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» ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻋﺴﻜﺮﻳﻪ و
ﻛﻮﺛﺮ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ«.

ﺑﺎﺳﻼم؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﹰ ،ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
ﺟﺬﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ ﻭ
ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻳﻔﺎﺀ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺑـﻪ ﻣﺮﺍﺗـﺐ ﺍﺯ ﻧﻘـﺶ ﺣﺴـﺎﺱﺗـﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﺑﺨـﺶﻫـﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ،
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﺍﺟﺘﻨـﺎﺏ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮﻱ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ،ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﻥ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ،ﺍﺯ
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﻪ ﻧﺤـﻮﻱ ﮐـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻭﺍﺳﻄﻪﮔﺮﻱ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻋﻨﺪﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒـﻪ )ﻟـﺰﻭﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ
ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭ( ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ )ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻮﻝ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑـﻞ(،
ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ،ﺍﺗﮑﺎ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎ )ﻋﻤﺪﺗ ﹰﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ( ﺑـﻮﺩﻩ ،ﺩﺭ ﺣـﺎﻟﻲ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ
ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﻤﺪﺗ ﹰﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ) ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ( ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﮏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻳﺴﮏ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﻟﺬﺍ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻭ ﺣﻴـﺎﺕ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﻭ ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﻪ
ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ،ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻣـﺎﺕ ﻧﻈـﺎﺭﺗﻲ
ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ.
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻞ ﻳـﺎ ﺍﺧـﻼﻝ
ﺩﺭ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺳﺮﺍﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘ ﹰﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﮐﺸـﻮﺭ ﺭﺍ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
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ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻫﺮﻣﻲ ﺑﺎﻻ ،ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﺋـﻲ ﻫـﺎ ﻭ
ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ ،ﻟﺰﻭﻡ ﺣﻔﻆ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨـﻮﻉ ﺩﺭ
ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺴﺮﻱ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺮ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮐﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ ﻫﻤـﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﮐﻞ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﮔـﺎﻫﻲ
ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻱ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻧﻈـﺎﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﺳـﺎﻳﺮ ﮐﺸـﻮﺭﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺘﻮﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﮐﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸـﺮﻭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺭﺍ
ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳـﺘﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ " ﻣﺪل ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ " ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ،ﺍﻫـﺪﺍﻑ ،ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴـﮏﻫـﺎ ﻭ
ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻱ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ
ﺭﻭﻳﻪﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ
ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﺩ۲۰۳۵۵۶۰/.
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BCBS
CCR

کميته نظارت بانکي بال
سامانه ثبت اعتباري مرکزي

 CNMVکميسيون ملي بازار اوراق بهادار
CEBS

کميته ناظران بانکي اروپايي

 ICAAPفرايند ارزيابي داخلي کفايت سرمايه
SREP

فرايند ارزيابي و بازنگري نظارتي

 SABERرويکرد روش شناسي نظارت مبتني بر ريسک
SAD

سيستم تحليل داده ها

SIA

سامانه اطالعات مربوط به تسهيالت گيرندگان

 SIGASسيستم مديريت نظارتي يکپارچه

 -1مقدمه
موسسات مالي مشمول يک نظام نظارتي و مقرراتي خاص هستند که در مقايسهه اها سهاير اخه

ههاي

اقتصادي از شدت و حساسيت ايشتري ارخوردار است .داليل آن عبارتند از؛ اول اينکه موسسات مالي اهه دليهل
نق

واسطه اي که اين پس اندازکنندگان و اعتبارگيرندگان دارند موجب افزاي

جذب وجهو از سهط عمهومي

جامعه ميشوند .افزون ار آن؛ يک سيستم مالي پرمايه و اا شيو مديريت خوب ،تاثير مطلواي ار ثبهات مهالي و
فعاليتهاي کلي اقتصاد خواهد گذاشت.
ماد  7از قانون  3991/31استقالل اانک مرکزي اسپانيا تصري مي کند کهه ايهن وظيفهه اانهک مرکهزي
اسپانيا است که کارکردهاي سالمت و ثبات سيستم مالي را ارتقا دههد و اهر عملکهرد سيسهتم مهالي از طريهق
نگهداشتن ذخاير ،پرمايگي موسسات اعتباري ،هدايت وتطبيق اا مقررات ذيراط ،نظارت نمايد.
مدل نظارتي اانک مرکزي اسپانيا اه دنبال آن است تا از اثر اخشي و کارايي اين کهارکرد مطمه ن گهردد و
همچنين اطمينان حاصل نمايد که موسسات اعتباري از سرمايه مناسبي ارخوردار اهود  ،در تطهااق اها مقهررات
جاري عمل نمود و در مديريت کسب و کار و کنترل ريسک هاي مترتبه ،محتاطانه عمل مي نمايند.
اه منظور تحقق اين امر ،اانک مرکزي اسپانيا يک مدل نظارتي ايجاد نمهود کهه اهه شهرز زيهر تشهري
ميگردد .ويژگي اصلي اين مدل ،نزديکي آن اه واقعيت درخصوص اکثريت موسسات تحت نظارت مي ااشهد .اهه
عالو اين مدل اا استفاد ازگزارش هاي دور اي اا جزئيات کامل ،که توسط موسسات اعتباري اه اانهک مرکهزي
اسپانيا ارائه مي گردد مورد تاييد و تکميل قرار گرفته است .مدل مذکور اه دنبال آن است که اهه نهاظرين اجهاز
دهد تا آگاهي عميق و اهروز رساني شد خود را از وضعيت و پيشرفت هر يک ازموسسات تحهت نظهارت حاصهل
نمايند.
ويژگي ديگر مدل نظارتي اانک مرکزي اسپانيا آن است که عالو ار فعاليتهاي نظارتي سنتي ،در سالههاي
اخير اا رويکرد نظارت مبتني ار ريسک نيز تکميل شد است .عدم کفايت مدل نظارت سهنتي کهه مبتنهي اهر
دان

منتجه از موقعيت حسااداري و مالي جاري و کنترل اداري تطبيق اا مقررات ميااشد ،در مواجههه اها يهک

