همچنان كه در بندهاي 

دول به اســتثناي ابزارهاي بدهي و براي نرخ هاي ارز در جضــرائب تبديل اعتباري براي ابزارهاي مالي پايه  .86

 نشان داده شده است. 2شماره 

  2جدول شماره 

ستثناي    سهام  طال  نرخ هاي ارز فلزات گرانبها (به ا

  طال)

ناي  فلزات         نيروي برق ــتث به اس ها ( كاال ســـاير 

  گرانبها)

5/2%  5%  7%  5/8%  4%  10%  

  

  ريسك ابزارهاي بدهي در زيرآمده است:ضريب تبديل اعتباري براي وضعيت هاي  .87

  است. 6/0براي وضعيت هاي ريسك ابزار بدهي يا ابزار بدهي مرجع با ريسك خاص باال، ضريب تبديل % 

  براي وضــعيت ريســك ابزار بدهي مرجع كه پايه يك قرارداد قراردادهاي معاوضــه نكول اعتباري با ريســك

 است.  %3/0تباري ، ضريب تبديل اعگيردميخاص پايين قرار 

  است. 2/0در غير اين صورت ضريب تبديل اعتباري % 

 هاي فرابورس كه در هيچكدام از طبقات باال قرار ندارند، به مجموعه هاي پوشــشــيابزارهاي پايه مشــتقه .88

صيص داده   ضريب تبديل اعتباي  شود ميمنفرد جدگانه اي براي هر طبقه ابزار پايه تخ زان % براي مي 10. 

  .شودميفرضي  اعمال  معادل

شند كه بانك با مدل تاييد        كه اين امكان وجود دارد  .89 شته با سك غير خطي وجود دا صه ري شخ معامالتي با م

ي ابزاري هامدل(  شده توسط ناظر به منظور تعيين حداقل الزمات سرمايه در خصوص پوشش ريسك بازار      

ستاندارد براي ريسك بازار يا       شده در خصوص رويكرد ا شده به عنوان بخشي   هامدلتاييد  ي ابزاري تاييد 

از فرايند پذيرش توسط بانك براي رويكرد مدل سازي داخلي در خصوص ريسك بازار)، نتواند دلتا را تعيين 

نوان پايه، ممكن است معامالتي باشد كه   به عاخت و معامالت با ابزارهاي بدهي كند. در مورد طرف هاي پرد

شده را با چنين مدلي تعيين كند. براي اين معامالت ، ناظر به طور محافظه كارانه   بانك نتواند ديرش تعديل 

ستفاده را تعيين         ضرائب تبديل اعتباري قابل ا سك و  ضعيت هاي ري . به عنوان گزينه ديگر كندمياندازه و

ــتفاده از   ــت اس ــازي مورد     ناظران ممكن اس ــك جاري را الزام كنند. خالص س روش منابع در معرض رس
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سايي قرار ن   سك يا منبع در معرض نكول تا زماني كه  گيردميشنا : به عبارت ديگر مقدار منبع در معرض ري

  .شودميمجموعه خالص سازي مشتمل بر معامله انفرادي وجود داشته باشد، تعيين 

  است. 4/1رابر ب . پارامتر مقياس گذاري نظارتي  .90

VIIروش منبع در معرض ريسك جاري .  

به  ض ريسك جاري روش منبع در معر توانندميي داخلي ندارند، هامدلكه تاييديه براي اعمال روش  هاييبانك .91

را به كارگيرند. روش منبع در معرض ريسك جاري    سند حاضر   317و  187، 186مندرج در پارگراف هاي  شرح 

شتقه فرا بورس به كار گرفته     شمول   م)، SFTsمالي اوراق بهادار( تأمين؛ معامالت شود ميصرفا براي ابزارهاي م

شده تحت روش مدل داخلي پيوست پيش رو يا ترتيبات مقرر تحت بخش    سند  II.Dاز قست   2ترتيبات مقرر   .

  مي شوند.حاضر 

  در سند حاضر حذف شده است.اين بند  .92

)i (92    ،جاري جاري را از طريق ارزش         ها بانك  . در روش منابع در معرض ريســك  جايگزيني  بايد هزينه 

سك جاري بدون ني    سبه كنند، بنابراين در برگرفتن منبع در معرض ري از به  گذاري قرارداد مبتني بر بازار محا

ــافه كردن يك عامل(       ــافي  "تخمين و  با اض ــك آتي  )"عامل اض براي منعكس كردن منبع در معرض ريس

حاســبه  م. همچنين كميته موافقت كرده اســت براي گيردمياحتمالي در طول باقي مانده عمر قرارداد، انجام 

  ميزان معادل اعتباري ابزارهاي فوق تحت روش منبع در معرض ريســك جاري، بانك موارد زير را با يكديگر

  جمع كند:

  تمام قراردادهايش با ارزش  "ارزش گذاري مبتني بر بازار"( حاصــل شــده توســط كل هزينه جايگزيني (

 مثبت و

           صل سمي ا ساس كل مقدار ا شده بر ا سبه  سك اعتباري آتي احتمالي محا ميزاني براي منبع در معرض ري

 ثبتي تفكيك شده بر حسب سررسيد باقي مانده به صورت زير:

به        فلزات     سهام  ارز و طال  نرخ هاي بهره   ها  گرانب
  جز طال

  ساير كاالها

 % 10 % 7 % 6 % 1  %0  يك سال ياكمتر

 % 12 % 7 % 8 % 5  % 5/0  بيش از يك سال تا پنج سال

 % 15 %8 % 10 % 5/7  % 5/1  بيش از پنج سال
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  نكات:
ــرائب در عدد پرداخت هاي  1 ــند، ض ــل مي باش ــتمل بر تبادل چند گانه مبلغ اص ر  باقي مانده د. براي قراردادهايي كه مش

 قرارداد ضرب خواهد شد.

  . براي قراردادهايي كه براي تسويه مانده منبع در معرض ريسك بعد از تاريخ هاي پرداخت مشخص شده ساختار بندي     2

سازماندهي مجدد       شرايط به گونه اي  شد    شود ميشده اند و جايي كه  شخص  ه كه ارزش بازار قرارداد در تاريخ هاي م

س     مذكور ست،  شد. در مورد قراردا   صفر ا سيد باقي مانده برابر با زمان تا تاريخ تنظيم مجدد بعدي تعيين خواهد  دهاي  رر

شده مقي          سازند، عامل افزوده  شرايط باال را برآورده مي  سال كه  سيدهاي باقي مانده  بيش از يك  سرر   د به  نرخ بهره با 

 است. 5/0حد اقل مقدار % 

شا      ، قراردادهاي معاوهاي آتي. پيمĤن3 شتقه م شده و قراردادهاي م سط    ضه، اوراق اختيار معامله هاي خريداري  به كه تو

 .در ماتريس باال خواهد شد "ساير كاالها"ارقام مندرج در ستون هاي ماتريس باال پوشش داده نشده مشمول ترتيبات 

شناور واحد محا      معرض در منبع . هيچ4 شناور/  ارز  ضه نرخ بهره  سبه   ريسك اعتباري آتي احتمالي براي قراردادهاي معاو

صوص اين قراردادها فقط بر مبناي ارزش مبتني بر بازار      سك اعتباري در خ شد، منابع در معرض ري   ارزيابي   هاآننخواهد 

 .شودمي

)ii(92ــل كنند مقادير ا ــاس مقادير موثر و نه مقادي . ناظران همواره بايد اطمينان حاص ــده بر اس ــافه ش ر  ض

س  شد ميا ساختار معامله اهر      با سط  شده تو سمي بيان  ، در اين  يا افزايش يايد شود  مي. زماني كه مقدار ا

سك آتي احتمالي را تعيين  ها بايد زماني كه منببانكصورت   سمي موثر را به   كنندميع در معرض ري ، مقدار ا

  كار گيرند، 

اي بدست آورند.  سند پيش رو، تخفيف سرمايه   703و  146انند براي وثيقه تعريف شده در بندهاي  توها ميبانك .93

  كند.روش شناسايي وثيقه واجد شرايط از رويكرد قابل اعمال در خصوص ريسك اعتباري پيروي مي

  قه اعتباريمشت  ) براي معامالتEADميزان منبع در معرض ريسك اعتباري طرف مقابل يا منبع در معرض نكول( .94

سك آتي احتمالي  مندرج  د        متعهد واحد شده  منبع در معرض ري ضافه  ستفاده از عوامل ا ر در دفتر تجاري با ا

  سند پيش رو محاسبه خواهد شد. 707پاراگراف 

ــرمايه  به منظور تعيين الزامات    .95 ــك در دفتر بانكي، ترتيبات ابزا     ايس ــش منابع در معرض ريس هاي   ربراي پوش

  .شودميهاي مشتقه اعتباري واجد شرايط اعمال راعتباري در سند پيش رو در خصوص ابزامشتقه 

ــتقه اعتباري، معامله براي          .96 يات   امين نكول باشــد(مانند معامله براي اولين نكول)، ترتيب      nزماني كه اوراق مش

 .شودميسند پيش رو اعمال  708مشخص شده در بند 
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  خالص سازي دو جانبه

)i(96ع خالص ســازي دو جانبه توجه جدي شــده اســت، به عبارت ديگر  موزون كردن مطالبات  . به موضــو

ــي از طيف كاملي از پيمان هاي آتي، قراردادهاي                   ــان، ناش خالص به جاي ناخالص با طرف هاي مقابل يكس

شابه      شتقه م ضه و قراردادهاي ابزار م شد مي 162اختيار معامله، قراردادهاي معاو ست كه   . نگراني كميته اين با ا

اگر يك نقد كننده طرف مقابل نكول شده داراي حق جدا سازي قراردادهاي خالص شده باشد، در اين صورت  

عملكرد در خصــوص قراردادهاي مطلوب براي طرف مقابل نكول كرده و نكول در مورد قراردادهاي نامطلوب،  

  به معني هيچ گونه كاهش ريسك طرف مقابل نيست.

)ii(96.  براي اهداف كفايت سرمايه موافقت شده است كه :به همين ترتيب  

)a (آن هر گونه تعهدي  معامالت يا قراردادها را خالص كنند، مشروط به نوآوري كه بر مبناي توانندمي هابانك

به           تاريخ مفروض(والور)  تاريخ ارزش مفروض/با نرخ در  بانك و طرف مقابل براي تحويل ارز معين در   بين 

ساي  شود، يعني به طور    طور خودكار با  سازي تركيب    رتعهدات با ارز و تاريخ ارزش يكسان به منظور خالص 

  قانوني يك ميزان واحد جايگزين تعهدات ناخالص قبلي شود. 

)b (  ند مي ها بانك ــكل  معتبر          توان به هرش ــروط  خالص كنند مش يا قراردادها را    قانوني  همچنين معامالت 

  ) از قبيل ساير اشكال ابداعي.  a( خالص سازي دو طرفه ذكر نشده در بند 

 )c) در  هر دو مورد (a) و (b163) ، بانك بايد ناظر ملي خود را متقاعد كند كه بانك داراي موارد زير است:  

)iعامالت  ) قرارداد يا توافق خالص ســازي با طرف مقابل كه يك تعهد قانوني واحد را به وجود آورده و تمام م

ــش   ــمول را پوش ــرفا خالص مجموع  دهدميمش ، به طوري كه بانك مدعي دريافت يا متعهد به پرداخت ص

شده در زمان نكول طرف مقاب    شامل  ل ارزش هاي مثبت يا منفي قيمت گذاري مبتني بر بازار معامالت منفرد 

شابه ديگر            شرايط م سويه يا  ستگي، انحالل و ت شك سبب هر يك از موارد زير: نكول، ور در ايفاي تعهد به 

  .شدبامي

                                                 
چون  خواهد شد،به رسميت شناخته ن ، در چارچوب سرمايهمي شودخالص سازي پرداخت ها كه به منظور كاهش هزينه هاي عملياتي تسويه هاي روزانه طراحي  - ١٦٢

  وجه تحت تاثير قرار نمي گيرد.تعهدات ناخالص طرف مقابل به هيچ 
دن براي متقاعد كر بيشتر مراحلناخته شده است، ناظر تعيين خواهد كرد آيا به رسميت ش 1994ي قبل از جوال : a )ii(96 در مواردي كه توافق، طبق شرح بند - 163

 . ضروري است يا خير  مي كند رعايتتوافق صورت گرفته الزامات مذكور در زير را ناظر مبني بر اين كه  
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)ii ربط و مقامات اجرايي  ) نظريه هاي مكتوب و مستدل حقوقي در هنگام چالش هاي حقوقي، دادگاه هاي ذي

  يسك بانك را با نظر به موارد زير تعيين خواهند كرد:سازي منبع در معرض رخالص

         شته شعبه خارجي طرف مقابل وجود دا شد،   قانون كشوري كه طرف مقابل در آن مستقر است و اگر  با

  بنابراين همچنين بر اساس قانون كشوري كه شعبه در آن مستقر است.

  ؛ و كندميقانوني كه معامالت منفرد را راهبري  

  كندميقانوني كه هر قرارداد يا توافق الزم براي موثر كردن خالص سازي را راهبري.  

د شــود كه خالص ســازي بر اســاس  ناظر ملي بعد از مشــورت با ناظران ذي ربط در صــورت نياز بايد متقاع

  164 قوانين هر يك از كشورهاي مرتبط از قابليت اجرايي برخواردار است.

)iii  رويه هاي وجود داشــته باشــد تا اطمينان حاصــل شــود ويژگي هاي حقوقي ترتيبات خالص ســازي در (

  بازنگري تغييرات احتمالي در قانون مربوطه حفظ مي شوند.

)iii(96 ساس           . قراردادهايي با سرمايه الزامي بر ا سبه  سازي براي محا شرايط خالص  سخ ، واجد  اختيار ف

حقوقي اســت كه طرف مقابلي كه نكول نكرده اســت را فقط مجاز به  اختيار فســخ مادهســند حاضــر نيســتند. 

حتي گونه پرداختي را به شخصي كه در مقام يك نكول كننده باشد انجام ندهد،    هاي محدود يا اينكه هيچپرداخت

   اگر نكول كننده اعتباردهنده باشد.

)iv (96        صورت شده  به  صوص معامالت پيمان آتي دوجانبه خالص  سك اعتباري، در خ . منبع در معرض ري

صورت مثبت بودن،  مبلغ مازاد مبتني      شد، در  سبه خواهد  مجموع خالص هزينه جايگزيني مبتني بر بازار محا

ضافه خواهد       هب سمي پايه  ا صل مبلغ ا شده (     ا ضافي براي قراردادهاي خالص  ) برابر  NetAشد. اين مقدار ا

ــافي        ــده از         GrossA(165(خواهد بود با ميانگين موزون ناخالص مقادير اض ــافي ناخالص تعديل ش ، و مقادير اض

كه به صــورت   (NGR)طريق نســبت خالص هزينه هاي جايگزيني جاري به هزينه جايگزيني جاري ناخالص 

  :شودميفرمول زير بيان 

Gross*NGR*A0.6+Gross*A0.4=NetA 

  

                                                 
و طرف مقابل  نكردهازي اين شرايط را برآورده سنشوند، قراداد يا توافق خالص  متقاعدتحت اين قانون  يياجرا ضمانتبنابراين اگر هر يك از اين ناظران در مورد  -١٦٤

  نمي تواند از مزيت نظارتي بهره مند شود.نيز 
١٦٥- )sGrosA(    ضافي منفرد ست با مجموع ميزان هاي ا س               برابر ا ضافي منا صل در عوامل ا سمي ا ضرب ميزان ا صل  صورت حا شده به  سبه   فپاراگراب مذكور در (محا
)i)(92تمام معامالت يا قراردادها مشروط به توافقنامه هاي خالص سازي قابل اجراي قانوني با يك طرف مقابل.) پيوست حاضر (  
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NGR   ــت ــطح ناخالص هزينه جايگزيني براي معامالت يا            از عبارت اس ــطح خالص هزينه جايگزيني /س س

  166قراردادها مشروط به اين كه توافقنامه هاي خالص سازي به طور قانوني قابل اجرا باشد.

)v (96   شده ناخالص براي اعمال در ضافه  ست كه براي معامالت غير    . مقياس مقادير ا اين فرمول هماني ا

ساز ي در پاراگراف هاي   شده است. كميته به منظور حصول اطمينان از         96تا  91خالص  پيوست حاضر ذكر 

ستمر انجام      سي م سب بودن مقياس هاي مذكور  برر سك     دهدميمنا سبه منبع در معرض ري . به منظور محا

ساير قراردادهاي       اعتباري آتي احتمالي براي طرف مقابل خ صوص پيمان هاي آتي ارزي و  سازي، درخ الص 

ي  مقدار اسمي اصل به عنوان خالص دريافت، مشابه كه ميزان اسمي اصل قرارداد معادل جريان هاي نقد است

ست كه قرارداده  شود ميتعريف  گيردميكه در هر تاريخ ارزش براي هر ارز قرار  اي تهاتري در  . دليل  اين ا

ــك آتي احتمالي پايين تر و نيز منبع در معرض           ــيد همان ارز در همان تاريخ، منبع در معرض ريس ــررس س

  ريسك جاري پايين تري دارد.

  موزون به ريسك كردن

)vi (96 ،ي طرف  بايد بر اســاس گروه بند هاآن. زماني كه بانك ميزان هاي معادل اعتباري را محاســبه كرده

شامل وزن دهي ترجيحي در خصوص منابع در          شده باشند، اين  شيوه چارچوب اصلي موزون  مقابل به همان 

شود. كميته به دقت كيفيت اعتباري         ضمين هاي قابل قبول مي سط وثيقه و ت شش تو سك واجد پو معرض ري

شاركت كنندگان در اين بازارها را مورد نظر قرار داده   ضعيف ميان   م صورت ت گين و حق افزايش وزن ها را در 

  .كندميكيفيت اعتباري يا در صورت افزايش تجربه زيان، حفظ 

  
  5پيوست شماره 

  )IRBبندي داخلي(وزن هاي ريسك تشريحي براي رويكرد مبتني بر رتبه
  

ــت كه براي چهار طبقه انواع دارايي ها تح           . 1 ــريحي اس ــك تش   ت رويكرد مبتني بر جداورل زير بيانگر وزن هاي ريس

شده است. هر مجموعه وزن هاي ريسك براي زيان غيرمنتظره(       بنديرتبه )  ULداخلي براي ريسك اعتباري محاسبه 

                                                 
سبه   در مقامات ملي مي توانند -١٦٦ ساس     RNGانتخاب دو گزينه محا سب تك تك طرف هاي مقابل يا  بر ا شروط به  مجاز كنند، معامالت بناي تجميعي همه مبر ح م

سازي   ضمانت اجرايي قانوني برخوردار باشند  اين كه توافق هاي خالص  ابي توسط موسسه بايد به طور مستمر     . اگر ناظران انتخاب روش ها را مجاز كنند، روش انتخاز 
ــتفاده قرار گيرد.در رو واند براي تهاتر منابع در معرض منفرد نمي ت معامالت، خالص منابع در معرض ريســك جاري منفي براي طرف هاي مقابليكرد تجميعي مورد اس

سك خالص مثبت   ش        ري ستفاده  سك ا ستفاده قرار گيرد، به عبارت ديگر براي هر طرف مقابل، خالص منبع در معرض ري ساير ،مورد ا سبه به  ، حداكثر NGR ده در محا
كه به طور قانوني قابل اجرا  طور منفرد، براي  هر قرارداد خالص ســازي بايد به NGRخالص هزينه جايگزايني يا صــفر اســت. توجه شــود كه تحت رويكرد تجميعي ، 

  است، اعمال شود به طوري كه ميزان معادل اعتباري به گروه وزن ريسك مناسب طرف مقابل ، تخصيص خواهد يافت .
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سمت دو ، بخش           سك مندرج در ق سب  از توابع وزن ري سك منا ستفاده از تابع وزن ري ست.      IIIبا ا شده ا   تهيه 

)، زيان  PDزن هاي ريسك تشريحي شامل سنجه ها احتمال نكول(داده هاي ورودي به كارگرفته شده براي محاسبه و  

 .شودميسال  5/2) و سر رسيد موثر مفروض LGDبه فرض نكول(

شده براي      . 2 شركت، براي منابع در معرض ريسك فراهم   )SMEكوچك و متوسط (  مؤسسات  تعديل مربوط به اندازه 

سك     شده تحت عنوان منابع در معرض ري شده در  هاروششركتي در جايي كه ف قرض گيرنده (تعريف  ي گزارش 

س  شركت  ميليون يورو مربو 50همي كمتر از گروه تلفيقي  شد ميط به  . بدين ترتيب تعديل اندازه شود مي) اعمال با

شركت دريافت كننده           ستون دوم كه گردش مالي  شده در  سك ارائه  شركت در تعيين دومين مجموعه وزن هاي ري

 يليون يورو فرض شده، انجام گيرد. م 5منبع در معرض ريسك، 
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     )ULوص زيان غير منتظره (بندي داخلي در خصوزن هاي ريسك تشريحي رويكرد مبتني بر رتبه
منابع در معرض ريسك خرد گردان واجد شرايطساير منابع در معرض ريسك خرد وام هاي رهني مسكوني منابع در معرض ريسك شركتي دارايي:طبقه 

  LGD:( 45%  45%  45%  25%  45%  85%  45%  85%زيان به فرض نكول(
               سال2 /5سررسيد 

              5  50 گردش مالي(ميليون يورو)
                 )pdاحتمال نكول(

0.03%  14.44%  11.30%  4.15%  2.30%  4.45%  8.41%  0.98%  1.85%  
0.05%  19.65%  15.39%  6.23%  3.46%  6.63%  12.52%  1.51%  2.86%  
0.10%  29.65%  23.30%  10.69%  5.94%  11.16%  21.08%  2.71%  5.12%  
0.25%  49.47%  39.01%  21.30%  11.83%  21.15%  39.96%  5.76%  10.88%  
0.40%  62.72%  49.49%  29.94%  16.64%  28.42%  53.69%  8.41%  15.88%  
0.50%  69.61%  54.91%  35.08%  19.49%  32.36%  61.13%  10.04%  18.97%  
0.75%  82.78%  65.14%  46.46%  25.81%  40.10%  75.74%  13.80%  26.06%  
1.00%  92.32%  72.40%  56.40%  31.33%  45.77%  86.46%  17.22%  32.53%  
1.30%  100.95%  78.77%  67.00%  37.22%  50.80%  95.95%  21.02%  39.70%  
1.50%  105.59%  82.11%  73.45%  40.80%  53.37%  100.81%  23.40%  44.19%  
2.00%  114.86%  88.55%  87.94%  48.85%  57.99%  109.53%  28.92%  54.63%  
2.50%  122.16%  93.43%  100.64%  55.91%  60.90%  115.03%  33.98%  64.18%  
3.00%  128.44%  97.58%  111.99%  62.22%  62.79%  118.61%  38.66%  73.03%  
4.00%  139.58%  105.04%  131.63%  73.13%  65.01%  122.80%  47.17%  89.08%  
5.00%  149.86%  112.27%  148.22%  82.35%  66.42%  125.45%  54.75%  103.41%  
6.00%  159.61%  119.48%  162.52%  90.29%  67.73%  127.94%  61.61%  116.37%  

10.00%  193.09%  146.51%  204.41%  113.56%  75.54%  142.69%  83.89%  158.47%  
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15.00%  221.54%  171.91%  235.72%  130.96%  88.60%  167.36%  103.89%  196.23%  
20%  238.23%  188.42%  253.12%  140.62%  100.28%  189.41%  117.99%  222.86%  

  

  
  6پيوست 

  معيار دسته بندي نظارتي در خصوص تسهيالت ويژه
  مالي پروژه تأميننظارتي براي منابع در معرض ريسك  بنديرتبهدرجات  -1جدول شماره 

 
   قوي  خوب  رضايت بخش  ضعيف

  قدرت مالي    
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يا       نه  كاني، هزي پروژه از نظر موقعيت م
سط   ضا    فن آوري بدتر از متو ست. تقا ا

  ضعيف و كاهنده است.
  
  
  
  

سبت      سك پروژه، ن سطح ري با توجه به 
  ها ي مالي جسورانه است.

  
  
  
  

مال نكول پروژه وجوددارد مگر اين   احت
  كه شرايط به زودي بهبود يابد.

كاني ،    پروژه مزيتي از نظر موقعيت م
ضا كافي   هزينه يا فن آوري ندارد. تقا

  و باثبات است
  
  
  
  

استاندارد با توجه به   نسبت هاي مالي 
  سطح ريسك پروژه،

  
  
  

پروژه نسبت به فشارهاي غير معمول   
طي چرخه اقتصادي آسيب پذير است 
ــرايط ركود        ــت در ش و ممكن اسـ

  اقتصادي معمول نيز نكول كند

ــه كننده رقيب يا       وجود تعداد كمي عرض
ــوص     ــط در خص يت بهتر از متوس موقع
ن موقعيت مكاني ، هزينه يا فن آوري اما اي

شد.      شته با ست دوام ندا موقعيت ممكن ا
  تقاضا قوي و با ثبات است

  
  

با           بل قبول  قا تا  مالي قوي  هاي  بت  ــ نس
ضيات      سك پروژ ه ؛ فر سطح ري توجه به 

  اقتصادي قوي پروژه.
  
  

ند ميپروژه  مالي خود را در     توا هدات  تع
شرايط بخشي يا اقتصادي دارا ي بحران    
 عادي  برآورده ســازد. تنها تحت شــرايط

اقتصادي سخت احتمال نكول پروژه وجود   
  دارد.

 

وجود تعداد كمي عرضــه كننده رقيب يا مزيت 
سي و پايدار در خصوص موقعيت مكاني ،      سا ا
شد    ضا قوي و در حال ر هزينه يا فن آوري. تقا

  است.
  
  
  
  

نسبت هاي مالي قوي با توجه به سطح ريسك 
ــيار قوي و      ؛پروژ ه ــادي بس ــيات اقتص فرض

  مستحكم .
  
  
  

ند ميپروژه  حت      توا مالي خود را ت هدات  تع
سيار بحراني و        صادي ب شي يا اقت شرايط بخ

  مستمر برآورده سازد.
  

  شرايط بازار
  
  
  
  
  
  

ــبت         ــبت هاي مالي (براي مثال نس نس
شش       سبت پو شش خدمات بدهي، ن پو
سبت پوشش طول عمر     طول عمر وام، ن
صاحبان     سبت بدهي به حقوق  پروژه و ن

  سهام).
  
  

 ل بحران  تجزيه و تحلي

  
  

   قوي  خوب  رضايت بخش  ضعيف
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ــتر از    ــت بيش عمر مفيد پروژه  ممكن اس

  مدت زمان سررسيد وام نباشد
  
  

  بازپرداخت يكجا يا مستهلك كردن 
خت           بازپردا با  بدهي همراه  خت  بازپردا

  يكجا با رقم باال

  
ــتر از مدت زمان  عمر مفيد پروژه بيش

  وام است
  
  

  مستهلك كردن باز پرداخت  بدهي 
  همراه با پرداخت يكجا  با رقم محدود

  
ــتر از مدت زمان  عمر مفيد پروژه بيش

  وام است
  
  

 مستهلك كردن بدهي

  
ــتر از       قابل توجهي بيش به ميزان  عمر مفيد پروژه 

  مدت زمان وام است
  
  

  مستهلك كردن بدهي

  ساختار مالي
طول مدت اعتبار در مقايسه با طول مدت   

  روژهپ
  
  

 جدول زماني استهالك  

  محيط سياسي و قانوني        
ريسك باال است؛ ابزارهاي كاهنده ريسك    

  وجود ندارديا ضعيف است.
  

ريسك هاي مهم كه ، به طور كامل كاهش  
  نيافته اند.

  
ــور ندارد. از طرف   پروژه اهميتي براي كش

  ..شودميدولت حمايت ن
  

پروژه  تواندميمسائل نظارتي آتي و جاري 
  را تحت تاثير قرار دهد.

  
  
  

  ضعيف

ــت؛ ابزارهاي     ــط اس ــك متوس ريس
  كاهنده ريسك نسبتا خوب است.

  
  حمايت استاندارد

  
شد      ستراتژيك نبا ست ا پروژ ممكن ا

  اما منافع قطعي براي كشور دارد.
  

ظارتي   ند ميتغييرات ن ــطح    توا با س
  اطمينان نسبتا خوبي پيش بيني شود.

  
  
  
  

  نسبتا خوب

  استريسك كم 
  
  

  ريسك قابل قبول است
  

شده. از     شور مهم تلقي  پروژه براي ك
سطح خوبي از حمايت دولت برخوردار 

  است.
  

در ميان مدت شرايط نظارتي باثبات و 
  مطلوب است

  
  
  

  رضايت بخش

صورت نياز ابزارهاي كاهنده      سيار كم؛ در  سك ب ري
  ..شودميريسك قوي به كار گرفته 

  
  ريسك كم است.

  
  

يك     پروژه براي  ــتراتژ يت اس ــور داراي اهم كش
است(ترجيجا صادرات محور است). از سطح خوب     

  حمايت دولت برخوردار است.
  

  در بلند مدت شرايط نظارتي باثبات و مطلوب است
  
  
  

  قوي

شامل ريسك انتقال، با         سياسي،  ريسك 
  نظر به نوع پروژه و كاهنده هاي ريسك

  
نگ و      به (ج ــك حوادث غير مترق ريسـ

  ني و غيره)ناآرامي هاي مد
  

حمايت دولت و اهميت پروژه  براي كشور  
  در  بلند مدت

  
ظارتي(ريســـك       قانوني و ن بات محيط  ث

  تغيير قانون).
  

برخورداري از تمام حمايت ها و تاييديه          
ندي از تخفيف از     هاي الزم براي بهره م

  شمول قوانين محلي
  
  

    قوي  خوب  رضايت بخش  ضعيف
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قراردادها، با وجود  ضمانت اجرايي واقعي  
مسائل مهم حل نشده  ،وثيقه و تضمين ها

  وجود دارد 

ها        ــمين  ها و تض قه  ها، وثي قرارداد
ــمانت اجرايي در نظر گرفته  داراي ض
ساسي       سائل غيرا شوند حتي اگر م مي

  معيني وجود داشته باشد.

ها داراي       ــمين  ها و تض قراردادها، وثيقه 
  ضمانت اجرايي هستند

ضمي  ضمانت  قراردادها، وثيقه ها و ت ن ها داراي 
  اجرايي هستند

قه و             ها، وثي مات اجرايي قرارداد ــ ض
 تضمين

  ويژگي هاي معامله        
ــائل  فن ــده؛ مس آوري و طراحي تاييد نش
يده    فن يا طراحي پيچ آوري وجود دارد و/

  است.

ست  فن شده ا  -آوري و طراحي تاييد 
سيله     سائل مربوط به راه اندازي بو م

ــته  تكميلي قوي، كاهش  مي يك بس
  يابد.

 آوري و طراحيريسك فن  مالً تاييد شدهآوري و طراحي كافن آوري و طراحي كامالً تاييد شدهفن

  
  
  

هنوز مجوزهاي اصــلي بايد دريافت شــود 
متعارف نيســتند. شــرايط  هاآناســت و  

  حائز اهميتي ممكن است اضافه شود. 
  

يا داراي           بت  ثا مت  قد قي فا جامع  قرداد 
يا      ــي و  ثابت بخش ئل بين    قيمت  مســا

  پيمانكاران متعدد.

  
  
  

شده    برخي از مجوز ها هنوز دريافت ن
به خوبي       ند صـــدور مجوز  ما فراي ا

ــت و  متعارف مي  هاآنمشــخص اس
  باشند.

ساخت جامع با قيمت ثابت و   قرارداد 
  تاريخ معين، با يك يا چن پيمانكار.

  
  
  

شده  اما   برخي از مجوز ها هنوز دريافت ن
فت     يا ظر                ها آندر ن ب مل  ت ح م لي  ي  خ

  مي رسد.
  

جامع     با قيمت     EPCقرارداد ســاخت 
  ثابت و تاريخ معين

  

  
  
  

  همه مجوز ها دريافت شده است.
  
  
  

ــاخت جامع    (قرارداد تدارك و   EPCقرارداد س
  مهندسي ) با قيمت ثابت و تاريخ معين

  

  ريسك ساخت و ساز
  
  

  تعيين موقعيت مكاني و صدور مجوز
  
  
  

  نوع قرارداد ساخت
خسارت هاي جزيي نقدي ناشي از فسخ     
شش   قرارداد يا از طريق توانايي  مالي پو

يا داراي پوشــش ضــعيف  شــودميداده ن
  .باشدميتضامين تكميلي 

خســارت هاي عادي نقدي ناشــي از 
فســخ قرارداد از طريق توانايي  مالي 
با        يان  حام ــامين تكميلي  يا تضـ و/

  .شودميوضعيت مالي خوب حمايت 

سارت هاي م  سخ    خ شي از ف هم نقدي نا
يا               لي و/ ما نايي   توا طريق  قرارداد از 
ضعيت مالي     ضامين تكميلي حاميان با و ت

  .شودميخوب حمايت 

سخ           شي از ف سي نقدي نا سا سارت هاي ا خ
يا تضـــامين      مالي و/ نايي   قرارداد از طريق توا
عالي          مالي  يت  ــع با وض يان  حام تكميلي قوي  

  .شودميحمايت 

  
  

  تضامين تكميلي

سابقه فعاليت و قدرت مالي پيمانكار در   قوي  خوب  رضايت بخش  ضعيف
 ساخت پروژه ها ي مشابه
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قدان قرارداد   باالي  O&Mف : ريســـك 
هاي          نده  كاه ياتي فراتر از  نه عمل هزي

  ريسك است.
  
  

سته  به    ضعيف، يا عامل محلي واب محدود/
  مقامات محلي

  
  

يا حســـاب     O&Mقرارداد  حدود  م
  O&M اندوخته 

  
  
  

  قبولقابل 
  

  
  

يا حســاب        O&Mقرارداد  ندمدت و/ بل
  O&M هاي اندوخته 

  
  
  

  قوي

  
  

با         O&Mقرارداد  حا  مدت و قوي ، ترجي ند بل
مشوق هاي عملكرد قراردادي، و/يا حساب هاي   

  O&M اندوخته 
  
  

شده از     خيلي قوي، يا كمك هاي فني تضضمين 
  طرف حاميان

  

  ريسك  عملياتي
  

و  گســتره و ماهيت قرادادهاي نگهداري
  ) O&Mعمليات(

  
  
  

  تخصص، سابقه و قدرت مالي عامل

        

  
  

خريدار ضــعيف؛ شــروط خاتمه ضــعيف؛ 
ــيد بدهي      ــررس مدت قرارداد فراتر از س

  نيست.
  
  
  

ــط يك يا چند   ــول پروژه تنها توس محص
شده يا عموما در يك بازار     ضا  خريدار تقا

  سازمان يافته فروخته نشده است.
  
  
  

  
  

بل قبول        قا مالي  يداري  يدار؛   پا خر
ــروط خاتمه متعارف؛ مدت قرارداد  ش
  عموماً منطبق با سررسيد بدهي است.

  
  

شده   كاال در يك بازار محدود فروخته 
صرفاً در پايين تر از     ست  كه ممكن ا
جذب      هاي پيش بيني شــده  مت  قي

  شود. 

  
  

ــروط خاتمه قوي؛  اعتبار خوب خريدار؛ ش
ــيد بدهي      ــررس مدت قرارداد فراتر از س

  است.
  
  

ضروري يا كااليي كه بطور   پروژه خدمات 
وســيع در ســطح بازار منطقه اي فروخته 

ــودمي يد  ، ش ند ميتول ــول    ك كه محص
ــده     تواند مي در قيمت هاي پيش بيني ش

ــد تاريخي جذب       منطبق با نرخ هاي رش
  شود.

  
  

ــروط خاتمه قوي؛ مدت         اعتبار عالي خريدار؛ ش
  قرارداد خيلي فراتر از سررسيد بدهي است.

  
  
  
  

سيع    ضروري يا كااليي كه بطور و پروژه خدمات 
ــطح بازار جهاني فروخته  ــودميدر س توليد ، ش

به ســرعت در قيمت  تواندمي؛ محصــول كندمي
شده حتي پايين تر از نرخ هاي   هاي پيش بيني 

  رشد تاريخي بازار جذب شود.

  )off-takeريسك خريد(
  

خت        يا پردا يل  ــرط تحو (الف ) اگر ش
يا قرارداد خ    ثابت      باشــد  با قيمت  ريد 

  وجود داشته باشد.
  
  
  

شرط تحويل يا پرداخت نباشد    (ب) اگر 
بت وجود          ثا مت  با قي يد  يا قرارداد خر

  نداشته باشد.
  

    قوي  خوب  رضايت بخش  ضعيف
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ضه بلند مدت  يا كوتاه مدت با   قرارداد عر
ضعيف     ضه كننده اي كه پايداري مالي  عر

 رجه اي از ريسك قيمت بطور حتمد -دارد
  باقي مي ماند.

  
به      حدودي متكي  تا  ته  پروژه  ندوخ ي ها ا

  بالقوه و ايجاد نشده است.

  
  

ــه  ــه بلند مدت  با عرض قرارداد عرض
مالي خوبي         يداري  پا كه  نده اي  كن

جه اي از   -دارد مت  ردر يســـك قي
  ممكن است باقي مي ماند.

  
ته    ندوخ ــوب ها ا ند ميي مص به    توا

ميزان كافي از طريق سررسيد بدهي،   
  كند. تأمينه را پروژ

  
  

ضه كننده     ضه بلند مدت  با عر قرارداد عر
  اي كه پايداري مالي خوبي دارد.

  
  
  

ته    ندوخ به طور    ها ا ــوب  جاد و مص ي اي
شده فراتر از الزامات       مستقل حسابرسي 

  در طول عمر پروژه است.

  
  

ضه كننده اي كه     ضه بلند مدت  با عر قرارداد عر
  پايداري مالي عالي دارد.

  
  
  

ــتقل     ها اندوخته   ــوب به طور مس ي ايجاد و مص
شده و به خوبي فراتر از الزامات در      سي  سابر ح

  طول عمر پروژه است.

  ريسك عرضه
  

ــك حمل ونقل مواد      قيمت، حجم و ريس
  اوليه، سوابق و قدرت مالي عرضه كننده

  
  
  

ــك هاي اندوخته(براي مثال ايجاد  ريس
  منبع طبيعي)

  

  قدرت حامي        
ضعيف   سابقه   حامي  سابقه يا داراي  فاقد 

  مورد ترديد و/ياضعف مالي
  

حدود.   يا       پروژهم مدت  ند  در راهبرد بل
  كسب و كار اصلي حامي اساسي نيست.

كافي و        ــوابق  با س ناســب  حامي م
  پايداري مالي خوب

  
بل قبول.     حامي مهم   پروژهقا براي 

  است(كسب و كار اصلي)

ــايت بخش و   ــوابق رض حامي خوب با س
  خوب پايداري مالي

  
بردي          پروژه خوب.   ه مي را حا براي 

اهبرد بلند ر -اســت(كســب و كار اصــلي
  مدت)

  حامي قوي با سوابق عالي و پايداري مالي باال  
  

بردي           پروژه قوي.   ه يار را مي بســـ حا براي 
  اهبرد بلند مدت)ر -است(كسب و كار اصلي

به         حامي و تجر مالي  قدرت  ــوابق،  س
  بخشي/ كشوري

كه از      حامي،  باني  ــتي ــرط  پش طريق ش
مالكيت و حقوق مالكانه مستدل است و   
ــتر در  انگيزه جهت تزريق وجه نقد بيش

  صورت لزوم
  مجموعه پوششي         
  ضعيف  

  
  

نده:       قه كم براي وام ده يا وثي ــش  پوش
  شرط ضعيف منفي استفاده از توثيق 

  
  

  قابل قبول  
  
  

ــش در تمام       قابل قبول پوش منفعت 
ها و       ها، مجوزه  ها، قرارداد دارايي 
كه برا ي راه     هاي پروژه  ــاب  حسـ

  اندازي پروژه الزم است 

  جامع 
  
  

ــش در تمام دارايي ها،  منفعت كامل پوش
ساب هاي پروژه   قراردادها، مجوزه ها و ح

  كه برا ي راه اندازي پروژه الزم است 
  

  كامال جامع 
  
  

ــش در تمام دارايي ها،       اولين منفعت كامل پوش
قراردادها، مجوزه ها و حساب هاي پروژه كه برا  

  ي راه اندازي پروژه الزم است.
  

  تخصيص قراردادها و حساب ها  
  
  

گرفتن                نظر  با در  ها،  توثيق دارايي 
  نقدينگي دارايي هاكيفيت، ارزش و 
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  ضعيف
  
  
  

ناكافي     براي اين نوع پروژه مفاد قرارداد  
  است
ند مي پروژه حد       توا تا  ــافي  بدهي اضـ

  نامحدود ايجاد كند
  
  
  

سط ، وجوه     شش متو كوتاه تر از دوره پو
ياتي           تأمين اندوخته از جريانات نقد عمل

  وجه  شده است.

  
  

  نسبتا خوب
  
  
  

قرارداد            فاد  م پروژه  نوع  ين  براي ا
  نسبتا خوب است

ــافي تا حد      تواند مي پروژه بدهي اض
  محدودي ايجاد كند

  
  
  

ــط ، تمام وجوه   ــش متوس دوره پوش
مل         كا به طور  ته  ندوخ جه    تأمين ا و

  شده است.

  
  رضايت بخش

  
  
  
  

براي اين نوع پروژه مفاد قرارداد  رضايت  
  بخش است

بدهي اضــافي تا حد خيلي  تواندمي پروژه
  محدود ايجاد كند

  
  

دوره پوشش متوسط ، تمام وجوه اندوخته 
  وجه  شده است. تأمينبه طور كامل 

  
  

  قوي
  
  
  
  

  براي اين نوع پروژه مفاد قرارداد  قوي است
  بدهي اضافي ايجاد نكند تواندميه پروژ

  
  
  
  

سط ، تمام وجوه     شش متو طوالني تر از دوره پو
اندوخته به طور كامل به صورت وجه نقد يا اعتبار 

سنادي از بانكي با رتبه اعتباري باال   وجه   تأمينا
  شده است.

  
  

قد              ن يان  جر نده روي  ترل وام ده ن  ك
( براي مثال انتقال وجه نقد بين  حسابها 

  ، حساب هاي  اماني  مستقل )
  

قدرت مفاد قرارداد( پيش پرداخت هاي     
كاهشي  پلكان الزامي، معوقات پرداخت،

ــي       ــزول ــي ن ــان ــك ــل ــت پ ــرداخ پ
 ، محدوديت ها در تقسيم سود نقدي :  )

  
  

، O&M اندوخته  ( خدمات بدهي،وجوه 
جايگزيني حوادث پيش بيني      يد و  جد ت

  نشده وغيره)
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   بندي نظارتي براي منابع در معرض ريسك مستغالت درآمد زا و منابع در معرض ريسك مستغالت تجاري پر نوساندرجات رتبه -2جدول شماره 

    قوي  خوب  رضايت بخش  ضعيف
  قدرت مالي        

شرايط بازار ضعيف است. مشخص نيست   
يافت و        هد  ــرايط بهبود خوا جه زماني ش
ضاي     شت. پروژه در انق تعادل برخواهد گ
ــت   ــتاجرين خود را از دس مدت اجاره مس

سه با    دهدمي شرايط جديد اجاره در مقاي  .
ــده، مطلوبيت   ــي ش ــرايط اجاره منقض ش

  كمتري دارد.
  
  

بت    ــ بل      DSCRنس قا به ميزان  دارايي 
شده و ارزش آن افت كرده   توجهي خراب 

آن نيز خيلي باالتر از  LTVاست و نسبت   
اســتانداردهاي تعهد پذيره نويســي براي 

  وام هاي جديد است.

شــرايط بازار تقريبا در تعادل اســت. 
به       حال ورود  قابتي در  هاي ر دارايي 
ساير دارايي ها نيز در     ستند و  بازار ه

ــتند. طراحي    مراحل بر  نامه ريزي هس
سه در مقاي تواندميپروژه و قابليت ها ن

  با پروژه هاي جديد، به روز باشد.
  
  

سبت   شده و   DSCRن دارايي خراب 
ــبت  ارزش آن افت كرده اســت و نس

LTV .آن نيز در حال افزايش  است  

عرضه و تقاصا براي نوع و موقعيت مكاني 
ــت.      ــر در تعادل اس پروژه در حال حاض

دارايي هاي رقابتي كه در حال ورود      تعداد 
ــتند، تقريبا برابر با تقاضــاي  به بازار هس

  پيش بيني شده است
  
  
  
  

بت    ــ جاد    DSCRنس به اي (غير مرتبط 
ستغالت)و   ست.     LTVم ضايت بخش ا ر

درجايي كه بازار ثانويه وجود دارد، معامله        
ــتانداردهاي بازار  يا قرارداد متعهد به  اس

  .شودمي

ــا ب   ــه و تقاص راي نوع و موقعيت مكاني   عرض
ــت. تعداد       ــر در تعادل اس پروژه در حال حاض
بازار          به  حال ورود  كه در  قابتي  هاي ر دارايي 
ــاي پيش بيني      ــتند، برابر يا كمتر از تقاض هس

  شده است.
  
  
  
  
  

سبت پوشش خدمات بدهي(   ) دارايي DSCRن
(نسبت فوق ارتباطي  شود ميقوي در نظر گرفته 

ساز ندار    ساخت و  سبت وام به  به مرحله  د) و ن
به نوع دارايي         LTVارزش دارايي (  با نظر   (

ــودميپايين در نظر گرفته    . درجايي كه بازار    ش
به            يا قرارداد متعهد  له  عام ثانويه وجود دارد، م

  .شودمياستانداردهاي بازار 

  شرايط بازار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صد ارزش     سبت هاي مالي و  حداكثر در ن
به تمديد وام            مايل  كه وام دهنده  وثيقه 

  )advance rate(شودمي

  
شــرايط مالي دارايي وخيم شــده اســت و 
كه               مگر اين  كول وجود دارد  ن مال  احت

  شرايط بزودي  بهبود يابد.

ــادي،   يك دوره ركود اقتصـ در طول 
دارايي از كاهش در درآمد متاثر خواهد 
شد و اين امر منجر به اين خواهد شد   

نايي آن براي        مالي    تأمين    كه توا
و  شود ميمحدود  ايسرمايه مخارج 

ند ميدارايي  مالي خود را در   توا هدات   تع
ستمر (براي مثال  يك دوره بحران م الي م

صادي) ايفا كند.     شد اقت نرخ هاي بهره، ر
ــادي احتمال  ــرايط وخيم اقتص تنها در ش

  نكول دارايي وجود دارد.

ــيات اين   ــاختار بدهي و مقتض منابع دارايي، س
كان را فراهم   ند ميام مالي در      ك هدات  كه تع

ــديد (براي مثال  طول دوره بحران هاي مالي ش
  صادي)ايفا شود.نرخ هاي بهره، رشد اقت

  
  تحليل بحران
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ــك نكول به ميزان قابل توجهي      ريس
  افزايش يابد.

  
فاوتي      ــرايط مت قراردادهاي اجاره امول ش
ــب اعتبار   ــتاجراني كه بر حس دارند با مس
مرتب مي شــوند. دارايي ســطح بااليي از 
تغيير  مسـتاجر در زمان  انقضـاي قرارداد   

به    جاره را تجر ند ميا خالي بودن  ك . نرخ 
باال است. مخارج قابل توجهي براي فراهم 
كردن فضــا براي مســتاجران جديد انجام 

  .شودمي
  
  
  
  
  

ظارات را            بازار، انت جاره در  هاي ا نرخ 
سازد. علي رغمي تحقق نرخ   برآورده نمي 
سكونت هدف، پوشش جريان نقد به علت   

  درآمد نااميد كننده محدود است.

  
بيشــتر قرارداد اجاره اموال ميان مدت  
ستاجراني كه     ست تا بلند مدت ، با م ا
ــوند       بار مرتب مي ش بر حســب اعت
ــطي از تغيير              ــطح متوس .دارايي س
تاجر در زمان انقضــاي قرارداد      ــ مس

خالي بودن  كند مياجاره تجربه    . نرخ 
آن ملك متوســط اســت. هزينه ها به 
ستند اما    سبي قابل پيش بيني ه طور ن

  ارتباط با درآمد متفاوت هستند.در 
  
  
  
  

بيشترين فعاليت اجاره منطبق با پيش  
مدتي       ــت، اما ثبات براي  بيني ها اس

  اتفاق نخواهد افتاد.
  

  
ست    شتر قراداد اجاره اموال بلند مدت ا بي
با مستاجراني كه بر حسب ارزش اعتباري 
سطح نرمالي از    شوند . دارايي  مرتب مي 

رارداد اجاره تغيير مســتاجر در انقضــاي ق
به   ند ميتجر خالي بودن آن ملك   ك . نرخ 

قابل پيش بيني        ها  پايين اســت. هزينه 
  هستند.

  
  
  
  
  
  

فعاليت اجاره معادل يا فراتر از پيش بيني  
ــت. پروژه بايد در آينده نزديك به         ها اس

  ثبات برسد.

  
قرارداد اجاره اموال بلند مدت است با مستاجران 

ــيد مت ــررس فاوت. دارايي معتبر و تاريخ هاي س
ستاجر در تاريخ     سابقه  تمديد قرارداد م داراي 
انقضاي اجاره است. نرخ خالي بودن ملك پايين 

  است.
هزينه ها(هزينه نگهداري،بيمه، ايمني و ماليات        

  بر دارايي) قابل پيش بيني هستند.
  
  
  
  
  
  

ها         يا فراتر از پيش بيني  عادل  جاره م يت ا عال ف
نده       يد در آي با بات     اســت. پروژه  به ث نزديك 

 برسد.

  قابليت پيش بيني جريان نقد
)aبراي دارايي پايدار و كامل  (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)bبراي دارايي كامل ولي ناپايدار(  

                 

وضــعيت دارايي به علت  هزينه هاي بيش 
شرايط  بازار، فسخ قرارداد    از حد، وخامت 
از ســوي مســتاجر يا ســاير عوامل وخيم 

. در اينجاممكن است مشاجره اي   باشد مي
نده    مالي دائمي   تأمين با طرف فراهم كن

  وجود داشته باشد.

با پيش بيني        جاره منطبق  يت ا عال ف
اســت، اما ســاختمان ممكن اســت از 

ــود و   مالي   تأمين پيش اجاره داده نش
ممكن است وجود نداشته باشد. بانك    

  .باشدميوام دهنده دائ تواندمي

جاره داده       مل از پيش ا كا به طور دارايي 
شده يا پيش فروش شده به يك مستاجر   
هد          نك داراي تع با يا  يدار معتبر،  يا خر

مالي دائمي از يك وام    تأمين الزام آور به  
  دهنده معتبر است.

دارايي به طوركامل از پيش اجاره داده شده طي  
شده      سيد  وام يا پيش فروش  سرر مدت زمان 

ستاجر   سرمايه  به يك م يا خريدار داراي  درجه 
به          هد الزام آور  كه داراي تع بانكي  يا  گذاري 

جه           تأمين  با در نده  مدت از وام ده ند  مالي بل
  سرمايه گذاري است . 

)c  براي فاز ساخت (  
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  ويژگي هاي دارايي        
ندي، طراحي و        ــكل ب موقعيت مكاني ، ش
شكالتي     شديد م نگهداري دارايي باعث ت

  دارايي شده است.براي 
  
  

ضــعف در شــكل بندي ،و طراحي يا نحوه 
  نگهداري دارايي وجود دارد.

  
  
  

خاطرات فني،    حد   پروژهبا فرض م بيش 
يا غير واقعي       ــت  ــده اس بودجه بندي ش
است، پيمانكاران ممكن است از صالحيت    

  الزم برخوردار نباشند.

يت         قد مز فا كاني دارايي  يت م موقع
  رقابتي است.

  
  
  

نظر شــكل بندي ، طراحي و  دارايي از
  نحوه نگهداري آن مناسب است.

  
  
  

ست و       ساز  كافي ا ساخت و  بودجه 
يت معمول                ــالح كاران از ص مان پي

  برخوردارند.
  

حل                يك م كاني دارايي در  يت م موقع
مطلوب است كه براي خدمات درخواستي    

  مستاجران مناسب است.
  
  

ــكل بندي و   ــبب طراحي، ش دارايي به س
ست. طراحي    نحوه نگهداري آن مناسب ا

جديد         هاي  با دارايي  قابليت دارايي  و  و 
  رقابتي هستند.

  
ــاز  محافظه كارانه          ــاخت و س بودجه س

. شــودمياســت و مخاطرات فني محدود 
  پيمانكاران بسيار واجد شرايط هستند.

  

كه براي        يار مطلوب اســت  ــ يك محل بس در 
  خدمات درخواستي  مستاجران مناسب است.

  
  
  

ــب ــكل بندي و نحوه دارايي به س ب طراحي ، ش
شرايط رقابتي      ست و از  نگهداري آن مطلوب ا

  بااليي با دارايي هاي جديد برخوردار است.
  
  

بودجه سـاخت و سـاز  محافظه كارانه اسـت و    
حدود     خاطرات فني م ــودميم كاران    ش مان . پي

  بسيار واجد شرايط هستند.

  موقعيت مكاني
  
  
  
  

  طراحي و شرايط
  
  
  
  

  دارايي تحت ساخت  

  قدرت حامي/ توسعه دهنده        
حامي/ توسعه دهنده فاقد ظرفيت يا تمايل 

  براي حمايت از دارايي است.
  
  
  
  
  

شاركت حامي/   سعه دهنده ممكن  م تو
شد.    ست غير نقدي يا فاقد اهميت با ا
نده          عه ده ــ حامي/ توس مالي  نابع  م

  متوسط  يا كمتر از متوسط است.
  
  
  
  

حامي/ توسعه دهنده مشاركت هاي نقدي 
ساخت يا خريد دارايي انجام   مهمي براي 
سعه دهنده/       شرايط مالي تو ست.  داده ا

جازه     هد ميحامي ا كه از دارايي در   د
صورت وقوع كاهش جريان نقدي حمايت  
سعه دهنده/ حامي در   كند. دارايي هاي تو

  چند ناحيه جغرافيايي مستقر است. 
  

ــاركت هاي نقدي          ــعه دهنده مش حامي/ توس
اساسي براي ساخت يا خريد دارايي انجام داده 
سعه دهنده داراي منابع مهم و     ست. حامي/ تو ا

. باشد ميبدهي هاي مستقيم و مشروط محدود   
حسب نوع   دارايي هاي توسعه دهنده/ حامي بر  

  دارايي و از نظر جغرافيايي متنوع است.
  
  

 ظرفيت مالي و تمايل به حمايت از دارايي
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مديريت ناكارا  كيفيت حامي زير استاندارد. 
مشكالت مديريت و حامي منجر به تشديد 
مان         ها در ز مديريت دارايي  كل در  ــ مش

  گذشته شده است.
  

ــط         حامي متوس يت  يت و كيف مدير
دغدغه جدي در خصوص سابقه حامي 

  يا مديريت وجود ندارد

سب. حامي يا  مديريت و كيفيت ح امي منا
ــوص     ــوابق موفق در خص مدير داراي س

  دارايي هاي مشابه
  

  
شهرت   مديريت با تجربه و كيفيت باالي حامي.
زياد و سابقه طوالني و موفق در خصوص دارايي 

  هاي مشابه
  

  
  

شهرت و سوابق در خصوص دارايي هاي     
  مشابه

ضعيف با   ليزينگ و/يا  مؤسسات  ارتباطات 
ساير گروه هاي فراهم كننده خدمات مهم  

  در زمينه مستغالت.

ليزينگ و  مؤسسات  ارتباطات كافي با 
ســاير گروه هاي فراهم كننده خدمات 

  مهم در زمينه  مستغالت .
  

ــت اندركاران         ارتباطات مورد تاييد با دس
  ليزينگ. مؤسساتپيشرو مانند 

  

ارتباطات قوي با دست اندركاران پيشرو از قبيل 
  ليزينگ مؤسسات

  

كاران مرتبط          ندر با دســـت ا طات  با ارت
  مستغالت

  

  بسته امنيتي        
ــرف دارايي     نده براي تص نايي وام ده توا

  محدود است.
  

ست   واگذاري اجاره در اختيار وام دهنده ني
به        هت ابالغ فوري  عات الزم ج يا  اطال

  نكرده است. مستاجران نگهدار ي
  
  
  
  
  
  
  
  

  253حق تصرف نخست كامل

  
  

ــت.      واگذاري در اختيار وام دهنده اس
كه       ها آن تاجر فعلي  ــ عات مس اطال

ــتاجران جهت پرداخت   ابالغيه به مس
اجاره بها به طور مستقيم به وام دهنده 

ــهيل   ، از قبيل اجاره بها    كند ميرا تس
هاي       جاره  هايي از ا خه  ــ فعلي و  نس

  كنندميپروژه را نگهدار ي 
  
  
  
  

  253حق تصرف نخست كامل

  
  

ست.    هاآنواگذاري در اختيار وام دهنده ا
به         يه  كه ابالغ تاجر فعلي  ــ اطالعات مس
ــتاجران جهت پرداخت اجاره بها به         مس
ــهيل      ــتقيم به وام دهنده را تس طور مس

، از قبيل اجاره بها فعلي و  نســخه كندمي
هدار ي       هاي پروژه را نگ جاره  هايي از ا

  كنندمي
  
  
  
  

  253حق تصرف نخست كامل
  
  

نده اســـت.      يار وام ده گذاري در اخت  ها آنوا
هت            يه ج كه ابالغ تاجر فعلي  ــ عات مس اطال
پرداخت اجاره بها به طور مستقيم به وام دهنده  

ــهيل     ز قبيل اجاره بها فعلي و   ،  ا كند ميرا تس
ــخه هايي از اجاره هاي پروژه را نگهدار ي        نس

  . كنندمي
  
  
  
  
  

  ماهيت حق تصرف مال
  
  
  

ــوص پروژه       ها (در خص جاره ب گذاري ا وا
ــتاجران براي بلند مدت         هايي كه به مس

  اجاره شده است)
  
  
  
  
  
  

                                                 
داراي اولويت هاي شامل تمام وضعيت LTVيسك باشد در صورتي كه كل مي تواند داللت بر اين سطح از ر با اولويت پايينمي شود. حق تصرف  با اولويت پايينوام دهنده گان در برخي از بازارها به طور گسترده ساختارهاي وامي را به كار مي گيرند كه شامل حق تصرف  – ٢٥٣

   عي اول فراتر نرود.وام نو LTVباال ، از 
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  كمتر از استانداد

 
  مناسب 

  
  مناسب 

  
  مناسب 

  
  كيفيت پوشش بيمه

  
  
  
  

    ايمالي كاالهاي سرمايه تأمينبندي نظارتي براي منابع در معرض ريسك مالي رتبه ها يا درجات رتبه -3جدول شماره 
   قوي  خوب  رضايت بخش  ضعيف

  قدرت مالي    
كاهش      حال  ــعيف و در  قاضــا ض ، ت

ــبت به تغييرات  ــيب پذير نس در   آس
ــادي  فن ــم انداز اقتص ، آوري و چش

  نااطميناني محيطي باال. 
  
  

نسبت هاي مالي جسورانه با توجه به 
  نوع دارايي .

  
  
  

هاي         ناني  نااطمي ــمول  ها مش مد درآ
ــرايط نرمال  ــت، حتي در ش قوي اس
صادي ، دارايي ممكن است نكول    اقت

  كند، مگر اينكه شرابط بهبود يابد.
  
  

ــا كافي و باثبات     ، موانع ورود محدود ،  تقاض
وجود حســايســت قابل توجه به تغييرات در  

  اقتصادي. آوري و چشم اندازفن
  
  
  

 نسبت هاي مالي استاندارد براي نوع دارايي 
  
  
  
  

يب          ــ نا مطمئن، آس مدت  تاه  مدهاي كو درآ
به بحران         ــبت  هاي نقد نس پذيري جريان 

هاي              هاي   خه  چر طريق  معمول از  غير 
شرابط افول      ست در  صادي. وام ممكن ا اقت

  اقتصادي نرمال نكول شود.
  

با ثبات. وجود تعدادي موانع تقاضا قوي و  
، وجود مقداري حساسيت به تغييرات ورود

  چشم انداز اقتصادي.آوري و در فن
  
  
  

سبت هاي مالي قوي/ قابل قبول با توجه   ن
صادي     ضات قوي اقت به نوع دارايي. مفرو

  پروژه

  
  

درآمدهاي كوتاه مدت رضايت بخش . وام 
سخت  مالي     تواندمي شرايط   تا حدودي 

فا در        ــر مال نكول ص ند. احت مل ك را تح
  شرايط سخت اقتصادي.

  
  

حال رشــد، موانع ورود قوي ،      قاضــا قوي و در  ت
سبت به تغييرات در فن     سيت پايين ن سا آوري و ح

  چشم انداز اقتصادي.
  
  
  

به نوع دارايي،           جه  با تو مالي قوي  هاي  بت  ــ نس
  مفروضات بسيار قوي اقتصادي.

  
  
  

  درآمدهاي بلند مدت باثبات، قابليت   
ــراي ــدت بحراني  از طريق چرخه تحمل ش ط به ش

  اقتصادي.
  
  
  

  شرايط بازار
  
  
  
  
  

سبت پوشش      سبت هاي مالي (ن ن
به          بت وام  ــ بدهي و نس خدمات 

  ارزش)
  
  

  تجزيه و تحليل بحران
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ضعيف.     شم انداز  بازار محلي و/يا چ
ــوندگي  ــوندگي  يا نقدش عدم نقدش

به ويژه در   هاي متمركز بر   كم،  بازار
  كاالهاي خاص

  
  

شم انداز  محدود    ست با  چ بازار منطقه اي ا
 ، با  نقد شوندگي پايين تروتاه مدتدر ك

  
  

ــت،      دارايي  بازار جهاني يا منطقه اي اس
 هاي نسبتا نقد شونده هستند.

  
  

شده        ساختار بندي  ستره جهاني  ساس گ بازار بر ا
باال برخوردار        ــوندگي  قدش ها از ن اســت، دارايي 

  هستند.
  
  

  
  
  

  نقدشوندگي بازار
  
  

  محيط قانوني و سياسي        

باال، فقدان يا ضعف ابزارهاي كاهنده   كاهنده         متوسط، ابزارهاي كاهنده  نسبتا خوب است. ياز ابزارهاي  ــورت ن پايين، در ص
  رضايت بخش است.

سك            خيلي پايين، در صورت نياز ابزارهاي كاهنده قوي . شامل ري سي،  سيا سك  ري
  انتقال

ــعف يا عدم ثبات محيط  قانوني و  ض
يا طوالني بودن   مقرراتي. غير ممكن 
جراي                 جدد و ا م يك  ل م ت ند  ي فرا

  قراردادها در كشور .

ضمانت      صوص تمليك مجدد  و  شور در خ ك
ــرايط     به طور معمول از ش اجراي قراردادها 
ند    ــت حتي اگر فراي مطلوبي برخوردار اسـ

  تمليك مجدد طوالتي و يا مشكل باشد.

مانت كشور در خصوص تمليك مجدد  و ض
طلوبي             م ها از شــرايط  قرارداد اجراي 

  برخوردار است

ضمانت اجراي      شور در خصوص تمليك مجدد  و  ك
  قراردادها از شرايط مطلوبي برخوردار است . 

  ريسك هاي قوانين و مقررات

  ويژگي هاي معامله          
يك        ــورت  به ص بالوني  باز پرداخت 

  بالون بزرگ يا مناسب
  

با      بالوني مهم  هاي تنفس  بازپرداخت  دوره 
  بالقوه

ما هنوز در       بالوني متورم تر  ا بازپرداخت 
  سطوح رضايت بخش.

مشخصه پرداخت كامل/بازپرداخت  بالوني حداقلي   
  بدون دوره تنفس .

  

مالي در مقايسه    تأمينمدت زمان 
  با طول عمر اقتصادي دارايي

  ريسك عملياتي        
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مام         ت ــب  براي كسـ كالتي  مشـــ
جازه  مه   ا د دارد، الزم وجو هاي نا

يات       يا عمل بات و/ ــي از ترتي بخش
شده نياز به تجديد نظر   برنامه ريزي 

  دارد.
  
  

: ريسك هزينه O&M فقدان قرارداد
هاي         نده  كاه باال فراتر از  ياتي  عمل

  باشد.ريسك مي

ــتر  ــده    ها نامه  اجازه بيش ا در ي دريافت ش
مام          نات كه  مراحل دريافت اســت، مواردي 
مانده، عادي بنظر مي رســد. دارايي مقررات 
يت          عا بل پيش بيني را ر قا جاري  ايمني 

  .كندمي
  

ــاب هاي      O&Mقرادادهاي   محدود يا حس
  (در صورت لزوم)O&Mاندوخته 

شده   هانامهاجازههمه  ست يا  ادريافت 
ي مقررات در  مرحله دريافت اســت، داراي

قابل پيش بيني را رعايت        جاري و ايمني 
  .كندمي

  
  
  

بلند مدت و/يا حســاب  O&Mقرادادهاي 
  (در صورت لزوم)O&Mهاي اندوخته 

ــت، دا    ها نامه  اجازه همه   ــده اس رايي دريافت ش
عايت        بل پيش بيني را ر قا جاري و ايمني  مقررات 

  .كندمي
  
  
  

هاي   با        O&Mقراداد حا  مدت و قوي، ترجي ند  بل
ساب هاي    شوق هاي عملكردي قراردادي، و/يا ح م

  (در صورت لزوم)O&Mاندوخته 

  دهينامه/ مجوزاجازه
  
  
  
  
  

 O&Mحوزه و ماهيت قراردادهاي 

  
شناخته و        سابقه نا سابقه يا  فقدان 
ضه و ورود مجدد   عدم توانايي در عر

  دارايي  به بازار

  
ــعيف و قابليت بازاريابي   ــابقه كوتاه يا ض س

  مجدد غيرمطمئن 

  
ضايت     سايقه و قابليت بازاريابي مجدد ر

  بخش

  
  سابقه عالي و قابليت بازاريابي مجدد قوي 

قه در          مل، ســـاب عا مالي  قدرت 
مديريت نوع دارايي و     ــوص  خص
قابليت ورود مجدد دارايي به بازار       
خارج       جاره  كه دارايي از ا وقتي 

  .شودمي
  ويژگي هاي دارايي        

هداري كمتر از    از نظر طراحي و نگ
به     ــط اســت. دارايي نزديك  متوس
ضعيت      ست. و صادي ا پايان عمر اقت
آن خيلي خاص است و بازار آن خيلي 

  محدود است.
  
  

جدد كمتر از  ارزش   ارزش فروش م
  بدهي است.

ــت.   ــط اس از نظر طراحي و نگهداري متوس
بنابراين وضعيت آن تا حدودي خاص است و 

باعث بازار محدودتري براي       ــت  ممكن اس
  دارايي شود.

  
  
  

باال تر از ارزش     ارزش فروش مجدد اندكي 
  بدهي است.

  طراحي و نگهداري باالتر از ميانگين . 
ــت، احتماالً با         ــتاندارد اس ــعيت اس وض

ــتثنائات كمي، به گونه     اي كه بازار نقد    اس
  باشد.مي

  
  
  

ز ارزش ارزش فروش مجدد نسبتا باال تر ا
  بدهي است.

يت               ــع هداري. وض يت قوي در طراحي و نگ مز
  باشد.استاندارد است به طوري كه بازار نقد مي

  
  
  
  

باال تر از ارزش      جدد خيلي  جاري فروش م ارزش 
  بدهي است.

حي و           طرا ندازه،  يت، ا ع ــ وضـ
سن ، اندازه    نگهداري(براي مثال، 
ــه با        براي يك هواپيما) در مقايس

  ن بازارساير دارايي ها در هما
  
  
  

  ارزش فروش مجدد
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  قدرت حامي        
ــابقه نامعلوم و         ــابقه يا س فقدان س
  ناتواني براي بازاريابي مجدد دارايي

  
  
  

قه           يا ســـاب قه  قد ســـاب فا يان  حام
  نامشخص و/يا ضعف مالي 

ــعيف و توانايي بازاريابي        ــابقه كم  يا ض س
  مجدد غيرقطعي

  
  
  

  حاميان با سابقه كافي و پايداري مالي خوب

ضايت     سابقه و توانايي بازاريابي مجدد ر
  بخش 

  
  
  

  حاميان با سابقه و وضعيت مالي خوب

  سابقه عالي و قابليت بازار يابي مجدد قوي 
  
  
  
  

  حاميان با سابقه عالي و پايداري مالي باال 

قه در          مل ، ســـاب عا مالي  قدرت 
يت          قابل يت نوع دارايي و  مدير
ماني        بازار، ز به  جدد  براي ورود م

  .شودميكه دارايي از اجاره آزاد 
  

  سابقه عامل و قدرت مالي
  و تضمين  تأمينبسته         

ضمين كمي براي وام دهنده   قراداد ت
سك  كندميفراهم  هاي و برخي از ري

ــت دادن كنترل روي  مرتبط با از دس
  دارايي وجود دارد.

  
  

پايش              براي  نده  ه يي وام د نا توا
ــرايط دارايي      كاني و ش يت م موقع

  محدود است.
  

پوشش بيمه ضعيف (شامل خسارات     
ــتفاده از     وثيقه  ــت) يا با اس اي نيس

  شركت هاي بيمه با كيفيت ضعيف.

هنده كنترل دقرض سازي قانوني برايمستند
ــمين كامل يا      موثري (براي مثال منفعت تض
شامل چنين امنيتي) روي      ساختار اجاره  يك 
به خود را       كت متعلق  ــر يا روي ش دارايي 

  آورد.فراهم مي
وام دهنده قادر به پايش  موقعيت مكاني و        
ــرايط دارايي، تقريبا در هر زمان و مكان      ش

  است.
  
  

سارات        شامل خ سبتاً خوب ( شش بيمه ن پو
شركت هاي     ثيقهو ستفاده از  ست) با ا اي ني

  بيمه با كيفيت قابل قبول.

ــتند ــازي قانوني براي قرضمس دهنده س
ــمين  كنترل موثري(براي مثال منفعت تض
ــامل چنين   ــاختار اجاره ش كامل يا يك س
شركت متعلق   امنيتي) روي دارايي يا روي 

  آورد.به خود را فراهم مي
مكاني  وام دهنده قادر به پايش  موقعيت      

مان و     با در هر ز ــرايط دارايي، تقري و ش
  مكان است.

  
  

ــامل       ــايت بخش (ش ــش بيمه رض پوش
سارات وثيقه  ستفاده از    خ ست) با ا اي ني

  شركت هاي بيمه با كيفيت خوب.

ند   ــت قانوني براي قرض مس نده كنترل  ســـازي  ده
يه يا         ــمين كامل اول موثري (براي مثال منفعت تض

شامل چنين    ساختار اجاره  امنيتي) روي دارايي يك 
  آورد.يا روي شركت متعلق به خود را فراهم مي

  
پايش          به  قادر  جايي  مان و هر نده در هر ز وام ده
ــت (گزارش     ــرايط دارايي اس موقعيت مكاني و ش

  ها).هاي منظم ، امكاني براي هدايت  بازرسي
  
  

ــارات وثيقه  ــامل خس ــش بيمه قوي، ش اي با پوش
  كيفيت باالاستفاده از شركت هاي بيمه با 

  كنترل دارايي
  
  
  
  

يار وام      هاي در اخت حقوق و ابزار
دهنده براي پايش موقعيت مكاني    

  و شرايط دارايي
  

  بيمه خسارت
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  مالي كاالها تأميننظارتي در خصوص منابع در معرض ريسك  بنديرتبهدرجات  -4جدول شماره 
  ضعيف  رضايت بخش  خوب   قوي   

          قدرت مالي
  ضعيف  رضايت بخش  خوب   قوي   معامله درجه بيش وثيقه

          شرايط قانوني و سياسي
  ريسك كشور

  
  
  
  
  

  كاهش ريسك هاي كشور

  فاقد ريسك كشوري
  
  
  
  

  كاهش ريسك بسيار قوي است:
  مرزي قوي مكانيزم هاي برون

  تژيكاكاالي استر
  خريداران بلندمرتبه

ريسك كشوري محدود (به ويژ موقعيت   
كاني برون      خاير     م ــور مرزي ذ در كش

  نوظهور)
  
  

  كاهش ريسك قوي است:
  مرزيوجود مكانيزم هاي برون

  كاالي استراتژيك
  وجود خريدار قوي

(به ويژه موقعيت  ريسك كشوري وجود دارد  
  مرزي ذخاير در كشور نوظهور)مكاني برون

  
  
  

  كاهش ريسك قابل قبول است
  مرزيوجود مكانيزم هاي برون
  كاالي كمتر استراتژيك

  ر قابل قبولوجود خريدا

ريســك كشــوري قوي ( به ويژه ذخاير 
  سرزمين اصلي در كشور نوظهور )

  
  
  

  فقط كاهش هاي بخشي ريسك
  مرزيفقدان مكانيزم هاي برون

  كاالي غير استراتژيك
  وجود خريدار ضعيف

  
  
  
  

  ويژگي هاي دارايي

        

ي يا از طريق قراردادها ي آت تواندميكاال مظنه شــده و   پذيري  نقدينگي و آسيب
ابزارهاي فرا بورس پوشــش داده شــود. كاال خســارت 

  پذير نيست
  
  

نه شـــده و     ند ميكاال مظ از طريق  توا
شود.     شش داده  ابزارهاي فرا بورس پو

  كاال خسارت پذير نيست
  

ست. نااطميناني در    شده اما نقد ا كاال مظنه ن
مورد امكان پوشش وجود دارد. كاال خسارت   

  نيست پذير
  
  

ــده. نقدينگي در ارتباط با      كاال مظنه نش
ــت. ابزار      اندازه و عمق بازار محدود اس
ــبي وجود ندارد. كاال       ــي مناس ــش پوش

  خسارت پذير است

          قدرت حامي
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  گر قدرت مالي معامله
  
  

نايي براي      مل توا ــوابق، شـــا س
  مديريت فرايند لجستيك

  
  
  
  

شي و كنترل       ش ست هاي پو  سيا
  هاي معامله

  
  ي ماليافشاكيفيت 

  خيلي قوي، نسبت به روش معامله و ريسك ها
  
  

تجربه گســترده اي در خصــوص نوع معامله مورد نظر. 
كارايي        يات و  ــوص موفقيت عمل قه قوي در خص ســاب

  هزينه.
  
  
  

استانداردهاي قوي براي انتخاب طرف معامله ، پوشش   
  دارد وجود و پايش

  
  

  عالي      

  قوي
  
  

ــوص نوع     كافي در خص به  له   تجر عام م
مورد نظر. باالتر از حد متوسط سابقه در   
كارايي       يات و  يت عمل ــوص موفق خص

  هزينه.
  
  

ــب براي انتخاب        ــتانداردهاي مناس اس
پايش      ــش و  له ، پوش عام وجود طرف م

  دارد
  
  

  خوب

  كافي
  
  

تجربه محدودي در خصوص نوع معامله مورد 
نظر. ســابقه متوســط در خصــوص موفقيت 

  عمليات و كارايي هزينه.
  
  
  

معامالت گذشته بدون مشكل يا با مشكالت    
  كمي بوده  است

  
  

  رضايت بخش

  ضعيف
  
  

به طور كلي سابقه محدود يا نامشخصي    
  دارد. هزينه ها و سودها ناپايدار است.

  
  
  
  

ته خود        ــ گذش معامله گر روي معامالت 
  زيان هاي قابل توجهي داشته است.

  
يات افشــا   كافي اســت     جزئ نا مالي  ي 

  وجود دارد.مقداري نااطميناني 

          بسته تضمين يا وثيقه

  كنترل دارايي
  
  
  
  
  

  بيمه در مقابل خسارت ها

ضمين)    شش (ت كامل مقدماتي، امكان كنترل  منفعت پو
شته را   قانوني  وام دهنده روي دارايي هاي به وثيقه گذا

  .كندميدر هرزماني كه الزم باشد را فراهم 
  
  
  

سارت ها با         ضمين خ شامل ت ست،  پوشش بيمه قوي ا
  شودميكيفيت باال 

ــش   كامل مقدماتي، امكان      منفعت پوش
نده روي دارايي     قانوني  وام ده كنترل 
شته را در هرزماني كه   هاي به وثيقه گذا

  .كندميالزم باشد را فراهم 
  
  

ــت(   ــايت بخش اس ــش بيمه رض پوش
سارت ها ن      ضمين خ ) شود ميشامل ت

با كيفيت        با  همراه  مه  هاي بي ــركت  ش
  خوب.

ند تحت      ــيختگي در فراي برخي اوقات ، گس
ــته       كنترل آوردن دارايي هاي به وثيقه گذاش

نده وجود   ــط وام ده دارد. اين  شــده  توس
ــيختگي از طريق  تاييد فرايند معامله يا    گس
تعهد شخص ثالث به صورت موردي كاهش   

  مي يابد.
ضمين         شامل ت ست( سب ا شش بيمه منا پو

سارت   شركت هاي  همراه ) شود ميها نخ با 
  بيمه با كيفيت قابل قبول.

ــك     ــوص ريس از منافذ قرارداد در خص
يي      ترل روي دارا ن ك ــت دادن   .ها دسـ

  به خطر بيافتد. تواندميوصولي نيز 
  
  
  

پوشش بيمه ضعيف است(شامل تضمين 
شركت  همراه )يا شود ميخسارت ها ن  با 

  هاي بيمه با كيفيت ضعيف
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  پيوست هفت
  فرمول نظارتي محاسبه اثر كاهش ريسك اعتباري در چارچوبمثال هاي توضيحي: 

  
ساس فرمول               هاييمثالدر ادامه،  ضمين ها و وثيقه بر ا شود چگونه ت شخص  سيله م ست تا بدين و شده ا ارائه 

  نظارتي به رسميت شناخته مي شوند.

  وثيقه -در خصوص پوشش نسبي يمثال
  

شده به ارزش       سازي  سك اوراق بهادار سطح    100فرض كنيد بانك باني منبع در معرض ري يورو  با 

ستقل بيروني يا  رتبه  كند ورا خريداري مي KIRBارتقاء اعتباري بيش از  سترس ني  از آن تخمينيم ست. افزون   در د

  ووري 6/1ع در معرض ريسك اوراق بهادارسازي،   ي براي منبل نظارتفرمو ايسرمايه فرض كنيد كه پوشش   ،بر اين

ر  يورو است). عالوه ب  20ضرب شود، حاصل آن  دارايي هاي موزون به ريسك،      5/12( زماني كه اين عدد در  است 

يد  به ميزان       ،اين فرض كن باني  قد بر حســب همان ارز منبع در معرض ريســك اوراق        80بانك  قه ن يورو  وثي

سرمايه الزامي فرمول       بهادارس  ضرب  سرمايه الزامي  براي اين وضعيت از طريق حاصل    ازي، دريافت كرده است . 

نظارتي در نسبت ميزان منبع در معرض ريسك تعديل شده و ميزان منبع در معرض ريسك اوليه، در زير  مشخص      

  و تعيين شده است.

  گام نخست:

 max {0, [E x (1 + He) – C x (1 – Hc – Hfx)]} =( *E) ميزان منبع در معرض ريسك تعديل شده 

 
E* = max {0, [100 x (1 + 0) – 80 x (1 – 0 – 0)]} = €20  

  

E*)يورو) ؛ 20= ارزش منبع در معرض ريسك بعد از كاهش ريسك  
  

E =)يورو) ؛ 100ارزش جاري منبع در معرض ريسك  
  

Hc = شي براي منبع در معرض ري   ميزان سب بودن تعديل كاه ست زيرا       سك منا سب ني شي منا ( اين تعديل كاه
  بانك باني وام دهنده منبع در معرض ريسك در مقابل  وثيقه نيست).

  

C  =)يورو) 80ارزش جاري وثيقه دريافت شده  
  

Hc0( = تعديل كاهشي مناسب براي وثيقه(  
  

Hfx  =0بين وثيقه و منبع در معرض ريسك( ارزي تعديل كاهشي مناسب براي عدم تطابق(  
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  گام دوم: 

 سرمايه الزامي فرمول نظارتي x (E* / E)= سرمايه الزامي

 €0/32 = ٦/x €1 100€ / 20€ =سرمايه الزامي

  ضمانت -پوشش نسبي  در خصوصمثال توضيحي 

شده در اين مثال  شكلي از كاهنده ريسك    ، به شود اعمال ميشامل وثيقه   تمام فروض ارائه  ستثناء براي  . عتبارياا

ين  يورو  از يك بانك دريافت كرده است. بنابرا  80فرض كنيد بانك يك ضمانت واجد شرايط غير مطمئن به ميزان   

  .شودميتعديل كاهشي براي عدم تطابق ارز اعمال نخواهد شد. سرمايه الزامي به صورت زير تعيين 

  شش يافته بخش سازي براي دريافت وزن    پو سك اوراق بهادار سك فراهم كننده حمايت   منبع در معرض ري ري

سك براي وا     80( سك براي فراهم كننده حمايت معادل با وزن ري ست. وزن ري شده براي بانك   يورو) ا ضمين ن م ت

ست    سك  شود ميداخلي تعيين  بنديرتبهكه تحت رويكرد  ضامن ا ست    10. فرض كنيد كه اين وزن ري صد ا . در

  واهد بود با: برابر خ پوشش يافتهبنابراين پوشش سرمايه روي بخش 

 x 10% x 0.08 = €0/64 80يورو 

     منبع در معرض ريسك اوراق    براي) از ضرب سرمايه پوششي     20€( سرمايه پوششي براي بخش پوشش نيافته

   .  بنابراين سرمايه الزامي برابر خواهد بود با :شودمي، حاصل پوشش نيافتهبهادارسازي در سهم  بخش 

€1/6 x 20% = €0/32 

  برابر است با:پوشش نيافته و پوشش يافته كل سرمايه الزامي براي بخش 

  يورو 96/0 =(براي بخش حفاظت نشده)0/32€ +( براي بخش حفاظت شده )€0/64

را پوشش   ي داراي باالترين اولويتورد كاهنده هاي ريسك اعتباري كه در الويت ترين بخش ها م -مثال توضيحي 
  .دهدمي
 

ــازي   1000يك مجموعه وام ها به ارزش      ،بانك  فرض كنيد   اين مجموعه پايه       KIRB.  كند مييورو را اوراق بهادارس

شي        5% ش سرمايه پو ست ( ضعيت زيان   50ا طبقه دومين طبقه كه  ، فقطيورويي وجود دارد. باني 20يورو). اولين و

صورت    بنديرتبهيورويي  45 طبقهيك  كند. به عبارت ديگر،مياست را حفظ   اخير شده. ما مي توانيم موقعيت را به  ن

   زير خالصه كنيم:

  (الف )

  ب)(
 KIRB= €50 ) طبقه (ترنش)حفظ شده فاقد رتبه € 45( 

١٥€ 

٢٠€ 

٣٠€ 

 زيان سطح اولين
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 پوشش سرمايه بدون ضمانت هاي وثيقه .1

سرمايه  براي     شده فاقد رتبه واقع  در ميان عالمت    طبقهبر اساس اين مثال، پوشش  } ،   KIRBحفظ 

  هاي (الف) و (ب) در نمودار باال است : طبقهبراي  ايسرمايهبرابر با مجموع نيازهاي 

ــك فرمول نظارتي براي اين     ــت. بنابراين    820زيرمجموعه   طبقه (الف) فرض كنيد وزن ريس % اس

 123€ و  پوشش سرمايه برابر با:  x 820% = €123 15€دارايي هاي موزون به ريسك برابر با:  

x 8%= €9/84 . است  

  بايد كسر شود. دارايي هاي موزون به ريسك برابر است با:  KIRBزير ممجموعه زير  طبقه(ب) 

€30 x 1250% = €3751 
  

  سرمايه پوششي نيز برابر است با:
€375 x 8% = €30 

  
  نشده داخل عالمت } برابر است با : بنديرتبه طبقهكل سرمايه پوششي براي 

€9/84 + €30 = €39.84  
  

 سرمايه پوششي با وثيقه .2

صورت نقد دريافت كرده است كه به همان ارزي است كه     25حاال فرض كنيد بانك باني وثيقه  يورويي به 

است، ما    IRBKواقع در عالمت } سطح   طبقهمنبع در معرض ريسك اوراق بهادارسازي شده است. چون     

كه وثيقه اوالترين    ب  باالي    طبقه ايد فرض كنيم  ــش  IRBKزير مجموعه  زير   طبقه ((الف) دهد ميرا پوش

يورو از وثيقه) و فقط اگر مقداري از وثيقه از دست رفته وجود داشته   15مجموعه پوشش داده شده توسط 

(ب)  طبقهي مثال آغازين با اوالترين بخش ( برا  IRBKزير مجموعه زير  طبقهباشــد، پوشــش بايد براي 

  يورو از وثيقه)اعمال شود . بنابراين   10پوشش داده شده توسط 

  

  

  

  

  يورو 25وثيقه 

 )  € 45( طبقه (ترنش )موجود در مجموعه 

١٥€ 

١٠€ 

 

٣٣٠€ 
٠٢٥ 

ال٣
 ف

 ب

 

٣KR
B 
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سرمايه           ضرب  صل  سط حا شده تو ضعيت تعيين  سبت   سرمايه الزامي براي و الزامي فرمول نظارتي در ن
  ه، به طور ي كه يميزان منبع در معرض ريسك تعديل شده و ميزان منبع در معرض ريسك اول

ــك اوليه      طبقه (الف) اولين طبقه (  يوريي   15يورويي و وثيقه   15)زير مجموعه، يك منبع در معرض ريس
  . به عبارت ديگر:دشوميدارد، بنابراين در اين مورد آن به طور كامل پوشش داده 
  گام نخست: ميزان منبع در معرض ريسك تعديل شده

E* = max {0, [E x (1 + He) – C x (1 – Hc – Hfx)]} = max {0, [15 – 15]} = €0 

E*(0€)= ارزش منبع در معرض ريسك بعد از كاهش ريسك  
E (15€)= ارزش جاري منبع در معرض ريسك  
C(15€)= ارزش جاري وثيقه دريافت شده  

He(در اينجا ميزان آن صفر است ) تعديل كاهشي احتياطي مناسب با وثيقه =  
Hc   و Hfx =وثيقه و برا ي عدم تطابق بين وثيقه و منبع در معرض ريســك(  تعديل كاهشــي مناســب با

  براي سادگي آنرا صفر مي گيريم).
  گام دوم: سرمايه الزامي برابر است با:

(E* / E) xاساس فرمول نظارت  سرمايه الزامي بر 

 €0 = ٨٤/x €9 ٠=سرمايه الزامي                       

 

ــك اوليه  ، 30€زير مجموعه داراي   طبقه (ب) دومين  ــت كه   10€و وثيقه   30€منبع در معرض ريس اس
ــمت چپ( ــت از عدد س ــش  € 45عبارت اس ).  15€( يعنيKIRBزير مجموعه در باالي  طبقه) بعد از پوش

  اختصاص داده شود. 30€زير مجموعه  طبقهترين بخش از بايد به باال 10€بنابراين اين 
  گام نخست: ميزان منبع در معرض ريسك تعديل شده

E* = max {0, [30 x (1 + 0) – 10 x (1 – 0 – 0)]} = €20 

  گام دوم: 
  

  سرمايه الزامي برابر است با: 
    x (E* / E)سرمايه الزامي بر اساس فرمول نظارتي  

  سرمايه الزامي برابر است با: 
€20 / €30 x €30 = €20  

  نشده واقع در عالمت } برابر است با: بنديرتبه طبقهبراي  ايسرمايهدر نهايت كل پوشش 

  €0 + €20 = €20  
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 تضمين .3

شرايط به ميزان     ضمين نامطمئن، واجد  ه  از يك بانك دريافت كرد 25€حاال فرض كنيد به جاي وثيقه، بانك يك ت

به صورت   تواندميت. بنابراين تعديل كاهشي احتياطي بخاطر عدم تطابق ارزي اعمال نخواهد شد. اين موقعيت اس

  زير خالصه شود:

  

  

  

  

  يورو 25وثيقه 
  :شودميزير مجموعه به صورت زير تعيين  طبقهسرمايه الزامي براي دو 

سك اوليه   طبقه(الف) اولين  ضمين   15زير مجموعه داراي منبع در معرض ري ست، بنابراين    15يورويي و ت يوريي ا

شش داده   طبقهدر اين حالت آن  سك فراهم كننده   ،يورو 15. شود ميبه طور كامل پو شش  وزن ري ت  را دريافپو

برابر وزن ريسك براي يك وام ضمانت نشده براي بانك ضامن   پوشش خواهد كرد. وزن ريسك براي فراهم كننده  

ت. پوشــش  اســ %20داخلي تعيين شــد. فرض كنيد اين وزن ريســك  بنديرتبهاســت همچنان كه تحت رويكرد 

  برابر است با : سرمايه روي بخش پوشش يافته

€15 × 20% × 8% = €0/24 

ــك  طبقه(ب) دومين  ــمين  30داراي منبع در معرض ريس ــت كه بايد براي  10يورويي و تض   باالترينيورويي اس

  يورو است. 20يورو است و بخش حمايت نشده  10اعمال شود. بنابراين بخش حمايت شده  طبقهبخش از اين 

 نك مرتبه، بخش حمايت شــده منبع در معرض ريســك اوراق بهادارســازي، وزن ريســك با دو

 روي بخش حمايت شده برابر است با:  ايسرمايه. پوشش كندميضامن را دريافت 

€10 × 20% × 8% = €0/16 

  ) برابر است با: KIRBنشده زير  بنديرتبه( براي وضعيت  سرمايه پوششي براي بخش حمايت نشده

€20 × 1250% × 8% = €20 

  واقع در عالمت } برابر است با: طبقهكل سرمايه پوششي براي 

./24(KIRB + /.)  ــده باالي ــده KIRB )16بخش حمايت ش ــده بخش KIRB، )20€ + (، زير بخش حمايت ش   = (زير  حمايت نش

€20/4   

 )  € 45( طبقه (ترنش )موجود در مجموعه 

١٥€ 

١٠€ 

 

٣٣٠€ 
٠٢٥ 

ال٣
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8پيوست شماره   

  هاي فعاليتتطبيق رشته

  گروه هاي فعاليت  سطح دو  سطح يك

  مالي شركتي تأمين

ــازي، تحقيق،    مالكيت ها و    مالي شركتي تأمين ــازي، اوراق بهادارس ــي س ــوص ــي، خص  ادغام ها، پذيره نويس

ــركت              بدهي(  ــهام يك ش ــه عمومي اوليه س ــنديكايي، عرض ــهام، س دولت، بازده باال)، س

  )IPOخصوصي(

  مالي دولتي/عمومي تأمين

  بانكداري تجاري

  خدمات مشاوره

  هاروشمعامالت و ف

ــهام، ارزها ، كاالها، اعتبار،              فروش ار داراي مالي، اوراق بهاد   تأمين اوراق بهادار با درآمد ثابت، س
   توضعي

  وام دهي و موافقت نامه بازخريد، كارمزد، بدهي، كارمزد اوليه
  

 بازار سازي

 وضعيت هاي دارايي (وابسته به دارايي)

  خزانه داري

  بانكداري خرد

  ها و وام دهي خرد ، خدمات بانكي، امالك و امانيسپرده   بانكداري خرد

  بانكداري اختصاصي
شاوره          صي ، خدمات بانكي، دارايي هاي بانكي خرد و اماني ، م صو سپرده ها و وام دهي خ

  سرمايه گذاري

  كارت هاي شركت/تجاري/ بازرگاني، برچسب ها يا القاب خرد و خصوصي  خدمات كارتي

  
  بانكداري تجاري

ــكوني،   تأمين  عامليت       تأمين مالي صــادرات،    تأمين مالي پروژه، امالك مس مالي تجارت، 

  بازرگاني، اجاره، وام دهي، ضمانت ها، برات هاي ارزي

  وصولي ها و پرداخت ها، انتقال وجوه ، تسويه و تهاتر  مشتريان خارج سازماني  167پرداخت و تسويه

  نمايندگيخدمات 

  گذاري، وام دهي اوراق بهادار(مشتريان) اقدامات شركتيسپرده، رسيدهاي سپرده   حفاظت

  ناشر و پرداخت مؤسسات  موسسه شركتي

    شركت اماني

  مديريت دارايي
  ، خرد، سازماني، بسته شده ، باز، سهمي خصوصيتجميعي، تفكيكي  مديريت وجوه اختياري

  باز، خرد ، سازماني، بسته ، تجميعي، تفكيكي  مديريت وجوه غير اختياري

  اجرا و خدمات كامل  كارگزاري خرد  كارگزاري خرد

  

  

  

                                                 
 لحاظ خواهد شد. رشته كسب و كارهاي تسويه و پرداخت مربوط به فعاليت هاي خود بانك، در تجربه زيان زيان ١٦٧
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  168خطوط كسب و كار تطبيقاصولي براي 

ست      ست  و هم جامع و فراگير ا شي كه هم مختص هر فعاليت ا سطح      ،الف) تمام فعاليت ها بايد به رو شت  به ه

  مطابقت سازي شوند. ،رشته هاي فعاليت

زي شود،   به راحتي در چارچوب رشته فعاليت  مشخصي مطابقت سا     تواندميب) هر فعاليت بانكي و غير بانكي كه ن

شتيب        ست، بايد به رشته فعاليتي كه آنرا پ شانگر يك حرفه فرعي در چارچوب رشته فعاليت كسب و كاري ا اني اما ن

صورت يك  ، در اين كندمي، اختصاص داده شود. اگر بيش از يك رشته فعاليت، آن حرفه فرعي را پشتيباني     كندمي

  شاخص تطبيق  واقع گرايانه بايد به كارگرفته شود.

سازي  پ) وقتي درآمد ناخالص  سا   ، اگر يك فعاليت نتواند باشود ميمطابقت  شته فعاليت خاص مطابقت  زي  يك ر

يت  ان رشته فعالبايد مورد استفاده قرار گيرد. هم كندميشود، بنابراين آن رشته فعاليتي كه باالترين هزينه را كسب 

  .شودميبه طور برابر براي هر فعاليت جانبي وابسته اعمال 

ــته هاي كســب و كار  هابانك ت) داخلي را به   ي قيمت گذاريهاروش توانندميبراي تعيين درآمد ناخالص بين رش

صلي گزارش خواهد       شاخص ا شرط اين كه كل درآمد ناخالص براي بانك (همچنان كه تحت رويكرد  كار بگيرند به 

  هميشه برابر با جمع درآمد ناخالص براي رشته هاي كسب و كار باشد.شد) 

براي پوشش ريسك عملياتي بايد با     ايسرمايه ث) تطبيق فعاليت ها با رشته هاي كسب و كار  در خصوص اصول     

ساير گروه هاي             صوص  سرمايه نظارتي در خ سبات  شده براي  محا سب و كار به كارگرفته  شته هاي ك تعاريف ر

                                                 
  دستورالعمل تكميلي تطبيق رشته فعاليت - ١٦٨

ارگيرند، مشروط به اين كه روش استفاده كهشت گانه به روش هاي معتير مختلفي وجود دارد كه بانكها مي توانند براي تطبيق فعاليت هاي خود به رشته هاي فعاليت 
مثالي از يك  هاي بيشتري دارند. بنابراين در ادامهدستورالعمل اه هست كه برخي از بانك هاشده اصول تطبيق رشته فعاليت را برآورده سازد. با اين اوصاف كميته آگ

  كارگرفته شود:اخالص به است كه مي تواند توسط بانك براي تطبيق درآمد ن احتماليروش 
سط         سات كوچك و متو س شتريان خرد و مو شامل درآمد بهره خالص وام ها و پيش پرداخت ها به م شتريان خرد به  كدرآمد ناخالص براي بانكداري خرد،  ه به عنوان م

ش       سوم، درآمد خالص از ابزارهاي م ست بعالوه كارمزدهاي مربوط به فعاليت هاي خرد مر شده ا شش دفتر بانكي خرد    تقه و قرادادهاي تعويآنها  رفتار  ضي كه براي پو
سبه درآمد بهره خالص       ست. براي محا شده  ا شود و درآمد روي مطالبات خرد خريداري  صل روي وام ها و پيش  براي بانكداري خرد، يك بانك ب نگهداري مي  هره حا

شتريان خرد كه كمتر از ميانگين وزني هزينه تامين مالي   ست(از هر منبعي پرداخت ها به م ساير  -وام ها ا شابه درآمد     خرد يا  سپرده ها) را در نظر مي گيرد. به طور م
سات كوجك          س شركتي ( بعالوه مو شتريان  شامل درآمد بهره خالص روي وام ها و پيش پرداخت ها به م شركت به آنها  كناخالص براي بانكداري تجاري  ه به عنوان 

شتريان دولتي و بي     ست)، م شده ا شده، بعالواه كارمزدهاي مربطو به فعالي   رفتار  شركتي خريداري  شامل تعهدات،  ن بانكي و درآمد روي مطالبات  ت هاي بانكي تجاري 
ســودها/ زيان ها روي قراردادهاي  وموجود در دفتر بانكي، تضــمين ها، برات هاي ارزي، درآمد خالص(براي  مثال از تقســيم هاي ســود و كوپن ها) روي اوراق بهادار 

ره حاصل از وام ها و پيش پرداخت  عاوضه و ابزارهاي موجود براي پوشش دفتر بانكي تجاري را شامل مي شود. عالوه بر اين محاسبه درآمد بهره خالص بر اساس به       م
ــركتي، بين بانكي و دولتي كمتر از ميانگين وزني هزينه تامين مالي اين وام ها( از هر منبعي). براي تجارت            ــتريان شـ ــامل       ها به مشـ و فروش ها، درآمد ناخالص شـ

ــفانه روزآمد)، هزينه تامين مالي خال                ــودها/زيان هاي ابزارهاي موجود براي اهداف معامالتي ( يعني در دفتر ارزش گذاري منصـ ص، بعالوه كارمزدهاي معامله عمده      سـ
شود. پرداخت و تسويه شامل     هر يك از اين رشته هاي فعاليت مي  فروشي. براي پنج رشته كسب و كار ديگر، درآمد ناخالص شامل خالص كارمزدهاي حاصل شده در       

  به نفع ديگران است . كارمزدها براي تامين شراط پرداخت/ تسويه تسهيالت براي طرف هاي مقابل عمده فروش است.  مديريت دارايي، مديريت دارايي ها
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عني ريسك بازار و ريسك اعتباري سازگار باشد. هر انحرافي از اين اصل بايد به طور آشكار مستند و مورد     يريسك  

  نظر قرار بگيرد.

سب و كار باي          شته ك شود، به ويژه تعاريف مكتوب از ر ستند  شني م ستفاده بايد به رو د به  ج) فرايند تطبيق مورد ا

كســب و كار را تكرار كنند.  خاص ثالث بتوانند تطبيق رشــتهوضــوح و به جزئيات كافي باشــد تا بدين وســيله اشــ

  .را مورد نظر قرار دهد در سابقه ه وضوح هر استثنا يا  لغو و حفظسازي بايد در ميان چيزهاي ديگر بمستند

  چ) فرايندهاي در حال اجرايي بايد براي مشخص كردن تطابق هر فعاليت يا محصول جديدي وجود داشته باشد

شد ح) مديريت  سئول خط م  ،ار شروط  به تأ        م شي كه م ست( خط م سازي ا سط  شي مطابقت  عامل  هيأتييد تو

  است).

  خ) فرايند مطابقت سازي به رشته هاي كسب كار بايد مشروط  به ارزيابي مستقل باشد.
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  9پيوست شماره 

  طبقه بندي تفصيلي نوع حوادث زيان
 

  مثال هايي از فعاليت(سطح سه)  طبقات(سطح دو)  تعريف  طبقه نوع حادثه(سطح يك)

  تقلب داخلي

ــت، اموال    ــي براي فريب دادن اس ــخص ــي از اعمال مش زيان ها ناش
سب يا دور زدن مقررات،   ستث       نامنا سه، م س شي مو ني قانون يا خط م

داخلي در آن  شـــخصحداقل يك     كردن رخدادهاي مختلف/ تبعيض  
  دخيل است.

  معامالت گزارش نشده(بين المللي)  فعاليت غير مجاز
  ) نادرستي  وضعيت(عمدي)wنوع معامله غير مجاز(زيان پولي/ 

  تقلب/تقلب اعتبار/سپرده هاي بي ارزش  تقلب و دزدي
  دزدي/اخاذي/اختالس/ سرقت 

  مصادره دارايي ها 
  تخريب عمدي دارايي ها

  جعل كردن
  قاچاق

  و غيره جعل هويت 

  تقلب خارجي
صي از اعمال به منظور فريب دادن، ما      شخ شي نوع م لكيت زيان ها نا

  نامناسب يا دور زدن قانون توسط شخص ثالث

  تقلب و دزدي
  دزدي/ جعل

  

  سيستم هاي امنيتي
  ناشي از هك كردنخسارت 

  دزدي اطالعات(زيان پولي)

  روابط كاري  ي استخدام هاروشامنيت محل كار و 
ــائل مربوط به  يروي كار نخاتمه رابطه كاري، فعاليت پاداش، مزايا، مس

  سازمان يافته
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شي از اقدامات غير منطبق با قوانين يا توافقات  در خصوص   زيان ها نا
يدادهاي امنيت ، سالمت ، اشتغال از پرداخت خسارات شخصي يا از  رو

  متنوع/ تبيعيضي  

  محيط امن
ــالمت و ايمني  ــقوط و غيره) قوانين س ــئوليت عمومي(لغزش و س  مس

  كاركنان، جبران خسارت كاركنان در حوادث

  همه نوع تبعيض  تنوع و تبعيض

  مثال هايي از فعاليت(سطح سه)  طبقات(سطح دو)  تعريف  طبقه نوع حادثه(سطح يك)

اي حرفهد زيان هاي ناشي از قصور ناخواسته يا غير عمد در رعايت تعه  عادات كسب و كار و محصوالت مشتريان،
اهيت يا به مشتريان خاص(شامل اعتماد و مناسب بودن)، يا ناشي از م    

  طراحي محصول

ــتورالعمل/  مناسب بودن، افشا سازي و اعتماد ــوعا نقض اعتماد/ مناســـب بودن/ تخلفات از دسـ ت موضـ
  ردغيره) تخلفات افشاسازي مشتري خ افشاسازي(شناسايي مشتري و

  نقض حريم خصوصي
  هاي تهاجميفروش

  سوء استفاده از اطالعات محرمانه
  مسوليت وام دهنده

  ضد تراست  عرف هاي نامناسب بازار يا كسب و كار    
  عرف هاي نامناسب بازار/ معامله

  دستكاري بازار
  معامله دروني(به حساب بنگاه)
  فعاليت غير مجاز و پولشويي

  نقص هاي محصول(غير مجاز و غيره)  عيب هاي محصول
 خطاهاي مدل

  قصور در بررسي مشتري طبق دستورالعمل  انتخاب، نمايش و حمايت
  زياده روي در محدوديت هاي افشا مشتري

  اختالفات در خصوص عملكرد فعاليت هاي مشاوره اي  فعاليت مشاوره
ضرر يا      دارايي هاي فيزيكيخسارت به  شي از  سارت به دارايي هاي فيزيكي از  زيان هاي نا ياي البخ

  طبيعي يا ساير حوادث
  زيان هاي بالياي طبيعي  بالياي طبيعي و ساير حوادث

  زيان هاي انساني از منشاء خارجي(تروريسم، خرابكاري)
  سخت افزار سيستم ها  ناشي از اختالل در كسب و كار و درماندگي سيستم يزيان ها  اختالل در كسب و كار و درماندگي سيستم

  نرم افزار
  ارتباطات مخابراتي

 قطع برق
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  10پيوست 

  و استاندارد بندي داخلياي معامالت تضمين شده توسط وثيقه تحت رويكردهاي رتبهترتيبات سرمايهي هابررسي روش

ستاندارد قواعد  .1 سك اعتباري ( ك -مذكور در رويكرد ا ضمين  CRMاهنده ري )، به طور كلي براي معامالت ت

اخلي  كه تحت هر دو رويكرد اســتاندارد و رويكردهاي مبتني بر رتبه هاي د شــودمي، ترتيباتي مقرر شــده

ــط وثيقه مالي با كيفيت كافي            ــده توس ــمين ش ــودميدفتر بانكي اعمال    در ،پايه براي مطالبات تض .  ش

ستفاده از تخمين هاي   داخلي را به كار مي گيرند، بندييي كه رويكرد مبتني بر رتبههابانك شان   اخليدبا ا

سك(  سك در   LGDبراي تعديل زيان به فرض نكول منابع در معرض ري ) معموال روي منابع در معرض ري

ــبه     كنند ميدفتر بانكي وثيقه مالي را اخذ      ــتث  ميكه محاس ــود. يك اس ــتفاده رويكرد   نا براي بانك   ش ، اس

شروط به             بنديرتبه شكل بازخريدي م شناختن معامالت به  سميت  ست با به ر شرفته مرتبط ا داخلي پي

 امه  خالص سازي اصلي است كه در زير شرح داده شده است.توافقن

ــكل معامالت بازخريدي (يعن           .2 ــمين شــده كه ش ي  معامالت بازخريدي/      منابع در معرض ريســك تض

يازخريدي معكوس قرض    هادار ) را مي  دهي/ وام دهيقراردادهاي  به مالحظات     اوراق ب ــروط  گيرند مش

سرمايه          شوند و  مشروط به  پوشش  ضبط مي  اي  خاصي هستند. اين معامالت كه در دفتر تجاري ثبت و 

ست. عال       شده ا شرح داده  ستند، همچنان كه در زير  ها از جمله  وه بر اين، همه بانكريسك طرف مقابل ه

شرفته را به كار مي گيرند ر رتبهبهايي كه رويكرد مبتني آن شكل بازخريدي    بندي داخلي پي براي معامالت 

ثبت شده در دفتر بانكي يا تجاري كه مشروط به توافقنامه هاي خالص سازي اصلي هستند در صورتي كه       

سازي ب   آن سايي اثرات خالص  شنا سرماي ها مايل به  شند، بايد از روش هراي اهداف  مذكور در بخش  اي با

CRM .پيروي كنند كه در زير مشخص شده است 

  بندي داخلي پايه و استانداردرويكردهاي مبتني بر رتبه

ــتاندارد ميبانك  .3 ــاده يا رويكرد جامع را براي تعيين وزن ريســك هاي تحت رويكرد اس توانند رويكرد س

ساده،             شرايط به كارگيرند. در رويكرد  سط وثيقه مالي واجد  شده تو ضمين  صوص معامله ت سب در خ منا

ــك طرف مقابل مي      ــك وثيقه جايگزين وزن ريس ــود. به غير  وزن ريس كه وزن   ز چند نوع از معامالت  اش

سك حداقل     سك خيلي پايين دارند، وزن ري ست. در رويكرد رتبه    20ري صد ا ها بندي داخلي پايه، بانكدر

 توانند فقط رويكرد فراگير را به كار بگيرند.مي
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ــك طرف مقابل را كاهش مي  .4 ــرايط ميزان منبع در معرض ريس دهد.  در رويكرد جامع، وثيقه مالي واجد ش

سبه تغييرات بالقوه در قيمت هاي بازار    ميزان وثيقه كاهش يافته  ست براي محا سب ا ي  و در جايي كه منا

ــي احتياطي، ميزان منب بهادار و نرخ هاي ارز در طي دورهاوراق  ــتفاده از تعديالت كاهش ع در  ، از طريق اس

ــده    ــك تعديل ش ــك افزايش مي يابد. اين امر در ميزان منبع در معرض ريس نمايان    ،*E ،معرض ريس

ــود. مي ــط كميته را به كار گيرند يا             يا مي  ها انك ب ش ــده توس توانند كاهش هاي تعديلي احتياطي مقرر ش

باشــند. در  ميمشــروط به واجد شــرايط بودن، متكي به تخمين هاي خود از كاهش هاي تعديلي احتياطي 

وجودي جايي كه دوره موجودي نظارتي براي محاسبه ميزان كاهش هاي تعديلي احتياطي متفاوت از دوره م

سب   قوع از  معامالت وثيبراي آن ن مندرج در مقررات ست، كاهش هاي تعديلي احتياطي به طور منا  ه اي ا

  ،استاندارنده از رويكرد استفاده كن، بانك شودمحاسبه مي *Eشود. زماني كه  بيشتر يا كمتر درجه بندي مي 

معامالت تضمين شده توسط وثيقه ميزان وزن ريسك مناسب براي طرف مقابل را تعيين خواهد كرد. براي 

سازي عمده،    شروط به توافقنامه خالص  يي كه رويكرد  هابانكمالي غير از  موافقت نامه  هاي بازخريدي م

به فرض نكول روي     *Eبندي داخلي دارند، از   مبتني بر رتبه  منبع در معرض ريســك،   براي تعديل زيان 

 كنند.استفاده مي

  ت به سبك بازخريديمالحظات ويژه در خصوص معامال

معامالت بازخريدي موجود در دفتر تجاري، ، مشروط به پوشش ريسك اعتباري طرف مقابل مثل ابزارهاي      .5

ايد  مشتقه فرا بورس موجود در دفتر تجاري هستند. در محاسبه اين هزينه، بانك تحت رويكرد استاندارد ب    

 قابل استفاده نخواهد بود.رويكرد فراگيري براي وثيقه به كار گيرد؛ رويكرد ساده 

اي براي معامالت ســبك بازخريدي كه مشــروط  به توافقنامه هاي خالص ســازي عمده  ترتيبات ســرمايه .6

شده مي          ضمين  ساير معامالت ت ست كه براي  ستند، همانند آن چيزي ا شد. اما براي بانك ني هايي كه با

ــالحديد          توانند تعيين كنند كاهش تعديلي      خود ميرويكرد فراگير را به كار مي گيرند، ناظران ملي به ص

تواند در جايي به كارگرفته شود كه معامله با يك مشاركت كننده عمده بازار است و ساير   احتياطي صفر مي 

 معيارهاي معين را نيز برآورده مي سازد (از آن جمله ترتيباتي كه الگو ناميده شده است).        

ها در دفتر  روط به توافقنامه خالص ســازي عمده هســتند، آنجايي كه معامالت ســبك بازخريدي مشــدر 

ــوند، بانك ميبانكي يا تجاري  ــرمايه اثرات خالص    كه تواند انتخاب كندنگهداري مي ش ــبه س در محاس
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سد.        شنا سميت ن صورت،  سازي را به ر سرمايه زيرا هيچ     هر در اين  شروط خواهد بود به هزينه  معامله م

  .توافق خالص سازي وجود ندارد

سبك بازخريدي را      .7 سازي عمده در خصوص معامالت به  اگر بانك تمايل دارد اثرات توافقنامه هاي خالص 

سرمايه  سايي كند، آن بانك بايد تر  براي اهداف  شنا را براي هر طرف مقابل اعمال   CRMتيبات بخش اي 

سبك با  سازي عمده اعمال خواهد كند. اين ترتيبات براي تمام معامالت    زخريدي مقيد به توافقات خالص 

بندي داخلي  بندي داخلي پايه يا رويكرد رتبهشد، صرف نظر از اين كه بانك تحت رويكرد استاندارد يا رتبه

اند. تحت اين  پيشــرفته باشــد و صــرف نظر از اين كه معامالت در دفتر بانكي يا دفتر تجاري درج شــده 

  ا به عنوان مجموعه منبع در معرض ريســك جاري خالص در قرارداد بعالوه يك مقدارر *Eترتيبات، بانك 

قدار  ممحاسبه خواهد كرد.  اضافي براي تغييرات احتمالي در قيمت هاي اوراق بهادار و نرخ هاي ارز خارجي

سط كاهش    ضافي مذكور تو شده براي  ا ست كه داراي معيارهاي هابانكهاي احتياطي نظارتي تعيين   يي ا

ــرايط براي تخمين كاهش   ــاس مدل       واجد ش ــتند.  VaRهاي تعديلي احتياطي بر اس الگوي   داخلي هس

تواند در جايي كه مدل براي كاهش هاي تعديلي احتياطي در مورد معامالت ســبك بازخريدي نميترتيبات 

 اعمال شده است به كارگرفته شود. VaRداخلي 

8. E*       شده است كه شده معادل وام تضمين ن سبه  براي ميزان منبع در معرض ريسكي موضوع رويكرد     محا

صورت نكول تحت هر دور رويكرد مبتني بر رتبه      ستاندارد است و ارزش منبع در معرض ريسك در  بندي ا

بندي داخلي به  براي منبع در معرض ريسك نكول تحت رويكردهاي رتبه  *Eداخلي پايه يا پيشرفته است.   

عنوان مجموع هزينه   (محاسبه شده تحت   همان روش ميزان معادل اعتباريشود، بنابراين به  كارگرفته مي

شتقه فرا     سك آتي احتمالي) براي ابزارهاي م ضافي براي منبع در معرض ري   جايگزيني بعالوه يك ميزان ا

  شود.بورس مقيد به توافقات خالص سازي عمده به آن پرداخته مي
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  a 10پيوست 

 ايرمايهسي داخلي به الزامات هامدلزمون پشتيبان در ارتباط با رويكرد چارچوب نظارتي براي استفاده از آ

  ريسك بازار

Iمقدمه .  

