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 ریسک و مدیریت ریسک -1
 

 مقدمه 1-1
 

 از بخشدی  و در واقدع  وجدود داشدته   بشدری  زنددگی  در دور سالیان از که مفهومی ؛است مفهوم یک 1ریسک

 تکنولدویی   انباشدته از  جامعده  بده  شد تا بشدر  موجب مفهوم این. است بدو تولد از هاانسان ما روزمره زندگی

 تنها آدمی ،در کارها استاز ریسک  اجتناب ،انسان طبیعی تمایلبدیهی است که  .یابد دست امروزی پیچیده

  باشد.در پی آن منفعت خاصی که کسب فرصت یا  دهدمی 2تن به خطر زمانی

 و بنیدان  طرف، یک از آن، در انسان که بوده "سازمانی هزاره" سوم، هزاره که پذیرفت بایستی ،از سوی دیگر

 ایدن  امدروزه، . اسدت  آنها سوی از شده ایجاد حصار در محصور  دیگر طرف از و هاسازمان تشکیل اصلی  محور 

 هدر  توفیدق  در اساسدی  شدر   امدا  ؛نمایندمی تعیین را انسانی جوامع زندگی کیفیت که باشندمی هاسازمان

 باشد.رو میغیرمنطقی پیش هایپذیرفتن ریسکها و اجتناب از حداکثری از فرصت گیریسود نیز، سازمانی

 ارتباطدات،  و اطالعدات  فنداوری  توسدعه  پیشرفته، و نو هایتکنولویی رواج رقابت، شدت محیطی، یچیدگیپ

 هدای دارایدی  تملک از هاسازمان گیریمتسَ و محیطیزیست مسایل خدمات، و کاالها عرضه نوین هایشیوه

 بدا  خدود  حیدات  دوران در هدا سدازمان  اسدت  شده موجب که است ایعمده عوامل از …و نامشهود به مشهود

موسسدات مدالی و    ،در این بدین  .شوند مواجه اینشده بینیپیش حتی و زیاد مخاطرات و متعدد هایریسک

ه اقتصادی و اجتماعی کشورها و بدا  با توجه به جایگاه ویژه و نقش انکار ناپذیر آنها در توسع ،هاباالخص بانک

هدا  در مقایسده بدا سدایر سدازمان    تری متنوعهای متعدد و با مخاطرات و ریسک ،عنایت به ماهیت کاری خود

 باشند.مواجه می

بده وقدوع پیوسدته در     مدالی  هایبحران مواجه با های بسیاری دراین امر زمانی تجلی بیشتری یافت که بانک

-ریسکبه دلیل عدم توجه به ، (میالدی 2118و  2117های سال طیالخصوص علیم)اوایل قرن بیست و یک

  ورشکستگی گردیدند.ها، دچار ه با آنههای مترتب و اتخاذ راهکاری برای مواج

                                                           
1 Risk 

 را ریسدک  تدوان مدی  تعداریف  براسداس ها تفاوت مداهیتی چشدمگیری وجدود دارد،    ظاهری معنایی بین دو وایه ریسک و خطر، بین آنعلیرغم نزدیکی  2

 "گدرفتن  قدرار  آسدیب  معرض در ،ریسک" ولی است "رسانآسیب بالقوه منبع یک ،خطر". نمود تعریف "آن شدت و وقوع احتمال حسب بر خطر بزرگی"

 خطدر  ،باشدد  باالتر ریسک درجه چه هر اینکه ضمن .شود کم آن ریسک ،کنترلی اقدامات دادن انجام علت به اما باشد بزرگ است ممکن خطر یک. است

 .شودمی تربالفعل
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 در را ،بدانکی  مشدکالت  أمنشد  بدا  ،اقتصادی هایبحران بروز دلیل عمده ،اقتصادی گرانتحلیل، افزون بر این

ایجداد فرهنگدی   ، لدذا . اندد دانسدته  ریسک مدیریت حوزه در مالی موسسات و هابانک سازمانی فرهنگ ضعف

 دربداره  اقددام  وتحلیدل   و تجزیده  شناسائی، قابلیت که گروهی و فردیو عملکردی  رفتاری مبتنی بر توانایی

پیشرفت و بقا ضامن وجود آن است که  از اهم اصولی سازد فراهم سازمان یک در را آتی و جاری هایریسک

-بانک در مالیهای بحران درباره 3(IIFالمللی)موسسه مالی بین گزارش در که ایگونهه ب ؛باشدها میسازمان

در  ریسدک  مدیریت در عامل مهمترین مستحکم، سازمانی ریسک فرهنگ ایجاد" که است آمده جهانی های

 ."است هابانک

 هدای ریسک مدیریت برای اییکپارچه و خاص فرایندهای تعریف ،المللدر نظام کنونی بانکی بین الوصف،مع

 در یک موسسه مالی بلوغ های، از اهم مشخصهکه مبتنی بر فرهنگ جاری ریسک در بانک نیز باشد ،مترتب

به اهمیت آشنایی همکاران بدا ایدن    و با توجه ، در راستای اشاعه فرهنگ ریسک در بانکبر این اساس .است

کسدب  ضدمن   ،رود تا همکاران گرامدی بدا مطالعده آن   گردیده و انتظار می تدوینتهیه و  حاضر مقوله، جزوه

نظر قرار امعان توجه و مورد  ،خوددر امور محوله  ، مراتب رابانکیدر حوزه ریسک  مقدماتیبا مفاهیم آشنایی 

 دهند.

 

 و مدیریت ریسک ریسکتعاریف  2-1
 

 برخی از آنها عبارتند از:ریسک، در لغت دارای معانی مختلفی است که 

گذاری )مانند سهام یا کاال( ارزش خود را از دست شانس اینکه یک سرمایهاحتمال ضرر یا آسیب؛  .1

 4بدهد؛ در معرض خطر بودن؛

 5احتمال وقوع اتفاقی بد، ناخوشایند یا خطرناک؛ عملی که ممکن است نتایج بدی داشته باشد؛ .2

 6ممکن است رخ دهد؛احتمال وقوع اتفاق بد؛ اتفاق بدی که  .3

تعاریف مختلفی نیز برای آن ارائده  گردد، لذا را شامل می متعددی مفاهیم ریسک وایههمانطور که ذکر شد، 

-های مختلف دارای معنا و مفهوم متفاوتی با یکدیگر میهر یک از این تعاریف در شرایط و حوزه کهگردیده 

 گردد:میها اشاره که در ادامه به چند مورد از آن باشند

                                                           
3 Institute of International Finance 
4 https://www.merriam-webster.com/dictionary/risk 
5 https://www.ldoceonline.com/dictionary/risk (From Longman Dictionary of Contemporary English) 
6 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/risk 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/risk
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 سازمان بین(.المللی استانداردریسک عبارت است از تاثیر عدم قطعیت در اهداف/ISO) 

 ر خواهدد گذاشت.)اسدتاندارد مددیریت    ست از شانس وقوع چیزی که بر اهدداف تداثی  ا ریسک عبارت

 (AS/NZS0334/ریسک استرالیا/نیوزلند

 تاثیر مثبت یا منفی بر روی اهداف باشد که در صورت وقوع، غیرقطعی می یریسک رویداد یا شرایط

 (PMI/پرویه خواهد داشت.)انجمن مدیریت پرویه ایاالت متحده امریکا

 شکسدت در دسدتیابی بده اهدداف پدرویه       باشدند کده ممکدن اسدت باعد      ها آن عواملی مدی ریسک

 (APM/شوند.)انجمن مدیریت پرویه انگلستان

 مدالی  و اقتصدادی  نامده وایه).گویندد مدی  یسدک ر را گدذاری سدرمایه  گیدری انددازه  قابل و بالقوه زیان 

 (Bourseiness/سبورسینِ

-می گفته ریسک آن، شده بینیپیش بازده از گذاریسرمایه واقعی بازده انحراف احتمال ، بهمالی مباح  در

 بدرای . وجدود دارد  نیدز  گدذاری سدرمایه  اصدل  از بخشدی  یا همه رفتن دست از احتمالکه بر آن اساس  شود

 سدنجش،  ایدن  معیارهدای  تدرین مهدم  از یکدی . دارد وجود متفاوتی معیارهای ،گذاریسرمایه ریسک سنجش

 .گردید معرفی 7مارکویتز هریتوسط  بار اولیناست که  گذاریسرمایه یک بازده معیار انحراف

 آیندده  احتمدالی  تغییدرات  ،تعریف این براساس .داندمی عایدی نوع هر در نوسانات هرگونه را ریسک ،8گالیتز

 دارد امکدان  بندابراین  و سدازد مدی  مواجده  ریسدک  بدا  را مدا  ،منفی چه و مثبت چه ،خاص شاخص یک برای

 قابلیدت  کده  است آینده به اطمینان عدم نوعی ریسک، بر این اساس .سازد متضرر یا و منتفع را ما ،تغییرات

 فقدط  بلکده . نیسدت  ریسدک  کرد، محاسبه را آینده به اطمینان عدم میزان نتوان اگر. باشد داشته را محاسبه

 . مطلوب باشد هم و نامطلوب هم تواندمی که است اطمینان عدم

 در ایدن دیددگاه   .دارد توجده  نوسدانات  منفی جنبه به تنها که دارد وجود ریسک خصوص در دیگری دیدگاه

 1هیدوب  به عنوان مثدال،  . شودنمی سدود احتمدال شدامل و گیدردمدی بدر در را زیان احتمالعموماً،  ریسک

  .کندمی تعریف سرمایه دادن دست از یا درآمد کاهش احتمال را ریسک

 امور انجام در قطعیت عدم از ناشی زیان و ضرر بروز احتمال مفهوم به ریسک ،در مباح  مالی کلی حالت در

 عدم این مواقع گاهی .است پیرامون محیط از ما جانبه همه و صحیح شناخت و کامل اطالعات نبود دلیل به

 داشته همراه به نیز را هاییهزینه و مشکالت قطعاً که شده مطلوب و حاصله نتایج بین تفاوت موجب قطعیت

 .است ریسک آورنده وجود به ،خود نوبه به و

                                                           
7 Harry Markowitz 
8 Galitz 
9  Hube 
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 و خطرنداک  یا مضرّ پیشامدی رخداد احتمال ترکیب عبارت است از ریسک یکمّ متداول تعریف و در نهایت،

 توان گفت:در واقع می .داریم قرار آن معرض در ما که است پیشامد این هایآسیب یا صدمات شدت

 ریسک = (رخداد یا پیشامد احتمال) * (رخداد یا پیشامد از ناشی زیان)

 

، مختلدف  هدای سدازمان  اثربخش وا کار هدایت زمینه که کنترلی وکارهای ساز مهمترین از یکیاز سوی دیگر 

 از کده  اسدت  تدابیری مجموعه ،آورد می فراهم را مالی نهادهای دیگر و اعتباری موسسات ها،بانک خصوصبه

 و طراحدی  متندوعی  الگوهدای  داخلدی  هدای کنترل برای .شودمی یاد11"داخلی هایکنترل" عنوان تحت آنها

 الگدوی ، کداربرد  گسدتر   و اثربخشی جامعیت، نظرنقطه از آنها ترینمعروف و مهمترین لیکن ؛اندشده معرفی

 داخلی کنترل نظام الگو، این در .است (COSOی)تردو کمیسیون حامی هایسازمان کمیته ازسوی مطروحه

 ،"ریسک ارزیابی و شناسایی" ،"کنترلی محیط" از عبارتند که است شده تشکیل پیوسته هم به عنصر پنج از

 ایدن  از یدک  هر ".هانارسایی اصالح و نظارت ارزیابی، خود "و ،"ارتباطات و اطالعات" ،"کنترلی هایفعالیت"

 را داخلدی  هایکنترل اهداف به دستیابی مجموع، در که است رهنمودهایی و هاتوصیه بر مشتمل عنصر، پنج

 .کنندمی دنبال

 

 

 مددیریت در  هدای روش سیستماتیک کاربرد ریسک مدیریتتوان اذعان داشت می موارد مطروحهبا توجه به 

 .باشدمیاز اهم فرایندهای آن  "شناسایی و ارزیابی ریسک"بوده که  ریسکو کاهش  کنترل

 

                                                           
 توسط هیات که است مستمری هایکنترل دیگر و عملیاتی مالی، کنترلی یندهایفرا از منسجمی مجموعه، (Internal Controls)های داخلیکنترل 10

 31/13/1386/مب مورخ 1172آید )بخشنامه شماره می در اجرا به سازمان سطوح شده و در تمامی طراحی اعتباری موسسه ارشد مدیریت و مدیره

 .ج.ا.ا.(بانک مرکزی 

هاي  کنترل
داخلی

یمحیط کنترل

شناسایی و  
ارزیابی ریسک

هاي  فعالیت
کنترلی

اطالعات و  
ارتباطات

خودارزیابی، 
نظارت و اصالح 

هانارسایی
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 ، به هنگام، شفاف، فراگیر و ساختار یافته مند،، مدیریت ریسک به عنوان فرایندی نظام11نوین هایدیدگاهدر 

به سازمان است و برای هر سازمانی مطرح بوده که مبتنی بر کلیه اطالعات داخلی و خارجی مربو   ،مستمر

ها و عوامل اقتصادی، تولیدی، انسانی، فرهنگدی و...  قطعیتبه صورت منحصر به فرد و با ملحوظ نمودن عدم

وجب بهبود مستمر آن گردد. مدیریت گردد تا ضمن ایجاد ارزش برای سازمان، از آن حفاظت و مطراحی می

پویا، حساس به تغییرات، مستمر و  یندیبه عنوان فراانی است و یندهای سازمجزئی جدانشدنی از فراریسک 

 باشد.های سازمان مبتنی بر آن میگیریپاسخگو، بخش اعظمی از تصمیم

 و تجزیه ارزیابی، شناسایی، یندفرا از است عبارت ریسک مدیریت 12طبق تعریف بانک مرکزی ج.ا.ا.در نهایت، 

 موسسده  اهدداف  به دستیابی بر نامطلوبی تاثیرات که ایعمده هایریسک به نسبت مناسب واکنش و تحلیل

 شدرایط  براسداس  بایسدت مدی  ریسک مؤثر مدیریتبر این اساس،  .نهاآ بر مستمر نظارت نیز و دارند اعتباری

 .شود هنگامبه مستمر طور...( به و تکنولوییکی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،)محیطی متغیر

 

 ریسک مدیریت یندفرا 3-1

لیکن از مفاهیم نسدبتاً مشدترکی ندزد    کند؛ پیروی نمیالگوی واحد، ثابت و متقنی  از فرایند مدیریت ریسک

 هدای مختلدف، بدا عنداوین    یم، طبق دیددگاه کارشناسان و متخصصین این حوزه برخوردار است که این مفاه

ما هدف تمامی ایدن الگوهدا، در   نمایند. ارا ایجاد می متفاوتیالگوهای  گیرند کهمختلفی در کنار هم قرار می

ای از عندوان نمونده   مترتب بر هر سازمان است. با این توضدیح، الگدوی ذیدل، بده     یهانهایت مدیریت ریسک

 گردد:مطرح می، ریسک مدیریت فرایندالگوهای موجود و رایج 

                                                           
 المللی استاندارد ، سازمان بین2111، منتشر شده در سال  31111استاندارد ایزو  11
 بانک مرکزی ج.ا.ا 31/13/1386ورخ م 1172بخشنامه شماره مب/ 12

شناسایی

ارزیابی

اجراتصمیم گیري

نظارت و کنترل
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 شناسایی -الف

 را شناسدایی  .شدوند مدی  شناسایی بالقوه یهاریسک تمام ریسک، مدیریت برای شده تعریف محدوده یک در

 مسدتلزم  ها،ریسک تمام شناسایی. کرد آغاز تهدیدها شناسایی با یا بالقوه هایریسک منابع تحلیل با توانمی

 شناسدایی  در سدازمان  نداتوانی الزم به ذکر است  است. محیط درونی و بیرونی سازمان به نسبت کافی دانش

 .است مهم ریسک یک خود نیز ریسک

 ارزیابی -ب

 عندوان  بده  کده  معناسدت  بددان  این. شود و ارزیابی گیریاندازه آن میزان باید ریسک، منابع شناسایی از پس

 یک سودآوری ،مثالً)ریسک هایمحرک تاثیر میزان همچنین و نکول احتمال باید اعتباری، ریسک برای مثال

. اسدت  گذشته رخدادهای کامل آماری تحلیل نیازمند ریسک ارزیابی. کرد تعیین نکول احتمال بر را( شرکت

 ریسک گیریاندازه برای های تجربی بر اساس دانش خبرگانمدل از باشند، محدود گذشته رخدادهای وقتی

 .شودمی استفاده

 گیري(تعیین استراتژي)تصمیم -ج

 :بندی کردتوان به چهار دسته طبقهرا می ریسکهای مواجهه با استراتژی

 مدثالً   کده  معناسدت  بددان  این. است آن از اجتناب ریسک، برای ساده حل راه یک: ریسک از اجتناب

 گذاریسرمایه است، نشده درک درستی به هاآن ریسک یا دارند باالیی ریسک که محصوالتی در نباید

 . شود

 سازمان بدا اتخداذ تصدمیماتی همچدون اصدالح فرایندد، اسدتفاده از         که معناست بدان: ریسک کاهش

 های مترتب بر خود را کاهش دهد. ریسکها و ... تکنولویی جدید، افزایش کنترل

 شود می پذیرفته سازمان استراتژی از بخشی عنوان به "ریسک" حالت این در: ریسک پذیرش. 

