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 : پیشگفتار

هـا مـورد   های بانکی و رعایت الزامات نگهداری سرمایه کافی در بانکهای اخیر، مدیریت ریسکدر سال

الملـل، لـزو    ایران به عرصه بانکـداری بـی   توجه شبکه بانکی کشور قرار گرفته است که با ورود مجدد 

باشد. چـرا کـه در بـدو    آشنایی همه همکاران محتر  با ای  قبیل مفاهیم اولیه بانکداری مورد تأکید می

هـای متتبـر جهـان را بـه     ورود به ای  عرصه، عد  توجه به ای  الزامات، ایجاد روابط کارگزاری با بانـک 

 اندازد. مخاطره می

اضر، حاصل گردآوری رهنمودهای مهم ارائه شده توسط کمیتـه بـال درخصـوص الزامـات     جزوه ح      

باشد. ای  مطالـ   ها و تفسیرهای ارائه شده توسط اساتید ف  در ای  حوزه میگیری سرمایه بانکاندازه

ه در صرفاً به منظور آشنایی اولیه همکاران بانکی با ای  الزامات و با هدف ارتقای دانش مدیریت سـرمای 

 بانک گردآوری شده است.

ای  جزوه در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل اول، کمیته بال مترفی و کلیات نسبت کفایـت        

گردد. در فصول بتدی، به ترتی  در هر فصل، الزامات و نحوه محاسبه نسبت کفایـت  سرمایه تشریح می

ورده شده اسـت. در فصـل آخـر نیـز، نسـبت      کمیته بال آ 3و  2، 1های شماره سرمایه بر اساس بیانیه

 است. شدهاست به صورت گذرا  بررسی  3های مهم بیانیه بال پوشش نقدینگی که یکی از نسبت

صورت ساده بیان نماید تا همکاران  ستی شده است ای  جزوه طوری نگاشته شود که مفاهیم را به      

مند گردند. البته بدیهی است که ای  جـزوه  محتر ، به آسانی با ای  مطال  و مفاهیم آشنا و از آن بهره

تـر  رود همکاران محتر ، با ارائه  نظرات سازنده خود، ایـ  ارـر را غنـی   خالی از عی  نیست و انتظار می

 سازند.

دانند از همکـاران محتـر  ادارات مختلـا بانـک     ای  ارر بر خود ضروری میدر پایان، گردآورندگان      

 سـرکار  ملی که در تهیه ای  جزوه از تبادل اطالعات دریغ ننمودند، تشکر فراوان نمایند و همچنـی  از 

خانم مونا گرجیان نیز که در ترجمه برخی متون و تایـ  و ویـرایش ایـ  مطالـ  مـا را یـاری کردنـد        

 ذاری نمایند.صمیمانه سپاسگ

 ایران الملل بانک ملیبخش بین                         

 غالمرضا پناهی                   

 مجید کرد                                                                                                                                                  
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 مقدمه :
 

الزامات و مقررات نظارتی کمیته بال با هدف ربات، شفافیت و استحکا  نظا  مالی و اعتباری در سـطح  

کمیته بال نشانگر اهمیـت کیفیـت دو    3و  2، 1های  ات بیانیهگردد. بررسی روند الزام جهانی تدوی  می

 باشد. ها در تحقق اهداف یاد شده می شاخص سرمایه و نقدینگی بانک

ها بـه   با عنایت به آنکه رعایت شاخص و الزامات نظارتی از جمله عوامل اصلی و مورر در ورود بانک      

ر همی  اساس شاید بتوان گفت کـه یکـی از شـرو     گردد و ب المللی محسوب می های بی  حوزه فتالیت

ای و  هـای مـالی، سـرمایه    اساسی تتامل نظا  بانکی کشور با نظا  بانکی جهانی میزان مطابقت شـاخص 

 باشد. الملل می ها با الزامات نظارتی بی  نقدینگی بانک

ور با اسـتانداردهای  شایان ذکر است اگرچه ای  مهم نقش کلیدی در ارتقاء کیفیت نظا  بانکی کش      

هـای کشـور بـا ایـ  اسـتاندارد،       المللی دارد، اما باید در نحوه و چگونگی و مدت زمان تطابق بانـک  بی 

 3های بسیار سخت ای  الزامات به ویژه الزامات بیانیه بـال   گرا بود و نباید بدون توجه به پیچیدگی واقع

ها و در مـدت زمـان کوتـاهی بایسـتی بـه       تحریماینگونه تلقی شود که نظا  بانکی ایران به محض رفع 

خود را تطبیق دهد، بلکه باید ای  واقتیت را پذیرفت که یک دوره زمانی  3سرعت با الزامات بیانیه بال 

المللـی   متقول و متتارف نیاز است تا نظا  بانکی ایران بتواند خـود را بـا الزامـات و اسـتانداردهای بـی      

 تطبیق دهد.

شـوند، اولـی     گذاران خارجی، زمانی که بـه ایـران وارد مـی    ها و سرمایه بانکسازد  می خاطر نشان      

های مالی در ایران، حداقل از نظر  صورتهم اکنون  های ایرانی است.  های مالی بانک نگاهشان به صورت

بدی  ندارد، چه برسد به محتوای آنها.  بانکهای خارجیهای مالی  شکل ظاهری، هیچ شباهتی به صورت

ازجملـه تحلیـل    ی پیوسـت هـا  ، فاقـد بسـیاری از یادداشـت   ی ایرانیها های مالی بانک صورتمتنی که 

های مـالی   ارائه صورت لذا در راستای رعایت الزامات ای  کمیته، است. آنها های کنترل ها و روش ریسک

 نماید.نیز امری ضروری می (IFRS) المللی های بی  بر اساس استاندارد

در جهت افزایش میزان آگـاهی از   3و  2، 1های بال  ف از مقاله حاضر تحلیلی بر الزامات بیانیههد      

 های نظارتی است. ها و نسبت شاخص
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 بخش اول: معرفی کمیته بال و کلیات نسبت کفایت سرمایه 

 متعدد هایبحران. باشدیمی مختلف مخاطرات با مواجهه متضمن خود ماهیت به بنا بانکداری صنعت

 بازار مخاطرات با مواجهه در کافی سرمایه از هابانک برخورداری اهمیت تا هگردید موجب بانکی

 و( عملیاتی ریسک) بانکی عملیات راهبری در نادرست فرآیندهای از ناشی مخاطرات و( بازار ریسک)

در این . گردد آشکار ،(اعتباری ریسک) گیرندگانوام سوی از تعهدات ایفای عدم از ناشی مخاطرات

 مذکور،ی هاسکیر با مواجههی برای کاف هیسرمای نگهدار اتالزام خصوص در بال تهیکم راستا

به  بخش نیا در .نمود ارائه 3 بال و 2 بال ،1 بال بیانیه سه قالب در نظارتی، هایتوصیه و رهنمودها

پرداخته  یاتیعمل و بازار ،یاعتباری هاسکیر و هیسرما تیکفا نسبتی کل فیتعار معرفی کمیته بال و

 شود.می

 

  (Basel Committee on Banking Supervision)  بازلیا ل میته باک

المللی ترین نهاد بینیعالالمللی است که های فرعی بانک تسویه بینکمیته بال )بازل( یکی از کمیته

های مرکزی این کمیته مرکب است از نمایندگان ارشد بانکگردد. محسوب می نظارت بانکی با درگیر

آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، امریکا، سویس، سوئد، ژاپن، کانادا و  ملهاز ج شورهاک تعدادی از

می آن ئالمللی به عنوان دبیرخانه دابین لوکزامبورگ که معموال هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه

گردد. به دلیل تشکیل جلسات مذکور در شهر بازل این کمیته به در شهر بازل سویس تشکیل می

اکثر کشورهای عضو  ، ولییته بازل دارای قدرت قانونی نیستمعروف شده است. کم (بازلال )بکمیته 

 .های آن هستندبطور ضمنی موظف به اجرای توصیه

 Bank for International Settlements) المللیتسویه بین الزم به توضیح است که بانک       

در سال  کهباشد میالمللی های پولی و مالی بینیالمللی است که مروج همکارسازمانی بین(   BISیا

خدمات  کشورها های مرکزیبه عنوان یک بانک به بانک المللی. بانک تسویه بینتاسیس شد 1331

پردازد و در زمینه ها و نهادهای دولتی میتنها به معامله و داد وستد با دولت. این بانک دهدارائه می

.دهدها فعالیتی انجام نمیها و ارائه خدمات مالی به آنهای اشخاص و شرکتقبول سپرده
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 نظارت بانکی و کمیته بال در پاسخ به یک ضرورت جهانی برای همکاری در زمینهدر حقیقت        

های ترغیب همگرایی در استفاده از استانداردها و شیوه نظارتی، هایه رهنمودها و توصیهئاز جمله ارا 

با هدف تامین سالمت و ایمنی بخش  رهای عضو و دیگر کشورهای عالقمند،نظارت بانکی در کشو

 .بانکی تشکیل شد

پیشرو در صنعت  کمیته بال به رغم برخورداری از تخصص و تجارب کارشناسان ارشد کشورهای      

ی آن است و نتایج کار و دستاوردها فاقد هر گونه اقتدار رسمی فراملی در امر نظارت بانکی بانکداری،

مزبور استانداردها و کمیته  به بیان دیگر، نماید.وجه الزام قانونی برای کشورها ایجاد نمی به هیچ

 ها را به کشورها توصیهشیوه عملیاتی کردن آن رهنمودهای نظارتی را تدوین نموده و بهترین

 .نمایدمی

 در مورد اجرا کردن ،حدید خودکشورها براساس صال کمیته انتظار دارد که مقامات نظارتیاین       

 داخلی هایقوانین و مقررات و سیستم نظارتی بانک در چارچوب استانداردها و رهنمودهای نظارتی آن،

 فقط کمیتهاین  گیری نمایند.در این رابطه،خود و یا به هر نحو دیگری که مقتضی بدانند، تصمیم

 بدون آن که اصراری بر هماهنگی کلیه کند،غیب مینظارتی را تر ها و استانداردهایاستفاده از روش

 .های نظارتی خاص در هر یک از کشورهای عضو داشته باشدجزییات تکنیک

از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین       

ها در جهان از نظارت نظارت بر بانک در حال حاضر شیوه .مقررات مربوط به کفایت سرمایه است

بازرسی و  ،های مرکزیتطبیقی به نظارت مبتنی بر ریسک تغییر یافته است. بدین لحاظ بانک

های مبتنی بر نظارت غیرحضوری ها را با استفاده از بررسی گزارشهای مستقیم خود بر بانکنظارت

ها از طریق تجزیه و تحلیل لی بانککنند. بدین ترتیب نظارت مستمر بر موقعیت مااعمال می

های مالی گیری از وقوع بحرانها به منظور شناسایی به موقع ریسک، پیشاطالعات دریافتی از آن

نظارت غیرحضوری . گیرداحتمالی و انجام اقدامات اصالحی جهت نیل به اهداف نظارتی صورت می

 .کندفصلی و حتی ماهانه را فراهم می ها با رویکرد ریسک در مقاطعامکان ارزیابی مستمر بانک

های مالی و سایر اطالعات بر پایه تجزیه و تحلیل صورت تره عبارت دیگر نظارت در فواصل کوتاهب      

دار عمل های مسالهتواند به عنوان یک سیستم هشدار سریع در خصوص بانکها میواصله از بانک

تری نسبت به ا اطالع از نقاط ضعف و با دیدگاه روشنکند. در این حالت بازرسان نظارت مستقیم ب

هایی که تهیه برنامه بازرسی و حضور در بانک اقدام و عمده وقت و انرژی خود را به بررسی حوزه

 .مواجه با مشکل جدی هستند متمرکز خواهند کرد
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 :از عبارتند بانک کی مالی وضعیت ارزیابی جهت مهم یکمّ معیارهایمهمترین 

 (پایه سرمایه کفایت نسبت و کی درجه سرمایه کفایت نسبت) سرمایه کفایت نسبت -1

 و بانک هایدارائی کل به گذشته سررسید مطالبات نسبت) بانک مالی ساختار و هادارائی کیفیت -2

 (بانک هایدارائی کل به مدتکوتاه تسهیالت نسبت

 در سرمایه بازده نسبت -سهام احبانص حقوق بازده نسبت -هادارائی کل بازده نسبت) سودآوری -3

 سود نسبت -درآمدها کل به هاهزینه کل نسبت – عملیاتی هزینه به عملیاتی سود نسبت -گردش

 ( و ... کارکنان تعداد حسب بر سرانه خالص

 -هادارائی کل به دارمدت هایسپرده نسبت -هادارائی کل به نقد هایدارائی نسبت) نقدینگی -4

 (و ... هاسپرده کل به اعطائی تتسهیال نسبت

  و هادارائی سررسید زمانی تطابق -ارزی باز وضعیت) بازار مخاطرات به عملیات حساسیت -5

 (و ... دیداری مدتکوتاه هایسپرده حجم -هابدهی

  اساسی معیارهای سایر -6

 

  (capital adequacy ratio)هیسرما تیکفا نسبت

 بال کمیته یهاهیانیب در که است بانکی مال تیوضعی ابیارزی ارهایمع نیمهمتر ازی کیاین نسبت 

 :گرددیم فیتعر لیذ شرح به و ده،یگردی الزام آن تیرعا

 مثال برای. شد خواهند متحمل را متفاوتی هایریسک خود کار و کسب اصلی فرآیند در هابانک      

 احتمال پیوسته و است مواجه باریاعت ریسک با خود ذات در مشتریان به تجاری تسهیالت اعطای

 مالی درماندگی جمله از مختلف دالیل به مشتریان به شده اعطا تسهیالت فرع و اصل بازپرداخت عدم

 و وام کنندگان درخواست اعتباری کیفیت تحلیل و تجزیه با هابانک اگرچه. دارد وجود گیرندگانوام

 طور به گاههیچ اقدامات این ولی دارند ییاریسکه چنین حذف در سعی کافی تضامین و وثایق اخذ

 هایزیان پوشش برای هابانک دلیل همین به و  داد دننخواه پوشش را ریسک از ناشی هایزیان کامل
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 بانکداری، نظام در لذا .نیازمندند کافی سرمایه به خود کار و کسب در ریسک از ناشی غیرمنتظره

 و اعتبارات پرتفوی در هابانک ریسکی هایگذاریهسرمای میزان براساس سرمایه کفایت تعیین

-می محسوب هابانک سرپرستان و مدیران وظایف ازمهمترین یکی عنوان به خود هایگذاریسرمایه

 .شود

 هایدارائی در موجود ریسک و سرمایه میان مناسبی، نسبت همواره باید هابانک از کی هرپس       

-می قادر را بانک و نمایدمی فایا بانک هر مالی ثبات در مهمی رکن هیسرما رایز ندینما برقرار خود

-اندازه هایروش از یکی. باشد داشتهرا  در شرایط مختلف خود هایبدهی بازپرداخت توانائی سازد،

 موقعیت نمایانگر که است سرمایه کفایت نسبت ها،یدارائ سکیر و هیسرما انیم نسبت گیری

 که حفاظی دلیل به و است بانک با هر شخص معامله انجام جهت گیریمیمتص مبنای و بانک اعتباری

 بانک به عمومی اعتماد اصلی منبع کند،می ایجاد غیرمنتظره وارده هایزیان برابر در نسبت این مقدار

 هاآن هایبدهی هایشان،زیان پوشش برای کافی سرمایه نگهداری عدم صورت در و رددگیم محسوب

 و وجوه نگهداری که آنجا از عالوه بر این. گرددمی ورشکستگی موجب و افتهی فزونی یشانهادارائی از

 هایشاخص از کیی لذا گردد،می هابانک گذارانسپرده ریسک کاهش موجب معتبر ایسرمایه منابع

 .دیآیم حساب به هابانکی مال تیوضع ارزیابی مهم

 ،احتمالی هایبحران با مقابله برای بانک که است این سرمایه کفایت از منظور خالصه، طور به      

 ریسک کاهش منظور به و نگیرد قرار ورشکستگی و تعطیلی شرایط در تا باشد داشتهی کاف سرمایه

 .است ضروری سرمایه کفایت هاینسبت حداقل رعایت گذاران،سپرده به وارده زیان

 

هیسرما تیکفا نسبت
سرمایه پایه

هایدارائی موزون شده به ریسک مجموع 
=   ≤ 8 % 

 دو درجه سرمایه+  کی درجه سرمایه=  پایه سرمایه

-می سخت شرایط در بانک که است دارائی پذیرترین اعتماد(: اصلی سرمایه) کی درجه سرمایه

 موارد زیر است: شامل که باشد بانک پایه سرمایه کل %51 از کمتر نباید و کند اتکا آن به تواند
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 اندوخته -احتیاطی اندوخته -قانونی اندوخته) شده( افشاء) اعالم هایذخیره و شده اختپرد سرمایه 

 بانک در اقلیت سهام -جاری سال سود ای نشده تقسیم سود -سهام صرف - انباشته سود -(عمومی

 .باشدیم پذیرسرمایه

درجه یک  این سرمایه از کیفیت کمتری نسبت به سرمایه (:تکمیلی سرمایه) دو درجه سرمایه

 موارد زیر است: شامل که باشدمی مورد قبول کی درجه سرمایه معادل حداکثربرخوردار است و تا 

 مقامات سوی از ولی شودنمی ذکر بانک سالیانه هایگزارش در دالیلی به که) نشده اعالم هایذخیره

 عمومی ذخیره – ره(ذخی %55)حداکثر  هادارائی ارزیابی تجدید ذخیره –(شودمی پذیرفته نظارتی

 دو ایسرمایه ابزارهای –(ریسکی هایدارائی %1225 تا حداکثر الوصول،مشکوک مطالبات ذخیره)

 %51 تا حداکثر) فرعی بلندمدت بدهی -(بدهی خصوصیات از برخی و سرمایه ویژگی با) منظوره

 انباشته دائمی ممتاز سهام -(کی درجه سرمایه

 کی در که است وامی) فرعی بلندمدت بدهی و منظوره دو ایمایهسر ابزارهایاینکه  توضیح     

 نرخ مکانیزم با ابزارهایی جمله از( ندارد الویت آن پرداخت و نیست بازخرید قابل بلندمدت محدوده

 حذف دلیل به ایران در ولی کنندمی کمک بانک ریسک کاهش به زیان بروز هنگام که باشندمی بهره

 .ندارد وجود ابزارهایی چنین ها،بانک بودن دولتی و بانکی سیستم از بهره

 