ي داخلي هامدلزمون پشتيبان در رويكرد  آ استفاده از  شده توسط كميته بمنظور   ايجادچارچوب  ،پيوست حاضر   .1

ند ســ (Lxxvi)718. آن بمنزله مكمل پاراگراف كندميريســك بازار را ارايه  ايســرمايهالزامات در خصــوص 

 .شودميحاضر محسوب 

هاي داخلي در خصــوص اندازه گيري ريســك بازار را اتخاذ هايي كه رويكرد مبتني بر مدلتعداد زيادي از بانك .2

سه كرده تا كيفيت و         كرده سك منتجه از مدل مقاي سنجه هاي ري سود و زيان روزانه را با  صورت معمول،  اند ب

سك خود را ارزيابي كنند. اين فرايند، كه به عنوان     دق ستم اندازه گيري ري سي شتيبان " ت  ه شناخت  " آزمون پ

ست، چرا كه آن         مي شده ا شخيص داده  سودمند ت سسات زيادي  ها اقدام به ايجاد و معرفي شود، از جانب مؤ

 هاي اندازه گيري ريسك خود نموده اند.مدل

جهت ارزيابي كيفيت مدل اندازه گيري ريسك شركت، به تكامل خود بصورت  آزمون پشتيبان به عنوان تكنيكي .3

ستمر ادامه مي  سعه و بحث و تبادل نظر در ميان   م شتيبان هنوز در مرحله تو دهد. رويكردهاي جديد به آزمون پ

ــيعي از انجمن هاي مديريت ريســك مي ــر، بانكطيف وس مختلفي از  هاي متفاوت، انواعباشــد. در حال حاض

سير نيز در بين بانك    ونآزم ستانداردهاي تف شتيبان را اجرا كرده و  ا شش    ها متفاوت ميهاي پ شد. اخيراً كو با

هاي دقيق و غير دقيق هاي مورد استفاده با هدف تمايز قوي بين مدلهاي فعاالنه بمنظور بهبود و پااليش روش

 باشد.در دست اقدام مي

تيبان، مقايسه نتايج واقعي با سنجه هاي ريسك حاصل از مدل     عصاره و چكيده تمامي كوشش هاي آزمون پش    .4

ــوعي در ارتباط با كيفيت مدل       مي ــتيبان موض ــد، آزمون پش ــه بقدر كافي نزديك باش ــد. اگر اين مقايس باش

شان نموده كه مبين وجود      اندازه سه اختالف معنادار را ن سك ندارد. به هر جهت، در برخي موارد، مقاي گيري ري

باشــد. در ميان اين دو مورد، ناحيه اه در مدل يا در ارتباط با مفروضــات آزمون پشــتيبان ميمشــكل حتمي خو

 خاكستري وجود دارد كه نتايج آزمون به خودي خود، بي معنا تلقي مي گردد.

ستفاده از مشوق هاي مناسب در رويكرد         .5 شتيبان، بهترين فرصت را براي ا كميته بر اين باور است كه آزمون پ

كند و تنوع زيادي از پيامدها را پوشش خواهد داد. در عوض، بسياري داخلي به روشي سازگار ارايه ميهاي مدل
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، بر ضرورت حفظ مشوق هاي قوي براي بهبود   1995هاي داخلي آوريل از تفاسير عمومي در پيشنهادهاي مدل  

ه اينكه چگونه آزمون پشتيبان ها تأكيد داشت. در مالحظگيري ريسك داخلي بانكهاي داخلي اندازهمستمر مدل

سرمايه را بصورت دقيق تري در رويكرد مدل  اي ريسك بازار دخيل كنند، كميته به دنبال  هاي داخلي به الزامات 

شده و در          شتيبان متقاعد ن سان آزمون پ صنعت هنوز بر مبناي يك روش يك ست تا اين دو حقيقت را كه  آن ا

 اي حاصله توسط آزمون پشتيبان دغدغه دارد، را منعكس كند.خصوص ماهيت ناكامل سيگنالها و نشانه ه

شناختن محدوديت         .6 سميت  سبي بين به ر سند، توازن منا ست كه چارچوب مطروحه در اين  كميته بر اين باور ا

سب را برقرار مي        شوق هاي منا ضرورت ايجاد م شتيبان و  كند. همزمان، كميته در مرحله هاي بالقوه آزمون پ

گيري ريسك و آزمون پشتيبان را به رسميت مي شناسد و كميته متعهد به دخيل ك هاي اندازهتكامل بودن تكني

 باشد.يمهاي مهم جديد در اين نواحي در سند خود نمودن توسعه

سرمايه        .7 شريح كرده كه بايد با الزامات  شتيباني را ت سند، چارچوب آزمون پ هاي داخلي اي مدلباقيمانده اين 

شد. هدف اي  سير نظارتي نتايج آزمون    ن چارچوب ارتقاي رويكردهاي دقيقهمراه با شتيبان و تف تر به آزمون پ

ــتيبان مي ــد. بخش بعدي به ماهيت آزمونپش ــير نظارتي نتايج را دنبال باش ــتيبان كه مالحظات تفس هاي پش

 كند.ردهاي توافقي كميته در اين خصوص را تدوين ميكند، پرداخته و استاندامي

  چارچوب آزمون پشتيبان. تشريح 2

سط            .8 ست كه تو ست، مبتني بر همان چارچوبي ا شده ا سعه داده  سط كميته تو شتيبان كه تو چارچوب آزمون پ

سياري از بانك  ستفاده مي   ها كه از مدلب سك بازار ا ست. اين    هاي داخلي اندازه گيري ري شده ا كنند، اتخاذ 

س       سه دوره اي  شامل مقاي شتيبان عموماً  روزانه بانك با  VaRنجه هاي ارزش در معرض خطر برنامه آزمون پ

سنجه هاي ارزش در معرض خطر بزرگتر از كل اما بخش    سود و زيان روزانه بعدي( رخداد تجاري) مي  شد.  با

ــنجه ارزش در   ــطح اطمينان س ــوند، كه آن بخش توســط س معيني از رخدادهاي تجاري در نظر گرفته مي ش

سنج    معرض خطر تعيين مي سه  سك با رخدادهاي تجاري واقعاً به اين معن شود. مقاي ست كه بانك  ه هاي ري ا

سبات وارد مي  ست. بخش      دفعات زماني را در محا سك بزرگتر از رخداد تجاري بوده ا سنجه هاي ري كند كه 

تواند با سطح پوشش در نظر گرفته شده جهت اندازه گيري عملكرد مدل پوشش داده شده واقعي در ادامه  مي

سك بانك، م  ست، هر چند           ري شريفاتي ا سمي و ت سبتاً غير ر شود. در برخي موارد، اين گام پاياني ن سه  قاي

 تواند اعمال شوند.تعدادي آزمون آماري وجود دارد كه مي
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شده در پاراگراف قبلي بوده و تالش        .9 شامل همه مراحل تعريف  سند،  شتيبان در اين  چارچوب نظارتي آزمون پ

سازگار هر مرحله    سير  ضروري، تدوين كند. تحت    دارد تا تف سئوليت غير   را تا حد ممكن بدون تحميل بار و م

ــت كه مي       ــك، تخميني از مقداري اس ــنجه ريس تواند در مجموعه اي از   چارچوب ارزش در معرض خطر، س

سطح اطمين      ستفاده از  ضعيت ها و با توجه به تغييرات معمول بازار در طول دوره نگهداري مفروض كه با ا ان و

 گيري شده است، به زيان تبديل شود.ازهمشخص اند

شده اند،              .10 سنجه ريسك پوشش داده  شده كه توسط  شاهده  صد رخدادهاي م شتيبان، هنگامي كه در آزمون پ

سطح اطمينان    شود. به عبارت ديگر، آن      99سازگار با  ها كوشش  درصد باشد، بايد بصورت مقايسه اي اعمال 

سك   مي سنجه ري صورت     99 كنند تا تعيين كنند كه آيا  صدي بانك ب صد رخدادهاي تجاري   99اقعي ودر در

درصــد،  موجب  99تواند بحث شــود كه ماهيت ارزش حداكثري دهد. در عين حال ميشــركت را پوشــش مي

صد هاي كمتر، مي        ساير موارد، يعني در سه با  شدن تخمين قابل اتكاي آن در مقاي شكل تر  شود ، لذا كميته  م

ه، حايز اهميت است آزمون با سطح اطمينان مشخص شده در اصالحيه سند سرماي        كند، چنين نتيجه گيري مي

 تنظيم شود. 

سنجه ريسك و رخدادهاي تجاري      .11 مناسب براي آزمون پشتيبان وجود دارد    مالحظه اضافي در مشخص كردن 

ستا چرا كه رويكرد ارزش در معرض خطر در خصوص اندازه گيري ريسك عموماً مبتني بر حساسيت پرتفوي اي

شوك هاي ناگهاني (آني) قيمت مي  باشد. به عبارت ديگر، وضعيت تجاري پايان روز، وارد مدل اندازه گيري   به 

ــتا را با توجه به تغييرات قيمت و نرخ در دوره  ــده، كه تغييرات احتمالي در ارزش اين پرتفوي ايس  ريســك ش

 كند.نگهداري مفروض، ارزيابي مي

نظر تئوري از صــراحت برخوردار اســت، در عمل منجر به پيچيدگي موضــوع  در حالي كه اين موضــوع از نكته .12

شتيبان مي  سنجه ارزش در معرض خطر قابليت مقايسه    شود. به عنوان نمونه، اغلب بحث مي آزمون پ شود كه 

ه ول دوربا رخداد تجاري واقعي را ندارد، چرا كه به ناچار رخداد واقعي بواسطه تغييرات در تركيب پرتفوي در ط 

ــموليت درآمد كارمزدي همراه با عوايد و زيان هاي تجاري  نگهداري، متاثر مي  ــود. مطابق با اين ديدگاه، ش ش

شود، چرا كه آن    شي از تغييرات در تركيب پرتفوي نبايد در تعريف رخداد تجاري لحاظ  سك  نا ها مرتبط با ري

 ، نمي باشند.ذاتي پرتفوي ايستا كه در تشكيل سنجه ارزش در معرض خطر فرض گرديد

شده در         .13 سنجي  شوك هاي قيمتي وا سنجه ارزش در معرض خطر مبتني بر  ستفاده از  اين بحث در ارتباط با ا

روز  10باشد. به عبارت ديگر، مقايسه   خصوص دوره هاي نگهداري طوالني تر، توجيه پذير و متقاعد كننده مي 
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سرمايه   99هاي ريسك  سنجه  روز، محتمالً  10با رخدادهاي تجاري واقعيهاي داخلي اي مدلدرصدي الزامات 

ــخص، در هر دوره مفروض      هد بود. بطور مش ناداري نخوا حائز اهميت در تركيب     10عمل مع روزه، تغييرات 

سات تجاري رايج مي     س ضعيت هاي اوليه، در عمده مؤ شد. به اين دليل، چارچوب آزمون  پرتفوي مرتبط با و با

شامل        شده در اينجا،  شريح  شتيبان ت شده به دوره نگهداري يك روز         پ سنجي  سك وا سنجه ري ستفاده از  ا

شود. صرف نظر از محدوديت هاي ذكر شده در اين مقاله، آزمون مبتني بر اين است كه بانك چگونه ريسك مي

 كند.سازي ميرا بصورت داخلي مدل

زه به عنوان با فرض اســتفاده از ســنجه هاي ريســك يك روزه، مناســب اســت تا رخدادهاي تجاري يك رو  .14

مشــابه در خصــوص  نگراني ،شــاخص و الگو در برنامه آزمون پشــتيبان مورد اســتفاده قرار گيرد. به هر جهت

ــدن " ــده در باال  "متاثر ش ــوص رخدادهاي يك روزه هم  تواندمياز رخدادهاي تجاري بحث ش حتي در خص

ــ ــد. به عبارت ديگر، اين دغدغه وجود دارد كه كل رخد    موض ــته باش ادهاي تجاري يك روزه، نقطه   وعيت داش

شد چرا كه آن تاثير تجارت روزانه را منعكس مي     سه نبا سب مقاي شامل درآمد كارمزد ثبت  منا كند كه محتمالً 

 باشد.شده مرتبط با فروش محصوالت جديد مي

ــان رخدادهاي تجاري دارد و مي    .15 بروز تواند در مواردي به عبارت ديگر، تجارت روزانه، گرايش به افزايش نوس

كند كه رخداد تجاري كلي فراتر از سنجه ريسك باشد. اين رويداد به صراحت داللت بر وجود مشكل در روش      

ست كه روش ارزش در             ستره اي ا سك ندارد، بلكه آن واقعاً خارج از گ سنجه ري سبه  ستفاده در محا مورد ا

ــموليت درمعرض خطر پوشــش مي تيب منجر به تحريف و تغيير آمد كارمزد به همين تردهد. به بيان ديگر، ش

ساليانه    جهت آزمون پشتيبان، ليكن در جهت ديگر مي  شبه  شود، چرا كه درامد كارمزد اغلب واجد ويژگي هاي 

 باشد.مي

سك لحاظ نمي     .16 سنجه ري سبات  شكالت مدل اندازه گيري    از آنجا كه اين درآمد كارمزد، عموماً در محا شود، م

اده براي اهداف آزمون مد كارمزد در تعريف رخداد تجاري مورد اســتفتواند بواســطه شــموليت درآريســك مي

  پشتيبان، تغيير شكل دهد.

شكل و رقم      برخي بحث  مي .17 سط بانك، مهمترين و مربوط ترين  شده تو كنند كه رخداد تجاري واقعي تجربه 

شاخص     براي اهداف اندازه گيري ريسك مي  سنجه ريسك بايد در مقابل واقعيت  شد، و اينكه  شود،   با گذاري 

كنند ها در اين خصوص محدود شده باشند. سايرين همچنين بحث مي    حتي اگر مفروضات پشت محاسبات آن   

ضوع درآمد كارمزد مي  سطه حذف واقعي ميانگين رخدادهاي تجاري از    كه مو شيوه اي خردمندانه بوا تواند به 



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه     
٢٦٣ 

ش    شتيبان، به حد كافي تبيين  تواند مشتمل بر  ود. رويكرد پيچيده تر ميسري هاي زماني قبل از انجام آزمون پ

 مشاركت تفصيلي درامد بواسطه منبع آن، شامل كارمزد، حاشيه سود، تغييرات بازار و نتايج تجارت روزانه شود.

ض تا حدي كه به برنامه آزمون پشتيبان، صرفاً به عنوان آزمون آماري يكپارچگي محاسبه سنجه ارزش در معر     .18

راحت مناسب ترين شيوه آن است تا از تعريف رخداد تجاري روزانه كه براي آزمون    خطر نگريسته شود، به ص   

ها بايد واجد قابليتي باشند  مجاز است، استفاده شود. بمنظور رعايت اين استاندارد، بانك     "عدم تاثير پذيري"

ضعيت انتهاي     ضي در ارزش پرتفوي در هنگامي كه و شتيبان را مبتني بر تغييرات فر ير روز بدن تغي تا آزمون پ

 باشد، انجام دهند.

شتيباني  .19 ستفاده مي    همچنين آزمون پ سود و زيان واقعي روزانه ا ست چرا كه آن      كه از  سبي ا شيوه منا كند، 

سبه در يكپارچگي         مي سانات تجاري عليرغم محا شش دقيق نو سك قادر به پو سنجه ري تواند مواردي را كه 

 باشد، آشكار سازد.نمي

ــتفاده از هر دو رخدادهاي ته بيان كرد كه بانكبه اين داليل، كمي .20 ــتيبان را با اس ها بايد قابليت انجام آزمون پش

ــند. اگر چه مقامات نظارتي ملي در تاكيد بر اينكه آن             ــي و واقعي دارا باش ــتقرار      تجاري فرض ها مايل به اس

ــتند، متفاوت عمل مي        ــتيبان هس ــت ك   رويكردهاي متفاوت براي آزمون پش ــح اس ك از اين ه هر ي كنند، واض

ــك  رويكردها معتبر مي ــنجه ريس ــد. نتيجه اينكه، هر دو رويكرد به دنبال تهيه درك قوي از ارتباط بين س باش

 باشد.محاسبه شده و رخداد تجاري مي

ــوص ماهيت و تناوب انجام  آزمون         .21 ــتيبان، دغدغه در خص ــخص كردن برنامه آزمون پش مرحله بعدي در مش

شتيبان مي  شد. چارچوب  پ ستقيم ترين رويه بر     با سط كميته، كه در عين حال م شده تو سه  پذيرفته  اي مقاي

سك با رخداد تجاري نيز مي    ست كه رخداد تجاري     سنجه ري ستجوي دفعات زماني ا شد، بطور واقعي در ج با

ستثناها). به عنوان مثال، در طول             ست (ا شده ا شش داده ن سك پو سنجه ري سط  سنجه   200تو روز كاري، 

 2رخداد را پوشــش داده و   200كل  رخداد تجاري از 198درصــدي بايد به طور متوســط  99ريســك روزانه 

 شود.رخداد نيز مستثني مي

شاهده ممكن       .22 شتيبان بر حداكثر تعداد م ضاي مبتني كردن آزمون پ شتيبان، تقا ايد بدر ارتباط با تناوب آزمون پ

ــود. چا ــود،  در مقابل تقاضــاي انجام آزمون بر مبناي منظم تعديل ش ــتيبان كه بايد اعمال ش رچوب آزمون پش

ستفاده از جديد ترين داده هاي            صلي با ا ستثنيات بر مبناي ف سابداري م سمي و ح ستلزم آزمون ر ماهه  12م

 باشد.مي
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هاي داخلي ، اي مدلاجراي برنامه آزمون پشتيبان بايد بصورت رسمي در تاريخي آغاز شود كه الزامات سرمايه      .23

شود. اين داللت بر آن دارد كه اولين حسابداري رسمي    ، موثر مي 1997اكثر سال منتهي به  به عبارت ديگر حد

ارتي رخ داده است. البته اين امر مانع مقامات نظ  1998مستثنيات تحت برنامه آزمون پشتيبان در انتهاي سال    

شتيبان قبل از آن تاريخ نمي   ست نتايج آزمون پ صالحديد ملي، به  س شود، و بويژه مانع ا ملي از درخوا تفاده، در 

 باشد.عنوان بخشي از فرايند تائيد مدل داخلي نمي

ــتفاده از جديد .24 ــاهده روزانه براي اهداف آزمون 250ماهه تقريباً منجر به  12ترين داده هاي اس ــتيبان پ مش ش

ــتثناها (خارج از مي ــود. ناظران ملي از تعداد اس ــله از مدل بانك، به عنوان مبنايي 250ش ــخ ) حاص براي پاس

ستفاده مي  ساير موارد، ناظر در       نظارتي ا شت. در  سخي وجود نخواهد دا سياري موارد، هيچ گونه پا كنند. در ب

مكن مصورت وجود مشكل در مدل بانك، گفتگو و مذاكره با بانك را آغاز خواهد كرد. در جدي ترين موارد، ناظر 

 ير مجاز اعالم كند. غده از مدل را اي بانك را افزايش داده يا استفااست الزامات سرمايه

سا         .25 صراحت و  شتيبان،  ستثناها به عنوان نقطه مرجع اوليه در فرايند آزمون پ ستفاده از تعداد ا ست ا دگي درخوا

شود. از نقطه نظر آماري، استفاده از تعداد استثناها به عنوان مبنايي براي ارزيابي مدل اين رويكرد محسوب مي

بتاً با قوت كمتري را نياز دارد. بطور مشــخص، فرض اوليه آن اســت كه هر آزمون بانك، وجود مفروضــات نســ

 روزانه (استثناء/غير استثناء) مستقل از رخداد سايرين باشد.

كه آزمون     .26 ته آگاه اســت  مدل    كمي قدرت در تمييز  مدل  هايي از اين نوع، از حيث  هاي غير دقيق،  هاي دقيق از 

صحيح      محدود هستند. از نظر متخصصين آما     صورت  سنجي آزمون به نحوي كه به  ر، اين بدان معناست كه وا

ها، نشان دهد، امكان پذير  هاي مشكل دار را بدون دادن سيگنال غلط از مشكالت در بسياري از آن    تمامي مدل

نيسـت. اين محدوديت مالحظه برجسـته در طراحي چارچوب ارايه شـده در اينجا بوده و همچنين بايد در بين    

يت ت ناظران ملي در تفسير نتايج برنامه آزمون پشتيبان برجسته باشد. به هر جهت، كميته اين محدود    مالحظا

بان در نظر نمي             ــتي فاده از آزمون پش ــت نده در اس قاطع و تعيين كن فت  خال به عنوان م گيرد. در عوض، را 

شفاف، گرچه محدود و ناكامل، به عنوا       صوص چارچوب  شرطي در خ ستانداردهاي نظارتي  ن مرجح و متمايز ا

 شود.نسبت به استانداردهاي قضاوتي صرف يا چيزي بدون ويژگي هاي تشويقي، تلقي مي

  . چارچوب نظارتي براي تفسير نتايج آزمون پشتيبان3

A ناحيه سه . شرح رويكرد  
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ــير نظارتي نتايج  .27 ــتيبان، كميته اقدام به معرفي چارچوبي براي تفس ــطه محدوديت هاي آماري آزمون پش  بواس

صل از آزمون           سيگنال هاي حا سته به قدرت  سخ هاي ممكن، ب شتمل بر طيفي از پا شتيبان نمود كه م آزمون پ

باشد. اين پاسخ ها در سه ناحيه طبقه بندي شده، كه توسط رنگ در سلسله مراتبي از پاسخ ها متمايز مي          مي

سبز مرتبط با نتايج آزمون پشتيباني است كه به خودي خود م     ا يبين وجود مشكلي از حيث كيفيت  شوند. ناحيه 

ست كه هر چند ابهاماتي را به ذهن متبادر مي    دقت در مدل بانك نمي شتمل بر نتايجي ا شند. ناحيه زرد م كند با

ــت كه تقريباً و با   ليكن نتيجه ــتيباني اس ــت. ناحيه قرمز مبين نتايج آزمون پش ــريح و قطعي نيس گيري آن ص

 باشد.يسك بانك مياطمينان مبين وجود مشكل در مدل ر

پشتيبان   كميته با استانداردهاي مرتبط با تعريف سه ناحيه با توجه به تعداد استثناهاي حاصله در برنامه آزمون     .28

ز موافقت كرده است و اين امر در زير مطرح شده است. به هر جهت بمنظور قراردادن اين تعريف از چشم اندا    

 اد گوناگون استثناها را تحت مفروضات مختلف درباره دقت مدلمناسب، شايسته است تا احتمال استخراج تعد 

 گيري ريسك بانك مورد آزمون و بررسي قرار داد.اندازه

B .مالحظات آماري در تعريف ناحيه ها  

) احتمال آن كه مدل 1ها بمنظور تنظيم دو نوع خطاي آماري انتخاب شــد: ســه ناحيه تعريف شــده و حدود آن .29

سك بر مبناي    شود، و     صحيح ري صحيح طبقه بندي  شتيبان، غير  ) احتمال آن كه يك مدل غير 2نتايج ازمون پ

 صحيح مبتني بر نتايج آزمون پشتيبان آن، غير صحيح طبقه بندي نشود.

شماره  .30 شامل       1جدول  ستثناها از نمونه اي  شخص ا ست آوردن تعداد م ستقل     250، احتماالت به د شاهده م م

دهد ( شود را نشان مي  د واقعي رخدادها كه توسط مدل پوشش داده مي  تحت مفروضات گوناگون درباره درص  

ــمت چپ جدول   ــوند). به عنوان نمونه، بخش س ــوب مي ش به عبارت ديگر، اين موارد احتماالت دوگانه محس

شش    ، احتماالت مرتبط با مدل دقيق را گزارش مي1شماره   سطح واقعي پو صد   99كند ( به عبارت ديگر،  در

شد). تح مي ستون داراي عنوان   با ضات،  ست كه مي   5دقيقاً مبين  "واقعي"ت اين مفرو ستثناء ا  7/6تواند در ا

 درصد نمونه ها مورد انتظار باشد.

شماره     .31 سمت راست جدول  سطح واقعي پوشش   1بخش  ، احتماالت مرتبط با چندين مدل غير دقيق ممكن كه 

شد مي ٪95، و  ٪96،  ٪97،  ٪98ها به ترتيب آن ستون داراي عنوان  ارش ميرا گز با  "واقعي"كند. بنابراين 

شش مفروض     سطح پو شان مي   ٪97تحت  ستثنا مي  5دهد كه ن صد نمونه ها مورد انتظار   9/10تواند در ا در

 باشد.
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ــماره  .32 ــاتي كه مدل ، همچنين چندين احتمال مهم خطا را گزارش مي1جدول ش ــد  99كند. براي مفروض درص

شش مي  شش)، جدول احتماالتي را گزارش مي   دهد ( رخدادها را پو كند كه با انتخاب تعداد سطح مطلوب پو

شد      شتباه مدل دقيق ( خطاي نوع اول) خواهد  ستثناء به عنوان آستانه رد دقت مدل، منتجه به رد ا . به مفروض ا

شود، متعاقباً مدل      ستثناء تنظيم  ستانه در حداقل ممكن، يعني يك ا ور كامل در هاي دقيق بطعنوان نمونه، اگر آ

درصــد موارد كه اســتثناي صــفر حاصــل  1/8ها مدل را فقط در درصــد زمان رد خواهد شــد، چرا كه آن 9/91

طا كاهش مي . هنگامي كه تعداد آستانه استثناها افزايش يابد، احتمال بروز اين نوع خ  رد نخواهند كرد شود، مي

 يابد.

سطح واقعي پوشش مدل،     .33 شماره  درصد نباش   99تحت مفروضاتي كه  كند احتماالتي را گزارش مي 1د، جدول 

سطح        شتباه مدل با  ستانه رد دقت مدل، منتجه به پذيرش ا ستثناها به عنوان آ ( كه با انتخاب تعداد مفروض ا

سطح واقعي پوشش مدل        شد. به عنوان نمونه، اگر   97غير دقيق)  پوشش مفروض (خطاي نوع دوم) خواهد 

ستانه رد، تعدا     شد، و آ صد با شان مي      7د  در شود، جدول ن شتر  تعيين  ستثناء يا بي صورت  ا دهد كه اين مدل ب

 شود.درصد زمان پذيرفته مي 5/37اشتباه در 

هاي ، حايز اهميت اســت كه در نظر داشــته باشــيم، اگر چه مدل1همچنين در تفســير دادهاي جدول شــماره  .34

ستاندارد  ستند( هاي مطلوب از حيث مقررات احتمالجايگزين نزديك به ا صد نزديك به   97 ي ه صد)،   99در در

شد. به          ولي اختالف بين اين مدل سي و قابل توجه با سا ست ا صله، ممكن ا سك حا سنجه ري ها از حيث اندازه 

سك بانك، مي    سنجه ري سي كمتر از مدل دقيق بوده و در عين حال    عبارت ديگر،  سا صد   97تواند بطور ا در

شش دهد. به عنوان  صوص رخداد تجاري داراي توزيع نرمال،   رخدادهاي تجاري را پو صد   97نمونه، در خ در

ــود، در حالي كه مي 88/1مرتبط با انحراف معيار  ــد مربوط به انحراف معيار    99ش ــود كه مي  33/2درص ش

ــته نظارتي جهت تفكيك بين مدل 25افزايشــي قريب به  درصــد  99هاي داراي درصــد دارد. بنابراين خواس

 درصد پوشش، بسيار بجا و واقعي است. 97اجد هاي وپوشش،  و مدل

C ي سبز، زرد و قرمزها ناحيه. تعريف  

ــماره      .35 ــتيبان مي       1نتايج جدول ش ــد. بويژه، هيچ  همچنين مبين برخي محدوديت هاي آماري آزمون پش باش

ــتباه مدل دقيق و احتمال                ــتانه وجود ندارد كه همزمان منتجه به احتمال كم رد اش ــتثناء براي آس  كم تعداداس

هاي غير دقيق شــود. به همين دليل اســت كه كميته رويكرد شــامل آســتانه واحد را پذيرش اشــتباه همه مدل

 نپذيرفت.
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سته اول، نتايج آز       .36 ست. در د سته، طبقه بندي كرده ا سه د مون با وجود اين محدوديت ها، كميته رخدادها را در 

، غير دقيق كم است (ناحيه سبز). در سمت مخالف   سازگار با يك مدل دقيق بوده  و امكان پذيرش اشتباه مدل   

ين مبنا، انتايج آزمون تا حد زيادي مغاير با نتايج حاصــله از مدل دقيق بوده و احتمال رد اشــتباه  مدل دقيق بر 

تواند ن ميبعيد است (ناحيه قرمز). به هر جهت، در بين اين دو مورد، ناحيه اي قرار دارد كه نتايج آزمون پشتيبا

ــد، و ناظر قبل از هر گونه اقدامي بايد بانك را ترغيب كند تا                 ا مدل هم ب  ــازگار باش هاي دقيق و غير دقيق س

 اطالعات بيشتري درباره مدل خود ارايه كند (ناحيه زرد).

تايج حدود مورد توافق كميته براي اين سه ناحيه و پاسخ هاي احتمالي نظارتي براي هر يك از ن 2جدول شماره  .37

شتي  شاهده ارايه مي  250بان را مبتني بر نمونه اي از آزمون پ ساير اندازه هاي نمونه، حدود بايد با  م كند. براي 

شش     ساب احتماالت دوگانه مرتبط با پو شماره     99احت صدي، همانند جدول  ، كاهش يابد. ناحيه زرد از 1در

شروع مي نقطه ستثناء يا كمتر، برابر يا    اي  شد. جدول    95افزون از  شود كه احتمال حصول  آن تعداد ا درصد با

ــماره   ــتثناء گزارش مي     2ش ــاهده، مي توان   250كند. براي  اين احتماالت تجميعي را براي هر تعداداس مش

شاهده كرد كه تعداد   ستثنا يا كمتر در   5م سطح واقعي      88/95ا ست خواهد آمد، هنگامي كه  صد زمان به د در

 شود.استثنا شروع مي 5سطح تعداد  درصد است. بنابراين، ناحيه زرد در 99پوشش،  

ستثناء يا كمتر،      .38 ستيابي به آن تعداد ا شروع ناحيه قرمز به عنوان نقطه اي كه احتمال د شابه،  معادل   به طريق م

ست، تعريف مي   99/99يا فراتر از  شماره   درصد ا شان مي  2شود. جدول  شامل  ن  250دهد كه براي نمونه اي 

 دهد.استثناء رخ مي 10رصد، اين امر با د 99مشاهده و سطح واقعي پوشش 

D .ناحيه سبز  

صورت واقعي         .39 ست كه ب ضيحات دارد. از آنجا كه مدلي ا سبز نياز به ارايه اندكي تو شش     99ناحيه  صد پو در

رخداد توليد كند، لذا داليل كمي  250استثناء در نمونه اي شامل  4تواند كامالً محتمل، حداكثر كند، ميايجاد مي

ستره، وجود دارد. اين امر با نتايج ج     براي نگ شتيبان در اين گ صوص قرار گرفتن نتايج آزمون پ دول راني در خ

دهد كه پذيرش رخداد ها در اين دامنه، منجر به شــانس اندكي براي شــود، كه نشــان ميتائيد مي 1شــماره 

 شود.پذيرش غلط مدل غير دقيق مي

E .زرد ناحيه  
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دهد. رخدادها در اين دامنه محتمل و پذيرفتني براي هر دو يه زرد را تشكيل مي استثناء ناح  9تا  5گستره عددي  .40

شماره    مدل ستند، هر چند جدول  شنهاد مي  1هاي دقيق و غير دقيق ه صورت كلي براي مدل  كند كه آنپي ها ب

ستند تا مدل  شماره  غير دقيق محتمل ه شان مي  1هاي دقيق. افزون بر آن، نتايج جدول  فرضي  دهد كه پيش ن

ستثناها از عدد   كه بموجب آن، مدل غير دقيق تلقي مي سمت   5شود، بايد هنگامي كه تعداد ا افزايش مي  9به 

 يابند، تقويت شود.

لقوه كميته در خصوص ناحيه زرد موافقت كرد، تعداد استثناها بايد بصورت كلي رهنمودي براي ميزان افزايش با  .41

زايش در ضرايب  رهنمود مورد قبول كميته براي اف 2. جدول شماره  اي شركت باشد  نظارتي در الزامات سرمايه 

 كند.هاي داخلي منتجه از نتايج آزمون پشتيبان در ناحيه زرد را تعيين مياي مدلقابل اعمال در الزامات سرمايه

ــاختار مناســب مشــوق هاي قابل اعمال به رويكرد مدل  .42 كند. بطور هاي داخلي كمك مياين رهنمود به حفظ س

ستثناها    شخص، مجازات هاي بالقوه نظارتي با توجه به تعداد ا صورت كلي، نتايج جدول  افزايش مي يابد. م  ب

سبت به      9از اين ايده و مفهوم كه وجود  1شماره   ساله دارتري ن ستثناء نتايج م ستثناء محسوب مي   5ا شود،  ا

 حمايت كرده و اين مراحل با هدف انعكاس آن به شمار مي رود.

ضرايب بايد از كفايت الزم برخورد   .43 ستند كه افزايش در  ار اين ارزش هاي ويژه، منعكس كننده اين ايده كلي ه

ي، صرفاً  عدد 250استثناء در نمونه   5درصدي برگرداند. به عنوان نمونه، وجود   99بوده تا مدل را به استاندارد  

ــش  ــرايب ب  98داللت بر پوش ــدي دارد. بنابراين، افزايش در ض ايد از كفايت الزم جهت تبديل مدلي با درص

درصدي برخوردار باشد. نيازي به گفتن نيست، كه محاسبات دقيق  99درصدي به مدلي با پوشش   98پوشش  

و جامع از اين نوع، مســتلزم مفروضــات آماري اضــافي اســت كه احتماالً نگهداري آن در تمامي موارد ميســر 

 98درصد به  99هاي تجاري، نرمال فرض شود، سپس حاصل نسبت  نيست. به عنوان نمونه، اگر توزيع رخداد

صد، تقريباً   ضريب تقريباً   14/1در سي     40/0بوده و بنابراين افزايش مورد نياز در  ضريب مقيا اهد خو 3براي 

داشــته باشــد، ســپس مســتلزم افزايش  پهني هاي دنبالهبود. اگر توزيع واقعي نرمال نباشــد، ولي در عوض 

ستاندارد  بزرگتري است   شويم. همچنين دغدغه در خصوص     99تا به ا ،  عامل مهمي دنباله پهندرصدي نايل 

 شود.محسوب مي 2در انتخاب افزايش مشخص مندرج در جدول 

ست. نتايج        .44 صرف آن ني شود كه اين افزايش به معناي خودكار بودن  ست تا تاكيد  به هر جهت، حايز اهميت ا

شماره   شان مي  1جدول  يج ناحيه زرد همواره داللت بر يك مدل غير دقيق ندارد و كميته عالقه اي دهد كه نتان

با بد شــانســي مواجه شــده اند، ندارد. با اين وجود، بمنظور حفظ مشــوق ها  هايي كه صــرفاًبه مجازات بانك
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ضريب          صورت كلي با پيش فرض اعمال افزايش  شتيبان در ناحيه زرد بايد ب سب، نتايج آزمون پ صورت منا ب

 راه باشد، مگر اينكه بانك بتواند اظهار كند كه اين قبيل افزايش، ضرورتي ندارد.هم

ارد، دبه عبارت ديگر، مسئوليت اثبات در اين وضعيت ها نبايد بر عهده ناظر باشد تا ثابت كند كه مشكل وجود      .45

المت برخوردار بلكه بايد بر عهده بانك باشــد تا اثبات كند كه مدل داخلي آن بصــورت بنيادي از صــحت و ســ

ضافي وجود دارد كه مي     ضعيت ها، انواع گوناگوني از اطالعات ا ست. در اين قبيل و تواند با ارزيابي مدل بانك ا

 مرتبط باشند.

نفك از مبه عنوان نمونه، اين امر بطور ويژه ارزشمند است تا ببينيم كه نتايج ازمون پشتيبان، زيرمجموعه هاي     .46

سياري از بانك وشش مي فعاليت كلي تجاري بانك را پ شتيبان هستند،   دهد. ب ها كه درگير برنامه منظم آزمون پ

صوالت        سته بندي مح سك يا د سازمان يافته حول عوامل ري پرتفوي تجاري كلي خود را به واحدهاي تجاري 

شيوه، مي تجزيه مي شده را به منبع آ     تواند رديابيكنند. تجزيه به اين  سطح تلفيقي ظاهر  شكلي كه در  ن در م

 سطح واحد تجاري مشخص يا مدل ريسك، امكان پذير كند.

ها بايد تمامي استثناهاي حاصله از برنامه مستمر آزمون پشتيبان مشتمل بر توضيح هر استثناء را        همچنين بانك .47

شتيبان در ناحيه زرد حا         سخ نظارتي مناسب به نتايج ازمون پ ستندات در تعيين پا سازي كنند. اين م ستند  يز م

شد. بانك ت مياهمي صل اطمينان غير از   ها همچنين ميبا شتيبان را براي فوا صدي انجام   99توانند آزمون پ در

هاي آماري كه در اينجا لحاظ نشــده را اجرا كنند. طبيعتاً، اين اطالعات همچنين توانند ســاير آزموندهند يا مي

 ها بسيار سودمند باشد.تواند در ارزيابي مدل آنمي

شتيبان وجود دارد، برخي از آن       در عمل، چن .48 ستثناي آزمون پ صوص ا ضيح ممكن در خ ها به يكپارچگي دين تو

شان مي       ضعيف را ن سي يا نتايج تجاري روزمره  شان دهد. طبقه مبنايي مدل بر مي گردد، و برخي ديگر حتي بد

 .دي تلقي شودتواند تمرين مفيبندي استثناهاي حاصله توسط مدل بانك در اين دسته ها مي

  يكپارچگي مبنايي مدل

) سيستم هاي بانك بصورت واقعي ريسك وضعيت هاي خود را پوشش نمي دهند( به عبارت ديگر، وضعيت هاي      1(

  دفاتر خارج از كشور بصورت غير صحيح گزارش شده اند).

سبه گر به          2( شده اند( به اين معنا كه محا سبه  صحيح محا صورت غير  ستگي ها ب سانات مدل و/ يا همب  250 ) نو

  تقسيم شود). 225تقسيم شده، هنگامي كه بايد بر 

  بهبود يابد تواندمي دقت مدل
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سك برخي ابزارها را ارزيابي نمي   3( سك، با دقت كافي ري سته هاي با  ) مدل اندازه گيري ري كند( به عبارت ديگر، د

  سررسيد خيلي كم يا حاشيه سود حذف شده).

  مدل پيش بيني نشده است، تغيير كند.به شيوه اي كه توسط بدشانسي يا بازار 

  ) شانس تصادفي (رويداد با احتمال خيلي كم).4(

شتر        5( صورت معناداري بي سانات ب ست ( به عبارت ديگر، نو شتر از پيش بيني احتمالي مدل ا از  ) تغييرات بازار بي

  مقدار پيش بيني شده است).

ي نكرده اســت ( به عبارت ديگر همبســتگي بصــورت معنادار) بازار به ميزان پيش بيني شــده با يكديگر ، تغيير 6(

  متفاوت از ميزان مفروض توسط مدل بوده است).

  تجارت روزمره

ضعيت هاي بانك   7( ست دادن پول) در و ها يا برخي رخدادهاي درآمدي ديگر بين  انتهاي روز ) تغيير بزرگ ( و از د

)  روز دوم ( هنگامي كه نتايج تجاري جدول بندي شدند  اول (هنگامي كه تخمين ريسك محاسبه شده بود) و انتهاي   

  وجود داشت.

شترين اهميت و      .49 صورت بالقوه از بي سك ب شكالت مرتبط با يكپارچگي مبنايي مدل اندازه گيري ري  بطور كلي، م

جديت برخوردارند. اگر استثناهايي منتسب به اين دسته در خصوص واحد تجاري مشخصي وجود داشته باشد،    

ي رود تا مايد اعمال شود. افزون بر آن، مدل نيازمند بررسي و/ يا تعديل اساسي بوده و از ناظر انتظار    افزايش ب

 اقدام مناسب جهت حصول اطمينان از وقوع آن را بعمل آورد.

ــي از زمان با               .50 ــت كه انتظار مي رود كه حداقل در بخش ــكالت ( فقدان دقت مدل) موردي اس ــته دوم مش دس

شترين مدل اندازه  ستيابي به دقت اوليه ندارد، و بن   بي سك امكان وقوع دارد. هيچ مدلي انتظار د ابراين گيري ري

ها شامل مقداري تقريب و تخمين هستند. به هر جهت، اگر مدل خاص بانك بيشتر متمايل به يك نوع همه مدل

شوق هايي كه جهت  از مشكالت نسبت به بقيه باشد، ناظران بايد عامل اضافي تحميل كرده و همچنين ساير م     

 ترغيب بهبود و اصالحات الزم است، را مد نظر قرار دهند.

شيوه     .51 سوم مشكالت (بازار به  شده است،    همچنين انتظار مي رود دسته  اي غير از آنچه توسط مدل پيش بيني 

ــخص، حتي از   هاي ارزش در معرض خطر تغيير كند) حداقل در برخي از زمان با مدل       بوقوع بپيوندد. بطور مش

سلماً         100يك مدل دقيق هم انتظار نمي رود كه  ستثناها م شش دهد. برخي ا صد رخدادهاي تجاري را پو در

ساير موارد، رفتار بازار ممكن         1همان  شش دهد. در  ست كه از مدل انتظار نمي رود آن را پو صادفي ا صد ت در
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شيفت كند كه تخمين هاي قب   ستگي از تناسب كمتري برخوردار است. هيچ      است به نحوي  سانات و همب لي نو

مدل ارزش در معرض خطري از اين نوع مشكل مصون و ايمن نيست؛ اين موضوع در ذات اتكا بر رفتار گذشته 

 بازار به عنوان وسيله اي براي سنجش ريسك آتي تغييرات بازار، وجود دارد.

توانند از ارگرفته شده در آزمون پشتيبان، استثناها همچنين مي   سرانجام، بسته به تعريف رخدادهاي تجاري بك   .52

ر هطريق نتايج معامالت روزانه يا رويدادهاي غير معمول در درآمد تجاري خارج از وضعيت گيري حاصل شوند. 

ست، آ     شكل در مدل ارزش در معرض خطر بانك ني ستثناها به اين داليل الزاماً به منزله وجود م ها نچند وجود ا

 راي نگراني نظارتي محسوب شده و اعمال مازاد بايد مد نظر قرار گيرد.بتوانند دليلي يم

ست. با         .53 ست، بخش مرتبط ديگري از اطالعات ا سك ا سنجه ري حدي كه بموجب آن رخداد تجاري فراتر از 

سنجه ريسك هس       صله از طريق رخدادهاي تجاري كه خيلي فراتر از  ستثناهاي حا تند فرض برابري همه چيز، ا

سه با آن   ضوعات نگران كننده تري در مقاي سنجه ريسك محسوب       مو صرفاً اندكي بزرگتر از  ستند كه  هايي ه

 مي شوند.

سرمايه    .54 شده   در تصميم گيري در خصوص اينكه آيا افزايش در الزامات  شود يا خير، پيش بيني  اي بانك اعمال 

طبيق بانك با استانداردهاي كيفي قابل اعمال مديريت  ابي تتواند اين عوامل را مانند بقيه شامل ارزي كه ناظر مي

سب            صوص اقدامات منا سط بانك، ناظردر خ شده تو ضافي تهيه  سك، موزون نمايد. بر مبناي اطالعات ا ري

 گيري خواهد كرد.تصميم

سرمايه   .55 صورت كلي، اعمال الزامات  ست كه دالي ب ل اي براي رخدادهاي ناحيه زرد هنگامي كه ناظر بر اين باور ا

تواند شود. اين مي بودن در اين ناحيه، وجود مشكل قابل اصالحي در مدل بانك است، پاسخ مناسبي قلمداد مي     

ها در پيش بيني با شكست مواجه   در تضاد با مورد كشمكش غير منتظره نوسان باالي بازار كه تقريباً همه مدل   

الزاماً نشانگر ضرورت بازطراحي مدل ريسك    تواند پردغدغه باشد،  شوند، باشد. در حالي كه اين بخش مي  مي

شــود. ســرانجام، در مورد وجود مشــكالت جديد در يكپارچگي مبنايي مدل، ناظر بايد در بانك محســوب نمي

 اي را ملحوظ نظر داشته باشد.مجموع غيرمجاز اعالم كردن استفاده از مدل جهت اهداف سرمايه

F .قرمز ناحيه  

ضاوت خود بهره ببرد،      سرانجام، بر خالف ناحيه زرد   .56 ست از ق شتيبان مي توان سير نتايج آزمون پ كه ناظر در تف

شود كه         10رخدادهاي در ناحيه قرمز(  صورت كلي منجر به اين پيش فرض خودكار  شتر) بايد ب ستثناء يا بي ا
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ورت مشكل در ارتباط با مدل بانك وجود دارد. اين بدان دليل است كه خيلي محتمل است كه يك مدل دقيق بص

 رخداد تجاري حاصل كند. 250استثناء و يا بيشتر از نمونه اي شامل  10مستقل تعداد 

دل مبنابراين اگر مدل بانك در ناحيه قرمز قرار گيرد، ناظر بايد بصورت خودكار ضريب قابل اعمال در خصوص     .57

ست، كه ناظر همچن     سه تا چهار) افزايش دهد. نيازي به گفتن ني كه ين بايد چرايي اينشركت را يك واحد ( از 

تا  مدل بانك اين قبيل اشــتباهات بزرگ را توليد كرده مورد بررســي و رســيدگي قرار داده و بانك را ملزم كند

 اقدامات اصالحي در خصوص مدل خود را بفوريت آغاز كند.

ستثناء عدد بزرگي براي   10اگر چه تعداد  .58 شاهده محسوب مي   250ا ارند كه شود، موارد خيلي نادري وجود د م

شخص، هنگامي ك     سط يك مدل دقيق را توجيه كنند. بطور م ستثناء تو ه دليل معتبر چرايي توليد تعداد زيادي ا

،  بازارهاي مالي مشمول رژيم تغيير جهت عمده هستند، مي توان انتظار داشت بسياري از نوسانات و اصالحات     

سي، به تبع آن تغيير جهت دهد. مگر اينكه يك بانك خ    سا سان    ولو ا ساني نو صله مهياي به روز ر و  ود را بالفا

تواند منجر به دستيابي به استثناهايي در كوتاه مدت   اصالح برآوردها نمايد، اين قبيل رژيم هاي تغيير جهت مي 

صورتي كه تعداد   شود. به هر جهت، اصوالً اين گونه استثناها مي    استثناء   10تواند به داليل مشابه رخ دهد، در 

 ولي هر يك ناشي از حادثه جداگانه اي هستند، بنابراين واكنش مناسب نظارتي ممكن است يكسانوجود دارد 

سخ نظارتي ممكن در اين مورد در حقيقت مي    شد. به عنوان نمونه، يك پا تواند ملزم كردن مدل بانك جهت نبا

براي به روز رساني  احتساب رژيم تغيير جهت در سريعترين زمان ممكن در عين حفظ يكپارچگي رويه هاي آن

 باشد.مدل، مي

صرفاً تحت غير معمول ترين پ     .59 ستثناء بايد  ست كه اين ا يامدها به هر جهت بايد تاكيد كرد، كميته بر اين باور ا

اي بانك براي نتايج آزمون پشتيبان كه  مجاز شود، و اينكه افزايش خودكار و بدون مصلحت در الزامات سرمايه   

 يرد، تعهد شده باشد.گدر ناحيه قرمز قرار مي

IVنتيجه گيري .  

شتيبان در رويكرد مدل      .60 ستفاده آزمون پ سازگار جهت ا ست تا رويكردي  هاي داخلي چارچوب باال به دنبال آن ا

سرمايه  ضروري  در          الزامات  سب و  شوق هاي منا شش ايجاد م سك بازار، تعيين كند. اهداف اين كو اي ري

ست كه بر كوشش هاي بانك در    شيوه اي كه     چارچوبي ا سبه ريسك هاي مترتبه اتكا كند، و انجام آن به  محا

شته و حدود و هزينه هاي رويه هاي تحميلي را به حداقل  به محدوديت هاي ذاتي در ابزارهاي در اختيار توجه دا

 برساند.
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صفحه     
٢٧٣ 

ــروحه در باال با تعديل حق در اين رابطه هم خواني دارد.             .61 ــت كه چارچوب مش به هر   كميته بال بر اين باور اس

جهت، و شــايد با اهميت بيشــتر، كميته باور دارد كه اين رويكرد در گام اول بوده و بنابراين برداشــتن گام به 

 سمت يكپارچگي محكم تر رهنمودهاي نظارتي با سنجه هاي قابل بررسي عملكرد بانك، حياتي است.
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استثناهااستثناها
نوع 2واقعينوع 2واقعينوع 2واقعينوع 2واقعياز 250نوع 1واقعياز 250

08.1%100.0%00.6%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
120.5%91.9%13.3%0.6%0.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
225.7%71.4%28.3%3.9%1.5%0.4%0.2%0.0%0.0%0.0%
321.5%45.7%314.0%12.2%3.8%1.9%0.7%0.2%0.1%0.0%
413.4%24.2%417.7%26.2%7.2%5.7%1.8%0.9%0.3%0.1%
56.7%10.8%517.7%43.9%10.9%12.8%3.6%2.7%0.9%0.5%
62.7%4.1%614.8%61.6%13.8%23.7%6.2%6.3%1.8%1.3%
71.0%1.4%710.5%76.4%14.9%37.5%9.0%12.5%3.4%3.1%
80.3%0.4%86.5%86.9%14.0%52.4%11.3%21.5%5.4%6.5%
90.1%0.1%93.6%93.4%11.6%66.3%12.7%32.8%7.6%11.9%
100.0%0.0%101.8%97.0%8.6%77.9%12.8%45.5%9.6%19.5%
110.0%0.0%110.8%98.7%5.8%86.6%11.6%58.3%11.1%29.1%
120.0%0.0%120.3%99.5%3.6%92.4%9.6%69.9%11.6%40.2%
130.0%0.0%130.1%99.8%2.0%96.0%7.3%79.5%11.2%51.8%
140.0%0.0%140.0%99.9%1.1%98.0%5.2%86.9%10.0%62.9%
150.0%0.0%150.0%100.0%0.5%99.1%3.4%92.1%8.2%72.9%

جدول شماره 1

وع  1 و 2 ناشي از اين   نكات: جدول هر دو احتمال دستيابي به تعداد معيني استثناء از نمونه    250 مشاهده مستقل تحت چندين مفروض درباره سطح صحيح پوشش بو به همين ترتيب احتماالت خطاي ـن
احتماالت واقعي را نشان مي دهد  .

بخش سمت چپ جدول مربوط به موردي است كه مدل دقيق و سطح دقيق پوشش 99 درصد است.بنابراين، احتمال مستثني بودن هرمشاهده مفروض    1 درصد است(1=99-100). ستون داراي عنوان واقعي، 
ــه 250 مشاهده مستقل مي باشد  . ستون داراي عنوان نوع 1، نمايانگر احتماالتي است كه با استفاده از تعداد مفــروض  نمايانگر احتمال دستيابي بطور دقيق عدد استثناهاي مندرج تحت اين فرض در يك نمون

استثناها به عنوان مقطعي براي رد يك مدل داللت خواهد داشت بر رد اشتباه يك مدل دقيق با استفاده از نمونــه 250 مشاهده مستقل .  به عنوان نمونه، اگر سطح مقطع تعداد 5 استثناء يا بيشتر تعيين شود،   
ستون نوع 1 احتمال رد غلط مدلي دقيق با   250 مشاهده مستقل برابر با   10/8 درصد خواهد بود.

بخش سمت راست جدول مربوط به مدل هاي غير دقيق است . بطور مشخص، جدول بر 4مدل غير دقيق مشخص كه سطح دقيق پوشش اسمي آنها بترتيب  98 درصد، 97درصد، 96 درصد و 95 درصد 
ــه 250 مشاهده مستقل مي باشد  .  هستند، متمركز مي باشد . براي هر مدل غير دقيق، ستون داراي عنوان واقعي، نمايانگر احتمال دستيابي بطور دقيق عدد استثناهاي مندرج تحت اين فرض در يك نمون

ستون داراي عنوان نوع 2، نمايانگر احتماالتي است كه با استفاده از تعداد مفروض استثناها به عنوان مقطعي براي رد يك مدل، داللت خواهد داشت بر پذيرش اشتباه يك مدل غير دقيق با سـطح مفــروض  
پوشش با استفاده از نمونه   250 مشاهده مستقل .  به عنوان نمونه، اگر سطح مقطع تعداد 5 استثناء يا بيشتر تعيين شود، ستون نوع   2 براي سطح پوشش مفروض 97 درصدي، بيانگر احتمال پذيرش غلط   

مدلي با پوشش صرف  97 درصدي با  250 مشاهده مستقل برابر با   12/8 درصد خواهد بود.

مدل غير دقيق است: سطوح پوشش بديل هاي ممكنمدل دقيق است
پوشش= 95 درصدپوشش= 96 درصدپوشش= 97 درصدپوشش= 98 درصدپوشش= 99 درصد
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 احتمال تجمعي افزايش در عامل مقياسي  تعداد استثناها ناحيه 
00.008.11%
10.0028.58%
20.0054.32%
30.0075.81%
40.0089.22%
50.4095.88%
60.5068.63%
70.6599.60%
80.7599.89%
90.8599.97%

%101.0099.99 يا بيشتر ناحيه قرمز 

توجه شود كه اين احتماالت تجمعي و خطاهاي نوع    1 گزارش شده در جدول، به يكديگر اضافه نمي شود، چرا كه احتمال تجمعي براي تعداد   
ــت. بنابراين، جمع اين دو   استثناي مفروض، شامل احتمال دستيابي دقيق به آن تعداد استثناء و به همين ترتيب احتمال خطاي نوع اول اس

ود . احتمال فراتر از مقداري است كه احتمال دستيابي به تعداد مشخص استثناء بطور دقيق خواهد ـب

جدول شماره  2

ناحيه سبز 

ناحيه زرد 

نكات: جدول سه ناحيه سبز، زرد و قرمزي را تعريف مي كند كه ناظر بمنظور ارزيابي نتايج آزمون پشتيبان همراستا با رويكردمـدل هـاي   
داخلي الزامات سرمايه اي ريسك بازار از آن استفاده خواهد كرد را نشان مي دهــد. حدود مندرج در جدول بر مبناي نمونه اي شامل   250 

مشاهده است . براي ساير اندازه هاي نمونه، ناحيه زرد از نقطه اي شروع مي شود كه  احتمال تجمعي برابر يا فــراتر از 95 درصد است، و ناحيه  
قرمز از نقطه اي شروع مي شود كه احتمال تجمعي برابر يا فراتر از   99/99 درصد است.

ــه 250 مشاهده اي است هنگامي كه سطح دقيق    احتمال تجمعي، به سادگي احتمال دستيابي به تعداد مفروض يا كمتر استثناها در يك نمون
پوشش 99 درصد است. به عنوان نمونه، احتمال تجمعي نشان داده شده براي   4 استثناء ، احتمال دستيابي بين صفر و    4 استثناء است .
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  11پيوست 
  169رويكرده ساده استاندارد

I. هاي ريسكراي وزنقواعد كلي ب -ريسك اعتباري 

 منابع در معرض ريسك بايد پس از كسر ذخاير اختصاصي، موزن به ريسك شوند. . 1

A. ي مركزيهابانكها و مطالبات از دولت 

صادراتي          هابانكها و مطالبات از دولت . 2 سات اعتباري  س شوري مؤ سك ك ساس آراي رتبه ري ي مركزي بر ا

)ECAصادراتي  " )  در هاي مذكور در شوند. رتبه موزون به ريسك مي  "شده رسمي   تأمينترتيبات اعتبارات 

ــايت   ــترس مي   OECDوب س ــد. قابل دس ــك را همراه با حداقل حق بيمه        8ذكور روش م  170باش رتبه ريس

سك       صادرات تعيين مي  صادراتي متناظر با يك وزن ري سه اعتباري  س كند. مطابق با جدول زير، هر رتبه مؤ

 باشد.مشخص مي

هاي ريسك   رتبه
ECA  

  7  6تا  4  3  2  0-1

  ٪150  ٪100  ٪50  ٪20  ٪0  هاي ريسكوزن
 

سك كمتر      . 3 صالحديد ملي، وزن ري ساس  سك بانك   ميبر ا صوص منابع در معرض ري ها به دولت تواند در خ

ــاص دهند.             ــت، اختص ــده اس زماني كه    .  172و171خود (يا بانك مركزي خود) كه تأمين وجه با ارز ملي انجام ش

هاي ريسك ها اجازه دهند كه همان وزنتوانند به بانكاين اقدام انجام گرفت، ساير مقامات نظارتي ملي مي

ست،      شده ا سك ارز داخلي به دولت مذكور (يا بانك مركزي) كه با آن ارز تأمين وجه  به منابع در معرض ري

 را بكارگيرند.

B.  مطالبات از ساير نهادهاي رسمي 

المللي پول، بانك مركزي اورپا و جامعه اورپا وزن ريســك  المللي، صــندوق بينبانك تســويه بين مطالبات از . 4

 صفر درصد خواهند گرفت.

                                                 
هاي موزون به ترين روش محاسبه داراييتي در نظر گرفته شود. اين روش سادهاين رويكرد نبايد به عنوان رويكرد ديگري براي تعيين سرمايه مقررا ١٦٩

 دهد.ريسك را نشان مي
در صفحه وب ترتيبات اعتبار صادراتي مديران تجارت  )OECD )http://www.oecd.orgبندي ريسك كشوري مورد اجماع در وب سايت طبقه  ١٧٠

  باشد.سي ميقابل دستر
  هايي به ارز داخلي باشد.همچنين، بانك بايد داراي بدهي  ١٧١
  .دهي ريسك وثيقه و تضامين تسري داده شودتواند به وزناين وزن ريسك كمتر، مي  ١٧٢
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 باشند:رايط وزن ريسك صفر درصد ميشاي چندجانبه زير واجد ي توسعههابانك . 5

 الملليشركت مالي بين والمللي توسعه و ساخت گروه بانك جهاني ، شامل بانك بين 

 ك توسعه آسيابان 

 بانك توسعه آفريقا 

 بانك اروپايي توسعه و ساخت 

 بانك توسعه حوزه آمريكا 

 گذاري اروپابانك سرمايه 

 گذاري اروپاصندوق سرمايه 

 گذاري اسكانديناويبانك سرمايه 

 بانك توسعه كارائيب 

 بانك توسعه اسالمي 

 شوراي بانك توسعه اروپا 

 باشد.درصد مي 100اي چندجانبه، هاي توسعهساير بانكوزن ريسك استاندارد براي مطالبات از  . 6

سك مطالبات از بانك    . 7 ساس چارچوب وزن ري شور، موزون  مطالبات از نهادهاي عمومي داخلي بر ا هاي آن ك

ــالحديد ملي، مطالبات از نهادهاي عمومي داخلي، مي            ــد. منوط به ص ــك خواهد ش تواند به عنوان   به ريس

ــوري كه آ     ــود.  مطالبات از دولت كش ــالحديدي      173ن نهاد در آن قرار دارد در نظر گرفته ش زماني كه چنين ص

ساير ناظران ملي مي   شود،  هاي خود اجازه دهند كه مطالبات از نهادهاي عمومي را توانند به بانكبكار گرفته 

 به همين روش موزون به ريسك نمايند.

                                                 
ــخص مانند قدرت افزايش بازده   ١٧٣ ــان مي دهد هنگامي كه بر يك ويژگي مش ــته نهادهاي عم(درآمد) تمركز گردد، چگونه  مثال هاي زير نش ومي دولتي مي توانند دس

سط دولت مركزي بر          شده تو ضمانت نامه ارايه   ست راههاي ديگري؛ به عنوان نمونه تمركز بر حد  شوند . به هر حال، ممكن ا اي تعيين ترتيبات متفاوت قابل بندي 
  اعمال جهت انواع مختلف نهادهاي عمومي دولتي وجود داشته باشد:

  گر اين گونه دولت منطقه اي يا انهادهاي داخلي مي توانند مشمول ترتيبات مشابه مطالبات از دولت خود يا دولت مركزي را شوند    دولت هاي منطقه اي و
 به كاهش ريسك نكول گردد. نهاد محلي، قدرت افزايش درآمدمشخص را دارا بوده و ترتيبات مشخصي را اتخاذ نموده باشند، به نحوي كه اثر آن منتج

 تجاري كه در تملك دولت ها يا نهادهاي نويسي غير و ساير مؤسسات پذيره    محلي نهادهايدولت مركزي، دولت منطقه اي يا  جرايي مسئول در ا نهادهاي
س         ساير دولت ها گردند اگر قدرت افزايش درآمد مشخص و  شابه با مطالبات از  شند نمي توانند مشمول رفتار م را اير ترتيبات مشروحه در باال  محلي مي با

سخت گيرانه براي اين مؤسسات اعمال گردد و بواسطه وضعيت عمومي خاص خود امكان و         شته باشند. اگر قواعد وام دهي  شته باشند،      ندا رشكستگي ندا
 مناسب است در مورد اين شركت ها، رفتار مشابه با بانك ها اعمال گردد.

 با شركت هاي تجاري عادي  يا نهادهاي داخلي مي توانند مشمول ترتيبات مشابه مؤسسات پذيره نويسي تجاري در تملك دولت ها، دولت هاي منطقه اي
امدار عمده آنها باشد، ناظرين خلي سهگردند.به هر حال، اگر اين مؤسسات كاركردي مانند يك شركت در بازار رقابتي دارا بوده و دولت منطقه اي يا نهاد دا   

  ه و بنابراين وزن ريسك مربوطه را در مورد آن ها اعمال نمايندتوانند آنها را در زمره شركت ها محسوب نمودمي
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C.  هاي اوراق بهادارو شركت هابانكمطالبات از 

در آن مســتقر  كه (مطالبات از دولت) كشــوري ازدهي مطالبات بر اســاس چارچوب وزن هابانكمطالبات از  . 8

 شود:دهي در جدول زير خالصه مي. چارچوب وزنشوندموزون به ريسك مي) 2پاراگراف طبق هستند (

ــك  رتبه  هاي ريس

مؤســســه اعتباري 

براي      تي  ــادرا صـ

  هادولت

0-1  2  3  4-6  7  

  ٪150  ٪100  ٪100  ٪50  ٪20  وزن ريسك

صيف   3گونه كه در پاراگراف زماني كه ناظر ملي بكارگيري ترتيبات ترجيحي براي مطالبات از دولت همان . 9 تو

صيص داده    شد، را انتخاب كنند، مي  سكي كه يك رتبه بهتر از آن چه به مطالبات از دولت تخ تواند وزن ري

ست را منوط به حداقل وزن     صلي       هابانك، به مطالبات از ٪20شده ا سيد ا سرر ارز  ماه يا كمتر كه با 3با 

 داخلي پرداخت شده است، اختصاص دهد.

ــركت هاي اوراق بهادار مي .10 ــركتتواند به عنوان مطالبات از بانكمطالبات از ش ها ها با اين فرض كه اين ش

سرمايه مبتني بر        شامل الزامات  شند، ( سند با شمول ترتبيات مقرراتي و نظارتي در چارچوب اين  ريسك)  م

شود.  شركت    174در نظر گرفته  صورت، چنين مطالباتي بايد از قواعد مربوط به مطالبات از  ها پيروي در غير اين

 كند.

D . هامطالبات از شركت  

 باشد.يمدرصد  100هاي بيمه، ها، شامل مطالبات از شركتوزن ريسك استاندارد براي مطالبات از شركت .11

E.  نظارتيمطالبات منظور شده در پرتفوهاي خرد 

ــده در پاراگراف   .12 ــت ش ــتند، مي  13مطالباتي كه تحت معيارهاي فهرس ــرايط هس توانند به عنوان واجد ش

شوند. منابع      شمول پرتفوي خرد نظارتي  شوند و م سرمايه نظارتي در نظر گرفته   مطالبات خرد براي اهداف 

شده در چنين پرتفويي مي     شامل  ستثناء   صد مو در 75تواند با وزن ريسك  در معرض ريسك  شود به ا زون 

 شود. يمبيان  18هاي سررسيد گذشته كه در پاراگراف وام

                                                 
آن » قابل تطبيق« ر مفهومبدليل تاكيد  بدان معنا كه الزامات ســرمايه اي قابل تطبيق با الزاماتي باشــد كه در اين چهارچوب و درمورد بانك ها اعمال گرديده اســت.  ١٧٤

  شد. زير مجموعه مي با مؤسسهآن) مشمول مقررات و نظارت تلفيقي در ارتباط با است كه شركت كارگزاري ( و نه الزاماً شركت مادر 
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 براي منظور كردن مطالبات در پرتفوي خرد نظارتي، مطالبات بايد داراي معيارهاي زير باشد: .13

  نبع در معرض ريسك به يك فرد يا افراد يا به كسب و كار كوچك باشد؛م -معيار جهت 

  صول شكل   منبع در  -معيار مح سك يكي از  شي و خطوط  معرض ري هاي زير را به خود بگيرد: اعتبارات چرخ

ها (به عنوان دار شخصي و ليزينگ  هاي مدتهاي اعتباري و اضافه برداشت اعتباري)، وام  اعتباري (شامل كارت 

تعهدات  ل، وام هاي تحصيلي دانشجويان، تأمين مالي شخصي) و    ها و ليزينگ اتومبيهاي قسطي، وام مثال، وام

سهيالت كسب و كار كوچك.   سهام)، اعم از پذيرف      و ت صاحبان  ضه و حقوق  ته اوراق بهادار ( از قبيل اوراق قر

هاي رهني جايي كه به عنوان مطالباتي شود. وامشده در بورس يا غير از آن، بطور ويژه از اين طبقه مستثني مي

 مراجعه شود).  15د (به پاراگراف شونباشد كه پوشش آن دارايي مسكوني باشد، مستثني مي

 ــوند كه پرتفوي خرد نظارتي به اندازه كافي متنوع تا حدي كه  -معيار تنوع يا تعدد اجزاء ناظران بايد متقاعد ش

سك  سك    ري شرايط وزن ري شد. يك راه     75هاي موجود در پرتفوي را كاهش دهد و آن را واجد  صد كند، با در

ستيابي به اين امر، مي  سك به يك طرف      تواند تعد شد كه كل منابع در معرض ري شكلي با يين حد عددي به 

 درصد كل پرتفوي خرد نظارتي باشد. 2/0تواند فراتر از نمي 175مقابل

   ــده به يك طرف مقابل ارزش پايين منابع در معرض ريســك. حداكثر منبع در معرض ريســك خرد تجميع ش

 ميليون يورو فراتر رود.  1تواند از حد مطلق نمي

بر اساس تجربه نكول انواع   12هاي ريسك در پاراگراف  قامات نظارتي ملي بايد اين موضوع را كه آيا وزن م .14

 اين منابع در معرض ريسك در كشور خود خيلي پايين هستند يا خير، مورد ارزيابي و بررسي قرار دهند.

F.  مسكوني دارايي با پوششمطالبات 

ــط واموام .15 ــكونهاي رهني دادهي كه كامالً توس  35گيرنده، با وزن قرضيا در اجاره ي تحت تملك رايي مس

سك مي    صد موزون به ري شوند، بر     35شود. براي بكارگيري وزن  در صد، مقامات نظارتي بايد متقاعد  در

مالي مســكن، كه چنين وزني صــرفاً براي اهداف مســكوني و بر اســاس  تأميناســاس ترتيبات ملي براي 

سخت  شيه قابل توجه پوشش ب  گيرانمعيارهاي احتياطي  بناي قواعد از مقدار وام بر م االتره، از قبيل وجود حا

 شود. ميگيرانه بكار گرفته ارزيابي سخت

                                                 
تسهيالت و تعهدات) كه هر يك  عبارتست از مقدار ناخالص( بدون احتساب كاهش ريسك اعتباري) كليه اشكال منابع در معرض ريسك بدهي (       ،تسهيالت تجميعي   ١٧٥

( به عنوان نمونه  ذينفع واحد قلمداد نمود دارد كه مي توان آنها را مؤسسه  اشاره به يك يا چند  » به يك شخص « سه معيار ديگر را برآورده نمايند. افزون بر آن، عبارت  
سك بانك، برا           سهيالت تجميعي منابع در معرض ري شد، محدوديت ت شخص حقوقي ديگر با سته به  شخص حقوقي كوچك واب شخص  در مواردي كه يك  ي هر دو 

 .)گردداعمال مي
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ــك در پاراگراف مقامات نظارتي ملي بايد ارزيابي كنند كه آيا وزن .16 تر براي اين بايد خيلي پايين 15هاي ريس

ــور خود بر مبناي تج     ــك در كش ــوند يا خير.    نوع منابع در معرض ريس ارب نكول موجود، در نظر گرفته ش

 هاي ريسك مذكور نمايند. ها را ملزم به افزايش وزنتوانند، جايي كه الزم است، بانكبنابراين، ناظران مي

G. مطالبات با پوشش مستغالت تجاري 

 شوند.درصد موزون به ريسك مي 100تغالت تجاري با وزن رهني با پشتوانه مس وام .17

H . هاي سررسيد گذشتهبوط به وامترتيبات مر 

شرايط) كه بيش از          .18 سكوني واجد  شته (به غير از وام رهني م سيد گذ سرر شش هر وام   90بخش بدون پو

روز از سررسيد آن گذشته باشد، بعد از كسر ذخيره خاص آن (شامل حذف بخشي وام)، به شرح زير موزون  

 176شود:به ريسك مي

 150  درصد مانده وام باشد؛ 20درصد، زماني كه ذخاير كمتر از 

 100  درصد مقدار مانده وام نباشد و 20درصد، زماني كه ذخاير خاص كمتر از 

 100  ش درصد مانده وام نباشد ولي با صالحديد نظارتي واجد كاه 50درصد، زماني كه وثايق كمتر از

 باشد.درصد مي 50به وزن 

شرايط هماني است كه براي        براي تعيين بخش پوشش   .19 سررسيد گذشته، تضامين و وثايق واجد  يافته وام 

هاي خرد ســررســيد وام 177مراجعه شــود).  IIشــود (به بخش اهداف كاهش ريســك اعتباري بكار گرفته مي

شته در زمان ارزيابي معيار تنوع و جزء به جزء مطروح در پاراگراف   سك، از  ، براي اهداف وزن13گذ دهي ري

 شود.تفوي خرد نظارتي مستثني ميكل پر

گراف ، زماني كه وام سررسيد گذشته كامالً توسط وثايقي كه در پارا18عالوه بر شرايط مشروح در پاراگراف  .20

تواند بكار گرفته شود و اين زماني است درصد مي 100شناسايي نشد، پوشش داده شوند، وزن ريسك        50

سد    15كه ذخاير خاص به  صد مانده وام بر ساده مورد    در ستاندارد  . وثايق مذكور در جايي ديگر در روش ا

سايي قرار نمي    سختگيرانه شنا صول اطمينان از كيفيت  گيرند. ناظران بايد معيارهاي عملياتي  اي را براي ح

 وثايق تنظيم كنند. 

                                                 
مشابه با وام هاي سررسيد گذشته    را  ٪150وزن ريسك    بنا بر مصالح ملي، ناظرين ممكن است بانك ها را مجاز كنند تا وام هاي جاري تمديدي براي طرف مقابل،    ١٧٦

  اعمال كنند. 20تا  18مطروحه در بند هاي 
  
  شوند.ه ميسه سال خواهد بود و در خالل آن دامنه وسيع تري از وثايق ، به رسميت شناخنت مرسوم دوره گذار بنا بر مصالح ملي،  ١٧٧
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سررسيد آن   90ه بيش از هاي مسكوني، زماني ك هاي رهني داراييدر مورد وام .21 شد، پس  ها گذشته با روز از 

سررسيد گذشته باشند ولي          100از كسر ذخاير بايد با وزن   شوند. اگر اين وام ها  درصد موزون به ريسك 

سك مورد اعمال براي باقي مانده وام مي      20ذخاير خاص كمتر از  شد، وزن ري صد مانده وام نبا تواند با در

 درصد نيز كاهش پيدا كند. 50صالحديد ملي به 

I. طبقات با ريسك باالتر 

صميم بر اعمال وزن     .22 ست ت سك باالتر      150ناظران ملي ممكن ا شان دادن ري صدي يا باالتر به منظور ن در

 در سهام، بگيرند. گذاريگذاري خطرپذير و سرمايهها، از قبيل سرمايهبرخي از ساير دارايي

J. هاساير دارايي 

شي از تبديل به اوراق بهادا    .23 سك نا ها، بطور جداگانه در ر كردن داراييترتيبات مربوط به منابع در معرض ري

ــيح داده مي IIIبخش  ــتاندارد براي تمامي دارايي توض ــود. وزن ريســك اس ــد خواهد بود. 100ها ش  178درص

هاي اوراق بهادار، وزن ها يا شركتگذاري در سهام يا ابزارهاي سرمايه نظارتي منتشره توسط بانك   سرمايه 

 سند حاضر كسر شوند.  1درصد را دارند؛ مگر اين كه از سرمايه پايه مطابق با بخش  100ريسك 

K. اقالم زير خط ترازنامه  

ساده از ط   .24 ستاندارد  ضرايب تبديل، به معادل منابع اعتباري ت اقالم زيرخط ترازنامه تحت رويكرد ا بديل ريق 

هاي ريسك طرف مقابل براي معامالت اوراق مشتقه فرابورس مشمول سقف معيني نخواهد     خواهد شد. وزن 

 بود. 

تعهدات باسررسيد اصلي تا يك سال و تعهدات با سررسيد اصلي (اوليه) بيش از يك سال، به ترتيب داراي       .25

سك   صد و   20وزن ري صد مي  50در شروط از طرف      در صورت غيرم شد. با اين وجود، هر تعهدي كه به  با

رساني قبلي، قابل فسخ باشد، يا داراي فسخ خودكار به علت وخامت در وضعيت اعتباري       بانك  بدون اطالع

 179گيرنده باشد، ضريب تبديل اعتباري صفر درصد را خواهد گرفت.قرض

                                                 
شمش    ا اين وجود، بب  ١٧٨ صالح ملي، نگهداري  شد     نا بر م شمش طال مي تواند به مثابه وجه نقد ديده  شتوانه  سك    طال يا بدهي هاي با پ شمول وزن ري  0ه و بنابراين م

 درصد گردد. 20درصد شود. همچنين وجوه نقدي در راه،  نيز مي تواند مشمول وزن ريسك 
  
شود د        ١٧٩ سخ در نظر گرفته مي  شروط قابل ف شورهاي معيني، تعهدات خرد به طور غير م شرايط قرارداد، در چهارچو   در ك صورتي كه  شتريان و    ر  صيانت از حقوق م ب 

  اجازه فسخ آن ها را به بانك داده باشد. صورت كاملبهقوانين مربوطه، 
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25)iنادي معتبر كه براي تضمين مالي  قبيل تضامين عام بدهي (شامل اعتبار اس   هاي اعتباري مستقيم، از  ). جايگزين

صادر مي  سي   شود) و قبولي براي وام و اوراق بهادار  شامل ظهرنوي ضريب  هاي بانكي ( هايي با ويژگي قبولي بانكي) 

  درصد خواهند گرفت.  100تبديل 

25)ii  بانك        180وعبا حق رج  ). قراردادهاي فروش و فروش مجدد و فروش دارايي باري براي  كه ريســك اعت ، زماني 

  باشند. درصد مي 100وجود دارد، داراي ضريب تبديل 

ــريب تبديل   .26 ــد به عمليات قرض  100ض ها يا قرار دادن اوراق بهادار به عنوان  دهي اوراق بهادار بانك درص

ــط بانك ــامل موارديوثيقه توس ــت (به ها، ش ــده اس عنوان مثال،  كه خارج از معامالت بازخريدي ايجاد ش

ــيص پيدا           معامالت مربوط به قرض   گيري يا قرض دهي اوراق بهادار و بازخريد يا بازخريد معكوس) تخص

هاي موزون به ريسك كه منبع در معرض ريسك تبديل شده توسط وثيقه واجد كند. براي محاسبه داراييمي

 مراجعه كنيد. IIشرايط پوشش داده شده است، به بخش 

26)i .(سهام و اوراق بهاداري كه   شده  تعيين قبل از مدت و نرخ با آتي هاي سپرده  ، دارايي خريد براي تيآ پيمان و 

شي   شت معيني  با تعهدات مبين كه 181شده  پرداخت آن ازبخ شند،  مي بردا شمول  با  100اعتباري  تبديل ضريب  م

  گردند.درصد مي

26)ii (ضمانت  معامالت با مرتبط احتمالي اقالم سن  نامه معين ( ضمين  كار، انجام ح شنهاد خريد،  ت  و ها ضمانت  پي

  .شوندمي ٪ 50تبديل اعتباري ضريب مشمول خاص) معامالت به مربوط ضمانتي اسنادي اعتبار

26)iii( فروش بدهي بهادار اوراق خريد تعهد ) نرفتهNIFsه نرفت بدهي فروش اوراق مالي تامين تعهد ترتيبات ) و

)RUFsگردند مي ٪ 50 اعتباري تبديل ضريب ) مشمول.  

 كه اســنادي اعتبارات(به عنوان مثال،  كاال از منتجه شــونده نقد خود مدت كوتاه تجاري اســنادي اعتبارات براي .27

 كننده، تائيد و كننده گشايش  هاي بانك براي ٪ 20 اعتباري تبديل ضريب  ،)است  آن وثيقه اعتبار موضوع  كاالي

 .گرددمي اعمال

 مي ها بانك دارد، وجود ترازنامه زيرخط اقالم خصــوص در مقابل طرف تعهد ايجاد براي الزامي كه مواردي در .28

 .نمايند استفاده كمتر اعتباري تبديل ضريب از توانند

                                                 
  اين موارد بر مبناي نوع دارايي و نه نوع شخص مقابل طرف معامله، موزون مي گردند.  ١٨٠
  مقابل كه طرف معامله مي باشد موزون مي گردند.اين موارد بر مبناي نوع دارايي و نه نوع شخص   ١٨١
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 مبناي بر دهد مي قرار مقابل طرف اعتباري ريســك معرض در را بانك كه معامالتي براي اعتباري معادل مقدار .29

 .شود مي محاسبه چهارچوب اين 4پيوست   VIIدربخش  مشروح قواعد

 نكول وزر اولين از اندشده  نكول دچار كه را خود ارزي معامالت و كاال بهادار، اوراق معامالت دقت به بايد ها بانك .30

شش  .نمايند پايش ست  مبناي بر بايد شده،  نكول معامالت براي اي سرمايه  پو  چهارچوب اين 3 شماره  پيو

 .گردد محاسبه

 تاريخ از ها بانك كه است  باور اين بر كميته نشده،  تسويه  ارزي معامالت و كاال بهادار، اوراق معامالت با ارتباط در .31

سابداري  يا ثبت تاريخ از نظر صرف  و معامله سك  معرض در معامله، ح  .گيرند مي قرار مقابل طرف اعتباري ري

ستم    تا شوند  مي ترغيب ها بانك بنابراين، سك  پايش و رديابي براي را هايي سي شي  اعتباري ري  معامالت از نا

 اتاقدام تسهيل  به منجر كه مديريتي اطالعات توليد در كه نحوي به بخشند  بهبود و اجرا سازي، پياده نشده  تسويه 

سب  گردد،ميبه موقع  شد  منا  مقابل در تحويلسازوكار   طريق از معامالت قبيل اين كه هنگامي آن، بر افزون .با

 بشــرح را اي ســرمايه پوشــش بايد بانك نگردد، عملياتي )PvP( پرداخت مقابل دريا پرداخت   (DvP) پرداخت

 .نمايد محاسبه سند اين 3 پيوست در مندرج

II. كاهش ريسك اعتباري 

A. كليات 

 مقدمه . 1

سك  كاهش بمنظور ها تكنيك برخي از ها بانك .32 ستند  آن معرض در كه اعتباري ري ستفاده مي  ه  در منابع كنند. ا

سك  معرض شي  يا كامل توانند بطورمي ري شش  اوراق بهادار يا نقد وجه با تواند مي ها آن از بخ  شود يا  ادهد پو

 تضمين گردد. ثالث شخص بوسيله تواند مي ريسك معرض در تسهيالت

ــك اعتباري (          زماني كه تكنيك    .33 تواند  ) ميCRMهاي متنوع مذكور الزامات عملياتي زير را رعايت كنند، كاهش ريس

 شناخته شود.معتبر 

 

 مالحظات كلي .2

ستاندارد  رويكرد طبق بانكي دفاتر در مندرج ريسك  معرض در منابع براي بخش، اين در شده  تعيين چهارچوب .34  ا

 .بود خواهد اعمال قابل ساده
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 الزامات مشــمول نبايد شــود، مي اســتفاده اعتباري ريســك كاهش هاي تكنيك از هاآن مورد در كه معامالتي .35

 .دگردن شود، نمي استفاده ها تكنيك اين از هاآن درمورد كه مشابه معامالت ساير به نسبت باالتري ايسرمايه

 خاص رتبه واجد مطالبات مورد در بنابراين،. گردد محاسبه  مضاعف  صورت  به نبايد اعتباري ريسك  كاهش اثرات .36

 ريسك  كاهش مورد در اضافه  نظارتي تأييد هيچ، است  شده  اعمال آن خصوص  در اعتباري ريسك  كاهش قبالً كه

 اندتو نمي بدهي اصل بر مبتني بندي رتبه .گرفت نخواهد تعلق مطالبات آن به نظارتي سرمايه اهداف براي اعتباري

 .گيرد قرار استفاده مورد اعتباري ريسك كاهش ارچوبدر چ

ستفاده مي  اعتباري ريسك  انتقال يا كاهش براي اعتباري ريسك  كاهش هاي تكنيك از هااگرچه بانك .37  ولي ،كنندا

سك  ساير  تواند مي همزمان بطور آن سك  هاري تواند كاهش كلي مانده) را افزايش دهد كه اين ميهاي باقي(ري

سك را بي  سك ري شوند، ناظران مي اثر نمايد. زماني كه اين ري سرمايه   ها به طور كافي كنترل ن شش  اي توانند پو

 قدام نظارتي ديگري طبق جزئيات ركن دوم اعمال نمايند.اضافي را در نظر گرفته يا هر ا

ستفاده از تكنيك   .38 سك در عين حال كه ا سك اعتباري را كاهش يا انتقال مي هاي كاهش ري دهد، اين امر بطور ، ري

ساير ريسك  همزمان مي  افزايش دهد. بازار و نقدشوندگي  عملياتي، ي،قانون هاي ريسك  شامل هاي بانك را تواند 

ــامل؛ قدرتمندي فرايندهاي و ها رويه ها بانك اســت الزم ين،بنابرا  پايه، اعتبار به مربوط مالحظات راهبرد، ش

 ريسك  مديريت و پوشش،  انقضاي  از ناشي  هايريسك  كنترل ها، سيستم   ها، رويه و ها سياست   گذاري،ارزش

شي  تمركز ستفاده  از نا  اعتباري ريسك  كلي مشخصه   با ان تعامل و اعتباري ريسك  كاهش هايتكنيك از بانك ا

  بكارگيرند. ها اين ريسك كنترل براي بانك،

ــرمايه 3الزامات ركن  .39 ــك اعتبااي مرتبط تمام تكنيكهمچنين بايد به منظور تخفيف س ري براي هاي كاهش ريس

 بانك 

 لحاظ شود. 

 پشتوانه قانوني .3

 و وثيقه داراي معامالت براي استفاده  مورد مستندات  تمام شوند،  ايسرمايه تخفيف  مشمول  ها بانك اينكه بمنظور .40

سازي    براي ستند ضامين   م شور  در و بوده آور الزام مقابل هاي طرف همه براي بايدت  قانوني لحاظ از مربوطه، ك

شته  اجرا قابليت شد  دا  قانوني يمبان و بوده مهم اين تأييد جهت كافي قانوني هايداراي بازنگري بايد ها بانك .با

 نايل براي محكمي
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شته   امر اين به شدن  ضافه  هاي بازنگري قبيل اين نياز، صورت  در و باشند دا  قابليت از اطمينان حصول  جهت را ا

  نمايند. سازي پياده مستمر، اجراي

  پوشش بخشي . 4

ضمين  مورد مبلغ كه هنگامي .41 شد،  ريسك  معرض در منابع مقدار از كمتر ،وثيقه (يا حمايت اعتباري) داراي يا ت  و با

شند،  برخوردار يكساني  اولويت از وثيقه فاقد و وثيقه داراي هاي بخش همچنين  ضامن  و بانك عبارت ديگر، به با

 گر،به عبارت دي .گرددمي اعمال بخشي  مبناي بر ايسرمايه  تخفيف باشند،  نموده تسهيم  تناسب  به را زيان مقدار

 با براي وثيقه يا طرف مقابل همراهترتيبات قابل اعمال  مشــمول ريســك، در معرض منابع پوشــش داراي بخش

 شود.بخش بدون پوشش مي

B. وثيقه داراي معامالت  

 : كه گردد مي اطالق مواردي به وثيقه داراي معامله .42

 و باشند بالقوه يا بالفعل صورت به اعتباري ريسك معرض در منابع داراي ها بانك  

 طرف وثايق توسط  بخشي  صورت  به يا كامل صورت  به بالقوه، يا بالفعل اعتباري ريسك  معرض در منابع 

 .باشد داده شده پوشش مقابل، طرف از نيابت به ثالثي شخص يا و  182مقابل

شبيه            .43 شد، كه  ستاندارد به كار گرفته خواهد  ساده از رويكرد ا صرفاً رويكرد  ساده،  ستاندارد  يمان پتحت رويكرد ا

سك وثيقه را جايگزين وزن ، وزن1988 سك طرف مقابل براي بخش داراي وثيقه منبع در معرض  دهي ري دهي ري

سك (عموماً منوط به مقدار حداقلي   صدي) مي  20ري شي نيز معتبر  گذاكند. وثيقهدر شد. عدم تطابق  يمري بخ با

 باشد. سررسيدي يا ارزي منبع در معرض ريسك پايه و وثيقه مجاز نمي

 شرايط حداقلي . 1

 ت شود.، الزامات عملياتي زير نيز بايد رعاي40عالوه بر الزامات كلي براي پشتوانه قانوني مندرج در پاراگراف  .44

ماهه  6ب ريسك باشد و بايد داراي ارزيابي بروز بوده و حداقل با تناو  وثيقه بايد براي حداقل دوره منبع در معرض  .45

 تجديد ارزيابي شود.

                                                 
الي خط يا زير خط ترازنامه و يا براي توصيف شخصي بكار مي رود كه بانك منابع در معرض ريسك اعتباري در قالب اقالم با» طرف مقابل « در اين بخش، عبارت   ١٨٢

سهي        ست. اين ت شان اعطا نموده ا سك اعتباري به اي سهيالت  منابع بالقوه در معرض ري ( كه در آن طرف  قد يا اوراق بهادارنالت به عنوان نمونه، مي تواند، در قالب ت
  س، باشد.گيرنده ناميده مي شود) ، اوراق بهادار به عنوان وثيقه، تعهدات يا منابع در معرض ريسك تحت قرارداد اوراق مشتقه فرابورمقابل بطور متعارف وام
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ستگي معنادار مثبتي       .46 شش، كيفيت اعتباري طرف مقابل و ارزش وثيقه نبايد همب صوص وثيقه براي تأمين پو در خ

اهم پوشش كمي فر  -وه مرتبطا هر نهاد گري -داشته باشد. به عنوان مثال، اوراق بهادار منتشره توسط طرف مقابل    

 باشد. كرده و واجد شرايط نمي

 اف براي به نقد تبديل كردن به موقع وثيقه باشد.هاي مستحكم و شفبانك بايد داراي رويه .47

ــول اطمينان از اين كه زماني كه وثيقه از طريق يك امين نگهداري مي .48 ــود، بانك بايد اقدامات الزم را براي حص ش

 هاي خودش جدا كرده است، اتخاذ كند. راييامين وثيقه را از دا

ــبك بازخريدي (به عبارت ديگر، معامالت بازخريد و بازخريد                         .49 كه بانك به عنوان نماينده، يك معامله س  زماني 

گيري اوراق بهادار) بين مشتري و شخص ثالث را مديريت كند و تضميني به مشتري    دهي و قرضمعكوس و قرض

شخص ثالث تعهدات خود را انجام مي  سك آن همانند  ارايه دهد كه  ست كه دهد، ري خود بانك به عنوان  زماني ا

شرايطي، بانك    شود. در چنين  سرمايه  طرف اصلي وارد معامله  اي همانند وقتي كه خود ها ملزم به محاسبه الزامات 

 باشند. طرف اصلي باشند، مي

 وثيقه واجد شرايط .2

 باشند:اي زير معتبر ميابزارهاي وثيقه .50

 دهنده) سپرده نزد بانك كه در  مقايسه منتشره توسط بانك قرض    هاي سپرده يا ابزارهاي قابل وجه نقد (گواهي

 184و183معرض ريسك طرف مقابل است،

 ،طال 

 و 185يا باالتر 4ها با رتبه اوراق بدهي منتشره توسط دولت 

      سط ناظران در نظر گرفته سط نهادهاي عمومي غيردولتي كه به عنوان اوراق دولتي تو شره تو  اوراق بدهي منت

 يا باالتر هستند. 4رتبه شود و داراي مي

  هاي ريسكوزن .3

                                                 
جد معيارهاي اوراق مشتقه اعتباري باشند،   قرارداد اعتباري منتشره بانك در مقابل منابع در معرض ريسك موجود در دفاتر بانكي كه وا   در مورد اوراق مشتقه مرتبط با   ١٨٣

  نيز به مثابه معامالت داراي وثيقه نقدي عمل مي شود.
  
از ترتيبات امانتي نگهداري شود،  يثالثي جداي ه به عنوان وثيقه نزد بانكدر مواقعي كه وجوه سپرده، گواهي سپرده يا ابزارهاي مشابه منتشره توسط بانك قرض دهند  ١٨٤

و غير قابل برگشت باشد، مقدار منابع در  در صورتي كه آنها بوضوح در ترهين يا واگذار شده به بانك قرض دهنده باشد و ترهين يا واگذاري ان ها نيز غير مشروط
  ن ريسك بانك ثالث مي گردند.عد از هر گونه تعديل احتياطي الزم براي  پوشش ريسك نرخ ارز) مشمول وزمعرض ريسك پوشش داده شده توسط اين وثايق( ب

  باشد.مرتبط می ٢مندرج در پاراگراف  ECAبندی به نمره ريسک کشوری طبقه رتبه  ١٨٥
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سك قابل اعمال براي       بخش .51 ست، وزن ري شده ا شش داده  هايي از مطالبات كه معادل ارزش بازار وثيقه معتبر پو

سك بخش داراي وثيقه منوط به حداقل مقدار  ابزار وثيقه دريافت مي صد مي  20كند. وزن ري شد. باقي مانده  در با

سك  سرمايه      مطالبه بايد از وزن ري شود. الزام  سب براي طرف مقابل برخوردار  سمت معامله  منا اي براي هر دو ق

شود: به عنوان مثال، هر دو طرف معامالت بازخريدي و بازخريدي معكوس منوط به الزامات  داراي وثيقه اعمال مي

 باشند.اي ميسرمايه

اهد شــد و وزن ريســك صــفر درصــدي درصــد براي وزن ريســك معامله داراي وثيقه اعمال نخو 20حداقل وزن  .52

ست كه يكي از         مي شود و اين زماني ا ستفاده  ستند، ا سك و وثيقه با يك ارز ه تواند زماني كه منبع در معرض ري

 موارد زير باشد: 

 وثيقه وجه نقد سپرده باشد؛ يا 

     ودرصد باشد    0وثيقه به شكل اوراق بهادار دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي واجد شرايط دريافت وزن ريسك 

 درصد تنزيل شود. 20ارزش بازار آن با نرخ 

C. معامالت داراي تضمين 

شوند كه         .53 شند و ناظران متقاعد  شده در زير با شرايط عملياتي تعيين  ضامين داراي حداقل  اين  هابانكزماني كه ت

ــرايط را رعايت مي   ــت به    ش ــبه الزامات   ر مح د را اجازه دهند چنين حمايت اعتباري      ها بانك  كنند، ممكن اس اس

 اي لحاظ كنند.سرمايه

 حداقل شرايط .1

كننده حمايت است و بايد بطور صريح به منابع در معرض   دهنده مطالبه مستقيم نسبت به تأمين  تضمين بايد نشان   .54

اي از منابع در معرض ريسك مرتبط شوند، براي اين كه ميزان پوشش به طور شفاف     ريسك مشخص يا مجموعه  

ش      تعريف و انكارناپذ شش پول در ارتباط با قرارداد پو سط يك خريدار پو شند. به غير از عدم پرداخت تو ش ير با

ت اعتباري كه بايد غيرقابل فســخ باشــد، بايد هيچ عبارتي در قرارداد كه هزينه مؤثر پوشــش به علت كاهش كيفي

شش يافته را افزايش مي    سك پو شته با اعتباري در منبع در معرض ري مچنين، آن بايد غير شد. ه دهد، وجود ندا

شرطي در قرارداد پوشش اعتباري خارج از كنترل بانك كه مانع از تعهد ارايه دهنده پوشش برا       شد؛  ي مشروط با

 پرداخت به موقع در زمان نكول طرف مقابل اصلي در پرداخت شود، وجود نداشته باشد. 

 زير بايد رعايت شود:، شرايط 40عالوه بر الزامات پشتوانه قانوني مندرج در پاراگراف  .55
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)a (   شرايط يا عدم پرداخت طرف مقابل، بانك مي صورت نكول واجد  شده   در  ضامن براي مبالغ پرداخت ن تواند از 

تواند پرداخت يكجا تحت شــرايط تحت شــرايط اســناد و مدارك مرتبط، موضــوع را پيگيري كند. ضــامن مي

 ت آينده طرف مقابلي كه از طريق تضمين پوشش  مدارك مذكور به بانك داشته باشد يا ملزم به تعهدات پرداخ  

شود. بانك بايد داراي حق دريافت اين پرداخت     ست،  شده ا ضامن بدون الزام اوليه به اخذ اقدامات  داده  ها از 

 قانوني به منظور پيگيري موضوع پرداخت طرف مقابل باشد.

)b( گيرد.ر ميتضمين يك تعهد صريح مكتوب و مستند است كه توسط ضامن مورد پذيرش قرا 

)c (         ضمين تمامي انواع پرداخت ست، ت شده ا شاره  ستثناء همان گونه كه در جمله زير ا هايي كه متعهد به عنوان ا

هاي نهايي و غيره را تحت شــرايط مســتندات اصــلي بايد پرداخت كند به عنوان مثال، مبلغ اســمي، پرداخت

شش مي  صل را فقط   پو ضمين پرداخت ا شش دهد، ب  دهد. زماني كه ت ساير پرداخت هرهپو ضمين  ها و  هاي ت

 نشده بايد به عنوان مبالغ بدون پوشش در نظر گرفته شوند. 

 ضامنين واجد شرايط (ضامنين متقابل) .2

هادهاي دولتي            .56 هد بود: ن هادهاي زير، مورد قبول خوا ــط ن يه شــده توس باري ارا ــش اعت هادهاي عمومي   186پوش ، ن

 ا بهتر و وزن ريسك كمتر از طرف مقابل.درصد ي 20غيردولتي و ساير نهادها با وزن ريسك 

 هاي ريسكوزن .3

صاص مي  بخش داراي پوشش، وزن ريسك فراهم   .57 دهد. بخش بدون پوشش منبع در  كننده پوشش را به خود اخت

 معرض ريسك وزن ريسك طرف مقابل اصلي را خواهد داشت.

ــتعيين  3گونه كه در پاراگراف همان .58 ــك كمتر ميش ــالحد، وزن ريس ديد ملي، براي منبع در معرض تواند طبق ص

مات (بانك مركزي) زماني كه منبع در معرض ريسك با ارز داخلي باشد، بكار گرفته شود. مقا   ريسك بانك به دولت 

ست، در       توانند اين ترتيبات را به بخشملي مي شده ا ضمين  سط دولت (يا بانك مركزي) ت هايي از مطالبات كه تو

 ده و منبع در معرض ريسك با آن ارز باشد، تسري دهند. زماني كه تضمين با ارز داخلي بو

ستانه  .59 صورت وقوع زيان انجام نمي تر از آنها كه پايينهاي اهميت در خصوص پرداخت آ شود،  ها هيچ پرداختي در 

 باشد و كل آن بايد از سرمايه بانك خريدار پوشش اعتباري كسر شود.هاي باقي مانده زيان اوليه ميمعادل بخش

 

                                                 
  .جامعه اروپا مي گردد اين امر همچنين شامل بانك تسو.يه بين المللي، صندوق بين المللي پول، بانك مركزي اروپا و  ١٨٦
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D . هاي كاهش ريسك اعتباريير اقالم مرتبط با ترتيبات تكنيكسا  

  هاي كاهش ريسك اعتبارياي از تكنيكترتيبات مربوط به مجموعه
ست (به عنوان      .60 سك ا سك اعتباري براي يك منبع در معرض ري زماني كه يك بانك داراي چندين روش كاهش ري

مثال، يك بانك داراي وثيقه و همچنين تضمين بخشي براي پوشش است)، بانك ملزم خواهد بود منبع در معرض     

داده است، تقسيم كند ( به  زارهاي كاهش ريسك اعتباري پوششهايي كه توسط هر كدام از اب ريسك را به بخش 

هاي موزون به ريسك هر بخش  عنوان مثال، بخش پوشش يافته توسط وثيقه، بخش مربوط به تضمين) و دارايي   

سط يك ارايه دهنده اين خدمت           شده تو شود. زماني كه حمايت اعتباري ارايه  سبه  صورت جداگانه محا بايد به 

 هايي تقسيم شوند. شهمانند باال به بخها بايد هاي متفاوتي باشد، آنداراي سررسيد

III . چارچوب اوراق بهادارسازي -ريسك اعتباري 

A. گستره معامالتي تحت چارچوب اوراق بهادارسازي 

اي اســت كه جريان هاي نقدي مجموعه اي از منابع پايه در معرض اوراق بهادارســازي متعارف، به گونه ســاختار .61

ــده متفاوت كه منعكس كننده درجات مختلفي از طبقهريســك ، براي حداقل دو طبقه يا موقعيت ريســك  بندي ش

ستفاده قرار مي      ست، مورد ا سك اعتباري ا شيوه، پرداخت ري سرمايه گيرد. در اين  ستگي  ها به  گذاران به جاي ب

سه      س شتن به تعهد مو ستگي به عملكرد منابع پايه در      دا ست، ب سك را ايجاد كرده ا اي كه منابع در معرض ري

دارســازي را از بندي شــده كه اوراق بهابندي شــده/ مرتبهخص دارد. در ســاختارهاي طبقهمعرض ريســك مشــ

ــازي بدون تبعي متمايز ميبدهي  بزارهاي معمول بدهي داراي اولويت ياا كند و به موجب آن طبقات اوراق بهادارس

ــتر  هاي قراردادي ب  بدون وقفه در پرداخت    تواند مياولويت،   را جذب كند. در    ها ان، زي ه طبقات داراي اولويت بيش

ساختار بدهي داراي اولويت / تبعي، موضوعي است كه در ارتباط با اولويت حق    وق و حالي كه ويژگي تبعي بودن در 

 .    باشدميمنافع نسبت به عوايد حاصل از تصفيه و انحالل 

سك  .62 سازي   بانك منابع در معرض ري ضوع اوراق بهادار سازي    رض ، با عنوان منابع در معها مو سك اوراق بهادار ري

 .شودذكر مي
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B.  هابانكنقش مجاز 

گذار را در اوراق بهادارسازي تواند صرفاً نقش يك بانك سرمايه، ميكندميبانكي كه به روش استاندارد ساده عمل  .63

ــته با ــرمايه متعارف داش ــد. بانك س ــير از نهاد باني يا ارايهگذار، نهادي به غش ك دهنده خدمت كه پذيرنده ريس

 باشد.اقتصادي منبع در معرض ريسك اوراق بهادارسازي است، مي

شناخته مي  .64 شمول اوراق         بانكي به عنوان باني  سك م ستقيم منابع در معرض ري ستقيم يا غيرم شود كه به طور م

ه ببهادارســازي را ايجاد كند. بانك ارايه دهنده خدمت، بانكي اســت كه منابع در معرض ريســك اعتباري پايه را 

گذاران در منابع در معرض ريسك اوراق بهادارسازي منتقل   ت روزانه از نظر وصول اصل و بهره كه به سرمايه   صور 

ــود، مديريت ميمي ــتفاده مي ش ــاده اس ــتاندارد س كند، نبايد خدمات ارتقاء اعتباري، كند. بانكي كه از رويكرد اس

 ه دهد. سازي را ارايهاي مالي براي اوراق بهادارتسهيالت نقدينگي يا ساير پشتوانه

C. ترتيبات منابع در معرض ريسك اوراق بهادارسازي 

سازي          بانك .65 سك اوراق بهادار سك اعتباري منبع در معرض ري صوص ري ساده در خ ستاندارد  هايي كه از رويكرد ا

ستفاده مي    سازي          شده ا ستاندارد تحت چارچوب اوراق بهادار ساده رويكرد ا سخه  ستفاده از ن كنند، مجاز به ا

 باشند.مي

سرمايه          .66 سازي براي بانك  سك اوراق بهادار ستاندارد براي منابع در معرض ري سك ا صد   100گذار، وزن ري در

ضعيت   مي شد. به منظور اين كه و ست.          با سرمايه الزم ا سر از  شود، ك صل  صد اين   50هاي اولين زيان حا در

 ود. كسر ش 2درصد مابقي بايد از سرمايه اليه  50و  1كسورات بايد از اليه 

IV. ريسك عملياتي 

ست كه             .67 شرايطي ا شاخص پايه تحت  سك عملياتي، يك رويكرد  ساده براي ري ستاندارد  بايد  هابانكرويكرد ا

شخصي از ميانگين درآمد نا    سرمايه  صد م سال  اي معادل در سه  شند، را به    15( هخالص  صد)، زماني كه مثبت با در

  عنوان سرمايه پوششي نگهداري كنند. 

ــود.به عنوان درآمد خالص بهره بعالوه خالص درآمد  غيره بهره اي تعريف مي      درآمد ناخالص    .68 هاي زير  ويژگي 187ش

) بايد قبل از كســر هر نوع ذخاير باشــد (براي مثال ذخيره بهره 1براي اين شــاخص در نظر گرفته شــده اســت : 

به عرضه كنندگان خدمات برون   هاي عملياتي باشد از جمله كارمزد پرداختي ) قبل از كسر هزينه 2پرداخت نشده)،  

                                                 
 تانداردهاي حسابداري ملي تعريف شده است. همچنانكه توسط ناظران ملي و/يا اس - 187
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پاري   ــ ي   3 188س ها/ ز ــود ــود.       ها ان) س حاظ نش بانكي ل هادار در دفتر  ته از فروش اوراق ب ياف ) اقالم 4و   189ي تحقق 

 متفرقه و درآمد حاصل از بيمه نيز لحاظ نشود.

ستفاده مي هابانك .69 شويق مي يي كه از اين رويكرد ا ص شوند كه خود را بر رهنمود كميت كنند، ت اقدامات وص ه در خ

 ) منطبق كنند.2003(فوريه  صحيح براي مديريت و نظارت ريسك عملياتي

   

                                                 
 لحاظ شود. ارائه خدمت بانك بايد در تعريف درآمد ناخالصي به خدمات برون سپاري شده، كارمزدهاي دريافتي حاصل از در مقابل كارمزدهاي پرداخت - 188
را تشكيل  كه اساسا اقالم دفتر بانكي "براي فروش آماده "و  "نگهداشت تا سررسيد "عنوان   بندي شده تحتاز اوراق بهادار گروه تحقق يافتههاي سودها/ زيان - 189

  شوند.(براي مثال تحت استاندارهاي حسابداري معين ) نيز در تعريف درآمد ناخالص لحاظ نمي دهندمي
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امکان تمديد ؛ ٢٩/٥/١٣٩٧ مورخ ١٨٤٦٦٤/٩٧بخشنامه شماره  -١١

 لغايت ٠٢/٠٦/١٣٩٦گذاري منعقده در بازه زماني قراردادهاي سپرده

  ماه با شرايط قرارداد اوليهبه مدت يک ١١/٠٦/١٣٩٦

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستمحترم بانکمديران عامل 

 موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئال

  با سالم؛

، هاي همانگونه که مستحضرند در شهريورماه سال گذشته، سياست احتراماً

سپرده سود  صوص نرخ  سالمي ايران در خ هاي بانکي طي بانک مرکزي جمهوري ا

به شــبکه بانکي کشــور ابالغ  ٥/٦/١٣٩٦مورخ  ١٧٣٧٩٣/٩٦شــماره  بخشــنامه

ــپرده ــيد قراردادهاي س ــررس ــدن به س گذاري گرديد. با توجه به نزديک ش

شور  ١١/٦/١٣٩٦لغايت  ٢/٦/١٣٩٦در بازه زماني  منعقده شبکه بانکي ک در 

هاي جديد بانک مرکزي که با و همچنين امعان نظر به تدابير و برنامه

ــت ــياس ــع س هاي مؤثر و هدف ايجاد ثبات در بازارهاي مختلف از طريق وض

 ها ودارد بانکوســيله اعالم ميکارآمد پولي و ارزي مورد نظر اســت، بدين

سپرده ست  سات اعتباري غيربانکي بنا به درخوا س توانند گذاران خود ميمؤ

گذاري که در بازه زماني ياد شـــده در فوق منعقد قراردادهاي ســـپرده

شرايط قرارداد اوليه تمديد نمايند. اند را به مدت يکشده ماه با همان 

ير جديد ها و تدابمههاي ارزي اعالم شده، برنابديهي است همگام با سياست

ـــوص نظارت موثر بر بانک مرکزي مبتني بر روش ها و ابزارهاي نوين در خص

 جرا گذارده خواهد شد. ااعالم و به مورد  شبکه بانکي کشور نيز متعاقباً 

ستور فرمايند مراتب ست د شمند ا سريع و با خواه  مفاد لحاظ به قيد ت

 آن واحدهاي ذيربط در اميتم به ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ۱۴۹۱۵۳/٩٦ شماره بخشنامه

عمل  به دقيق نظارت آن اجراي حســن بر و گرديده ابالغ مؤســســه اعتباري /بانک

  آيد.

  

  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي 

 نژادارجمند
 آباديحميدرضا غني

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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ابالغ توضيحات درخصوص  ؛٠٦/٠٦/١٣٩٧ مورخ ١٩٣٩٠٤/٩٧ شمارهبخشنامه  -١٢

دار گذاري مدتهاي سرمايهماهه قرارداد سپردهبخشنامه امکان تمديد يک

هاي متفاوت شبکه بانکي کشور از ها و برداشت(با امعان نظر به پرسش

  )٢٩/٠٥/١٣٩٧ مورخ ١٨٤٦٦٤/٩٧مفاد بخشنامه شماره 

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستمديران عامل محترم بانک

 موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئال

  با سالم؛

، پيرو بخشنامه شماره  موضوع اعالم  ٢٩/٥/١٣٩٧مورخ  ١٨٤٦٦٤/٩٧احتراماً

دار و با امعان گذاري مدتهاي سرمايهماهه قرارداد سپردهامکان تمديد يک

هاي متفاوت شبکه بانکي کشور از مفاد بخشنامه ها و برداشتپرسشنظر به 

 رساند:مذکور، مراتب ذيل را به استحضار مي

 ستهمچنان که پيش سيا شد  هاي جديد بانک مرکزي جمهوري تر اعالم 

هاي بانکي متناسب با شرايط و سود سپرده اسالمي ايران درخصوص نرخ

به زودي به شبکه بانکي کشور اقتضائات روز در دست تدوين بوده و 

  ابالغ خواهد شد.

 گذاري صـــرفاً ماهه قراردادهاي ســـپردهنمايد تمديد يکتأکيد مي

ـــپرده ـــر به قراردادهاي س ـــرمايه معطوف و منحص دار گذاري مدتس

ساله شته و در بازه يک سال گذ ست که در  الي  ٢/٦/١٣٩٦ماني زاي ا

 منعقد گرديد. ١١/٦/١٣٩٦

  گذاري مذکور با همان شرايط قرارداد و صرفاً پردهقراردادهاي س

تا يد  ماهيک مدت حداکثر  مد لذا ت ــــت.  يد اس مد بل ت قا ديگر 

ماه به گذاري مورد اشــاره براي مدتي بيش از يکقراردادهاي ســپرده

 باشد.هيچ وجه مجاز نمي

 ــرمايه ــپرده س ــود دار جديد با رگذاري مدتافتتاح س عايت نرخ س

صوب علي ساب م شماره الح شنامه  شوراي پول و اعتبار ابالغي طي بخ

به ميزان  ٥/٦/١٣٩٦مورخ  ١٧٣٧٩٣/٩٦ حداکثر  جاز  ١٥و  ــــد م درص

 باشد. مي

  ست اين بانک همچنان بر اين مهم که بانک سات بديهي ا س ها و مؤ

ـــود علي ـــاب اعتباري غيربانکي بايد در تعيين و اعالم نرخ س الحس

تي ع و برآورد شــرايط و روندهاي آهاي مذکور با تحليلي جامســپرده

سپرده سود مورد انتظار  صادي، ابتدا نرخ  سرمايهاقت گذاري در هاي 

ــدي از آن را به عنوان پايان دوره را پيش ــپس درص بيني نموده و س

ــود علي ــپردهنرخ س ــاب س ــرمايهالحس گذاري تعيين نمايند و هاي س

ــود عليبدين ــاب ميلحاظ نرخ س ــود  بايد همواره کمترالحس از نرخ س

 قطعي پايان دوره باشد، تأکيد دارد.
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 مفاد لحاظ به قيد تســريع و با خواهشــمند اســت دســتور فرمايند مراتب

 آن واحدهاي ذيربط در تمامي به ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ۱۴۹۱۵۳/٩٦ شماره بخشنامه

عمل  به دقيق نظارت آن اجراي حســن بر و گرديده ابالغ مؤســســه اعتباري /بانک

 آيد.