 شودمی منتقل های بیمه،سازمان، همچون شرکتخارج از  به ریسک حالت، این در: ریسک انتقال . 

قبول "و  "اجتناب از ریسک"به دو صورت کلی  است ممکن ریسک مواجهه با هایاستراتژیشایان ذکر است، 

 به عنوان راهکارهای قبول ریسک عنوان گردند. "کاهش، پذیرش و انتقال ریسک"نیز مطرح شده و  "ریسک

 اجرا -د

-که این امر نیز مستلزم تعیدین برنامده   بود خواهد آن اجرای نوبت شد، تعریف ریسک مدیریت راهبرد وقتی

 های ذیربط اجرای استراتژی است.های دقیق و جامع در تمامی حوزه
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 نظارت و کنترل -ه

نظارت  فاز در حقیقت در. شودمی کنترل کامل طور به ریسک، مدیریتتعیین شده برای  استراتژی اثربخشی

تعیین شده کاهش یافته است  یهااستراتژی با تطابق در ،شناسایی شده ریسکِ که شودمی بررسی ،کنترلو 

 . گیرد صورت الزم اصالحی اقدامات ،نیاز صورت دریا خیر تا 

بایسدت بده طدور مدداوم و در تمدام      الزم به ذکر است فرایند مدیریت ریسک یک فرایند مستمر بوده که می

 کاری موسسات مالی به آن توجه ویژه شود.محصوالت و سطوح خدمات، 

 

 بانکداری درریسک مدیریت  4-1
 

. دارد وجود ذاتی طور به کنند،می اجرا را گریواسطه نقش که بانکداری حرفه در ریسک، مدیریت و پذیرش

 بدر  در را موسسه در تاثیرگذار هایفعالیت تمام و است مالی موسسه هر اصلی نظام ریسک مدیریت واقع، در

 ،مختلدف  مدالی  موسسدات  و هدا باندک  در. اسدت  های مترتب بر آنریسک کنترل و کاهش به دنبال گرفته و

 اعمال مراتبی سلسلهو به صورت  مختلف سطوح در زمان هم و گسترده طور به ریسک، مدیریت هایفعالیت

 :از عبارتند سطوح این. گرددمی

 : راهبردی سطح -الف

 تعیین مثال، به عنوان. است مدیره هیات اعضای و ارشد مدیران برعهده ریسک مدیریت از بخش این وظیفه

به  ریسک مدیریت راهبردهای و هاسیاست تدوین ،)اشتهای ریسک موسسه(ریسک به موسسه گرایش میزان

 . گیرندمی قرار حوزه این در ،قابل قبول یسطح در بازده و ریسک بین تعادل حفظ منظور

 : کالن سطح -ب

 طدور ب. اسدت  آن بدا  مرتبط کاری خطو  تمام و کار و کسب حوزه در ریسک مدیریت دربرگیرنده سطح این

-مدی در سدازمان   ریسدک  مددیریت الزم برای  اجرایی هایتعیین کننده برنامه که یواحدهای و مدیران کلی،

 .گیرندمی جای بخش این در ،باشند

 : خرد سطح -ج

 صدورت  آن طریدق  از سدازمان  عملیدات  واقدع،  در کده  اسدت  هاییحوزه در ریسک مدیریت شامل سطح این

 هدای فعالیدت . در مقایسه با سایر سطوح بیشتر است در این سطح ریسک احتمال ایجاد نتیجه، در و پذیرفته

 عهدده  بدر  را ریسدک  پذیرش وظیفه سازمان، سوی از که است افرادی عهده بر سطح این در ریسک مدیریت
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 ذکدر  خدرد  سدطح  در ریسک مدیریت هاینمونه از توانمی را تسهیالت اعطای بخش و صف نیروهای ،دارند

 مدیریت سوی از تنظیمی هایدستورالعمل و رویکردها طریق از بخش، این در ریسک مدیریت محدوده. نمود

 .گرددمی تعیین کالن سطح

 

 هادر بانک ریسک مدیریت اهداف 5-1
 

 حاصدل  سرمایددده و درآمد هایزیان از مستقیم طور به یا که است بالقوه زیانی مالی، مؤسسه یک در ریسک

 اهداف به دستیابی برای را بانک توانایی که است هاییمحدودیت از برآمده غیرمستقیم صورت به یا و شودمی

 پرتفدوی  داشدتن  و هدا فعالیدت  ماهیدت  به توجه با ها،بانک زمینه این در. دهدمی کاهش خود مالی و تجاری

 پدذیرش  درگدرو  بانکدداری  صنعت حیات نوعی، به. اندمواجه هاریسک از مختلفی انواع با دارایی، از گوناگونی

 . نمود مدیریت را آن توانمی تنها و نیست پذیرامکان آن از اجتناب که ایگونهه ب است، ریسک

 سدپرده  نیدز  و سدهامداران  برای که اندیافته سازمان هدف این با "سود جویای هایسازمان" عنوان به هابانک

 هدا بانک از بنابراین است، ناپذیر گریز سودآوری، برای خطرپذیری که آنجا از. باشند داشته سودآوری گذاران

 ریسدک،  مددیریت  هایبرنامه ازاصلی  هدف اینکه به توجه با. شودمی یاد "پذیرریسک هایماشین" عنوان به

 از هددف تدوان نتیجده گرفدت کده     می بنابراین آن، کامل حذف نه است قبول قابل حدود به ریسک رسانیدن

 :است زیر هایفعالیتسازی و نهادینه نمودن پیاده ،بانکی نظام در ریسک مدیریت

 باشند. داشته آن از درستی درک ،ریسک کننده مدیریت یا پذیرنده افراد 

 محدوده در مدیره هیات طریق از دهندمی قرار زیان معرضدر  را مالی هایموسسه که هاییریسک-

 .گردند تدوین قابل قبول ای

 مددیره  هیدات  سدوی  از شدده  تددوین  هدای هدف و راهبردها راستای در ،هادر فعالیت پذیریریسک 

 .پذیرد صورت

 کند جبران را پذیریریسک میزان انتظار، مورد بازده. 

 باشد روشن و صریح ریسک، پذیرش خصوص در شده اتخاذ هایتصمیم. 

 باشد دسترس در گیرضربه عنوان به کافی سرمایه شده، پذیرفته هایریسک برابر در. 
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 هابانک در هاریسک انواع بندیطبقه 6-1
 

های بدانکی در چهدار مقولده: مدالی،     ریسک ها مواجه هستند. عموماًها در جریان عملیات با انواع ریسکبانک

های مالی اگر به خوبی مددیریت  شوند. ریسکبندی میطبقههای رویدادی)وقایع( عملیاتی، تجاری و ریسک

تدوان بده ریسدک اعتبداری، ریسدک      های مالی میاز انواع ریسک انجامند.ها میبه زیان بانک مستقیماً نشوند

ای دارند که ممکن های مالی، وابستگی درونی پیچیدهو... اشاره نمود. همچنین ریسک بازارنقدینگی، ریسک 

سک کلی بانک را افزایش چشمگیری دهند. برای مثال یک بانک که به مبادالت ارزی با خدارج  است نمای ری

گیرد، اما اگدر ایدن باندک    پردازد به طور طبیعی در معرض پذیرش ریسک مبادالت ارزی قرار میاز کشور می

هدایی  ککرده باشد، عالوه بدر ریسدک شدکاف در معدرض ریسد     تطابق زمانی را در تعهدات آتی خود رعایت ن

 گیرد.قرار مینیز ریسک نقدینگی همچون 

ای و های رایانههای داخلی شامل فناوریهای عملیاتی به ساختار سازمانی یک بانک و عملکرد سیستمریسک

های سنجد. ریسکها وابسته است که سوء مدیریت و تقلب را میها و رویهها و رعایت سیاستیا سایر فناوری

هدا، عوامدل حقدوقی و مقرراتدی،     تجاری بانک، شامل عوامل کدالن اقتصدادی، خدط مشدی    تجاری به محیط 

هدای  های وقدایع یدا رویددادی شدامل تمدامی ریسدک      ها مربو  است. ریسکزیرساخت مالی و نظام پرداخت

تواند عملیات بانک را به خطر انداخته و یدا وضدعیت مدالی و    برونزایی است که در صورت با اهمیت بودن می

 یت سرمایه را تضعیف نماید. کفا
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 هابانک در مهم و اساسی هایریسک 7-1

 

 هدا ریسک بعضی بانکی، حوزه در متفاوت هایدیدگاه با مختلف هایبندیطبقه و متعدد هایریسک وجود با

 ایدن  نیدز  مدا  کشدور  در کده  اسدت  بوده خاصی توجه مستلزم ،13بال کمیته جمله از المللیبین ناظران نظر از

 اعتبداری،  ریسدک  از عبارتندد  هدا ریسدک  این. شود توجه هاآن به است الزم و داشته عینی مصداق هاریسک

 .پرداخته خواهد شدها آن بهطور کامل به ادامه در که نقدینگی ریسکو  بازار ریسک ،عملیاتی ریسک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 های بعدی توضیحات الزم ارائه خواهد شد.های آن در بخشدرخصوص کمیته بال و دستورالعمل 13

ریسک های اساسی و مهم در بانک ها

یسک نقدینگی ریسک بازاررریسک عملیاتیریسک اعتباری
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 ریسک اعتباری -2
 

 

 مقدمه 1-2
 

ها و موسسات اعتباری در تخصیص اعتبارات و تسهیالت بانکی، بررسی های اصلی بانکامروزه یکی از دغدغه

هدا و تسدهیالت   ن ذخدائر باندک  دباال بویکی از دالیل اصلی توان گفت باشد. میو ارزیابی ریسک اعتباری می

وثر هدای مد  گیدری ریسدک اعتبداری و سیسدتم    های مناسب اندازه، نبود مدلایی سوخت شده و یا معوقهاعط

ریسک اعتباری که از آن به عنوان احتمال وقوع زیدان ناشدی از عددم     باشد.می این حوزهمدیریت ریسک در 

شدود، بده سدبب    یا تمایل مشتری یاد مدی  اییبازپرداخت اصل و سود تسهیالت اعطایی به دلیل نداشتن توان

ها قلمداد شده، به نحدوی  بانکترین مخاطره گسترده آن، همواره اساسی تحوالت قدمت و میزان اثرگذاری و

بایسدت بده نحدو مناسدبی     که در صنعت بانکداری به عنوان چالش هزاره سوم معرفی گردیده اسدت کده مدی   

 مدیریت گردد.

 

 تعریف ریسک اعتباری 2-2
 

ریسک اعتباری را نوسان ارزش تسهیالت و اوراق مشتقه بده واسدطه تغییدر در کیفیدت اعتبداری تسدهیالت       

ی یدا عددم   تباری را زیان ناشدی از عددم تواندای   دانند. در واقع ریسک اعطرف معامالتی بانک میگیرندگان یا 

کنند. به بیان دیگر ریسک اعتباری عبارت است از احتمدال  تعریف می ،تمایل مشتری به انجام تعهد پرداخت

 عدم بازگشت منابع بانک توسط بدهکاران از جمله مشتریان اعتباری.

شود، ریسدک اعتبداری باندک افدزایش     تسهیالت گیرنده به علل مختلف با بحران مالی مواجه میهنگامی که 

هدا و  های تسهیالت گیرنده از طریق ریسک اعتبداری بدر ریسدک باندک    یابد، به عبارتی دیگر کلیه ریسکمی

و کمیته بدال  گذارد. بدین سبب ریسک اعتباری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده موسسات مالی اثر می

 ای دارد.نیز بر شناسائی و کنترل این ریسک تأکید ویژه

در تعریف دیگر، این ریسک عبارت است از ریسک ناشی از عدم اطمینان بانک بده تواندائی یدا تمایدل طدرف      

طدرف حسداب از اشدخاص معمدولی      مل به تعهداتش به دلیل وجود تعددحساب یا مشتری یا متعهد برای ع
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ا. در واقع انواع ریسک اعتباری عبارتند از ریسک اعتباری خاص که شامل احتمال عدم ایفای هگرفته تا دولت

تعهد در نتیجه شرایط خاص متعهد به بانک است و ریسک اعتباری سیستماتیک که شامل عدم ایفای تعهد 

 مانند رکود و بحران اقتصادی است.مشتریان در نتیجه شرایط اقتصادی بخش اعظمی از 

 نیز یاد شده است. " 14نُکول ریسک "شایان ذکر است در بعضی از منابع از ریسک اعتباری تحت عنوان 

 

 منابع و علل ریسک اعتباری 3-2
 

 "بدرون سدازمانی  عوامدل  عوامدل درون سدازمانی و   "مطالبدات غیرجداری بده دو دسدته کدالن        ایجداد  عوامل

متقاضی تسهیالت، فقدان افراد مجرب و متخصص شوند. ضعف در تشخیص اهلیت و ظرفیت بندی میتقسیم

ای و در خصوص اخذ و تطبیق اطالعات مشتری با پرسشنامه اعتباری تکمیل شده، فقددان صدالحیت حرفده   

هدا بده نظدام متمرکدز     تعهدی کارشناسان بانک، وجود نواقص در سیستم اعتبارسنجی، عدم دسترسی باندک 

)کوتاه توجهی بده ندوع نیداز مشدتری    رفیت اعتباری مشتری، بیاطالعات، عدم تطبیق وثایق و تضمینات با ظ

ای و های صادره، تغییر مدیریت شعب بانک به صدورت دوره مدت یا بلند مدت(، عدم توجه کافی به بخشنامه

در نتیجه عدم امکان پیگیری جدی وصول مطالبات غیرجاری، عدم امکان شناسایی اموال بددهکاران توسدط   

 مطالبات غیرجاری تلقی شده است. ایجاد مل درونی ها و... از عوابانک

هدا،  ، تغییرات نرخ ارز، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود باندک انین و مقرراتِ وضع شده به نفع بدهکارهمچنین قو

های پولی و مالی و تغییرات مکرر ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، عدم ثبات سیاست

از البتده   باشدند. نظدام بدانکی مدی    در مطالبات غیرجداری افزایش سازمانی ات از عوامل بروندر قوانین و مقرر

هدای  شود. ریسک سیستمی نشانگر چالشتلقی می نیز دیدگاه کالن، ریسک اعتباری پیامد ریسک سیستمی

چدرا کده    ،کنندگان بازار مالی در انجام تعهددات اعتبداری اسدت   مالی بزرگ است که نتیجه ناتوانی مشارکت

 کنندگان ممکن است منجر به ناتوانی بقیه فعاالن در ایفای تعهدات خود شود. ناتوانی یکی از مشارکت

ای از چندین رویداد و رخدداد گونداگون اسدت کده     بنابراین ریسک اعتباری در واقع نشات گرفته از مجموعه

باری، در یدک نگداه کلدی مندتج  از     برخی قابل کنترل و برخی از کنترل ما خارج هستند. در واقع ریسک اعت

                                                           
. در "قابل پرداخت در موعدد سررسدید اسدت    ناتوانی در بازپرداخت مبلغ"ا رد است. نکول در لغت به معنای عدم قبول ینکول در زبان عربی به معنای  14

ندد کده   اصطالح مالی، اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته است به تمام یا بخشدی از تعهدداتش، خواسدته یدا ناخواسدته، عمدل کندد، گوی       

 شود. انجام داده است که منجر به ریسک اعتباری می "نکول"
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هدا،  و یا مسائل داخلی نظیر تغییدر دولدت   سپتامبر11همچون حادثه  المللیهای بینعوامل مختلفی با جنبه

 باشد.ها مانند مدیریت ضعیف، محصوالت بد و... میل مختص شرکتیا مسای صنایع ها،سیاست

 

 مدیریت ریسک اعتباری 4-2
 

های سیستماتیک مددیریت بدرای کنتدرل و کداهش ریسدک      یعنی استفاده از روشمدیریت ریسک اعتباری 

 ریسک به واکنش مناسب و تحلیل تجزیه و ارزیابی شناسایی، یعنی اعتباری ریسک مدیریت فرایند. اعتباری

 و اجتمداعی  سیاسدی،  محیطی)اقتصدادی،  متغیدر  شدرایط  بده  توجده  بدا  آنهدا  بر مستمر نظارت نیز و اعتباری

ها و موسسات اعتباری نگهداشت شدت ریسک در های اعتباری بانکهدف از مدیریت ریسک تکنولوییکی...(.