سيستم اانکي پويا اثبات شد است .همچنين ضروري است تا تداوم حيات آتي موسسهات مهالي و پيشهگيري از
مشکالت االقو مورد ارزيااي قرار گيرد .فرآيند نظارتي اايد پيشگيرانه اود و حتي المقهدور از اهروز وضهعيتهاي
احراني در اکثر موارد جلوگيري نمايد .اه منظور نيل اه اين هدف ،اايد اطمينان حاصل شود که موسسات نه تنهها
1

Financial Institution
Solvent
3
Article 7 of Law 13/1994 on the Autonomy of the Banco de España
4
solvency
5
Risk -Based Supervision Approach
6
Traditional Supervision Model
2

1

اايستي در انطباق اا مقررات جاري ااشند الکه افزون ار آن از حاکميت شرکتي خوب ارخوردار اود  ،ريسکهاي
مترتبه را اه نحو مناسبي مديريت نمود و سرمايه اي متناسب اا ريسکهاي مترتبه خود دارا ااشند.
هدف اصلي فرآيند نظارتي اانک مرکزي اسپانيا اين است که دورنماي ريسهک نظهارتي ههر موسسهه را
تعيين و اه روز رساني نمود و اقدامات اصالحي را در مواقع ضروري اعمال نمايد .دور نمهاي ريسهک نظهارتي در
ارگيرند ارزيااي اانک مرکزي اسپانيا از احتمال اينکه يک موسسهه اعتبهاري در آينهد اها مشهکالتي از حيهث
ايمايگي  ،زيان و /يا نقدينگي مواجه خواهد شد ،مي ااشد.
آنچه مسلم است دورنماي ريسک نظارتي نمي تواند صرفاً اا استفاد از تحليل مقادير و نسبتههاي مهالي
موسسه تعيين شود .در تعيين دورنماي ريسک ،تجزيه و تحليل چگونگي ادار موسسه ،سيسهتمههاي کنتهرل و
مديريت ريسک آنها نيز ضروري است .انااراين ترکيبي از تجزيه وتحليل کمي و ارزيااي ههاي کيفهي در تعيهين
دورنماي ريسک نظارتي الزامي مي ااشد.
اانک مرکزي اسپانيا در پيشبرد فعاليتهاي نظارتي خود ،س واالت متعددي را که مرتبط و موثر اهر ثبهات
مالي ميااشند مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهد .اين امر شامل تجزيه وتحليلهاي دور اي از اخ

هاي اقتصادي

معين و ارزيااي منظم عملکرد ريسک اعتباري سيستم اانکي ميشود .اه هرحهال ،مهدل نظهارتي کهه در ادامهه
توضي داد ميشود صرفاً اه تحليلهاي خرد( ) microاز ثبات هر موسسه اعتباري اه صورت فردي ميپهردازد و
انااراين فعاليتهاي نظارتي مرتبط اا ثبات مالي کلي (تحليلهاي کالن )macro -را پوش

نميدهد.

همچنين فرآيند نظارتي فوق ار اخشي از کارکردهاي اانک مرکزي اسپانيا که در صدور/تعليق مجوز دخيل
اود و عمليات نامناسب را محدود يا ممنوع ميکند نيز موثر مي ااشد و اين در حالي است که موضوع اخيرالهذکر
در اين سند ارائه نشد است.
نظارت اانکي حتي المقدور اايستي مشکالت و وضعيتهاي احراني آتي موسسهات را پهي
تاثيرات احتمالي آن راکاه

اينهي نمهود و

دهد .در مواقع مواجهه اا مشکالت ،چنين وضعيتي اا استفاد از اقدامات مداخلههاي

خاص که در اختيار اانک مرکزي اسپانيا است جهت رفع مشکالت جدي اانهک از حيهث اهي مهايگي يها کمبهود
نقدينگي ،التيام داد ميشود .شايان ذکر است اين سند هيچ رهنمودي در خصوص چگهونگي اهر عههد گهرفتن
ادار و کنترل موسسات داراي مشکل ارائه نمي نمايد .هر چند ار نظارت متداول که هدف آن پيشگيري از اهروز
اينگونه وضعيت هاي ناخوشايند اود  ،تاکيد مي نمايد.

7

Corporate Governance
Risk Profile
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 -2فرآيند نظارتي بانک مرکزي اسپانيا:
 – 1- 2اهداف فرآيند نظارتي بانک مرکزي اسپانيا:

هدف از فرآيند نظارتي اانک مرکزي اسپانيا آن است که اطالعات وآگاهي خود را از موسسات تحت نظارت
اه روز نگه داشته و ار مبناي اطالعات حاصله ،دورنماي ريسک نظارتي هر موسسه را تعيين کرد تها عنهداللزوم
اقدامات مورد نياز جهت اهبود و ارتقاء آن صورت پذيرد.
دورنماي ريسک اه عنوان يک متغير موثر ار قضاوت اانک مرکزي اسپانيا ،احتمهال اينکهه يهک موسسهه
اعتباري در آيند اا مشکالتي از حيث اي مايگي ،زيان يا نقدينگي مواجهه شهود را در اهر مهي گيهرد .دورنمهاي
ريسک ،يک عنصر کليدي در تعيين چارچوب نظارتي قاال اعمال اراي هر موسسه اعتباري اه شمار مهي رود اهه
نحوي که دورنماي ريسک ااالتر منجر اه نظارت شديدتر ار موسسه اعتباري خواهد شد.
وظيفه تعيين دورنماي ريسک نظارتي در درجه اول متوجه رئيس گرو ناظر ار موسسه اعتباري همهرا اها
اازرسين و سايرکارکناني که مستقيما در نظارت ار موسسه اعتباري مشارکت دارنهد ،مهي ااشهد .دردرجهه دوم،
متوجه مدير ادار و مديرکل (مدير هماهنگ کنند ) اود که تاييد نهايي را درخصوص ارزيااي دورنمهاي ريسهک
موسسات تحت نظارت خود اعمال مي نمايند.
و

دورنماي ريسک هر موسسه اه طور پيوسته اه روزرساني ميشود .اه منظهور تحقهق ايهن امهر از دانه

اطالعاتي که از فعاليتهاي متنوع نظارتي ادست ميآيد ،استفاد ميشود .مادامي که اقدامات نظارتي در خصهوص
يک موسسه اعمال ميشود عند اللزوم ،دورنماي ريسک نظارتي اه روز رساني و اصالز ميشود.
دورنماي ريسک مبتني ار ماتريس ريسک واا استفاد از شاخص زيرايجاد شد است:
دور نماي