 : گردند کسر پایه سرمایه از باید زیر مواردهای کمیته بال، بر اساس بیانیه

 کی درجه سرمایه از سرقفلی-

  نشده تلفیق بانکی و مالی تابعه هایشرکت در گذاریسرمایه-

 ( نظارتی مقامات صالحدید با) مالی موسسات و هابانک سایر سرمایه در گذاریسرمایه -

 بانک قبول قابل سرمایه همان که پایه سرمایه تقسیم از سرمایه کفایتنسبت  کلی طور به     

موزون شده به ریسک )توام با  هایدارائی مجموع بر است( دو درجه سرمایه + کی درجه سرمایه)

 خطر پر هایدارائی سمت به را دخو هایدارائی بانک کی اگر به طور مثال،. آیدمی بدستریسک( 
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 نسبت و در نتیجه حاصل افزایش ریسک به شده موزون هایدارائی عنیی کسر مخرج کند، هدایت

 .دیآیمکاهش  سرمایه کفایت

 اندازه به ها(،)نحوه تعیین وزن ریسک دارائی هابانک سرمایه کفایت برآورد رویکردهای از کی هر     

 از کی هر ریسک وزن برآورد برای دقیق اطالعات و هاداده به دسترسی انمیزبانک و  فعالیت حجمو 

 .دارد بستگی آنها پرتفوی در موجود هایدارائی

 

 (: ریسک به شده موزون) ریسک با توام هایدارائی

 از نوع عقد و اعتبار طرف قرارداد، تناسب به که است قراردادی ای عقد بانک پرتفوی اجزاء از یک هر

 ریسک درصد باید هابانکلذا . است برخوردار دارائی بازگشت عدم خطر همان ای یسکر درصدی

به  بال هایبیانیه از هریک از استفاده تناسب به را ترازنامه دارائی قلم هری( اتیعمل بازار، ،یاعتبار)

 مبلغ دارائی، مبلغ در آن نمودن ضرب با و نمایند محاسبه ،است آمده گزارش این در که هاییروش

 و داخل تعهدات و دارایی اقالم کلیه بیترت نیبد. آورند بدست را دارائی آن ریسک به شده موزون

 که گردندیم تعدیل آن با متناسب و گیریاندازه ریسکی ضریب حسب بر بانک ترازنامه از خارج

 .دهندمی تشکیل را )مخرج کسر( ریسک حسب بر شده موزون هایدارائی هاآن مجموع

 

 به و مشتریان به اعطائی تسهیالت بازپرداخت عدم احتمال :(credit risk) اعتباری کریس

 .ندیگوی اعتبار سکیر را بانک مقابل طرف ای و بدهکار بوسیله تعهد ایفای عدم از حاصل ضرر عبارتی

 

 تغییر اثر در بانک معامالتی پرتفوی ارزش کاهش از ناشی زیان به :(market risk) بازار ریسک

 بازار ریسک ارز، نرخ بهره، نرخ ،(تورم نرخ) هادارائی قیمت تغییر مثل بازار اصلی یرهایمتغ از کی ره

 معامالتی پرتفوی از اقالمی به مربوط بازار، ریسک عبارتی به .گویندبازار  ریسک معرض در ارزشیا 

. شوندمی رینگهدا قیمتها نوسان از حاصل سود کسب هدف با و مدت کوتاه دوره برای که است
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 در سرعت به توانندمی که هستند مشتقه قراردادهای و هابدهی ها،دارائی شامل معامالتی پرتفوی

 . گیرند قرار فروش و خرید مورد ،افتهی سازمان بازارهای

 روزانه صورت به را خود معامالتی هایبدهی و هادارائی ریسک معرض در ارزش نوسانات هابانک     

 در معموال که دهندمی قرار مراقبت مورد – گویند ریسک معرض در روزانه عواید آن به که –

 بر دارائی فزونی) مازاد هایوضعیت .... در مشتقه اوراق و سهام ارز، کاال، قرضه، اوراق مثل ابزارهایی

 . گیرندقرار می( دارائی بر بدهی فزونی) کسری ا( یبدهی

 

 سیستم کار، فرایند انسان، عامل چهار سوی از که زیانی : (operational risk)عملیاتی ریسک

 انسانی خطای مثل ندیگوی اتیعمل سکیر را شودمی بانک متوجه خارجی، وقایع و رخدادها ،(رایانه)

 زلزله ، رایانه افتادن کار از کالهبرداری، ای و

 ادی "بازار و اعتباری ریسک بجز ریسکی نوع هر" عنوان تحت عملیاتی ریسک از هابانک از برخی     

 ریسک، این پذیرش که معنا بدین دارد تفاوت بانکی هایریسک سایر با عملیاتی ریسک رایز کنندیم

 مسیر در عملیاتی ریسک بلکه گیردنمی صورت انتظاری مورد بازده کسب قبال در مشخص بطور

 .آیدمی حسابه ب ناخواسته رو، ریسکی این از دارد قرار موسسه فعالیت طبیعی

 از استفاده با و خود مشتریان اعتباری کیفیت و بازار خود، عملکرد تحلیل و تجزیه با هابانک     

 سعی باشد،می ریسک انواع کاهش و کنترل گیری،اندازه شناسائی، فرایند شامل که ریسک مدیریت

 بهپس  دهند پوشش کامل طور به را هاریسک توانندینم ولی دارند مترتبه هایریسک حذف در

     .دارند نیاز سرمایه

 

سرمایه، به  کفایت نگهداری برای هابانک ی:اقتصاد هیسرما وی( قانونی )نظارت هیسرما مفهوم

 طریق از توانندمی که است سودی از پوشیهمان چشم آن هزینه که کنندمی پرداخت هزینه نوعی

 به انگیزه ای،هزینه چنین وجود با جهینت در. باشند داشته هیسرما همین سودمندی گذارهیسرما

 .شودمی ایجاد هابانک برای سرمایه کفایت رسانیدن حداقل
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 و خود یداخل اطالعات اساس بر بانک هر ازین مورد هیسرما زانیم ،یاقتصاد هیسرما از منظور     

 به و است نیمع زمان دری ورشکستگ ازی ریشگیپی برا بانکی هامیتصم و عملکرد از شناخت

 و اعتباری هایفعالیت از ناشی هایریسک کلیه پوشش برای نیاز مورد سرمایه حداقل بهی عبارت

 بانک مخصوص هر سکیر سطح ازی اریمع د کهگوین "اقتصادی سرمایه "بانک، یک گذاریسرمایه

 ربازای روهاین توسط این سرمایه حداقلو  کرد ارائه آن محاسبهی برا عامی روش توانینم و است

 ادارهی برا بانک که استی اهیسرما سطح ازی نیتخم . این سرمایهگذارقانون نه و شودیم نییتع

 هابانک تمام در. دارد ازین آن به ون،ید پرداخت دریی توانا مطلوب سطح حفظ با خود کار و کسب

  .است متنوعی اقتصاد هیسرمای ول کسانی ،یمقررات هیسرما برآوردی هاروش

 انتظار مورد هایریسک پوشش برای هابانک که یاسرمایه مقدار از عبارتست مقرراتی هسرمای     

 جانب از ها. بانکداشت خواهند نیاز آن به خود ریسکی هاییئدارا در گذاریسرمایه با مرتبط عملیات

ظارتی ، به عنوان سرمایه نسکیر به شده موزونی هایدارائ %8 حداقلی نگهدار به ملزم قانونگذاران

 نیقوان از بانکی رویپ زانیم د،باش ترکینزدی اقتصاد هیسرما بهی نظارت هیسرما چه هرهستند. 

 را آنها اغلب هابانک که هستندیی هایدارائ ،یرهنی وامها مثال عنوان به. برعکس و بود خواهد شتریب

 هیسرما از هاآنی برا شده گرفته نظر دری نظارت هیسرما معتقدند رایز کنندیم لیتبد بهادار اوراق به

 .است شتریبی اقتصاد

 اول دلیل. دارد صلیا دلیل دو بانک یک اقتصادی سرمایه و نظارتی سرمایه بین شکاف وجود        

 که معتقدند هابانک از یک هر و آزادند اقتصادی سرمایه برآورد روش انتخاب در هابانک که است این

 از استفاده در زمانی خیرات دیگر، دلیل. است برخوردار کافی صحت و دقت از هاآن استفاده مورد روش

 در ریسک مبنای بر سرمایه یریگاندازه و ریسک ارزیابی در جدید و هنگام هب هایمدل و هاروش

 اقتصادی و مقرراتی سرمایه بین شکاف وجود حاضر، حال در .باشدمی سرمایه تنظیم مقررات و قوانین

و، د این بین بیشتر شکاف و شده محسوب هابانک در سرمایه مدیریت اساسی هایچالش از ها،بانک

 زمینه، این در اساسی مشکالت از یکی کرد. خواهد مواجه جدی مشکالت با را سرمایه مدیریت

 ساختار تجدید با هابانک سرمایه، ربیتراژآ درد. باشمی سرمایه آربیتراژ انجام به هابانک تحریک

 بانک قانونی سرمایه سطح ،غیرواقعی طور به نددمعتق که را هاییریسک خود، پرتفوی ریسک وضعیت

 اقدام این انجام با د.نماینمی منتقل سرمایه بازار به و تبدیل بهادار اوراق به ،داد دنواهخ افزایش را
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 به بتنس کمتری قانونی سرمایه که بیشتر ریسک ی باکارهای و کسب در و آزاد بانک قانونی سرمایه

 .شودمی گذاریسرمایه است، نیاز اقتصادی سرمایه

 متکی مرکزی بانک کمک به همیشه بحران مواقع در ، تاکنونبودن دولتی دلیل به ایران هایبانک     

 حائز ایران دولتی بانکداری سیستم برای سرمایه کفایت نسبت حداقل به دستیابی ضرورت و اندبوده

نامه بخشی ط مرکزی بانک توسط ،سرمایه کفایت نامه آیینعلی ایحال  .است نبوده چندانی اهمیت

 ابالغ گردید.ها به بانک 25/11/82 مورخ 1366/مب شماره
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 کی بال هیانیب           بخش دوم:                                  

 

 تیکفا خود با هدف بیان میزانی برای حداقل نسبت 1بیانیه شماره ، بال تهیکم 1388 سال در

 1336 سال در .دیردگمی اجرا 2112 سال تا که نمودی معرفجهانی،  استاندارد یکبه عنوان ، هیسرما

ی اقالم و اداربه اوراقی رو بر بازاری هانرخ رییتغ ازی ناشی هاسکیر ریتاث آوردن حساب بهی برانیز 

ی ناشی خطرها مقابل دری مالی هایدارائ ریسا پوشش ای و انتفاع قصد بهی )تجار مقاصد با بانک که

به مخرج  بازار سکیر ای مبنی بر افزوده شدنهیالحاق ،ردیگیم اریاخت در( بازار نرخ در رییتغ از

 فرمول نسبت کفایت سرمایه منتشر نمود.

 

 الزامات کفایت سرمایه:

 

 = هیسرما تیکفا سبتن
سرمایه پایه 

دارائیهای موزون شده به ریسک اعتباری
 از سال 1988 الی 1996        % 8 ≥   

=  نسبت کفایت سرمایه
سرمایه پایه 

هایریسک اعتباری و بازار هایدارائی موزون شده به 
 از سال 1996      % 8 ≥   

 

 هیسرما تیکفا عنوان به را خودی سکیری هایدارائ موزون نیانگیم %8 حداقل ستیبایم هابانک     

 ای و یمقررات ،ینظارت هیسرماکه به این سرمایه،  رندیگ نظر در انتظار موردی هاسکیر پوششی برا

 هاسکیر مجموعه یعنی باشد کی درجه هیسرما( %4) آن نصف حداقل که شرط نیا باگویند.  یقانون

 .باشد بانک هیسرما( 8 بر میتقس 111) یه بانکسرما برابر 1225 از کمتر دیبا
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 : پایه هیسرما بیترک درخصوصی نکات

 .باشد کی درجه هیسرمای اجزا مجموع %111 از شیب بایستنمی دو درجه هیسرمای اجزا مجموع -1

 ت.اس کی درجه هیسرما %51ی( فرع) دو درجهی بده مجاز سهم نیشتریب -2

شده  موزونی هاییدارا مجموع %1225 ،الوصولمشکوک مطالباتی هارهیذخ مجاز سقف نیشتریب -3

 .است سکیر به

 .شودیم منظور دو درجه هیسرما در بایستمی بهادار اوراقی ابیارز دیتجدی هارهیذخ از %55 فقط -4

 

 :است نموده میتقس دسته 5 به هیسرما داشتن اختیار در نظر از را هابانک ،نظرانصاحب ازی کی

 %11                             خوب هیسرما بای هابانک -1

 %8                             ی کاف هیسرما بای هابانک -2

 %6                        ی کاف هیسرما ریز بای هابانک -3

 %4      یکاف هیسرما ریز معنادار طور به بای هابانک -4

 %2      یکاف هیماسر ریزی بحران طور به بای هابانک -5

 

 :براساس بیانیه بال یک اعتباری سکیر بیضرا نییتع

 سپس وی بنددستهدر پنج طبقه  بانک کی ترازنامه خطی باالی هایدارائ هیکل ،1 بال بیانیه طبق

ها داده به هر یک از آن( %111 - %51 - %21 - %11 - %1) )ضریب ریسک( ساده یسکیر وزن پنج

 که( دارترسکیری هایگذارهیسرمای برا %111 و امنی هایگذارهیسرما یراب درصد صفر)شود می

 . کندینم اعمال را %11 وزن رانیا
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 زین( خط ریز) ترازنامه از خارج اقالم به ،(خطی باال) ترازنامه داخل اقالم بر عالوه 1 بالبیانیه      

 خطی باال اقالم معادل به را خط ریز اقالم ل،یتبد بیضریک  با ابتدا که صورت نیا به. دارد توجه

ضرایب ریسک و تبدیل  مطلب در ادامه .کنندیم موزون را هاآن سکیر بیضر با سپس و لیتبد

 آوردهبانک مرکزی ایران  ابالغی نامه کفایت سرمایهها و اقالم زیر خط ترازنامه بر طبق آئیندارائی

 شده است.

 وی دولت قرضه اوراق و بانکها کشورها،ی اعتبار سکیر تنساخ زیمتما بر 1 بال بیانیه تمرکز     

-دارائی یبرا که بودهی خصوصی شرکتها منتشره قرضه اوراق وی تجاری وامها از بانکهای رهنی وامها

 سکیر وزن، یخصوصهای مرتبط با بخش دارائی یبرا و ترنیپائ سکیر وزن های مرتبط با دولت،

ی وامها انواعی برا متفاوت سکیر ضرایب دادن نشانی برای تالش و ه استشد گرفته نظر دری باالتر

 تیوضع لحاظ از نکهیا از نظر صرفی تجاری وامها کل به و نگرفته صورت ،سکیر معرض دری تجار

 لیدل به جهینت در است. شده داده کسانی وزن ،هستندی فیط چه در( قیوثا –ی اعتبار رتبهی )اعتبار

 هیسرما زانیم ه،یسرما تیکفا ها در هنگام محاسبه نسبتدارائی سکیر تیوضع به قیدق توجه عدم

یی هاوام همهبر اساس این بیانیه به  گر،ید عبارت به .شودمی برآورد ازین حد از شتریب بانک، ازین مورد

ی اعتبار تیوضع و دیسررس وام، زانیم از نظر صرف ندکنیم پرداختی خصوص بخش به بانکها که

 تعلق سکیر بیضر شود. بدین معنی کهاختصاص داده می کسانی سکیر بیضر ،رندگانیگ وام

 با رندهیگ وام کی به که استی زانیم همان بهی ورشکستگ به کینزد رندهیگ وام کی به گرفته

 .ردیگیم تعلق خوبی مال تیوضع

 در تا نمود جادیا بانکهای برا یازهیانگ ،1 بال بیانیه دری تجاری هاوام سکیر غلطی گذار متیق     

، اندشدهی گذارمتیقی واقع مقدار از ترئینپا آنها سکیر کهرا  ییهاوام ،خودی اعتباری پرتفو

 باعثاین امر  و در نهایت اندشده برآوردی واقع حد از شتریب آنها سکیر که ندینمایی وامها نیگزیجا

 به که شودمیی مقررات هیسرما نتوا از شتریب سکیر رشیپذ و بانکهای اعتباری پرتفو سکیر شیافزا

 سکشانیر وزن که) قهیوث پشتوانه بای هایدارائ لیتبد مثل ندیگو یقانون هیسرما تراژیآرب اقدام نیا

 سکیر وزن همان با که( است ادیز سکشانیر وزن که) مختلفی هابازده با بهادار اوراق به( است کم

 بانکها ازی برخ ،شودیم استفاده سوءی مقررات تفاوت از که اقدام نیا با. شوندیم محاسبه هیاولی دارائ

 .دهند کاهش را شانیمقررات هیسرما زانیم از %51 تا اندتوانسته
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 : رانیای مرکز بانک هیسرما تیکفا نامهنیآئ در هادارائی سکیر بیاضر

 موزون سکیر برحسب دیبا ترازنامه خط ریز اقالم و خطی باال اقالم از اعم بانکها یدارائ اقالم هیکل

 مخاطرات با متناسب هادارائی سکیر بیضرا نامه ابالغی بانک مرکزی ج.ا.ا،براساس آئین. شوند

 باشند:می زیربه شرح  آنهای احتمال

 

 :  %0 سکیر ضریب مشمولی هایدارائ

 –...(  وی مرکز بانک نزدی جار حساب ،یقانون سپردهی )مرکز بانک از تمطالبا – نقد وجوه

 توسط که مشابه موارد و – شده نیتضم دولت توسط کهی التیتسه و دولت بهی اعطائ التیسهت

  شده نیتضمی مرکز بانک ای و دولت

 :  %00 سکیر بیضر مشمولی هایدارائ

 – شده نیتضم هاآن توسط کهی مطالبات ای وی اعتبار موسسات و هابانک از مطالبات – راه در وجوه

  مشابه موارد و –ی داخلی هاحساب الصخ – هابانک نیب حساب

 :  %00 سکیر بیضر مشمولی هایدارائ

 ی مسکون واحد کامل رهن مقابل دری اعطائ التیتسه

 :  %100 سکیر بیضر مشمولی هایدارائ

 –ی ردولتیغی عمومی نهادها نیهمچن وی دولت موسسات و هاشرکت وی ردولتیغ بخش از مطالبات

 از اعم هامشارکت و هایگذارهیسرما –ی ردولتیغ وی دولت از اعم معوق و گذشته دیسررس مطالبات

 – تابعهی اعتبار موسسات و هابانک سهام کسر از پسی خارجی هامشارکت وی ردولتیغ وی دولت

 بابت بدهکاران –ی کیتمل قیوثا – کیتمل شرط به اجاره ای وی اقساط فروش سلف، معامالتی کاال

ی ابزارها – موقت بدهکاران – ثابتی هایدارائ – شده پرداختی اسناد باراتاعت و هانامهضمانت

  هایئدارا ریسا و -هابانک ریسا توسط منتشرهی اهیسرما
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 :ترازنامه خط ریز اقالم لیتبد و سکیر بیاضر

 به شرح فوق یدارائ مختلف طبقات سکیر بیضرا مشمول نکهیا بر عالوه ترازنامه خط ریز اقالم 

 اقالم و هم مقیاس فیرد هم اقدام، نیا با تا شود اعمالنیز  هاآن مورد در لیتبد بیضر دیبا ندباشیم

های زیر خط ترازنامه ابتدا باید در ضریب تبدیل و سپس به عبارت دیگر دارائی .شوندی تلق خطی باال

 در ضریب ریسک ضرب شوند.

