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نظامهای  در  اعتباری  واسطه گری  فرایند  کانون  در  بانکها 
اقتصاد  یک  داده  نشان  جهانی  تجربه  دارند.  قرار  اقتصادی 
پویا و در حال رشد، نیازمند یک سیستم بانکی سالم و با ثبات 
ضامن  اینکه  عالوه بر  بانکی  سیستم  سالمت  و  ثبات  است. 
زمینه ساز  است،  کشور  هر  اقتصاد  واقعی  بخش  ثبات  حفظ 
نیز  مالی  تامین  تسهیل  و  اعتبار  اعطای  سطح  گسترش 
بانکی  نظام  و سالمت  ثبات  به منظور حفظ  می گردد. تالش 
همچنین  و  کشورها  بانکی  نظارت  نهادهای  دغدغه های  از 
موسسات و نهادهای بین المللی از جمله کمیته نظارت بانکی 

بال بوده است )بانک مرکزی، مب/216995، 1396(.
ســرمایه مناسب و کافی، یکی از شــرایط الزم برای حفظ 
ســالمت نظام بانکی اســت و هریک از بانکها و موسسه های 
اعتباری بــرای تضمین ثبات و پایــداری فعالیتهای خود باید 
همواره نســبت مناسبی را میان ســرمایه و ریسک موجود در 
داراییهــای خــود برقرار نماینــد. کارکرد اصلی این نســبت، 
حمایت از بانــک در برابر زیانهای غیرمنتظــره و نیز حمایت 
از ســپرده گذاران و اعتباردهندگان اســت. به دلیل حفاظی که 
این نســبت در برابر زیانهای واردشــده ایجاد می کند، حفظ و 
نگهداری ســرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع 
اصلــی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و نظام بانکی 

به طور عام است )بانک مرکزی، مب/1966، 1382(. 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران طبق بند ب ماده 11 
قانــون پولی و بانکی کشــور، به عنوان تنظیم کننــده بازار پولی، 
وظیفه نظــارت بر بانکها را برعهــده دارد. همچنین طبق بند 5 
ماده 14 این قانون، به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور بانک 
مرکزی می تواند در تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و 

اندوخته بانکها به انواع داراییها، دخالت و نظارت کند.
مشــکالت پدیدآمده در بازپرداخت وامهای بانکی در دهه 
1970 و 1980 میالدی اهمیت برخورداری بانکها از ســرمایه 
کافی در رویارویی با خطرهای ناشــی از عدم ایفای تعهدها از 
ســوی وام گیرندگان را آشکار ســاخت. لذا برای مقابله با این 
تجربه ناخوشــایند، اصالح مقــررات ناظر بر اندازه مناســب 
سرمایه بانکها در کانون توجه مجامع نظارت بانکی قرار گرفت 

)پهلوان زاده، 1386(. 
در دهه های اخیر با توجه به مقررات بانک تسویه بین المللی 
)کمیته نظارت بانکی بال( و سایر نهادهای بین المللی، تقویت 
ســرمایه بانکها برای حفظ ســالمت نظام بانکی الزام جهانی 
محسوب شده و کشورها برای حفظ اعتبار نظام بانکی خود در 
ســطح بین المللی، خود را به رعایت مقررات و استانداردهای 

مربوط، ملزم کرده اند )عزیزنژاد و همکاران، 1398(.

بیان مسئله 
کفایت سرمایه یک بانک مفهومی نسبی است؛ به این معنی 
بانک،  فعالیت  حجم  و  اندازه  حسب  بر  آن  مناسب بودن  که 
قابل تایید است. این نسبت شاخصی از توانایی بانک در جذب 
آثار منفی ناشی از زیانهای احتمالی و اعاده موقعیت مناسب 

خود به شمار می رود )پهلوان زاده، 1386(.
طبق بند 134 و 135 استاندارد حسابداری شماره یک ایران 
با عنــوان "ارایه صورتهای مالی" )تجدید نظرشــده 1397(، 
واحــد تجاری باید اطالعاتی را افشــا کند تا اســتفاده کنندگان 
صورتهای مالــی بتوانند اهــداف، خط مشــیها و فرایندهای 
مدیریت سرمایه واحد تجاری را ارزیابی کنند. به این منظور، 

مرتضی اسدی     
عباس محمدی  

کفایت سرمایه بانکها
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واحد تجاری موارد زیر را افشا می کند:
فرایندهای  و  اهداف، خط مشیها  درباره  کیفی  اطالعات  الف. 

مدیریت سرمایه شامل:
1. شرحی درباره آنچه به عنوان سرمایه، مدیریت می شود؛

2. در مواردی که در ارتباط با سرمایه واحد تجاری الزامهای 
چگونگی  و  الزامها  این  ماهیت  دارد،  وجود  برون سازمانی 

به کارگیری الزامها در مدیریت سرمایه؛ و
3.نحوه دستیابی به اهداف مدیریت سرمایه.

سرمایه،  به عنوان  آنچه  درباره  کّمی  داده های  خالصه  ب. 
مدیریت می شود. برخی واحدهای تجاری، بعضی از بدهیهای 
مالی فاقد سررسید )مانند بدهیهای درون گروهی( را به عنوان 

بخشی از سرمایه درنظر می گیرند. 
دوره  با  مقایسه  در  و ب  الف  در قسمتهای  تغییر  پ. هرگونه 

قبل.
ت. آیا طی دوره، تمام الزامهای برون سازمانی سرمایه را که 

مشمول آن بوده، رعایت کرده است یا خیر.
ث. پیامدهای ایجادشده؛ در مواردی که واحد تجاری الزامهای 

برون سازمانی سرمایه را رعایت نکرده است.
واحد تجاری، این موارد را برمبنای اطالعات درون سازمانی 

تهیه شده برای مدیران اصلی افشا می کند.
بررســی وضعیت مالی و عملکرد شبکه بانکی کشور، نشان 
می دهد که وضعیت ســرمایه بانکها در قیاس با سبد داراییهای 
ریسکی آنها از شرایط مناسبی برخوردار نیست. این امر سبب 
می شــود تا قدرت تســهیالت دهی بانکها کاهــش یافته و در 
میان مدت، آنها با خطر درماندگی مالی و ورشکســتگی مواجه 

شوند. 
در  سرمایه  کفایت  نسبتهای  و  بانکها  پایه  سرمایه  هرچند 
در  عنوان شده  متغیرهای  مهمترین  از  دیگر  کشورهای 
صورتهای مالی بانکها است، اما به رغم گذشت حدود 16 سال 
ایران،  در  کفایت سرمایه  اولین بخشنامه های نسبت  ابالغ  از 
این نسبت به صورت مداوم و به نحو صحیح در بانکهای کشور 
نشده  افشا  سپرده گذاران،  به ویژه  ذینفعان،  برای  و  محاسبه 
است. تاخیر در مقررات گذاری در زمینه کفایت سرمایه، به ویژه 
بخشنامه های  از  بانکها  عدم تمکین  تکمیلی،  مقررات گذاری 
ابالغی که مقررات اولیه و زیربنایی کفایت سرمایه را تشکیل 

می دهد و عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر کفایت سرمایه، در 
بانکی به سالمت  مجموع زمینه الزم برای سوق دادن شبکه 
مالی از حیث سرمایه قانونی را فراهم نیاورده است )خوشنود و 

اسفندیاری،1393(.
پژوهش فعلی به دنبال پاسخ به این سوال است که وضعیت 
اســتانداردها و الزامهای کفایت سرمایه بانکها در ایران نسبت 
به استانداردهای بین المللی بانکداری متعارف در چه جایگاهی 
اســت؛ آیا دستورعملهای نظارتی موجود بانک مرکزی در این 
حــوزه به طور کامل رعایت می شــود؟ موانــع و محدودیتهای 
احتمالی پیاده سازی آن چیست؟ بدین منظور تاریخچه قوانین 
تدوین شــده در ســطح بین المللی و داخلــی مبتنی بر آمارهای 
رسمی، بخشــنامه ها، رهنمودهای منتشرشــده، دیدگاه های 
کارشناســان حوزه بانکداری اســالمی به طور اجمالی بررسی 
شــده و در انتها پس از جمع بندی نتایج آسیب شناسی وضعیت 

فعلی، پیشنهادهایی به منظور بهبود ارایه شده است.

مقررات کفایت سرمایه در بانکداری متعارف 
اگرچه بانکها و موسسه های مالی همواره در طول فعالیت خود 
به دالیل مختلف با مشکالت و چالشهایی مواجه می شوند، اما 
عمده دالیل مشکالت بانکداری، فقدان استانداردها، مقررات 
به  عدم توجه  جهان،  بانکداری  صنعت  در  واحد  الزامهای  و 
مدیریت ریسک و عدم انطباق با تحولهای اقتصادی و محیطی 
بوده است. افزون بر این، وقوع بحرانهای مالی طی دهه های 
سراسر  در  بانکی  برسیستمهای  آن  شدید  پیامدهای  و  گذشته 
جهان، موضوع اصلی کیفیت راهبری بانکها شده و بر این اساس 
بود که رویکرد مقررات گذاری نیز به کلی دگرگون شد؛ به نحوی 
و  حوزه  این  مقرراتی  چارچوبهای  تکامل  با  تا  گردید  سعی  که 
اتخاذ سیستمهای نظارتی کارآمدتر بر بانکها، از بروز بحرانها و 
نابسامانیهای مالی بین المللی جلوگیری و یا آنکه حداقل باعث 
گردد پیامدهای منفی مالیم تری بر نظامهای بانکی و در نتیجه 

اقتصاد کشورها داشته باشد )رضایی و مهدوی،1396(. 
در پاسخ به این ضرورت جهانی و به منظور ترغیب به همگرایی 
در استفاده از استانداردها و شیوه های نوین نظارت بانکی، کمیته 
نظارت بانکی بال  (BCBS) 1 با هدف تامین ســالمت، ایمنی 

و ثبات بخش بانکی نظام بین الملل، تشکیل گردید.
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این کمیته، یکی از چهار کمیته اصلی بانک تسویه بین المللی 
(BIS) 2 است که در اواخر سال 1974 به دنبال ورشکسته شدن 

اثر  در  آلمان3(  هرشتات  بانک  جمله  )از  بزرگ  بانک  چند 
گروه10  به  موسوم  کشورهای  به وسیله  ارزی،  مشکالت 
شهر  در  بین المللی  تسویه  بانک  نظارت  تحت   4  (G-10)

بازل سوئیس تاسیس شد5 . کمیته بال دارای 4 زیرمجموعه 
اجرا، اصالح و هماهنگی سازی  از: گروه  می باشد که عبارتند 
گروه  و  حسابداری  گروه  سیاستها،  توسعه  گروه  سرمایه، 

رابطهای بین المللی.
کمیتــه بــال به رغــم برخــورداری از تخصــص و تجارب 
کارشناسان ارشد کشــورهای پیشرو در صنعت بانکداری، فاقد 
هرگونه اقتدار رسمی فراملی در امر نظارت بانکی است و نتایج 
کار و دستاوردهای آن به هیچ وجه الزام قانونی برای کشورهای 
غیرعضو ایجاد نمی کند. ولی باید توجه داشت که توصیه های 
نظارتی این کمیته به شدت مورد حمایت سازمانهای بین المللی 
مانند صنــدوق بین المللی پــول (IMF) 6 و بانک جهانی 
(WB) 7 اســت و بــا توجه به اینکه کشــورهای عضو، بخش 

اعظمی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند، سایر کشورها برای 
ایجاد تعامل با نظام بانکی کشــورهای عضــو، به طور ضمنی 
خود را موظف به اجرای ایــن رهنمودها و توصیه ها می دانند. 

به طور کلی هدف اصلی کمیته یادشده عبارت است از:
1- کمک به ممانعت از بحرانهای بانکی و جلوگیری از پذیرش 

ریسکهای بیش از حد 
2- استفاده از الزامهای مشترک برای ایجاد موسسه های مالی 

سالم و افزایش ثبات در بازارهای مالی بین المللی
داخلی  مقررات  طریق  از  که  رقابتی  انحرافهای  حذف   -3
استاندارد  سطح  ایجاد  به  کمک  و  است  شده  ایجاد  کشورها 

بین المللی یکسان در نظام بانکی دنیا. 
توصیه هــای کمیته بال، از مهمتریــن توافقنامه های مدرن 
و تاثیرگذار در امور بانکی بین الملل به شــمار می روند که نقش 
کلیدی در تبیین سیاستهای مدیریت در بانکها داشته )پیامدها 
در ســطح خرد اقتصــاد( و همچنین به تقویت ثبات سیســتم 
بانکداری در سطح بین الملل )پیامدها در سطح کالن اقتصاد( 
منجر می شــود. این توصیه ها همواره پویا و پیوســته در حال 
گسترش می باشــند. از زمان شــکل گیری این کمیته، تاکنون 

ســه بیانیه اصلی با عنــوان بال یک، بال دو و بال ســه صادر 
شــده است. همچنین این کمیته از دســامبر سال 2017 اقدام 
به انتشار ســندی حاوی اصالحات بال سه نموده که به صورت 
غیررسمی از ســوی برخی بانکها، موسســه های و نهادهای 
معتبــر بین المللــی )نظیــر دویچــه بانک، مکنــزی، پرایس 
واترهاوس کوپرز، دیلویت و ارنست اند یانگ(8 از آن به عنوان 
بال چهار یــاد می کنند. در ادامه، به طــور خالصه به برخی از 

توصیه های مندرج در این بیانیه ها اشاره می شود:
بال یک

آمریکای  کشورهای  در  بحران  بروز  به دنبال   1988 سال  در 
 ، سرمایه9  کفایت  ساده  بسیار  مدل  اولین  بال  کمیته  جنوبی، 
محاسبه،  شیوه  این  نمود.  پیشنهاد  را  یک  بال  تحت عنوان 
و  ساخت  فراهم  اعتباری  ریسک  اندازه گیری  برای  چارچوبی 
برای انواع داراییها، ضریب ریسک خاص و در عین حال بسیار 
ساده ای را اعالم و مفهوم داراییهای موزون شده به ریسک را 
معرفی کرد. در این مدل، داراییهای پرخطر، ضریب ریسک 
باالتری گرفتند و به بانکهای کشورهای عضو توصیه گردید که 
 8 ریسک  به  موزون شده  داراییهای  به  نسبت سرمایه  حداقل 

درصد را رعایت کنند. 
در ســاختار بال یک، ســه بخش اساســی طراحی شده است 
که شامل ســاختار سرمایه )ســرمایه اصلی و تکمیلی(، سیستم 
طبقه بندی داراییها به پنج طبقه )همراه با تعیین ضرایب ریسک 
از 0، 10، 20، 50، 100%( و در نهایت تعیین نســبت استاندارد 
نگهداری سرمایه است. در این مدل، اگر یک بانک، داراییهای 
خود را به سمت داراییهای پرخطر هدایت کند، مخرج کسر، یعنی 
داراییهای موزون شــده به ریســک افزایش می یابد و درنتیجه، 
نســبت کفایت سرمایه کم می شود. براســاس این رهنمود، کلیه 
بانکهای عضو، بدون توجه به اندازه و سیســتم مدیریت، حداقل 
8 درصد از ســرمایه خود را جهت پوشــش خطــر احتمالی باید 
درنظــر بگیرند و برای این کار، یا باید ســرمایه بانک را افزایش 
دهند و یا ریســک داراییها را کم نمایند. به مرور زمان، در ســال 
1996 توصیه هایی درخصوص نحوه ذخیره گیری بابت مطالبات 
غیرجاری، تســویه بین بانکی و مدیریت ریسک بازار )نظیر نرخ 
ارز، سهام، نرخ سود( ارایه گردید. بال یک دارای محدودیتهایی 
از جملــه محدودیــت طبقه بنــدی داراییهــای ریســک پذیر، 
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ساختار بال دو

رکن اول- محاسبه الزامهای حداقلی سرمایه

ریسک اعتباریریسک عملیاتیریسک  بازار

رکن سوم- نظم بازار

رکن دوم- فرایند بررسی نظارتی

شکل 1

محدودیت اوزان ریســک داراییها، محدودیت کاربرد روشــهای 
کاهش ریســک اعتباری )لحاظ نکردن ارزش وثایق و تضامین 
در فرایند اعتبارسنجی مشــتریان بانکها(، نادیده گرفتن ریسک 
بــازار و عملیاتــی و نادیده گرفتن تفــاوت در موقعیــت و اعتبار 
مالی اشخاص متقاضی تســهیالت )عدم توجه به رتبه اعتباری 
اشــخاص در فرآیند اعتبارســنجی( و... بود. این محدودیتها و 

بروز بحرانهای مالی جدید، باعث گردید بال دو ارایه شود. 
بال دو

آسیا،  در  مالی  بحران  بروز  به دنبال   ،1999 سال  ژوئن  در 
کمیته  توسط  بانک  ریسک  مدیریت  برای  جدید  برنامه ریزی 
کفایت  نسبت  درخصوص  جدیدی  پیشنهاد  و  شد  آغاز  بال 
سرمایه10 بانک ارایه گردید تا جایگزین توافقنامه سال 1988 
شود. این بیانیه به طور رسمی »چارچوب اصالحی همگرایی 
نام  سرمایه ای«  استانداردهای  و  سرمایه  سنجش  بین المللی 
داشت و به بیانیه بال دو معروف شد که نسخه اولیه آن در سال 
2004 منتشر گردید. ایده اصلی بال دو بر این اساس است که 
بانکها ریسکهای خود را به صورت دقیق تر اندازه گیری و سپس 

آن را با سرمایه ارتباط دهند. 
از ویژگیهای برجسته بال دو می توان به وجود سه رکن اصلی 
در آن اشاره کرد. ساختار بال دو در شکل زیر ارایه شده است.

رکن اول )الزامهای حداقلی ســرمایه در مقابل ریسکهای 

اعتباری، بازار و عملیاتی(

حداقلی  )الزامهای  دو  بال  مقررات  از  اول  رکن  درخصوص 
ریسک  و  بازار  ریسک  اعتباری،  ریسک  بر  عالوه  سرمایه(، 
سرمایه  کفایت  نسبت  و  شده اند  گرفته  درنظر  نیز  عملیاتی 
از ریسک  منظور  این سه ریسک محاسبه می شود.  براساس 
فرایندها،  افراد،  یا سوءاستفاده  از ضعف  ناشی  عملیاتی زیان 
سیستمهای عملیاتی یا زیانهای ناشی از رخدادها و وقایع بوده 
تغییر  اثر  بر  بانک  پرتفوی  ارزش  کاهش  نیز،  بازار  ریسک  و 

هریک از متغیرهای اصلی مثل نرخ بهره، تورم و ارز است.
همچنیــن در بیانیــه جدیــد بر خــالف بال یــک، بانکها 
برای محاســبه ریســک اعتباری وام گیرندگان بــا ضرایب از 
پیش تعیین شــده روبرو نیســتند. بلکه با اســتفاده از ارزیابی 
موسســه های مستقل اعتباری و یا برآوردهای خود از وضعیت 
وام گیرنــدگان، ضرایب ریســک مربــوط را تعییــن می کنند. 
بدین منظور، دو رویکرد اصلی شامل رویکرد پایه ای استاندارد 

و رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی، طراحی شده است.
رویکــرد پایــه ای اســتاندارد، برمبنای رتبه بنــدی خارجی 
ریســک )یعنی رتبه های تعیین شــده از ســوی موسسه های 
رتبه بندی از قبیل مودیز و اســتاندارد و پورز( وزن ریســک هر 
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یک از داراییها در پرتفوی اعتباری تعیین می شــود و سپس بر 
اساس وزن تعیین شده، ســهم سرمایه مورد نیاز برای پوشش 
ریسک برآورد خواهد شد. رویکرد دیگر، نیازمند این است که 
بانک سیســتم رتبه بندی پیشرفته و مناســبی برای مشتریان 
خود داشــته باشــد. وزن ریســک هریک از وامهای تجاری 
و تعهدهــای مشــتریان برمبنای رتبــه تخصیص یافته به آنها 
تعیین می شــود. شرکتی که رتبه اعتباری بهتری را اخذ کند، از 
وضعیت اعتباری مناســب تری برخوردار بوده و در نتیجه وزن 
ریســک وامهای اعطایی آنها کمتر خواهد بودو هر چقدر وزن 
ریسک یک وام باالتر باشد، حداقل نسبت کفایت سرمایه آنها 
نیز بیشتر خواهد بود؛ به عبارت دیگر به سرمایه بیشتری برای 

پوشش ریسک نیاز خواهد داشت.
رکن دوم )بررسیهای نظارتی(

این بخش اصول کلیدی بررسی نظارتی، رهنمودهای مدیریت 
ریسک، شفافیت نظارت و مسئولیت کمیته های ریسک بانکی 

را مورد بحث قرار می دهد.
اهمیت بررسی نظارتی 

هدف از فرایند بررسی نظارتی مطرح شده در سند بال دو، عالوه 
بر حصول اطمینان از اینکه بانکها سرمایه کافی برای پوشش 
تمام ریسکها منظور می نمایند، ترغیب بانکها به ایجاد، توسعه 
و به کارگیری روشهای ارزیابی ریسک بهتر در پایش و مدیریت 
ریسکهای خود است. طبق این فرایند، مدیریت بانک مسئول 
ایجاد فرایند داخلی ارزیابی سرمایه و تدوین اهداف سرمایه ای 
باید  بانک و محیط کنترلی است و  با ویژگی ریسک  متناسب 
اطمینان یابد که بانک سرمایه کافی برای پوشش ریسکها مازاد 

بر حداقل الزامهای اصلی را دارا است.
اصول چهارگانه بررسی نظارتی

نظارتی که مکمل رهنمودهای  بررسی  کلیدی  کمیته چهار اصل 
نظارتی است و باید توسط بانکها رعایت شود را معرفی کرده است.