مفهوم

ريسک نظارتي
ااال
متوسط  -ااال
متوسط  -پائين

راهبرد سرمايه اي موسسه ،وجو مالکانه  ،سود انباشته ،حاکميت شرکتي يا داخلي و سيستمهاي کنترل
و مديريت ريسک موسسه اراي فعاليتها و ريسک هاي مترتبه ،کامال ناکافي است.
راهبرد سرمايه اي موسسه ،وجو مالکانه ،سود انباشته ،حاکميت شرکتي يا داخلي و سيستم هاي کنترل
و مديريت ريسک موسسه اراي فعاليتها و ريسک هاي مترتبه ،ناکافي است
راهبرد سرمايه اي موسسه ،وجو مالکانه ،سود انباشته ،حاکميت شرکتي يا داخلي و سيستم هاي کنترل
و مديريت ريسک موسسه اراي فعاليتها و ريسک هاي مترتبه ،مناسب مي ااشد.
راهبرد سرمايه اي موسسه ،وجو مالکانه ،سود انباشته ،حاکميت شرکتي يا داخلي و سيستم هاي کنترل

پائين

و مديريت ريسک موسسه اراي فعاليتها و ريسک هاي مترتبه ،مناسب مي ااشد .عالو ار آن ريسکهاي
مترتبه موسسه ( دورنماي ريسک ذاتي ) پايين مي ااشد.

Risk Matrix
Own Funds

3

11
12

دورنماي ريسک نظارتي همرا اا اهميت سيستمي موسسه  ،اولويت نظارتي موسسه را تعيين ميکند .اين
سط اولويت از  3تا  1مطااق شکل زير طبقهاندي شد است:

مفهوم

اولويت
نظارتي
3

اولويت حداکثري :تحت نظارت دائم ،مشمول اازرسي حضوري دائم و فشرد  .قاال اعمال اراي موسسات سيستمي اها
اهميت ااال يا موسساتي که داراي دورنماي ريسک نظارتي ااال مي ااشند.

2

اولويت ااال :پاي

خاص،مشمول اازرسي متناوب مي ااشد .قاال اعمال اراي موسسات سيستمي يا موسساتي که داراي

دورنماي ريسک نظارتي متوسط اه ااال مي ااشند.
1

اولويت عادي :قاال اعمال اراي موسسات عادي که مشمول اازرسي تحت ارنامه اازرسي عادي مي ااشند.

1

اولويت پائين :قاال اعمال اراي موسسات ادون هرگونه مشکل خاص و همچنين انداز کوچک اا سهط فعاليهت کهم،
وضعيت اه عنوان زير مجموعه ساير موسسات که نياز اه اازرسي خاص نداشته و يا ممکن است اازرسي آنها اا تنهاوب
کمتر از آنچه در مورد موسسات عادي صورت مي گيرد ،انجام شود.

همانگونه که در جدول فوق مشهود است ،ممکن است موسساتي اا دورنماي ريسهک نظهارتي پهائين وجهود
داشته ااشند که اه خاطر اهميت سيستمي ااال اه عنوان اولويت  3يا  2طبقههانهدي شهوند .موسسهاتي کهه
دورنماي ريسک نظارتي اااليي دارند هميشه داراي اولويت  3هستند و موسساتي اا دورنماي ريسک نظهارتي
متوسط-ااال حداقل حائز اولويت  2مي شوند.
چارچوب نظارتي اراي هر موسسهاي ار مبناي دورنماي ريسک نظهارتي و اولويهت اازرسهي تخصيصهي،
ايجاد ميشود .چارچوب نظارتي ،اهداف نظارتي موسسه ( شامل کاه

دورنماي ريسک نظارتي در جايي کهه

الزم است)  ،درجه شدت فرايند نظارت اعمال شد و تمرکز ار موضوعاتي که اايستي ايشهتر مهورد توجهه
قرار گيرند را تعيين مي نمايد .چارچوب نظارتي ،امکان ارنامه ريزي اقدامات سهاليانه و وظهايف خاصهي کهه
اايستي در ارتباط اا هر موسسه انجام پذيرد را ميسر مي سازد.
اه منظور ايجاد دورنماي ريسک نظارتي هر موسسه ،اانک مرکزي اسهپانيا رويکهرد روش شناسهي نظهارتي
مبتني ار ريسک را که اا نام اسپانيايي آن اه نام  SABERمشهور اود  ،ايجاد نمود اسهت .ايهن رويکهرد از
سال  2003در اخ

مديريت کل نظارت اانک مرکزي اسپانيا آغاز شد است.

به منظور تعیین اهمیت سیستمی هر موسسه ) ) Institution's Systemic Importanceازقضاوتهای ذهنی و سری های شاخصهای کمی
پایه استفاده می شود .
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Institution,s Supervisory Priority
به عنوان مثال هدف نظارتی می تواند شامل ترکیبی ازکاهش ریسک ذاتی خاص و افزایش نسبت پرمایگی باشد.
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ار مبناي اقدامات انجام شد تحت روش شناسي  ،SABERماتريس ريسک هر موسسهه اها اسهتفاد از
اطالعات حاصله ازاقدامات نظارتي متنوع تکميل مي شود .ماتريس ياد شد  ،نتهاي و امتيهازات مراهوط اهه
هر موسسه را نماي

ميدهد .اين ماتريس اه همرا دورنماي ريسهک و گزارشهات دورنمهاي نهادينهه شهد

موسسه اعتباري ،جنبههاي کليدي را اه تفصيل تشري مي نمايد.
اعداد مندرج در ماتريس ريسک اراي يک دورنماي ريسک نظارتي متحدالشکل وساختار يافته تعيهين
ميگردد و ممکن است اه واسطه پيامدهاي ناشي از اقدامات نظارتي متنوع تغيير يافته يا اه روز رساني شود.
نمونهاي از ماتريس ريسک اراي يک موسسه فرضي در زير ارايه شد است.
موسسات مالي
نوع ریسک
اعتباری

ماتريس ريسک

ریسک ذاتی/روند

حاکمیت

کنترل و مدیریت

داخلی

ریسک

ریسکهای باقیمانده /روند

کم/درحال افزایش ( )