  

  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي 

 نژادارجمند
 آباديحميدرضا غني

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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ابالغ "قانون اصالح  ؛١٠/٠٦/١٣٩٧ مورخ ١٩٦٧٠٣/٩٧ بخشنامه شماره -١٣

) قانون اساسي" به ٤٤هاي کلي اصل چهل و چهارم (قانون اجراي سياست

 شبکه بانکي کشور

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستمديران عامل محترم بانک

 موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئال

  با سالم؛

 ، سياست   همانگونه كه مستحضرند   احتراماً ) قانون اساسي   44هاي كلي اصل ( پس از تصويب قانون اجراي 

سال   سهام بانك 1387در   5موجب ماده اي كه بهها و مؤسسات اعتباري غيربانكي تغيير يافت. به گونه  ، ترتيبات تملك 

ل واگذاري، مؤسسات مالي و اعتباري   هاي دولتي مشمو هاي غيردولتي، بانكسقف مجاز تملك سهام بانك   مذكور،قانون 

 -شدند عم از اين كه قبل از تصويب آن تأسيس شده بودند و يا پس از آن تأسيس مي    ا -هاي واسطه پولي و ساير بنگاه 

غيردولتي عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي  عام يا تعاوني سهامي سهامي طور مستقيم يا غيرمستقيم، براي هر شركتبه

صد  ده" شخاص حقوقي      "در ساير ا شخاص حقيقي و  صد "و براي ا شد.  "پنج در ستناد همان ماده قانوني،   تعيين  به ا

سقف  شد األثر هاي مذكور باطل و ملغيمعامالت بيش از  سهام  اعالم  سقف بانك و تملك  هاي مجاز از طريق ها بيش از 

ها ملزم به فروش سهام مازاد بر سقف، ظرف مدت دو نو وراث و يا اولياي قانوني آ گرديدارث نيز مشمول حكم يادشده 

صدور گواهي حصر وراثت    سهامدار بانك   شدند ماه پس از  ها ها و اعضاي خانواده آن . بر همان اساس، اشخاص حقيقي 

 سهام داشته باشند كه    توانستند ميادر منحصراً تا سقفي   مها، برادر، خواهر، پدر و شامل همسر، فرزندان و همسران آن   

  ربط تعيين كنند.نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيأت مديره را در بانك ذي

اســـتحضـــار دارند که حکم قانوني مذکور از آن حيث که واجد ابهامات 

از جمله داليل قابل ذكر در رفت اجرايي نشــد. گونه که انتظار ميهايي بود، آنوضــعف

 ه داشت:توان به موارد ذيل اشارخصوص مياين

 صي كه به هر دليلي مايل به واگذاري مازاد     پيش عدم شخا ضمانت اجراي بازدارنده و مؤثر در قانون براي ا بيني 

  . بودند ها را تملك كردهانكبچه مجاز است، سهام و يا به طريقي، بيش از آن بودندسهام خود ن

  سهام بانك   مشخص عدم سقف مجاز تملك  ضاي يك خانواده. همان  بودن  سط اع شد،   ها تو شاره  به گونه كه ا

درصد حسب مورد تعيين شده بود. از سوي      10و 5ها توسط اشخاص،   سقف مجاز تملك سهام بانك   موجب قانون،

توانند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً     در متن قانون آمده بود اعضاي يك خانواده منحصراً تا سقفي مي   ديگر، 

ضو هيأت مديره را در بان  شرايط مي   بيش از يك ع سته به  ست متفاوت و  ك تعيين كنند. چنين معيار و مبنايي ب توان

شد. به عنوان مثال، چنان  شكل از  متغير با ضور     5چه هيأت مديره بانكي مت شد، در فرض برگزاري مجمع با ح نفر با

ضاي يك خانواده، مجاز به تملك حداكثر     سهامداران، اع س      20تمامي  سهام بانك بودند. بديهي ا صد  ت چنين در
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صميمات مجامع با           ست و ت صدي دارندگان حق رأي در مجامع) در عالم واقع كمتر محتمل ا صد در ضور  ضي (ح فر

درصد سهام كه با    20گفته با داشتن  هاي كمتر نيز معتبر است. لذا در اين صورت، همان خانواده فرضي پيش   نصاب 

كه واجد  عضو هيأت مديره را تعيين كند  2توانست  درصد سهام مي   20الذكر فاقد اشكال بود، چه بسا با   فرض فوق

شكال بود.  ضاي يك خانواده داراي   ضمن آن كه،  ا سهام يك بانك   30اگر مجموع اع صد  سسه اعتباري بود،   /در مؤ

ضايت مي     سنده كرده و ر ضو هيأت مديره ب شت، ولي به انتخاب فقط يك ع مشخص نبود كه تملك چنين حدي از   دا

ست يا خير؟  سهام مغاير حكم قا  ضعيتي معيار دوگانه نوني مذكور ا شده بود كه امكان كنترل و  چنين و اي را موجب 

  نمود.نظارت دقيق را از مقام ناظر سلب مي

 ار مهم در نظارت بانكي كه امري بسي -هاان واقعي بانكگذار و عدم امكان شناسايي مالكعدم تأمين هدف قانون

ست  سبب دور زدن قانون از  -ا سهام بانك     به  شخاص و تملك  ست به انحاي  ها بيش از آنسوي برخي ا چه مقرر ا

سپس اخذ وكالت از        صوري قانون و  شخاص مختلف با هدف رعايت  سهام بانك از طريق ا گوناگون، از جمله خريد 

  .هااشخاص مذكور براي خلع و سلب تمامي حقوق ناشي از سهام آن
  

شكالت مذكور، بانك مركزي  چالش سي تطبيقي را در     ها و م شت تا مطالعه و برر سالمي ايران را بر آن دا جمهوري ا

سهام بانك  شور   اين زمينه با هدف آگاهي از الگوهاي متداول چارچوب مقرراتي تملك  ساير ك ساند.  ها در  ها به انجام ر

سهامداري بانك    هاي اين مطالعه نشان داد كه يافته مركززدايي كه هدف ماده ها نسبت به ت در بيشتر كشورها، تمركز در 

ها در باشد. علت نيز آن است كه بانك  ) قانون اساسي بوده، امري غالب مي  44هاي كلي اصل ( ) قانون اجراي سياست  5(

گيرد كه پذير قرار مياختيار سهامداران شناخته شده و داراي امكانات مالي، كارشناسي، تخصصي، مديريتي و مسئوليت         

الگوي  ها داشته باشند.سازد نظارت مؤثرتري را نسبت به بانكتر و مراجع نظارتي را قادر ميفگويي را شفاند پاسخآيفر

سطوح مختلفي   آن است كه ها يافتگي در خصوص مقررات ناظر بر تملك سهام بانك  غالب كشورها فارغ از درجه توسعه  

ز سطوح بيانگر امكان كسب يك كرسي    و بيشتر كه هر يك ا  66، 50، 33، 20، 10( براي تملك سهام مؤسسات مذكور   

سهام بانك   هيأت مديره است) در قانون تعريف مي  سقف مشخصي (   شود. در اين حالت، اشخاص براي تملك   10ها تا 

صرفاً با موافقت و مجوز مقام نظارت بانكي         سهام بيش از آن،  صي ندارند. ليكن امكان تملك  صد) نياز به مجوز خا در

ست. مقام ن امكان ضي،        پذير ا شرايط بودن متقا صورت احراز حائز  صرفاً در  ضوابطي مدون و  ظارت بانكي نيز مبتني بر 

ــميم مي  مقام نظارت بانکي از اختيارات کافي براي الزام برخي نمايد. همچنين   اتخاذ تص

ــهامداران که مخاطره ــوب ميس ــحيح بانک محس ــوند و يا بدون اي براي مديريت ص ش

اند، به واگذاري سهام به ام بانکي را تملک نمودهمجوز، بيش از حدود مقرر، سه

ها ضمن آن كه در اين الگو، تمايزي بين اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تملك سهام بانك غير برخوردار است.
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ـــت که بانکوجود ندارد.  ـــحيح چنين تدابيري آن اس ـــل اجراي ص ها در اختيار ماحص

شناخته سي، مديريتي و نظارتي و شده و داراي امکانات مالي، سهامداران  شنا کار

تا در مواقع لزوم از جمله زماني که  گيردپذير قرار ميحال مســـئوليتدر عين

ــکل و کمبود مي ــود، از توان مالي آنبانک به لحاظ نقدينگي دچار مش ها براي ش

 ها از ثباتبه تبع آن نيز، بانك .دشواستفاده  افزايش سرمايه و تزريق منابع جديد به بانک

شتري برخوردار مي    ستحكام بي سهامداران  مالحظات نظارتي خود را از طريق  تواندمرجع نظارت بانكي ميو شوند  و ا

شرايط  شاند.   عمده و واجد  ست که توأمان، مراجع نظارت بانکي از طريق جامه عمل بپو گفتني ا

ـــع محدوديت ترجيحي نمايند که بانک به منبع مالي ها و الزاماتي، مراقبت ميوض

شود شدن اين موضوع بود    هاي بررسي از ديگر نتايج و يافته .مالکان خود تبديل ن هاي اين بانك، مشخص 

ــهام بانك ــهامداران نيز مفيد بوده و مي كه تمركز س ــت، از منظر س تواند ها عالوه بر آن كه واجد آثار مثبت نظارتي اس

  ها شود.هاي داخلي بانكموجب ارتقاي كارآمدي و كنترل

ــاليان اخير تالشگفته، شيت به موارد پيبا عنا ــالمي ايران طي س ) قانون 5( تا ماده نمود بانك مركزي جمهوري اس

وأمان پس از طرح تاي مورد بازنگري قرار دهد. ) قانون اساسي از طريق تنظيم  اليحه44(هاي كلي اصل اجراي سياست

سالمي نيز طرحي را بر مبناي          شوراي ا شريح ابعاد مختلف آن، نمايندگان محترم مجلس  سط اين بانك و ت ضوع تو مو

صالح ماده (  ست   ) 5مالحظات و نظرات بانك مركزي براي ا سيا صل ( قانون اجراي  سي   44هاي كلي ا سا تهيه  ) قانون ا

صالح ق "كردند كه نهايتاً تحت عنوان  ست يس  يانون اجراقانون ا صل چهل و چهارم (  يكل يهاا س   44ا سا در  "ي) قانون ا

مورد تأييد شوراي نگهبان   20/4/1397رسيد و در تاريخ  ب يبه تصو مجلس شوراي اسالمي    22/3/1397جلسه مورخ  

 قانون اساسي واقع شد.

هاي ) قانون اجراي سياست٥) قانون جديد که جايگزين ماده (١در ماده (

صل چهل و چهارم ( ست؛ " ٤٤کلي ا شده، مقرر گرديده ا سي  سا تملك  ) قانون ا

شوند  يا ميس شده ين قانون تأسيب ايا بعد از تصو يكه قبل  يربانكيغ مؤسسات اعتباري   ها واعم از بانك يسهام مؤسسات اعتبار   

سهام آن  يدولت يهاا بانكي صد (    يها واگذار مكه  سقف ده در ست.   ٪10شود تا  سط مالك واحد بدون اخذ مجوز مجاز ا ) تو

سهام هر  يهمچن سطح ب   يك از مؤسسات اعتبار  ين تملك  ست درصد   ي) تا ب٪10ش از ده درصد ( يمزبور توسط مالك واحد در دو 

س ٪20ست درصد (  يش از بي) و ب20٪( سه درصد (   ي) تا  شنهاد  يكه به پ يو به موجب دستورالعمل  يبا مجوز بانك مركز) ٪33و 

صو  يبانك مركز شورا يو ت صوب م  يب  سا    يشود مجاز م يپول و اعتبار م سهام  شد. تملك  سات اعتبار  يبا س زان  يبه هر م ير مؤ

سهامدار است، بدون مجوز بانك مر  ٪10ش از ده درصد ( يب ياز مؤسسات اعتبار   يكيكه در  يتوسط مالك واحد  ممنوع   يكز) 

ست  صره ( .ا شخص «) اين ماده، ١وفق تب شخاصيمالک واحد به   حقيقي يا ا ا
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ستقل هب يحقوق شخص حقيش از يا بيطور م شود که ياطالق م يحقوق يا يقيک 

ــخ ــورا يص بانک مرکزيبه تش ــتورالعمل ش پول و اعتبار،  يو در قالب دس

با  يتيريمدا ي يابتي) نيو نســب ي(ســبب يشــاوندي، خويروابط مال يدارا

سهام مؤسسات اعتباري بيش     « دارد ) مقرر مي٢همچنين تبصره (». باشنديگر ميکدي مالك 

باشد و   از حدود مجاز ذكر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي    

شده و حق تقدم فروش رفته ن     سهام توزيع  سود  صد درصد (     درآمد حاصل از  سهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ  )  ٪100سبت به 

صادي و دارايي تفويض مي       مي سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقت شي از  به  .»...شود شود و حق رأي نا

أت يم هيبا تصـــم ين قانون، بانک مرکزي) ا٣عالوه، بر اســـاس تبصـــره (

وح طمجوز تملک مالک واحد در ســـار ابطال ياخت يها، دارابانک يانتظام

ــد م ١٠ش از يب ــد.يدرص ــره ( باش ) ماده قانوني جديد مقرر ٤همچنين تبص

شخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غيرايراني، از تاريخ ابالغ اين « کند مي ا

  ».  قانون در شمول حکم اين ماده يکسان هستند

سخه از قانون مذکور و اعالم اين  ضمن ايفاد يک ن ضوابط در خاتمه،  که 

ـــتور کار قرار اجرايي حکم قانوني فوق ـــط بانک مرکزي در دس الذکر توس

سريع و با  ستور فرمايند مراتب به قيد ت ست د شمند ا ست، خواه گرفته ا

، به تمامي ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦لحاظ مفاد بخشـــنامه شـــماره 

سهامدارانيهمچنربط و واحدهاي ذي سه اعتباري غ/کآن بان ن  س يربانکي مؤ

  شود. يرسانابالغ و اطالع

  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي 

 نژادارجمند
 آباديحميدرضا غني

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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) قانون ۴۴(اصالح قانون اجرای سياست های کلی اصل چهل و چهارم قانون 

 اساسی

  

 حجت االسالم والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی

 رياست محترم جمهوری اسالمی ايران

 

سوم( ست و  صد و بي صل يک سالمی  ۱۲۳در اجرای ا سی جمهوری ا سا ) قانون ا

صل چهل و چهارم ( ست های کلی ا سيا صالح قانون اجرای  ) ۴۴ايران قانون ا

به مجلس شورای اسالمی تقديم شده بود، با قانون اساسی که با عنوان طرح 

و تأييد شورای محترم  ۱۳۹۷/۳/۲۲تصويب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 

 .نگهبان، به پيوست ابالغ می شود

  

 رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الريجانی

  

 

                        ۵۳۶۴۵ شماره

٢٨/٠٤/١٣٩٧  

 

 وزارت امور اقتصادی و دارايی

 

اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران به در اجرای 

) ۴۴قانون اصالح قانون اجرای سياست های کلی اصل چهل و چهارم («پيوست 

سی سا ست و دوم خرداد » قانون ا شنبه مورخ بي سه  سه علنی روز  که در جل

صويب و در تاريخ  سالمی ت شورای ا صد و نود و هفت مجلس  سي ماه يکهزار و 

شماره  ۱۳۹۷/۴/۲۰ سيده و طی نامه  شورای نگهبان ر  ۳۴۳/۳۲۰۸۱به تأييد 

مجلس شــورای اســالمی واصــل گرديده، جهت اجراء ابالغ می  ۱۳۹۷/۴/۲۵مورخ 

 .گردد

 رئيس جمهور ـ حسن روحانی

  

انون ) ق٤٤قانون اصالح قانون اجرای سياست های کلی اصل چهل و چهارم (

 اساسی

 :) قانون و تبصره های آن می شود۵(ـ متن زير جايگزين ماده ۱ماده

 

ـــ مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غيربانکی غيردولتی که قبل  ۵ماده ـ

شوند، يا بانکهای دولتی  شده يا می  سيس  صويب اين قانون تأ يا بعد از ت
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 ٣٠٠صفحه 

که ســهام آنها واگذار می شــود، صــرفاً در قالب شــرکتهای ســهامی عام و 

سهامی عام مجاز به فعاليت سات تا  تعاونی  س سهام اين مؤ ستند، تملک  ه

صد( ست. همچنين ٪۱۰سقف ده در سط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز ا ) تو

تملک سهام هر يک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح 

) تا ٪۲۰) و بيش از بيست درصد(٪۲۰) تا بيست درصد(٪۱۰بيش از ده درصد(

صد( سه در ستورالعملی که به ) با مجوز بانک ٪۳۳سی و  مرکزی و به موجب د

شود مجاز  صوب می  شورای پول و اعتبار، م صويب  شنهاد بانک مرکزی و ت پي

سط مالک  سات اعتباری به هر ميزان تو س ساير مؤ سهام  شد. تملک  می با

) ســهامدار ٪۱۰واحدی که در يکی از مؤســســات اعتباری بيش از ده درصــد(

 .است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است

 

ــ مالک واحد به شخص يا اشخاص حقيقی يا حقوقی به طور مستقل يا ۱تبصره ـ

بيش از يک شخص حقيقی يا حقوقی اطالق می شود که به تشخيص بانک مرکزی و 

در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خويشاوندی 

 .(سببی يا نسبی)، نيابتی يا مديريتی با يکديگر می باشند

 

ـــ مالک سهام مؤسسات اعتباری بيش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت ۲تبصره ـ

ـــهام مازاد، فاقد حقوق مالکيت اعم از حق رأی، دريافت حق تقدم و  به س

شده و حق تقدم  سهام توزيع  سود  صل از  شد و درآمد حا سود می با دريافت 

می ) ٪۱۰۰فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول ماليات با نرخ صد درصد(

ــهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور  ــی از س ــود و حق رأی ناش ش

صويب اين  شود. مالک واحدی که تا پيش از ت صادی و دارايی تفويض می  اقت

شده  سات اعتباری بيش از حدود مجاز  س سهام هر يک از مؤ قانون، دارنده 

شدن اين قان سال از تاريخ الزم االجراء  صت دارد ظرف مدت يک  ست، فر ون ا

يا وقوع حادثه قهری، نســبت به اخذ مجوز الزم برای هر ســطح اقدام و يا 

صدر  شمول مقررات  صورت م سهام خود را واگذار نمايد، در غير اين  مازاد 

 .اين تبصره می شود

 

ـــــ بانک مرکزی می تواند با تصميم هيأت انتظامی بانکها، مجوز ۳تبصره

 .) را ابطال نمايد٪۱۰درصد(تملک مالک واحد در سطوح بيش از ده 

 

ـ اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی و غيرايرانی، از تاريخ ابالغ اين ۴تبصره

 .قانون در شمول حکم اين ماده يکسان هستند

 

 :) قانون، اصالحات زير صورت می پذيرد۶ـ در ماده (۲ماده
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 :) به شرح زير اصالح می شود۳الف ـ بند (

 

و غيرمستقيم سهام و عضو (کرسی در هيأت ــــ مجموع حق مالکيت مستقيم  ۳

) برای اشخاص حقوقی ٪۴۰مديره ) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد(

ضوع بند( صادی دارند، مجاز ۱مو ) اين ماده، که قانوناً مجوز فعاليت اقت

  .می باشد

 

 :) به شرح زير اصالح می شود۳) بند (۲ب ـ تبصره (

 

صره ضوع بن۲تب شخاص حقوقی مو ــــ ا شرکتهای تابعه و ۱د (ـ ) اين ماده و 

وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و کرسی 

مديريتی (ســـهم در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصــــادی مازاد چهل 

) را از تاريخ تصويب اين اصالحيه به صورت مرحله ای حداکثر تا ٪۴۰درصد(

ــال پس از ابالغ اين قانون واگ ــه س ــخاص حقوقی مذکور س ذار نمايند. اش

ماه پس از  يک  مدت  حداکثر ظرف  ند گزارش اجرای اين تبصـــره را  مکلف

واگذاری مازاد ســهام يا هر شــش ماه يکبار به شــورای رقابت و ســازمان 

 .بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند

 

 :) قانون، اصالحات زير صورت می پذيرد۱۲ـ در ماده (۳ماده

 

) اصالح می ٪۵) به پنج درصد(٪۰/۵)، عبارت نيم درصد(۱الف ـــــ در بند (

 .شود

 

 :) به شرح زير اصالح می شود۲ب ـ بند (

 

ـــ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی ۲ ـ

شند، حداکثر حق  سهامی عام با شرکت  سهامی عام يا  فراگير ملی، تعاونی 

ته و ساير اشخاص حقوقی متناسب با ) سهام را داش٪۲۰مالکيت بيست درصد (

ـــتقيم خود حداکثر حق مالکيت ده  ـــتقيم و غيرمس ـــهامداران مس تعداد س

صد( سهامی عام ٪۱۰در شت. در مواردی که تعاونی  سهام را خواهند دا ) از 

شود احکام ماده ( ) اين قانون ۲در حوزه فعاليت های پولی و بانکی وارد 

 .بر اين ماده قانونی حاکم خواهد بود

 



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٣٠٢صفحه 

ـــ در بند( جايگزين » می تواند با بلوک بندی برگزار شود«)، عبارت ۵پ ـ

 .می شود» با بلوک بندی برگزار خواهد شد«

 

، حذف می ۱۳۹۵/۶/۷) قانون، اصالحی مصوب ۲۴) ماده (۳ـــــ  تبصره (۴ماده

 .شود

 

) ۱) قانون با عنوان تبصره (۳۱ـ يک تبصره به شرح زير به ماده ( ۵ماده

 :) تغيير می کند۲تبصره قبلی به (اضافه و شماره 

 

ـــ در هر موردی که مزايايی از قبيل حق اوالد، کمک هزينه عائله ۱تبصره ـ

مندی، کمک هزينه ازدواج، عيدی، فوت و بيمه عمر و حوادث بازنشــســتگان 

ست و به  شده مقرر بوده ا ستگان بنگاه واگذار  ش برای  کارکنان و بازن

سطه واگذاری، کارفرمای بخش غير شوری بر وا ستگی ک ش صندوق بازن دولتی و 

ست  مبنای قوانين، تکليفی برای پرداخت مزايای مقرر ندارد، دولت مکلف ا

ــور پيش بينی الزم را در بودجه  ــنواتی کل کش ــاله در اليحه بودجه س هرس

صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذارشده که ميزان 

تگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه آن همه ساله توسط صندوق بازنشس

ــندوق  ــط ص ــود، به عمل آورده و اينگونه پرداخت توس و بودجه اعالم می ش

 .بازنشستگی کشوری صورت گيرد

 

»  تعيين مصاديق و«) قانون، عبارت ۵۸) ماده (۵ـ به ابتدای بند ( ۶ماده

 .اضافه می شود

 

 :) قانون می شود۵۹ـ  متن زير جايگزين ماده (۷ماده 

 

ـــــ شورای رقابت مکلف است در حوزه کاالها و خدماتی که بازار   ۵۹ماده

سيس نهاد  صار بوده و نيازمند تأ صداق انح شورا م شخيص اين  آنها به ت

سنامه نهاد (تنظيم گر  سا سيس و ا شنهاد تأ ست، پي ستقل (تنظيم گر) ا م

سه ماه  ست ظرف مدت  سال نمايد. هيأت دولت مکلف ا شی) را به دولت ار بخ

دريافت پيشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی الزم را جهت تأسيس نهاد  از

مزبور انجام دهد. تأسيس نهادهای تنظيم گر بخشی تنها به موجب قانون و 

 .با رعايت احکام ذيل امکان پذير خواهد بود
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ـ مرکز ملی رقابت انجام وظايف دبيرخانه و پشتيبانی اين نهادها ۱تبصره

 .را برعهده دارد

 

صره شی بايد موارد زير را در ۲تب سنامه نهادهای تنظيم گر بخ سا ــــ ا ـ

 :برگيرد

 

 :الف ـ حيطه اختيارات نهاد تنظيم گر به گونه ای است که

 

ـــــ آن دسته از وظايف و اختيارات شورای رقابت که به نهاد تنظيم گر ۱

 .بخشی واگذار می شود، مشخص شود

 

ــ وظايف و اختيارات تعيين شده برای نهاد۲ تنظيم  گر از وظايف شورای  ـ

 .رقابت و ساير دستگاهها و نهادها سلب شود

 

ــ هيچ يک از نهادهای تنظيم  گر بخشی نتواند مغاير با اين قانون يا ۳ ـ

صميمی بگيرد  سهيل رقابت ت شورای رقابت در زمينه ت صوبات قبل و بعدی  م

 .يا اقدامی کند

 

شورای رقابت صل مغايرت ها،  شخيص و حل و ف ست و ترتيبات اجرای  مرجع ت ا

آن با توجه به مالحظات هر حوزه در اســاســنامه نهاد تنظيم گر مشــخص می 

 .شود

 

ــ ترکيب اعضای نهاد تنظيم گر و شرايط انتخاب آنها به گونه ای است  ب ـ

 :که

 

ــ به منظور واگذاری تمام يا بخشی از اختيارات موضوع ماده (۱ ) اين ۶۱ـ

ــات به  ــائيه در ترکيب قانون، دو نفر از قض انتخاب و حکم رئيس قوه قض

 .اعضای نهاد تنظيم گر بخشی عضويت داشته باشند

 

ــــــ ترکيب اعضــای متشــکل از نمايندگان دســتگاههای اجرائی ذی ربط، ۲

صادی  صاحبنظران درحوزه های حقوقی و اقت شهای غيردولتی و  نمايندگان بخ

 .باشند
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نهادهای تنظيم گر بخشی شامل ـــــ الزامات ساختاری مربوط به استقالل ۳

شورای رقابت ۵۶) و (۵۵ترتيباتی که در مواد ( ضای  ) اين قانون برای اع

 .ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظيم گر بخشی نيز رعايت شوند

 

 .) اين قانون برای اعضاء لحاظ شود۵۳ـ شرايط مندرج در بند (ب) ماده (۴

 

 :شی به گونه ای است کهپ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظيم گر بخ

 

ـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظيم، عوارضی را دريافت کند و با رعايت ۱

ــی هر يک از نهادهای تنظيم گر  ــاص قوانين مربوطه به عنوان درآمد اختص

بخشی اختصاص دهد. ميزان اين عوارض بايد به صورت ساالنه در اليحه بودجه 

 .پيشنهاد شود

 

ــ حداقل و حداکثر ميزا۲ ن عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد ـ

 .تنظيم گر آن بخش تعيين شود

 

 :) قانون می شود۶۳ـ متن زير جايگزين ماده ( ۸ماده

 

ـــ کليه تصميمات شورای رقابت و نهادهای تنظيم گر بخشی موضوع  ۶۳ماده ـ

ــرفاً قابل ۵۹ماده ( ــت روز از تاريخ ابالغ به ذی نفع، ص )، ظرف مدت بيس

ضوع ماده (تجديدنظ ست. اين مدت ۶۴ر در هيأت تجديدنظر مو ) اين قانون ا

برای اشــخاص مقيم خارج از کشــور دوماه می باشــد. در صــورت عدم ارائه 

درخواســت تجديدنظر در مدت يادشــده و همچنين در صــورت تأييد تصــميمات 

 .شورا در هيأت تجديدنظر، اين تصميمات قطعی هستند

 

ه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و قانون فوق مشتمل بر هشت ماد

دوم خردادماه يکهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شورای اسالمی تصويب شد 

 .به تأييد شورای نگهبان رسيد ۱۳۹۷/۴/۲۰و در تاريخ 

 

 رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الريجانی

  

  

    



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٣٠٥صفحه 

اجرای  توضيحات درخصوص؛ ٢١/٠٦/١٣٩٧ مورخ ٢١٣٢١٦/٩٧بخشنامه شماره  -١٤

  کل کشور ١٣٩٧) قانون بودجه سال١٦بند (و) تبصره (

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستمديران عامل محترم بانک

 موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئال

  با سالم؛

ــار دارند؛ در  ــتحض ، همانگونه كه اس ــره (» و«بند احتراماً ) ١٦تبص

ــال  ــده بود:  ١٣٩٧قانون بودجه س ــور مقرر ش ــويق «کل کش به منظور تش

ها و مؤســـســـات مالي و اعتباري توليدكنندگان و تســـويه مطالبات بانك

سال  شتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان  شده  ۱۳۹۶چنانچه م سيد  سرر

ها تسويه نمايند، بانك ۱۳۹۷باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه 

ري مكلفند اصــل و ســود خود را مطابق قرارداد و مؤســســات مالي و اعتبا

 ».اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند

مورخ  ٤٥٨٢١/٩٧الذکر طي بخشنامه شماره پس از آن که حکم قانوني فوق

ستعالمات متعددي  ١٨/٢/١٣٩٧ سئواالت و ا شد،  شور ابالغ  شبکه بانکي ک به 

ن بانک واصـــل گرديد. ليکن از آنجايي که به مفاد آن به ايدرخصـــوص 

صل  ستناد ا شوراي  ٧٣ا سير قوانين عادي، مجلس  سي، مرجع تف سا قانون ا

باشد، بانک مرکزي ضمن پاسخگويي به استعالمات مذکور، مکاتبات اسالمي مي

شکالت با مراجع ذي ربط از جمله مجلس مختلفي نيز با هدف رفع ابهامات و م

  ت محترم انجام داد.شوراي اسالمي و دول

کميســيون فرعي  ٢٧/٥/١٣٩٧با عنايت به تصــميم متخذه در جلســه مورخ 

کميســيون اقتصــاد دفتر هيأت دولت و به اســتناد نظريه تفســيري شــماره 

هدف  ١٠/٣/١٣٧٦مورخ  ٥٨٣/٢١/٧٦ با  بان و همچنين  شـــوراي محترم نگه

ساعدت به بنگاه صادي داراي بدهي غيرجام شبکه باهاي اقت شور ري به  نکي ک

، مراتب کيها و مؤسسات اعتباري غيربانو نيز تسهيل تسويه مطالبات بانک

  رساند:ذيل را در خصوص حکم قانوني مورد نظر به استحضار مي

ـــــاره اطالق بر  .١ ـــــدراالش ــانوني ص ــه در حکم ق ــارت جريم عب

د تأخير تأديه دين با نرخ ســـو التفاوت نرخ وجه التزاممابه/مازاد«

  دارد. » درصد) ٦قرارداد (براساس مقررات فعلي به ميزان 

باشـــند، لذا بدهي مشـــموالن حکم قانوني مذکور توليدکنندگان مي .٢

سررسيد شده توليدکنندگان (هر ميزان اقساط سررسيد شده) مشمول اين 

 باشد.بند قانوني مي

سويه«منظور از عبارت  .٣ شده » ت سيد سرر سويه بخش  در بند مذکور، ت

باشـــد. به عبارت ديگر براي برخورداري از مزاياي قانوني مذکور مي

 تسويه اقساط سررسيد نشده ضرورتي ندارد.
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	١٣٩٧سال 

 
 

 ٣٠٦صفحه 

سال  .٤ شده ١٣٩٦قراردادهايي که قبل از  سيد تعيين تکليف  سرر اند و 

 باشد.و بعد از آن است، مشمول حکم قانوني مذکور نمي ١٣٩٧آن سال 

ا انعقاد قرارداد جديد، نظر به مختومه شـــدن قراردادهاي قبلي ب .٥

سال  سبات خواهد ١٣٩٦قرارداد جاري (نافذ در پايان  ) مبناي عمل محا

 بود.

در بند » بدهي معوق«نظر به ســـئواالت متعدد در ارتباط با عبارت  .٦

سيد سرر شده، هرگونه بدهي  سال /ياد شده در پايان  شده پرداخت ن حال 

 باشد. مشمول حکم مذکور مي ١٣٩٦

همانگونه که در بند قانوني مذکور اشاره شده است، تسهيالت اعطايي  .٧

توليدکنندگان داراي بدون تعيين ميزان حجم بدهي مورد نظر است. لذا 

ــال  ــده در پايان س ــده پرداخت نش ــيد ش ــررس  ١٣٩٦هر ميزان بدهي س

 مند گردند.هرهبتوانند از مزاياي بند قانوني فوق مي

ــرط برخورداري از مزاياي ب .٨ ــتن ش ــدرالذکر، داش بدهي ند قانوني ص

و همچنين تسويه آن تا  ١٣٩٦سررسيد شده پرداخت نشده در پايان سال 

از اين رو چنانچه توليدکنندگان از اســت،  ١٣٩٧پايان شــهريور ســال 

و تا قبل از اجرايي شدن قانون جديد، بدهي خود را  ١٣٩٧ابتداي سال 

توانند در صورت اشند، ميبازپرداخت و يا اقدام به امهال آن نموده ب

درخواســــت، از مزاياي بند قانوني مذکور برخوردار گردند. در اين 

سويه حالت بانک مي ساب ت شتري را به ح سوي م تواند مبالغ پرداختي از 

 در حالت جديد منظور نمايد. 

در خاتمه، ضـــمن اعالم اين که اصـــالح و تمديد مهلت زمان اجراي حکم 

کار مجلس شــوراي اســالمي قرار دارد و همچنين  قانوني مذکور، در دســتور

ها و مؤســســات اعتباري غيربانکي در حســن تأکيد مجدد بر مســئوليت بانک

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد اجراي حکم قانوني ياد شده، 

به  ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦تســريع و با لحاظ مفاد بخشــنامه شــماره 

مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ شده و بر /ربط آن بانک تمامي واحدهاي ذي

  حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبدالمهدي 

 نژادارجمند
 آباديحميدرضا غني

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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 ٣٠٧صفحه 

ابالغ دستورالعمل نحوه ؛ ٢١/٠٨/١٣٩٧ مورخ ٢٩١٧٢٩/٩٧بخشنامه شماره  -١٥

تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در 

  ايران

 هاي خارجي فعال در کشورشعب و دفاتر نمايندگي بانک

  باسالم؛

، همان چه تاکنون مبناي مقرراتي آنگونه که اســتحضــار دارند، احتراماً

ــيس، فعاليت  ــعب بانکتأس هاي خارجي و همچنين دفاتر نمايندگي و نظارت ش

نامه اجرايي نحوه تأسيس آيين«قرار داشته،  هاي خارجي در داخل کشوربانک

ــعب بانک ــه م» هاي خارجي در ايرانو عمليات ش ــوب جلس  ٢٨/١٢/١٣٨٧ورخ مص

و  دستورالعمل اجرايي نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت«هيأت محترم وزيران و 

مصوب هيأت عامل محترم بانک مرکزي » هاي خارجي در ايرانتعطيلي شعب بانک

نامه نحوه آيين«هاي خارجي و جمهوري اســـالمي ايران درخصـــوص شـــعب بانک

سيس، فعاليت و انحالل دفاتر نمايندگي بانك شور جمهوري تأ هاي خارجي در ك

صوب جلسه مورخ » اسالمي ايران ترم پول و اعتبار در شوراي مح ١٣/٣/١٣٦٣م

ــت. از آنجايي که با عنايت  هاي خارجيمورد دفاتر نمايندگي بانک بوده اس

ــاخت به تغييرات عمده ــبدر زيرس کار وهاي عملياتي، مقرراتي و نظارتي کس

کداري طي ســـنوات اخير  عامالت بان ــــده در ت جاد ش و همچنين تحوالت اي

رويکرد تســـهيل ورود ذکر با الاصـــالح و بازنگري مقررات فوقالمللي، بين

ــيات لالملهاي معتبر بينبانک ــرايط و مقتض ــتر با ش ي و تطابق هرچه بيش

رکزي جمهوري اســالمي ايران مقررات ياد منمود، لذا بانک ضــروري ميکنوني 

صوصگيري از يافتهبهرهرا با شده  شده در خ صل از مطالعات انجام   هاي حا

و همچنين لحاظ اقتضائات کنوني  مقررات ساير كشورها در ايــــن رابطــــه

کشور مورد اصالح و بازنگري قرار داد و به منظور يکپارچه سازي و انسجام 

هرچه بيشتر و تجميع مقررات مرتبط با يکديگر، دستورالعمل واحدي را تحت 

ـــعبه و دفتر «عنوان  ـــيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي ش ـــتورالعمل نحوه تأس دس

تدوين و براي تصويب نهايي به شوراي پول و  »رانخارجي در اي نمايندگي بانک

شنهادي در يک ستورالعمل پي ست اعتبار تقديم نمود. در ادامه د هزار و دوي

سه مورخ  صتمين جل ش شوراي محترم پول و اعتبار مطرح و به  ٢٤/٧/١٣٩٧و 

اهم  گردد.فاد مياي از آن جهت استحضار ايتصويب رسيد که به پيوست نسخه

  باشد:اظ شده در دستورالعمل مصوب به شرح ذيل مياصالحات لح

  تعيين شرايط براي بانک خارجي متقاضي تأسيس شعبه يا دفتر نمايندگي، از

ضي  شروع فعاليت بانک خارجي متقا سال از تاريخ  جمله آن که؛ حداقل پنج 

از تاريخ شروع فعاليت بانک خارجي متقاضي تأسيس  سه سالتأسيس شعبه و 

ــور مبدأ  ــد. همچنين تأييديه مرجع نظارتي کش ــته باش دفتر نمايندگي گذش

ـــالمت مالي و تطبيق  بات و س ـــي از ث قاض مبني بر برخورداري بانک مت

يت عال با هاي آن با الزامات مالي بينف بارزه  المللي نظير مقررات م

 يسم وجود داشته باشد. پولشويي و تأمين مالي ترور

 ــدور اجازه ــولي، اجازهنامهص ــطح موافقت اص ــه س ــيس و ها در س نامه تأس

   ندگي بانک خارجي.نامه فعاليت براي شعبه و دفتر نماياجازه
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 ٣٠٨صفحه 

  تعيين شــرايط عمومي براي مدير شــعبه يا دفتر نمايندگي نظير: اقامت

شاء، اختالس سابقه محکوميت قطعي به ارت شتن  ، خيانت در در ايران، ندا

امانت، کالهبرداري، پولشــويي و فرار مالياتي و همچنين تأييد صــالحيت 

 تخصصي مدير شعبه به تشخيص بانک مرکزي.

  ــرفاً مجاز دفتر نمايندگي مبني بر اينتعيين حدود و ثغور فعاليت که ص

شاوره اي، بازاريابي و هماهنگ کننده امور ميان بانک به انجام امور م

تواند اعتباري و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي بوده و نميخارجي، مؤسسات 

ــاير فعاليت ــادي به عمليات بانکي و ارايه خدمات بانکي و س هاي اقتص

 درآمدزا مبادرت ورزد.

   شعبه شعبه نوع اول و  سط بانک خارجي در قالب  شعبه تو سيس  امکان تأ

 نوع دوم.

   باشد. نميشعبه نوع دوم تحت هيچ شرايطي مجاز به دريافت سپرده 

   سپرده شعبه نوع اول شروع فعاليت مجاز به قبول  سال پس از  تا يک 

ـــد. پس از اتمام مهلت مزبور، با تأييد بانک مرکزي به مدت نمي  ٢باش

گذاري از انداز و سرمايهالحسنه پسسال صرفاً مجاز به قبول سپرده قرض

به موافقت  لذکر، منوطباشد. در پايان مدت زمان اخيرااشخاص حقوقي مي

ــخاص اعم از بانک مرکزي مي ــپرده از تمامي اش ــبت به قبول س تواند نس

 حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.

 سپرده شعبه نوع اول، در هرزمان نبايد بيش مجموع  سط  هاي دريافتي تو

 برابر سرمايه اعطايي آن باشد. ١٢از 

 شعبه با توجه به نوع آن؛ حد سيس  سرمايه مورد نياز براي تأ اقل مبلغ 

شعبه نوع اول و  ١٠ شعبه نوع  ٥ميليون يورو براي  ميليون يورو براي 

  تعيين شده است. دوم

   شعبه به نگهداري حداقل ميزان صد مانده هر يک از اقالم  ٨٠الزام  در

ــورتهاي خود، طبق آخردارايي ــده، در دين ص ــي ش ــابرس اخل هاي مالي حس

  ايران.

  نوع دوم از مؤسسات اعتباري مجموع مانده تسهيالت دريافتي توسط شعبه

سهام  صاحبان  سه برابر حقوق  و بانک خارجي در هر زمان نبايد بيش از 

  شعبه باشد.

  ضافه نمودن اقدامات انتظامي و نظارتي بانک مرکزي در برابر تخلفات ا

  شعبه بانک خارجي؛

  تعيين جريمه نقدي بابت تخلف شــعبه بانک خارجي از مفاد دســتورالعمل

سا شنهادي و  صد  ير قوانين و مقررات پولي و بانکي تا ميزانپي پنج در

  آخرين سرمايه اعطايي شعبه.

ـتاي در خاتمه، ضمن آن كه اميد است دستورالعمل ابالغي بتواند در راس

شعب و دفاتر نمايندگي بانک ضور  شتر فرآيند ح سهيل هرچه بي هاي خارجي ت

المللي را نمؤثر افتد و زمينــــــه افزايش ارتباطات بانکي در ســطح بي
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 ٣٠٩صفحه 

شمند  ستورالعمل فراهم نمايد، خواه ست تمهيدات الزم به منظور اجراي د ا

  مذکور اتخاذ شده و بر حسن اجراي آن، نظارت دقيـق صورت پذيرد.

  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
 محمد خداياري آباديحميدرضا غني

٣٨٣١-٠٢ ٣٢١٥-٠٢ 
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دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر «

 »نمايندگي بانک خارجي در ايران

ــالمي  ــنهاد بانک مرکزي جمهوري اس ــوراي پول و اعتبار بنا به پيش ش

) قانون پولي و بانکي کشــور، ١١ايران و با اســتناد به بند (ب) ماده (

شرايط  سهيل  ستاي ت ضور بانکدر را شور و با هاي معتبر بينح المللي در ک

بت قا ياييهدف افزايش ر جاد پو بانکي پذيري، تعميق و اي که  ، در شـــب

دســتورالعمل نحوه تأســيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شــعبه و دفتر نمايندگي بانک «

شود، به ناميده مي »دستورالعمل«به اختصار  که از اين پس »خارجي در ايران

  نمود. شرح ذيل تصويب 
 

  تعاريف و کليات -فصل اول

به  مشــروح مربوط عبارات جاي به عناوين ذيل دســتورالعمل اين در -١  ماده

 روند:مي كار

 کشور جمهوري اسالمي ايران؛ ايران: -  ١  -١

 ايران؛ اسالمي جمهوري مرکزي بانک :مرکزي بانک -  ٢  -١

سه -  ٣  -١ س سه اعتباري غيربانکي که به  :اعتباري مؤ س موجب بانک يا مؤ

قانون و يا با مجوز بانک مرکزي تأســيس شــده و تحت 

 نظارت آن بانک قرار دارد؛

ــه خارجي: بانک -  ٤  -١ ــس در خارج از ايران  تحت عنوان "بانک" کهاي مؤس

تحت نظارت مرجع نظارت بانکي کشور متبوع خويش  و تأسيس

 دارد؛بانکي اشتغال  کسب و کاربه 

 انجام عمليات بانکي و ارايه خدمات بانکي؛ کسب و کار بانکي: -  ٥  -١

 دفتر اي و شعبه سيتأس يمتقاض که يخارج بانک بانک خارجي متقاضي: -  ٦  -١

 ؛باشديم رانيا در يندگينما

 ؛متبوع کشور بانک خارجي در بر ناظر مسئول مقام مرجع نظارتي: -  ٧  -١

شتمل بر  :شعبه -  ٨  -١ شعبه نوع اول و يا نوع دوم بانک خارجي که در م

 شود؛دستورالعمل در ايران تأسيس ميچارچوب اين 

ــعبه مدير -  ٩  -١ ــتمل بر رئيس و معاون  :يندگينما دفتر/ش ــعبهمش دفتر /ش

 ؛يندگينما

تواند در : واحد عملياتي از بانک خارجي است که ميشعبه نوع اول -  ١٠  -١

چارچوب اين دستورالعمل نسبت به انجام عمليات بانکي و 

 ارايه خدمات بانکي اقدام نمايد؛

ــعبه نوع دوم: -  ١١  -١ ــت که مجاز به  ش واحد عملياتي از بانک خارجي اس

تواند به اعطاي تسهيالت دريافت سپرده نبوده و صرفاً مي
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و ارايه خدمات بانکي در چارچوب اين دســـتورالعمل، 

 مبادرت نمايد؛

واحد عملياتي از بانک خارجي اســت که صــرفاً به دفتر نمايندگي:  -  ١٢  -١

 نندهاي، بازاريابي و هماهنگ کانجام امور مشــــاوره

امور ميان بانک خارجي، مؤسسات اعتباري، ساير اشخاص 

نمايد و مجاز به حقوقي و اشـــخاص حقيقي  مبادرت مي

انجام عمليات بانکي و ارايه خدمات بانکي و ســــاير 

 باشد.  هاي اقتصادي درآمدزا نميفعاليت

کارگيري آن دريافت هرگونه ســپرده از عموم و به بانکي: عمليات -  ١٣  -١

 ي اعتبار و تسهيالت؛در قالب اعطا

شــعبه مجموعه اقداماتي غير از عمليات بانکي که  بانکي: خدمات -  ١٤  -١

ستورالعملدر چارچوب مفاد اين  شتريان ارايه و  د به م

 ؛در قبال آن کارمزد دريافت نمايد

تأســـيس و به منظور  بانک خارجيوجوهي که  ســـرمايه اعطايي: -  ١٥  -١

 نوع اول و يا دوم شعبه بهعنوان سرمايه  هفعاليت، ب

 نمايد؛ميتخصيص داده و پرداخت 

سهيالت (وام) تبعي:  -  ١٦  -١ سهيالتت ست که  بلندمدتي ت سط بانک خارجي ا تو

شعبه اعطا مي سيد به  سرر شود، قابل مطالبه قبل از 

ــتگي  ــکس ــورت ورش نبوده و اولويت بازپرداخت آن در ص

سهيالت  ساير گيرنده، ت سبت به  تر ن پايينٱهاي بدهين

 شد.بامي

 بانکاوليه  تقاضايکتبي بانک مرکزي با  موافقت :اصولي موافقت  -  ١٧  -١

  ؛متقاضي خارجي

ــيس:اجازه -  ١٨  -١ ــعبه ثبتکتبي بانک مرکزي با  موافقت نامه تأس  يا و ش

 ؛هادفتر نمايندگي در مرجع ثبت شرکت

موافقت کتبي بانک مرکزي با شـــروع فعاليت  :فعاليت نامهاجازه -  ١٩  -١

 و يا دفتر نمايندگي؛ شعبه

جمله مقررات ناظر  مجموعه الزامات احتياطي از احتياطي: مقررات -  ٢٠  -١

ــهيالت و تعهدات کالن،  ــرمايه، تس ــبت کفايت س بر نس

گذاري، تســهيالت و تعهدات اشــخاص مرتبط، ســرمايه

قه قدينگي، طب ندي داراييالزامات ن گيري ها، ذخيرهب

بانک /نظارتي مرجعو وضـــعيت باز ارزي که توســـط 

 گردد؛تدوين و ابالغ ميمرکزي، حسب مورد، 
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مشتمل بر  شرايط الزم براي تصدي سمت مدير شعبه اي:صالحيت حرفه -  ٢١  -١

شــرايط عمومي و تخصــصــي در چارچوب ضــوابط اين 

 دستورالعمل. 

ـــب  -٢  ماده ـــرفاً پس از کس ـــعبه و دفتر نمايندگي ص ـــيس و فعاليت ش تأس

 باشد.پذير ميهاي تأسيس و فعاليت، حسب مورد، امکاننامهاجازه

صالحديد، مي مرکزيبانک  -٣  ماده صورت  سيستواند در   و شعبهو فعاليت  تأ

و مرجع خود نامه نظارتي مابين به وجود تفاهمرا  دفتر نمايندگي

 .نمايد نظارتي منوط

سيس -٤  ماده آزاد تجاري  و يا دفتر نمايندگي در مناطق شعبهو فعاليت  تأ

صادي صنعتي  سالمي و مناطق ويژه اقت تابع قانون و  يراناجمهوري ا

 .باشدميط خاص خود ضواب

  رايط، سرمايه مورد نياز و فرآيند تأسيس شعبهش-فصل دوم

 بانک خارجي متقاضي تأسيس شعبه بايد حايز شرايط زير باشد:  -٥  ماده

 حداقل پنج سال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته باشد؛ -  ١  -٥

ــال  -  ٢  -٥ ــته و يا برآيند پنج س ــال گذش ــه س عملکرد مالي آن طي س

 باشد؛گذشته، نمايانگر سودآوري 

دارابودن تأييديه مرجع نظارتي مبني بر برخورداري از ثبات و  -  ٣  -٥

يت عال مالي آن و تطبيق ف مت  مالي ســـال مات  با الزا هاي آن 

قررات مبارزه با پولشـــويي و تأمين مالي المللي نظير مبين

 تروريسم؛

شهرت به   -  ٤  -٥ سن  سب و ح ضعيت مالي و اعتباري منا برخورداري از و

 تشخيص بانک مرکزي.

 بايد حايز شرايط زير باشد: شعبهمدير  -٦ ماده

 شرايط عمومي: -  ١  -٦

  مديران شعبه در ايران؛ اقامت -١ -١ -٦

  ؛حداقل يکي از مديران شعبه بايد ايراني باشد -٢ -١ -٦

مبني بر عدم  خارجي بانک مديره هيأت تأييديه دارابودن -٣ -١ -٦

 وجود سوءسابقه مالي؛

نداشتن سابقه محکوميت قطعي به ارتشاء، اختالس، خيانت در  -٤ -١ -٦

شويي، فرار مالياتي، قاچاق کاال امانت،  کالهبرداري، پول

محل و ورشکستگي و ارز، جعل و تزوير، سرقت، صدور چک بي

هاي که حکم از دادگاهبه تقصـــير يا تقلب ، اعم از اين

داخلي يا خارج کشور صادر شده يا محکوم، مجرم اصلي يا 

 شريک يا معاون جرم بوده باشد؛



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٣١٣صفحه 

ضويت در هي -٥ -١ -٦ صدي ع شتن منع ت سات اعتباري ندا س أت مديره مؤ

 ها؛ناشي از محکوميت قطعي در هيأت انتظامي بانک

نداشــتن بدهي غيرجاري به مؤســســات اعتباري و ســابقه چک  -٦ -١ -٦

 برگشتي.

  شرايط تخصصي: - ٦-٢

ــ -١ -٢ -٦ ــي يا باالتر در رش ــناس ــنامه کارش  هايتهدارا بودن دانش

 مرتبط به تشخيص بانک مرکزي؛ 

امور  سطح مديريتسال سابقه کار در  پنجبودن حداقل  دارا -٢ -٢ -٦

 بانکي؛

 ؛ايران بانکي ياتعمل مباني و اصول با آشنايي -٣ -٢ -٦

ک اي به تشــخيص بانو حرفه تخصــصــيبرخورداري از صــالحيت   -٤ -٢ -٦

  مرکزي؛

  تسلط به زبان فارسي براي حداقل يکي از مديران شعبه. -٥ -٢ -٦

 زير مي باشد: شعبه به شرح تأسيسحداقل سرمايه مورد نياز براي  -٧  ماده

يا معادل آن به ســاير  يورو ميليون ١٠حداقل  شــعبه نوع اول: -  ١  -٧

 بانک مرکزي؛ ارزهاي معتبر مورد قبول

ــعبه نوع دوم:   -  ٢  -٧ ــاير  يورو ميليون ٥حداقل  ش يا معادل آن به س

 بانک مرکزي؛ ارزهاي معتبر مورد قبول

ــولي بايد -٨  ماده ــي به منظور اخذ موافقت اص مدارک و  بانک خارجي متقاض

 دهد:نک مرکزي ارايه اطالعات زير را به همراه تقاضاي خود به با

بانک خارجي اســاســنامه  وبا اصــل مجوز فعاليت  تصــوير برابر -  ١  -٨

 ؛نظارتي مرجعممهور به مهر تأييد 

ممهور به مهر مدارک مرتبط با محل و آدرس ثبتي بانک خارجي  -  ٢  -٨

 ؛نظارتيمرجع تأييد 

 نام تجاري شعبه مورد تقاضا؛ -  ٣  -٨

تلفيقي سه سال گذشته يرهاي مالي حسابرسي شده تلفيقي و غصورت -  ٤  -٨

 ٥(در صورتي که معيار ارزيابي سود آوري، برآيند  خارجيبانک 

هاي مالي حسـابرســي شـده تلفيقي و صـورتسـال گذشـته باشـد، 

 سال گذشته بانک خارجي)؛ ٥ تلفيقييرغ

  :تأييديه مکتوب از مرجع نظارتي درخصوص -  ٥  -٨

 ؛در ايرانمورد تقاضا  شعبهافتتاح  -١ -٥ -٨

ضعيت مالي -٢ -٥ -٨ از حيث مواردي نظير  خارجيبانک  مطلوب بودن و

 رعايت مقررات احتياطي؛
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ـــرمايه،  آخرين رتبه بانک خارجي -٣ -٥ -٨ ـــپردهاز نظر س و  هاس

ها در نظام بانکي کشور متبوع و همچنين وضعيت دارايي

  هاي بانک خارجي مذکور؛بيمه سپرده

 با بانک مرکزيکامل  همکاريمرجع نظارتي مبني بر  تعهد -٤ -٥ -٨

  ؛شعبهدر خصوص نظارت بر 

تأييديه مرجع نظارتي مبني بر ســـالمت بانک خارجي در  -٥ -٥ -٨

زمينه رعايت مقررات مبارزه با پولشـــويي و تأمين 

 مالي تروريسم.

رأي بانک با حق درصد سهام ٥بيش از  دارايمشخصات سهامداران  -  ٦  -٨

 از آنها؛ مشارکت هريک درصدو  خارجي

اعضاي مقام مديرعامل و ساير مشخصات مديرعامل، قائم اسامي و -  ٧  -٨

 بانک خارجي؛ مديرههيأت 

و واحدهاي مستقل فرعي  ،تعداد و چگونگي توزيع جغرافيايي شعب -  ٨  -٨

 کشورها؛ سايربانک خارجي در دفاتر نمايندگي 

مبني بر  بانک خارجيهيأت مديره  بي قيد و شـــرط تعهد کتبي -  ٩  -٨

(اعم شعبه جبران خسارت وارده به مشتريان، ناشي از عمليات 

سهوي يا عمدي) صورت مغايرت با قوانين و مقررات  حتي از  در 

 کشور متبوع؛

کســـري مبني بر تأمين  بانک خارجيتعهد کتبي هيأت مديره  -  ١٠  -٨

ــرمايه اعطايي، ــرمايه حداقلافزايش  بنا به داليلي نظير س  س

نســبت کفايت ســرمايه از حدود  ) و يا کاهش٧ماده (مقرر در 

 تعيين شده توسط بانک مرکزي؛

تام -  ١١  -٨ نده  ماي يمعرفي ن خارجيار االخت نک  جام امور با  براي ان

دريافت  ،شـــعبهثبت  ، حســـب مورد، نظيرشـــعبهمربوط به 

 ؛و واريز و برداشت سرمايه اعطايي هانامهاجازه

 موارد ذيل باشد:مشتمل بر که حداقل  شعبه برنامه عملياتي -  ١٢  -٨

 انداز، اهداف و بازار هدف؛چشم -١ -١٢ -٨

  ؛ميزان سرمايه اعطايي -٢ -١٢ -٨

 آن را دارد؛عمليات بانکي که قصد انجام  -٣ -١٢ -٨

شتمل بر اطالعاتي از قبيل  -٤ -١٢ -٨ سازماني و مديريتي م ساختار 

ساختار کنترل داخلي  صص مديران و کارکنان،  تعداد و تخ

 و مديريت ريسک؛

نات فني نظير تجهيزات نرم -٥ -١٢ -٨ کا ختام افزاري افزاري و ســـ

 آوري اطالعات؛مرتبط با فن
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 منابع تجهيز و تخصيص ها در خصوص نحوهها و برنامهسياست -٦ -١٢ -٨

 ؛طي سه سال آتي

  ول فعاليت؛ابراي سه سال بيني شده هاي مالي پيشصورت -٧ -١٢ -٨

 .بانک مرکزي نا به تشخيصساير اطالعات و مدارک ب -  ١٣  -٨

ــره_ ــوع بند (تبص ــهامداران موض ــورهاي ا) نبايد از ٦-٨س تباع کش

 متخاصم جمهوري اسالمي ايران به تشخيص وزارت امور خارجه باشد.

سب بانک مرکزي مي -٩  ماده شرايطتواند ح سبت به تغيير  شخيص ن و حداقل  ت

 تأسيس شعبه اقدام نمايد. سرمايه مورد نياز براي

ـــس از  -١٠ ماده ــــ  دريافت و بررسي تمامي اطالعات و مداركبانك مركزي پـ

 دومدت  ظرف حداکثر ،)٥ماده (مقرر در شرايط  احرازو در صورت  ) ٨ماده ( موضوع 

  .نمايدمي اتخاذ تصميم اصولي موافقت صدور درخصوص ماه

ــت ظرف مدت دو ماه از تاريخ  -١١  ماده ــدوربانک خارجي موظف اس موافقت  ص

صولي  سبت بها صورت،  ن انجام موارد ذيل اقدام نمايد. در غير اين 

ساقط  شت مدت زمان مذکور از درجه اعتبار  صولي پس از گذ موافقت ا

 باشد.مي

سرمايه   -  ١  -١١ ضوع  نياز موردتوديع کامل  نزد بانک  )٧ماده (مو

 مرکزي؛

 اعالم مشخصات مديران پيشنهادي شعبه؛  -  ٢  -١١

تعيين محل فعاليت شـــعبه و ارايه تأييديه بالشـــرط نيروي  -  ٣  -١١

 . انتظامي جمهوري اسالمي ايران در خصوص محل مزبور

صره ضوع اين ماده را  مدتتواند بانک مرکزي مي -تب صورت زمان مو در 

  تمديد نمايد. ضرورت براي يک دوره دوماهه ديگر

ـــوع ماده (ابانک مرکزي پس  -١٢  ماده و ) ١١ز دريافت اطالعات و مدارک موض

 نامهاجازهصدور درخصوص اي مديران شعبه تأييد صالحيت تخصصي و حرفه

 نمايد.مي اتخاذ تصميمتأسيس 

ــ  اي مديران شعبه، در صورت عدم تأييد صالحيت تخصصي و حرفهتبصره ـ

 بانک خارجي موظف است ظرف مدت يک ماه افراد جايگزين حائز شرايط

  را طبق مفاد دستورالعمل معرفي نمايد.

بانک خارجي موظف اســت حداکثر ظرف مدت ســه ماه از تاريخ صــدور  -١٣  ماده

اقدام و مدارک و اطالعات زير  شعبهنسبت به ثبت نامه تأسيس، اجازه

  را به بانک مرکزي ارايه نمايد:

  ؛هادر مرجع ثبت شرکت شعبهآگهي ثبت  -  ١  -١٣

  شعبه؛اعالم مکتوب آمادگي شروع به فعاليت  -  ٢  -١٣

  .مشخصات حسابرس مستقل شعبه -  ٣  -١٣
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صره سيس  نامهاجازهمدت اعتبار  -تب شدمي ماه سهتأ  مزبور مدت. با

ــب ــخيص بانک مرکزي  حس ــه ماهه ديگر تش  قابلبراي يک دوره س

  .است تمديد
سي بانک مرکزي پس از دريافت و  -١٤  ماده ضوعمدارک و اطالعات برر ماده  مو

فعاليت  نامهاجازهنســـبت به صـــدور  ماه يکمدت ظرف حداکثر ،)١٣(

 نمايد.مي اقدام

ـــط بانک مرکزي به منظور  نامهاجازهاعتبار  -١٥  ماده ـــادره توس فعاليت ص

صدور مي سهشروع فعاليت،  شد. ماه از تاريخ  شروع با صورت عدم  در 

شعبه ظرف مهلت مذکور، لغو صادره  هاينامهاجازه تمامي به فعاليت 

  شود.مي

ــدور بانک مرکزي هم -١٦  ماده ــفعاليت،  نامهاجازهزمان با ص رمايه توديع س

 واريز نزد بانک مرکزي حســاب شــعبهبه  را) ١١موضــوع ماده (شــده 

  .نمايدمي

موظف است تاريخ شروع  مدير شعبهنامه فعاليت، پس از صدور اجازه -١٧  ماده

سمي فعاليت  صورت مکتوب و قبل از آغاز فعاليت، به  شعبهر را به 

  اعالم نمايد. بانک مرکزي 

  شعبه مقررات ناظر بر فعاليت -فصل سوم

سنامه بانک خارجي و اجازه -١٨  ماده سا ست در چارچوب ا نامه شعبه موظف ا

فعاليت صادره و با رعايت قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و 

ــالحيه ــاير قوانين و مقررات ذياص ربط، به انجام هاي پس از آن و س

در چارچوب مفاد اين دســـتورالعمل عمليات و ارايه خدمات بانکي 

 مبادرت ورزد.

ها و تســـهيالت اعطايي ريالي و ميزان کارمزد نرخ ســـود ســـپرده -١٩  ماده

عمليات و خدمات ريالي شــعبه، تابع مصــوبات شــوراي پول و اعتبار 

  باشد.مي

ها و تسهيالت اعطايي ارزي و ميزان کارمزد عمليات نرخ سود سپرده -٢٠  ماده

شعبه و ب شخيص  ضاي و خدمات ارزي به ت ضه و تقا شرايط عر ساس  ر ا

  شود.بازار تعيين مي

شـــعبه در انجام فعاليت خود موظف به رعايت مقررات احتياطي،  -٢١  ماده

سابداري ايران و رويه ستانداردهاي ح سط ا سابداري اعالمي تو هاي ح

  باشد.بانک مرکزي مي

 باشد:شعبه صرفاً مجاز به انجام عمليات زير مي -٢٢  ماده

 شعبه نوع اول: -  ١  -٢٢

 گذاري؛انداز و سرمايهالحسنه پسقرضقبول سپرده  -١ -١ -٢٢
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ــات اعتباري و  -٢ -١ -٢٢ ــس ــپرده نزد مؤس ــاب س افتتاح انواع حس

ها صــرفاً در چارچوب دريافت/اعطاي تســهيالت از/به آن

 بانکي؛بازار بين

 ؛تسهيالتانواع اعطاي  -٣ -١ -٢٢

 ؛ارائه انواع ابزارهاي پرداخت -٤ -١ -٢٢

 ؛يافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه رياليدر -٥ -١ -٢٢

الکترونيکي از جمله صــــدور انواع ارائه خدمات بانکي  -٦ -١ -٢٢

يدنظير هاي الکترونيکي کارت هاي خر  کارت،کارت 

 ؛کيف پول الکترونيکي و اعتباري

 ؛صدور گواهي سپرده عام و خاص -٧ -١ -٢٢

، ودايع  انجام امور نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه -٨ -١ -٢٢

 غيره؛ و

 ؛نامهگشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت -٩ -١ -٢٢

ي اشـــياء گرانبها، اســـناد و اوراق قبول و نگاهدار -١٠ -١ -٢٢

 ؛بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان

ها در قالب انتشار تبديل به اوراق بهادار کردن دارايي -١١ -١ -٢٢

 ؛اوراق صکوک

انجام عمليات ارزي نظيرخريد و فروش ارز، انتقال ارز،  -١٢ -١ -٢٢

 ؛ارزي حوالجاتدريافت و اعطاي تسهيالت ارزي، صدور 

 ؛اداره شدهخدمات مربوط به وجوه  -١٣ -١ -٢٢

 ؛انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر) -١٤ -١ -٢٢

 صکوک؛ نظير راوراق بهادا انواع درگذاري سرمايه -١٥ -١ -٢٢

گذاري، از قبيل سرمايه در اموري ايارائه خدمات مشاوره -١٦ -١ -٢٢

 ؛هامديريت دارايي و خدمات مالي

ـــاتحفظ، برقراري و ايجاد رابطه کارگزاري با  -١٧ -١ -٢٢ ـــس  مؤس

 از کشور؛خارج  هايبانک داخل واعتباري 

 ساير عمليات پس از کسب مجوز از بانک مرکزي. -١٨ -١ -٢٢

 شعبه نوع دوم: -  ٢  -٢٢

 اعم از ريالي و ارزي؛ تسهيالت انواع اعطاي  -١ -٢ -٢٢

ــپرده قرض -٢ -٢ -٢٢ ــاب س ــنه جاري نزد مؤافتتاح حس ــات الحس ــس س

 اعتباري؛

کارت  صــــدورارايه خدمات بانکداري الکترونيکي نظير  -٣ -٢ -٢٢

 هديه؛اعتباري و هاي انواع کارت برداشت و

ساب قرض -٤ -٢ -٢٢ سنه پسافتتاح ح سهيالتانداز بهالح گيرندگان نام ت

 صرفاً جهت واريز وجه تسهيالت؛
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 دريافت تسهيالت از بانک خارجي؛ -٥ -٢ -٢٢

ــرفاً در چارچوب  -٦ -٢ -٢٢ ــات اعتباري ص ــس ــهيالت از مؤس دريافت تس

 بانکي؛بازار بين

قبول و نگاهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار  -٧ -٢ -٢٢

 ؛نات به مشتريانو اجاره صندوق اما

 ؛ارزي حوالجاتصدور و  فروش ارز و خريد -٨ -٢ -٢٢

 صکوک؛ نظير راوراق بهادا انواع درگذاري سرمايه -٩ -٢ -٢٢

شاورهيارا -١٠ -٢ -٢٢ سرمايه در اموري ايه خدمات م گذاري، از قبيل 

 ؛هاخدمات مالي، مديريت دارايي

 ساير عمليات پس از کسب مجوز از بانک مرکزي. -١١ -٢ -٢٢

صرفاً مجاز به انجام  شروع فعاليتشعبه نوع اول از زمان  -١تبصره 

ــوع بندهاي فعاليت ــد، يم )٦-١-٢٢( الي )٢٢-١-١(هاي موض باش

ساير فعاليت ضوع بند (انجام  سب مجوز ٢٢-١هاي مو ) منوط به ک

  باشد.از بانک مرکزي مي

سال مجاز ، به مدت يکشروع فعاليتشعبه نوع اول از زمان  -٢تبصره 

سپرده قرض سنه پسبه قبول  سرمايهالح صدور گذاري و انداز و 

سپرده عام و خاص شد. پس از اتمام مهلت مزبور، نمي گواهي  با

سال صرفاً مجاز به قبول سپرده  ٢با تأييد بانک مرکزي به مدت 

سنه پسقرض سرمايهالح شخاص حقوقي ميانداز و  شد. گذاري از ا با

در پايان مدت زمان اخيرالذکر، منوط به موافقت بانک مرکزي 

شخاص اعم از حقيقي مي سپرده از تمامي ا سبت به قبول  تواند ن

  و حقوقي اقدام نمايد.

هاي دريافتي توسط شعبه نوع اول از اشخاص، مجموع سپرده - ٣تبصره

  برابر سرمايه اعطايي آن باشد. ١٢در هرزمان نبايد بيش از 

صرفاً مجاز به انجام  شروع فعاليتشعبه نوع دوم از زمان -٤تبصره 

ــوع بندهاي فعاليت ــد، مي) ٢٢-٢-٥(الي  )٢٢-٢-١(هاي موض باش

ساير فعاليت ضوع بندانجام  سب مجوز  )٢٢-٢( هاي مو منوط به ک

 باشد.از بانک مرکزي مي

صره سات اعتباري  -٥تب س شعبه نوع دوم به مؤ سط  سهيالت تو اعطاي ت

  باشد.ممنوع مي

سهيالت دريافتي  -٢٣  ماده سات مجموع مانده ت س شعبه نوع دوم از مؤ سط  تو

اعتباري و بانک خارجي در هر زمان نبايد بيش از ســه برابر حقوق 

  صاحبان سهام شعبه باشد.
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شتريان  -٢٤  ماده سپرده از م ست مراتب ممنوعيت اخذ  شعبه نوع دوم موظف ا

صب اطالعيه  ساني و ن ضي نظير درج در پايگاه اطالع ر را به طرق مقت

 يد.در محل شعبه، اطالع رساني نما

ـــعبه ملزم به ارايه اطالعات و گزارش -٢٥  ماده ـــت بانک ش هاي مورد درخواس

هاي مالي حســابرســي شــده در و صــورت دفاتر اســناد،مرکزي نظير 

ــوابط ابالغي، به زبان ــي هايچارچوب ض ــي مي فارس ــد. و انگليس باش

هاي مزبور بايد در هر زمان در محل شـــعبه در اطالعات و گزارش

 دسترس باشد.

تواند بنا به تشخيص و صالحديد خود، اطالعات مرکزي مي بانک -تبصره

ـــتقيماً از بانک خارجي و گزارش ـــوع اين ماده را مس هاي موض

   نمايد.متبوع هم دريافت 

هاي الزم در خصوص تغييرات سهامداران عمده، موظف است گزارش شعبه -٢٦  ماده

 درمتبوع ( خارجي بانکمديران ارشـــد و وضـــعيت مقررات احتياطي 

دستورالعمل  اين )٥١( مادهتفصيلي موضوع  برنامه ،)ماهه شش مقاطع

 بانک خارجيمالي تلفيقي حسابرسي شده ساليانه  هايصورتو همچنين 

 مزبور (در صورت وجود) را به بانک مرکزي ارايه نمايد. 

ــبت -٢٧  ماده ــورت کاهش نس ــت در ص ــعبه مکلف اس بانک خارجي  احتياطي هايش

ــبت نقدينگي به کمتر از  ــرمايه و نس ــبت کفايت س متبوع نظير نس

ــور متبوع، ــد حدود مقرر در مقررات احتياطي کش  هفتاد و پنج درص

 را به محض وقوع، به اطالع بانک مرکزي برساند.مراتب 

باشــد و ســاختار مديريتي شــعبه بايد حداقل متشــکل از دو مدير  -٢٨  ماده

ــعبه بايد حد ــناد تعهدآور ش ــاحبان اس ــا دو نفر از ص اقل به امض

  امضاء مجاز شعبه برسد.

هر گونه تغيير در مديريت و يا ســـاختار مالکيت شـــعبه نظير  -٢٩  ماده

 باشد.ط به اخذ مجوز از بانک مرکزي ميتلفيق و تحصيل منو ادغام،

ــرفاً پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي  -٣٠  ماده ــعبه ص تغيير مکان فعاليت ش

 پذير است. امکان

ــعبه -٣١  ماده ــت ا ش  مکان فعاليت تغييرطالعات و مدارک مربوط به موظف اس

از جمله مصـــوبه هيأت مديره بانک خارجي در اين رابطه و خود 

ــرط نيروي انتظامي را ــه ماه قبل تأييديه بالش تغيير از  حداقل س

 مرکزي ارايه نمايد. ، به بانکمکان

و اخذ  خودتغيير مکان فعاليت  در صورت تصميم بهمکلف است  شعبه -٣٢  ماده

 تغيير مکانحداقل دو ماه قبل از  نک مرکزي مراتب راموافقت با

درج اطالعيه در حداقل مشتمل بر رساني هاي مختلف اطالعطريق روش از
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روزنامه  ارســال پيامک به مشــتريان و درج اطالعيه در، شــعبهمحل 

 به اطالع عموم برساند. ،کثيراالنتشار

سط بانک خارجي  افزايش -٣٣  ماده شعبه تو سباز  پسسرمايه اعطايي  مجوز  ک

 . بالمانع استاز بانک مرکزي 

 خارجي بانک شعبه، تأسيس نياز مورد سرمايه حداقل تغيير درصورت -٣٤  ماده

افزايش سرمايه اعطايي  بهنسبت  ماه شش مدت ظرف حداکثراست  ملزم

 .نمايد اقدام مزبورشعبه به ميزان حداقل 

ست حداقل به ميزان  -٣٥  ماده صد مانده هر يک از اقالم  ٨٠شعبه موظف ا در

هاي مالي حســابرســي شــده را در هاي خود، طبق آخرين صــورتاييدار

  داخل ايران نگهداري نمايد.

صد آن  -٣٦  ماده شعبه که نبايد از پانزده در سود خالص  شي از  سال بخ هر 

ضوابط بانک  شد، بايد مطابق با  شتر با صد بي ست در کمتر و از بي

شــود. احتســاب اندوخته مرکزي به عنوان اندوخته قانوني نگهداري 

قانوني پس از آن که مانده آن به ميزان ســرمايه رســيد، اختياري 

است. شعبه موظف است در هر سال بخشي از سود خالص را به ميزاني 

نک مرکزي تعيين مي با به عنکه  يد،  ما ياطي ن ته احت ندوخ وان ا

 نگهداري کند.

ــپرده قانوني نزد بانک مرکزي به ميزان  -٣٧  ماده ــعبه موظف به توديع س ش

 باشد.بانک مرکزي ميشده توسط تعيين

 هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزي توسط شعبه ممنوع است. -٣٨  ماده

سپرده -٣٩  ماده ضمانت  صندوق  ضويت در  ها در شعبه ملزم به پرداخت حق ع

 باشد.ها در ايران ميچارچوب مقررات مربوط به صندوق ضمانت سپرده

ــابرس  -٤٠  ماده ــعبهحس ــو جامعه  ش ــي عض ــابرس ــات حس ــس بايد از ميان مؤس

حســابداران رســمي ايران که در فهرســت حســابرســان معتمد و مورد 

  تأييد بانک مرکزي قرار دارند انتخاب شود.

پذير تغيير حسابرس شعبه با کسب مجوز از بانک مرکزي امکان -تبصره

 باشد.مي

ــعبه به يکديگر منوط به اخذ مجوز از بان -٤١  ماده ک مرکزي تبديل انواع ش

 باشد.پذير ميو در چارچوب مفاد اين دستورالعمل امکان

 يا شعبه از مرکزي بانک درخواست مورد هايگزارش و اطالعات تمامي -٤٢  ماده

ست الزم متبوع خارجي بانک ضاي به ا  شعبه مديران از يکي حداقل ام

 .برسد

  شعبه نظارت بر مرتبط بامقررات  -فصل چهارم
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نظارت حضــوري و مدير شــعبه موظف اســت تمهيدات الزم براي انجام  -٤٣  ماده

 نمايد. فراهم شعبه را غيرحضوري بانک مرکزي بر

ظارت مورد ن بانک مرکزيبار در سال توسط بازرسان شعبه حداقل يک -٤٤  ماده

  گيرد.حضوري قرار مي

 نسبت به وقت در اسرع مرجع نظارتي، بانک مرکزي درخواستدرصورت  -٤٥  ماده

ضوري صحت عمليات و فعاليتو  نظارت ح صول اطمينان از   شعبههاي ح

تواند به صورت مشترک توسط حضوري مي نظارتنمايد. انجام مي اقدام

  بانک مرکزي و نمايندگان مرجع نظارتي صورت پذيرد.بازرسان 

ضوري نظارت -٤٦  ماده سطبر  ح صرفاً مرجع نظارتي شعبه تو با اطالع قبلي  ، 

  .باشدپذير ميامکانبانک مرکزي 

درخواست  خودبانک مرکزي از حسابرس  تشخيصموظف است بنا به  شعبه -٤٧  ماده

صورت موردي، دفاتر  سي قرار داده  شعبهنمايد تا به  را مورد برر

  و اطالعات مورد نياز را به بانک مرکزي ارائه نمايد.

 باشد.مي شعبههزينه حسابرسي موضوع اين ماده بر عهده  -تبصره

ـــعبه -٤٨  ماده ـــت تمامي مدارک و اطالع ش نحوه اجراي  به مربوطات موظف اس

سک خکنترل ساليانه به هاي داخلي و مديريت ري صورت   بانکود را ب

  .نمايد ارايه مرکزي

شخيص مرجع -٤٩  ماده ساير  شعبه مواردتخلف ت ستورالعمل و  از مفاد اين د

بانک از جمله در خصوص موارد ذيل  پولي و بانکي قوانين و مقررات

 باشد:ميمرکزي 

 ؛مدارک نادرست و جعليارايه هرگونه اطالعات و  -  ١  -٤٩

   ؛قصور يا تأخير در ارائه اطالعات  -  ٢  -٤٩

  ؛گزارشات و اطالعات ناقصارسال  -  ٣  -٤٩

  ؛جلوگيري از انجام نظارت حضوري -  ٤  -٤٩

  نامه فعاليت؛اجازهفعاليت خارج از چارچوب  -  ٥  -٤٩

ـــب مجوز از بانک مرکزي به  فعاليت توقف -  ٦  -٤٩ و عمليات بدون کس

   ؛هفته يکبيشتر از  مدت

  عدم رعايت مقررات احتياطي؛ -  ٧  -٤٩

ـــويي  مبارزه باتخطي از قوانين و مقررات ناظر بر  -  ٨  -٤٩ و پولش

 تأمين مالي تروريسم.

ــعبه متخلف اعمال مرکزي  بانک -٥٠  ماده اقدامات نظارتي ذيل را در قبال ش

  :نمايدمي

  اخطار کتبي؛ -  ١  -٥٠

دستور کتبي براي توقف و يا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات  -  ٢  -٥٠

  مرکزي؛اصالحي در چارچوب برنامه زماني مورد تأييد بانک 
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ــورت -  ٣  -٥٠ ــتور تهيه ص هاي مالي در مقاطع زماني مورد نظر بانک دس

 حسابرسي؛ مرکزي و تهيه گزارش

  دستور کتبي براي تغيير در فرايندها و مقررات داخلي شعبه؛ -  ٤  -٥٠

  احتياطي؛مندرج در مقررات تشديد الزامات  -  ٥  -٥٠

شد  فراخواندن -  ٦  -٥٠ براي اداي  بانک خارجيمدير عامل يا مقامات ار

  توسط شعبه؛ تخلفات انجام شدهتوضيحات در خصوص 

  ؛مديران شعبهاي سلب صالحيت حرفه -  ٧  -٥٠

جام  -  ٨  -٥٠ يت در ان حدود جاد م يا اي يات  برخيممنوع کردن  از عمل

  ؛مجاز شعبه بانکي

صد پنججريمه نقدي تا ميزان  دريافت -  ٩  -٥٠  شعبهاعطايي  سرمايه در

   ؛هاي مالي حسابرسي شدهمطابق با آخرين صورت

براي حصول اطمينان از حسن  انتصاب مدير موقت يا ناظر مقيم -  ١٠  -٥٠

  اجراي اقدامات اصالحي مقرر بانک مرکزي؛

  و يا فعاليت حسب مورد. نامه تأسيسلغو اجازه -  ١١  -٥٠

تواند برحسب ميزان اهميت تخلف و دفعات بانک مرکزي مي ـــــ١ بصرهت

ظارتي فوق را  مات ن قدا ند مورد از ا يا چ يک  مال تکرار،  اع

  .نمايد

ــ٢ تبصره ربط عزل شعبه، فرد ذي مديراناي حرفه در صورت سلب صالحيت ـ

صرف شده تلقي مي صدي اين افراد در حکم دخل و ت گردد. ادامه ت

  شود.غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي

اي يکي از مديران شعبه، بانک در صورت سلب صالحيت حرفه ــــ٣ تبصره

ــبت به معرفي  ــت حداکثر ظرف مدت يک ماه نس افراد خارجي موظف اس

  دستورالعمل اقدام نمايد. اين  جايگزين حايز شرايط طبق مفاد

صره ــــ٤ تب حقوق و مزاياي مدير موقت يا ناظر مقيم، با نظر بانک  ـ

  .شودميتوسط شعبه پرداخت  مرکزي تعيين و

ـــ٥ تبصره ها و اختيارات مدير موقت و ناظر حيطه وظايف و مسئوليت ـ

  .شودميمقيم، توسط بانک مرکزي تعيين 

ستبانک خارجي  -٥١  ماده صيلي موظف ا صوص فرآيند  يک برنامه تف جامع در خ

انحالل و تصفيه شعبه، حداقل شامل مواردي نظير روش و زمان تسويه 

ها و نحوه تأمين هاي شـــعبه، اولويت پرداخت بدهيتعهدات و بدهي

مبني بر تســـويه کامل  تعهدنامهمنابع مورد نياز را به همراه 

ــورت انحالل هتعهدات و بدهي ــعبه در ص ــتانکاران ايرانيِ ش ا به بس

 کزي ارايه نمايد. هاي مالي به بانک مرشعبه، در مقطع تهيه صورت
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هاي شعبه، بستانکاران مقيم بدهي در تعيين اولويت پرداخت -١تبصره

ــتانکاران داراي ارجحيت پرداخت  ــاير بس ــبت به س ايران نس

  باشند.مي

صره  صورت تواندبانک مرکزي مي -٢تب هاي مالي، قبل از مقطع تهيه 

نســبت به درخواســت ارايه برنامه موضــوع اين ماده از بانک 

   خارجي اقدام نمايد.

 انحالل شعبه مقررات ناظر بر  -فصل پنجم

شعبه اقدام در موارد زير بانک مرکزي  -٥٢  ماده صدور حکم انحالل  سبت به  ن

  :نمايدمي

  شعبه؛ نامه تأسيس و فعاليتلغو اجازه -  ١  -٥٢

  ؛مرجع نظارتي انحالل شعبه توسطدرخواست  -  ٢  -٥٢

  بانک خارجي؛ درخواست انحالل شعبه توسط -  ٣  -٥٢

  صدور حکم ورشکستگي و يا انحالل بانک خارجي. -  ٤  -٥٢

ست  -٥٣  ماده شعبه موظف ا ستگي، مراتب توقف عملياتمدير  شک  و يا انحالل ور

اعالم به بانک مرکزي به محض اطالع و در اســرع وقت را  بانک خارجي

 متوقف نمايد.هاي خود را و تمامي فعاليت

چنانچه فرايند حل و فصـــل مالي بانک خارجي منتج به انحالل آن  -٥٤  ماده

ـــط بانک  ـــعبه منوط به تأييد مراتب توس نگردد، ادامه فعاليت ش

  باشد.مرکزي مي

سبت به  -٥٥  ماده صدور حکم انحالل، ن  نديفرا شروع اعالمبانک مرکزي پس از 

ــفيه  ــرکتتص ــعبه به مرجع ثبت ش وقت يا ناظر ها و تعيين مدير مش

اقدام  شـــعبهانجام يا نظارت بر عمليات تصـــفيه  برايمقيم 

 . نمايدمي

 از بالفاصــله پس از صــدور حکم انحالل مراتب رامکلف اســت  شــعبه -٥٦  ماده

ــاني روش ــتمل بر هاي مختلف اطالع رس درج اطالعيه در محل حداقل مش

ـــعبه ـــتر، ش ـــال پيامک به مش روزنامه  يان و درج اطالعيه درارس

به اطالع عموم  ها،اعالم شـــده به مرجع ثبت شـــرکت کثيراالنتشـــار

 برساند.

ــت برنامه عملياتي  -٥٧  ماده ــعبه، بانک خارجي موظف اس ــورت انحالل ش در ص

ــوع ماده ( ــيلي موض ــفيه را در چارچوب برنامه تفص ) که به ٥١تص

 کاري روز هفت مدت ظرفتأييد مرجع نظارتي متبوع رســيده اســت را 

 پس از ابالغ حکم انحالل، به بانک مرکزي ارايه نمايد. 

ــت  -٥٨  ماده ــبت به اعالم  کاري روز چهاردهمدت  ظرفبانک مرکزي موظف اس نس

ــعبه اقدام  ــفيه ش مراتب تأييد يا عدم تأييد برنامه عملياتي تص

 نمايد. 
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بانک خارجي موظف ، )٥٧ماده ( موضــوعبرنامه  عدم تأييدصــورت در  -٥٩  ماده

بانک دستورات زنگري و اصالح برنامه عملياتي حسب است نسبت به با

به بانک مرکزي  کاري روز هفت مدت ظرفمرکزي اقدام و مراتب را 

 اعالم نمايد.

صره چنانچه برنامه عملياتي در مدت تعيين شده ارايه نشود يا  -تب

برنامه عملياتي بازنگري شـــده مورد تأييد بانک مرکزي قرار 

نســبت به اتخاذ تمهيدات و ترتيبات نگيرد، بانک مرکزي رأســاً 

   نمايد.مربوط به فرآيند تصفيه اقدام مي

بانک االختيار نماينده تاماز  بانک مرکزي پس از اخذ تعهدنامه -٦٠  ماده

ــويه کامل تعهدات و بدهي ــوص تس ــتانکاران خارجي در خص ها به بس

 از ايفاي تعهدات مزبور،حصـــول اطمينان ايرانيِ شـــعبه منحله و 

ها را به اطالع مرجع ثبت شـــرکترايند تصـــفيه اتمام ف مراتب

 رساند.مي

 قررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، نظارت و انحالل دفتر نمايندگي م -فصل ششم

سيس  -٦١  ماده ضي تأ شرايط زير  نمايندگي دفتربانک خارجي متقا بايد حايز 

 باشد: 

 حداقل سه سال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته باشد؛ -  ١  -٦١

نظارتي مبني بر برخورداري از ثبات دارابودن تأييديه مرجع  -  ٢  -٦١

هاي آن با الزامات مالي و ســـالمت مالي آن و تطبيق فعاليت

قررات مبارزه با پولشـــويي و تأمين مالي المللي نظير مبين

 تروريسم.

تواند حسب تشخيص خود نسبت به تغيير شرايط بانک مرکزي مي -تبصره

  .تأسيس دفتر نمايندگي اقدام نمايد

 بايد حايز شرايط زير باشد: نمايندگيدفتر مدير  -٦٢ ماده

   ايران؛ در مديران دفتر نمايندگي اقامت -  ١  -٦٢

مبني بر عدم وجود  بانک خارجي هيأت مديرهتأييديه دارابودن  -  ٢  -٦٢

 ؛سوء سابقه مالي

نداشــتن ســابقه محکوميت قطعي به ارتشــاء، اختالس، خيانت در  -  ٣  -٦٢

امانت، کالهبرداري، پولشـــويي و تأمين مالي تروريســـم، فرار 

مالياتي، قاچاق کاال و ارز، جعل و تزوير، ســـرقت، صـــدور چک 

صير يا تقلب ، اعم از اينبي ستگي به تق شک که حکم از محل و ور

ــده يا محکوم، مجرم دادگاه ــادر ش ــور ص هاي داخلي يا خارج کش

 اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد؛

دارا بودن حداقل ســه ســال ســابقه کار در ســطح مديريت امور  -  ٤  -٦٢

 انکي؛ب
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 زمان در مؤسسات اعتباري. هماشتغال  عدم -  ٥  -٦٢

ــ -٦٣ ماده ــولي بايد مدارک و  يبانک خارجي متقاض به منظور اخذ موافقت اص

 دهد:اطالعات زير را به همراه تقاضاي خود به بانک مرکزي ارايه 

صوير برابر -  ١  -٦٣ صل مجوز فعاليت  ت سنامه  وبا ا سا بانک خارجي ا

 ؛مرجع نظارتيممهور به مهر تأييد 

 اخيرسال  سه تلفيقييرمالي حسابرسي شده تلفيقي و غ هايصورت -  ٢  -٦٣

 بانک خارجي؛

 نام تجاري دفتر نمايندگي مورد تقاضا؛ -  ٣  -٦٣

دفتر نمايندگي مورد افتتاح  بامکتوب مرجع نظارتي  موافقت  -  ٤  -٦٣

 ؛در ايرانتقاضا 

آن مبني بر تأييديه مکتوب از مرجع نظارتي درخصـــوص تعهد  -  ٥  -٦٣

کاري مل  هم نک مرکزيکا با ظ با  ارت بر دفتر در خصـــوص ن

  نمايندگي؛

مقام مدير عامل و ســاير مشــخصــات مدير عامل، قائم اســامي و -  ٦  -٦٣

 بانک خارجي؛هيأت مديره اعضاي 

 .بانک مرکزي نا به تشخيصساير اطالعات و مدارک ب -  ٧  -٦٣

ـــس از دريافت و بررسي تمامي اطالعات و مدارك  -٦٤  ماده ــــ بانك مركزي پـ

ــوع ــرايط  )٦٣ماده ( موض ــورت احراز ش ، )٦١( ماده مقرر درو در ص

اصــولي  نامهصــدور موافقتدرخصــوص  ســي روز کاريظرف مدت  حداکثر

 نمايد. مياتخاذ تصميم 

ــدور موافقت  -٦٥  ماده ــت ظرف مدت دو ماه از تاريخ ص بانک خارجي موظف اس

صورت،  نيا ري. در غدياقدام نما لياصولي نسبت به انجام موارد ذ

ساقط  شت مدت زمان مذکور از درجه اعتبار  صولي پس از گذ موافقت ا

  باشد.مي

  ؛دفتر نمايندگي يشنهاديپ رانياعالم مشخصات مد -  ١  -٦٥

و ارايه تأييديه بالشـــرط  دفتر نمايندگيتعيين محل فعاليت  -  ٢  -٦٥

  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در خصوص محل مزبور.

س افتيبانک مرکزي پس از در -٦٦  ماده ضوع ماده  يو برر اطالعات و مدارک مو

شرايط مقرر در ماده () ٦٥( صورت احراز  صوص )، ٦٢و در  صدور درخ

 نمايد.مياتخاذ تصميم نامه تأسيس اجازه

نامه بانک خارجي موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور اجازه -٦٧  ماده

اقدام و مدارک و اطالعات زير  دفتر نمايندگينسبت به ثبت تأسيس، 

  را به بانک مرکزي ارايه نمايد:

  ؛هادر مرجع ثبت شرکت دفتر نمايندگيآگهي ثبت  -  ١  -٦٧

 دفتر نمايندگي؛اعالم مکتوب آمادگي شروع به فعاليت  -  ٢  -٦٧
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 ٣٢٦صفحه 

صره سيس  نامهاجازهمدت اعتبار  -تب شد. سه ماه ميتأ مزبور  مدتبا

 قابل تمديد است. ديگر ماهه سه دوره يک براي

سي بانک مرکزي پس از دريافت و  -٦٨  ماده ضوع مدارک و اطالعات برر ماده مو

 نامهاجازهصـــدور درخصـــوص مدت ســـي روز کاري حداکثر ظرف ،)٦٧(

 نمايد.مياتخاذ تصميم فعاليت 

ــدور اجازه -٦٩  ماده ــت  مدير دفترنمايندگينامه فعاليت، پس از ص موظف اس

تاريخ شـــروع رســـمي فعاليت را به صـــورت مکتوب و قبل از آغاز 

 عاليت، به بانک مرکزي اعالم نمايد.ف

تواند با موافقت بانک مرکزي نســـبت به توقف دفتر نمايندگي مي -٧٠  ماده

   دام نمايد.هاي خود حداکثر به مدت يک سال اقفعاليت

 نمايندگي دفتر فعاليت مکان تغييرهرگونه تغييرات ثبتي از جمله  -٧١  ماده

اطالع بانک مرکزي رســانده  صــورت مکتوب به به بايدبه محض انجام 

 شود. 

سان بانک مرکزي حداقل يک دفتر نمايندگي -٧٢  ماده سط بازر سال تو بار در 

 گيرد.مورد نظارت حضوري قرار مي

صورت انجام عمليات خارج از چارچوب اجازه -٧٣  ماده سط  نامهدر  فعاليت تو

 گردد.آن لغو مي نامه تأسيس و فعاليتدفتر نمايندگي، اجازه

  :شودارد ذيل منحل ميدفتر نمايندگي در مو -٧٤  ماده

 نامه تأسيس و فعاليت؛لغو اجازه -  ١  -٧٤

 بنا به درخواست بانک خارجي و تاييد بانک مرکزي؛ -  ٢  -٧٤

 صدور حکم ورشکستگي و يا انحالل بانک خارجي. -  ٣  -٧٤

ــيسهاي نامهلغو اجازه بانک مرکزي -٧٥  ماده ــروع و اتمام فعاليت و تأس ، ش

ها را به اطالع مرجع ثبت شـــرکت فرايند تصـــفيه دفتر نمايندگي

 رساند.يم

 ساير موارد  -فصل هفتم

بانک مرکزي مجاز اســـت فهرســـت شـــعب و دفاتر نمايندگي داراي  -٧٦  ماده

رســاني نامه فعاليت را به تفکيک نوع شــعبه در پايگاه اطالعاجازه

 نمايد.خود درج 

شعبه و به -٧٧  ماده ست،  شده ا صريح  ستورالعمل ت جز احکامي که در اين د

قانون  ،و بانکي کشــورموظف به رعايت قانون پولي دفتر نمايندگي 

ب بدون ر بانکي  يات  مايقانون تشـــو ا(بهره)،عمل ت از يق و ح

شنامه ،گذاري خارجيهيسرما شوراي پول و اعتبار و بخ صوبات  ها و م

و ســـاير قوانين و مقررات مربوط  بانک مرکزي هايدســـتورالعمل

 باشد.مي
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 ٣٢٧صفحه 

ــوابط مغاير با آن از  -٧٨  ماده ــتورالعمل، تمامي ض از تاريخ ابالغ اين دس

سيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي «جمله  ستورالعمل اجرايي نحوه تأ د

سه مورخ » هاي خارجي در ايرانشعب بانک صوب جل هيأت  ١٦/٠٢/١٣٨٨م

 نامه نحوه تأســـيس، فعاليت و انحاللينيآ« عامل بانک مرکزي و

ــالمي ايراندفاتر نمايندگي بانك ــور جمهوري اس »  هاي خارجي در كش

صوب  ست و نم صد و بي سه مورخ پان  شوراي پول و ١٣/٣/١٣٦٣همين جل

 شود.االثر ميملغي اعتبار

ــط بانک مرکزي  -٧٩  ماده ــوابط اجرايي اين دســتورالعمل عنداللزوم توس ض

 شود.تدوين و ابالغ مي

 

ــعبه و دفتر « ــيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي ش ــتورالعمل نحوه تأس دس

هزار و يکتبصــره در  ٢٢ماده و  ٧٩در » نمايندگي بانک خارجي در ايران

صتمين  ش ست و  سه مورخ دوي صويب  ٢٤/٠٧/١٣٩٧جل شوراي پول و اعتبار به ت

    باشد.االجراء ميرسيد و از تاريخ ابالغ الزم
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 ٣٢٨صفحه 

ابالغ شيوه و شرايط ؛ ١١/٠٩/١٣٩٧ مورخ ٣١٨١٧٥/٩٧بخشنامه شماره  -١٦

  هاي تضمين شدهجديد صدور و استفاده از چک

بانک و بانک غيردولتي، شرکت دولتي پستهاي دولتي، مديران عامل محترم بانک

 مشترک ايران ـ ونزوئال

  با سالم؛

 ، ي اســالمي ي جمهورگونه که اســتحضــار دارند؛ بانک مرکزهماناحتراماً

يران در سال جاري تالش نموده با اتخاذ تدابير و اقدامات مقتضي، نسبت ا

ي هازهي کشــور در حوينگي، ثبات بخشــي به وضــعيت اقتصــاديت نقديربه مد

ـــفافيت و حذف زمينهي و بانکي و همچنين تپولي، ارز  هاي احتماليعميق ش

ستا از آن ي هايم در حوزهارتکاب جرا شده اقدام نمايد. در همين را ياد 

ي مرتبط يندهاي صورت گرفته در خصوص فرآهاجايي که حسب گزارشات و بررسي

شده، مشخص شد سازوکار کنوني حاکم هاي تضمينبا صدور، انتقال و گردش چک

شده نميي مذکور، تأمينهابر چک شد و اختالالتي را در کننده اهداف ياد  با

هاي اين زمينه ايجاد نموده؛ لذا بالفاصــله مراتب اصــالح و تغيير فرآيند

هاي تضــمين شــده در دســتور کار اين بانک قرار صــدور و اســتفاده از چک

ــورا ــوبه ش ــتناد به مص ــاس و با اس ي عالي هماهنگي گرفت. بر همين اس

ــاد ــوص، داير براقتص ــران محترم قوا در اين خص عيت انتقال و ممنو ي س

سي چک ضمينظهرنوي سيله هاي ت شرشده، بدينو و  صدورجديد ايط شيوه و 

ــتفاده از چک ــده را با هدف اس ــمين ش ــتفادههاي تض هاي جلوگيري از اس

ينفع در گردش يت دقيق اشـــخاص ذمزبور، احراز هوهاي نامتعارف از چک

صوف چک شگيري از همچنين و هاي مو ستفادهپي شويي با ا ها، از اين چک پول

  دارد:به شرح زير اعالم مي

هاي تضمين شده با صدور و استفاده از چکاز تاريخ ابالغ اين بخشنامه، شرايط «

 پذير خواهد بود:امکان زيررعايت قوانين و مقررات مربوط، در چارچوب شرايط 

شده مستلزم تکميل فرم درخواست توسط متقاضي در صدور و تحويل چک تضمين -١

ـــدي بانکي و درج نکات  ـــور متص ـــعبه بانک و در حض در فرم مزبور  زيرش

 باشد:مي

ضي  -الف صات متقا شخ شتمل بر م شخاص حقيقيم نام /نام و نام خانوادگي ا

 ؛ارجيشماره فراگير اتباع خ/سه مليشنا/شماره ملي و اشخاص حقوقي

 ؛شدهچک تضمينشماره سلایر و مبلغ  -ب

 شده توسط متقاضي؛علت درخواست چک تضمين -پ

نام و نام خانوادگي اشخاص (ذينفع) شامل  شدهمشخصات گيرنده چک تضمين -ت

شخاص حقوقي/حقيقي شماره فراگير اتباع /سه مليشنا/شماره مليو  نام ا

 .خارجي

صرفاً بايد در وجه گيرنده (ذينفع) که توسط متقاضي در فرم  چک تضمين شده -٢

 درخواست مربوطه درج گرديده، صادر شود.

صات گيرنده   -٣ شخ ضمينم شامل شده چک ت شخاص (ذينفع)  نام و نام خانوادگي ا

شخاص حقوقي/حقيقي سه ملي/شماره ملي و نام ا شماره فراگير اتباع /شنا

 تضمين شده درج گردد. بايد روي برگ چک، حسب مورد خارجي
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 ٣٢٩صفحه 

صول -٤ صرفاً  و سط بانک،  شده تو ضمين  که در وجه گيرنده (ذينفع)  مبلغ چک ت

 .پذير استامکانشده درج گرديده، مشخصات وي بر روي چک تضمين

 ظهرنويسي و انتقال چک تضمين شده به ديگري، فاقد اعتبار خواهد بود.   -٥

ضمين -٦ ضي يا وکيل وابطال چک ت ست متقا انوني وي نماينده ق شده به درخوا

 پذير است.امکان )ذينفعگيرنده (بدون نياز به ظهرنويسي 

ثبت مشخصات کامل اشخاصي که به نمايندگي از گيرنده (ذينفع) براي وصول  -٧

 نمايند، الزامي است.  مي شده اقدامچک تضمين

اند، صادر شده اين بخشنامهکه قبل از ابالغ  ايشدههاي تضميندارندگان چک -٨

توانند وجه آن مياز تاريخ ابالغ اين بخشــنامه،  اکثر ظرف مدت يک ماهحد

رنويســي اين هبه حســاب بانکي خود واريز نمايند. ظنقداً دريافت يا را 

 ،اعتبار ندارد و پس از اين مهلت زماني در اين مهلتبراي ديگري ها چک

سال جاري فقطدارنده چک  صادرکننده  تا پايان  شعب بانک  بايد به يکي از 

را شده چک تضمينآن مراجعه و اطالعات مربوط به مبادله مالي منشأ دريافت 

 د.نه نماييارا

ها مسئول حسن اجراي مفاد اين مصوبه اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانک -٩

ضاي هيأت مديره و هيأت عامل  صور و تخلف، عالوه بر اع صورت ق بوده و در 

ــب مورد برخورد قانوني  بانک، ــعبه مربوط حس ــؤول ش با کارمند خاطی و مس

 خواهد شد.

الذکر و ضرورت با عنايت به مالحظات فوقاست دستور فرمايند  خواهشمند

، مراتب با لحاظ مفاد اهميت اجراي دقيق مفاد مصـــوبه صـــدراالشـــعارو 

ــماره  ــنامه ش ــريع به تمامي ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦بخش ، به قيد تس

ــمن تدارک فوري تمهيدات و مقدمات الزم  ــده و ض واحدهاي آن بانک ابالغ ش

مفاد مصــوبه مذکور، بر حســن اجراي آن نظارت دقيق به دقيق براي اجراي 

 .عمل آيد

  

   

مقررات، مجوزهاي بانکي و مديريت کل 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
 محمد خداياري آباديحميدرضا غني

٣٨٣١-٠٢ ٣٢١٥-٠٢ 
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قانون اصالح ”ابالغ ؛ ١٢/٠٩/١٣٩٧ مورخ ٣٢٠٤٦٥/٩٧بخشنامه شماره  -١٧

  “قانون صدور چک

بانک و بانک دولتي پستهاي دولتي، غيردولتي، شرکت مديران عامل محترم بانک

 مشترک ايران ـ ونزوئال

  با سالم؛

، همان ــار دارند؛  گونهاحتراماً ــتحض ــدور«که اس ــوب » چک قانون ص مص

متضمن احکام ناظر بر صدور انواع چک و حقوق و تکاليف اشخاص  ١٦/٤/١٣٥٥

ـــند تجاري مزبور در مقاطع زماني  ـــدور و انتقال س ذينفع در فرآيند ص

صادي  شرايط اقت ضائات حاکممختلف با توجه به  ستخوش تغييرات و و اقت ، د

رت گرفته در توان به اصــالحات صــواصــالحاتي بوده اســت که از آن جمله مي

سال  صلحت نظام در  شخيص م سط مجمع ت صالحات  ١٣٧٦قانون مزبور تو و يا ا

سه  شاره نمود. ٢٠/٦/١٣٨٢مورخ جل سالمي بر آن قانون ا شوراي ا در  مجلس 

ها از آخرين اصــالحات گذشــت ســال همين رابطه، از چندي قبل با عنايت به

شرايط اقت شور، صورت گرفته در قانون مذکور و با توجه به  صادي کنوني ک

ــخاص و النهايه اهميت  ــاي حاکم بر روابط و مبادالت تجاري و مالي اش فض

ترش رهاي قانوني الزم به منظور جلوگيري از گسبيني سازوکارها و ابزاپيش

صــدور  بازنگري در احکام مقرر در قانونهاي برگشــتي، روزافزون آمار چک

صي ذي ص سيون تخ سالمي و همکاري و ربط در مجلس چک با محوريت کمي شوراي ا

ــتگاه ــارکت تمامي مراجع و دس از جمله بانک مرکزي  اجرايي مربوط هايمش

ــتور کار قرار گرفت که نهايتاً  ــالمي ايران در دس ــالح جمهوري اس طرح اص

قانون صدور چک متضمن تغييرات و اصالحاتي در برخي مواد قانون مزبور در 

سه علني مورخ  شوراي ١٣/٨/١٣٩٧جل سالمي ت مجلس  پس از  اً و متعاقب صويبا

شوراي محترم نگهبان  صدور چک«تحت عنوان تأييد  صالح قانون  ابالغ » قانون ا

  . گرديد

الذکر، مهمترين تغييرات و اصالحات صورت گرفته در اصالحيه قانوني فوق

  :عبارتست از
  پيش بيني چک الکترونيکي و الزم االجرا بودن قوانين و مقررات مربوط در

 هاي مزبور؛د چکمور

 بيني ممنوعيت صدور و اعطاي دسته چک براي اشخاص ورشکسته و معسر از پيش

 تأديه محکوم به؛

  ثبت آني اطالعات مربوط به گواهي عدم پرداخت در بانک مرکزي و ارسال

 گواهي به آدرس صادرکننده؛

  هاي ذيل ها و محروميتبه اعمال محدوديت ها و مؤسسات اعتباريبانکتکليف

کسري مبلغ چک  ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا نسبت به صاحب حساب، متعاقب

تمام رساني برخط مراتب به و اطالع در سامانه يکپارچه بانک مرکزي

 :مزبور اعتباري ها و مؤسساتبانک
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 ر کارت بانکي جديد؛عدم افتتاح هرگونه حساب و صدو -لفا

هاي بانکي و هر مبلغ ها و کارتمســـدود کردن وجوه کليه حســـاب -ب

متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک يا مؤسسه اعتباري 

 دارد به ميزان کسري مبلغ چک به ترتيب اعالمي از سوي بانک مرکزي؛

هاي ارزي خت هرگونه تسهيالت بانکي يا صدور ضمانت نامهعدم پردا -ج

 يا ريالي؛

  .عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي -د

 صادرکننده چک در تمام  يهااز افتتاح حساب و انسداد تمام حساب يريجلوگ

رقابل پرداخت ياز ثبت غ ساعت ٢٤پس از گذشت  يو موسسات اعتبار هابانک

 ؛ بودن

  دو سال از  يپس از انقضا چک در وجه حامل يسينوپشتممنوعيت صدور و

به جاي  اديانتقال چک در سامانه ص ثبت تو ضرور شدن قانوناالجراء الزم

 عمليات صدور و ظهرنويسي چک؛

  حسب مورد عليه صاحب حساب يا صادرکننده يا هردو صدور فوري اجراييه

نامه عدم پرداخت ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهياهتوسط دادگ

 ؛قانون )٢٣از سوي دارنده با تحقق شرايط مقرر در ماده (

  اشتراک و تبادل برخط اطالعات مربوط به چک بين بانک مرکزي و مراجع

 قضايي؛

 اثر هاي رفع سوءيکي از راهساله به عنوان  ٣بيني صريح مرور زمان پيش

 ؛از سوابق چک برگشتي افراد مشروط به عدم طرح دعوي حقوقي و کيفري

 و نيز گردش و  ک لزوم ثبت تمامي مراحل مربوط به صدور و تخصيص دسته چ

 تحت نظارت بانک مرکزي ؛ »چکاوک«و » صياد«هاي تسويه چک در سامانه

 صات متقاضي دسته چک با استعالم از ها به احراز صحت مشختکليف بانک

 ؛سنجي الکترونيکي بانکي (نهاب)سامانه نظام هويت

  ن واجد شرايط سقف اعتبار براي متقاضيا ها به تعيينتکليف بانک

از  دريافتي گزارش اعتبارينتايج بر اساس  از دسته چک استفاده

(حداکثر سه  کتا و مدت اعتباريشناسه ص يز تخصيو نهاي مربوطه سامانه

 ؛هر برگه چک يبراسال) 

 افت دسته چک و استفاده ياز در ساله ٣ت ين مجازات عالوه بر محرومييتع

افت يمتقلبانه مبادرت به در يهاکه با توسل به شيوه ياشخاص ياز آن برا

افت آن يا دريخود کرده  يو اعتبار يرمتناسب با اوضاع ماليغ يدسته چک

 .دنيل نمايرا تسه يگريتوسط د

ضوابط و مقررات ابالغي از سوي اين بانک  سازد،خاطرنشان ميدر پايان 

ساب جاري«در اين زمينه از جمله  ستورالعمل ح شماره » د شنامه  ضوع بخ مو

ـــالحيه قانوني ٢٣/٣/١٣٩٧مورخ  ٩٣٨٩٨/٩٧ ، مذکور با توجه به تغييرات اص

در فرصت مقتضي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت و پس از تصويب در مراجع 
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صالح و پياده ساختذي شبکه بانکي سازي کامل زير هاي اطالعاتي مربوط، به 

  خواهد شد.کشور ابالغ 

ضمن ايفاد سخه با عنايت به مراتب فوق،  صالح قانون ن اي از قانون ا

صو سه مورخ صدور چک م سالمي،  ١٣/٨/١٣٩٧ب جل شوراي ا شمندمجلس  ست خواه  ا

مفاد بخشــنامه شــماره  لحاظ با و تســريع قيد به مراتب فرمايند دســتور

ـــهم/بانک واحدهاي ذيربط آن تمامي به ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦ ـــس  ؤس

مفاد قانون  اجراي مقدمات تمهيدوه بر عال و شـــده ابالغ غيربانکي اعتباري

   آيد. عمل به دقيق نظارت نيز  آن اجراي حسنبر  ،مزبور
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های ترجمه دستورالعمل؛ ١٣/٠٩/١٣٩٧ مورخ ٣٢٠٨٣٢/٩٧بخشنامه شماره  -١٨

ای (مجموعه ها و موسسات مالی توسعهمديريت ريسک اعتباری در بانک

  )رهنمودهای بانک مرکزی مالزی

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستديران عامل محترم بانکم

  ونزوئال -غيربانکي و بانک مشترک ايرانموسسات اعتباري 

  ا سالم؛ب  
  

، ضار که گونه همان احتراماً ستح سک اعتباري يکي از دارند ا ، مديريت ري

ها و مؤســـســـات اعتباري هاي مديريت ريســـک جامع در بانکمهمترين حلقه

ــت که به طور غيربانکي مي ــوع از آن جهت حايز اهميت اس ــد. اين موض باش

ــکيل اي از داراييمعمول بخش عمده ــهيالت تش ــات اعتباري را تس ــس هاي مؤس

سهيمي صور در بازپرداخت ت سک اعتباري الت اعطايي مدهد و هرگونه ق وجد ري

ــت مطالبات غيرجاري آن ــات اعتباري و انباش ــس ها خواهد بود. براي مؤس

ــه اعتباري داراي بدره  ــس ــوع زماني که مؤس ــت اهميت اين موض بديهي اس

شد، افزون سهيالت مختلف با شود. لذا مديريت تر مي(پرتفوي) متنوعي از ت

سه اعتباري به مؤثر بدره اعتباري، از الزامات مديريت ر س سک جامع مؤ ي

  آيد. شمار مي

، با توجه به روش تأمين مالي بانکي شــبکهدر کشــورمان عملکرد صــحيح 

شور که بانک صادي ک شد، محور مي -نظام اقت شد عوامل ترينمهم از يکيبا  ر

ر د ينقش مؤثر جايي که مؤســســات اعتباري. از آنشــودمي محســوب اقتصــادي

د اقتصــــادي، تقويت توليد و مول يهابخش نيازمورد  يمنابع مالتأمين 

شتغال سک اعتباري مي ،دندار ا سات اعتباريتواند عدم توجه به ري س و  مؤ

شور را دچار  صاد ک ضلبه تبع آن اقت نمايد. برخي از آثار عدم رعايت  مع

ــک اعتباريمديريت  ــب،  ريس کاهش کيفيت مطالبات و افزايش مطالبات مناس

ست غيرجاري سک اعتباري در بلندمدت ميدر واقع ع .ا تواند دم توجه به ري

  .به توقف فعاليت يا تجديدساختار مؤسسات اعتباري بيانجامد

سک اعتباري، ستمي براي مديريت  با توجه به اهميت ري سي از  آنطراحي 

در  مرکزي يهاکميته بال و بانک مؤســـســـات اعتباري، هايمهمترين دغدغه

شددنيا مي سال . با سات اعتباري از  س سک اعتباري در مؤ  ١٩٨٨مديريت ري

سند  صلي تدوين  ميالدي مورد توجه خاص کميته بال بوده و اين امر دليل ا

کفايت سرمايه آن کميته موسوم به سند بال يک بوده است که البته تا به 

ند بال سروي مؤسسات اعتباري، هاي پيشامروز با در نظر گرفتن ساير ريسک

  توسط کميته بال منتشر شده است.  سه نيز

ـــوع،  ـــالمي ايران نيز با آگاهي از اهميت موض بانک مرکزي جمهوري اس

ــناد کميته بال تحت عنوان  ــول مداولين بار يکي از اس ــک يت ريري"اص س

به شبکه  ٧/٤/١٣٨٤مورخ  ٦٦٩/بخشنامه شماره مب را ترجمه و طي" ياعتبار
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عد از آن بانکي کشـــور ابالغ نمود. ــــال يز ن ب عه  ،١٣٨٦در س "مجمو

شد و " يسک اعتباريت مؤثر ريريمد يبرا ييرهنمودها شنامه  يطتدوين  بخ

در . ابالغ گرديدکشــور  يشــبکه بانک به ١٩/٤/١٣٨٦مورخ  ١٥٤٨/شــماره مب

مختلف از  يهات آن در بخشنامهيريو نحوه مد يسک اعتباريموضوع ر ادامه،

"دســتورالعمل با عنوان  ٥/٢/١٣٩٧مورخ  ٣١٤٣٤/٩٧شــماره  جمله بخشــنامه

سرما سبه  سرمايکفاو  يه نظارتيمحا سات اعتباريت  س " مورد توجه يه مؤ

شرايط و رات رخ داده در ييت به تغيبا عنادر همين راستا و قرار گرفت. 

سب و کار ضاي ک سات اعتبار ف س ضوابطي ناظر بر نحوه مديريت  ي،مؤ تدوين 

 منظوربدين در دستور کار اين بانک قرار گرفته است. اعتباريمؤثر ريسک 

ستورالعمل سک اعتباريت يريمد دو د سات مال ري س شور يو اعتبار يمؤ  در ک

ترجمه شــد که  ،اســت زمينهروز و کارآمد در اين که از مقررات بهمالزي 

  گردد.يفاد ميوست ايبه پ برداريبراي استحضار و بهره

ستورالعمل سک اعتباريمديريت هاي برخي از ويژگي د سات مالي و  ري س مؤ

  مالزي به قرار زير است:  اعتباري کشور

 اي به عنوان توجه به مديريت ريسک اعتباري در مؤسسات مالي توسعه

 ها؛مکمل بانک

  ترتيبات دســـتورالعمل ريســـک الزامات و به روز بودن و تطابق با

 ه بال؛کميتمنشره توسط اعتباري 

 مشــارکت هيأت مديره و واحد درخصــوص  شــفافيت در انتظارات حاکميت

 مديريت ريسک در تصميمات اعتباري؛

  توجه به مديريت اعتبارات اســتثنايي، مديريت ريســک تمرکز، ريســک

شکل سک انتقال، مديريت اعتبارات م شوري، ري دار و واحد بازبيني ک

  اعتباري. اتمؤسس اعتباري مستقل، در کنار مديريت دو اليه در

ست اميد صل ا شار ماح سط به آثاري، چنين انت  نظارت نوين ادبيات تعميق و ب

  .بيانجامد کشور بانکي نظام سالمت و ثبات ارتقاي و بانکي شبکه در بانکي
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  معاونت نظارتي
بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

  ايران
بلوار ميرداماد، شماره 

١٩٨ 
  +) ٩٨٢١( ٢٩٩٥١تلفن: 

 www.cbi.irوب سايت: 

ها و مديريت ريسك اعتباري در بانك

  ايمؤسسات مالي توسعه

  (مجموعه رهنمودهاي بانك مركزي مالزي)

وری ب ی  انک 

  معاونت نظارت
بانک مرکزي 

جمهوري اسالمي 
  ايران

بلوار ميرداماد، 
 ١٩٨شماره 
+) ٩٨٢١( ٢٩٩٥١تلفن: 

 www.cbi.irوب سايت: 



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٣٤٧صفحه 

  

  

 پيشگفتار 

مديريت ناکارآمد ريســک پرتفوي اســتاندارهاي ضــعيف اعطاي تســهيالت, 

اعتباري, عدم آگاهي نســـبت به کاهش کيفيت مطالبات و افزايش مطالبات 

توان از مشـــکالت را مي و ارزيابي ضـــعيف اين واقعه و آثار آن غيرجاري

ــت.  ــات اعتباري دانس ــس ــي مؤس ــاس ــکالتاس  ,براي کنترل و کاهش اين مش

ـــتفاده ا, ذخيرههبندي داراييراهکارهاي متعددي از جمله طبقه گيري و اس

ـــتفاده از نظام  ـــت. اما اس ـــا اس ـــرمايه راهگش از الزامات کفايت س

ــده مي ــتريان نيز در کنار موارد ذکر ش ــنجي دقيق مش تواند به اعتبارس

مؤســســه اعتباري کمک کند تا براســاس معيارهاي همســان اقدام به اعطاي 

يريت نمايد. تســـهيالت به هر پرونده اعتباري کرده و پرتفوي خود را مد

هاي ريســک گذاري تســهيالت براســاس مشــخصــهتواند با قيمتهمچنين بانک مي

شتريان و در نتيجه  سبي را در مقابل احتمال نکول م شش منا شتريان, پو م

 ريسک اعتباري ايجاد نمايد.