اصل اول: بانکها باید فراینــدی برای ارزیابی جامع کفایت 
ســرمایه در ارتباط با ویژگی ریســکی و یک برنامه راهبردی 
برای حفظ سطوح سرمایه خود داشته باشند. پنج ویژگی اصلی 

این فرایند به شرح زیر است:
بانک  نظارت هیئت مدیره و مدیریت ارشــد: هیئت مدیره 

مسئول تعیین سطح تحمل ریســک توسط بانک است و باید 

اطمینان حاصل کند مدیریت چارچوبی برای ارزیابی ریسکهای 
متنوع و برقراری ارتباط بین ســطح ریســک و سرمایه بانک 
ایجاد کرده و همچنین روشــی را بــرای پایش میزان تطبیق با 
سیاســتهای داخلی بانک ایجاد نمایــد. به همین ترتیب، مهم 
است که هیئت مدیره کنترل داخلی قوی، رویه ها و سیاستهای 
مکتوب را طراحی، ایجاد و اطمینان حاصل کند که مدیران در 

تمامی سطوح سازمان آن را به اشتراک می گذارند.
ارزیابی صحیح ســرمایه: عناصر اساســی ارزیابی صحیح 

سرمایه شامل 1( سیاســتها و رویه های طراحی شده به منظور 
حصول اطمینــان از شناســایی، اندازه گیــری و گــزارش تمام 
ریسکهای مهم توســط بانک، 2( فرایند مرتبط کردن سرمایه 
به ســطح ریســکها 3( فرایند تبیین اهداف کفایت سرمایه در 
خصوص ریســک و لحاظ کــردن برنامه کســب وکار راهبردی 
بانک، و 4( فرایندی از کنترلهای داخلی برای حصول اطمینان 

از یکپارچگی کل فرایندهای مدیریت است.
ارزیابی جامع ریســکها: تمامی ریســکهای مهم فراروی 

بانکها )از جمله ریسکهای اعتباری، عملیاتی، بازار، نقدینگی 
و سایر( باید در فرایند ارزیابی سرمایه لحاظ شوند.

پایش و گزارش دهی: بانک باید سیستمی کافی برای پایش 

و گــزارش منابع در معرض ریســک داشــته و ارزیابی کند که 
چگونه تغییر مولفه ای ریسک بانک بر الزامهای سرمایه اثرگذار 
است. هیئت مدیره یا مدیریت ارشد )متناسب با ساختار راهبری 
بانک( باید بر اساس یک قاعده منظم گزارشهایی در خصوص 
ســطح و روند ریسکهای مهم، حساســیت و منطق فرضهای 
اصلی به کار رفته در اندازه گیری آنها و کفایت ســرمایه بانک در 
برابر این ریسکها دریافت کند و نیازهای آتی سرمایه را ارزیابی 

و متناسب با آن برنامه راهبردی بانک را تعدیل نماید.
بررســی کنترل داخلی: هیئت مدیره باید به صورت دوره ای 

کنترلهای داخلی حاکم بر فرایند مدیریت ریســک را به منظور 
اطمینان از یکپارچگی، صحت و معقول بودن آن، اجرا کند.

اصل دوم: ناظــران بایــد راهبردها و ارزیابیهــای کفایت 
سرمایه داخلی بانک و همچنین توانایی آن در پایش و اطمینان 
از انطباق با نسبتهای سرمایه نظارتی را بررسی و ارزیابی کنند. 
اگر نتیجــه این فرایند برای ناظران رضایت بخش نباشــد باید 

اقدام نظارتی متناسب را در پیش بگیرند.
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بررسی دوره ای می تواند شامل ترکیبی از بازرسی حضوری، 
بررســی غیرحضوری، بحــث و تبادل نظر بــا مدیریت بانک، 
بررســی کارهای انجام شــده توســط حسابرســان مستقل و 

گزارش دهی دوره ای باشد.
به منظور پیاده سازی این اصل پنج گام 1( بررسی کفایت ارزیابی 
ریسک، 2( ارزیابی کفایت سرمایه، 3( ارزیابی محیط کنترلی، 4( 
بررســی نظارتی تطبیق با اســتانداردهای حداقلی سرمایه، و 5( 

پاسخهای نظارتی توسط کمیته بال تعریف شده است.
اصل سوم: ناظران باید انتظار داشــته باشند که بانکها در 
ســطحی باالتر از حداقل نسبتهای ســرمایه ای نظارتی عمل 
کننــد و قادر باشــند بانکها را بــه نگهداری ســرمایه بیش از 

حداقل، ملزم نمایند.
ابزار متعددی در اختیار ناظرین اســت کــه اطمینان حاصل 
کنند هر بانک با ســطوح سرمایه کافی فعالیت می کند. ناظرین 
می توانند نســبتهای هدف )باالتــر از الزامهای حداقلی( برای 

تجهیز سرمایه بانکها تعریف کنند.
اصــل چهارم: ناظــران باید روشــهایی را بــرای دخالت 
زودهنگام به منظور ممانعت از افت ســرمایه پایین تر از سطوح 
حداقلی مورد نیاز برای پشــتیبانی ویژگیهای ریســکی بانک، 
مدنظر قرار دهند و در صورتیکه ســرمایه حفظ یا انباشته نشده 

باشد، باید بانک را به انجام اقدام اصالحی فوری ملزم کنند.
اقدامهای اصالحی ناظران می تواند شــامل افزایش ســطح 
پایش بانک، محدودنمودن پرداخت سود تقسیمی، ملزم کردن 
بانک به آماده سازی و اجرای برنامه بازیابی کفایت سرمایه و یا 

الزام بانک به افزایش سرمایه فوری باشد.
موضوعهای مشــخصی که در فرایند بررسی نظارتی باید 

مدنظر قرار گیرند

کمیته تعدادی از موضوعهای مهم را که بانکها و ناظران باید 
نمایند؛  تمرکز  آنها  بر  نظارتی  بررسی  فرایند  انجام  هنگام 
ریسک  اعتباری،  ریسک  بهره،  نرخ  ریسک  جمله،  از 
است.  داده  قرار  شناسایی  مورد  را  بازار  ریسک  عملیاتی، 
به منظور  باید  ناظران  که  است  مهمی  ارزیابیهای  موارد،  این 

حصول اطمینان از کارکرد مناسب رکن یک انجام دهند.
سایر بندهای فرایند بررسی نظارتی

پاســخگویی و شــفافیت نظارتــی: ناظــران بایــد معیارهای 

مورد اســتفاده در بررسی ارزیابیهای ســرمایه داخلی بانکها را 
به صورت عمومی منتشر کنند؛ و اگر الزامهای سرمایه ای فراتر 
از حداقل برای یک بانک وضع می شود باید ویژگیهای ریسکی 
خاص آن بانک که منجر به اقدامهای اصالحی شــده را برای 

آن بانک تشریح کنند.
همــکاری و ارتباطات تقویت شــده فرامــرزی: این بخش 
به تعامل بین ناظران ملی کشــورها جهت به حداقل رســاندن 
اختالف در مقررات کفایت ســرمایه ملی بین کشــورها داللت 
دارد؛ به نحوی که بانکهای زیرمجموعه مشمول مسئولیتهای 

فزاینده نگردند.
فرایند بررسی نظارتی برای اوراق بهادار سازی11 

با توجه به ماهیت این فرایند، ناظران پایه تمامی جوانب آن از 
جمله اهمیت انتقال ریسک، ویژگیهای جدید معامالت مربوط 
بازخرید  شرایط  باقیمانده،  ریسکهای  بهادارسازی،  اوراق  به 
قبل از سررسید، تسویه پیش از موعد را مورد توجه قرار دهند.

رکن سوم )نظم بازار(
این رکن نیز با هدف انضباط بازار و شفافیت به بانکها توصیه 
از  ریسک  مدیریت  بر  ناظر  فرایندهای  در  که  است  شده 
بر  حاکم  استانداردهای  و  بین المللی  موسسه های  یافته های 
حوزه های مختلف بخش مالی استفاده کنند. هدف از رکن سوم 
این است که با گسترش مجموعه ای از الزامهای افشا12 بستر 
الزم برای ارزیابی نیروهای بازار از بخشهای کلیدی اطالعات 
مربوط به سرمایه، برنامه عملیاتی، نحوه رویارویی با ریسک، 
سرمایه  کفایت  وضعیت  سپس  و  ریسک  ارزیابی  فرایندهای 

نهاد مورد نظر، فراهم شود13 .
منطق حاکم بر نظم بازار، از دالیل اجباری بودن الزامهای 
حداقلی ســرمایه بــرای بانکها این حقیقت اســت کــه بانکها 
شــرکتهایی خاص هســتند، درجه ابهام باالیی دارند که باعث 
می شود ارزیابی ریسک سرمایه گذاری آنها دشوار گردد؛ تامین 
مالی بانک از سوی سپرده گذارانی است که نمی توانند ریسک را 
به درستی ارزیابی کرده و از بانکهای پر مخاطره تر نرخ بیشتری 
مطالبه کننــد؛ بانکها نقش مهمی در سیســتم اقتصادی اجرا 
می کنند. بنابراین، اعتبارگذاران در بانک، به ســختی می توانند 
بررســی منظمی را انجام دهند که بانکها برای شرکتهای دیگر 
اجرا می-کنند. شــرکتی تجاری یا صنعتی که پروفایل ریسک 
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آن افزایش می یابد، به احتمال بســیار زیاد هزینه های وامش 
نیــز افزایش می یابد. چنین تاثیری از نظم بازار، در صورتی که 
قرض گیرنده، بانک باشــد، بسیار ضعیف تر است. رکن سوم با 
هدف حــذف این نقاط ضعف و ایجاد نظم بازار. بیشــتر برای 
بانکها، مطرح گردید. به طور خاص، بانکها ملزم می شوند که با 
معیارهای افشــای محلی تطابق پیدا کرده و به سرمایه گذاران، 
گزارشــهای اطالعاتی دقیــق و فوری در خصوص ریســکها 
و ســرمایه ارایه دهنــد. بدین ترتیب، اعتبارگــذاراِن بانکها در 
موقعیتی قرار می گیرند که به طور درســت تر و به روزتر سطوح 

واقعی ریسک را ارزیابی کنند )رضایی و اشعه شعار، 1391(.
موارد ضــروری گزارش دهی، در بیانیــه اول کمیته بال 
)1988(، به بانکها پیشــنهاد شــده بود که اطالعات مرتبط با 

بازار را در شش حوزه کلیدی ارایه کنند:
1. آثار مالی و اقتصادی؛

2. ساختار مالی )سرمایه گذاری و نقدینگی(؛
3. راهبردها و رویکردهای مدیریت ریسک؛

4. وامهای طبقه های ریسکی مختلف؛
5. راهبردهای حسابداری؛

6. مدیریت و حاکمیت شرکتی.
بیانیــه بال دو نیــز از همین رویکرد پیروی کرده اســت؛ با 
این تفاوت که در این بیانیــه، فقط داده های مرتبط با قضاوت 
سرمایه گذاران می باید ارایه شود و داده های غیرضروری، کنار 
گذاشــته شــود. فهرســت داده های کلیدی که باید در معرض 
عمــوم قرار گیرند، عبارت اســت از: میزان و ترکیب ســرمایه 
و داراییهای ریســکی؛ توزیع وامهــای اعتباری بین گروه های 
مختلــف و نرخ نکول ثبت شــده در هر گروه؛ سیســتم کنترل 
مدیریت ریسک مناسب؛ شیوه های حسابداری مورد استفاده؛ 
معیارهــای تخصیص منابع در بانک. چنین اطالعاتی باید هر 
شش ماه یا یک سال، یک بار منتشر شود. این شفافیت نباید 
شــامل اطالعاتی شــود که در صورت افشــا بانک را با کاهش 

ارزش از سوی رقبا روبرو کند.
شرایط ضروری دیگر برای نظم بازار، رکن سوم، تنها یکی 

از مباحث نظم بازار، یعنی کمبود شــفافیت در حوزه ریسک را 
برای بانکهــا مطرح می کند. در حالی که عالوه بر شــفافیت، 

توجه به موارد زیر نیز ضروری است:

نمی کند  تضمین  را  آنها  دولتی  بخش  که  اعتبارگذارانی   .1
)یعنی بیمه سپرده اجباری ندارند یا متعلق به دولت نیستند(؛

2. اعتبارگذارانی که تضمینی برای آنها نمی توانیم تصور کنیم، 
به  و  بوده اند  نظارتی  سیاستهای  با  مرتبط  که  بانکهایی  مانند 
 14 (TBTF) اصطالح، بزرگ تر از آن هستند تا ورشکسته

شوند؛
3. مدیر، دیدگاه و منافع سهامداران را درنظر دارد تا به سرعت 

به عالئم بازار سرمایه پاسخ گو باشد.
نکتــه اول با هــدف الزام بانکهــا در به کارگیــری بدهیهای 
تبعی اســت. ازآنجایی که پرداختها به اعتبارگذاران تبعی بعد از 
سایر ســهامداران صورت می پذیرد، این مسئله باعث می شود 
که در فعالیتهای پایش ریســک، انگیزه کافی داشــته باشند. 
درخصوص نکته دوم، این مســئله مطرح است که چون اغلِب 
هزینه های بحرانهای بانکی را دولتها متحمل می شوند، الزم 
اســت اصالحاتی در خصوص اصل »بزرگ تر از آن هســتند تا 

ورشکسته شوند«، صورت گیرد. 
نکته سوم، هدف مدیریت و ارزش آفرینی برای سهامداران 
و اجتناب از افزایش هزینه های ناشی از افزایش سطح ریسک 
داراییهــا اســت. از طرف دیگــر، مدیران اگر به دنبــال منافع 
شخصی باشــند، ممکن اســت تصمیم بگیرند که هزینه های 
بیشــتری بــرای تامین مالــی بپذیرنــد. این تصمیــم، برای 
ســهامداران آثار سویی به همراه خواهد داشت. به منظور ایجاد 
نظم در بازار، الزم است که مدیراِن مسئوِل بانک مراقب منافع 

صاحبان سهام باشند.
اصالحات بال دو15 

این رهنمود بر پایه بازنگری و اصالحات بال دو بود؛ چرا که 
هنجارهای موجود، اغلب نتوانستند به درستی مخاطرات بازار 
مورد  می پرداختند،  بدان  خود  تجاری  فرایند  در  بانکها  که  را 
هدف قرار دهند. این اصالحات که در فوریه سال 2011 نافذ 
و اجرایی شد، الزامهای سرمایه قانونی در رابطه با ریسکهای 
تجاری بازار و اوراق بهادارسازی مجدد را افزایش داد. هدف 
توانایی  نتیجه،  در  و  پایه  سرمایه  تقویت  بیانیه،  این  اصلی 
افزایش  طریق  از  ریسک،  برابر  در  مقاومت  برای  بانکها 

الزامهای سرمایه بانکها بود. 
در این بیانیه، موارد ذیل معرفی و مورد تاکید قرار گرفته است:
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 (IRC) 161. هزینه مازادی با عنوان هزینه ریسک افزایشی
معرفی و تشریح شد.

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

3. ارزش در معرض ریسک بحرانی (SVaR) 17 به عنوان 
و  معرفی  سرمایه  الزامهای  محاسبه  برای  اضافی  الزام  یک 

تشریح گردید.
اوراق  موقعیتهای  برای  را  استانداردشده ای  هزینه های   .4

بهادارسازی و اوراق بهادارسازی مجدد، معرفی شده است. 
با توجه به اینکه صنعت بانکداری به ســرعت در حال رشــد 
بود؛ بنابرایــن نیاز به نــگاه کامال جدیدی به مقــررات وجود 

داشت. لذا، بال سه معرفی شد.
بال سه

دولت  میالدی،   1930 سال  در  مالی  بحران  بروز  به دنبال 
حوزه  به  تجاری  بانکهای  ورود  ممنوعیت  مقررات  آمریکا 
ممنوعیت  این  ولی  نمود؛  وضع  را  سرمایه گذاری  فعالیتهای 
این تصمیم کاهش  نتیجه  لغو گردید.  از گذشت 70 سال  بعد 
نرخ بهره و سرمایه گذاری عظیم در انواع اوراق قرضه پرخطر، 
فاصله  در  بود.  مسکن  وامهای  پشتوانه  با  اوراِق  به خصوص 
و  مسکن  قیمت  رشد  توقف  با   ،2008 تا   2007 سالهای 
افزایش نکول در اوراق مسکن، چند شرکت سرمایه گذاری با 
برای  نقدینگی شدند و در عمل  سابقه طوالنی، گرفتارکمبود 
حفظ خود در مقابل طلبکاران، مجبور به اعالم ورشکستگی 
گردیدند. این امر باعث از بین رفتن اعتماد بین بانکی، کمبود 
نقدینگی، سرمایه درگردش، کاهش فعالیتها و در نهایت رکود 
به  آن  تسری  سپس  و  آمریکا  در   2008 سال  بحران  بروز  و 
اروپا و شرق آسیا گردید. در واقع، دلیل اصلی ایجاد و تشدید 

که  بود  آن   2008 و   2007 سالهای  اقتصادی  و  مالی  بحران 
بخشهای بانکی در بسیاری ازکشورها نسبت اهرمی باالیی در 
فرسایش  با  امر  این  که  داشتند  ترازنامه  از  خارج  و  باال  اقالم 
از طرفی،  پایه نیز همراه بود.  تدریجی سطح کیفیت سرمایه 
با توجه به اینکه بسیاری از بانکها از سپرهای نقدینگی ناکافی 
اعتباری  زیانهای  جذب  به  قادر  بانکی  نظام  بودند،  برخوردار 
به واسطه  بحران  این  نتیجه،  در  نگردید.  و تجاری سیستمی 
فرایند کاهش نسبت اهرمی، همراستایی با ادوار تجاری و نیز 
روابط متقابل نهادهای مالی سیستمی از طریق مجموعه ای از 
مبادالت پیچیده، به طور چشمگیری تشدید گردید. در همین 
چارچوب ضوابطی  در  را  اساسی  اصالحات  بال  کمیته  راستا، 
به منظور تقویت استانداردهای مقرراتی در سطح خرد و کالن، 
با عنوان بال سه مورد توجه قرار داد که باید از سال 2013 تا 
معرفی  می شد.  اجرایی  کشورهای عضو،  بانکهای  در   2018
مقررات بال سه به معنی کنار رفتن بال دو نبوده و باید به عنوان 

مکمل در کنار سند بال دو به کار گرفته شود. 
چارچوب مقررات بال ســه بر افزایش ســطح اســتحکام و 
انعطاف پذیری سیستم بانکی اســتوار است. هدف اصالحات 
مذکور، بهبود توانایی بخش بانکی به منظور افزایش مقاومت و 
جذب شوکهای ناشی از بحرانهای مالی و اقتصادی در راستای 
کاهش ریسک ســرایت از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد 
است. کمیته بال در بســته اصالحی خود به دنبال بهبود سطح 
مدیریت ریســک، حکمرانی، شفافیت و افشا اطالعات بانکها 
است.این کمیته در رهنمود بال سه، بانکهای کشورهای عضو 
را به افزایش کمیت سرمایه )افزایش حداقل سرمایه( و کیفیت 

ثبات و شفافیت سرمایه به شرح ذیل، توصیه نمود:
سرمایه  در   18  (CET1) عادی  سرمایه  نسبت  افزایش   •