قابل قبول ()3

کم/درحال افزایش ( )

کم

ناکارا

متوسط-کم

اوراق بهادارمالکانه

متوسط-کم

خوب

متوسط-کم

بازار

کم/ثابت ()4

ناکارا ( )

متوسط-کم/ثابت ()6

متوسط-کم/ثابت ()7

بهبود پذیر ()8

متوسط-زیاد/ثابت ()9

تمرکز اعتباری

ریسک ارزی اقالم باالی در
ترازنامه
عملیاتی
نقدشوندگی
ریسک نرخ بهره در دفتر
بانکی

کم /درحال افزایش () 1

خوب ( )3

کم/ثابت ( )

بهبود پذیر ( )
خوب () 4

متوسط-کم/در حال

ناکارا () 7

کاهش () 6

متوسط-کم/درحال
افزایش () 3
کم/ثابت ( )
متوسط-زیاد/درحال
کاهش() 8

سایر ریسک ها

کم/ثابت () 9

قابل قبول ()31

کم/ثابت ( )3

تجاری

متوسط-کم

خوب

متوسط

کم

قابل قبول

کم

شهرت (خوش نامی )
مجموع موزون ریسکها و
کنترل ها

بهبود پذیر ()34

کم/درحال افزایش ()33

خوب ()36

حاکمیت شرکتی

متوسط-کم/درحال افزایش ()37

دورنمای ریسک موسسه

قابل قبول/ثابت ()38

ارزیابی پرمایگی
دورنمای ریسک نظارتی
موسسه سیستمی
اولویت نظارتی
7

متوسط-کم/درحال افزایش ()39
بلی
3

ماتریس کاهشی برای موسسات ساده بکار می رود .

5

متوسط-کم/درحال
افزایش ( )3

 -2-2ساختار سازماني نظارت بانکي در بانک مرکزي اسپانيا:

نمودار سازماني مديريت کل نظارت ار اانکها اه صورت زير است:

مديرکل نظارت بانکي

مديرکل
مشاور مديرکل

هماهنگ کننده اجرايي

هماهنگکننده اجرايي

اداره نظارت 3

اداره نظارت 2

اداره نظارت 1

رييس گروه

رييس گروه

رييس گروه

(هماهنگ کننده اجرايي)

(هماهنگ کننده اجرايي)

(هماهنگ کننده اجرايي)

بخش دبيرخانه فني و امور ارتباطات
بخش مشاوره و هماهنگي بينالمللي

برنامهريزي

بخش تحليل غيرحضوري
بخش مديريت ريسک عملياتي و اعتباري
بخش مدلهاي مديريت ريسک نقدينگي و بازار
بخشهاي تخصصي

بخش 1

بخش 1

بخش 1

بخش فناوري اطالعات و ابداع

بخش 2

بخش 2

بخش 2

بخش روش شناسي و کيفيت

بخش 3

بخش 3

بخش 3

بخش 4

بخش 4

بخش 4

بخش 5

بخش 5

بخش 5

بخش 6

بخش 6

بخش 6
بخش 7
بخش 8

بخشهاي عملياتي

بخش 9

ادارات و بخشهاي عملياتي:

عمليات تجزيه وتحليل ،پاي

و اازرسي موسسات ،اين سه ادار نظارتي موجود تقسيم شد است:

ادار نظارت  3اراي اانکهاي پسانداز وتعاوني هاي اعتباري ،ادار نظارت  2اراي دو گهرو اصهلي اهانکي
اسپانيا و ادار نظارت 1اراي ساير موسسات اعتباري.

8

به منظور ارتقاء کارایی و اثر بخشی منابع دراختیار  ،در تاریخ  4آوریل  31 1نظارت بر تعاونی های اعتباری به اداره نظارت

واگذارشد و

کارکرد های بخش ایاالت متحده وآمریکای التین به بخش مشاوره و هماهنگی های بین المللی و همچنین اداره نظارت واگذار شد.
Two Major Spanish Banking Groups

6

19

هر يک از اين ادارات شامل يک سري اخ
مستقيم مسوول اازرسي و پاي

هاي عملياتي هستند که اه وسيله رئيس گهرو کهه اهه طهور

موسسات تحت نظارت خود است ،هدايت ميشوند .اخ
و دان

اازرسين اانکي اا معلومات عمومي است که اايد اين

ها ي مذکور متشکل از

کلي از موسسه داشته ااشند .اخ

هاي عملياتي

در اجراي موثر اقدامات خود از کارکنان واحدهاي تخصصي ،پيشتيباني تخصصي دريافت ميکنند ( اهه پهاراگراف
اعدي رجوع شود ) و عنداللزوم (استه اه نوع موسسات درگير ) مي توانند از خدمات متخصصين حوز هاي ديگهر
نيز استفاد کنند ( اه طور مثال حساارسان فناوري اطالعات ).
اراي هر يک از اين اخ
تجزيه وتحليل وپاي

ها ،يکسري از موسسات اعتباري تعيين مي گهردد کهه فعاليهت ههايي از قبيهل

غير حضوري  ،اازرسي حضوري و گفتگو و تماس مستقيم اا مديران آنهها را اهه عههد

ميگيرند .در نتيجه ،انجام تجزيه وتحليل و پاي

غير حضوري و اازرسيها که اصورت مشترک اوسيله يک گرو

از کارکنان انجام ميشود ،فرآيند نظارت مستمر را تقويت مينمايد .اه طور مثال مي تهوان اهه اطالعهات اهه روز
رساني شد هر موسسه و گرو اانکي اشار نمود.
بخش هاي پشتيباني و سنجش ارزش:24

مديريت کل نظارت ار اانکها ،همچنين داراي گرو هاي پشتيباني و سنجشي اود که کهارکرد آنهها ارائهه
پشتيباني تخصصي اه اخشهاي عملياتي در محدود هاي مشخص مي ااشد .در اين ارتباط ،وظايف خاص مههارتي
از قبيل آن مواردي که توسط دايرخانه هاي فني و اخشهاي ارتباطات ،اخ
اخ

تجزيه و تحليل نظارت غير حضوري ) ،(GADاخ

همهاهنگي و مشهاور اهينالمللهي،

مدل هاي مديريت ريسک عملياتي و اعتباري و اخه

مراقبت و مدل هاي مديريت ريسک نقدينگي و اازار انجام مي گردد ،مي ااشد .تمامي اين اخ

ها اه مديريتکل

نظارت ار اانکها گزارش مي دهند.
اين اخ

ها در انجام وظايف اازرسي اا استفاد از اقداماتي مانند تجزيهه و تحليهل و پهاي

مشارکت مستقيم توامان در اازرسي ها اه همرا اخ

31

و همچنهين

هاي عملياتي ،همکاري مي کنند.