ــک ــي از ريس ــور اعتباري, احتمال وقوع زيان ناش  طرف يا گيرنده وام قص

سه اعتباري در مقابل س  تعريف شده، توافق شرايط م تعهدات خود طبقانجا مؤ

اعتباري, اســتفاده از  ريســک مديريت شــده اســت. با توجه به اين تعريف,

هاي ها در جهت کاهش کاهش احتمال وقوع زيان و يا پوشش زيانبهترين شيوه

ست, سرمايه بانک و ذخاير مطالبات مي آتي از طريق شد. الزم به ذکر ا با

تواند در نهايت و بلند مدت منجر به پرتفوي ريســــک ميمديريت کارآمد 

هاي اخير به دليل کم توجهي موسسات سودآوري مؤسسه اعتباري شود. در سال

ـــک, اين  ـــک اعتباري و عدم مديريت کارآمد پرتفوي ريس اعتباري به ريس

اند که در مؤسسات با بحران مطالبات غيرجاري و کاهش سودآوري مواجه شده

ـــات بلند مدت مي ـــس ـــاختار اين مؤس تواند به توقف فعاليت يا تجديدس

  بيانجامد.

شبکه بانکي, بانک مرکزي اقدام به  سک اعتباري در  به دليل اهميت ري

اي در اين حوزه نموده اســـت که از مهمترين نتايج آن مطالعات گســـترده

ــول توان به ترجمهمي ــک مديريت اص ــاي هايرويه بهترين و اعتباري ريس ــک افش  ريس

و تشــکيل  مجموعه رهنمودهايي براي مديريت مؤثر ريســک اعتباري تهيه, بارياعت

ــتور ــاني دس ــک اعتباري به منظور به روز رس ــک کارگروه ريس العمل ريس

اشاره کرد.  بيشتر با استانداردهاي روز دنيا اعتباري براي تطبيق هرچه

صل پيش شورها در دو ف ساير ک رو در ادامه همين روند و بازخواني مقررات 

ايم. هاي ريســک اعتباري کشــور مالزي نمودهاقدام به ترجمه دســتورالعمل

روز بودن مقررات بانکي از بهترين کشـــور مالزي از لحاظ کارآمدي و به

 استفاده از مطالب اين سند با ذكر منبع بالمانع است.



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٣٤٨صفحه 

سالمي در کنار  ست. عالوه بر آن وجود بانکداري ا سيا ا شورها در قاره آ ک

کشــور  بانکداري متعارف دليل ديگري اســت که توجه به مقررات بانکي اين

  .نمايدرا بيش از پيش ضروري مي

ــور مالزي يا ب آغاز به  ١٩٥٩ژانويه  ٢٦در  انک نگارابانک مرکزي کش

کار کرد. نقش بانک نگارا ارتقاي ثبات مالي و پولي در کشـــور مالزي 

توان گفت از مهمترين اهداف اين بانک اســـتفاده از اســـت. همچنين مي

ست صادي ميهاي پولي براي تثبيت قيمتسيا شد اقت شد. به ها در کنار ر با

سئوليت ثبات نظام مالي بر عهده ب ست و طور کلي م شور ا انک مرکزي هر ک

يک بخش مالي منعطف, اقدام به ايجاد براي انجام اين مهم بانک نگارا 

 نمودهکند مترقي, مناســـب و متنوع که از بخش واقعي اقتصـــاد حمايت مي

ـــت. همچنين اين بانک نقش مهمي در اجراي طرح ها براي تقويت و تعميق اس

ــامل بازار ارز خارجي دارد . از ديگر وظايف اين بانک بازارهاي مالي, ش

هاي نظام مالي کشور مالزي است. عالوه بر موارد ذکر شده توسعه زير ساخت

هاي پرداخت هاي نظامبانک نگاراي مالزي اقدام به نظارت بر زير ســـاخت

ـــور که بر بهره ـــتم مالي مالزي تأکيد دارد, کش ـــيس وري و امنيت در س

شــــاور دولت, مانک مرکزي و نمايد. همچنين بانک نگارا به عنوان بمي

  داراي اختيار انتشار پول و مديريت ذخاير بين المللي کشور مالزي است.

١بانک نگاراي مالزي ٩ ٠ درراستاي ارتقاي اهداف خود  ٢٠٠٥در سپتامبر  

سعه سات مالي تو س سک مؤ ستورالعمل , ايدر مديريت هرچه بهتر پرتفوي ري د

را  ١٩١ايؤسـســات مالي توسـعهمديريت ريسـک اعتباري در مهاي بهترين شــيوه

ستورالعمل از ابتداي ژانويه  شر کرد و اين د شت.  ٢٠١٠منت الزم االجرا گ

شود که توسط دولت اي به مؤسسات مالي تخصصي اطالق ميمؤسسات مالي توسعه

هاي کليدي داراي اهميت هاي خاص براي توســـعه و ارتقاي بخشبا مأموريت

اند. اقتصــادي کشــور بنا شــده-ياســتراتژيک براي اهداف توســعه اجتماع

هاي کوچک و متوســط, هاي اســتراتژيک شــامل بخش کشــاورزي, شــرکتبخش

ـــاخت ـــنايع دريايي و بخشزيرس ـــنايع با ها, ص ـــادرات محور و ص هاي ص

  باشد.کالن و تکنولوژي باال مي يگذارسرمايه

توان مهيا کردن طيف وسيعي اي را مينقش و عملکرد مؤسسات مالي توسعه

هاي استراتژيک محصوالت و خدمات مالي با توجه به نيازهاي هدفمند بخشاز 

شاوره سات خدمات م س ست. همچنين اين مؤ سعه و پرورش دان اي نيز براي تو

اي مؤســســات دهند. بنابراين مؤســســات مالي توســعههاي هدف ارايه ميبخش

  کنند.بانکي را کامل مي

                                                 
١٩٠ Bank Negara Malaysia 

١٩١on Best Practices for Guidelines  the Management of Credit Risk for Development Financial Institutions  



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٣٤٩صفحه 

سعه سات مالي تو س سعه بخشاي در ابا توجه به نقش مؤ هاي رتقاي و تو

ها در استراتژيک شناسايي شده اقتصاد, قدرت, ميزان تأثير و کارآمدي آن

ــت. طرح ــيار با اهميت اس ف را محقق هايي که اين اهدااجراي نقش خود بس

چارچوبنکنمي يت  مل تقو ــــا يت و د ش جاد ظرف قانوني, اي ظارتي و  هاي ن

  وري اين مؤسسات است.توانايي و افزايش بهره

ــويب  يکي از نقاط قوت مهم در مهيا کردن چارچوب قانوني و نظارتي تص

ــعه ــات مالي توس ــس ــال قانون مؤس ٢٠٠٢١اي در س ٩ ٢ به منظور اطمينان از  

اي و نهادهايي که فعاليت مالي و عملياتي مؤســـســــات مالي توســـعه

دهند, است. قانون مؤسسات ثر انجام ميؤهاي خود را محتاطانه و ممسئوليت

ـــع ها, عملکرد و , با توجه به نقش٢٠٠٢فوريه  ١٥اي در تاريخ همالي توس

سعه سات مالي تو س صر به فرد مؤ شرايط مرتبط با مقررات اهداف منح اي و 

ــود خط ــل ش ــي و موجود به اجرا درآمد. هدف اين بود که اطمينان حاص مش

هاي دولت گيري خط مشيها و جهتاي همگون با طرحاهداف مؤسسات مالي توسعه

ــعه و ارتقا بخشمال ــده به منظور حمايت از زي در توس ــايي ش ــناس هاي ش

  .برنامه توسعه اقتصاد ملي باشد

سعه سات مالي تو س صويب اين قانون, مؤ اي منتخب, تحت نظارت بانک با ت

ظارتي و  چارچوب ن به عنوان بخشـــي از  ند.  مالزي قرار گرفت گاراي  ن

مالي اين مؤسسات براي ها و عملکرد قانوني, بانک مرکزي به پايش فعاليت

ها نقش خود را به نحوي محتاطانه و تحت حمايت اطمينان از اين که آن

ـــرکتي و بر مبناي بهترين روش دهند, اقدام هاي موجود انجام ميحاکميت ش

اي به دليل حمايت از اهداف سياسي و اقتصادي نمود. مؤسسات مالي توسعه

  باشند.ميکشور, در اقتصاد هر کشور بسيار با اهميت 

سال  سک اعتباري که در  سند ري صل بعد ترجمه  سط  ٢٠١٨ژانويه  ٢٢در ف تو

ست ارايه مي شده ا شر  سند را ميبانک مرکزي مالزي منت توان شود. اين 

نقطه عطفي درميان مقررات پيشــين اين بانک در رابطه با ريســک اعتباري 

شده با هدف ارتقا ستانداردهاي تجديد نظر  ست. توجه به ا هاي شيوه دان

مديريت ريســک اعتباري در صــنعت بانکداري با توجه به گســترش اندازه و 

المللي شـــدن نظام مالي و افزايش نقش بازارهاي تنوع محصـــوالت و بين

ســـرمايه داخلي به عنوان منابع جايگزين تأمين مالي ضـــروري به نظر 

شماره مي ستاندارد  سد. همچنين الزم بود که اين مقرره از ا شگري گزا ٩ر ر

  پيروي کند.  ١٩٣مالي مالزي

  عمده نکات مهم اين سند شامل موارد زير است:

                                                 
١٩٢ Development Financial Institutions Act  
١٩٣ Malaysian Financial Reporting Standards ٩ 
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o  شــفافيت در انتظارات حاکميتي در رابطه با مشــارکت هيأت مديره و

 واحد مديريت ريسک در تصميمات اعتباري؛

o مستقل؛ دار و واحد بازبيني اعتباريمديريت اعتبارات مشکل  

o ديريت اعتبارات اســتثنايي و ترتيبات گســترش يافته در رابطه با م

 ريسک تمرکز؛

o  هاي تخمين تقويت ترتيبات مديريت ريســک اعتباري براي ارتقاي روش

 بيني؛ و زيان قابل پيش

o .انتظارات جديد در باب مديريت ريسک کشوري و ريسک انتقال 

ـــتورالعمل از تاريخ اول جوالي  ها و از اول جوالي براي بانک ٢٠١٨اين دس

تلفيقي (کلي) عملياتي شده است . همچنين براي کارگزاران به صورت  ٢٠١٩

  االجرا خواهد بود.الزم ٢٠٢١نويه ها اين سند از اول ژاتکافل و بيمه

ســســات ؤبا توجه به اهميت ريســک اعتباري که بزرگترين منبع ريســک م

هاي ريسک اعتباري کشور مالزي اعتباري است, شفافيت و کيفيت دستورالعمل

ـــديم تا و در جهت ار ـــور, بر آن ش ـــک اعتباري در کش تقاي ادبيات ريس

مديريت ريســک اعتباري در مؤســســات مالي هاي دســتورالعمل بهترين شــيوه

سعه شور مالزي که از مقررات بروز و تو سک اعتباري ک ستورالعمل ري اي و د

صه مي شبکه بانکي کارآمد در اين عر شند را ترجمه نموده و در اختيار  با

  قرار دهيم. 

ست آخر, اميد در شار ا صل انت سط آثاري، چنين ماح  ادبيات تعميق و به ب

ــســات اعتباري (بانک ــســات اعتباري نوين مديريت ريســک در مؤس ها و مؤس

شبکه بانکي  در بانکي در اين خصوص غيربانکي) و همچنين بهبود روند نظارت

  کشور بيانجامد.
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 ايريسك اعتباري در مؤسسات مالي توسعهمديريت هاي دستورالعمل بهترين شيوه

  )2005سپتامبر دستورالعمل بانك مركزي مالزي، (

  

  

  
 گروه مترجمين:

 ميالد صارم صفاري             دکتر حسين صدقي
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مديريت ريسک اعتباري در مؤسسات مالي هاي دستورالعمل بهترين شيوه 

 ايتوسعه

 بررسي اجمالي ١بخش 

 مقدمه -١

اعتباري همچنان بزرگترين منبع ريســک مؤســســات مالي ) ريســک ١-١

١ايتوســعه ٩ ٤ در مالزي اســت. دليل اين امر اين واقعيت اســت که  

سعهپرتفوي تأمين سه مالي تو س اي بطور معمول مالي/مطالبات يک مؤ

 و منبع اصلي درآمد آن است. بزرگترين دارايي

سال٢-١ شان مي) تجربه  شته ن سکيت دهد نبود مديرهاي گذ سب ري ، منا

ــعه ــات مالي توس ــس اي منتج به زيان قابل توجه در تعدادي از مؤس

سطهگردد. نتيجه چنين زيانمي سات هايي نه تنها عملکرد وا س گري مؤ

ـــعه دهد، بلکه بار مالي زيادي اي را تحت تأثير قرار ميمالي توس

اي را بر دولت در راســتاي افزايش ســرمايه مؤســســات مالي توســعه

ها با توجه به افزايش بينيکند. همچنين بر اســــاس پيشتحميل مي

سعه سات مالي تو س اي در طول زمان، بار مالي اندازه ترازنامه مؤ

با آن افزايش مي ــــب  ناس لت نيز مت به دو بالقوه  بد. تحميلي  يا

ست که اطمينان  سک اعتباري, حياتي ا بنابراين در مديريت مؤثر ري

صل کنيم, فعاليت سعه هاي اعتباري يکحا سه مالي تو س صورت مؤ اي به 

سعه سه مالي تو س ست مؤ شک سک  اي کاهش احتياطي انجام گيرد و ري

  يابد.

 اهداف -٢

ـــتور١-٢ ـــنهاداتي به منظور ) اين دس العمل اقدام به تنظيم پيش

سعه سات مالي تو س سک اعتباري براي مؤ شيوه مديريت ري اي بهترين 

ارتقا رفتار ه را براي نمايد و تالش دارد تا زيرســــاخت اوليمي

سعهاحتياطي براي اعطاي اعتبار به فعاليت سات مالي تو س اي هاي مؤ

 در مالزي را مهيا کند.

 ) دستورالعمل حاضر، شامل چهار فصل اصلي است که عبارتند از:٢-٢

o (اجرايي)؛ نظارت مناسب توسط هيأت مديره و مديريت 

o زير ساخت مناسب براي مديريت ريسک اعتباري؛ 

o (يکپارچه) ريسک اعتباري؛ و فرآيند مديريت 

o هاي حسابرسي.هاي جامع داخلي و رويهکنترل 

ستورالعمل٣-٢ شيوه ) اين د سعهبهترين  سه مالي تو س اي اي که يک مؤ

کند. در اعطاي اعتبار و مديريت آن بايد اتخاذ نمايد را تعيين مي

                                                 
١٩٤ Development financial institutions (DFIs) 
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ـــيوه ـــط بانک نگاراي ها الزامات ويژههمچنين براي اين ش اي توس

سات عيين ميمالزي ت س ستند که مؤ شود. اين الزامات رهنمودهايي ه

ــعه ــيوهمالي توس ها را ها، آناي بايد عالوه براي اتخاذ بهترين ش

 نيز بکار گيرند.

اي هاي مذکور حداقل حدودي که مؤسسات مالي توسعهل) دستورالعم٤-٢

بايد به منظور اطمينان از رفتار احتياطي در اعطاي اعتبار رعايت 

سات مالي  کنند س سات بانکي, مؤ س را تعيين کنند. همچنين مانند مؤ

سعه سختگيرانهاي نيز ميتو ستاندارهاي  تري توانند بطور آزادانه ا

  را به عنوان خط مشي مديريت ريسک اتخاذ نمايند.

 کاربرد -٣

سعه١-٣ سات مالي تو س ستورالعمل براي تمام مؤ سط ) اين د اي که تو

٢٠٠٢١اي قانون مؤســســات مالي توســعه ٩ ٥ شــوند, قابل شــناســايي مي 

  .باشداستفاده مي

 تاريخ اجرا -٤

  اجرايي گردد. ٢٠١٠) اين دستورالعمل بايد از ابتداي ژانويه ١-٤

 
 موارد قانوني ٢بخش 

 موارد قانوني -٥

ــتور١-٥ ــه مالي  ٤١العمل مطابق با بخش ) اين دس ــس از قانون مؤس
  اي منتشر شده است.توسعه

  

 خط مشي ٣بخش 

 مسئوليت هيأت مديره و مديريت: نقش و ١فصل  -٦

 نقش و مسئوليت هيأت مديره

ت مديره آگاهي و اطمينان از نظارت مناســــب بر ) وظيفه هيأ١-٦

 اي است.مديريت ريسک اعتباري مؤسسات مالي توسعه

ــتاندارد اعتباري را تعيين کند, ٢-٦ ) هيأت مديره بايد حداقل اس

شي سک اعتباري هاي با اهميت مربوط به مهمچنين تمام خط م ديريت ري

اي نيز بايد به تأييد هيأت مديره برسد. هيأت مؤسسات مالي توسعه

مشي ريسک اعتباري با توان مديره بايد اطمينان حاصل نمايد که خط

١ايسرمايه ٩ سک٦ شتهاي ري صص مديريت و ا سعه ، تخ سات مالي تو س اي مؤ

 سازگار باشد.

                                                 
١٩٥ Development Financial Institutions Act 2002 (DFIA) 
١٩٦ Capital strength 
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 ٣٥٤صفحه 

ايد که نقش تعيين ) هيأت مديره همچنين بايد اطمينان حاصل نم٣-٦

هاي هاي تجاري و استراتژيشده، تمرکز استراتژيک، استراتژي

هاي اي با خط مشيدادن و تأمين مالي مؤسسات مالي توسعهقرض

 اعتباري و استاندارد مطابقت دارد.

 ) مسئوليت هيأت مديره حصول اطمينان از موارد زير است:٤-٦

فرهنگ اعتباري صحيح نمايانگر ارزش واقعي مؤسسات مالي  الف)

  اي باشد.توسعه

هاي مؤسسات مالي کامل قادر به مديريت فعاليت طور مديريت به  )ب

هاي مديريت ريسک اعتباري بطور مؤثر مشياي باشد و خطتوسعه

اجرا گردد (شامل دارا بودن ابزار الزم براي پايش ريسک 

 اعتباري).

براي تأييد يا بازبيني هر فعاليت يا محصولي  هاييمکانيزم  )ت

اي که منتج به ريسک اعتباري باالتري در مؤسسات مالي توسعه

 گردد, موجود باشد.مي

از ساختار سازماني مناسبي براي مديريت ريسک اعتباري درون   )ث

 نهاد و هر تغيير در چنين ساختاري مطلع باشد.

يت منابع در معرض بصورت منظم از ريسک اعتباري منابع و کيف  )ج

اي مطلع بوده و ترکيب پرتفوي آن را ريسک مؤسسه مالي توسعه

 بررسي نمايد.

هاي مديريت ريسک اعتباري مؤسسه مالي مشيبطور منظم خط  )ح

اي را بازبيني نمايد تا اطمينان حاصل شود که با توسعه

اي، استانداردهاي اعتباري و تغيير منابع مؤسسات مالي توسعه

 و شرايط تجاري آن سازگار است. قدرت مالي

ها, يک تيم متخصص از حسابرسان براي تأييد کارايي روش  )خ

ان بودن اطالعات ارائه شده, موجود ها و قابل اطمينکنترل

 باشد.

هاي يک تيم متخصص براي حسابرسي و تأييد انطباق با تمام جنبه  )د

اي اعتباري به ويژه فرآيند اعطاي اعتبار مؤسسه مالي توسعه

 وجود باشد.م

هاي ها و مسئوليت) الزامات ويژه بانک نگاراي مالزي: نقش٥-٦

 هيأت مديره

 يره) بازبيني خط مشي اعتباري توسط هيأت مد١-٥-٦



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٣٥٥صفحه 

مشي اعتباري کالن و طرح کسب و کار را بصورت هيأت مديره بايد خط

ها و هماهنگي با ساالنه به منظور حصول اطمينان از هماهنگي آن

  اي, تأييد کند.يسک مؤسسه مالي توسعهسطح تحمل ر

 يأت مديره در رابطه با آگاه بودن از فعاليت) وظيفه ه٢-٥-٦

 جديد ريسک اعتباري

o  ــوالت ــل کند که از هرگونه محص هيأت مديره بايد اطمينان حاص

اعتباري جديد يا تغييرات قابل توجه در محصـــوالت اعتباري 

ستورالعمل ساس د صموجود بر ا ٧والت جديدهاي معرفي مح شر   منت

 , آگاهي دارد .٢٠٠٩مي  ١٨شده در 

o :هيأت مديره بايد در موارد زير تصميم بگيرد 

هاي جديد با دورنماي تجاري تناســب دارد و و الف) آيا فعاليت

ــب و کار, نقشآيا فعاليت ــده, هاي تعيين هاي جديد با طرح کس ش

  .استراتژي تمرکز و قوانين جاري مطابقت دارد يا خير

يا آن  )ب يتآ عال باق ف ند ها از ميزان انط با فرآي يد  جد هاي 

سعه سه مالي تو س سک اعتباري مؤ ستند و مديريت ري ضي ه اي را

هاي جديد, تحت اســـتانداردهاي هيأت مديره آيا اين فعاليت

  شود يا خير؟انجام مي

شود, عبارت است يأت مديره دريافت ميه) گزارشاتي که توسط ٣-٥-٦

  از:

سه ماه هيأت مديره بايد در جريان اطالعات مربوط  الف) حداقل هر

اي شامل اقالم زير به کل ريسک اعتباري منابع مؤسسه مالي توسعه

خط ترازنامه قرار بگيرد که اين اطالعات بايد حداقل موارد زير 

  :را بررسي نمايد

o   ــده به تفکيک ــک اعتباري تفکيک ش ميزان منابع در معرض ريس

سي گردد, به ع ساس منابع, نوان مثال طبقهطبقه برر بندي بر ا

 محصوالت و رتبه اعتباري؛

o ميزان باالي تمرکز اعتباري؛ 

o دار که تحت عنوان هاي مشـــکلليســــت مطالبات/تأمين مالي

باشند و زيان احتمالي مؤسسه نظر ميدار يا تحتاعتبارات مشکل

دار قابل توجه و حساب عتبار مشکلااي ناشي از هر مالي توسعه

 سيد گذشته؛سرر

o حي؛هاي (بازسازي) اصالوضعيت اعتبارات قابل توجه تحت برنامه 

                                                 
١٩٧ Guidelines on Introduction of New Products 
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o هاي اعتباري با رشد سريع؛حوزه  

دهد تا بررسي نموده و اطمينان حاصل نمايند به هيأت مديره هشدار مي[

ـــک اعتباري در اين حوزه ـــتاندارد مديريت ريس ها به ميزان کافي اس

  .]داردرعايت شده و هيچگونه ارفاقي وجود ن

o  ٩گزارشات اعتبارات مستثني شده حايز اهميت ٨ .  

ستي از تمام   )ب شامل لي شي  ساالنه هيات مديره بايد گزار بطور 

محصــوالت اعتباري دريافت کند. اين گزارش بايد حداقل شــامل 

بازارهاي هدف محصـــوالت اعتباري, عملکرد و کيفيت اعتباري 

 ها باشد.آن

ستمر بايد به  )ت صورت م ساالنه يا ب هيأت مديره در مورد  بطور 

ــي از کاهش اعتباري که مي تواند بر ميزان احتمالي زيان ناش

صادي رخ دهد,  شرايط بحراني يا تغييرات نامطلوب اقت ساس  ا

  گزارش داده شود.

 نقش و مسئوليت مديريت

 هاي اعتباري مصوبمشيتمام سطوح, مسئول اجراي خط ) مديريت در٦-٦

ـــيخطهيآت مديره به منظور ارتقاي  ـــايي, ها و روشمش ـــناس هاي ش

سکاندازه صورت انفرادي و گيري, پايش و کنترل ري هاي اعتباري به 

  در سطح پرتفوي اعتباري است.

  ) اين مسئوليت شامل اطمينان از موارد زير است:٧-٦

  الف) اختيار و مسئوليت شفاف براي مديريت ريسک اعتباري؛

شيخط  )ب ساختاري که به ها و محدوديتم سک هاي  ضوح ميزان تحمل ري و

  کند؛اي را تعيين مياعتباري مؤسسه مالي توسعه

هاي مناســب ارتباطي به منظور حصــول اطمينان از اين که کانال   )ت

سک اعتباري به طور خط صوب هيأت مديره و تحمل ري شي اعتباري م م

 شفاف اطالع رساني شده و توسط تمام سطوح سازمان رعايت شود.

ستم هاي عملي کافي وروش  )ث سي سايي، مؤثر، کنترل داخلي و  شنا هاي 

سک اعتباري در جهت اجراي خطاندازه شي گيري، پايش و کنترل ري م

 ت مديره باشد؛هاي تأييد شده توسط هيأاعتباري و استاندارد

 فرآيند گزارشگري جامع ريسک اعتباري؛  )ج

                                                 
١٩٨ ficant credit exception reportsigniS 
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١هاي اطالعات مديريتسيستم  )ح ٩ ٩ دهي به مؤثر براي اطمينان از گزارش 

 دقيق و حاوي اطالعات کافي در خصوص ريسک اعتباري؛ موقع، 

تخصــيص منابع کافي و پرســنل داراي صــالحيت به منظور مديريت و   )خ

 کنترل عمليات روزانه و عملکرد مديريت مؤثر ريسک اعتباري؛

اعطاي اعتبار مؤســســه مالي  اي از عملکردارزيابي مســتقل دوره  )د

 اي.توسعه

  
ــک اعتباري ور منظم ف) مديريت بايد به ط٨-٦ رآيندهاي مديريت ريس

را با توجه به تغييرات محصول، تغييرات شرايط کسب و کار و تأييد 

ــول اطمينان از اين که اين تغييرات  هرگونه تغييرات به منظور حص

  مناسب و بجا است، ارزيابي نمايد.

 فرهنگ اعتباري

سعه٩-٦ سه مالي تو س صر به فردي ) فرهنگ اعتباري مؤ اي، ترکيب منح

ــيوهز ارزش اعتبار، ديدگاها ــت که ها و نگرشها، ش هاي مديريت اس

سهيالت و تأمين مالي را تعيين نموده و رفتار مربوط  حوزه اعطاي ت

ــه مالي  ــس ــهيالت را که مورد وثوق مؤس به تأمين مالي و اعطاي تس

 کند.اي است مشخص ميتوسعه

ـــيوه١٠-٦ ـــعه يک فرهنگ اعتب) موارد زير بهترين ش اري ها در توس

 باشد:قدرتمند مي

شيوه ساني  هاي اعتباري را الف) مديريت بايد به طور منظم و هم

سک و خط شتهاي ري سعههمراه با ا سه مالي تو س شي اعتباري مؤ اي م

 بررسي کند.

يادي داده و اين   )ب يت ز باري اهم يت اعت به کيف يد  با يت  مدير

 اهميت بايد در سطح سازمان از طريق اطالع رساني, ارتباطات و

 ساير اقدامات منتقل شود.

 سطوح باالي عملکرد اعتباري, نيازمند مديريت قوي است.  )ت

مديريت، مسئول کيفيت اعتباري و تشويق و ايجاد انگيزه براي   )ث

هاي مناسب تأمين مالي مسئولين اعتباري به منظور اتخاذ شيوه

 و اعطاي تسهيالت است.

ــئوليت  )ج ــخگويي و مس ــفاف، براي هر فرد مرتپاس ا ببط پذيري ش

 فرآيند مديريت ريسک اعتباري بايد وجود داشته باشد.

                                                 
١٩٩ Management information systems 
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ــف   )ح ــامل افراد واحد ص ــئولين فرآيند اعتباري (ش مديريت و مس

پاداش  به عملکرد خوب خود  جه  با تو يد  با باري)  طاي اعت اع

ـــوند و  ـــعيف خود جريمه ش گرفته و يا با توجه به عملکرد ض

ــتگي آن ــايس ــود. ها منعها بايد در ارزيابي عملکرد آنش کس ش

صل کند، اعطاي هرگونه پاداش  البته مديريت بايد اطمينان حا

 بيش از اندازه نبوده ومتناسب با سطح شايستگي افراد باشد.

مشي اعتباري بايد به صورت واضح و موجز نگاشته (ثبت) شده خط  )خ

االجرا و توسط يک مقام مسئول مستقل از شروع کسب و کار، الزم

 شود.

ستاندارهاي  )د سب و اعتباري، خط ارتباط ا شي اعتباري، طرح ک م

اي تنظيم شوند که از هاي انگيزشي بايد به گونهکار و برنامه

 سردرگمي و تضاد اجتناب شود.

براي اعتبارات عمده بايد اســـتانداردها و اهداف اعتباري   )ذ

 شفاف تعيين شود.

ــتثناهاي خط  )ر ــي اعتباري به ندرت اتفاق مياس افتد. اما در مش

 ايد براساس مستندات و توجيهات مناسب باشد.صورت وقوع، ب

ـــويب اعتبارات،   )ز ـــتم اعتباري قدرتمند و کنترل بر تص ـــيس س

بندي و بازبيني، حســابرســي اعتباري و مديريت پرتفوي رتبه

 بايد در جاي خود و به طور صحيح انجام گيرد.

ــت آموزش  )س ــروري اس ــاس خطض ــي اعتباري و هاي منظمي بر اس مش

اي براي مسئولين اعتباري مؤسسه مالي توسعهارزيابي اعتباري 

شد. آموزش شته با سطوح وجود دا سترده در مورد در تمام  هاي گ

يات  نان از وجود ادب باري و اطمي ند اعت جام فرآي چگونگي ان

 يکسان اعتباري در کل سازمان، الزم است.

هاي جديد کســب و کار بايد براســاس رهنمودهاي پرتفوي حوزه  )ش

 باشد.ريسک انتخاب شده 

 : زير ساخت مديريت ريسک اعتباري٢فصل  -٧

 وجود واحد مستقل مديريت ريسک

  ) يک مثال از فرآيند معمول اعتباري شامل مراحل زير است:١-٧

  الف) شروع فرآيند اعتباري

o ايجاد اعتبار؛  

o ارزيابي و بررسي اعتبار؛  

o .تأييد اعتبار 

 مديريت امور اعتباري و پايش اعتبارات  )ب
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o  (ثبت) و نگهداري مستندات به صورت امن؛مستندسازي 

o .پرداخت تسهيالت 

 بازيابي اعتباري  )ت

 کنترل، بازبيني و ارزيابي اعتباري  )ث

o کنترل و حسابرسي داخلي؛ 

o بررسي و حسابرسي مستقل اعتباري؛ 

o بررسي پرتفوي و تحليل روند؛ 

o مشي و فرآيند اعتباري.بررسي خط 

س٢-٧ ي و تجزيه و ) فرآيند "مديريت امور اعتباري" و "کنترل، برر

ــروع فرآيند  ــتقل از افراد مرتبط با " ش تحليل اعتباري" بايد مس

  اعتباري" انجام پذيرد.

ــتقل از افراد مرتبط با ) فرآيند "ب٣-٧ ازيابي اعتباري" بايد مس

  ساير فرآيندهاي اعتباري انجام شود.

سي و تجزيه ٤-٧ ) واحد "مديريت امور اعتباري" و واحد کنترل، برر

ـــتقل اقدام به گزارشو تحليل اعت ـــک باري" بايد بطور مس دهي ريس

منابع و تطبيق اقدامات با فرآيندهاي کنترلي به مديريت و هيأت 

  مديره نمايد.

  
مستقل مديريت ريسک  بانک نگاراي مالزي: کميته ) الزامات ويژه٥-٧

  اعتباري 
سعه١-٥-٧ سه مالي تو س شد که ) مؤ ستقلي با اي بايد داراي کميته م

ـــو هيأت مديره, اعم از اجرايي يا غيراجرايي, تحت  مديريت يک عض

اداره شـــود و اين کميته بدون اختيار تأييد اعتبار, به هيأت 

سه کمک مي س سک اعتباري مؤ نمايد. مديره براي نظارت بر مديريت ري

ــتقيم به هيأت مديره گزارش دهد و ترکيب  اين کميته بايد بطور مس

  ره انتخاب شود.اعضاي آن بايد توسط هيأت مدي

سک و  ) اين کميته٢-٥-٧ شد که در مديريت ري شامل افرادي با بايد 

صي در امور اعتباري داراي تجربه بوده و ترجيحآً از مهارت ص هاي تخ

هاي مختلف امور اعتباري برخوردار باشند. چنين افرادي مديريت بخش

شکالت و حوزه ضيحات الزم را در رابطه با م شند تو هاي بايد قادر با

هاي اي به هيأت مديره ارايه کنند و روشبحراني مؤسسه مالي توسعه

  موجود براي حل اين مشکالت را نيز به هيأت مديره منتقل نمايند.

سئوليت را بر عهده ) اين کميته بايد حداقل د٣-٥-٧ ر موارد زير م

  داشته باشد:
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ـــتراتژي مدالف) ارزيابي و اندازه ـــک گيري کفايت اس يريت کل ريس

  اي؛هاي مؤسسه مالي توسعهعتباري مرتبط با فعاليتا

سعه خط  )ب سعهنظارت بر تو سه مالي تو س شي اعتباري مؤ شامل م اي, 

سعه خط سب و کارها و اطمينان از تو صوالت و ک شيتمام مح ها و م

  ها؛رويه

سه   )ت س سک اعتباري مؤ شاوره ترکيب پرتفوي ري پايش, ارزيابي و م

  اي؛مالي توسعه

سک تح  )ث سه ارزيابي ري س سرمايه مؤ سناريوهاي بحراني و ظرفيت  ت 

ـــعه ـــناريو اي به منظور حفظ پامالي توس ـــرايط س يداري تحت ش

  بحراني؛

  ارزيابي رابطه ريسک و بازده؛  )ج

هاي فرآيند بازبيني اعتباري, کيفيت دارايي و بررســـي گزارش  )ح

 اطمينان از اين که اقدامات اصالحي انجام گيرد؛

صوالت مختل  )خ سي و ارزيابي مح سعهبرر سه مالي تو س اي ف اعتباري مؤ

به منظور اطمينان حاصــــل کردن از اين که اين محصـــوالت تحت 

 باشند.مشي هيأت مديره مياستانداردها و خط

 وجود پرسنل شايسته

سنل کافي به ) مديريت با٦-٧ صل کند که منابع و پر يد اطمينان حا

سعه سه مالي تو س سک اعتباري مؤ صيص اي منظور مديريت و کنترل ري تخ

  داده شده است. اين پرسنل بايد موارد زير را دارا باشند:

سک مرتبط با فعاليت سه مالي الف) درک کامل از ري س هاي اعتباري مؤ

  اي؛توسعه

توانايي در درک عوامل و شرايط بازار مؤثر بر کيفيت اعتباري,    )ب

ارزيابي تأثير تغييرات اين عوامل بر مشــخصــه ريســک و عملکرد 

 اي؛مالي مؤسسه مالي توسعه

سعه  )ت سه مالي تو س سک پرتفوي اعتباري مؤ صه ري شخ اي به گزارش م

  ها؛رساني و لحاظ آنسطوح اختيار مناسب به منظور اطالع

زش کافي و همسان فرآيند اعتباري به پرسنل براي اطمينان ) آمو٧-٧

ــده در باال, انجام مي ــت. از اينکه موارد ذکر ش ــروري اس ــود، ض ش

اي ها بايد با فرهنگ و استاندارد اعتباري مؤسسه مالي توسعهآموزش

شد. اين آموزش شته با سنل مطابقت دا ضمين نمايد که پر ها بايد ت

  بيات اعتباري دارند.درک يکساني از اعتبار و اد

  ) الزامات ويژه بانک نگاراي مالزي: تاييد پرسنل اعتباري ٨-٧
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ـــنل بخش ارزيابي, تأييد اعتبار و بازبيني اعتبارات ١-٨-٧ ) پرس

شترک قرار گرفته, در يک آزمون  شي م ست تحت يک برنامه آموز الزم ا

سب نمايند, همچنين بايد  صاب الزم را ک شرکت کنند و حد ن شترک  م

سازمان شته و مجوزي از  ها يا حداقل تجربه را در امور اعتباري دا

افراد مورد تأييد هيأت مديره, قبل از اين که براي امضــــا يا 

شند.  شند دريافت نموده با شرايط با صديق اعتباري واجد  سال  ٥ت

شدن زمينه اين الزامات در نظر گرفته مي شود. در حال براي فراهم 

سع سات مالي تو س ضر مؤ اي بايد به توافقنامه برنامه دريافت هحا

٢مجوز مســئولين اعتباري ٠ ٠ پايبند  ٢٠٠٧جوالي  ٥منتشــر شــده در  

  باشد.

الف) براي اطمينان از دســـتيابي به حداقل اســـتاندارد و کيفيت، 

برنامه مشترک آموزشي بايد توسط مسئول ارشد اعتباري مؤسسه مالي 

ي استانداردها در کل اي طراحي شود. براي اطمينان از همسانتوسعه

شي سه  صنعت بانکداري، هر برنامه آموز س سط مؤ شده بايد تو طراحي 

٢بانکداري مالزي ٠ ١  .به عنوان مسئول حفظ استاندارد, تأييد شود ,

همچنين پيش از تأييد تکميل فرآيند آموزشي يک پرسنل اعتباري,   )ب

ــد اعتباري  ــئول ارش ــب براي مس بايد هيأت مديره معياري مناس

 ين نموده باشد.مناسب تعي

پرسنل فعلي شاغل در ارزيابي اعتباري، تأييد و بررسي اعتباري   )ت

(حسابرسي) ممکن است از برنامه آموزشي و گذراندن آزمون مشترک 

ـــوند. با اين حال هيچ معافيتي  مورد تأييد هيأت مديره معاف ش

سعه سه مالي تو س ست مؤ ست.الزم ا سنل جديد مجاز ني اي يک براي پر

مشي معيار معافيت را به بانک نگاراي مالزي يات خطنسخه از جزي

  ارسال کند.

 سيستم اطالعات مديريت مؤثر

اي بايد از سيستم اطالعات مديريت مؤثر به ي توسعه) مؤسسه مال٩-٧
گيري، پايش و کنترل ريسک منظور آگاه سازي مديريت، اندازه

  ها بهره برد.اعتباري فعاليت
اي را قادر بايد مؤسسه مالي توسعه ت) سيستم اطالعات مديري١٠-٧

  سازد تا موارد زير را انجام دهد:

هاي الف) نگهداري پايگاه اطالعات براي تحقيق و اســتفاده از تکنيک

 تحليلي؛

 گزارش منابع در معرض ريسک؛  )ب

                                                 
٢٠٠ Circular on Accreditation Program for Credit Officers 
٢٠١ Institut Bank-Bank Malaysia(IBBM) 
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 ها؛رديابي و بررسي کيفيت و عملکرد حساب  )ت

  ها.حفظ محدوديت  )ث

 ها و روندهاي مناسب مشيحفظ خط

سيله آن هيأت خط) ١١-٧ ست که به و سندي ا شي اعتباري مهمترين  م

يت عال باري را هدايت ميمديره مديريت, ف ند. در واقع هاي اعت کن

مشــي اعتباري چارچوبي براي دســتيابي به کيفيت دارايي, ســطوح خط

ــعه ــه مالي توس ــس ــک و فعاليت اعطاي اعتباري مؤس اي را تحمل ريس

  کند.اي هدايت ميوسعهمطابق با استاندارد مؤسسه مالي ت

مشي اعتباري بايد به روشني تعريف شود و مطابق با شيوه ) خط١٢-٧

ــب با ماهيت  بانکداري محتاطانه و الزامات نظارتي مرتبط و متناس

  اي باشد. هاي مؤسسه مالي توسعهو پيچيدگي فعاليت

ــي) خط١٣-٧ ــيوهمش ــعه يافها و ش ــتي توس ته و اجرا ها که به درس

  سازند تا:اي را قادر ميمؤسسه مالي توسعهشوند، مي

 الف) استانداردهاي امتياز اعتبار مناسب را حفظ کند.

 اقدام به کنترل و پايش ريسک اعتباري نمايد.  )ب

 هاي کسب و کار جديد را ارزيابي نمايد.فرصت  )ت

 دار نمايد.کردن اعتبارات مشکلاقدام به شناسايي و اداره  )ث

  و تأمين اعتباري مشي اعطاي تسهيالت) خط١٤-٧

مشي نوشته شده را ها و خطاي بايد شيوهي توسعه) مؤسسه مال١-١٤-٧

کند براي اعطاي و مشــي مديريت ريســک را مشــخص ميکه به وضــوح خط

ــي اختيار، قواعد و تأمين اعتبار, حفظ و رعايت نمايد. اين خط مش

سه چارچوب مديريت و اداره مؤثر پرتفوي مطالبات و تأمين مالي مؤس

  کند.را تعيين مي

سعه) خط٢-١٤-٧ سه مالي تو س شي اعطاي اعتبار و تأمين مالي مؤ اي م

  مايد:ها را در موارد زير مشخص نبايد استانداردها و شيوه

 الف) ترکيب کلي پرتفوي تأمين مالي و تسهيالت؛

 هاي اعتباري؛در مورد پرونده استانداردهايي براي تصميم  )ب

مسئوليت به منظور قادر ساختن مديريت به تعريف سطوح اختيار و   )ت

 ار؛هاي تأمين مالي و اعطاي اعتبپايش و کنترل فعاليت

هاي کنترلي مطابق با تأمين مالي و اعطاي اعتبار مرتبط رويه  )ث

 ها و ساير قوانين و مقررات قابل اجرا.مشيبا خط

 مشي تأمين مالي و اعطاي) الزامات ويژه بانک نگاراي مالزي: خط١٥-٧
  تسهيالت 
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شي تأمين مالي و اعطاي اعتبار بايد پارامترهايي را ) خط١-١٥-٧ م

  حداقل در موارد زير تعيين کند:

ـــويب اعتبار ـــنل مجاز ب-الف) اختيار تص ـــويب اعتبار و پرس ه تص

 ت؛هاي تصويب براي تأييدکنندگان اعتبارامحدوديت

يا حوزه  )ب بل قبول  قا هاي  طاي ابازار مالي/اع تأمين  بار هاي  عت

سعه سه مالي تو س ضعف جاري مؤ ساس نقاط قوت و  اي با بايد برا

 لحاظ ترکيب مشتري و صنعت مؤسسه باشد؛ 

محدوديت در تمرکز اعتباري, به عنوان مثال ممکن اســـت شـــامل   )ت

 محدوديت در اعطاي اعتبار با توجه به موارد زير باشد:

o صنعت؛  

o هاي جغرافيايي؛مکان  

o گيرندگان؛مشتريان يا قرض گروه  

o محصوالت؛  

o .رتبه ريسک  

که   )ث هايي  پارامتر به ويژه  به گروه مرتبط ( طايي  بارات اع اعت

 کند)؛هاي مرتبط را تعيين ميگروه

ــد اعتباري  )ج ــتانه ح -محدوديت در رش ــترش يک آس داکثري براي گس

سعه سه مالي تو س شود تا مؤ اي را از ميزان اعتبار بايد تعيين 

نابع يت م بار بيش از ظرف مال افزايش اعت موجود خود مطلع  احت

ها، نمايد. اين نسبت ممکن است درصدي از سرمايه، مجموع دارايي

 ها يا ساير موارد باشد؛مجموع سپرده

سيد قابل پذيرش اعتباري   )ح سرر سيد -طول دوره  سرر ي که در دوره 

سعه سه مالي تو س ست. اين دوره آن مؤ سک ا اي مايل به پذيرش ري

ـــب با پيش رداخت، اهداف اعتباري و بيني منابع بازپبايد متناس

 عمر مفيد اوراق بهادار باشد؛

 ليست اعتبارات غير قابل پذيرش؛  )خ

 بندي ريسک اعتبارات؛رتبه  )د

ـــول مطالبات و به هزينه بردن مطالبات  )ذ بندي بهمعيارها و رت-وص

هايي براي گزارش اعتبارات غيرجاري دار، روشبراي اعتبارات مشکل

ها و اختيارات در خصــوص به دســتوالعملکردن به مديريت و شــفاف

 هزينه بردن مطالبات.

گيرندگان مشي اعتباري بايد تقاضاي اعتباري قرض) همچنين خط٢-١٥-٧

شتريان معتبري که خط سه و م س شي کلي مؤ سعهم نيازهاي اي مالي تو

کند را نيز شــامل شــود (اســتثناهاي اعتباري). آنها را مرتفع نمي
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شرايط بايد بطور  ستاندارد اعتباري و اين  سطح باالتري از ا معمول 

 احتياطي را در مقايسه با شرايط معمول اعتباري پوشش دهد.

 ) خط مشي وثايق١٦-٧

اي بايد خط مشــي شــفافي براي تعيين ي توســعه) مؤســســه مال١-١٦-٧

 پذيرش داشته باشد.وثايق قابل

ــعه٢-١٦-٧ ــه مالي توس ــس ر اي به موارد زي)در ارزيابي وثايق، مؤس

  نمايد:توجه مي

  الف) ارزش وثايق؛

  ها؛سهولت نقد شدن وثيقه و بازارپذير بودن آن  )ب

 اي در اختيار دارد.مجموع وثيقه مشخصي که مؤسسه مالي توسعه  )ت

ثيقه و اعطاي اعتبار و تأمين مالي بايد بطور ) خط مشــي و ٣-١٦-٧

ــود و به منظور هم ــي ش ــتايي با نوآوريمنظم بررس هاي ها (روشراس

سک، جد ستراتژي، تحمل ري سبت به تغيير در ا سبي ن يد), واکنش منا

سه  س سب و کار مؤ سعهشرايط بازار و ک شته و منعطف اي مالي تو دا

  باشد.

  ) الزامات ويژه بانک نگارا مالزي: خط مشي وثايق١٧-٧

  يين کند:مشي وثايق بايد موارد زير را تع) خط١-١٧-٧

 الف) محدوديت در تمرکز وثايق؛

ــيوه  )ب ــي (بازنگري) وثايق ش هايي که براي ارزيابي و تناوب بررس

 شود؛استفاده مي

ـــاوران حقوقي، ارزش  )ت ـــرکتگذاران دارايگروه مش هاي بيمه ي و ش

 تاييد شده؛

شيه اعتباري (اعتبار قابل   )ث شده, حداکثر حا ضمين  سهيالت ت براي ت

 عطا شود؛اتواند در قبال هر نوع وثيقه پرداخت) که مي

 بت وثايق.الزامات ث  )ج

 هاي اعتباريشيوه ارزيابي فعاليت

اي بايد اقدام به شناسايي و مديريت ريسک لي توسعه) مؤسسه ما١٨-٧

  ها نمايد.اعتباري تمام محصوالت و فعاليت

سعه١٩-٧ سه مالي تو س صوالت را براي ) مؤ اي بايد برنامه تأييد مح

ارزيابي ريســک محصــوالت يا فضــاي کســب و کار جديد مديريت نمايد. 

سعه سه مالي تو س صوالت و مؤ سک مح صل کنند که ري اي بايد اطمينان حا

هاي مناســــب پيش از معرفي و ها و کنترلهاي جديد تحت روشفعاليت

صوالت/فعاليتايجاد تعهد مورد ب شد. اين مح سي قرار گرفته با ها رر

صورتي که  شود. در  صويب  سط هيأت مديره و يا يک کميته ت بايد تو
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اين تصــويب توســط کميته انجام پذيرد، هيأت مديره بايد در اولين 

توضــيح داده شــده، مطلع شــود.  ١جلســه خود، همانطور که در فصــل 

ي در ارزيابي ريسک، در امتخصصان صنعت بايد به مؤسسه مالي توسعه

  صورت لزوم، کمک نمايند. 

اي (متناوب) والت موجود، يک برنامه ارزيابي دوره) براي محصـــ٢٠-٧

هاي ارزيابي را بايد اجرا شـــود. هيأت مديره يا کميته بايد بازه

  تعيين نمايند.

سئول ٢١-٧ سط مديران م صول بايد تو صويب مح ) هر برنامه ارزيابي/ت

  مورد تأييد قرار گيرد:هاي زير در ريسک

  الف) ريسک اعتباري؛

  ريسک بازار؛  )ب

  ريسک نقدينگي؛  )ت

  ريسک قانوني؛  )ث

  گزارشگري مالي و حسابداري؛  )ج

 حسابرسي و کنترل داخلي.  )ح

اين امر براي حصول اطمينان از اين است که مشکالت احتمالي محصول مرتبط 

 ها به درســـتي بررســـي شـــود  و از توانايي مديران در درکبا حوزه آن

ها اطمينان حاصــل ارتباط محصــوالت به گونه مناســب با حوزه مســئوليت آن

  گردد.

 : فرآيند مديريت ريسک اعتباري ٣فصل  -٨

  ) اجزاي اصلي فرآيند مديريت ريسک مناسب عبارت است از:١-٨

 الف) معيارهاي مناسب و تعريف شده براي اعطاي اعتبار؛

  گيري ريسک اعتباري؛روش جامع ارزيابي و اندازه  )ب

ها و ساير ها، دستورالعملمهيا نمودن ساختار دقيقي از محدوديت  )ت

 پذيري؛هاي استفاده شده براي کنترل ريسکمؤلفه

شگري   )ث ستم اطالعات مديريت قدرتمند براي پايش و کنترل و گزار سي

  ريسک؛

  دار.فرآيند مؤثر مديريت ريسک اعتبارات مشکل  )ج

 معيارهاي اعطاي اعتبار

اي بايد بر مبناي معيارهاي مناسب و تعريف توسعه) مؤسسه مالي ٢-٨

شرايط زير  شده اعطاي اعتبار عمل کنند. اين معيارهاي بايد واجد 

  باشند:

  الف) مشموليت (واجد شرايط بودن) اعتباري و ميزان شايستگي؛
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  انواع اعتبار اعطا شده؛  )ب

  شرايط و ضوابط اعطاي اعتبار.  )ت

زيابي رسمي شفافي براي ار بايد فرآينداي مالي توسعه) مؤسسه ٣-٨

و تصويب در خصوص اعتبارات جديد و تمديد اعتبارات موجود را دارا 

  باشد.

  ) ارزيابي اعتبارات٤-٨

گر اعتباري بررسي تباري بايد به دقت توسط تحليل) هر طرح اع١-٤-٨

گي تراکنش گر بايد هنگام ارزيابي، به اندازه و پيچيدشود و تحليل

هاي تخصــصــي اعتباري براي رت لزوم ايجاد گروهتوجه نمايد. در صــو

ــوالت قابل ــويب اعتبارات مرتبط با محص توجه، ارزيابي، تحليل و تص

افيايي، توصــيه هاي مختلف جغرانواع ظرفيت اعتباري، صــنعت يا بخش

  شود.مي

هاي استاندارد ندارد ثبت شده براي تصويب و روش) فرمت استا٢-٤-٨

ش سب با شامل درک کاملي از در ارزيابي بايد منا د. ارزيابي بايد 

گيرنده، هدف و ساختار اعتبار و منابع استفاده شده به مشتري/قرض

  منظور بازپرداخت باشد.

ارزيابي مؤثر بايد حداقل الزامات اطالعاتي را  ) يک فرآيند٣-٤-٨

گيرد و همچنين حداقل که تجزيه و تحليل بر اســـاس آن صـــورت مي

مالي/تسهيالت براي يارها در ارزيابي تأميناستاندارهاي مالي يا مع

  هر محصول يا نوع صنعت را تعيين نمايد.

هاي مکتوب در رابطه با اطالعات و مشيبطه بايد خط) در اين را٤-٤-٨

ــويب اعتبارات، تجديد اعتبارات  ــازي مورد نياز براي تص ــتندس مس

 موجود و يا تغيير در شــرايط و ضــوابط اعتبارات قبالً تصــويب شــده

وجود داشته باشد. اين اطالعات بر اساس ارزيابي داخلي اعتباري يا 

بندي اعتباري قابل دسترسي خواهد بود و دقت و کفايت آن براي رتبه

صميم ست. ت سب مديريت به منظور پذيرش اعطاي اعتبار مهم ا گيري منا

  ت را بازبيني نمايد.اي بايد صحت اين اطالعامؤسسه مالي توسعه

  اعتبارات) تصويب ٥-٨

ـــويب اعت١-٥-٨ ـــتورالعمل) تص هاي مکتوب بارات بايد مطابق با دس

سعه سه مالي تو س سيمؤ سب ابالغ اي بوده و به و سطح مديريت منا له 

  شود.

آييد نهايي اعتباري که معياري براي پذيرش ت) ســـند رســـمي ٢-٥-٨

  ريسک است بايد اساس کل فرآيند تصويب اعتباري قرار گيرد.

ـــ٣-٥-٨ ـــخگويي به ) روند تص ـــتاي پاس ويب اعتبارات بايد در راس

صويب  سي اختيار ت شود و بيان کند چه ک شده تعيين  صميمات گرفته  ت
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اعتبار و تغيير در ضـــوابط اعطاي اعتبار را دارد. همچنين بايد 

  ميزان مجاز محدوديت را نيز تعيين کند.

 اي انجام شود که به طور شفاف) الزم است مستند سازي به گونه٤-٥-٨

ـــي بوده و تمامي جنبه ـــابرس هاي فرآيند تأييد اعتباري, قابل حس

ات و همچنين ها ارايه دهنده اطالعشـــناســــايي افراد يا کميته

  گيري اعتباري مطابق آن باشد.تصميم

ا دانش افراد ) اختيار تصـــويب اعتباري بايد متناســــب ب٥-٥-٨

  کننده باشد. تصويب

  : معيار اعطاي اعتبارات ويژه بانک نگاراي مالزي) الزام ٦-٨

 تصويب اعتبار توسط هيأت مديره

ـــوي١-٦-٨ ـــنل اجرايي و يا ) واحد تص ـــط پرس ب اعتبار بايد توس

هاي تمام وقت اداره شـــود. با وجود اينکه هيأت مديره در کميته

ــت, مي ــويب اعتبار دخيل نيس تواند اعطاي اعتبار را وتو جريان تص

تواند اقدام به اصالح شرايط اعطاي اعتباراتي که توسط کند و يا مي

سعه سه مالي تو س سنل اجرايي مؤ شده, نمايد. البته در پر صويب  اي ت

شند اعطاي  شته با ضاي هيأت مديره اعتقاد دا صورتي که اکثريت اع

سعهاعتبار و يا تأمين سه مالي تو س سمالي، مؤ ک اي را در معرض ري

  دهد.قرار مي

مات ت[ ته اجرايياين الزا مديره و کمي يأت  ها بر نقش ه ٢ن (در  
ــت. مديراني که  ــورتي که از هيأت مديره نمايندگي کند) مؤثر اس ص
صويب مطالبات و تأمين مالي  سئوليت ت سنل تمام وقت اجرايي با م پر

  .]باشند به وسيله اين محدوديت تحت تأثير قرار نخواهند گرفت

ست ب) با اين حا٢-٦-٨ صويب خطل هيأت مديره ممکن ا شي اعطاي ه ت م

تسهيالت يا تأمين مالي و اعطاي تسهيالت يا تأمين مالي که نيازمند 

تصــويب هيأت مديره اســت ادامه دهد البته اين در صــورتي اســت که 

فرآيند تصــويب توســط پرســنل اجرايي تمام وقت اعتبارات به عنوان 

  فيلتر اوليه انجام شده باشد.

ــوي٣-٦-٨ ــخگويي) براي تش ــويب کننده,  ق به پاس ــتر کميته تص بيش

مالحظات و اختالفات بايد در پرونده (صورت جلسه) يا اسناد مطالبات 

  مالي ثبت شود.و تأمين

 الزامات ارزيابي اعتباري

ردي که بايد براي تصـــويب اعتبار و ثبت آن به ) حداقل موا٤-٦-٨

  عنوان اعتبار تأييد شده لحاظ شود, شامل موارد زير است:

  اعتباري و منابع بازپرداخت؛ الف) اهداف

                                                 
٢٠٢ Executive Committee(EXCO) 
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 گيرنده/مشتري؛شايستگي و حسن شهرت قرض  )ب

شامل ماهيت و مجموع مقادير منابع  )ت سک جاري ( صات ري شخ در  م

سک) قرض سعه معرض ري سيت آن به تو سا شتري و ميزان ح گيرنده/م

  بازار و شرايط اقتصادي؛ 

شتري/قرض  )ث ري بازپرداخت گيرنده و ظرفيت جاسابقه بازپرداخت م

بيني جريان نقدي بر اســــاس روند مالي گذشـــته و پيش او

  گيرنده)؛گيرنده (منابع نقد مشتري/قرضمشتري/قرض

هاي خرد, اســـتفاده از روند مالي براي مطالبات و تأمين مالي[

  ]گذشته و پيش بيني جريان نقدي ممکن است امکان پذير نباشد.

نده  )ج يل آي يه و تحل ــــاتجز خت بر اس بازپردا يت  س نگر ظرف

شرايط س سناريوهايي که احتمال  صوص در  ناريوهاي مختلف به خ

  سخت متصور است؛

تناســـب ســـاختار اعتبار اعطا شـــده با ويژگي منابع نقدي   )ح

  مشتري/قرض گيرنده؛

  ظرفيت قانوني قرض گيرنده/ مشتري براي پذيرش بدهي؛  )خ

هاي تجاري, تخصص قرض گيرنده/مشتري براي تسهيالت/تأمين مالي  )د

ض سب و کار, و شتري در ک شي که قرض گيرنده/م صادي بخ عيت اقت

  قرض گيرنده در آن بخش؛ /باشند و شرايط مشتريدر آن فعال مي

شــرايط و ضــوابط پيشــنهادي اعطاي اعتباري از جمله ضــوابط   )ذ

طراحي شده براي محدود کردن تغيير در مشخصه ريسک مشتري/قرض 

  گيرنده در آينده؛

صورت لزوم, کفايت, بازارپذيري و   )ر ضامين در  قابليت اجراي ت

  يا وثايق.

ــعه) ٥-٦-٨ ــه مالي توس ــس ات را بر بايد در گام اول اعتباراي مؤس

گيرنده/مشـــتري در بازپرداخت (جريان اســـاس توانايي و ظرفيت قرض

تواند از وثايق و تضـــامين به عنوان نقدي) ارزيابي کند, اما مي

. وثايق ز کمک بگيرددهنده ريســـک در اعطاي اعتبار نيموارد کاهش

مل قرض کا يابي  جايگزيني براي ارز يد  با نده/مشـــتري و ن گير

  ها باشد.کننده اطالعات ناکافي در مورد آنجبران

سه مالي ) همچنين ٦-٦-٨ س سعهتمؤ نبايد تنها به اين دليل که اي و

شتري/قرض گيرنده براي  سعهم سه مالي تو س شده و يا اي مؤ شناخته 

  تبار نمايد.شود معتبر است, اعطاي اعتصور مي

سعه) به هنگام ارزيابي وثيقه, ٧-٦-٨ سه مالي تو س ست اي مؤ نياز ا

تواند بر اساس همان فاکتورهايي در نظر داشته باشد ارزش وثيقه مي



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٣٦٩صفحه 

يابد. همچنين که منجر به کاهش امکان بازيابي اعتباري گردد, کاهش

شود. ميهزينه اقدامات بازيابي منجر به کاهش ارزش بازيابي نهايي 

اي بايد سطح پوشش مرتبط با با توجه به تضامين, مؤسسه مالي توسعه

کننده را ارزيابي کند. تنها کيفيت اعتباري و ظرفيت قانوني ضمانت

صميم اعطاي  ست بايد در ت ضح ا شخص و وا ضاميني که جزييات آن م ت

شفاف و همراه با  ضاميني که بطور غير شد و ت شته با اعتبار نقش دا

  گيري دخالتي داشته باشند.باشند نبايد در اين تصميممي بينيپيش

شار٨-٦-٨ سات ) براي م س سنديکايي، مؤ سهيالت/تأمين مالي  کت در ت

اي بايد ارزيابي اعتبارات را به صــورت مســتقل انجام مالي توســعه

سنديکايي تحليل  سهيالت  سنديکا را پيش از اعطاي ت شرايط  دهند و 

سعهنمايد.  سه مالي تو س سهيالت و تأمين  ايمؤ سک و بازده ت بايد ري

مالي ســـنديکايي را همانند ارزيابي تســـهيالت و تأمين مالي ديگر 

  مشتريان ارزيابي نمايد.

  ناسب بين ريسک و بازده ) ارتباط م٧-٨

کســب ســود اســت.  ) اعطاي اعتبار دربرگيرنده پذيرش ريســک و١-٧-٨

را در مورد هر  بايد رابطه بين ريسک و بازدهاي مؤسسه مالي توسعه

يابي  طايي ارز بارات اع يه اعت باري و ســـود آوري کل نده اعت پرو

گذاري شـــوند که با درآمدهاي نمايد. اعتبارات بايد به نحوي قيمت

ريســکي که  وهاي مرتبط را پوشــش دهد ديگر کســب شــده, تمام هزينه

  متحمل مي شود را نيز جبران نمايد.اي مؤسسه مالي توسعه

 کگيري ريساندازه

  گيري) گستره اندازه٨-٨

ستم ) ١-٨-٨ سعهسي سه مالي تو س سک منابع براي اندازهاي مؤ گيري ري

  در معرض ريسک بايد:

  الف) جامع و دقيق باشد.

سک  )ب سطح نهاد براي قادر به تجميع و ارزيابي ري ها بر مبناي 

سعه سه مالي تو س صوالت مؤ شامل فعاليتهمه مح هاي زير خط اي 

کنند ادهايي که به صورت گروهي فعاليت ميترازنامه و براي نه

  بر مبناي گستره گروه باشد.

بايد فرآيندهايي براي شــناســايي اي مؤســســه مالي توســعه) ٢-٨-٨

ـــعيت ـــت وض ـــرايط اعتباري بهتر اس هايي که در آن با توجه به ش

گيرندگان/مشـــتريان به عنوان گروه مرتبط و در نظر بندي قرضطبقه

ـــتري/قرضگرفتن آن گروه به عنوا ـــد, اقدام گيرنده مين يک مش باش

بندي شــامل تجميع منابع در معرض ريســک تحت گروه نمايد. اين طبقه
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ساب شترک يا با ح شرکتي, تحت کنترل يا مالکيت م شرکتي يا غير ها, 

  ارتباطات قوي (مانند مديريت مشترک يا پيوندهاي فاميلي) است.

سه مالي ) همچنين ٣-٨-٨ س سعهتمؤ آيندي را براي تجميع بايد فرِ اي و

صوالت مختلف را  شتريان بر مبناي مح سک خود از م منابع در معرض ري

  دارا باشند. 

  گيريهاي اندازه) روش٩-٨

سنل هاي اندازهحيحي از روشص) بايد درک ١-٩-٨ سط پر سک تو گيري ري

، از مســئولين ياتوســعه يمرتبط با آن در تمام ســطوح مؤســســه مال

ــاي هي ــت اعتباري تا اعض ــد، و الزم اس ــته باش أت مديره وجود داش

  چارچوب مشترکي براي محدود کردن و پايش ريسک مهيا گردد.

يک ابزار ٢-٩-٨ کل پرتفوي م)  نده و  يت هر پرو پايش کيف هم در 

ستم رتبه سي ستفاده از  ستم اعتباري، ا سي ست.  سک ا بندي داخلي ري

سک، اعتبارات رارتبه ساس هاي مختلفيدر گروه بندي داخلي ري , بر ا

  کند.بندي ميرتبه ريسک, طبقه

ستم داخ٣-٩-٨ سي سب لي رتبه)  ساختارمند, ابزاري منا سک  بندي ري

ــخص ــک اعتباري پرتبراي مش ــه مالکردن ميزان ريس ــس  يفوي يک مؤس

تر بر مبناي مشخصات گيري دقيقاست. همچنين منجر به تصميم ياتوسعه

کل بارات مشـــ يت توزيع, اعت باري, کيف يت پرتفوي اعت فا دار و ک

  گردد. شي از تأمين مالي/مطالبات ميهاي (ذخاير) زيان نااندوخته

ـــتم داخ٤-٩-٨ ـــيس ـــک مفيد داراي درجهلي رتبه) س بندي بندي ريس

ــک اعتباري گوناگوني براي اعتبارات به من ــي تمايز ريس ــخص ظور تش

تر و با جزييات بندي داخلي پيچيدهها اســت. ســيســتم رتبهنســبي آن

شتر مي سرمايه, قيمتبي صيص داخلي  گذاري اعتبارات و تواند براي تخ

  سودآوري تراکنش و ارتباطات استفاده شود.

مالي/مطالبات خرد، ارزيابي ريســـک بر ) براي مجموعه تأمين٥-٩-٨

ــــاس پر يکاس باري تفوي و تکن يازدهي اعت ته در امت کار رف هاي ب

  تواند استفاده شود.مي

ــتم رتبه١٠-٨ ــيس بندي اعتباري ) الزامات ويژه بانک نگاراي مالزي: س

  داخلي

سات ما١-١٠-٨ س سعه) مؤ ستم رتبهلي تو سي بندي داخلي را اي بايد 

براي تســهيالت/تأمين مالي تجاري و شــرکتي ايجاد نمايند. ســيســتم 

هاي مؤســـســـه بندي بايد با ماهيت, اندازه و پيچيدگي فعاليتتبهر

  زير باشد: هايلفهؤماي سازگار بوده و داراي مالي توسعه

سه،  س سک اعتباري مؤ سيعي از منابع در معرض ري شش طيف و الف) پو

  شامل منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه؛
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 هاي جاري و غيرجاري؛پوشش دارايي  )ب

شد که  ٧داراي حداقل   )ت سک با شش دهنده منابع در معرض ري طبقه پو

هاي آن قابل ترين رتبه، مربوط به منابعي اســـت که زيانپايين

 انتظار باشد؛

سک براي اعتبارات جاري بايد حداقل رتبه  )ث شته  ٤بندي ري طبقه دا

 ؛اي براي تحت نظر يا بررسي ويژه)باشد (شامل طبقه

ــ  )ج ــتاندارد، مش کوک و بد) بايد در تنظيم نظارتي (جاري، زير اس

 بندي اعتباري گنجانده شود؛سيستم رتبه

مشــي بندي ريســک اعتباري بايد به طور دقيق در خطســيســتم رتبه  )ح

اي رتبه اعتباري و فرآيند توســـعه براي تعيين و بررســـي دوره

 اعتباري باشد؛

بندي که توسط هيأت مديره تأييد شده است بايد رتبه ) سيستم٢-١٠-٨

اي که در حال ارسال شود. براي مؤسسات مالي توسعه به بانک نگارا

کنند, بايد يک طرح توسط بندي استفاده ميحاضر نيز از سيستم رتبه

ستره عمل، دوره زماني،  شدن گ شخص  شده و با م صويب  هيأت مديره  ت

بندي اعتباري به بانک نگارا افراد مســئول و نقاط قوت اجراي رتبه

شود. طرح سال  سامبر  ٣١ايد قبل از هاي مذکور بار به بانک  ٢٠٠٩د

  شود.نگارا تحويل 

ام به پايش و بايد بطور منظم اقد ايمؤســســه مالي توســعه) ٣-١٠-٨

ارزيابي نکول واقعي يا زيان اعتبارات در هر رتبه ريســــک براي 

  بندي کنند.ارزيابي ميزان سازگاري و قابل اتکا بودن رتبه

  ) پايش و بررسي ١١-٨

ــي اعتباري منابع در ) ١-١١-٨ ــک مفرآيند ارزيابي و بررس عرض ريس

ندازه نايي براي ا باری بطور منظم، مب دهي دقيق گيري و گزارشاعت

  منابع در معرض ريسک است.

  اعتبارات فردي

ــه مال٢-١١-٨ ــس ــعه) مؤس ــعه و اجراي ي توس اي بايد اقدام به توس

ستم اطالعات براروش سي شرايط انفراديهاي جامع و  اعتبارات  ي پايش 

 هاي مختلف مؤســســه ماليگيرندگان/مشــتريان مرتبط در پرتفويو قرض

  .نمايداي توسعه

هاي اعتباري) حداقل بارات انفرادي (پرونده) بررســـي اعت٣-١١-٨

شکليک سال بايد انجام گيرد. با اين حال اعتبارات م دار و بار در 

د دارد اعتباراتي که در آن نشــــانه وخامت در کيفيت اعتبار وجو

  هاي زماني بطور متناوب بررسي شوند.بايد در فاصله
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ه اعتبارات انفرادي براي مطالبات/تأمين مالي ) از آنجا ک٤-١١-٨

شد،  ست فراوان و همراه با جزييات با سه ممکن ا س سعهمؤ اي مالي تو

  ود کند.هاي اضافي اعتبارات را محدممکن است بازبيني مؤلفه

ياز) روش٥-١١-٨ پايش ن هايي براي هاي  يار ند تعريف کردن مع م

سايي و گزار شکلشنا ساير تراکنش دار احتماليدهي اعتبارات م ها و 

که آنها در معرض پايش مستمر و اقدام اصالحي، براي اطمينان از اين

  باشند.گيري ميبندي و يا ذخيرهطبقه

  ) يک سيستم پايش اعتباري مؤثر بايد شامل موارد زير باشد:٦-١١-٨

اي درک صحيحي از الف) اطمينان از اين که، مؤسسه مالي توسعه

  گيرنده/مشتري داشته باشد.شرايط فعلي مالي قرض

  هاي) موجود؛تطابق تمام اعتبارات با معاهدات (پيمان  )ب

پايش استفاده از خطوط اعتباري تصويب شده توسط   )ت

  گيرنده/مشتريان؛قرض

ه بوسيله اعتبارات بيني شداطمينان از اين که جريان نقدي پيش  )ث

 عمده مطابق با الزامات وصول مطالبات باشد؛

اطمينان از اين که در صورت دسترسي، وثيقه پوشش مناسبي فراهم   )ج

 کند؛مي

  دار احتمالي در زمان مقتضي.لبندي اعتبارات مشکشناسايي و طبقه  )ح

  بررسي مستقل پرتفوي

منظور بررسي بايد داراي فرآيندي به اي مالي توسعه) مؤسسه ٧-١١-٨

مســـتقل اعتبارات در ســـطح کل براي هر بخش از پرتفوي (به عنوان 

هاي ريسک) باشد. اين بررسي مثال، بر مبناي نوع وام، صنعت، رتبه

 بايد حداقل موارد زير را پوشش دهد:

 الف) ترکيب و تمرکز ريسک را پايش کند؛

 تغييرات حايز اهميت در ترکيب پرتفوي را بررسي کند؛  )ب

ــک در بين بخش پرتفوي که مي انتقال  )ت ــطوح ريس تواند منجر به س

ستانداردهاي ناظر بر اعطاي  سي ا سک يا برر شي ري سطوح افزاي

 اعتبار گردد؛

که   )ث قايعي  ها و و ند حال تغيير، رو ــــادي در  پايش محيط اقتص

ــک موجود در مي ــه ريس ــخص ــک جديد يا افزايش در مش تواند ريس

 ايجاد کند؛ ايپرتفوي مؤسسه مالي توسعه

 گيري براي هر پرتفوي؛کفايت سطوح ذخيره  )ج

 هاي مرتبط با ريسک در پرتفوي.کفايت عايدي  )ح
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بر  ســـي بايد به هيأت مديره و يا کميته نظارت) نتيجه برر٨-١١-٨

  مديريت ريسک اعتباري گزارش شود.

 ارزيابي اعتباراتي که بايد توسط اشخاص مستقل بررسي گردد.

ــان٩-١١-٨ ــناس ــئول اعتبارات مي ) کارش جزيه و تحليل تتوانند مس

مستمر اعتباري و شناسايي سريع مشکالت در حال بروز باشند. ارتباط 

گيرندگان معموالً شناسايي مشکالت بالقوه را ها با مشتريان يا قرضآن

شدن امکان سات پذير ميقبل از بالفعل  س مالي کند. با اين وجود، مؤ

بايد به منظور اجتناب از اتکاي بيش از حد به کارشناسان اي توسعه

 اعتبارات، دقت الزم را به خرج دهند.

سي١٠-١١-٨  صي ) برر شخا سط ا سي) که تو سابر هاي اعتباري داخلي (ح

ــب و کار انجام مي ــتقل از واحد کس ــود ارزيابيمس هاي بدون تورش ش

لي پرتفوي حايز اهميتي را از وضــعيت اعتبارات انفرادي و کيفيت ک

 دهد.اعتبارات به دست مي

ــي ١١-١١-٨ ــابرس اخلي مذکور، به ارزيابي فرآيند ارزيابي و د) حس

ــحت رتبه ــويب کلي اعتبارات کمک کرده و ص بندي داخلي را تعيين تص

ــتي مي ــاب به درس ــناس حس ــوع را که آيا کارش کند؛ همچنين اين موض

 دهد.ت قرار ميکند يا خير مورد قضاواعتبارات انفرادي را پايش مي

ــا١٢-١١-٨ ــي داخلي بايد به هيأت مديره و يا کميته ) واحد حس برس

 مسئول حسابرسي گزارش ارايه دهد.

ــي داخلي ١٢-٨ ــتم بررس ــيس ) الزامات ويژه بانک نگاراي مالزي: س

 مستقل (حسابرسي)

اي بايد يک بخش جداگانه بررسي اعتباري ي توسعه) مؤسسه مال١-١٢-٨

تحليلگران اعتباري مستقل و باتجربه است را  (حسابرسي) که داراي

ضاوت  شده ايجاد کند و ق صوب  سي دوباره اعتبارات م به منظور برر

مســـتقلي را نســـبت به کيفيت ارزيابي اعتباري و کيفيت پرتفوي 

اي فراهم آورد. زماني که مالحظات حجم و اعتباري مؤسسه مالي توسعه

مل بر کند، واحدي مشـــتتواند وجود اين بخش را توجيه هزينه نمي

صي ص سان داخلي همراه با تجربيات الزم به منظور تخ سابر سازي اين ح

 تواند اين نقش را برعهده داشته باشد.واحد مي

 تأييد صالحيت پرسنل حسابرسي اعتباري

ستند بايد از نظر ٢-١٢-٨ سي اعتباري ه ) کارکناني که در واحد برر

شرا سمي واجد  صيالت، تجربه و آموزش ر شند. آنتح ها بايد در يط با

دهي يا تأمين مالي و همچنين رهنمودهاي اعتباري هاي وامخصوص رويه

سعه سه مالي تو س شند. به عالوه، آنمعين مؤ ها بايد از اي آگاه با
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هاي اعتباري تأثيرگذار است, آگاهي قوانين و مقررات که بر فعاليت

  داشته باشند.

 گستره بررسي

سي٣-١٢-٨ سا) برر سي) ميها (ح صورت نمونهبر گيري انجام تواند به 

ها بايد حداقل تمامي اعتبارات حايز شـــود. با اين وجود، بررســـي

دهنده اهميت را پوشـــش دهد. به عالوه، اعتبارات کوچکتر که نشـــان

بندي هاي ريســکي بيش از حد معمول اســت مانند اعتبارات طبقهويژگي

ظم بررسي شود. نمهاي تجديد ساختار شده بايد به طور شده يا حساب

شـــود بايد اطمينان بخشـــي از پرتفوي که براي بررســـي انتخاب مي

سک صوص اين که همه ري سايي معقولي را در خ شنا هاي عمده اعتباري 

  شده است، ايجاد کند. 

 

 هاتناوب بررسي

ـــ٤-١٢-٨ ـــي) بايد بازخوردي از ) واحد بررس ـــابرس ي اعتباري (حس

سايي  شنا شي فرآيند اعتباري در  شاثربخ کالت در حال بروز فراهم م

سي ساليانه روي اعتبارات مهم يا با تناوب کند. برر ها بايد بطور 

ها مشکالتي بيشتر در مورد اعتباراتي که درباره فرآيند ارزيابي آن

سي دوره ستمي از برر سي ست انجام پذيرد.  شده ا سايي  اي به طور شنا

يا  ان وامگيري عام و خاص در مقابل زيمشـــخص براي فرآيند ذخيره

 باشد.تأمين مالي حايز اهميت مي

 هاعمق بررسي

ــي٥-١٢-٨ ــي) بايد تعدادي از عوامل ) بررس ــابرس هاي اعتباري (حس

ــت مورد ارزيابي  ــامل موارد زير اس ارزيابي اعتباري مهم را که ش

 قرار دهد:

 ها؛الف) کيفيت ارزيابي

ده توســط شــهاي اعتباري تخصــيص داده صــحت و مناســب بودن رتبه  )ب

 کارشناسان اعتباري؛

 تأييديه مناسب اعتباري؛  )ت

 جهت آن؛ و انتقال ريسک، -سطح ريسک  )ث

 کفايت ارزيابي وثيقه.  )ج

 هاي بررسي و اقدامات بعدي يافته

هاي بررسي اعتباري (حسابرسي) بايد توسط کارشناسان ) يافته٦-١٢-٨

مات  قدا حث قرار گيرد. ا يت مورد ب مدير مديران بخش و  باري،  اعت

اصـــالحي (شـــامل چارچوب زماني تخمين زده شـــده) بايد براي تمام 

 هاي (نقايص) ارايه شده و به کار گرفته شود. ناکارايي
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به هيأت مديره يا کميته نظارت بر هاي بررســي بايد ) يافته٧-١٢-٨

حل  هايي که بدون راهمديريت ريســک اعتباري ارايه شــود. ناکارايي

  باقي بمانند بايد به مديريت و هيأت مديره يا کميته گزارش شود.

 ) تجزيه و تحليل بحران١٣-٨

قايع غيرمنتظره مي١-١٣-٨ ند بهترين پيش) و ها را منحرف بينيتوا

تجزيه و تحليل عملکرد تحت بدترين ســناريو، يک ســازد. بنابراين، 

 باشد.گيري ريسک ميجنبه مهم در اندازه

ست که ٢-١٣-٨ شکالتي ا صحيح دربردارنده توجه به م سک  ) مديريت ري

تواند بطور بالقوه در اعتبارات فردي و پرتفوهاي متفاوت وجود مي

ايت داشــته باشــد و اســتفاده از اين اطالعات در تجزيه و تحليل کف

سه سرمايه و ذخاير مي س شد. مؤ سعهبا بايد به طور دقيق اي مالي تو

٢آزمون چه...اگر ٠ ٣ سايي حوزه  شنا شناخته منبع را به منظور  هاي نا

سک  سک اعتباري بالقوه و ارتباطات بين طبقات مختلف ري در معرض ري

 پيوندد, انجام دهد. که احتماالً در زمان بحران به وقوع مي

سايي وقايع محتمل يا تغييرات آتي حران ب) آزمون ب٣-١٣-٨ شنا ايد 

در شــرايط اقتصــادي که داراي تأثيرات نامطلوب بر منابع در معرض 

مالي و ارزيابي توانايي مؤسسه اي مالي توسعهريسک اعتباري مؤسسه 

سعه شامل آوري در برابر چنين تأثيراتي ميبراي تاباي تو شد را  با

در آزمون بحران بايد در اي توسعه ماليشود. سه موردي  که مؤسسه 

 نظر بگيرد عباتند از:

 

  الف) افول اقتصادي يا صنعتي؛

  وقايع ريسک بازار؛ و   )ب

 شرايط نقدينگي.  )ت

در هر بازه  ماه يکبار يا ٦هر آزمون بحران بايد حداقل ) ٤-١٣-٨

مالي شود، توسط مؤسسه زماني که توسط بانک مرکزي مالزي تعيين مي

 انجام شود. اي توسعه

سه ) نتايج آزمون٥-١٣-٨ س سات هيأت مديره مؤ هاي بحران بايد در جل

ارايه و بررسي شده و اقدامات مناسب در مواردي که اي مالي توسعه

صله  شود. نتايج حا شد، اتخاذ  نتايج آزمون از حدود تحمل باالتر با

   ها و حدود وارد شود.بايد در فرآيند تعيين و به روزرساني سياست

 محدود کردن ريسک

 ) گستره حدود١٤-٨

                                                 
٢٠٣What if 
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ستم ١-١٤-٨ سي سکص) يک  ضروري حيح حدود و رهنمودهاي ري پذيري جزء 

 باشد. چنين سيستمي بايد:از فرآيند مديريت ريسک اعتباري مي

 پذيري سازماني تعيين کند؛الف) حدودي را براي ريسک

 گيري ريسک مؤسسه باشد؛سازگار با رويکرد کلي اندازه   )ب

ــککاربرد در تمام بخش قابل  )ت ــد, زيرا ريس ــه باش ــس هاي هاي مؤس

 شود؛هاي مؤسسه نيز ناشي مياعتباري از ساير فعاليت

به مديريت اجازه دهد که منابع در معرض ريســک را کنترل کرده و   )ث

سک سط هيأت ري سکي که تو پذيري واقعي با توجه به ميزان تحمل ري

ــک تعيين ــود را پايش مي مديره يا کميته ناظر بر مديريت ريس ش

 کند؛ و

اطمينان حاصــل کند که منابع در معرض ريســک که از ســطوح تعيين   )ج

شـــده معيني فراتر رفته اســـت مورد توجه فوري مديريت قرار 

 گيرد.مي

ــک ) حدود تعيي٢-١٤-٨ ــازگار با فرآيند مديريت ريس ــده بايد س ن ش

  د.باشاي مالي توسعهاي مؤسسه اعتباري و متناسب با وضعيت سرمايه

 حدود اعتباري انفرادي

بايد حدود کلي اعتباري، در ســطح اي مالي توســعه) مؤســســه ٣-١٤-٨

اعتبارات فردي و در ســطح گروهي از مشــتريان مرتبط که با يک روش 

شــوند، انواع مختلف منابع در معرض پذير و منطقي تجميع ميمقايســه

تعيين ريســـک در دفتر بانکي، تجاري و اقالم زير خط ترازنامه را 

 نمايد.

ک بندي داخلي ريســــتواند بر مبناي رتبهر مي) حدود مذکو٤-١٤-٨

 تخصيص يافته به مشتريان تعيين شود.

سه مال٥-١٤-٨ س سعه) مؤ ست حدود فرعي را نيز براي ي تو اي ملزم ا

ها و ابزارهاي دفتر تجاري و منبع در معرض ريســک ناشــي از فعاليت

حد ند. اين  مه تعيين ک نا يد الزام آور بوده و زيرخط تراز با ود 

  مشتري از آن عبور نکند.

  تمرکز پرتفوي

س٦-١٤-٨ شکلها ميک) تمرکز ري شد و هر تواند  شته با هاي مختلفي دا

ــه ــخص ــک زمان که تعداد قابل توجهي از اعتبارات داراي مش هاي ريس

ــک ايجاد مي ــند، تمرکز ريس ــابه باش ــود. تمرکز زماني اتفاق مش ش

ــه افتد که پرتفوي يمي ــس ــعهک مؤس دربردارنده مقدار اي مالي توس

صيص يافته به موارد زير  ستقيم تخ ستقيم و غيرم زيادي اعتبارات م

 باشد:
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 الف) صنعت يا بخش خاص؛

 يک منطقه جغرافيايي؛  )ب

 يک نوع اعتبار يا گروهي از محصوالت خاص؛  )ت

 يک کشور خارجي يا گروهي از کشورها با ارتباط قوي اقتصادي؛  )ث

 يک نوع اوراق بهادار؛ يا   )ج

 اعتبارات با سررسيد يکسان.  )ح

هاي اعتباري صـــول اطمينان از اين که فعاليتح) به منظور ٧-١٤-٨

اي از تنوع کافي برخوردار اســت، حدودي بايد مؤســســه مالي توســعه

براي اعطاي اعتبار به بخش يا صـــنعت خاص، مناطق جغرافيايي و يا 

بايد اي مالي توسعهن وجود، مؤسسه محصوالت مشخص تعيين شود. با اي

ها ندارد نشود يا وارد قراردادهايي با مشترياني که شناختي از آن

ـــخص هاي که تأثير آن در متنوعاقدام به فعاليت ـــازي پرتفوي مش س

 نيست، ننمايد.

  نقض حدود

بايد مقدار منابع در معرض ريسک را اي مالي توسعه) مؤسسه ٨-١٤-٨

هايي را براي تعيين شـــده پايش کنند و رويهدر مقايســـه با حدود 

ــب, هنگامي که منابع در معرض  ــتر و اتخاذ اقدامات مناس پايش بيش

 شوند در دست داشته باشد.ريسک به حدود مذکور نزديک مي

قض شد، بايد سريعاً به مديريت اطالع داده شود. ن) اگر حدود ٩-١٤-٨

قض حدود و همچنين مديريت، کميته يا هيأت مديره بايد از تناوب ن

اقدامات اصـــالحي اتخاذ شـــده براي عدم تکرار چنين اتفاقي، مطلع 

صالح تأييد شود. شوند. موارد استثنا صرفاً بايد توسط کارشناسان ذي

کاري نگرش مديريت نســـبت به جديت (ميزان) اســـتثنائات به محافظه

تنظيم حدود و همچنين به اندازه واقعي حدود فردي و ســـازماني در 

  د. پذيري بستگي داردر ريسکاي مالي توسعهارتباط با ظرفيت مؤسسه 

 دهيگزارش

ــتم١٥-٨ ــيس ــحيح و به موقع براي عمليات  ) يک س اطالعات مديريت ص

احتياطي مديريت ريسک اعتباري الزم و ضروري است. بنابراين، کيفيت 

ــي کلي فرآيند مديريت  ــتم اطالعات مديريت عاملي براي اثربخش ــيس س

 باشد. يريسک م

سک اعتباري بايد اندازه) واحد مدي١٦-٨ سک را پايش ريت ري گيري ري

اي که بر مديريت ريســـک و آن را به ســـطح مناســـب مديريت، کميته

 اعتباري نظارت دارد و هيأت مديره گزارش کند.
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ستم گزارش١٧-٨ سي صوص  گري بايد قادر به تهيه)  اطالعات کافي در خ

 موارد زير باشد:

 پرتفوي؛ الف) ترکيب

 هاي ريسک اعتباري؛تمرکز  )ب

 کيفيت پرتفوهاي مختلف؛ و   )ت

 هاي تحت نظر و تجديد شده.حساب  )ث

ــورت تلفيقي در مورد  ــه و همچنين به ص ــس ــوص مؤس موارد فوق بايد در خص

شامل فعاليت صوالت مختلف ( هاي زيرخط ترازنامه)، که به مديريت اجازه مح

را سريعاً و به اي همالي توسعدهد که سطح ريسک اعتباري فراروي مؤسسه مي

ــتانداردهاي اعتباري را  ــحيحي ارزيابي کرده و ميزان رعايت اس ــکل ص ش

  تعيين کند, باشد.

ستم گز١٨-٨ سي شگري بايد اين اطمينان را ايجاد کند که منابع )  ار

باشند، در معرض ريسک که در حال نزديک شدن به حدود تعيين شده مي

منابع در معرض ريسک بايد در سيستم  رسد. تمامبه اطالع مديريت مي

 رد.گيري حدود ريسک مورد استفاده قرار گياندازه

س١٩-٨ صورت دوره) کفايت گ سط مديريت و تره اطالعات بايد به  اي تو

هيأت مديره يا کميته ناظر بر مديريت ريســک اعتباري مورد بررســي 

 قرار گيرد. 

واحدهاي کسب و کار ها بايد توسط افرادي که مستقل از ) گزارش٢٠-٨

  هستند تهيه شود.

 دارمديريت اعتبارات مشکل

يفيت اعتباري بايد به صــورت زودهنگام شــناســايي ک) کاهش در ٢١-٨

ــورت, احتماالً گزينه ــود زيرا در اين ص ــتري براي ارتقاي ش هاي بيش

 اعتبارات مذکور وجود دارد.

وري وي ضرهاي اجرايي مؤثر براي مديريت ريسک در پرتف) برنامه٢٢-٨

ــه  ــس ــت. مؤس ــعهاس ــفاف نحوه مديريت اي مالي توس بايد به طور ش

 دار را تعيين کند.اعتبارات مشکل

ــعه ) زماني که٢٣-٨ ــه مالي توس ــس ــکالت مرتبط با  ايمؤس داراي مش

ها هايي که در آناعتبارات خود اســـت، واحد پيگيري بايد از حوزه

ماندهي اعتبارات، اعتبارات داده شده و همچنين افراد دخيل در ساز

 جدا باشد.

سعه٢٤-٨ سه مالي تو س سد که منابع ) مؤ اي بايد به اين اطمينان بر

بيشتر، تخصص و تمرکز واحد پيگيري به طور نرمال باعث بهبود وصول 

تواند شود. اين امر به اين علت است که واحد پيگيري ميمطالبات مي
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سازي اعتبا ستراتژي مؤثر به منظور باز شکلبا ايجاد ا دار يا رات م

ها کمک کند. يک تيم پيگيري با تجربه بايد به افزايش ميزان وصولي

منظور تأمين اطالعات مهم براي تجديد ســاختار اعتباري ايجاد شــده 

 توسط واحد تجاري، مورد استفاده قرار گيرد. 

) در خصـــوص موارد حايز اهميت بايد به محض اعطاي اعتباري ٢٥-٨

شود. اي سي انجام  سعهبرر سه مالي تو س سي بايد مؤ اي را قادر ن برر

دار و ســـازد درک بهتري نســـبت به چگونگي ايجاد اعتبارات مشـــکل

ضعفزيان شد و  شته با هاي موجود در فرآيند پايش و اعطاي وام ها دا

 ررسي مذکور بايد: باي را شناسايي نمايد. در مؤسسه مالي توسعه

يســه عمل اعتباردهي مقاهاي اعتبارات را با دســتورالالف) مشــخصــه

 کند؛

ــرايط قرض  )ب ــويب مورد ارزيابي مجدد قرار  گيرنده را در زمانش تص

 دهد؛

 مناسب بودن زمان شناسايي مشکل را ارزيابي کند؛  )ت

 صحت ارزشگذاري وثيقه را مورد ارزيابي قرار دهد؛  )ث

 کفايت مستندسازي را ارزيابي کند؛ و   )ج

 کند. اثربخشي شرايط اعتباري ايجاد شده را ارزيابي  )ح

رســـي بايد به هيأت مديره و يا کميته ناظر بر ) نتايج بر٢٦-٨

  مديريت ريسک اعتباري گزارش شود.

 : حسابرسان داخلي٤فصل  -٩

هاي داخلي و ) واحد حسابرسي داخلي بايد بطور مستمر بر سيستم١-٩

اي فرآيند مديريت ريسک اعتباري تمرکز داشته باشد. هاي دورهبررسي

هاي تصــويب شــده و اين واحد همچنين بايد ميزان تطبيق با ســياســت

ضوع بايد در کنار  سي کند. اين مو قوانين و مقررات اجرايي را برر

ستانداردهاي حسابرسي براي حسابرسان داخلي مؤسسات رهنمود حداقل ا

سعه ٢اي مالي تو ٠ ٤ سامبر  ١٨که در   ست، در نظر  ٢٠٠٦د شده ا شر  منت

 گرفته شود.

 نقش حسابرسان داخلي

سان ٢-٩ سابر ستمد) ح سي شي  ستقالل و اثربخ هاي مديريت اخلي بايد ا

 ريسک اعتباري را مورد ارزيابي قرار دهند.

سابرس ٣-٩ صوص کيفيت کنترل) ارزيابي ح شامل داخلي در خ هاي داخلي 

سازي، ارزيابي و آزمون سيستم کنترل داخلي و همچنين شناخت، مستند

                                                 
٢٠٤ Guidelines on Minimum Audit Standards for Internal Auditors of Development Financial nstitutions 
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هاي پيگيري اقدامات اصالحي و بررسي اقدام مديريتي در راستاي ضعف

 باشد. مهم مي

 گستره حسابرسان داخلي

سعه٤-٩ سه مالي تو س سياي بايد داراي کنترل) مؤ ستم هاي داخلي و 

هاي مؤسسه اطالعات متناسب با اندازه، ماهيت و گستره ريسک فعاليت

سي داخلي ملزم به ارزيابي موارد زير اي، باشد. حسابرمالي توسعه

 است:

اي هر مرحلــه از فرآينــد هـاي داخلي کـافي برالف) وجود کنترل

 اعتباري؛

ستم  )ب شي از ماهيت و  هاي کنترلسي سک نا سطح ري داخلي بايد براي 

 تره عمليات اعتباري مؤسسه مناسب و مؤثر باشد؛گس

قابليت اتکا و مناسب بودن اطالعات گزارش شده به مديريت، کميته   )ت

 اي؛و هيأت مديره مؤسسه مالي توسعه

قاء    )ث به منظور ارت باري  گار اعت ــــاز ناس هاي  کارکرد يک  تفک

هاي منعکس کننده رويه ها. ســاختار ســازمانيها و تعادلبازبيني

واقعي است و اين که خطوط شفافي از اختيار و مسئوليت  گريگزارش

ها و حدود اعتباري مصــوب وجود ها، رويهبراي پايش الزم ســياســت

 کند؛دارد را نيز منعکس مي

 تطبيق با حدود ريسک؛  )ج

 هاي مکتوب؛ها و رويهکفايت سياست  )ح

سترويه  )خ سيا  ها، قوانين و مقرراتهاي کافي موجود براي تطبيق با 

 هاي همراه؛و سياستکاربردي 

بررســي فرآيند قانوني مســتندســازي به منظور حصــول اطمينان از   )د

 شود؛ و هاي قانوني دنبال مياينکه تمامي رويه

ستم  )ذ سي صويب اعتباري و  ضعف در ت هاي پايش بايد مورد توجه نقاط 

مناســب و به موقع قرار گيرد و اقدام مديريت به منظور بررســي 

 آزمايي و بررسي شود.راستي اين نقاط ضعف بطور واقعي

 استقالل حسابرسان داخلي

سان ٥-٩ سابر ستقيم به مديرعامل، هيأت د) ح سي م ستر اخلي بايد د

ــند. يافته ــته باش ــي داش ــابرس ــيهمديره و کميته حس هاي ها و توص

 حسابرسان نبايد از طريق مديريت خطي کم اثر شود. 

ـــک اعتباري٦-٩ ـــي مديريت ريس ، انتخاب، )  به منظور حفظ اثربخش

ــي و  ــابرس ــاي واحدي که حس نگهداري, ارزيابي و جبران خدمات رؤس
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دهد، بايد توســط هيأت مديره و نه توســط مديريت بازرســي انجام مي

 هدايت شود.
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 دستورالعمل ريسک اعتباري مالزي 

 

 کليات  -بخش اول

 قدمهم -١

اري (شــامل ريســک اعتباري طرف مقابل) ريســک طرف ) ريســک اعتب١-١

کند. در طول مقابل اســــت که او را در ايفا تعهد خود ناکام مي

, اندازه و پيچيدگي ريســـک اعتباري که هاي متمادي, ماهيتســـال

مالي با آن مواجه هســتند منجر به تغييرات چشــمگيري در مؤســســات 

شم سک اعتباري چ ست. بنابراين مديريت ري شته ا انداز مالي مالزي گ

تواند به عنوان جز جدايي ناپذير از قابليت بقا مؤسسه قدرتمند مي

سترده سطح گ شود. در  تر, مديريت مالي در طوالني مدت در نظر گرفته 

ــع ــک اعتباري براي توس ــاد از طريق ريس ه پايدار بخش واقعي اقتص

گري مالي و مشــارکت و تقويت در محاســبه و ايجاد حمايت از واســطه

 ريسک اعتباري در نظام مالي بسيار با اهميت است.

امل نقشي کليدي در نظارت بر عيأت مديره و مديره) در حالي که ٢-١

ــک اعتباري ايفا مي ــک، کنندريس ــئوليت مديريت ريس در اعتباري  مس

ست. به طور خاص خطوط تجاري به طور کلي  سترده ا سه گ س سر مؤ سرا

هاي روزمره شامل هنگامي که مسئول مديريت ريسک اعتباري در فعاليت

ــيل ــئولين اعتباري اقدام به ارزيابي پتانس ــت مس هاي اعتباري فرص

ــتريان مي ــد. در عين حنمايد نيز ميبالقوه مش ال واحد مديريت باش

اندازي مستقل و در صورت امکان متعادل از مشکالت مريسک اعتباري چش

ناشي از مديريت ريسک اعتباري شامل تصميمات اعتباري و کيفيت کلي 

سي داخلي اعتبار ارايه مي سابر سط يک واحد ح دهد. اين ترتيبات تو

ستم و  سي سه و  س که از کيفيت و ميزان تأثيرگذاري کنترل داخلي مؤ

 پذيرد. دهد, انجام ميمينان ميفرآيند نظارت ريسک اعتباري اط

) رويکردي جامع براي مديريت ريســـک اعتباري هنگامي با اهميت ٣-١

هاي زير و باالي خط ترازنامه, در اختيار اســـت که متکي بر فعاليت

گرفتن منابع ريســـک اعتباري جدا از موارد مرتبط با تأمين مالي, 

عامالت اوراق  به م بدهي و ورود  يد اوراق  ند خر هادار و مان ب

صحيحي از ارتباط  ستلزم درک  شد. اين امر م شتقات با قراردادهاي م

سک ساير ري سک اعتباري و  سکها ميبين ري شد. براي مثال ري هاي با

ــک انتقال  ــور و ريس ــک کش ــهيالت خارجي با ريس اعتباري منتج از تس

صحيح و پايش متناوب عوامل  ست به اين ترتيب نيازمند درک  مرتبط ا
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صي هر  صا شور مياخت سازگار در بازاهاي مالي ک شد. روندهاي نا با

ـــامل تغييرات نرخ بهره همچنين مي ـــر کننده ش تواند اعتبار منتش

اوراق بدهي را کاهش دهد. به عالوه مالحظات مرتبط تحت استانداردهاي 

گيري و کاهش بندي, اندازهحســـابداري به عنوان مثال مالحظات طبقه

فته و با شـــيوه هاي مديريت ريســـک ارزش بايد مورد توجه قرار گر

 اعتباري مؤسسه مالي به خوبي ادغام گردد.

هاي ه دنبال اين است تا اطمينان حاصل کند که شيوه) اين سند ب٤-١

مديريت ريســـک اعتباري مؤســـســـه مالي در حالي که ميزان و تنوع 

ــتر, و نظام مالي  ــه مالي بيش ــس ــط مؤس ــنهادي توس ــوالت پيش محص

ــده الملليبين ــرمايه داخلي افزايش تر ش و همچنين نقش بازارهاي س

اداره کردن ريسک  يافته کماکان مؤثر است. اين انتظارات و الزامات

ــت را تکميل  ــب اس ــک مناس ــول کلي مديريت ريس که تعيين کننده اص

 نمايد.مي

لي الزم است حداقل استانداردهاي تعيين شده در اين ) مؤسسات ما٥-١

سات مالي به بانکانتظار ميسند را رعايت نمايند.  س مرکزي  رود مؤ

ها به طور مؤثر عمل نموده و نشان دهند که تدابير مديريت ريسک آن

اين تدابير با اندازه, ماهيت, پيچيدگي و مشخصات ريسکي هر مؤسسه 

  سازگار است.

  

 اجرا -٢

بيان شـــده اســـت براي  ٢-٥) اين ســـند همان گونه که در بند ١-٢

  االجرا است:الزممؤسسات مالي زير 

شرکت سات مالي به جز  س سطح واحد تجاري براي تمام مؤ هاي الف) در 

  هلدينگ مالي؛

براي تمامي  ١٦و ١٤, ١٣, ٨ب) در سطح تلفيقي, با توجه به بندهاي 

  مؤسسات مالي.

  

 مباني قانوني  -٣

  ) اين سند بر اساس موارد زير منتشر شده است:١-٣

٢٠١٣٠خدمات مالي قانون  ٢٦٦و  ٤٧)١الف) بخش ( ٥   

٢٠١٣٠قانون خدمات مالي اسالمي  ٢٧٧و ٥٧)١ب) بخش ( ٦   

 

                                                 
٢٠٥ Financial Services Act ٢٠١٣ (FSA) 
٢٠٦ Islamic Financial Services Act ٢٠١٣ (IFSA) 
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 تاريخ اجرا -٤

  :شود) اين سند به شرح جدول زير عملياتي مي١-٤

وع مؤسسه مالي   تاريخ اجرا  سطح  ن

 ي مجازبانک  ها

 ي سرمايهبانک ي مجازها  ا

 ي اسالمي مجازبانک  ها

 ن بانک ي اسالمي بي ها
 المللي مجاز

ي ي ١  واحد تجار وال   ٢٠١٨ج

ي ١  تلفيقي وال   ٢٠١٩ج

ولدينگ مالي شرکت ي ه ها
وه ي مالي فعال در بخش گر ها

  بانکي
ي ١  تلفيقي وال   ٢٠١٩ج

 ي مجازبيمه   ها
  ن خدمات ارايه دهندگا

تکافل (بيمه اسالمي) 
  مجاز 

و  ي  واحدتجار
  تلفيقي

ويه  ١ ژان
٢٠٢١  

ي هلدينگ مالي شرکت ها
وه ي مالي فعالگر در بخش  ها

  بيمه/تکافل (بيمه اسالمي)
  تلفيقي

ويه  ١ ژان
٢٠٢١  

  
ست تا از اين که خط) ٢-٤ شيبانک مرکزي متعهد ا ها مرتبط بوده و م

شوند, اطمينان حاصل کند. بنابراين بانک به اهداف و نتايج منتهي 

سند ظرف مدت  سي اين  شار  ٥مرکزي اقدام به برر سال از تاريخ انت

سي آن نموده و صالح و  يا آخرين برر سند را ا ضروري اين  در موارد 

  يا جايگزين خواهد کرد.

 توضيحات -٥

ــند با مفاهيم ١-٥ ــتفاده در اين س ــطالحات و واژگان مورد اس ) اص

خدمات مالي و قانون خدمات مالي اسالمي داراي معاني يکساني  قانون

  ين سند ذکر شده است.باشند به جز در مواردي که در امي

  -) در اين سند٢-٥

معرف استاندارد, تعهد, الزام, مشخصات, سمت و سو, شرايط و هر  S حرف

بايد پيروي شود. عدم تطبيق رفتار  گونه شرايط تکميلي و انتقالي است که

مؤسسه مالي با اين بخش از سند ممکن است به اعمال تنبيه و فشار بر 

  مؤسسه منجر شود.

شامل اظهارا Gحرف  ست  صيه داللت دارد که ممکن ا ت يا اطالعاتي به تو

 باشد.هاي مشترک باشد که جهت ارتقا درک, نظرات و توصيه

ــات بانکي" ــس ــامل بانک "مؤس ــرمايههاي مجاز, بانکش گذاري مجاز و هاي س

  باشد.هاي اسالمي مجاز ميبانک
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ضاي , "هيأت" شامل يک کميته از اع ست که  سه مالي ا س هيأت مديره يک مؤ

شده براي هيأت مديره در اين سند به  هيأت مديره است که مسئوليت تعيين

  اين کميته تفويض گرديده است.
به واحدي اشــاره دارد که داراي مســئوليت مســتقل از خطوط  "واحد کنترل"

شي, و دهي و اطمينان از کارايي خطهاي عيني, گزارشتجاري براي ارزيابي م

ست و  سات مالي و تطابق با الزامات قانوني و نظارتي ا س شامل عمليات مؤ

  واحد مديريت ريسک, واحد تطبيق و واحد حسابرسي داخلي است.
بر هر شخصي داللت دارد که مؤسسه مالي به موجب آن منابع در  "طرف مقابل"

  معرض ريسک اعتباري قرار دارد.

شوري" سک ک ست که به موجب اتفاقاتي  "ري سک ا سک زيان منابع در معرض ري ري

  افتد.د, اتفاق ميپيوندکه در کشور خارجي به وقوع مي
صويب اعتبار" سؤل اعتباري گفته مي "مقام ت شود به کميته اعتبار يا هر م

   که داراي اختيارتصويب اعتبارات در مؤسسه مالي است.
سه  "کميته اعتباري" س صويب اعتبار در مؤ به گروهي از افراد که اختيار ت

شده گفته ميمالي از طريق هيأت مديره به آن و اين افراد شود ها تفويض 

  .ندتوانند شامل مسؤلين اعتباري يا مديران باشمي

سک" ستقيم, تعهدات  شامل تمام "منابع در معرض ري ستقيم يا غير م مطالبات م

شي از تراکنشو بدهي هاي (معامالت) اقالم زير يا باالي خط ترازنامه هاي نا

٢به رينگيت ٠ ٧   يا ارز خارجي از قبيل موارد زير است: 
  هاي دريافتني؛ها و حسابيش پرداختها, تأمين مالي, پوامالف) مانده 

هاي جبراني نگهداري شــده گذاري و ماندههاي جاري و ســرمايهســپرده  )ب

 هاي مقابل؛نزد طرف

 اوراق بدهي خريداري شده؛  )ت

لي و هاي اوراق تأمين مامنابع در معرض ريســـک ناشـــي ازتراکنش  )ث

 مشتقه؛

  زير خط ترازنامه.منابع در معرض ريسک ناشي از اقالم   )ج

سک اعتباري" سک اعتباري طرف مقابل با توجه به  "ارزيابي ري بر ارزيابي ري

معيارهاي پذيرش و تصويب اعتبارات يک مؤسسه مالي به منظور اطمينان از 

توانايي و تمايل طرف مقابل براي ايفاي تعهدات اعتباري خود در زمان 

  داللت دارد.اعطاي اعتبار و يا در طي دوره ايفاي تعهد 
بر هر شـــرايط تأمين مالي که به موجب آن از  "اعتبارات خاص(اســـتثنايي)"

  مشي تصويب اعتباري مؤسسه مالي عدول گردد, اشاره دارد.خط

                                                 
٢٠٧ Ringgit 
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سک نکول" سک  "منابع در معرض ري شاره به ميران ناخالص منابع در معرض ري ا

  نکول توسط طرف مقابل دارد و شامل موارد زير است:
 ؛اي برداشت نشده تسهيالت زير خط ترازنامههالف) بخش

در رابطه با معامالت مشـــتقات, بهاي جايگزيني و منابع بالقوه در   )ب

 معرض ريسک در آينده.

  اشاره به موارد زير دارد: "مؤسسه مالي"

ــالمي و قانون خدمات  ــخاص مجاز به موجب قانون خدمات مالي اس الف) اش
 ؛مالي

شرکت  )ب سب مورد  شده به موجب قانون خدمات ح هاي هلدينگ مالي تأييده 

  مالي اسالمي و قانون خدمات مالي. 

ــورت نکول" ــدي از مطالبات طرف مقابل دارد که  "زيان در ص ــاره به درص اش

  احتماالً در مقابل نکول بدون پوشش است.
اي اشــــاره به احتمال نکول طرف مقابل در رابطه با ايف "احتمال نکول"

  تعهدات قراردادي با مؤسسه مالي در محدوده مشخص زماني دارد.
سک" شتهاي ري سه مالي به منظور  "ا س سکي که يک مؤ به مجموع و انواع ري

ستراتژي ستيابي به اهداف و ا هاي تجاري و با توجه به ظرفيت خود مايل د

  شود.است بپذيرد, گفته مي
ــک" ــاره دار "واحد مديريت ريس ــتقل از واحدهاي به واحد کنترل اش د که مس

ــئوليت ارايه  ــد و مس توليد درآمد, به عنوان مثال, خطوط تجاري مي باش

شم سک چ سايي, اندازه گيري, پايش, کنترل و گزارش ري شنا سک و  انداز ري

  تمامي منابع در معرض ريسک يک مؤسسه مالي را دارد.

   اشاره به مدير اجرايي و مسئولين ارشد دارد. "مديريت عامل"

٢هاي تأمين مالي از طريق اوراق بهادارراکنش"ت ٠ ٨   شامل موارد زير است: "

  الف) توافقنامه مبادله بازخريد (ريپو)؛

 توافقنامه مبادله بازخريد معکوس (ريپو معکوس)؛  )ب

 قرض دادن يا قرض گرفتن کاال يا اوراق بهادار؛  )ت

 تسهيالت خريد سهام سود؛  )ث

 ترتيبات مرابحه با پشتوانه وثيقه؛  )ج

  قرارداد فروش يا خريد مجدد.تراکنش   )ح

سک قابل توجه" شاره به منابع اعتباري در معرض  "منابع اعتباري در معرض ري ا

ــک اعتباري دارد که  ــان از منابع در معرض ريس ــک يا يک پرتفوي همس ريس

                                                 
٢٠٨ Securities financing transaction  
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داراي تأثير با اهميت بر مشخصه ريسک اعتباري مؤسسه مالي شامل موارد 

  زير است:

ــک ــک  الف) منابع در معرض ريس اعتباري يا پرتفوي منابع در معرض ريس

سبت به پرتفوي اعتباري  ضر يا انتظار رود که ن اعتباري که در حال حا

 .مؤسسه مالي بزرگ باشد

سک اعتباري يا اخبار ناگوار در مورد طرف   )ب شي از وخامت ري نکول نا

مقابل ممکن است داراي اثر قابل توجه مالي و اعتباري براي مؤسسه 

  مالي باشد. 

سک انتقال" صل و فرع بدهي  "ري سک عدم توانايي طرف مقابل در پرداخت ا ري

خارجي  به ارز  يل پول محلي  بد نايي ت عدم توا به دليلي  خارجي  به ارز 

  است.

 اسناد قانوني و سياستي مرتبط -٦

ايد با ساير اسناد قانوني و سياستي که توسط بانک ) اين سند ب١-٦

شود. بر ست مطالعه  شده ا شر  سناد قانوني نگارا منت خي از اين ا

  شامل موارد زير است:

هاي اطالعات ها و چارچوب ســيســتمهاي مديريت دادهالف) دســتورالعمل

 مديريت؛

 اداره کردن ريسک؛  )ب

٩حدود (ميزان) اعطاي منابع در معرض ريسک به هر طرف مقابل  )ت  ؛

ـــک هر کدام از طرف  )ث هاي حدود (ميزان) اعطاي منابع در معرض ريس

 مؤسسات بانکي اسالمي.مقابل براي 

 

 اسناد منسوخ شده -٧

  به موجب اين سند دستورالعمل و اسناد زير منسوخ شده است:

سپتامبر  ٥ک اعتباري منتشر شده در هاي مديريت ريسالف) بهترين شيوه
  ؛٢٠٠١

ض اختيار به الزامات تفوي-هاي مديريت ريســک اعتباريبهترين شــيوه  )ب

  ؛٢٠٠٦اگوست  ٣٠پرسنل اعتباري منتشر شده در 

بندي و کاهش ارزش ذخاير تسهيالت و تأمين مالي منتشر ) طبقه٩بند (  )ت

  ؛٢٠١٥آوريل  ٦شده در 

هاي اوراق بهادارسازي ) استانداردهاي احتياطي براي تراکنش٨بند (  )ث

  ؛٢٠٠٩اکتبر  ٢٣منتشر شده در 

                                                 
٢٠٩ Single Counterparty 
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سطه  )ج سعه داتأمين مالي وا شده در اي براي تو شر  مارچ  ١٦رايي منت

٢٠١١. 

 الزامات خط مشي -ومبخش د

 الزامات کلي -٨

ه مســئوليت کلي به منظور ارتقاي محيط ) هيأت مدير١-٨اســتاندارد 

گيري احتياطي مناسب مديريت ريسک اعتباري براي پشتيباني از تصميم

اعتباري دارد. در انجام اين نقش هيأت مديره بايد به طور ســاالنه 

سه  س سک اعتباري مؤ ستراتژي ري صويب ا مالي که بيانگر اقدام به ت

هاي اعتباري مؤسسه است نمايد. استراتژي ريسک گيري کلي فعاليتجهت

اعتباري مؤثر در نهايت بايد اقدام به حمايت از بقا بلند مدت 

مؤســســه مالي از طريق ايجاد يک توازن بهينه بين کيفيت اعتباري, 

  سودآوري و اهداف رشد آن نمايد.

استراتژي ريسک اعتباري, هيأت  د) در بررسي و تأيي٢-٨استاندارد 

سک اعتباري و  ستراتژي ري سنجش تعامالت بين ا مديره بايد اقدام به 

سطح ويژگي سک,  سه به ري س شتهاي مؤ سه مانند ميزان ا س هاي خاص مؤ

يه موجود, ذخيره ما حت ســـر يا ت گيري الزم در شـــرايط معمول و 

تر تردهسناريوهاي بحراني , کفايت منابع داخلي و محيط عملياتي گس

سب از  سه مالي بايد به يک ترکيب منا س نمايد. براي اين منظور مؤ

  عملکرد کنترل و خطوط تجاري دست يابد.