ریسدک، در آن باندک    در معرضبازگشت اعتبارات بانکی  احتمالها است تا از این طریق، آستانه تحمل بانک

 افزایش یابد.یا موسسه اعتباری 

 

 اهمیت مدیریت ریسک اعتباری 5-2
 

تدرین و بزرگتدرین ریسدک مربدو  بده کسدب وکدار        های بانکی، ریسک اعتباری قددیمی انواع ریسکدر بین 

بانکداری است، به طوری که بیشترین تحقیقات در حوزه مدیریت ریسک بانکداری به حوزه ریسک اعتبداری  

هدا، ریسدک   دهد که مهمتدرین دلیدل مشدترک ورشکسدتگی باندک     ها نشان میاختصاص یافته است. بررسی

ها، بزرگترین و مهمترین منبع ریسک اعتباری، تسهیالت اعطایی است، هر چند اعتباری است. در بیشتر بانک

های بین بانکی، معامالت ارزها، تسدویه، تضدامین و بده    معامالت، تراکنش همچون یهای بانککه سایر فعالیت

 کنند.عتباری بر بانک تحمیل میترازنامه نیز تا حدودی ریسک ا زیرخطهای ترازنامه و طور کلی فعالیت

هدا مثدل ریسدک اعتبداری، ریسدک      تنیدگی و ارتبا  تنگاتنگ اندواع ریسدک  هم به دراز طرف دیگر با توجه 

عملیاتی و ریسک نقدینگی، تفکیک آنها از هم نسبتا سخت و پیچیده است. با ایدن حدال ریسدک اعتبداری،     

اخیدر،   سدالیان داده است و خصوصداً بحدران اعتبداری     همواره توجه اصلی نهادهای مالی را به خود اختصاص

کمیته بال در راسدتای فدراهم   از این رو تبدیل کرد.  ضروریی را به امر اعتباری وجود نظام مدیریت ریسک

را بده  بده شدرح ذیدل    ها و موسسات مالی، اصولی مدیریت ریسک اعتباری در بانک برای بستر مناسب آوردن

 این ریسک ارائه نمود.ش منظور مدیریت کارا و اثربخ

 ایجاد محیط مناسب برای ریسک اعتباری -
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 اعطای اعتبار بر مبنای اعتبارسنجی دقیق مشتری -

 نظارت بر اعتبار پرداخت شده -

 های مناسب بر ریسک اعتباریاطمینان از وجود کنترل -

 نظارت و بازرسی -

 

 چارچوب مدیریت ریسک اعتباری 6-2
 

 نسبت به توانائی متقاضی در بازپرداخت تسهیالت)تغییرات شرایط مالی( یا ،اطمینانریسک اعتباری از عدم 

گدردد  عدم تمایل متقاضی برای عمل به تعهدات مندرج در قرارداد تسهیالت)بازپرداخت تسهیالت( ناشی می

های مطمئن، متندوع  گردد. استفاده از وثیقهگیری و کنترل میهای متفاوتی اندازهابزارها و روش و به وسیله

های اعتباری از جمله مواردی هستند ها و تضمینگذاری تسهیالت و استفاده از بیمهکردن تسهیالت، قیمت

روش  ،مشتریان مناسبغالب برای شناسائی  رویکردمیالدی  81کنند. تا دهه که به کاهش ریسک کمک می

متقاضیان بود. اما ایجداد مشدکالتی   عدم پذیرش سایر اعتباردهی و  به منظور  صان،قضاوتی خبرگان و متخص

 هدا و ها در اثر افت ناگهانی قیمدت دارائدی  ها، کاهش ارزش وثیقهچون افزایش در تعداد و میزان ورشکستگی

و عملی بدرای کنتدرل    های جدید علمیر به پیدایش مدلمنج ،هاهای خارج از ترازنامه بانکافزایش عملیات

. بنابراین اهمیت مدیریت ریسک اعتباری بیش از پیش خود را نشان داد و این امدر منجدر بده    این مساله شد

)رویکدرد اسدتاندارد( و   15بنددی بیروندی  هایی برای مدیریت ریسک اعتباری مشتمل بر رتبهطراحی چارچوب

 .بندی داخلی گشترتبه

یدا   در ایدن حدوزه باشدند    16بنددی شدناخته شدده   هدای رتبده  توانند موسسده سات بیرونی یا خارجی میموس

رویکدرد دیگدر بدرای مددیریت     . کنندهایی باشند که نهادهای نظارتی داخلی تعیین و سازماندهی میموسسه

بندی های رتبهتمسیس از های معتبر جهانیبندی داخلی است. امروزه اکثر بانکریسک اعتباری برمبنای رتبه

هدا بدا   های مالی و باندک کنند. به عبارت دیگر، موسسهبرای مدیریت ریسک اعتباری استفاده میخود داخلی 
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گیرنددگان و  و مدیریت شایستگی اعتباری قرض بندیطبقهبندی داخلی که از طریق استفاده از سیستم رتبه

  دهند.تباری را انجام میگیرد، مدیریت ریسک اعکیفیت معامالت اعتباری صورت می

هدا و از طدرف دیگدر، افدزایش     های اقتصادی و از بدین رفدتن ایدن حبداب    گیری حبابامروزه، به دلیل شکل

ها، نیاز به بازبینی مدیریت ریسک اعتبداری ضدرورت پیددا کدرده اسدت.      ها و سقو  ارزش وثیقهورشکستگی

هدای مدالی، داشدتن چدارچوبی در     ها و موسسهو بانکبنابراین، با توجه به تغییرات محیطی در اقتصاد کالن 

هدای مدالی   اکثدر موسسده   به همین دلیل است کهیابد که بتوان به آن اتکا کرد. مدیریت ریسک ضرورت می

اندد. بده طدور کلدی     ی کدرده بندی داخلی به منظور مدیریت ریسک اعتبدار های رتبهاقدام به پذیرش سیستم

 بندی داخلی عبارت است از:کارگیری سیستم رتبهمزایای ب

تسدهیالت  و مددیریت   هدا مالی به طور موثرتر به اتخاذ تصدمیم  هایها و موسسهشود بانکباع  می .1

 ضمن کاهش کار اجرایی اقدام نمایند.

گیرنده و کیفیت مبادالت اعتباری را با اسدتفاده از معیداری مشدترک    درک شایستگی اعتباری قرض .2

 کند.تسهیل می

یابی کیفیت اعتباری کل پرتفوی، امکان نظارت بر میدزان مخداطرات اعتبداری و تعدداد     عالوه بر ارز .3

 کند. را فراهم می 17اعتباری گیرندگان در هر رتبهقرض

  سازد.میاعتباری، کمی  برآورد نکول احتمالی در یک رتبهطریق  ریسک اعتباری را از .4

مدالی،   بدرای مددیریت باندک و موسسدات     این سیستم عالوه بر ایده دادن و تشکیل مبانی راهبردی .5

 .آوردفراهم میبازده سودآورتر هستند،  شناسایی مشتریان هدف را که از دیدگاه ریسک وامکان 

 

 امکدان  آوردن فدراهم ( داخلدی  یدا  بیروندی )بنددی رتبده  سیسدتم  از هددف  داشدت،  اذعدان  باید نهایت در

 مدیریت و اعتباری ریسک سازی کمی برای کلیدی مولفه عنوان به خود که است مشتریان اعتبارسنجی

بنددی  مدیریت ریسک اعتباری بر مبنای رتبده کلی مدل چارچوب و که در شکل بعد،  رودمی کار به آن

 داخلی، نشان داده شده است.
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 داخلی بندیرتبه مبنای بر اعتباری ریسک مدیریت

 

 مشتریان اعتباری بندیرتبه یا اعتبارسنجی 7-2
 

از ایدن  های مختلف اقتصادی اسدت.  آوری منابع مالی و تخصیص آنها به بخشها جمعترین فعالیت بانکمهم

هایی هستند که ضمن برخدورداری از ریسدک پدایین بتوانندد     درصدد اعطای تسهیالت به شرکت ها،رو بانک

هدا قدادر بده    شود که باندک بازده متناسب با سود تسهیالت اعطایی را داشته باشند. این امر زمانی محقق می

شناسایی مشتریان اعتباری خود)حقیقی و حقوقی( بوده و بتوانند آنها را براساس توانایی و تمایل نسدبت بده   

هدای  ها به منظدور آگداهی از نیازمنددی   در واقع بانک بندی نمایند.طبقهبازپرداخت کامل و به موقع تعهدات 

های آنهدا بپردازندد. ایدن امدر از طریدق      باید به شناسایی ویژگیمشتریان خود، در اعطای تسهیالت اعتباری 

 شود.می های بانکی از جمله ریسک اعتباریاعتبارسنجی، منجر به کاهش ریسک

شود که در آن میزان اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی، یندی گفته میاارسنجی یا ارزیابی اعتباری به فراعتب

شده که این خود، امکان شناخت بیشتر نسبت به وضعیت و توان مدالی   سنجیده مختلفبا توجه به اطالعات 

 کند. را فراهم می تسهیالتافراد جهت بازپرداخت تسهیالت دریافتی یا امکان سنجش احتمال نکول 

 التیتسده  یو موافقت با اعطدا  یاعتبار سکیر زانیم یو طبقه بند ییشناسا یبرا یروش یاعتبار یبندرتبه

هدای  بداال اسدت. مددل    سدک یبدا ر  انیبده متقاضد   التیتسه یو اجتناب از اعطا نییپا سکیبا ر انیبه متقاض

را کده   امتیدازی  ،التیتسه های گیرندهریاضی هستند که با توجه به ویژگی آماری و ، مدل هاییاعتبارسنج
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از ریسدک  های مشخصی گیرندگان را در دسته التیتسهبیان کننده احتمال نکول متقاضی باشد، محاسبه و 

تواند با اسدتفاده از آنهدا متقاضدیان    هایی، امتیازاتی است که بانک مینتیجه چنین مدل کنند.بندی میطبقه

 بندی کند.را از نظر ریسک نکول رتبه التیتسه

 

 فلسفه و ضرورت اعتبارسنجی -

 کید  سدازی پیداده با توجه به اهمیت و لزوم اعمال مدیریت موثر ریسک اعتباری در شبکه بانکی، طراحدی و  

. چرا که باشدیم ناپذیری و اجتناباصل یهااز ضرورت انیمشتر یبرا یداخل یبندو رتبه یسامانه اعتبارسنج

 انیبدحساب به جامعه مشدتر  انیاز ورود مشتر یریشگیدر پ یقابل توجه زانیبه مای  سامانه چنیناستقرار 

کداهش   یدار یالبات معوق آنهدا را در سدطح معند   تواند حجم مط یم جهینقش داشته و در نتاعتباری بانک 

 یاسدتاندارد گزارشدگر   یباندک بدر مبندا    یمدال  یو ارائده صدورت هدا    هیته یبانک مرکز گریطرف د از دهد.

 بدر  یمبتند  یمال یهاصورت سکیر حیاز اطالعات بخش تشر ینموده که ارائه قسمت یرا الزام 18(IFRS)یمال

IFRS ،کده لدزوم اسدتقرار     اسدت  یداخلد  یرتبه بنداعتبارسنجی و نظام  یریو به کارگ یساز ادهیمستلزم پ

  چنین سامانه ای را دوچندان می کند.

 

 )براي مطالعه(سنجیاهداف اعتبار -

گیرد. هدف اصلی اعتبارسنجی بهبود انتخداب  اعتبارسنجی در راستای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می

های امتیازدهی، آنهدا را  های آتی است. امروزه موفقیت سیستممشتری متقاضی تسهیالت جهت کاهش زیان

یسدک اعتبداری پیشدرفته    گیدری و مددیریت ر  گیری در حوزه انددازه پشتیبان تصمیممهم به عنوان یک ابزار 

تبدیل کرده است. در واقع اعتبارسنجی و امتیازهای مبتنی بر آن برای محاسبه زیان مورد انتظدار در سدطح   

فردی و پرتفوی ضروری است. چرا که به منظور تعیین زیان مورد انتظار، الزم است ریسک نکدول در سدطح   

بداری مبتندی بدر سیسدتم رتبده بنددی اعتبداری        فردی و پرتفوی به درستی برآورد شدوند و امتیازهدای اعت  

بایسدت مددنظر قدرار گیدرد     ورودی ضروری برای این امر خواهند بود. موضوع دیگری که می ،)اعتبارسنجی(

اقتصادی است که سرمایه احتیاطی را بدرای حفاظدت از موسسده     سرمایههمینطور  و برآورد سرمایه مقرراتی

د که این امر مبتنی بر امتیازهای اعتباری نای غیر منتظره تعیین می کنهمالی و سپرده گذاران در برابر زیان

کاربرد دیگر امتیازهای اعتباری مندتج شدده از یدک     (.II ،2114)بال شی از یک فرآیند اعتبار سنجی استنا

گذارای مبتنی بر ریسک که به آن قیمت گذاری تعدیل شده گذاری است. قیمتسیستم اعتبارسنجی، قیمت

های محصول اعتباری را براساس ریسدک درک  شود، قیمت یا دیگر مشخصهنیز گفته می 11بل ریسکدر مقا

شده و اندازه گیری شده به وسیله امتیاز اعتباری تعیین می کنند. در واقع مشتریانی که امتیدازات اعتبداری   

                                                           
18 International Financial Reporting Standards 
19 Risk-Adjusted Pricing 
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خواهند شد. در حالیکه خوبی دارند و ریسک کمی ایجاد می کنند، با نرخ های سود پرداختی کمتری مواجه 

شود و بایدد  های سود پرداختی باالتری اعمال میدر مورد مشتریانی که امتیازات اعتباری ضعیفی دارند، نرخ

شایان ذکر است این  آنها کاهش یابد. عالوه بر آن ضمانت یا وثیقه اضافی از آنها دریافت شود یا مقدار اعتبار

 ندارد. مورد در سیستم بانکی ایران موضوعیتی 

 

 هاي اعتبارسنجی حوزه -

همانگونه که بیان گردید اعتبارسنجی در بانک به معنی سنجش این مسئله است که آیا قرض گیرنده، قدادر  

ها برای پاسخ به ایدن  های اعتباری و بانکموسسه ؟یا خیر خواهد بود به تعهدات خود طبق قرارداد عمل کند

گیرندگان استفاده کنند کده از علدل مهدم آن مدوارد زیدر      تسهیالت م توانند از یک روش برای تماسوال نمی

 است:

، بسیار متفاوت است و تا حدد  گیرندگانتسهیالت های اعتباری انواع فاکتورهای مرتبط با شایستگی .1

ها و اطالعات مرتبط بدا شایسدتگی   مشمول تمام داده بایستویکردهای ارزیابی اعتباری میممکن، ر

تسدهیالت  شایستگی اعتباری هدر یدک از اندواع     جود این، عواملی که تعیین کنندهباواعتباری شود. 

 ایداده وعده مجمیدک  . این مسئله بدین معناست که تعریف باشدمیگیرندگان است، بسیار متفاوت 

یابد. برای مثال، کیفیت اعتباری دولت وابسدتگی  برای کل پرتفوی اعتباری بانک، معنا نمی ،یکسان

های اقتصاد کالن دارد، در حالی که یک شرکت بر پایه کیفیت مددیریت آن  یادی به شاخصبسیار ز

 گردد. ها ارزیابی میدر مقایسه با سایر شرکت

ال، باندک  گیرندگان کامالً متفاوت است. به طدور مثد  تسهیالت ای در دسترس برای انواع منابع داده .2

کده در قالدب ترازنامده اسدت، بدرای بررسدی کیفیدت        هدا  شدرکت  مالی سالیانه تواند از اظهارنامهمی

اعتباریشان استفاده کند، در حالی که برای مشتریان خرد این مسئله امکان پذیر نیست. در خصوص 

تدوان از مشدتریان   هدای مشدابه جمدع آوری شدود. بدرای مثدال، مدی       مشتریان خرد، الزم است داده

 های خود را ارائه کنند. درخواست کرد، اطالعات مربو  به تعهدات و دارایی

هدای تجربدی نشدان    گیرندگان متفاوت اسدت. مشداهده   تسهیالتسطوح ریسک اعتباری برای انواع  .3

هدا  گیرندگان، بسیار متفاوت است. مثالً دولتتسهیالت دهد که میانگین نرخ نکول انواع مختلف می

ها باید ایدن سدطح   بنابراین، بانکهای تجاری دارند. نرخ نکول بسیار پایین تری در مقایسه با شرکت

متفاوت را در ارزیابی ریسک اعتباری در نظر گیرند و براساس آن پرتفدوی اعتبداری خدود را بخدش     

 های هر بخش باشد.بندی کنند. این امر باع  می شود که توان ارزیابی اعتباری، متناسب با ریسک

 



 

22 
 

 NPL نسبت 8-2
 

نگر مدیریت ریسک اعتباری بر مبنای اعتبارسنجی که رویکردی آیندهدر پایان الزم به ذکر است که عالوه بر 

به منظور پیشگیری از رخدادهای ریسک اعتباری است، استفاده از رویکردهای گذشته نگر نیز متداول بوده و  

نماید که مهمترین شداخص در ایدن مقولده    کمک شایانی در جهت کاهش پیامدهای ناشی از این ریسک می

ان مقدرر خدود   شدده، در زمد   دهد چه میزان از تسهیالت پرداختاین نسبت نشان می باشد.می NPLنسبت 

-درصد می پنجالمللی، بین هایتوصیهمجاز این نسبت براساس استانداردها و  حد بازپرداخت نشده است که

 باشد. 