نسبت سرمایه عادی الیه یک»نسبتهای حداقل سرمایه حفاظتی )به عنوان درصدی از سود(«

4.5% تا %100%5.125

5.126% تا %80%5.75

5.76% تا %60%6.375

6.376% تا %40%7

بزرگتر از %0%7

جدول شماره 1 : استانداردهای حداقل سرمایه حفاظتی برای هر بانک- سند بال 3
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الیه1 از 2% به 4.5% و کاهش سهم سایر از 2% به %1.5
• افزایش نسبت سرمایه الیه1 (Tire1) از 4% به 6% درمقابل 

کاهش سرمایه الیه2 (Tire2) از 4% به %2 
• افزایش حداقل نسبت کفایت سرمایه از 8% در زمان بحرانی 

به 10.5% در زمان نرمال و 13 % در زمان رونق اقتصادی 
سرمایه(  محافظ  )ذخیره  حفاظتی19  سرمایه  سپر  تعیین   •
بخش  این  ریسک،  بر  موزون  داراییهای   %2.5 میزان  به 
کارکرد سپر سرمایه حفاظتی که بانکها باید نسبت به ایجاد آن 
به اختصار  را  نمایند  حاصل  اطمینان  بحران  دوره های  از  قبل 
نقض  از  اجتناب  به منظور  بخش  این  الزامهای  می کند.  بیان 
چنانچه  شده اند.  طراحی  سرمایه ای  الزامهای  حداقلهای 
بانکها  که  راه هایی  از  یکی  یابند،  کاهش  حفاظتی  سپرهای 
کاهش  نمایند،  دنبال  سپرها  مجدد  بازسازی  به منظور  باید 
با  پرداختهای  سهام،  نقدی  سود  )شامل  قابل توزیع  سود 
بانکهایی  برای  است.  کارکنان(  پاداش  نیز  و  سهام  پشتوانه 
موضوع  این  داده اند،  کاهش  را  خود  سرمایه ای  سپرهای  که 
قابل پذیرش نیست که با عنوان توجیهی برای حفظ توزیع های 
سخاوتمندانه سود به سهامداران، سایر تامین کنندگان سرمایه 
سرمایه  بازسازی  به منظور  آینده  پیش بینیهای  از  کارکنان،  و 
باید  سپرده گذاران  برخالف  سهامداران  کنند.  استفاده  خود 
مربوط  بازسازی سرمایه موضوعی  که  بپذیرند  را  ریسک  این 
به آینده نیست. همچنین، توزیع سرمایه به عنوان راهی برای 
نشان دادن قدرت مالی برای بانکهایی که سپرهای سرمایه ای 
خود را کاهش داده اند از دیدگاه یک بانک رفتاری غیرمسئوالنه 
است که می تواند سایر بانکها را نیز به این رویه )قراردادن منافع 

میزان  کند.  ترغیب  منافع سپرده گذاران(  از  باالتر  سهامداران 
سپر سرمایه حفاظتی که شامل سرمایه عادی الیه یک است 
2.5% بیش از الزامهای حداقل سرمایه نظارتی تعیین می شود. 
محدودیتهای توزیع سرمایه برای بانکی که سطوح سرمایه آن 
تنها  اعمال می شود )محدودیتها  گیرد  قرار  دامنه  این  از  کمتر 
پاداش  سهام،  بازخرید  نقدی،  سود  توزیع های  خصوص  در 

کارکنان و نه در خصوص عملیات بانک اعمال می شود(. 
این چارچوب در ســطح سود خاص تلفیقی گروه باید اعمال 
شــود. مقامهای نظارتی ملی این گزینــه را در اختیار دارند که 
این چارچوب را در ســطح بانک به منظور حفظ منافع در بخش 
خاصی از گروه به کار برند. چنانچه بانکی ســود مثبتی نداشته 
باشد و نسبت سرمایه عادی الیه یک آن کمتر از 7% باشد، آن 

بانک از هرگونه توزیع سود خالص منع خواهد شد.
جبرانی(  )ذخیره  ضدچرخه ای20  سرمایه  سپر  تعیین   •
سپر  ریسک،  بر  موزون  داراییهای   %2.5 تا  صفر  به میزان 
ضدچرخه ای به دنبال این هدف است که اطمینان ایجاد نماید 
الزامهای سرمایه ای بخش بانکی شرایط مالی در سطح کالن 
که بانکها در آن فعالیت می کنند را نیز درنظر می گیرد. الزامهای 
سپر ضدچرخه ای که بانک ملزم به رعایت آن است منجر به 
گسترش اندازه سپر سرمایه حفاظتی بانک می شود. بانکها در 
توزیع  در  محدودیتهایی  نکنند  رعایت  را  الزام  این  صورتیکه 
سود خواهند داشت. بانکها مقید به داشتن سپر ضد چرخه ای 
خود  ریسک  به  موزون  داراییهای  کل   %2.5 تا  صفر  به میزان 
الزامهای مربوط به این سپر را با سرمایه  هستند. بانکها باید 
عادی الیه یک رعایت کنند و یا ملزم به اعمال محدودیتهایی 

 »نسبتهای حداقل سرمایه حفاظتی
)به عنوان درصدی از سود(«

نسبت سرمایه عادی الیه یک

4.5% تا %100%5.75

5.76% تا %80%7

7% تا %60%8.25

8.25% تا %40%9.5

بزرگتر از %0%9.5

جدول شماره 2: استانداردهای حداقل سرمایه حفاظتی برای هر بانک زمانیکه بانک ملزم
 به رعایت الزام سپر ضدچرخه ای 2.5% است )سند بال 3(
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بیانگر  زیر  جدول  بود.  خواهند  سود  توزیع  خصوص  در 
صورتیکه  در  بانک  یک  که  است  حفاظتی  سرمایه  نسبتهای 
در  باید  باشد،   %2.5 ضدچرخه ای  سپر  الزام  رعایت  به  ملزم 

سطوح مختلف سرمایه عادی الیه یک رعایت نماید.
بانکهای  برای   %2.5 معادل  حداکثر  باالتر  سرمایه ای  الزام   •
مهم سیستمی (SIFI) 21 به منظور جلوگیری از انتقال شوکهای 
پیوستگی  بهم  دلیل  به  اقتصادی  و  مالی  سیستم  به  بانکی 

بیش ازحد در میان بانکهای مهم سیستمی.

باوجود اینکه الزامهای ســرمایه ای سخت گیرانه برای ثبات 
بخش بانکی مقوله ای بسیار بااهمیت است، اما برخورداری از 
یک پایه نقدینگی محکم نیز که از طریق اســتانداردهای قوی 
نظارتی اعمال گردد، بســیار ضروری به نظر می رسید. بر این 
اساس کمیته بال به منظور تقویت مقررات نقدینگی و سرمایه با 
هدف افزایش و انعطاف پذیری بیشتر بخش بانکی و همچنین 
افزایش توانایی بانکها در پوشــش شوکهای مالی و بحرانهای 
اقتصادی، به دنبال معرفی استانداردهای جهانی هماهنگ در 
خصوص ریسک نقدینگی بود و در این راستا، دو معیار مکمل 
 22 (LCR) "با افق زمانی متفاوت "نسبت پوشش نقدینگی
و "نسبت تامین مالی خالص باثبات" (NSFR) 23 را تعیین 

و به شرح ذیل معرفی شود:
الف- نسبت پوشش نقدینگی: این شاخص با هدف ارتقای 

ســطح مقاومت بانک در برابر نوسانهای نقدینگی بالقوه برای 

بازه زمانی ســی روزه آتــی معرفی گردید که از حاصل نســبت 
داراییهــای با نقدشــوندگی باال بــه خالص جریــان نقدینگی 
به دســت می آید و ایــن اطمینان را ایجاد می نمایــد که بانکها 
از داراییهــای نقد با کیفیت باال و مکفی برای پوشــش جریان 
خروجی خالص نقد، در چارچوب ســناریوهای بحرانی نظیر از 
دســت دادن بخشی از ســپرده ها، کاهش رتبه اعتباری و ... 

برخوردار می باشند. 
ب- نســبت خالص تامیــن مالی با ثبات: این شــاخص از 

حاصل نســبت میزان منابع پایدار در دســترس به میزان منابع 
پایدار موردنیاز به دســت می آید و بیان کننده الزام به نگهداری 
حداقلــی، از میزان منابع تامین مالــی با ثبات در بانک با توجه 
بــه وضعیت نقدشــوندگی دارایی و نیز امــکان بالقوه نیازهای 
محتمل نقدینگی ناشی از تعهدهای خارج از ترازنامه، در یک 

افق زمانی یک ساله می باشد. 
طبق ترتیبهای دوره گذار، مقرر گردیده که شــاخص نسبت 
پوشــش نقدینگی از اول ژانویه ســال 2015 و شاخص نسبت 
تامین مالی باثبات نیز از اول ژانویه ســال 2018 در کشورهای 

عضو کمیته بال عملیاتی گردد. 
به طور خالصه، مهمترین ویژگیهای اصلی بیانیه بال سه را 

می توان به شرح ذیل عنوان کرد:
• الزامهای باالتر کمیت سرمایه )افزایش حداقل سرمایه(

• الزامهای باالتر کیفیت سرمایه )اتکای بیشتر برسرمایه الیه1 
و حذف منابع ضعیف سرمایه ای(

• استفاده از نسبت اهرمی24 )حداقل به میزان 3 درصد، حاصل 
تلفیقی  داراییهای  مجموع  بر  عادی  سهام  سرمایه  تقسیم  از 

بانک(
• ذخیره گیری با رویکرد آینده نگر)حرکت به سمت مدل زیان 
گزارشگری  مربوط بودن  و  بهبود سودمندی  دلیل  به  اعتباری 

مالی مبتنی بر این روش، برای ذینفعان مختلف(
در  زیان  با  مقابله  )برای  حفاظتی«  »سرمایه  سپر  معرفی   •

شرایط بحران مالی(
محافظت  و  )پوشش  ضدچرخه ای«  »سرمایه  سپر  معرفی   •
بانک از رشد فزاینده اعتباردهی، بسته به شرایط رکود، ُنرمال 

و رونق اقتصادی(
• الزام سرمایه ای باالتر برای بانکهای مهم سیستمی
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به  باالتر بسته  • تقویت سطح پوشش ریسک )اوزان ریسک 
صالحدید مقامهای نظارتی(

نسبت  و  نقدینگی  پوشش  نسبت  مکمل  معیار  دو  معرفی   •
تامین مالی خالص باثبات برای مدیریت ریسک نقدینگی در 

کوتاه مدت و بلندمدت 
در ضمن نسبت کفایت سرمایه براساس بال سه، اصالحات 
داراییهای موزون شــده به ریســک اعتباری و بازار نیز اعمال 

گردیده است.
چارچوب بال ســه با هدف تقویت الزامهای احتیاطی برای 
بانکها با چشــم انداز دســتیابی به نظام مالی امن تر ارایه شد. 
این بیانیه، رهنمودهایی را درباره ســرمایه، نقدینگی، بلوغ و 
استحکام بانکها با هدف کاهش انگیزه های اقدامهای پرریسک 
و تقویــت داراییهای بانکها ارایه می دهــد. یکی از نگرانیهای 
اصلی در این زمینه این است که الزامهای سرمایه ای بر هزینه 
کلی ســرمایه بانک اثرگذار بوده که در پی آن نرخهای وام دهی 
و فعالیــت اقتصادی را متاثر می ســازد. بســیاری از بانکداران 
ســطح پایینی از الزامهای سرمایه ای را ترجیح می دهند به این 
دلیل که مدعی هســتند حقوق صاحبان سهام در واقع گرانتر از 
بدهی اســت. در یک جمع بندی می توان گفت که مقررات بال 
سه با ارایه تعریف قوی تر از سرمایه، حداقل الزامهای باالتر و 
معرفی ذخیره های جدید ســرمایه، مقاومــت بانکها را در برابر 
شوکهای مالی و اقتصادی تضمین می کند. هرچند این مسئله 
در کوتاه مــدت یا میان مــدت محدودیتهایی را بــرای فعالیت 

بانکها ایجاد می نماید. 
اصالحات بال سه )معروف به بال چهار(

حاوی  سندی  انتشار  به  اقدام   2017 دسامبر  در  بال  کمیته 
اصالحات بال سه نمود. این سند به صورت غیررسمی از سوی 
به عنوان  بین المللی  نهادهای  و  موسسه های  بانکها،  برخی 
کاستیهای  از  بخشی  مذکور،  سند  می شود.  نامیده  چهار  بال 
چارچوب مقرراتی پیش از بحران را خطاب قرار داده و مبنایی 
را برای یک سیستم بانکی مقاوم فراهم می سازد که در جهت 
اجتناب از افزایش آسیب پذیریهای سیستمی کمک می کند. در 
واقع این چارچوب به سیستم بانکی کمک می کند تا از طریق 
چرخه اقتصادی، بخش واقعی اقتصاد را حمایت نماید. الزم 
به ذکر است تاریخ اجرای این بازنگری، اول ژانویه سال 2022 

خواهد بود.
اصالحات بال ســه دارای دو فاز اصلی اســت. فاز نخسِت 
این اصالحــات، بر روی تقویت مولفه هــای ذیل درخصوص 

چارچوب مقرراتی تمرکز دارد:
بیشتر  تمرکز  از طریق  بانک  مقرراتی  کیفیت سرمایه  بهبود   •
تداوم  زیان جهت  منظور جذب  به  روی سرمایه سهام عادی 
فعالیت،  منظورتداوم  به  زیانها  جذب  برای  )یعنی  فعالیت 
اصالحیه بال سه، حقوق صاحبان سهام را در بخش سرمایه 

نوع اول بهبود داده است.(
اطمینان  به منظور حصول  الزامهای سرمایه ای  بهبود سطح   •
از اینکه بانکها از مقاومت الزم برای تحمل زیانها در شرایط 

بحران برخوردار هستند.
• بهبود پذیرش ریسک از طریق بازنگری حوزه های چارچوب 
سرمایه موزون به ریسک که به شدت فاقد تنظیمهای مناسب25 
است؛ شامل استانداردهای جهانی برای ریسک بازار، ریسک 

اعتبارِی طرف مقابل و اوراق بهادارسازی.
در فــاز بعدی، با توجه به اینکه در اوج بحران مالی جهانی، 
طیف وسیعی از ســهامداران و ذینفعان، اعتماد خود به نسبت  
ســرمایه های موزون به ریســک را از دســت داده بودند، این 
بازنگــری و اصالحــات، با هدف کمک به بازگشــت اعتبار به 
محاسبه داراییهای موزون به ریسک (RWA) 26 و همچنین 
بهبود قابلیت قیاس پذیری نســبت ســرمایه ای بانکها از ُطرق 

ذیل صورت پذیرفت: 
خصوص  در  ریسک  به  حساسیت  و  استحکام  افزایش   •
تعدیل  ریسک  اعتباری،  ریسک  استاندارد  رویکردهای 

ارزش گذاری اعتباری (CVA) 27 و ریسک عملیاتی 
طریق  از  داخلی  مدل  رویکردهای  از  استفاده  محدودکردن   •
رفته  به کار  مشخص  ورودیهای  بر  محدودیتهایی  اعمال 
بر  مبتنی  رویکرد  تحت  سرمایه ای  الزامهای  محاسبه  در 
رتبه بندی داخلی (IRB) 28 برای ریسک اعتباری و همچنین 
حذف به کارگیری رویکردهای مدل داخلی برای ریسک تعدیل 

ارزش گذاری اعتباری (CVA) و برای ریسک عملیاتی
اِعمال  به منظور  اهرمی  نسبت  حفاظتی  سپر  یک  معرفی   •
محدودیت بیشتر در خصوص اهرم برای بانکهای جهانی مهم 

 .29 (G-SIB) از لحاظ سیستمی
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ریسک  به  حساس  کف30  یا  حداقل  یک  جایگزین کردن   •
تقویت شده مبتنی بر رویکردهای استاندارد بال سه، بازنگری شده 

توسط کمیته، به جای کف یا حداقل بال دو موجود.
نکته حائز اهمیت این است که این الزامها، تغییر چشمگیری 
در رویکردهای مدل ســازی شــده و بســیاری از محاســبات 
اســتاندارد را تحمیل خواهد کرد. بانکها باید موارد بســیاری، 

نظیر نکته های ذیل را مدنظر قرار دهند )مکنزی 2017(:
بر خطوط  تغییرات  این  تاثیر  ارزیابی  برای  سناریو  ○ طراحی 
با درنظر گرفتن گزینه رویکرد مبتنی بر  اتخاذ تصمیم  کاری و 

رتبه بندی داخلی پایه یا رویکرد استاندارد؛
 (MI) همسویی ساختار و سیستمها با اطالعات مدیریتی ○
متعدد  محاسبات  مقایسه   از  پشتیبانی  به منظور  31پیشرفته، 

حداقلها؛
○ سرمایه گذاری و کنترل مدیریت داده ها به منظور پوشش دادن 
الزامهای داده ای و بهبود مستمر برای پشتیبانی از اصول 14 

گانه شماره 239 کمیته نظارت بانکی بال32 (BCBS 239) ؛
○ افزایش الزامات در حوزه افشا.

وضعیت کفایت سرمایه بانکها در سطح جهانی
اروپا  اتحادیه  بانکهای  گروه  در  کفایت سرمایه  نمودار  بررسی 
در  می دهد  نشان  پول،  بین المللی  صندوق  گزارش  براساس 
سالهای اخیر این نسبت در بانکهای هر دو گروه از کشورهای 
صعودی  روند  بحران  بدون  کشورهای  و  بحران  معرض  در 
داشته است. از طرفی در بدترین وضعیت بانکهای مربوط به 
کشورهای در معرض بحران این نسبت کمتر از 11 درصد نبوده 
است که همچنان از نسبت کفایت سرمایه بانکهای ایران طی 

سالهای اخیر بهتر است.
روند تغییرات نســبت کفایت ســرمایه بر اساس آمار فصلی 
منتشرشــده در بازه زمانی 2017 تا 2019 در ســایت تحلیلی 
داده هــای اقتصــادی بانکــی33 نشــان می دهــد در بانکهای 
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کشورهای اسالمی، کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای 
همســایه )نمونه انتخابی کشــورهای کانادا، اندونزی، امارات 
متحده عربی، چین، ترکیه، مالزی، استرالیا، روسیه( از حداقل 
تعیین شــده توسط کمیته نظارت بانکی بال باالتر بوده و تقریبا 

در شرایط مطلوب به سر می برند.

آمار عملکرد نســبت کفایت ســرمایه در ســال 2016 طبق 
گزارش منتشرشــده توســط موسســه رتبه بندی فیچ نشــان 
می دهد به اســتثنای کشور ایران، سایر کشورهای حاشیه خلیج 
فارس )کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان 

صعودی و عمان( در وضعیت مطلوبی به سر می برند.
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مقررات کفایت سرمایه در بانکداری اسالمی
از  استفاده  اسالمی  مالی  موسسه های  فعالیت  گسترش  با 
سوی  از  بیشتری  توجه  مورد  دو  بال  در  موجود  رویکردهای 
این  به دنبال  است.  گرفته  قرار  اسالمی  بانکداری  مجامع 
با  که   34  (IFSB) اسالمی  مالی  خدمات  هیئت  ضرورت 
مسئولیت گسترش صنعت خدمات مالی اسالمی شفاف در سوم 
نوامبر 2002 تاسیس شده، اقدام به انتشار 22 استاندارد نموده 
است که از میان آنها استاندارد کفایت سرمایه بانکهای اسالمی، 

در واقع بال دو برای بانکهای اسالمی به شمار می رود.
از آنجــا که عملیات و عقــود بانکی در بانکداری اســالمی 
)بدون ربا( از نظر ساختار و کارکرد در برخی حوزه ها متفاوت از 
بانکداری متعارف اســت، لذا می توان بیان کرد که در خصوص 
تدویــن الزامهای کفایت ســرمایه نیز تفاوتهایــی با بانکداری 
متعارف خواهد داشــت. تفاوتهای اساسی بانکداری اسالمی و 
بانکداری متعارف سبب شــده تا اجرای یکسان استانداردهای 
کفایــت ســرمایه کمیتــه بــال درباره ایــن دو سیســتم مالی 
تبعیض آمیز بوده و با اهــداف قانونگذاری ازجمله تامین زمینه 
فعالیت برابر برای تمامی بانکهای جهان منافات داشته باشد.