) مديريت عامل بايد به طور کلي مسئول مديريت ريسک ٣-٨استاندارد 

اعتباري مؤثر و همساني آن با استراتژي ريسک اعتباري تصويب شده 

شد. بنابراين مديريت سه مالي با س ضمين نمايد که  مؤ عامل بايد ت

مشي ريسک اعتباري مورد تأييد استراتژي ريسک اعتباري همراه با خط

سک اعتباري براي شود. خطهيأت مديره, به طور مؤثر اجرا مي شي ري م

را پوشش  ١٧تا  ٨يک مؤسسه حداقل, بايد موارد ذکر شده در بندهاي 

ايد شــامل موارد پارچه بمشــي ريســک اعتباري يکدهد در حالي که خط

مشــي ريســک اعتباري شــود. خط ١٦و  ١٤, ٣١, ٨ذکر شــده در بندهاي 

اي مورد بازبيني قرارگرفته و به منظور انعکاس بايد به صورت دوره

ــتراتژي ــدن محيط تغييرات در اس ــترده ش ــک اعتباري يا گس هاي ريس

هنگام شود و هر بازبيني و بروز رساني بايد فعاليت مؤسسه مالي به

صويب گردد. به عالوه اگر خط سط هيأت مديره ت سک اعتباري تو شي ري م

شود که  رعايت سب اتخاذ  ضباطي منا صالحي و ان شود بايد اقدامات ا ن

سک  شکالت مديريت ري شفاف در رابطه با م شات  اين اقدامات با گزار

مديره  يأت  به ه ــــب  ناس ماني م چارچوب ز فات در  باري و تخل اعت

  شود.پشتيباني مي
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هاي داخلي و ) همچنين مؤســســه مالي بايد ســيســتم٤-٨ارد اســتاند

هاي قوي داشته باشد که با استفاده از آن در کنار موارد زيرساخت

ديگر توانايي توليد مجموع اطالعات منابع در معرض ريســـک اعتباري 

و بتواند به موقع پشـــتيباني الزم را براي  خود را دارا باشــــد

سايي و تنش ششنا سايل نا سک اعتباري انجام زدايي م ي از مديريت ري

  دهد.

ي بايد از مستندسازي مناسب و همراه با ) مؤسسه مال٥-٨استاندارد 

ســـوابق و منابع دقيق فرآيند مديريت ريســـک اعتباري خود شـــامل 

ارزيابي مديريت ريســک اعتباري و فرآيند تصــويب, توســعه و تأييد 

ل اعتباري که به رسي مستقهاي مديريت ريسک اعتباري و نتايج برروش

  گردد, اطمينان حاصل نمايد.باز مي ١٧بند 

ستاندارد  سه مالي ٦-٨ا س شي داخلي که ايجاد کننده ايد خطب) مؤ م

ــتمر حرفه ــعه مس ــب و توس ــي مناس اي مورد نياز براي برنامه آموزش

ــئولين بخش ــامل مس ــک اعتباري که ش ــئولين بخش مديريت ريس هاي مس

سب ست,وک شي داخلي بايد ند. اين خطکتبيين  کار و واحد کنترلي ا م

توسط مؤسسه مالي به منظور تضمين اين که مسئولين داراي صالحيت و 

  باشند, اجرا شود.تجربه الزم براي ايفاي نقش خود به طور مؤثر مي

ــيه  ــعه و ايجاد مهارت٧-٨توص و  ) به عنوان يکي از ابزارهاي توس

صص سک اعتباري, مؤتخ سه مالي بايد اقدام هاي کافي در مديريت ري س

ــئولين ذيربط در امور اعتباري به دارا  ــويق و يا الزام مس به تش

  بودن مدارک معتبر در حوزه مديريت ريسک اعتباري نمايد.

 ارزيابي ريسک اعتباري  -٩

مع در مديريت ريسک اعتباري درک عميقي براي ) رويکرد جا١-٩توصيه 

ــه مالي از ويژگي ــس ــک  هاي کليدي منابع اعتباريمؤس در معرض ريس

ســـب گيري اعتباري مناکند و منجر به تســـهيل در تصـــميمايجاد مي

  گردد.مي

) يک مؤســســه مالي بايد اقدام به تعيين معيارهاي ٢-٩اســتاندارد 

مناســب پذيرش اعتباري به منظور تســهيل در ارزيابي اعتبارات آتي 

هاي مشـــترک اعتباري نمايد. معيارهاي پذيرش اعتباري بايد ويژگي

هاي هاي مختلفي از طرفبراي گروه يا تســـهيالت, مرز جاري  هاي ت

مشي ريسک اعتباري را مورد توجه قرار استراتژي ريسک اعتباري و خط

ستانه و ويژگي شفاف, آ صورت  هاي احراز دهد. اين معيارها بايد به 

هاي تجاري را تعريف نموده و شرايط و ضوابط شرايط براي پذيرش طرف

سهيالت,  کليدي را رعايت شامل انواع ت ضوابط  شرايط و  نمايد. اين 
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اندازه تسهيالت, برنامه بازپرداخت, نوع قرارداد بر اساس شريعت و 

  باشد.ساير تعهدات منطبق با قرارداد مي

ستاندارد  سه مال٣-٩ا س ي بايد در هنگام ارزيابي اعتبار براي ) مؤ

به  قابلاعطاي تســـهيالت در درجه اول بر توانايي و تمايل طرف م

باري خود در شـــرايط معمول و بحراني تمرکز  هدات اعت پذيرش تع

نمايد. اين ارزيابي بايد بر اســـاس طيف وســـيعي از عوامل مرتبط 

نجام اين ارزيابي باشد. در ا ٢-٩شامل شرايط و ضوابط کليدي بند 

مؤســســه مالي بايد تضــمين نمايد که شــواهد کافي در راســتاي هدف 

  داخت طرف مقابل کسب و تأييد شده است.اعتبار و ظرفيت بازپر

ا اعتبارات ســنديکايي, مؤســســه مالي ب) در رابطه ٤-٩اســتاندارد 

بايد ارزيابي خود از ريسک اعتباري و بررسي شرايط سنديکا قبل از 

  تعهد به سنديکا را انجام دهد.

ستاندارد  سپرده گذاري٥-٩ا ١) در رابطه با  سه مالي بايد ٠ س , مؤ

توانايي طرف مقابل براي دستيابي به سود نموده  اقدام به ارزيابي

  و اجازه برداشت به موقع آن را دهد.

و بازار  داريهاي خزانهفعاليت ) در رابطه با٦-٩اســـتاندارد 

ســرمايه, به عنوان مثال معامالت ارواق بدهي يا ابزارهاي مشــتقه, 

 مؤسسه مالي بايد توانايي طرف مقابل در پرداخت منطبق با قرارداد

بندي و گســـترش اعتبارات را با توجه به ســـاختار محصـــوالت, رتبه

  ارزيابي نمايد.

ا پروژه هاي ســـاخت و ســـاز امالک و ب) در رابطه ٧-٩اســـتاندارد 

سه مالي در ارزيابي بقاي چنين پروژه س ستغالت, مؤ هايي, بايد به م

ــوص در مجاورت  ــتغالت به خص ــرايط فعلي و آينده بازار امالک و مس ش

کر شده توجه نمايد. مؤسسه مالي بايد حداقل عوامل زير را پروژه ذ

  تجزيه و تحليل نمايد:

 الف) چشم انداز و محيط اقتصادي عمومي؛

 شاخص هاي جمعيت شناختي (روند جمعيتي و يا اشتغال)؛  )ب

ــعف  )ت ١هاي) جاري و آينده و تمرکز بيش از حدخألهاي ( ض ــامل  , ش

 پروژه هاي در دست ساخت؛

نامه, نرخ اجاره, قيمت فروش و روند ارزشـــيابي اجارهشـــرايط   )ث

  فعلي و آينده.

                                                 
٢١٠ Deposit placements 
٢ ١ ١ Overhang situation  
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) در مورد منابعي که به دليل ريســـک بيمه/تکافل ٨-٩اســـتاندارد 

گيرند, مؤســســه مالي بايد گر در معرض ريســک اعتباري قرار ميبيمه

تکافل در انجام /اقدام به ارزيابي قابليت شرکت ارايه دهنده بيمه

ـــي عوامل مربوط به تعهدات خود نما ـــامل بررس يد. اين ارزيابي ش

وضعيت مالي کارگزار مانند ارزيابي ميزان و ترکيب دارايي, ميزان 

ــي) و  ــاص ــطوح ذخيره فني (اختص ــرمايه, س ــطح کفايت س حق بيمه, س

  گردد.سودآوري مي

ــتاندارد  ــه مال٩-٩اس ــس ــک ) مؤس ي بايد به طور کلي ارزيابي ريس

مختلف مرتبط انجام دهد. به طور  اعتباري را با توجه به عوامل

خاص مؤســســه  مالي نبايد صــرفاً به طور مکانيکي بر يک عامل براي 

ــهرت خوب يا رتبه  ــک اعتباري تکيه کند. براي مثال ش ارزيابي ريس

خارجي (مســـتقل) قوي طرف مقابل يا ترتيبات کاهش ريســـک اعتباري 

رداخت طرف نبايد مانعي براي مؤسسه مالي براي ارزيابي ظرفيت بازپ

  مقابل براي يک تراکنش (پرونده) خاص گردد.

بندي خارجي (مســـتقل) براي ه رتبه) هنگامي ک١٠-٩اســـتاندارد 

ستفاده قرار مي سک اعتباري مورد ا سه مالي ارزيابي ري س گيرد, مؤ

بايد به طور شفاف به بانک مرکزي نشان دهد که درک مناسبي از روش 

بندي داشته و  اطمينان حاصل بهارزيابي اتخاذ شده توسط آژانس رت

بندي اقدام به ارزيابي ريســـک اعتباري طرف نمايد که آژانس رتبه

  نموده است . ٩مقابل بر اساس الزامات تعيين شده در بند 

ــتاندارد  ــه مالي بايد اقدام به ١١-٩اس ــس ــورت لزوم, مؤس ) در ص

 ارزيابي ريسک کشوري و ريسک انتقال منابع در معرض ريسک اعتباري

سک حاکميت ٢شامل ري ١ صاد ٢ سک اقت سک تبديل و ري سک انتقال و ري , ري

داخلي نمايد. در انجام اين امر مؤســـســـه مالي بايد اقدام به 

شرايط اداره شامل  شوري  کردن و هدايت ارزيابي کيفي و کمي عوامل ک

سي اجتماعي, محيط قانوني و  سيا شرايط  صادي و مالي, پايداري  اقت

  موجود دولت کند.هاي مشينظارتي و خط

ه يک اعتبار از طريق ترتيبات کاهش ) هنگامي ک١٢-٩اســـتاندارد 

سه مالي بايد اقدام به ارزيابي  س ست, مؤ شده ا شتيباني  سک پ ري

ست مانند قابليت اجرا و  سک اعتباري مؤثر ا عواملي که بر کاهش ري

شــرايط قانوني, و در صــورت لزوم, ماهيت ادعا در مورد يک رويداد 

سب با اعتباري  شرايط قرارداد اعتباري بايد متنا نمايد. به عالوه 

  تأثير اين ترتيبات باشد.

                                                 
٢١٢ Sovereign risk 
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ــتاندارد  ــيص هرگونه , قبل از ت١٢-٩با بند  ) در رابطه١٣-٩اس خص

سازي ترتيبات  ستند صل کند که م سه مالي بايد اطمينان حا س وجه مؤ

کاهش ريســـک اعتباري کامل بوده و به طور قانوني قابليت اجرا در 

شورهاي) مرتبط را دارد. اين امر به دليل حوزه تمام ضايي (ک هاي ق

ـــت. به  ـــک اعتباري اس اطمينان از حفظ کارايي ترتيبات کاهش ريس

شاوران حقوقي خود  سه مالي بايد اطمينان کافي را از م س عالوه, مؤ

در مورد قابليت اجراي مســـتندات حقوقي گرفته و حداقل بازبيني 

  ل اجرا بودن مستندات را تعهد نمايد.ساالنه براي اطمينان از قاب

) هنگامي که ترتيبات پشـــتيباني غير صـــريح در ١٤-٩اســـتاندارد 

ها نبايد تنها عامل گيري اعتباري مؤثر است, اين روشفرآيند تصميم

گيري اعتباري باشند. مؤسسه مالي بايد در ارزيابي ريسک يا تصميم

ــان دهد که ترتيبات مديريت د ــياخلي, خطبه بانک مرکزي نش ها و مش

 هاي مناسب حداقل شامل موارد زير وجود دارد:کنترل

يت ما حداقلي براي ح هاي  يار ثاالف) مع به عنوان م گان ( ند ل کن

  بندي, دارايي کل و ساير تعهدات پشتيباني کننده)؛رتبه

مقابل به منظور ارتقا و  بندي طرفمشــي شــفاف در تعديل رتبهخط  )ب

رود طرف ل هنگامي که انتظار ميکاهش وضـــعيت (به عنوان مثا

 مقابل با شرکت ديگري مرتبط است)؛

 پايش دقيق اعتبارات؛  )ت

صويب  )ث سک اعتباري به مقام ت شفاف از ارزيابي ري شي  کننده نماي

سبت سبتاعتبار (مانند ن شده هاي حداقلي در مقابل ن هاي تعديل 

  براي تصويب اعتبار).

مؤســـســـه مالي بايد يک تباط با وثايق, ) در ار١٥-٩اســـتاندارد 

ند و ارزش قدرتم يت  ما يه داخلي براي ح ند و رو بل فرآي قا گذاري 

شدن به  شرايط وثيقه و قابليت نقد  اعتماد, نظارت کافي بر محل و 

سه مالي بايد بازارپذيري  س شد. به طور خاص مؤ شته با موقع آن دا

يت  حدود نه م يابي نموده و هرگو ثايق را ارز يت فروش) و قابل )

سايي نمايد. به همين منظور احتمالي  شنا در کنترل دايم وثيقه را 

ـــه مالي بايد وثيقه ـــس ها را بطور دوره اي ارزيابي نمايد و  مؤس

  اطمينان حاصل کند که اين ارزيابي, ارزش واقعي اعتبار است.

, هنگام ارزيابي ١٥-٩) براي اهداف پاراگراف ١٦-٩اســـتاندارد 

سه مالي بايد اقدام به مق س سه برآورد و ارزش واقعي وثايق, مؤ اي

رويداد اعتباري نمايد. هنگامي که ارزش وثيقه خاصـــي احتماالً 

به در بي يا تجر عات  چار کمبود اطال که د گامي  يا هن ــــت  بات اس ث
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ــه مالي بايد در ارزشارزش ــس ــتيم مؤس گذاري چنين گذاري وثيقه هس

  اي روش محتاطانه پيش گيرد.وثيقه

رود ترتيبات کاهش ريســـک مال ميت) هنگامي که اح١٧-٩اســـتاندارد 

اعتباري دچار مشکل شود, مؤسسه مالي بايد اقدام به حفاظت مناسب 

و به موقعي براي رســـيدگي به چنين ريســـکي به وســـيله فروض 

توان کارانه در هنگام مالحظه اين ضــعف نمايد. براي مثال ميمحافظه

رد از تعديل بيشـــتر در ارزش وثايق اســـتفاده کرده و يا در مو

 تواند کاهش يابد.تضامين, رتبه ضامنين مي

گذار خارجي گذاري از طريق ارزش) هنگامي که ارزش١٨-٩اســـتاندارد 

(مستقل) بدست مي آيد, مؤسسه مالي بايد به بانک مرکزي اثبات کند 

که درک درستي از روش شناسي و فروض مورد استفاده ارزياب دارد و 

ــمين نمايد که ارزيابي انجام گر ــاير الزامات وثيقه, تض فته با س

  مطابقت دارد. ٩تعيين شده در بند 

) مؤسسه مالي بايد رابطه بين ارزش وثيقه يا توان ١٩-٩استاندارد 

کننده را در مقابل اعتبار اعطايي به طرف مقابل در ضامن يا حمايت

نظر بگيرد. براي مثال هنگامي که همبســتگي زيادي بين ارزش وثيقه 

ــد, براي در نظر گرفتن اين و اعتبار طرف م ــته باش قابل وجود داش

وثايق به عنوان ترتيبات کاهش دهنده ريسک, مؤسسه مالي ممکن است 

  فروض احتياطي (سختگيرانه) بيشتري اعمال نمايد.

ريسک اعتباري  ارزيابي ) مؤسسه مالي بايد اقدام به-٩٢٠استاندارد 

ستقيم در معرض ضامنين يا حمايت کنندگان نمايند چرا که به طور  م

ست تاضامنين يا حمايت ها در از توانايي آن کنندگان قرار گرفته ا

يافتن مؤثر  مه  باري و ادا عه اعت يک واق هدات خود در  پذيرش تع

  ترتيبات کاهش ريسک اعتباري اطالع يابد.

 تصويب اعتبار -١٠

) ساختار تعريف شده اختيار تصويب اعتبار با توجه به ١-١٠توصيه 

فاف  يک شـــ باري و تفک ظارت بر ريســــک اعت يک در ن وظايف و تفک

  شود.ريزي ميگيري پيتصميم

) يک مؤسسه مالي بايد ساختار تصويب اعتبار هيأت ٢-١٠استاندارد 

مديره را براي هر پرونده که تحت فرآيند ارزيابي ريســـک اعتباري 

ـــامل محدوديتقرار مي ـــاختار بايد ش هاي گيرد, تعيين کند. اين س

صويب اعتبارات و شرايطي که تفويض اختيارمجاز دانسته اختيار در ت

ساختار  صل کند که  سه مالي بايد اطمينان حا س شد. مؤ ست با شده ا

صويب اعتبارات  سئول در ت ضاد منافع بين افراد م اختيار احتمال ت

  دهد.را کاهش مي
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) هنگامي که هيأت مديره درگير در فرآيند تصــويب ٣-١٠اســتاندارد 

ست ظرفي سک اعتباري اعتبار ا ت هيأت مديره در نقش اجراي نظارت ري

نبايد در معرض خطر قرار گيرد و بايد بدون نفوذ غير ضـــروري از 

ــتا ماهيت و ميزان مداخله هيأت  ــد. در اين راس ــوي هر طرف باش س

مديره در فرآيند تصـــويب اعتبار شـــامل قدرت وتو (ابطال) در رد 

ن هيأت مديره اتفاق اعتبارات, نبايد بدون توجه به منابع و زما

بيافتد. بنابراين هيأت مديره بايد تنها يک اختيار تصويب اعتبار 

در شرايط محدود و استثنايي را که به شکل شفاف تعريف شده و ثبت 

شامل اعتبارات  ست  شرايط ممکن ا شد. اين  شته با ست دا گرديده ا

متناقض با اشتهاي ريسک مؤسسه مالي و يا مواردي که تحت الزامات 

  نظارتي يا قانوني است باشد.

ستاندارد  سک٤-١٠ا شد ري شارکت مدير ار صلي براي تقويت  ٢١٣) م کليد ا

شم انداز  سک بايد چ شد ري ست. مدير ار سک اعتباري ا مديريت کلي ري

صويب اعتباري ايجاد  سمتي از فرآيند ت سک را به عنوان ق ستقل ري م

  کنند.

ستاندارد  سه مالي که در ٥-١٠ا س سک ) در رابطه با مؤ آن مدير ري

ـــويب اعتبار  ـــويب اعتبار را دارد و يا در فرآيند تص اختيار تص

داراي رأي اســت, بايد مدير ريســک به طور شــفاف بتواند به منظور 

سط هيأت مديره و  صويب اعتبارات خاص تو شي از ت افزايش نگراني نا

  مديريت عامل, اقدام کند.

ظور حفظ استقالل ) مؤسسه مالي بايد ترتيباتي به من٦-١٠استاندارد 

مدير ارشد ريسک در سرتاسر فرآيند تصويب اعتبار فراهم آورد. اين 

ترتيبات شامل اطمينان از اين که مدير ارشد ريسک در موقعيت مورد 

مناقشه قرار نداشته و مستندسازي مناسبي جهت پاسخگويي او موجود 

اســت و همچنين اطمينان از اين که ســاختارهاي جبران خســارت مدير 

  باشد.گردد, ميارشد ريسک منجر به فساد نمي

ستاندارد  صو٧-١٠ا سه مالي بايد اطمينان ) هنگام ت س يب اعتبار, مؤ

ــويب ــل کند که مقام تص ــتفاده از يک حاص کننده اعتبار متعهد به اس

يابي عملکرد  به شـــرايط قرارداد, ارز جه  با تو يابي متوازن  ارز

س صه کلي ري شخ سک و تأثير آن بر م صورت مديريت ري ک اعتباري در 

ـــميمات اعتباري را  ـــد. مالحظاتي که تمام تص ـــويب اعتبار باش تص

گيرد شامل هرگونه ذخيره ناشي از فرآيند تصويب اعتبار است دربرمي

  که بايد به صورت کامالً شفاف ثبت شود.

                                                 
٢ ١ ٣ Chief risk officer  
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 اعتبارات استثنايي -١١

) امکان دارد شرايطي پيش آيد که اعتبارات الزامات از ١-١١توصيه 

ــک پيش ت ــک اعتباري و ترتيبات مديريت ريس ــده مديريت ريس عريف ش

ستراتژي و خط سک, ا شتهاي ري شامل ا سه مالي را که  س سک مؤ شي ري م

شروع  شي از نيازها اعتباري م ست, اغنا نکند, هرچند نا اعتباري ا

صله  شد. دليل اين امر فا شخص با سک اعتباري م صه ري شخ (برحق) با م

هاي مديريت ريسک اعتباري موجود وهمشي ريسک اعتباري يا شيبين خط

هاي عملي شناسايي شرايط سود آور که تحت آن اعتبارات به علت چالش

سترش يابد, مي ست گ شد. با وجود اين, الزامات اعتبارات ممکن ا با

  استثنايي نيازمند بررسي دقيق مؤسسه مالي است.

رات ) مؤسسه مالي بايد اطمينان حاصل کند که اعتبا٢-١١استاندارد 

شيوه ساس  صورت اعطا بر ا ستثنايي در  سک اعتباري ا هاي مديريت ري

هايي براي ها و کنترلبوده است. بنابراين, مؤسسه مالي بايد سيستم

ــته  ــامل موارد را زير داش ــتثنايي ش مديريت و پايش اعتبارات اس

  باشد:

 الف) تعيين اختيار براي تصويب اعتبارات استثنايي؛

شرايط به   )ب ستثنايي براي اطمينان تعيين  صويب اعتبارات ا منظورت

ــک ــرايط قراردادي اين اعتبارات منطبق با ريس هاي از اين که ش

 اعتباري مربوطه است؛

ــــک از طريق تعيين   )ت نابع در معرض ريس که م نان از اين  اطمي

 اند؛مشي ريسک اعتباري کنترل شدهها در خطمحدوديت

صويب اعتبار  )ث سازي ارزيابي منجر به ت ستند شامل م ستثنايي  ات ا

مشي ريسک اعتباري موارد منطقي و خاصي که پرونده اعتباري با خط

 مؤسسه مغاير است؛

دهي اعتبارات اســـتثنايي به ســـازي فرآيند پايش و گزارشپياده  )ج

هيأت مديره و مديريت عامل شــــامل نرخ نکول, نرخ بازيابي و 

 ميزان تأثير ترتيبات کاهش ريسک.

ــتاندارد  ــت) هنگام٣-١١اس ــود, ثنايي اعطا ميي که اعتبارات اس ش

هاي مديريت مؤسسه مالي بايد از اين تجربيات به منظور تقويت شيوه

ستراتژي صالح ا شامل ا سک اعتباري خود  سک اعتباري يا در ري هاي ري

  مشي ريسک اعتباري استفاده نمايد.موارد خاص در خط

 گيري ريسک اعتبارياندازه -١٢

گيري ريسک اعتباري, براي براي اندازه ) يک رويکرد قوي١-١٢توصيه 

سه  س سطح مؤ سک اعتباري پرتفوي در  صه ري شخ درک دقيق و کامل از م
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مالي با اهميت اســــت, بنابراين منجر به تقويت حلقه بازخورد 

  شود.گيري مؤثر ميريزي و تصميماطالعات براي برنامه

يري گ) مؤســســه مالي بايد يک رويکرد براي اندازه٢-١٢اســتاندارد 

ــک ــک اعتباري با قابليت تجميع و ريس هاي تمام منابع در معرض ريس

تفکيک مناسب منابع در معرض ريسک اعتباري بر اساس خصوصيات ريسک 

  اعتباري هر بخش را تعيين کند.

ــتاندارد  ــک اعتباري بايد روجي اندازه) همچنين خ٣-١٢اس گيري ريس

ستراتژي و خط سعه ا سه مالي در تو س سط مؤ شي تو سک اعتباري به م ري

ها, شناسايي گذاري, تعيين محدوديتخصوص در تصويب اعتبارات, قيمت

کل بارات مشـــ يان در نظر گيري و طرحدار, ذخيرهاعت ريزي جبران ز

  گرفته شود.

  

 

 شناسيروش

ــتاندارد  ــه مال٤-١٢اس ــس ــبي براي ي بايد از روش) مؤس هاي مناس

تباري با توجه يان اعگيري ريســک اعتباري به منظور تخمين زاندازه

باري  ــــک اعت نابع در معرض ريس يدگي م ندازه و پيچ يت, ا ماه به 

سه مالي بايد احتمال نکول, منابع در  س ستفاده نمايد. حداقل مؤ ا

سک  صورت نکول براي منابع در معرض ري سک نکول و زيان در  معرض ري

  اعتباري خاص خود را برآورد نمايد.

گيري ريسک اعتباري, شامل اندازه هاي) سطح پيچيدگي روش٥-١٢توصيه 

برآورد احتمال نکول, منابع در معرض ريســک نکول و زيان در صــورت 

نکول ممکن اســت براي منابع در معرض ريســک اعتباري مختلف متفاوت 

رود که مؤســســه مالي اطالعات تاريخي و باشــد. بنابراين انتظار مي

همگن بودن و  عوامل خاص پرتفوي به عنوان مثال تعداد مشـــتريان و

هاي اندازه منابع در معرض ريســـک را در نظر داشـــته باشـــد. روش

متداول آماري به طور کلي در صـــورتي که پرتفوي اعتباري با حجم 

سب شد منا سک کوچک و همگن با ست. زيادي از منابع در معرض ري تر ا

تر اســت که پرتفوي هاي مبتني بر قضــاوت هنگامي مناســببرعکس, روش

  حجم کم از منابع در معرض ريسک بزرگ و ناهمگن باشد. اعتباري با

) هنگامي که اطالعات مربوط به نکول براي تخمين قابل ٦-١٢توصـــيه 

شاخص  ست از  سه مالي ممکن ا س ست, مؤ اعتماد زيان اعتباري کافي ني

اطالعات که با تجربه خود در مورد نکول مرتبط اســت (مطالعات زيان 

سات رتبه س ستفاده مؤ سه مالي به کند. انتظار ميبندي) ا س رود مؤ

شاخص صورت دوره ستفاده از اين  سب بودن ا سي منا اي اقدام به برر



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٣٩٨صفحه 

اطالعات نموده و هر جا امکان پذير باشــــد از اطالعات داخلي خود 

سه مالي مي س ستفاده کند. به عالوه مؤ تواند زيان اعتباري را با ا

د. همچنين انتظار استفاده از قضاوت کارشناسان مستقل برآورد نماي

ــيهمي ــب بودن فرض ــورت رود مناس ــاوت محور به ص ها و برآوردهاي قض

هاي جايگزين مبتني اي بازبيني شود و در صورت امکان به گزينهدوره

  بر آمار تغيير نمايد.

گيري بندي خارجي براي اهداف اندازهرتبه ) هنگامي که٧-١٢استاندارد 

مؤسسه مالي بايد اطمينان حاصل کند , شودريسک اعتباري استفاده مي

) هماهنگ ١٢تعيين شده در بند ( بندي با الزاماتکه روش مؤسسه رتبه

  است.

) براي معامالت اوراق بهادار و قراردادهاي مشــتقه که ٨-١٢توصــيه 

شود, مؤسسه اداره ميقانوني  سازي اجباريخالصتوافق به وسيله يک 

در معرض ريســک نکول, معامالت مالي ممکن اســت هنگام برآورد منابع 

  سازي نمايد.هاي مقابل را خالصبا طرف

هاي ي بايد اطمينان حاصل نمايد که روش) مؤسسه مال٩-١٢استاندارد 

ستردهاندازه ساس طيف گ سک اعتباري بر ا سک گيري ري اي از عوامل ري

ها بايد شامل تمام عوامل مرتبط اقتصاد کالن, معامالت است. اين روش

  مل با محوريت طرف مقابل و اثر عوامل خاص کشورها باشد. و عوا

هاي با عوامل کيفي ريســـک در روش ) در رابطه١٠-١٢اســـتاندارد 

گيري ريســک اعتباري, مؤســســه مالي بايد معيارهاي شــفاف و اندازه

شده سک اعتباري براي هر تعريف  سطوح مختلف ري اي براي تمايز بين 

  عامل ريسک ايجاد کند. 

هاي لي بايد تعداد مناســبي از رتبه) مؤســســه ما١١-١٢رد اســتاندا

اعتباري براي کمک به معنادار بودن تفاوت منابع در معرض ريســـک 

ـــيوه ـــک اعتباري و ش هاي هماهنگ برآورد زيان منابع در معرض ريس

بندي بايد شــامل عوامل و معيارها اعتباري تعيين نمايد. اين رتبه

سک عواملي براي شناسايي انتقال ري ها) با جزييات کافي يا(آستانه

و تغييرات قابل توجه در ريسک اعتباري که منجر به تغيير در رتبه 

  شود, باشد.اعتباري منابع در معرض ريسک اعتباري مي

مثال,  , به عنوان١١-١٢با پاراگراف  ) در رابطه١٢-١٢توصـــيه 

اصي مؤسسه مالي ممکن است ارزيابي نمايد که آيا تمرکز بر تعداد خ

هاي مقابل در رتبه خاصـــي وجود دارد که نشـــان دهنده عدم از طرف

گيري ريســک اعتباري اســت هاي اندازهتوجه به جزئيات در طراحي روش

  يا خير.
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ستاندارد  سه ما١٣-١٢ا س لي بايد در تعديل رتبه اعتباري براي ) مؤ

ر مقايســه دتري براي ارتقا اعتبارات خاص از معيارهاي ســختگيرانه

ـــک با تن ـــطح ريس ـــان دادن تغيير در س زل اعتباري به منظور نش

اعتباري, و رويکرد احتياطي اســـتفاده نمايد. به طور خاص ارتقا 

رتبه بايد به وســـيله شـــواهدي نظير بهبود مســـتمر در ظرفيت 

هاي نقد مرتبط هاي آن, جريانبازپرداخت, تفاوت ارزش شــرکت و بدهي

پشتيباني شود. در مقابل,  و وضعيت مالي طرف مقابل در دوره مشخصي

ها در کيفيت بايد يک دوره زماني کوتاه براي نشـــان دادن ضـــعف

  اعتباري به منظور تنزل رتبه در نظر گرفته شود.

 گيري ريسک اعتبارياعتبارسنجي روشهاي اندازه

) مؤســســه مالي بايد چارچوبي براي اعتبارســنجي ١٤-١٢اســتاندارد 

سک اعتباهاي اندازهروش صول اطمينان از گيري ري ري خود به منظور ح

ها از لحاظ مفهومي مناسب, سازگار با اهداف مؤسسه اين که اين روش

باشـــند, تعيين نمايد. اين چارچوب بايد به طور و داراي تداوم مي

ـــه مالي در رابطه با فرآيند  ـــس ـــئوليت کارمندان مؤس ـــفاف مس ش

  ين نمايد.گيري ريسک اعتباري را تعيهاي اندازهاعتبارسنجي روش

طرفي لي بايد اطمينان حاصل کند که بي) مؤسسه ما١٥-١٢استاندارد 

سه  س ستا مؤ ست. در اين را سنجي محفوظ مانده ا در فرآيند اعتبار

مالي بايد اطمينان حاصــل نمايد که فرآيند اعتبارســنجي توســط يک 

گيري ريسک اعتباري هاي اندازهگروه مستقل از افرادي که مسئول روش

  د, انجام شود.باشنمي

ستاندارد  سه ما١٦-١٢ا س ستره ) مؤ صل کند که گ لي بايد اطمينان حا

ـــنجي جامع بوده و جنبه ـــهاي فرآيند اعتبارس هاي کمي و کيفي روش

  گيري ريسک اعتباري را پوشش دهد.اندازه

هاي کيفي , حداقل, جنبه١٦-١٢ه بند ب) با توجه ١٧-١٢اســـتاندارد 

شامل ارزيابي کيفيت  سک بايد  سازگاري و ارتباط عوامل ري اطالعات, 

هاي کيفي بايد شامل کفايت و استفاده شده و پيش آزمون باشد. جنبه

ستگي  شاي سطح دانش و  سناد و  شي فرآيند داخلي, کافي بودن ا اثربخ

  مسئولين مرتبط باشد.

) مؤسسه مالي بايد اطمينان حاصل کند که هرگونه ١٨-١٢استاندارد 

گيري ريسک اعتباري شناسايي شده در فرآيند ازههاي اندضعف در روش

ــت و نتايج  ــده اس ــالح و به مديريت عامل گزارش ش ــنجي, اص اعتبارس

سه  س ستا مؤ شود. در اين را سنجي نيز به هيأت مديره گزارش  اعتبار

سطحي از  صالحي را که براي هر  شفاف اقدامات ا صورت  مالي بايد به 

شرايطي که اتخاذ مي هاضعف شامل  سک هاي اندازهروششود,  گيري ري
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شود,  ست منجر به بازيابي مجدد يا جايگزيني کامل  اعتباري ممکن ا

  تعريف کند.

ستاندارد  صورتي١٩-١٢ا شد  ) در  که عدم کفايت اطالعات محدوديت با

ها), (براي مثال اطالعات ناکافي تاريخي براي پيش آزمون خروجي روش

هاي منظور اعتبارسنجي روشمؤسسه مالي بايد رويکردهاي جايگزين به 

ــامل بازبيني اندازه ــک اعتباري اتخاذ کند. اين موارد ش گيري ريس

ها ها به وسيله کارشناسان اعتباري و مقايسه خروجي روشخروجي روش

ـــاير روش ـــکاف با س هاي موجود و اطالعات بازار, به عنوان مثال ش

  شود.اعتباري, مي

ــتاندارد  ــک اعتباري اندازههاي ه روشک) هنگامي ٢٠-١٢اس گيري ريس

سه مالي بايد تکنيک س ست, مؤ ضاوت محور ا سب به ق هاي ارزيابي منا

  ها را اتخاذ نمايد.بيني اين روشمنظور اطمينان از قابليت پيش

 اعتبارسنجي پيش از اجرا

ستاندارد  سنجي پيش از  ) به عنوان٢١-١٢ا شي از فرآيند اعتبار بخ

سه مالي بايد اطمينان  س ستفاده اجرا, مؤ صل نمايد که اطالعات ا حا

  گيري ريسک اعتباري:هاي اندازهشده براي توسعه روش

o سه بيانگر پرتفوي مرتبط و هم س سک مؤ شتهاي کلي ري ستايي با ا را

 مالي و استراتژي ريسک اعتباري است؛ و

o  مطابق با اســـتاندارهاي داخلي تعيين شـــده براي کيفيت دارايي

  باشد.مي

گيري ريسک اعتباري به هاي اندازهگامي که روش) هن٢٢-١٢استاندارد 

سعه مي ستقل (بيروني) تو سه مالي بايد اطمينان صورت م س يابد, مؤ

هاي ارزيابي مناسب و شواهد حاصل کند که اين روش ها توسط چارچوب

ــتيباني  ــامل گرفتن اطالعات با تجربي کافي پش ــود. اين موارد ش ش

) به منظور حصول اطمينان از جزييات بيشتر از گروه مستقل (بيروني

  باشد.مي ١٢رعايت الزامات تعيين شده در بند 

 اعتبارسنجي پس از اجرا

هاي اي روش) مؤســســه مالي بايد به بازبيني دوره٢٣-١٢اســتاندارد 

صوص که آيا اين روشاندازه سک اعتباري در اين خ ها کماکان گيري ري

ها حداقل بايد يمناســـب هســـتند يا خير اقدام نمايد. اين بازبين

شخيص روش سک هاي اندازهشامل ارزيابي ميزان دقت و قدرت ت گيري ري

ــود که آيا مؤلفه ــي ش ــک اعتباري گردد. همچنين بايد بررس هاي ريس
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هاي ها کماکان مناسب بوده است يا خير, و روشاستفاده شده در روش

  موجود با ماهيت پرتفوي تناسب دارد يا خير.

 پايش ريسک اعتباري -١٣

صيه  سک١-١٣تو شاره به پايش مداوم عملکرد هر  ) پايش ري اعتباري ا

کدام از منابع در معرض ريســک اعتباري و پرتفوي کل دارد. داشــتن 

هاي اعتباري) ها (فعاليتيک چارچوب پشتيباني برا پايش قوي فعاليت

براي مؤسسه مالي ضروري است تا بتواند اقدام به شناسايي به موقع 

صا شخ سک اعتباري نمايد. بهتغييرات م شگري وعالت ري ساختار گزار ه, 

دهد که نتايج با اهميت به خوبي تعريف شـــده, اين اطمينان را مي

پايش مثالً در مواردي که مرتبط با منابع در معرض ريســـک اعتباري 

ــميمات هيأت  ــتيباني از نظرات و تص ــت, به منظور پش قابل توجه اس

  د.يابمديره و مديره عامل افزايش مي

ستاندارد  سه مال٢-١٣ا س سک اعتباري را ) مؤ ي بايد فرآيند پايش ري

ــانه ــايي نش ــناس هاي اوليه تخريب توان طرف مقابل براي به منظور ش

ايفاي تعهدات خود و ارزيابي اين که آيا منابع در معرض ريســــک 

سک و خط شتهاي ري شرايط قرارداد, ا شي اعتباري اعتباري مطابق با  م

ن نمايد. در انجام اين مهم, فرآيند پايش بايد اســت يا خير, تعيي

جه) تمرکز  نابع و ميزان (در مه, م نا کارگيري اقالم زير خط تراز ب

  ريسک اعتباري را در نظر بگيرد.

ستاندارد  سه مالي بايد پ) در انجام ٣-١٣ا س سک اعتباري, مؤ ايش ري

تأثير بالقوه تغييرات در محيط عملياتي, چه در داخل و يا خارج, 

مشخصه ريسک اعتباري هر کدام از منابع در معرض ريسک اعتباري و بر 

کل پرتفوي اعتباري, مانند موارد مرتبط با نرخ بهره, تورم, قيمت 

 ياسي را در نظر بگيرد.س-دارايي, رقابت و شرايط اجتماعي

 ها و گزارشگري مرتبط باها, مسئوليتش) ساختار نق٤-١٣استاندارد 

سه مالي به گونههاي پايش بايد فعاليت س سط مؤ طرفي را اي که بيتو

ها يا در پايش ريسک اعتباري تقويت نمايد, تعريف شود. اگر فعاليت

شود, بايد حفاظت الزم به  سط واحدهاي تجاري انجام  عملکرد پايش تو

يدن اطالعات بي مال رســـ يأت مديره و منظور کاهش احت يت به ه کيف

اي و مســـتقل ارزيابي دورهمديريت عامل, به عنوان مثال از طريق 

ــده,  ــتره آن و به موقع و کيفي بودن اطالعات گزارش ش محدوده و گس

 انجام شود.

ستاندارد  سک اعتباري بايد ٥-١٣ا ) پايش متناوب منابع در معرض ري

متناســب با ماهيت منابع در معرض ريســک اعتباري بوده و اقدام به 

ـــتياني ـــکالت, به منظور پش ـــهيل مش از نظارت و  حل به موقع و تس
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گيري هيأت مديره و مديريت عامل نمايد. براي مثال اگر ارزش تصميم

ــک اعتباري خاص مي ــانات يک منبع در معرض ريس ــاس نوس تواند بر اس

بازار تغيير کند, از قبيل معامالت مشتقات, مؤسسه مالي بايد چنين 

 منابع در معرض ريسکي را در دفعات بيشتر پايش نمايد. 

نابع در معرض ريسک اعتباري با ساختار ) در مورد م٦-١٣استاندارد 

ــه مالي بايد اقدام به پايش دوره ــس ــريع, مؤس اي اين بازپرداخت س

منابع در معرض ريســــک اعتباري در طي دوره وجود آن و نه تنها 

نزديک به دوره بازپرداخت آن نمايد. اين امر به منظور اطمينان 

افزايش ريســـک اعتباري طرف از اين امر اســـت که هر گونه احتمال 

  تواند به سرعت از بين برود.مقابل مي

 ريسک تمرکز اعتبار -١٤

ستاندارد  سه مال١-١٤ا س ي بايد فرآيندهاي کافي براي مديريت ) مؤ

صوص در مواردي که احتمال زيان  سک تمرکز اعتباري را به خ مؤثر ري

ـــه مالي را مخدوش کند تواند پرمايگي يا اعتممي ـــس اد عمومي مؤس

  شته باشد.دا

ي بايد منابع و ميزان ريســک تمرکز ) مؤســســه مال٢-١٤اســتاندارد 

  اعتباري پرتفوي خود, شامل موارد زير را شناسايي کند:

 هاي مقابل مرتبط؛هاي طرفهاي مقابل و گروهالف) طرف

ـــنعتطرف  )ب ـــادي يا منطقه جغرافيايي هاي مقابل در ص , بخش اقتص

 يکسان؛

ــته به کاال يا فعاليت مالي آنهاي مقابل که عملکرد طرف  )ت ها وابس

 مشابهي است؛

سک در کالس خاص دارايي, توليدات,   )ث قرار گرفتن منابع در معرض ري

  وثايق يا کشورها.

ستاندارد  سه مال٣-١٤ا س سبي براي ارزيابي ي بايد روش) مؤ هاي منا

ــک تمرکز اعتباري تعيين کند. اين روش ــک ريس ها براي ارزيابي ريس

ــک  تمرکز اعتباري ــبي بين منابع در معرض ريس ــتگي مناس بايد همبس

هاي هاي اعتباري و شـــاخصها, زياناعتباري و روندهاي تاريخي نکول

مربوطه در يک افق زماني مناسب داشته باشند. حداقل, مؤسسه مالي 

بايد همبستگي افراد در منابع در معرض ريسک اعتباري قابل توجه و 

  د را ارزيابي نمايد. هاي پرتفوي خوهمبستگي بين بخش

ستاندارد  سان ٣-١٤) در رابطه با پاراگراف ٤-١٤ا شنا , اگر از کار

ستقل (بيروني) براي تعيين روش سک تمرکز اعتباري م هاي ارزيابي ري



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٤٠٣صفحه 

ــتفاده مي ــک اعتباري اس ــتگي بين منابع در معرض ريس ــود, و همبس ش

ــبي از  ــان دهد که درک مناس ــه مالي بايد به بانک مرکزي نش ــس مؤس

ها, الزامات تعيين شده ها داشته و اطمينان داشته باشد که روشوشر

  کنند.را به طور کامل رعايت مي ١٤در بند 

ستاندارد  سک تمرکز ب) به عنوان ٥-١٤ا شي از مديريت احتياطي ري خ

اعتباري, مؤســســه مالي بايد محدوديت منابع در معرض ريســک را بر 

سيل شتيباني به و شفاف و پ ساس معيارهاي  سب ا ه چارچوب تحليلي منا

هاي اخطاردهنده براي ها بايد با شــــاخصتعيين کند. اين محدوديت

شناسايي منابع در معرض ريسک اعتباري که در آستانه نزديک شدن به 

ــاخصاين محدوديت ــود. اين ش ــت, تکميل ش اي هها بايد به گونها اس

سه مالي زمان کافي براي اقدامات ال س شوند که مؤ زم به تغيير داده 

ــطح قابل مديريت و احتياطي  ــک در س منظور حفظ منابع در معرض ريس

  داشته باشد.

 داراعتبارات مشکل -١٥

گيري ين که مؤســســه مالي اقدام به تصــميم) با وجود ا١-١٥توصــيه 

ساس رويکرد احتياطي مي سکي منابع در اعتباري بر ا صه ري شخ کند, م

مکن مشود. اين امر تواند در طول زمان بدتر معرض ريسک اعتباري مي

است به داليل مختلف شامل رکود ناگهاني اقتصادي, منجر به نکول در 

بازپرداخت مشتريان طرف مقابل شده و در نتيجه توانايي بازپرداخت 

طرف مقابل را تحت تأثير قرار دهد. نظارت مســـتمر بر منابع در 

ضعف سايي  شنا صوص براي  سک اعتباري بخ , ها در مرحله اوليهمعرض ري

 ها وجود داشتههاي مختلفي براي مديريت ريسکهنگامي که هنوز گزينه

  باشد مهم است.

دار به منابع در معرض ريسک اعتباري کل) اعتبار مش٢-١٥استاندارد 

شي يا تمام  شيم که بخ شته با شود که به دليلي اعتقاد دا گفته مي 

. شــودآن بر اســاس شــرايط قرارداد, بازپرداخت يا پوشــش داده نمي

مؤسسه مالي بايد معياري براي شناسايي اعتبارات مشکل دار تعيين 

کند. بطور حداقل, منابع در معرض ريســـک اعتباري اگر هر کدام از 

دار شــرايط زير را داشــته باشــند, بايد به عنوان اعتبارات مشــکل

  بندي شوند:طبقه

شد,  شده با شکل  الف) طرف مقابل در انجام تعهدات مالي خود دچار م

سيد ب سرر ضر  ه عنوان مثال تعهدات با اهميت طرف مقابل در حال حا

  شده باشد؛
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 ٤٠٤صفحه 

ــک اعتباري, به طرف مقابل حق   )ب ــه مالي پس از افزايش ريس ــس مؤس

شرايط قرارداد  سه مالي  س امهال اعطا نمايد, به عنوان مثال مؤ

  را بر خالف شرايط عادي تغيير دهد؛ 

(پرونده اعتباري) طبق استانداردهاي حسابداري مرتبط, اعتباري   )ت

که داراي افزايش قابل توجه در ريســک اعتباري بر اســاس عوامل 

ــاد کالن و بخش ــادي مختص به طرف مقابل يا مالحظات اقتص ها اقتص

  باشد.

دار بايد توسط مؤسسه مالي تبارات مشکل) مديريت اع٣-١٥استاندارد 

ساختارمند و هدفمند با تمرکز بر بازيابي نتايج و مه صورت  يا به 

مشــي آتي ريســک اعتباري کردن بازخورد براي تقويت اســتراتژي و خط

سه   س سير حمايت از اين نتايج, مؤ شود. در م سه مالي انجام  س مؤ

ها را براي شــناســايي و مديريت مالي بايد به طور شــفاف مســئوليت

هاي دار تعيين نموده و فرآيندهايي را که برنامهاعتبارات مشـــکل

کند, تنظيم نمايد. مؤســســه مالي بايد خص ميبازيابي مرتبط را مشــ

شکل ستقالل فرآيند مديريت اعتبارات م شامل اطمينان از ا دار را که 

شکل سئول يا تيم ايجاد اعتبار اين که اعتبارات م سط م دار تنها تو

  شوند, حفظ نمايد.مديريت نمي

دار که توسط مؤسسه ) فرآيند مديريت اعتبارات مشکل٤-١٥استاندارد 

ــکلمال ــود بايد با ميزان اعتبارات مش ــب ي اتخاذ مي ش دار متناس

اي تناسب فرآيندهاي موجود را باشد. مؤسسه مالي بايد به طور دوره

دار با درنظر گرفتن حجم, اهميت, ماهيت و پيچيدگي اعتبارات مشــکل

صورت مواجه  صص مرتبط ارزيابي نمايد. براي مثال در  و منابع و تخ

ر حجيم و پيچيده که نيازمند زمان و تمرکز دابا اعتبارات مشـــکل

ــه مالي بايد تيم  ــس ــت, مؤس ــتر براي بهبود نتايج بازيابي اس بيش

  دار تعيين نمايد.شکلماي را براي مديريت اعتبارات ويژه

اي را براي شناسايي ي بايد بررسي دوره) مؤسسه مال٥-١٥استاندارد 

بندي شــده , طبقهعوامل مهم منجر به منابع در معرض ريســک اعتباري

ها را دار انجام دهد و نتايج اين بررســيتحت طبقه اعتبارات مشــکل

ها بايد به صـــورت بايد به هيأت مديره گزارش دهد. اين بازبيني

سايي  شنا شکالت  شامل ارزيابي به موقع م شود و  کامل و جامع انجام 

  شده, صحت ارزيابي ذخاير و تأثير شرايط قرارداد باشد.

) در رابطه با اعتبارات تجديد ساختارشده و تقسيط ٦-١٥استاندارد 

ـــده ٢مجدد ش ١ ـــه مالي بايد کنترل٤ ـــس هايي براي مقابله با , مؤس

                                                 
٢١٤ Rescheduled and Restructured 



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 
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سبز شه  ٢اعتبارات همي ١ ٥ سهيالت و تأمين   صوص براي ت تعيين کند. بخ

هاي تقســيط مجدد و تجديد ســاختار شــده, مؤســســه بانکي بايد مالي

 نمايد. مطابق با ترتيبات ذکر شده در ضميمه عمل

مطالبات بايد به موقع توســط مؤســســه مالي  ) حذف٧-١٥اســتاندارد 

انجام شـــود و منعکس کننده انتظارات بازپرداخت واقعي و بازيابي 

شي سه مالي بايد خط م س شد. براي اين منظور, مؤ صوب هيأت با هاي م

ها, شـــرايط و مديره براي حذف مطالبات را که در آن حداقل موقعيت

توان حذف نمود دار که تحت آن پرونده اعتباري را ميمقام صـــالحيت

  تعيين کند.

 گزارشگري ريسک اعتباري -١٦

کردن ريسک, در باب اداره ٩لزامات بند ا) عالوه بر ١-١٦استاندارد 

سک اعتباري  شات ري صل کند که گزار سه مالي بايد اطمينان حا س مؤ

ه موقع منجر به ديدگاه با اهميتي در مورد کيفيت اعتباري شده و ب

  شود.به هيأت مديره و مديريت عامل ارايه م

ي بايد اطمينان يابد که گزارشات ريسک ) مؤسسه مال٢-١٦استاندارد 

که  اعتباري به هيأت مديره و مديريت عامل به نحوي تهيه شــــده

توضيحات شفاف بوده و حاوي توجه کافي به مسايل و تحوالت مهم ريسک 

ست منجر به  سه مالي اعتباري که ممکن ا س تاثيرات با اهميتي در مؤ

شات بايد شود, مي شش گزار ساختار, عمق و پو شد. به طور خاص,  با

سي  سازد تا موارد زير را برر هيأت مديره و مديريت عامل را قادر 

  نمايند:

مشي ريسک الف) اطالعات مرتبط با استراتژي ريسک, اشتهاي ريسک, خط

از ترتيباتي که نياز به  اعتباري مؤسسه مالي و شناسايي هر کدام

  بازبيني دارد؛ 

ـــک اعتباري قابل توجه با رويکرد   )ب آگاهي از منابع در معرض ريس

  پرونده به پرونده يا کل پرتفوي؛ 

سک  )ت هاي نوظهور ارزيابي نياز به اقدام براي کاهش هر کدام از ري

 (جديد).

 بازبيني اعتباري مستقل -١٧

) بازبيني مستقل اعتبارات بايد توسط مؤسسه مالي ١-١٧استاندارد 

انجام شود تا اطمينان حاصل شود  ٥-١٧الي  ٢-١٧مطابق با بند هاي 

سک  صميمات اعتباري هماهنگ با ترتيبات کلي مديريت ري که کماکان ت

                                                 
٢ ١ ٥ Ever-greening  
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ــت. براي حفظ بي ــه مالي اس ــس طرفي بازبيني اعتباري اعتباري مؤس

ــه مالي  ــس ــتقل, مؤس ــط مس بايد اطمينان يابد که اين بازبيني توس

ــتره بازبيني قرار ندارند, مانند افراد  ــتقل که در گس ــخاص مس اش

  مسئول در ارزيابي و تأييد اعتبار انجام شود.

ستاندارد  سه مال٢-١٧ا س ستره, ) مؤ صل کند که گ ي بايد اطمينان حا

خاص  يت  عال يا ف يت حوزه  با اهم باري  بازبيني اعت ناوب  عمق و ت

  سه مالي (ويژگي ريسک مؤسسه مالي) متناسب است.مؤس

ـــتاندارد  ـــامل ٣-١٧اس ـــتقل حداقل بايد ش ) بازبيني اعتباري مس

  ارزيابي موارد زير باشد:

الف) کيفيت ارزيابي ريســـک اعتباري و دقت در فرآيندهاي تصـــويب 

 ؛اعتباري شامل گستره اطالعات بدست آمده از تصميمات اعتباري

صميمات   )ب سک اعتباري, اين که آيا ت ستراتژي ري اعتباري مطابق ا

ري و الزامات قانوني و نظارتي مرتبط است يا مشي ريسک اعتباخط

 خير؛

 ها؛گستره, مؤثر و بجا بودن پايش ريسک اعتباري فعاليت  )ت

هاي مقابل؛ شده به طرف هاي تخصيص دادهدقت و به موقع بودن رتبه  )ث

 و 

  گيري.يرهبندي اعتباري و ميزان ذخمناسب بودن طبقه  )ج

ستاندارد  صالح هر ٤-١٧ا سايي و ا شنا سي داخلي مؤثر,  سابر ) واحد ح

سهيل کرده و  سه مالي را ت س سک مؤ ضعف در فرآيند مديريت ري گونه 

ها مشيهاي ريسک اعتباري مؤسسه مطابق با خطدهد فعاليتاطمينان مي

هاي ريسک اعتباري است. بنابراين, نقش مدير حسابرسي داخلي و رويه
٢ ١ ٦ ستقلي در رابطه با   سي داخلي در مهيا کردن ارزيابي م سابر و ح

ها, کنترل داخلي و ترتيبات مديريت مؤثر بودن فرآيند, ســــامانه

ــت. ــه با اهميت اس ــس ــک اعتباري مؤس بنابراين واحد بازبيني  ريس

اعتباري مســتقل به عنوان بخشــي از فرآيند مديريت ريســک اعتباري 

  ي حسابرسي داخلي قرار بگيرد.مؤسسه مالي, بايد در معرض بررس

ي بايد اطمينان حاصل کند که نتايج از ) مؤسسه مال٥-١٧استاندارد 

جمله هرگونه توصيه ناشي از بازبيني اعتباري مستقل به صورت شفاف 

مستند و بطور مستقيم به کميته ريسک هيأت مديره, کميته حسابرسي 

 هيأت مديره و مدير عامل گزارش شود.

  

                                                 
٢ ١ ٦Chief internal auditor  
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 ٤٠٧صفحه 

  ١ضميمه 

الزامات ويژه براي مؤســســات بانکي: تجديد ســاختار يا تقســيط مجدد تأمين 

  مالي يا تسهيالت

تجديد ساختار يا تقسيط مجدد تسهيالت يا تأمين مالي شامل هرگونه  -١

سک  شرايطي که به موجب آن ري شرايط بازپرداخت اوليه و  تغيير در 

  شود.يابد را شامل مياعتباري طرف مقابل افزايش مي

مشـــي تصـــويب هيأت مديره در شــرايط و بانکي بايد خطمؤســســه  -٢

ساختار موقعيت ست دچار تجديد سهيالت و تأمين مالي ممکن ا هايي که ت

  مشي بايد:يا تقسيط مجدد شود, تعيين نمايد. اين خط

o  ست بيش از سهيالت ممکن ا شرايطي را که در آن تأمين مالي يا ت

شود را يک سيط مجدد  ساختار يا تق شي عريف کند و خطتبارتجديد  م

گيري مناســـب براي اين گونه تســـهيالت يا تأمين مالي را ذخيره

 تعيين نمايد؛

o  سيط مجدد ساختار و تق صول تجديد شرع و ا از تطبيق با قوانين 

تأمين مالي اســالمي اطمينان حاصــل کند. اين قوانين ممکن اســت 

ـــامل خط ـــيش هاي اداري در اجراي قراردادهاي جديد (عقود), مش

نهتع با هزي يد فروش و نحوه برخورد  جد مت  ها و جرايم يين قي

ــد (به عنوان مثال خط ــي عدم منظور نمودن مقادير جريمه باش مش

مرتبط با تجديد ساختار و تقسيط مجدد تسهيالت در اصل تسهيالت)؛ 

 و

o  ــوابط بازنگري و ــرايط و ض ــاس ش حداقل دوره بازپرداخت (بر اس

ستمر  شده) به طور م ساختار  سهيالت تجديد تجديد  براي انتقال ت

ــده از طبقه کاهش ارزش يافته (طبقه  ــيط مجدد ش ــاختار و تقس س

بندي مجدد تعريف گردد. براي جاري براي طبقهغيرجاري) به طبقه

 ماه باشد. ٦کسب اطمينان, آن دوره نبايد کمتر از 

ــتثنايي, به عنوان مثال هنگامي که طرف مقابل دچار  -٣ ــرايط اس در ش

شده است, تجديد ساختار و تقسيط مجدد ممکن است شامل  بالياي طبيعي

٢دوره تنفساعطاي يک  ١ ٧ براي بازپرداخت تســـهيالت يا تأمين مالي  

سه بانکي بايد اقدام به تعيين مؤلفه س ها و شود. در اين موارد مؤ

ــک  ــاي داخلي براي در نظر گرفتن ي ــده براي دوره تنفس فرآين

ل ساختار اختيار مشخص براي بازپرداخت تسهيالت يا تأمين مالي, شام

                                                 
٢ ١ ٧ Moratorium  
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يد  پايش و دوره تنفس تأي حت  يد ت با ند  يد. همچنين اين فرآي ما ن

 بازبيني کافي به وسيله افراد مستقل باشد.

ـــرايط بند  ـــهيالت يا  ٣در مواردي که تحت ش دوره تنفس بازپرداخت تس

شش ماه شود, دوره تنفس بايد براي دورهتأمين مالي اعطا مي اي کمتر از 

  کند, باشد.ني که طرف مقابل براي دريافت آن اقدام مياز زما
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ابالغ نسخه اصالحي " ؛ ١٣/٠٩/١٣٩٧ مورخ ٣٢١٨٣٢/٩٧بخشنامه شماره  -١٩

اي مديران موسسات اعتباري" ي احراز و سلب صالحيت حرفهدستورالعمل نحوه

  ) دستورالعمل٤الحاق يک تبصره به ماده ( -

بانک، دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستهاي ديران عامل محترم بانکم

  ونزوئال -موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران

 با سالم؛

 ، ــرند؛ بند  گونه هماناحتراماً ــتحض قانون احکام « ٢١ماده » ت«که مس

مجلس شوراي اسالمي با عبارت  ١٣٩٥مصوب سال » هاي توسعه کشوردايمي برنامه

ــات مالره بانكيمد أتيرعامل و هيانتخاب مد« ــس ــدور  يو اعتبار يها و مؤس پس از ص

ر اســت. يپذامكان يبانك مركز يامانت آنان از ســو و وثاقت و يات حرفهيد صــالحييتأ

سابقه در زم يد حداقل داراين افراد بايا سال   يبازرگان و ي، بانكيمال يهانهيده 

به آن با  يدگياعتراض و رسط يمرتبط باشند. نحوه احراز شرا يو دانشنامه كارشناس

و  ييو دارا يران و وزارت امور اقتصاديا ياسالم يجمهور يشنهاد مشترك بانك مركزيپ

، ضمن تصريح دوباره بر لزوم تأييد »شودين مييپول و اعتبار تع يب شورايتصو

ها و مؤســســات اعتباري غيربانکي توســط بانک مرکزي صــالحيت مديران بانک

شرايطي که برخي از آن ساس  سالمي ايران بر ا ها در قانون مزبور جمهوري ا

و مرکزي بانك ي ذکر شـــده، تدوين ضـــوابط و مقررات مربوطه را بر عهده

 يب شورايقرار داده تا متعاقباً و با تصو ييو دارا يوزارت امور اقتصاد

ن اســاس، بانک يکشــور ابالغ گردد. بر ا يبانک يپول و اعتبار، به شــبکه

کار يمرکز نه  يبا هم خا به تهيوزارت قدام  ــــده، ا س ينوشيه پيادش

ـــتورالعمل ـــوص نموده که در آتيدر هم يدس ـــ يک، براينزد يهين خص ر يس

شر صويبفات قانونيت شورا ي ت  د.يم خواهد گرديل و اعتبار تقدپو يآن به 

ست يکي از مهم صوف، الحاق الزم به ذکر ا ستورالعمل مو ترين تغييرات در د

صره ضويت در هيأت مديرهتب سني داوطلبان ع شرايط  و  اي به حکم مربوط به 

  بانکي بوده است.ها و مؤسسات اعتباري غيرتصدي سمت مديرعاملي بانک

با عنايت به فوريت اين امر و نيز امعان نظر به امکان تطويل تصويب 

صلي در اين  ضوابط ا شدن  شد تا زمان نهايي  شده، مقرر  ستورالعمل ياد د

اي مديران نحوه احراز و ســـلب صـــالحيت حرفهرابطه، دســـتورالعمل فعلي 

ــات اعتباري ــس ــالح گردد. در همين  مورد بحثنويس مطابق با پيش ،مؤس اص

ون مقررات و يســـيکم ٦/٨/١٣٩٧ن جلســـه مورخ يدر چهاردهممراتب ، رابطه

سات اعتبار س شد و بانک مرکزي  ينظارت مؤ صرهمقرر گرديد تمطرح  ل يذ ياب

  ل اضافه گردد:يبه شرح ذ فعلي) دستورالعمل ٤ماده (

اوطلبان تصدي سمت مديريتي فاقد شرط سني مقرر در در مواردي که د -تبصره«

صالحيت حرفه ١٥-٤بند  سي  شند، امکان برر سيون، با مجوز قبلي اي آنبا ها در کمي

  ».باشدپذير ميکل بانک مرکزي امکانرئيس
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ت ياحراز و سلب صالح يدستورالعمل نحوه«ي اصالحي ضمن ارسال نسخه در خاتمه،

سات اعتباريمد ياحرفه س ضي به »يران مؤ ست مراتب به نحو مقت شمند ا ، خواه

  ربط آن بانک يا مؤسسه اعتباري برسد.ارکان ذياطالع 

  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
 محمد خداياري آباديحميدرضا غني

٣٨٣١-٠٢ ٣٢١٥-٠٢ 
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مؤسسات مديران اي حرفه احراز و سلب صالحيت يدستورالعمل نحوه

  اعتباري

  :مقدمه

صره ياجرا در  پنجم سالهپنج برنامه قانون ٩٦ ماده ٤ و ٣ ،١ يهاتب

و مواد  ياسالم يمجلس شورا ١٥/١٠/١٣٨٩ران مصوب يا ياسالم يجمهور توسعه

 يس و اداره مؤســســات اعتبارينامه نحوه تأســنييآ ٦٠و  ٥٩، ٥٣، ٥٢، ٥١

صوب  يردولتيغ ستورالعمل نحوه" ران،يوزأتيه ٢٨/١٠/١٣٩٣م  سلب و احراز يد

ـــالح ـــات رانيمد ياحرفه تيص ـــس ـــار به پس نيا از که "ياعتبار مؤس  اختص

  :گردديم نيتدو ليذ شرح به شود،يم دهينام» دستورالعمل«

  

  فيتعار: اول فصل

يم بکار مربوط يهاعبارت يجا به ليذ نيعناو مقررات نيا در ـــــ ١ ماده

  :روند

  ران؛يا ياسالم يجمهور يمرکز بانک :يمرکز بانک -١-١

س -٢-١ سه اي بانک :ياعتبار سهمؤ س  موجب به که يربانکيغ ياعتبار مؤ

س يمرکز بانک مجوز با اي و قانون س سيتأ شرف تأ س بوده يشده/ در 

  دارد؛ قرار يمرکز بانک نظارت تحت و

قرض يهاصندوق ،ياعتبار مؤسسات ،يمرکز بانک شامل :يبانک نظام -٣-١

مجوز از بانک  يدارا اعتبار يتعاون يهاشـــرکت و الحســـنه

  ؛يمرکز

ضوع يمال ينهادها مجموعه: هيسرما بازار -٤-١  اوراق بازار قانون مو

  آن؛ يياجرا نامهنييآ و بهادار

سات رانيمد ياحرفه تيصالح سلب و احراز ونيسيکم: ونيسيکم -٥-١ س  مؤ

  ؛ياعتبار

عضو  رعامل،يمقام مدعامل، قائمريمد يهاسمت شامل: يتيريسمت مد -٦-١

  ره؛يمد أتيه

ــمت دارندگان: رانيمد -٧-١ ــوع بند  يتيريمد س ــه  ٦-١موض ــس در مؤس

  ؛ياعتبار

ص ،يعموم طيشرا بودن دارا :ياحرفه تيصالح -٨-١ ص شرح  يو فرد يتخ به 

صد يبرا مقررات نيا در مندرج سه در يتيريمد يهاسمت يت س  مؤ

  ؛ياعتبار

ض -٩-١ ص :يمتقا سه اعتبار يندگيکه به نما يشخ س ا رکن ي ياز طرف مؤ

ضايذ  بانک به را داوطلب ياحرفه تيصالح دييتأ يصالح آن، تقا

  :ل استيذ اشخاص از يكي مورد حسب و دهديم هيارا يمرکز

ــسِ  يمجمع عموم ندهينما -١-٩-١ ــه مؤس ــس ــرف در ياعتبار مؤس  ش

  س؛يتأس
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(و در نبود  يردولتيغ ياعتبار رعامل مؤســـســــهيمد -٢-٩-١

نده يا نمايس يرعامل، رئيمقام مدب قائميرعامل، به ترتيمد

  )؛يره، سرپرست منصوب توسط بانک مرکزيأت مديه

  ؛يا معاون وي يدولت ياعتبار مؤسسه يعموم مجمع سيرئ -٣-٩-١

 مؤسسه در يتيريمد سمت يتصد جهت كه است يقيحق يشخص: داوطلب -١٠-١

  .شوديم يمعرف يمرکز بانک به ياعتبار

صد يبانک مرکز يموافقت کتب: ياحرفه تيصالح هيدييتأ -١١-١ سمت  يبا ت

ت يپس از احراز صالح يتوسط داوطلب در مؤسسه اعتبار يتيريمد

  شود.ياعالم م يکه به متقاض يو ياحرفه

  

  اتيکل: دوم فصل

 ديتمد و ياعتبار مؤسسه هر در داوطلب توسط يتيريمد سمت يتصد ـــ ٢ ماده

  . باشديم ياحرفه تيصالح هيدييتأ اخذ به منوط يو تيمسئول دوره

 ون،يسيكم ياعضا ارياخت در مقررات، نيا موجب به كه ياطالعات ــــ ٣ ماده

 رد،يگيم قرار يمرکز بانک كاركنان از كي هر اي ونيســـيكم ريدب

 نيا چارچوب در اي يقانون موارد در جز به و شـــده يتلق محرمانه

  .رديگ قرار نيريسا ارياخت در دينبا مقررات،

  

  ياعتبار مؤسسه در يتيريمد يهاسمت يتصد يبرا الزم طيشرا: سوم فصل

  يعموم طيشرا -الف

ــ ٤ ماده  توسط ياعتبار مؤسسه يتيريمد سمت يتصد يبرا الزم يعموم طيشرا ـ

   :است ليذ شرح به داوطلب

 و رهيمد أتيه سيير رعامل،يمد يبرا( رانيت ايداشـــتن تابع -١-٤

  )؛عاملأتيه ياعضا تيره و اکثريمد أتيه ياعضا تياکثر

  دوگانه؛  تيتابع نداشتن -٢-٤

 ؛ياساس قانون در شده شناخته انياد از يکي اي اسالم نيد رويپ -٣-٤

سن بودن دارا -٤-٤    ؛ يامانتدار و شهرت حُ

شتن -٥-٤ سرقت،ياز جرا کيچ يه مؤثر به يت قطعيمحکوم سابقه ندا  م 

شاء، شو ،يکالهبردار امانت، در انتيخ اختالس، ارت  و جعل ،ييپول

 از (اعم تقلب اي ريتقص به يورشکستگ و محليب چک صدور ر،يتزو

ــور خارج اي يداخل يهادادگاه از حکم کهنيا ــادر کش ــده ص  اي ش

 باشد)؛ بوده جرم معاون اي کيشر اي ياصل مجرم ه،يعلمحکوم

صد -٦-٤ شتن منع ت ضو رعامليمقام مدرعامل، قائميسمت مد يندا ت يو ع

سات اعتباريمدأتيدر ه س ش يره مؤ أت يدر ه يت قطعياز محکوم ينا

  ها؛ بانک يانتظام
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ــتن -٧-٤ ــ يرجاريغ يبده نداش ــخص ــات اعتباربانک به يش ــس  يها، مؤس

 اي يدولت از اعم يواســـطه پول يهار بنگاهيو ســـا يربانکيغ

  ؛ يتحت نظارت بانک مرکز يردولتيغ

شتن -٨-٤ سات ريسا سمت در ايسهم  ندا س  اجازه با مگر ياعتبار مؤ

  ؛ يمرکز بانک

از عدم کســب حد نصــاب مصــاحبه  يت ناشــيمحروم يهامدت يانقضــا -٩-٤

ص ص صالحييا عدم تأي يتخ صره يسيدر کم يات حرفهيد  ضوع تب ون (مو

صالحي) و  ٣٠ماده  سلب  صره يسيدر کم يات حرفهيا  ضوع تب ون (مو

  )؛٣٣ک ماده ي

ص يبه تشخ ٦به شرح مندرج در ماده  يتخصصط ياز شرا يبرخوردار -١٠-٤

 ؛ يبانک مرکز

 که يگريد ياعتبار مؤسسه در يتيريمد سمت يتصد نداشتن سابقه -١١-٤

ــد زمان در ــ نامهاجازه يو يتص  اي دهيگرد لغو آن تيفعال اي سيتأس

  ؛است گرفته قرار يمرکز بانک عهده بر آن اداره

صاد -١٢-٤ شمول م سمتيال ١١١ق ماده يقرار نگرفتن در  صالح ق از  يحه ا

  قانون تجارت؛ 

 يدولت يهاشرکت و مؤسسات ها،وزارتخانه در زمانهم اشتغال عدم -١٣-٤

ــات و ــس ــو يردولتيغ يعموم ينهادها و مؤس ــوص عض ت يمگر در خص

نده يبه عنوان نما يره مؤسسه اعتباريمدأتيکارمندان دولت در ه

  مربوط؛ن و مقررات يت قوانيسهام دولت و با رعا

ــمت مد  -١٤-٤ ــتن س ــوي يرعاملينداش ــا يرهيمدأتيت در هيا عض ر يس

ا يمتعلق به دولت ها آن يهياز سرما يا بخشيکه تمام  ييهاشرکت

سات عموم س شد اعم از آن يردولتيغ ينهادها و مؤ سمتبا  يهاکه 

صالتاً  شخص حقوق يندگيا به نمايمزبور، ا شرکت  ياز  سهامدار 

  باشد؛

رعامل، يمد يبرا ســال ٧٠ حداکثر و ٣٥ ســن حداقل بودن دارا -١٥-٤

  ره؛ يمد أتيه ياعضاو  رعامليمقام مدقائم

 يهاز چکيو ن يشخص ياثرنشدهسوءرفع  ينداشتن سابقه چک برگشت -١٦-٤

 يضاران و صاحبان اميمد يصادره از سو ياثرنشدهسوءرفع  يبرگشت

   ؛يمجاز اشخاص حقوق

  .يحراست بانک مرکز يداوطلب توسط حوزه يفرد تيه صالحيدييتأ  -١٧-٤

ـــ١ تبصره ر مؤسسات يدهم درصد سهام ساکي، داشتن کمتر از ٨-٤در بند  ـ

  ست.ين يدر مؤسسه اعتبار يتيريسمت مد يمانع از تصد ياعتبار

صره  ــــ٢ تب شخص حقوق يندگيکه به نما ي، هرگاه فرد١٦-٤در بند  ـ  ياز 

ــا ــدور چک نموده، در مرجع قض د عدم يثابت نما يياقدام به ص
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ساب و  صاحب ح ستند به عمل  نده يا نمايل يا وکيپرداخت چک، م

صد يبعد از و ست، ت سط و يتيريسمت مد يبوده ا ت يبا رعا يتو

  .ط، بالمانع استير شرايسا

صره   مديره تواند همزمان رييس يا نايب رييس هيأتنميرعامل يمد -3تب

  ه اعتباري باشد.مؤسس

صره   سني  -4تب شرط  سمت مديريتي، فاقد  صدي  در مواردي که داوطلبان ت

صالحيت حرفه ١٥-٤مقرر در بند  سي  شند، امکان برر ها اي آنبا

پذير کل بانک مرکزي امکاندر کميســـيون، با مجوز قبلي رئيس

٢باشد.مي ١ ٨  

  تخصصي شرايط -ب

ــ ٥ ماده  توسط ياعتبار مؤسسه يتيريمد سمت تصدي براي الزم تخصصي شرايط ـ

   :است ليذ شرح به داوطلب

 به مرتبط يهارشته در باالتر اي يکارشناس دانشنامه بودن دارا -١-٥

  ؛٢شماره  جدول شرح

شتن -٢-٥ س و يير يبرا يبانک نظام در کار سابقه سال ١٠ حداقل دا

  ره؛يمد أتيه ياعضا سوم دو س و حداقلييربينا

شتن -٣-٥  رعامليمد يبرا يبانک نظام در کار سابقه سال ١٠ حداقل دا

ـــال پنج حداقل رعامل کهيمقام مدو قائم ـــمت در آن از س  يهاس

  باشد؛ ٣ شماره جدول شرح به يتيريمد

  .ونيسيکم يتخصص مصاحبه در الزم حدنصاب کسب -٤-٥

  

  يدگيرس باتيترت: چهارم فصل

  هاآن به يدگيرس نحوه و مدارک افتيدر -الف

 يبالتصد يهابرابر سمت دو زانيم به حداکثر است موظف يمتقاض ـــــ ٦ ماده

 ياحرفه تيصــالح يبررســ ي، تقاضــاياعتبار مؤســســه رهيمدأتيه

 ياعتبار مؤسسه ياساسنامه در مقرر يرأ حداقل يدارا که يداوطلبان

ها، آن مستندات و مدارک مشخصات، باشند را به همراه فرميم ربطيذ

 انتخاب آن موضوع که يعموم مجمع ليتشک خيتار از شيپ ماهسه حداقل

ضا ست، رهيمدأتيه ياع ق ي، از طرياحرفه تيصالح هيدييتأ اخذ جهت ا

ضا   « سوابق اع سسات اعتبار  ره بانكيمدأتيه يسامانه   هيارا ونيسيکم رخانهيدب به» يها و مؤ

  .دينما

                                                 
کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات  ٦/٨/١٣٩٧چهاردهمين جلسه مورخ  مصوبالحاقي  - ٢١٨

 اعتباري.
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 ٤١٥صفحه 

را ط يداوطلب واجد شرا ي، تقاضايليبه هر دل يچه متقاضچنان –تبصره 

د، داوطلب يه ننمايون ارايســيرخانه کميظرف مهلت مقرر به دب

خود را همراه با مســتندات مربوط به  يتواند رأســاً تقاضــايم

  ون ارسال دارد.يسيرخانه کميدب

ــــ ٧ ماده ست. ـ ستندات و مدارك فهر سط  مربوط يهافرم و ازين مورد م تو

  . گردديم نييون تعيسيرخانه کميدب

ــ ٨ ماده  يارسال مستندات و مدارک مشخصات، فرم ديبا ونيسيکم رخانهيدب ـ

 ناقص صورت در نموده، يروز بررس پانزده مدت ظرف وصول، از پس را

 اطالع يمتقاض به روز ده مدت ظرف را موضوع مستندات، و مدارک بودن

ض که يصورت در. دهد سبت روز يس مدت ظرف يمتقا  مدارک ليتکم به ن

 نسبت تا مدت شش ماه تواندينم و گردديم يتلق منصرف نکند، اقدام

 رخانهيدب صورت، نيا در. دينما اقدام داوطلب همان مجدد يمعرف به

ـــيکم ـــ به يانامه يط را مراتب ونيس  ديجد فرد يمعرف جهت يمتقاض

  .کنديم اعالم

 مورد مستندات و مدارک هيکل افتيدر از پس ونيسيکم رخانهيدب ـــــ ٩ ماده

  :دهديم انجام را ليذ اقدامات از،ين

داوطلب (موضوع  يعموم طيشرا احراز جهت صالحيذ مراجع از استعالم -١-٩

  دستورالعمل)؛ ٥ماده 

 صالح؛يذ مراجع از يليتحص مدرک استعالم -٢-٩

 داوطلب؛ يکار و يليتحص سوابق به مربوط ازاتيامت محاسبه -٣-٩

  .مصاحبه يبرگزار مقدمات ديتمه -٤-٩

ــ تبصره گانه و نهادها سه يقوا يا بازنشستهيچه داوطلب، شاغل چنان ـ

ها مسلح، شرکت يروهايها، نوابسته به آن يحکومت يهاو سازمان

ــات دولت ــس ــد،  يردولتيغ يعموم ين نهادهايو همچن يو مؤس باش

ص سط وهيارا يليمدرک تح ضوع بند  يازين يشده تو ستعالم مو به ا

  ندارد. ٢-٩

 ماده موضوع اقدامات از انجام ا پسي زمانهم ونيسيکم رخانهيدب ـ ١٠ ماده

 ، از داوطلبيمتقاض ينامه براق ارسال دعوتيطر از دستورالعمل، ٨

 ساعت خ،يتار .دينمايم دعوت ا مصاحبهيآزمون  جلسه در حضور يبرا

   د شده باشد.ينامه قد در دعوتيبا ا مصاحبهيآزمون  انجام محل و

 يبرگزار از قبل يکار روز دو د حداقليبا ونيســـيکم رخانهيدب - ١١ ماده

سه صاحبه، جل صات و سوابق م شخ ضا يبرا را داوطلب م  ونيسيکم ياع

  .دارد ارسال

ـــ ١٢ ماده  مطلع اشخاص ون، ازيسيکم سيير موافقت با ونيسيکم رخانهيدب ـ

  .آوردخواهد  عمل به مصاحبه دعوت جلسه در حضور يبرا
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 ٤١٦صفحه 

ص يموجه (حســب تشــخبدون عذر  بار دو داوطلب، كه يصــورت در ــــــ١٣ ماده

سة ون) دريسيکم شود، جل ضر ن صاحبه حا صرف م  و گردديم يتلق من

شش ماه دينبا صد يبرا تا  سهيه در يتيريمد سمت يت س  ياعتبار چ مؤ

ــط ــ توس ــرا در. گردد يمعرف يمتقاض  کل سيير موافقت با خاص، طيش

 يبرا يو از گريد بار کي يبرا ونيســـيکم رخانهيدب ،يمرکز بانک

  .خواهد نمود دعوت مصاحبه

   يازدهيامت نحوه -ب

رعامل و يمقام مدرعامل، قائميمد سمت يتصد يبرا الزم حدنصاب ــــ ١٤ ماده

ضايسا و ازيامت ٧٠ ره،يمدأتيس هيير  ازيامت ٦٠ رهيمد أتيه ير اع

ــروط بر ايم ــد، مش ــاحبه يامت ٣٠ن که داوطلب حداقل يباش از از مص

  ون کسب نموده باشد. يسيکم يتخصص

 ،يليتحص سوابق بابت داوطلب توسط اکتساب قابل ازيامت حداکثر ـ ١٥ ماده

يم ازيامت ٥٠ و ٣٠ ،٢٠ بيترت به يتخصــصــ مصــاحبه و يکار ســوابق

  .باشد

  :شوديم محاسبه ليذ شرح به داوطلب يليتحص سوابق ازيامت ـ ١٦ ماده

٢٠ x)داوطلب يليتحص سوابق ازيامت/١٠٠*(  

  .گردديم نييتع ٢ شماره جدول مطابق داوطلب يليتحص سوابق ازيامت*

  :شوديم محاسبه ليذ صورت به داوطلب يکار سوابق ازيامت ـ ١٧ ماده

٣٠x )داوطلب يکار سوابق ازيامت/٢٠*(  

  .گردديم نييتع ١ شماره جدول مطابق داوطلب يکار سوابق ازيامت*

 يداوطلب به متعلق) ازيامت ٣٠( يکار سابقه ازيامت نيشتريب ـ تبصره

  .ديکسب نما ١ شماره جدول طبق ازيامت ٢٠ حداقل که است

ــــ ١٨ ماده ستهآن ـ ضا از د شمول که رهيمد أتيه ياع  سال ١٠ حداقل شرط م

ــابقه ــند،ينم يبانک نظام در کار س ــال ٥ حداقل يدارا ديبا باش  س

شند سابقه کار سبه. با  به مذکور داوطلبان يکار سوابق ازيامت محا

  :است ليذ شرح

٣٠x )داوطلب يکار سوابق ازيامت /٥*(  

  .گردديم نييتع ١شماره  جدول مطابق داوطلب يکار سوابق ازيامت*

 دسته نيا مورد در) ازيامت ٣٠( يکار سابقه ازيامت نيشتريب ـ تبصره

از يامت ١٠ حداقل که رديگيم تعلق يداوطلب به داوطلبان، از

  .ديک کسب نمايمطابق جدول شماره 

 صورت و به ٣ شماره جدول مطابق داوطلب يتيريمد سوابق ازيامت ـ ١٩ ماده

  :شوديم محاسبه ليذ

  توسط داوطلب به سال) يتيريسمت مد يمدت زمان تصد xب سمت ي(ضر
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 ٤١٧صفحه 

   يادار باتيترت: پنجم فصل

  ونيسيکم بيترک – الف

ــــ ٢٠ ماده ص تيصالح احراز منظور به ـ ص  عنوان با يونيسيکم داوطلب، يتخ

سات رانيمد ياحرفه تيصالح سلب و احراز ونيسيکم« س  بانک در »ياعتبار مؤ

  .شوديم ليتشک يمرکز

ک از ياحکام مربوط به انتصاب هر  ون کهيسيکم ياعضا بيترک ـــــ ٢١ ماده

  :باشديم ريز شرح به گردديصادر م يکل بانک مرکزسييها توسط رآن

  ون؛يسيس کمييبه عنوان ر يمرکز بانک ينظارت معاون -١-٢١

به عنوان  ييپولشــو با مبارزه و يبانک يمجوزها مقررات، رکليمد -٢-٢١

  ون؛يسيس اول کمييربينا

سات و هابانک بر نظارت رکليمد -٣-٢١ س س ييربيبه عنوان نا ياعتبار مؤ

  ون؛يسيدوم کم

کل عمليمد -٤-٢١ هدات ارزير مدياب ويو در غ يات و تع ر اداره ي، 

  ؛يات ارزيعمل

  ر اداره اعتبارات؛ي، مدياب ويرکل اعتبارات و در غيمد -٥-٢١

  ؛يرکل حقوقيمد -٦-٢١

  .يرکل اقتصاديمد -٧-٢١

به عنوان شخص مطلع و بدون حق  ير اداره اطالعات بانکيمد ـــــ تبصره

  د.ينمايون شرکت ميسيدر جلسات کم يرأ

ــ ٢٢ ماده يم نييتع ونيسيکم رخانهيدب عنوان به ،يبانک يمجوزها اداره ـ

ن ياز معاون يکي، ياب ويو در غ يبانک يمجوزها اداره ريمد. گردد

سه کميآن اداره، به عنوان دب سات در يرأ حق بدون ون،يسير جل  جل

  .کنديم شرکت ونيسيکم

يم تيرسم ونيسيکم حداقل پنج عضو حضور با ونيسيکم جلسات ـــــ ٢٣ ماده

  .ابدي

 يقطع ،يمرکز بانک کلسييد رييتأ از پس ونيســيکم ماتيتصــم ـــــ ٢٤ ماده

  .باشديم

  مصاحبه -ب

يم محاسبه ليذ جدول اساس بر داوطلب يتخصص مصاحبه ازيامت ـــــ ٢٥ ماده

  : شود

  

 ازيامت حداکثر کنندهمصاحبه سمت

 ٨ ينظارت معاون
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 ٤١٨صفحه 

  

از داوطلب يون، امتيسيکم ياز اعضا يدر صورت عدم حضور برخ ـ١ تبصره

  شود:يل محاسبه ميبه شرح ذ

  از مکتسبه) يحاضر/ امت يازات قابل اکتساب ممکن از اعضاي* (مجموع امت ٥٠

 به ديبا )ونيسيس کميير يون (به استثنايسيکم ياعضا از کيهر ـــ ٢٦ ماده

س منظور ص تيصالح يبرر ص سب بر داوطلب، يتخ سترس، در اطالعات ح  د

ـــ ـــيپ عملکرد از يگزارش ـــابقه  چهچنان( يبانک نظام در يو نيش س

 ربطيذ ياعتبار مؤسسه يفعل تيوضع انضمام به) داشته باشد يعملکرد

 چهچنان( را خود تيمســـئول تحت ارات حوزهيف و اختيث وظاياز ح

سئول تحت اطالعات مربوطه در حوزه ضايم شديسيکم يت اع ) ون موجود با

سال ضمن و هيته سخه ار سه در ون،يسيکم رخانهيدب به آن از يان  جل

  .ندينما هيارا ونيسيکم

 يو ديبا مورد حسب داوطلب، يتخصص تيصالح احراز يبرا ونيسيکم ـــ ٢٧ ماده

  :دينما يابيارز ليذ موارد ثيح از را

مقام رعامل، قائميمد ســـمت در داوطلب گذشـــته روند عملکرد -١-٢٧

ـــو ايرعامل يمد  از يبانک نظام در عامل أتيه اي رهيمد أتيه عض

اطالعات و  هيارا در يمرکز بانک با يهمکار ليقب از يموارد ثيح

تعهدات الت و ياطالعات تسه هيارا ف،يها و انجام تکالاستيس ياجرا

 ،غيرجاري مطالبات نســبت ه،يســرما تيکفا )، نســبت٢٨/x يها(فرم

 /يياعطا تعهدات و التيحدود مقرر در تســه ها،يگذارهيســرما حدود

ــده جاديا ــخاص به مربوط ش ــه مرتبط، اش الت و يحدود مذکور در تس

ـــع ـــبت خالص دارايارز باز تيتعهدات کالن، وض  ثابت، يهايي، نس

ــافه زانيم ــت اض ــک،ير تيريمد ،يمرکز بانک منابع از هابرداش  س

  ؛يداخل کنترل يسازوکارها

 ســمت يتصــد قصــد که ياعتبار مؤســســه از داوطلب شــناخت زانيم -٢-٢٧

 يمال يهاشناخت صورت چون يموارد ثيح از دارد آن در را يتيريمد

ــپرده زانيها، مل آنيه و تحليتجز ييو توانا ييدارا زانيم ها،س

 با مبارزه و مجوزها مقررات، رکليمد

  ييپولشو

٧ 

ــات و هابانک بر نظارت رکليمد ــس  مؤس

  ياعتبار

٧ 

  ٧  يات و تعهدات ارزيرکل عمليمد

  ٧  اعتبارات رکليمد

  ٧  يرکل حقوقيمد

  ٧  يرکل اقتصاديمد

 ٥٠  ازاتيامت جمع
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 ٤١٩صفحه 

ــرما ها،ييدارا تيفيک ها، ــبت ه،يس  تيفيک ،يرجاريغ مطالبات نس

 مختصات بازار، سهم ،يمال يهانسبت ه،يسرما تيکفا ه، نسبتيسرما

  سهامداران؛ بيترک ،ياعتبار مؤسسه خاص يهايژگيو و

ـــه در داوطلب يآت يکار برنامه -٣-٢٧ ـــس  لحاظ به متبوع ياعتبار مؤس

  .فوق يهافيرد در مذکور يهاشاخص يارتقا

  مصاحبه از پس باتيترت -ج

ن در جلسه يحاضرل، نام يتشك خيتار شامل مصاحبه صورتجلسه ـــــ ٢٨ ماده

 شونده،ر جلسه و مصاحبهيشده، دبن دعوتيون، مطلعيسيکم يشامل اعضا

 شده ميتنظ جلسه ريدب توسط ها،ک از مصاحبهيهر  يجهيو نت موضوعات

 به آن از نسخه كي و رسديرجلسه ميو دب ونيسيكم ياعضا يامضا به و

   .شوديم يگانيبا ونيسيکم رخانهيدب توسط مدارك، ريسا همراه

ــ ٢٩ ماده  ازاتيامت مجموع را متضمن يينها صورتجلسه ،ونيسيکم رخانهيدب ـ

ص ،يکار سوابق ثيح از فرد صاحبه و يليتح ص م ص  و نموده ميتنظ يتخ

سط دييتأ از پس ضا تو  کلسيير به ييد نهاييتأ يبرا ون،يسيکم ياع

  . دينمايم هيارا يمرکز بانک

 دييتأ مورد داوطلب يتخصص اي يعموم يهاتيصالح كه يصورت در ـــــ ٣٠ ماده

ــيکم رخانهيدب رد،ينگ قرار ــ به يانامه يطرا  مراتب ونيس  يمتقاض

  د. ينمايم اعالم

صره ــــ تب صاب حد داوطلب، حائز چه چنان ـ صاحبه در الزم ن ص م ص  يتخ

د ييتأ يو يات حرفهي، صالحيگريد ليا به هر دلينگردد  ونيسيکم

 دوم بار يبرا تا سه ماه، اول بار يبرا يو مجدد يمعرف ،نشود

 يمصاحبه خيتار از پس ک سالي تا بعد دفعات يبرا و ماه شش تا

  .بود سر نخواهديم يو يات حرفهيد صالحييا عدم تأي يقبل

باشد،  گرفته قرار دييتأ مورد داوطلب ياحرفه تيصالح چهچنان ـــــ ٣١ ماده

 خواهد صــادر ياحرفه تيصــالح هيدييتأ يو يبرا ونيســيکم رخانهيدب

  .نمود

ــــ ٣٢ ماده سه ـ س ست موظف ياعتبار مؤ  صدور از شش ماه پس ظرف حداكثر ا

سط ياحرفه تيصالح هيدييتأ صاب احکام ،يمرکز بانک تو  يابقا اي انت

ضو اي رعامليمقام مدرعامل، قائميمد سه رهيمد أتيه ع س  ياعتبار مؤ

ــال يمرکز بانک به را ــورت مراتب مجدداً ير ايدر غ. دينما ارس ن ص

  شود.يون ارجاع ميسيبه کم يريگميجهت تصم

  

  ياحرفه تيصالح سلب باتيترت: ششم فصل

 سلب به اقدام ر،يز موارد از کي هر حصول صورت در ونيسيکم ـــــ ٣٣ ماده

  :دينمايمي اعتبار مؤسسه رانيمد ياحرفه تيصالح



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 
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 ارائه کذب اطالعات ،ياحرفه تيصـــالح هيدييتأ اخذ يفرد برا -١-٣٣

  باشد؛ کرده کتمان را اطالعات يبرخ اي و نموده

 کي هر فاقد فرد ربط،يذ مراجع از يافتيدر يهاگزارش بر بنا -٢-٣٣

صالحيگردد و  مقررات نيا در مقرر يعموم طيشرا از  يت فرديا 

  مراجع مسئول، مردود اعالم شود؛ ياز سو يو

ــاس بر -٣-٣٣  يمرکز بانک مختلفي هاحوزه /ينظارت گزارش ادارات اس

 فرد اســـت، دهيرســـ يمرکز بانک ينظارت معاون دييتأ به که

 بانک اخطار به اي و نموده نقض را يبانک ضـــوابط و مقررات

  .باشد ننموده توجه يمرکز

صره  ــــ ١تب شده از  يو ياحرفه تيصالحکه  يريت مديمدت محرومـ سلب 

 ، حداقل شــش ماه و حداکثر دو ســاليتيريمجدد ســمت مد يتصــد

  گردد.ين مييون تعيسيباشد که توسط کميم

ــ٢تبصره  با  يران متخلف، منافاتيمد يات حرفهيصالحاقدام به سلب  ـ

کان معرف به هآن يام ظاميها  نک يأت انت مال با هت اع ها ج

  ندارد. يانتظام يهامجازات

ــ ٣٤ دهما  با دستورالعمل، ٣٣ ماده موضوع ک از موارديهر  وقوع صورت در ـ

شک خيتار ون،يسيکم رخانهيدب ،يمرکز بانک ينظارت معاون اعالم  ليت

سه س جل  خواهد مذکور اعالم از پس هفته کي حداکثر تا که را يدگير

ــور يفرد برا عنداللزوم از و کرده نييتع بود، ــه در حض  دعوت جلس

  .دينمايم

تب را ، مرااي فرد، دبيرخانه کميسيونيت حرفهدر صورت سلب صالح ـ ٣٥ ماده

  .دينمايم ربط اعالميذ يبه مؤسسه اعتبار

  

  

  ريسا: هفتم فصل

ـــ ٣٦ ماده  ،يمرکز بانک توسط داوطلب يات حرفهيصالح دييتأ عدم صورت در ـ

باشد. ير نميپذامکان يتوسط و يدر مؤسسه اعتبار يتيريسمت مد يتصد

صويهمچن سلبن در  ، يبه و اعالم خيتار از ر،يمد ياحرفه تيصالح رت 

صل مربوطه سمت ر ازيمد سه اعتبار. گردديم منف س د پس از يبا يمؤ

صالح سلب  صول مراتبِ  سبت به تمهيمد يات حرفهيو د مقدمات الزم ير، ن

صالحييجهت انتخاب و تأ صديد اقدام نماير جديمد يات حرفهيد   يد. ت

ت يه صــالحيدييبدون داشــتن تأ يدر مؤســســات اعتبار يتيريســمت مد

ـــرف و دخل حکم ، درياحرفه  يعموم اموال و وجوه در يرقانونيغ تص

  .شوديم محسوب
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ــ ٣٧ ماده  رهيمد أتيه ياعضا ياحرفه تيصالح سلب جمله از ليدل هر به بنا چهچنان ـ

 شود، مقرر نصاب حد از کمتر رهيمد أتيه ياعضا تعداد ،يمرکز بانک توسط

ضا صد البدليعل ياع ضو که يصورت در. گردنديم يخال يهاسمت يمت  ع

ــته وجود يکاف تعداد به البدليعل ــد، نداش ــت الزم باش  تيرعا با اس

 جهت مقرر فاتيتشــر انجام به نســبت مقررات نيا و اســاســنامه مفاد

   .گردد اقدام رهيمد أتيه ياعضا ليتکم

 که در »اعتباري مؤسسات مديران ياحرفه تيصالح سلب و احراز ينحوه دستورالعمل«

 و مقررات کميسيون ٢٦/١٠/١٣٩٥ مورخ بيست و نهمين جلسه در تبصره ١٢ و ماده ٣٧

ــات نظارت ــس ــويب به مرکزي بانک اعتباري مؤس ــيده تص آن،  ابالغ تاريخ از و رس

 ايحرفه صـــالحيت ســـلب و احراز دســـتورالعمل«االجرا شـــده و از آن تاريخ، الزم

ــاي و مديرعامل ــات مديره هيأت اعض ــس ــوب »اعتباري مؤس ــه چهلمين مص  مورخ جلس

با  گرديده، ملغي آن از پس اصــالحات و مرکزي بانک اعتباري کميســيون ١٣/٦/١٣٩٠

 ٦/٨/١٣٩٧) آن در چهاردهمين جلســــه مورخ ٤به ماده ( ي جديديالحاق تبصـــره

   گرديد. کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري اصالح
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 داوطلب يليتحص سوابق محاسبه نحوه -٢ شماره جدول

                                                 
٢ امور   له : مدير اعتبارات، مديرجم هاي اصلي و كنترلي بانك اشتغال دارند از  نمايند و به فعاليتت عامل فعاليت ميأنظر اعضاي هي  كليه مديراني كه مستقيماً زير  -١
 .المللحسابرسي و بينمدير واحد ، گذاريمدير سرمايه ،مالي
٢  ساي سرپرستي مناطق و مديران ادارات.ؤاز جمله ر  -٢

  داوطلب يکار سوابق ازيامت محاسبه نحوه-١ شماره جدول

 سمت بيضر داوطلب سمت تيفعال موضوع اي محل فيرد

  يبانك نظام  1

  رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك

  5/1  نيعامل و معاون أتيه عضو
    1    ركليمد

  ./9  ادارات رانيمد
 7/0 گروه سيير و معاون

 5/0 مشاغل ريسا

  ياعتبار مؤسسه

 1 رهيمد أتيه عضو رعامل ويمد

 9/0 عامل أتيه ير اعضايمقام و ساقائم

 8/0 220رانيمد ريساو 219 ارشد ريمد

 6/0 شعب/كارشناسان/ بازرسان يروسا

 4/0 ر مشاغليسا

 الحسنهقرض يهاصندوق

 مجاز اعتبار يهايتعاون و

 7/0 امنا /رهيمد أتيه عضو و رعامليمد

 3/0 مشاغل ريسا

 نگيزيل يهاشركت 2

 6/0 رهيمد أتيه عضو و رعامليمد

 3/0 مشاغل ريسا

3 

وابسته به  يحكومت يهاگانه و نهادها و سازمانسه يقوا
و  يها و مؤسسات دولتمسلح، شركت يروهايها، نآن

 يردولتيغ يعموم ين نهادهايهمچن

 

ــورا يندگينما ــالم يمجلس ش  ني، باالترياس
قام    جرا  م ــا يي ا ره و ي مد أتي ه  يو اعضـ

 عاملأتيه

6/0 

ــد تيريمد ــطح تا حداكثر كه ارش   ليذ دو س
 دينمايم تيفعال يياجرا مقام نيباالتر

5/0 

 3/0 كارشناس

 2/0 مشاغل ريسا

 يحسابرس مؤسسات 4

 6/0 يحسابرس ريمد

 5/0 يحسابرس سرپرست

 4/0 ارشد حسابرس

 3/0 حسابرس

5 
هيسرما بازار در فعال مؤسسات  

 خاص، و امع يسهام يگذارهيسرما ،يكارگزار ه،يسرما نيتام يهاشركت جمله از(
 ....) و خاص و عام يسهام نگيهلد

 4/0 رهيأت مديو عضو ه رعامليمد

 3/0 يتيريمد يهارده ريسا

6 
 

 هايصراف

 3/0   رعامليمد

 1/0 مشاغل ريسا

ـــريسا 7  

 3/0 رهيمد أتيه عضو و رعامليمد

 2/0 يتيريمد يهارده ريسا

 1/0 كارشناس



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٤٢٣صفحه 

 مدرك نيآخر فيرد
 يليتحص

 ازيامت يليتحص رشته

 يدكتر 1

 ،يحسابدار ،ك مركزي)هاي مرتبط به تشخيص بان(گرايش تيريمد
 حقوق اقتصاد،

100 

 70 عيصنا يمهندس وتر،يكامپ يمهندس آمار، ،ياضير

 30 هارشته ريسا

 ارشد يكارشناس 2

 ،يحسابدار ،ك مركزي)هاي مرتبط به تشخيص بان(گرايش تيريمد
 حقوق اقتصاد،

80 

 60 عيصنا يمهندس وتر،يكامپ يمهندس آمار، ،ياضير

 25 هارشته ريسا

 يكارشناس 3

 ي،حسابدار ،ك مركزي)هاي مرتبط به تشخيص بان(گرايش تيريمد
 حقوق اقتصاد،

70 

 50 عيصنا يمهندس وتر،يكامپ يمهندس آمار، ،ياضير

 20 هارشته ريسا
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احراز سمت  يداوطلب برا يتيرينحوه محاسبه سوابق مد -٣جدول شماره 

 رعامليمد

 سمت بيضر داوطلب سمت تيفعال موضوع اي محل فيرد

 يبانك نظام 1

 رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك

 5/1 نيعامل و معاون أتيه عضو

 1 كل رانيمد

 8/0 رانيمد

 6/0 گروهسييمعاون و ر

  ياعتبار مؤسسه

 1   رعامليمد

ــاقائم ــا ريمقام و س ــو أتيه ياعض   عامل، عض
 رموظفيموظف و غ رهيمد أتيه

9/0 

 8/0   ارشد ريمد

 7/0 2 درجه از باالتر شعب يران رؤساير مديسا

 الحسنهقرض يهاصندوق

 مجاز اعتبار يهايتعاون و

 5/0 امنا /رهيمد أتيه عضو و رعامليمد

 نگيزيل يهاشركت 2
 5/0 رهيأت مديرعامل و عضو هيمد

3 

  
وابسته به  يحكومت يهاگانه و نهادها و سازمانسه يقوا

و  يها و مؤسسات دولتمسلح، شركت يروهايها، نآن
 يردولتيغ يعموم ين نهادهايهمچن

 

ــورا يندگينما ــالم يمجلس ش  ني، باالترياس

قام    جرا  م ــا يي ا ره و ي مد أتي ه  يو اعضـ

 عاملأتيه

8/0 

  
ــد تيريمد ــطح تا حداكثر كه ارش   ليذ دو س

  دينمايم تيفعال يياجرا مقام نيباالتر

 

6/0 

 5/0 يحسابرس ريمد يمؤسسات حسابرس 4

 3/0 يحسابرس سرپرست

5 
هيسرما بازار در فعال مؤسسات  

 خاص، و امع يسهام يگذارهيسرما ،يكارگزار ه،يسرما نيتأم يهاشركت جمله از(
....) و خاص و عام يسهام نگيهلد  

  
 رهيمد أتيه عضو و رعامليمد

4/0 

  4/0  رهيأت مديرعامل و عضو هيمد  ريسا 6
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تغيير معيار پرداخت ؛ ٠١/١٠/١٣٩٧ مورخ ٣٤٤٣٣٦/٩٧شماره بخشنامه  -٢٠

شمار؛ مدت عادي از روزشمار به ماهگذاري کوتاههاي سرمايهسود سپرده

گذاري هاي سرمايهحداقل مانده حساب در ماه مبناي محاسبه سود سپرده

  مدت عاديکوتاه

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستديران عامل محترم بانکم

  ونزوئال -موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران

 با سالم؛

ضار مي ستح ، به ا ضعيت احتراماً سي و ساند برر سرمايهسپردهر گذاري هاي 

شورمدت شبکه بانکي ک سال دار  سالاز ابتداي  سه آن با  هاي جاري و مقاي

سهم  شد و  سرمايهسپردهاخير، مؤيد افزايش ميزان ر  مدتکوتاهگذاري هاي 

ــه با  ــبکه بانکي در مقايس ــپردهش ــرمايهس بلندمدت بوده و گذاري هاي س

ست ست.  بيانگر آن ا شبکه بانکي افزايش يافته ا ت منابع  سياليّ که ميزان 

 چنين وضـــعيتي ضـــمن ايجاد نااطميناني و افزايش ريســـک نقدينگي براي

سات اعتباريبانک س ريق رقابت ها از طهاي آن، موجب افزايش هزينهها و مؤ

عدم ناسالم براي حفظ منابع گرديده است. تداوم اين امر، ضمن آن که به 

ـــبکه بانکي منجر  ـــميثبات و ناپايداري منابع در ش  موجب افزايش ،دوش

گرديده و به تبع آن، تسهيالت دهي مالي و اعتباري شبکه بانکي  تنگناهاي

دي کشـــور را هاي توليبه آحاد جامعه و فعاالن اقتصـــادي به ويژه بخش

شعاع قرار ميتحت سويدهد. ال شت که  از  بات و عدم ثديگر، بايد درنظر دا

هاي ســـياليت ســـپردهو افزايش ناپايداري منابع در شـــبکه بانکي 

اريت منابع مذکور به نفع فعاليتمدتگذاري سرمايه هاي دار، عاملي جهت فرّ

  خواهد بود.تشديد تالطمات ساير بازارها بازانه و سفته

نايت به مراتب مذکور، بانک مرکزي جمهوري اســـالمي ايران در  با ع

راستاي سلسله اقدامات و تدابير سياستي و نظارتي اخير خويش و با هدف 

ــادثبات ــعيت فعلي اقتص ــي به وض ثبات و افزايش ، مديريت نقدينگي و بخش

سپردهماند شبکه باگاري  شورها نزد  سبت به تغيير  نکي ک صدد برآمد ن در

مدت عادي گذاري کوتاههاي ســرمايهســپردهالحســاب عليار پرداخت ســود معي

سط  شور تو ضار دارند؛ تا اقدام نمايد. همانشبکه بانکي ک ستح گونه که ا

ــال ــتورالعمل «) ٢٢به موجب ماده ( و ١٣٨٠هاي ابتدايي دهه پيش از س دس

سپرده سه مورخ  ،»اجرايي قبول  صد و چهاردهمين جل صوب پان  ١٨/١٠/١٣٦٢م

 الحســـابســـود عليمالک محاســـبه ســـهم شـــوراي محترم پول و اعتبار، 

حداقل مانده ، عادي مدتگذاري کوتاههاي ســرمايهدر ســپرده گذارانســپرده

 با توجه به مقتضيات زماني. ليکن بعدها بود هاي مذکور در هر ماهسپرده

تغيير رويه يادشده دستخوش ، ها و مؤسسات اعتباريبانکو همچنين شرايط 

گذاري كوتاه مدت بر هاي سرمايهسپردهالحساب عليسود پرداخت  مبنايو  شد

پيشـــنهاد  تعيين گرديد. بر اين اســـاس، كمترين مانده در هر روزپايه 

ــالمي ايران در اين رابطه در  ــت و يکبانک مرکزي جمهوري اس هزار و دويس

سه مورخ  صت و دومين جل اعتبار مطرح و پول و محترم شوراي  ٢٠/٩/١٣٩٧ش

  مقرر گرديد:



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٤٢٦صفحه 

مدت عادي از روزشمار به گذاري کوتاههاي سرمايهمعيار پرداخت سود سپرده"

ـــمار ماه ـــاب در ماه مبناي به گونهتغيير يابد؛ ش اي که حداقل مانده حس

خ تاري مقرر شد يک ماه پس از ،هاي مزبور باشد. همچنينمحاسبه سود سپرده

صوبه و تمهيد مقدمات  ساختابالغ م شور طي و زير شبکه بانکي ک هاي الزم در 

ــات اعآن مقطع زماني، مراتب در بانک ــس تباري غيربانکي به اجرا ها و مؤس

سات اعتباري غيربانکي موظفند اطالعبانکلذا، درآيد.  س ساني الزم ها و مؤ ر

 ."گذاران خود معمول دارندرا در اين رابطه به سپرده

ـــت از ابتداي  گفتهبا عنايت به مراتب پيش و تأکيد بر اين که الزم اس

مدت عادي هاي کوتاهالحساب سپردهماه سال جاري، محاسبه سهم سود عليبهمن

ـــمن يادآوري اين که به موجب  ـــرح مذکور در فوق انجام پذيرد و ض به ش

هاي متعدد از مصوبات قبلي شوراي محترم پول و اعتبار ابالغي طي بخشنامه

ـــماره  ـــنامه ش ـــود نرخ حداکثر، ٥/٦/١٣٩٦مورخ  ١٧٣٧٩٣/٩٦جمله بخش  س

 است خواهشمند، است ساالنه درصد ١٠ عادي مدتهاي کوتاهسپرده براي الحسابعلي

دســتور فرمايند مراتب به قيد تســريع و با لحاظ مفاد بخشــنامه شــماره 

سه اعتباري /، به تمامي واحدهاي آن بانک١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦ س مؤ

الذکر غيربانکي ابالغ شـــده، تمهيدات الزم براي اجراي دقيق مصـــوبه فوق

سپردهاتخاذ گرديده و با اطالع ضي به  سب و مقت ساني منا گذاران محترم، ر

بديهي است بانک مرکزي عالوه بر  آيد. عمل به بر حسن اجراي آن نظارت دقيق

هاي پشــتيباني رصــد عملکرد شــبکه بانکي در اين خصــوص، نحوه عمل شــرکت

شت فنآوري اطالعات بانک سات اعتباري را نيز تحت پايش خواهد دا س ها و مؤ

 و کتمان به منجر که اقدامي گونه هر يا مغايرت گونه هر کشف و مشاهده صورت درو 

 اشخاص فهرست در هاي مذکورشود، شرکت مالي رويدادهاي دادن جلوه غيرواقعي يا

   .گرفت خواهند قرار کشور بانکي شبکه با همکاري براي الزم صالحيت و شرايط فاقد

  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
 محمد خداياري آباديحميدرضا غني

٣٨٣١-٠٢ ٣٢١٥-٠٢ 



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٤٢٧صفحه 

دستورالعمل ”ابالغ ؛ ١٢/١٠/١٣٩٧ مورخ ٣٦٢٠١٣/٩٧بخشنامه شماره  -٢١

نحوه پذيرش اوراق اسناد مالي اسالمي به عنوان ضمانت اعطاي تسهيالت به 

) قانون ١٦ذيل تبصره (» ح«موضوع بند  “هاي عمرانيپيمانکاران مجري طرح

  کل کشور ١٣٩٧بودجه سال 

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستديران عامل محترم بانکم

  ونزوئال -موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران

  با سالم؛
  

ــار مي ــتحض ؛ به اس ــاند؛ وفق بند احتراماً ــره (» ح«رس ) قانون ١٦تبص

ــال  ــور، ١٣٩٧بودجه س ــبت به پذيرش اوراق بانك« کل کش هاي عامل مكلفند نس

ــالمي به  ــناد مالي اس ــهيالت پرداختي به پيمانكاران مجري اس ــمانت تس عنوان ض

ين حسب فراز پاياني حکم قانوني مذکور، تدو. »هاي عمراني اقدام نمايندطرح

ــالمي  ــتورالعمل مربوط به آن، بر عهده بانك مركزي جمهوري اس و ابالغ دس

ست. لذا  شده ا ستورالعمل «در اجراي تکليف قانوني مذکور، ايران نهاده  د

پذيرش اوراق اســناد مالي اســالمي به عنوان ضــمانت اعطاي تســهيالت به نحوه 

ها و نهادهاي ذيربط که با مشارکت دستگاه »هاي عمرانيپيمانکاران مجري طرح

سه  سيزدهمين جل شده و در  سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه  از جمله 

س صويب ر سات اعتباري بانک مرکزي به ت س سيون مقررات و نظارت مؤ يده کمي

ضار ايفاد مي ستح ست براي ا شرح پيو ست، به  شايان رشود. در اين ا ابطه، 

ست  سناد خزانه توثيق برخي از انواع اوراق مالي ذکر ا سالمي از جمله ا ا

سالمي نزد  ضوابط ا شور در اجراي احکام و  اجرايي قوانين شبکه بانکي ک

بارات بانک کل اعتبودجه ساالنه کل کشور، مسبوق به سابقه بوده و مديريت

شماره  شنامه  سابقاً طي بخ سالمي ايران نيز   ٩٦ /٢٥١٧٨٥مرکزي جمهوري ا

ضار؛ فرآيند  ١٣٩٦/ ١٠/٨مورخ  ستح ست. مزيد ا بر اين مهم تأکيد نموده ا

شده نزد  ساير اوراق بهادار ثبت  سالمي همچون  سناد مالي ا توثيق اوراق ا

گذاري شرکت سپرده«عه به سازمان بورس اوراق بهادار، بايد از طريق مراج

ــويه وجوه ــده و » مرکزي اوراق بهادار و تس و ارايه فرم توثيق تکميل ش

  گير) انجام پذيرد. گذار و وثيقهامضاي طرفين (وثيقه

ضمن تأکيد بر ضرورت و اهميت اجراي حکم قانوني صدرالذکر  در خاتمه،

مراتب ايند مقتضی است دستور فرمحسب درخواست پيمانکاران واجد شرايط، 

ـــماره  ـــنامه ش به تمامي  ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦با لحاظ مفاد بخش

مؤسسه اعتباري ابالغ شده و ضمن تدارک فوري  /واحدهاي مربوط در آن بانک

تمهيدات و مقدمات الزم براي اجراي دقيق مفاد مصـــوبه مذکور، بر حســـن 

  اجراي آن نظارت به عمل آيد.