به منظور استخدام در مدیریت کل نظارت بر بانکهای بانک اسپانیا  ،کارکنان بایستی بدواً آزمون ورودی رقابتی را با توجه به دوره آموزشی

بگذرانند .حفظ شان ومنزلت حرفه ای باعث می گردد که مدیریت کل نظارت بر بانک ها از گروهی از کارکنان ثابت و با درجه کیفی باال
تشکیل گردد .کیفیت این گروه از ویژگی های حایز اهمیت مدل نظارتی بانک اسپانیا محسوب می گردد.

21

IT Auditors
Off-Site Monitoring And Analysis
23
Inspection Visits
24
Transversal
22
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 -3-2انواع اقدامات نظارتي:

اانک مرکزي اسپانيا اه عنوان اخشي از فرآيند نظارتي مستمر 1 ،نوع اقدامات نظارتي را اعمال مي نمايد:
-

تجزيه و تحليل وپاي

-

اازرسي حضوري

-

پاي

غيرحضوري

مستمر حضوري ( نظارت مستمرحضوري )

اين اقدامات ناظران را قادر مي سازد تا دان

 ،اطالعات و ديدگاههاي خود را در ارتباط اا هر موسسه تحت

نظارت ،اه روز رساني نمايند .ضمناً ،اقدامات نظارتي ،امکان اه روز رساني دورنماي ريسهک موسسهات را ميسهر
نمود و موجب آگاهي از نقاط قوت و ضعف موسسه مي شود ،مشکالت اهالقو را پهي

اينهي نمود ،سياسهتهاي

کنترل و مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و پرمایگی موسسه را ارزیابی می نماید ،همچنین محدودههایی را که
به اقدامات نظارتی بیشتری نیاز دارند آشکار می نماید.
بازرسی های حضوری و پایش های مستمر حضوری ،ابزارهای اساسی و قدرتمند اقدامات نظارتی و بازنگری
محسوب می شوند ،به نحوی که آنها اطالعات و بینش بهتری را درخصوص موسسهه از طریهق تمها

نزدیهک و

مستقیم با افراد مسوول درمدیریت موسسه و همچنین بررسی متقابل اطالعات مستقیم دریافتی ،امکان پذیر می
نمایند.
ار مبناي چنين دان

و ديدگاهي ،عنداللزوم ،اقدامات اصالحي مناسب ،شامل کهاه

دورنمهاي ريسهک

موسسه صورت مي پذيرد .اه عنوان نتيجه اقدامات نظارتي مي توان اظهار داشت که دورنماي ريسک هر موسسه
مي تواند در صورت نياز و در چارچوب نظارتي آن اصالز و تغيير يااد .اانک مرکزي اسهپانيا در ايهن راسهتا طهي
نامهاي الزامات و توصيههاي خود را اراي موسسات ارسال مينمايد  .رهنمودها و الزامات ارسالي اه موسسات ،نه
تنها صرفا در ارتباط اا نقاط ضعف مشاهد شد در تطبيق مقررات مي ااشهند ،الکهه در زمينهه نقهاط ضهعف در
حاکميت شرکتي ،مديريت و کنترلهاي داخلي نيز مي ااشند.
اه عنوان يک ارآورد کلي ،تقريبا  22درصد از منااع انساني اخ
کاري پرسنل نظارت اانکي ) اه تجزيه وتحليل و پاي
درصد اه پاي

نظارت ( اه عنهوان درصهدي از سهاعات

غير حضوري 10 ،درصهد اهه اازرسهي ههاي حضهوري10 ،

مستمر حضوري 32 ،درصد اه کارکردهاي پشهتيباني و وظهايفي از قبيهل مشهاور و همهاهنگي،

طراحي و توسعه کارکردهاي نظارتي ،همکاري هاي اين المللي و مشاور اه مديريت ارشد اانک مرکهزي اسهپانيا
تخصيص مي يااد.
25

On – Site Continuous Monitoring
36
انجام این کار (ارسال نامه) نافی اختیارات قانونی بانک مرکزی اسپانیا برای اعمال محدودیت در عملیات موسسات ،اقدامات قانونی بر علیه
موسسه و مدیران ذیربط ،تصویب برنامه بازسازی موسسه و یا در موارد استثنایی؛ در اختیار گرفتن اداره موسسه ،تغییر هیأتمدیره موسسهه
و تغییر ساختار موسسه نمیباشد.

8

تجزيه و تحليل و پايش غير حضوري:

هرموسسه اعتباري اه وسيله گرو اازرسي تعيين شد که مس ول اروز رساني اطالعات موسسه اا استفاد
از اازارهاي پاي

و تحليل اطالعات در اختيارمي ااشد ،کنترل شد و مورد تجزيه وتحليل قرار مي گيرد.