به لحاظ نظری بخشــی از عملیات تجهیــز و تخصیص در 
بانکداری اسالمی مربوط به عقود مبادله ای با بازده ثابت است 
که صرف نظــر از برخی جنبه ها، از نظر اثرگــذاری بر پرتفوی 
ریســک بانک مشــابه بانکداری متعارف اســت و لــذا تفاوت 

ماهوی در این بخش مالحظه نمی شــود؛ ولی در حوزه عقود 
مشارکتی تفاوت بین بانکداری اسالمی و متعارف )ربوی( زیاد 
بوده و این خود در مالحظات مربوط به کفایت ســرمایه اثرگذار 
است. بر همین اساس نیز ساختار ریسک در بانکداری اسالمی 
و بانکداری متعــارف در برخی حوزه ها تفــاوت دارد. از جمله 
ریسکهای خاص بانکداری اسالمی می توان به ریسک تامین 
بازدهی ســرمایه گذاریها در سپرده ها و تســهیالت مشارکتی، 
ریسک سرمایه گذاری و ریســک عدم تطابق با اصول شریعت 
اشــاره کرد. طبیعی اســت که تفاوت در ســاختار ریسک، به 
تفاوتهایی در مقررات و محاسبه کفایت سرمایه منجر می شود.
آنچه تاکنون از الگوهای بانکداری اســالمی اجرایی شــده، 
فاصلــه زیادی با الگوهای نظری بانکداری اســالمی داشــته 
اســت؛ به طور مثال در عقــود مبادله ای همچــون مرابحه یا 
اجاره به شــرط تملیک، بانک در واقعیت امر به خرید و فروش 
یا اجاره نمی پردازد؛ بلکه از ســازوکار عقودی همچون وکالت 
اســتفاده می کند. این مسئله موجب می شود ریسکی که ناشی 
از خریدوفروش و ورود به بخش واقعی است، در اساس متوجه 
بانک نشــود. همچنین، عقود مشــارکتی نیز سهم زیادی در 
الگوهای عملی بانکداری اســالمی )بدون ربا( نداشته است. 
در نتیجــه، الگوی عملی که از بانکداری اســالمی یا بدون ربا 
طراحی و اجرا می شــود، تفاوتهایی را در مالحظات مربوط به 
ســرمایه و ریسکهای آن ایجاد می کند". بانکداری اسالمی در 



13
99

ور 
ری

شه
 و 

داد
مر

 1
08

ره 
ما

ش

15

عمل از پارادایم علمی آن دور شــده، طوری که پارادایم علمی 
آن تاکنــون به شــکلهای مختلفی اجرایی شــده اســت که در 
نهایت می توان آن را چیزی بین مدل اصلی بانکداری اسالمی 
و بانکداری متعارف دانســت. در ادامه به بررســی ریسکهای 
خاص بانکداری اســالمی و اثر این ریسکها بر استانداردهای 

کفایت سرمایه بانکهای اسالمی می پردازیم.
توجــه به مالحظات خــاص بانکداری اســالمی در تدوین 
اســتانداردهای کفایت ســرمایه هماهنگ با ویژگیهای خاص 
این بانکها باعث ســالمت مالی بیشــتر این نهادها می شــود. 
مطالعــه منظور و یادی پور )1387( نشــان می دهد که به دلیل 
دامنه متنوع از ریســک در عقود بانکداری اســالمی، چنانچه 
عقدهــای اســالمی در محاســبه داراییهای مــوزون بانک از 
یکدیگر تفکیک شوند و برای هریک متناسب با میزان ریسک 
آنها ضرایب وزنی متفاوتی درنظر گرفته شــود، نسبت کفایت 
ســرمایه در بانکهای اســالمی بیش از میزانــی خواهد بود که 
براساس الگوی متعارف محاســبه می شود. این خود دلیل آن 
اســت که در صورت رعایت این ســطح از کفایت ســرمایه در 
بانکهای اســالمی، بانکداری اســالمی از اطمینان و سالمت 
باالتری در مقایسه با آنچه از نسبتهای کفایت سرمایه متعارف 
استنباط می شــود، برخوردارند. از طرفی می توان ادعا کرد که 
برخالف بیانیه کمیته بال که بانکداری اسالمی را در مقایسه با 
بانکداری متعارف همراه با ریسکهای باالتری معرفی می کند، 
بانکهای اســالمی ســالمت و اطمینان باالتری دارد. تاکنون 
در کشورهای اسالمی برای محاســبه کفایت سرمایه مختص 
بانکداری اســالمی، اقداماهای انجام شده که به ارایه فرمول 
کفایت سرمایه برای بانکهای اسالمی منتهی شده است. یکی 
از مراجع مهم در این زمینه هیئت خدمات مالی اسالمی است 

که در ادامه استانداردهای مربوط معرفی می شود.
 هیئت خدمات مالی اســالمی اســتاندارد کفایت ســرمایه 
(IFSB- برای موسسه های ارایه دهنده خدمات مالی اسالمی

( 2 را در دســامبر 2005 منتشــر کرد. در نتیجه بحران مالی و 

اقتصادی که در ســال 2007 آغاز شد، نهادهای استانداردگذار 
همچون هیئت ثبات مالی، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان 
بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO)، انجمن 
بین المللی ناظرین بیمه (IAIS) بیانیه های متعددی منتشر 

کردند. در این میان، اســناد منتشرشــده توسط کمیته نظارت 
بانکی بال موســوم به بال ســه قصد داشــت با تقویت قواعد 
نقدینگی و سرمایه جهانی، بخش بانکی مقاوم تری را از طریق 
افزایــش توانایی آن در جذب شــوکهای ناشــی از بحرانهای 
مالی و اقتصادی و کاهش ریســک ســرایت آن از بخش مالی 
بــه اقتصاد واقعی ایجاد کند. با توجه به تغییرات فوق شــورای 
هیئت خدمات مالی اســالمی در دســامبر 2010 بازنگری در 

استاندارد کفایت سرمایه را تایید کرد.
اهداف این استاندارد به شرح زیر است:

الف( کمک به موسسه های ارایه دهنده خدمات مالی اسالمی و 
مقامهای نظارتی آنها در پیاده سازی چارچوب کفایت سرمایه ای 
که آســیب پذیری از ریسک موسســه های و تخصیص مناسب 
سرمایه برای پوشش این ریسکها را اطمینان دهد. بدین ترتیب 

مقاومت صنعت خدمات مالی اسالمی را افزایش دهد. 
ب( فراهم کردن رهنمودی برای نگهداری اجزای ســرمایه 
نظارتی با کیفیت باال توســط موسسه های ارایه دهنده خدمات 

مالی اسالمی که منطبق با اصول و قواعد شریعت باشد.
پ( توجه کردن به الزامهای کفایت ســرمایه آســیب پذیری 
از ریســکهای مختلف مرتبط با محصوالت و خدمات منطبق 
با شریعت، ارایه شده توســط موسسه های ارایه دهنده خدمات 

مالی اسالمی.
ت( فراهم کــردن رهنمودی برای رفتار کفایت ســرمایه در 
موسسه های ارایه دهنده خدمات مالی اسالمی که درگیر انتشار 
صکوک و فرایند اوراق بهادار ســازی در ظرفیتهای مختلف از 
جمله به عنــوان مبدا، ســرویس دهنده و افزایش دهنده اعتبار 

هستند.
ث( به منظور انطبــاق با بهترین نحوه عمــل بین المللی به 
همان اندازه اســتانداردهای فعلی و درحال پیدایش مربوط به 
کفایت ســرمایه برای موسســه های ارایه دهنده خدمات مالی 

اسالمی.
از مقامات نظارتی انتظار می رود به کارگیری این استاندارد در 
حوزه جغرافیایی خود را از ابتدای ژانویه سال 2015 آغاز کنند.
طبق بند 22 این اســتاندارد (IFSB-15)، الزامهای سرمایه 
واجد شــرایط برای موسســه های ارایه دهنــده خدمات مالی 
اســالمی نباید هیچــگاه کمتر از 8% کل داراییهــای موزون بر 
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ریسک آنها شود. این موسسه های باید همیشه سرمایه سهام 
عادی الیه 1 (CET1) حداقل معادل 4.5% داراییهای موزون 
به ریســک نگهداری کنند. کل ســرمایه الیه 1 باید همیشــه 
حداقل 6% داراییهای موزون به ریســک باشــد. عالوه بر آن، 
این موسسه ها باید ملزم شــوند تا سپر سرمایه حفاظتی و سپر 
ضدچرخه ای را به ترتیب هرکدام معادل 2.5 داراییهای موزون 
بر ریســک نگهداری کنند. درصد محدودیتهای توزیع سود در 
صورت کمتربودن ســرمایه ســهام عادی الیه 1 از حدنصاب 
تعیین شــده و دوره گذار پیاده سازی آن، مشــابه رهنمودهای 

بیانیه بال می باشد. 
فعالیت واســطه گری مالی انجام شــده توسط موسسه های 
مالی )شامل موسســه های ارایه دهنده خدمات مالی اسالمی( 
شامل ریســکهای بااهمیتی اســت که به طور بالقوه بر اقتصاد 
اثرگذار اســت. تزریق وجوه عمومی برای نجات موسسه های 
مالی مهــم در طول بحــران مالی جهانی اخیر نشــان داد که 
برخی موسســه های مالی آنقدر بزرگ و پیچیده هستند که اگر 
در پرداخت بدهیها ناتوان شوند، سیستم مالی و اقتصاد به طور 
کلی ممکن است متحمل خسارتهای بااهمیت شوند. بنابراین 
در ســالهای اخیر معیارهایی توســط نهادهای اســتانداردگذار 
بین المللی معرفی شــده تا ریســک شکســت آتــی بانکهای 
به لحاظ سیســتمی بــزرگ را کاهش دهــد. مقامهای نظارتی 
می تواننــد برخی یا همه عوامل زیر را بــرای ارزیابی بانکهای 

به لحاظ سیستمی مهم، به کار برند.
اندازه: اندازه بانک وســعت خدمات مالی مهیاشــده توسط 

موسسه برای سیســتم مالی و اقتصاد واقعی را نشان می دهد. 
اندازه بانک به روشــهای مختلف محاســبه شــود از جمله 1(
کل داراییها، 2( ســهم از بازار در میــان محیطهای تجاری به 
لحاظ سیســتمی مهم )ســپرده ها، تامین مالی، پایاپای و نقل 
انتقال بانکی(، 3( نسبت جمع داراییها به تولید ناخالص داخلی 
کشور، 4( داراییهای موزون بر ریسک به تولید ناخالص داخلی 

کشور.
ارتبــاط متقابل و به هم پیوســتگی: مشــکالت یک بانک 

ممکن اســت در بقیه بخشــها نیز منتشر شــود )برای نمونه، 
به عنوان پیامد یک تعهد قراردادی بین موسســه های مالی(. 
به منظور ارزیابی این بهم پیوستگی از مجموعه ای از نسبتهای 

مالی اســتفاده شــود که میــزان ســپرده گذاری، تامین مالی و 
ســرمایه گذاری در اوراق ســایر موسســه های مالی را نشــان 

می دهد.
زیرســاخت و شالوده موسســه مالی )قابلیت جایگزینی(: 

در بازارهــای نوظهــور، بیشــتر موسســه های مالی )شــامل 
موسســه های مالی اســالمی( تامین مالی را به عنوان فعالیت 
تجــاری اصلی خــود می پذیرنــد. تامین مالــی از فعالیتهایی 
تشکیل شــده که انجام آن بــرای دیگر بانکهــا در کوتاه مدت 
می تواند مشــکل یا غیرممکن باشد. به عنوان سایر معیارهای 
ارزیابی در این بخش، می توان ســهم از بازار تامین مالی برای 
بخشــهای مختلف اقتصادی، خانوارها، شرکتهای غیرمالی، 

دولت و شرکتهای غیرانتفاعی را اشاره کرد.
پیچیدگی: پیچیدگی موسســه های اعتبــاری، ارتباط خیلی 

نزدیکــی با اندازه آنها دارد همانطور که موسســه های بزرگ از 
نظر ســازمان، مدل کســب وکار و غیــره پیچیده ترین خواهند 
بــود. برخی عوامــل محتمل برای پیچیدگی عبارت اســت از 
ارزش معامالت خــارج از بــورس (OTC)، اوراق بهادار 
نگهداری شده برای معامله و آماده برای فروش و حجم باالی 
داراییهای ترازنامه که به ارزش بازار اندازه گیری نشده و داللت 

بر تفاوت با اهمیت با ارزش بازیافتنی دارد.
عوامل خاص کشوری: عوامل خاص حوزه های جغرافیایی 

مختلف، می تواند توسط مقامهای نظارتی درنظر گرفته شود. 
یکی از این عوامل درجه تمرکز بر بخش بانکی یا اندازه بخش 
بانکی نســبت به تولید ناخالص داخلی کشــور اســت. به طور 
خاص، کشــورهایی که بخش بانکی بزرگتری به نسبت تولید 
ناخالــص داخلــی دارند بیشــتر احتمال دارد تا آثــار اقتصادی 
مستقیم شکســت بانکهای به لحاظ سیستمی مهم را متحمل 
شــوند. به منظور پوشــش ســرمایه مورد نیاز برای ریســک 
بانکهای سیســتمی، مقامهــای نظارتی می تواننــد الزامهای 
جذب زیان باالتر بین 0.5% تا 3.5% ســرمایه ســهام عادی به 
داراییهای موزون بر ریسک را به عنوان شاخص انتخاب کنند.

مقررات کفایت سرمایه در بانکداری ایران
کفایت  آیین نامه  بعدی  بازنگریهای  و  ابالغ  تاریخچه تدوین، 
سرمایه از سوی بانک مرکزی و تصویب آن توسط شورای پول 
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و اعتبار، نشان دهنده دو مقطع تاریخی به شرح زیر است:
مقررات کفایت سرمایه در بانکداری ایران، اولین بار در قالب 
آیین نامه کفایت سرمایه )مب1966 مورخ 1382/11/29( پس 
از تصویب در یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای پول و اعتبار 
مورخ 1382/11/25 )شامل 9 ماده به شرح جدول زیر( جهت 

اجرا ابالغ گردید.
بر اســاس آیین نامه فوق، نســبت کفایت ســرمایه حاصل 
تقســیم ســرمایه پایه به مجمــوع داراییهای موزون شــده بر 
ضرایب ریســک برحســب درصد اســت. به منظور یکنواختی 
محاســبه ســرمایه پایه )صورت کســر( آیین نامــه مربوط به 
سرمایه پایه بانکها و موسسه های اعتباری )مب/ 1911 مورخ 
1382/11/16( پس از تصویب در یکهزار و سیزدهمین جلسه 
شــورای پول و اعتبار مــورخ 1382/10/27 جهت اجرا ابالغ 
گردیده اســت. طبق آیین نامه مذکور سرمایه پایه بانکها شامل 
حاصل جمع ســرمایه اصلی و ســرمایه تکمیلــی پس از انجام 

کسورات الزم به شرح جدول زیر است.
آیین نامه های یادشــده که مبتنی بر مقررات بال یک )کمیته 
نظارت بانکی بال، بانک تســویه بین المللــی( تدوین و ابالغ 

گردیده بود دارای نواقص و محدودیتهایی به شرح زیر بود:
• طبق ماده 2 این آیین نامه کشورهای مختلف جهان از منظر 
ریسک کشوری به دو گروه )الف( و )ب( تقسیم و پس متناسب 
با نوع اقالم باالی خط تشریح شده در ماده 5 آیین نامه، ضریب 
ریسکی بین صفر تا 100 درصد به تسهیالت دریافتی اشخاص 
حقیقی و حقوقی از بانکها اختصاص می یابد. بررسی نمونه ای 

می دهد  نشان  دولتی،  بزرگ  بانکهای  برخی  در  موضوع  این 
صورت ریزی از تسهیالت اعطایی به ارز شعب خارجی بانک 
در اختیار اداره ریسک و یا دوایر مرتبط بانک قرار نمی گیرد و 
امکان  قابلیت گزارشگیری که  آنها  نرم افزاری  در سیستمهای 
کشوری  ریسک  براساس  مشتریان  تفکیک  و  طبقه بندی 

تسهیالت گیرندگان را فراهم کند، پیش بینی نشده است.
از  پس  ترازنامه  زیر خط  اقالم  آیین نامه  این   5-2 بند  • طبق 
دریافت ضریب تبدیل متناسب با ماهیت خود باید هم ردیف 
اقالم باالی خط تلقی گردند. این امر نیازمند کدینگ تطبیقی 
به دلیل  که  است  خط  باالی  متناظر  اقالم  با  خط  زیر  اقالم 
زیر  اقالم  همه  برای  واحد  ریسک  ضریب  یک  از  عدم انجام 

خط استفاده می شود.
• تاخیر قابل توجه در ابالغ این آیین نامه از سوی بانک مرکزی 
آن  همزمانی  و  بین المللی(  نسخه  انتشار  از  پس  سال   16(
سطح  در  بال  بانکی  نظارت  کمیته  توسط  دو  بال  ابالغیه  با 
بین المللی و عدم جدیت در نظارت موثر بر اجرای آن و برخورد 
منظر  از  بانکی  سالمت  کاهش  به  منجر  خاطی،  بانکهای  با 
آن  در  دنیا  روز  استانداردهای  با  عدم تطابق  و  قانونی  سرمایه 

مقطع گردید.
• طبق این دستورعمل داراییهای بانکی به چهار طبقه به شرح 
ضرایبی  اعتباری  ریسک  منظر  از  فقط  و  تقسیم  زیر  جدول 
نه تنها  رابطه  این  در  کرده اند  دریافت  درصد  صد  تا  صفر  بین 
بازار و عملیاتی مورد  سایر ریسکهای مرتبط از جمله ریسک 
توجه قرار نگرفته است بلکه با همه داراییهای یک طبقه نیز از 

مصوبه شورای پول و اعتباربخشنامه بانک مرکزی مرجع

بال 1

تاریخ میالدی ابالغ تاریخشمارهتاریخشماره 

1382/11/1610131382/10/272004/01/17مب / 1911

1382/11/29مب / 1966
10141382/11/252004/02/14

1382/11/29مب / 1967

بال2 و 3

111597/961396/04/17

12331396/03/232017/06/13 31434/971397/02/05

436758/981398/12/17

جدول شماره 3 : سیر تغییرات بخشنامه
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توضیحاتشرحعنوان ردیف

مقدمه توجیهی

سرمایه مناسب و کافی شرط الزم برای حفظ سالمت نظام بانکی- برقراری نسبت 
مناسبی بین سرمایه و ریسک داراییها برای تضمین ثبات و پایداری فعالیتهای بانک 

- حمایت بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان 
-  به دلیل حفاظی که در برابر زیانهای واردشده ایجاد می کند حفظ و نگهداری سرمایه 
کافی و متناسب با مخاطرات منبع اصلی اعتماد عمومی به آن بانک )به طور خاص( و 

شبکه بانکی )به طور عام( است.

ماده 1
تعریف نسبت 
کفایت سرمایه 

حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک بر 
حسب درصد

ماده 2

طبقه بندی  
کشورهای مختلف  

بر حسب ریسک 
کشوری

 ،)OECD( شامل کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه )گروه )الف
کشورهایی که تحت ترتیبات عمومی صندوق بین المللی پول با موسسه یادشده 

اقدام به عقد قرارداد عمومی استقراض نموده اند و کشورهایی که از پنج سال گذشته 
بدهیهای ارزی دولتی خود را استمهال نکرده باشند.

این گروه  بانکها و موسسه های اعتباری 
که در کشورهای گروه )الف( به ثبت 
رسیده اند و شعب این بانکها در سایر 

کشورها را نیز شامل می شود.

گروه )ب( شامل سایر کشورها است.

این گروه  بانکها و موسسه های اعتباری 
که در کشورهای گروه )ب( به ثبت 

رسیده اند و شعب این بانکها در سایر 
کشورها را نیز شامل می شود.

ماده 3
حداقل نسبت 
کفایت سرمایه

حداقل این نسبت برای کلیه بانکها و موسسه های اعتباری )اعم از دولتی و غیردولتی( 
8 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی می تواند در مواردی که استانداردهای بین المللی 
و یا ضرورت حفظ سالمت بانکها و موسسه های اعتباری اقتضا نماید حدود باالتری را 

برای تمام یا برخی از بانکها یا موسسه های اعتباری تعیین نماید.