 

 :  %0 لیتبد بیضر مشمول خط ریز اقالم

 و دیق بدون کهی تعهدات – ندشویم درج آماری نگهدار منظور به کهی اقالم وی مانتظای هاحساب

 موارد مشابه و – است سال کی از کمتر هاآن دیسررس و بوده فسخ قابل بانک طرف از شرط

 :  %00 لیتبد بیضر مشمول خط ریز اقالم

 انیمشتر از افتیدر شیپ مبلغ کسر از پس است اعتبار قهیوث آن موضوعی کاال کهی اسناد اعتبارات

ی نقد سپرده کسر از پس باشد ماندهی باق آن دیسررس به سال کی از کمتر کهیی هانامهضمانت –

 موارد مشابه و – انیمشتر ازی افتیدر

 :  %00 لیتبد بیضر مشمول خط ریز اقالم

 انیمشتر از تافیدرشیپ مبلغ کسر از پس ستین اعتبار قهیوث آن موضوعی کاال کهی اسناد اراتاعتب

ی نقد سپرده کسر از پس باشد مانده آن دیسررس به شتریب ای سال کی هکیی هانامهضمانت –

 اشخاص منتشره مشارکت اوراق نیتضم – معامالت منعقدهی قراردادها بابت تعهدات –ی افتیدر

 موارد مشابه و –ی حقوق

 :  %100 لیتبد بیضر مشمول خط ریز اقالم

 موارد مشابه و -تعهدات ریسا – واتبر و اسنادی سیظهرنو
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 :  1 بال بیانیه یهاتیمحدود

 ی ناهمگن انگرینمای خوبه ب ،موجود طبقه ریسکی 5 دار:سکیری هایدارائ طبقات تیمحدود -1

-وام یبرا کسانی ینظارت هیسرما گرفتن نظر در به ریناگز هابانک چون مثال ستین بانکی هایدارائ

 پر و اعتبار کم بنگاه کی به وام ارائه به مشتاق ، بیشترهستند مختلفی هاسکیر با مختلفی ها

 .شد خواهدی ریپذسکیر دیتشد باعث نیا که کسب کنندی باالتر سود نرخ تا هستند سکیر

 حاصل سکیر به نسبت کمتر تیحساس متیق به 1 بال بیانیه یسادگ :یسکیر اوزان تیمحدود -2

 است. شده

 در ناتیتضم و قیوثا احتساب تیمحدودی )اعتبار سکیر کاهشی هاکیتکن کاربرد تیمحدود-3

 (هابانک انیمشتری اعتبارسنج ندیفرا

 (شد اضافه 1336 سال از بازار سکیری )اتیعمل و بازاری هاسکیر گرفتن دهیناد-4

 نظر از بانکی برای پاداش گونهچیه: هابانک توسط سکیر تیریمدی هاروش کاربرد در تیمحدود-5

 ی اقتصاد مختلفی هابخش در خودی هایدارائ عیتوزی برای نظارت هیسرما اهشک

 .است نشده گرفته نظر در

 ی سنج اعتبار ندیفرا در هاشرکتی اعتبار رتبه از استفاده عدم -6

    

ی پرتفو سکیر شیافزا به هابانک کیتحر و قیتشو ،1 بال بیانیه ناخواستهی امدهایپ از ،جهیدرنت  

 را هابانک شده انجامی هایگذارهیسرما دنیکش زوال به در بلندمدت امر نیا نهایتاً که است یاعتبار

 .دگرد شنهادیپ 2 بال گردید بیانیه باعث هااین نقص و سایر محدودیت که دارد دنبال به
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 : 1 بال بیانیه الزامات خالصه

 هیسرما تیکفا -1:  رکن 1 1 بال ارکان

 تیکفا نسبت حداقل

 هیرماس

8% 

 هیسرما نسبت حداقل

 شده پرداخت

2 % 

 هیسرما نسبت حداقل

 کی درجه

4% 

  %111-%51-%21-%11-%1 سادهی سکیر وزن 5) استاندارد روش یاعتبار سکیر

 شد الحاق 1336 سال از بازار سکیر: استاندارد روش بازار سکیر

 بال بیانیه ضعف نقاط

1 

 یقانون هیسرما تراژیآرب انجام وی اعتبار سکیر شیافزا به و نهایتا یسکیر اوزان تیمحدود -

 (شد اضافه 1336 سال از بازار سکیر) بازار وی اتیعملی هاسکیر گرفتن دهیناد -

 یاعتبارسنج ندیفرا در هاشرکتی اعتباری بندرتبه از استفاده عدم -

 .باشندینم بازار سکیر تیرعا به مملزها بانکی ولنامه آن ابالغ گردید آئین 1382 سال از رانیا در اجرا
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 بخش سوم:

 

 

 

 دو بال هیانیب
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 دو بال هیانیب                     بخش سوم:                       

 ، 1 بال بیانیه یهاضعف و هاتیمحدود به توجه با و 1331 دههی بانکی هابحران به پاسخ در

 2114 سال در و ارائه 2 بال نام بهی ترجامع و دیجد هیسرما تیکفا هیانیب سینوشیپ 1333 سال در

 تیریمد خصوص در جامع مباحث شامل و شد شروع 2118 سال از که اجرای آن گردید منتشر

  باشد.میی اتیعمل و بازار ،یاعتباری هاسکیر براساس هابانک هیسرما تیکفا محاسبه نحوه و سکیر

 

 : 0 بال بیانیه انتشار اهداف

 ،دو بال بیانیه یاصل اهداف ازی کی ی:اقتصاد هیسرما با هابانکی قانون هیسرما شتریب قیتطب -1

ی پرتفو در شده تحمل سکیر براساس هاآنی اقتصاد هیسرما با هابانکی قانون هیسرما شتریب قیتطب

ی اقتصاد هیسرما و قانونی هیسرما نیب شکاف سعی شده در این بیانیه واقع در .است هابانکی اعتبار

-سکیری تمام پوششی برای اضاف هیسرما عنوان به سکیر هیسرما ای یاقتصاد هیسرمایابد.  کاهش

 موردی هاسکیر بر عالوه که شودیم گرفته نظر در دارد، نقش هابانکی ورشکستگ در کهیی ها

. دهدیم پوشش زین را رمنتظرهیغی هاسکیر ازی ناشی هاانیز ،(بازار -یاتیعمل -یاعتبار) انتظار

 .ردیگیم قرار توجه مورد بانکی اقتصاد هیسرما ازی جزئ عنوان به نیز هاوام انیز رهیذخ همچنین

ی بازار ارزش کاهش و هاوام بازپرداخت عدم ازی ناش نهیهز پوشش به قادری قانون هیسرما نیبنابرا

 .بود خواهد هابانکی اعتباری ابزارها

 مانندی اعتبار سکیر کاهشی هاروش ،1 بال بیانیه دری: اعتبار سکیر کاهشی هاروش -0

مرتفع  2 بال بیانیه در مشکل نیا که بود نشده گرفته نظر در کامل طور به نامهضمانت و قهیوث اخذ

 گردید.

 نظارت، هب مربوط مسائل مورد در 1 بالبیانیه  ی:شرکت تیحاکم و اطالعات تیشفاف -3

 مورد در ،هیسرما تیکفا بر عالوه 2 بالبیانیه  که بود ساکت سکیر تیریمد وی شرکت تیحاکم

 . داردی مفصل دستورالعمل نیز یشرکت تیحاکم و اطالعات تیشفاف مفاهیم
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ی مبنا بر ذاتاً یبانکداری هاتیفعالی: اعتبار سکیر به نسبت هیسرما تیحساس شیافزا -4

 در 2 بالبیانیه . شود داده پوشش کامال سعی شود دیبا که است سکیری دارنگه و رشیپذ کردیرو

 به باشدیم سکیر به هابانک ازین موردی قانون هیسرما رفتار تیحساس شیافزا جهت دری گام واقع

 سکیر مثل. باشد سکیر ازی ناشی هاانیز کامل پوشش و جذب به قادر قانونی هیسرما کهی اگونه

 بهی بده نسبت ،یمال یبحرانها علت به که التیتسهی متقاضی هاشرکت سکیر و مشتقهی ابزارها

 است. افتهی شیافزا هاآن سهام صاحبان حقوق

 طور به و گرددیم هیسرما تراژیآرب انجام زهیانگ کاهش به منجر ،2 بال بیانیه یاجرادر حقیقت      

 و افتهی شیافزا اعتبارات و هایگذارهیسرما سکیر به نسبت هابانکی قانون هیسرما تیحساسی کل

 قتیحق در. است دهیگرد حیتصحتا حد زیادی  ،یتجاری هاوامی اعتبار سکیر غلطی گذارمتیق

 را هاآن خواهدیم بلکه اوردیب نییپا ای باال رای نظارت هیسرمای کل سطح که ندارد نظر در 2 بال بیانیه

 قیتشو هیسرما صیتخص و سکیر تردقیق یریگازهاند به را هابانک و ترحساس سکیر به نسبت

 .دینما

 

 :0 بال بیانیه ارکان

 ی(نظارت هیسرما حداقل) هیسرما تیکفا -1

 (نظارت) نظارت وی بازرس ندیفرا  -2

 (تیشفاف) بازار نظم  -3

 

 رکن اول: کفایت سرمایه

=  نسبت کفایت سرمایه
سرمایه پایه 

دارائیهای موزون شده به ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی
  ≤ 8 %   
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 سکیر ،یاعتبار سکیری نظارت هیسرما جمع از بانک،ی نظارت هیسرما حداقل ،2 بال بیانیه در     

 هابانک .باشدی سکیری هایدارائ %8 حداقل دیبا در مجموع که دیآیم بدستی اتیعمل سکیر و بازار

ای ، به گونهدهند اختصاص کی رجهد هیسرما به را خودی قانون هیسرما ازی مین حداقل هستند ملزم

تشکیل  تیفیکبا  هیسرما پرداخت شده و نیمی دیگر از انواع هیسرما از ،کی درجه هیسرما ازی مینکه 

 شده باشد.

 

 :دهند انجام را اقدامات زیر توانندیم (،%8 نسبت) الزام این بهی ابیدستی برا هابانک

 ،یاعتباری هاسکیر انیز پوشش قیطر از ه،یسرما شیافزا با هابانک : دهند هیسرما شیافزا -1

 منابعی گذارهیسرما با گریدی سو از و کنندیم مصون هابحران مقابل در ، خود رایاتیعمل و بازار

 داشته خود موجودی پرتفو بای منفی همبستگ هاآن بازده کهیی هایدارائ در هیسرما شیافزا از حاصل

 .دهند کاهش را سکیری هانهیهز وی کل سکیر توانندیم ،باشد

 کاهش -1:  مثلیی هاروش قیطر از :کنند جادیا رییتغ هایبده و هایدارائ بیترک در -0

 بهادار اوراق فروش – 3  باال سکیر بیضرا بای هایدارائ فروش -2ی  بانک نیبی اعتبارها سکیر

 

  : دو الب تعیین ضرایب ریسکهای اعتباری، بازار و عملیاتی براساس بیانیه

 ی:اعتبار سکیر

 :  است داده ارائهی اعتبار سکیر بیضرا نییتعی برا مدل دو ،2 بالبیانیه 

 موسسات از قبیل خارجیی بندرتبه ستمیس توسط رندگانیگوام روش نیا در :استاندارد روش – 1 

 روش مشابه روش نیا. گردندیمی بندرتبه وی اعتبارسنج پورز اند استاندارد و زیمودی بندرتبه

 طبقه هری برا که مجازند هابانک ،2 بالبیانیه  در که تفاوت نیا با است 1 بالبیانیه  در شده استفاده

 سکیرکم و سکیپرری هابنگاهی برا به این صورت که رندیگ کارهب رای متفاوت بیضر ،یاعتبار رتبه و
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 معرض در یئدارا طبقه 13 در ،هائیادار کلیه ابتدا در این روش. شودیم استفادهی متفاوتی هابیضر

 اعتباری رتبه به توجه با سپس و بندیطبقه زیر شرح به اشخاص از انفرادی مطالبات حسب بر ،ریسک

 ایهسرمای میزان کنندهتعیین خود نوبه به که گیردیم تعلقآن طبقه  به ریسکی وزن یک ه،گیرندوام

 نگهداری کند. هید وام این قبال در اجبارا باید بانک که است

 طبقه(: 13ها در روش استاندارد )طبقه بندی دارائی

  مرکزی هایبانک و هادولت از مطالبات -1

  مرکزی دولت جزه ب عمومی بخش نهادهای و موسسات از مطالبات -2

 توسعه بانک اسالمی، توسعه بانک جهانی، بانک ،چندجانبه ایتوسعه هایبانک از مطالبات -3

 .و.. آسیایی

  هابانک از تمطالبا -4

  بانکی شبه مالی موسسات از مطالبات -5

 خصوصی هایشرکت از مطالبات -6

  خرد پورتفوهای در مشمول مطالبات -2

  مسکونی هایئیدارا با شده تضمین مطالبات -8

  تجاری مستغالت با شده تضمین مطالبات -3

  گذشته سررسید مطالبات  -11

-شرکت و هابانک ها،دولت از مطالبات شامل ) باالتر ریسکی طبقات در مشمول مطالبات  -11

 BB-تا  B-  رتبه زیر شده بندیرتبه های

  هائیدارا سایر  -12

  ترازنامه از خارج اقالم  -13
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 شدهی بند رتبهی خصوصی هاشرکت به شده اعطاءی هاوامی سکیر وزن :مثال    

 نشدهی بندرتبه -BBریز +BBBتا-A+ BBتا-AAA Aتا-AA یاعتبار رتبه

 %111 %151 %111 %51 %21 2 لبا طبق ضریب ریسک

 %8 %12 %8 %4 %126 2 بال طبقی اجبار هیسرما

 %111 %111 %111 %111 %111 1 بال طبق ضریب ریسک

 %8 %8 %8 %8 %8 1 بال طبقی اجبار هیسرما

 

 به افتهی صیتخص رتبهی مبنا بر انیمشتر تعهدات وی تجاری هاوام از کی هر سکیر وزنپس      

ی اعتبار تیوضع از کند اخذی باالتری اعتبار رتبه کهی شرکت مثال طور به .شودیم نییتع هاآن

، ساده انیب بهشد.  خواهد کمتر هاآن بهیی اعطای هاوام سکیر وزن جهینت در و برخورداری ترمناسب

 بانک ر، هگردد اعالم ثابت صورت به 1 بال بیانیه مانند ضریب ریسک نکهیای جا به در این بیانیه

-انعطاف که این روش آورد بدست را آن سکیر بیضر و برآورد را خودی مشتری اعتبار رتبه تواندیم

 . است رتریپذ

 مجوز اخذ از پس هابانک روش نیا در :هابانکی داخلی بندرتبه ستمیس توسطی بندرتبه -0

ی اعتبار تیفیکی ررسبی برا خودی داخلی هامدل از استفاده به مجاز، هابانک بر نظارت بازرسان از

 توابع و سکیری پارامترها برآورد قیطر از و( شرفتهیپ و هیپا) روش دو سیستم با نیا. هستندی مشتر

 کند.محاسبه می را سکیر بیاضر، یاضیر

 بر ،یدارائ هر( پرداخت در قصور) نکول احتمال فقطدر این روش  :هیپای داخلی بندرتبه روش: الف

 .دشویم هیته بانکی اخلد اطالعات و مدلی مبنا
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  کار بردهو به برآورد را سکیری پارامترها همهدر این روش  :شرفتهیپی داخلی بندرتبه روش: ب

 .دشویم

را مورد  شرفتهیپی داخلی بندرتبه روش و سپس استاندارد روش ابتدا ،ترتیببه  دیبا هابانک     

 ند.ستین جهت نیا خالف در حرکت به مجازی مرکز بانک ناظران اجازه بدون و استفاده قرار دهند

 

 :بازار سکیر

 و مجدد فروشی برا بانک چهآن هر بازار متیق کاهش مقابل در بانک از، بازار سکیری نظارت هیسرما 

 قتیحق در .کندیم تیحما کردهی داریخر سکیر پوشش ای مدتکوتاه در سود کسب منظور به

 نامساعد طیشرا ازی ناش بالقوه انیز برآورد همان که بازار سکیری ریگاندازهی هامدلیی نها هدف

ی کار روز هر انیپا در مشخص نمایند، که است نیا است،( سهام متیق و ارز بهره، نرخ نوسانات) بازار

و این اقدام  (باشدی بد روز فردا اگر خصوصا) است چقدری آت روزی برا بازار سکیر معرض در منابع

( صورت value at riskهای داخلی )ارزش در معرض ریسک یا ندارد و مدلاز طریق دو روش استا

 سلف، ،یآت معامالت شامل مشتقهی ابزارهای ریکارگهب قیطر از ،بازار سکیر تیریمد پذیرد.می

 .دگردمی اعمال پآسو ار،یاخت

 

ورد نیاز انعطاف است، بانک قصد دارد سرمایه مبا این روش که خشک و بی :استاندارد روش: الف

قیمت  -هایی که در معرض تغییرات متغیرهای بازار مثل نرخ بهره، نرخ ارزبرای پوشش ریسک دارائی

هایی که سهام قرار دارند را محاسبه نماید. به طور مثال برای محاسبه مقدار سرمایه الزم برای دارائی

ی ارزها از کی هر سکیر معرض در منابع خالص ابتدا ستیبایم بانکبه نرخ ارز حساس هستند 

 مطلق قدر سپس د.ینما ریتسع ،روز نرخ براساس آن را و محاسبه را خودی معامالتی پرتفو در موجود

، یکسر ای مازاد تیوضع کل %8 و سهیمقا را با همی ارزی معامالتی پرتفوی کسر ای مازاد تیوضع

سرمایه لحاظ  آن دتوانیمی تح و دنمای لحاظ اجباری هیسرما عنوان به را بود تربزرگ هرکدام که

ی برا زین محاسبات نیهم. مد نظر قرار گیردی شتریب هیسرما تا دماین ضرب زین شتریب ای 3 در را شده
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 الزامات به بازار سکیری اهیسرما الزام نسبت. شودمی انجام ازین صورت در زین سهام و قرضه اوراق