منبع اصلي اطالعات اراي تحليل و پاي

غير حضوري ،گزارشات محرمانه حسهااداري و گزارشهات وجهو

مالکانه است که اانک مرکزي اسپانيا اه صورت دور اي دريافت ميکند  ،ساير صورتههاي مهالي دور اي ازقبيهل
گزارشات سامانه ثبت اعتباري مرکزي و صورتهاي مالي سهامداران مي ااشد .اين گزارشهات و صهورتهاي مهالي
دور اي اا اطالعات ايشتري که در صورت نياز و اهه صهورت مهوردي درخواسهت مهيشهود ،تکميهل مهيگهردد
( اه طور مثال اطالعاتي که توسط موسسات اراي مديريت داخلي خود تهيه مي نمايند).
اه عنوان اخشي از پاي

 ،اقدامات مهم دور اي از قبيل ارزيااي و اازنگري صهورتهاي مهالي ارائهه شهد

توسط موسسات ،اازنگري و ارزيااي گزارشات دور اي وجو مالکانه ،اازنگري دور اي ريسک نقدينگي و ريسهک
اعتباري ،اازنگري ساليانه گزارشات حساارسي مستقل و اازنگري ساليانه گزارشات داخلي ارزيااي کفايت سرمايه
موسسه انجام مي پذيرد .همچنين اقدامات مهم و ويژ اي از قبيل پاي

ريسکهاي معهين و پهاي

تطبيهق اها

مقررات توصيه اي يا احتياطي توسط اانک مرکزي اسپانيا نيز انجام خواهد شد.
اه عنوان نتيجه تحليل وپاي

غير حضوري ،عنداللزوم ماتريس ريسک موسسه و همچنين درصورت نيهاز،

دورنماي ريسک نظارتي اه روزرساني و اصالز مي شود .اگر ضرورت ايجاب کند تماس مستقيم اا مديران موسسه
يا انجام اازرسي سرزد

نيز از موسسه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بازرسي حضوري:

نظام پاي

مشروحه در فوق اه وسيله ارنامه فشرد اازرسهي کهه امکهان اررسهي مسهتقيم اطالعهات و

نمودارهاي ارئه شد اه اانک مرکزي اسپانيا را ميسر مي سازد ،تقويت و تکميل مي گردد .همچنين اازرسهيههاي
حضوري ،آگاهي ايشتر از مديريت ريسک و اقدامات ارزش گذاري دارائي ها توسط موسسه ،اررسي درجه تطبيق
اا مقررات و ارزيااي کليه جنبه هاي کيفي (سياستها ،ساختار سازماني ،مديريت ،کنترل) که ار وضعيت اعتبهاري
موسسه تاثيرگذار خواهد اود را امکان پذير مي سازد.
اازرسي هاي حضوري اه دو طبقه کلي دسته اندي مي شوند :جامع ( دور اي )و اخشي (موردي).
27

Central Credit Register
38
الزامات خاص و دوره ای چگونگی ارایه اطالعات که توسط بانک مرکزی اسپانیا به موسسات داده می شود  ،بر ارایه اطالعات مشهرو و بها
جزئیات کامل تاکید داشته و این یک مشخصه مهم مدل نظارتی آنها می باشد به طوری که اطالعات به روز و عمیقهی از موسسهات را فهراهم
مینماید.
Unscheduled Inspection
Comprehensive

9

29
30

اازرسي هاي جامع ،اازرسيهايي هستند که در آن ارزيااي کاملي از تمامي جنبه هاي مرتبط موسسه انجام
ميشود.
اازرسي هاي اخشي (موردي) اازرسي هايي هستند که دامنه آنها محدودتر اود و صرفاً يک يا چند جنبهه
مشخص را در موسسه ارزيااي ميکنند .هدف اازرسيهاي موردي معموال اازنگري محدود هاي خاص ( اراي مثهال
پورتفوي اعتباري ،ادار خزانهداري ،مراقبت و نگهداري و غير ) يا اه منظور ارزيااي جنبه ها يا موضهوعات خهاص
اه عنوان نمونه (درجه تطبيق اا الزامات ااالغي اانک مرکزي اسپانيا ،موضوعات حائز اهميت در ارتبهاط اها پايهان
سال و غير ) مي ااشد.
ارخي مواقع ،اازرسي هاي موردي اه صورت همزمان و اه موازات يکديگر اهراي گروههي از موسسهات اهه
منظور ارزيااي جنبه هاي خاصي از هر يک از آنها (مانند ضوااط و مقررات مراوط اا مشتريان )انجام مي گردد.
معموال دور زماني و نوع اازرسي حضوري در ارتباط اا ارنامه اقدامات نظارتي ساليانه انجهام مهي پهذيرد،
هرچند اازرسي هاي سرزد در مواقع مورد نياز انجام خواهد شد.

پايش مستمر حضوري

انداز و پيچيدگي دو گرو اصلي اانکي اسپانيايي مبين آن است که نظارت مناسب صرفا اا اکار اهردن دو نهوع
اقدام پي

گفته ،اسيار مشکل است.

در حقيقت اهميت سيستمي اين گرو هاي اانکي همرا اا پويايي و انعطاف پذيري آنها وحضهور حهائز اهميهت
آنها در عرصه هاي اين المللي محرز اود و مستلزم تقاضا هاي مستمر و اا اهميت اراي ارائه اطالعات توسهط نظهارت
اانکي مي ااشد چراکه اه روز رساني مکفي اطالعات اين موسسات صرفا از طريق گزارشات دور اي محرمانه ارسالي اه
اانک مرکزي اسپانيا مقدور نمي ااشد .افزون ار آن ،افزاي

پيچيدگي سيستم مديريت اين گرو موجب مي گردد کهه

آنها ملزم گردند ،اطالعات مراوط اه تصميم گيري و کنترل ريسک را اهبود اخشند و در نتيجهه ايهن گونهه اطالعهات
مديريتي اراي امر نظارت آنها اسيار مفيد خواهد اود.
در اين راستا؛ پاي

مستمر حضوري اا استقرار گرو هاي اازرسي دائمي در درون اين موسسهات ايجهاد شهد

است که چنين پايشي منت اه تهيه اطالعات اهتر و سريعتر جهت افزاي
فعاليت مي نمايند ،خواهد شد .همچنين موجب پي

آگهاهي از اينکهه ايهن موسسهات چگونهه

ايني اهتري در ارتباط اا تطبيهق اقهدامات نظهارتي در صهورت

مواجه شدن اا مشکالت االقو شد و جريان تبادل سريع اطالعات را هموار مي نمايد.
پاي

مستمر حضوري ،گرو اانکي را اه عنوان يک مجموعه کلي (شامل شهرکت مهادر و زيهر مجموعهه ههاي

مرتبط آن در خارج از کشور) درنظر گرفته و انااراين عمد اطالعهات الزم جههت اتخهاذ تصهميمات نظهارتي شهامل
مجوزهاي اداري را فراهم مي نمايد.
Partial
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پايه و اساس پاي