مطالباتماده 4

منظور از مطالبات در این آئین نامه خالص تسهیالت اعطایی )پس از کسر سود 
سالهای آینده، وجوه دریافتی مضاربه، حساب مشترک مشارکت مدنی(، سپرده گذاری 

در سایر بانکها و موسسه های اعتباری، تسهیالت بین بانکی، تسهیالت اعطایی 
به ارز، تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی، تامین مالی بلندمدت و کوتاه مدت با 

استفاده از منابع خارجی )فاینانس، یوزانس....( و موارد مشابه است.

ضرایب ریسکماده 5

کلیه اقالم داراییهای بانکها و موسسه های اعتباری اعم از اقالم باالی خط و زیر خط 
ترازنامه باید بر حسب ریسک مربوط موزون شوند. ضرایب ریسک انواع داراییها 

متناسب با مخاطرات احتمالی به ترتیب صفر، 20، 50، 100می باشد. اقالم زیر خط 
ترازنامه عالوه بر اینکه مشمول ضرایب ریسک طبقات مختلف دارایی )بندهای فرعی 
1-5( می گردند باید ضرایب تبدیل )بندهای فرعی2-5( نیز در آنها لحاظ شده تا برای 

محاسبات هم ردیف اقالم باالی خط تلقی گردند

در بخش ضرایب ریسک تشریح شده 
است.

ماده 6
محاسبه نسبت 
کفایت سرمایه

سرمایه پایه تقسیم بر جمع اقالم باالی خط و زیر خط که براساس ضرایب ریسک 
موزون شده اند

ماده 7
نحوه تطبیق 

بانکهای دولتی

آن دسته از بانکهای دولتی که در تاریخ تصویب این آیین نامه نسبت کفایت سرمایه 
آنها کمتر از 8 درصد است، مکلفند با تدوین برنامه جامع و زمانبندی شده که به تایید 
بانک مرکزی می رسد نسبت به تطبیق وضعیت خود با ماده 3 این آیین نامه حداکثر تا 

پایان سال 1384 اقدام نمایند.

تغییرات آنیماده 8
بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم اقالمی را که در بندهای مختلف ماده 5 این 

آیین نامه پیش بینی نشده است به بندهای فوق اضافه کند.

ارسال اطالعاتماده 9
بانکها و موسسه های اعتباری موظفند حداقل هر 6 ماه یکبار نسبت کفایت سرمایه را 

به ترتیبی که بانک مرکزی تعیین می کند محاسبه و به این بانک گزارش نمایند.

جدول شماره 4: آیین نامه کفایت سرمایه )مصوب  جلسه شماره 1014 شورای پول و اعتبار مورخ 1382/11/25(  
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منظر ریسک اعتباری به گونه ای مشابه برخورد گردیده است و 
در عمل اعتبارسنجی جداگانه هر مشتری مغفول مانده است. 
البته، ایراد مورد اشاره در بیانیه بال یک نیز وجود داشته که در 
اعتبار در قالب  آیین نامه در شورای پول و  این  زمان تصویب 

بیانیه بال دو مورد بازنگری قرار گرفته بود.
با توجه به ایرادهای آیین نامه کفایت سرمایه ابالغی در سال 

1382 و به منظور انطباق و هماهنگی بیشــتر با استانداردهای 
بین المللی )اسناد منتشرشده توســط کمیته نظارت بانکی بال 
و هیئت خدمات مالی اســالمی(IFSB)، دستورعمل محاسبه 
سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسه های اعتباری با بیش 
از یک دهه تاخیر نســبت به شــاخص تدوین شــده در سطح 
بین المللــی )بــال دو و ســه( بازنگری و طی مصوبه شــماره 

مبلغمبلغعنوانردیف 

سرمایه اصلی:

***سرمایه پرداخت شده1

***اندوخته قانونی2

***سایر اندوخته ها )به جز اندوخته تجدید ارزیابی دارایی ثابت و سهام متعلق به بانک(3

***صرف سهام4

***سود انباشته)در صورت زیان انباشته  از سرمایه اصلی کسر میشود(5

****جمع سرمایه اصلی :

سرمایه تکمیلی:

1
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی )حداکثر میزان قابل قبول 25/1 درصد داراییهای موزون به 

ریسک(
***

2
اندوخته تجدید ارزیابی دارایی ثابت بانک که به عنوان مازاد ثبت شده یا به طور مستقیم به حساب سرمایه 

پرداخت شده رفته است.
***

3
اندوخته تجدید ارزیابی سهام )در صورتی قابل استفاده در سرمایه تکمیلی است که پس از اخذ مجوزهای 

قانونی حداقل 55 درصد ما به التفاوت قیمت تجدید ارزیابی و بهای تمام شده کاهش داده شود(- حداکثر 45 
درصد قابل قبول.

***

****جمع سرمایه تکمیلی:

)***()کسر می شود( فزونی سرمایه تکمیلی بر سرمایه اصلی

****سرمایه تکمیلی قابل احتساب  در سرمایه پایه 

کسورات سرمایه اصلی و تکمیلی

1
سرمایه گذاری در بانکها و موسسه های اعتباری دیگر  )که علیرغم حایز شرایط بودن  طبق استانداردهای 

حسابداری در حسابهای بانک مادر تلفیق نشده است(
***

***سرمایه گذاری در  سایر بانکها و موسسه های اعتباری )با صالحدید بانک مرکزی(2

)***(جمع کسورات سرمایه اصلی و تکمیلی

****سرمایه پایه بانک 

جدول شماره 5: آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسه های اعتباری
  )مصوب  جلسه شماره 1013 شورای پول و اعتبار مورخ 1382/11/16(
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 آیین نامه کفایت سرمایه 1382

ی
ی اعتبار

ی بانکها و موسسه ها
داراییها

ی خط
الم باال

5-1-  اق

5-1-1- داراییهای مشمول 
ضریب ریسک%0 

وجوه نقد )حساب صندوق، اسکناس و نقود بیگانه، طال و نقره(.

مطالبات از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )شامل سپرده قانونی، حساب جاری نزد بانک مرکزی و سایر موارد مشابه است(.

تسهیالت اعطایی به دولت جمهوری اسالمی ایران و تسهیالتی که توسط دولت جمهوری اسالمی ایران تضمین شده باشد.

مطالبات از بانکهای مرکزی و یا دولتهایی که در گروه )الف( قرار دارند و مطالباتی که توسط بانکهای مرکزی و یا دولتهای این گروه از کشورها به صراحت تضمین شده باشد.

مطالبات از دولتهای مرکزی و بانکهای مرکزی کشورهای واقع در گروه )ب( برحسب پول ملی وام گیرنده.

مطالبات از وام گیرندگان کشورهای واقع در گروه )ب( که به صراحت توسط دولت مرکزی یا بانک مرکزی همان کشور تضمین شده باشد و به پول ملی همان کشور پرداخت شده 
باشد.

مطالباتی که وثیقه آنها بطور کامل اوراق بهاداری است که توسط دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا دولتهای مرکزی و بانکهای مرکزی کشورهای گروه 
)الف( صادر گردیده است.

اوراق بهاداری که توسط دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر گردیده است.

اوراق بهاداری که توسط دولت مرکزی یا بانک مرکزی سایر کشورها منتشر گردیده است.

5-1-2- داراییهای مشمول 
ضریب ریسک 20 %

وجوه در راه 

مطالبات از بانکها و موسسه های اعتباری داخلی )اعم از دولتی و غیردولتی( و یا مطالباتی که توسط بانکها و موسسه های اعتباری داخلی )اعم از دولتی و غیردولتی( 
تضمین شده است.

مطالبات از بانکها و موسسه های اعتباری مستقر در کشورهای گروه الف و مطالباتی که توسط آنها تضمین شده است.

مطالبات از بانکها و موسسه های اعتباری مستقر در کشورهای گروه ب و مطالباتی که توسط آنها تضمین شده و حداکثر یکسال به سررسید آنها باقی مانده باشد.

مطالبات از بانکهای توسعه ای چند جانبه و مطالباتی که توسط این بانکها تضمین شده است. )مطابق فهرست پیوست(.

داراییهایی که وثیقه آنها اوراق بهاداری است که توسط بانکهای توسعه ای چند جانبه )که عناوین آنها در ضمیمه آمده است( صادر شده است.

حساب بین بانکها

خالص حسابهای داخلی

5-1-3- داراییهای مشمول 
ضریب ریسک 50% 

تسهیالت اعطایی در مقابل رهن کامل واحد مسکونی

5-1-4- دارایی های مشمول 
ضریب ریسک 100 %

مطالبات از نهادهای عمومی غیردولتی )شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی و ...(.

مطالبات از بخش غیردولتی )به غیر از مطالباتی که صراحتًا توسط دولت تضمین شده است(.

مطالبات از شرکتها و موسسه های دولتی.

مطالبات سر رسید گذشته و معوق اعم از دولتی و غیردولتی و وامهای قدیم.

سرمایه گذاریها و مشارکتها )شامل سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، سهام و مشارکتهای خارجی( پس از کسر سهام بانکها و موسسه های 
اعتباری تابعه و یا عندالزوم سهام بانکها و موسسه هایاعتباری دیگر.

کاالی معامالت سلف، انبار کل، وثایق تملیکی، اموال خریداری شده برای فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک و موارد مشابه.

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده/ ضمانت نامه های پرداخت شده.

مطالبات از دولتهای مرکزی یا بانکهای مرکزی کشورهای گروه )ب( در مواقعی که مبلغ پرداخت شده به آنها به ارزی غیر از پول ملی آن کشور انجام شده است.

مطالبات از بانکها و موسسه های اعتباری کشورهای گروه )ب( در صورتیکه یکسال یا بیشتر به سررسید آنها مانده باشد.

دارائیهای ثابت 

بدهکاران موقت 

سایر داراییهایی را که نمی توان در طبقات 1-1-5 الی 3-1-5 جای داد.

ضرایب ریسک و تبدیل کلیه اقالم داراییهای بانکها و موسسه های اعتباری) اقالم زیرخط  و تغییرات آن(- تهیه شده توسط نگارنده براساس مفاد بخشنامه های بانک مرکزی

 آیین نامه کفایت سرمایه 1382

ی
ی اعتبار

ی بانکها و موسسه ها
داراییها

الم زیر خط
5-2- اق

5-2-1- تعهدهای مشمول 
ضریب تبدیل %0

تعهدهایی که بدون قید و شرط از طرف بانک قابل فسخ بوده و سررسید آنها کمتر از یکسال است.

حسابهای انتظامی و اقالمی که زیرخط ترازنامه فقط به منظور نگهداری آمار درج می شود.

5-2-2-تعهدهای مشمول  
ضریب  تبدیل %20

اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کاالی موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان.

ضمانتنامه های ریالی یا ارزی که کمتر از یکسال به سررسید آن باقی مانده باشد پس از کسر سپرده نقدی دریافتی از مشتریان.

5-2-3- تعهدهای مشمول 
ضریب تبدیل 50 %

اعتبارات اسنادی صادر و یا تایید شده ای که کاالی موضوع آن وثیقه نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان.

ضمانت نامه های ریالی یا ارزی که یکسال یا بیشتر به سررسید آن مانده باشد پس از کسر سپرده نقدی دریافتی از مشتریان.

تعهدهای بابت قراردادهای منعقده معامالت.

تضمین اوراق مشارکت منتشر شده توسط شرکتها و سایر اشخاص حقوقی

5-2-4- تعهدهای مشمول 
ضریب تبدیل 100 %

ظهرنویسی اسناد و بروات.

سایر تعهدها.

جدول شماره 6: ضرایب ریسک و تبدیل کلیه اقالم داراییهای بانکها و موسسه های اعتباری) اقالم زیر خط  و 
تغییرات آن(- تهیه شده توسط نگارنده براساس مفاد بخشنامه های بانک مرکزی
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1233 مــورخ 1396/3/23 به تصویب شــورای پول و اعتبار 
رسید. همچنین با توجه به ایرادها و ابهامهای موجود و برخی 
مصلحت اندیشــیها در تاریخهای 1397/2/5 و 1398/12/17 
برخی از بندهای آن توســط بانک مرکزی اصالح و به شــبکه 

بانکی ابالغ گردید.
بررســی تغییرات دســتورعمل ابالغی اصالحــی به ترتیب 

فصول به شرح زیر است :
برخی موارد  این بخش در  رفته در  به کار  تعاریف  فصل اول: 
مبهم، دارای تناقض با سایر ادبیات و استانداردهای حسابداری 
و  بوده  صریح  سنجش  معیار  و  شاخص  فاقد  یا  و  بوده  مالی 

وابسته به استعالم از بانک مرکزی است مانند:
سهام  درصد   50 از  بیش  که  حقوقی  »شخص  تابعه  واحد   -1
عادی آن در مالکیت موسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق 
در  حالیکه  در  است؛  توصیف شده  باشد«  اعتباری  با موسسه 
و  رفته  به کار  فرعی  واحد  اصطالح  حسابداری  استانداردهای 
تهیه  و  کنترل  موارد  برخی  در  و  بوده  مرز کمی  فقط  عدد 50 
نیز  درصد   50 از  کمتر  مالکیت  با  تلفیقی  مالی  صورتهای 
تجاری،  واحدهای  آن  با  برخورد  نحوه  که  می شود  ضروری 

طبق این تعریف مبهم است.
گاهی  که  آنجا  »از  اشاره شده  مالی  نهاد  تعریف  در بخش   -2
موضوع فعالیت برخی شرکتهای سرمایه گذاری با عنوان ثبتی 
سرمایه گذاری  شرکتهای  تشخیص  مالک  ندارد،  تطابق  آنها 

موضوع اصلی فعالیت آن شرکتها در زمان انجام محاسبات به 
تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسه های اعتباری 
بانک مرکزی است.« عدم تعریف معیار تشخیص و منوط کردن 
آن به استعالم از بانک مرکزی در مقاطع محاسبه این نسبت 
فرایند  به طوالنی شدن  منجر  اعمال سلیقه می تواند  عالوه بر 

محاسبه و افشا در گزارشگری مالی بانکها گردد.
تعریف  طبق  )که  تجاری  سهام  و  بهادار  اوراق  تعیین   -3
می شود(  نگهداری  انتفاع  و  خریدوفروش  قصد  به  ارایه شده 
موسسه های  و  بانکها  بر  نظارت  مدیرکل  تشخیص  به  منوط 
اعتباری بانک مرکزی گردیده است. با توجه به متفاوت بودن 
و  تجاری  سهام  و  بهادار  اوراق  افشا  نحوه  و  ریسک  ضرایب 
غیرتجاری، مشابه بند قبل منوط کردن آن به تشخیص بانک 
اعمال سلیقه می تواند منجربه طوالنی شدن  مرکزی عالوه بر 

فرایند محاسبه و افشا در گزارشگری مالی بانکها گردد.
فصل دوم: سرمایه پایه بانک طبق آیین نامه )ابالغی سال 
در  است  بوده  تکمیلی  و  اصلی  سرمایه  شامل  (که   1382
نظارتی  سرمایه  به   )1396 سال  )مصوب  جدید  دستورعمل 
تغییر نام داده که شامل سرمایه الیه )1( و )2( است. اجزای 
تشکیل دهنده سرمایه الیه )1( از نظر عنوان و ماهیت تقریبا 
متناظر با عناوین سرمایه اصلی در بخشنامه قبلی است. ولی 
در سرمایه الیه )2( که متناظر با سرمایه تکمیلی در بخشنامه 

قبلی است، شاهد تغییراتی به شرح زیر است:

جدول شماره 7: بدهی ایجادشده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه اعتباری و صرف هریک از آنها و همچنین سایر ردیف
بدهیهای موسسه اعتباری مشروط به برخورداری از معیارهای زیرقابل احتساب در سرمایه الیه )2( است:

مدت زمان باقیمانده تا سرسید آن حداقل پنج سال باشد؛1

تمام آن پرداخت شده باشد؛2

دارندگان آن تحت هر شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛3

در صورت تصفیه و ورشکستگی موسسه اعتباری مطالباِت دارندگان این اوراق پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران موسسه اعتباری 4
پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران موسسه اعتباری شود، قرار نگیرد؛ 

توسط موسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد؛5

بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار در هیچ شرایطی  امکان پذیر نباشد. بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تاییدیه مکتوب 6
بانک مرکزی، امکان پذیرخواهد بود؛ مشروط براینکه پس از بازخرید حدود تعیین شده در ماده 6 این دستورعمل کماکان توسط مؤسسه 

اعتباری رعایت گردد؛

توسط اشخاص حقوقی مرتبط با موسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛7

منابع مالی الزم برای خرید آن توسط موسسه اعتباری تامین نشده باشد.8
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)مشابه  ثابت  دارایی  ارزیابی  تجدید  از  حاصل  اندوخته   -1
درصد   45 معادل  حداکثر  بهادار(،  اوراق  در  سرمایه گذاری 
درصد   100 قبلی  آیین نامه  در  حالیکه  در  است؛  قابل قبول 
آن قابل قبول بود. طبق تبصره 2 ماده 5 دستورعمل نظارتی 
بودند  موظف  اعتباری  موسسه های  سال1397(  )اصالحی 
تجدید  از  اندوخته حاصل  درصد  ساله  پنج  گذار  دوره  در یک 
ارزیابی قابل محاسبه در سرمایه الیه )2( را به صورت تدریجی 
در  که  امر  این  برسانند.  صفر  به  و  داده  کاهش  درصد   45 از 
راستای الزامهای کمیته بال جهت حرکت بانکها به سمت حفظ 
بخشنامه  در  بود،  شده  ابالغ  و  تدوین  باال  کیفیت  با  سرمایه 
است.  گردیده  حذف   1398 سال  در  مرکزی  بانک  اصالحی 
این عقب نشینی بانک مرکزی به منزله چراغ سبزی به بانکها 
در جهت ترمیم نسبت کفایت سرمایه از محل تجدید ارزیابی 
نقدی  در عمل سرمایه  که  است  موجود  تورمهای  به  توجه  با 
وارد بانکها نکرده و فقط روی کاغذ وضعیت را مطلوبتر نمایش 

خواهد داد.
2- بدهی ایجادشده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه 
اعتباری  موسسه  بدهیهای  سایر  و  آن  صرف  و  اعتباری 
تا  باقیمانده  زمان  مدت  با  متناسب  شرایط  احراز  صورت  در 
سررسید، قابل احتساب در سرمایه الیه )2( لحاظ شده است. 
3- در آیین نامه کفایت سرمایه سال 1382 کسورات فقط شامل 
در  حالیکه  در  بوده؛  اعتباری  موسسه های  در  سرمایه گذاری 
ایجاد هماهنگی  به منظور  اصالحیه سال 1398 دستورعمل، 
با »دستورعمل سرمایه گذاری در موسسه های اعتباری« مقرر 
در  مقرر  حدود  تا  سرمایه گذاری  دفتری  ارزش  خالص  گردید 
دستورعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار )فقط سرمایه گذاری 
که  به نحوی  بانکی،  فعالیت  موضوع  با  شرکتهای  در 
سرمایه گذاری در هر شخص حقوقی و مجموع سرمایه گذاریها 

به ترتیب از 5% و 20% سرمایه پایه بانکها تجاوز نکند( متناسب 
با تجاری و غیرتجاری بودن به ترتیب موزون به ریسک بازار و 
اعتباری گردند و مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاریها 
اصالحی  دستورعمل   4 ماده  تبصره  )در  مقرر  حدود  از  خارج 
را مجموع  مقرر  از حدود  خارج  سال 1398 سرمایه گذاریهای 
مجموع  ماکزیمم  به عالوه  غیربانکی  سرمایه گذاریهای 
تخطیهای حد فردی و حد جمعی تعریف کرده است( به ترتیب 
به میزان 50% از سرمایه الیه 1 و 50% سرمایه الیه 2 کسر شود. 
هر چند رویه اصالحی در سال 1398 به مراتب شفاف تر شده 
ولی به دلیل موانع فروش سرمایه گذاریهای غیربانکی )موضوع 
کاهش  منجربه  به احتمال  آن  اجرای  تولید(  موانع  رفع  قانون 

سرمایه نظارتی به ویژه در بانکهای بزرگ دولتی خواهد شد. 
ابالغی سال 1382، سرمایه تکمیلی حداکثر  آیین نامه  4- در 
بانک  پایه  سرمایه  در  قابل احتساب  اصلی  سرمایه  به میزان 
بوده است و کسورات از مجموع سرمایه اصلی و تکمیلی کسر 
می گردید. ولی در دستورعمل جدید سرمایه الیه )2( حداکثر 
نظارتی،  تعدیالت  اعمال  از  پس   )1( الیه  سرمایه  سقف  تا 
قابل احتساب در سرمایه نظارتی بانکها است. این امر منجر 
به کاهش سرمایه الیه )1( در مواقع وجود تعدیالت نظارتی با 
اهمیت و به تبع آن کاهش اثرگذاری سقف سرمایه الیه )2( در 

سرمایه نظارتی می گردد.
فصل سوم: با وجود افزایش حدنصاب حداقلی کفایت سرمایه 
در بیانیه های کمیته بال این نسبت در دستورعمل جدید بانک 
مرکزی مشابه آیین نامه سال1382، حداقل 8 درصد بوده است 
الگوی  با  راستا  هم  ولی  است.  نگرفته  قرار  بازنگری  مورد  و 
بین المللی، نسبت سرمایه الیه )1( به داراییهای موزون شده 
در دستورعمل  معادل 4.5 درصد(  بر حسب ریسک )حداقل 
جدید اضافه شده است و برای بانکهای با سرمایه ناکافی از این 

کمتر از 1سال1سال2سال3سال4سال5سال و بیش از آنمدت زمان باقیمانده تا سررسید

درصد قابل مالحظه در سرمایه  
الیه)2(

100806040200

جدول شماره 8: درصد مبلغ اسمی اوراق بدهی قابل مالحظه در سرمایه الیه)2(
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 آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسه های اعتباری 
 )مصوب  جلسه شماره 1013 شورای پول و اعتبار مورخ 1382/11/16(

  دستورعمل سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسه های اعتباری
)مصوب  جلسه شماره 1233 شورای پول و اعتبار مورخ 1396/3/23(

مبلغمبلغعنوانردیف مبلغمبلغعنوانردیف 

سرمایه نظارتی الیه یک :سرمایه اصلی:

***سرمایه پرداخت شده1***سرمایه پرداخت شده1

***اندوخته قانونی2***اندوخته قانونی2

سایر اندوخته ها )به جز اندوخته تجدید ارزیابی دارایی 3
ثابت و سهام متعلق به بانک(

***اندوخته احتیاطی-سایر اندوخته ها3***

***صرف سهام4***صرف سهام4

سود انباشته )در صورت زیان انباشته از سرمایه اصلی 5
کسر می شود(

***سود )زیان( انباشته5***

****جمع سرمایه الیه یک قبل از اعمال تعدیالت نظارتی:****جمع سرمایه اصلی :

سرمایه الیه دو:سرمایه تکمیلی:

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی )حداکثر میزان 1
قابل قبول 25/1درصد داراییهای موزون به ریسک(

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام )حداکثر به میزان 1***
25/1 داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک وفق مفاد این 

دستورعمل(

***

اندوخته تجدید ارزیابی دارایی ثابت بانک که به عنوان 2
مازاد ثبت شده یا به طورمستقیم به حساب سرمایه 

پرداخت شده رفته است.