  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
 حسين معصومي آباديحميدرضا غني

٣٨٣١-٠٤ ٣٢١٥-٠٢ 



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٤٢٨صفحه 

دستورالعمل نحوه پذيرش اوراق اسناد مالي اسالمي به عنوان ضمانت اعطاي 

  هاي عمرانيتسهيالت به پيمانکاران مجري طرح

وع بند  وض ١ذيل تبصره (» ح«(م ودجه سال ٦ ن ب و ١) قان ور) ٣٩٧   کل کش

) قانون بودجه ســال ١٦ذيل تبصــره (» ح«در اجراي حکم مقرر در بند 

شور،  ١٣٩٧ سالمي به عنوان «کل ک سناد مالي ا ستورالعمل پذيرش اوراق ا د

اين پس  که از» هاي عمرانيضمانت اعطاي تسهيالت به پيمانکاران مجري طرح

  گردد.شود، تدوين و ابالغ مياميده مين »دستورالعمل«

اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار  دستورالعملدر اين  -١ماده 

  :روندمي

  ؛کل کشور ١٣٩٧: قانون بودجه سال قانون -الف

ضوع قانون که بانک: بانک -ب يا با  و وانين مربوطبه موجب قهاي عامل مو

سالمي ايران بانک مرکزي مجوز شده و  جمهوري ا سيس  تحت نظارت آن بانک تأ

   ؛دنبه عمليات بانکي اشتغال داردر چهارچوب اساسنامه مصوب 

هاي عمراني : تســهيالت قابل پرداخت به پيمانکاران مجري طرحتســهيالت -ج

  ) قانون؛١٦تبصره (» ح«موضوع بند 

ــالميبهاداراوراق  -د ــالميوراق ا«: اس ــناد مالي اس نام نام يا بيبا »اس

از قبيل اوراق مشارکت، صکوک و اسناد  ) قانون١٦) تبصره (حموضوع بند (

ـــالمي بانک دولت، که به موجب قوانين و مقررات مربوط يا مجوز  خزانه اس

سالمي ايران مرکزي  سازمان بورس و اوراق بهادار به قيمت جمهوري ا و يا 

  .شوداسمي مشخص براي مدتي معين منتشر مي

سپرده: شرکت -ه سهامي شرکت  سوية وجوه ( گذاري مرکزي اوراق بهادار و ت

سالمي ٧عام) که طبق بند ( ) مادة يک قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا

  .ايران تشکيل شده است

ضي -و شامل: پيمانکار مجري طرحمتقا سازندگان  هاي عمراني که  شاوران،  م

ــخص حقيقي يا حقوقي که طرف  عمرانيهاي کنندگان تجهيزات طرحو تأمين و ش

بوده  اسالمي بهادارو دارنده يا مالک اوراق ديگر امضاکننده پيمان است 

ــاير مقررات مربوط ابالغي بانک و  ــتورالعمل وس وفق قانون، مفاد اين دس

ــمانت يا  ــهيالت از محل ض ــت اخذ تس ــالمي ايران، درخواس مرکزي جمهوري اس

  را دارد. مذکور گذاري اوراق وثيقه

ست مكلفبانک  -٢ماده  ساير مقررات  ا ستورالعمل و  با رعايت مفاد اين د

ــبت به پذيرش مربوط،  ــالمي بهاداراوراق انواع نس ــمانت  اس به عنوان ض

  .داقدام نماي متقاضيتسهيالت پرداختي به 

سالم -٣ماده  شره از طريق بازار پول در  يتوثيق کليه اوراق بهادار ا منت

جهت ضمانت اخذ » سامانه سيما«اوراق مذکور از طريق  يبانک عامل واگذار

معامالت ثانويه اوراق يادشده در سازمان بورس  پيش از, تا يتسهيالت بانک

  باشد.يم پذيرامکان نيز اوراق بهادار



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٤٢٩صفحه 

 يتوثيق اوراق يادشده به منظور ضمانت اخذ تسهيالت بانک يچگونگ -تبصره 

 .تسهيالت دهنده صورت پذيرد نکبابا  يمتقاض يبايست با هماهنگيم

مؤسسات بانک و يا با تضمين  آن دسته از اوراق بهادار اسالمي که -٤ماده 

شر مي غيربانکي اعتباري ضوع منت سالمي مو شمول اوراق بهادار ا گردد، از 

 باشد.اين دستورالعمل مستثني مي
، بدواً در خصــوص صــحت و بانک مکلف اســت قبل از اعطاي تســهيالت -٥ماده 

اســالمي که توســط متقاضــي ارايه شــده، ميزان  اوراق بهاداراصــالت 

شوندگي و  منابع خود و فظ البيع بودن اوراق مزبور در جهت حسهل نيزنقد

  ، به طرق مقتضي اطمينان حاصل نمايد. گذارانسپردهحقوق 

جهت ضــمانت اخذ تســهيالت  اســالمي بهاداراوراق يند توثيق آفر -٦ماده 

همچون ســـاير اوراق بهادار ثبت شـــده نزد ســـازمان بورس اوراق بانکي 

مراجعه به معرفي نماينده يا صاحب امضا از سوي بانک و بهادار از طريق 

ارايه فرم توثيق تکميل شده امضاء و  طي مراحل تعيين شده و نيز شرکت و

کار اجرايي سازو .پذيردم ميگير) انجاگذار و وثيقهطرفين (وثيقه از سوي

ــي و متعلقات آن،  ــط متقاض ــده توس مربوط به نحوه توثيق اوراق ارايه ش

سند، فرآيند رفع  سب نوع  سود متعلقه، حق تقدم متعلقه و غيره ح شامل 

هاي مربوطه بر اســــاس توثيق و همچنين شـــيوه تکميل اســـناد و فرم

ــتورالعمل توثيق اوراق بهادار ــوابط و مقررات مورد عمل  دس ــاير ض و س

  سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت خواهد بود. 

صل  -٧ ماده   س ازوجوه حا سناد خزانه  ييد نهايسرر شارکت و ا اوراق م

سالم سيا سرر صل اوراق  بوده و پس از  ن ييز تا زمان تعيد ني، در حکم ا

  خواهد بود.  يق، نزد شرکت باقيقرارداد توث يف قطعيتکل

، حســب بهادار اســالميتوثيق اوراق تحقق ضــمانت از طريق پس از  -٨ماده 

حق تغيير مالکيت يا تبديل وثيقه به غير از موارد زير، از  نوع ســـند

 شود.گذار سلب ميوثيقه

  مؤسسه اعتباري اجازة کتبي  -الف

  حکم مرجع ذيصالح قانوني -ب

فاد اين دســتورالعمل به هيچ وجه نافي اجراي ســاير ضــوابط و م -٩ ماده

مقررات ناظر بر اعطاي تسهيالت و خدمات بانکي ابالغي از سوي بانک مرکزي 

جمهوري اســـالمي ايران (از جمله الزامات حاکم بر اعتبارســـنجي دقيق 

ساير  شتي و بدهي غيرجاري وي و يا  ضعيت چک برگ سنجش و ضرورت  ضي و  متقا

  باشد. مربوط) نمي مقررات

  



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٤٣٠صفحه 

ــتورالعمل«اين  ــره ١ماده و   ٩در  »دس ــيزدهمين  در تبص ــه مورخس  جلس

سات اعتباري  ٢٩/٧/١٣٩٧ س سيون مقررات و نظارت مؤ سيدکمي صويب ر و  به ت

   .باشداالجرا مياز تاريخ ابالغ الزم



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٤٣١صفحه 

ابالغ مصوبه شورای ؛ ١٢/١٠/١٣٩٧ مورخ ٣٦٢٠٣٨/٩٧بخشنامه شماره  -٢٢

ملی در خصوص امکان اعطای خدمات بانکی به اتباع غيرايرانی عالی امنيت 

  دارای مدرک اقامت ويژه

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستديران عامل محترم بانکم

  ونزوئال -موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران

  با سالم؛

 ، ، موضــوع ١٣/٣/١٣٩٢مورخ  ٧٣٧٢٥/٩٢پيرو بخشــنامه شــماره احتراماً

به  -» اجازه اقامت دائم اتباع بيگانه در جمهوري اســـالمي ايران«ابالغ تعريف 

ــرط الزم  ــهيالتبراي بهرهعنوان ش ــط ک -بانکي  مندي از خدمات و تس ه توس

اداره مهاجرت و گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اســـالمي ايران ارايه 

صوير شده، بدين ضمن ايفاد ت سيله  شماره و معاون  ٧/٨/١٣٩٧مورخ  ١٤٤١٣٨نامه 

شور شوراي عالي امنيت  محترم امنيتي و انتظامي وزارت ک صوبه  ضمن ابالغ م مت

ملي در خصوص اعطاي اقامت و تسهيالت ويژه براي برخي از اتباع غيرايراني 

رســاند؛ با هماهنگي پليس مهاجرت و داراي شــرايط خاص، به اســتحضــار مي

اي با جلد ســـبز رنگ به صـــورت دفترچه »يژهمدرک اقامت و«گذرنامه ناجا، 

شده که دارندگان آن مي صادر  توانند در براي برخي از اتباع غيرايراني 

هاي دولتي، عمومي و خصوصي طول مدت اقامت قانوني خود، از خدمات سازمان

ــاب ــهيالت از بانکاز جمله افتتاح انواع حس ها و هاي بانکي و دريافت تس

  بانکي با رعايت مقررات مربوط استفاده نمايند.مؤسسات اعتباري غير

ستور فرمايند با عنايت به آن ست د شمند ا چه فوقاً عنوان گرديد، خواه

، به ١٦/٥/١٣٩٦مورخ  ١٤٩١٥٣/٩٦مفاد بخشـــنامه شـــماره مراتب با لحاظ 

شده/تمامي واحدهاي آن بانک سه اعتباري غيربانکي ابالغ  س سن  مؤ و بر حُ

ساير قوانين و مقررات مربوطه از جمله مقررات ناظر  اجراي آن با رعايت 

  بر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، نظارت دقيق معمول گردد.
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ابالغ بخش دوم و پاياني ؛ ٤/١٢/١٣٩٧ مورخ ٤٢٩٧٦١/٩٧بخشنامه شماره  -٢٣

  )٣ترجمه بال (

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستديران عامل محترم بانکم

  ونزوئال -موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران

 با سالم؛

ضرند تالش   احتراماً، همان ستح سالمت نظام بانكي   گونه كه م هاي مواره يكي از دغدغههبه منظور حفظ ثبات و 

سات و نهادهاي بين     س شورها و همچنين مؤ ست.  نهادهاي نظارت بانكي ك المللي از جمله كميته نظارت بانكي بال بوده ا

ــلي    ــتاندا    ترين نهاد بين كميته بال، به عنوان اص ــوص تدوين اس بانكي، از دهه   ردها و رهنمودهاي نظارت    المللي در خص

ترين آن حداقل با انتشــار اســناد و مســتندات مختلف، ســطح اســتانداردهاي مربوط به الزامات احتياطي كه مهم 1980

سال        ست. اين كميته، در  ست را ارتقاء داده ا سرمايه ا سرما     1988الزامات كفايت  سبه كفايت  ستاندارد نحوه محا يه ا

) و نيز گسترش سطح پيچيدگي بازارهاي 1هاي سند بال (با توجه به محدوديت ) را منتشر كرد.1ها موسوم به بال (بانك

سال       سيستم بانكي داشت، در  ات و ، كميته بال چارچوب جديدي را با هدف ارتقاي ثب1999مالي كه ارتباط تنگاتنگي با 

) شد. از  2( ررات بالح مناسب سرمايه ارايه نمود كه منجر به تدوين چارچوب مق  هاي بانكي و حفظ سط سالمت سيستم   

سته مقررات بال ( جمله ويژگي سه  2هاي برج شاره كرد:    Pillarكن (ر) بايد به وجود  صلي در آن ا سرمايه  1) ا . حداقل 

  . نظم بازار. 3. فرآيند بررسي نظارتي و 2مورد نياز 

و  2007هاي الي در سالگيري بحران م)، با شكل2ماني مربوط به اجرايي كردن استاندارد بال (زمان با دوره زهم

سيستم بانكي گرديد، كميته بال به        2008 سالمت  سطح ثبات و  سرايت كرد و باعث كاهش  ميالدي كه به بخش بانكي 

وليه از يابي به اهداف اهاي مذكور در دست ) گرديد. لذا به منظور رفع كاستي 2هاي موجود در سند بال ( دنبال رفع كاستي 

سالمت و ثبات     ضمين  سرمايه نهادهاي       جمله ت سطوح  ستم بانكي و نيز وقوع بحران مالي كه حاكي از عدم كفايت  سي

ــرمايه بانك ــد كه نهايتاً تحت  بانكي و پايين آمدن كيفيت س ــتانداردهاي بال ايجاد ش ها بود، تغييراتي در مقررات و اس

 ) ارايه گرديد. 3عنوان قوانين و مقررات بال (

) نبوده و بايد به عنوان سندي  2) به معني كنار رفتن استاندارد بال ( 3رات بال (البته شايان ذكر است، معرفي مقر  

سند بال (  سند بال (   2مكمل در كنار  شود.  سرمايه يعني       3) بايد در نظر گرفته  سبت كفايت  صورت ن شتر ناظر بر  ) بي

سند بال (        شده در  ست. چارچوب مقررات معرفي  ستحكام   3سرمايه نظارتي ا سطح ا پذيري و انعطاف ) بر افزايش 

سيستم بانكي مستحكم و مقاوم در برابر بحران، پايه رشد اقتصادي پايدار در هر             ستوار است. چرا كه  سيستم بانكي ا

شمار مي   شوري به  سند بال ( ك سند بال (  3آيد.  صالحات انجام گرفته در  سط كميته بال به منظور تقويت  2) بيانگر ا ) تو

ــرمايه و نقدينگ ــطح انعطاف و مقاومت بخش بانكي ميقواعد مربوط به س ــد. از جمله مهمي با هدف بهبود س ترين باش
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سند بال ( ويژگي سرمايه اشاره نمود. بر اين اساس، توجه خاصي به باكيفيت    3هاي  ترين ) بايد به ارتقاء كيفيت و كميت 

) 1بت سهام عادي اليه ( ) شده است. در سند مذكور نس    CET1) يا (1بخش سرمايه هر بانك يعني سهام عادي اليه (  

سرمايه اليه (     ٪5/4هاي موزون به ريسك  به دارايي شده است. همچنين، نسبت  ) بايد همواره به ميزان حداقل 1تعيين 

هاي از دارايي ٪8) بايد همواره حداقل به ميزان 2و ســرمايه اليه  1و نســبت كل ســرمايه (مجموع ســرمايه اليه   6٪

شد     شده به ريسك  با ضدچرخه     3. در كنار اين الزامات، بال (موزون  سپر  سرمايه حفاظتي و  سپر  اي كه هركدام به ) دو 

شده  ٪5/2ميزان  ست. همچنين، براي بانك تعيين  سرمايه    اند را معرفي نموده ا ستمي، الزامات  سي اي باالتر هاي مهم 

هاي مهم هاي بيش از حد در ميان بانكپيوســتگيهم الزامي گرديده اســت. در واقع، از آنجا كه به ٪5/2حداكثر معادل 

هاي مهم سيستمي الزم است سرمايه گردد، بانكهاي بانكي به سيستم مالي و اقتصادي ميسيستمي باعث انتقال شوك

سند بال (       براي جذب زيان فراتر از حداقل ) مورد توجه قرار گرفته 3استاندارد مورد نياز داشته باشند كه اين موضوع در 

  است. 

صه    شخ سند بال ( از ديگر م ساس، كميته بال، با هدف محدود     3هاي مهم  ست. بر اين ا سبت اهرمي ا ) معرفي ن

كردن ســطح اهرمي در بخش بانكي و نيز معرفي يك نســبت اضــافي  براي ســرمايه كه شــفاف، ســاده و مســتقل از  

  بت اهرمي را معرفي نموده است. جموعه الزامات مربوط به نسهاي اعتباري، عملياتي و بازار باشد مريسك

ــرند،همان ــتحض ــند بال (ترجمه بخش ا گونه كه مس ــماره 3ول س ــنامه ش مورخ  216995/96) قبالً طي بخش

سرمايه و تعيين ويژگي     15/7/1396 ضوعاتي از قبيل مفهوم و تعريف  سند مزبور، به مو هاي ابالغ گرديد. در بخش اول 

اي) پرداخته شد. بخش دوم  ) و انواع سپر سرمايه  2)، سرمايه اليه ( 1مايه اليه (، سر CET1هركدام از اجزاي سرمايه ( 

   گيرد: )، مقوالت زير را در بر مي3ترجمه سند بال (

 تعديالت نظارتي مربوط به سرمايه؛  

 الزامات مربوط به افشاء؛  

 ترتيبات مربوط به دوره گذار در خصوص نگهداري اجزاي مختلف سرمايه؛  

 پوشش ريسك؛  

 اي؛ر سرمايه حفاظتي و سپر ضد چرخهسپ  

 .نسبت اهرمي  

ست بخش دوم و پاياني ترجمه بال (  ست كه كل اين مجموعه  ) ايفاد مي3با ذكر مقدمه فوق، به پيو گردد. در نظر ا

و مدون در قالب كتابي تدوين و منتشر گردد. شايان ذكر است، اداره مطالعات و مقررات بانكي،     جابه زودي به شكل يك 
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رود، با ترجمه و انتشار اسناد نمايد. اميد ميهرگونه اظهار نظر اصالحي و يا تكميلي در خصوص سند مزبور استقبال مي از

سرمايه در بانك    معتبر بين سك و  سطح دانش مديريت ري ها و نيز  بهبود نظارت مبتني المللي بتوان گام مهمي در ارتقاء 

ــط بانك مركزي و همچنين نزديك     ــك توس ــتم نظارت بانكي به           بر ريس ــيس ــدن چارچوب فعاليت بانكي و نيز س ش

  شاء...ان استانداردهاي جهاني، برداشت.
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 . تعديالت نظارتي5

سرمايه نظارتي اعمال گردد مورد بحث قرار خواهد      .1 سبه  ست در محا در اين بخش تعديالت نظارتي كه الزم ا

 گردد.اعمال مي 1گرفت. در بيشتر موارد، تعديالت در خصوص سرمايه سهام عادي اليه 

 هاي نامشهود (به جز حقوق خدمات وام رهني) سرقفلي و ساير دارايي

ساير دارايي    .2 شي از ارزش      سرقفلي و  سرقفلي نا شامل هر نوع  شهود  سرمايه هاي نام هاي قابل گذاريگذاري 

ــات بانكي، مالي و بيمه         ــس ــرمايه مؤس ــند، بايد از     اي كه خارج از محدوده تلفيق نظارتي مي    توجه در س باش

سبات   سهام عادي اليه   محا سرقفلي و       1سرمايه  ستثناء حقوق خدمات وام رهني، كل ميزان  شود. به ا سر  ك

شود كه اين ميزان در      دارايي سته  ست بايد كا هاي نامشهود كه خالص از هرگونه بدهي ماليات انتقالي مرتبط ا

ش        صورتي كه دارايي  شده يا  ستهلك  سابداري مرتبط م ستانداردهاي ح شهود تحت ا شوند،   هاي نام سايي ن نا

كاهش خواهد يافت. ميزاني كه بايد در صورت وجود حقوق خدمات وام رهني كاسته شود در ادامه و در قسمت     

 اي بيان خواهد شد.كسورات آستانه

) GAAPهايي كه بر اســاس اصــول پذيرفته شــده حســابداري متداول (به شــرط تأييد اوليه مقام ناظر، بانك .3

به گزارش    قدام  ــوري ا ند، مي  مالي مي گري كش ماي كدام دارايي     ن كه  به منظور تعيين اين ند  به عنوان   توان ها 

شهود طبقه  سط         بندي مينام شده تو شود، تعريف ارايه  سر  سرمايه ك در خصوص   IFRSشود و بايد از ميزان 

  هاي نامشهود را مورد استفاده قرار دهند.دارايي

 هاي ماليات انتقاليدارايي

سبه         DTAsانتقالي (هاي ماليات دارايي .4 ست، بايد در محا شده بانك ا سايي  شنا سود آتي  ) كه مبتني بر ميزان 

) خالص DTLsهاي ماليات انتقالي (تواند با بدهيهاي ماليات انتقالي ميسرمايه سهام عادي كسر گردد. دارايي 

صورتي امكان  شود، خالص  هايي باشند كه  ياتمربوط به مال DTLsو   DTAsپذير است كه سازي مزبور تنها در 

شده         شمرده  سوي مرجع مالياتي مربوطه مجاز  شود و خالص نمودن اين دو از  توسط يك مرجع مالياتي وضع 

هاي اعتباري)، هاي جبراني بابت زيانهاي موقت باشد (مثالً پرداختمربوط به تفاوت  DTAsباشد. در حالتي كه

 استفاده از مطالب اين سند با ذكر منبع بالمانع است.
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سرمايه بايد طبق روش    شد، محاسبه    » ايرات آستانه كسو «آنگاه ميزان كسورات از  كه در ادامه اشاره خواهد 

باشــند، همچون انتقال هاي عملياتي ميهايي كه مرتبط با زيانهاي اينچنين، مانند داراييشــود. ســاير دارايي

سازي         هاي مالياتزيان ستفاده نشده، الزم است به طور كامل پس از خالص  ستفاده نشده، يا اعتبار ماليات ا ا

شود. ميزاني از بدهي      از بدهي سته  شد، كا شاره  شتر ا كه  هاي ماليات انتقاليهاي ماليات انتقالي همچنان كه پي

ــازي در برابر دارايي  ــامل مقاديري كه قبالً در برابر  هاي ماليات انتقالي مي  مجاز به خالص س ــند، نبايد ش باش

تگي مزاياي تعريف شــده خالص هاي طرح بازنشــســهاي نامشــهود و نيز داراييكســورات ســرقفلي، دارايي

شد و اين بدهي بايد بين دارايي شده  ستانه  اند، با سورات آ اي در مورد آن اعمال هاي ماليات انتقالي كه روش ك

 هاي ماليات انتقالي كه بايد به طور كامل كاسته شود، به طور متناسب تخصيص يابد.  شود و نيز داراييمي

هاي گذشته منتقل هاي ماليات سال جاري كه از سالدر برخي كشورها، زيانپرداخت اضافي اقساط مالياتي، يا   .5

ــت مي  ــده اس ــاب دريافتني از دولت يا مقامات ماليات محلي گردد. در               ش تواند منجر به ايجاد مطالبه يا حس

ول شوند. وص  بندي ميهاي ماليات جاري طبقهراستاي اهداف حسابداري، چنين مقاديري نوعاً به عنوان دارايي  

سودآوري آتي بانك نخواهد بود و به منظور موزون به ريسك      سطح   چنين مطالبه يا حساب دريافتني متكي به 

  گردد.نمودن اين مطالبه، وزن ريسك حاكميت اعمال مي

 پوشش جريان نقدي اندوخته

ــفان  .6 ه ميزان اندوخته پوشــش جريان نقدي كه مربوط به پوشــش اقالمي اســت كه در ترازنامه به روش منص

شامل جريان گذاري نشده ارزش سهام عادي اليه     هاي نقدي پيشاند ( سرمايه  شده) نبايد در محاسبه   1بيني 

 لحاظ گردد. اين بدان معني است كه مقادير مثبت آن بايد كاسته و مقادير منفي آن بايد اضافه گردد.

اساس اهداف احتياطي شناسايي     اين روش به طور مشخص، بخشي از اندوخته پوشش جريان نقدي را كه نبايد بر    . 7

سهام عادي          گردد را تعيين مي سرمايه  ساختگي در  سانات  شي كه باعث نو ساس، اين رويكرد بخ نمايد. بر اين ا

ــود را حذف ميمي ــفانه اوراق ش ــت (ارزش منص كند، در حالت مزبور ميزان اندوخته تنها بيانگر نيمي از واقعيت اس

 گردد).نمي ر ارزش منصفانه جريان نقدي آتي پوشش داده شده لحاظشود اما تغييرات دمشتقه لحاظ مي

  هاي قابل انتظار كسري ميزان ذخاير نسبت به زيان

، آنگاه كسورات بايد در  IRBهاي قابل انتظار تحت رويكرد در صورت وجود كسري ميزان ذخاير نسبت به زيان    .8
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سهام عادي اليه      سرمايه  سبه  سهام عادي اليه     اعمال گردد. كل اين ميز 1محا سرمايه  سري بايد از   1ان ك

سطح زيان قابل            سطح ذخاير به  صورت افزايش  سطه اثرات مالياتي كه در  شود و نبايد ميزان آن بوا سر  ك

 رود، كم شود. بيني وقوع آن ميانتظار، پيش

 سود ناشي از فروش مربوط به مبادالت اوراق بهادارسازي

س      .9 صاحبان  سرمايه  شد، همچون    هرگونه افزايش در  سازي با هام كه منتج از مبادالت مربوط به اوراق بهادار

شيه  شي از فروش مي   FMI( 221اي آتيمواردي كه مرتبط با درآمد حا سود نا سبات    ) بوده و منتج به  شود، در محا

  گردد.شناسايي نمي 1سرمايه عادي اليه 

ه تعهدات مالي كه به صورت منصفانه ربوط بم خود بانك هاي تجمعي بواسطه تغييرات در ريسك اعتباريسود و زيان
  اندگذاري شدهارزش

نيافته كه ناشــي از تغييرات در ارزش منصــفانه تعهدات بواســطه تغييرات در  هاي تحققتمامي ســود و زيان .10

 گردند.شناسايي نمي 1سرمايه عادي اليه  اند، در محاسبهريسك اعتباري خود بانك بوده

 بازنشستگي مزاياي تعريف شدهها و تعهدات صندوق دارايي

شده، همان      .11 شستگي مزاياي تعريف  صندوق بازن ست، بايد به طور كامل در  تعهدات  گونه كه در ترازنامه آمده ا

سرمايه عادي اليه     سبه  سهام عادي اليه         1محا شود (به بيان ديگر،  سايي  تواند از طريق عدم نمي 1شنا

سايي اين    ستگي مز     گونه تعهدات افزايش يابد). براشنا ش صندوق بازن شده كه به عنوان  ي هر  اياي تعريف 

سرمايه عادي اليه    سر      1دارايي در ترازنامه آمده است، دارايي مزبور بايد از  شود. در اين خصوص،  مايه كسر 

ــد كه خالص   هاي مالياتي انتقالي مي    ، خالص از بدهي  1عادي اليه    ــطه كاهش ارزش    باش ــازي مزبور، بواس س

 م شناسايي يا كاهش ارزش ناشي از استهالك طبق استاندارهاي حسابداري مربوط، تقليل      دارايي از طريق عد

ــي نامحدود به آنها دارد، با تأييد مقام ناظر مي                يابد. دارايي  مي ــترس ــندوق كه بانك دس تواند از  ها در اين ص

ي كه بانك مستقيماً  ها مانند حالتگونه دارايياينگردد. وزن ريسك  كسورات خارج شده و موزون به ريسك مي   

  .گردددارد تعيين ميها را تحت تملك آن دارايي

ته مي    .12 مذكور اين مالحظه در نظر گرف كه ممكن اســت دارايي  در روش  ــود  ندوق    ش ــ به ص هاي  هاي مربوط 

                                                 
٢٢١ . future margin income 
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گذاران و ديگر بستانكاران يك بانك در موقع بازنشستگي قابل برداشت و استفاده به منظور محافظت از سپرده

ست ارزش اين دارايي تنها از كاهش در پرداخت   نياز  شند. اين مالحظه بيانگر آن ا شي    نبا صندوق نا هاي آتي 

ها اجازه كاهش ســطح هاي صــندوق بازنشــســتگي به بانكشــود. رويكرد بيان شــده در خصــوص داراييمي

صورتي كه دار       شود و در  صورتي كه مالحظات مربوطه در نظر گرفته  سورات از اين بابت در  ها بتواند به اييك

 دهد.آساني و به سرعت از صندوق برداشت گردد را مي

  گذاري در سهام خود (سهام خزانه)سرمايه

گذاري بانك در سهام عادي خود، چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم، در محاسبه تمامي سرمايه .13

ي حســابداري مربوطه، شــناســايي هاشــود (به جز حالتي كه طبق اســتانداردكاســته مي 1ســهام عادي اليه 

ــهام خود بانك كه بانك مزبور طبق قرارداد مي        نمي تواند متعهد به خريد آن     گردد). عالوه بر اين، هرگونه س

سهام عادي اليه      سبه  شد بايد در محا سر گردد. روش بيان  1با صرف نظر از اين   ك كه منابع در معرض شده، 

ــك مربوطه در دفاتر بانكي قرار دارن ــتفاده قرار ميريس گيرد. همچنين، عالوه بر د يا در دفاتر تجاري مورد اس

 اين:

 هاي فروش در همان منابع در معرض ريسك مربوطه خالص هاي خريد ناخالص كه از موقعيتموقعيت

ــورتي كه موقعيت      مي ــند تنها در ص ــك طرف مقابل را     هاي فروش هيچ باش ر بر نگيرند،  دگونه ريس

 ات مذكور در اين بند قرار گيرد. توانند مشمول كسورمي

 دقت نظر داشــته باشــند كه منابع در  222ها بايد در خصــوص نگهداري اوراق بهادار شــاخص بازاربانك

سهام خود را كسر نمايند.     سهام خود  اگرچه، موقعيتمعرض ريسك مربوط به  هاي خريد ناخالص در 

ــت م        ــاخص بازار اس هاي فروش  توانند در برابر موقعيت  يبانك كه منتج از نگهداري اوراق بهادار ش

شي از اتخاذ موقعيت    ست، خالص گردند.    سهام خود كه نا شاخص مربوطه ا در هاي فروش در همان 

شمول در      هاي فروش مياين حالت، موقعيت شند (كه م سك طرف مقابل نيز با توانند در برگيرنده ري

 .نظر گرفتن سرمايه براي ريسك اعتباري طرف مقابل خواهد شد)

ستم              سي ست. برخي از  ضروري ا سرمايه بانك  سبه  سورات براي جلوگيري از دو بار محا هاي اين نوع ك

ــهام خزانه را نمي  ــايي س ــناس ــابداري خاص اجازه ش دهند و بنابراين اين كســورات تنها در زماني كه حس

                                                 
٢٢٢ . index securities 
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ضوعيت دارد.            ست، مو شده ا شمرده  سهام خزانه در ترازنامه مجاز  سايي  به دنبال آن شده  روش بيانشنا

صورت غيرمستقيم از            صورت مستقيم يا به  سهام خود به  است كه امكان محاسبه مجدد ناشي از نگهداري 

ــندوق ــاخصطريق ص ــي از تعهدات   223هاي مبتني بر ش ــهام خود به طور بالقوه كه ناش و يا نگهداري آتي س

 قراردادي به منظور خريد سهام خود است را از بين ببرد.

شد، بانك     با در نظر گرفتن شاره  شابه كه در باال ا سرمايه همان رويكرد م شده در  گذاريها بايد  هاي انجام 

ضافي اليه     ضافي اليه       1سرمايه ا سرمايه ا سبه  سرمايه  1خود را در محا شده در  گذاريو نيز  هاي انجام 

  كسر نمايند. 2خود را در محاسبه سرمايه اليه  2سرمايه اليه 

  ايابل در سرمايه نهادهاي بانكي، مالي و بيمهگذاري دوسويه متقسرمايه

سرمايه بانك انجام پذيرفته است به طور كامل     سرمايه  .14 صوري در  گذاري دوسويه متقابل كه به منظور افزايش 

هاي بانك در گذاريدر خصــوص چنين ســرمايه 224ها ملزم به اتخاذ رويكرد كاهش متناظرشــود. بانككســر مي

اين بدان معني است كه كسورات بايد   باشند.  اي مير نهادهاي مالي و نهادهاي بيمهها، ديگسرمايه ديگر بانك 

 گرفت.در همان اليه سرمايه اعمال شود كه در صورت انتشار سرمايه مزبور توسط بانك در آن اليه قرار مي

 ٪10بيش از  ظارتي نبوده و بانكاي كه مشمول تلفيق نهاي صورت گرفته در سرمايه نهادهاي بانكي، مالي و بيمهگذاريسرمايه
 سرمايه سهام عادي منتشر شده توسط آن نهاد را در اختيار ندارد

هاي صورت گرفته توسط بانك در سرمايه گذاريتعديالت نظارتي بيان شده در اين بخش در خصوص سرمايه .15

ــمول تلفيق ننهادهاي بانكي، مالي و بيمه ــهام عادي   ٪10ظارتي نبوده و بانك بيش از اي كه مش ــرمايه س س

سط آن نهاد را در اختيار ندارد، اعمال مي     شده تو شر  شامل موارد ذيل  ، تعديگردد. عالوه بر اينمنت الت مزبور 

 :باشدمي

  سرمايه  گذاريسرمايه صورت نگهداري ابزارهاي  ستقيم    ها به  ستقيم، غيرم صورت م و تركيبي.  225اي به 

هاي مربوطه اوراق شاخص بازار به منظور تعيين سرمايه  ها بايد در خصوص نگهداري  براي مثال، بانك

                                                 
٢٢٣ . index funds 
٢٢٤ . corresponding deduction approach 

نگهداري  اده براي سرمايه داست كه در صورت كاهش ارزش روي   سرمايه نگهداري شده به صورت غيرمستقيم شامل منابع در معرض ريسك يا بخشي از آن منابع        .  225
  د.شده به صورت غير مستقيم منجر به ايجاد زيان براي بانك به ميزان كاهش ارزش براي سرمايه نگهداري شده به صورت مستقيم گرد
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 226نگهداري شده توسط بانك دقت نظر داشته باشند.

 هاي ثبت شده در دفاتر بانكي و دفاتر تجاري در اينجا بايد در نظر گرفته شوند. سرمايه گذاريسرمايه

سرمايه      سهام عادي و همه انواع ديگر ابزارهاي  مله اوراق بدهي تبعي) جاي نقد و تركيبي (از شامل 

ــد. در اينجا همچنين موقعيت خريد خالص      مي خريد ناخالص از     ر گردد (يعني موقعيت بايد منظو   باش

ــيد موقعيت فروش مطابق با             ــررس ــك مربوطه كه س موقعيت فروش در همان منابع در معرض ريس

 گشته است).   باشد، خالصكسال ميمانده آن كمتر از يسررسيد موقعيت خريد يا سررسيد باقي

 توانند در اينجا اند مينويســي كه براي كمتر از پنج روز كاري ايجاد شــدههاي مربوط به پذيرهموقعيت

شده   هاي پذيرهلحاظ نگردند. اما موقعيت سي كه براي بيش از پنج روز كاري ايجاد  اند بايد لحاظ نوي

 گردند.

 گذاري نموده اســت معيارهاي قرار گرفتن در اي نهادي كه بانك در آن ســرمايهچنانچه ابزار ســرمايه

بانك را نداشته باشد، اين سرمايه بايد  2، يا سرمايه اليه 1، سرمايه اضافي اليه  1سرمايه عادي اليه  

 227در راستاي اهداف تعديالت نظارتي به عنوان سهام عادي در نظر گرفته شود.

    صالحديدهاي ملي، ب ساس  سرمايه انكبا تأييد اوليه مقام ناظر و بر ا صي را  گذاريها مجازند  هاي خا

زده انجام گرفته كه در راســتاي اهداف حل و فصــل يا كمك مالي به منظور بازســازي يك نهاد بحران

 است، موقتاً در كسورات لحاظ نكنند.

 هاي انجام شده توسط بانك كه در باال اشاره گرديد در مجموع بيش   گذاريدر صورتي كه تمامي انواع سرمايه   .16

سهام عادي بانك گردد (بعد از اعمال تمامي تعديالت نظارتي به طو كامل كه تا قبل از اين بخش بيان  ٪10از 

سرمايه   شود.     ٪10گذاري باالتر از گرديده است) آنگاه ميزان  ستفاده از رويكرد كاهش متناظر، كاسته  بايد با ا

سرمايه ا    سرمايه مربوطه    اين بدان معني است كه كسورات بايد در همان اجزاي  صورتي كه  شود كه در  عمال 

سهام عادي   شد در آن جزء قرار مي فرضاً توسط خود بانك منتشر مي    گرفت. بر اين اساس، مبلغي كه بايد از 

شود بايد اين   سته  سرمايه  كا سبه گردد كه كل  شده توسط بانك كه در مجموع بيش از   گونه محا گذاري انجام 

                                                 
ساير        .  226 سرمايه  شي از تملك  سك بانك نا صورتي كه دقت نظر و پايش دقيق منابع در معرض ري شاخص بازار براي   نهادهاي مالي در نتيجه نگهداريدر  اوراق مالي 

سئول مربوطه مي    بانك شوار بود، آنگاه مقامات م صورت عملياتي امري د شروط به كسب تأييد اوليه از مقام ناظر به بانك  ها به  ها اجازه دهند كه از يك تخمين توانند م
  محتاطانه استفاده نمايند.

سرمايه .  227 سرمايه نظارتي نهاد مالي قرار      گذاريچنانچه  شده ولي در بخش مرتبط  سطه يك نهاد مالي مجاز انجام  سورات اين       بانك بوا شد، نياز به انجام ك شته با ندا
  گذاري وجود ندارد.سرمايه
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گذاري بانك در سهام عادي  گونه كه در باال اشاره شد) در نسبت سرمايه    سهام عادي بانك است (همان   10٪

شود. اين روش منجر به كسورات در سهام گذاري انجام شده در سرمايه توسط بانك ضرب مي   به كل سرمايه 

سرمايه   سهام عادي است مي     عادي كه متناظر با نسبت كل  سرمايه كه مربوط به  شده در  گردد. گذاري انجام 

ــافي اليه  به ط ــرمايه اض ــابه، مبلغي كه بايد از س ــود اين  1ور مش ــر ش ــبه ميكس ــود كه كل گونه محاس ش

سرمايه كه بيش از   سرمايه  شده در  ست (همان   ٪10گذاري انجام  شاره  سهام عادي بانك ا گونه كه در باال ا

سرمايه     سبت  ضافي اليه    شد) در ن سرمايه ا سرمايه  1گذاري بانك در  سرمايه    گذاري انجام به كل  شده در 

ضرب مي   سرمايه اليه   توسط بانك  شود نيز اين   2شود. مبلغي كه بايد از  سر  سبه مي ك شود كه كل  گونه محا

سرمايه كه بيش از   سرمايه  شده در  ست (همان   ٪10گذاري انجام  شاره  سهام عادي بانك ا گونه كه در باال ا

گذاري انجام شده در سرمايه توسط بانك رمايهبه كل س 2گذاري بانك در سرمايه اليه  شد) در نسبت سرمايه   

 شود.ضرب مي

سرمايه          .17 صي از  شخ سورات از يك اليه م صورتي كه تحت رويكرد كاهش متناظر، بانكي ملزم به اعمال ك در 

شد، ميزان ك       شته با سورات وجود ندا سرمايه در اليه مزبور به منظور اعمال ك مبود گرديد، لكن به ميزان كافي 

 1افي اليه يك اليه باالتر سرمايه كاسته شود (مثالً چنانچه بانكي به ميزان كافي از سرمايه اض      سرمايه بايد از 

سرمايه عادي اليه         سرمايه بايد از  شد، ميزان كمبود  شته با سورات مربوطه را ندا سته  كا 1به منظور اعمال ك

 شود). 

سرمايه  .18 سرمايه نهاد    مقاديري از  شده در  شمول        الي كه پايينمگذاري انجام  ست و م ستانه ا سطح آ تر از 

سورات نمي  سك گردد. بنابراين، ابزارهايي كه در دفاتر تجاري بانك قرار    ك ست كه موزون به ري گردد، الزم ا

با ر                     بايد مطابق  بانكي قرار دارند  كه در دفاتر  بازار و ابزارهايي  با قواعد ريســك  بايد مطابق  ويكرد دارند 

ستا رتبه صورت كاربرد) لحاظ گردند.  بندي داخلي يا رويكرد ا سك، ميزان   به مندارد (در  ضرايب ري نظور اعمال 

سب بين مقادير پايين و مقادير باالي ميزان    سرمايه  سرمايه نهاد مالي بايد بر يك مبناي متنا گذاري بانك در 

 بندي شود.آستانه تقسيم

  228باشندي كه مشمول تلفيق نظارتي نمياهاي قابل توجه در سرمايه نهادهاي بانكي، مالي و بيمهگذاريسرمايه

                                                 
سرمايه .  228 شده در نهادهايي كه گذاريمنظور از  سرمايه  مشمول تلفيق نظارتي نمي  هاي انجام  گاه مشمول تلفيق با  ها در نهادهايي است كه هيچ يگذارباشند، آن نوع از 

سبه دارايي   اند يا به نحوي كه در نتيجه آن دارايي نهادهاي مزبور ميبانك نبوده ست در محا سك  باي شمول تلفيق    گهاي موزون به ري شود، م روه تلفيقي در نظر گرفته 
  اند.نشده
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 ٤٤٣صفحه 

سرمايه   تعديالت نظارتي كه در اين بخش بيان مي .19 صوص  سط بانك در    گذاريگردد در خ شده تو هاي انجام 

شمول تلفيق نظارتي نبوده و بانك مالكيت بيش از  سرمايه نهادهاي بانكي، مالي و بيمه  سرمايه   ٪10اي كه م

ســهام عادي منتشــر شــده توســط نهاد منتشــر كننده را در اختيار دارد يا اينكه نهاد مزبور از جمله نهادهاي 

 باشد:گردد. عالوه بر اين، اين تعديالت در برگيرنده موارد ذيل ميباشد، اعمال ميميبانك  229مرتبط

  سرم    گذاريسرمايه ستقيم و تركيبي در ابزارهاي  ستقيم، غيرم ها بايد در اي. براي مثال، بانكايههاي م

سرمايه    صوص  سرمايه   خ شاخص بازار به منظور تعيين  صورت گرفته در يك  گذاري در اوراق  گذاري 

 230سرمايه مشخص دقت نظر داشته باشند.

 هاي ثبت شده در دفاتر بانكي و دفاتر تجاري در اينجا بايد در نظر گرفته شوند. سرمايه گذاريسرمايه

سهام     سرمايه شامل  اي نقد و تركيبي (از جمله اوراق بدهي تبعي) عادي و همه انواع ديگر ابزارهاي 

ــد. در اينجا همچنين موقعيت خريد خالص      مي خريد ناخالص از     ر گردد (يعني موقعيت بايد منظو   باش

ــيد موقعيت فروش مطابق با             ــررس ــك مربوطه كه س موقعيت فروش در همان منابع در معرض ريس

  باشد، خالص گشته است). مانده آن كمتر از يكسال ميت خريد يا سررسيد باقيسررسيد موقعي

 توانند در اينجا اند مينويســي كه براي كمتر از پنج روز كاري ايجاد شــدههاي مربوط به پذيرهموقعيت

سي كه براي بي هاي پذيرهلحاظ نگردند. اما موقعيت شده نوي اظ اند بايد لحش از پنج روز كاري ايجاد 

 گردند.

 گذاري نموده اســت معيارهاي قرار گرفتن در اي نهادي كه بانك در آن ســرمايهچنانچه ابزار ســرمايه

بانك را نداشته باشد، اين سرمايه بايد  2، يا سرمايه اليه 1، سرمايه اضافي اليه  1سرمايه عادي اليه  

 231شود. در راستاي اهداف تعديالت نظارتي به عنوان سهام عادي در نظر گرفته

    صالحديدهاي ملي، بانك ساس  سرمايه با تأييد اوليه مقام ناظر و بر ا صي را  گذاريها مجازند  هاي خا

                                                 
شركتي تعريف مي  )affiliate( نهاد مرتبط با بانك.  229 سط بانك كنترل مي شود كه بانك را كنترل مي به عنوان  سط يك نهاد   كند يا اينكه تو شود و يا اينكه هر دو تو

أي يا بيشتر از اوراق مالي صاحب حق ر ٪20) مالكيت، كنترل يا تملك سرمايه كه حق رأي 1گيرد: (ها صورت ميگردند. كنترل يك شركت نيز به اين روشكنترل مي
  گري مالي.زارشگهاي مالي شركت در راستاي اهداف ) تلفيق صورت2شركت را داشته باشد؛ يا (

ساير نهادهاي مالي در نتيجه نگهداري       .  230 سرمايه  شي از تملك  سك بانك نا صورتي كه دقت نظر و پايش دقيق منابع در معرض ري شاخص بازار براي   در  اوراق مالي 
صورت عملياتي امر بانك سئول مربوطه مي  ها به  شوار بود، آنگاه مقامات م شروط به كسب تأييد اوليه از مقام ناظر به بانك  ي د ها اجازه دهند كه از يك تخمين توانند م

  محتاطانه استفاده نمايند.
سرمايه .  231 سرمايه نظارتي نهاد مالي قر     چنانچه  شده ولي در بخش مرتبط  سطه يك نهاد مالي مجاز انجام  شد، نياز به ان   گذاري بانك بوا شته با سورات اين  ار ندا جام ك

  گذاري وجود ندارد.سرمايه
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زده انجام گرفته كه در راســتاي اهداف حل و فصــل يا كمك مالي به منظور بازســازي يك نهاد بحران

 است، موقتاً در كسورات لحاظ نكنند.

سرمايه  .20 شده در    گذاريتمامي  شاره  شند بايد به طور كامل به روش  سهام عادي نمي  باال كه از نوعهايي ا با

شود        سرمايه اعمال  شوند. اين بدان معني است كه كسورات بايد در همان اليه  سته   رويكرد كاهش متناظر كا

گرفت. در صورتي كه تحت رويكرد كاهش  كه در صورت انتشار سرمايه مزبور توسط بانك در آن اليه قرار مي    

سرمايه      متناظر، ب سرمايه گرديد، لكن به ميزان كافي  در  انكي ملزم به اعمال كسورات از يك اليه مشخصي از 

سرمايه بايد از يك اليه باالتر       شد، ميزان كمبود  شته با سورات وجود ندا رمايه س اليه مزبور به منظور اعمال ك

ضافي اليه        سرمايه ا شود (مثالً چنانچه بانكي به ميزان كافي از  سته  سورات مربو ب 1كا طه را ه منظور اعمال ك

 كاسته شود). 1نداشته باشد، ميزان كمبود سرمايه بايد از سرمايه عادي اليه 

سرمايه  گذاريسرمايه  .21 شده در باال كه از نوع  سهام عادي مي هاي ذكر  شمول اعمال روش   گذاري در  شند، م با

 شود، خواهند بود.اي كه در قسمت بعد توضيح داده ميآستانه

 ايكسورات به روش آستانه

سهام عادي اليه      اقالمي كه در ادامه مي .22 سبه  سورات، به طور محدود در محا ، به 1آيند، به جاي اعمال كامل ك

ه اشــار 85تا  67بعد از اعمال تمامي تعديالت نظارتي كه در بندهاي ســهام عادي بانك ( ٪10ميزان حداكثر 

 گردند:) شناسايي ميگرديد

 نشــده (بانك، بيمه و ســاير نهادهاي ابل توجه در ســهام عادي نهادهاي مالي تلفيقگذاري قســرمايه

 ت؛ مورد اشاره قرار گرف 84گونه كه در بند مالي) همان

 232حقوق خدمات وام رهني )MSRs؛ و( 

 باشند.هاي موقت ميز تفاوتاهاي ماليات انتقالي كه ناشي دارايي 

سال   .23 سه اقالم فوق كه بيش از  ها ملزم ب، بانك2013از اول ژانويه  سهام عادي   ٪15ه كاهش ميزاني از جمع 

سه مورد اما پس از اعمال كليه تعديالت نظارتي مربوط به        1اليه  سورات اين  شده قبل از اعمال ك سبه  (محا

ست، مي 1سهام عادي اليه   شند. اقالمي كه در مجموع حد  ) ا شامل مي  ٪15با گردند بايد به طور كامل در را 

                                                 
٢٣٢ . Mortgage servicing rights 
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سال   صورت  شا گردند. از ابتداي ژانويه  سبه حد  2018هاي مالي اف شد:   ٪15، محا به اين روش انجام خواهد 

گردند، نبايد گانه مورد اشاره كه بعد از اعمال تمامي تعديالت نظارتي همچنان شناسايي ميميزاني از اقالم سه

سهام عادي اليه    ٪15بيش از  سهام عاد   1سرمايه  سرمايه  در اينجا پس از اعمال تمامي  1ي اليه گردد، كه 

 را به عنوان مثال مالحظه كنيد.  2تعديالت نظارتي محاسبه شده است. پيوست 

سه  .24 سهام عادي اليه     ميزاني از جمع اقالم  سرمايه  سبه  سورات نمي   1گانه فوق كه در محا شمول ك گردد، با م

 موزون به ريسك خواهد شد. ٪250ضريب 

 كسورات قبلي از سرمايه

شده در ذيل، كه تحت رويكرد بال     .25 شاره  سرمايه اليه   ٪50به ميزان  2موارد ا سرمايه الي  ٪50و  1از   2ه از 

شدند (و يا اينكه اين انتخاب براي آنها وجود داشت كه از سرمايه كسر شوند و يا موزون به ريسك       كاسته مي 

 موزون به ريسك خواهند شد: ٪1250گردند)، با ضريب 

 هاي مشخص؛ريسك اوراق بهادارسازي منابع در معرض 

 تحت رويكرد  هاي مشخص در سرمايهگذاريمنابع در معرض ريسك سرمايهPD/LGD؛ 

  عدم پرداخت/تحويل در مبادالت مربوط بهDvP-non  وPvP-nonو 233؛ 

 هاي قابل توجه در مؤسسات تجاري.گذاريسرمايه 

 . الزامات مربوط به افشاء6

ــفاف  .26 ــطح ش ــرمايه نظارتي و نيز بهبود نظم بازار، بانكبه منظور بهبود س ــاي موارد زير يت س ها ملزم به افش

 باشند:مي

 شده؛ برسيهاي مالي حساتمامي اجزاي سرمايه نظارتي به پشتوانه ترازنامه در صورت 

   شاي تمامي تعديالت نظارتي و اقالمي كه طبق بند سرمايه عادي اليه      88و  87اف سر از  شمول ك  1م

 به صورت مستقل و مجزا؛اند، نشده

     ــيحي از تمامي محدوديت ها بر  ها، با تعيين اثر مثبت يا منفي كه اين حدود و حداقل        ها و حداقل   توض

                                                 
٢٣٣ . DvP: Delivery-versus-payment, PvP: Payment-versus-payment 
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 سرمايه خواهد داشت؛

 اي منتشر شده توسط بانك؛توضيحي از خصوصيات اصلي ابزارهاي سرمايه 

 سرمايه نظارتي را افشا  هايي كه نسبت بانك سهام  كنند (مانند نسبت مي هاي در برگيرنده اجزاي  هاي 

ــته اليه   1234اليه   ــهود    1235، هس ــهام عادي مش ــبت   236، يا س ــيح جامعي از    ) بايد چنين نس هايي را با توض

 هاي مالي نمايند.ها ضميمه گزارشنحوه محاسبه آن

شند كه به ط ها ملزم ميبانك .27 شرايط و ويژگي با سرمايه ور كامل  سرمايه هاي ابزارهاي  نظارتي  اي خود كه در 

صوص        بانك قرار دارند را در پايگاه اطالع شتري در خ شر نمايند. كميته بال جزئيات بي سمي خود منت ساني ر ر

 نمايد.منتشر مي 2011را در سال  3الزامات افشاي مربوط به ركن 

سرمايه        در طول دوره گذار، بانك .28 شامل ابزارهاي  سرمايه،  صي از  شاي اجزاي خا ت اي و تعديالها ملزم به اف

 باشند.نظارتي كه قواعد مربوط به دوره گذار اثرگذاري مثبتي بر آن اجزا دارد، مي

 مربوط به دوره گذار ترتيباتج) 

ــتانداردهاي جديد كمك خواهد كرد كه بخش بانكي قادر ب                 .29 ه ترتيبات مربوط به دوره گذار به منظور اجراي اس

سرمايه    ستانداردهاي  س   اي باالتر از طريق عدم توزرعايت ا سود و افزايش  رمايه، در حالي كه كماكان از يع 

 باشد:كند، باشد.ترتيبات مربوط به دوره گذار شامل موارد ذيل مياعطاي اعتبار به اقتصاد پشتيباني مي

شود. كشورهاي شروع مي 2013(الف) اجراي الزامات در سطح ملي توسط كشورهاي عضو از اول ژانويه سال 

ــو بايد قبل از اين      اول  تاريخ قواعد مربوطه را در قالب قوانين و مقررات ملي خود ترجمه نمايند. از        عض

سال   سبت به دارايي ، بانك2013ژانويه  شده به  ها ملزم به رعايت الزامات حداقلي جديد ن هاي موزون 

  باشند.آيد مي) كه در ادامه ميRWAsريسك (

  ؛٪3.5ميزان  هاي موزون به ريسك بهبه دارايي 1سرمايه عادي اليه 
  و٪4,5زان هاي موزون به ريسك به ميبه دارايي 1سرمايه اليه ، 

 8هاي موزون به ريسك به ميزان كل سرمايه به دارايي٪. 

                                                 
٢٣٤ . Equity Tier 1 
٢٣٥ . Core Tier 1 
٢٣٦ . Tangible Common Equity 
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ژانويه  تا اول 2013بين اول ژانويه سال  1و سرمايه اليه   1(ب) الزامات مربوط به حداقل سرمايه عادي اليه   

سال   االجراء خواهد بود.الزم 2015سال   سرمايه عادي  ، حداقل الزامات م2013در اول ژانويه  ربوط به 

 ٪4,5به  ٪4نيز از  1يابد. الزامات مربوط به سرمايه اليه افزايش مي ٪3,5فعلي به  ٪2) از CET1( 1اليه 

به  1ها ملزم به رعايت حداقل الزامات سهام عادي اليه ، بانك2014يابد. در اول ژانويه سال افزايش مي

سرمايه اليه   ٪4زان مي سال   مي ٪5,5به ميزان  1و نيز  شند. در اول ژانويه  مات ها بايد الزا، بانك2015با

كل  را رعايت نمايند. الزامات مربوط به 1براي ســرمايه اليه  ٪6و نيز  1براي ســرمايه عادي اليه  4,5٪

ــطح     ــرمايه در س ــرمايه و     ٪8وط به  فعلي بدون تغيير خواهد ماند. تفاوت بين الزامات مرب       ٪8س كل س

 ميل گردد.تر سرمايه تكو يا انواع با كيفيت 2تواند به وسيله سرمايه اليه مي 1الزامات سرمايه اليه 

حد                  باالتر از  بالغ  مل م ــا ياطي)، شـ هاي احت ــورات و فيلتر ظارتي (كس عديالت ن مجموع  ٪15(ج) ت

ــرمايه   ــهيالت رهني، و داراييهاي قابل توجه در نهادهاي مالي، حقوق خدمات ت         گذاري س هاي ماليات    س

شي از تفاوت  سال  انتقالي نا سرمايه عادي اليه   2018هاي موقت، از اول ژانويه  سر   1به طور كامل از  ك

 گردند.مي

ــهام عادي اليه  ٪20(د)  به طور خاص، انجام تعديالت نظارتي از   ــال  از اول ژانويه 1تعديالت مورد نياز س س

،  2017از اول ژانويه ســال  ٪80، 2016از اول ژانويه ســال  ٪60، 2015از اول ژانويه ســال  40٪، 2014

مانده كه از  خواهد رســيد. در طول اين دوره گذار، مبلغ باقي 2018از اول ژانويه ســال  ٪100شــروع و به 

كرد مشابهي  شود، مشمول ترتيبات فعلي كشورهاي مختلف خواهد بود. روي   كاسته نمي  1سرمايه عادي اليه  

سرمايه اضافي اليه      سرمايه اليه   1در خصوص دوره گذار براي كسورات از  شود. به طو  2و  ر  اعمال خواهد 

ضافي اليه     سرمايه ا انويه  تعديالت مورد نياز از اول ژ ٪20از  2و اليه  1خاص، تعديالت نظارتي مربوط به 

از اول ژانويه ســال  ٪80، 2016ســال  از اول ژانويه ٪60، 2015از اول ژانويه ســال  ٪40، 2014ســال 

شروع و به  2017 سال   100٪،  سيد. در طول اين دوره گذار، مبلغ باقي  2018از اول ژانويه  مانده  خواهد ر

 شود، مشمول ترتيبات فعلي كشورهاي مختلف خواهد بود.كسر نمي 1كه از سرمايه عادي اليه 

ــ) نحوه محاسبه سرمايه منتشر شده توسط نهادهاي        تابعه كه در اختيار اشخاص ثالث قرار دارند (مانند   (هـ

صورتي كه طبق بندهاي       صورت خواهد گرفت. در  ، 65تا  63حقوق اقليت) نيز طي دوره زماني مشخصي 

سرمايه  شد، اين موضوع        چنين  شته با سرمايه را دا سه جزء  شرايط الزم براي قرار گرفتن در يكي از  اي 

سال  مي سرمايه  انجام گيرد.  2013تواند از اول ژانويه  صورتي كه چنين  شرايط قرار گرفتن  در  اي واجد 
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شد، لكن طبق رويه      سرمايه نبا سه جزء  سرمايه قرار مي   در يكي از  شورها در اجزاي  گيرد، هاي فعلي ك

آن از  ٪60، 2015آن از اول ژانويه سال   ٪40، 2014از آن ميزان از اول ژانويه سال   ٪20الزم است كه  

، از 2018آن از اول ژانويه ســال  ٪100، و 2017آن از اول ژانويه ســال  ٪80، 2016ســال  اول ژانويه

 .شود كسراجزاي مرتبط سرمايه 

سرمايه تزريق   سال    (و)   سبات بدون تغيير باقي   2018شده فعلي توسط بخش عمومي تا اول ژانويه  در محا

 باشد. خواهد ماند و از كسورات و تعديالت نظارتي مستثني مي

سرمايه   سهامي اليه     (ز)  ابزارهاي  سرمايه غير شرايط قرار گرفتن در  سرمايه اليه   1اي كه ديگر واجد   2يا 

گردند. به منظور تعيين ميزان به مرور از محاسبات سرمايه خارج مي 2013باشند، از اول ژانويه سال   نمي

سال    شناسايي     بايد به مرور كن 2013اسمي چنين ابزارهايي كه از اول ژانويه  شوند، بايد  بلغ مار گذاشته 

سال   سال   ٪90حداكثر به ميزان  2013آن ابزارها از اول ژانويه  شود، و در ادامه در  هاي آتي در هر انجام 

ضافي اليه     از آن ميزان كاهش مي ٪10سال   سرمايه ا سقف همچنين براي  سرمايه اليه   1يابد. اين   2و 

ستفاده قرار مي  شده     گيبه طور مجزا مورد ا سيد ن سرر ر اختيار درد كه در واقع به ميزاني از مبلغ ابزارهاي 

سرمايه مربوطه نمي  شند، باز مي بانك كه ديگر واجد معيارهاي قرار گرفتن در  سال  با گردد. از اول ژانويه 

سرمايه 2013 سا    اي بازخريد مي، به ميزاني كه يك ابزار  شنا سرمايه كاهش مي شود، يا  يابد، يي آن در 

شناخته مي   مبلغ يابد. عالوه بر اين، در خصوص ابزارهايي  شود، كاهش نمي اسمي كه به عنوان مبلغ پايه 

 هاي زير عمل خواهد شد:دارد به روش اي براي بازخريد آن وجودكه انگيزه

رداخت پداراي اختيار خريد بوده و يا داراي گزينه  2013براي ابزارهايي كه قبل از اول ژانويه سال   –

شند (و يا حائز ديگر انگيزه  بهره ا شي با صورتي كه از اختيار خريد   فزاي شند)، در  هاي بازخريدي با

ساس رويكرد آينده      ستفاده نگردد و بر ا سيد مؤثر ا سرر هاي جديد براي نگر حائز ويژگيدر تاريخ 

 اشت.باشند، در همان اليه، شناسايي آن ادامه خواهد د 2و يا اليه  1قرار گرفتن در سرمايه اليه 

ــال  – يا پس از آن داراي اختيار خريد بوده و يا داراي گزينه   2013براي ابزارهايي كه اول ژانويه س

هاي بازخريدي باشــند)، در صــورتي كه از پرداخت بهره افزايشــي باشــند (و يا حائز ديگر انگيزه

ستفاده نگردد و بر اساس رويكرد آينده      سررسيد مؤثر ا هاي ائز ويژگينگر حاختيار خريد در تاريخ 

باشــند، در همان اليه، شــناســايي آن ادامه  2و يا اليه  1جديد براي قرار گرفتن در ســرمايه اليه 

به عنوان           يد مؤثر، ابزار مربوطه  ــ ــررس تاريخ س كه ديگر واجد   "خواهد داشــت. قبل از  ابزاري 
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سرمايه اضافي اليه   ويژگي شود و  ر گرفته ميدر نظ "نخواهد بود 2و يا اليه  1هاي قرار گرفتن در 

 شود.به مرور از محاسبات سرمايه حذف مي  2013بنابراين از اول ژانويه سال 

سال    12براي ابزارهايي كه بين  – سال   2010سپتامبر  ده داراي اختيار خريد بو 2013تا اول ژانويه 

شند (و يا حائز ديگر انگيزه    شي با شند)، در  هاي بازخريدي و يا داراي گزينه پرداخت بهره افزاي با

ساس رويكرد آينده         ستفاده نگردد و بر ا سيد مؤثر ا سرر نگر صورتي كه از اختيار خريد در تاريخ 

سرمايه اليه  حائز ويژگي سال     2و يا اليه  1هاي جديد براي قرار گرفتن در  شند، از اول ژانويه  نبا

 ف خواهد شد.به طور كامل شناسايي آن ابزار در همان اليه از سرمايه نظارتي متوق 2013

ــال  – زينه گيا پس از آن داراي اختيار خريد بوده و يا داراي   2013براي ابزارهايي كه اول ژانويه س

هاي بازخريدي باشــند)، در صــورتي كه از پرداخت بهره افزايشــي باشــند (و يا حائز ديگر انگيزه

ستفاده نگردد و بر اساس رويكرد آيند      سررسيد مؤثر ا هاي نگر حائز ويژگيهاختيار خريد در تاريخ 

سرمايه اليه   سررسيد مؤثر به طور    2و يا اليه  1جديد براي قرار گرفتن در  كامل  نباشند، از تاريخ 

ثر، شناسايي آن ابزار در همان اليه از سرمايه نظارتي متوقف خواهد شد. قبل از تاريخ سررسيد مؤ      

ضافي   هاي قرابزاري كه ديگر واجد ويژگي"ابزار مربوطه به عنوان  سرمايه ا و  1اليه  ار گرفتن در 

ــال    در نظر گرفته مي  "نخواهد بود  2يا اليه    ــود و بنابراين از اول ژانويه س به مرور از    2013ش

 شود.محاسبات سرمايه حذف مي

سال     12براي ابزارهايي كه در  – گزينه   يا قبل از آن داراي اختيار خريد بوده و يا داراي 2010سپتامبر 

شند (و يا حائز ديگر انگيزه  پرداخت بهره ا صورتي كه از اختيار    فزايشي با شند)، در  هاي بازخريدي با

ساس رويكرد آينده        ستفاده نگردد و بر ا سيد مؤثر ا سرر هاي جديد  نگر حائز ويژگيخريد در تاريخ 

واجد  گرابزاري كه دي"نباشند، ابزار مربوطه به عنوان   2و يا اليه  1براي قرار گرفتن در سرمايه اليه  

سرم ويژگي ضافي اليه  هاي قرار گرفتن در  شود و  در نظر گرفته مي "نخواهد بود 2و يا اليه  1ايه ا

 شود.به مرور از محاسبات سرمايه حذف مي  2013بنابراين از اول ژانويه سال 

سرمايه  .30 سرمايه عادي اليه  ابزارهاي  سرم    1اي كه معيارهاي قرار گرفتن در  سبات  ايه عادي را ندارند، از محا

حذف خواهند شد. اگرچه، ابزارهايي كه اين سه شرط را داشته باشند در يك       2013از اول ژانويه سال   1اليه 

شابه با آنچه در بند   شد: (       94دوره زماني م سبات خارج خواهد  ست، به مرور از محا شده ا سط  1(ز) ذكر  ) تو
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شند          شده با شر  سهامي منت شركت غير ستانداردهاي 2؛ (237يك  شده به عنوان     ) تحت ا سابداري پذيرفته  ح

توانند به عنوان بخشي  ) تحت قانون بانكي در سطح ملي به طور نامحدود مي 3شوند؛ و ( سرمايه شناسايي مي   

 شناسايي شوند. 1از سرمايه اليه 

سال     12از  قبلتنها ابزارهايي كه  .31 شده    2010سپتامبر  شر  شرايط قرار گرفتن در ترتيبات دوره  منت اند، واجد 

 باشند. گذار ذكر شده در باال مي

II .پوشش ريسك 

A .طرف مقابل يسك اعتبارير 

شود كه تمامي ريسك         .32 صل  سرمايه پايه، الزم است اطمينان حا سطح  هاي مهم در عالوه بر افزايش كيفيت و 

منابع ه باال و زير خط ترازنامه، همچنين هاي عمده مربوط باند. عدم لحاظ ريسكچارچوب سرمايه، لحاظ شده

ها، عامل اصلي بروز بحران بوده است. اين بخش اصالحات مربوط به    در معرض ريسك اوراق مرتبط با مشتقه  

 دهد.يمشود را ارايه اجرايي مي 2013ژانويه  1چارچوب ريسك اعتباري طرف مقابل كه از 

س  يشده برا  يشاخص بازنگر  .1 ستگ  يو ر ياعتبار يابيالت ارزيطرف مقابل، تعد يسك اعتبار يبهتر ر يبرر   يسك همب

 طرف مقابل يت اعتباريفيسك با كيمعكوس منابع در معرض ر

معكوس  يهمبستگ يسك كلير يبررس يط بحران برايتحت شرا يمنبع در معرض ريسك مثبت مورد انتظار مؤثر با پارامترها
 طرف مقابل  يت اعتباريفيسك با كيمنابع در معرض ر

منبع در  يريگ: اندازهي(روش مدل داخل V) به بخش i(25د يات، پاراگراف جدريين تغيا ياده ســازيبه منظور پ .33

ست  يسك و حداقل الزامات)، پ يمعرض ر شده و پاراگراف      IIسند بال   4و ضافه  ست  يپ يفعل 61ا  يبرا 4و

ــتفاده از روش مدل يمجوز برا يدارا يهابانك ــرما  يداخل يهااس ــبه س ــك ير يه نظارتيبه منظور محاس س

 قرار خواهد گرفت: ير مورد بازنگري، به صورت زIMM يهاطرف مقابل موسوم به بانك ياعتبار

25)i       سك اعتباري طرف مقابل همان سك نكول براي ري ششي ري سرمايه پو گونه كه در ). به منظور تعيين 

ها بايد ســرمايه پوشــشــي باالتر از ســطح پرتفوي (بدون منظور كردن تعريف شــد، بانك 105پاراگراف 

                                                 
ميته بال در خصوص ابزارهاي واجد شرايط قرار گيري در سرمايه ك 1998) مورد توجه توافقنامه سال stock companiesjoint -Nonهاي غيرسهامي (شركت.  237

  كنند.ها سهام عادي با حق رأي منتشر نميگونه شركتقرار نگرفتند، زيرا اصوالً اين 1اليه 
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) بر اســاس منبع در معرض ريســك مثبت 104تا  97هاي تعديالت ارزيابي اعتباري در پاراگراف پوشــش

ستفاده از داده EPEمورد انتظار( سرمايه  ) مؤثر با ا سطح پرتفوي بر مبناي  هاي جاري بازار و پوشش  اي در 

ــتفاده از تعيين و درجه       ــك مثبت مورد انتظار مؤثر با اس ر بحراني را بكار  بندي مقادي  منبع در معرض ريس

هاي مقابل باشد. منبع در معرض ريسك مثبت مورد   گيرند. تعيين مقادر بحراني بايد براي كل پرتفوي طرف

ــتفاده از داده     بندي مقادير بحراني نبايد براي هر طرف     هاي جاري بازار و تعيين و درجه    انتظار مؤثر با اس

  تفوي لحاظ گردد. مقابل بكار گرفته شود؛ بلكه بايد براي سطح كلي پر

هاي هاي تاريخي بازار تعيين ارزش شــد، بانك بايد دادهمؤثر با اســتفاده از داده EPE. زماني كه مدل 61

هاي تاريخي جاري بازار را براي محاسبه منابع در معرض ريسك جاري بكار گيرد و حداقل سه سال از داده    

ها بايد به صورت فصلي يا با   گيرد. در تمام موارد، دادهبايد براي تخمين پارامترهاي مدل مورد استفاده قرار  

شود. به منظور محاسبه       شرايط بازار ايجاب كند، به روز رساني  ثر ) مؤEPE(تناوب بيشتر منوط به اين كه 

سال كه   استفاده از داده  د باي، بانك باين ارزش بحرانييبا استفاده از تع  سه  ك دوره بحران در يامل ش هاي 

با  ن امر رايا اين ارزش كند يي) مؤثر را تعEPE، (اســت مقابل بانك يهاطرف ينكول اعتبار هيمورد حاشــ

ن ارزش ييت تعيكفا يابيارز ير برايند زياز دوره مناسب بحران انجام دهد. فرا  يضمن  يهااستفاده از داده 

  مورد استفاده قرار خواهد گرفت: ي،بحران

      بانك بايد حداقل به صورت فصلي نشان دهد كه دوره بحراني منطبق بر يك دوره افزايش حاشيه

شيه     ساير حا سوآپ نكول اعتباري يا  شيه  از قبيل وام -هاي اعتبارياوراق  ضه  يا حا هاي اوراق قر

ــركتي ــيه هاي مقابل بانكاي از انتخاب طرفبراي نمونه  -ش ــده، با حاش هاي اعتباري مبادله ش

هاي كافي در خصوص حاشيه اعتباري در خصوص طرف باشد. در شرايطي كه بانك داراي دادهمي

هاي حاشــيه اعتباري معين بر اســاس هاي مقابل را به دادهباشــد، بايد هر يك از طرفمقابل نمي

 بق كنند. بندي داخلي و انواع كسب و كار منطمنطقه، رتبه

  ضمني،  هاي مقابل بايد دادهمدل منبع در معرض ريسك براي تمامي طرف هايي اعم از تاريخي يا 

ها را به روشي  هايي از دوره اعتباري بحراني است را استفاده كند و اين داده  را كه دربردارنده داده

ستفاده براي تعيين ارزش مدل   ستفاده از داده  EPEكه منطبق با روش مورد ا هاي جاري مؤثر با ا

 است، استفاده نمايد.
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  ــي تعيين ارزش بحراني براي   به منظور مؤثر، بانك بايد پرتفوهاي الگوي       EPEارزيابي اثربخش

پذير هستند را ايجاد كند. منبع در معرض  چندگانه كه نسبت به فاكتورهاي ريسك يكسان آسيب    

ــك اين پرتفوهاي الگو بايد با روش     ــبه گردند:    ريس ــعي a( هاي زير محاس هاي جاري در   ت) وض

ستگي ، پراكندگيهاي جاري بازارقيمت ساير داده هاي بحراني، همب هاي مدل منبع هاي بحراني و 

ساله و (    سه  هاي هاي جاري در پايان قيمت) وضعيت bدر معرض ريسك بحراني از دوره بحراني 

ستگي بازار در دوره بحران، پراكندگي ساير داده هاي بحراني، همب هاي ورودي مدل هاي بحراني و 

توانند تعيين ارزش بحران را در صورتي كه منابع در معرض  له. ناظران مياز دوره بحراني سه سا  

 قابل توجهي منحرف شده باشد، تعديل نمايند.  هاي مذكور به شكلريسك پرتفو

  )CVA( ياعتبار يگذارل ارزشيتعد يان هايسك مربوط به زير يه برايجاد سرمايا

ضه، بخش جدي  به منظور پياده .34 صافه مي   4به پيوست   VIIIد سازي رويكرد متناظر اوراق قر شود.  سند بال دو ا

 قرار گيرند.  4در ضميمه  96) بايد بعد از پاراگراف 105تا  97هاي جديد (پاراگراف

VIIIاي با قيمت بازار (پوشش سرمايه هاي ريسك طرف مقابل. ترتيبات مربوط به روز كردن زيانCVA(  

 CVAای ريسک پوشش سرمايه -

 يبندرتبه يكردهايطرف مقابل كه بر اساس رو  يسك اعتبار ير يسك نكول برا ير ياهي. عالوه بر الزامات سرما 97

سرما يد يشوند، بانك با ين مييتع يسك اعتبار يا استاندارد در خصوص ر  ي يداخل ي به منظور پوشش  ه پوشش  يك 

 يش اعتبارزالت اريعدتمذكور، به عنوان  يهاانيسك مورد انتظار طرف مقابل ( ز ير هاي به روزرساني ريسك زيان 

سرمايه   اشود) به اوراق مشتقه فرابورس،   يشناخته م  به روشي كه در ادامه آمده با   CVAاي ضافه نمايند. پوشش 

سبه پوشش     شده درباره محا سرمايه توجه به روش تأييد  سك اعتباري طرف مقابل  هاي  سك نرخ  اي براي ري و ري

) ii)؛ و (CCPمقابل (تســويه) مركزي ( ) معامالت با طرفiبهره خاص، محاســبه خواهد شــد. بانك ملزم به ورود (

سرمايه     SFTمعامالت تأمين مالي اوراق بهادار ( شش  سبه پو ست؛ مگر اين كه ناظر تعيين  ) در محا اي مذكور ني

  ند. معامالت تأمين مالي اوراق بهادار، حايز اهميت هست بانك ناشي از CVAنمايد كه منابع در معرض ريسك زيان 
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A  بانك يد    .  تأي خاص    IMMهاي داراي  مدل ارزش در معرض خطر ريســك نرخ بهره  براي اوراق قرضــه:  238و 

  CVAسرمايه پوششي پيشرفته ريسك 

ــتفاده  IMMهاي داراي تأييد . بانك98 هاي ز رويكرد مدلابراي ريســك اعتباري طرف مقابل و داراي تأييديه اس

ضافي را از طريق مدل        سرمايه پوشش ا سازي  داخلي ريسك بازار براي ريسك نرخ بهره خاص اوراق قرضه، بايد 

ــيه     اي مقابل   ه گذاري اعتباري تمامي طرف   شهاي مقابل بر تعديالت ارز    هاي اعتباري طرف  تأثير تغييرات در حاش

ستفاده از مدل  103و  102هاي جديد بر اساس پاراگراف  CVAهاي اوراق مشتقه فرابورس، همراه با پوشش   ، با ا

سبه كنند. اين مدل ارزش در معرض خطر، منحصر به تغييرات      ارزش در معرض خطر بانك براي اوراق ضه، محا قر

شيه  سيت    هاي اعتباري طرفدر حا سا ساير عوامل بازار از قبيل تغييرات   CVAهاي مقابل بوده و ح به تغييرات در 

ــتقه را مدل        ارزش دارايي يا نرخ بهره پايه يك مش كاال، ارز  ــازي نمي،  ــرف س گذاري  نظر از روش ارزشكند. ص

هر طرف مقابل  CAVششي براي   كند، محاسبه سرمايه پو  استفاده مي  CVAحسابداري كه يك بانك براي تعيين  

  زير باشد: بايد بر مبناي فرمول

  
 it  زمانi 0=0است كه از  يابيد ارزيتجد ين فاصله زمانيامt شود.يشروع م 

 Tt با طرف مقابل است. يسازدر مجموعه خالص يد قراردادين سررسيبزرگتر 

 Si    شيه اعتباري طرف مقابل در دوره ست از حا سبه   tiعبارت ا سبه مي  CVAكه براي محا شود. هر زماني كه چنين  طرف مقابل محا

شيه   شيه تقريبي كه بر مبناي رتبه     CDSحا شد، بانك بايد يك حا سترس نبا شد را     در د سب با صنعت و منطقه طرف مقابل منا بندي، 
 مورد استفاده قرار دهد.

 mktLGD   ــيه يك ابزار ــت از زيان با فرض نكول طرف مقابل و بايد بر مبناي حاش يا زماني كه اين ابزار بازار طرف مقابل (عبارت اس
بندي، صنعت و منطقه طرف مقابل مناسب باشد، قرارگيرد) باشد. بايد در نظر داشت نباشد، بر مبناي حاشيه تقريبي كه در ارتباط با رتبه

سرمايه پوششي ريسك        mktLGDكه  تعيين  BIRو  CCRكه براي پوشش ريسك نكول    LGDشود، با  مي CVAكه وارد محاسبه 

 ارزيابي بازار است و نه يك تخمين داخلي. mktLGDشود، متفاوت است زيرا مي

 1هاي عامل اول در جمع، نشــانگر تقريبي از احتمال نهايي وقوع نكول بازار در بين زمانi+t  وit باشــد. احتمال نكول ضــمني بازار مي
شناخته مي    سك خنثي نيز  شش در مقابل نك شود) قيمت باز (كه به عنوان احتمال ري شان مي ار خريد پو دهد و به طور كلي از ول را ن

 احتمال نكول واقعي متفاوت است.  

                                                 
  شود." مربوط به رويکرد مدل داخلی در خصوص ريسک بازار میVaRمدل "  ٢٣٨
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 EEi           ــك مورد انتظار به طرف مقابل در زمان تجديد ارزيابي ــد كه در پاراگراف    مي tiمنبع در معرض ريسـ (منبع در معرض  30باشـ
شوند  سازي متفاوت براي طرف مقابل اضافه مي  هاي خالصمجموعه ريسك مورد انتظار مقرراتي) تعريف شد. منابع در معرض ريسك   

ســازي. براي ترين ســررســيد قراردادي در مجموعه خالصســازي عبارت اســت از طوالنيو بزرگترين ســررســيد هر مجموعه خالص
بايد بكار گرفته  99ط پاراگراف ) شراي4پيوست  41ف كنند (پاراگراهايي كه از روش كوتاه براي مبادالت داراي حاشيه استفاده ميبانك
 شود.

 Di  عبارت است از عامل تنزيل بدون ريسك نكول در زمانti  كهD0=1 

ــوب بانك براي اوراق بايد مبنايي براي تمامي ورودي 98. فرمول پاراگراف 99 هاي مدل ارزش در معرض خطر مص

سرمايه ريسك         باشد. براي مثال، اگر اين مدل  براي طرف مقابل مي CVAقرضه در زمان محاسبه هزينه پوششي 

ستفاده قرار گيرد.     ارزش در معرض خطر بر مبناي تجديد قيمت ستقيم مورد ا شد، فرمول بايد بطور م گذاري كامل با

شد،           شيه اعتباري براي دوره زماني معيني با سيت حا سا صوب بانك بر مبناي ح اگر مدل ارزش در معرض خطر م

  239ساسيت حاشيه اعتباري را بر مبناي فرمول زير محاسبه كند:بانك بايد هر ح

  
سيت      سا صوب بانك ح شيه   اگر مدل ارزش در معرض خطر م شيه اعتباري را براي انتقال موازي در حا هاي هاي حا

  240) استفاده كند، بانك بايد فرمول زير را مورد استفاده قرار دهد:01CSاعتباري (مقرره 

  

هاي اعتباري استفاده كند  هاي دوم براي انتقال در حاشيه معرض خطر بانك از حساسيت  اگر مدل مصوب ارزش در  

  محاسبه شوند. 98(گاماي حاشيه)، گاماها بايد بر مبناي فرمول مندرج در پاراگراف 

 كنند (پاراگرافهايي كه از روش ساده براي اوراق مشتقه خارج از بورس پوشش داده شده با وثيقه استفاده ميبانك

سرمايه  4در پيوست   41 ، از طريق فرض منبع در معرض 98را بر مبناي پاراگراف  CVAاي ريسك  )، بايد پوشش 

ريسك ثابت، محاسبه كنند. در اينجا، منبع در معرض ريسك مورد انتظار برابر با منبع در معرض ريسك مثبت مورد    

                                                 
صادق است. برای  i<Tمثبت است و برای  tiای  قبل و بعد از طبق زمانی کند که احتماالت نکول حاشيهاين استخراج مدل فرض می  ٢٣٩

  فرمول مربوطه عبارت است از:   i=Tآخرين طبقه زمانی 
  کند که احتمال نکول حاشيه ای مثبت است.اين مدل فرض می  ٢٤٠
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ســازي و ررســيد در مجموعه خالص) نصــف بزرگترين ســiانتظار موضــوع روش ســاده براي ســررســيد حداكثر (

)iiسازي.هاي موجود در مجموعه خالص)سررسيد ميانگين موزون اسمي تمامي تراكنش  

(روش منبع در معرض  CEMهايي كه از براي اكثر كسب و كارهاي خود، به جز آن  IMMهاي داراي تأييديه بانك

هايي كه داراي تأييديه كنند و آنن استفاده مي (روش استاندارد) براي پرتفوهاي كوچكتر معي  SMريسك جاري) يا  

ستفاده از مدل  ستند، اين مجموعه      براي ا ضه ه سك نرخ بهره معين اوراق قر سك بازار براي ري هاي هاي داخلي ري

كنند، مگر اينكه دخيل مي CVAاي ريسك ، به پوشش سرمايه98را بر اساس پاراگراف  IMMسازي بدون خالص

ــميم بر ا  پاراگراف       ناظر ملي تص كه  ــد  باش ته  ــ ــود. مجموعه       104ين داش هاي  بايد براي اين پرتفوها اعمال ش

رد پيشــرفته وا CVAاي ريســك در روش پوشــش ســرمايه EEبا فرض ثابت بودن  IMMســازي بدون خالص

شده در    )EEشود. در اينجا، منبع در معرض ريسك مورد انتظار (  مي  CEMبرابر با منبع در معرض نكول محاسبه 

انگين )سررسيد مي  iiسازي و ( ) نصف بزرگترين سررسيد در مجموعه خالص   iبراي سررسيد حداكثر معادل (   SMيا 

سمي تمامي تراكنش  ساني در موردي كه مدل    سازي، مي هاي موجود در مجموعه خالصموزون ا شد. رويكرد يك با

IMM گيرد. دهد، مورد استفاده قرار ميمشخصه منبع در معرض ريسك را بدست نمي  

ــك به طرف ــوب بانك،  براي منابع در معرض ريس ــك بازار مص هاي مقابل معين، مدل ارزش در معرض خطر ريس

سك بازار      نمي ستي منعكس كند، زيرا مدل ارزش در معرض خطر ري شيه اعتباري را به در سك تغييرات حا تواند ري

سط طرف مقاب      شار يافته تو سك خاص ابزارهاي بدهي انت ستي ري شان نمي بانك بدر دهد. براي اين منابع در ل را ن

سك        شش ري ستفاده از پو سك، بانك مجاز به ا ستند. در عوض، براي اين منابع در     CVAمعرض ري شرفته ني پي

سك       شش ري سك بانك بايد پو ستاندارد در پاراگراف   CVAمعرض ري را تعيين  104از طريق بكارگيري روش ا

صرفاً منابع در معرض ريسك به طرف   سازي ريسك خاص   اي مقابل كه بانك داراي تأييد نظارتي براي مدلهكند. 

  شود. پيشرفته وارد مي CVAابزارهاي بدهي است، به پوشش ريسك 

باشد كه شامل ارزش در هاي حاشيه اعتباري خاص و عام ميشامل ريسك CVAاي ريسك  . پوشش سرمايه  100

ستثناء     شرايط بحراني به ا شش ر  IRCمعرض خطر تحت  سك عامل افزاينده). عدد ارزش در معرض خطر  (پو ي

صيفي در پاراگراف (    ستانداردهاي كمي تو شود. بنابراين، آن به عنوان جمع  Lxxvi(718بايد بر مبناي ا ) i( تعيين 

 شود.) جزء حاوي شوك ارزش در معرض خطر تعيين ميiiجزء بدون شوك ارزش در معرض خطر و (

)i( ر معرض خطر، تقريب ارزش جاري پارامتر براي منبع در معرض ريســك مورد انتظار بايد هنگام محاســبه جزء بدون شــوك ارزش د
 مورد استفاده قرار گيرد. 
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)ii(    بر اساس تقريب) شوك هاي ارزش پارامتر منبع در معرض ريسك داراي بحران مندرج  هنگام محاسبه ارزش در معرض خطر داراي 
ست   61در پاراگراف  صه   4پيو شخ ستفاده قرار گيرد. دوره بحران براي    هاي منبع در معرض ) م سك طرف مقابل آينده بايد مورد ا ري

پارامترهاي حاشيه اعتباري بايد شوك قابل توجه يك سال در دوره سه ساله مورد استفاده براي پارامترهاي منبع در معرض ريسك         
 241باشد.

 CVAsكه در مجموعه  صرفاً پوشش ريسك بازار بوده CVAاي اضافي مذكور براي ريسك پوشش سرمايه  . 101

واجد  CVAهاي مقابل اوراق مشتقه خارج از بورس، داراي وثيقه يا بدون وثيقه، همراه با پوشش   براي تمامي طرف

اي ريسك شود). در چارچوب اين پوشش سرمايهتعيين مي 98اراگراف گونه كه در پشود (همانشرايط محاسبه مي

CVAشد (به جز موا  ، هيچ نو ساير ابزارهاي موجود در ترازنامه بانك اجازه داده نخواهد  ردي كه ع تهاتري در برابر 

 تعيين شده است).

ستفاده مي  CVAهايي كه به منظور كاهش ريسك  صرفاً پوشش  . 102 شرايط براي ورود در مدل در   ا شود، واجد 

سرمايه پوششي          سبه  شده براي محا ستفاده  سرمايه  مذك CVAمعرض خطر ا  CVAاي ريسك  ور يا در پوشش 

) متعلق CDSباشند. به عنوان مثال، اگر يك قرارداد معاوضه نكول اعتباري (  ، مي104استاندارد مندرج در پاراگراف  

به عنوان پوشش   CDSبه يك ناشر براي بانك موجود باشد و ناشر نيز يك طرف مقابل خارج از بورس باشد ولي      

CVA  اســتفاده نشــود، اينCDS  واجد شــرايط براي تهاترCVA  در چارچوب محاســبه ارزش در معرض خطر

 نيست. CVAاي ريسك پوشش سرمايه

تحت شرايط مندرج در   CVAاي ريسك  تواند در محاسبه پوشش سرمايه   هاي واجد شرايطي كه مي پوشش . 103

ــود، 104يا   98هاي  پاراگراف  اراي يك نهاد مرجع،   لي دهاي احتما  CDSهاي داراي يك نهاد مرجع،    CDSوارد ش

شي معادل آن      ش شاخص مي CDSشود و  ها كه مربوط به يك طرف مقابل ميساير ابزارهاي پو شند. در  هاي  با

 شود:هاي زير اعمال ميهاي شاخص، محدوديتCDSخصوص 

     شيه شيه طرف مقابل فردي و حا شود.  رزش در معرض خطر مشاخص بايد در ا  CDSهاي هاي پوشش ريسك مبنا بين هر حا نعكس 
شود؛ زيرا ريسك گيرد، اعمال مياين الزام، در خصوص مواردي كه يك شاخص تقريبي براي حاشيه طرف مقابل مورد استفاده قرار مي

ضعيت      ستمي نيز در اين و سي شود. براي تمام طرف مبناي غير سري   ها بايد منعكس  شيه، بانك بايد  هاي زماني هاي مقابل بدون حا
 باشد، استفاده كند. هاي مشابه كه اطالعات حاشيه را دارا ميخارج از نمونه مجموعه اسم مربوط به ريسك مبنا

                                                 
  شود.در شرايط بحراني، در اين محاسبات استفاده مي VaRاوراق قرضه و  VaRمحاسبات موجود در  3توجه شود كه ضريب   241
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       ًهاي شاخص را در شاخص   درصد مقدار اسمي پوشش    50اگر ريسك مبنا در راستاي رضايت مقام ناظر منعكس نشود، بانك بايد صرفا
 ارزش در معرض خطر منعكس كند. 

ها بايد به آن ومنعكس شود  CVAاي ابل نبايد در محاسبه پوشش سرمايههاي ريسك طرف مقساير انواع پوشش  

بندي شده يا طبقه CDSsعنوان هر ابزار ديگري در دسترس بانك براي اهداف سرمايه نظارتي در نظر گرفته شود.  

n  هاي امين نكول، واجد شرايط پوششCVA   اي هاي واجد شرايط كه در محاسبه پوشش سرمايه    نيستند. پوشش

CVA اي ريسك بازار بانك حذف شود.ش سرمايهشود، بايد از محاسبه پوشاستفاده مي  

B .ها، پوشش سرمايه اي استاندارد ريسك ساير بانكCVA 

شرايط پاراگراف   . 104 سرمايه   براي م 98زماني كه بانك مجوز موردنياز براي استفاده از   CVAاي حاسبه پوشش 

اي پرتفوي با استفاده از فرمول زير را  در خصوص طرف هاي مقابل خود را نداشته باشد، بانك بايد پوشش سرمايه     

  محاسبه كند:

  
 h باشد، افق ريسك يك ساله (با واحد سال) ميh=1 

 Wi  وزن طرف مقابل"i"  ــت. طرف مقابل ــاس رتبه اعتبار Wi يهااز وزن يكيد با يبا iاس ــتقل خو يبر اس جدول  يد بر مبنامس
شود. ين پاراگراف، تطبيا يانتها شد، بانك ب    ق داده  ستقل نبا ايد منوط به تأييد مقام ناظر، زماني كه طرف مقابل داراي رتبه اعتباري م

  هاي مستقل بيروني تطبيق دهد.رتبه داخلي طرف مقابل را به يكي از رتبه

 total
iEAD  ست سك طرف مقابل   عبارت ا شامل تأثير وثيقه    هاي خالص(مجموع آن در مجموعه iاز منبع در معرض ري سازي خود)، 

ــش  CEMيا  SM، قواعد IMMبراي  ــبه پوش ــرمايهقابل اعمال براي محاس ــط بانك. براي  هاي س ــك طرف مقابل توس اي ريس

ــك ــان ــه ب ــي ك ــاي ــ       IMMه ــري ف ــي ــكــارگ ــق ب ــد از طــري ــاي ــك ب ــعــرض ريســ ــع در م ــب ــن ــد، م ــن ــت ــيســ ــور ن ــت اك

، چنين تنزيلي نبايد استفاده شود، زيرا   IMMهاي تنزيل شود. براي بانك  

 استفاده شده است.  Miفاكتور تنزيل قبالً در 

 Bi  هاي ضمني و اسمي   پوششCDS   يش از يك وضعيت وجود دارد) كه بداراي يك نهاد مرجع خريداري شده است (مجموع آن، اگر

سك     iمرتبط با طرف مقابل  شش ري ستفاده مي  CVAبوده و براي پو سمي بايد از طريق به كارگيري فاكتور (   ا 1‐شود. اين مقدار ا
hedge iM *0.05))/( hedge i*M0.05‐exp( .( 
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 indB     سمي يك يا چند ست از مقدار كامل ا سك          CDSعبارت ا شش ري شده كه براي پو شش خريداري  ستفاده   CVAشاخص پو ا

 تنزيل شود. د با فاكتورشود. مقدار مذكور بايمي

 indW    شده براي پوشش شاخص   وزن بكار گرفته  شاخص است. بانك بايد  ميانگين  هاي هفتگانه، بر اساس ها را به يكي از وزنهاي 

 ق دهد.يتطب "ind"حاشيه شاخص 

 Mi  ســررســيد مؤثر معامالت با طرف مقابلi هاي اســت. براي بانكIMM ،iM  پيمان بال  38گراف ، پارا4بايد بر اســاس پيوســت

شود. براي بانك    سبه  سوم پاراگر        IMM ،iMهاي بدون محا سمي كه در نكته  سيد ا سرر شد،     320اف ميانگين موزون  شاره  بدان ا

 شته باشد.سال دا 5نبايد سقف  Miباشد. با اين وجود، براي اين منظور، مي

 Mihedge       سررسيد ابزار پوشش با مقدار اسميBi  ميزان)Mihedge .Bi   موع در نظر در صورت وجود چندين وضعيت، بايد مج
 گرفته شود).

 Mind      سررسيد پوشش شاخص"ind" ن يانگيم ن مقداريت پوشش شاخص وجود دارد، ا  يك وضع يش از يكه ب يباشد. در موارد يم
 باشد.يد ميسررس ياسم يوزن

صوص چيزي كه      براي هر طرف مقا شاخص در خ شكل دهنده يك  سك اعتباري طرف مقابل   CDSبل كه  براي ري

ستفاده مي  سمي مرتبط به آن (بر حسب وزن نهاد مرجع آن) مي    ا تواند، با تأييد قبلي نظارتي، از مقدار شود، مقدار ا

ي همراه با ) طرف مقابل انفرادBiشــاخص كســر شــده و به عنوان پوشــش داراي يك نهاد مرجع ( CDSاســمي 

  سررسيد مبتني بر سررسيد شاخص، در نظر گرفته شود.

  باشد:مي 242ها در جدول آمده است كه مبتني بر رتبه مستقل (بيروني) طرف مقابلوزن
  

  Wiوزن   رتبه

AAA 0.7%  

AA  0.7%  

A  0.8%  

BBB  1%  

BB  2%  

                                                 
بندي اعتباري استاندارد و پورز فقط يك مثال است؛ برخي از عاليم مربوط به روش مورد استفاده توسط يكي از مؤسسسات، استاندارد و پورز است. استفاده از رتبه  242

بندي مورد استفاده در اين مستند، راين، رتبهبندي بكار گرفته شود. بنابتواند به عنوان معادل عاليم رتبهمؤسسات ارزيابي اعتباري مستقل مورد تأييد ديگر نيز مي
  دهد. سميت شناختن يك مؤسسه ارزيابي مستقل توسط كميته بال را نشان نميگونه ترجيح يا به رهيچ
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B  3%  

CCC  10%  

  
  CVAو  CCRهاي سرمايه ريسك محاسبه كل پوشش. 105 

سرمايه    شش  سرم    اين پاراگراف درباره تجمع پو شش  سك نكول و پو سك  ايهايي ري هاي براي زيان CVAاي ري

اي هاي سرمايهباشد. بايد در نظر داشت كه مانده منبع در معرض نكول كه در پوششبالقوه به روزرساني ارزش مي

د بعد از ي[پاراگراف جدر اســاس ب CVAهاي به وقوع پيوســته شــود، خالص زيانريســك نكول بدان اشــاره مي

از  ، عبارت است IMMاي در اين پاراگراف، پوشش سرمايه  باشد.  يم ”i“] كه تمام اقالم 4وست  يدر پ 9پاراگراف 

هاي موزون به ريسك، زماني كه مانده منبع در معرض بر مبناي دارايي CCRاي ريسك نكول براي پوشش سرمايه

با اســتفاده از وزن ريســك اعتباري قابل اعمال (تحت رويكرد  IMMيكرد نكول هر طرف مقابل تحت شــرايط رو

ــتاندارد يا رويكرد مبتني بر رتبه      ــود. به همين ترتيب،   هاي مقابل تجميع مي   بندي داخلي) و براي تمام طرف  اس ش

اي ريسك نكول كه مانده هاي سرمايهعبارت است از پوشش SMاي يا پوشش سرمايه  CEMاي پوشش سرمايه  

  شود.، تعيين مي SMيا  CEMنابع در معرض نكول براي تمام طرف هاي مقابل در پرتفوي، به ترتيب بر مبناي م

A. هاي داخلي ريسك بازار و يهاي داراي تأييديه استفاده از مدلبانكIMM رضهبراي ريسك خالص نرخ بهره اوراق ق 

  شود:براي چنين بانكي به عنوان جمع موارد زير تعيين مي CCRاي كل پوشش سرمايه

i. ) مبلغ بزرگتر بينa ــرمايه ــش س ــش bو ( EADآن بر مبناي تعيين ارزش تقريبي جاري پارامترها براي  IMMاي ) پوش ) پوش

ــرمايه   ــتفاده كننده   . براي بانك  EADآن بر مبناي تعيين ارزش تقريبي بحراني پارامترها براي     IMMاي سـ ، IRBاز  هاي اسـ
سيد به            وزن سرر شتقه خارج از بورس بايد با تعديل كامل  سك اوراق م شده براي منابع در معرض ري سك بكار گرفته  هاي ري

تواند به مقام ناظر خود ) محاسبه شود؛ با اين فرض كه بانك مي272در پيمان بال (پاراگراف  1برابر با  Mو  PDعنوان تابعي از 
شان دهد كه مدل خاص ارز  شد. اگر بانك  بندي ميدربردارنده تأثيرات حركت در رتبه 98ش در معرض خطر آن در پاراگراف ن با

 . 243قادر به متقاعد كردن مقام ناظر خود نباشد، تابع تعديل كامل سررسيد با فرض رابطه زير  بايد استفاده شود

   
ii. اي ريسك پوشش سرمايهCVA 103تا  98هاي تعيين شده در ادامه پاراگراف. 

B. هاي داراي تأييد بانكIMM اوراق قرضه و بدون مجوز استفاده از ارزش در معرض خطر ريسك خاص براي 

                                                 
243  . M  سررسيد مؤثر است وb  تعديل سررسيدي به عنوان تابعي ازPD  باشد. سند بال مي 272مندرج در پاراگراف  
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  شود:اي از اجزاي زير تعيين ميبراي چنين بانكي به عنوان مجموعه CCRاي كل پوشش سرمايه

i. ن (يمبلغ بزرگتر بa ــرما ــش س ــرما ) پbپارامترها و ( يجار يبين ارزش تقرييتع يآن بر مبنا IMM ياهي) پوش ــش س  ياهيوش

IMM يپارامترها برا يبحران يبين ارزش تقرييتع يآن بر مبنا EAD . 

ii. اي ريسك پوشش سرمايهCVA  104در رويكرد استاندارد طرق پاراگراف. 

C. هاساير بانك 

  شود:موع اجزاء زير تعيين ميها به عنوان مجبراي اين بانك CCRاي كل پوشش سرمايه

i.  ش سرمايه مجموع پو  EADبانك) همراه با  CCRهاي مقابل (بر مبناي رويكرد براي همه طرف CEMيا  SMاي مبتني بر ش 
 .69يا  91طبق پاراگراف هاي 

ii.  پوشش سرمايه اي ريسكCVA  104مندرج در پاراگراف. 

  رد.يد قرار گيبا 4وست يدر پ 9ر بعد از پاراگراف يبه عالوه، پاراگراف ز

ــفر و تفاوت ميان مجموع          » EADمانده   « ــتقه خارج از بورس به عنوان مقدار بزرگتر بين ص براي طرف مقابل مش

EADــازي داراي طرف مقابل و تعديل ارزشهاي خالصها براي تمام مجموعه ) براي آن CVAگذاري اعتباري (س

به رســميت شــناخته )، CVAطرف مقابل كه قبالً توســط بانك به عنوان يك حذف حســاب (به عبارت ديگر، زيان 

ــود، تعريف ميمي يان  ش عديالت         CVAگردد. اين نوع ز ــوص ت هاتر در خص نه ت بدون در نظر گرفتن هر گو

شرايط پاراگراف   ارزش سرمايه، تحت  سر مي  75گذاري بدهي كه از  سبه مي ك هاي موزون . دارايي244شود گردد، محا

ــتقه خارج از بورس مي ــتفاده تحت تبه ريســك براي طرف مقابل قرارداد مش واند به عنوان وزن ريســك قابل اس

ستاندارد يا رتبه  ضربدر مانده  رويكرد ا شود. اين كاهش     EADبندي داخلي  سبه  سط   EADطرف مقابل، محا تو

  شود. استفاده نمي CVAاي ريسك براي تعيين پوشش سرمايه CVAهاي حاصله زيان

  طرف مقابل ياعتبارت يفيسك با كيمعكوس منابع در معرض ر همبستگيسك ير

  شود:در سند بال دو به صورت زير بازنگري مي 4پيوست  57پاراگراف  .35

ستگي معكوس منابع در معرض      . بانك57 سك همب سطح بااليي از ري سكي كه منجر به  ها بايد منابع در معرض ري

سك   سايي كنند. آزمون بحران و تجزيه و تحل    كيفيت اعتباري طرف مقابل مي باري شنا سناريو بايد  يلشود را  هاي 

                                                 
ست با زيان          CVAزيان   244 سك برابر ا سك براي تعيين مانده منبع در معرض ري شده از منابع در معرض ري سر  رزش مربوط به بدهكاري اقبل از تعديالت  CVAك
)DVA   شود. وقتي كه  ) كه به صورت جداگانه از سرمايه كسر ميDVA      ،يان زبه صورت جداگانه از سرمايه بانك كسر نشودCVA  ن منبع مورد استفاده براي تعيي

  خواهد بود. DVAدر معرض نكول خالص از 
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شوند. چنين        سايي عوامل ريسك كه به طور مثبت با ارزش اعتباري طرف مقابل همبستگي دارند، طراحي  شنا براي 

شوك  ها هاي جدي در زمان تغيير ارتباط بين عوامل ريسك را مورد بررسي قرار دهد. بانك  آزموني بايد امكان وقوع 

ستگي معكوس منابع در     سك كلي همب صول،    بايد ري سك با كيفيت اعتباري طرف مقابل را بر مبناي مح معرض ري

ها بايد به مديريت ارشد و كميته منطقه، صنعت يا ساير طبقاتي كه مربوط به كسب و كار است، پايش كنند. گزارش 

 مناسب هيأت مديره به صورت منظم به منظور رسيدگي به اين نوع ريسك و اتخاذ اقدامات الزم براي مديريت آن،    

   ارايه شود.

 كيفيتسك با يمعكوس منابع در معرض ر يسك همبستگيكه ر يزمان 4وست يپ ينه خاص ركن اول و بازنگريپوشش هز ياجرا
  شود.يم ييطرف مقابل شناسا ياعتبار

ــبه منبع در معرض نكول، ارزش باالتري از منبع در معرض نكول را برا        .36 ي به منظور اجراي الزاماتي كه محاس

طرف  يت اعتباريفيا كبسك  يمعكوس منابع در معرض ر يسك همبستگ  يرهاي مقابل در زمان شناسايي   طرف

ــ 58و  29هاي  بال دو و پاراگراف   متن 423كند، پاراگراف   ، منعكس ميمقابل   ــورت زير مورد   4ت پيوس به ص

  گيرد:بازنگري قرار مي

ك ي. هر نهاد حقوقي مستقل كه بانك در معرض ريسك آن قرار دارد بايد به صورت جداگانه تعيين رتبه شوند. 423

ــت       ــياس ــامل              بانك بايد داراي س هاي قابل قبول مقام ناظر در ارتباط با هر نهاد در يك گروه مرتبط به يكديگر ش

بندي يكســان به برخي يا تمام نهادهاي مرتبط به يكديگر شــرايط، امكان تخصــيص رتبه آنشــرايطي كه تحت 

سياست       شد.  شود، با شامل فرايندي براي  بررسي  سايي  ش هاي مذكور بايد  ستگ  يرنا معكوس منابع در  يسك همب

ها است، آنخاص براي هر يك از نهادهاي حقوقي كه بانك در معرض  طرف مقابل يت اعتباريفيسك با كيمعرض ر

شد. مراودات با طرف  ستگ  خاص سك يرهاي مقابل كه با  يعتبارات يفيسك با ك يمعكوس منابع در معرض ر يهمب

سبه منبع در معرض نكول براي اين منابع در معرض       در مورد آن طرف مقابل ست، در زمان محا شده ا سايي  شنا ها 

  مراجعه شود). 4، پيوست 58نكول، به صورت متفاوتي مورد بررسي قرار گيرد (به پاراگراف 

ستفاده از مدل داخلي، مقدار منبع در معرض ريسك يا منبع در معرض نكول به عنوان ح  29 ضرب آلفا  . هنگام ا صل  ا

ستثناء طرف   EPEدر  شرح مندرج در زير (به ا  يسك همبستگ  يربه عنوان اشخاص داراي   هاي مقابلي كهمؤثر، به 

  شود:شوند.) محاسبه ميشناخته مي 58اراگراف پ -طرف مقابل يت اعتباريفيسك با كيمعكوس منابع در معرض ر

ــك خاص  ". يك بانك در معرض    58 ــتگريس ــك با ك يدر معرض رمعكوس منابع   يهمبس طرف  يت اعتبار ي فيس

شد، ا يم "مقابل شرا يبا ست كه منبع در معرض ر  يطين در  با  يادينده به طرف مقابل خاص به مقدار زيسك آ يا
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سهام خود    داشته باشد.   ياحتمال نكول طرف مقابل همبستگ  شركتي كه اوراق اختيار معامله را روي  به عنوان مثال، 

شد،  مي ستگ  يرفرو را در خصوص منابع   طرف مقابل يت اعتباريفيسك با ك يعكوس منابع در معرض رم يسك همب

بايد داراي رويه             در معرض ريســك براي خريدار ايجاد مي    بانك  قابل اســت.  خاص طرف م كه  هايي براي  كند 

سايي، پايش و كنترل    ستگ  خاص سك يرشنا  طرف مقابل يت اعتباريفيسك با ك يمعكوس منابع در معرض ر يهمب

، CCRاي يابد، باشــد. براي محاســبه پوشــش ســرمايهكه با شــروع معامله آغاز و در طول حيات معامله ادامه مي

صلي وجود دارد و      شر ا صوص مواردي كه ارتباط حقوقي بين طرف مقابل و نا ستگ  خاص سك يرابزارها در خ  يهمب

سازي است، نبايد در مجموعه خالصشناسايي شده  طرف مقابل يت اعتباريفيسك با ك يمعكوس منابع در معرض ر

سوآپ     شود. به عالوه، براي  هاي نكول اعتباري داراي يك نهاد مرجع كه ارتباط ساير معامالت با طرف مقابل لحاظ 

صلي وجود دارد و     شر ا ستگ  خاص سك يرحقوقي بين طرف مقابل و نا سك با  يمعكوس منابع در معرض ر يهمب

شد     طرف مقابل يت اعتباريفيك سايي  سك طرف   شنا ست، منبع در معرض نكول در ارتباط با منبع در معرض ري ه ا

صلي        شر ا صفانه باقي مانده ابزارهاي پايه با فرض نا ست با زيان كامل مورد انتظار در ارزش من سوآپ برابر ا مقابل 

ها ابزار پايه، بانكدر مرحله تصفيه قرار داشته باشد. استفاده از زيان كامل مورد انتظار در ارزش منصفانه باقي مانده 

شناسايي ارزش بازار كاهش يافته و هر نوع پوشش    سوآپ را مجاز به  شاره  هاي موردانتظار در ارتباط با  هاي مورد ا

بندي داخلي پايه يا پيشرفته براي هاي استفاده كننده از رتبهكند. به همين ترتيب، زيان با فرض نكول براي بانكمي

هاي اســتفاده كننده از رويكرد اســتاندارد، براي بانك 245درصــد در نظر گرفته شــود. 100هاي مذكور، معادل ســوآپ

سهام، اوراق اختيار معامله     وزن ريسك همانند وزن ريسك يك معامله بدون پوشش مي     شتقه  شد. براي اوراق م با

شركت كه يك رابطه حقوقي   مقابل و  بين طرف اوراق قرضه، معامالت تأمين مالي اوراق بهادار و غيره مرتبط با يك 

 طرف مقابل يت اعتباريفيسك با ك يمعكوس منابع در معرض ر يهمبستگ  خاص سك يرشركت اصلي وجود دارد و   

ست، منبع در معرض نكول برابر است با ارزش معامله با فرض نكول اوراق پايه. با        شده ا سايي  شنا در رابطه با آن 

ستفاده مجدد از محا    ضيح كه اين امر باعث ا سك بازار) كه قبال دربردارنده فرض    اين تو سبات ممكن و موجود (ري

  درصد قرار گيرد.  100زيان با فرض نكول بوده است شود كه زيان با فرض نكول بايد معادل 

  ضريب همبستگي ارزش بازار براي نهادهاي مالي بزرگ  .2

                                                 
اي براي منبع در معرض ريسك پايه تحت شرايط سند بدون كاهش    توجه شود كه بازيابي در خصوص ابزار پايه اين قرارداد سوآپ امكان داشته باشد. الزامات سرمايه        245

سك با كيفي       ستگي معكوس منابع در معرض ري سك همب سوآپ كه ري سايي مي   براي قرارداد  شنا ست كه اين منبع در  ت اعتباري را  كند. به طور كلي اين بدان معني ا
سرمايه     اي مرتبوط به معامالت بدون پوشش (با اين فرض كه اين منبع در معرض ريسك پايه يك منبع در معرض ريسك     معرض ريسك پايه وزن ريسك و ترتيبات 

  اعتباري بدون پوشش است) را خواهد گرفت.
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  گيرد:بازنگري قرار ميسند بال به صورت زير مورد  272، پاراگراف AVCسازي ضريب به منظور پياده .37

به صورت مبلغ (به عنوان   EADشوند و  به صورت اعشاري (درصد) محاسبه مي     LGDو  PD. در اين بخش، 272

شده باشد. براي منابعي كه در معرض ريسك نكول        مثال، يورو) مي باشد، مگر اين كه مشخصاً مورد ديگري تعيين 

   246سك عبارت است از:هاي موزون به رينيستند، فرمول محاسبه دارايي

  
 LGD) براي منبع در معرض ريسك نكول شده برابر است با مبلغ بيشتر بين صفر و تفاوت بين      Kسرمايه الزامي ( 

ون به  ). دارايي موز471) و بهترين تخمين بانك از زيان مورد انتظار (مندرج در پاراگراف        468آن (وفق پاراگراف  

  خواهد بود. EADو  k ،12,5ده حاصلضرب ريسك براي منبع در معرض ريسك نكول ش

د، براي پارامتر همبستگي تمام منابع در معرض ريسك به نهادهاي مالي كه داراي معيارهاي زير باشن    1,25ضريب  

  شود:اعمال مي

ت مادر و ميليارد دالر باشد. آخرين صورت مالي حسابرسي شده شرك       100ها حداقل هاي آننهادهاي مالي تحت نظارت كه كل دارايي -
شده بايد براي تعيين ميزان دارايي    سته تلفيق  ستاي هدف اين پاراگراف، نهاد مالي تحت    نهادهاي واب ستفاده قرار گيرد. در را ها مورد ا

شخص حقوقي مهم در گروه تلفيقي توسط مقام       ست كه هر  سته آن ا ضع  قرراتمنظارت به عنوان نهاد مالي و نهادهاي واب گذار كه و
هاي بيمه تحت نظارت، تواند شامل شركت  المللي است، مورد نظارت قرار گيرد. اين مي ات احتياطي منطبق با معموالت بينكننده الزام

  دادهاي آتي و شكوفايي مالي باشد. ها، بازرگانان كمسيون قرارگران، بانككارگزاران و واسطه

ها، تحت نظارت نيســـتند. نهادهاي مالي كه تحت نظارت نيســـت، در راســـتاي اهداف اين نهادهاي مالي كه بدون توجه به اندازه آن -
دهي، فاكتورينگ (تنزيل اسناد  هاي مالي، قرضها شامل مديريت دارايي پاراگراف عبارتند از نهادهاي حقوقي كه كسب و كار اصلي آن  

                                                 
246  Ln .عبارت است از لگاريتم طبيعي است  
)x(N  ــان مي ــتاندارد را نش ــادفي نرمال اس ــفر و تابع توزيع تجمعي براي يك متغير تص ــادفي نرمال با ميانگين ص دهد (به عبارت ديگر، احتمال اين كه يك متغير تص

ساوي   1ميانگين  شد. (  xكمتر يا م شان مي     تابع توزيع تجمعي نرمال معكوس براي يك متغير  z(Gبا ستاندارد را ن صادفي نرمال ا به  xدهد (به عبارت ديگر ارزش ت
و  NORMSDIST). تـابع توزيع تجمعي نرمـال و تـابع توزيع تجمعي نرمـال معكوس بـه عنوان مثـال در نرم افزار بـه عنوان توابع        z)x(N=نحوي كـه  

NORMSINV باشد.مي  
  يرند.اي صفر در نظر بگها بايد براي اين مورد پوشش سرمايهمنبع در معرض ريسك دولتي شود، بانك اي منفي براياگر اين محاسبه منجر به پوشش سرمايه 43
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ــازي   المللي)، ليزين تجاري بين  ــرماگ، ارايه ارتقاء اعتباري، اوراق بهادارسـ ــوين ماليام يها، نهادها يگذارهي ، سـ ه ي ، خدمات مركز تسـ
 ف شده توسط ناظران.يتعر يخدمات مال يهاتير فعاليو سا ي، مبادالت ملكيمركز

  

  سكير ياهيقه و دوره حاشيافته توسط وثيمقابل پوشش  يهاطرف .3

  اي ريسكافزايش دوره حاشيه

شيه   منظور پيادهبه  .38 سك، پاراگراف سازي دوره حا ست  ii(41) و i(41هاي جديد اي افزايش يافته ري  4) به پيو

  :شودسند بال دو اضافه مي

41)i             ،ــاني ارزش معامالت بطور روزانه ، به عنوان يك حداقل نظارتي روز  5) براي معامالت، منوط به به به روزرس

هاي روز كاري براي ســاير مجموعه 10ســازي براي معامالت ســبك بازخريدي، و هاي خالصكاري براي مجموعه

شده به منظور مدل   سازي براي دوره حاشيه  خالص چنيني، بكار داراي توافقات اين EADسازي  اي ريسك استفاده 

  شود:تري استفاده ميشود. در موارد زير حداقل نظارتي باالگرفته مي

 عدد باشد، حداق نظارتي   5000سازي كه تعداد معامالت در هر مقطع در كي فصل بيش از   هاي خالصبراي تمام مجموعه
 شود.اي ريسك بكار گرفته ميروز كاري براي دروه حاشيه 20

 شتقه خارج     هاي خالصراي مجموعهب شتر كه دربردارنده وثيقه غيرنقد بوده يا يك ورقه م سازي دربردارنده يك معامله يا بي
باشد. در اين راستا، وثيقه غيرنقد و اوراق روز كاري مي 20از بورس كه به آساني قابليت جايگزيني را ندارد، حداقل نظارتي، 

ساني     شتقه خارج از بورس كه به آ شرايط بحراني باز م شده و بدون وجود  قابليت جايگزيني ندارد بايد در ارتباط با  ار تعيين 
ــنه     بازارهاي در حال فعاليت دايم كه در آن       تواند  هاي مختلفي از قيمت را مي  ها طرف مقابل در طول دو روز يا كمتر مضـ

د وثيقه) يا صرف (در مورد كس كننده كسر (در مورداشته باشد به نحوي كه بازار تغيير نكرده يا قيمتي را نشان دهد كه منع
ــتقه خارج از بورس) در بازار مي ــد. نمونهورقه مش ــعيتباش ــامل  هايي كه معامالت غيرنقد لحاظ ميهايي از وض ــوند ش ش

 گذاريراي اهداف ارزشمعامالتي كه به طور روزانه به روزرساني نشود و معامالتي كه منوط به ترتيبات خاص حسابداري ب   
سبك بازخريدي بر پايه اوراق بهاداري كه ا     شتقه خارج از بورس يا معامالت  شد (مانند اوراق م سط    با صفانه آن تو رزش من

 گردد). شود، تعيين ميها در بازار مشاهده نميهايي كه ورودي آنمدل
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    شد كه آيا معامالت يا اوراق بهاداري كه وثيقه مي شته با گيرد، در يك طرف مقابل خاص به عالوه، يك بانك بايد توجه دا
ه جايگزيني معامالت آن است تمركز دارد يا خير و اگر آن طرف مقابل به صورت ناگهاني از بازار خارج شود، آيا بانك قادر ب

 يا خير؟

41)iiدر طول يساز ه در خصوص مجموعه خاص خالص ين حساب حاش  يتأم يش از دو فراخوان براي). اگر بانك ب ،

شته ت    صل گذ ست به نحو دو ف ش يكه ب يجربه كرده ا ش   ير ياهيش از دوره حا شد، بانك با يسك طول ك د از يده با

ستفاده از دوره حاش  يطر شده نظارت ييسك كه حداقل دو برابر حداقل تع ير ياهيق ا  يساز مجموعه خالص يبرا ين 

  د.يمذكور را منعكس نما يخيباشد، تجربه تاريم يدو فصل بعد يبرا

41)iii      براي تجديد نظر در ميزان وديعه با دوره زماني .(N            روز، بدون توجه به روش تعديل يا مدل كاملIMM ،

روز منهاي يك روز باشد.  N، به اضافه Fقدار تعيين شده نظارتي،اي ريسك بايد حداقل معادل حداقل مدوره حاشيه

  به عبارت ديگر،   

  
گذاري مبتني بر بازار يا تجديد نظر در      هاي نگهداري متفاوت و ارزش   بال دو، (تعديالتي براي دوره   167پاراگراف  

  شود:ميزان وديعه بطور روزانه) با پاراگراف زير جايگزين مي

  . حداقل دوره نگهداري براي محصوالت مختلف در جدول زير خالصه شده است.167

  شرط  حداقل دوره نگهداري  نوع معامله

  تجديد نظر در ميزان وديعه بطور روزانه  روز كاري 5  معامله سبك بازخريدي

  تجديد نظر در ميزان وديعه بطور روزانه  روز كاري 10  ساير معامالت بازار سرمايه

  گذاري) روزانهتجديد ارزيابي (ارزش  روز كاري 20  دهي داراي پوششوام

  

ــازي كه داراي معيارهاي     زماني كه بانك داراي چنين معامله يا مجموعه خالص           ) ii(41) يا  i(41اف هاي  پارگر س

ست   شرايط پاراگراف       4پيو سك كه تحت  شيه اي ري شد، حداقل دوره نگهداري بايد معادل دوره حا هاي مذكور با

  شود، باشد.استفاده مي

  شود:بال دو (استفاده از مدل ها) با پاراگراف زير جايگزين مي 179پاراگراف 

شناختن مدل هاي داخلي ريسك بازار براي معامالت سبك بازخريدي . معيارهاي كمي و كيفي براي به رسميت 179

صوالً همانند موارد مندرج در پاراگراف     شابه، ا ساير معامالت م شد.  مي LXXVI(718تا LXXIV(718 )هاي (و  با
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ر روز كاري مندرج د 10روز كاري به جاي  5با توجه به دوره نگهداري، براي معامالت سبك بازخريدي، حداقل دوره 

ستفاده از رويكرد مدل     ، ميc)(LXXVI(718پاراگراف ( شرايط براي ا ساير معامالت واجد  شد. براي  هاي ارزش با

كاري به عنوان دوره نگهداري در نظر گرفته مي     10در معرض خطر،  حداقل دوره نگهداري بايد براي       روز  ــود.  ش

بزار مورد نظر، مناسب نيست، بايد به سمت بيشتر ابزارهايي كه دوره نگهداري مذكور با توجه به وضعيت نقد بودن ا 

سازي كه  بودن تعديل شود. حداقل، زماني كه بانك داراي معامله سبك بازخريدي يا موارد مشابه يا مجموعه خالص   

ــت ii(41) يا  i(41معيارهاي مندرج در پاراگراف هاي       ــند، حداقل دوره نگهداري بايد دوره         را دارا مي 4) پيوس باش

شرايط پاراگراف هاي مذكور استفاده مي    ايحاشيه  )، iii(41شود، در تركيب با مندرجات پاراگراف  ريسك كه تحت 

  باشد. 