NPL =
مطالبات غیر جاری

تسهیالت نا خالص
 

مرکزی ج.ا.ا. ، مطالبات غیرجاری نظدام بدانکی، بده چهدار طبقده      بندی بانک برمبنای طبقهشایان ذکر است، 

اندد. روندد تغییدرات مقدادیر ایدن      الوصول )یک و دو( تقسیم شدهشکوکمطالبات سررسید گذشته، معوق و م

 ا کاهش ریسک اعتباری باشد.تواند گویای افزایش یمینیز به نوعی طبقات 
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 ریسک بازار -3
 

 

 مقدمه 1-3
 

 درآمددهای  قطعیدت  عددم  به مربو  خطر احتمال عنوان به تواندمی ریسک، معرض در ارزش یا بازار ریسک

 نوسدانات  ،سود نرخ دارایی، قیمت شامل بازار شرایط در تغییر واسطه به مالی موسسه یک معامالتی پرتفوی

 خرید به فعاالنه طور به مالی موسسه که آیدمی وجود به زمانی بازار ریسک. شود تعریف بازار نقدینگی و بازار

 سدرمایه  مقاصدد  برای را مذکور اقالم که هنگامی نه نماید می مبادرت مشتقه اوراق و بدهی دارایی، فروش و

 طدور  بده  معامالتی های فعالیت از ناشی سود. کندمی نگهداری سازی مصون و مالی تامین بلندمدت، گذاری

 و سدپرده  قبدول  مانندد  مدالی  موسسدات  متداول های فعالیت از ناشی سود با جایگزینی حال در چشمگیری

 . است تسهیالت اعطای

 عدالوه . شوند گیری اندازهمدت و بلند مدتکوتاه های دوره در تواند می ناشی از مخاطرات ریسک بازار اثرات

 . نمود تعریف شاخص یک از نسبتی یا و ریسک معرض در منابع مبلغ بصورت توان می را بازار ریسک این، بر

کده در ادامده    "ریسدک سدهام  "و  "، ریسک نرخ ارز"ریسک نرخ سود"عبارتند از  بازار ریسک انواع مهمترین

 گردد.ری درخصوص آنها ارائه میبیشت اتتوضیح

 

 بازار ریسک گیریاندازهالزامات و رویکردهای  2-3
 

 مقدررات  1118 سدال  از دارد، مدالی  موسسده  فعالیدت  تداوم بر ایمالحظه قابل تاثیر بازار ریسک که آنجا از

 لحداظ  مدالی  موسسدات هدای  برای پوشدش ریسدک   موردنیاز سرمایه سطح تعیین در را بازار ریسک گذاران،

 روش دو از یکدی  مطدابق  را خود بازار ریسک معرض در منابعها  بانک 1118 یانویه از اساساین  بر  .نمودند

 :نمودند گیری اندازه بال کمیته رهنمودهای مبنای بر و ذیل

 BIS شده استاندارد چارچوب از استفاده .1

 (ذیصالح مراجع تصویب با) داخلی هایمدل از استفاده .2
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 بدازار  ریسدک  معدرض  در مندابع  ها برای محاسبهمورد استفاده توسط بانک های داخلیمدل شایان ذکر است

 :از عبارتندخود 

 (کوواریانس/واریانس رویکردهای یا) سنجیریسک .1

 تاریخی یا نگرگذشته سازیشبیه .2

 کارلو مونت سازیشبیه .3

 

 ارز نرخ ریسک 4-3
 

 و هادارایی پرتفوی از یگبزر حجم انی،بازرگغیر و انیبازرگ هایبخش در هابانک ارزی هایفعالیت به توجه با

 کده  است ارزی هایبدهی و هادارایی ارزش در تغییر ارز، نرخ ریسک. است ارزی اقالم شامل بانک هایبدهی

 ارز ندرخ  تغییدرات  از ناشدی  زیانهای با را بانک میتواند و آید می وجود به ارز نرخ نوسانات و تغییرات دنبالبه

 . نماید مواجه ترازنامه از خارج یا و داخل اقالم وضعیت درخصوص

 سدت بایمدی  ،ریسدک گیری، پایش و نظارت بدر ایدن   منظور اندازهبه مالی موسساتها و در همین راستا بانک

 اسداس  بدر  و محاسدبه  را خود معامالتی پرتفوی در موجود ارزهای از یک هر ریسک معرض در منابع خالص

ها و رهنمودهدای موجدود در ایدن خصدوص،     نموده و براساس دستورالعمل تسعیر ملی پول واحد به روز نرخ

 .نمایندسرمایه الزم برای پوشش ریسک نرخ ارز را برآورد 

 

 سهام نرخ ریسک 5-3
 

های خود را صرف خرید ، بخشی از داراییگذاریسرمایههای ها و موسسات به ویژه شرکتبسیاری از شرکت

ند. ریسدک  باشد کنند و به همین علت با ریسک تغییرات قیمدت سدهام مواجده مدی    سهام یا اوراق قرضه  می

درآمد هر سهم مربدو   بخش ریسک مربو  به تغییرات قیمت و ریسک مربو  به تحقق  قیمت سهام به دو

 دهد. شود، چرا که جمع این دو جزء، نرخ بازدهی سهام را تشکیل میمی

 کده همواره با ایدن ریسدک مواجده اسدت      ،های مرتبط با بازار بورسدارا بودن شرکت نیز به دلیل بانک ملی

-ریسکسهام، موجب کاهش  سرمایه کمتر جهت پوشش ریسکعالوه بر لزوم تخصیص نظارت و کنترل آن 

  شود.های مترتب از این حوزه بر بانک می
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ای وجود دارد که یکی از آنها مددل قیمدت گدذاری    های سرمایهگذاری داراییهای متفاوتی برای قیمتروش

رود. در ایدن  کدار مدی  به گذاریدر تبیین ریسک و بازده سرمایه می باشد کهCAPM21ای سرمایه هایدارایی

به دو دسته ریسک سیسدتماتیک و غیرسیسدتماتیک تقسدیم     تغییرات قیمت سهامرویکرد، ریسک ناشی از 

 عبارت دیگر: شود. بهمی

 سهام ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک  =  ریسک

سدهام   و ندرخ بدازده   گذاریکند تا ریسک سرمایهای کمک میهای سرمایهمدل قیمت گذاری داراییدر واقع 

 .مورد انتظار، محاسبه شود

 

 21سود نرخ ریسک 6-3
 

تغییرات نرخ سود که منشاء آن عدم ناشی از نوسانات سرمایه و درآمد بانک، است از عبارت  سود نرخ ریسک

بیدانی  بده   یر در شکل و شیب منحنی بازده است؛و تغی ،گذاری دارایی و بدهیها در بازقیمتتطابق سررسید

 که است سود هاینرخ نامطلوب تغییرات از معمول ناشیبه طور که  سرمایه اصل ارزش کاهش ریسکدیگر، 

 زیان حتی یا و سود کاهش موجب در نتیجه و شده گذاری کمترسرمایه درآمد ها و یاافزایش هزینه به منجر

 کوتداه  طدور بده  که کارهایی و کسب تمام در ریسک ایناست . بدیهیدشومیو موسسات اعتباری  هادر بانک

 وجدود  بده  کنندد، می)تخصیص منابع(  گذاریسرمایه یا )جذب منابع( استقراض را وجوهی بلندمدت و مدت

 بانکدداری  عملیات از عادی بخشی باشند،می شناور سود هاینرخ دارای که کشورهایی در ریسک این. آیدمی

 یدک  سدرمایه  و سود میزان برای را توجهی قابل ریسک، خطر این صحیح مدیریت عدم اما ؛آیدمی حساب به

  .داشت خواهد بر در بانک

ها را تحدت تداثیر   شود و مستقیماً سودآوری بانکتغییرات نرخ سود سبب تغییرات حاشیه نرخ سود بانک می

بده دلیدل    ،اعتبداری  مؤسسدات  و هدا باندک  برای سود نرخ ریسک مدیریتلذا با عنایت به اینکه  .دهدقرار می

غالباً خدارج از   ،و با توجه به اینکه تغییرات نرخ سود دارد اهمیت هاسازمان دیگر از بیش ،هاماهیت کاری آن

ولی در معرض قرار گرفتن نسبت به ایدن تغییدرات در کنتدرل موسسدات مدالی قدرار دارد،        ،باشدکنترل می

 سدود  ندرخ  نوسدانات  از نظدر صرف ،آنها انتظار مورد درآمد کهترتیبی اتخاذ نمایند  بایستمی مالی مؤسسات

                                                           
24 Capital Asset Pricing Model 
21 Interest Rate Risk 
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 هدای بددهی  و هادارایی صحیح مدیریت به منظور ،بنابراین بررسی و محاسبه ریسک نرخ سود .گردد تضمین

 سزائی برخوردار است.در معرض این ریسک، از اهمیت به

 عبارتند از: سود نرخ ریسک انواع

 .ندارند تطابق هم با پایه سود هاینرخ که جایی پایه: ریسک( 1

 .دنندار تطابق یکدیگر با هاسررسید بندیزمان که جایی :شکاف ریسک( 2
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 ریسک عملیاتی -4
 

 

 مقدمه 1-4
 

بروز خطا و نقصان در عملیدات خداص بنگداه تجداری یدا مدالی        از احتمالهای عملیاتی، بیشتر ناشی ریسک

های طور مستقیم به ریسک دانند که بههای مالی و بانکی، ریسکی میهستند. اغلب این ریسک را در مؤسسه

-های آن، خطا در تصمیمها حاصل خطای انسانی، رایانه و برنامهشود. این ریسکاعتباری و بازار مربو  نمی

های عملیداتی، پیچیددگی   های حاصل از انواع اختالس هستند. نکته مهم در مورد ریسکگیری و حتی زیان

های عملیاتی از موارد دیگر نااطمیندانی و خطدر   وع ریسکای که معموالً موضخاص این مفهوم است به گونه

 .پیش روی بنگاه است

 .توان به این موارد اشاره کرداند، میها ارائه شدههای عملیاتی در سازمانز تعاریفی که برای ریسکا

 های اعتباری و بازارجز ریسک هرگونه ریسکی به 

 آیندوجود می بههایی که به واسطه انجام عملیات مؤسسه مالی ریسک  

 تعریف اول، در حقیقت یک تعریف منفی از ریسک عملیاتی است به این ترتیب کده ریسدک عملیداتی را بده    

شدود،  هایی که موجب ریسک اعتباری و ریسک بازار مدی عنوان زیان حاصل از هر نوع فعالیتی غیر از فعالیت

نظدایر   ، ریسک شهرت وهای راهبردیاین تعریف بسیار گسترده بوده و دربرگیرنده ریسک .گیرنددر نظر می

در بر خواهد گرفت های دیگری را نیز های عملیاتی، ریسکشود. در واقع این تعریف غیر از ریسکمی نیز آن

هدای  سدک تعریف دوم نیز تعریدف جدامعی بدرای ری    .شوندهای عملیاتی محسوب نمیریسک ءکه معموالً جز

گیدرد، در صدورتی کده    های مستقیم حاصل از عملیدات سدازمان را در بدر مدی    عملیاتی نیست زیرا فقط زیان

ها توان به انواع سرقتهای عملیاتی نتیجه غیرمستقیم انجام عملیات سازمان هستند که میبسیاری از ریسک

های عملیاتی نیاز تری از ریسکتر و کاملها مانند اختالس اشاره کرد. بنابراین به تعریف جامعو سوءاستفاده

 .های عملیاتی ارائه داده استداریم، یعنی تعریف استانداردی که کمیته بال برای ریسک

-روش و یندهاافر کفایت عدم و بودن نامناسب از ناشی زیان بروز احتمال" عملیاتی ریسکاز نظر کمیته بال 

بدر ایدن اسداس،     اسدت.  "اعتبداری  موسسده  از رویدادهای خدارج  از ناشی یا و داخلی هایسیستم و افراد ها،

 واکدنش  و تحلیل و تجزیه گیری، اندازه و ارزیابی شناسایی، یندفرا" از است عبارت ،عملیاتی ریسک مدیریت
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 بده  توجده  بدا  آن بدر  مستمر ...(و دهی گزارش و پایش شامل)نظارت نیز و عملیاتی ریسک به نسبت مناسب

 ...(.و تکنولوییک سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،)محیطی متغیر شرایط

 :شودمی تشکیل ذیل جزء سه از ها،نظیر سایر ریسک عملیاتی ریسک مدیریت

 ،عملیاتی ریسک گیریاندازه و ارزیابی شناسایی 

 دهی گزارش و عملیاتی ریسک پایش 

 آن کاهش و عملیاتی ریسک کنترل. 

ها شده است: نخست، رشدد  های عملیداتی در سدازمانریدسکهای اخیر، به دو دلیل توجه زیادی به در سال

وری و دوم، افدزایش ارتباطدات میان شرکت کنندگان در بازارهای سدرمایه. بدا وجدود    انمایی اسدتفاده از فدن

وری سدازمانی شددده  آسودوری سبب سهولت انجام بسیاری از کارها در سازمان و مهمتر از آن رشد اآنکه فن

 .جدیدی نیز روبرو کرده است هایچالشها را با مسائل و وری، سازمانافناست اما رشد 

 

 عملیاتی ریسک بروز در موثر رویدادهای 2-4

 :از عبارتند باشند، داشته پی در را عملیاتی ریسک از ناشی عمده های زیان توانند می که رویدادهایی انواع

 هاروش و یندهاافر به مربو  رویدادهای -1

 هارویه و هاسیاست رهنمودها، بودن نامناسب یا کفایت عدم 

 آنها در وقفه ایجاد یا و ارتباطات کفایت عدم 

 اطالعات ورود به مربو  خطاهای 

 آنها بودن ناکافی یا و هاروش و یندهاافر سازگاری عدم 

 مشتریان اطالعات ناقص و ضعیف مستندسازی 

 حقوقی امور ناکافی و ضعیف مستندسازی 

 امنیتی هایکنترل کفایت عدم 

 الزامات رعایت عدم و مقررات قانون، نقض 

 و ساختارها ها،روش یندها،افر در شده انجام تغییرات بودن نامناسب... 

 عملیدات  به اسدتمرار  مربو  هایبرنامه جمله از احتیاطی یا و اقتضایی هایبرنامه در نارسایی وجود 

 کاری
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 وثائق مدیریت در نارسایی وجود 

 یندهاافر و محصوالت عرضه اجرائی، مدیریت در نارسایی وجود 

  سازمان درون به مربو  رویدادهای -2

 هارویه و هاسیاست داخلی، هایدستورالعمل نقض 

 شده واگذار اختیارات از عدول 

 ویژه به سهوی یا عمدی)غلط هایگزارش ارائه ،ءارتشا اختالس، شامل سازمان کارکنان استفاده سوء 

 اماندت،  در خیاندت  خدود،  شخصدی  حسداب  غیرقانونی به مبادالت سرقت، ،(هاحساب مانده مورد در

 محرمانده  اطالعدات  از اسدتفاده  سدوء  مشدتریان،  حساب به دسترسی غیرمجاز ها،چک و اسناد جعل

 گدرفتن  ها، نادیدهدارایی و اموال میل و حیف بانک، حساب به نامناسب تجاری هایمشتری، فعالیت

 ارائده  و پولشدوئی  ای،هدای رایانده  شدبکه  و هدا رایانده  در ایرایانده  هدای ویروس انواع انتشار مقررات،

 .مجوز فاقد محصوالت

 دوگانه هایکنترل و وظایف تفکیک کفایت عدم 

 هامسئولیت و وظایف شفافیت عدم 

 کارکنان تجربگیبی 

 موسسه اخالقی منشور به پایبند و متخصص کارکنان از برخورداری عدم 

 کارکنان بر نظارت کفایت عدم 

 کارکنان ایمنی و سالمت به مربو  قوانین نقض 

 سیستم نواقص و کاری اختالالت به مربو  رویدادهای -3

 دهنددده ارائدده و شددبکه افزارهددا، نددرم و افزارهددا سددخت مدددیریت و نگهددداری نحددوه کفایددت عدددم 

 ندواقص  قبیدل  از...(  و ایرایانده )مختلدف  هدای سیسدتم  نارسایی و کاری اختالالت ،(Server)خدمت

 از استفاده گاز، و آب برق، قطع دور، راه از به ارتباطات مربو  مشکالت افزاری، نرم و افزاری سخت

 .غیراستاندارد و قدیمی های وریافن

  موسسه از خارج به مربو  رویدادهای -4

 َای جرایم رایانه و چک از استفاده سوء جعل، سرقت، کالهبرداری، مانند مجرمانه عمالا 

 مانندد )موسسده اعتبداری   نیداز  مدورد  هدای دارایدی  فروشدنده  با اختالفات و فروشنده اشتباه عملکرد 

 ...(و تجهیزات، مستغالت
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 اجتماعی هایناآرامی و تروریستی عملیات 

 و سیل سوزی، آتش زلزله، مانند طبیعی بالیای ... 