بدهی ایجادشده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه 2***
اعتباری و صرف هر یک از آنها و همچنین سایر بدهیهای 

موسسه اعتباری در صورت احراز شرایط بخشنامه

***

اندوخته تجدید ارزیابی سهام )در صورتی قابل استفاده 3
در سرمایه تکمیلی است که پس از اخذ مجوزهای قانونی 

حداقل 55 درصد مابه التفاوت قیمت تجدید ارزیابی و 
بهای تمام شده کاهش داده شود(- حداکثر 45 درصد 

قابل قبول.

حداکثر 45 درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی داراییها اعم 3***
از داراییهای ثابت، سهام و اوراق بهادار

***

50 درصد مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج 4
از حدود مقرر دستورعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار 

)***(

****جمع سرمایه الیه دو ****جمع سرمایه تکمیلی:

)***()کسر می شود( فزونی سرمایه الیه دو  بر سرمایه الیه یک)***()کسر می شود( فزونی سرمایه تکمیلی بر سرمایه اصلی

****سرمایه الیه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی****سرمایه تکمیلی قابل احتساب در سرمایه پایه 

)کسر می شود(تعدیالت نظارتی سرمایه الیه اول:کسورات سرمایه اصلی و تکمیلی

سرمایه گذاری در بانکها و موسسه های اعتباری دیگر  1
)که به رغم حایز شرایط بودن  طبق استانداردهای 

حسابداری در حسابهای بانک مادر تلفیق نشده است(

***بهای تمام شده سهام خزانه1***

سرمایه گذاری در  سایر بانکها و موسسه های اعتباری )با 2
صالحدید بانک مرکزی(

بهای تمام شده سهام بانک که در زمان انجام محاسبات 2***
کفایت سرمایه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد.

***

***داراییهای نامشهود )به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه(3)***(جمع کسورات سرمایه اصلی و تکمیلی

حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاری متقابل در سهام 4****سرمایه پایه بانک 
موسسات اعتباری اعم از داخلی یا خارجی  و یا نهادهای 

مالی غیرتابعه

***

50 درصد مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج 5
از حدود مقرر دستورعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار 

***

***سایر تعدیالت به تشخیص بانک مرکزی6

)***(جمع تعدیالت نظارتی

****سرمایه الیه یک پس از اعمال تعدیالت نظارتی

*****سرمایه نظارتی 

جدول شماره 9
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منظر دوره گذار پنج ساله تعیین شده است.
طبق الزامهــای کمیته نظــارت بانکی بال حداقل نســبت 
ســرمایه ســهام عادی، حداقل ســرمایه الیه 1، حداقل کل 
ســرمایه )الیه1 و2( به ترتیب 4.5%،6%و8% داراییهای موزون 
به ریسک تعیین شــده که با لحاظ کردن سپر سرمایه حفاظتی، 
سپر ضدچرخه ای و سپر بانکهای سیستمی که هر کدام معادل 
2.5% سرمایه سهام عادی الیه 1 است می تواند حداقل نسبت 
را تا 15.5% افزایش دهد ولی در دستورعمل بانک مرکزی فقط 

به نصاب 4.5% و 8% اشاره شده است.
مبانی  در  قابل توجه  موارد  و  تغییرات  عمده  چهارم:  فصل 
زیر  به شرح  اعتباری  ریسک  به  موزون  داراییهای  محاسبه 

است:
مقرر  بانک مرکزی،  در دستورعمل اصالحی سال 1397   -1
اعتباری  موسسه های  سایر  از  مطالبات  ریسک  وزن  شده 
مالی  صورتهای  از  حاصل  سرمایه  کفایت  نسبت  اساس  بر 
جدول  به شرح  سرمایه  کفایت  )مبتنی بر  آنها  حسابرسی شده 
زیر( استخراج شود. ولی در دستورعمل اصالحی سال1398 
از  اعتباری صرفنظر  موسسه های  کلیه  از  مطالبات  مقرر شده 
وضعیت اعتباری آنها به طور مشابه با ضریب 50% موزون گردد. 
از  آثار مخاطرات مطالبات  امر می تواند منجربه کم نمایی  این 
با وضعیت نامطلوب در محاسبه نسبت  موسسه های اعتباری 

کفایت سرمایه گردد.
به  اعطایی  تسهیالت  به  مربوط  مطالبات  ریسک  وزن   -2

اعتباری  موسسه های  دولتها،  چندجانبه،  توسعه ای  بانکهای 
از  خریداری شده  اوراق  یا  و  کشورها  سایر  مالی  نهادهای  و 
توسط  آنها،  برای  تعیین شده  اعتباری  رتبه  براساس  آنها 

موسسه های اعتبار سنجی بین المللی تعیین می شود.
3- وزن ریسک مطالبات از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها 
10دستورعمل(   -11 )بند  کشور  داخل  حقوقی  اشخاص  یا  و 
درصد  تا 150   20 از  اعتباری  رتبه  کیفیت  کاهش  با  متناسب 
متغیر است ولی وزن ریسک اشخاص حقوقی بدون رتبه 100 
به  منجر  می تواند  شفاف نبودن  می دهد  نشان  که  شده  تعیین 

وزن ریسک بهتر شود!
غیرجاری  مطالبات  مانده  خالص  به  مربوط  ریسک  وزن   -4
ذخیره  نسبت  افزایش  با  متناسب  دستورعمل(   11-11 )بند 
اختصاصی به مانده مطالبات غیرجاری کاهش می یابد. هرچند 
متناسب با افزایش نسبت مذکور مانده خالص مطالبات تحت 
وصول  دوره  افزایش  با  متناسب  ولی  می یابد  کاهش  ریسک 
روند  بنابراین  می یابد.  افزایش  نیز  نکول  ریسک  مطالبات، 
تغییر ضرایب ریسک ارایه شده در بخشنامه رابطه معکوس با 

افزایش ریسک نکول دارد!
بازار وثایق اخذشده )در  ارزش  5- طبق ماده 12 دستورعمل 
صورت عدم دسترسی به ارزش بازار وثایق، ارزش اسمی آنها 
مبنا قرار می گیرد( در ازای تسهیالت اعطایی متناسب با درجه 
نقدشوندگی وثایق طبق جدول ارایه شده، ضریب تعدیل کاهنده 
وثایق  ماده ذکر شده در صورتیکه  این  تبصره 2  در  می گیرد. 

13971398139914001401پایان سال مالی

2.533.544.5نسبت سرمایه الیه)1(

جدول شماره 10: دوره گذار مربوط به افزایش نسبت سرمایه الیه )1(

جدول شماره 11: وزن ریسک مطالبات از موسسات اعتباری طبق دستورالعمل سال 1397 بانک مرکزی

کمتر از 2بین 2 تا 4بین 4 تا 8بیشتر از 8نسبت کفایت سرمایه

205080100وزن ریسک متناظر
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تغییرات طبق دستورعمل سال 1398تغییرات طبق دستورعمل سال 1397 آیین نامه کفایت سرمایه 1382

ی
ت اعتبار

ی بانکها و موسسا
دارایی ها

ی خط
الم باال

5-1-  اق

5-1-1- داراییهای مشمول 
ضریب ریسک%0 

بدون تغییر بدون تغییر وجوه نقد )حساب صندوق، اسکناس و نقود بیگانه، طال و نقره(.

مطالبات از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )شامل سپرده قانونی، حساب جاری نزد بانک 
مرکزی و سایر موارد مشابه است(.

بدون تغییر بدون تغییر 

تسهیالت اعطایی به دولت جمهوری اسالمی ایران و تسهیالتی که توسط دولت جمهوری اسالمی 
ایران تضمین شده باشد.

کاهش مجدد به صفرافزایش ضریب به 20 درصد

مطالبات از بانکهای مرکزی و یا دولتهایی که در گروه )الف( قرار دارند و مطالباتی که توسط بانکهای 
مرکزی و یا دولتهای این گروه از کشورها به صراحت تضمین شده باشد.

براساس اعتبارسنجی موسسه های بین المللی از 0% تا 
%150

براساس اعتبارسنجی موسسه های بین المللی 
از 0% تا %150

مطالبات از دولتهای مرکزی و بانکهای مرکزی کشورهای واقع در گروه )ب( برحسب پول ملی 
وام گیرنده.

براساس اعتبارسنجی موسسه های بین المللی از 0% تا 
%150

براساس اعتبارسنجی موسسه های بین المللی 
از 0% تا %150

مطالبات از وام گیرندگان کشورهای واقع در گروه )ب( که صریحًا توسط دولت مرکزی یا بانک مرکزی 
همان کشور تضمین شده باشد و به پول ملی همان کشور پرداخت شده باشد.

براساس اعتبارسنجی موسسه های  بین المللی از 0% تا 
%150

براساس اعتبارسنجی موسسه های بین المللی 
از 0% تا %150

مطالباتی که وثیقه آنها به طور کامل اوراق بهاداری است که توسط دولت و یا بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و یا دولتهای مرکزی و بانکهای مرکزی کشورهای گروه )الف( صادر گردیده است.

ابهام - سایر داراییهای تصریح نشده با ابهام - سایر داراییهای تصریح نشده با ضریب %100
ضریب 100%

صرفا اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط بانک اوراق بهاداری که توسط دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر گردیده است.
مرکزی با ضریب صفر درصد است

صرفا اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده 
توسط بانک مرکزی با ضریب صفر درصد 

است

براساس اعتبارسنجی موسسه های بین المللی از 0% تا اوراق بهاداری که توسط دولت مرکزی یا بانک مرکزی سایر کشورها منتشر گردیده است.
%150

براساس اعتبارسنجی مموسسه های 
بین المللی از 0% تا %150

5-1-2- داراییهای مشمول 
ضریب ریسک 20 %

ابهام - سایر داراییهای تصریح نشده با ابهام - سایر داراییهای تصریح نشده با ضریب 100%وجوه در راه 
ضریب %100

مطالبات از بانکها و موسسه های اعتباری داخلی )اعم از دولتی و غیردولتی( و یا مطالباتی که توسط 
بانکها و موسسه های اعتباری داخلی )اعم از دولتی و غیردولتی( تضمین شده است.

مطالبات )در قالب تسهیالت ، سپرده گذاری و خرید اوراق 
بهادار( از موسسه های اعتباری براساس نسبت کفایت 
سرمایه مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها

به طور مشابه در تمامی موارد با ضریب %50

مطالبات از بانکها و موسسه های اعتباری مستقر در کشورهای گروه الف و مطالباتی که توسط آنها 
تضمین شده است.

براساس اعتبارسنجی موسسه های بین المللی از 20% 
تا %150

براساس اعتبارسنجی موسسه های بین المللی 
از %20 تا %150

مطالبات از بانکها و موسسه های اعتباری مستقر در کشورهای گروه ب و مطالباتی که توسط آنها 
تضمین شده و حداکثر یکسال به سررسید آنها باقی مانده باشد.

براساس اعتبارسنجی موسسه های بین المللی از 20% 
تا %150

براساس اعتبارسنجی موسسه های بین المللی 
از %20 تا %150

مطالبات از بانکهای توسعه ای چند جانبه و مطالباتی که توسط این بانکها تضمین شده است. )مطابق 
فهرست پیوست(.

براساس اعتبارسنجی موسسه های بین المللی از 20% 
تا %150

براساس اعتبارسنجی موسسه های بین المللی 
از %20 تا %150

داراییهایی که وثیقه آنها اوراق بهاداری است که توسط بانکهای توسعه ای چند جانبه )که عناوین آنها 
در ضمیمه آمده است( صادر شده است.

ابهام - سایر داراییهای تصریح نشده با ابهام - سایر داراییهای تصریح نشده با ضریب %100
ضریب 100%

ابهام - سایر داراییهای تصریح نشده با ابهام - سایر داراییهای تصریح نشده با ضریب 100%حساب بین بانکها
ضریب 100%

ابهام - سایر داراییهای تصریح نشده با ابهام - سایر داراییهای تصریح نشده با ضریب 100%خالص حسابهای داخلی
ضریب 100%

5-1-3- داراییهای مشمول 
ضریب ریسک 50% 

بدون تغییربدون تغییرتسهیالت اعطایی در مقابل رهن کامل واحد مسکونی

5-1-4- داراییهای مشمول 
ضریب ریسک 100 %

کاهش به 50%بدون تغییرمطالبات از نهادهای عمومی غیر دولتی )شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و ...(.

اصل عقود مشارکتی به %150و 200 %- مانده اصل و سود مطالبات از بخش غیردولتی )به غیر از مطالباتی که به صراحت توسط دولت تضمین شده است(.
عقود غیرمشارکتی به 75% و 200 %

کاهش ضریب ریسک مانده اصل عقود 
مشارکتی به 100% و 150 % و مانده اصل و 

سود عقود غیرمشارکتی عمدتا متناسب با 
رتبه اعتباری

کاهش به 50%بدون تغییرمطالبات از شرکتها و موسسه های دولتی.

براساس نسبت ذخیره به تسهیالت غیر جاری بین %50 مطالبات سر رسید گذشته و معوق اعم از دولتی و غیر دولتی و وامهای قدیم.
تا %150

براساس نسبت ذخیره به تسهیالت غیرجاری 
بین %50 تا %150

سرمایه گذاریها و مشارکتها )شامل سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، 
سهام و مشارکتهای خارجی( پس از کسر سهام بانکها و موسسه های اعتباری تابعه و یا عندالزوم 

سهام بانکها و موسسه های اعتباری دیگر.

کاهش به 150% و 200%افزایش به % 300 و 400 %

کاالی معامالت سلف، انبار کل، وثایق تملیکی، اموال خریداری شده برای فروش اقساطی یا اجاره به 
شرط تملیک و موارد مشابه.

بدون تغییر-سایر داراییهای تصریح نشده با بدون تغییر-سایر داراییهای تصریح نشده با ضریب %100
ضریب %100

بدون تغییر-سایر داراییهای تصریح نشده با بدون تغییر-سایر داراییهای تصریح نشده با ضریب 100%بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده/ ضمانت نامه های پرداخت  شده.
ضریب %100

مطالبات از دولتهای مرکزی یا بانکهای مرکزی کشورهای گروه )ب( در مواقعی که مبلغ پرداخت شده 
به آنها به ارزی غیر از پول ملی آن کشور انجام شده است.

بدون تغییر-سایر داراییهای تصریح نشده با بدون تغییر-سایر داراییهای تصریح نشده با ضریب %100
ضریب %100

مطالبات از بانکها و موسسه های اعتباری کشورهای گروه )ب( در صورتیکه یکسال یا بیشتر به 
سررسید آنها مانده باشد.

بدون تغییر-سایر داراییهای تصریح نشده با بدون تغییر-سایر داراییهای تصریح نشده با ضریب %100
ضریب %100

بدون تغییر-سایر داراییهای تصریح نشده با بدون تغییر-سایر داراییهای تصریح نشده با ضریب 100%داراییهای ثابت 
ضریب %100

بدون تغییر-سایر داراییهای تصریح نشده با بدون تغییر-سایر داراییهای تصریح نشده با ضریب 100%بدهکاران موقت 
ضریب %100

بدون تغییربدون تغییرسایر داراییهایی را که نمی توان در طبقات 1-1-5 الی 3-1-5 جای داد.

جدول شماره 12: ضرایب ریسک و تبدیل کلیه اقالم داراییهای بانکها و موسسه های اعتباری) اقالم زیرخط  و تغییرات آن(- تهیه شده توسط نگارنده براساس مفاد 
بخشنامه های بانک مرکزی
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بدون  مطالبات  مانده  نباشد،  شده  ارایه  جدول  مصادیق  جز 
موزون  مربوط  ریسکهای  براساس  وثایق  تاثیر  لحاظ کردن 
کافی  جامعیت  از  ارایه شده  جدول  اینکه  به  توجه  با  می شود. 
جهت پوشش همه وثایق بسته های اعتباری بانکها برخوردار 
نیست. این امر می تواند منجر به بیش نمایی ریسک اعتباری 
به عنوان  گردد.  خرد  تسهیالت  جمله  از  بخشها  برخی  در 
نمونه، وثایق بخش عمده تسهیالت خرد به ضمانت پرداخت 
شخص ثالث )ضامن کارمند( است که از قابلیت اتکای باالیی 
نیز برخوردار است؛ درحالیکه طبق مفاد این جدول باید با آن 

مشابه تسهیالت بدون وثیقه برخورد شود.

ارزیابی  بازار وثایقی که مستلزم  6- در خصوص تعیین ارزش 
از جمله امالک، مستغالت، ماشین آالت و تجهیزات و  است 
ندارد،  وجود  اتکایی  قابل  و  فعال  بازار  اینکه  به  توجه  با   ...
نیازمند  اعتباری  موسسه  از  خارج  کارشناسان  از  استفاده 
ارزیاب  و  است  گزارشگری  مقاطع  در  قابل توجه  هزینه های 
نسبت  امکان دستکاری  منتخب هیئت مدیره می تواند  داخلی 
فراهم  وثایق  ارزیابی  مبالغ  تغییر  طریق  از  را  سرمایه  کفایت 

کند.
7- هر چند ضرایب ریسک اقالم باالی خط و ضرایب تبدیل 
اقالم زیر خط جهت محاسبه داراییهای موزون شده بر حسب 

 آیین نامه کفایت سرمایه 1382
تغییرات طبق دستورعمل سال 

1397
تغییرات طبق دستورعمل 

سال 1398

ی
ی اعتبار

ی بانکها و موسسه ها
داراییها

الم زیرخط
5-2- اق

5-2-1- تعهدهای مشمول 
ضریب تبدیل %0

تعهدهای که بدون قید و شرط از طرف بانک قابل 
فسخ بوده و سررسید آنها کمتر از یکسال است.

حسابهای انتظامی و اقالمی که زیر خط ترازنامه فقط 
به منظور نگهداری آمار درج می شود.