اخیر در  نسبت متوسط موجودی آمارها طبق که یطوره ب است زیناچی اتیعمل وی اعتباری اهیسرما

 .است %11 از شتریب این نسبت بانک چند در فقط و است %4 حدود بین بانکهای جهان

 :ریسک بازار به روش استاندارد محاسبه نکاتی درخصوص

  استفاده بهره نرخ به حساسی هایدارائ ریسک بیضرا محاسبهی برا( دیسررس) و( رشید) روش دو -

 .دشویم

 .شودیم محسوب بازار سکیری نظارت هیسرما در آن %8 و لیتبد الیر به ارز و طالی دارائ خالص -

 است بازار متیق ازی تابع هاآن ارزش که( خط ریز) ترازنامه از خارج اقالم تمام خالص ارزش 15% -

 شود.در نظر گرفته میی نظارت هیسرما عنوان به

 

 نیا از بازار، سکیر محاسبه در خود توان و شرفتیپ سطح به بسته هابانک ی:داخلی مدلها: ب

 . کنندیم استفاده است (value at risk) سکیر معرض در ارزش مدل همان که روش

 اریمعیک  عنوان به ،شودیم دهینام هم خطر معرض در هیسرما که سک،یر معرض در ارزش     

-یم ارائه مشخصی زمان دوره کی در ،یمّطور کبه  را مربوطه یپرتفوی احتمال انیز حداکثر ،یآمار

 کی ظرف رودیم انتظار که رای پرتفو ارزش ازی مبلغ ،سکیر معرض در ارزش گرید عبارت به. دهد

-انیز احتمالی چگال تابع از استفاده با و مشخصرا  برود دست از نیمع احتمال زانیم وی زمان دوره

  برآوردرا  رمنتظرهیغی هاسکیر پوشش ازین موردی اقتصاد هیسرما سک،یر ازی ناشی ها

 نماید.یم

 درصد x: )کرد فیتعر گونهنیا وانتیم را سکیر معرض در ارزش مفهوم ساده فیتعر کی در     

 (کرد نخواهد انیز الیر A از شتریب قطعا بانک ،یآت روز Tی ط که دارد وجود نانیاطم
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 ، %33 نانیاطم سطح دری دارائ کی ینگهدار سکیر معرض در ارزش چنانچه مثال عنوان به     

 بازار ارزش کاهش ازی ناش روزانه انیز متوسط که است نآ منظور باشد، الیر ونیلیم 11 روزانه

 .بود خواهد الیر ونیلیم 11 از شتریب ،(%111-%33=%1ی ) کار روز 111 از روز 1 در تنها ،یدارائ

  سک،یر معرض در ارزش روش با بازار سکیری ریگاندازهی برا بزرگی تجاری هابانک     

 : از عبارتند آنی اصل مدل سه که معروفندی داخلی هامدل به که اندکردهی طراحیی هامدل

 (انسیکووار/انسیوار کردیروی )سنج سکیر -1

 یخیتار ای نگر گذشتهی ساز هیشب -2

 کارلو مونتی ساز هیشب -3 

      

 ی:اتیعمل سکیر

 داخلی، هایتمسیس در نارسایی ،بانک عملیات راهبری در نامکفی رآیندهایف از ناشی زیان سکیر به 

ی هاسکیری برا ازین مورد هیسرما 2 بال بیانیه در. ندیگوی اتیعمل سکیر ،یخارج حوادث و کارکنان

 ،یاعتبارسنجی داخلی هامدلی ریکارگهب اثر در هیسرما تیکفا شدن کم جبران جهت به ،یاتیعمل

 درجه حسب بر که شده گرفته نظر در روش سهی اتیعمل سکیر محاسبهی راب. دیگرد مطرح

 .اندشده مرتبی هوشمند و سکیر به نسبت تیحساس

 

ی مل سطح در کهیی هابانک و کوچکی هابانکی برا شتریب روش نیا :هیپای هاشاخص روش: الف

 متوسط %15 معادلی اهیسرما دیبا هابانک ،2 بال بیانیه طبق .است شدهی طراح کنندیم تیفعال

 خود گذشته سال سه( خالصی اربهرهیغ درآمد +خالصی ابهره درآمد) مثبت ساالنه ناخالص درآمد

 .کنند منظوری اتیعمل سکیری نظارت هیسرما عنوان به را

 سکیر فعالیت هر که همگون، تیفعال 8 به بانکی هاتیفعال روش نیا در :استاندارد روش: ب

 نرخ دهنده نشان که عیین شدهتی بیضر تیفعال هری براو  شوندیم میتقس دارد یمتفاوتی اتیعمل

ی نظارت هیسرما ت،یفعال هر ناخالص درآمد در بیضر آن ضرب حاصل. است تیفعال آن در انیز
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 ریسک عملیاتی کلی نظارت هیسرمادر نتیجه . دهدیم نشان را مربوطه یاتیعمل سکیر با متناظر

مذکور  گانههشتی هاتیفعالی نظارت هیسرما جمع گذشته سال سه نیانگیم با ابربر های بانکفعالیت

 است.

 رای اتیعمل سکیر با متناظری نظارت هیسرما دیبا بانک روش نیا در :شرفتهیپی ریگاندازه روش: ج

 برآورد( حالت 56 مجموع در) یاد شده هشتگانهی هاتیفعال از تیفعال هر در سکیر گونه هفتی برا

 نگه ثابتی برای کنترلی هااستیس ،شیهاتیفعال گسترش نیح در بانک اگر روش نیا در. دکن

 نیا در فقط بال تهیکم. شد نخواهدی نظارت هیسرما شیافزا مشمول باشد داشته سکیر سطح داشتن

 .ردیگیم نظر دری اتیعمل سکیر کاهشی برای ابزار عنوان به را مهیب ،روش

 : گرددمحاسبه می زیر مدل سه قیطر از روش نیا

 ازیامت کارت روش -3ی( داخلی ریگاندازه) ویسنار بری مبتن روش -2 انیز عیتوز تابع برآورد -1 

 

  نظارت وی بررس ندیفرا رکن دوم:

 نظارتنحوه  گرانیب  و ردیگیم قرار توجه مورد هابانک بر نظارتی فیک یهاروش رکن نیا در

 2 بال هیانیبی راهبردها قبال در رهیمد ئتیهی اعضا و رعاملیمد فیوظا وی مرکز بانک مقامات

فرایندهای داخلی بی  هابانک که دنینما حاصل را نانیاطم نیا باید ینظارتی هاانیجر مجموعه .است

 کی ،یمرکز بانک ناظر چنانچه. رنددا خودی هاسکیر از کی هر قیدق محاسبه جهتعیب و نقصی 

 بر عالوهی )اضاف هیسرمای مقداری نگهدار به ملزم ارزیابی مقامات ناظربراساس استنباط و  را بانک

 سود از ،یتجار بانک اندارسهام که است انجام قابل کار نیای صورت در کند،( هیاول هیسرما حداقل

 .دگرد بانک وارد یدیجد هیسرما نکهیا ای و دننمای نظر صرف خود عیتوز قابل
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 :دوم رکن در الزم الرعایه اصول

 و فعالیت استراتژی با متناسب بایدبرای حفظ سرمایه الزم در سطح تعیین شده،  هابانک -1

 . باشند دارای یک فرایند کلی و تعریف شده خود، ریسکی خصوصیات

 به را قانونی هاینسبت با سرمایه کفایت نسبت درتطبیق بانک توانایی و استراتژی باید ناظران -2

 .ندنمای یارزیاب و بررسی دقیق شکل

 . ها ترغیب نمایندهای قانونی نسبتها را به رعایت حداقلناظران باید بانک -3

 زیر به سرمایه سقوط از جلوگیری درصدد ،هابانک سرمایه وخامت اولیه مراحل در باید ناظران -4

 مورد به بانک سرمایه ترمیم جهت در را اصالحی اقدامات راه این در و برآیند نظر مورد حداقل سطوح

 .گذارند اجرا

 

  (تیشفاف) بازار نظم: سوم رکن

 و کندیم بحث هاگزارش نوع و نحوه درباره و وادار اطالعاتی اجباری افشا به را هابانک رکن، نیا

 رکن نیا هدف و کندیم نییتع شوند منتشر دیبا که رای اطالعاتی فیک وی کمی هاجنبه اتیجزئ

 . هاستبانکی ریپذسکیر کنترلی برا( سهامداران ررفتا) بازاری روین از استفاده

 

 :رانیا در 0 بال بیانیه نمودنی اجرائی برا الزمی ازهاینشیپ

در حال حاضر  که نمودی اجرائ و بیتصو را بال کمیته مقررات هاآن استناد به بتوان کهی نیقوان-1

 .دارد وجوددر ایران  این قوانین تا حدودی

 باشدمی ترراحت که استاندارد کردیرو مانند یمحاسباتی کردهایرو از استفاده در تیالوی نیبشیپ-2

 .ردیگ قرار عمل مالک دیبا
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 ، ایجاد مؤسسات مستقل اعتبارسنجی استانداردی کردهایرو از استفادهی اساس ازینشیپ-3

 باشد که باید قبل از هر اقدامی مورد توجه قرار گیرد.می

 و ناظران نیب تعامل وی مرکز بانک وی بانک ستمیس در مقرراتی ااجر مسئولی هابخش آموزش-4

 که باید مورد تأکید قرار گیرد. هابانک

 ها صورت گیرد.با این مقررات، که باید در بانک متناسبی سازمان راتییتغ-5

  باید صورت پذیرد. هابانکی مالی هاصورت افشاء و انتشار نحوه در الزم راتییتغ-6

 یاجرا به قادر ما کشور ،گفتهپیش ازین موردی هارساختیز وجود عدم لیدل به حاضر حال در     

 .باشدینم 2 بال بیانیه مفاد کامل

 : 0 بال الزامات خالصه جدول

 بازار انضباط -نظارت وی بررس ندیفرا -هیسرما تیکفا: رکن 3 2 بال بیانیه ارکان

 % 8 هیسرما تیکفا نسبت حداقل

 % 2 شده پرداخت هیاسرم نسبت حداقل

 % 4 کی درجه هیسرما نسبت حداقل

 یاعتبار سکیر
 یاعتبارسنج موسساتی بندرتبه اساس بر سکیر بیضر نییتع: استانداردرویکرد  -1

  شرفتهیپ روش-2 هیپا روش-1ی : داخلی بند رتبهرویکرد  -2

 بازار سکیر
 استاندارد کردیرو -1

 value at risk روش مثلی: داخلی هامدل کردیرو -2

 یاتیعمل سکیر

 ساالنه خالص درآمد متوسط %15: هیپا شاخص کردیرو -1

 .شودیم میتقس همگون طبقه 8 به هاتیفعال: استاندارد کردیرو -2

 گردد.می انجام روش سه به: شرفتهیپی ریگاندازه کردیرو -3
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 .گرددیم انیب بانکی هاتیفعال بر نظارتی فیکی هاروشدر این رکن  نظارت وی بررس ندیفرا:  2 رکن

 .شودیم انیبی دهگزارش و اطالعاتی افشا نحوهدر این رکن  بازار انضباط: 3 رکن

 2 بال اهداف

 یاقتصاد هیسرما بای قانون هیسرما شتریب قیتطب -1

 هیسرما تراژیآرب انجام زهیانگ کاهش و سکیر به نسبت هیسرما تیحساس شیافزا -2

 یاعتبار سکیر کاهشی هاروش انیب -3

 2بیانیه بال  ضعف نقاط

 دیشدی هابحران در سکیر جذب توان عدم -1

 یمقررات هیسرمای فیک وی کم تیکفا عدم -2

 موجود نظارت وی بررسی کارائ عدم -3

 اطالعات ارائه دری کاف تیشفاف وجود عدم -4

 رانیا در اجرا
 باشندنمی 2 بال بیانیه مفاد یاجرا به ملزم رانیای هابانکدر حال حاضر 

 باشند.آن میی سازادهیپ حال در داوطلب صورت به هابانک ازی تعدادی ول

 

 :0 بال مفاد بیانیه یاجرای رو شیپی هاشچال

-روش از استفاده برای کمتری امکانات المللیبین بزرگ هایبانک با مقایسه در کوچک هایبانک -1

 مقرراتی الزامات اجرای در کمتری توانایی که در نتیجه دارند راختیا در ریسک مدیریت پیچیده های

 . داشت خواهند اختیار در مربوطه

 تعداد نظیر جهان مختلف کشورهای در بنایی زیر امکانات مقررات پایه و و قوانین در تفاوت -2

 در مدیریتی و کنترلی هایسیستم بانکداری، صنعت هایزیرساخت بندی،رتبه مستقل موسسات

 در بیانیه این ناهماهنگ اجرای موجب هر کشور کارکنان آموزش و هامهارت سطوح و هابانک
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 این کردن اجرایی مسیر در را بیشتری مشکالت کمبودها، و هاتفاوت این گردد.می مختلف کشورهای

 .نمود خواهد ایجاد توسعه حال در کشورهای در ویژه به بیانیه،

 

 :  0 بال بیانیه و 1 بال کلی بیانیه سهیمقا
 2 بالبیانیه  1 بالبیانیه 
 آسان و ساده -

 هیسرما تیکفا : رکن کی دارای -

 وی اعتبار سکیری برا هیسرما حداقل محاسبه -

 بازار سکیری برا 1336 سال از        

 یاتیعمل سکیر بحث فاقد -

 مشکل و دهیچیپ -

  و یبررس ندیفرا ه،یسرما تیکفا: رکن سهی دارا -

 بازار باطضان نظارت،       

 سکیر نوع سهی برا هیسرما حداقل محاسبه -

 یاتیعمل و بازار ،یاعتبار       

 کی عنوان بهی اتیعمل سکیر بحث شدن اضافه -

 دیجد بحث        

 سکیر تیریمد بر اریبس دیتاک -

   نانیاطم تیقابل و ثبات بهبود بر شتریب تمرکز -

 یالمللنیبی مال ستمیس

 

     

 2 بال هیانیبالزامات  ،2118 و 2112ی هاسال دری مالی هابحران بروز علت بهشایان ذکر است،  

 که برآمد درصدد بال تهیکم رو نیا از. کند جذب را در آن زمان خاص موجودی هاانیز نتوانست

 2111در سال  را 3 بال و به این منظور بیانیه دهد شیافزا را هاسکیر پوششی برا الزم هیسرما

 .داد شنهادیپ
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 سه بال هیانیب
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 سه بال هیانیب            بخش چهارم:                                

 رییتغ، موثری بانک نظارت اعمال جهت بال تهیکم ، 2118 و 2112 سالی مالی هابحران بروز از بعد

 تیشفاف به دنیبخش قوت و سکیر بری مبتن نظارت بهی قیتطب نظارت از هابانک بر رتنظا وهیش

ی اتازه الزامات و ارهایمعی معرف ضمن ،یفیک وی کمّ نظر ازی مقررات هیسرماو ی بانک اطالعات

 2111آخرین نظرات خود را در سال  بازنگری و را 2 بالبیانیه  ،یاهرم نسبت وی نگینقد درخصوص

 سال انیپا تا که گردید الزامی 2114 سال از آن اولیه یاجرا که منتشر نمود 3نیه شماره تحت بیا

 باشدمی دهیچیپی لیخ 3 بال اجرای کامل بیانیه شود. ادهیپ آنی اجرا کامل طور بهبایست می 2118

 در تا حدی را هایدارائ تیفیک رهنمودهای آن در خصوص و هیسرما تیکفا رکن توانیم حداقلی ول

 اجرائی نمود. رانیا

 . است نییپاآن نیز  تیفیکوی ناکاف هابانک هیسرما سطوح که نمود ثابت یاد شدهی هابحران     

-می تیفیک بای هایدارائ که از "شده پرداخت هیسرما" موضوع بر شتریب 3 بال بیانیه به همین دلیل

این نوع سرمایه و باید  هاانیزی ریگضربه و جذبی برا هابانک در نتیجه است. تمرکز نموده باشد،

 ند.باش نداشته هادولت کمک به یازین های بحراندر زمان تا کنندی نگهدارها را دارائی

 :3 بال بیانیه ارکان

 ی(اهرم نسبت و هاسکیر پوشش ه،یسرما تیکفا شامل) هیسرما تیکفا -1

 نظارت وی بررس فرایند-2

 ر )شفافیت(بازا نظم -3

 

  هیسرما کفایترکن اول: 

=  نسبت کفایت سرمایه
سرمایه پایه 

دارائیهای موزون شده به ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی
 از سال 2014         % 8 ≥  
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 همانند بیانیه بال دو، هیسرما تیکفا نسبت حداقلدر این بیانیه  :نسبت کفایت سرمایه حداقل -

ر سرمایه ها و ذخایبافرو سایر  (%225ی سرمایه احتیاطی )بافر اجبار بای وقتی ول است ماندهی باق 8%

که در  یستمیس خطری دارای هابانکو بافر مربوط به  یادوره ضد حائل هیسرما بافراضافی مانند 

متغیر  %1525 تا %1125بین  هیسرما تیکفا نسبت حداقل ،گردد جمع خواهند شده توضیح داده ادام

 خواهد شد.