 ایمندی  و عملکدرد اسدتخدامی   بده  مربدو   دعداوی  جمله از مقرراتی و حقوقی سیاسی، مختلف علل 

 دعداوی  کدار،  نیروی یافتة سازمان هایکارکنان، فعالیت خدمات جبران به مربو  دعاوی)کار محیط

 خددمات  ناعادالنده  جبدران  کارکندان،  نامناسب استخدام مسئولیت عمومی، و وجود تبعیض از ناشی

 منجدر  اعتراضدات  و اسدتعفا  حقدوقی،  دعاوی چون هم مواردی به که کارکنان رفتار با سوء کارکنان،

 ...(شود و

 

 عملیاتی ریسک فرهنگ 3-4

 را ریسک این مدیریت اثربخشی زمینه عملیاتی، ریسک مدیریت زمینه در مناسبی فرهنگ تعمیق و استقرار

 موسسده  تمدامی  در فرهندگ  این گسترش ضمن دارند، وظیفه ارشد مدیریت و مدیره هیات. آورد می فراهم

 زمینده  در خدود  نقدش  از دارندد  وظیفده  نیدز  کارکنان تمامی. نمایند حمایت عمل و گفتار در آن از اعتباری،

 .دهند انجام احسن نحو به خصوص این در را خود های مسئولیتداشته و  آگاهی عملیاتی ریسک

 

 عملیاتی ریسک مدیریت 4-4

 انددازه  و ارزیدابی  شناسدایی،  بدرای  ها رویه و ها نظام شامل عملیاتی ریسک مدیریتهمانطور که اعالم شد، 

 اندازه از صرفنظر اعتباری موسسه هرباشد. عملیاتی می ریسک کاهش و کنترل دهی، گزارش و پایش گیری،

 چارچوب، این هدف. نماید ایجاد عملیاتی ریسک مدیریت برای را چارچوبی بایست می آن های پیچیدگی یا

 مدورد  جدامع  طدور ب و سدازگار  ای شدیوه  بده  عملیداتی  هدای  ریسک که است موضوع این از طمینانا حصول

 بدر  مدنظم  نظدارت . شدوند  گدزارش  و گرفته قرار( کاهش یا)کنترل و پایش گیری، اندازه و ارزیابی شناسایی،

 بده  مسدتلزم  دارندد  قدرار  زیدان  معدرض  در کده  ای عمدده  وجوه و اعتباری موسسه عملیاتی ریسک وضعیت

 از مدنظم  نظارتی های فعالیت .باشد می ارشد مدیریت و مدیره هیات سوی از کارآ و موثر یندیفرا کارگیری

 مددیریت  بده  مربدو   هدای  رویه و فرآیندها ها، مشی خط در موجود های نارسایی که برخوردارند مزیت این

 مدی  ها نارسایی قبیل این سریع شناسایی و پیگیری. نمایند می اصالحو  کشف سرعت به را عملیاتی ریسک

 بایدد  اعتباری موسسه راستا، این در .انجامدبی ها زیان بالقوه شدت یا و فراوانی مالحظه قابل کاهش به تواند
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 ها، فعالیت محصوالت، تمامی ناپذیر تفکیک جزء که عملیاتی های ریسک از گروه آن موثر مدیریت به نسبت

 . نماید اقدام آیند، می حساب به مهم های سیستم و فرآیندها

 

 عملیاتی ریسک گیریهانداز و ارزیابی شناسایی، 5-4
 

 ها،فعالیت محصوالت، تمامی ناپذیر تفکیک جزء که عملیاتی، های ریسک نمودن محدود و کنترل منظور به

 گیدری انددازه  و ارزیدابی  شناسدایی،  جمله از الزم اقدامات است الزم باشند، می مهم های سیستم و فرآیندها

 بایسدت  مدی  اعتبداری  موسسه ارشد مدیریت و مدیره هیاتبراساس ضوابط،  .دآی عمل به بالقوه های ریسک

 بار یک حداقل منظم، طور به موسسه، های فعالیت در موجود عملیاتی های ریسک که کنند حاصل اطمینان

 شناسدایی،  مدورد  کند،می تغییر مختلف دالیل به موسسه عملیاتی ریسک وضعیت که مواقعی در یا سال در

 سدازمانی  سدطوح  تمدامی  بایسدت  مدی  عملیداتی  هایریسک شناساییگیرند.  می قرار گیری اندازه و ارزیابی

 بده  موسسده  کداری  واحدهای تمامی در نیز و گرفته بر در را عملیاتی کارکنان تا مدیریت از اعتباری موسسه

 ضدوابط  دیگر و ها مشی خط چارچوب در بایست می عملیاتی ریسک شناسایی فرآینددرآید. همینطور  اجرا

 .آید در اجرا به ارشد مدیریت و مدیره هیات سوی از شده تعیین

 

 عملیاتی ریسک ارزیابی و شناسایی ابزارهاي -

 سطوح تمامی در موجود عملیاتی های ریسک دقیق شناسایی عملیاتی، ریسک موثر مدیریت در نخست گام

 عوامدل  بده  بایسدت  می مزبور، های ریسک شناسایی در. است آن محصوالت و ها فعالیت فرآیندها، موسسه،

 انسانی، منابع مدیریت شیوه ریسک، فرهنگ موسسه، مدیریت ساختار کاری، ساختار مانند خارجی و داخلی

 توجه... و وریافن تحوالت رقابتی، موقعیت جدید، محصوالت ارائه کارکنان، جابجایی میزان سازمانی، تغییرات

 در و ثالد   اشخاص یا موسسه مجرب کارکنان توسط تواند می ریسک گیری اندازه و ارزیابی شناسایی،. شود

 ریسدک  گیری اندازه و ارزیابی شناسایی، برای مناسب ابزارهای. شود انجام موسسه های مشی خط چارچوب

 ایدن  .باشدد  سدازگار  اعتبداری  موسسده  پدذیری  ریسک میزان و عملیات کاری حیطه ماهیت، با باید عملیاتی

 ابزارهدای  از مصدادیقی مدوارد ذیدل   . گیرندد  قدرار  اسدتفاده  مدورد  توامان یا انفرادی طور به توانند می ابزارها

 باشند.باشند که هر یک به نوبه خود دارای معایب و مزایایی میمی عملیاتی ریسک ارزیابی و شناسایی

 گذشته های زیان و رویدادها اطالعاتی بانک از استفاده .1

 ارزیابی خود روش از استفاده .2

 سناریو تحلیل و تجزیه .3
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 محیطی تحلیل و تجزیه .4

 امتیازدهی روش از استفاده .5

 ریسک ترسیم روش از استفاده .6

 ریسک های شاخص از استفاده .7

 

 (ها روش)عملیاتی ریسک گیري اندازه -

 کمدک  بدا  آن، کداری  واحدهای و فرآیندها اعتباری، موسسه در موجود عملیاتی هایریسک شناسایی از پس

 .شود گیریاندازه موسسه عملیاتی ریسک معرض در منابع مقدار بایست می مناسب های شاخص و ها روش

 باشد می بال نامه توافق در سرمایه کفایت استانداردهای اجرای ،ج.ا.ا مرکزی بانک رویکرد که این به توجه با

 مدذکور،  رویکدرد  در سرمایه، کفایت نسبت محاسبه در عملیاتی ریسک نمودن منظور ضرورت دلیل به نیز و

 بدرای  روش انتخداب . نماید کمی را خود عملیاتی های ریسک ممکن روش هر به اعتباری موسسه است الزم

 انتخاب گرددمی تاکید .دارد بستگی اعتباری موسسه هایفعالیت پیچیدگی درجه و حیطه اندازه، به کار، این

 بانک)نظارتی مرجع تایید به که آن بر مشرو  است، اعتباری موسسه مدیره هیات تصویب به منو  روش هر

 . شود رسانیده نیز( مرکزی

 

 گزارش دهی و عملیاتی ریسک پایش -

 و کنترلدی  هدای  سیستم قابلیت تا کند می کمک اعتباری موسسه به که است ابزاری عملیاتی ریسک پایش

 برخدوردار  مکفدی  کدارآیی  از موسسه کنترلی های سیستم چنانچه. دهد قرار ارزیابی مورد را ها آن کارآمدی

 و مسدتمر  سیسدتمی  دارای بایسدت  می اعتباری موسسه رو، این از. یابد می بهبود آن ریسک وضعیت باشند

 مهمدی  نکدات  از بعضی. باشد ریسک به مربو  امور دهی گزارش و عملیاتی های ریسک پایش برای منسجم

 :باشندمی ذیل شرح به گیرند، قرار توجه مورد بایست می رابطه این در که

 موقدع  بده  ارائده  و اطالعدات  گدردش  امکدان  مناسدب،  کارهدای  و ساز تمهید با بایست می اعتباری موسسه •

 آورد. فراهم ذیربط سطوح به را عملیاتی ریسک به مربو  گزارشهای

 و مدرتبط  جامعیت، چون هم هایی ویژگی دارای بایست می اعتباری موسسه عملیاتی ریسک های گزارش •

 ایدن  در همچندین . باشدند  برخدوردار  نیز الزم اهمیت از بوده و پذیری قیاس و اعتماد قابلیت بودن، موقع به

 فعالیدت،  هدای  حدوزه  از یدک  هدر  عملیاتی های ریسک شدت و فراوانی ،وقوع احتمال بایست می ها گزارش
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 مدذکور  های ریسک از یک هر گیری اندازه به مربو  های شاخص نیز و اعتباری موسسه خدمات و فرآیندها

 شوند. مشخص و تعریف دقت به

 اسدت،  شدده  تعیدین  اعتبداری  موسسده  توسدط  که ریسک عوامل و ها روش به ریسک، پایش دفعات تعداد •

 پایش است الزم شوند تغییر دچار سرعت با و دائم طور به عملیاتی ریسک عوامل که صورتی در. دارد بستگی

 تغییدر  کندد  رونددی  بدا  و جزئدی  طور به ریسک عوامل چنانچه. شود انجام، تر کوتاه زمانی فواصل در ریسک

 .شود می انجام ها آن پیشنهادی زمانی فواصل در و ذیربط های مدیریت تشخیص به ریسک پایش نمایند

 

  آن کاهش و عملیاتی ریسک کنترل -

 درخصدوص  عملیداتی،  هدای  ریسک گیری اندازه و ارزیابی شناسایی، با زمان هم بایست می اعتباری موسسه

 آیدا  که کند گیری تصمیم مورد این در مثال عنوان به .نماید گیری تصمیم نیز ها آنو کاهش  کنترل شیوه

 ایدن  بدروز  موجدب  کده  فعدالیتی  از یا کند محدود را ها آن یا نماید تحمل را مزبور های ریسک است مصمم

 وقدوع  احتمال” عامل دو ضرب حاصل نتیجه ،“ انتظار مورد زیان ارزش” که آنجا شود. از خارج است، ریسک

 شدده،  یداد  عامدل  دو این از یک هر تقلیل است، “ریسک تاثیر یا وقوع از ناشی خسارت” و“  عملیاتی ریسک

 احتمدال  عملیداتی،  هدای ریسدک  ارزیابی در رو، این از. انجامدبی انتظار مورد زیان ارزش کاهش به تواند می

  شوند. بررسی ذیربط کاری واحدهای توسط باید ها آن از ناشی خسارات و ریسک رویدادهای وقوع

“  فراواندی  و وقدوع  احتمدال ” عامدل  دو از هریک کاهش با را خود عملیاتی ریسک تواند می اعتباری موسسه

 مزبدور  عامدل  دو هدر  زمان هم تقلیل یا و(“ شدت) ریسک تاثیر یا وقوع از ناشی خسارت” و عملیاتی ریسک

 نظدام  تقویدت  عملیداتی،  ریسدک  رویدادهای“  فراوانی و وقوع احتمال” کاهش برای موثر روش. بخشد بهبود

 کنترل نظام تقویت بر عالوه نیز، مزبور رویدادهای “شدت” کاهش برای. است اعتباری موسسه داخلی کنترل

 بدا  یدا  و نمدود  ریدزی  برنامه عادی حالت به بازگشت و کاری عملیات استمرار برای توان می موسسه، داخلی

 ثالد   شدخص  بده  را ریسدک ... و هدا دارایی کردن بهادار اوراق به تبدیل بیمه، چون هم هاییروش از استفاده

  .کرد منتقل
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 مدیریت ریسک نقدینگی -5
 

 

 مقدمه 1-5
 

 هدا بانک از برخی که است آن از حاکی جهانی دارد و تجارب بسیاری اهمیت بانک هر برای نقدینگی موضوع

 هنگدام  نقدد  هایدارایی تامین در توانایی عدم و مدیریتی ضعف دلیلبه کافی سرمایه از برخورداری رغمعلی

 نقددینگی  بنابراین ریسک؛ اندرفته پیشخود  فعالیت توقف آستانه تا ،خود تعهدات انجام و هابدهی پرداخت

 اقتصدادی،  متندوع  و مختلدف  شدرایط  تحدت  بایسدتی  که است بانکداری صنعت هایچالش بزرگترین از یکی

 نقدش  مدوثر  ایفدای  جهدت  نقددینگی  مناسب ظرفیت و توان از برخورداری منظور به رو این ازشود.  مدیریت

 بدر  عدالوه  که نحوی به نمایند، اعمال را مناسبی نقدینگی مدیریت ها بانک است ضروری وجوه، گری واسطه

 نیدز  بحراندی  و حسداس  شرایط از گذر و نقدینگی مشکالت رفع جهت کافی توان از عادی، هایفعالیت انجام

 .باشند برخوردار

 سرمایه هایفرصت از استفاده و تعهدات موقع به ایفای سررسید، در بدهی پرداختتوان گفت طور کلی میبه

 از. است کافی نقدینگی وجود به منو  آنها انجام که دنباش می بانک حیاتی و مهم فعالیتهای زمره در گذاری

 حقوق تضییع موجب که گردیده مولد های دارایی از استفاده عدم به منجر نقدینگی مازاد نگهداشت سو یک

 پرداخدت  در باندک  تواندایی  عددم  نقددینگی،  کمبود دیگر سوی از و شد خواهد داران سهام و سپرده گذاران

 حسدن  رفتن دست از باع  تواند می امر این که داشت خواهد دنبال به را تعهدات موقع به ایفای و ها بدهی

 .گردد مخاطرات غیرقابل جبران برای بانک به منجر الزم تمهیدات اتخاذ عدم صورت در و شهرت

 

 تعاریف 2-5
 

 ها، بدهی پرداخت جهت نقد منابع تامین در بانک توانایی افتادن خطر به احتمال معنای به نقدینگی ریسک

عالوه بر ریسک نقدینگی مربو  به عددم تدامین وجدوه ایدن ریسدک      . هاست دارایی افزایش و تعهدات ایفای

 تواند ناشی از عدم نقدشوندگی دارائی باشد. می

 باال های نرخ با و بانکها سایر از خود تعهدات به پاسخگویی برای کشور های بانک که گردد می باع  امر این

 .باشند داشته برداشت اضافه .ا.ا.ج مرکزی بانک نزد خود حسابهای از اینکه یا و کنند مالی تامین به اقدام
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 توان به صورت ذیل تعریف نمود.به طور کلی ریسک نقدینگی و مدیریت آن را می

 جهت کیفیت با نقدِ های دارایی تأمین در اعتباری مؤسسه توانایی عدم احتمال :نقدینگی ریسک 

 ؛ها دارایی افزایش و تعهدات ایفای ها، بدهی پرداخت

 بده  کارآمدد  ابزارهدای  و هاسیستم راهبردها، از ای مجموعه بکارگیری :نقدینگی ریسک مدیریت 

 .هزینه حداقل با نقدینگی ریسک کاهش و کنترل منظور

 

 ها در بانک نقدینگی ریسک گیری اندازه روش های  3-5
 

 :زه گیری ریسک نقدینگی عبارتند ازهای متداول در اندابرخی از روش

  

 محاسبه شکاف نقدینگی 

هدای  ها و بدهیمحاسبه خالص مازاد و یا کسری وجوه مورد نیاز بانک بر اساس طبقه بندی دارایی

 بانک بر مبنای سررسید آنها به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و...  