تعهدهای غیرقابل فسخ با سررسید 
یکسال و کمتر با ضریب 20% و 
بیشتر از یکسال با ضریب %50

تعهدهای غیرقابل فسخ 
با سررسید یکسال و کمتر 
با ضریب 20% و بیشتر از 

یکسال با ضریب %50

5-2-2-تعهدهای مشمول  
ضریب  تبدیل %20

اعتبارات اسنادی صادر یا تاییدشده ای که کاالی 
موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ 

پیش دریافت از مشتریان.
بدون تغییربدون تغییر

ضمانتنامه های ریالی یا ارزی که کمتر از یکسال به 
سررسید آن باقی مانده باشد پس از کسر سپرده نقدی 

دریافتی از مشتریان.
افزایش به 50%افزایش به %50

5-2-3- تعهدهای مشمول 
ضریب تبدیل 50 %

اعتبارات اسنادی صادر و یا تاییدشده ای که 
کاالی موضوع آن وثیقه نیست پس از کسر مبلغ 

پیش دریافت از مشتریان.
بدون تغییربدون تغییر

ضمانت نامه های ریالی یا ارزی که یکسال یا بیشتر 
به سررسید آن مانده باشد پس از کسر سپرده نقدی 

دریافتی از مشتریان.
بدون تغییربدون تغییر

بدون تغییربدون تغییرتعهدات بابت قراردادهای منعقده معامالت.

تضمین اوراق مشارکت منتشرشده توسط شرکتها و 
بدون تغییربدون تغییرسایر اشخاص حقوقی

5-2-4- تعهدهای مشمول 
ضریب تبدیل 100 %

بدون تغییربدون تغییرظهرنویسی اسناد و بروات.
بدون تغییربدون تغییرسایر تعهدها.

جدول شماره 13: ضرایب ریسک و تبدیل کلیه اقالم داراییهای بانکها و موسسه های اعتباری) اقالم زیرخط  و تغییرات آن(- 
تهیه شده توسط نگارنده بر اساس مفاد بخشنامه های بانک مرکزی
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بانک  سال1397  اصالحی  دستورعمل  در  اعتباری  ریسک 
افزایش  مشارکتها  و  سرمایه گذاریها  بخش  در  به ویژه  مرکزی 
در  ولی  برابر(   4 تا  موارد  برخی  )در  است  داشته  قابل توجه 
وزنی  دستورعمل اصالحی سال 1398 بخش عمده ضرایب 
است.  داشته  درصدی   50 تا   25 کاهش  قبل  سال  به  نسبت 
مقایسه تطبیقی تغییرات ضرایب در جدول زیر ارایه شده است.

فصل پنجم: یکی از تغییرات بااهمیت در دستورعمل ابالغی 
سال 1397، لحاظ کردن داراییهای موزون به ریسک بازار در 
محاسبات مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه است. طبق ماده 
از  بازار  ریسک  به  موزون  داراییهای  محاسبه  به منظور  و   15

حاصلضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد 
استفاده   ،)%8 سرمایه  کفایت  نسبت  حداقل  فرض  )با   12.5
شده است. در این دستورعمل، سرمایه مورد نیاز برای پوشش 

ریسک بازار شامل:
 1( 8% مجموع بهای سهام تجاری خریداری شده.

تجاری  بهادار  اوراق  تمام شده  بهای  مجموع   %5  )2
نیاز برای پوشش ریسک خاص  خریداری شده )سرمایه مورد 
با  بهادار تجاری( و حاصلضرب ضریب ریسک متناظر  اوراق 
بهادار  اوراق  تمام شده  بهای  در  سررسید  تا  باقی مانده  مدت 
تجاری خریداری شده )سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک 

میزان سرمایه الزمضریب ریسکمبلغشرح 

میلیون ریالدرصدمیلیون ریال

***xx8/00سهام تجاری

***xx5/00مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری- ریسک خاص:

اوراق بهادار تجاری- ریسک عام -مدت زمان باقی مانده تا سررسید یک ماه و کمتر 
از آن

xx0/0***

***xx0/2اوراق بهادار تجاری- ریسک عام -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 1تا3 ماه

***xx0/4اوراق بهادار تجاری- ریسک عام -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 3تا6 ماه

***xx0/7اوراق بهادار تجاری- ریسک عام -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 6تا12 ماه

***xx1/25اوراق بهادار تجاری- ریسک عام -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 1تا2 سال

***xx1/75اوراق بهادار تجاری- ریسک عام -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 2تا3 سال

***xx2/25اوراق بهادار تجاری- ریسک عام -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 3تا4 سال

***xx2/75اوراق بهادار تجاری- ریسک عام -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 4تا5 سال

***xx3/25اوراق بهادار تجاری- ریسک عام -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 5تا7 سال

***xx3/75اوراق بهادار تجاری- ریسک عام -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 7تا10 سال

***xx4/5اوراق بهادار تجاری- ریسک عام -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 10تا15 سال

***xx5/25اوراق بهادار تجاری- ریسک عام -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 15تا20 سال

***xx6/00اوراق بهادار تجاری- ریسک عام -مدت زمان باقی مانده تا سررسید بیش از 20 سال

وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هرکدام 
که بیشتر است

xx8/00***

*****جمع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار 

12/5ضریب

******دارایی موزون شده به ریسک بازار

جدول شماره 14: محاسبه داراییهای موزون شده به ریسک بازار براساس دستورعمل اصالحی 1397 بانک مرکزی
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عام اوراق بهادار تجاری(. 
وضعیت  قدرمطلق  یا  ارزها  تمامی  مثبت  باز  وضعیت   %8  )3
باز منفی تمام ارزها هرکدام که بیشتر است )سرمایه مورد نیاز 

برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز( می باشد.
طبق بخشنامه های ابالغی بانک مرکزی و صورتهای مالی 
نمونه همگرا با IFRS )پیوست ریسک(، ریسک بازار احتمال 
زیان نامطلوب ناشــی از عوامل بازار از قبیــل نرخ بهره، نرخ 
ارز، ســهام و قیمت کاالهای اساســی اســت؛ در حالی که در 
دســتورعمل کفایت سرمایه اصالحی 1397 به منظور محاسبه 
داراییهای موزون به ریســک بازار فقط دو متغیر 1( ســهام و 
اوراق بهادار تجاری، و 2( نرخ ارز لحاظ شــده است. عالوه بر 
آن، در بخشــنامه مروری بر ادبیات ریسک بازار )مب/4 مورخ 
1387/1/5( ابالغی بانک مرکزی برای محاسبه ریسک سهام 
و ســرمایه الزم بــرای پوشــش آن از روش ارزش در معرض 
خطر Var استفاده شده است. در حالیکه در دستورعمل کفایت 
ســرمایه ضرایب ریسک متفاوتی )به شــرح جدول زیر( برای 
اندازه گیری میزان ســرمایه الزم برای پوشــش ریسک سهام 
اوراق بهــادار تجــاری ارایه شــده اســت )عدم همگرایی بین 

بخشنامه ها(. 
داراییهای   ،1397 اصالحی  دستورعمل  در  ششم:  فصل 
موزون به ریسک عملیاتی نیز در محاسبه نسبت کفایت سرمایه 
در مخرج کسر لحاظ شده است. طبق ماده 19 دستورعمل، 
سرمایه  حاصلضرب  از  عملیاتی  ریسک  به  موزون  داراییهای 
با  است  برابر  )که  عملیاتی  ریسک  پوشش  برای  نیاز  مورد 
اخیر  سال  سه  درآمدهای  تمامی  مجموع  میانگین  15درصد 
موسسه اعتباری( در عدد 12.5 )با فرض حداقل نسبت کفایت 

سرمایه 8%(، استفاده شده است.
در اصالحیه سال 1397، سود هر سال حاصل جمع سودهای 
عملیاتی و خالص ســایر درآمدها و هزینه ها تعریف شده است 
که در صورت منفی بودن سود هرسال، مبلغ مزبور در محاسبه 
میانگین لحاظ نمی شود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از 
شبکه بانکی در چند سال اخیر )به دالیل متعدد( زیان عملیاتی 
داشته اند، براساس این رهنمود، سرمایه مورد نیاز برای پوشش 
ریســک عملیاتی و به تبع آن، داراییهای موزون به ریســک 
عملیاتــی در صورت افزایش زیــان عملیاتی کاهش یافته و به 

ســمت صفر میل می کند و مخرج کسر کفایت سرمایه، از این 
بابت در بانکهای با زیان عملیاتی، کوچکتر از بانکهای سود ده 
خواهد بود. در اصالحیه ســال 1398، دستورعمل قیدشده در 
صورت منفی بودن ســود سه ســال اخیر موسسه اعتباری باید 
آخرین سود مثبت موسسه اعتباری در صورتهای مالی منتهی 
به مقطع زمانی پایان ســالهای گذشــته مالک عمل قرارگیرد. 
رویه فوق هیچ گونه همگرایی با بیانیه های بال و مبانی نظری 
محاســبه ریسک نداشــته و فاقد ویژگیهای کیفی اطالعات از 

جمله مربوط بودن است.
هیئت مدیره  برای  شده  تعیین  الزامهای  به رغم  هفتم:  فصل 
و  نظارتی  سرمایه  دستورعمل  اجرای  حسن  به منظور  بانکها 
ایجاد  جهت  مکلف بودن  و   )1397 )اصالحیه  سرمایه  کفایت 
به  موزون  داراییهای  اندازه گیری  برای  اطالعاتی  سامانه های 
ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق 
حداکثر ظرف 6 ماه از ابالغ این دستورعمل و گزارشگری در 
صورتهای  بررسی  مرکزی،  بانک  به  ماهه  سه  زمانی  مقاطع 
مالی 1397 شبکه بانکی کشور )23 نمونه انتخابی( نشان داد 
مبتنی بر  قدیمی  اساس دستورعمل  بر  بانکها همچنان  برخی 
کفایت  افشا نسبت  و  )ابالغی سال 1382( محاسبه  بال یک 
به  توجه  با  نیز  موارد  باقیمانده  در  و  داده اند  انجام  را  سرمایه 
و  اعتباری  رتبه بندی  کافی  و  مناسب  زیرساختهای  نبود 
در  وام  متقاضی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  اعتبارسنجی 
کشور و سامانه اطالعاتی جهت ردیابی وثایق به پرونده های 
تسهیالتی در سیستمهای حسابداری شعب بانکها به تفکیک 
اندازه گیری  و  محاسبه  مبانی  صحت  تسهیالتی،  پرونده  هر 
داراییهای  قالب  در  بانکها  مالی  در صورتهای  افشاشده  مبالغ 
موزون شده به ریسک اعتباری )مبتنی بر دستورعمل اصالحی 

سال 1397( مورد ابهام است.
متناسب  بانکها  برای  قابل اعمال  مجازاتهای  هشتم:  فصل 
دولتی  بانکهای  تفکیک  به  و  سرمایه  کفایت  نسبت  حدود  با 
 15 شماره  جدول  به شرح  غیردولتی  اعتباری  موسسه های  و 
کفایت  نسبت  چنانچه  دستورعمل،   26 ماده  طبق  است. 
سرمایه محاسبه شده موسسه اعتباری در چارچوب دستورعمل 
موظف  اعتباری  موسسه  باشد،   %8 از  کمتر   1397 اصالحی 
است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله )شروع دوره 
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گذار سال 1397( به 8% برساند.
روند پایدار نزولی نســبتهای کفایت ســرمایه که در بیشــتر 
مــوارد کمتر از حد نصاب حداقلی تعیین شــده دســتورعمل و 
حتی در برخی موارد منفی اســت، نشان می دهد عزم جدی در 
ایجاد زیرساختها و محاســبه صحیح نسبت کفایت سرمایه در 
بانکها وجود نداشــته و بانک مرکزی نیز نظــارت و الزام موثر 
و کارامدی در این حوزه نداشــته اســت. در صورت ادامه این 

روند، بحرانهای بانکی از جمله هجوم بانکی و دومینوی خروج 
ســپرده ها که عالوه بر بی اعتمادی به شبکه بانکی، کشور را با 

بحران مواجه خواهد ساخت، دور از ذهن نخواهد بود.
وضعیت کفایت سرمایه بانکها در ایران

آمار عملکرد شبکه بانکی کشور در شاخص کفایت سرمایه در 
مالی  صورتهای  اطالعات  براساس   1397 تا   1394 سالهای 
حسابرسی شده و بر حسب نوع بانک و روند تغییرات به تفکیک 

ی
نوع موسسه اعتبار

ی غیر دولتی 
موسسه اعتبار

دامنه نسبت کفایت 
 )CAR(سرمایه

تکالیف قانونی بانک مرکزی و هیئت مدیره  بانکها در مواردی که نسبت کفایت سرمایه از حدود مقرر در دستورعمل 
کمتر شود :

5 تا 8

هیئت مدیره مکلف است برنامه الزم جهت اصالح ترکیب داراییها و یا افزایش سرمایه را حداکثر ظرف مدت 15 
روزکاری به بانک مرکزی ارایه نماید.

بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت 10 روزکاری برنامه را بررسی و نتیجه را اعالم می کند . بانک مرکزی می تواند تا زمان 
تحقق حدود مذکور حسب مورد موسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید.

3 تا 5

عالوه بر اقدامات بخش فوق، بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از اقدامهای زیر را انجام دهد:

کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیالت و تعهدهای کالن و اشخاص مرتبط برای موسسه اعتباری

ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی

سلب صالحیت حرفه ای مدیرعامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیئت مدیره موسسه اعتباری )در این 
صورت  اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل موسسه اعتباری نمی توانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیئت مدیره و یا 

مدیرعامل هیچ یک از موسسه های اعتباری تعیین شوند. (

پرداخت سود به سهامداران فقط معادل 10 درصد سود خاص ساالنه قابل تقسیم موسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت 
پاداش به مدیران موسسه اعتباری 

کمتر از 3

هیئت مدیره موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت 90 روزکاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر 
اینصورت تشریفات قانونی انحالل موسسه را فراهم نماید.

بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی، باید موسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد 
زیر منع نماید:

پرداخت سود به سهامداران فقط بیش از  10 درصد سود خاص ساالنه قابل تقسیم موسسه اعتباری، پاداش به مدیران 
و افزایش حقوق کارکنان موسسه اعتباری 

دریافت انواع سپرده، عدم اعطای انواع تسهیالت و عدم ایجاد انواع تعهدهای

فعالیت در بازار بین بانکی

تبصره: در صورتیکه موسسه هیچکدام از اقدامهای موضوع این بخش را انجام ندهد مشمول مفاد ماده 39 قانون پولی 
و بانکی کشور )ترتیب انحالل و ورشکستگی بانکها( می شود.

ی دولتی
بانکها

کمتر از 50 درصد 
میزان مقرر شورای 

پول و اعتبار
بانک مرکزی موظف است بالفاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیئت وزیران گزارش کند.

جدول شماره 15: مجازاتهای قابل اعمال برای بانکها متناسب با حدود نسبت کفایت سرمایه و به تفکیک بانکهای 
دولتی و موسسه های اعتباری غیردولتی 
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سال و به صورت تجمعی چهار ساله در نمودار شماره 6 تشریح 
شده است. 

با وجــود اینکه حداقل نرخ کفایت ســرمایه بانکها 8 درصد 
تعییــن گردیده، عملکرد شــبکه بانکی )23 بانــک انتخابی( 
نشــان می دهد به اســتثنای 3 بانک خاورمیانه، قرض الحسنه 
مهر ایران و توســعه صادرات، هیچ یک از بانکها الزام حداقلی 
کفایت ســرمایه را رعایت نکرده اند همچنین روند چهار ســاله 
این نسبت در شبکه بانکی )نمودارهای باال( نزولی و در برخی 

از بانکهای بزرگ، منفی بوده است.
به منظور بررســی دقیق تر وضعیت کفایت ســرمایه شــبکه 
بانکی عالوه بر آمار روند عملکرد جداگانه بانکها )تشریح شده 
در باال( میانگین نســبت کفایت ســرمایه شــبکه بانکی به دو 

روش محاسبه شده است )نمودارهای شماره 7 و 8(:
روش اول: با توجه به معنادارنبودن میانگین ســاده نســبت 
کفایت ســرمایه بانکها به دلیل لحاظ نشــدن اثر انــدازه بانک 
و حجــم عملیات اعتبــاری، جمع داراییها به عنوان شــاخص 

وزنی به منظور محاسبه میانگین موزون نسبت کفایت سرمایه 
استفاده شده است.

روش دوم: حاصل جمــع کل مبلغ ســرمایه نظارتی بانکها 
در صورت کســر و حاصل جمع کل مبلــغ داراییهای موزون بر 
حسب ریسک در مخرج کسر محاسبه و نسبت کفایت سرمایه 

از تقسیم آن به دست می آید.
همچنیــن به منظور تحلیل دقیق تر عملکرد نســبت کفایت 
سرمایه متناســب با حوزه فعالیت بانکها )تجاری، غیرتجاری 
و تخصصی توســعه ای( و تاثیــر نوع مالکیــت )دولتی و غیر 
دولتی(، میانگین نسبت کفایت سرمایه بر حسب نوع بانک نیز 

در نمودارهای 9 تا 13 ارایه شده است.
بررســی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
بانکهــا در ســالهای اخیر، نشــان می دهد در صــورت تعدیل 
حســابها از این بابت به دلیل افزایش زیان انباشــته، ســرمایه 
الیه )1( کاهش قابل توجهی خواهد داشــت. بنابراین، نظارت 
موثر و کارآمد بر حد نظارتی اشاره شده در بخشنامه های بانک 
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مرکزی بــدون درنظر گرفتن آثار بندهای گزارش حسابرســی 
بانکها عالوه بر کاهش شــفافیت، منجر بــه گمراهی ذینفعان 
این نســبت از جملــه ســهامداران، ســپرده گذاران و ناظران 

برون سازمانی خواهد شد.
نسبت کفایت سرمایه نافذ 

زیانهای  جذب  قدرت  معرف  که  بانکها  سرمایه  کفایت  نسبت 
غیرمنتظره توسط سهامداران بانک است؛ به نحوی که به آورده 
نسبت  یک  به عنوان  همواره  نشود،  وارد  آسیبی  سپرده گذاران 
حدود  و  مقررات  تدوین  در  بانکی  ناظران  توجه  مورد  کلیدی 
نظارتی بوده است. در همین راستا، سرمایه پایه )صورت کسر( 
نیز از گذشته تاکنون مبنای تعیین حدود نظارتی در بخشنامه های 
جدول  در  آنها  از  بخشی  که  است  بوده  مرکزی  بانک  نظارتی 
شماره 16 درج گردیده است. با توجه به منفی شدن سرمایه پایه 
بخشی از بانکها در سالهای اخیر و بی معنی بودن مبنا قرارگرفتن 

عددی منفی به عنوان مبنای سقف تسهیالت و تعهدهای کالن 
پایه  سرمایه  سرمایه گذاری،  سقف  یا  و  مشتریان  به  قابل اعطا 
طبق صورتهای مالی حسابرسی شده آخرین سالی که سرمایه پایه 
مثبت بود و به تایید بانک مرکزی رسیده است، به عنوان سرمایه 
پایه نافذ مبنای سایر نسبتهای احتیاطی تعیین شده است، ولی 
تعدادی از بانکها از این موضوع در محاسبه و افشا نسبت کفایت 
سرمایه نیز بهره برداری کرده و نسبت کفایت سرمایه نافذ را در 
صورت مالی افشا می نمایند. باتوجه به نبودپشتوانه بخشنامه ای 
مشخص در این خصوص این امر منجر به گمراهی استفاده کننده 

اطالعات و غیرشفاف بودن وضعیت بانک می گردد.