مستمر حضوري شامل تجزيه و تحليل و ارزيااي مي ااشد ليکن اين امر اا اررسي و اقدامات

کنترلي متقاال؛ مادامي که اررسي هاي ايشتر در خصوص موضوعات يا ريسک ههاي خهاص ضهروري ااشهد ،تکميهل
ميگردد .اه عنوان اخشي از پاي

مستمر حضوري ،اقدامات زير صورت مي گيرد:

-

پاي

مالي (سودآوري ،گردش مالي و پرمايگي )

-

پاي

ريسک ( اعتباري ،نرخ اهر ساختاري ،نرخ ارز ،نقدينگي ،اازار ،عملياتي ،فناوري اطالعات ،تطبيق

اا مقررات و شهرت )
-

پاي

-

اازرسي داخلي ( دامنه ،کيفيت و اثراخشي)

-

حاکميت شرکتي

محدود هاي تجاري و شعب مهم

اما اراي نظارت مناسب اين گرو هاي اانکي؛ ضروري است که پاي

مستمر حضوري اها ارزيهااي ههاي خهاص

عميقتر و اا جزئيات کامل در دامنه اي محدود ،اه طور همزمان اجرايي گردد .در اين راستا ،پاي
اازرسي هاي حضوري سنتي که همرا اا دان

مستمر حضهوري اها

عميق از موضوعات خاص مي ااشد ،تکميل گرديد است .اها توجهه اهه

اهميت روز افزون فعاليت هاي اين المللي ،اازرسي هاي مراوط اه اين فعاليتها قاال مالحظه هستند.
اين شکل از اقدام نظارتي ( پاي

مستمر حضوري) که ادواً اراي ارطرف کردن نيازهاي نظارتي دو گرو اصهلي

اانکي اسپانيايي اوجود آمد ،تدريج ًا اراي ديگر موسساتي که در سالهاي اخير اه طور قاال مالحظه اي از نظر انهداز و
پيچيدگي رشد کرد اند ،نيز اکار مي رود.
 -4-2ابزار هاي  ITو روش شناسي نظارت بانک مرکزي اسپانيا

اانک مرکزي اسپانيا يک سري اازار را ايجاد نمود که اقدامات نظارتي خود را تسهيل و تقويت مهي کنهد.
مهمترين اين اازارها که همزمان اه عنوان اازارهاي تجزيه وتحليل اه شمار رفتهه و نقه

يکپهارچگي و ههدايت

اقدامات نظارتي را ار عهد دارند ،در زير توضي داد شد است.
سيستم تحليل داد ها ( )SAD؛ سيستم تحليل داد ها ،انجام همفکري در خصوص اطالعهات مهالي کهه
اانک مرکزي اسپانيا از موسسات اعتباري دريافت مي کند و اراي تهيه گزارشات استاندارد و سفارشي ار پايه اين
اطالعات اکار ميرود را امکان پذير مي سازد .ضمناً اطالعات استخراج شد از سيستم تحليل داد ها اراي مهوارد
زير در نظر گرفته مي شود:
تحليل ساختار ترازنامه ،صورت سود وزيان در سطوز فردي و جمعي اا درجه اهميت تفکيک شد

Data Analysis System
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ايجاد شاخصهاي مالي (نسبتها) اه منظور ارزيااي نقاط قوت و ضعف موسسه ،روند حجم مالي گوناگون در طهول
زمان و ايجاد گرو هاي همگن اراي مقايسه حجم و شاخص هاي مالي موسسات گوناگون.
اين سيستم انتقال سريع اطالعات ار روي کامپيوترهاي شخصي تجهيز شد اه نحوي که کهاراران را قهادر
مي سازد تا اه آساني اا آن کار کنند.
سيستم پردازش سامانه ثبت اعتباري مرکزي( )CCR؛ اا استفاد از اين ااهزار  ،ITگزارشهات اهر مبنهاي
داد هايي که موسسات اعتباري در ارتباط اا تسهيالت اعطايي اه اشخاص ،اه سامانه ثبت اعتباري مرکزي ارسهال
مينمايند ،تهيه ميگردد .اين گزارشات استحصال اطالعات در خصوص ريسک را از طريق تسههيالت گيرنهدگان
فردي ،گرو هاي اقتصادي ،اقدامات اخشي و غير ممکن ساخته و همچنين امکان مقايسه اين موسسات متفاوت
را ميسر مي سازد.
ساير اازارهاي تحليلي  IT؛ شامل اازار خزانه داري مي ااشد که امکان ارزيااي ادار خزانه داري موسسات
اراي اررسي محدود خزانه داري ،عمليات سپرد گيري و امانات و درجه تطبيق سررسيد را ميسر مي سازد.
سامانه اطالعات تسهيالت گيرندگان ( )SIA؛ اين واحد ،وضعيت مالي و اقتصادي تسهيالت گيرنهدگاني را
(ار مبناي فردي يا جمعي) که ايشترين تسهيالت را در سامانه اعتباري دارند ،تجزيه وتحليل نمود و رتبهانهدي
آنها را منحصرا اراي کارارد داخلي در نظارت اانکي پيشنهاد مي نمايد .هدف اصهلي ،اجتنهاب از انجهام وظهايف
تکراري در ارزيااي تسهيالت گيرندگان در خالل اازرسي هاي حضوري اود که موجب مي شود اازنگري حضهوري
از حيث ريسکهاي مترتبه ،ار تجزيه و تحليل اينکه چگونه تسهيالت اعطا شد و وضهعيت ههاي خهاص آن هها
چگونه اود  ،در موسسه تحت نظارت متمرکز شوند .ضمن آن که سهامانه اطالعهات تسههيالت گيرنهدگان اهراي
مطالعات اخشي دور اي نيز کارارد دارد.
سامانه مديريت نظارتي يکپارچه ( )SIGAS؛ اين سامانه ITاراي مديريت شماري از فراينهد ههاي نظهارت
اانکي شامل اازرسي ها ،دان