در بیانیه بال سه، حداقل سرمایه پرداخت شده، نسبت به بیانیه  :شده ختپردا هیسرما حداقل -

ی هایدارائ کل %425 به های موزون شده به ریسککل دارائی %2 ازافزایش یافته و  %225بال دو، 

، حداقل یاطیاحت هیسرما اجباری بافر %225 گرفتن نظر در با کهرسیده است  سکیر به شده موزون

به تدریج  2113 سالی ابتدا از شیافزا نیا. شد خواهد( بافر %225+%425) %2ه سرمایه پرداخت شد

 .شد خواهدیی اجرا 2113 سال انیپا تا

به . است افتهی شیافزادر بیانیه بال سه  %6 به دو بال بیانیه در %4 از :کی درجه هیسرما حداقل -

 درجه هیسرما اقالم ریسا %125 و شده پرداخت هیسرما %425 از ،کی درجه هیسرما %6 نیا عبارتی

 .است شده لیتشک کی

 

 :جدیدای و ذخایر سرمایه بافرها

 دیجدی اهیسرما گیریا همان ضربه بافر نوع دو ،ینظارت هیسرما تیفیک شیافزا منظور به 3 بال بیانیه

 :است نموده یمعرف هابانک سکیر تحمل زانیم تیتقوی برا

 

  : (capital conservation buffer)ی اطیاحت هیسرما بافر -1

 هیسرما) عنوان تحتی اژهیو ریذخا به خودی پرداخت هیسرما از %225 اختصاصبه  ملزم هابانک

به بیان . باشند داشته رای بحران طیشرا با مقابله توان تا هستند( نانیاطم هیحاشیا  یاجباری اطیاحت

، 3قانونی در بیانیه بال  هیسرما ریسک و ضرایب محاسبه نحوه در هایریگسخت اعمال بر عالوهدیگر 
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(، هیسرما تیکفا نسبت %1125 داقلحمقرر )جمعا  %8 ازتر شیب %225 در شرایط عادی بانکها باید

 هدفکه در واقع  نرسد % 8 از کمتر به ، این نسبت،یبحران طیشرا در تاداشته باشند  قانونی هیسرما

ضمناً  باشد.میی اقتصاد هاینبحرا طیشرا در بانک هیاسرم از حفاظتسرمایه احتیاطی،  %225 نیا از

   . هستندی اطیاحت نوع سرمایه نیای نگهدار به ملزم دالر اردیلیم 51 از شیبی دارائ باهای فقط بانک

 چهارساله دوره کی یط به تدریج و آغاز %1262 رقم با 2116 سال از کارانهمحافظهسرمایه  نیا     

 پرداخت هیسرما کل ژه،یو رهیذخ نیا لحاظ با بدین ترتیب. خواهد رسید %225 هب 2113 سال انیپا تا

 .شد خواهد( سرمایه احتیاطی % 225+  کی درجه هیسرما در %425) %2 حداقل هابانک ازین مورد شده

باشد، اجازه توزیع سود و بازخرید  %1125طبق این بیانیه، اگر نسبت کفایت سرمایه بانک کمتر از      

ام به آن بانک داده نخواهد شد و مدیران آن باید سرمایه بانک را از طریق مراجعه به بازار یا از سه

 برسانند.  %1125طرق دیگر به 

 

  (: buffer) counter-cyclicaldiscretionary یا دوره ضد حائل هیسرما بافر -0

  ویژه هیسرما رهیذخ کی ،بازار یتجاری هاکلیس و هر کشور یاقتصاد طیشرا به توجه با

 در کند، جذب را انیز کامل طور به بتواند کهی اهیسرما ای شده پرداخت هیسرما از % 225 و  %1 نیب

  به را امکان نیا و شودیم دهینام یادوره ضد حائل هیسرما رهیذخ که شده گرفته نظر

 ی برا را هیسرمای ریگرهیذخ نیا ،اعتبارات دیشد رشد زمان در تا دهدیم کشور هر گذارانقانون

 عیسر رشد با کهی اقتصاد رونق دوران در ژهیو رهیذخ نیا کهی نحو به. کنندی اجبار هابانک

 رکودی هادوره در و افتهی شیافزا ،ی(ستمیس سکیر شیافزا) است همراه هابانکی اعتبارده

 .شود داده کاهش صفر بهاین ذخایر آزاد و  ،یاقتصاد

در  و رصد را هابانک اعطائی التیتسه رشد هستند موظف کشورها یمرکزی هابانک در حقیقت     

بانکهای  نمایند. یشتریب هیسرمابه نگهداری  مجبور را هابانکصورت مشاهده رشد غیرعادی آنها، 

 مانع و یریجلوگی اقتصاد خوب طیشرا دری دهالتیتسه عیسر رشد از ره،ذخی نیا کمک بهمرکزی 

 سکیر کاهش باعث به نوعی خواهند شد و همچنین اعطائی التیتسه تیفیک آمدن نییپا از

https://en.wikipedia.org/wiki/Counter-cyclical
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 تواندیم که استی مال ستمیسی آشفتگ سکیر همان کیستماتیس سکیر. گرددنیز می کیستماتیس

 .شودی بانک ستمیس به ضربه تینها در وی تصاداق بحران بروز ای اقتصاد سقوط باعث

 بال در %825 به دو بال در %4 از درجه یک هیسرما حداقل تعیین شده برای به طور خالصه اینکه     

و در نتیجه نسبت کفایت  افزایش یافته( هیسرمای حفاظت سطح %225 + درجه یک هیسرما %6) سه

 %225+  دو درجه هیسرما %2+  کی درجه هیسرما %6) %1125 بایست  به میزان حداقلسرمایه نیز می

 فراهم گردد. نقد صورت به نیز آن %425رعایت و ی( اطیاحت رهیذخ

 

 الزامات اهرمی و نقدینگی:

های اهرمی دیگری مانند نسبت عالوه بر بیان الزاماتی برای نسبت کفایت سرمایه، الزامات 3بیانیه بال 

 ها باشند. پذیری بانکتوانند شاخصی برای ارزیابی آسیبکه می و نقدینگی را نیز معرفی نموده

 

 ی: اهرم نسبت

و چه  گرانید منابع از را خودی مالی ازهاین یک بانک چه میزان از که کندیم نییتع اهرمی نسبت

 چه دهداین نسبت نشان می گرید عبارت به .است نموده نیتام میزان را از منابع صاحبان سهام بانک

 قیطر از کهی بانک . به طور مثالدارد وجود بانک دارانسهام و از بانک طلبکاران نیبی ارابطه

 در حقیقت کند،یم خلق و جادیا شتریبی هایدارائ سهام، صاحبان حقوق شیافزا هدف با و استقراض

 . است کرده استفاده، یبده جادیای عنیی اهرم ابزار از

نسبت اهرمی= 
سرمایه درجه یک

دارائیهای تعدیل شده و موزون نشده به ریسک
  =

total capital 1

total exposure
 ≤ 3% 

 

 ...(  وی انتقالی اتیمالی هایدارائ ،یافزار نرم مخارج ،یسرقفل) رملموسیغی هایدارائ – هایدارائ کل=  شده لیتعدی هایرائدا
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 اطالعات از استفاده ها وهای داخلی بانکشهای قبلی بکارگیری روالزم به توضیح است در بیانیه     

 مواجهه اشکال با را سکیر به شده موزونی هایدارائ محاسبات جینتا ،یخیتار اتیتجرب و گذشته

 یاریمع عنوان بهرا  یاهرم نسبت، هیسرما تیکفا عالوه بر نسبت نمود. به همین علت این بیانیهمی

به  سکیر وزنصحیح  تخصیص به مربوط مشکالت برابر در را هابانک بتواند تا معرفی نمود مکمل

ی برای سکیرریغ حساس اریمع کی عنوان به نسبت نیا قتیحق در .دینما ها، بیشتر حمایتدارائی

 .رودیم کارهب اد،یز اهرم جادیا سکیر کاهش

        

 : 3 بال بیانیه هیسرما تیکفا الزامات خالصه

 2113 2118 2112 2116 2115 2114 2113 هاو حداقل هانسبت

 هیسرما نسبت حداقل

 شده پرداخت
325% 4% 425% 4.0% 

 %0.0 %12825 %1225 %12625 - - - یاطیاحت هیسرما بافر

 شده پرداخت هیسرما حداقل

 هیسرمای اطیاحت بافر+ 
325% 4% 425% 52125% 5225% 62325% 7% 

 %6 %6 %525 %425 کی درجه هیسرما حداقل

 %8 %8 - هیسرما تیاکف نسبت حداقل

 هیسرما تیکفا نسبت حداقل

 یاطیاحت هیسرما بافر+ 
- 8% 82625% 3225% 32825% 10.0% 

 یاجبار استفاده یبانکی هالیتحل در استفاده یاهرم نسبت
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 نظر در %6 ای %5 ترفیضعی هابانکبرای  و  %3ی قوی هابانکی برا نسبت نیا سه بال بیانیه در     

 دینبا( هایدارائ خط ریز و خطی باال اقالم) تعهدات و هایدارائبه عبارت دیگر، . است شده گرفته

 به تواندیم عالوه بر روش نسبت اهرمی، اهرم اندازه انیب .باشد کی درجه هیسرما برابر 33 از شتریب

 .شود بیان زیناست ی اهرم نسبت معکوس کهی اهرم بیضر شکل

ضریب اهرمی= 
هایدارائی تعدیل شده و موزون نشده به ریسک  

سرمایه درجه یک
  =

total exposure

total capital 1
   

 

 ی: نگینقد الزامات

 : است نموده الزامی رای نگینقد نسبت نوع دواستفاده از  ،3 بالبیانیه 

 (liquidity coverage ratio) ینگینقد پوشش نسبت -1

ی هایدارائ مقدار نسبت و شده شنهادیپ مدتکوتاهدر  ینگیقدن تیکفا ارزیابی منظور بهاین نسبت  

 ینقدی هاانیجر همه مجموع هیتسوی برا هابانک ازین مورد تیفیکبا  وی نقدشوندگ تیقابل با

عملیات  یبرای کافی نگینقد باید هابانک ،به عبارتی. دهدیم نشان را ندهیآ روز 31 در خروجی

 پوشش محاسبه نسبت یبرا. باشند داشته رای بحران طیشرا در روز 31 اجرائی بانک حداقل برای

گردند و سپس بر یمی بندطبقه خروج، سکیر نظر از ی مشتریان نزد بانکهاسپردهابتدا  ،ینگینقد

 کنیم.را مشخص می ندهیآ روز 31 ظرف آنها خروج خروج آنها، ضریب احتمالاساس پیش بینی و 

سپرده ای خردی هاسپرده به نسبتی باالتر خروجضریب ی راداعمده و با مبالغ باال ی هاسپرده مثالً

 تیقابل بای هایئدارا به اندازه کافی دیبا بانک قتیحق در باشند.می کارمندان حقوق به مربوطی ها

تا در شرایط   باشد داشته خود گرید منابع و هاسپرده خروج پوششی برا تیفیکبا  و ینقدشوندگ

 در نهایت ورشکستگی مواجه نگردد.بحران با کمبود نقدینگی و 

=  نسبت پوشش نقدینگی
دارائیهای با قابلیت نقدشوندگی و با کیفیت 

خالص جریان خروجی وجه نقد ظرف 30 روز آینده
 ≤ 100 % 
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Liquidity coverage ratio (LCR) = 𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝐻𝑄𝐿𝐴)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠 𝑜𝑣𝑒𝑟 30 𝑑𝑎𝑦𝑠 
≤  100 % 

 

 شوند:تقسیم می سطح دو به و با کیفیت )صورت کسر( ینقدشوندگ قابلیت بای هایدارائ

هایی هستند که قابلیت نقدشوندگی خیلی باالیی دارند و پیش دارائی :اول سطحی هایدارائ -1

کل  از %61 حداقلبه وجه نقد تبدیل شوند. این سطح باید  %111حرانی، گردد در شرایط ببینی می

 اوراق ،یمرکز بانکی اطیاحت رهیذخ ،را تشکیل دهد. از قبیل وجه نقد این نسبتمبلغ صورت کسر 

 هاآن بهصفر درصد  یسکیر وزن که کشورهای مرکزی هابانک توسط شده ضمانت یا صادره بهادار

 شده است. داده

 

-هایی هستند که قابلیت نقدشوندگی باالیی دارند و پیش بینی میدارائی :دوم سطحی هایئدارا -2

به وجه نقد تبدیل شوند. این سطح باید  ها،مبلغ آن دارائی %85حداقل گردد در شرایط بحرانی، 

 رتبه حداقل با مشارکت اوراق از قبیل را تشکیل دهد. این نسبتکل مبلغ صورت کسر  از %41 حداقل

 %21ی سکیر وزن که کشورهای مرکزی هابانک شده ضمانت ایصادره  بهادار اوراق و -AAی اعتبار

 ها داده شده است.به آن

 آن به %11 سال هر و هستند %61 حداقل با نسبت نیا تیرعا به ملزم 2115 سال از هابانک     

 .برسد %111 به 2113 سال در تا شودمی اضافه

 ینگینقد پوشش نسبت یاجرای بندزمان جدول

2019 2018 2017 2016 2015 
LCR 

100% 90% 80% 70% 60% 

    

  لیتبد نقدوجه  به ،سهولت به هم اضطرار طیشرا در که هستندیی هایدارائ تیفیک با هاییدارائ  

 هایتاًن و باال ینگینقد درجهبا  و تیفیک با سهام در بانکی گذارهیسرما به نسبت، نیارعایت . شوندیم

 . کندیم کمکی مال بخشی هااسترس برابر در بانک مناسبی ریپذانعطاف به
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 : (net stable funding ratio) خالص تأمین مالی پایدار نسبت -0

 بانک منابع نیبنابرا. است( کساله)ی درازمدت در بانکی نگینقد تیکفا از نانیاطم این نسبت هدف

  درازمدت ای ثبات با منابع به بانک ازینبا  وی بندطبقه ،اتثب نظر از )اقالم سمت چپ ترازنامه(

ی برای کاف پوشش دیبا بانک ثبات با منابع جهینت در که شودیم دهیسنج )اقالم سمت راست ترازنامه(

 هایبده و هایدارائتنظیم بهینه سررسید  بر نسبت نیا قتیحق در .کند فراهم را درازمدتشی ازهاین

 در را شانیهایبده و تربلندمدتی هادوره در را خودی هایمال نیتام هابانک نکهیا از و دارد دیتاک

 .کندیمی ریجلوگ ،ندینما میتنظ ترمدتکوتاه یهادوره

 = پایداری مال نیتام خالص نسبت
منابع مالی پایدار در دسترس 

منابع مالی پایدار مورد نیاز
  ≤ 100 %          

        

و  ثبات برحسب شده موزون بلندمدتی هایبده) موجود منابع مالی ثابت میتقس زا نسبت نیا 

 (بر حسب ثبات و سررسید شده موزون بلندمدتی هایدارائ) ازین مورد ثابت یمال منابع به( سررسید

 استیی هایبده و سهام ،ینگینقد زانیم موجود، ثابتی مال منابع زانیم از منظور. دیآیم دست هب

 نیا که استی دارائ مقدار ازین مورد ثابتی مال منابع زانیم و شوندیم دیسررس کسالی از بعد که

 3 بالبیانیه  گرید عبارت به .شوند بازپرداخت آینده کسالی ظرف که ندارد وجود هاآنی برا انتظار

مورد نیاز،  ابتثی مال نیمأت مقدار از شتریب ،موجود ثابتی مال نیمأت مقدار تا سازدیم ملزم را هابانک

این  %111حداقل  2113از سال  بایستمیها بانک. باشد بحران تداوم کسالهی دوره کی یط در

 .نمایندنسبت را رعایت 

 (: کسر صورتیا  هایبده) در دسترس داریپا مالی منابع نمودن موزون بیضرا

 .... وی عموم بخشی مال نیتام ،یرمالیغ موسسات وی خصوصی هاشرکتی هاسپرده 51%-

 یتجار انیمشتر خردی هاسپرده 35%-

 خرد انیمشتری هاسپرده 31%-
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 .شوندیم دیسررس سال کی از بعد کهیی هایبده و سهام و دو درجه و کی درجه هیسرما  111%-

 د.نباشنمی فوقی بندطبقه در کهی اهیسرما وی بده هری برا 1% -

 (:کسر مخرجیا  هایرائدا) ازین موردی مال منابع نمودن موزون بیضرا

 ی دولت قرضه اوراق و نقد وجوه %5 تا 1% -

 ،یدولت و مشارکت اوراق 21% -

 ،یمشارکتی هاوام 51% -

 یرهنی هاوام 65% -

 بازده زود و خردی هاوام 85% -

  کسالی از شیب با سررسید یهایدارائ ریسای برا % 111 -

 شوند.یمدهی ضریب بلندمدتی هایدارائ مانند هم ترازنامه از خارج اقالم  -

 

 : 3 بال بیانیه شنهاداتیپو  الزامات ریسا

 اقالمی بازنگر و تیریمد قیطر از هیسرما تیفیک ارتقاء با این بیانیه :هیسرما بهتر تیفیک -1

بر  تمرکزبه جای  د،یجد الزامات در. بخشدیم بهبود هاانیز جذب در را هابانک تیظرف ترازنامه،

 %51بایست حداقلکه می است تمرکز شده یسودآور وی پرداخت هیسرما بر بیشتر یبدهی ابزارها

-می محسوب بانک هیسرما جزء نیترتیفیک با ،یپرداخت هیسرماچرا که  دهند لیتشک را پایه هیسرما

  گردد.
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 :دارد شیپ در راه چند هیسرما تیکفا نسبت شدن بهتری برا بانک

 جزء رای کیزیفی دارائ توانینم و باشدی نقد صورت به دیبا هیسرما شیافزا :هیسرما شیافزا -الف

 و جذب را دیجد هیسرما توانندیم هابانک. هستند سکیر معرض در چون کرد محسوب بانک هیسرما

  نمایند. استفاده اعطای تسهیالت با کیفیتی برا آن از

 شدت به را شانیتجاری هایگذارهیسرما توانندیم هابانک :ی با ریسک باالهایدارائ کاهش -ب

 ، تسهیالت با کیفیت اعطا نمایند.هایدارائ نیا فروش از حاصل وجوه از و کاهش

-هیسرمای برای سخت اریبس طیشرا 3 بالبیانیه  در ی:داربنگاه ای یتجاری هایگذارهیسرما -0

-هیسرما نوع نیا از خروج به را هابانک عمال که شده گرفته نظر دری داربنگاه وی تجاری هایگذار

 در اما نکرده منعی داربنگاه از را هابانک مایمستق بال تهیکمدر حقیقت . کندیم تشویق هایگذار

 نیا و گرفته نظر دری تجاری هاشرکت سهام نگهداریی برای درصد 1251 سکیر بیضر مقابل

 بانک سهامداران خود توسط دیاب ،یتجاری هاشرکتدر  یگذارهیسرما عمده منابع کهاست معن بدان

 .گذارانسپرده منابع از نه فراهم گردد

-یمی گذارهیسرما بانک وابستهی هاشرکت توسط نه ،هابانک نزد یهاسپرده ازی برخ رانیا در     

 ریغی هایئدارا به لیتبد هابانک خود توسط بلکه دنیآیدرم بازگشتیبی هاوام صورت به نه و دنشو

 هستند سودآور ظاهر دری ابیارز دیتجد با سال هر که شعب تعداد شیافزا مانند شودیم بتثا و مولد

 آنها متیق کاهش موجب قطعا ،بفروشند را مازاد امالک نیا بخواهند هاهمه بانک اگر کهی حال در

 قمتعلی تجاری هابنگاه فروش ت،یوضع این بهبودی برا رانیای مرکز بانک راستا نیا در. شد خواهد

-منابع نامناسب،ی هایدارائ شر از شدن خالص ضمن هابانک تا داده قرار کار دستور در را هابانک به

 .بپردازندی بانکداری اصلی هاتیفعال به تا گردد آزادشان 

 311 بایتقریی )باال سکیر بیضری دارا هایگذارهیسرما نوع نیای: بورسی هایگذارهیسرما -3

ی هایگذارهیسرما به خروج از مجبور را هابانک ،سهامداران عمال و تندهس( درصد 611 تا درصد