 

 محاسبه نسبتهاي نقدینگی 

هدای  مجاز بر مبنای شرایط و ویژگیاندازه گیری و بررسی روند نسبتهای نقدینگی و تعیین حدود 

نسدبت   ار،توان به نسبت دارایی نقد به سپرده های فدرّ می خصوص این در رایج هاینسبت بانک. از

 اشاره کرد .  .... سپرده های ناپایدار به کل سپرده ها، نسبت تسهیالت به سپرده ها و

 

 نقدینگی پوشش نسبت(LCR) 

 زمانی بازه برای بالقوه نقدینگی نوسانات برابر در بانک مقاومت سطح ارتقاء هدف با شاخص این

 جریان خالص به باال شوندگی نقد با ها دارائی نسبت حاصل از که گردید معرفی آتی روزه سی

 کیفیت با نقدِ هاییدارای از هابانک که نماید می ایجاد را اطمینان این و آید می دست به نقدینگی

 دادن دست از نظیر بحرانی سناریوهای تحت نقد، خالص خروجی جریان پوشش برای مکفی و باال

 . باشندمی برخوردار...  و اعتباری رتبه کاهش ها، سپرده از بخشی
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 با مالی تامین خالص نسبت (ثباتNSFR) 

 دست به موردنیاز پایدار منابع میزان به دسترس در پایدار منابع میزان نسبت حاصل از شاخص این

 توجه با ،بانک در ثبات با مالی تامین منابع میزان از حداقلی نگهداری به الزام کننده بیان و آید می

 پائین تعهدات از ناشی نقدینگی محتمل نیازهای بالقوه امکان نیز و دارائی نقدشوندگی وضعیت به

 . باشدمی ساله یک زمانی افق یک در ترازنامه، خط

 

 در 2118 سدال  یانویده  اول از نیز NSFR شاخص و 2115 سال یانویه اول از LCR شاخص است ذکر شایان

 .دیگرد عملیاتی بال کمیته عضو کشورهای
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 هاسایر ریسک -6
 

 

ی دیگری نیز اشاره نمود که گاه به صدورت  هاریسک توان بهاشاره شده در فصول قبل، میهای عالوه بر ریسک

شوند که در ذیل به صورت اختصار به برخدی از  یک ریسک عمده شناخته میمستقل و گاهاً به عنوان بخشی از 

  گردد.آنها اشاره می

 

 (Reputation Risk) شهرت ریسک 1-6

 رتبه تنزل مالی، نامطلوب وضعیت جمله از به دالیلی شهرت حسن دادن دست از اثر در زیان بروز احتمال 

 .عمومی اعتماد دست دادن از یا و اعتباری

 

 (Legal Risk)  قانونی/حقوقی ریسک 2-6

نامناسب، اشدتباهات حقدوقی و همچندین عددم کفایدت       )ثبت( احتمال زیان ناشی از مشاوره یا مستندسازی

قوانین و مقررات موجود  برای حل موضوعات حقوقی مبتالبه موسسه اعتباری و نیز تغییر قوانین و  مقررات 

 مزبور.

 

 (Strategic Risk) استراتژیک/راهبردی ریسک 3-6

ایدن   در نامناسدب  تغییدر  ایجداد  نامناسب، عملیاتی و راهبردی های برنامه تدوین از ناشی زیان بروز احتمال

عوامل  با که استی هایبرنامه سازی نیز پیاده و موسسه نامناسب دهیسازمان تجدید یا سازماندهی ها، برنامه

تاثیرگدذار   موسسده  ای حرفده  حیدات  و سرمایه درآمدها، بر تواند می و بوده ناسازگار، محیط برونی و درونی

 .باشد

 

 (Concentration Risk) تمرکز ریسک 4-6

تمرکز اتکای بیش از اندازه به طرف هدای مقابدل )گیرنددگان تسدهیالت و سدپرده       از ناشی زیان بروز احتمال

خددمات، درآمددها و وثدایق    گذاران(، بخش های اقتصادی، منداطق جغرافیدایی از حید  وجدوه، محصدوالت،      

 دریافتی.
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 (Compliance Risk)  تطبیق ریسک 5-6

های قانونی، تنبیهات نظارتی و آسیب بده حسدن شدهرت بده     ها و مجازاتاحتمال زیان ناشی از شمول جریمه

تطبیدق  های بانک را ریسک دلیل عدم تطبیق اقدامات بانک با قوانین و مقررات و سایر الزامات ناظر بر فعالیت

شد، اما باتوجه به اهمیت ایدن  بندی میدر زیرمجموعه ریسک عملیاتی طبقه ابتدانامند. ریسک تطبیق در می

-عنوان یکی از ریسکدا نموده و به، این ریسک را از حوزه ریسک عملیاتی ج2115مقوله، کمیته بال از سال 

 های اساسی مطرح نمود.ها، در کنار سایر ریسکهای اصلی بانک

 

 (Management Risk) مدیریت ریسک 6-6

ناشی از عدم صالحیت تخصصی و اخالقی اعضای هیدات مددیره ، مددیریت ارشدد و     و مخاطرات احتمال زیان 

 سهامداران عمده.

 

 (Country Risk) یکشور ریسک 7-6
 

مهمترین این افزایش مراودات و تعامالت بانکی بالطبع ریسک هایی را به دنبال خواهد داشت. یکی از 

بوده که در نتیجه تغییر در عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... یک کشور رخ « ریسک کشوری»ریسکها 

می دهد و باع  می شود آن کشور در پرداخت تعهدات مالی بین المللی خود دچار مشکل گردد. می توان 

ی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای پیشگیری از تسری آثار ناشی از تحوالت نامطلوب سیاس منظور گفت به

 و کارآمد مؤثر گردش تسهیل و کشور بانکی شبکه مالی ثبات حفظ به کمک و اعتباری خارجی بر موسسات

 به شده، ارایه خدمات اعتباری از حاصل منافع تحصیل و منابع بازگشت که ترتیبی به اعتبارات و وجوه

براساس تعریف  کشوری بسیار حائز اهمیت می باشد. یابد، توجه به مقوله ریسک افزایش مطلوب حداکثر

 قرارداد طرف تعهدات از بخشی یا تمام ایفای عدم احتمالبانک مرکزی ج.ا.ا. ریسک کشوری عبارت است از 

 متبوع کشور سیاسی و اجتماعی اقتصادی، محیط بر حاکم نامناسب شرایط دلیل به اعتباری موسسه خارجی

 تسهیالت گیرنده تعهدات از بخشی یا تمام ایفای عدم احتمال از ناشی وجوه، انتقال ریسک جمله از وی،

 طرف قصور از ناشی زیان بروز به بیان دیگر ریسک کشوری احتمال .22داد قرار در شده توافق ارز برحسب

از  ناشی نامطلوب شرایط و رویدادها دلیل به اعتباری، موسسه منافع بر منفی تاثیر هرگونه و مقابل های

 باشد.  می ها آن فعالیت محل کشور در اقتصادی و اجتماعی سیاسی، تحوالت

  

                                                           
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی 31/03/1386مورخ  1172بخشنامه شماره  22



 

39 
 

آن و محاسبه نسـبت   رهنمودهای تکاملی روند و بال کمیته بر مروری -7

 کفایت سرمایه
 

 

 مقدمه 1-7
 

 سوی از مالی های جریان شدن المللیبین و یکسو از مالی بازارهای در سریع های نوآوری اخیر دهه چند در

 ارائه و اطالعات بر مبتنی های فعالیت زدایی، مقررات. است داده تغییر پیش از بیش را بانکداری چهره دیگر،

 بدازار  ایجداد  بده  منجدر  کده  تسدهیالت  فروش و معاوضه نظیر مفاهیمی ورود با ویژه به متنوع، مالی خدمات

 .   باشد می موضوع این مؤید خود گردیده، المللی بین مالی نظام در ها بانک هایدارایی پذیریفروش

 سدازی  متندوع  و گردیدده  مدالی  موسسدات  بدین  رقابدت  افزایش باع  بازارها، نوسانات و آزادسازی طرفی، از

 یدافتن  کده  ای گونده  به است داده قرار جدید های چالش و ها ریسک پذیرش معرض در را آنها نیز، خدمات

 در مانددن  بداقی  منظور به ها، ریسک انواع با رویارویی نحوه و تجاری عملیات مدیریت برای نوین راهکارهای

 ندوع   در تدا  اسدت  شدده  باع  موضوع این. است گردیده مالی موسسات و بانکها در امور اهم از رقابت، صحنه

 اهمیدت  بدر  رویکدرد  ایدن  واقدع  در. آید وجود به اساسی تحول نظارت، و مقررات به ها بانک رویکرد و نگرش

 و امنیت از اطمینان منظور به ریسک مدیریت فرایند ویژه به بانک فرایندهای مدیریت علمی کیفیت افزایش

 در را واحدی الزامات و استانداردها  تدوین ضرورت و نیاز ،امر این که دارد تاکید بانکی سیستم و بانک ثبات

 .ه استنمود آشکار پیش از بیش مالی، های نظام سطح

 

 کمیته بال 2-7
 

اگرچه بانک ها و موسسات مالی همواره در طول فعالیت خود به دالیل مختلف با مشدکالت و چدالش هدایی    

مواجه می شوند، اما عمده دالیل مشکالت بانکداری، فقدان استانداردها، مقررات و الزامات واحدد در صدنعت   

و محیطی بوده است. افزون بانکداری جهان، عدم توجه به مدیریت ریسک و عدم انطباق با تحوالت اقتصادی 

های بانکی سراسر جهدان،  بر این، وقوع بحران های مالی طی دهه های گذشته و تاثیرات شدید آن برسیستم

موضوع اصلی کیفیت راهبری بانک ها شده و بر این اساس بود کده رویکدرد مقدررات گدذاری نیدز بده کلدی        
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ای مقرراتی این حدوزه و اتخداذ سیسدتم هدای     هدگرگون شد به نحوی که سعی گردید تا با تکامل چارچوب

نظارتی کارآمدتر بر بانک ها، از بروز بحران ها و نابسامانی های مالی بین المللی جلوگیری و یا آنکه حدداقل  

 باع  گردد پیامدهای منفی مالیم تری بر نظام های بانکی و بالطبع اقتصاد کشورها داشته باشد. 

ندوین   هدای همگرائی در استفاده از استانداردها و شیوهبه ترغیب به منظور ضرورت جهانی و  ایندر پاسخ به 

نظدام بدین   بخدش بدانکی    با هدف تامین سالمت و ایمنی  23(BCBSکمیته نظارت بانکی بال ) نظارت بانکی،

 .الملل تشکیل گردید

 1174است که از اواخدر سدال    24(BISالمللی )این کمیته یکی از چهار کمیته اصلی بانک تسویه حساب بین

( در اثدر مشدکالت ارزی بوسدیله    25بانک هرشتات آلمدان منجمله شدن چند بانک بزرگ )به دنبال ورشکسته

المللی در شهر بازل سدوئیس تاسدیس   تحت نظارت بانک تسویه بین 26(G-11) 11کشورهای موسوم به گروه

سدازی سدرمایه،   ز: گروه اجرا، اصالح و هماهنگیباشد که عبارتند ازیرمجموعه می 4کمیته بال دارای  .27شد

 .المللیها، گروه حسابداری و گروه رابطین بینگروه توسعه سیاست

رغم برخورداری از تخصص و تجارب کارشناسان ارشد کشورهای پیشدرو در صدنعت بانکدداری،    کمیته بال به

کار و دستاوردهای آن به هیچ وجه الزام  فاقد هر گونه اقتدار رسمی فراملی در امر نظارت بانکی است و نتایج

نماید. لیکن باید توجه داشت که توصیه های نظارتی ایدن کمیتده   ایجاد نمی رهای غیرعضوقانونی برای کشو

 21(WBو بانک جهانی ) 28(IMFالمللی پول )المللی مانند صندوق بینهای بینشدت مورد حمایت سازمانبه

سایر کشدورها   ،از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند اعظمیبخش  ،کشورهای عضوباشد و با توجه به اینکه می

طور ضمنی خود را موظدف بده اجدرای ایدن رهنمودهدا و      به ،برای ایجاد تعامل با نظام بانکی کشورهای عضو

 به طور کلی هدف اصلی کمیته یاد شده عبارت است از: دانند.ها میتوصیه

 بانکی و جلوگیری از پذیرش ریسک های بیش از حد  کمک به ممانعت از بحران های -1

-یش ثبات در بازارهای مدالی بدین  مالی سالم و افزا الزامات مشترک برای ایجاد موسسات استفاده از -2

 المللی

                                                           
23 Basel Committee on Banking Supervision 

3 Bank for International Settlements  

0 Herstatt Bank 

 Group of Ten 5 )بلژیک، کانادا، ایاالت متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، آلمان، یاپن، سوئد، فرانسه، هلند(

متشکل از  همچنان برجا ماند. درحال حاضر نیز کمیته بال11در ادامه، کشور سوئیس نیز به عضویت این کمیته درآمد، ولی نام گروه 27

های ناظر، شامل بانک 1عالوه، این کمیته دارای هاست. بههای مرکزی و مقامات نظارتی بانککشور جهان، شامل بانک 28عضو از  45

 (https://www.bis.org: المللی.)منبع: وبگاه رسمی بانک تسویه بینباشدالمللی و سایر اعضاء میهای بینهای نظارتی، سازمانمرکزی، گروه
 

7 International Monetary Fund 

8 World Bank 
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حذف انحراف های رقابتی که از طریق مقررات داخلی کشورها ایجاد شده است و کمدک بده ایجداد     -3

 نظام بانکی دنیا.  سطح استاندارد بین المللی یکسان در

 

 های کمیته بال ها و بیانیهتوصیه 3-7
 

، از مهمترین توافقنامه های مدرن و تاثیرگذار در امدور بدانکی بدین الملدل بده شدمار       توصیه های کمیته بال

روند که نقش کلیدی در تبیین سیاست های مدیریت در بانک ها داشته )تاثیرات در سطح خرد اقتصداد(  می

مدی   و همچنین به تقویت ثبات سیستم بانکداری در سطح بین الملل )تاثیرات در سطح کالن اقتصاد( منجر

گیری این کمیتده تداکنون   از زمان شکلها همواره پویا و دائماً در حال گسترش می باشند. شود.  این توصیه

 . شده است صادر IIIو بال II، بال Iسه بیانیه اصلی تحت عنوان بال

ت صور نموده که به IIIاقدام به انتشار سندی حاوی اصالحات بال 2117همچنین این کمیته از دسامبر سال 

، Deutsche Bankالمللدی )نظیددر  هددا، موسسددات و نهادهدای معتبددر بددین غیررسدمی از سددوی برخددی باندک  

MacKinsey ،PwC ،Deliotte ،Ernst & Young ...طدور  بده  کنندد. در ادامده،  یاد مدی  4عنوان بال( از آن بهو

 .شوداشاره می هاهای مندرج در این بیانیهخالصه به برخی از توصیه

 

 Iبال 

کمیته بال اولین مدل بسیار ساده کفایت  ،دنبال بروز بحران در کشورهای آمریکائ جنوبیبه 1188سال در 

گیری ریسک اعتبداری  چارچوبی برای اندازه ،این شیوه محاسبه .را پیشنهاد نمود Iعنوان بال تحت ،31سرمایه

ای را اعدالم و مفهدوم   ر سداده ضریب ریسک خاص و  در عین حال بسدیا  ،هافراهم ساخت و برای انواع دارایی

ضدریب ریسدک بداالتری     ،های پرخطدر در این مدل، دارایی .های موزون شده به ریسک را معرفی کرددارایی

به  که حداقل نسبت سرمایه به دارایی های موزون شده توصیه گردیدهای کشورهای عضو بانکبه گرفتند و 

های پرخطدر  سمت دارائیهای خود را بهدارائی ،اگر یک بانک ،در این مدل .را رعایت کنند (درصد 8)ریسک 

نسدبت کفایدت    ،یابد و درنتیجهافزایش می به ریسک های موزون شدهیعنی دارائی ،مخرج کسر ،هدایت کند

-میبدون توجه به اندازه و سیستم مدیریت،  ،های عضوکلیه بانک ،براساس این رهنمود .شودسرمایه کم می

یدا   ،د و برای این کارناحتمالی درنظر بگیر اتطراخمدرصد از سرمایه خود را جهت پوشش  8حداقل بایست 

                                                           

=  Iنسبت کفایت سرمایه بال  31
سرمایه پایه

هایدارایی موزون به ریسک اعتباری
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. این مدل تقریباً همان مددلی اسدت کده    نمایندها را کم و یا ریسک دارائیهند باید سرمایه بانک را افزایش د

در سال  ،مرور زماند. بهگیرها در ایران مورد استفاده قرار میامروز برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک

بانکی و مدیریت ریسک بازار )نظیر هایی درخصوص نحوه ذخیره مطالبات غیرجاری، تسویه بینتوصیه 1116

های بندی دارائیهایی از جمله محدودیت طبقه دارای محدودیت Iنرخ ارز، سهام، نرخ سود( ارائه گردید. بال 

-های کاهش ریسک اعتباری، نادیدهها، محدودیت کاربرد تکنیکپذیر، محدودیت اوزان ریسک دارائیریسک

و نادیده گرفتن تفاوت در موقعیت و اعتبار مالی اشخاص متقاضدی تسدهیالت   و بازار گرفتن ریسک عملیاتی 

 ارائه شود. IIهای جدید باع  گردید بال و بروز بحران هااین محدودیتو... بود. 