بحران مالی ناشی از کووید-19
بیماری همه گیر کووید-19، دارای پیامدهای بسیار گسترده ای 
بوده و همچنان این پیامدها ادامه خواهد داشت. در بسیاری از 

تهیه شده توسط نگارنده براساس صورتهای مالی حسابرسی شده بانکها تهیه شده توسط نگارنده براساس صورتهای مالی حسابرسی شده بانکها
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نقاط جهان، دولتها تدابیری که پیش از این دیده نشده از جمله 
بسته شدن  اجتماعی،  فاصله گذاریهای  جمعی،  قرنطینه های 
قابل توجه  تعهدهای  و  غیرضروری  خدمات  عدم ارایه  مرزها، 
)در برخی موارد، نامحدود( برای فراهم نمودن پشتیبانی مالی 
این  داده اند.  انجام  را  گرفته،  قرار  زیرتاثیر  افراد  و  مشاغل  از 
بیماری، بسیاری از زمینه های حسابداری و گزارشگری مالی 
را در همه صنایع تحت تاثیر قرار خواهد داد. با توجه به ماهیت 
به وجود  بیشتری  چالشهای  به احتمال  بانکها  برای  فعالیت، 
بانکها طبق  برای  مهم تر  موضوع  پنج  ادامه،  در  آمد.  خواهد 
پژوهش موسسه حسابرسی پرایس واترهاوس کوپرز )2020( 

ارایه شده است که عبارتند از:
1- اندازه گیری زیانهای اعتباری مورد انتظار35 ، در حالیکه 
به حتم  و  است  قابل مالحظه  کووید-19  از  ناشی  عدم قطعیت 
شرایط تغییر می کند، انتظار می رود این موضوع مانع از برآورد 
قضاوت  نشود.  انتظارشان  مورد  اعتباری  زیانهای  از  بانکها 
زیان  که  است  احتمالی الزم  نتایج  دامنه  ارزیابی  در  عمده ای 
انتظار، منعکس کننده مبلغی بدون جانبداری و  اعتباری مورد 
رخداد  به سرعت  توجه  با  باشد.  احتمال  برحسب  موزون شده 
چالش برانگیز  انتظار،  مورد  اعتباری  زیان  اندازه گیری  وقایع، 
موجود  داده های  بهترین  براساس  باید  بانکها  بود.  خواهد 
شرایط  پیش بینی  و  فعلی  شرایط  گذشته،  رویدادهای  درباره 
مانند شرایط  عواملی  دهند.  انجام  را  برآورد  آینده،  اقتصادی 
و  دسترس  در  داده های  پرتفویها،  محلی،آسیب پذیری 
پرداخت  در  اگر  است.  اثرگذار  برآوردها  در  موجود،  مدلهای 
وام تاخیر بیافتد و در مدت تعویق، بهره ای به نرخ بهره موثر 
شرایطی  در  حتی  انتظار  مورد  زیان اعتباری  نگیرد؛  تعلق  وام 
که بازپرداخت کامل وام انتظار می رود، ایجاد می شود. دلیلش 
زیان  نقدی،  جریان های  فعلی  ارزش  نظر  از  که  است  این 
از سطح  به عدم اطمینان  توجه  با  به ویژه  افشاها،  دارد.  وجود 
زیان  گزارشگری  مهم  جز  کووید-19،  از  ناشی  اندازه گیری 

اعتباری مورد انتظار است.
 ، اعتباری36  ریسک  در  قابل توجه  افزایش  شناسایی   -2
به رغم حمایت مالی گسترده دولت، انتظار می رود سطح بدهیها 
ریسک  ارزیابی  بر  به طورمعمول  موضوع  این  و  یابد  افزایش 
اعتباری تاثیر می گذارد. بنابراین، الزم است قضاوتهایی انجام 

آسیب پذیر  قابل توجهی  میزان  به  که  بخشهایی  بین  تا  شود 
می گیرند،  قرار  زیرتاثیر  کمتری  به میزان  که  آنهایی  و  هستند 

تمایز ایجاد شود.
برای  دولتها  و  بانکها  از  بسیاری  وامها،  امهال  و  تعدیل   -3
کمک به وام گیرندگان در مقابله با پیامدهای مالی کووید-19، 
انواع مختلفی از برنامه های کمکی را اعالم کرده اند که شامل 
این  از  برخی  که  می رود  انتظار  است.  پرداخت  در  تنفس 
مشتریان، دچار افزایش قابل توجه در ریسک اعتباری شوند. 

تهیه شده توسط نگارنده براساس صورتهای مالی حسابرسی شده بانکها
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ریسک  رتبه بندیهای  از  استفاده  می تواند  برآورد  شروع  نقطه 
این  از  قبل  که  پرریسک  بخشهای  تا  کووید-19باشد  از  قبل 
نزدیک به خط بوده و به احتمال زیاد دچار افزایش قابل توجه 

در ریسک اعتباری خواهند شد، مشخص شوند. 
بین المللی  استاندارد  تحت  میان دوره ای  گزارشگری   -4
حسابداری34 (IAS34) و سایر مالحظات افشا، بسیاری 
و  زمان بندی  بازبینی  درحال  دنیا  سراسر  در  قانون گذاران  از 
بیشتر  )الزامهای  هستند  میان دوره ای  گزارشگری  الزامهای 
دوره  آخرین  از  پس  معامالت  و  رویدادها  توضیح  برای 
گزارشگری ساالنه، برای درک تغییرات در عملکرد و وضعیت 
مالی(. افشاها باید منعکس کننده عوامل مختص بانک باشد و 
برآوردهای صورت گرفته  نحوه  باید  و  نباشد  تکراری  به صورت 
را بیان کند. چنین افشایی شامل توصیف چگونگی قرارگرفتن 
از  ناشی  ریسکها  سایر  و  اعتباری  ریسک  معرض  در  بانک 
کووید-19، نحوه مدنظر قراردادن تاثیر کووید-19در برآورد زیان 
اعتباری مورد انتظار و میزان عدم قطعیتی است که به واسطه آن 
در  تمرکز  افزایش  کند.  تغییر  آینده  در  است  ممکن  برآوردها 
اعتباری  پرتفوی  مختلف  بخشهای  اعتباری  ریسک  شناسایی 
بانک، تشریح کامل شیوه های مدیریت ریسک اعتباری، ارایه 
اطالعات و افشای کافی در خصوص تغییرات ارزش منصفانه )با 
توجه به تغییرات قیمت داراییها در بسیاری از بازارها، بانکها باید 

اطالعات کافی را در اختیار کاربران قرار دهند تا این تغییرات و 
پیامدهای آنها را درک کنند( مورد نیاز است.

بانکهای  دولتها،  از  بسیاری  دولت،  کمکهای  برنامه   -5
برای  برنامه هایی  تهیه  درحال  دیگر  موسسه های  و  مرکزی 
مساعدت  این  که  در صورتی  اقتصادی هستند.  ارایه حمایت 
تامین  با  مثال  )به عنوان  گیرد  انجام  بانکی  سیستم  طریق  از 
بودجه یا تضمین بانکها از نرخهای بهره یا شرایط دیگر(، یک 
مالحظه حسابرسی مهم این است که آیا معامله ، جز کمکهای 
دولت است یا خیر. این موضوع می تواند بر زمان بندی شناخت 

آثار کمک، ارایه آن آثار و افشاهای مورد نیاز تاثیر بگذارد.

نتیجه گیری و پیشنهادها
کفایت  الزامهای  خصوص  در  بال  بیانیه های  شکل گیری 
مالی  بحرانهای  با  رویارویی  در  پیشگیرانه  اقدامی  سرمایه،  
الزامهای  بخش  اثر  و  مناسب  پیاده سازی  است.  بین المللی 
و  همگرایی  راستای  در  که  مرکزی  بانک  استانداردهای  و 
کمیته  )تدوین شده  جهانی  شاخصهای  با  بیشتر  هماهنگی 
نظارت بانکی بال( تصویب و جهت اجرا ابالغ گردیده است، 
زیر  به شرح  و پیش نیازهایی  زیر ساختها  فراهم کردن  نیازمند 

است:
اعتباری  رتبه بندی  و  اعتبارسنجی  سازوکار  توسعه   )1

تهیه شده توسط نگارنده براساس صورتهای مالی حسابرسی شده بانکها
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بخش  در  سه  و  دو  بال  رویکرد  اینکه  به  توجه  با  مستقل،  
محاسبه ریسک اعتباری استفاده از روش استاندارد و مبتنی بر 
ارزیابی مستقل و برون سازمانی است تا زمانی که زیرساختهای 
عمل  در  نشود،  فراهم  حقوقی  و  حقیقی  مشتریان  رتبه بندی 
اندازه گیری این نسبت به نحو صحیح محقق نخواهد شد. )در 
رتبه بندی  اعتبارسنجی داخلی موسسه  از  بانکها  حال حاضر، 

ایرانیان که خود سهامدار آن هستند، استفاده می کنند(.
و  مرکزی(  بانک  )به ویژه  ناظران  بین  سازنده  تعامل   )2
و  بخشنامه ها  و  دستورعملها  ابهامهای  به  توجه  با  بانکها، 
عدم توجه به موانع استقرار آنها و مناسب نبودن با اندازه، نوع 
فعالیت، نوع مالکیت )دولتی و غیردولتی( بانکها، سامانه های 
بخشنامه ها،  و  دستورعملها  پیاده سازی  نیاز  مورد  اطالعاتی 
تعامل مناسب بین مجریان بانکی و ناظران به همراه آموزش 
کارشناسان بانکها از این بابت منجربه تسهیل و تسریع اجرای 

آنها خواهد شد. 
بازرس  و  مستقل  حسابرس  گزارش  بندهای   )3
صورت  در  می دهد  نشان  اخیر  سالهای  در  بانکها،  قانونی 
انباشته  زیان  افزایش  به دلیل  بابت  این  از  حسابها  تعدیل 
داشت.  خواهد  قابل توجه  کاهش   )1( الیه  نظارتی  سرمایه 
در  اشاره شده  نظارتی  حد  بر  کارآمد  و  موثر  نظارت  بنابراین، 
بندهای  آثار  گرفتن  درنظر  بدون  بانک مرکزی  بخشنامه های 
به  منجر  کاهش شفافیت  بانکها، عالوه بر  گزارش حسابرسی 
گمراهی ذینفعان این نسبت از جمله سهامداران، سپرده گذاران 

و ناظران برون سازمانی خواهد شد.
4( الزام بانکهای دولتی به رعایت ضوابط ناظر بر حداقل 
استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط 
شفافیت  ارتقای  هدف  با  دولتی،  اعتباری  موسسه های 
توافقنامه  الزامهای  سوم  رکن  به عنوان  بازار  نظم  تحقق  و 
سرمایه ای بال دو و فراهم کننده امکان نظارت عموم بر بانکها 
)مصوبه جلسه 1182 شورای پول و اعتبار مورخ 1393/4/24 
 1396/4/11 مورخ   96/105749 بخشنامه  طی  ابالغی  و 

بانک مرکزی(.
5( پیش بینی الزامهای سپر ضدچرخه ای و سپر سرمایه 
بانک  نظارتی  سرمایه  محاسبه  دستورعمل  در  حفاظتی 
مرکزی، سپر ضدچرخه ای که بانک ملزم به رعایت آن است، 
منجر به گسترش اندازه سپر سرمایه حفاظتی بانک می شود. 
بانکها در صورتیکه این الزام را رعایت نکنند، محدودیتهایی 
سپر  داشتن  به  مقید  بانکها  داشت.  خواهند  سود  توزیع  در 
موزون  داراییهای  کل   %2.5 تا  صفر  میزان  به  ضدچرخه ای 
این  به  مربوط  الزامهای  باید  بانکها  هستند.  خود  ریسک  به 
به  ملزم  یا  و  کنند  رعایت  یک  الیه  عادی  سرمایه  با  را  سپر 
بود.  خواهند  سود  توزیع  خصوص  در  محدودیتهایی  اعمال 
از  حفاظتی  سرمایه  سپر  و  بخش  این  الزامهای  لحاظ نشدن 
بازار پول( در دستورعمل محاسبه  بانک مرکزی )ناظر  سوی 
توزیع  جهت  بودجه  قانون  الزامهای  وجود  نظارتی،  سرمایه 
سود در قالب پیش پرداخت سود سهام دولت به رغم زیانده بودن 

نام نسبت 
بخشنامه بانک مرکزی یا مصوبه شورای پول و اعتبار

درصد مجازبند تاریخشماره 

به ترتیب 3%  و 40% سرمایه پایه 3 و 241742/941394/08/254حد فردی و جمعی تسهیالت اعطایی و تعهدها اشخاص مرتبط

به ترتیب حداکثر 35% و 30% 143113/961396/05/102حد مجاز وضعیت باز مثبت و منفی تمامی ارزها
سرمایه پایه

حداکثر 15% سرمایه پایه143113/961396/05/102حد مجاز خالص وضعیت باز مثبت و منفی هر ارز

حداکثر 20% سرمایه پایه 12311396/12/027حد مجاز مجموع سرمایه گذاریهای موسسه اعتباری 

حداکثر 5% سرمایه پایه 12311396/12/028 سرمایه گذاریهای موسسه اعتباری در هر شخص حقوقی

جدول شماره 16: جدول سرمایه پایه مبنای محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی )آیین نامه سرمایه پایه بانکها و موسسه های اعتباری (
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انتخاب  جهت  مدیران  انگیزه های  و  دولتی  بانکهای  برخی 
نشان دادن  جذاب  به منظور  جسورانه  سود  تقسیم  سیاستهای 
سهام بانکهای بورسی، منجر به افزایش ریسک سپرده گذاران 
در  بازنگری  و  فوری  سیاست گذاری  نیازمند  که  گردیده 
نسبت  محاسبه  خصوص  در  مرکزی  بانک  ابالغی  بخشنامه 

کفایت سرمایه است. 
الزام  و  بانکهای سیستمی  ویژگیهای  ابالغ  و  تدوین   )6
بانکهای  برای   %2/5 معادل  حداکثر  باالتر،  سرمایه ای 
مهم سیستمی (SIFI) به منظور جلوگیری از انتقال شوکهای 
پیوستگی  به هم  به دلیل  اقتصادی  و  مالی  سیستم  به  بانکی 

بیش از حد در میان بانکهای مهم سیستمی کشور.
7( مدل نظارتی اثربخش،  به روزسانی در فاصله زمانی کوتاه 
برخورد  و  بین المللی  استانداردهای  تغییرهای  خصوص  در 
و  نظارتی  ابزار  از  مناسب  استفاده  و  خاطی  بانکهای  با  قاطع 
ضمانت  می تواند  دستورعمل  در  پیش بینی شده  مجازاتهای 
کافی برای سوق دادن شبکه بانکی به اجرای کامل دستورعمل 
آثار  به  نگاهی  نماید.  فراهم  را  بانکی  سالمت  و  شفافیت  و 
شامل  خارجی  بانکهای  در  سرمایه  کفایت  نسبت  عملکردی 
نشان  همسایه  و  اسالمی  کشورهای  توسعه یافته،   کشورهای 
نیز  اقتصادی  بد  شرایط  دارای  کشورهای  در  حتی  می دهد 
این شاخص از حداقل الزام بین المللی کمتر نبوده و در صورت 
شاخص  این  عدم اصالح  نیز  تحریمی  موانع  برطرف شدن 
بانکی  ارتباطهای  جدی  موانع  از  داخلی  بحرانهای  بر  عالوه 

بین المللی خواهد بود.
8( توجه بیشتر به الزامها و به روزرسانیهای استانداردهای 
ذینفعان  اطالعاتی  نیازهای  تامین  به منظور  حسابداری 
بانک  دستورعملهای  با  آن  احتمالی  تناقضهای  رفع  و 
مرکزی، طبق استاندارد حسابداری یک ایران، واحد تجاری 
تا استفاده کنندگان صورتهای مالی  افشا کند  را  باید اطالعاتی 
بتوانند اهداف، خط مشیها و فرایندهای مدیریت سرمایه واحد 
تجاری را ارزیابی کنند. همچنین، طبق استاندارد حسابداری 
ارزش  کاهش  محاسبه  به منظور  باید  بانکها  ایران  شماره37 
وامها از مدل زیان اعتباری )رویکرد آینده نگر( استفاده نمایند 
برآورد  مرکزی جهت  بانک  بخشنامه 2823  با  تناقض  در  که 

ذخیره مطالبات بانکها )رویکرد گذشته نگر( است.

9( افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها 
در  به احتمال  بانکها،  سرمایه  ساختار  اصالح  عالوه بر  که 
تجدید  محل  از  بانکها  سرمایه  کفایت  نسبت  ترمیم  جهت 
سرمایه  عمل  در  است  موجود  تورمهای  به  توجه  با  ارزیابی 
نقدی وارد بانکها نکرده و فقط روی کاغذ وضعیت را مطلوبتر 
نمایش خواهد داد. طبق تبصره 2 ماده 5 دستورعمل نظارتی 
بودند  موظف  اعتباری  موسسه های  سال1397(،  )اصالحی 
در یک دوره گذار پنج ساله، درصد اندوخته حاصل از تجدید 
ارزیابی قابل محاسبه در سرمایه الیه )2( را به صورت تدریجی 
از 45 درصد کاهش داده و به صفر برسانند. با توجه به تاکید 
سهام  سرمایه  بر  )تاکید  باکیفیت  سرمایه  حفظ  بر  بال  کمیته 
عادی( حذف این تبصره در بخشنامه اصالحی بانک مرکزی 
اهداف  اثربخشی  تضعیف  به  منجر  می تواند   ،1398 سال  در 

نظارتی حاصل از محاسبه نسبت کفایت سرمایه گردد.
کووید-19  پاندمی  از  ناشی  مالی  بحران  پیامدهای   )10
بر صنعت بانکی کشور، فارغ از آثار اقتصادی آتی بحران بر 
بخشهای مختلف اقتصاد که ابعاد آن تاکنون مشخص نشده، 
به دلیل سیاستهای اقتصادی گذشته کیفیت داراییهای بانکهای 
سرمایه  حاضر  حال  در  و  داشته  نزولی  روند  کشور  بزرگ 
نظارتی آنها در شرایط نامطلوب و در برخی موارد منفی است. 
عدم شفافیت و واقع بینی در خصوص نحوه و محل تامین منابع 
مالی کمکهای دولت برای مقابله با بحران و تصمیم گیری در 
آسیب پذیری  به دلیل  تسهیالت  چندباره  امهالهای  خصوص 
فعلی  شرایط  در  نقدینگی  و  اعتباری  ریسک  از  بانکها  باالی 
تسهیالت  نکول  ریسک  افزایش  و  رکود  تداوم  پیش بینی  و 
منافع  مخاطرات  افزایش  عالوه بر  می تواند  بانکها،  اعطایی 
سپرده گذاران، منجر به خطر سرایت بحران از سوی بانکها به 

بخش واقعی اقتصاد گردد.

پانوشتها:
1- Basel Committee on Banking Supervision
2- Bank for International Settlements
3- Herstatt Bank

4- )بلژیک، کانادا، ایــاالت متحده آمریکا، ایتالیــا، بریتانیا، آلمان، ژاپن، 
Group of Ten )سوئد، فرانسه، هلند

5- در ادامه، کشــور ســوئیس نیز به عضویــت این کمیته درآمــد، ولی نام 
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گروه10همچنان برجا ماند. درحال حاضر نیز کمیته بال متشکل از 45 عضو 
از 28 کشــور جهان، شامل بانکهای مرکزی و مقامهای نظارتی بانکهاست. 
به عــالوه، ایــن کمیته دارای 9 ناظر، شــامل بانکهای مرکــزی، گروه های 
نظارتی، سازمانهای بین المللی و سایر اعضاء می باشد. )منبع: وبگاه رسمی 

https://www.bis.org) :بانک تسویه بین المللی
6- International Monetary Fund (IMF)
7- World Bank
8- Deutsche Bank، MacKinsey، PwC، Deliotte، Ernst & 
Young
9- نســبت کفایت ســرمایه بال یک = )پایه ســرمایه(/)اعتباری ریسک به 

موزون داراییهای(
10- نســبت کفایت ســرمایه بال دو = )پایه ســرمایه(/)اعتباری ریسک به 
مــوزون داراییهای+بازار ریســک به موزون داراییهای+عملیاتی ریســک به 

موزون داراییهای(
11- Securitization
12- Disclosure Requirements
13- Bank for International Settlements 2004, “Interna-
tional Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards”
14- Too big to fail
15- از اصالحات بال دو در بسیاری از متون و مستندات بانکی با عنوان بال 

دو و نیم نیز یاد شده است.
16- Incremental Risk Charge
17- Stressed Value at Risk
18- Common Equity Tier 1
19- Capital Conservation Buffer
20- Countercyclical Capital Buffer
21- Systematically Important Financial Institutions
22- Liquidity Coverage Ratio
23- Net Stable Funding Ratio
24- Leverage Ratio
25- Miscalibrated
26- Risk-Weighted Assets
27- Credit Valuation Adjustment
28- Internal Rating -Based Approach
29- Global Systematically important Banks
30- Floor
31- Management Information
32- اصول 14 گانه شماره 239 کمیته نظارت بانکی بال در خصوص تجمیع 

داده ها و گزارش دهی موثر ریسک )ژوئن 2013(
33- https://www.ceicdata.com/en/indicator/capital-
adequacy-ratio
34- Islamic Financial Services Board
35- Expected credit Loss (ECL)
36- Significant Increase in Credit Risk
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