مگر  نزنند سکیر به دست گذارانسپرده بیج از خواستار این هستند که بانک و کنندمیی بورس

 .ندنمای فراهم خود ها راگذاریبرای این نوع سرمایه الزم منابع ازی ادیز مقدار اینکه
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ی برا: هابانک ریسا به بانک کی از بحران انتشار و دوبلی هایارگذهیسرما ازی ریجلوگ -4

 ،یمال موسسه کی %11 از شیب در هایگذارهیسرما که پیشنهاد نموده 3 بال بیانیه معضل نیا حل

 از شیبی مال موسسات در هایگذارهیسرما مجموع اگر نیهمچن. گردد کسرباید از سرمایه پایه بانک 

. دگرد کسر بانک سرمایه پایه از بایستمی هاگذاری، مبلغ آن سرمایهباشد نکبا هیسرما درصد 15%

 اگر عالوه بر این. گردد هیته بانک دارانسهام قیطر از دیبا هاگذاریسرمایه نیا منابع گرید عبارت به

 در ،شدهی داریخر سهام بخرد، را موسسه آن سهام و ردیبگ وامی مال موسسه کی از بانک کی

 .شد خواهد خارج بانکی هایئدارا از هیسرما تیکفا نسبت تمحاسبا

ی ول ندینما جذبی ضرور مواقع در را هاانیز بتواند دیبا هیسرما: هیسرما فیضع انواع حذف -0 

 در ،شدندیم پنداشتهی اهیسرمای ابزارها که بهادار اوراق از یبرخ که داد نشانی مال ریاخی هابحران

توانائی  که هیسرما فیضع اشکال ازی برخ شده شنهادیپ رو نیا از. م را نداشتندکارائی الز بحران نیا

 هیسرما ترارزان انواع خواهندیم معموال هابانک. شوند حذف ، به تدریج از ترازنامهندارند را جذب ضرر

 نیا با که ندینمای( عموم سهام مثل) هیسرما ترگران انواع نیگزیجا را هستندهم  ترفیضع ناچارا که

 . ندارند رایی هاتیفعال نیچن امکان گرید هابانک ،3 بالبیانیه  شنهادیپ

 بیانیهی هابخش نیترمهم ازی کی :(stress testing) بحران آزمون ایی بانک تست استرس -6

 نیا. باشدیم سکیر موثر تیریمدی هاروش ازی کی عنوان بهی بانک تست استرسی معرف ،سه بال

 را بانکی ریپذبیآس زانیم که بوده سکیر تیریمدی ابزارها گرید کنار دری لیتکم ارابز کی آزمون

 ازی ناشی هاانیز تواندیم زانیم چه تا بانک که دهدیم نشان و نییتع مختلفی هاشوک برابر در

 تیکفا تیوضع که است نیا آزمون بحران از هدف واقع در .دهد پوشش رای احتمالی هاشوک وقوع

 .شود دهیسنجی اقتصاد بحران طیشرا دری داخلی هامدل و بانک هیسرما

 آزمون انجام روش سه 11/11/32 مورخ 323152/32 شماره نامهبخش در رانیای مرکز بانک     

 .است نموده تشریح رای فرض شوک و آنی اجرا نحوه وی معرف زیر شرح به را بحران

 بر...  و سود نرخ ارز، نرخ راتییتغ مثل زاسکیر عامل کی رییتغ ریتاث :تیحساس آزمون -الف

 .دهدیم قراری بررس مورد را بانکی مال تیوضع
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 بر ویسنار کی یمبنا بر زاسکیر عامل چند رییتغ همزمان ریتاث :ویسنار لیتحل و هیتجز -ب

 .دهدیم قراری بررس مورد را بانکی مال تیوضع

 نییپا نسبت مثلی مال بحران کی از طلوبنام جهینت کی فرض بااین آزمون  :معکوس آزمون -ج

 نامطلوب تیوضع جادیای هاعلت لیتحل و هیتجز وی بررس به عقب، سمت به حرکت و هیسرما تیکفا

 .پردازدیم

: (systemically important financial institutions) یستمیس خطری دارای هابانک -7 

 طور به کهی بزرگی هابانکی برا ،خود یاطیحتا فوق چارچوب ازی قسمت عنوان به سه بالبیانیه 

 از شتریب هیسرما %5/2 تا %1 هستند، بحران کیستمیس گسترش خطری دارا و تیاهم بای ستمیس

 به هابانک قیتشو عدمی ریگمیتصم نیا هدف. است گرفته نظر در انیز جذب جهت هابانک ریسا

 .شوند عمل وارد هاآن نجات یبرا وندنش مجبور هادولت تا است بوده حد، از شیب شدن بزرگ

 : 3 بال مالحظه بیانیهقابل  نکاتسایر 

 .هستند خود انیمشتر به قیدق و حیصح اطالعات ارائه یبرای واحد سیتاس به ملزم هابانک -1

 .کند هیتعب انیمشتر و رانیمدی برا را رانهیشگیپی اخطارها ستمیس دیبا بانک هر -2

 به شودیم هیتوص ندارند را کردن کار درست توان کهیی واحدهای راب میمالی ورشکستگ روش -3

 نماید. لیتحم گذارانسپرده و انیمشتر به را ضرر حداقل ،یورشکستگ کهی نحو

 گذارانسپرده و انیمشتر کامل منافع از حفاظت و تیشفاف تیرعا و نظارت وی شرکت تیحاکم بر -4

 . شودیم دیتاک

در حالی که این  باشد %21 حداقل باید یاعطائ التیتسه به هیسرما بتنسطبق بیانیه بال سه  -5

 مردم منابع به اتکا با را خود اتیعمل تمام بانک کی یوقت مقرر شده بود. %12 دو بالنسبت در بیانیه 

 از متعارف ینسبت دیبا بانک ،یاصول صورت به که چرا باشدنمیی سالم بانک گرید بانک آن دهد انجام

ی هابانک اکثر در نسبت نیادر حال حاضر . باشد خودش منابع از ،کندیم پرداخت که یالتیتسه

  .است %5 از کمتر رانیا
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 تورم ازیی سودجوی برا شعب توسعه عدم ،یداربنگاه وی بورسی هایگذارهیسرما در اطیاحت -6

ی برا بانکی نگینقد حفظ وی مشتر بازپرداخت تیقابل و اعتباری اعطا در دقت مستغالت، و امالک

 بر آنها تاکید دارد. 3 لبا بیانیه که هستندی موارد ،تعهداتی فایا

 : 3 بال مفاد بیانیهی اجرا( ضعف نقاط) ناخواستهی امدهایپ

برای  کندیم ملزم را هابانک مثالً این بیانیه. شد خواهند گران اریبس ،یتجاری مال نیتامی ابزارها -1

کافی  هیسرما ، برای یک دوره یکسالهدنباش کسالی از کمتر دیسررسی دارا اگری حتابزارهای مالی 

 31 حدود دری دیسررس ،یتجاری مال نیتامی ابزارها شتریب که استی حال در نیا نگهداری کنند.

 خواهد کرد. برابر سهتقریباً  را ابزارها نیا هیسرما نهیهزی امر نیچن که دارند روز

 بری ول است نییپای اسناد اعتبار اساس بری المللنیبی تجاری الم نیتام معامالت نکولمعموال  -2

ی ریگرهیذخ رای اسناد اعتبارات هیسرما %111 معادل هستند ملزم هابانک ،یاهرم نسبت اساس

ی عبارت به باشد.( می%21) دو بالبیانیه  در ذکر شده رهیذخ برابر گیری، پنجرهیذخ نیا که کنند

  قائلی زیتمای اترازنامه خارج نشده دیسررس تعهدات گوناگون انواع نیب ،سکیر لحاظ از 3 بالبیانیه 

 .شودینم

 .ندیآیم حساب به سکیر پر اریبس نوظهوری بازارها -3

 عنوان به بانک از خارج منابع از استفاده) مکملی مال نیتامی باالی هانهیهز خاطر به هابانک -4

 .داشت نخواهند بلندمدت دیسررس بای هاوامی اعطا بهی لیتمای( داخل منابع مکمل

 ،دهندیم حیترجبه عنوان طرف معامله خود  را بزرگی هاشرکتبیشتر  هابانک که آنجا از -5

 .دید خواهند بیآس متوسط و کوچک موسسات

 پذیر امکانای مندی مناسب از منابع سرمایههامکان بهر ،هابه علت قفل شدن سرمایه بانک  -5

 .آوردیم وجود بهرا  هابانکی برا عملکرد تیمحدود تینها در امر نیا که دباشنمی

 مقدار به هاآن نهیهز ببرند، باال را آن تیفیک و اطالعات ءافشا حجم دیبا هابانک به علت اینکه -2

 .ابدییم شیافزای ادیز
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و  کندیمی سودآور شیافزا به مجبور را هابانک ها،نسبت های مورد نیاز برایحداقل شیافزا -8

  سودی دستکار برای رعایت این الزامات، به است ممکن فیضعی هابانک خصوصبه هابانک

 .مبادرت نمایندی حسابداری هاروش و

 یالمللنیبی استانداردها با قیتطبی برا ینییپای ریپذانعطاف از معموال کشورهای داخل نیقوان - 3

 .برخوردارند 3 بال انند بیانیهم

افزایش  جزء هاآنی احتمال هیسرما که نمایند عملی اگونه به است ممکنی بانکی هاستمیس -11

 .است ترمناسب هاآنی برا هیسرما تیکفای هانسبت محاسبه در این اقدام که محسوب گردد ه،یسرما

 از خودی تیریمد عملکرد در است ممکن کوچکی هابانک خصوص به هابانک بحران، طیشرا در -11

 .نباشند مطلع ، اندبافرهایی که ایجاد کردهی ابیارز و استفاده عمل، نحوه

 سکیر تحمل با باالی سودآور رویه ها،نسبت دیجد الزامات به دنیرسی برا هابانک است ممکن -12

 لیتحمی بانک ستمیس بری اضاف سکیری ول شده تیرعا ،الزامات در این صورت که کنند اعمال را باال

 . تاس شده

 شود هیسرما به بانکی افراط توجه و وام اعطای کاهش به منجر تواندیم ،یاهرم نسبتی معرف -13

ی ساختارها بر دیتاک بانکیی ایجغراف طیشرا و اندازه عملکرد، به توجه با دیبا همواره کهی حال در

 .باشد یمال نیتام مناسب

 شتریب ،کم سود هیحاش با( هابنگاه و امالک) هایدارائ فروشی برا فشار ،3 بال بر اساس بیانیه -14

 بیانجامد. بانک ضرر و ارزش کاهش به تواندیم این امر که است شده

 راکد موجب تواندیم ،سکیر کاهش منظور به نقد هاییدارائی نگهدار بر حد از شیب  تمرکز -15 

  .گرددی سودآور بر آنی منف اثر و هیسرما شدن

 ثبات تا داردی بانک مدتکوتاهی مال نیتام کاهش بر دیتاک ،داریپای الم نیتام خالص نسبت -16 

 گردد.می مدتکوتاه انیمشتر دادن دست از موجب امر نیا که ابدی شیافزای مال ستمیس
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 نیبهتر نییتع بر مطالعه و سکیر تیریمدفرایند  که دارد سکیر تیریمد بر دیتاک 3 بالبیانیه  -12

 .دهدیم قرار ریتاث تحتنیز  رای سودآور و است زمانبر و برنهیهز خود عمل، نحوه

 و المللنیب اقتصاد سرعت شدن کند به منجر مدتکوتاه در کم دست تواندیم 3 بال بیانیه -18

 .گردد هابانکی دهوام کاهش

 :3 و 0 و 1 بالی هاهیانیب الزامات سهیمقا

 3 بال بیانیه 0 بال بیانیه 1 بال بیانیه الزامات

 2114 2118 1388 بالی هاهیانیب الزامات کارگیریبه شروع خیتار

 هیسرما تیکفا: رکن 1 ارکان
 ندیفرا-هیسرما تیکفا: رکن 3

 بازار انضباط-نظارت وی بررس

 ندیفرا - هیسرما تیکفا: رکن 3

 بازار انضباط -نظارت وی بررس

 % 1125 % 8 % 8 هیسرما تیکفا نسبت حداقل

 %2 تا %425 %2 % 2 شده پرداخت هیسرما نسبت حداقل

 % 6 % 4 %4 کی درجه هیسرما نسبت حداقل

 بهی اطیاحت هیسرما بافر نسبت

 سکیر به شده موزونی هایدارائ
- - 225 % 

 % 3 - - یاهرم نسبت

 % 225 تا % 1 - - یادوره ضد حائل هیسرما نسبت

 % 111 <ی  نگینقد پوشش نسبت - - ینگینقد پوشش نسبت حداقل

 2115 سال از اجرا شروع-

 %111 < خالص داریپا منابع نسبت - - خالص داریپا منابع نسبت حداقل

 2118 سال از اجرا شروع-
ی هابانکی برای اطیاحت فوق بافر

 کیستماتیس خطراتی دارا
 %225تا  1% - -

 یاعتبار سکیر

 وزن 5 با هایدارائ: استاندارد روش

-%21-%11-%1) سادهی سکیر

 .شوندیم موزون( 111%-51%

 اساس بر سکیر بیضر نییتع: استاندارد-

 یسنج اعتبار موسساتی بندرتبه

 هیپا کردیرو-1ی: داخلی بندرتبه-

 شرفتهیپ کردیرو-2 

 2 بال بیانیه همانند

 بازار سکیر
 از بازار سکیر: استاندارد روش

 شد الحاق 1336 سال

 استاندارد کردیرو-

 روش مثلی: داخلی هامدل کردیرو-

 ارزش در معرض خطر

 2 بال بیانیه همانند
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 - یاتیعمل سکیر

 متوسط %15: هیپا شاخص کردیرو-

 ساالنه خالص درآمد

 8 به هاتیفعال: استاندارد کردیرو-

 شودیم میتقس همگون طبقه

 به: شرفتهیپی ریگاندازه کردیرو-

 شودیم انجام روش سه

 2 بال بیانیه همانند

 - - یبانک تست استرس

 موثر تیریمدی هاروش ازی کی

 تیوضع که استی بانک سکیر

ی داخلی هامدل و هیسرما تیکفا

 .سنجدیم بحران طیشرا در را بانک

  اهداف

 هیسرما بای قانون هیسرما شتریب قیتطب-

 یاقتصاد

 به نسبت هیسرما تیحساس شیافزا-

 تراژیآرب انجام زهیانگ کاهش و سکیر

 هیسرما

 یاعتبار سکیر کاهشی هاروش انیب-

 هیسرمای فیک وی کم تیتقو-

 یاهیسرما دیجد الزاماتی معرف-

 نظارت وهیش رییتغ-

 یبانک تیشفاف به دنیبخش قوت-

 ضعف نقاط

 کهی سکیر اوزان تیمحدود-

 سکیر شیافزا به منجر

 تراژیآرب انجام وی اعتبار

 گرددیمی قانون هیسرما

ی هاسکیر گرفتن دهیناد-

 از بازار سکیر) بازار وی اتیعمل

 (شد اضافه 1336 سال

ی بندرتبه از استفاده عدم-

 ندیفرا در هاشرکتی اعتبار

 یسنج اعتبار

 

 

 

 

 

-بحران در سکیر جذب توان عدم-

 دیشدی ها

 هیسرمای فیک وی کم تیکفا عدم -

 یمقررات

 نظارت وی بررسی یکارا عدم-

 موجود

 ارائه دری کاف تیشفاف وجود عدم-

 اطالعات

ی مال نیتام نهیهز نشد گران-

 تیریمد نهیهز و انیمشتری برا

-بانکی برا افشاء نهیهز و سکیر

 ها

 دنیرسی برا باال سکیر تحمل-

 الزامات حداقل به

 به مازاد امالک ارزش کاهش-

 هاآن فروشی برا فشار علت

 قیتطب بودن سخت-

 نیقوان بای المللنیبی استانداردها

 کشورها

 تعهدات سکیر لحاظ از-

ی ا ترازنامه خارج نشده دیسررس

  .است نشده قائلی تفاوت

 به ملزمی ول 1382 سال از رانیا در اجرا

 باشندینم بازار سکیر تیرعا

ی اجرا به ملزم رانیای هابانک

 ازی تعدادی ول ستندین 2 بال بیانیه

 حال در داوطلب صورت به هابانک

 هستند آن یسازادهیپ

ی اجرا به ملزم رانیای هابانک

ی تعدادی ول ستندین 3 بال بیانیه

 در داوطلب صورت به هابانک از

 هستند آن یسازادهیپ حال
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 : رانیا در هیسرما تیکفا مطلوب نسبت به هابانکی ابیدستی هاراه

 پرداخت هیسرما به هایدارائی ابیارز دیتجد رقم کردن اضافه: شده پرداخت هیسرما شیافزا -1

ه یاول سرمایه رقم از ستیبایم بال تهیکم دستورالعمل براساسی حت و نبودهی اصل حلراه ،هیاول شده

 گردد. کسر نیز

 سود نرخ شیافزا لیقب از هابانکی سودآور شیافزای برایی هاراه افتنیی: سودآور شیافزا -0

 نماید. کمک موجود وضع اصالح به تواندیم گذشته دیسررس و معوق مطالبات کاهش ای و التیتسه

 پوشش نهیزم در را هابانک چه اگر شیافزا نیا :الوصولمشکوک مطالبات رهیذخ شیافزا -3

 شتریب کی درجه هیسرما از دینبا دو درجه هیسرما چونی ول دهدیمی اری معوق مطالبات سکیر

 .کندینمی کمک مشکل حل به افزایش نیابد کی درجه هیسرما کهی زمان تا شیافزا نیا لذا ،شود

 را هابانک امکانات تواندیمی بانک منابع از دولت استفاده توقف ی:فیتکل التیهتس کاهش -4

 میتنظ در هابانک اراتیاخت که بدین ترتیب دهد قراری ردولتیغ بخش اریاخت در گذشته از شتریب

 .ابدیمی شیافزا خودی هایئدارا بیترک

 گردد. هابانکی ئکارا شیفزاا باعث که باشدی اگونه بهباید  ی:مرکز بانک نظارت تیتقو -0

 بهی ئاعطا اعتبارات کنترل جهتی نظارتی قو تیریمد جادیا :هابانکی سازمانده دیتجد -6

 .دینما کمک هابانک منابع نهیبه صیتخص به تواندیم هادر هر یک از بانک یخصوص بخش

 منابع بهی دسترس امکان تا شودیم سببی بانک نیب ارتباط وی پول بازاری: پول بازاری اندازراه -7

 .شود فراهم هابانکی برای پول مدتکوتاه

 دارد رای اسالمی بانکدار نهیزم دری اطیاحت مقررات هیته فهیوظ کهی اسالمی مال خدمات اتیه     