 

 IIبال 

بدرای کنتدرل ریسدک باندک      یریدزی جدیدد  برنامه در آسیا،بال بروز بحران مالی دنبه،  1111در یوئن سال 

ارائده گردیدد تدا     هدا باندک  31توسط کمیته بال آغاز شد و پیشنهاد جدیدی در خصوص نسبت کفایت سرمایه

چدارچوب اصدالحیه همگرایدی بدین المللدی      "این بیانیه به طور رسمی شود.  1188جایگزین توافقنامه سال 

نام داشت و به بیانیه بال دو معروف شد که نسخه اولیده آن در   "سنجش سرمایه و استانداردهای سرمایه ای

ها ریسک های خدود را بده صدورت    بر این اساس است که بانک  IIمنتشر گردید. ایده اصلی بال  2114سال 

 را با سرمایه ارتبا  دهند.  هاه گیری و سپس آنتر اندازدقیق

 ساختار بال دو در شکل زیر ارائه شده است.

                                                           

=  IIنسبت کفایت سرمایه بال  31
سرمایه پایه

هایدارایی موزون به ریسک عملیاتی+داراییهای موزون به ریسک بازار+داراییهای موزون به ریسک اعتباری
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از نکات مثبت بیانیه بال دو، افزایش انعطاف پذیری و حساسدیت بده ریسدک اعتبداری و همچندین در نظدر       

اسدت کده نده    گرفتن ریسک عملیاتی و بازار در محاسبه نسبت کفایت سرمایه است. مزیت دیگر بال دو این 

تنها الزامات حداقل سرمایه ای را اصالح کرده است )رکن اول(، بلکه نقش و وظایف مقام های نظارتی و بازار 

را توسعه بخشیده است. همچنین بانک ها ترغیب می شوند به منظور اندازه گیری ریسک ها از رویکردهدای  

اینکه منابع و مهدارت هدای داخلدی آن هدا،     همگام با  ،ساده تر به سمت رویکردهای پیچیده تر حرکت کنند

قابلیت پذیرش چنین شیوه های پیچیده ای را داشته باشند. از طرف دیگر نقا  ضعفی نیز برای ایدن بیانیده   

است بدین معنا که بر تداثیر پویدایی    32ای محور بودنمطرح شده است که یکی از ضعف های اصلی آن، دوره

ای در آن مشخص نیست. در واقع به طور خداص مدی تدوان    اقتصاد تمرکز نداشته و چگونگی الزامات سرمایه

گفت الزامات سرمایه ای طراحی شده در بال دو در بح  ریسک اعتباری برپایه رتبه بندی می تواند نوسانات 

 ار منفی برثبات سیستم بانکی بگذارد. سیکل های اقتصادی را تقویت کرده و آث

 

 مطالعه( براي) II 33الحات بالاص

بود، چرا که نُرم های موجود، اغلدب نتوانسدتند بده درسدتی      IIاین رهنمود بر پایه بازنگرنی و اصالحات بال 

مخاطرات بازار را که بانک ها در فرآیند تجاری خود بدان می پرداختند مورد هدف قرار دهند. این اصالحات 

نافذ و اجرایی شد، الزامات سرمایه ی قانونی در رابطه با ریسک های تجاری بدازار و اوراق   2111که در سال 

زی مجدد را افزایش داد. هدف اصلی این بیانیه تقویت سرمایه پایه و به تبدع آن، تواندایی باندک هدا     بهادارسا

 برای مقاومت در برابر ریسک، از طریق افزایش الزامات سرمایه بانک ها بود. 

 در این بیانیه موارد ذیل معرفی و موردتاکید قرار گرفته است:

 معرفی و تشریح شد. 34(IRCایشی )هزینه مازادی تحت عنوان هزینه ریسک افز .1

 هزینه مازادی برای اندازه گیری ریسک جامع معرفی و تشریح گردید. .2

به عنوان یک الزام اضافی برای محاسبه الزامات سدرمایه   35(SVaRارزش در معرض ریسک بحرانی ) .3

 معرفی و تشریح گردید.

اوراق بهادارسدازی مجددد   هزینه های استاندارد شده ای بدرای موقعیدت هدای اوراق بهادارسدازی و      .4

 معرفی شد.

 

                                                           
32 Procyclicality 

 .نیز یاد شده است 2.5در بسیاری از متون و مستندات بانکی تحت عنوان بال  IIاز اصالحات بال  33
30Incremental Risk Charge 
35 Stressed Value at Risk 
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احسداس  نیاز به نگاه کامالً جدیدی به مقررات  ،با توجه به اینکه صنعت بانکداری به سرعت در حال رشد بود

 معرفی گردید. III. لذا، بال شد

 IIIبال 

های تجداری بده   دولت آمریکا مقررات ممنوعیت ورود بانک ،میالدی 1131در سال دنبال بروز بحران مالی به

نتیجه  گردید.سال لغو  71لیکن این ممنوعیت بعد از گذشت  ؛گذاری را وضع نمودهای سرمایهحوزه فعالیت

وانه با پشت به خصوص اوراق  ،گذاری عظیم در انواع اوراق قرضه پرخطرو سرمایه سوداین تصمیم کاهش نرخ 

با توقف رشد قیمت مسکن و افزایش نکول در اوراق ،  2118تا  2117های های مسکن بود. در فاصله سالوام

عمالً برای حفظ خود در  گرفتارکمبود نقدینگی شدند و ،گذاری با سابقه طوالنیمسکن، چند شرکت سرمایه

انکی ه سیستم بمجبور به اعالم ورشکستگی گردیدند که این امر باع  از بین رفتن اعتماد ب ،مقابل طلبکاران

در آمریکا و  2118 سال ها و نهایتاً رکود و بروز بحرانو کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش و کاهش فعالیت

ران مالی و اقتصادی سال در واقع دلیل اصلی ایجاد و تشدید بح .گردیدسپس تسرّی آن به اروپا و شرق آسیا 

آن بود که بخش های بانکی در بسیاری ازکشور ها نسبت اهرمی باالیی در اقالم باال و  ، 2118و  2117های 

زیر خط ترازنامه داشتند که این امر با فرسایش تدریجی سطح کیفیت سرمایه پایه نیز همراه بود. از طرفدی،  

رهای نقدینگی ناکافی برخوردار بودند، نظام بانکی قدادر بده جدذب    با توجه به اینکه بسیاری از بانک ها از سپ

نسبت اهرمدی،   افزایشاین بحران به واسطه فرایند  ،زیان های اعتباری و تجاری سیستمی نگردید. در نتیجه

همراستایی با ادوار تجاری و نیز روابط متقابل نهادهای مدالی سیسدتمی از طریدق مجموعده ای از مبدادالت      

ه طور چشمگیری تشدید گردید. در همین راسدتا کمیتده بدال اصدالحات اساسدی را در چدارچوب       پیچیده، ب

مورد توجه قرار  IIIضوابطی به منظور تقویت استانداردهای مقرراتی در سطح خرد و کالن، تحت عنوان بال 

  شد. در بانک های کشورهای عضو، اجرایی می 2118تا  2113داد که می بایست از سال 

کمیت سرمایه)افزایش حداقل سرمایه( های کشورهای عضو را به افزایش بانک ، IIIبال رهنمود یته در ین کما

 ه است.نمودتوصیه کیفیت ثبات و شفافیت سرمایه و 

علی رغم اینکه الزامات سرمایه ای سخت گیرانه، برای ثبات بخش بانکی مقوله بسدیار بدا اهمیدت اسدت امدا      

های قوی نظارتی اعمال می گدردد بسدیار    نقدینگی محکم نیز که از طریق استانداردبرخورداری از یک پایه 

ضروری به نظر می رسید. بر این اساس کمیته بال به منظور تقویت مقدررات نقددینگی و سدرمایه بدا هددف      

پذیری بیشتر بخش بانکی و همچنین افزایش توانائی بانک ها در پوشش شوک های مالی و افزایش و انعطاف

های اقتصادی، به دنبال معرفی استانداردهای جهانی هماهنگ در خصوص ریسک نقددینگی بدود و در   بحران
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نسدبت تدامین مدالی    "( و LCR)36"نسبت پوشش نقدینگی"این راستا دو معیار مکمل با افق زمانی متفاوت 

 نمود که در مبح  ریسک نقدینگی به آن پرداخته شد. ( تعیینNSFR)37 "خالص با ثبات

شدرح ذیدل    بده تدوان  را می IIIبال  بیانیههای اصلی ها و مشخصهمهمترین ویژگیطور خالصه به ،مجموع در

 :عنوان کرد

 ات باالتر کمّیت سرمایه )افزایش حداقل سرمایه(الزام 

  (ایحذف منابع ضعیف سرمایهالزامات باالتر کیفیت سرمایه )اتکای بیشتر برسرمایه اصلی و 

  استفاده از نسبت( اهرمیLR)38 

 نگرگیری با رویکرد آیندهذخیره 

  برای مقابله با زیان در شرایط بحران مالی( "سرمایه حفاظتی"معرفی سپر( 

  پوشش و محافظت بانک از رشد فزایندده اعتبداردهی،    "ایسرمایه ضدچرخه"معرفی سپر(

 بسته به شرایط رکود، نُرمال و رونق اقتصادی(

 های مهم سیستمیبانک باالتر برایای الزام سرمایه 

 )اوزان ریسک باالتر)بسته به صالحدید مقامات نظارتی 

  معرفی دو معیار مکملLCR  وNSFR  برای مدیریت ریسک نقدینگی در کوتاه مدت و بلند

 مدت 

 

 ( IV)معروف به بال IIIاصالحات بال

  صورت  این سند به .نمود 3بال  حاوی اصالحاتاقدام به انتشار سندی  2117کمیته بال در دسامبر

. شدود ه مدی دید نام 4بال عنوان  المللی بهها، موسسات و نهادهای بیناز سوی برخی بانکغیررسمی 

سند مذکور، بخشی از نقایص چارچوب مقرراتی پیش از بحران را خطاب قرار داده و مبنایی را برای 

های سیستمی پذیریآسیب سازد که در جهت اجتناب از افزایشیک سیستم بانکی مقاوم فراهم می

کند تا از طریق چرخده اقتصدادی،   کمک می کند. در واقع این چارچوب به سیستم بانکی کمک می

 سدال   یانویده  ی ایدن بدازنگری،  تداریخ اجدرا  الزم به ذکر اسدت  بخش واقعی اقتصاد را حمایت نماید. 

این اصدالحات، بدر روی    نخستِباشد. فاز دارای دو فاز اصلی می IIIاصالحات بال  .خواهد بود 2122

ای و بهبود هایی نظیر بهبود کیفیت سرمایه مقرراتی بانک، بهبود سطح الزامات سرمایهتقویت مولفه

 .تمرکز داردپذیرش ریسک 

                                                           
36 Liquidity Coverage Ratio 
37 Net Stable Funding Ratio 
21 Leverage Ratio 
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اعتمداد   ،داران و ذینفعاندر اوج بحران مالی جهانی، طیف وسیعی از سهامبا توجه به اینکه شایان ذکر است، 

با و اصالحات، بازنگری این  فاز بعدی  ،نده بوداز دست دادرا های موزون به ریسک سرمایههای خود به نسبت

و همچندین بهبدود قابلیدت     31(RWAهای موزون به ریسک)دارائی هدف کمک به بازگشت اعتبار به محاسبه

 صورت پذیرفت.ها ای بانکسرمایه کفایت نسبتِ پذیری قیاس

 

  نسبت کفایت سرمایه 4-7
 

شدود کده   های مالی اسدتفاده مدی  ها و موسسات اعتباری از یکسری شاخصامروزه برای ارزیابی عملکرد بانک

ها از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که سرمایه رکن مهمی از پشدتوانه  نسبت کفایت سرمایه در میان آن

اقتصادی، قادر به بازپرداخدت  مالی هر بانک است که به آن اجازه می دهد هنگام رویارویی با مشکالت کالن 

نظدام   دربدهی های خود باشد. در واقع می توان گفت وجود سرمایه مناسدب و کدافی یکدی از شدرایط الزم     

بانکی بوده و هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین تداوم فعالیت های خود می بایست همواره 

مترتب بر فعالیت های خود به منظور پوشش دادن ایدن  نسبت مناسبی را میان میزان سرمایه و ریسک های 

های مختص به خدود بسدیار آسدیب پدذیر بدوده و مدی       ها بدلیل ویژگیریسک ها برقرار نمایند. چرا که بانک

های وارده به سپرده گذاران گردند کده یکدی از مهمتدرین ایدن     بایست با اتخاذ تدابیری مانع از انتقال آسیب

ت سرمایه مناسب به عنوان یکی از مهمترین سنجه ها و شاخص های تعیین کنندده  تدابیر حفظ نسبت کفای

ثبات و سالمت نظام بانکی می باشد. کارکرد اصلی نسبت فوق حمایت از بانک در برابر زیان هدای احتمدالی   

 و سدایر ذینفعدان در   گدذاران  سپرده از غیرمنتظره)از طریق جذب این زیان ها توسط سرمایه( و نیز حمایت

  .باشد عمومی می اعتماد حفظ جهت

 

 اهمیت و ضرورت مطلوبیت نسبت کفایت سرمایه 5-7
 

تعیین  با توجه به تجارب حاصل از بحران های مالی سنوات گذشته و بر اساس توصیه ها و مقررات و ضوابط

 در راسدتای  بانک هدا  سرمایه تقویت المللی ذیربط، بین نهادهای سایر و بال بانکی نظارت شده توسط کمیته

 ناگزیر از خود، بانکی نظام اعتبار حفظ منظور به کشورها و شده محسوب الزام یک بانکی، نظام حفظ سالمت

چرا که عدم مطلوبیت نسبت کفایت سرمایه،  مربو  در این زمینه می باشند. رعایت مقررات و استانداردهای
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تواند موجب بروز ریسک های احتمالی بوده و میبیانگر ضعف و عدم توانایی بانک در جذب آثار ناشی از زیان

 های مترتب بر بانک گردد. ساختار ترازنامه، ریسک شهرت و افزایش سایر ریسک

مدالی  سداختار   یه وسدرما  یتسبت کفان یتوضعدر صنعت بانکداری کشور  در حال حاضر ذکر است،الزم به 

در ملی بانک با توجه به اینکه  دارد. از سوی دیگرمربوطه قرار  مراجع نظارت و کنترل تحت شدت به ها بانک

می این بانک نسبت کفایت سرمایه هرگونه مشکل در بروز دارد، قرار  41(SIFIهای مهم سیستمی)زمره بانک

قابل جبدران در  حاد و غیر مشکالت و ایجاد )ریسک سیستمی(بروز بحران در کل سیستم بانکی موجبتواند 

ای بایسدت بدا نگداه ویدژه    گردد، لذا نظارت و کنترل بر این حوزه در بانک ملی مدی اقتصادی کشور  نظامکل 

 صورت پذیرد. 

 

رویکردهای محاسبه نسبت کفایت سرمایه بر اساس دستورالعمل های بانـک مرکـزی در    6-7

 ایران 
 

 رویکرد قدیم

ای بین المللی، بانک استانداردهبا توجه به اهمیت موضوع و لزوم تطبیق پذیری و همراستا شدن با مقررات و 

، 1اساس مقدررات بدال   بر 21/11/82مورخ  1166شماره مب/ را طی نامه "آئین نامه کفایت سرمایه"مرکزی 

 تقسدیم  حاصدل  سرمایه کفایت نسبت آیین نامه این ها ابالغ نمود. براساستدوین و جهت اجرا به کلیه بانک

سدرمایه پایده   بددین ترتیدب کده     می باشد. ریسک اعتباری به شده موزون هایدارایی مجموع به پایه سرمایه

 ،الزم اسدت  کسدوراتِ  اعمالها و موسسات اعتباری حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی پس از بانک

هدا،  ر اندوختده ( شامل سرمایه پرداخت شده، اندوختده قدانونی و سدای   T1یاکه اجزای سرمایه اصلی)جزء اول 

( شددامل ذخددایر مطالبددات T2 یددازیددان انباشددته و اجددزای سددرمایه تکمیلی)جددزء دوم /دصددرف سددهام و سددو

(، اندوخته/ذخیره تجدید ارزیابی دارایی یسکموزون به ر یها ییدارادرصد  25/1الوصول)حداکثر تا مشکوک

وع الزم به ذکر است براساس بخشنامه مربوطده مجمد   باشد.ثابت و اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام می

 شدود. بوده و مبلغ مازاد در سرمایه پایده منظدور نمدی    یاصل یهتواند معادل سرماسرمایه تکمیلی حداکثر می

 مدوزون ، ریسک ضرایب براساس که )پس از اعمال ضرایب تبدیل(ترازنامه زیرخط باال و اقالم جمعهمچنین، 

 گیرد. به عبارت دیگر:می قرار کسر مخرج در است، شده
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 سرمایه پایه

 =     نسبت کفایت سرمایه                              ≥8%

 ضریب ریسک(× ضریب تبدیل × ضریب ریسک( + )اقالم زیرخط × )اقالم باالی خط                

 

 رویکرد جدید

، بانک مرکزی با هددف  ر استانداردهای نظارت بین المللیمتعاقباً با توجه به تحوالت عمیق صورت پذیرفته د

افزایش انطباق پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافت ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی و در راستای انجام 

تکالیف مقرر در برنامه اصالح نظام بانکی کشور و به منظور تدوین استانداردهای نظارتی در زمینده شداخص   

)اسدتاندارد کفایدت    IFSB-15از سدند   گیدری بهدره ای قبلی با کفایت سرمایه، اقدام به بازنگری آیین نامه ه

کمیته بدال نمدود کده ماحصدل آن      3و  2سرمایه برای موسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسالمی( و اسناد 

ویب شدورای  به تص "دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری"تحت عنوان 

به بانک ها ابالغ گردید که در  17/14/1316مورخ  111517/16ی بخشنامه شماره پول و اعتبار رسیده و ط

  حال حاضر بانک ها ملزم به محاسبه نسبت کفایت سرمایه خود با استفاده از رویکرد جدید می باشند.