  مؤثر EPEبازنگري روش ساده براي تخمين 

  شود:به صورت زير بازنگري مي 2در سند بال  4پيوست  41پاراگراف  .39

ساده: بانكي كه مي 41 سازي كند، اما  بهادار مدل ي از كارگزار اوراقگيررا بدون توافقات قرض EPEتواند . روش 

ــطح بااليي از پيچيدگي    نمي ــازي هاي مدل براي مدل   تواند به س گيري از كارگزار  همراه با توافقات قرض   EPEس

ــد، مي  اوراق گذاري مجدد و تعيين   گذار منوط به وديعه   هاي مقابل وديعه    تواند از روش زير براي طرف بهادار برس

ــروح در پاراگراف   ارزش روزان  ــتفاده كند.  i(41ه مبتني بر بازار مش ــاده    247)، اس  EPEاي از روش مذكور تقريب س

  ):b) و (aگذار برابر است با مقدار كمتر بين موارد (مؤثر براي يك طرف مقابل وديعه EPEمؤثر بوده و 

a (EPE ضافه هرگونه  مؤثر بدون وثيقه وديعه گذاري يا گذاري روزانه و فرايند وديعهاز قبيل ارزشاي كه بدون مواردي ثيقهواي، به ا
  ستقل ديگري)؛ يامنبع در معرض ريسك جاري نزد طرف مقابل قرار داده شده است (به عبارت ديگر، وديعه اوليه يا مقدار م

b   شان ضافي كه ن شيه   ) يك بخش ا سك در طول دوره حا سك مي دهنده افزايش بالقوه در منبع در معرض ري ش اي ري ضافه  با د به ا
  مقدار بزرگتر بين:

i         سر ارزش اين شده و پس از ك شده يا توثيق  شامل تمام وثايق جاري نگهداري  سك جاري  ستثناء  و. منبع در معرض ري ثايق، به ا
  اي كه فراخوان شده يا محل مناقشه باشد؛ ياوثيقه
ii ــده يا ت ــامل تمام وثايق نگهداري ش ــرايط . بزرگترين منبع در معرض ريســك خالص، ش ــده تحت ش گيري از رضقتوافق وثيق ش

هاي قابل اعمال، حداقل شــود. اين مبلغ، بايد منعكس كننده همه آســتانهبهادار اســت كه منجر به فراخواني وثيقه نمي كارگزار اوراق
  وافق مذكور باشد.تاوليه تحت شرايط  مقادير انتقال، مقادير مستقل و مبالغ وديعه

شاره، با رابطه     ضافه مورد ا سبه مي  E[max(∆MtM,0]مبلغ ا ست (به عبارت   […]Eشود كه در آن  محا  ديگربه معناي انتظار ا
اي ريسك. تغييرات در ارزش  عبارت است از تغيير ارزش مبتني بر بازار معامالت در طول دوره حاشيه   MtM∆ميانگين سناريوها) و  

                                                 
تواند توسط بانكي كه عضو نهاد تسويه مركزي براي گيرد، روش مذكور ميمؤثر بكار مي EPEگيري زماني كه يك بانك به طور كلي اين روش ساده را براي اندازه  247

  شود، استفاده شود.هايي كه منجر به مبادالت بعدي با نهاد تسويه مركزي مياد مذكور و با مشتريان شامل آنمعامالت خود با نه
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هاي داخلي منعكس شود ولي در اين دوره هيچ نوع پرداخت وثيقه ب تعديل نظارتي يا روش تخمينوثيقه بايد با استفاده از روش ضري
ــيه    ــك منوط به حداقل ميزان نظارتي مندرج در پاراگراف هاي         وجود ندارد. دوره حاشـ ــد. آزمون  ) ميiii(41) تا  i(41اي ريسـ باشـ

ــوع را كه آيا منابع در معرض ريســك جاري پس ــازگار با پيشآزمايي بايد اين موض ــب و س ــاده در طول تمامي متناس بيني روش س
ســازي داراي هاي حاشــيه ريســك براي يك ســال اســت يا خير، مورد آزمون قرار دهد. اگر برخي معامالت در مجموعه خالصدوره

، اين موضوع  هاي فاكتور ريسك باشد  سازي بدون معامالت مذكور داراي حساسيت   سررسيد كمتر از يك سال بوده و مجموعه خالص   
شود. اگر پس  شان دهد كه  بايد در نظر گرفته  ستفاده     EPEآزمايي ن ست بانك بايد اقدامات الزم را جهت ا مؤثر داراي كم برآوردي ا

  آزمايي از قبيل افزايش ميزان تغييرات فاكتور ريسك، اتخاذ نمايد. كارانه از روش انجام پسمحافظه

  EADاز انعكاس عوامل تنزل در  يريجلوگ

ست  iv(41، پاراگراف جديد EADوجود عوامل تنزل در از  يريبه منظور جلوگ .40 ضافه     4) به پيو صورت زير ا به 

  شود:مي

41)ivــتفاده كننده از رو). بانك ود در قرارداد وثيقه كه را به علت شـــرط موج EADهاي داخلي نبايد اثر كاهش در ش مدلهاي اسـ
  دارد، در نظر بگيرند.تباري طرف مقابل الزام ميدريافت وثيقه را در صورت كاهش كيفيت اع

  قهيبخش وث ياتيبهبود عملكرد عمل يبرا ياضافه نمودن الزامات

شده براي بهبود عمليات بخش وثيقه بانك، دو پاراگراف جديد    به منظور پياده .41 ) و i(51سازي الزامات طراحي 

51)ii (777اضــافه و پاراگراف  4) به پيوســتx ي نظارتي به صــورت زير فرايند بررســ -دوم: ركن 3) بخش

 شود:بازنگري مي

51)iــتفاده مي). بانك ــبه و  هاي كه روش مدل داخلي را اس ــئول محاس كنند بايد واحد مديريت وثيقه كه مس

ــطح گزارش        ــتقل، ميزان   فراخواني وديعه، مديريت اختالفات مربوط به فراخواني وديعه و س دهي مقادير مس

ر آن به صــورت روزانه و شــكل صــحيح اســت را دارا باشــد. واحد مذكور بايد يكپارچگي  وديعه اوليه و تغيي

ــل كند كه با منابع مرتبط         ــتفاده براي ايجاد فراخواني وديعه را كنترل كرده و اطمينان حاص اطالعات مورد اس

ــور داده ــتفاده مجدد از وثيقه (به ص ــت. اين واحد همچنين بايد ميزان اس ــازگار اس ت نقدي و اي در بانك س

به طرف        نك  با كه  قدي) و حقوقي  قه آن      غيرن بل خود براي وثي قا ند. چنين     ها مي هاي م يابي ك هد را رد د

شود و شرايط آن شامل    اي كه استفاده مجدد مي هاي وثيقهدهنده طبقات داراييهاي داخلي بايد نشان گزارش

سررسيد باشد. اين واحد بايد تمركز بر ي    شده توسط بانك   ك طبقه وثيقهابزار، كيفيت اعتباري و  اي پذيرفته 

سي             شكل كافي براي برر صل كند كه اين واحد به  شد بايد اطمينان حا شد. مديريت ار شته با را مد نظر دا
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شرايط بحران داراي نيروي كافي باشد و بانك را قادر    ها و چالشفراخوان صورت به موقع حتي در  هاي آن به 

 شي از حجم معامالت را محدود كند. هاي بزرگ ناسازد تا تعداد چالش

51)ii   صو صحيح مديريت وثايق را ايجاد و نگهداري كرده و به  رت ). واحد مديريت وثيقه بانك بايد اطالعات 

شود. اين گزارش    شد گزارش  شامل اطالعات درباره نوع وثيقه (نقدي و  منظم به مديريت ار گري داخلي بايد 

ــد. گزار مذكور بايد همچنين روند        ل فراخواني وديعه و چالش  بندي و دلي  غيرنقدي)، اندازه، زمان    هاي آن باش

  مربوط به اين اطالعات را منعكس نمايد.

777)x      ستم مديريت سي ستقلي از  سي م سي داخلي خود    CCR). بانك بايد يك برر سابر را از طريق فرايند ح

كار و واحد مســتقل كنترل  ار كســب وهاي واحد معامله و اعتبايجاد نمايد. بررســي مذكور بايد شــامل فعاليت

CCR    باشد. بررسي فرايند مديريتCCR  آل كمتر از يك بار بايد در فواصل زماني منظمي قرار گيرد (بطور ايده

  در سال نباشد) و بايد حداقل موارد زير را مورد بررسي قرار دهد:

 سازي سيستم مديريت كفايت مستندCCR و فرايند آن؛ 

  مديريت وثيقه؛سازمان واحد 

  سازمان واحد كنترلCCR؛ 

 سازي اقدامات يكپارچهCCR با مديريت ريسك؛ 

 گذاري مورد استفاده توسط كاركنان اداره هاي ارزشگذاري ريسك و سيستم   هاي قيمتفرايند تأييد مدل

 عملياتي و اداره پشتيباني؛

 گيري تصديق هر نوع تغيير با اهميت در فرايند اندازهCCR؛ 

 گيري ريسك؛تعيين شده توسط مدل اندازه هاي اعتباري طرف مقابلريسك گستره 

 يكپارچگي سيستم اطالعات مديريت؛ 

  صحت و ميزان كامل بودن اطالعاتCCR؛ 

    شرايط حقوقي و قانوني قراردادهاي خالص صحيحي از  گيري منبع در در اندازه سازي و وثيقه انعكاس 

 معرض ريسك؛

 ها اي مورد استفاده براي استفاده از مدلموقع بودن و قابليت اتكاي منابع داده آزمايي سازگاري، بهراستي

 اي مذكور؛شامل استقالل منابع داده

 صحت و تناسب فرضيات مربوط به پراكندگي و همبستگي؛ 
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  صحت محاسبات ارزشيابي و انتقال ريسك و 

 آزمايي متناوب.آزمايي صحت مدل از طريق پسراستي 

  IMMهاي به كنترل استفاده مجدد از وثيقه توسط بانكالزمات مربوط 

) به iii(51ه مجدد از وثيقه، پاراگراف جديد ها در خصــوص اســتفادســازي الزامات مربوط به كنترلبراي پياده .42

 شود:اضافه مي 4صورت زير به پيوست 

51)iii ستفاده كننده از روش مدل صل كنند كه  هاي داخلي بايد اطم). بانك ا ست  ينان حا هاي مديريت نقد سيا

ــكطور همآن به ــيه هاي وديعه پيش هاي نقدينگي فراخوان زمان، ريس ــاير انواع  رو در زمينه حاش تغيير و س

شوك      شرايط  ستقل، تحت  شرو براي  هاي منفي بازار، فراخوانوديعه، از قبيل وديعه اوليه يا م هاي بالقوه پي

هاي ناشــي از تنزل بالقوه در رتبه اي مقابل و فراخوانهبازگرداندن وثيقه اضــافي توثيق شــده توســط طرف

ــتفاده مجدد از وثيقه                عمومي خود را مدنظر قرار مي  ــل كند كه ماهيت و افق اس دهد. بانك بايد اطمينان حاص

ضي،   در معرض  سازگار با نيازهاي نقدينگي آن بوده و توانايي آن را در توثيق يا بازگرداندن وثيقه در زمان مقت

 ر ندهد.خطر قرا

  اده از تعديل نظارتي براي انتقال وثيقه خارج از بورس غيرنقدي به معادل نقديها براي استفالزام بانك

فاده از تعديالت نظارتي براي وثيقه       .43 ــت جديد        به منظور اس پاراگراف  خارج از بورس،  به  i(61هاي غيرنقدي   (

 به صورت زير اضافه خواهد شد: 4پيوست 

61)iسازي سبات منبع در معرض نكول براي اوراق مشتقه خارج از بورس، اگر قادر به مدل). يك بانك در محا

غيرنقد با همان ارز منبع  در معرض ريسك،   وثيقه و منبع در معرض ريسك نباشد براي شناسايي تأثير وثيقه    

كند را رعايت مي هايي از آن تعديل هابايد تعديالتي كه استانداردهاي روش جامع وثيقه مالي همراه با تخمين 

  يا تعديالت نظارتي استاندارد را مورد استفاده قرار دهد.

سازي وثيقه غيرنقد همراه با اوراق بهادار پايه براي اوراق مشتقه خارج از بورس و معامالت تأمين مالي الزامات مربوط به مدل
  )SFTsاوراق بهادار (

ستحكام وثيقه غيرنقد، پ   .44 ضافه   به 4) به پيوست  ii(61اراگراف جديد به منظور حصول اطمينان از ا صورت زير ا

 خواهد شد:
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61)iiــامل اثر وثيقه بر تغييرات در ارزش بازار مجموعه خالص ــد، بانك بايد ). اگر مدل داخلي ش ــازي باش س

سبات منبع در معرض نك    سك، در محا ول وثيقه را به عنوان وثيقه غير نقدي با ارزي غير از منبع در معرض ري

  سازي كند. براي معامالت تأمين مالي اوراق بهادار مدل

  يسك اعتباري براي اضافه نمودن الزام كيفي مديريت وثيقهبازنگري بخش كاهش ر

قه براي حصول اطمينان از اين موضوع كه منابع كافي به عمليات منظم توافقات حساب وديعه براي اوراق مشت     .45

صيص داده مي  SFTهاي مقابل خارج از بورس و طرف ست       تخ سيا صول اطمينان از  صحيح  شود، و ح هاي 

 شود:) به متن اصلي سند بال  به شكل زير اضافه ميi(115مديريت وثيقه، پاراگراف جديد 

115)iساب وديعه براي اوراق    ). بانك صل كنند كه منابع كافي به عمليات منظم توافقات ح ها بايد اطمينان حا

صحت فراخوان  SFTهاي مقابل مشتقه خارج از بورس و طرف  ها و زمان پاسخ به  كه از طريق به موقع بودن و 

ست  شود. بانك شود، تخصيص داده مي  گيري ميرو اندازههاي پيشفراخوان سيا هاي مديريت ها بايد داراي 

  وثيقه براي كنترل، پايش و گزارش موارد زير باشند:

    ساب وديعه اوراق بهاد سك موردي كه توافقات ح دهد (از قبيل پراكندگي و ار را در معرض آن قرار ميري

 نقدينگي اوراق بهادار مبادله شده به عنوان وثيقه)

 ريسك تمركز به انواع خاصي از وثيقه 

      شامل كسري بالقوه نقدينگي ناشي از استفاده مجدد از وث يقه استفاده مجدد از وثيقه (نقدي و غيرنقدي) 

 دريافت شده از طرف هاي مقابل، و 

 هاي مقابل قرار دارد.اي كه نزد طرفواگذار نمودن حقوق وثيقه 

  بازنگري متن براي ايجاد تعديالت نظارتي استاندارد براي وثيقه اوراق بهادار سازي

سازي، پاراگراف جديد  سازي تعديالت نظ براي پياده .46 ضافه  i(145ارتي براي وثيقه اوراق بهادار ) به متن بال ا

 شود:صورت زير بازنگري مي به 151شده و پاراگراف 

145)i ــرف ــازي)، ص ــازي مجدد (مندرج در چارچوب اوراق بهادارس بندي نظر از هر نوع رتبه) اوراق بهادارس

شرايط به عنوان وثيقه مالي نمي  ستفاده از روش   اعتباري، واجد  شند. اين ممنوعيت زماني كه بانك در حال ا با
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ــد،       تعديل نظارتي، روش تخمين تعديالت، روش ا     رزش در معرض خطر بازخريدي يا روش مدل داخلي باش

  شود. بكار گرفته مي

ستاندارد (با فرض ارزش گذاري مبتني بر بازار روزانه، وديعه 151 گذاري مجدد . جدول زير تعديالت نظارتي ا

  باشد:روزه) به صورت درصد مي 10روزانه و دوره نگهداري 

منابع در معرض ريسك   ساير ناشرين  هادولت  قي ماندهسررسيد با  رتبه انتشار براي اوراق بدهي
  اوراق بهادارسازي

AAA  تاAA-/A-1 

  2  1  0,5  ا سال <
  8  4  2  سال 5 <ا سال  >

  16  8  4  سال 5 >

A+  تا BBB-/A-2/A-3/P-3  و اوراق
  بهادار بدون رتبه بانك

  4  2  1  ا سال <
  12  6  3  سال 5 <ا سال  >

  24  12  6  سال 5 >

BB+  تاBB- واجد شرايط نيست  واجد شرايط نيست  15  تمامي سررسيدها  
  15  سهام شاخص اصلي

  25  ساير سهام
UCITS/ گذاري هاي سرمايهصندوق

  مشترك وجه نقد با همان ارز
  بيشترين ضريب تعديل قابل كاربرد براي هركدام از اوراق در صندوق

  صفر
هادارسازي به عنوان منابع در معرض ريسكي كه تعريف مندرح در چارچوب باين وجود، منابع در معرض ريسك اوراق هاي همراه جدول آورده نشده است. با (پانويس

  شود.)كند، تعريف ميبهادار سازي را رعايت مياوراق

  باال يمقابل با درجه اهرم يبات مربوط به طرف هايترت

هاي دهنده اين موضوع است كه تخمين  كميته بر اين باور است كه مناسب است كه يك الزام كيفي كه نشان      .47

PD نده عملكرد دارايي           براي طرف يد منعكس كن با باال  با درجه اهرمي  بل  قا ناي دوره   هاي آن هاي م ها بر مب

صورت زير    415ف بحراني باشد را اضافه كند و بنابراين يك پاراگراف جديد بعد از پاراگرا   عرفي مسند بال به 

 كند:مي

415)iهاي  ). تخمينPD ــتند يا براي آن        براي قرض هايي كه   گيرندگاني كه داراي درجه اهمرمي بااليي هس

ست، بايد عملكرد دارايي   ها غالباً داراييهاي آندارايي شده ا هاي داراي هاي پايه را بر مبناي دورههاي مبادله 

  نشان دهد.  نوسانات بحراني را

  ي (نهادهاي تسويه مركزي)مقابل مركز يهاطرف  .4

سيستم   .48 سازمان بين CPSSهاي تسويه و پرداخت ( كميته بال از كار در جريان كميته  المللي كميسيون اوراق  ) و 
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ــي IOSCOبهادار (  به   ي، قدردان CPSS‐IOSCO 2004ي مقابل مركز   يها طرف يبرا ييرهنمودها ) براي بررس

ــتانداردها يل بازنگريمنوط به تكمآورد. يعمل م ــويه   CPSS‐IOSCO ياس ــك نهادهاي تس كه مديريت ريس

سك نهادهاي مذكور بر   مركزي را پوشش مي  سرمايه نظارتي را براي منابع در معرض ري دهد، كميته ترتيبات 

ه صــورت ، اعمال خواهد كرد. كميته بCPSS‐IOSCOمبناي تطبيق اين نهادها با اســتانداردهاي توســعه يافته 

سك بانك    جداگانه به عنوان رهنمود عمومي، مجموعه سرمايه منابع در معرض ري اي از قواعد مرتبط با تجهيز 

و  2011در خصوص نهادهاي تسويه مركزي را منتشر خواهد كرد. مجموعه استانداردهاي مذكور در طول سال 

ستاندارده    CPSS‐IOSCOپس از تكميل و بعد از اين كه  ساني ا شاره را تكميل نمود، نهايي  به روزر اي مورد ا

زمان با ساير اصالحات ريسك اعتباري طرف مقابل، استانداردهاي مذكور     طور همشوند. كميته قصد دارد به  مي

  را اعالم نمايد. 

  طرف مقابل يسك اعتباريت ريريافته مديالزامات بهبود   .5

هاي بانك از آلفا مورد ســتحكام تخمينبه صــورت زير به منظور افزايش صــحت و ا 4پيوســت  36پاراگراف  .49

  گيرد.بازنگري قرار مي

ــورت و مخرج آلفا در ارتباط با روش مدل . بدين منظور، بانك36 ــل كنند كه ص ــازي، ها بايد اطمينان حاص س

سرمايه اقت      ستفاده بايد مبتني بر رويكرد  شوند. رويكرد مورد ا سبه  صادي  تعيين پارامتر و تركيب پرتفوي محا

شد. به عالوه، بانك          انكداخلي ب ستقل با صديق م شمول ت شده و م ستند  شد، به خوبي م هاي ها بايد تخمينبا

شتر زماني كه تركيب پرتفوي در طول زمان تغيير مي      صلي، يا با تناوب بي صورت ف كند مورد خود را حداقل به 

هاي بت به تغيير مهم در تخمينزيابي كرده و ناظران بايد نس ها بايد ريسك مدل را ار بررسي قرار دهند. بانك 

ــت در مدل        ــي از امكان تعيين نادرس ــورت آلفا، به ويژه زماني كه تحدب وجود دارد،        آلفا كه ناش ها براي ص

  باشد، آگاه باشند.مي

  آزمون بحران

ــت    .50 ــتفاده از روش مدلي داخلي       براي آزمون بحران كه بانك    4الزامات كيفي مندرج در پيوس ها بايد هنگام اس

با متن زير  2سند بال   4، پيوست  56تر و گسترده تر شده است. بطور مشخص، پاراگراف     دهند، صريح  انجام

  شود:جايگزين مي
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ــند. برنامه آزمون                . بانك  56 ــك اعتباري طرف مقابل باش ها بايد داراي برنامه جامع آزمون بحران براي ريس

  بحران بايد شامل عناصر زير باشد:

 شت     ها بايد براي تمام ابانك سك اعتباري طرف مقابل (و نه فقط اوراق م قه خارج از بورس)، از شكال ري

سطح مشخص طرف مقابل در يك بازه زماني       سك، در  پوشش كامل معامله و تجميع منبع در معرض ري

 كافي براي انجام آزمون بحران منظم اطمينان حاصل كنند. 

 ها بايد حداقل به صورت ماهيانه، آزمون بحران فاكتورهاي اصلي ريسك    هاي مقابل، بانكبراي همه طرف

هاي كاال) را به منظور شناسايي فعاالنه   هاي اعتباري و قيمتهاي بهره، نرخ ارز، سهام، حاشيه  بازار (نرخ

 خص، انجام دهد. دار مشهاي جهتو در صورت لزوم كاهش تمركز بيش از حد نسبت به حساسيت

   ــك        بانك ــناريو هاي چند عاملي آزمون بحران و ريس دار حايزاهميت (به عبارت     هاي غيرجهت  ها بايد س

هاي مبنا و غيره) را حداقل به صــورت فصــلي بكار ديگر، منبع در معرض ريســك منحني بازده، ريســك

سناريو  هاي بحران چند عاملي بايدگيرند. آزمون ستفاده حداقل  دي ) وقايع جaها كند كه در آن هايي را ا

شد؛    صادي اتفاق افتاده با ) cد و ) نقدينگي وسيع بازار به طور قابل توجهي كاهش يافته باش  bبازار يا اقت

هاي بحران هاي نقدشوندگي نهادهاي واسطه مالي بزرگ وجو داشته باشد. اين آزمون    تأثير بازار وضعيت 

 انك باشد.ممكن است بخشي از آزمون بحران گسترده ب

    ــك هاي مقابل و همچنين روي كيفيت     طرف تغييرات بحراني بازار داراي تأثير روي منابع در معرض ريس

كارگيري بهاي بحران را با ها بايد آزمونباشد. حداقل به صورت فصلي، بانك   هاي مقابل مياعتباري طرف

اعتباري طرف مقابل انجام شرايط بحراني در خصوص تغييرات مشترك منابع در معرض ريسك و ارزش   

 دهند. 

    دار) هاي حايز اهميت جهتآزمون بحران منبع در معرض ريسك (شامل تك عاملي، چند عاملي و ريسك

شوك  وارد كردن همزمان به منبع در معرض ريسك و ارزش اعتباري بايد براي هر طرف مقابل، گروهي  و 

 بانك انجام شود.  CCRمنطقه) و سطوح جمعي  وهاي مقابل (به عنوان مثال، صنعت از طرف

     ــود. اين تجزيه و         نتايج آزمون بحران بايد با گزارش ــد ادغام و يكپارچه ش دهي معمول به مديريت ارش

سطح طرف مقابل، تمركزهاي مهم در بخش  صنعت  تحليل بايد بزرگترين اثرات در  هاي پرتفوي (در يك 

 يا منطقه) و روندهاي خاص و مرتبط طرف مقابل و پرتفوي را پوشش دهد. 
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   شوك سازگار با هدف آزمون بحران باشد. هنگام ارزيابي توانايي م   هاي فاشدت  الي در كتور ريسك بايد 

شوك   شديد تاريخي       شرايط بحراني،  شرايط  شد  شته تا قادر با شدت دا هاي فاكتور بايد به اندازه كافي 

اي ههايي روي منابع سرمايبازار و يا شرايط بحراني شديد و قابل قبول را پوشش دهد. تأثير چنين شوك  

سرمايه  سوددهي بانك بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. در راستاي هدف پايش روزانه   همچنين الزامات  اي و 

هايي با شــدت كمتر و احتمال وقوع ها همچنين بايد ســناريوپرتفوي، پوشــش و مديريت تمركزها، بانك

 بيشتر را مدنظر قرار دهند. 

 ــناريو وس را به هاي بحران معكها بايد آزمونبانك ــايي س ــناس ــديد ولي قابل قبول كه منظور ش هاي ش

 همي شود را مدنظر داشته باشند.تواند منجر به نتايج نامطلوب ممي

 ــد بايد داراي يك نقش راهبري در ادغام و يكپارچه ــناريوي بحران در چارچوب مديريت ارش ــازي س س

ــل كند كه نتايج  ــك بانك بوده و اطمينان حاص ــك و فرهنگ ريس ــتند و براي  مديريت ريس معنادار هس

ــتفاده قرار مي      ــورت فعاالنه مورد اس گيرد. حداقل، نتايج آزمون  مديريت ريك اعتباري طرف مقابل به ص

پذيري بانك را بحران براي منابع در معرض ريســك حايز اهميت بايد با رهنمودهايي كه ميزان ريســك

 شديد يا متمركز مدنظر قرار گيرند.  هاقوع ريسكوكند مقايسه شده و جهت اقدام در زمان بيان مي

  آزمايي تصديق و تأييد مدل و آزمون پس

  گيرد:قرار مي 4پيوست  40) بعد از پاراگراف 42هنگام تأييد مدل، پاراگراف زير (در حال حاضر پاراگراف  .51

40bis مدل .EPE    شش تأثيرات وديعه شامل اطالعات خاص معامله به منظور پو ش   همچنين بايد  د. سازي با

شود. اين   هاي مقابل در آينده مبادله مياي كه ميان طرفمقدار جاري حساب وديعه و وديعه  شود،  بايد لحاظ 

شيه گذاري (يكمدل بايد ماهيت توافقات وديعه سك،  جانبه يا دوجانبه)، تناوب فراخوان وديعه، دوره حا اي ري

ــتانه ايل به پذيرش آن دارد و حداقل مقدار ه بانك تمكهاي منبع در معرض ريســك بدون حســاب وديعه آس

يد تغيير در ارزش          با مذكور،  مدل  مد نظر قرار دهد.  قال را  ثايق را        انت ــوص و بازار در خص مت  به قي گذاري 

  سازي كند يا  قواعد سند حاضر را بكار گيرد. مدل

  شود:ن ميآزمايي با موارد زير جايگزيالزامات فعلي سند بال دو براي پس .52

شند كه بانك    . مهم اين 42 صول اطمينان با ست كه مقامات نظارتي، قادر به ح ستفاده كننده از مدل ا ها، هاي ا

سيستم   طور مفهومي پايدار و يكپارچه باشد، هستند. بر   هاي مديريت ريسك اعتباري طرف مقابل كه به داراي 
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ساس، مقام نظارتي تعدادي از  ستفاده از رويكرد    ها بايد قبل از مجاز معيارهاي كيفي كه بانك اين ا شدن به ا

سطحي كه  مبتني بر مدل رعايت كنند، را تعيين كند. ميزان رعايت معيارهاي كيفي توسط بانك  ها مي تواند بر 

پاراگراف           ندرج در  فا م مل آل عا ظارتي براي  قام ن نك    در نظر مي 32م با گذارد. فقط  با     گيرد، اثر ب كه  هايي 

ده از حداقل عامل مورد اشاره واجد شرايط هستند. معيارهاي كيفي    معيارهاي كيفي منطبق هستند، براي استفا  

  دربردارنده موارد زير است:

 سنجه   بانك بايد يك برنامه منظم پس سه  سك آزمايي ، به عبارت ديگر مقاي شده  اندازه 248هاي ري گيري 

سنجه  هاي آمارتوسط مدل در مقابل موارد حقيقي، همچنين مقايسه تغييرات نظري مبتني بر وضعيت    ه با 

 هاي شناسايي شده را داشته باشد.

     صوص مدل صديق اوليه در خ سنجه  IMMبانك بايد ت سك اندازه و  سط آن و    هاي ري شده تو گيري 

اي در اين خصــوص داشــته باشــد. تصــديق و بررســي مذكور بايد مســتقل از  همچنين بررســي دوره

 دهندگان مدل انجام پذيرد.توسعه

         شته و بايد كنترل شاركت دا سك م شد بايد به طور فعال در فرايند كنترل ري هيأت مديره و مديريت ار

سب و كار خود در نظر گرفته به نحوي       ضروري ك سك اعتباري طرف مقابل را به عنوان جنبه  اعتبار و ري

صيص دهند. بدين منظور، گزارش  س  هاي روزانه كهكه منابع قابل توجهي بايد بدان تخ ط واحد كنترل تو

شود، بايد توسط يك سطح مديريت ارشد داراي اختيار كافي براي اعمال كاهش     ريسك مستقل تهيه مي  

 در منابع در معرض ريسك كلي بانك، بررسي شود.  هاي اتخاذ شده و كاهشوضعيت

 شد. نتا       مدل داخلي اندازه شده با سك بانك ادغام  سك بايد با فرايند روزانه مديريت ري يج آن گيري ري

شي از فرايند برنامه  سك اعتباري طرف مقابل بانك     بايد به عنوان بخ صه ري شخ ريزي، پايش و كنترل م

 باشد.

  ــتم اندازه ــيس ــك و معامالت مورد  س ــك بايد در ارتباط با حدود داخلي منبع در معرض ريس گيري ريس

سك بايد با مدل اند     صوص، حدود منبع در معرض ري ستفاده قرار گيرد. در اين خ سك بانك  ازها گيري ري

سازگار بوده و توسط معامله    شده   به روشي كه در طول زمان  گران، بخش اعتباري و مديريت ارشد درك 

 باشد، ارتباط داشته باشد.

                                                 
 EPEهاي ريسك در محاسبه   باشد، بلكه ساير سنجه   مؤثر به عنوان سنجه ريسك مورد استفاده براي محاسبه سرمايه نظارتي نمي       EPEهاي ريسك صرفاً   سنجه   248

هاي آينده، توزيع منبع در معرض ريسك مثبت، فاكتورهاي ريسك بازار مورد استفاده براي محاسبه منابع   هاي تاريخمؤثر از قبيل توزيع منبع در معرض ريسك در سري  
  شود.يمهاي مبادالت تشكيل دهنده پرتفو نيز مشمول در معرض ريسك مذكور و ارزش
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 ها ها، كنترلها بايد داراي يك رويه معمول براي حصول اطمينان از تطبيق با مجموعه مستند سياستبانك

ستم اندازه   هاي داخلي با توجه به و رويه سي ستم اندازه      عمليات  سي شند.  سك، با سك  گيري ري گيري ري

شد. به عنوان مثال، اين امر مي      شده با سازي  ستند تواند از طريق راهنماي مديريت بانك بايد به خوبي م

ضيح مي          سك را تو ستم مديريت ري سي صول پايه  سك كه ا صوص تكنيك   ري صيفي در خ هاي دهد و تو

 د.آورد، انجام شوسنجش ريسك اعتباري طرف مقابل فراهم ميعملي مورد استفاده براي 

       طور مستقل بررسي شود. اين بررسي     سيستم سنجش ريسك بايد در فرايند حسابرسي داخلي بانك به

شامل فعاليت  سي فرايند مديريت       بايد  شد. برر سك با ستقل كنترل ري هاي واحدهاي معامالت و واحد م

آل كمتر از يك مرتبه در سال نباشد) انجام شده    ظم (به صورت ايده ريسك كلي بايد در فواصل زماني من  

 و بايد به طور مشخص حداقل موارد زير را مد نظر قرار دهد:

 سازي سيستم و فرايند مديريت ريسك؛كفايت مستند 

 سازمان و ساختار واحد كنترل ريسك؛ 

 ديريت روزانه ريسك؛مهاي ريسك اعتباري طرف مقابل با ادغام سنجه 

 صويب مدل ف سك رايند ت سك اعتباري طرف       هاي ري سبه ري ستفاده در محا اعتباري طرف مقابل مورد ا

 شود؛مقابل كه توسط كاركنان واحد پشتيباني و مياني استفاده مي

 گيري ريسك؛تأييد تغيير مهم در فرايند اندازه 

 شود؛اده ميگيري ريسك پوشش ده توسط مدل اندازهكهاي اعتباري طرف مقابل گستره ريسك 

  يكپارچگي سيستم اطالعات مديريت؛ 

 صحت و ميزان كامل بودن اطالعات مربوط به وضعيت؛ 

              ــتفاده براي اجراي ــازگاري، به موقع بودن و قابليت اتكاي منابع اطالعات مورد اس ــتي آزمايي س راس

 ي؛هاي داخلي، شامل استقالل چنين منابع اطالعاتمدل

  همبستگي و پراكندگي؛صحت و مناسب بودن فرضيات 

 گذاري و محاسبات گذار ريسك؛صحت ارزش 

 46تا  43هاي راستي آزمايي صحت مدل مندرج در پاراگراف. 
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  اي توسط سطحي از   آزمايي، بايد به صورت دوره هاي ريسك اعتباري طرف مقابل، شامل پس  تأييد مستمر مدل

صميم    صوص ت سايي نقاط    گيري برايمديريت كه داراي اختيارات كافي در خ شنا ضعف   دوره عمل الزم براي 

 باشد، بررسي شود.ها ميمدل

ستمر مدل . بانك43 شخص      IMMهاي ها بايد فرايند تأييد اوليه و م صيلي به نحوي كه  صورت تف خود را به 

سازي كنند. همچنين بانك      ثالث قادر به دريافتن تجزيه ستند شد، م سنجه   و تحليل با سبه  هاي ها بايد محا

ها باشد را مستند   ها به صورت تفصيلي به نحوي كه شخص ثالث قادر به بازيابي سنجه    اصل از مدل ريسك ح 

ها با توجه به هاي مستمر، چگونگي تأييد آنآزمايي و ساير تأييدسازي كنند. اين مستندسازي بايد تناوب پس 

  گيرد را تعيين كند. يهايي كه مورد استفاده قرار مها و تجزيه و تحليلجريان اطالعات و پرتفوي

ــبه خود و مدل EPEهاي ها بايد معيارهايي را براي ارزيابي مدل. بانك44 ــتفاده  EPEهايي كه براي محاس اس

شناساي عملكردهاي غيرقابل قبول و اصالح آن       مي سياست مكتوبي كه فرايند  ها شود را تعريف كند و داراي 

  را تعيين خواهد كرد، باشند.

ــه  ها ب . بانك45 ــخص ــاره به منظور تأييد مدل ايد تعيين كنند كه چگونه مش و  EPEهاي طرف مقابل مورد اش

  شود.هاي ريسك ايجاد ميسنجه

سنجه  EPEهاي . زمان تأييد مدل46 سك آن كه توزيع پيش و  كند، بايد بيش از يك بيني را ايجاد ميهاي ري

  مدل را مورد ارزيابي قرار دهد. آماره توزيع 

46)iعنوان بخشي از تأييد و تصديق اوليه و مستمر يك مدل   ). بهIMM هاي ريسك آن، الزامات زير و سنجه

  بايد رعايت شود:

  ستفاده از داده سك    بانك بايد آزمون پس آزمايي را با ا صوص تغييرات فاكتورهاي ري هاي تاريخي در خ

بيني حداقل يك هاي زماني پيشقآزمايي بايد تعدادي از افبازار قبل از تصــويب نظارتي انجام دهد. پس

 هاي شروع مختلف و پوشش محدوده وسيع از شرايط بازار را مد نظر قرار دهد. ساله، در ارتباط با تاريخ

   بايد آزمون پس   بانك مدل   ها  ــنجه  EPEآزمايي عملكرد  مدل، همچنين    خود و س هاي ريســك مرتبط 

هاي كند، انجام دهد. براي مبادالت داراي وثيقه، افقرا پشتيبان مي EPEبيني فاكتور ريسك بازار كه پيش

شامل آن زماني پيش اي نوعي ريسك كه  هاي حاشيه دهنده دورههايي باشد كه نشان  بيني موردنظر، بايد 

شامل افق   براي مبادالت داراي حساب وديعه حاشيه    1هاي زماني بلندمدت حداقل اي است، باشد و بايد 

 . سال باشد
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 ــبه منبع در معرض ريســك اعتباري طرف مقابل براي  هاي قيمتمدل ــتفاده براي محاس گذاري مورد اس

شوك    شي از فرايند تأييد اوليه و    سناريوي مفروض  سك بازار بايد به عنوان بخ هاي آينده فاكتورهاي ري

ــتمر مدل، مورد آزمون قرار گيرد. اين مدل   ــبه    هايي  تواند با آن  گذاري مي هاي قيمت  مس كه براي محاس

گذاري براي اوراق هاي قيمتريســك بازار در طول يك دوره كوتاه اســتفاده شــود، متفاوت باشــد. مدل

ــك بازار را ملحوظ نظر           رار قاختيار بايد ويژگي غيرخطي ارزش اوراق اختيار در ارتباط با فاكتورهاي ريس

 دهد. 

   مدلEPE        ــطح مجموعه   بايد اطالعات خاص مبادالت به منظور تجميع مناب ــك در س ع در معرض ريس

صديق كنند كه مبادالت به مجموعه خالص سازي را پوشش دهد. بانك  خالص سازي مناسب در   ها بايد ت

 شود.مدل تخصيص داده مي

  ــي از فرايند تأييد              آماره، پس ــوص  پورتفوهاي طرف مقابل بايد به عنوان بخش آزمايي تاريخي در خص

شد. در دوره  سبت به تعدادي  هبري مقام ناظر، يك بانك بايد آزمون پسهاي منظم تحت رابا آزمايي را ن

سيت آن    سا ها به فاكتورهاي از پرتفوهاي نمونه طرف مقابل انجام دهد. پرتفوهاي نمونه بايد بر مبناي ح

شوند. به عالوه، بانك      ستگي به موردي كه بانك در معرض آن قرار دارد انتخاب  سك مهم و همب هاي ري

IMM ضــات اصــلي مدل آزمايي كه براي آزمون مفروارند كه آزمون پسنياز دEPE هاي مرتبط و ســنجه

سازي شده بين سازي شده بين دوره زماني فاكتور ريسك يكسان و روابط مدلريسك از قبيل رابطه مدل

 فاكتورهاي ريسك انجام دهند. 

 شده و توزيع پيش       هاي مهم بين منابع در معرض ريتفاوت سايي  شنا شان يني ميبسك  دهنده تواند ن

صوص مدل يا داده    شكلي در خ صحيح آن   م شد كه مقام ناظر بانك را ملزم به ت كند. در ها ميهاي پايه با

توانند بانك را ملزم به نگهداري سرمايه اضافي تا زماني كه مشكل حل شود،     چنين شرايطي، ناظران مي 

 كنند. 

 هاي عملكرد مدلEPE آزمايي مناســب باشــد. د منوط به انجام آزمون پسهاي ريســك آن بايو ســنجه

 باشد.  EPEهاي ريسك مدلي ر به شناسايي عملكرد ضعيف سنجهآزمايي بايد قادبرنامه آزمون پس

 هاي ها بايد مدلبانكEPE  سنجه سررسيد    هاي ريسك مرتبط با افق خود و تمامي  هاي زماني متناسب با 

شود، را  سازي داخلي محاسبه مي  ها با استفاده از روش مدل آنمعامالتي كه منبع در معرض ريسك براي  

 تأييد كند. 
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 سك طرف مقابل بايد به    هاي قيمتمدل سبه منبع در معرض ري ستفاده براي محا طور منظم گذاري مورد ا

ر با الگوهاي مستقل مناسب به عنوان بخشي از فرايند تأييد و تصديق مستمر، مورد آزمون و بررسي قرا       

 گيرند.

  تأييد مستمر مدلEPE ايد شامل عملكرد جاري باشد.هاي ريسك مرتبط ببانك و سنجه 

  تناوب به روزرساني مدلEPE د.بايد به عنوان بخشي از فرايند تأييد و تصديق مورد ارزيابي قرار گير 

  در چارچوبIMM سنجه شاخص اندا اي كه محافظه كارانه،  سبه     زهتر از  شده براي محا ستفاده  گيري ا

ست، مي  مؤثر با تأييد قبلي  EPEر دتواند به جاي آلفا منبع در معرض نكول نظارتي براي هر طرف مقابل ا

ــود. ميزان محافظه       ــتفاده ش ــوع، بر مبناي تأييد اوليه مقام ناظر و در         مقام ناظر اس كاري در اين موض

بايد اين موضــوع را به  فت. بانكمورد ارزيابي قرار خواهد گر EPEهاي هاي نظارتي معمول مدلبررســي

 صورت منظم تأييد و تصديق نمايد. 

 اســت، را  ها اســتفاده شــدهها براي آنارزيابي مســتمر عملكرد مدل بايد تمام طرف هاي مقابل كه مدل

 پوشش دهد. 

    هاي  تأييد مدلIMM          ــبات ــطح بانك و     EPEبايد ارزيابي كند كه آيا محاس ــك س منبع در معرض ريس

 سازي مناسب است يا خير؟مجموعه خالص

49)i   سيستم مديريت ريسك      ) بانك بايد داراي واحد كنترل مستقل ريسك كه مسئول طراحي و پياده سازي 

ــد. اين واحد بايد گزارش  ــت، باش ــوص خروجي مدل اندازهاعتباري طرف مقابل اس گيري هاي روزانه در خص

هاي منبع در معرض ريسك اعتباري و حدود معامالت، را فراهم و امل ارزيابي رابطه بين سنجهريسك بانك ش

ستقيماً به مديريت ا      ستقل بوده و بايد م سب و كار بانك م شد  تحليل نمايد. واحد مذكور بايد از واحدهاي ك ر

  دهي كند. گزارش

B .آنبندي اعتباري مستقل و حداقل كردن مضرات بررس اتكا به رتبه  

  سك بلندمدتيمنابع در معرض ر ياستاندارد برا ياستنباط يبندبات رتبهيترت  .1

  شود:ير اصالح ميسند بال دو به صورت ز 99پاراگراف  .53
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ــرمايه 99 گذاري كند، وزن . زماني كه يك بانك بر اوراقي كه داراي ارزيابي خاص در آن خصــوص اســت، س

سرمايه    گذاري در اوراق مذكور نباشد،  ريسك مطالبه مذكور بر مبناي آن ارزيابي است. زماني كه مطالبه بانك 

  شود.زير بكار گرفته مياصول كلي 

  شرايطي كه قرض شد   گيرنده داراي ارزيادر  شره با صورت  باما مطالبه  -بي براي يك بدهي منت انك به 

شد سرمايه  سك  ايك ارزيابي  -گذاري در اين بدهي نبا عتباري با كيفيت باال (ارزيابي كه به يك وزن ري

صوص آن بدهي مي    شود) در خ صرفاً براي مطالبه بدون ارزيابي  كمتر از مطالبه بدون رتبه منطبق  تواند 

ات باشد.  اني كه مطالبه مذكور هم رده يا باالتر از مطالبه داراي ارزيابي در تمام جهبانك استفاده شود زم  

شود و مطالبه بدون ارزيابي وزن ريسك معادل وزن    اگر چنين نباشد، ارزيابي اعتباري نمي  ستفاده  تواند ا

 ريسك مطالبه بدون رتبه را دريافت خواهد كرد. 

 راي مطالبات بدون پوشش ابي ناشر است، اين ارزيابي نوعاً بگيرنده داراي يك ارزيدر شرايطي كه قرض

ــر بكار گرفته مي وثيقه ــديت باال) از آن آن ناش ــود. در نتيجه، تنها مطالبات با اي داراي رده باال (ارش ش

برد. ساير مطالبات ارزيابي نشده اولويت باال از آن ناشر از يك ارزيابي با كيفيت در خصوص ناشر نفع مي

شــود. اگر ناشــر يا يك ورقه اشــر با ارزيابي باال، به عنوان مطالبات بدون رتبه در نظر گرفته مياز يك ن

سكي معادل يا باالتر از آن چه كه      شند ( منطبق با وزن ري شره داراي ارزيابي با كيفيت پايين با براي  منت

ابل كه معادل يا كمتر از رزيابي در خصوص همان طرف مق رود)، مطالبه بدون امطالبات بدون رتبه بكار مي

شر ارشد بدون پوشش وثيقه     ست، وزن ريسك همانند     ارزيابي نا اي يا ارزيابي منبع در معرض ريسك ا

 رود، تخصيص داده خواهد شد.ار ميچه به ارزيابي كيفيت پايين بكآن

 

 رتبه يسك دارايجاد منابع در معرض ريزه اجتناب از ايانگ .2

  باشد:ورت زير ميمتن بال دو به ص 733پاراگراف  .54

سك اعتباري: بانك 733 شند كه آن   . ري شي با سك اعتباري منابع در  ها بايد داراي رو ها را قادر به ارزيابي ري

سطح پرتفوي كند. بانك گيرندگان فردي يا طرفمعرض ريسك به قرض  ها بايد منابع در هاي مقابل همچنين 

ــرف نظر از اين كه داراي رتبه بوده     ــك را ص هاي  يا نه، ارزيابي كنند و تعيين نمايند كه آيا وزن        معرض ريس

سك ذاتي آن         ستاندارد، براي ري صوص اين منابع، تحت رويكرد ا شده در خ سك بكار گرفته  سب  ري ها متنا
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ست يا خير. در اين موارد كه بانك تعيين مي  سك به ويژه زماني كه    ا سك ذاتي منبع در معرض ري كند كه ري

باشد، بانك بايد  دهد، ميل توجهي باالتر از آن چه كه توسط وزن ريسك نشان مي   بدون رتبه است، بطور قاب 

سرمايه كلي خود در نظر بگيرد. براي بانك   ساختار  درجه باالتري از ريسك اعتباري را در ارزيابي كفايت  ها با 

هاي ســتمتر، ارزيابي بررســي اعتباري كفايت ســرمايه حداقل بايد چهار حوزه را پوشــش دهد: ســي پيچيده

شده و منابع در       رتبه سازي  شتقه اعتباري پيچيده/اوراق بهادار  سك، تجميع/تحليل پرتفوي، اوراق م بندي ري

  معرض ريسك كالن و تمركزهاي ريسك.

  ياعتبار يبندرتبه يهاآژانس يبرا ISOCO يان رفتار حرفهييآ ياهياستفاده از اصول پا  .3

  رد):ندا يشتريرات بييبه تغ يازين 90ر خواهد شد (پاراگراف يصورت ز) متن بال دو به b( 595و  91پاراگراف  .55

  ت شناختن)ي(به رسم ييند شناساي. فرا1

فهرست   يارهاي) معECAI( ياعتبار يابيا مؤسسه ارز  ين موضوع كه آ ين مستمر ا ييمسئول تع  ي. ناظران مل90

 يان رفتار حرفهييآ ياهيد از اصول پايبا يلباشند. ناظران مير، ميا خيكنند يت ميرعا را ريشده در پاراگراف ز

ISOCO يعتبارا يابيط بودن مؤسسه ارزيزان واجد شراين مييدر زمان تع ياعتبار يبندرتبه يهاآژانس يبرا 

صورت محدود به رسم  ين مؤسسات م  يا يهايابياستفاده كنند. ارز  شود، به عنوان مثال،  يتواند به  شناخته   ت 

شور. فرا يق نوع مطالبات ياز طر سم  يبرا يند نظارتيا از لحاظ ك سسات ارز    يبه ر شناختن مؤ  ياعتبار يابيت 

  ، افشا شود. يد به منظور اجتناب از موانع احتماليبا

  طيواجد شرا يارهاي. مع2

  معيار زير را داشته باشد. 6مؤسسه ارزيابي اعتباري بايد هر يك از ك ي. 91

 شودپاسخگويي: تغييري پيشنهاد نمي 

 شوداستقالل: تغييري پيشنهاد نمي 

   ها و اين موضوع كه هاي فردي، عناصر اصلي مبناي ارزيابي  المللي/ شفافيت: ارزيابي قابليت دسترسي بين

صورت عام در دسترس عموم قرار گيرد، مگر   آيا ناشر در فرايند ارزيابي مشاركت مي   كند يا خير بايد به 

شد    اين كه ارزيابي صي با صو ضيات ورود در ارزيابي . به عالوه، رويه كلي، روشهاي مذكور خ هاي ها و فر

 مورد استفاده توسط مؤسسه ارزيابي اعتباري بايد در دسترس عموم باشد. 
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        شا كند: آيين رفتار حرفه ستقل بايد اين اطالعات را اف سه ارزيابي اعتباري م س شا: يك مؤ اي؛ ماهيت اف

هاي ارزيابي خود، شــامل تعريف نكول، كلي ترتيبات جبران خدمات خود با نهادهاي تحت ارزيابي؛ روش

ــدافق زماني و معني هر رتبه؛ نرخ قال ارزيابي ها به عنوان ه در هر طبقه ارزيابي و انتهاي نكول تجربه ش

 در طول زمان. Aبه رتبه  AAمثال احتمال تبديل 

 شودمنابع: تغييري پيشنهاد نمي 

 شودشهرت و اعتبار: تغييري پيشنهاد نمي 

 )يرونيمستقل (ب ياعتبار يهايابياستفاده از ارز يبرا ياتيالزامات عمل. 3

ستفاده از ارز   يز ياتيعمل يارهاي. مع565 صوص ا ستقل در رو  ياعتبار يهايباير در خ ستاندارد و  يكردهايم  ا

  شود:يبكار گرفته م يچارچوب اوراق بهادارساز يداخل يبندرتبه

)aريي) بدون تغ  

)bستقل با  ياعتبار يهايابي) ارز سه ارز   يد از جانب يم س شرا    ياعتبار يابيك مؤ ستقل واجد  سط  يم ط كه تو

ت شناخته ير، به رسميبا در نظر گرفتن استثناء ز 180تا  90يهاپاراگرافمقام ناظر بانك با توجه به مندرجات 

ها، ها، روشهيط، رويواجد شــرا ياعتبار يابيك ارزي، 91شــده اســت، باشــد. بر خالف بند ســوم پاراگراف 

صل      صر ا ضات و عنا شد   يو بدون هز يطور كلهد بيها بايابيارز يمبنا يمفرو سترس عموم با ان ي. به ب249نه در د

س  يد با قابليبا يبندگر، رتبهيد ستر شده و در ماتر   يت د شر  سه ارز  يمنت س ستقل   ياعتبار يابيس انتقال مؤ م

ه يرات در مفروضات پاييبه تغ يبندت رتبهين حساس  يان، همچنيو ز يان نقديل جرين، تحليشامل شود. همچن  

ــد. در نت يبا يبندرتبه ــترس عموم باش ــترس طرف ييهايبندجه رتبهيد در دس ن معامله قرار يكه فقط در دس

  كنند.يت نمين الزامات را رعايرند، ايگيم

)c) تا (fريي) بدون تغ  

  )CRM( يسك اعتباريكاهش ر -ين و مشتقات اعتبارياز تضام ياثرات ناش  .4

 ه كنندگان پوششين متقابل)/ارايط (ضامنين واجد شرايف ضامنيط -كرد استاندارديرو

  شود:ارايه شده توسط مؤسسات زير به رسميت شناخته مي. پوشش اعتباري 195

                                                 
اي در دسترس عموم بر چارچوب آيين رفتار حرفه رايط بدون هزينه ارايه نشود، مؤسسه ارزيابي اعتباري مستقل بايد توجيه كافي درزماني كه ارزيابي اعتباري واجد ش  249

  بندي اعتباري ارايه دهد. هاي رتبهبراي آژانس ISOCOاي اصول رفتار حرفه "منطبق باش يا توضيح بده"اساس ماهيت 
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   سسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك شركت مؤ سك پايين ها و  تر هاي اوراق بهادار با وزن ري

 از طرف مقابل.

     ساتي كه به س ستقل رتبه ساير مؤ شش اعتباري براي منبع در     طور م ستثناء زماني كه پو شده به ا بندي 

شده         معرض ريسك نا  شامل پوشش اعتباري ارايه  شده باشد. اين امر  شي از اوراق بهادارسازي تأمين 

شركت     شركت مادر، تابعه مستقل و  ها داراي وزن ريسك كمتر از متعهد  هاي وابسته زماني كه آن توسط 

 باشند. 

  زماني كه پوشــش اعتباري براي منبع در معرض ريســك اوراق بهادارســازي شــده ارايه شــود، ســاير

سات اخيراً داراي رتبه بيروني    م س شش داراي رت    ‐BBBؤ شد يا در زمان ارايه پو با  ‐Aبه يا بهتر از آن با

شركت           ستقل و  شركت مادر، تابعه م شود توسط  شامل پوشش اعتباري ارايه  شند. اين امر  هاي بهتر با

 باشند. ها داراي وزن ريسك كمتر از متعهدي است كه آنباشد و اين زمانوابسته مي

  ) پايهIRBبندي داخلي (شناسايي (به رسميت شناختن) تحت رويكرد مبتني بر رتبه

ــتفاده كننده از رويكرد پايه در خ. براي بانك302 ــوص هاي اس ــامين و اوراق LGDص ، رويكرد مربوط به تض

ــتاندارد مندرج در پاراگراف  ــيار زيادي از ترتيبات رويكرد اس ــتقه اعتباري به مقدار بس  201ا ت 189هاي مش

شركت       پيروي مي ستثناء  ستاندارد به ا شرايط مندرج در رويكرد ا شرايط همانند  ضامنين واجد  هايي كند. طيف 

صورت داخلي رتبه   شناسايي قرار گيرد.    شوند و مي بندي مياست كه به  شرايط رويكرد پايه مورد  تواند تحت 

  ايت شود. بايد رع 194تا  189براي شناسايي، الزامات مندرج در پاراگراف 

  مستقل ياعتبار يابيت شناختن مؤسسات ارزيو به رسم يرالزاميغ يبندرتبه  .5

  كند:سند بال دو به صورت زير تغيير مي 108و  64پاراگراف  .56

سسات رتبه  . بانك94 سازگار براي همه انواع مطالبات   بندي آنبندي منتخب و رتبهها بايد از مؤ صورت  ها به 

ــوص وزن ــتفاده كنند. بانك          در خص ــك اس ــك و اهداف مديريت ريس ها مجاز به گلچين نمودن    دهي ريس

شده توسط   ارزيابي استفاده از اين مؤسسات    ؤسسات ارزيابي اعتباري مستقل و تغيير دلخواهانه    مهاي ارايه 

  نيستند. 
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بندي مورد درخواست از مؤسسات ارزيابي اعتباري مستقل   ها بايد از رتبه. به عنوان يك قاعده كلي، بانك108

ــتفاده كنند. با اين وجود، مقامات ناظر ملي مي توانند به بانك  ــرايط اس بندي ها اجازه دهند كه از رتبهواجد ش

شند كه         هغيرالزامي نيز همانند رتب شده با ست كه متقاعد  ستفاده كنند و اين زماني ا ست ا بندي مورد درخوا

ــي از رتبه       ناش باري  هاي اعت به كيفيت كلي رتبه        ارزيابي  ــبت  بندي مورد  بندي غيرالزامي از نظر كيفيت نس

ستقل وجود دار     درخواست پايين  شد. با اين وجود، اين احتمال براي مؤسسات ارزيابي اعتباري م د كه از تر نبا

سات براي دريافت رتبه    بنديرتبه س شار به مؤ ستفاده كنند. چنين  هاي غيرالزامي براي اعمال ف بندي الزامي ا

سه             س ضوع را در نظر بگيرند كه آيا مؤ شود كه ناظران اين مو شد، بايد باعث  سايي  شنا رفتاري، زماني كه 

  سند يا خير.مذكور را واجد شرايط براي اهداف كفايت سرمايه به رسميت بشنا

III .سپر سرمايه حفاظتي  

سرمايه حفاظتي كه بانك    .57 سپر  سبت به ايجاد آنها قبل از دوره اين بخش كاركرد  هاي بحران اطمينان ها بايد ن

سرمايه  حاصل نمايند را به طور مختصر بيان مي   سپرهاي  صورت وقوع  كند.  اي مزبور اين امكان را دارند كه در 

ــرمايه    زيان كاهش يابند. اين الز     ــت و به منظور اجتناب از نقض      امات بر قواعد س ــاده مبتني اس حفاظتي س

 اند.اي طراحي شدههاي الزامات سرمايهحداقل

Aقواعد برتر مربوط به سرمايه حفاظتي . 

سرمايه را فراتر از حداقل  هاي زماني وقوع بحران، بانكقبل از دوره .58 سپرهايي از  هاي مقرراتي نگهداري ها بايد 

 ند.نماي

سپرهاي حفاظتي كاهش يابند، يكي از راه  .59 سپرها دنبال   هايي كه بانكچنانچه  سازي مجدد  ها بايد به منظور باز

سود قابل توزيع مي    صالحديدي  ضوع مي   نمايند كاهش  شد. اين مو سهام،     با سود نقدي  شامل كاهش  تواند 

ــهام و نيز پاداش پرداخت ــتوانه س ــد. بانك هاي با پش توانند به عنوان راهكاري همچنين ميها كارمندان باش

سرمايه          صورت دروني، اين روش را انتخاب نمايند كه  شده به  سرمايه ايجاد  سطح  جايگزين در حفاظت از 

ها بايد با انجام مذاكره با مقامات نظارتي به جديدي از بخش خصوصي جذب كنند. ايجاد توازن بين اين گزينه

 سرمايه صورت پذيرد. ريزيعنوان بخشي از فرآيند برنامه

ست كه تالش    .60 ضح ا شتر كاهش پيدا كرده      وا سپرهايي كه بي سازي  شتري بايد به منظور باز صورت  هاي بي اند 



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

 ٤٨٥صفحه 

سرمايه واقعي بانك        سطوح  صورتي كه  سرمايه از بخش خصوصي در  ها به پذيرد. بنابراين، در غياب افزايش 

سرمايه نزديك  سود انباش    تر ميالزامات حداقل  سهم  سرمايه   شوند،  سپرهاي  اي ته بانك براي هدف بازسازي 

 بايد افزايش يابد.

سرمايه   براي بانك .61 سپرهاي  ست كه به عنوان    اي خود را كاهش دادههايي كه  ضوع قابل پذيرش ني اند اين مو

ساير تأمين     توجيهي براي حفظ توزيع سهامداران،  سود به  سخاوتمندانه  سرمايه و نيز كاركنان،  هاي  كنندگان 

سپرده گذاران         شاز پي سهامداران بر خالف  ستفاده نمايند.  سرمايه خود ا سازي  بيني هاي آينده به منظور باز

 باشد.بايد اين ريسك را بپذيرند كه بازسازي سرمايه موضوعي مربوط به آينده نمي

سرمايه   همچنين براي بانك .62 سپرهاي  ست    اي خود را كاهش دادهايي كه  ضوع قابل پذيرش ني كه ه اند اين مو

وع نه سعي نمايند از توزيع سرمايه به عنوان راهي براي نشان دادن قدرت مالي خود استفاده نمايند. اين موض     

ــهامدار  ــود بلكه قرار دادن منافع س ــئوالنه ديده مي ش ان تنها از نقطه نظر يك بانك به عنوان رفتاري غيرمس

ــپرده   ــاير بانك ها را براي      گذران مي باالتر از منافع س دنبال كردن اين رويه ترغيب نمايد. در نتيجه       تواند س

 دهند. ها در مجموع توزيع سود خود را درست در زماني كه بايد سود نگهداري شود افزايش ميبانك

است، را به منظور  اي آنها كاهش پيدا كردههايي كه سپرهاي سرمايهچارچوب پيشنهادي در اينجا، اختيار بانك .63

دهد. بر اين اساس، اين چارچوب  ها از طريق توزيع سخاوتمندانه سود كاهش مي  جلوگيري از كاهش بيشتر آن 

بانك    نايي  نامطلوب تقويت مي        توا ــرايط  قاومت در ش به منظور م عد    ها را  چارچوب از طريق قوا كند. اجراي 

سطح بين    ست مي   سرمايه حفاظتي كه در  شده ا ضعيت     المللي پذيرفته  سمت و شرايطي كه به  تواند هم در 

هاي اوليه هايي براي بازســازي ســرمايه در طي دورهرود و نيز به منظور فراهم كردن مكانيزمي پيش ميركود

در افزايش مقاومت بخش بانكي كمك نمايد. نگهداري بخش بيشتري از سود در طول يك  بازسازي اقتصادي،

ها در اليت هاي تجاري عادي بانكتواند اين اطمينان را ايجاد نمايد كه به منظور پشــتيباني از فعدوره ركود مي

سرمايه كافي در دسترس مي   طول دوره سطح  باشد. بر اين اساس، چارچوب پيشنهادي به    هاي وقوع بحران، 

 كمك خواهد كرد.  250كاهش رفتارهاي همراستا با دوره تجاري

Bچارچوب . 

سرمايه حفاظتي     .64 سپر  سرمايه عادي اليه     ٪2,5ميزان  شامل  ست، بيش از الز  1كه  سرمايه  ا امات حداقل 

                                                 
٢٥٠ . Procyclicality 
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سرمايه آن كمتر از اين دامنه      . محدوديت251شود نظارتي تعيين مي سطوح  سرمايه براي بانكي كه  هاي توزيع 

سرمايه آنها در دامنه        شود. بانك قرار گيرد اعمال مي سطوح  شوند، هنگامي كه  صورتي كه دچار زيان  ها در 

ــورت عادي خواهند بود. محدوديت      هاي تجاري   حفاظتي قرار گيرد قادر به انجام فعاليت       ها تنها در   خود به ص

 شود.اعمال مي هاي سود و نه در خصوص عمليات بانكخصوص توزيع

هايي كه سطوح سرمايه آنها كمتر از دامنه قرار گيرد هر ميزان كه سطوح هاي توزيع سود براي بانكمحدوديت .65

ــود،  ــرمايه نزديك ش ــرمايه بانك به الزامات حداقل س ــده،  ش ميافزاي س ــاس طراحي انجام ش يابد. بر اس

شده بر بانك محدوديت سطح دامنه، كمترين ميزان خواهد بود.    هاي اعمال  سرمايه در باالترين  سطوح  هاي با 

ها از زماني به زمان ديگر امكان قرار رود سطوح سرمايه بانك  كننده آن است كه انتظار مي اين موضوع منعكس 

هايي كه بسيار  ها براي ورود به دامنهته باشند. كميته بال تمايل به اعمال محدوديت گرفتن در اين دامنه را داش 

ــع الزامات حداق  ــد كه دامنه مذكور به عنوان وض ــد را ندارد چرا كه منجر به اين خواهد ش ل محدودكننده باش

 شود.سرمايه جديد نگريسته مي

ي هاي سرمايه عاد يد در سطوح مختلف نسبت  اهاي حداقل سرمايه حفاظتي يك بانك را كه ب جدول زير نسبت  .66

تا  ٪5,125در دامنه  CET1ســبت ســرمايه ندهد. براي مثال، بانكي با نشــان مي ) رعايت شــودCET1( 1اليه 

ست كه   5,75٪ سال مالي آتي نگهداري نمايد (يعني پرداخت    ٪80الزم ا شكل  سود خود را در  هاي بانك به 

ــهام و پاد         ــهام، بازخريد س ــود نقدي س ــالحديدي بيش از   س ــود). چنانچه بانكي بخواهد      ٪20اش ص نش

شد، بانك اين گزينه را دارد       هايي را بيش از محدوديتپرداخت شته با سازوكار دا شده توسط اين  هاي اعمال 

هاي مزبور، سرمايه خود را از بخش خصوصي افزايش دهد. اين موضوع     كه به ميزان توزيع بيش از محدوديت

شي از فرآيند برنامه بايد با مقامات نظ سبت      ارتي بانك به عنوان بخ سي قرار گيرد. ن سرمايه مورد برر ريزي 

سرمايه عادي اليه     CET1( 1سرمايه عادي اليه   ست كه به منظور رعايت الزامات حداقل  شامل مقاديري ا  (1 

ضافي اليه     لحاظ مي ٪4,5به ميزان  سرمايه عادي ا سرمايه   1شود اما   ٪8و  1اليه  ٪6براي رعايت الزامات 

سرم  ٪8برابر  CET1گيرد. براي مثال، بانكي با سرمايه كل را در بر نمي  سرمايه اليه    1ايه اليه كه   2اضافي يا 

سرمايه را رعايت مي  صفر دارد و بنابراين مقيد   ندارد گرچه همه الزامات حداقل  سپر حفاظتي به ميزان  كند اما 

 بود.در توزيع سرمايه خواهد  ٪100به محدوديت 

                                                 
امات سرمايه كل در صورت ضرورت)، قبل از آنكه الز ٪8و  1اليه  ٪6بايد در ابتدا به منظور رعايت الزامات حداقل سرمايه استفاده شود (شامل  1دي اليه سرمايه عا.  ٢٥١

  مانده آن بتواند براي سپر سرمايه حفاظتي استفاده شود.باقي
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  استانداردهاي حداقل سرمايه حفاظتي براي هر بانك
  اظتيهاي حداقل سرمايه حفنسبت

  (به عنوان درصدي از سود)
  1نسبت سرمايه عادي اليه 

100% 4.5% - 5.125% 

80% >5.125% - 5.75% 

60% >5.75% - 6.375% 

40% >6.375% - 7.0% 

0% > 7.0% 

 

 شود:مربوط به الزامات برشمرده ميهاي كليدي در ذيل مواردي از جنبه .67

 )a(  سود مي اقالمي كه مشمول محدوديت سود   ياقالمي كه مشمول توزيع م  گردند:هاي توزيع  شامل  نقدي گردند 
 و نيز 1ابزارهاي ســرمايه اليه  ســاير در ارتباط با صــالحديدي هايپرداختو بازخريد ســهام،  ســهام
صالحديدي پا پرداخت شد. پرداخت داش به كارمندان ميهاي  سرمايه   سطح هايي كه منجر به كاهش با

شامل  شوند كه به طور مثال مي نمي 1عادي اليه  شند به عنوان موارد    سودهاي توانند  تعهدشده خاص با
 شوند.مشمول توزيع سود در نظر گرفته نمي

 )b(  :سود سر      سود تعريف مي  تعريف  شده قبل از ك سبه  سود قابل توزيع محا قالمي كه براي ا گردد به عنوان 
شده و هيچ كدام از اقالم قابل توزي    سود بعد از ماليات كه گزارش  ع را توزيع آنها محدوديت وجود دارد. 

مالياتي ناشي   شود. بر اين اساس، هرگونه تأثير  محاسبه مي  گيردبرنميكه قبالً پرداخت شده است را در   
از چنين توزيع سودي بايد به طور معكوس اصالح شود. چنانچه بانكي سود مثبتي نداشته باشد و نسبت         

 باشد آن بانك از هرگونه توزيع سود خالص مثبتي منع خواهد شد. ٪7آن كمتر از  1سرمايه عادي اليه 

 )c(   صورت تلفيقي يا سطح بانك كاربرد اين چارچوب به  سطح تلفيقي به كار رود به اين : اين چارچوب بدر   ايد در 
شود. مقامات نظارتي هاي مربوط به توزيع سود بر اساس سود گروه تلفيقي اعمال مي   معني كه محدوديت

سطح بانك به منظور حفظ منابع در بخش خا  صي  ملي اين گزينه را در اختيار دارند كه اين چارچوب را در 
 از گروه به كار برند.

 )d( ها گرچه سپر حفاظتي بايد امكان كاهش يافتن را داشته باشد با اين وجود بانك نظارتي: ساير صالحديدهاي
ــپر حفاظتي فعاليت نمايند كه در نتيجه                    نبايد در زمان هاي عادي چنين انتخاب كنند كه در محدوده س

ساير بانك  ست آورند. به    بتوانند به راحتي با  شتري از بازار را به د سهم بي منظور ايجاد  ها رقابت كرده و 
ــوع به وقوع نمي    ــالحديدهاي ديگري نيز به منظور          اطمينان از اينكه اين موض پيوندد مقامات نظارتي ص

ــپر حفاظتي خواهند      ها بر پايه مورد به مورد    هاي زماني براي فعاليت بانك      اعمال محدوديت    در دامنه س
صول نماين    شت. در هر حالت مقامات نظارتي بايد اين اطمينان را ح سرمايه بانك د كه برنامهدا ها به هاي 
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 باشند. دنبال بازسازي سپرهاي حفاظتي در يك چارچوب زماني مناسب مي

Cترتيبات دوره گذار . 

سال      .68 سپر حفاظتي از اول ژانويه  سال   2016شروع به ايجاد  س  2018تا پايان  ال خواهد بود و از اول ژانويه 

ــپر از   االجرا به طور كامل اين الزامات الزم     2019 ــد. اين س ــك   دارايي ٪0,625مي باش هاي موزون به ريس

)RWAs (  سال سال پ  شروع مي  2016در اول ژانويه  شده تا   ٪0,625س از آن به ميزان شود و در هر  افزوده 

هايي يعني    به ريســك    دارايي ٪2,5به ميزان ن برســد.  2019در اول ژانويه ســال   ) RWAs(هاي موزون 

كنند بايد سرعت بيشتري در ايجاد سپر سرمايه حفاظتي     كشورهايي كه رشد اعتباري بيش از حد را تجربه مي  

ضدچرخه    سپرهاي  شند. مقامات ملي اين اختيار را دارند كه دوره گذار كوتاه   و  شته با مدتي را كه به طور اي دا

 يند. مناسبي قابل انجام باشد اعمال نما

ــبت را رعايت ميبانك .69 ــبت آنها پايينهايي كه طي دوره گذار به طور واقع الزامات حداقل نس تر از كنند اما نس

سپر حفاظتي) باقي مي   1سرمايه عادي اليه   ٪7ميزان هدف  سياست  (حداقل به اضافه  هاي احتياطي ماند بايد 

سپر    سود را انجام دهند با اين ديدگاه كه الزمات  اشد را  حفاظتي تا ميزاني كه به طور معقول ممكن بنگهداري 

 رعايت كنند. 

صورت يك چهارم كه تعيين  تقسيم  .70 سپر حفاظتي به  سبت بندي  ست، از اول   كننده حداقل ن سپر حفاظتي ا هاي 

به رشد   كه سپر حفاظتي سرمايه شروع   هاي يك چهارم همچنانشود. اين بخش شروع مي  2016ژانويه سال  

 ل خواهد شد. اي را نيز شامگردد كه در طي اين دوره زماني هرگونه سپر ضد چرخهافزوده ميكند به مرور مي

IVاي. سپر ضد چرخه 

Aمقدمه . 

صادي كه پس از دوره  .71 شكل مي  ركود اقت شد اعتباري بيش از حد  تواند باعث افزاش قابل توجه گيرد مياي از ر

ــده در بخش بانكي گردد. اين زيان    زيان   تواند بخش بانكي را بي ثبات كرده و يك چرخه     ها مي هاي ايجاد ش

ستم مالي مي        تباهنده سي شكالت در  ساس آن م شكل دهد كه بر ا تواند منجر به ركود در بخش واقعي اي را 

سرايت نمايد. اينگونه تعامالت، اهميت قابل توجه بخش         شكل مجدداً به بخش بانكي  شده و اين م صاد  اقت

سرمايه   بانكي را در زمينه ايجاد ضافي در دوره سپرهاي  سك اي ا ستمي به     اي كه ري سي سطح  هاي بحران در 
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 كند. باشند را برجسته ميطور قابل توجه در حال رشد مي

ضدچرخه   .72 اي بخش بانكي شرايط  اي به دنبال اين هدف است كه اطمينان ايجاد نمايد كه الزامات سرمايه  سپر 

سطح كالن كه بانك  شخيص داده مي كنند را نيز در نظر مييت ميها در آن فعالمالي در  شود  گيرد. زماني كه ت

ستم مي          سي سطح  سك در  شد اعتباري كل بيش از حد منجر به ايجاد ري سپر به منظور ايجاد  ر گردد، اين 

ستم بانكي به منظور محافظت از خود در مقابل زيان    سي سرمايه    اطمينان از اينكه  سپر  هاي بالقوه آتي داراي 

ست،  س  ا ست كه      ط مقامات ملي الزامي ميتو شد اعتباري كل بيش از حد به آن معني ا شود. اين تمركز بر ر

سپر بر يك پايه غيرمتناوب خواهند بود. اين    شورها به احتمال زياد تنها نيازمند الزامي نمودن اين  پر براي س ك

سطح بين بانك سپرهاي الزامي در همه   هاي فعال در  سط موزون  شورهايي كه بانك در آن   المللي برابر متو ك

ها نياز به سطح سپرهاي باشد. اين بدان معني است كه بانككشورها منابع در معرض ريسك اعتباري دارد، مي

هاي اعتباري هميشه در بين كشورها تا حد زيادي كمتري بر يك پايه نسبتاً متناوب خواهند داشت چراكه چرخه

 باشد. با هم مرتبط نمي

 اي از عناصر ذيل تشكيل شده است:ر ضدچرخهچارچوب رژيم سپ .73

 )a(  ــاير شــاخص ها را كه مي ــد اعتباري و س ــانهمقامات ملي رش اي از ايجاد ريســك تواند در بردارنده نش
كنند كه آيا رشد اعتباري بيش از حد است و يا اين رشد منجر سيستمي باشد را پايش كرده و ارزيابي مي

سيستمي مي      سطح  صورتي كه   شود به ايجاد ريسك در   يا خير. بر اساس اين ارزيابي مقامات مذكور در 
ضدچرخه       سپر  ضاء نمايد  ستمي     اي را الزامي ميشرايط، اقت سي سك  كنند. اين الزامات در زماني كه ري

  تواند برداشته شود يا كاهش يابد. شكننده يا ناپايدار شود مي

 )b( سطح بين فهاي بانك عرض ريسك اعتباري بخش خصوصي    مدر  المللي موقعيت جغرافيايي منابععال در 
سرمايه    سپر  ضدچرخه خود را در نظر گرفته و الزامات  سط موزون    اي  صورت متو اي خاص بانك را به 

 كند.الزاماتي كه در كشورهايي كه بانك در آنجا منابع در معرض ريسك اعتباري دارد محاسبه مي

 )c( سترش اندازه سپر سرمايه حفاظتي گمنجر به اي كه بانك ملزم به رعايت آن است الزامات سپر ضدچرخه
هايي در توزيع ســود خواهند محدوديت ها در صــورتي كه اين الزام را رعايت نكنندشــود. بانكبانك مي
 داشت. 

Bاي در سطح كشوري (ملي). الزامات سپر ضد چرخه 

سپر   هركدام از كشورهاي عضو كميته بال يكي از مقامات خود را با مسئوليت اتخاذ تصمي     .74 م در خصوص اندازه 
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اي تعيين خواهد نمود. در صورتي كه مقام تعيين شده مربوطه يك دوره زماني رشد اعتباري    سرمايه ضدچرخه  

تواند منجر به ايجاد ريسك سيستمي شود شناسايي كند آن مقام در كنار ساير ابزارهاي         بيش از حد را كه مي

كند. اين ميزان از عدد اي را نيز تعيين ميات ســپر ضــد چرخهاحتياطي در ســطح كالن كه در اختيار دارد الزام

سطح ايجاد           دارايي ٪2,5صفر تا   صوص  ضاوت آنها در خ ستگي به ق ست كه ب سك متغير ا هاي موزن به ري

 . 252ريسك در سطح سيستمي خواهد داشت

ضدچرخه    «سند   .75 سرمايه  سپر  صولي كه »كنندياي را اعمال مرهنمودي براي مقامات ملي كه  مقامات ملي در  ، ا

سپر توافق كرده     صميم در مورد  سند اطالعاتي ارايه مي خصوص چگونگي اتخاذ ت دهد كه اند را در بردارد. اين 

ــورهايي كه در آن         ها را در درك و پيش بانك   ــپر در كش ــميمات مقامات مالي مربوط به س ها منابع در   بيني تص

 نمايد.معرض ريسك اعتباري دارند، كمك مي

سپر خود مقامات مربوطه در هر كشور، تصميم خود     زمان كافي به بانك جهت اعطاي .76 سطح  ها به منظور تعديل 

ــد چرخه  ــپر ض ــوص افزايش س ــميم مقامات هر 253ماه قبل از انجام آن اعالم مي كنند 12اي را تا در خص . تص

سپر       سطح  شور به منظور كاهش  صميمات از قب اي فوراً الزمدچرخهض ك شده  االجراء خواهد بود. ت ل اعالم 

ــو كميته بال بر روي پايگاه               ــورهاي عض ــده براي همه كش ــپرهاي واقعي اعمال ش ــپر و نيز س مربوط به س

 ) منتشر خواهد شد. BISالمللي (رساني بانك تسويه بيناطالع

Cاي خاص بانك. سپر ضدچرخه 

هاي موزن به ريسك آنها است،   كل دارايي  ٪2,5اي كه از ميزان صفر تا  ها مقيد به داشتن سپر ضدچرخه   بانك .77

ــند  مي ــپر حفاظتي كه براي هر بانك به كار مي       254باش ــبد منابع در       رود منعكس. س كنننده تركيب جغرافيايي س

يا  1ها بايد الزامات مربوط به اين سپر را با سرمايه عادي اليه   باشد. بانك معرض ريسك اعتباري آن بانك مي 

                                                 
شتري اي از ابزارهتوانند دامنهمقامات ملي مي.  252 سطح كالن كه مي  اي احتياطي بي سپرهايي عالوه بر    در  شامل  صورتي كه اين    برا ٪2,5تواند  شد را در  ي بانك ها با

شور خود اعمال نمايند. اگرچه قواعد عمل متقابل بين             شود در ك شخيص داده  سب ت شور منا شرايط آن ك ضوع در چارچوب  المللي كه در چارچوب اين رژيم تعيين مو
  گردد.مي ٪2,5اي حداكثر به ميزان شود منجر به شكل گيري سپر ضدچرخهمي

شور دارند نيز همچنين مقيد به اف       هابانك.  ٢٥٣ شتريان در آن ك سك اعتباري به م شور مربوطه كه منابع در معرض ري سپر پس از دوره از قبل    ي خارج از ك سطح  زايش 
هايي بايد در صورت  بانك ماه است، مقام ناظر مبدأ چنين  12باشند. در مواردي كه دوره اعالم اوليه كوتاه تر از  اعالم شده در خصوص منابع در معرض ريسك خود مي   

ماهه اعالم از قبل) به  12ترين زماني كه ممكن است (مشروط به وجود يك دوره حداكثر   باشند در كوتاه  ءاالجرااي الزمامكان، قبل از آنكه سطوح جديد سپر ضدچرخه   
  از قبل باشد. شده دنبال تطبيق دوره اعالم

توانند اين چارچوب را در سطح بانك به  گيرد. عالوه بر اين، مقامات نظارتي ملي ميسطح تلفيقي مورد استفاده قرار مي  در  چارچوبمشابه سپر سرمايه حفاظتي، اين    .  254
  خاصي از گروه به كار برند. منظور حفظ منابع در بخش
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ــرمايه     ــاير ابزارهاي س هايي  رعايت كنند و يا اينكه ملزم به اعمال محدوديت          255ي با قدرت جذب زيان كامل      اس

 شود، خواهند بود. در خصوص توزيع سود كه در بخش بعدي بيان مي

سطح بين بانك .78 صي     هاي فعال در  صو سك اعتباري بخش خ المللي بايد موقعيت جغرافيايي منابع در معرض ري

يه سك بخش مالي غيربانكي نيز است) در نظر گرفته و الزامات سپر سرما(كه شامل منابع در معرض ري راخود 

سپرهايي كه در كشورهايي كه در آنها منابع در معرض ريسك       ضدچرخه  صورت متوسط موزون  اي خود را به 

س     سبه نمايند. منابع در معرض ريسك اعتباري در اين حالت در بردارنده همه منابع در معرض ري ك دارند محا

صو  صاص مي           بخش خ سك اعتباري را به خود اخت شي ري ش سرمايه پو سرمايه  صي كه يك  دهد و يا يك 

سك خاص،         سك براي ري شده به ري ششي متناظر دفتر تجاري و موزون  سازي را دارد،   IRCپو و اوراق بهادار

 باشد. مي

نك كه مربوط دهي سپر اعمال شده در هر كشور برابر كل هزينه سرمايه پوششي ريسك اعتباري با       نحوه وزن .79

تقســيم بر كل هزينه ســرمايه  256به منابع در معرض ريســك اعتباري بخش خصــوصــي در آن كشــور اســت 

صي در همه           صو سك اعتباري بخش خ سك اعتباري اعتباري بانك مربوط به منابع در معرض ري شي ري ش پو

 باشد. كشورها مي

سك ا        VaRدر روش  .80 ششي ري سرمايه پو سك خاص، با در نظر گرفتن  سرمايه   براي ري شي و نيز هزينه  فزاي

شي اندازه    ش سك جمعي، بانك پو شته تا بتوانند رويكردي را  گيري ري ها بايد با مقامات نظارتي خود تعامل دا

هاي سرمايه پوششي را به اوزان ريسك ابزار فردي تبديل نمايند     تدوين نمايند كه بر اساس آن اينگونه هزينه 

صي كه اين هزينه    هايو بتوان اين اوزان را به موقعيت شتريان خا سرمايه را ايجاد    جغرافيايي م شش  هاي پو

شي را به اين روش         مي ش سرمايه پو شه نتوان هزينه  صيص داد. گرچه اين امكان وجود دارد كه همي كنند تخ

اند. هاي پوشش سرمايه بر اساس يك پايه سبد دارايي به سبد دارايي محاسبه شدهتفكيك كرد چرا كه هزينه

سبد دارايي مربوطه بايد به مناطق جغرافيايي مربوط به اجزاي     در چني سرمايه براي  شش  ن مواردي، هزينه پو

تشكيل دهنده سبد دارايي تخصيص يابد از طريق محاسبه نسبت كل منابع در معرض ريسك در معرض نكول   

                                                 
سرمايه       .  255 ساير ابزارهاي  سأله اجازه دادن براي  سي م سرمايه عادي اليه  جذب زي اي با قابليت كاملكميته همچنان در حال برر شكالي كه مي  1ان عالوه بر  تواند و اَ

  ايجاد شود. 1اي بايد تنها از طريق سرمايه عادي اليه باشد. تا زماني كه كميته رهنمود ديگري را در اين خصوص منتشر نمايد، سپر ضدچرخهمي باشدداشته 
صورت امكان پايه ريسك نهايي را   گيريم، بانكوط به آن كشور را در نظر مي زماني كه كشوري كه منابع در معرض ريسك اعتباري بخش خصوصي مرب     .  256 ها بايد در 

ضمين      ستفاده كند كه ت شوري را ا ستفاده نمايند؛ يعني بانك بايد ك شوري كه منابع در معرض ريسك در آنجا     ا كننده منابع در معرض ريسك در آنجا اقامت دارد و نه ك
  ثبت شده است.
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ــبد دارايي ( ــطه EADس ــبه هاي مقابل در هر كدام از مناطق جغمنتج از طرف EAD) كه به واس رافيايي محاس

 شود. مي

D .گسترش سپر سرمايه حفاظتي 

اي باشد از طريق گسترش سپر سرمايه اي كه بر اساس آن بانك ملزم به رعايت آن مي الزامات سپر ضدچرخه   .81

 پذيرد. تعريف شد انجام مي IIIحفاظتي كه در بخش 

تلف نسبت سرمايه سهام عادي    هاي سرمايه حفاظتي كه يك بانك بايد در سطوح مخ  جدول زير حداقل نسبت  .82

شان مي  1اليه  ضدچرخه     257دهدرعايت نمايد را ن سرمايه  سپر  شورهايي كه بانك در  . زماني كه  اي در همه ك

آنجا منابع در معرض ريســك اعتباري بخش خصــوصــي دارد برابر صــفر باشــد، آنگاه ســطوح ســرمايه و   

 بيان گرديد. IIIبخش  هاي بيان شده در جدول مطابق با مواردي است كه درمحدوديت

  
  استانداردهاي حداقل سرمايه حفاظتي براي هر بانك

  هاي حداقل سرمايه حفاظتينسبت
  (به عنوان درصدي از سود)

(دربردارنده ساير 1نسبت سرمايه عادي اليه 
  اي با قابليت جذب زيان كامل)ابزارهاي سرمايه

  چهارم سپردر اولين محدوده يك 100%

  چهارم سپرمحدوده يكدر دومين  80%

 چهارم سپر در سومين محدوده يك 60%

  چهارم سپردر چهارمين محدوده يك 40%

 بيش از محدوده سپر 0%

  
 

سبت     .83 شتر موضوع، جدول زير بيانگر ن صورتي كه     با هدف تبيين بي ست كه يك بانك در  سرمايه حفاظتي ا هاي 

ضدچرخه   سپر  شد،  ٪2,5اي بانك ملزم به رعايت الزام  سرمايه عادي اليه    با سطوح مختلف  رعايت 1بايد در 

 نمايد.

  
كه بانك ملزم به رعايت الزام سپر استانداردهاي حداقل سرمايه حفاظتي براي هر بانك، زماني 

  باشدمي ٪2,5اي ضدچرخه
  تيهاي حداقل سرمايه حفاظنسبت

  (به عنوان درصدي از سود)
ساير (دربردارنده 1نسبت سرمايه عادي اليه 

  اي با قابليت جذب زيان كامل)ابزارهاي سرمايه

                                                 
سرمايه عادي اليه       در جهت ايجاد .  257 سبت  سپر حفاظتي، ن ست كه براي رعايت الزامات حدا    1سازگاري با  شامل اقالمي ا سرمايه عادي اليه  در اينجا  به ميزان  1قل 

  گيرد.شود را در بر نميالزامات سرمايه كل استفاده مي ٪8و نيز  ٪6كه براي رعايت الزامات  1اضافي اليه  شود اما ساير موارد سرمايه عادياستفاده مي 4,5٪
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100% 4.5% - 5.75% 

80% >5.75% - 7.0% 

60% >7.0% - 8.25% 

40% >8.25% - 9.5% 

0% > 9.5% 
  
 

Eزماني محاسبه و افشاء . تناوب دوره 

تناوب يكساني با الزامات  ه باي آنها حداقل بانك ها بايد اين اطمينان را ايجاد نمايند كه الزامات سپرضدچرخه   .84

شاء مي     سبه و به طور عمومي اف سرمايه محا سرمايه      حداقل  سبه الزامات حداقل  سپر در زمان محا شود. اين 

ضدچرخه    سپرهاي  اي در دسترس كشورهاي مختلف مربوطه باشد. عالوه براين، زماني    بايد بر اساس آخرين 

سپر خود را افشاء مي  كه بانك ست، توزيع جغرافيايي منابع در معرض ريسك   ها الزامات مربوط به  كنند الزم ا

 ء نمايند.اند را نيز افشابخش خصوصي خود را كه در محاسبه الزامات سپر محاسبه كرده

Fترتيبات مربوط به دوره گذار . 

ضدچرخه   .85 سپر  سال    نظام  سپرسرمايه حافظتي از اول ژانويه  سال   2016اي به طور همزمان با   2018تا پايان 

سال    به  شته و از اول ژانويه  ست كه    االجراء ميبه طور كامل الزم 2019مرور الزامي گ شد. اين بدان معني ا با

 2016در اول ژانويه سال ) RWAs( هاي موزون به ريسكدارايي ٪0,625اي از حداكثر الزامات سپر ضدچرخه

سال آتي       شده و در هر  هاي موزون به دارايي ٪2,5 شود تا به ميزان نهايي بدان افزوده مي ٪0,625شروع 

سك (  سال  ) RWAsري شد         2019در اول ژانويه  شاهد ر شورهايي كه در طي اين دوره گذار  سد. البته ك بر

ضدچرخه          سپر  سرمايه حفاظتي و  سپر  سرعت ايجاد  شند،  اي را افزايش خواهند داد. اعتباري بيش از حد با

ــپر ضــدچرخهكشــورها مي عالوه بر اين، اي بيشــتري را نيز اعمال نمايند. در چنين مواردي توانند الزامات س

سپرحفاظتي براي مقادير اضافي بيشتر يا چارچوب زماني كوتاه      ر به تضوابط تعامل متقابل مربوط به اين نظام 

 كار نخواهد رفت.

V .نسبت اهرمي 

A .و اهداف مباني 

سي بحرا   يكي از ويژگي .86 سا ستم    هاي ا سي ن، ايجاد درجه اهرمي بيش از حد در اقالم باال و پايين ترازنامه در 
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ها درجه اهرمي بيش از حدي را ايجاد نموده بودند در حالي كه همچنان بانكداري بود. در بسياري از موارد بانك

سرمايه مبتني بر ريسك را نشان مي   نسبت  شديدترين بخش بحران، بخش با هاي قوي  نكي به داند. در طول 

شار كاهشي در        شديد ف شار بازار قرار گرفت به طريقي كه منجر به ت سبت اهرمي خود تحت ف منظور كاهش ن

شتي مثبت بين زيان   قيمت دارايي شدن چرخه بازگ سرمايه بانك و كاهش در  ها و نيز وخيم تر  ها، كاهش در 

 ميزان اعتبار در دسترس گرديد. 

ست را معرفي نمايد؛        بنابراين، كميته توافق نمود كه يك ن .87 سك ني ساده كه مبتني بر ري شفاف و   سبت اهرمي 

سبت به گونه  سرمايه مبتني بر     اي تنظيم مياين ن سنجه تكميلي معتبر در كنار الزامات  شود كه به عنوان يك 

  باشد:ريسك عمل نمايد. نسبت اهرمي به دنبال دستيابي به اهداف زير مي

     ــبت اهرمي در ــازي فرآيندهاي         محدود كردن ايجاد نس بخش بانكي، كمك به اجتناب از بي ثبات س

 تر، سيستم مالي و نيز كل اقتصاد را با مخاطره مواجه سازد، وتواند در سطح وسيعضداهرمي كه مي

  .اعمال مجدد الزامات مبتني بر ريسك بر اساس يك سنجه پشتيبان ساده كه مبتني بر ريسك نباشد 

Bاهرميگيري نسبت . تعريف و اندازه 

سبت اهرمي را بيان مي    .88 سبه ن كند كه به عنوان مبنايي براي آزمودن در طي دوره اين بخش تعريف و نحوه محا

رود. مبناي محاسبه بر اساس متوسط نسبت اهرمي ماهانه در     به كار مي 3زماني اوليه براي اجراي الزامات بال 

سنجه       سرمايه ( ساس تعاريف  صلي بر ا سرماي طول يك دوره ف سك (مي هاي  زان ه) و كل منابع در معرض ري

سك) كه در بندهاي   ست مي    164تا  154منابع در معرض ري شده ا سبت    تعيين  شد. كميته همچنان يك ن با

سال    ٪3حداقل به ميزان  1اهرمي اليه  سال   2013را در طول دوره بررسي از اول ژانويه   2017تا اول ژانويه 

 بيان خواهد شد. 167 تا 165مربوط به دوره گذار نيز در بندهاي  دهد. ترتيبات ديگرمورد آزمون قرار مي

 اندازه سرمايه .1

ين ا 56تا  52به طوري كه در بندهاي  1ميزان سرمايه براي نسبت اهرمي مبتني بر تعريف جديد سرمايه اليه     .89

ور ارزيابي تأثير   هايي را در طول دوره گذار به منظ   چارچوب بيان گرديد، خواهد بود. البته كميته همچنان داده        

 دريافت خواهد كرد.  1استفاده از كل سرمايه نظارتي و نيز سرمايه عادي اليه 

سته مي   .90 سرمايه كا شوند و بنابراين بايد از  شوند در نسبت اهرمي در نظر گرفته نمي  اقالمي كه به طور كامل از 
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سرما        ست كه  شوند. اين بدان معني ا سته  سك نيز كا سك  ميزان منابع در معرض ري يه و منابع در معرض ري

سرمايه اليه                سورات از  شود. يعني ك سبه مجدد اجتناب  شوند و از محا سبه  سازگار محا صورت   1بايد به 

ــته      89تا  66گونه كه در بندهاي  (همان  ــك نيز كاس بيان گرديد) همچنين بايد از ميزان منابع در معرض ريس

 شود.

 ديد، زماني كه يك نهاد مالي در تلفيق حســابداري در نظربيان گر 89تا  84بر اســاس روشــي كه در بندهاي  .91

سرمايه  شود اما در تلفيق نظارتي لحاظ نمي گرفته مي ها در چنين نهادهايي بايد به ميزان فراتر از يگذارشود، 

سرمايه و منابع در معرض ريسك به        حدود حاشيه  شود. به منظور ايجاد اطمينان از اينكه  اي مشخصي كاسته 

سا  سبت اهرمي اندازه   طور  سبه ن شده زگار با هم براي اهداف محا هاي چنين نهادهايي كه در اند، داراييگيري 

سابداري در نظر گرفته مي  سب با ميزان       تلفيق ح سك متنا سبات ميزان منابع در معرض ري شوند بايد در محا

 شود، لحاظ نگردد. ر ميكس 89تا  84اي كه بر اساس بندهاي سرمايه

 ابع در معرض ريسكاندازه من .2

)iگيري) اصول كلي اندازه 

گيري منابع گيري منابع در معرض ريسك براي نسبت اهرمي به طور كلي بايد از روش حسابداري اندازه   اندازه .92

هاي مالي اقدامات زير بايد به گيري به روشي سازگار با حساب   در معرض ريسك پيروي نمايد. به منظور اندازه 

 كار رود:

 ــتقه از ذخاير خاص و تعديالت ارزش          دارايي گذاري (مانند    هاي باالي خط ترازنامه، به جز اوراق مش

 شوند؛خالص مي گذاري اعتباري)تعديالت ارزش

  ضمانت سك اعتباري    نامهوثايق مالي يا فيزيكي،  شده براي كاهش ري ها يا هرنوع ابزارهاي خريداري 

 ط را كاهش دهد؛ وتواند منابع در معرض ريسك باالي خنمي

 باشد.ها مجاز نميها و سپردهسازي وامخالص 

)ii (اقالم باالي خط 

شــود را در نظر ها بايد به منظور محاســبه نســبت اهرمي اقالمي را كه در ترازنامه مالي خود اســتفاده ميبانك .93

ــك، بانك بايد روش بگيرند. عالوه بر اين، در اندازه هاي زير را براي مبادالت مالي  گيري منابع در معرض ريس
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 و اوراق مشتقه به كار گيرد. SFT(258اوراق بهادار (

 )a( زخريد و تأمين مالي اوراق بهادارتوافقات با 

94. SFT  ضمين ست و بنابراين منبع مهمي از اهرم ترازنامه بانك محسوب مي    نوعي از تأمين مالي ت شود و  شده ا

هرمي با به ارا با هدف محاســبه نســبت  SFTها بايد بايد در نســبت اهرمي در نظر گرفته شــود. بنابراين بانك

 كارگيري موارد زير محاسبه نمايند:

 معيار حسابداري منابع در معرض ريسك؛ و 

 سازي نظارتي مبتني بر چارچوب بال قواعد خالصII.259  

 )b( اوراق مشتقه 

ــتقه دو نوع از منابع در معرض ريســك را ايجاد مي      .95 حال    اوراق مش يك ارزش  باالي خط «كنند:  كه  » اقالم 

صفانه قرارداد  منعكس صفر مي   اكننده ارزش من شد ام ست (اغلب در ابتدا  ا متعاقباً ارزش آن مثبت يا منفي با

شود كه بستگي به عملكرد قرارداد دارد)، و يك منابع در معرض ريسك اقتصادي ذهني كه بيانگر نرخ بهره     مي

 باشد. اقتصادي در نظرگرفته شده براي قرارداد مي

 ارهايي را با استفاده ازها ابزف محاسبه نسبت اهرمي، اوراق مشتقه را شامل مواردي كه بانكها بايد با هدبانك .96

 شود:يمهاي زير انجام فروشند، محاسبه نمايند. اين محاسبه با به كارگيري روشاوراق مشتقه اعتباري مي

     معيار حسابداري منابع در معرض ريسك به عالوه يك افزونه براي منابع در معرض ريسك بالقوه آتي

چارچوب  317و  187، 186ه در بندهاي كه بر اساس روش منابع در معرض ريسك جاري همچنان ك  

شده است محاسبه مي    2بال  كند كه همه اوراق مشتقه  شود. اين روش اين اطمينان را ايجاد مي بيان 

 اند؛ وتبديل شده "هارديف با وامهم"به روشي سازگار به مقادير 

 2.260سازي نظارتي بر اساس چارچوب بال قواعد خالص  

  
  

                                                 
اي دهي حاشــيهدادن و قرض گرفتن اوراق بهادار، مبادالت وام مباالت مالي اوراق بهادار شــامل مبادالتي همچون توافقات بازخريد، توافقات بازخريد معكوس، قرض.  258

  باشد.اي ميداشته و مبادالت اغلب مشروط به توافقات حاشيه گذاري بازار بستگيباشد كه ارزش اين مبادالت به ارزشمي
  .3، بخش 4سازي در سطح محصول مربوط به پيوست به جز قواعد مربوط به خالص.  259
  .3، بخش 4سازي در سطح محصول مربوط به پيوست به جز قواعد مربوط به خالص.  260
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)iii ( اقالم زير خط 

ــامل  83-82) در بندهاي   OBSاين بخش مربوط به اقالم زير خط ترازنامه (    .97 و  i ،(84)i‐iii ،(85-86( 83، (ش

باشد. اين اقالم شامل تعهدات (دربرگيرنده تسهيالت نقدينگي)، تعهدات قابل    مي 2ب بال ) در چارچو88-89

ستقيم جايگزين اعتباري، گواهي پذيره       شرط، ابزارهاي م سخ بدون قيد و  سنادي اتكايي،    ف سي، اعتبارا نوي

باشد. روش در نظر گرفتن اقالم هاي ناموفق و اوراق بهادار تسويه نشده مياعتبارات اسنادي تجاري، تراكنش

شده در بندهاي   شد  ي، همچون قراردادادهاي بازخريد و مبادالت تأمين مالي اوراق بهادار م84) و ii(83ذكر  با

 كه در قسمت قبل بيان گرديد.

سبت ا    كم .98 هرمي يته بال چنين تشخيص داده است كه اقالم زير خط ترازنامه يكي از منابع بالقوه و قابل توجه ن

ــند. بنابراين بانك  ها ميبانك ــبت اهرمي با    باش ــبه نس ها بايد اقالم زير خط ترازنامه مذكور را با هدف محاس

 محاسبه نمايد. ٪100) معادل CCFكاربرد ضريب تبديل اعتباري (

ست، هركدام از تعهداتي كه بدون قيد و شرط و در هر زماني توسط بانك و بدون اطالع قبلي قابل فسخ ا براي .99

ضريب تبديل اعتباري  بانك سا  ٪10ها بايد  شتري را   را به كار برند. كميته بر ا سي بي س تجربيات تاريخي برر

ضريب   شده است، انجا   به طور مناسب محافظه كارانه  ٪10برابر  CCFجهت اطمينان از اينكه  م در نظر گرفته 

 خواهد داد.

Cترتيبات دور گذار . 

سال     .100 سبت اهرمي از اول ژانويه  شود. كميته دوره گذار را به منظور پايش  شروع مي  2011دوره گذار براي ن

ساله به منظور ارزيابي اينكه آيا طراحي و محاسبات پيش  هاي نسبت اهرمي بانك داده  بينيها بر پايه دوره نيم 

سبت اهرمي اليه     لف در طول يك دوره اعتباري كامل و براي انواع مخت ٪3به ميزان  1شده مربوط به حداقل ن

كند. اين ارزيابي همچنين در بردارنده اين مالحظه است  استفاده مي  هاي كسب و كار مناسب است يا خير   مدل

سازي در محاسبه، رفتن تعديالت خالصر نظر گدتر از منابع در معرض ريسك و نيز كه آيا يك تعريف گسترده

سازد يا خير. كميته همچنين به دقت استانداردهاي اهداف مربوط به نسبت اهرمي را به طور مناسب برآورده مي

ــابداري را پايش نموده تا هرگونه تفاوت در چارچوب       و رويه  ــابداري ملي كه براي تعريف و    هاي حس هاي حس

 دارند را بررسي نمايد. محاسبه نسبت اهرمي اهميت بااليي

 باشد:مي دوره زماني اوليهدوره گذار شامل يك دوره پايش نظارتي و يك  .101
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     ــال ــروع مي 2011دوره پايش نظارتي از اول ژانويه س ــعه      ش ــود. فرآيند پايش نظارتي بر توس ش

نيز هايي متمركز خواهد شد تا به روشي سازگار اجزاي تشكيل دهنده تعريف پذيرفته شده و      چارچوب

 نسبت حاصله را در نظر گيرد.