-بانک اظهارنظر جهت که کرده هیته سکیر تیریمدو  هیسرما تیکفا با ارتباط در استاندارد دو رایاخ

 .است نموده ارسال عضوی هاکشوری مرکزی ها

 شنهادیپ سکیر بیضرا نییتعی برا دیجد استاندارد مدلیک  بال تهیکم ،2115 مارس ماه در     

ی ادیز تطابق کایآمر رزرو فدرال استاندارد مدل با مدل نیا. است داده قرار بحث مورد را آن و دهنمو

 ارتباط تقویت سک،یر به نسبت تیحساس شیافزااهدافی از قبیل  دیجدی شنهادیپ مدل. دارد

 کهیی کشورها در خصوصای اعتبار سکیری ابیارز یداخلی هامدل با استاندارد مدل سکیر بیضرا
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 جادیا دری کشور ناظری نهادها نظر اعمال کاهش ندارند،ی اگسترده تیفعالی بندرتبهی هاشرکت

ی هابانک هیکل انیم در هیسرما تیکفا الزامات کردن کسانی وی المللنیب سطح دری رقابت طیشرا

 دارد. جهان

 

 :رانیا در 3 بال بیانیهی اجرا

های کمیته بال، عدم توجه بهه کشهورهای در حهال توسهعه اسهت کهه ایهن        های بیانیهیکی از چالش

بها در نظهر    3، بدتر هم شده است. این امر به این علت است که بیانیهه بهال   3وضعیت در بیانیه بال 

هایی که صرفاً به جهذب سهپرده و   رهای عضو تدوین شده و به آن دسته از بانکگرفتن شرایط کشو

پردازند توجه خاصی نشده است. الزم به توضهیح اسهت   اعطای تسهیالت )مانند بانک ملی ایران( می

، باالتر از 3های ایران بر اساس مفاد بیانیه بال که در حال حاضر میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک

نمایان اسهت از قبیهل    های ایران عدم هماهنگی با مقررات کمیته بال کامالًد شد. در بانکنخواه 2%

ههای غیررقهابتی و عمهال    داری در سطح گسترده که نتیجه آن تزریق منابع مهردم بهه شهرکت   بنگاه

باشد، کمبود نقدینگی و نیاز به استقراض دائمی از بانک مرکزی، تسهیالت غیرجهاری  ورشکسته می

 گذاری خارج از حیطه بانکداری پرخطر، از جمله معضالت سیستم بانکی ما هستند.، سرمایهباال
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  نسبت پوشش نقدینگی          بخش پنجم:                           

، استفاده از دو نوع نسبت نقدینگی را به 3بال  کمیته بال در بخش الزامات کفایت سرمایه بیانیه

مدت و بلندمدت، الزامی نموده است. ها در شرایط بحرانی کوتاهمنظور ارزیابی کفایت نقدینگی بانک

مدت را باشد که بسندگی نقدینگی درکوتاهمی (LCR)ها، نسبت پوشش نقدینگی یکی از آن نسبت

های و با بررسی صورت 3براساس رهنمودهای بیانیه بال کند. در این فصل سعی شده است بیان می

گیری از نتایج سایر تحقیقات انجام شده، نحوه محاسبه نسبت پوشش نقدینگی مالی بانک و بهره

(LCR) تر برای بانک ملی به صورت کاربردی مورد تحلیل قرار گیرد تا هم گامی در جهت نزدیک

ین بیانیه و هم گامی در جهت تدوین دستورالعمل داخلی شده در ا الزامات توصیه شدن به حداقل

 جهت محاسبه ماهانه این نسبت در بانک برداشته شود.

بیشتر با رویکرد تأمین منافع  3نکته قابل مالحظه در این بررسی این است که بیانیه بال      

های مالی ربوی و غیر های بزرگ که عمدتاً انواع خدمات و ابزارکشورهای غربی، توسعه یافته و بانک

های مالی های صورتنمایند، تدوین گردیده است که در نتیجه سرفصلاسالمی و به روز را ارائه می

های مالی بانک ملی های صورتبرای محاسبه این نسبت، کمتر با سرفصل 3ذکر شده در بیانیه بال 

پردازد، دهی میگیری و تسهیالتدهکه با استفاده از ابزارهای مالی اسالمی و غیر ربوی، فقط به سپر

گیری از چارچوب مفهومی و اهداف اصلی مورد نظر تطابق دارد. بدین لحاظ در این تحقیق، با بهره

 ها و ضرایب گردیده است. این نسبت، سعی در بومی نمودن سرفصل

 

 :(liquidity coverage ratio)نسبت پوشش نقدینگی

مدت پیشنهاد شده است منظور ارزیابی کفایت نقدینگی در کوتاه همان طور که بیان شد این نسبت به

ها برای تسویه خالص های با قابلیت نقدشوندگی و با کیفیت مورد نیاز بانکو نسبت مقدار دارائی

 آید: دهد که طبق فرمول زیر بدست میروز بحرانی آینده را نشان می 31جریان خروجی وجه نقد در 
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 = نسبت پوشش نقدینگی
دارائیهای با قابلیت نقدشوندگی و با کیفیت 

خالص جریان خروجی وجه نقد ظرف 𝟑𝟎 روز آینده
 ≤ 100 % 

 

Liquidity coverage ratio (LCR) = 𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝐻𝑄𝐿𝐴)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠 𝑜𝑣𝑒𝑟 30 𝑑𝑎𝑦𝑠 
≤  100 % 

 

های نقدشونده با کیفیت، برحسب احتمال تبدیل به طور کلی برای محاسبه این نسبت، دارائی     

روز  31دهی و بر خالص جریان خروجی وجه نقد ظرف شدن به نقد در فاصله زمانی مورد نظر، وزن

-آید، تقسیم مینابع بدست میها و سایر مبینی خالص خروج وجه نقد سپردهآینده که از طریق پیش

هایی هستند که در شرایط اضطرار هم به سهولت به نقد تبدیل های با کیفیت، دارائیگردد. دارائی

 شوند. می

 

 :(high quality liquidity assets) نحوه محاسبه صورت کسر

ی مالی بانک، هاهای نقدشونده با کیفیت )صورت کسر(، ابتدا با بررسی صورتبرای محاسبه دارائی

های با کیفیت که قابلیت نقد شدن ظرف سی روز آینده را دارند، استخراج و برحسب آن دارائی

 قابلیت،

و  1، در سه سطح 3بندی پیشنهادی بیانیه بال آنها را به صورت نزولی مرتب و سپس طبق طبقه 

2A  2وB گردند: بندی میبه شرح ذیل طبقه 

 (: level 1 assets)های سطح یکدارائی

های نقدشونده با کیفیت )صورت کسر( را کل دارائی %61جمع مبالغ اقالم این سطح باید حداقل 

های این سطح ، به علت اینکه ریسک عدم نقد شدن دارائی3تشکیل دهند. طبق الزامات بیانیه بال 

ابع آزاد قابل شود. در محاسبه منبه آنها اختصاص داده می %111است، ضریب نقدشوندگی و وزن  1%

اتکای هر قلم دارائی، آن قسمت از دارائی مورد نظر که الزاماتی برای عدم دسترسی در آینده را دارند، 
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-از مانده سرفصل آن دارائی کسر و فقط منابع آزاد و قابل دسترس در ضریب نقدشوندگی ضرب می

های پیشنهادی ها با سرفصلهای مالی بانک و سعی در مطابقت اقالم دارائیشوند. با بررسی صورت

توانند در این طبقه قرار گیرند به شرح زیر های دارائی که می، تعدادی از سرفصل3بیانیه بال 

 اند:استخراج شده

 وجوه نقد )ریال و ارز( منهای الزامات نگهداری اجباری نقدینگی  -1

 وجوه در راه )ریال و ارز( منهای الزامات نگهداری اجباری نقدینگی  -2

 هاوجوه نقد نزد سایر بانک -3

 طال و نقره  -4

 دارند. %1مطالبات از مؤسسات یا بانک مرکزی )سپرده قانونی، ذخایر و ...( که ریسک  -5

 ها )اطاق پایاپای(مطالبات از سایر بانک -6

 و نهادهای مشابه IMFوجوه نقد نزد بانک مرکزی یا  -2

 ضمین شده توسط بانک مرکزی(دارند. )منتشره یا ت %1اوراق بهادار بانک مرکزی که ریسک  -8

 دارند. %1اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده سایر کشورها که ریسک  -3

ندارند ولی نقد و آماده برای فروش  %1اوراق بهادار منتشره توسط مؤسسات مستقل که ریسک -11

 هستند.

همواره زیر حد  هااوراق قرضه دولتی یا اوراقی که با ارزیابی دقیق مشخص شده که نوسانات آن -11

 اند.افته قیمتی منظور شده

 منابع قابل برداشت خارجی  -12

 باشد. %1و هر سرفصل دیگری که ریسک عدم نقد شن آن  -13

درخصوص منابع آزاد سپرده قانونی نزد بانک مرکزی الزم به توضیح است که مبلغی از سپرده      

روزه، توسط بانک مرکزی آزاد  31ط بحرانی ها در شرایقانونی که بواسطه برداشت و خروج سپرده

 شود.های این سطح محسوب میگردد جزء منابع آزاد و دارائیمی
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 (: level 2 assets)دوهای سطح دارائی

شوند که جمع تقسیم می 2Bو  2Aبراساس قابلیت نقدشوندگی، به دو طبقه  2های سطح دارائی  

 .( باشدHQLAصورت کسر ) %41تواند تا سقف مبالغ آنها، حداکثر می

Level 2A + level 2B < 40% of HQLA 

 

( باشد. طبق HQLAصورت کسر ) %41تواند جمع اقالم این طبقه حداکثر می :2A طبقه

بینی پیش %21الی  %15های این طبقه الزامات بیانیه بال سه، چون ریسک عدم نقد شدن دارائی

 %85ها به یابد تا به عبارتی آن دارائیتصاص میها اخبه آن %85شده است، ضریب نقدشوندگی 

 شان تنزیل شوند.ارزش منصفانه

Level 2A < 40% of HQLA 

     

های پیشنهادی ها با سرفصلهای مالی بانک و با سعی در مطابقت اقالم دارائیبا بررسی صورت     

بقه قرار گیرند به شرح زیر توانند در این طهای دارائی که میبیانیه بال سه، تعدادی از سرفصل

 اند:استخراج شده

دارند از قبیل مطالبات از  %21مطالبات از بانک مرکزی، مؤسسات مستقل و ... که حداکثر ریسک  -1

بانک مرکزی به ارز بابت تعهدات ایفاء نشده ارزی، حساب جاری نزد بانک مرکزی سایر کشورها، 

 های مرکزی سایر کشورها دار نزد بانکورها، سپرده مدتهای مرکزی سایر کشبانک سپرده قانونی نزد

های ارزی و ریالی دیداری دارند از قبیل سپرده %21الی  %15ها که ریسک مطالبات از سایر بانک -2

 های خارجی و ...های ارزی پوششی نزد بانکهای داخلی و خارجی، سپردهدار نزد بانکو مدت

 ی اوراق مشارکت با تضمین دولت -3

 اسناد تجاری دریافتنی -4

هستند و جزء  %21اند که دارای حداکثر ریسک هایی که توسط دولت تضمین شدهسهام شرکت -5

 اند. سطح یک نیز محسوب نگردیده
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 (corporate debt securitiesیا باالتر ) -AAسهام با رتبه -6

 (covered bondsیا باالتر ) -AAاوراق قرضه با رتبه  -2

 

( باشد و چون برای HQLAصورت کسر ) %15تواند جمع اقالم این سطح حداکثر می :2B طبقه

به  %25یا  %51بینی شده، ضرایب و اوزان پیش %51یا  %25اقالم این طبقه ریسک عدم نقد شدن 

 شان تنزیل شوند.ارزش منصفانه %25یا  %51ها به ها اختصاص داده شده تا به عبارتی آن دارائیآن

Level 2B < 15% of HQLA 

      

های پیشنهادی بیانیه ها با سرفصلهای مالی بانک و با سعی در مطابقت اقالم دارائیبا بررسی صورت

توانند در این طبقه قرار گیرند به شرح زیر استخراج های دارائی که میبال سه، تعدادی از سرفصل

 اند: شده

 اوراق بهادار ارزی -1

 های بورسی ام شرکتگذاری در سهسرمایه -2

  -BBBو  +Aسهام با رتبه بین  -3

 (RMBSاوراق بهادار داخلی به پشتوانه رهن ) -4

 

در نهایت پس از اعمال ضرایب و اوزان هر سرفصل، جمع اقالم هر سطح و کل سطوح، محاسبه و      

ر، مبلغ مازاد بر اگر حداکثرهای تعیین شده برای هر سطح رعایت نشده بود، با استفاده از فرمول زی

 سقف 

 گردد. ، تعیین و از جمع سطوح مربوطه کسر می2های سطح دارائی

 های سطح دو =مبلغ مازاد بر سقف دارائی

 {1( ،  1های سطح * مبلغ دارائی 126662)   – 2Bهای سطح مبلغ دارائی + 2Aهای سطح ماکزیمم }مبلغ دارائی
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صورت کسر  %41(، مبلغ 1های سطح * مبلغ دارائی 126662در فرمول فوق با محاسبه قسمت )     

(HQLAکه معادل سقف مجاز دارائی ) آید که مازاد بر این مبلغ میاست، بدست می 2های سطح-

کسر گردد. الزم به توضیح است که در فرمول باال، منظور از  2های سطح بایست از جمع دارائی

-ت انجام شده، انتخاب عدد مثبت و باالتر از صفر میانتخاب عدد ماکزیمم بین صفر و حاصل محاسبا

باشد چون اگر در محاسبات فوق عددی منفی بدست بیاید در نتیجه مبلغی مازاد بر سقف سطح دو 

 وجود ندارد و بنابراین عدد صفر انخاب خواهد شد.

 

 :(total net liquidity outflows over 30 days)محاسبه مخرج کسر

روز بحرانی آینده )مخرج کسر(، ابتدا ورودی و  31جریان خروجی وجه نقد در برای محاسبه خالص 

بینی و روز بحرانی آینده را به روشی که در ادامه گفته خواهد شد، پیش 31وجه نقد برای  خروجی

سپس مبالغ ورودی را از مبالغ خروجی کسر تا خالص جریان خروجی وجه نقد بدست آید. در بیانیه 

های احتمالی وجوه نقد برای رسیدن به الزامات ها فقط به ورودیظور عدم اتکای بانکبه من بال سه

مبلغ خروجی  %25تواند با مبالغ خروجی تهاتر شوند تا سقف نقدینگی، سقف مبالغ ورودی که می

خروجی مورد  %25ها را ملزم به نگهداری وجه نقد حداقل معادل تعیین شده است و این الزام، بانک

 نماید که در نتیجه فرمول محاسبه خالص جریان خروجی به صورت زیر خواهد شد:ار میانتظ

 آینده =  بحرانی روز 31 ظرفخالص جریان خروجی 

وجه نقد مورد انتظار  ورودیاقل }جریان  –روز بحرانی آینده  31جریان خروجی وجه نقد مورد انتظار ظرف 

 روز بحرانی آینده{ 31خروجی وجه نقد مورد انتظار ظرف  جریان %25}   و  روز بحرانی آینده{  31ظرف 

 

 (:cash outflows)محاسبه خروجی وجه نقد

 توان در نظر گرفت: بندی کلی، دو نوع خروجی وجه نقد را میدر یک تقسیم
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هایی که سررسید قطعی پرداخت ندارند ولی احتمال خروج و خروجی های غیر قطعی:خروجی -1

ها، با توجه به ماهیت هر کاران وجود دارد که ضرایب و اوزان خروج آنطلب برداشت منابع توسط

 دارهای دیداری و مدتشوند مانند سپردهها تعیین میسرفصل و میزان احتمال خروج آن

هایی که سررسید قطعی پرداخت دارند و در سررسید باید توسط خروجی های قطعی:خروجی -2

ها ها، احتمال خروج آنگونه سرفصلعموالً با توجه به ماهیت اینبانک قطعاً پرداخت شوند که م

کاران، مصوبات شوند مثل اجاره شعب، حقوق کارمندان، دیون به پیماندر نظر گرفته می 111%

 اعتباری پرداخت نشده و..

 

 های غیر قطعیخروجی  -1

دارند ولی احتمال هایی که سررسید قطعی پرداخت نبندی خروجی، برای دسته3در بیانیه بال 

های مختلفی از قبیل پایدار یا کمتر بندیبرداشت منابع توسط طلبکاران وجود دارد، معیارها و تقسیم

پایدار بودن منابع، خرد یا عمده بودن منابع، حقیقی یا حقوقی بودن طلبکاران و ... مطرح شده است 

تواند از یک یا چند معیار برای ود، میکه هر بانک با توجه به قوی و کامل بودن پایگاه اطالعاتی خ

تر تر و جزئیبندی منابع خود استفاده نماید. ضمناً درصورت در دسترس بودن اطالعات دقیقتقسیم

تری به بینانهتر تقسیم و ضرایب واقعتر و جزئیهای کوچکتوان هر دسته را به دستههر سرفصل، می

تر گردد. ولی اگر ریز اطالعات هر نقد به حقیقت نزدیک بینی خروجی وجهها اختصاص داد تا پیشآن

تر و میانگین ضرایب استفاده نمود که های کلیبندیسرفصل در دسترس نباشد، اجباراً باید از دسته

 گردد.تر میبینی خروجی وجه نقد به همان نسبت غیر واقعیدر این صورت نتایج پیش

 دار بندی به دیداری و مدتتوان در یک تقسیمنزد بانک را میهای مشتریان به عنوان مثال سپرده     

میلیارد ریال( و منابع  11و هر کدام را به پایدار و ناپایدار و مجدداً هر یک را به منابع خرد )مثالً زیر 

میلیارد ریالی تقسیم نمود و باز هر طیف  2میلیارد ریال( و یا در طیفهای مثال  11عمده )مثال باالی 

و  3های بیانیه بال غی را به حقیقی و حقوقی تفکیک کرد. سپس به هر دسته با توجه به توصیهمبل

تجارب قبلی بانک در شرایط عادی و بحرانی، ضرایب خروج متناسبی اختصاص داده شود. درحقیقت 

-به 3بایست همان ضرایب ذکر شده در بال ، می3به جهت تطابق هر چه بیشتر با الزامات بیانیه بال 
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های مالی ایران با کشورهای کار گرفته شود ولی با توجه به عدم تطابق استانداردهای تهیه صورت

 توسعه یافته که مبنای تعیین این ضرایب هستند، این ضرایب در ایران به ناچار متفاوت خواهند بود.