الزم به ذکر است که فرمول ارائه شده جهت محاسبه نسبت کفایت سرمایه در رویکرد جدیدد، دارای تفداوت   

و پیچیدگی های بسیاری نسبت به فرمول قبلی می باشد و بدالطبع محاسدبه آن، باندک هدا و موسسدات       ها

 الیه و1 الیه سرمایه مجموع از نظارتی اعتباری را با چالش هایی روبرو ساخته است. در رویکرد جدید سرمایه

در محاسدبه سدرمایه    1الیه حداکثر معادل سرمایه  2شده و در محاسبه آن، مجموع سرمایه الیه  تشکیل 2

 ریسدک  های وزن حاصلضرب از اعتباری ریسک به موزون های نظارتی لحاظ گردیده است. همچنین دارایی

 درصدد و بدا   111تدا   1ترازنامه )از  خط زیر اقالم و ترازنامه باالی خط اقالم در درصد( 411تا  1اعتباری)از 

بدر ایدن در ایدن رویکدرد،      افدزون  .آید می دست ایق بهضرایب تبدیل( پس از تعدیل براساس ارزش وث لحاظ

عالوه بر دارایی های موزون به ریسک اعتباری، دارایی های موزون به ریسک بازار و عملیاتی نیز در محاسبه 

 مخرج کسر لحاظ می گردند. به عبارت دیگر :

 سرمایه نظارتی

 =  نسبت کفایت سرمایه                                         ≥8%

 های موزون شده به ریسک اعتباریهای موزون شده به ریسک عملیاتی+ داراییهای موزون شده به ریسک بازار + داراییدارایی
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 عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه 7-7

عوامل درونی و بیرونی زیادی در عدم مطلوبیت و کاهش نسبت کفایت سرمایه د که نده ها نشان می بررسی

بانک ها علی الخصوص بانک های دولتی دخیل می باشند. می توان گفت عوامل دروندی از قبیدل: نامناسدب    

بانک های دولتی، عدم کنتدرل داخلدی مناسدب عملیدات باندک، تندزل       سازمانی و  ساختار مالی، اداریبودن 

تحدریم   مدل کسب و کار معیوب و زیان ده بانک و... و عوامل بیرونی نظیر: ازده دارایی های بانک،کیفیت و ب

عدم انضبا  مالی بخش عمومی در پرداخت تعهدات ، شرایط خاص حاکم بر سیاستگذاری بانکهای دولتیها، 

بودجه ای دولت  شاخص های کالن اقتصادی نامناسب، سیاست های تکلیفی و فشارخود به بانکهای دولتی، 

بر بانک های دولتی، تعویق اقدامات مقام نظارتی در اصالح نظام بانکی، عدم نظارت بر فعالیت های نادرسدت  

و ... قطعداً بدر نسدبت     بانکی هایو سپرده تعیین سود تسهیالتنامناسب رویه  برخی از بانک های خصوصی،

 کفایت سرمایه اثرگذار می باشند.

 

 نسبت کفایت سرمایه راهکارهای بهبود 8-7

به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه، می بایست صورت کسر افزایش و مخرج آن کاهش یابد. اصدلی تدرین   

عوامل تاثیرگذار در محاسبه صورت کسر، سرمایه پرداخت شده و سود/زیان انباشته می باشند کده تغییدر در   

بده رشدد سدرمایه الیده یدک      کمک واند از طریق این دو عامل می بایست مدنظر قرار گیرند که این امر می ت

(T1 بانک آن هم به ) ضدمن   کده  صورت افزایش سرمایه به صورت نقدی یا سایر راهکارهای غیرنقدی باشدد

و بدالطبع کسدب درآمدد     یالتتسه یتوان بانک در اعطا یشموجب افزا کفایت سرمایه،بر نسبت  یرگذاریتاث

 یشافدزا . راهکار تاثیرگذار دیگر در این خصوص، حرکت در جهت افزایش سودآوری در قالب گردد یباالتر م

 می باشد. از دیگر تدابیر ممکن در جهت بهبود نسدبت کفایدت سدرمایه، کداهش     ها ینهدرآمدها و کاهش هز

ی ذیل م ز طرق مختلفا مخرج کسر مربوطه یا همان کاهش دارایی های موزون شده به ریسک می باشد که

 تواند صورت پذیرد:

  بررسی منظم وضعیت شاخص های کالن اقتصادی و عوامل درونی بانک و بروز رسانی سیاست اعتباری بانک

 متناسب با تغییر شرایط.

  یفی و پرداخت بدهی تکل یالتدر قالب تسه یکاهش استفاده دولت از منابع بانکرایزنی در خصوص

 دولت به بانک ها

 اعتبارسنجی کارآمد و بروز به منظور کاهش ریسک اعتباری تهیه و پیاده سازی نظام 

  )...اعطای تسهیالت در قبال اخذ وثایق مطمئن)از قبیل وثایق نقد، شبه نقد و 

 و کاهش مطالبات معوق بانک در نظر گرفتن ساز و کارهای مناسبی برای وصول 
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 یهدا  یسدک هش ربانک در جهدت کدا   یداخل یاتدر خصوص عمل یکارآ و مکف یداخل یکنترل ها 

 یاتیعمل

 ...و 

 

 کمیته عالی مدیریت ریسک 9-7

 یداری  منظدور  بده  باندک  مددیره  هیدات  سدوی  از کده  تخصصی است ای کمیته، ریسک مدیریت عالی کمیته

 شدده،  تشکیل( دارد قرار آنها معرض در بانک که هاییریسک مؤثر مدیریت بر نظارت امر در)آنها به رسانیدن

 از اصدلی  هدفلذا،  .نماید وظیفه انجام شده تعیین هایمسئولیت و وظایف اختیارات، اهداف، چارچوب در تا

 هدای ریسک مدیریت جهت بانک مدیره هیات به رساندن یاری و کمک ریسک، مدیریت عالی کمیته تشکیل

 آن عبارتند از: اعضایو  باشد می بانک بر مترتب

 کمیته رئیسبه عنوان  مصارف بر نظارت و اعتباری معاون و مدیره هیأت عضو 

 ارتباطات شبکه و اطالعات فناوری معاون و مدیره هیأت عضو 

 مالی معاون و مدیره هیأت عضو 

 المللبین و ارزی امور معاون 

 کمیته دبیربه عنوان  ریسک مدیریت کلاداره رئیس 

 سدالیانه  بایسدت، مذکور براساس ضوابط تعیین شده از سوی نهادهدای نظدارتی مدی    کمیتهشایان ذکر است، 

 بدا  کمیتده،  در طدرح  قابدل  موضدوعات  آمددن  فدراهم  حسدب  آنکه ضمن. باشد داشته عادی جلسه 4 حداقل

 .گردید خواهد العاده تشکیلجلسات فوق کمیته، ریاست هماهنگی

 

 المللی مطرح در حوزه مدیریت ریسکسایر نهادهای بین10-7

صدنعت بانکدداری فعالیدت     المللی دیگری نیز در حدوزه ریسدکِ  عالوه بر کمیته بال سازمانها و نهادهای بین 

 داشته و اثرگذار هستند که ذیالً به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:

 41(BIS) المللیهاي بینبانک تسویه حساب -

تقویدت   است که همکاری و مشارکت پولی و مالی را المللیسازمانی بین ،المللیهای بینبانک تسویه حساب

مدیالدی در   1131 سدال  دهد. ایدن نهداد در  های مرکزی، خدمات میعنوان یک بانک به بانک نماید و بهمی
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های مربو  به خسارات جنگی طبق قرارداد ورسدای پداریس   بازل سوئیس برای تأدیه دیون آلمان و پرداخت

رود. از آنجدا کده مشدتریان    یشمار مد المللی جهان بهترین سازمان مالی بینرو قدیمیتاسیس گردید و از این

دهندد،  المللی تشکیل مدی های بینهای مرکزی کشورها و سازمانالمللی را بانکبینهای حساببانک تسویه 

در حدال   .کندد رسانی مدالی نمدی  پذیرد و به آنها خدماتهای خصوصی سپرده نمیاین نهاد از افراد و شرکت

سپرده دارند. این بانک محل گردهمایی و بح  و تبدادل  بانک های مرکزی از سراسر دنیا در آن حاضر، بانک

المللی و مرکزی برای تحقیقات پولی و اقتصادی کاربردی است و ناشدر نشدریه   ظر درباره همکاری مالی بینن

های مرکدزی و  است. همچنین در زمینه ایجاد همکاری و مشارکت میان بانک BIS Annual Reportمعروف 

 مللی فعالیت دارد.الموسسات مالی بین

 

 ( COSO)تردوي کمیسیون حامی هاي سازمان کمیته -

 بدا  1185 سدال  در کدوزو،  کمیته اختصار به یا( ملی کمیسیون)تردوی کمیسیون حامی های سازمان کمیته

 کمیتده  ایدن  تشدکیل  از هددف . شدد  تشکیل آمریکا متحده ایاالت در حسابداری معتبر سازمان پنج عضویت

 هدایی  چهدارچوب  و هدا  توصیه تدوین و تهیه در تردوی کمیسیون یا ملی کمیسیون فکری تغذیه و حمایت

 هدای  صدورت  تهیه با مبارزه و کار و کسب اخالق ها، شرکت ریسک مدیریت داخلی، کنترل های نظام برای

 . است ها سازمان توسط جعلی مالی

 تصدویب  پدی  در که است خصوصی و مستقل سازمانی تردوی، کمیسیون یا ملی کمیسیون است، ذکر شایان

 ایاالت در المللی بین مالی تبادالت در فساد با مبارزه و سیاسی های کمپین مالی تامین قانون اصالح قوانین

 گدزارش  بدا  مبارزه پیرامون هایی توصیه ارائه و تحلیل، و تجزیه بازبینی، وظیفه و شد تشکیل آمریکا متحده

 بده  خصدوص،  ایدن  در هایی گزارش تهیه از بعد. گرفت عهده به را ها شرکت توسط جعلی مالی های صورت

 و داخلدی  کنتدرل  نظدام  مفاهیم. شد تشکیل کوزو کمیته حامی، های سازمان بیشتر چه هر همگرایی منظور

 مددیران،  توجده  مدورد  ای ویدژه  شکل به اخیر دهه یک در که اسددت مفاهیمی از ،هاشرکت ریسک مدیریت

 . اسددت گرفته قرار  کار و کسب محیط در حاضر اشخاص از بسددیاری و دولتی هایمقام گذاران، سددرمایه

 ارکان دیگددر و مستقل حسابرسی فرایند پاسخگویی، ضعف یا نبود بتوان را امر این دلیل ترین اصلی شدداید

 هدای بنگداه  و تجداری  واحددهای  ذینفعدان  بده  بخشددی اطمینان برای بخش اطمینان و نظارتی های رویه و

 جوامدع  و دانشدگاهی  نهادهدای  تدرین شده شناخته و معتبرترین از بسیاری شرایط، این در. دانست اقتصادی

 توسدط  شدده  منتشدر  مدوارد  آنها میان از که برآمدند رابطه این در مطالبی انتشار و تدوین درصدد ای حرفه

 درک و اصدول  بدودن  کداربردی  مطالب، یکپارچگی و جامعیت. است برخوردار ای ویژه جایگاه از کوزو کمیته



 

52 
 

 کداربران  بدین  زیدادی  حد تا راهبردی اسناد این دش باع  که آورد شمار به هاییویژگی از توانمی را پذیری

 و اعتبدار  تدوان مدی  نیز را اسناداین  عمومی پذیرش دالیل از دیگر یکی. گیرد قرار پذیرش مورد و ودش رایج

 اسدناد  با رابطه در نسددخه چندین حال به تا مذکور کمیته. دانست هاسال گذر در کوزو کمیته باالی جایگاه

 .است سدداخته منتشر شده یاد

 

 42(OECD) سازمان توسعه و همکاري اقتصادي -

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بزرگترین سازمان بین المللی تصمیم گیرنده اقتصادی بین المللی اسدت.  

این سازمان بر کم و کیف اقتصاد جهان برخی آن را تصدمیم گیرندده نهدایی امدور     با توجه به جایگاه و تاثیر 

اقتصادی جهان تلقی می کنند و مقر اصلی آن در شهر پاریس است. سازمان همکاری و توسعه اقتصدادی در  

میالدی تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا تاسیس شد که در سال هدای بعدد اعضدای     1148سال 

میالدی در اجالسی با تصویب آیین نامه جدیدد در   1161ائی نیز به این سازمان پیوستند و در سال غیر اروپ

زمینه توسعه و اقتصاد، نام سازمان را نیز به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تغییر دادند. فلسفه وجدودی  

انی دوم بدود، امدا وظدایف آن    و هدف این سازمان در آغاز، بازسازی اقتصاد ویران شده اروپا بعد از جنگ جه

کشورهای "و  "کشورهای عضو"بعدها گسترش یافت. در حال حاضر وظیفه و هدف این سازمان به دو بخش 

تقسیم می شود. در مورد کشورهای عضو، هدف سازمان رسیدن به حداکثر رشد و توسدعه    "حال توسعه در

سی و اجتماعی و برقراری تجدارت آزاد و اشدتغال   اقتصادی، ایجاد ثبات پایدار در زمینه های اقتصادی و سیا

هدف سازمان برقراری رابطه سالم و دوستانه تعریف شدده   ،کامل است. اما در مورد کشورهای درحال توسعه

، سیاست های اقتصادی، کمک بده توسدعه  است. این سازمان دارای کمیته های مختلف از جمله کمیته های 

 لمللی و... می باشد.کمیته تجارت بین ا مدیریت عمومی،

 

 43(IMF)المللی پول صندوق بین -

به وجود آمد و هدیچ ارتبدا     1145صندوق بین المللی پول یک نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال 

 1145تشکیالتی با سازمان ملل ندارد. سازمان اقتصدادی جهدانی کده در واشدنگتن مسدتقر اسدت در سدال        

فعالیت اساسی خود را آغاز کدرد. ایدن سدازمان     1147نامه برتن وودز تاسیس شد و از سال براساس موافقت

چون گسترش همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محددودیت هدای ارزی،   هماهداف مشخصی 
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سهیل تثبیت نرخ های ارز و ت ،جهان، رشد اقتصادی پایدار، ارتقای اشتغال، تضمین ثبات مالی کاهش فقر در

 کارکرد نظام پرداخت های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می کند. 

 

 ( IFSB)اسالمی مالی خدمات هیات -

 هدای  سازمان و مرکزی های بانک از ای مجموعه از متشکل اسالمی مالی خدمات هیات ساختاری، لحاظ به

 مدیالدی  2112 سدال  در هیدات  ایدن . باشدد  می مالزی کشور در آن مقر که است اسالمی کشورهای نظارتی

 موسساتی در مالی ثبات و سالمت تقویت برای الزم رهنمودهای و استانداردها تهیه آن هدف و شده تشکیل

 ایدن  هدای  فعالیدت  مجموعده . دهند می ارائه اسالم شرعی احکام ارچوبچ در را خود مالی خدمات که است

 اسدتانداردها  این از برخی عناوین. است شده عرضه فنی نکات و راهنما اصول استاندارد، 11 قالب در موسسه

 شددفافیت، اسددتانداردهای سددرمایه، کفایددت اسددتانداردهای ریسددک، مدددیریت اسددتانداردهای: از عبارتنددد

 .... و شرکتی حاکمیت استانداردهای

 

 

 

 