 يابد. ادامه مي 2017شروع شده و تا اول ژانويه سال     2013از اول سال ژانويه سال    دوره زماني اوليه

گيرند كه اين بررســي شــامل در طول اين دوره نســبت اهرمي و اجزاي آن نيز مورد بررســي قرار مي

سه با الزاما       سبت اهرمي در مقاي سبي ن سي رفتار ن سك مي برر شد. بانك ت مبتني بر ري ها ملزم به با

سبت    سبه ن سكي كه در      محا سرمايه و كل منابع در معرض ري ستفاده از تعاريف  هاي اهرمي خود با ا

باشند. افشاي   تصريح گرديد و نيز محاسبه الزامات سرمايه مبتني بر ريسك مي     164تا  154بندهاي 

سطح ب      شكيل دهنده آن در  سبت اهرمي و اجزاي ت سال  ن  261شود. شروع مي  2015انك از اول ژانويه 

 كند.كميته چارچوب مربوط به افشا را تدوين نموده و به دقت افشاي نسبت را پايش مي

ال از نيمه اول س دوره زماني اوليههر تعديل نهايي در خصوص تعريف و محاسبه نسبت اهرمي بر اساس نتايج  .102

سمت ر  2017 سبه مناسب      1هاي ركن ويهو با در نظر گرفتن لزوم حركت به  ساس بررسي و محا در اول  بر ا

  انجام خواهد شد.  2018ژانويه سال 

    

                                                 
  باشد.مي 2چارچوب بال  22 اين موضوع سازگار با دامنه كاربرد تعريف شده در بند.  261
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 1پيوست 

 

  اندازه گيري چارچوب سرمايه
  

  اندازه گيري چارچوب سرمايه
  اي و سپرها (همه ارقام به درصد)الزامات سرمايه

    1سهام عادي اليه   1سرمايه اليه   كل سرمايه
  حداقل  4.5  6.0  8.0

  
  سپر حفاظتي  2.5  

  
  حداقل به اضافه سپر حفاظتي  7.0  8.5  10.5

  
  ايدامنه سپر ضددوره  0-2.5  

  را مالحظه كنيد. 53زيرنويس 
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  2پيوست 

 

  سهام عادي در اقالم مشخص ٪15حد 
 

سبه حد     .١ سرمايه   ٪15اين پيوست به دنبال روشن نمودن نحوه محا هاي قابل توجه در گذاريدر خصوص 

ستند (بانك     شمول تلفيق ني ساير نهادهاي مالي)؛ حقوق خدمات رهني و  سهام عادي نهادهاي مالي كه م ها، بيمه و 

شي مي هاي ماليات انتقالي كه از تفاوتدارايي شخص عنوا   هاي موقت نا شوند)  ن ميشود (كه در مجموع اقالم م

 باشد.مي

سايي اي   .٢ شخص محدود به ميزان  شنا )، پس از اعمال CET1سهام عادي (  1سرمايه اليه   ٪15ن اقالم م

شخص كه مي  سايي گردد   تمامي تعديالت خواهد بود. به منظور تعيين حداكثر ميزان اقالم م شنا ها و ، بانكتواند 

 ٪17,65(پس از همه كسورات، شامل كسر اقالم مشخص به طور كامل) را در    1CETمقامات نظارتي بايد ميزان 

 ).  %17,65 = %85/%15استخراج شده است (يعني  ٪85به  ٪15ضرب نمايند. اين عدد از نسبت 

ــورات         85€به عنوان مثال، بانكي را در نظر گيريد كه       .٣ ــرمايه عادي دارد (كه به طور خالص از همه كس  س

 شامل كسر اقالم مشخص به طور كامل).محاسبه شده است، 

شخص كه مي  .٤ س    حداكثر ميزان اقالم م سبه  سط بانك در محا شود برابر      CET1رمايه تواند تو سايي  شنا

ست با   صورتي كه بانك اقالم       CET1بايد از  15€. هر ميزاني باالتر از x 17.65% = €15 85€ا شود. در  سر  ك

ستثناي مقاديري كه        شته باشد (به ا شده   ٪10پس از اعمال حد فردي مشخصي دا اند) كه در مجموع به حد كسر 

سد،   15٪ شخص، به ميزان   CET1بر صد اقالم   100€ = 15€ + 85€پس از در نظر گرفتن اقالم م خواهد بود. در

 باشد. مي ٪15برابر  CET1 مشخص به كل

 
 
    بيان شده در  ٪15اقالم مشخص از حد تواند يا بخاطر آنكه مجموع اين سه شود ميميزان واقعي كه شناسايي مي

 ر باشد.براي هر كدام از اين اقالم، از اين ميزان حداكثر كمت ٪10اين پيوست كمتر است و يا بخاطر به كارگيري حد 

 
   ــي"در اينجا اين يك مقدار ــتفاده   CET1از  "فرض ــورات از اقالم خاص اس ــت كه تنها با هدف تعيين كس اس
  شود.مي
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 3يوست پ

  

 مثال توضيحي در مورد حقوق اقليت

سرمايه          ساير ابزارهاي  صوص نحوه در نظر گرفتن حقوق اقليت و  ضيحي در خ ست تو اي كه از طرف اين پيو

 نمايد. بيان شده است، ارايه مي 64تا  62واحدهاي تابعه به اشخاص ثالث واگذار شده و در بندهاي 

 مثال توضيحي 

شركت مادر است و بانك  Pباشد. بانك يك گروه بانكي شامل دو شخصيت حقوقي كه هر دو نيز بانك هستند مي

S باشد.هاي غيرتلفيقي آنها به شرح زير مينيز نهاد تابعه و ترازنامه  

 Sترازنامه بانك  Pترازنامه بانك 

هادارايي هادارايي   

 150 مشتريانتسهيالت به  100 تسهيالت به مشتريان
نك با CET1گذاري در سرمايه 7  

ك بان AT1گذاري در سرمايه 4  

  S 2 بانك T2گذاري در سرمايه

ها و سرمايهبدهي ها و سرمايهبدهي   

 127 هاسپرده 70 هاسپرده
 8 2سرمايه اليه  10 2سرمايه اليه 

 5 1سرمايه اضافي اليه  7 1سرمايه اضافي اليه 
 10 سهام عادي 26 عاديسهام 

شان مي  Pترازنامه بانك  شتريان،    دهد كه عالوه بر وامن شده به م  S ،80٪سهام عادي بانك   ٪70هاي اعطا 

ضافي اليه    سرمايه بانك   Sبانك  2سرمايه اليه   ٪25و  Sبانك  1سرمايه ا  Sرا در تملك دارد. بنابراين مالكيت 

  به صورت زير خواهد بود:

 Sسرمايه منتشره بانك 

سرمايه منتشره نزد  
 شركت مادر

 )P(بانك 

سرمايه منتشره نزد 
 كل سرمايه اشخاص ثالث

 CET1( 7 3 10( 1سرمايه سهام عادي اليه 

 AT1(  4 1 5( 1سرمايه اضافي اليه 

 T1(  11 4 15( 1سرمايه اليه 

 T2(  2 6 8( 2سرمايه اليه 

 TC( 13 10 23كل سرمايه (
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  باشد:ترازنامه تلفيقي گروه بانكي به صورت زير مي
 

 ترازنامه تلفيقي
 

  هادارايي

 250 وام به مشتريان

  ها و سرمايهبدهي

 197 هاسپرده

 6 منتشره توسط واحد تابعه نزد اشخاص ثالث 2سرمايه اليه 

 10 منتشره توسط شركت مادر 2سرمايه اليه 

 1 توسط واحد تابعه  نزد اشخاص ثالثمنتشره  1سرمايه اضافي اليه 

 7 منتشر شده توسط شركت مادر 1سرمايه اضافي اليه 

 3 ق اقليت)سهام عادي منتشر شده توسط واحد تابعه نزد اشخاص ثالث (يعني حقو

 26 سهام عادي منتشر شده توسط شركت مادر

 
 

هاي موزون شده به ريسك باشد. در اين واحد دارايي 100داراي  Sبراي داشتن يك مثال عددي، فرض كنيد بانك 

چ وامي هي Sو مشاركت واحد تابعه در الزامات تلفيقي مشابه است زيرا بانك  Sمثال، حداقل الزامات سرمايه بانك 

الزامات  اعطا نكرده است. اين بدان معني است كه آن بانك ملزم به رعايت حداقل الزامات زير به عالوه Pبه بانك 

  سپر سرمايه حفاظتي و داراي سرمايه اضافي زير خواهد بود:

 
 

 Sحداقل و مازاد سرمايه بانك 

حداقل به اضافه سپر سرمايه  
 حفاظتي

 مازاد

CET1 7.0 

(= 7.0% of 100) 

3.0 

(=10 – 7.0) 

T1 8.5 

(= 8.5% of 100) 

6.5 

(=10 + 5 – 8.5) 

TC 10.5 

(= 10.5% of 100) 

12.5 

(=10 + 5 + 8 – 10.5) 

 
 

به منظور قرار گرفتن در سرمايه  Sجدول زير نشاندهنده چگونگي محاسبه ميزان سرمايه منتشره توسط بانك 

  باشد:اين سند مي 65تا  62تلفيقي و نيز رويه محاسبه بيان شده در بندهاي 
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  شودگرفته مي : ميزان سرمايه منتشره نزد اشخاص ثالث كه در سرمايه تلفيقي در نظرSبانك 
  

 
 

كل ميزان 
 سرمايه منتشره

(a) 

 
 

 
ميزان سرمايه 

منتشره نزد 
 اشخاص ثالث

(b) 

 

 

 

 

 مازاد
 (c) 

مازاد سرمايه مربوط به 
 اشخاص ثالث

اي كه (يعني ميزان سرمايه 
سرمايه تلفيقي  محاسبهدر 

شود)در نظر گرفته نمي  

(d) 

=(c) * (b)/(a) 

 
 

ميزان سرمايه در نظر 
شده در سرمايه گرفته 

 تلفيقي
(e) = (b) – (d) 

CET1 10 3 3.0 0.90 2.10 

T1 15 4 6.5 1.73 2.27 

TC 23 10 12.5 5.43 4.57 

  
  

شان جدول زير اجزاي سرمايه براي گروه تلفيقي مبتني بر ميزان محاسبه شده در جدول باال را به طور خالصه ن

 2و همچنين سرمايه اليه  1و سرمايه اليه  1ي اليه بين سهام عادبه ميزان تفاوت  1دهد. سرمايه اضافي اليه مي

 محاسبه شده است. 1به ميزان تفاوت بين كل سرمايه و سرمايه اليه 

 
كل ميزان سرمايه منتشره توسط  

شركت مادر (كل آن بايد در 
 سرمايه تلفيقي لحاظ شود)

ميزان سرمايه منتشره توسط نهاد 
يد در تابعه نزد اشخاص ثالث كه با

 سرمايه تلفيقي لحاظ شود

كل ميزان سرمايه منتشره توسط 
شركت مادر و نهاد تابعه كه بايد 
 در سرمايه تلفيقي لحاظ شود

CET1 26 2.10 28.10 

AT1 7 0.17 7.17 

T1 33 2.27 35.27 

T2 10 2.30 12.30 

TC 43 4.57 47.57 

  
  



	١٣٩٧ه با پولشويي سال هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزبخشنامه

 
 

 ٥٠٤صفحه 

 4پيوست 

 ترتيبات مربوط به دوره گذار

 )شودها از اول ژانويه شروع ميهمه تاريخ -باشدهاي گذار ميدار بيانگر دورههاي سايهقسمت(

از اول ژانويه  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
 2019سال 

 
 پايش نظارتي نسبت اهرمي

 2017ول ژانويه ا-2013اول ژانويه  دوره اوليه
 شودشروع مي 2015دوره افشاء از اول ژانويه 

 
حركت به سمت 

  1ركن 

  %4.5  %4.5  %4.5  %4.5  %4.5  %4.0  %3.5   حداقل نسبت سرمايه سهام عادي
  %2.50  %1.875  %1.25  %0.625      سپر سرمايه حفاظتي

  %7.0  %6.375  %5.75  %5.125  %4.5  %4.0  %3.5   حداقل سهام عادي به اضافه سپر سرمايه حفاظتي

 CET1شروع كسورات از 

الي)مو ابزارهاي  DTAs ،MSRsشامل مقادير بيش از حدود مربوط به (    
 

20%  
 
40%  

 
60%  

 
80%  

 
100%  

 
100%  

  %6.0  %6.0  %6.0  %6.0  %6.0  %5.5  %4.5   1حداقل سرمايه اليه 
  %8.0  %8.0  %8.0  %8.0  %8.0  %8.0  %8.0   حداقل سرمايه كل

  %10.5  %9.875  %9.25  %8.625  %8.0  %8.0  %8.0   سرمايه به اضافه سپر حفاظتيحداقل كل 
توانند به عنوان سرمايه غيرپايه  اي كه ديگر نميابزارهاي سرمايه

 شود شروع مي 2013ساله كه از سال  10دوره گذار پاياني در طي يك دوره زماني   در نظر گرفته شوند 2يا سرمايه اليه  1اليه 

 

 پوشش نقدينگي نسبت
دوره بررسي 

شودشروع مي    
معرفي استانداردهاي

 حداقل
    

 نسبت تامين مالي خالص با ثبات
دوره بررسي 

شودشروع مي       
معرفي استانداردهاي

  حداقل
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ابالغ ترجمه "اصول ؛ ١٣/١٢/١٣٩٧ مورخ ٤٤٤٦٣٠/٩٧بخشنامه شماره  -٢٤

سند جديد منتشره توسط کميته نظارت بانکي بال در سال  -آزمون بحران"

٢٠١٨  

بانک، هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستديران عامل محترم بانکم

  ونزوئال -موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران

 با سالم؛

؛ همانگونه ضار که احتراماً ستح ) يکي Stress Testingدارند، آزمون بحران ( ا
گردد. اين ها محسوب ميابزارهاي اساسي و مهم مديريت مؤثر ريسک بانکاز 

ها و همچنين مقامات ناظر بانکي به منظور ارزيابي ابزار توســـط بانک
تاب نکميزان  با مت  قاو يک ها در برابر بحرانآوري و م با  مالي  هاي احت

ــتفاده قرار رويکرد آينده ــتفاده ايمنگر مورد اس ز گيرد. بنابراين، اس
 همچنين با هدف  ها وريســـک انواع نتايج آزمون بحران  از نظر  مديريت

احتمالي ناشــي از  مشــکالت و مســائل به نســبت نگرآينده رويکرد يک ايجاد
ستفاده از انواع آزمونبحران ست. ا سيار با اهميت ا هاي بحران هاي آتي ب

و  ٢٠٠٧ هايبه ويژه توســط مقامات ناظر بانکي، بعد از بحران مالي ســال
اهميت بيشــتري پيدا کرد.  بر اين اســاس، کميته نظارت بانکي بال  ٢٠٠٨

روزرســاني نيز، رهنمودهاي قبلي خود در خصــوص انجام آزمون بحران را به

 Stress Testing» (اصــول آزمون بحران«نمود که ماحصــل آن ســندي با عنوان 

Principles( است. بانک مرکزي  افتهانتشار ي ٢٠١٨باشد که در اکتبر سال مي
سال ضوع، در  سالمي ايران نيز با عنايت به اهميت مو شته جمهوري ا هاي گذ

اقداماتي را در خصــوص معرفي آزمون بحران به شــبکه بانکي کشــور انجام 
شماره شنامه  صل آن ابالغ بخ ست که حا  ١٠/١١/١٣٩٢مورخ  ٣٢٩١٥٢/٩٢ داده ا

سات اعتباري غيربانکي به بانک س شد. در ادامه و همگام با ميها و مؤ با
سط به شره تو سند جديد منت سناد کميته بال،  شده در ا ساني انجام  روزر

نيز » اصول آزمون بحران«با عنوان  ٢٠١٨کميته نظارت بانکي بال در سال 
برداري ايفاد در بانک مرکزي ترجمه شد که به پيوست جهت استحضار و بهره

 گردد. مي
صوص متن ضمن اعالم اين که، از  صالحي و تکميلي در خ شنهاد ا هرگونه پي

ستقبال مي قادر  تنهايي به بحران آزمونداند، شايان ذکر مي شود،ترجمه ا
ــت ــک نيس ــان را روي يک بانکهاي پيشتمامي ريس عالوه بر  تواندمي ولي دهد نش

ــعف ــي از ض ــخص نمودن بخش  غيرمنتظره و پيامدهاي نامطلوب مورد ها, درمش
دهد. همچنين با استفاده از آزمون بحران  هشدار هامديريت بانک به هاريسک

هاي احتمالي در هاي ناشـــي از بحرانتوان دريافت, براي تأمين زيانمي
سرمايه نياز دارد. شور به چه ميزان  شبکه بانکي ک  آينده,  بانک و يا 

 ها، به تعميق واميد است ترجمه اين قبيل اسناد و به اشتراک گذاردن آن
شور کمک نمايد و هپياد سک در نظام بانکي ک سازي مفاهيم نوين مديريت ري

 اجراي چنين استانداردهايي را تسهيل کند.
  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  اداره مطالعات و مقررات بانکي
 محمد خداياري آباديحميدرضا غني

٣٨١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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  معاونت نظارتي
بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

  ايران
بلوار ميرداماد، شماره 

١٩٨ 
  +) ٩٨٢١( ٢٩٩٥١تلفن: 

 www.cbi.irوب سايت: 

  بحراناصول آزمون 

(Stress Testing Principles) 

  بال بانكي نظارت كميته انتشارات از
  )2018 اكتبر( 

  

  

  

  

 :مترجمين
ميالد صارم صفاري                               دکتر 

 حسين صدقي
 

  

وری ب ی  انک 

  معاونت نظارت
بانک مرکزي 

 جمهوري اسالمي
  ايران

بلوار ميرداماد، 
 ١٩٨شماره 
+) ٩٨٢١( ٢٩٩٥١تلفن: 

 www.cbi.irوب سايت: 
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  مقدمه

صول آزمون بحران را در مي  شر کرده  ٢٠٠٩کميته بال پيش از اين ا منت

سال  شره در  سند منت صول  ست. ا شيوه ٢٠٠٩ا ضعف  هاي به منظور رفع نقاط 

آزمون بحران که پس از بحران مالي جهاني (بحران بزرگ مالي) نمود پيدا 

 کرد، طراحي شــد. از آن زمان، نقش آزمون بحران به ســرعت در حال تکامل

بوده و اهميت آن در کشــورهاي مختلف افزايش يافته اســت. در حال حاضــر 

ها و ابزار مهمي براي آزمون بحران يک عنصر مهم مديريت ريسک براي بانک

ست احتياطي کالن سيا سئول  (مقاماتي که در تالش  ناظرين بانکي و مقامات م

٢براي کاهش ريسک در کل سيستم هستند) ٦ ٢ براي  است. آزمون بحران مبنايي 

مديريت ريســـک و نظارت بانکي اســـت، در اين صـــورت به مديريت بانک و 

مقامات نظارتي در رابطه با بوجود آمدن نتايج غير منتظره مخاطره آميز 

سک شي از ري صي را به بانککه نا شاخ شدار داده و  ست ه ها و هاي مختلف ا

 جذب يبرادهد که ممکن اســت مقامات ناظر در خصــوص منابع مالي ارايه مي

  .مورد نياز باشد يبزرگ هايشوک ناشي از وقوع زيان

ـــال ـــريع آزمون بحران در س هاي اخير، کميته بال با توجه به تحول س

هاي بانکي را بر عهده گرفت. با اين بررســـي دقيق نظارت فعلي و شـــيوه

المللي بررســي مشــخص شــد که چارچوب آزمون بحران که از زمان بحران بين

سعه يافته به  سال تو ست که در  در هنگام  ٢٠٠٩مراتب فراتر از مواردي ا

بيني شــده بود. با توجه به افزايش اهميت تدوين اصــول آزمون بحران پيش

ـــط مقامات  ـــيعي از رويکردهايي که توس آزمون بحران، همراه با طيف وس

شده، اين کميته نظارتي و بانک صميمها اتخاذ  صول گرفت ت  بحران آزمون ا

شره در سان ٢٠٠٩سال  منت  هايروش تکامل به توجه با. دينما يرا بروز ر

ـــب بحران آزمون چارچوب عوامل تمام هدايت منظور به بحران آزمون , مناس

 عالي اصول شامل ،بحران آزمون اصول مجموعه، جهت استفاده تمامي کشورها

  .تدوين گرديد ها و کشورهابانک يقابل استفاده برا

دهند و با توجه به بحران مناسب را پوشش ميهاي آزمون اين اصول شيوه

ساير هاي بزرگ و بينکاربرد در بانک المللي فعال و براي مقامات ناظر و 

ست. با  شده ا ضو کميته بال تنظيم  شورهاي مختلف ع مقامات مالي مرتبط ک

توانند با هاي کوچک و مقامات ناظر در تمام کشـــورها مياين حال، بانک

احتمالي سناريوهاي نامطلوب در کسب و کار خود، حتي توجه به نوع تأثير 

هاي اگر از آزمون بحران رســـمي نيز اســـتفاده نکنند، از بکارگيري روش

ــاده ــيات اعمال تر، بهره ميس ــاس مقتض ــول بر اس برند. بنابراين اين اص

                                                 
٢٦٢ Macroprudential authorities 

 استفاده از مطالب اين سند با ذكر منبع بالمانع است.
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شود و به اندازه، پيچيدگي و مشخصه ريسک بانک و بخشي که مقام ناظر مي

  است، بستگي دارد. نسبت به آن مسئول

ستانداردهايي نمي صول مذکور به عنوان ا شد که کميته بال انتظار ا با

ضاء و بانک شد تمامي اع شته با ها به طور المللي تحت نظارت آنهاي بيندا

هايي است که بر عوامل اصلي چارچوب کامل اجرا نمايند. بلکه دستورالعمل

ــامل اهداف، مديريت، خط ــيآزمون بحران ش ــي، ا، فرآيندها، روشهمش ــناس ش

ــازي که فعاليت ــتندس ــتفاده، اجرا و منابع و مس ها را هدايت کرده و اس

ــهيل مينظارت آن ــان ها را تس ــناس کند تمرکز دارند. با اين وجود، کارش

نک با که براي  ند  ظار دار بال انت ته  عال بينکمي المللي، آزمون هاي ف

سب ر شته بحران به عنوان يک مؤلفه مهم مديريت منا سک و نظارت وجود دا ي

ــولي که در ادامه ذکر  ــول (اص ــد و چنين آزمون بحراني مفاد اين اص باش

  دهد.شود) را مورد توجه قرار ميمي

ها و هر کدام از اصــول، داراي شــرح مختصــري از مالحظات براي بانک

ــافي براي بانک ــيحات با دو مجموعه نکات اض ــت. اين توض ها و مقامات اس

  ست:مقامات همراه ا

 که به  اضــافي نکات موارد اين: هابانک براي (بيشــتر)نکات اضــافي

 نظارت در مشارکت وها بانک داخلي بحران آزمونبا  مرتبط يژهطور و

٣گذاران)هجوم مشتريان (سپرده نظارتي بحران هايآزمون بر را است  

  .دندهيپوشش م

 ضافي نکات ضافي نکات اين مقامات: براي ا موارد مرتبط با آزمون  ا

٢هجوم ناظرانبحران  ٦ ٤ هجوم بحران  هايدر آزمون نقشي که يو مقامات 

نقش مقامات  اين نکات، همچنين. دهديپوشـــش ممشـــتريان دارند را 

ظارت بر  در ناظر نک داخلي بحران آزمونن  وشـــشنيز پرا  هابا

  .دهندمي

 

  بحران آزمون اصول

 به آن اهداف و شــده بيان شــفاف صــورت به بايد بحران آزمون هايچارچوب -١

 .شود پذيرفته رسمي صورت

هاي آزمون بحران بايد به صورتي طراحي شود که مطابق با اهداف چارچوب

ــد نهاد  ــب مديريت ارش ــطح مناس ــوب هيأت مديره و يا در س ــتند و مص مس

٢حاکميتي ٦ ٥ ـــد. اهداف بايد پايه  اي براي تعيين الزامات و انتظارات باش

                                                 
٢٦٣ Bank-run supervisory stress tests 
٢٦٤ Supervisor-run stress tests  
٢٦٥ Governance body 
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ساختار چارچوب بوده  سک مقامات ناظر يا بانک و  و با چارچوب مديريت ري

  کلي مديريت آن همگون باشد.

کنند بايد درک کارکناني که در اجراي چارچوب آزمون بحران همکاري مي

درستي از اهداف چارچوب آن داشته باشند زيرا اين امر مي تواند هرگونه 

 ها هدايت کند.موارد اختياري يا قضاوتي را در آن

  

  ها:نکات اضافي براي بانک

سطح باال بايد براي چارچوب آزمون بحران داخلي بانک ها، اهداف مرتبط 

متناسب با اشتهاي ريسک و چارچوب مديريت ريسک بانک باشد و ممکن است، 

فاده از آزمون بحران براي اطالع از  با اســـت ثال، مرتبط  به عنوان م

ها به عنوان عنصـــر داخلي آنريزي ســـرمايه و نقدينگي يا نقش برنامه

 مديريت ريسک باشد.

  

  نکات اضافي براي مقامات:

ست به عنوان مثال با موارد زير  سطح باال ممکن ا براي مقامات، اهداف 

  مرتبط باشد:

 هاي تحت ارزيابي کفايت ســـطوح ســـرمايه يا نقدينگي بانک

  نظارت؛

 ها؛تقويت توانايي مديريت ريسک و آزمون بحران بانک  

 هاي نظارتي (به عنوان مثال اني از ســـاير فعاليتپشـــتيب

  تر)؛بازرسي حضوري، تجزيه و تحليل عميق

 ها (براي هر ارايه يک ارزيابي کمي از مشــخصــه ريســکي بانک

  جموع)؛مها و براي کل شبکه بانکي در کدام از بانک

 .کمک به ايجاد اعتماد به بازار يا تقويت نظم بازار  

ـــتفادهمقامات بايد در مورد اهد هاي مورد نظر آزمون بحران، اف و اس

  رساني نمايند.هاي مشارکت کننده اطالعپيش از اقدام، به بانک

  

  .باشد مؤثر ساختار حاکميت شامل بايد بحران آزمون هايچارچوب -٢

هاي آزمون بحران بايد شــامل ســاختار حاکميت مؤثر که شــفاف، چارچوب

هاي مدير ها و مسئوليتبايد نقشها جامع و مستند است، باشد. اين چارچوب

٢عامل، نهادهاي نظارتي ٦ ٦ ـــئول تداوم عملکرد چارچوب   و افرادي را که مس

ــاير آزمون بحران مي ــخص نمايد. اين چارچوب مديريتي بايد س ــند، مش باش

                                                 
٢٦٦ Oversight bodies 
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٢ذينفعان ٦ ٧ را شناسايي و از وجود نظارت و پايش کامل و همسان در مراحل  

  اصل کند.مختلف فرآيند آزمون بحران اطمينان ح

ـــئوليتنقش هاي چارچوب آزمون ها بايد در رابطه با تمام جنبهها و مس

بحران شامل توسعه و تصويب سناريو، توسعه و ارزيابي مدل، گزارش و به 

هاي چالش کشيدن نتايج و استفاده از نتايج آزمون بحران مشخص باشد. نقش

به ترتيب خطوط دوم و ســـوم دفاعي بايد مشـــخص باشـــد (به عنوان مثال 

سي داخل). خط سابر سک و تطبيق, و ح شيمديريت ري ها بايد تمام ها و رويهم

هاي چارچوب آزمون بحران را پوشش دهند، به صورت واضح مستند شده و جنبه

روز نگهداري شــوند و همچنين توســط مدير عامل يا هيأت مديره تصــويب به

  شده باشند.

اري تمام ذينفعان مورد نياز همچنين چارجوب آزمون بحران بايد از همک

ها، ســناريوها و نتايج آزمون و ارتباط مناســب بين ذينفعان، فروض، روش

ساختار تعامل بايد چالش صل نمايد.  هاي محتمل چارچوب بحران اطمينان حا

آزمون بحران را چه در سطح کارشناس فني و چه ارشد نه فقط در رابطه با 

اثربخشــي و اصــالح مواردي که توســط  فروض بلکه ارزيابي تداوم عملکرد و

  ذينفعان شناسايي شده است، تسهيل نمايد.
 

  ها:نکات اضافي براي بانک

نک با چارچوب آزمون بحران داخلي  بات براي  هاي ترتي به  مام جن ها، ت

شيوه سط بانک و مطابق با رعايت بهترين  المللي هاي بينمديريتي بايد تو

ــول کميته بال در رابطه  ــرکتي بانکاز جمله اص ٨هابا حاکميت ش ــخص   مش

٢هاشـــود. هيأت عامل بانک ٦ ٩ بايد مســـئوليت نهايي در کل چارچوب آزمون  

ــعه و اجراي  ــند. توس ــته باش ــامل نظارت بر آن را بر عهده داش بحران ش

چارچوب آزمون بحران ممکن اســــت به مدير عامل يا کميته آزمون بحران 

شود. انتظار مي سطح رودمحول  شد،  هيأت مديره يا  سبي از مديريت ار منا

ستي از جنبه شند که درک در شته با هاي با اهميت چارچوب آزمون بحران دا

ها را قادر ســــازد تا به طور فعال در گفت و گو با مدير عامل و آن

ــلي مدل،  ــرکت کرده و فروض اص ــئول آزمون بحران ش ــان فني مس ــناس کارش

  الش کشند.هاي آزمون بحران را به چسناريوهاي انتخابي و فرض

ها بايد ترتيبات بانک ،براي نظارت بر آزمون بحران هجوم مشـــتريان

ـــخص آن ـــخص ميمديريتي که نقش مش ـــتند ها را در آزمون بحران مش کند، مس

هاي مرتبط مانند کنترل کيفيت توان از مســـئوليتنمايند. براي مثال، مي

                                                 
٢٦٧ Stakeholders 
٢٦٨ Basel Committee’s Corporate governance principles for banks 
٢٦٩ Banks’ boards of directors 
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هاي ها، تعامل با مقامات نظارتي در مورد مســـايل تفســـيري و انتخابداده

  شده است، نام برد.مدلسازي در مواردي که توسط مقامات مشخص ن

ـــرکت  ـــوند (ش واحدهاي بانک که بايد در انجام آزمون بحران درگير ش

کنند)، به عوامل متعددي از جمله اهداف چارچوب يا آزمون بحران ويژه، 

ـــتر) اعم از اين که آن يک  ـــتره بانک يا بيش نوع آزمون بحران (در گس

شــتريان، و آزمون بحران داخلي باشــد يا آزمون نظارتي در خصــوص هجوم م

هايي از واحدهاي بانک که احتماالً ساختار ويژه بانک، بستگي دارند. مثال

ــک، مالي،  ــادي، ريس ــامل واحدهاي اقتص ــتند ش با آزمون بحران مرتبط هس

 استراتژي و واحدهاي عملياتي است.

  

  نکات اضافي براي مقامات:

ساختار مديريت جامعي براي ت صل کنند که  مام مقامات بايد اطمينان حا

شده است. اين فرآيند  هاي چارچوب آزمون بحران توسط ذينفعان طراحيجنبه

صيف نقش هاي تمام افراد مرتبط به چارچوب آزمون بحران، هماهنگي بايد تو

سازي  ستند صوص نتايج را م بين ادارات و ماهيت و تناوب تبادل نظر در خ

  نمايد.

شامل واحدهاي مختلف داراي اختي ساختار آزمون بحران اغلب  ست؛  ار ا

مديريت بايد هماهنگي بين واحدهاي احتياطي خرد و کالن را هدايت کند 

(به عنوان مثال هماهنگي در رابطه با ايجاد ســـناريو، اشـــتراک گذاري 

  ).بحران هايآزمون تمام خروجيها و استفاده از اطالعات، اعتبار داده

 

 ابزاري جهت اطالع و ريســــک مديريت ابزار عنوان به بايد بحران آزمون -٣

 .شود استفاده تجاري تصميمات رساني براي

ــک آيندهعنوان  به نگر، آزمون بحران يک ورودي مهم ابزار مديريت ريس

ـــايي، پايش و هاي بانکمرتبط با فعاليت ـــناس ـــوص ش ها و مقامات در خص

گيري و پيگيري ارزيابي ريســک اســت. همچنين، آزمون بحران بايد به شــکل

  مشي کمک کند. يک و اهداف خطاهداف استراتژ

ـــتفاده از نتايج آزمون بحران، بانک ها و مقامات بايد درک هنگام اس

يت حدود فافي از فروض و م باط شـــ ثال از منظر ارت به عنوان م هاي مهم 

 سناريو، پوشش و مدل ريسک داشته باشند.

ــک مديريت اهميت با بحران ابزار آزمون اگر ــد ريس  طور به بايد، باش

ــود انجام مرتب ــه .ش ٧در حالي که آزمون بحران ويژه و خالص ٠ ــت   ممکن اس

ساس  شود، البته معموالً آزمون بحران بايد بر ا صي انجام  شخ براي داليل م

شامل اهداف  سب به عوامل متعددي  صي انجام گيرد. تناوب منا شخ برنامه م

                                                 
٢٧٠ Ad hoc stress tests 
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ــتره آزمون بحران و اندازه و پيچيدگي بانک يا  چارچوب آزمون بحران، گس

  ه بانکي و تغيير در محيط اقتصاد کالن بستگي دارد.شبک
  

  ها:نکات اضافي براي بانک

ها بايد اطمينان حاصـــل کنند که نتايج آزمون بحران و ســـاير بانک

ته طابق با اهداف و خط مشـــي داخلي و ياف هاي مرتبط، به طور مؤثر م

ستفادهستفاده مياهاي چارچوب آزمون بحران رويه مدير ها به شود. اين ا

شي براي اطالع از هم صميمات مهم و مديريت عامل و هيأت مديره بين جهتي ت

نظور، نتايج آزمون بحران بايد به مديرعامل دهد. به اين مبانک ارايه مي

ها اين گزارش .شود گزارش، مربوطه سطوح در، منظم صورتبه  مديره أتو هي

  قابل توجه باشد. هايها و فروض اصلي سناريو و محدوديتبايد شامل مدل

صوص درجه صورت لزوم،  اطالعاتي در خ بندي نتايج آزمون بحران بايد در 

شتها و محدوديت سک و طرحبانک در مورد ميزان ا هاي مالي و هاي پذيرش ري

ـــرمايه ـــک مالي، طرحس هاي احتمالي و اي بانک، نقدينگي و ارزيابي ريس

ثال آزمون بحران مي هاي بازيابي و حل و فصــــل را ارائه دهد. براطرح

داخلي بايد از ارزيابي داخلي کفايت ســـرمايه و ارزيابي داخلي کفايت 

نقدينگي پشـــتيباني کند. به عالوه، نتايج آزمون بحران بايد در صـــورت 

لزوم، براي پشــتيباني از مديريت پرتفوي، فرآيند تصــويب توليد/ تجارت 

ي شرکتي به عنوان مثال گيررساني درباره فرآيند ساير تصميمجديد و اطالع

 هاي استراتژيک، استفاده شود.ارزيابي گزينه

  

 نکات اضافي براي مقامات: 

مقامات بايد اطمينان حاصــــل کنند که آزمون بحران بطور کامل مورد 

هاي بررســي و نقد قرار گرفته اســت و بطور يکپارچه (همســان) با برنامه

ساير ابزارهاي  ستي و تحليلي موجود نظارتي و ثبات مالي همراه با  سيا

  گيرد. مورد استفاده قرار مي

مقامات ممکن اســــت از نتايج آزمون بحران به عنوان يک خروجي براي 

فرآيند نظارت اســـتفاده کنند. براي مثال، نتايج کمي و کيفي آزمون 

ها در معرض آن قرار هايي که بانکها و آسيببحران بايد به شناسايي ريسک

ها و در صـــوت لزوم، ي کفايت نقدينگي و ســـرمايه بانکگيرند، ارزيابمي

ــک بانک کمک کند.  اطالع از بازبيني ترتيبات مديريت داخلي و مديريت ريس

ها طراحي شده گيري و اطالع از ريسکآزمون بحران به طور کلي براي اندازه

شامل  ست با توجه به اهداف،  ست و به عنوان يک خروجي (نتيجه) ممکن ا ا

٢هاي موانعتانهنرخ يا آســ ٧ ١ مبنا يا حد نصــاب) باشــد. هنگامي که  (نرخ 

                                                 
٢٧١ Hurdle rates/thresholds 
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ــرمايه بانک ها مقامات از آزمون بحران براي ارزيابي کفايت نقدينگي و س

هاي کنند، بايد به واکنش) اســـتفاده مي٢(به عنوان مثال از طريق رکن 

ها هاي شناسايي شده، توجه کنند که اين واکنشنظارتي مناسب با ناکارايي

سک مي سک يا مديريت ري ضافي، کاهش ري سرمايه ا شامل انتظار براي  تواند 

 يافته متکي به رويکرد مقام نظارتي، باشد.افزايش

ــورت لزوم و وجود ارتباط، از نتايج  ــت، در ص همچنين مقامات ممکن اس

  آزمون بحران براي اهداف احتياطي کالن شامل موارد زير استفاده کنند:

  سايي و ارزيابي سکشنا ستمي، ري سي سطح  سيب پذيري در  ها و آ

ثال  به عنوان م ــــافي بحران ( نابع اض مل م ــــا ماالً ش احت

  بازخورد/اثرات دور دوم)؛

 ن اي در ســطحي ســيســتمي در زمامايهگيري نيازهاي ســراندازه

  بحران؛

 ها کالن احتياطي.مشياطالع از ميزان ابزارها و خط  

تايج  يت، جزئي از ن مدير مات  قدا که ا گامي  ظارتي هن آزمون بحران ن

ها باشـــد، مقامات بايد توجه نمايند که آيا اقدامات پيشـــنهادي، بانک

ــاير برنامه ــي از س ــت (به عنوان مثال طرح بخش ــتراتژيک بانک اس هاي اس

 بازيابي ) يا خير. 

  

سک بايد بحران آزمون هايچارچوب -٤ شش داده و اهميت با هايري  مرتبط را پو

شوکبحران و ستفاده  به اندازهها) که هايي ( ستند را مورد ا شديد ه کافي 

 قرار دهد.

هاي با اهميت و مرتبط شــناســايي هاي آزمون بحران بايد ريســکچارچوب

شده توسط فرآيند مناسب ريسک را پوشش دهد. اين فرآيند شناسايي ريسک 

هاي که دربردارنده تأثيرات منابع در بايد شـــامل ارزيابي جامع ريســـک

پذيري، ريسک عملياتي و ساير ا باالي خط ترازنامه، آسيبمعرض ريسک زير ي

عوامل که بر توانايي مالي يا وضعيت نقدينگي بانک مؤثر است، باشد (يا 

 هاي بحران نظارتي).ها در موارد آزمونبانک

سک شود که ري هاي مرتبط سناريوهاي آزمون بحران بايد به نوعي طراحي 

شده در فرآيند سايي  شنا شش دهد و  و با اهميت  سک را پو سايي ري شنا

شد. همچنين،  سازگار با صورت دروني،  سناريو بايد به  متغيرهاي مهم هر 

دهد، وجود ها را پوشــش ميتوضــيحي مبني بر اين که چطور ســناريو، ريســک

سک شد. اگر ري شته با شود، دا سناريوها حذف  هاي مرتبط و حايز اهميت از 

ست شده و م ضيح داده  سناريوها بايد با اين موارد بايد تو شود. اين  ند 

يه آزمون به منظور ارا هداف آزمون بحران  به ا جه  نادار در تو هاي مع
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٢آوريرابطه با تاب ٧ ٢ ها به اندازه کافي ســخت و متنوع باشــند. اين بانک 

  سناريوها بايد به اندازه کافي سخت و شديد ولي قابل قبول باشند.

سيت سا شده در آزمون بحران بايد به سناريوها و تحليل ح ستفاده  هاي ا

شود که کماکان مرتبط باقي صورت دوره صل  شود تا اطمينان حا اي بازبيني 

ضي آتي که دربردارنده اطالعات جديد مانده اند. وقايع تاريخي و حوادث فر

را بايد  بيني استو آينده قابل پيش هاي درحال ظهور در زمان حالو ريسک

ــاهدات  ــاس اتفاقات تاريخي و مش ــناريوهايي که براس مدنظر قرار داد. س

سيب ستند، اگر آ شود يا اگر اطالعات پذيريني سايي  شنا هاي جديد و مهم 

ها ا همه ريسکيتواند براي برخي هاي بحراني نباشد، ميتاريخي شامل دوره

ستفاده سيت ، ا سا سناريوها و تحليل ح شرايشود.  صاد ها بايد  ط فعلي اقت

 کالن و محيط مالي را مدنظر قرار دهند.

  ها:نکات اضافي براي بانک

هاي بحران داخلي ها براي آزمونهايي که بانکسناريوها و تحليل حساسيت

 بحران نظارتي هايآزمون کنند، نبايد محدود به اســتفاده ازاســتفاده مي

شد، اگرچه الگو قرار دادن آزمون بحران نظارتي  مفيدي اقدام توانديم با

شد. بانک سب و کار با سب ک سناريوها منا صل کنند که  ها بايد اطمينان حا

پذيرهاي ويژه بانک را نيز مورد توجه قرار دهند. ها باشـــد و آســـيبآن

ــناريوهايي را که مي تواند به طور بالقوه منجر به آزمون بحران معکوس س

ــود، تعيين مي ــت بانک ش ــکس ها براي تواند به بانککند و بنابراين ميش

ها بايد پذيري اصلي کمک کند. در طراحي سناريو خود، بانکشناسايي آسيب

سک شوک و انواع ري شدت  شامل  سناريو را،  هايي که در به دقت ويژگي هر 

سک هيأت مديره شود، به گونهنظر گرفته مي شتهاي ري اي که منعکس کننده ا

حي بايد براي ذينفعان داخلي و و اهداف باشــد، مشــخص کنند. فرآيند طرا

  ذينفعان مرتبط خارجي شفاف باشد(مانند ناظرين بانک).

هاي بحران داخلي خود را در سطوح مرتبط با سازمان ها بايد آزمونبانک

اي که با اهداف خود سازگار باشند، انجام دهند (به عنوان مثال به گونه

شرکت (تلفي سطح  سطح واحد تجاري يا   قي، انفرادي، تلفيقيسطح پرتفوي، 

٢فرعي ٧ اي کنيم، بايد توجه ويژهها در سطح بانک نگاه مي)). اگر به ريسک٣

معطوف به تمرکز ريسک باشد. گرايش استراتژي بانک و محيط اقتصادي بايد 

به همين ترتيب در هنگام تعيين گستره و سناريو آزمون بحران مورد توجه 

 قرار گيرد.

  

  نکات اضافي براي مقامات:

                                                 
٢٧٢ Resilience 
٢٧٣ Subconsolidated 
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هاي شناسايي هنگام گسترش سناريوهاي آزمون بحران، مقامات بايد ويژگي

سيب سک آنشده يا آ صه ري شخ ها و مدل پذيري هر بانک (به عنوان مثال م

تجاري) و يا شــبکه بانکي به صــورت کلي را مدنظر قرار دهند. در صــورت 

ــکامکان، همچنان آن ــورتي که مرتبط باها بايد ريس  هاي نوظهور را در ص

مات  قا به عالوه م ند.  جه قرار ده ــــت، مورد تو هداف آزمون بحران اس ا

سيت داخلي مي سا سناريوهاي داخلي و تجزيه و تحليل ح شرفت در  توانند پي

  ها را در نظر بگيرند.بانک

با توجه به اهداف آزمون بحران، مقامات بايد ارزيابي نمايند که آيا 

شبکه بانکي قابل ست يا خير, يا آيا  سناريوهاي متداول براي کل  اجرا ا

سب شبکه بانکي منا صي از  صي براي بخش خا صا تر خواهد بود سناريوهاي اخت

 يا خير.

  

 آزمون چارچوب اهداف با کافي ميزان به بايد منابع و ســازماني ســاختار -٥

 .باشد مطابق بحران

سازماني که به ميزان کافي مطابق  ساختار  چارچوب آزمون بحران بايد 

صل کند اهداف خود  شد. فرآيند مديريت بايد اطمينان حا شد را دارا با با

نابع  نان از وجود م له اطمي نابع براي آزمون بحران از جم يت م فا که ک

ــد.  ــته باش ــب براي اجراي چارچوب آزمون، وجود داش داراي توانايي مناس

صميم ضوع را در نظر بگيرد که آزمون ت صوص منابع بايد اين مو گيري در خ

سنل ماهرتر و تر ميزمان پيچيدهبحران در طي  شود و اين امر نياز به پر

  دهد.تر را افزايش ميسيستم و زيرساخت فناوري اطالعات پيشرفته

هاي فرآيندهاي مربوط به حصول اطمينان از منابع دارنده مجموعه مهارت

ــامل ايجاد مهارت ــب، ش ــمين انتقال دانش به مناس ــنل داخلي، تض هاي پرس

سنل داخلي و  سنل با مهارتپر ستخدام پر شد. هاي کافي آزمون بحران ميا با

معموالً مجموعه مهارت مورد نياز شــامل (و نه محدود به) تخصــص در ريســک 

سابداري مالي،  سرمايه، ح سک بازار، قوانين  سک اعتباري، ري نقدينگي، ري

 مدلسازي و مديريت پروژه است.

  

  ها:نکات اضافي براي بانک

ها و کنترل داخلي مؤثر مشن حاصــــل کنند که خطبانک ها بايد اطمينا

ستم سي شده در آزمون بحران داخلي براي مديريت  ستفاده  ها و فرآيندهاي ا

  حران هجوم مشتريان وجود دارد. ها در نظارت بر آزمون بو مشارکت آن

کنند، بايد ها که رويکرد متمرکز را براي آزمون بحران اتخاذ ميبانک

صل کنند  ستماطيمنان حا سي سهيل ديدگاه خطوط که  هاي مديريت بايد براي ت

کســـب و کار به عنوان مثال اين که چطور ســـناريوهاي بحران بر پرتفوي 

ــند. بانکآن ــته باش ــت، وجود داش ها که رويکرد غير متمرکز ها مؤثر اس
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شيکنند، بايد خطاتخاذ مي سطح گروه را به ها و کنترلها، رويهم هايي در 

ـــول اط ـــازگاري کافي در مورد چگونگي تبديل منظور حص مينان از وجود س

ســناريو بحران به تأثيراتي که نشــان دهنده يک ديدگاه منســجم در مورد 

  روي بانک است دارا باشند.هاي پيشريسک

سط بانک براي تکميل منابع داخلي  شخص ثالث, تو شده  اگرخدمات ارايه 

شود، خط ستفاده  شيا ساييها و رويهم شنا دقيق، نظارت و کنترل  ها بايد 

 سازگار با مديريت ريسک صحيح شخص ثالث را ايجاد کنند. 

  

  نکات اضافي براي مقامات:

شتريان و ناظران، مينظارت بر آزمون تواند نيازمند هاي بحران هجوم م

به منابع متمرکز، پرســنل متخصــص، ســيســتم و زير ســاخت فناوري اطالعات 

کنند که منابع و ساختار سازماني, با باشد. مقامات بايد اطمينان حاصل 

ــد. براي مثال، مقامات  توجه به پيچيدگي و اجراي آزمون بحران کافي باش

ـــارکت بايد منابع مورد نياز براي تعامل بانک ها که در آزمون بحران مش

ها براي پاســـخ دادن به کنند, به عنوان مثال فرآيندها و زير ســـاختمي

ها براي بررســـي کيفيت بين بانک ها و تعاملســـواالت شـــفاف بانک

ها در رابطه با نتايج آزمون اطالعات/اختالفات و ارايه بازخورد به بانک

 بحران, را مورد توجه قرار دهند.

 

هاي هاي دقيق و با جزييات کافي و با سيستمآزمون بحران بايد توسط داده -٦

 فناوري اطالعات قوي حمايت شود.

قابل اطمينان بودن نتايج آزمون بحران، در رابطه با شناسايي ريسک و 

اطالعات اســتفاده شــده بايد دقيق و کامل باشــد و با جزئيات کافي و به 

موقع در دســـترس باشـــد. جزئيات اطالعات بايد با اهداف آزمون بحران 

  ).٧مطابقت داشته باشد (اصل 

د داراي زير ساخت اطالعاتي قوي باشند که قابليت ها و مقامات بايبانک

ردازش، بازيابي و گزارشگري اطالعات استفاده شده در آزمون بحران براي پ

اطمينان يافتن از اين که اين اطالعات داراي کيفيت کافي براي مطابقت 

با اهداف چارچوب آزمون بحران اســـت را دارا باشـــد. فرآيندهايي بايد 

 براي حل مشکل کمبود شناسايي هرگونه اطالعات با اهميت استفاده شود.

 

  ها:نکات اضافي براي بانک

يت نکقابل با نايي  يابي هاي زيرب باز کافي براي  به ميزان  يد  با ها 

هايي که در اطالعات به منظور اســـتفاده از آزمون بحران داخلي و بانک

نظارت بر آزمون بحران هجوم مشتري مشغول هستند، انعطاف پذير باشد. در 
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ند که منابع، پردازش و تجميع ها بايد اطمينان حاصل کنصورت لزوم، بانک

ــازگار در آزمون بحران وجود دارد. بانک ها بايد اطمينان اطالعات بطور س

ست با  شده ا صل کنند که اطالعاتي که براي اهداف آزمون بحران توليد  حا

  ها سازگار است.چارچوب کلي مديريت ريسک آن

خي مرتبط خش، اطالعات تاريها بايد با کيفيتي اطمينان بهمچنين بانک

نک با ند.  هداري کن چارچوب آزمون بحران داخلي را جمع آوري و نگ ها با 

بايد اطمينان حاصــــل کنند که قادر به تجميع دقيق اطالعات مرتبط با 

  باشند.ادغام و تمليک و مجموعه اطالعات تاريخي مي

سک سک مؤثر و گزارش ري صول تجميع اطالعات ري ٧ا ٤ کميته بال در نظارت  

ــتفاده بانکبانکي بايد  ها را در ايجاد، تجديد نظر و ارتقاي قابليت اس

سطح آن سک در  سايي و مديريت ري شنا ها از اطالعات براي افزايش توانايي 

ها بانک هدايت نمايد. به طور خاص، توانايي تجميع اطالعات ريســـک بانک

  بايد:

 تحت ترتيبات نظارتي قوي قرار گيرد؛  

 تکنولوژي اطالعات کافي  توســـط معماري اطالعات و زير ســـاخت

  پشتيباني شود؛

 هاي با آوري تمام اطالعات ريســـکقادر به نشـــان دادن و جمع

  اهميت گروه بانکي باشد.

ــد تا  امکان انجام  ــاخت بايد به ميزان کافي انعطاف پذير باش زير س

هاي بحران هدفمند و اضطراري در شرايطي که بازار به سرعت در حال آزمون

ت و به منظور اين که با تقاضــاهاي ناشــي از نيازهاي تغيير شــرايط اســ

 راهم آيد.فهاي نظارتي مطابق باشد، داخلي و خارجي ناشي از خواسته

 

  نکات اضافي براي مقامات:

سط بانک ها مقامات بايد، تا حد امکان، از اطالعاتي که پيش از اين تو

شده، ها به مقاماهاي نظارتي بانکبه عنوان مثال از طريق گزارش ت آرايه 

اســتفاده مضــاعف نمايند. مقامات بايد اطمينان حاصــل کنند، اگر تجميع 

ظارت بر آزمون عات در ن يا آزموناطال هاي بحران مختلف وجود هاي بحران 

  داشته باشد، منابع اطالعات تا حد امکان با يکديگر سازگار باشند.

و قابليت مقامات بايد اقدام به بازبيني و ارتقاي کيفيت اطالعات 

ها از نظارت مداوم آن ها به عنوان بخشـــيتجميع اطالعات ريســــک بانک

  نمايند.

 

                                                 
٢٧٤ Principles for effective risk data aggregation and risk reporting 
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سيتها و روشمدل -٧ سا سناريوها و تحليل ح ها بايد ها براي ارزيابي تأثير 

  با اهداف مطابق باشد.

شده براي تخمين بحران و اثرات آن بايد با ها و مدلروش ستفاده  هاي ا

ر آزمون بحران منطبق باشــد. به اين معني که اهداف و اســتفاده مورد نظ

  موارد زير در نظر گرفته شود:

 سيم شش، تق ضيح کافي پو بندي و جزئيات اطالعات و نياز به تو

انواع ريسک در راستاي اهداف چارچوب آزمون بحران در مرحله 

  مدلسازي؛ 

  تناســـب ســـطح پيچيدگي مدل با اهداف آزمون بحران و نوع و

  شود؛با استفاده از مدل پايش مي اهميت پرتفويي که

 ــتند بودن مدل ــده براها و روشموجه و مس ــتفاده ش ي هاي اس

  آزمون بحران.

دهندگان توسعه مناسب مدل نيازمند همکاري متخصصان مختلف است. توسعه

هاي مدل ارتباط مدل بايد با ذينفعان براي کســب ديدگاهي در مورد ريســک

هاي تجارت، عوامل ريســک و ري، محرکداشــته و براي شــناســايي اهداف تجا

شده  سب و کار که منجر به اهداف از پيش تعيين  سايراطالعات مرتبط با ک

صول  ست همکاري نمايند (به عنوان مثال بازار، مح چارچوب آزمون بحران ا

يا انواع پرتفوي، ماهيت و اهميت منابع در معرض ريســـک). تصـــميمات 

جه به تعامل بين انواع مختلف ريسک انتخاب و تصحيح مدلسازي بايد با تو

ها باشــــد. در اين رابطه، ارتباط توانايي مالي و و ارتباط بين مدل

ــعه ــود. همکاري توس دهندگان مدل و بحران نقدينگي بايد در نظر گرفته ش

ــطح بانک به منظور اطمينان از  ذينفعان به ويژه براي آزمون بحران در س

سک شامل تمام ري ست، با هاي با اهماين که  سب نتايج ا يت و جمع آوري منا

  باشد.اهميت مي

شامل فروض مدل يا آزمون سان  شنا ضاوت کار صي از ق شخ سطح م هاي بحران 

هاي مدل مناسب است. مانند شناسي را در بردارد. در برخي موارد پوششروش

اسان بايد به خوبي توجيه، مستند و ها يا قضاوت کارشنها، اين پوششمدل

هاي معتبر باشد (در صورت لزوم، شامل اعتبارسنجي و يا چالشمتناسب با 

 بازبيني مستقل).
  

  ها:نکات اضافي براي بانک

ها و منابع ها، استراتژي، مشخصه ريسکي فعاليتترکيب خطوط تجاري بانک

سعه مدل سک و اهداف آزمون بحران بايد راهنمايي براي تو هاي در معرض ري

ــد. بانک ــب باش گيري تأثير ها را براي اندازهطيفي از روشها بايد مناس

بحران، براي مثال رويکرد زمان ايســتا براي تخمين پويايي پيشــرفته که 
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يت عال مديريتي آتي را منعکس ميف مات  قدا جاري و ا ند، در نظر هاي ت ک

  بگيرند.

سب و فرآيند مديريت مدل بانک صل کنند که مدل منا ها بايد اطمينان حا

ـــنجي قوي براي مدل همراه با فعاليت  ـــامل يک اعتبار س آزمون بحران ش

سازي مدل ستند شد. م ستفاده ميبا شامل هايي که براي آزمون بحران ا شود 

آزمون عملکرد بايد حفظ شود و براي مديريت عامل و ساير ذينفعان داخلي 

 و خارجي مانند ناظران در دسترس باشد.

  

  نکات اضافي براي مقامات:

ن بحران براي دســـتيابي به اهداف کالن احتياطي مقاماتي که از آزمو

ستفاده مي ها را مورد بازبيني و چالش قرار کنند، بايد نتايج مدل بانکا

ثال از طريق پس ند، براي م ماييده ٢آز ٧ ٥ تا)  فت (هم ٦يا الگوبرداري ج  .

ستفاده نموده و از همچنين مقامات مي توانند از معيارهاي ارزيابي خود ا

هاي مديريت مدل ها و رويهها ارتقاي مدلت, از بانکطريق فرآيند نظار

شي از فرآيند ارزيابي،  ضرورت، مطالبه کنند. به عنوان بخ صورت  را، در 

هاي خود را براي معيار ســـنجش يا اهداف مذکور توانند مدلمقامات مي

  توسعه دهند.

ست هاي آنهنگامي که مقامات اهداف احتياطي کالن دارند، مدل ها ممکن ا

ستم ويژگي سي سطح  سرايت در  هاي متقابل بانک به عنوان مثال بازخورد يا 

  را شامل شود.

  

هاي آزمون بحران بايد مورد چالش قرار گرفته و ها، نتايج و چارچوبمدل -٨

 داراي بازبيني منظم باشد.

گام بازبيني منظم  ند آزمون بحران براي چالش و  هاي مهمي در فرآي

ها براي ارتقاء اطمينان نســبت به نتايج باشــند. آنميها و مقامات بانک

ـــايي بخشآزمون بحران، کمک به درک محدوديت ـــناس هايي که آزمون ها و ش

بحران نياز به بهبود دارد و اطمينان بخشـــي از اين که نتايج آزمون 

داف چارچوب همگون باشد, مهم شوند که با اهاي استفاده ميبحران به گونه

هاي چارچوب آزمون ها بايد پوشــشــي براي تمام جنبهزبينيهســتند. اين با

اي فراهم آورد و بايد به منظور اطمينان بخشــي از بحران به صــورت دوره

 شود استفاده شود.روز ميچارچوب آزمون بحران که حفظ و به صورت منظم به

  

  ها:نکات اضافي براي بانک

                                                 
٢٧٥ Backtesting 
٢٧٦ Peer benchmarking 
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مراحل مختلف و سطوح  هاي بحران بايد درطرح چالش در طي انجام آزمون 

ساير متفاوت بانک اتفاق بيافتد. بازبيني سنجي و  شامل اعتبار ها بايد 

ــتقل مؤلفهانواع بازبيني هاي مهم فرآيند آزمون بحران، به عنوان هاي مس

بازبيني فروش، روش ثال  ها و تخمينم ناريو يان بحران، ها و ســـ هاي ز

ود که بازبيني شـــامل ربيني درآمد و نقدينگي، باشـــد. انتظار ميپيش

آزمايي نتايج يا ســـاير ارزيابي کفايت کل اقدامات، به عنوان مثال پس

  معيارهاي مقايسه، و تجزيه و تحليل حساسيت نتايج نسبت به فروض شود.

هاي تجاري فروض و قابل اعتماد بودن نتايج مرتبط چالش در مورد بخش

کند اطمينان حاصل مي با تجربيات بازار، براي تفسير نتايج مفيد بوده و

  که آزمون بحران صرفاً يک روش آماري يا فرضي نيست. 

ستراتژيک  صميمات ا سطح بانک به منظور ت هنگامي که آزمون بحران در 

ستفاده  سه را تحت تأثير قرار دهد ا س سالمت مالي مؤ ست  تجاري که ممکن ا

روض طح مناســب مديريت بايد فرآيندها، فشــود، هيأت مديره بانک يا ســمي

سيت سا سناريوها و تحليل ح هاي آزمون بحران ها) و خروجي(به عنوان مثال 

را مورد چالش قرار دهند. همانند هر فرآيند مديريت مهم در بانک، واحد 

حسابرسي مستقل بايد به طور منظم چارچوب آزمون بحران بانک و اجراي آن 

نک در ا با جام آزمون بحران داخلي و براي نقش  جراي آزمون را، براي آن

ـــپرده ها بايد گذاران) بازبيني نمايد. اين بازبينيبحران هجوم مردم (س

  جامع بوده و بازخورهايي از بهبود وضعيت بانک ارايه دهد.

 

  نکاتي اضافي براي مقامات:

تايج آزمون بحران براي اهدافي درحوزه خود  قامات از ن گامي که م هن

ها و نتايج ض ايجادکننده خروجيکنند، بايد فرآيند تسهيل فرواستفاده مي

هاي مدل و ريســــک را به چالش و همچنين فرآيند در نظر گرفتن محدوديت

ــت که آيا آزمون بحران با  ــند. اين امر بدون در نظر گرفتن اين اس بکش

  هاي بانک انجام مي شود يا خير.استفاده از تخمين

ها را بانکهاي آزمون بحران داخلي مقامات بايد به طور منظم چارچوب

شي از  بازبيني نمايند. ناظرين بايد نتايج آزمون بحران را به عنوان بخ

٢بازبيني فرآيند داخلي ارزيابي کفايت سرمايه ٧ ٧ و مديريت ريسک نقدينگي  

ها بررســـي کنند. به طور خاص، ناظرين بايد در نظر گيرند که آيا بانک

ــکها, تمام حوزهچارچوب ــان هاي با اهميت را به طهاي ريس ــب نش ور مناس

ــي از مي دهند يا خير و نتايج آزمون بحران آينده نگر را, به عنوان بخش

  ارزيابي کفايت سرمايه و نقدينگي بانک مورد توجه قرار دهند.

                                                 
٢٧٧ Internal capital adequacy assessment process 
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هاي آزمون بحران بانک را از نظر همچنين مقامات بايد ســــاير جنبه

ناظرين الزم تطابق با اهداف اعالم شده و ترتيبات مديريت بررسي نمايند. 

چارچوب که در  با اهميتي  هاي  حل کمبود ــــت براي  هاي آزمون بحران اس

ــامل عدم بکارگيري کافي نتايج آزمون بحران در  ــود، ش ــايي مي ش ــناس ش

  فرآيند تصميم گيري بانک، مديريت الزم را انجام دهند.

  

ها به هاي آزمون بحران بايد در داخل کشــورها و بين آنها و يافتهشــيوه -٩

 .ک گذارده شوداشترا

شتراک گذاردن اقدامات آزمون بحران بين ذينفعان مرتبط داخلي و  به ا

ها و ناظرين مفيد باشــد. به اشــتراک تواند براي بانکخارج از کشــور مي

هاي مهمي در مورد تواند، در صـــورت لزوم، چشـــم اندازگذاردن نتايج مي

و مقام ناظر  براي بانک هايي که در غير اين صــورت قابل دســترســيريســک

  نخواهند بود، ارايه دهد.

ــاي نتايج آزمون بحران، از طريق بانک تواند به ها يا مقامات، ميافش

شبکه بانکي در مقابل بحران هاي ارتقاي نظم بازار و اطمينان از انعطاف 

شده، کمک نمايد. بانک سايي  شاي نتايج شنا صميم به اف ها و مقامات که ت

هايي براي اطمينان از درک کامل يد به دقت راهگيرند باآزمون بحران مي

شامل محدوديتشرکت شده,  شا  ها و کنندگان در بازار در مورد اطالعات اف

ست, را مورد توجه قرار دهند. همچنين  شده ا ضي که بر مبناي آن بنا  فرو

ظر ها ومقامات ناتواند هنگامي که بانکاهداف و چارچوب آزمون بحران مي

شاي صميم به اف سک اطالعات مي ت شا به کاهش ري شود. اين اف شا  گيرند، اف

کنندگان بازار که برگرفته از نتايج غلط در مورد انعطالف پذيري شـــرکت

  کند.ها با نتايج متفاوت و منفي است، کمک ميبانک

  

  ها:نکات اضافي براي بانک

شتراکبها بايد فرآيندي بانک سويي و به ا شتيباني از هم گذاري راي پ

ــاير منظ ــعب بانکي يا س ــطح گروه و ش م بين واحدهاي آزمون بحران در س

  ها) داشته باشند.نهادهاي قانوني ( اعم از داخل کشورها يا بين آن

اين مهم اســــت که گروه بانکي قادر به تجميع و گزارش نتايج آزمون 

سر نهادهاي قانوني بوده و بايد به دنبال ايجاد هماهنگي  سرا بحران در 

  و تأثيرات در بين کشورها باشند.ها در روش

  

  نکات اضافي براي مقامات:

شـــفافيت در فرآيندها و نتايج آزمون  در صـــورت لزوم، مقامات بايد

شتراک گذاري و هماهنگي آزمون بحران را ارتقا دهند و فرآيندهايي براي ا
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بحران با ســــاير مقامات داخلي, به عنوان مثال مقامات ناظر، بانک 

ـــورت ارتباط، تنظيم کنندگان رفتار مرکزي، مقامات  ـــل و در ص حل و فص

  بازار, را تعيين نمايند.

تواند به ارايه ارتباط ســـازنده بين مقامات و صـــنعت بانکداري مي

سيبديدگاه عميق صنعت کمک نمايد و به انجام تر در باب آ سطح  پذيري در 

  آزمون بحران و ارتقاي کيفيت نتايج نهايي آن کمک نمايد.

ت بين کشورها شامل به اشتراک گذاري نتايج آزمون بحران بين ارتباطا

٢ناظرين کشـــور مبدأ و ميزبان ٧ ٨ المللي با توجه به هاي فعال بينبانک 

يت حدود ماهنگي بينم بل اجرا و ه قا قانوني  کاري هاي  المللي و هم

هاي مفيدي افزاييهاي آزمون بحران ميان کشـــورها که منجر به همفعاليت

ــد, مي ــازمانخواهد ش ــول کميته بال براي نظارت مؤثر بر س هاي گردد. اص

هاي اطالعات آزمون بحران بين ســازماننظارتي به طور خاص مشــوق اشــتراک 

نظارتي اســت. به طور کلي، مقامات بايد گســتره همکاري خارج از مرزهاي 

ـــناريوهاي رايج و به  ـــورت امکان مثالً از طريق س آزمون بحران را در ص

  هاي بهتر مورد توجه قرار دهند.گذاري شيوهاشتراک

    

                                                 
٢٧٨ Home and host supervisors 
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  بخش دوم:

  يجوزهاي بانکهاي اداره مبخشنامه

  

 

  



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه     
٥٢٤ 

شعبه در  سيسأامکان ت؛ اعالم ٠٥/٠١/١٣٩٧مورخ  ٥٠١/٩٧بخشنامه شماره  -١

  کشور عراق ليو ارب هيمانيسل یشهرها

بانک يردولتي، شرکت دولتي پستهاي دولتي، غعامل محترم کليه بانکمديران

  بانک مشترک ايران و ونزوئالايران و 

  با سالم؛

، به پيوســــت تصـــوير نامه   ٢٦/١١/١٣٩٦مورخ  ٦٩٨٢٦/١/٦٥احتراماً

هاي ايراني استاندار محترم کردستان مبني بر درخواست تاسيس شعبه بانک

در شــهرهاي ســليمانيه و اربيل کشــور عراق به منظور تســهيل در مبادالت 

هاي اقتصادي تجار در دو کشور، جهت استحضار و سازي فعاليتپولي و روان

  ردد.گهرگونه اقدام مقتضي ارسال مي

هاي واصله را که مبتني بديهي است اين بانک آمادگی دارد تا درخواست

ايده و ... باشــد در چارچوب ف -هاي الزم، برآورد هزينهبر انجام بررســي

شعب بانک هاي آيين« سيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي  نامه اجرايي نحوه تا

شور سو» ايراني در خارج از ک ست و  صد و بي صوب يکهزار و يک سه م مين جل

ــوراي پول و اعتبار و ديگر قوانين و مقررات موجود،  ١٧/١٢/١٣٨٩مورخ  ش

  مورد بررسي قرار دهد.

شهر  شعبه در دو  سيس  ضي تا صورتي که آن بانک متقا از اين رو، در 

باشد؛ خواهشمند است دستور فرمايند درخواست مربوط به همراه يادشده مي

ــوبات هيات ــتوانه  مديره درمص ــتندات پش ــوص و ديگر مدارک و مس اين خص

نامه فوق به اين ) آئين٦درخواســت صــدور موافقت اصــولي، موضــوع ماده (

 .مديريت کل ارسال شود

  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  مجوزهاي بانکياداره 
عبدالمهدي 
 ارجمندنژاد

 حميدرضا آذرگون

٢٤١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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در  یبانک یواحدها سيس؛ تأ٢٠/٣/١٣٩٧مورخ  ٨٨٩٢٧/٩٧بخشنامه شماره  -٢

  خارج از کشور

بانک يردولتي، شرکت دولتي پستهاي دولتي، غعامل محترم کليه بانکمديران

  بانک مشترک ايران و ونزوئالايران و 

  با سالم؛

؛ همان رشد  هايضرورتترين هممگونه که استحضار دارند يکي از احتراماً

صادي المللي و تالش برقراري مجدد روابط بانکي در حوزه بين ، بهبود واقت

ــترش و تحکيم پايه ــد. باهاي آن ميدر جهت گس ــويب برنامه جامع ش با تص

ــالمي ايران و اتحاديه اروپا به نمايندگي از  ــترک، جمهوري اس اقدام مش

سوطي به منظور پ ضو، تالش مب شورهاي اروپايي ع شي ر کردن خالسوي ک هاي نا

المللي و المللي غيرعــادالنــه در روابط بــانکي بينهــاي بيناز تحريم

رغم تهديدات مکرر اياالت کارگزاري ميان کشورمان و کشورهاي اروپايي علي

  اند. متحده آمريکا مبني بر خروج از توافق نامه مزبور به عمل آورده

ست مجموعه اقدامات مثبت انجام  ستاشايان ذکر ا طي  شده در اين را

مســتقر در  جمهوري اســالمي ايرانهاي خانهاز ســوي برخي ســفارتمکاتباتي 

ست. شده ا سالمي ايران اعالم  شورهاي اروپايي به بانک مرکزي جمهوري ا   ک

ها و موسسات اعتباري بانک مجدد مديران ارشد بر اين اساس ضمن جلب توجه

اجرايي نحوه تاســـيس، فعاليت، نظارت و  به مفاد مندرج در آيين نامه

صوب يکانحالل بانک شور م ست و هزار و يکهاي فرعي در خارج از ک صد و بي

سه مورخ  شتمين جل سيس  ٢٥/٠٥/١٣٩٠ه شوراي پول و اعتبار، به منظور تا

نامه اجرايي نحوه تاســـيس، واحدهاي فرعي و نيز الزامات مقرر در آيين

هاي ايراني در خارج از کشــور مصــوب لي شــعب بانکفعاليت، نظارت و تعطي

ــوراي پول و اعتبار مورخ هزار و يکيک ــه ش ــومين جلس ــت و س ــد و بيس ص

شور و تاکيد بر موارد  ١٧/١٢/١٣٨٩ شعبه در خارج از ک سيس  به منظور تا

  به شرح ذيل:

  کسب تاييديه ثبات و سالمت مالي از بانک مرکزي جمهوري اسالمي

  ايران؛

 برنامه جامع کسب و کار مشتمل بر محورهاي : ارائه 

   شناسايي و بررسي شرايط سياسي و اقتصادي کشور ميزبان و

 سطح روابط تجاري؛

  ارائه داليل توجيهي تاسيس واحد فرعي يا شعبه؛ 

   سيس واحدهاي مذکور و سه اعتباري از تا س تبيين اهداف مو

  ارائه برنامه راهبردي؛

 يين بازار هدف و ..)؛بيني اندازه بازار (تعپيش 
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 سههاي بازاريابي و ديگر برنامهفعاليت س  هاي بلند مدت مو

  اعتباري ؛

 شرح عمليات بانکي که مقرر است صورت پذيرد؛ 

  شعبه و سيس  سهام واحدهاي فرعي يا تا شريح فرآيند تملک  ت

له  هاي الزم از جم خذ مجوز ناظر بر آن و چگونگي ا مقررات 

 موافقت کشور ميزبان ؛

 شنهادي با عنايت به اهداف ساختا سازماني پي ر مديريتي و 

هاي بانکي که پس از تاســيس يا موســســه اعتباري و فعاليت

 تملک انجام خواهد پذيرفت؛

 ساني و مهارت اندازي هاي الزم به منظور راهتعداد نيروي ان

 هاي پرسنلي؛واحدها و هزينه

 صورت درآمدها و هزپيش شنهاديينهبيني  در  هاي واحدهاي پي

 ان بازگشت کامل سرمايه بانک)؛هاي آتي (حداقل تا زمسال

 ــورتپيش ــود و بيني ص ــت (س هاي مالي واحدهاي مورد درخواس

 زيان، ترازنامه و ...)؛

 هاي مالي حسابرسي شده واحدهاي فرعي به منظور ارسال صورت

 تمليک و يا افزايش سرمايه توسط موسسه اعتباري متقاضي؛

 ــــت قاط قوت و ضـــعف در ها و تبيين فرص يدات و ن هد ت

 گذاري ملحوظ نظر؛سرمايه

 ها با توجه به بيني برنامهتعيين مفروضـــات مختلف و پيش

 تغيير شرايط محيط، رقبا و ...؛

 ــاير نکات جهت تکميل اطالعات به منظور توجيه پذير نمودن س

 طرح پيشنهادي؛
 

 ر خارج از نظرداشت پراکندگي جغرافيايي شعب موسسه اعتباري متقاضي د

مرزهاي کشور و نيز واحدهاي فرعي و شعب ساير موسسات اعتباري ايراني 

 در کشور مقصد؛

  سالمي ايران در مورد اخذ تاييدات الزم از وزارت امور خارجه جمهوري ا

 کشور مقصد؛ مناسبات سياسي و اقتصادي با

هاي واصله به منظور آمادگي و حمايت اين بانک در رسيدگي به درخواست

  دارد.المللي را اعالم ميضور فعال شبکه بانکي کشور در عرصه بينح
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 ارجمندنژاد

 حميدرضا آذرگون

٢٤١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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؛ لزوم اصالح اساسنامه ٢١/٣/١٣٩٧مورخ  ٩٠٦٤٢/٩٧بخشنامه شماره  -٣

  هاي واسپارينامه نمونه شرکتاسمطابق اس

هاي متقاضي مجوز فعاليت از بانک مرکزي (شرکت )واسپاريليزينگ (هاي شرکت

ن، خودرو مهرآسا و فرهنگيان، گسترش تجارت و سرمايه ايرانيا واسپاري

  مفتاح رهنورد)

  با سالم؛

، بدين  دســتورالعمل«رســاند؛ پيرو تصــويب وســيله به اطالع مياحتراماً

در جلسه » (واسپاری) های ليزينگاجرايی تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت

های ليزينگ شورای پول و اعتبار، اساسنامه نمونه شرکت ١٤/١٠/١٣٩٥مورخ 

ـــهامی عام تدوين و در پايگاه  ـــهامی خاص و س ـــپاری) به تفکيک س (واس

انکي، بخش بزبانة نظارت  www.cbi.irنشـــاني رســـاني اين بانک به اطالع

سمت  سيس، ق سيس، نحوه فعاليت «مقررات ناظر بر تا ستورالعمل اجرايی تا د

شرکت سنامهو نظارت بر  سا سپاری(ليزينگ) به همراه ا ها و ها، فرمهای وا

  است. ، بارگذاری شده»های مربوطپرسشنامه

وجه به اينکه يکی از شـــروط تمديد و صـــدور مجوز از اين رو، با ت

شرکت سپاري (ليزينگ)، وفق ماده (فعاليت  ستورالعمل ناظر، ٢٧هاي وا ) د

ضوابط و مقررات و انجام امور ثبتی  شرکت در چارچوب  سنامه  سا صالح ا ا

باشــد، ضــروري اســت؛ در زمان مقتضــي نســبت به اصــالح و مربوط به آن می

وفق اساسنامه نمونه اين بانک و انتصاب حداقل جايگزيني اساسنامه شرکت 

سات  صورتجل ضمام  ستندات الزم به ان ضو هيات مديره اقدام و م پنج نفر ع

  مربوط، براي انجام امور ثبتي به اين اداره ارسال گردد.

  

   

  مجوزهاي بانکياداره 
 عطااله گرجي حميدرضا آذرگون

٢٤١٧-٠٣ ٢٤١٦ 
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؛ لزوم اصالح اساسنامه ٢٢/٣/١٣٩٧مورخ  ٩١٢٣٧/٩٧بخشنامه شماره  -٤

  هاي واسپارينامه نمونه شرکتاسمطابق اس

  )واسپاريليزينگ ( هايشرکت

  با سالم؛

، بدين دســتورالعمل «رســاند؛ پيرو تصــويب وســيله به اطالع مياحتراماً

شرکت سيس، فعاليت و نظارت بر  سپاری)های ليزينگ(واجرايی تأ سه » ا در جل

های ليزينگ شورای پول و اعتبار، اساسنامه نمونه شرکت ١٤/١٠/١٣٩٥مورخ 

ـــهامی عام تدوين و ـــهامی خاص و س ـــپاری) به تفکيک س در پايگاه  (واس

انکي، بخش بزبانة نظارت  www.cbi.irنشـــاني رســـاني اين بانک به اطالع

سمت  سيس، ق سيس، نحوه فعاليت «مقررات ناظر بر تا ستورالعمل اجرايی تا د

شرکت سپاری(ليزينگ) به هو نظارت بر  سنامههای وا سا ها و ها، فرممراه ا

  است. ، بارگذاری شده»های مربوطپرسشنامه

از اين رو، با توجه به اينکه يکی از شـــروط تمديد و صـــدور مجوز 

شرکت سپاري (ليزينگ)، وفق ماده (فعاليت  ستورالعمل ناظر، ٢٧هاي وا ) د

ضوابط و مقررات و انجام امور ثبتی  شرکت در چارچوب  سنامه  سا صالح ا ا

ري اســت؛ در زمان مقتضــي نســبت به اصــالح و باشــد، ضــرومربوط به آن می

ــنامه نمونه اين بانک اقدام و  ــاس ــرکت وفق اس ــنامه ش ــاس جايگزيني اس

سات مربوط، براي انجام امور ثبتي به  صورتجل ضمام  ستندات الزم به ان م

  اين اداره ارسال گردد.

شرکت پس از ثبت تغييرات  صدور مجوز فعاليت آن  ست، تمديد و  بديهي ا

ص صرفاً در چارچوب مواد مذکور، انت ضو هيات مديره و  اب حداقل پنج نفر ع

  پذير خواهدبود.دستورالعمل ناظر امکان ٢٧و  ٢٦

  مجوزهاي بانکياداره   
 عطااله گرجي حميدرضا آذرگون

٢٤١٧-٠٣ ٢٤١٦ 
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 ندهينما یدرخواست معرف؛ ١٧/١٠/١٣٩٧مورخ  ٣٦٨٤٣٢/٩٧بخشنامه شماره  -٥

  یبانک یبه اداره مجوزها یموسسات اعتبارها و بانک اريتام االخت

بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستعامل محترم کليه بانکمديران

  غيربانکياعتباري ايران و موسسات

 سالم؛  با

، به اســتحضــار مي کل در نظر دارد با هدف رســاند اين مديريتاحتراماً

شان،  ضايتمندي اي سخگويی به مکاتبات و تکريم ارباب رجوع و افزايش ر پا

های تمامي نهادهاي تحت نظارت و ساير اشخاص حقيقي و رسيدگی به درخواست

های الکترونيکی در ربط را به صورت مکتوب و يا از طريق سامانهحقوقي ذي

اي که ديگر نيازي به مراجعه و کمترين زمان ممکن انجام دهد، به گونه

شد. با اين وج ضوري امور نبا صوص بانکپيگيري ح سات ود، در خ س ها و مؤ

ضرورت  اعتباري غيربانکي از حيث اهميت، ضطرار و  ست در مواقع ا مقرر ا

ــهيل در امور و پيش گيری از هرگونه که قطعاً حداقلي خواهد بود، براي تس

نمايندگاني /ســـوء اســـتفاده احتمالی، مراتب صـــرفاً از طريق نماينده 

ــوي جنابعا ــورت مکتوب معرفي مي(حداکثر دو نفر) که از س ــود، لي به ص ش

شود. قطعاً تأييد مي سخ داده  ضوري و پا سخگويي به مراجعات ح فرمايند پا

ند آن پيگيری نده و کارم ماي خاص متفرقه که خود را ن هايي تلفنی اشـــ

سه اعتباری غيربانکي معرفی می/بانک س صول مؤ ضوابط و ا نمايند، بر خالف 

تضــي اســت دســتور فرمايند ضــمن معرفی ای می باشــد. لذا، مقرفتار حرفه

موســســه اعتباری به اين مديريت کل، از /نماينده يا نمايندگان آن بانک

پيگيري امور به ويژه مقوالت مرتبط با اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي 

سط افرادي غير از نمايندگان  ضوري يا تماس تلفني تو صورت مراجعه ح به 

  شده، خودداري شود.معرفي
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اعالم فرآيند رسيدگي به  ٠٤/١١/١٣٩٧مورخ  ٣٩٣٤٠٠/٩٧بخشنامه شماره  -٦

هاي مربوط به ايجاد، جابجايي، تعطيلي و ادغام، تبديل و درخواست کليه

هـا و يا دفاتر نمايندگي هرگونه تغيير در اطالعات هريک از شعب، باجه

هاي فوق صرفاً به صورت الکترونيکي و لزوم ثبت درخواستنهادهاي مزبور 

  ها و مؤسسات اعتباريسامانه مديريت شعب بانکدر 

بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستمحترم کليه بانکعامل مديران

  ، ملل، نور و کاسپيناعتباري توسعه، کوثر مرکزيايران و موسسات

  باسالم؛

، در راستاي عمل به الزامات مندرج در بند (الف) ماده ( ) ١٨احتراماً

جتماعی و اساله ششم اقتصادی، ) قانون برنامه پنج٦٧و بند (پ) ماده (

هنگی جمهوری اسالمی ايران مبني بر لزوم الکترونيکي شدن کليه فرآيندها فر

 راي تکاليف مطروحه درهاي اجرايي و همچنين در اجو خدمات دستگاه
نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه ) آيين١٨دستورالعمل اجرايي موضوع ماده («

لسه مورخ مصوب هفدهمين ج »يا نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل کشور

کميسـيون مقـررات و نظـارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي  ٠٣/٠٨/١٣٩٤

) و نيز به منظور ٠٩/٠٩/١٣٩٤مورخ  ٢٥٧٢٨٣/٩٤(موضوع بخشنامه شماره 

ها و صدور روزرساني و ارتقاء دقت و تسريع در فرآيند بررسي درخواستبه

ري غيربانکي، از اين ها و موسسات اعتباهاي بانکي بانکمجوز فعاليت واحد

هاي مربوط به ايجاد، جابجايي، پس مقرر است رسيدگي به کليه درخواست

هـا تعطيلي و ادغام، تبديل و هرگونه تغيير در  اطالعات هريک از شعب، باجه

و يا دفاتر نمايندگي نهادهاي مزبور به صورت الکترونيکي و از طريق 

ي اسالمي ايران به آدرس درگاه خدمات الکترونيک بانک مرکزي جمهور

portal.pbn.net ها و سامانه مديريت شعب بانک« انجام شود. بر همين اساس زبانه

با امکان تعريف سطوح دسترسي کاربران، ايجاد و راه  »موسسات اعتباري

هاي اندازي شده است. لذا مقتضي است دستور فرمايند براي ارائه درخواست

کلمه  فوق و با استفاده از نام کاربري و گفته، با مراجعه به درگاهپيش

 ٢٣/٠٦/١٣٩٤مورخ  ١٦٦٨٢٨/٩٤عبور اختصاص يافته که قبالً طي بخشنامه شماره 

هاي مربوط را حسب به آن موسسه اعتباري ابالغ شده است، کليه درخواست

مورد، صرفاً از طريق درج در سامانه مذکور، به اداره مجوزهاي بـانکي 

 الم نمايند.بانـک مرکزي اع

که نام کاربري و کلمه عبور اختصاص يافته به آن جاييهمچنين از آن

هاي موسسه اعتباري محرمانه بوده و مسئوليت و اختيار کليه درخواست

ها و موسسات اعتباري مديره بانکموصوف، برعهده مديرعامل و اعضاي هيئت

اي آن موسسه هباشد، ترتيبي اتخاذ شده است که درخواستغيربانکي مي
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اعتباري صرفاً پس از تاييد نهايي توسط مديرعامل يا در غياب ايشان 

  ترين مقام اجرايي موسسه اعتباري به بانک مرکزي ارسال شود.عالي

شان مي ست، خاطرن شکل در فرآيند درخوا صورت بروز هرگونه م سازد در 

ــان اين مديريت ــناس ــمارهکارش اده آم ٢٩٩٥٣٩٠٠و  ٢٩٩٥٣٩٦٠هاي کل با ش

  .باشندپاسخگويي به سواالت مربوطه مي
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؛ ارسال فرم به روز شده ٠٦/١١/١٣٩٧مورخ  ٣٩٥٦٤٠/٩٧بخشنامه شماره  -٧

نياز از مؤسسات حسابرسي جهت تأييد صالحيت حداقل اطالعات مورد «

و تأکيد بر لزوم تکميل فرم مزبور پيش از » هاحسابرسان منتخب ليزينگ

  برگزاري مجامع عمومي و اخذ تأييديه از اين بانک

  هاي ليزينگ (واسپاري)تمامي شرکت

  با سالم؛

، پيرو نامه شماره احتراماً شماره  ٢١/٠٢/١٣٩٦مورخ  ٤٨٥٧٧/٩٦های  و 

ـــالمت نظام  ١٩/٠٤/١٣٩٦مورخ  ١١٤٩٥٠/٩٦ ـــب اعالم اداره ارزيابی س و حس

حداقل اطالعات مورد نياز از «ضمن ارسال فرم به روز شده  ،بانكبانکی اين 

(دو برگ  »اهمؤســســات حســابرســی جهت تاييد صــالحيت حســابرســان منتخب ليزينگ

ـــت)، مجدداً تاکيد مي ـــت پيوس ـــروری اس حداقل دو ماه پيش از نمايد؛ ض

ــميم برگزاری مجامع عمومی ــوص و تص ــتقل«گيری درخص ــان مس ــابرس و » حس

سان قانونی« سوابق کامل و فرم»بازر سال  سبت به ار شده ، ن های تکميل 

ضوع ممهور به مهر شرکت و مؤسسات حسابرسی پيشنهادي و ارسال مستندات مو

) فرم مزبور، اقدام و از برگزاری مجامع عمومی در اين ٦) و (٥بندهای (

  خصوص پيش از اخذ تاييديه کتبی از اين بانک اکيداً خودداری نمايند.

سئوليت هرگونه  شرح فوق، م صورت عدم رعايت مراتب به  ست، در بديهی ا

آن  مديره و مديرعاملاشــکال در روند ثبت تغييرات بر عهده اعضــای هيات

  .شرکت خواهدبود

  

  

   

  مجوزهاي بانکياداره 
 عطااله گرجي حميدرضا آذرگون

٢٤١٧-٠٣ ٢٤١٦ 



هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه     
٥٣٤ 

 اين قسمت از اطالعات بايد توسط مؤسسه حسابرسی تکميل و مهر و امضا شود:

حداقل اطالعات مورد نياز از مؤسسات حسابرسي جهت تاييد 
 صالحيت حسابرسان منتخب ليزينگ ها

 : ")ليزينگ(معيارهاي تاييد صالحيت حسابرسان شرکتهاي واسپاري " ١موضوع بند

تاريخ عضويت در جامعه حسابداران رسمي 
 تاريخ شروع فعاليت مؤسسه ايران

  
معيارهاي تاييد صالحيت حسابرسان شرکتهاي واسپاري " ٢موضوع بند
 :")ليزينگ(

نام نهادهاي پولي 
)تعاوني هاي 

اعتبار، بانک، قرض
الحسنه، ليزينگ، 
صرافي( حسابرسي 

 شده

تعداد گزارشهاي 
حسابرسي امضا 

شده از صورتهاي 
مالي نهادهاي 
پولي )تعاوني 
هاي اعتبار، 
بانک، قرض 

الحسنه، ليزينگ، 
 صرافي(

تعداد گزارشهاي 
حسابرسي امضا 
شده صورتهاي 

 مالي

سابقه حسابرسي نام هر يک 
 از شرکا

     

     

     

     
     

     

 :")ليزينگ(معيارهاي تاييد صالحيت حسابرسان شرکتهاي واسپاري " ٣موضوع بند
 

تعداد کارکنان 
 پاره وقت

تعداد کارکنان
 تمام وقت

تعداد کل 
 کارکنان 

مؤسسه 
 حسابرسي

   

سابقه حسابرسي )به 
 سال(

تعداد  رده حرفه اي مدرک تحصيلي
کارکنان 

 مؤسسه
    

    

    

    

    

    

    
معيارهاي تاييد صالحيت حسابرسان شرکتهاي واسپاري " ٤موضوع بند
 :")ليزينگ(
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	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه     
٥٣٥ 

امتياز مؤسسه در سازمان بورس و اوراق
 بهادار با ذکر مقطع زماني

امتياز مؤسسه در جامعه 
حسابداران رسمي ايران با 

 ذکر مقطع زماني

  

 
 

حسابرسان شرکتهاي واسپاري معيارهاي تاييد صالحيت " ٥موضوع بند
 :")ليزينگ(

اساسنامه جامعه ٣٥ماده  ٦تا  ٣در صورت وجود سابقه تنبيه هاي انضباطي موضوع بندهاي 
حسابداران رسمي ايران توضيح داده شود. )اعالم زمان و داليل محکوميت و اعضاي داراي 
سابقه تخلف( + ارسال تاييديه جامعه مبني بر احراز شرايط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و

 نداشتن سابقه تخلف و محکوميت

 : "واسپاري )ليزينگ(معيارهاي تاييد صالحيت حسابرسان شرکتهاي " ٦موضوع بند

دريافت مجوز از جامعه حسابداران رسمي ايران مبني بر ارائه اطالعات به بانک مرکزي و 
 ارسال رونوشت به اداره ارزيابي سالمت نظام بانکي

 
 
 
 

بديهي (اين قسمت از اطالعات بايد توسط شرکت واسپاري تکميل و مهر و امضا شود: 
بايد شامل اسامي حسابرسان شرکت  ١٣٩٨/٠١/٠١است اطالعات ارسالي بعد از تاريخ 

 )باشد ١٣٩٧تا  ١٣٩٤براي سا لهاي 
 

حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني چهار سال 
 گذشته شرکت واسپاري

حسابرس مستقل و بازرس 
 قانونی علی البدل

حسابرس مستقل و بازرس 
 سال قانونی اصلی

ف
ي
د
ر

 

  1393 1 

  1394 2 

  1395 3 

  1396 4 
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	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه     
٥٣٦ 

؛ لزوم رعايت مفاد ١٧/١١/١٣٩٧مورخ  ٤١١٠٧٦/٩٧بخشنامه شماره  -٨

و “ ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي غيردولتينمونه بانکاساسنامه ”

الزامات ناظر بر حاکميت شرکتي در مؤسسات اعتباري دستورالعمل ”

  به اعضاي هيأت عاملدرخصوص تفويض اختيار “ غيردولتي

  يغيربانکعتباري ت اهاي غيردولتي و موسساامل محترم کليه بانکن عمديرا

  با سالم؛

احتراماً همانگونه که مستحضرند، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با 

هدف استقرار يک نظام حاکميت شرکتي مؤثر در شبکه بانکي کشور و به تبع 

دهي آن اداره صحيح مؤسسات اعتباري و دستيابي به اهداف عملياتي، گزارش

سات و در نهايت تحقق ثبات  س سالمت و رعايت قوانين و مقررات در آن مؤ و 

ست  ساليان اخير انجام داده ا شور، اقدامات متعددي را طي  نظام بانکی ک

نامه نحوه آيين”توان به تدوين و تصـــويب ها ميکه از جمله مهمترين آن

ها و اساسنامه نمونه بانک”، “تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي

سات اعتباري غيربانکي غيردولتي س ستورالعمل”و نيز  “مؤ الزامات ناظر  د

ــات اعتباري غيردولتي ــس ــرکتي در مؤس ــاره نمود. بدون  “بر حاکميت ش اش

ــرکتي در بانک ــتقرار نظام حاکميت ش ــول کليدي اس ها و ترديد يکي از اص

ستگذاري و نظارت از امور  سيا شئون  سات اعتباري غيربانکي، تفکيک  س مؤ

ض ضاي هيأت مديره و اع سط اع ست که بايد به ترتيب تو اي هيأت اجرايي ا

ــات اعتباري غيربانکي اجرا عامل بانک ــس ــاس، ها و مؤس گردد. بر اين اس

مدنظر قرار دادن فصول دوم و هفتم دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکميت 

ــات اعتباري غيردولتي و رعايت دقيق مفاد ماده ( ــس ــرکتي در مؤس ) ٥٧ش

سنامه بانک سا سات اعتباري غيربانکيا س ر لزوم غيردولتي دال ب ها و مؤ

غيراجرايي بودن اکثريت اعضـــاي هيأت مديره از اهميت وافري برخوردار 

ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در است. لذا مقتضي است هيأت مديره بانک

ضاي هيأت ٨٤اجراي ماده ( سنامه خود، کليه امور اجرايي را به اع سا ) ا

مجاز  عامل تفويض نمايند. بدين لحاظ الزم اســـت اشـــخاص داراي امضـــاء

ضاي هيأت عامل که بانک صرفاً از ميان اع سات اعتباري غيربانکي  س ها و مؤ

  شند، تعيين گردند.ها عضو هيأت مديره نيز باممکن است برخي از آن

همچنين ضروري است اسامي اعضاي اجرايي هيأت مديره و نيز اعضاي هيأت 

ــه اعتباري غيربانکي و تغييرات آن به بانک/عامل آن بانک ــس مرکزي  مؤس

  منعکس گردد.

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و    
  مبارزه با پولشويي

  مجوزهاي بانکياداره 
 حميدرضا آذرگون آباديحميدرضا غني

٢٤١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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صفحه     
٥٣٧ 

؛ لزوم ارسال نمونه امضاء ٧/١٢/١٣٩٧مورخ  ٤٣٦٥٦١/٩٧بخشنامه شماره  -٩

پليس راهنمايي و کليه صاحبان امضاي مجاز در مؤسسات اعتباري به 

  رانندگي ناجا

بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستامل محترم کليه بانکمديران ع

  غيربانکياعتباري ايران و موسسات

 سالم؛  با

مورخ  ١٢٠٨-٤-٣٦-٩٧٠١٦٥٣، به پيوســت تصــوير نامه شــماره احتراماً 

درخصوص درخواست رئيس محترم پليس راهنمايي و رانندگي ناجا  ٢٣/١٠/١٣٩٧

ضاء مجاز بانک صاحبان ام سال ميمعرفي  شور، ار ست هاي ک ضي ا گردد. مقت

ــاء کليه  ــهيل در ارائه خدمات، نمونه امض ــتور فرمايند به منظور تس دس

سه اعتباري و تغييرات آتي آن، به پليس  س ضاي مجاز در آن مؤ صاحبان ام

  راهنمايي و رانندگي ناجا ارسال شود.

  

   

، مجوزهاي بانکي و مديريت کل مقررات
  مبارزه با پولشويي

  مجوزهاي بانکياداره 
 حميدرضا آذرگون آباديحميدرضا غني

٢٤١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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٥٣٩ 

  

  

 

 

 

  بخش سوم:

مبارزه با هاي اداره بخشنامه

  پولشويي و تأمين مالي تروريسم
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 -در خصوص بيت کوين ٢٨/٠١/١٣٩٧مورخ  ١٩٧٧٧/٧٩بخشنامه شماره  -١

  ارزهای مجازی

های دولتی، غير دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات مديران عامل بانک
 اعتباری توسعه، کوثر مرکزی، ملل، نور و کاسپين

  با سالم؛

ضار دارند انواع ارزهای مجازی از اين  ستح ، همانگونه که ا احتراماً

ـــويی و تامين مالی قابليت  ـــتند که به ابزاری برای پولش برخوردار هس

تروريســم و به طور کل، جابجايی منابع پولی مجرمان بدل شــوند. از اين 

شويی مورخ  شورای عالی مبارزه با پول سی ام  سه  ، ٠٩/١٠/١٣٩٦رو، در جل

و ســــاير ارزهای مجازی در کليه  (Bit Coin) کارگيری ابزار بيت کوينه ب

 پولی و مالی کشور ممنوع اعالم گرديد. مراکز

با توجه به مراتب فوق، خواهشــمند اســت دســتور فرمايند ضــمن ابالغ 

موسسه اعتباری؛ از انجام /مراتب به کليه شعب و واحدهای تابعه آن بانک

هر گونه خريد و فروش ارزهای مذکور و يا انجام هر گونه اقدامی که به 

سهيل و يا شود. شده بيانجامد، ترويج ارزهای ياد  ت به طور جد اجتناب 

بديهی اســــت با متخلفين، برابر قوانين و مقررات مربوط برخورد خواهد 

  شد.

  

  

  

  

    

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  مبارزه با پولشويياداره 
عبدالمهدي 
 ارجمندنژاد

 فريد کيان

٢٣١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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صفحه     
٥٤١ 

اصالحی ) ٩ماده (درخصوص  ٠٢/٠٢/١٣٩٧مورخ  ٢٤٧٥٩/٧٩بخشنامه شماره  -٢

  ملیشناسايي نامه کاربردی شدن کارت آئين

 مؤسسات و بانك پست دولتي شركت غيردولتي، دولتي، هایبانک عامل مديران

 کاسپيناعتباري غيربانكي توسعه، کوثر مرکزی، ملل، نور و 

 با سالم؛

صويب     صوير ت ست ت شماره  احتراماً، به پيو هيات وزيران،   28/12/1396هــــ مورخ 55222ت/169739نامه 

ـ مورخ  49523ت/155320نامه شماره درخصوص اصالح تصويب در زمينه  و اصالحات بعدي آن 01/10/1392ه

صالحي آيين 9تمديد مهلت مقرر در ماده ( شدن ك ) ا سايي ملي تا پ  نامه كاربردي  شنا سال  ارت  سال    1397ايان  ار

  مي گردد.

ضي به             ضوع به نحو مقت ستور فرمايند مو ست د شمند ا صويب نامه فوق، خواه با عنايت به مراتب مذكور در ت

  واحدهاي تابعه ابالغ گردد.
  

  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  مبارزه با پولشويياداره 
عبدالمهدي 
 ارجمندنژاد

 فريد کيان
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هاي مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بخشنامه
	١٣٩٧سال 

 
 

صفحه     
٥٤٤ 
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در خصوص تمديد مدت  ٠١/٠٥/١٣٩٧مورخ  ١٤٤٥٦٩/٧٩بخشنامه شماره  -٣

  اتباع خارجی ١١و هويت  ١٢اعتبار مدارک شناسايی آمايش مرحله 

شرکت دولتي پست بانک و  دولتي، غير دولتي، هايمديران عامل محترم بانک

  موسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي، عسکريه، نور و کاسپين

  با سالم؛

ــماره          نامه ش ــوير  ــت تص به پيوس ماً،  مديركل محترم دفتر امور اتباع و     03/04/1397مورخ  55036احترا

صوص تمديد مدت اعتبار مدارك     شور در خ سايي آمايش مرحله    مهاجرين خارجي وزارت ك اتباع  11و هويت  12شنا

اين مدت  از اين رو، ارائه خدمات بانكي به اين اشخاص با لحاظ نمودن  گردد.ارسال مي  31/05/1397خارجي تا مورخ 

  و در چارچوب مقررات مربوط، امكان پذير است.

ــتور فرمايند به منظور جلوگيري از بروز وقفه در ارائه خدم  ــت دس ــمند اس ات بانكي به اين گروه از اتباع خواهش

  خارجي، مراتب به نحو شايسته به اطالع واحدهاي ذي ربط رسانده شود.
  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  مبارزه با پولشويياداره 
عبدالمهدي 
 ارجمندنژاد

 فريد کيان

٢٣١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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در خصوص ابالغ قانون  ١٨/٠٦/١٣٩٧مورخ  ٢٠٨٤٤١/٧٩بخشنامه شماره  -٤

  اصالح قانون مبارزه با تامين مالی تروريسم

هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و مديران عامل محترم بانک

  کاسپينموسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزی، ملل، نور و 

  با سالم؛ 

رياست محترم جمهور در خصوص ابالغ قانون  20/05/1397مورخ  64889احتراماً، به پيوست تصوير نامه شماره    

مجلس شوراي اسالمي  31/04/1397اصالح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ     

شود، خواهشمند است    به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است، ارسال مي     10/05/1397به تصويب و در تاريخ  

  .دستور فرمايند موضوع به نحو مقتضي به واحدهاي تابعه ابالغ گردد

  

   

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  مبارزه با پولشويياداره 
عبدالمهدي 
 ارجمندنژاد

 فريد کيان

٢٣١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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 قانون اصالح قانون مبارزه با تأمين مالی تروريسم

 حجت االسالم والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی

 رياست محترم جمهوری اسالمی ايران

 

در اجرای اصل يکصد و  ۱۳۹۶/۸/۲۲مورخ  ۵۴۶۵۹/۱۰۴۰۵۴عطف به نامه شماره 

اصالح قانون ) قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران قانون  ۱۲۳بيست و سوم(

مبارزه با تأمين مالی تروريسم که با عنوان اليحه به مجلس شورای اسالمی 

 ۱۳۹۷/۴/۳۱تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ 

 .و تأييد شورای محترم نگهبان، به پيوست ابالغ می گردد

 

 رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الريجانی

 

  ۶۴۸۸۹ شماره

 ٢٠/٠٥/١٣٩٧ تاريخ:

 وزارت دادگستری

 وزارت امور اقتصادی و دارايی

 

در اجرای اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران به 

ست  سم«پيو صالح قانون مبارزه با تأمين مالی تروري سه » قانون ا که در جل

صد و نود و هفت  سي سی و يکم تيرماه يکهزار و  شنبه مورخ  علنی روز يک

به تأييد شورای نگهبان  ۱۳۹۷/۵/۱۰شورای اسالمی تصويب و در تاريخ مجلس 

شماره  سيده و طی نامه  سالمی  ۱۳۹۷/۵/۱۶مورخ  ۳۴۴/۳۹۴۶۰ر شورای ا مجلس 

 .واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ می گردد

 

 رئيس جمهور ـ حسن روحانی

 قانون اصالح قانون مبارزه با تأمين مالی تروريسم

 

 ۱۳۹۴/۱۱/۱۳قانون مبارزه با تأمين مالی تروريسم مصوب ) ۱ماده ( -۱ماده

صره صالح و تب شرح زير ا ) ذيل، جايگزين ۴) تا (۱های(و بند (الف) آن به 

 :) آن می شود۲) و (۱تبصره های (

 

ـــــ تهيه يا جمع آوری وجوه يا اموال به هر طريق چه دارای منشأ ۱ماده

شی صرف تمام يا بخ شد و يا م شد يا نبا صله  قانونی با از منابع مالی حا

قال پول،  نه، انت عا مالی و پولی، ا های  لب کمک چاق ارز، ج قا يل  از قب
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خريد و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب 

سط خود يا  شخاص تو صادی ا يا تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقت

هت ارائه به مال زير يا ج جام اع افراد تروريســــت يا  ديگری برای ان

شود.  سوب می  ست و جرم مح سم ا ستی، تأمين مالی تروري سازمان های تروري

عالوه بر گروههای تروريســتی و افراد تروريســت، تشــخيص تروريســتی بودن 

 :اعمال مندرج در بندهای ذيل بر عهده شورای عالی امنيت ملی است

 

ـــ ارتکاب يا تهديد به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آميز از قبيل  الف ـ

قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آميز منجر به آسيب جسمانی شديد که ديه آن 

بيش از يک سوم ديه کامل باشد، توقيف غيرقانونی و گروگانگيری اشخاص و 

شونت آميز آگاهانه عليه مردم يا به مخاطره انداختن جان يا  يا اقدام خ

ات و اقدامات دولت آزادی آنها به قصــد تأثيرگذاری بر خط مشــی، تصــميم

 .جمهوری اسالمی ايران، ساير کشورها و يا سازمان های بين المللی

 

ــــ هر شخصی که وجوه يا اموالی را با اهداف مذکور در صدر اين ۱تبصره

ستفاده يا ارائه به  صرف يا ا ماده تهيه يا جمع آوری نمايد و قبل از م

سازمان سطه عامل خارج افراد يا  ستی به وا صدش های تروري از اراده وی ق

 .کننده مالی تروريسم محسوب می شودمعلق بماند، نيز تأمين

 

ــ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع اين ماده را داشته باشد و ۲تبصره ـ

صدش  سطه عامل خارج از اراده وی ق شروع به اجرای آن نمايد، ليکن به وا

شمول ماده ( صوب۱۲۲معلق بماند، م سالمی م می  ۱۳۹۲/۲/۱ ) قانون مجازات ا

 .شود

 

ـــ برای تعقيب تأمين کننده مالی اقدامات تروريستی عليه افراد ۳تبصره ـ

ــرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعيت و محل اقامت مجرم  حقيقی و حقوقی ص

اجراء خواهد شد. در مواردی که بين دولت جمهوری اسالمی  مفاد اين قانون

ــائ ــدت قض ــورها توافقنامه معاض ــاير کش ی و يا هر توافقنامه ايران و س

صل هفتاد و  سم با رعايت ا ديگری در زمينه مبارزه با تأمين مالی تروري

شد، همکاری ۷۷هفتم( شته با سالمی ايران وجود دا سی جمهوری ا سا ) قانون ا

طبق شــرايط مندرج در توافقنامه صــورت خواهد گرفت. در غير اين صــورت، 

ه با تأمين مالی همکاری های قضــــائی و ســــاير امور مربوط به مبارز

 .تروريسم بر اساس عمل متقابل صورت می گيرد
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ـــ تعيين مصاديق اعمال، افراد، گروهها و سازمان های تروريستی ۴تبصره ـ

ــد و پنجاه و چهارم ( ــل يکص ــوع اين قانون با لحاظ اص ) قانون ۱۵۴موض

سالمی ايران و با تأکيد بر حق افراد، ملتها، گروهها و  سی جمهوری ا سا ا

ــازم ــغال خارجی و يا س ــلطه و اش ان های آزادی بخش با هدف مقابله با س

 .استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنيت ملی است

 

 :) قانون به شرح زير اصالح می شود۲ـ ماده (۲ماده

 

ساد فی  -۲ماده  صورتی که در حکم محاربه يا اف سم در  تأمين مالی تروري

شود، مرتکب به مجازات آن صورت  االرض تلقی  شود و در غير اين  محکوم می 

ــورت عدم وجود عين اموال معادل  ــادره وجوه و اموال و در ص عالوه بر مص

ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج ســــال حبس و جزای نقدی 

 .معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمين شده محکوم می شود

 

 :قانون الحاق می شود )۵ـ متن ذيل به عنوان تبصره به ماده (۳ماده

 

اشخاص موضوع اين ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به  -تبصره 

سازمان  سدودکردن وجوه و توقيف اموال و دارايی های افراد، گروهها و  م

صوب  شويی م ضوع قانون مبارزه با پول ستی و همچنين افراد مو های تروري

صالحات و الحاقات بعدی برابر ۱۳۸۶/۱۱/۲ شورای عالی  با ا ست اعالمی  فهر

سی به مقام  ستر ضروری که د امنيت ملی اقدام نمايند. در موارد فوری و 

قضائی ممکن نيست بايد برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف 

 .مدت بيست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعالم کنند

 

 :) قانون به شرح زير اصالح می شود۱۰ـ ماده (۴ماده

 

 .ـ جرايم موضوع اين قانون، جرم سياسی محسوب نمی شود۱۰ماده

 

 :) قانون به شرح زير اصالح می شود۱۴) ماده (۱ـ تبصره ( ۵ماده

 

ــ چنانچه هر يک از اشخاص مذکور، وظايف مندرج در اين قانون را ۱تبصره ـ

انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می شـــود و در صـــورتی که در 

شود به يکی از انجام وظايف  سهل انگاری  صير از جمله اهمال و  مرتکب تق

مجازات های درجه هفت محکوم می شـــود. چنانچه مرتکب از اشـــخاص حقوقی 
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شد مطابق ماده ( شد. همچنين عدم ۲۰با سالمی عمل خواهد  ) قانون مجازات ا

صره می  شمول مجازات اين تب شورای عالی امنيت ملی م ست اعالمی  رعايت فهر

 .باشد

 

سی و قا شنبه مورخ  سه علنی روز يک شتمل بر پنج ماده  در جل نون فوق م

يکم تير ماه يکهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شورای اسالمی تصويب شد و 

 .به تأييد شورای نگهبان رسيد ۱۳۹۷/۵/۱۰در تاريخ 

 

 رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الريجانی
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 یبر لزوم اجرا ديتاک؛ ١٩/٠٦/١٣٩٧مورخ  ٢١٠٣٠٩/٧٩بخشنامه شماره  -٥

  یدر شبکه بانک يیمقررات مبارزه با پولشو قيدق

هاي دولتي، غير دولتي، شرکت مديران محترم ادارات مبارزه با پولشويي بانک

  وثر مرکزي، ملل، نور و کاسپيندولتي پست بانک و موسسات اعتباري توسعه، ک

  با سالم؛

رساند بر اساس اعالم مراجع امنيتي و قضايي، بخشي از مشكالت و مسائل به وجود آمده       احتراماً، به استحضار مي  

باشــد. از اين رو ضــمن تاكيد مجدد بر در حوزه ارزي كشــور ناشــي از عدم رعايت مقررات مربوط در شــبكه بانكي مي

مصالح ملي، خواهشمند است دستور فرمايند نسبت به رعايت و اجراي دقيق مقررات مبارزه با پولشويي        رعايت منافع و 

موسسه اعتباري، اهتمام بيش از /به ويژه دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري در آن بانك

  پيش صورت پذيرد.

  

   

  اداره مبارزه با پولشويي
 معتمديپيام  باغيرضا قره

٢٣٢٢-٠٢ ٢٣٢١-٠١ 
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در خصوص رواديد  ٠٢/٠٨/١٣٩٧مورخ  ٢٦٩٠٥٣/٧٩بخشنامه شماره  -٦

  (بدون برچسب) الکترونيکی

هاي دولتي، غير دولتي، شرکت مديران محترم ادارات مبارزه با پولشويي بانک

  موسسات اعتباري توسعه، کوثر، ملل، نور و کاسپيندولتي پست بانک و 

  با سالم و احترام؛

سش ها  صوص     با توجه به پر سات اعتباري در خ س سب) و  بدرواديد الكترونيكي ( ي مكرر بانك ها و مو ون برچ

ي ماعال موارد ،و اســتعالم موضــوع از وزارت امورخارجه اع خارجي داراي اين گونه رواديداتب همچنين نحوه شــناســايي

  ياد شده به شرح ذيل اعالم مي گردد: وزارتخانه مذكور در خصوص رواديد

سومالي،    كانادا،انگليس، براي اتباع كشورهاي آمريكا،  -1 طبق روال  افغانستان، پاكستان، اردن، كلمبيا، بنگالدش و 

  سابق برچسب رواديد صادر و در گذرنامه آنان درج مي گردد.

ضيان دريافت كننده روادي  -2 شده حاو  A4بدون برچسب)، يك برگ  د الكترونيكي(متقا ي مشخصات رواديد   چاپ 

شده و در گذرنام      صورت الكترونيك ثبت  ه صادره را دريافت مي نمايند. درج مهر ورود و خروج توسط پليس به 

 نامبرده درج نمي شود.

سايت      ضرورت با مراجعه به  صورت  ست تعيين وضعيت  در قسمت : (  Evisa.mfa.irدر   check-درخوا

application status             ــت ــاني پس ــماره گذرنامه و تاريخ تولد و نش ) و با وارد نمودن كد رهگيري و يا ش

  الكترونيكي مي توانند رواديد متقاضي را راستي آزمايي نمايند.

  

   

  اداره مبارزه با پولشويي
 عليرضا مظفري باغيرضا قره

٢٣٣١-٠٤ ٢٣٢١-٠١ 
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مدت  ديتمددر خصوص  ٣٠/٠٨/١٣٩٧مورخ  ٣٠٥١٠٣/٧٩بخشنامه شماره  -٧

 خيتا تار یمشمول طرح خانوار یگذرنامه اتباع افغانستان دياعتبار رواد

٣١/٠٣/١٣٩٨  
هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مديران عامل محترم بانک

 توسعه، کوثر مرکزي، ملل، نور و کاسپين موسسات اعتباري

 با سالم؛

شماره     احتراماً ضمن ارسال تصوير نامه  معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور   26/8/1397مورخ  155333، 

ستاني مشمول طرح خانواري در تاريخ        ساند، با توجه به اتمام مدت اعتبار رواديد گذرنامه اتباع افغان ستحضار مي ر به ا

ــخ 31/6/1397 ــور تا تاريــ ــذكــ ــردد، تمديد مي 31/03/1398، مدت زمان اعتبار رواديد دارندگان مدرك مــ گــ

 خـواهشمند است دستور فرمايند موضوع به نحو مقتضي به واحدهاي مربوطه ابالغ شود.

  

  

  

  

   

  اداره مبارزه با پولشويي
 عليرضا مظفري فريد کيان

٢٣٣١-٠٤ ٢٣١٦ 
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استعالم شماره در خصوص  ١٤/٠٩/١٣٩٧مورخ  ٣٢٣٠٥٢/٧٩بخشنامه شماره  -٨

  یها و موسسات اعتباربه بانک یاتباع خارج یاختصاص
هاي دولتي، غير دولتي، شرکت مديران محترم ادارات مبارزه با پولشويی بانک

دولتي پست بانک و موسسات اعتباری غير بانکی توسعه، کوثر مرکزي، ملل، 

 نور و کاسپين 

  با سالم؛

ــويي مبني بر اين كه در ه         احتراماً، به اطالع مي   ــاند با توجه به اعالم برخي از ادارات مبارزه با پولش نگام  رس

سايي درج گرديده،              شنا صي آنها بر روي كارت  صا شماره اخت صوص اتباع خارجي كه  شركت پژواك در خ ستعالم از  ا

» شماره اختصاصي روي كارت درج شده«و با شرح » خطا در اطالعات«پاسخ استعالم از سوي شركت پژواك با وضعيت 

دريافتي جهت اطالع و ابالغ به شعب زير مجموعه   اسخ شود؛ موضوع از شركت پژواك استعالم گرديد و پ    بازگردانده مي

  گردد:به منظور استفاده همكاران در هنگام استعالم اتباع خارجي، به شرح زير اعالم مي

شماره اختصاصي             « شماره مدرك در اطالعات درخواست تخصيص  شماره اختصاصي به عنوان  صورتي كه  در 

ها فقط بايد شماره اختصاصي مندرج در كارت آمايش را از    ن شعب بانك گردد. همكاراارسال گردد، آن درخواست رد مي  

شماره را برمي        سرويس، اطالعات هويتي مرتبط با آن  سال نمايند و اين  ستعالم، ار سرويس ا گرداند و نيازي به طريق 

  »باشد.ارسال مجدد درخواست تخصيص شماره اختصاصي براي اين موارد نمي

  

   

و تامين  اداره مبارزه با پولشويی
  مالی تروريسم

 محمدحسين دهقان باغيرضا قره
٢٣٢٢-٠١ ٢٣٣١-٠١ 
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مطابقت آمار در خصوص  ٢٧/٠٩/١٣٩٧مورخ  ٣٣٩٩٦١/٧٩بخشنامه شماره  -٩

  با اطالعات سامانه نهاب انيمشتر
غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و هاي دولتي، مديران عامل محترم بانک

 موسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي، ملل، نور و کاسپين

 با سالم؛

ي احتراماً، همانگونه كه اســتحضــار دارند، شــناســايي مشــتري از مهمترين اركان مبارزه با پولشــويي و تأمين مال 

سم مي  ستا، بانك مركزي جمهور   تروري شد. در همين را سالمي ايران  با نامه اجرايي قانون ) آيين20در اجراي ماده (ي ا

صوبات مختلف از جمله بند    شويي و قوانين و م شم      18هاي (الف) و (ب) ماده (مبارزه با پول ش ساله  ) قانون برنامه پنج

عه   ــ ماره     توس ــ يه ش عاون اول محترم       17/10/1393مورخ 123218و همچنين ابالغ هانگيري، م قاي دكتر ج ناب آ ج

هاب، پايگاه ننموده است.  نهاب  موسوم به  سامانه نظام هويت سنجي الكترونيكي بانكي  اندازي راهاقدام به جمهور، رييس

شمار مي       سات اعتباري به  س شتريان مؤ سات        جامع و يكپارچه اطالعات هويتي م س شتريان مؤ سايي كامل م شنا آيد و 

نمايد. اين پايگاه داده كه بانكي كشور را تسهيل و تسريع ميها در شبهاي الزم بر نحوه عملكرد آنمذكور و ايجاد كنترل

شبكه بانكي كشور،    شهاب تخصيص مي       به هريك از مشتريان  سه منحصر به فردي به نام  صورت  شنا دهد كه در اين 

صوف در پنج فاز طرا     الزمه بهره سامانه مو سه مذكور خواهد بود. مأموريت  شنا حي مندي از خدمات بانكي برخورداري از 

  .خط سامانه نهاب تقريباً تكميل شده و به زودي آن مرحله اجرايي خواهد شدشده و در حال حاضر مرحله برون

ضرند در     ستح سه علني مورخ    » قانون اصــالح قانون صــدور چک«عالوه بر اين، چنانچه م صوب جل م

شماره         13/8/1397 شنامه  سالمي ابالغي طي بخ شوراي ا ها موظف ، بانك12/9/1397مورخ  320465/97مجلس 

سامانه نظام هويت          شده  ستعالم از  سته چك را با ا ضي د شخصات متقا صحت م  سنجي الكترونيكي بانكي (نهاب)، اند 

ضيان،     سته چك به متقا ستعالم از      احراز نمايند. لذا از اين پس، قبل از اعطاي د ضي از طريق ا ست هويت متقا الزم ا

  دد.سامانه نهاب احراز گر

شماره     شتر طي نامه  هاي اداره نظام 05/08/1397مورخ  272233/97با عنايت به مراتب مذكور و همچنان كه پي

شهاب بانك      پرداخت بانك مركزي اعالم گرديد، آخرين به سه  شنا شتريان داراي  ساني اطالعات م ها و مؤسسات   روز ر

 بكه بانكي كشور در سرور انتقال فايل سامانه نهاب به آدرس اعتباري با هدف احراز صحت آمار و اطالعات مشتريان ش

:ftp/NahabMAP.nibn.net/ قرار گرفته اســت. لذا ضــمن اعالم اين كه مســئوليت هرگونه مغايرت در اطالعات

 مراتب خواهشمند است دستور فرمايند   ، باشد باري ميمؤسسه اعت  /مذكور، متوجه هيأت مديره و هيأت عامل آن بانك

 واحدهاي ذيربط آن تمامي به 16/5/1396مورخ  149153/96مفاد بخشــنامه شــماره  لحاظ با و تســريع قيد به
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سه   /بانك س سبت به مطابقت و به  شده  ابالغ اعتباري مؤ شتريان آن بانك   و ن ساني آمار و اطالعات م سه    /روز ر س مؤ

  اعتباري اقدام مقتضي انجام پذيرد.

  

 

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و 
  مبارزه با پولشويي

  مبارزه با پولشويياداره 
 فريد کيان آباديحميدرضا غني

٢٣١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
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