معموالً بیمه یا ضمانت شود که توضیح اینکه منابع کمتر پایدار به منابعی با مبالغ باال گفته می     

 اند نشده

و باالتر  %11ها در بانک کمتر است و عمدتا ضریب خروج ها باالتر و ماندگاری آنو ریسک خروج آن

شود ولی منابع پایدار ماندگاری بیشتری در بانک دارند و معموالً ضریب ها اختصاص داده میبه آن

 شود. ها داده میبه آن %5خروج 

نک، تشخیص و مرزبندی خرد یا عمده بودن منابع، نسبی است و بستگی به حجم در یک با     

( به دو wholesale funding، منابع عمده )3ها و اندازه هر بانک دارد. براساس بیانیه بال سپرده

( تقسیم شده unsecured( و منابع عمده تضمین نشده )securedبخش منابع عمده تضمین شده )

ها و تعهداتی که از معامله با اشخاص حقوقی منتج ه این معنی است که بدهیاست. تضمین نشده ب

های ایرانی کمتر از های مالی بانکدار نیستند که در صورتاند و وثیقهاند، ضمانت یا بیمه نشدهشده

 شود. ها دیده میبندیاین نوع طبقه

بینی خروجی وجه نقد به شرح ذیل برای پیش 3ها و ضرایب پیشنهادی بیانیه بال تعدادی از سرفصل

 است:

و  %11الی  %5اند )نشده که توسط مشتریان با کسب و کار کوچک تأمین شدهمنابع عمده تضمین  -1

 بیشتر(

 (%25های مدیریت وجوه )های عملیاتی ایجاد شده توسط فعالیتسپرده -2

 (%111یا  %25های بین بانکی )سپرده -3

 اند.های مرکزی تأمین شدههای غیرمالی و بانکن شده که توسط شرکتتأمین مالی عمده تضمی -4

 (%41صورت و در غیر این %21)اگر با بیمه پوشش داده شده باشند 

های سایر اند شامل سپردهتأمین مالی عمده تضمین شده که توسط اشخاص حقوقی تأمین شده -5

 (%111های بیمه )های بورسی و شرکتمؤسسات مالی مثل شرکت
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های سایر تعهدات احتمالی که بانک با همکاری مؤسسات ناظر، اثر ریسک نقدینگی این بدهی -6

 احتمالی 

 کند.که باید نگهداری شود را تعیین می HQLAو مقدار 

های پیشنهادی ها با سرفصلهای مالی بانک و با سعی در مطابقت اقالم بدهیبا بررسی صورت     

توانند در این طبقه قرار گیرند به شرح زیر های بدهی که میاز سرفصل بیانیه بال سه، تعدادی

 اند::استخراج شده

 وجوه اداره شده(                        -های دیداری )ریالی و ارزیسپرده -1

 مدت )ریالی و ارزی(                          انداز و کوتاههای پسسپرده -2

 ها                                                   نامههای نقدی ضمانتسپرده -3

 تسهیالت(                                 –ها )اعتبارات اسنادی دریافتپیش -4

 دار و داخلی(            بدهی بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی )مدت -5

            بدهی به بانک مرکزی -6

           ها نزد بانک ملییر بانکهای ساسپرده -2

های بستانکاران انواع چک -های عهده ماحواله -منابع غیر موثر )بستانکاران موقت به ریال و ارز -8

 حساب مشترک مشارکت مدنی و ...(       -فروخته شده

مالیات و  -های مزایای پایان خدمتهزینه -های پرسنلی و اداری و حقوقها )هزینهسایر پرداختی -3

).....       

  های قطعی:خروجی -2

 اسناد پرداختنی و .... –( شامل تسهیالت تعهدی %111های قطعی قراردادی )خروجی

 

 :(cash inflows) محاسبه ورودی وجه نقد

های قراردادی، که دلیلی برای عدم ها فقط ورودیبینی ورودی وجه نقد احتمالی، بانکبرای پیش

گیرند. های احتمالی را در نظر نمیدهند و ورودیدارند را مورد توجه قرار میها وجود ننکول آن
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های وجه نقد مورد انتظار ها به منظور انجام مدیریت نقدینگی، باید محل تأمین و تمرکز ورودیبانک

ها از طرف تعداد محدودی مشتریان عمده، را رصد نمایند تا پوزیشن نقدینگی بانک فقط به ورودی

 ته نگردد. وابس

بینی ورودی وجه نقد به شرح زیر برای پیش 3ها و ضرایب پیشنهادی بیانیه بال برخی از سرفصل

 باشند:می

 (%51قراردادهای بازخرید معکوس و استقراض سهام ) -1

اقساط دریافتی تسهیالت: درخصوص مشتریان خرد و کسب و کارهای کوچک فرض بر این است  -2

دهد که در اقساط دریافتی را مجددا وام می %51ها را دریافت و فقط اماقساط و %111که بانک 

خواهد شد ولی درخصوص مشتریان عمده فرض بر این است که  %51نتیجه خالص ورودی اقساط 

 نمایند.کنند ولی مجدداً وام پرداخت نمیاقساط را دریافت می %111ها بانک

اند محاسبه نشده HQLAشوند و در محاسبه د میروز آینده سررسی 31اوراق بهاداری که در  -3

 آن جزء ورودی محسوب شوند. %111بایست می

های ناشی از اقساط دریافتی تسهیالت، الزم به توضیح است که با توجه به درخصوص ورودی     

توان سناریوهای مختلفی به منظور تعیین ضرایب تجربه بانک و سوابق اعتباری تسهیالت اعطائی می

های ناشی از اقساط دریافتی تسهیالت جاری با کیفیت روج تعریف نمود مثالً ضریب ورودیخ

 %51یا  %81در نظر بگیریم و یا اینکه به کل تسهیالت به طور میانگین ضریب  %111اعتباری باال را 

 اختصاص دهیم که این ضرایب باید متناسب با موقعیت هر بانک تعیین شود.

های پیشنهادی ها با سرفصلهای مالی بانک و با سعی در مطابقت اقالم ورودیبا بررسی صورت     

توانند در این طبقه قرار گیرند به شرح زیر استخراج هایی که میبیانیه بال سه، تعدادی از سرفصل

 اند: شده

 (%81اقساط دریافتی تسهیالت مثال ) -1

 (%5ال  )ها )خالص درآمد و کارمزد و ...( مثسایر دریافتی -2
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طور که گفته شد، جمع مبالغ ورودی را از جمع مبالغ خروجی، کسر تا خالص در نهایت همان     

جریان خروجی وجه نقد حاصل گردد که با قرار دادن آن در مخرج کسر، نسبت پوشش نقدینگی به 

نک های نقدشونده با کیفیت بادهنده این است که آیا دارائیآید. حاصل کسر نشاندست می

(HQLA تکافوی خالص خروجی وجه نقد ظرف )دهد یا خیر. روز بحرانی آینده را می 31 

به آن  %11هستند و هر سال  %61ملزم به رعایت این نسبت با حداقل  2115ها از سال بانک     

 برسد. %111به  2113شود تا در سال می افزوده

 

 ینگینقد پوشش نسبتی اجرای بندزمان جدول

2019 2018 2017 2016 2015 

LCR 

100% 90% 80% 70% 60% 

     

های مذکور، این نسبت با استفاده از یک مدل و سناریوی ساده در ادامه، به منظور بیان کاربرد تئوری 

 های مالی یک بانک فرضی محاسبه شده است.گیری از صورتو با بهره
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 )صورت کسر( HQLAهای با قابلیت نقدشوندگی و کیفیت باال دارایی                                                           1جدول شماره 

  Level 1 Assets ارقام به میلیون ریال 

 درصد از کل   منابع موزون شده ضریب منابع آزاد مسدود مانده اقالم ترازنامه  

  موجودی نقد 

   15,829,014 %100 15,829,014 323,041 16,152,055 صندوق

   11,789,184 %100 11,789,184 240,596 12,029,780 اسکناس و نقود بیگانه 

   130,218 %100 130,218 2,658 132,876 ریال -وجوه در راه 
   55,109 %100 55,109 1,125 56,234 ارز -وجوه در راه 

   7,889,780 %100 7,889,780 161,016 8,050,796 موجودی نقد نزد سایر بانکها
   206,980 %100 206,980 0 206,980 طال و نقره

  35,900,286 %100 35,900,286 728,435 36,628,721 جمع  

 مطالبات از بانکهای مرکزی

   16,094,441 %100 16,094,441 91,201,830 107,296,270 سپرده قانونی

   4,500,828 %100 4,500,828 0 4,500,828 سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی
   8,450,445 %100 8,450,445 0 8,450,445 مطالبات از بانک مرکزی بابت خرید و فروش ارز

  29,045,714 %100 29,045,714 91,201,830 120,247,543 جمع  

   15,411,327 %100 15,411,327 0 15,411,327 تسویه نشده -پرداخت چکهای صادره سایر بانکها مطالبات از سایر بانکها

  15,411,327 %100 15,411,327 0 15,411,327 جمع  

 60.0 80,357,327           1جمع داراییهای سطح 

   Level 2A Assets             

 مطالبات از بانکهای مرکزی

   14,804,169 %85 17,416,669 0 17,416,669 جاری نزد بانکهای مرکزی سایر کشورها

   15,797,930 %85 18,585,800 0 18,585,800 انک مرکزی به ارز بابت تعهدات ایفا نشده ارزیمطالبات از ب

   228,765 %85 269,136 1,525,101 1,794,237 سپرده قانونی نزد بانکهای مرکزی سایر کشورها
   224,760 %85 264,423 0 264,423 سپرده مدتدار نزد بانکهای مرکزی سایر کشورها

  31,055,623 %85 38,061,129 0 38,061,129 جمع  

مطالبات از بانکها و موسسات 

 اعتباری

   10,750,917 %85 12,648,138 0 12,648,138 سپرده های ارزی دیداری نزد بانکهای داخلی

   7,367,996 %85 8,668,230 0 8,668,230 سپرده های ارزی مدتدار نزد بانکهای داخلی
   2,507,295 %85 2,949,759 0 2,949,759 داری نزد بانکهای خارجیسپرده های ارزی دی

   10,776,110 %85 12,677,776 0 12,677,776 سپرده های ارزی مدتدار نزد بانکهای خارجی
   11,921,827 %85 14,025,679 0 14,025,679 مطالبات از بانک صادرات و صنعت و معدن

   220,839 %85 259,810 0 259,810 ای خارجیسپرده های ارزی پوششی نزد بانکه
   7,751 %85 9,119 0 9,119 حساب جاری نزد بانکها حساب ما پس از پایاپای

   405 %85 476 0 476 سپرده های دیداری نزد شعب خارجی بانکهای ایرانی پس از پایاپای

   4,334,423 %85 5,099,321 0 5,099,321 سپرده سرمایه گذاری نزد سایر بانکها

  47,887,562 %85 56,338,308 0 56,338,308 جمع  

 مطالبات از دولت
   45,981,688 %85 54,096,104 0 54,096,104 تضمین دولت -اوراق مشارکت سررسید شده

   15,182,458 %85 17,861,715 0 17,861,715 اوراق مشارکت بخش دولتی

  61,164,146 %85 71,957,819 0 71,957,819 جمع  

   2,633,810 %85 3,098,600 0 3,098,600 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری )با سررسید حداکثر یکماهه( سایر دارائیها

  2,633,810 %85 3,098,600 0 3,098,600 جمع  

  2A           142,741,141جمع داراییهای سطح 

  Level 2B Assets             

 و مشارکتهاسرمایه گذاریها 

   46 %50 92 0 92 اوراق بهادار ارزی

   181,760 %50 363,520 0 363,520 اوراق بهادار خصوصی به ارز

   15,799,417 %50 31,598,834 0 31,598,834 سرمایه گذاری در سهام شرکتهای وابسته

   4,526,857 %50 9,053,714 0 9,053,714 سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی

   1,012,748 %50 2,025,496 0 2,025,496 سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای داخل کشور

  21,520,828 %50 43,041,656 0 43,041,656 جمع  

  2B           21,520,828جمع داراییهای سطح 

 122.65  164,261,969            2جمع داراییهای سطح 
   244,619,296           2 و 1جمع کل دارائیهای سطح 

 82.65  110,687,740         هستند HQLA %40که بیشتر از  0کسر میگردد داراییهای سطح 

 100  133,931,556         )صورت کسر( HQLAا با کیفیت باال ی نقدشوندهجمع دارایی ه
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   توضیحات جدول شماره یک:

از وجوه نقد بابت الزامات نقدینگی بانک  %2نقد،  برای محاسبه منابع آزاد قابل دسترس وجوه -1

 آید.مرکزی مسدود فرض گردیده و منابع آزاد وجوه نقد پس از کسر مبلغ مسدودی بدست می

میلیون ریال بدست آمده که به جهت رعایت  244 613 236های همه سطوح، مبلغ جمع دارائی -2

 111 682 241ا استفاده از فرمول زیر تعیین )را ب 2سقف هر سطح، ابتدا مبلغ مازاد بر سقف سطح 

های گردد تا نتیجتاً جمع دارائیکسر می 2Aو مابقی از سطح  2Bریال( و آن مبلغ  ابتدا از سطح 

 میلیون ریال شود. 133 331 556نقدشونده با کیفیت، مبلغ 

بدست  133 331 556در جدول فوق، درصدها از تقسیم ارقام بر مبلغ  "درصد از کل"در ستون  -3

 آمده است.

 { 1(،  1های سطح * مبلغ دارائی 126662)  – 2Bهای سطح مبلغ دارائی + 2Aهای سطح ماکزیمم }مبلغ دارائی

های مالی، غیر قابل دسترس مانده سپرده قانونی مندرج در صورت %85الزم به توضیح است که      

بینی میزان خروج و کاهش این تخمین، با پیشباقی مانده جزء منابع آزاد فرض شده است که  %15و 

در نتیجه آزادسازی قسمتی از سپرده قانونی توسط بانک مرکزی حاصل گردیده است.  ها وسپرده

 %11ایم که همچنین برای بدست آوردن مبلغ ورودی بابت دیون بدهکاران به بانک، فرض نموده

روز آینده دریافت خواهند  31ل گذشته، طی های دریافتنی در پایان سامانده حساب اسناد و حساب

 به آن داده شده است. %85شد و ضریب وصول 

 

 مبلغ مبلغ HQLAخالصه 

  1های سطح جمع دارائی
80,357,327 

 164,261,969 قبل از اصالحات 2های سطح جمع دارائی
 

 110,687,740 هستند HQLA %41که بیشتر از  2های سطح یئگردد داراکسر می
 

  بعد از اصالحات 2های سطح مع دارائیج
53,574,230 

  HQLAجمع دارایی های نقدشونده با کیفیت باال 
133,931,556 
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 روز بحرانی آینده محاسبه شده است: 31ها برای ها و خروجی، خالص ورودی2در جدول شماره 

 )اقام به میلیون ریال(       آینده     روز 30 برای شرایط بحرانیمحاسبه خالص ورودی ها و خروجی ها در                      0جدول شماره 

 خروجی ضریب خروج 23/12/33مانده  سرفصل خروجی ها

 27,070,101 %20 135,350,507 جاری ریالی  سپرده های دیداری 

 3,764,050 %20 18,820,248 جاری ارزی  

 22,715 %20 113,573 وجوه اداره شده مصرف نشده  

 11,801,925 %15 78,679,497 پس انداز ریالی  رده های کوتاه مدت و پس اندازسپ

 357,834 %15 2,385,558 پس انداز ارزی داخل کشور  

 11,402 %15 76,013 سایر پس انداز ها  

 111,292,391 %15 741,949,273 سپرده های مدتدار  

 1,372,004 %15 9,146,695 سپرده های مدتدار ارزی داخل کشور  

 16,556,668 %100 16,556,668 بس موقت ریال  منابع غیر موثر

 13,599,916 %100 13,599,916 انواع چک فروخته شده  

 4,366,308 %100 4,366,308 مشترک مشارکت مدنی  

 1,361,797 %100 1,361,797 بس موقت ارز  

 93,050 %100 93,050 حواله عهده ما ریال  

 6,624 %100 6,624 ما ارز حواله عهده  

 265,851 %15 1,772,343 سپرده نقدی سپرده های ضمانتنامه ها

 1,312,958 %15 8,753,052 پیش دریافت اعتبارات اسنادی و تسهیالت پیش دریافتها

 1,308,440 %15 8,722,935 مدتدار و داخلی  بدهی بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی 

 15,251,105 %25 61,004,421 بدهی به بانکها و موسسات اعتباری کها نزد بانک ملیسپرده های سایر بان

 56,358,598 %40 140,896,495 بدهی به بانک مرکزی بدهی به بانک مرکزی

 روز آینده است: 31خروجی های قطعی نقد بابت تعهداتی که سررسید پرداخت آنها ظرف 

 6,123,259 %100 6,123,259 ت نشده(تسهیالت تعهدی )مصوب شده ولی پرداخ    

 2,495,692 %100 2,495,692 حسابها و اسناد پرداختنی )سایر و تجاری(  

 380,683 %100 380,683 سود سهام پرداختنی  

 27,907 %100 27,907 هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان سایر پرداختی ها

هزینه پرسنلی و حقوق      3,407,237 100% 3,407,237 

 

 1,292,668 %100 1,292,668 هزینه های اداری

 199,702 %100 199,702 مالیات  

   جمع خروجی ها
  

280,100,885 

  
   

 ورودی ضریب ورود 33/12/23مانده  سرفصل ورودی ها   

 24,534,297 %80 30,667,871 اقساط دریافتی اقساط دریافتی تسهیالت

 10,164 %10 101,638 متفرقه دریافتی  خالص کارمزد سایر دریافتی ها 

 277,688 %10 2,776,884 درآمد متفرقه   

   جمع ورودی ها
 

 24,822,149 جمع ورودی ها

   خالص خروجی وجه نقد
  

255,278,736 
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  آید.( بدست می%52گیری از ارقام جداول باال، نسبت پوشش نقدینگی، )در نتیجه، با بهره

 

 =   نسبت پوشش نقدینگی
 HQLA های با کیفیتدارائی

=      133,931,556 = 52% 
 255,278,736 روز آینده 30خالص جریان خروجی در 

 

گردد، بانک باید با تجدید نظر در ساختار اقالم ترازنامه خود، نسبت به طور که مالحظه میهمان     

 بهبود این نسبت تالش نماید. 

باشد می 3فقط یک مدل و ماکت ابتدایی از خواسته اصلی بیانیه بال  شایان ذکر است، مثال فوق     

سازی این نسبت برای بانک ملی، ریسک نقدینگی رود با انجام تحقیقات بیشتر و بومیکه انتظار می

 های مالی بانک فراهم گردد.بانک به طور مستمر رصد و موجبات تقویت ساختار صورت
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