و پاي

موسسات ،مجوزدهي ،ثبت رسمي ،مديريت خهدمات  ITو روش شناسهي و

کيفيت ،مورد استفاد قرار مي گيرد .سامانه مذکور اه عنوان پشهتيبان اهراي گهردش کارهها محسهوب شهد و
دسترسي اه ساير اازار هاي روش شناسي و  ITرا مقدور مي سازد و همچنين اطالعات حاصهله از ايهن اازارهها را
تجميع مي نمايد و کليه اطالعات کمي و کيفي حاصل از اقدامات نظارتي گوناگون را اه طور سهازگار و منطبهق از
طريق يکپارچگي اا اازارهاي مديريت مستند سازي شرکتي  ،ذخير سازي مي نمايد.
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فايل الکترونيکي ؛ هدف از اين ارنامه کاراردي  ،ITتسهيل ارزيااي ريسهک اعتبهاري در اازرسهيههاي
حضوري مي ااشد.اين اازار ،يکپارچگي اقداماتي مانند ميهزان وام را اهه ازاي ههر تسههيالت گيرنهد و
هر گرو اقتصادي ( در موسسه و نظام اانکي ) ،جمهع انهدي نمونهه ههاي ريسهک اعتبهاري و انتخهاب
تسهيالت گيرندگان ،تحليل آماري پرتفوي وام ،اازنگري صورت هاي سامانه ثبت اعتباري مرکهزي و اهه
روز رساني ريسک تحليل شد درحين اازرسي حضوري را ميسر مي سازد .همچنهين اهه عنهوان ااهزار
کمکي در استنتاج سرمايهگذاري اعتباري محسوب شد و اهه عنهوان ااهزاري جههت تسههيل تحليهل
سياستهاي اعطاي تسهيالت و پاي

وام ها اکار مي رود.

 -3اقدامات فرايند نظارتي بانک مرکزي اسپانيا
فرايند نظارتي اانک مرکزي اسپانيا شامل چهار فعاليت ميااشد:
 اازنگري حسااداري ،ارزيااي داراييها و ادهي ها تجزيه وتحليل مالي و اقتصادي اازنگري تطبيق اا مقررات کلي اازنگري و ارزيااي ريسکها و پرمايگي-1-3بازنگري حسابداري و ارزيابي داراييها و بدهي ها
اين فعاليت ،مبناي فعاليت فرايند نظارتي اانک مرکزي اسپانيا اه شمار ميرود؛ چهرا کهه سهاير فعاليهتهها
(شامل تحليل مالي و اقتصادي ،اررسي تطبيق اا مقررات کلي و اازنگري و ارزيهااي ريسهکهها و پرمهايگي ههر
موسسه) صرفا زماني اجرا مي شود که اطمينان حاصل شود که ثبتهاي حسااداري ،تصويري صحي و منصفانه از
شرايط واقعي موسسات ارائه ميدهند .ادون وجود چنين اطميناني ،انجام ساير فعاليتها ،ايههود خواههد اهود.
انااراين اازنگري حسااداري يک فعاليت کامالً حياتي اراي شناسهايي وضهعيت ريسهک ههر موسسهه محسهوب
ميگردد.
صورت هاي مالي قاال اتکا ،نيازمند شناسايي اه موقع تمام مبهادالت و ارزيهااي صهحي از عناصهر مختلهف
تشکيل دهند ترازنامه هستند .اانک مرکزي اسپانيا ،منااع (مهالي و انسهاني) حهائز اهميتهي را اهراي اهازنگري
حسااداري و اه تبع آن ارزيااي داراييها و ادهي ها و همچنين تجزيه وتحليل کفايت ذخاير اختصاص مهي دههد.
اين وظيفه اصوالً در اازرسيهاي حضوري انجام شد و همچنين از طريق پاي

غيرحضوري نيز انجام ميپذيرد.
Electronic File
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الزم به ذکر است که در اتحادیه اروپا ،بانک مرکزی اسپانیا ،مقام سیاستگذار در حوزه حسابداری است.
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اگرچه اانک مرکزي اسپانيا در انجام اازنگري هاي حسااداري از اهازنگري ههاي حسهااداري داخلهي خهود
موسسات توسط حساارسان داخلي و در تکميل آن اررسيهاي حساارسان مستقل (اهازنگري صهورتهاي مهالي و
گزارشهاي ساالنه) استفاد مينمايد ،اما از اازارهاي خاص خود نيز اراي تصديق ميزان انطباق صورتهاي مالي اا
استاندارد هاي حسااداري استفاد مينمايد.
مديريت ارشد موسسات ،مس وليت حصول اطمينان ازاينکه صورتهاي مالي در هر زمان ،وضهعيت صهحي
آنها را منعکس نمود را ار عهد دارند اه نحوي که اين صورتهاي مالي در انطبهاق اها قهوانين و مقهررات جهاري
حسااداري تدوين شد و در هر زماني نشاندهند وضعيت واقعهي موسسهه ااشهند .همچنهين مهديريت ارشهد
موسسات ،مس ول اجراي فرايندهايي اراي نگهداري و حفظ اسناد و مدارک پشتيبان صورت ههاي مهالي اهود و
اايستي اطمينان حاصل نمايند که حساارسان مستقل که اه اررسي حسابهاي سهاالنه مهيپردازنهد ،دسترسهي
کامل اه کليه اطالعات مرتبط داشته ااشند اه نحوي که آنها را قادرسازد تا نظرات صحي و درست ارايه نمايند.
نتاي حاصل از اازنگري هاي حسااداري ،در اخ
(سلول  21ماتريس ،رجوع کنيد اه اخ

هايي از ماتريس ريسک که مراوط اهه حاکميهت داخلهي

 1و پيوست  )2و مديريت ريسک و کنترل (سلول ههاي ،31 ،33 ،8 ،2 ،2

 37و  )20مي ااشد ،ارايه گرديد است .اه عنوان نمونه ،اگر سياستهاي مديريت ارشد ،حصول اطمينان کافي را از
کيفيت حسااداري امکان پذير نمي سازد ،عدد حاکميت داخلي منفي خواهد اهود (سهلول ) 21؛ چنانچهه نتهاي
حاصل ازاازنگري هاي حسااداري حاکي از سط ذخير گيري ناکهافي ااشهد ،عهدد کنتهرل و مهديريت ريسهک
اعتباري کاه

خواهد يافت (سلول )2؛ اگر چنين استنتاج شود کهه ارزش گهذاري دارايهي در پرتفهوي تجهاري

موسسه ناکافي است ،عدد کنترل و مديريت ريسک اازار ادتر خواهد شد (سلول .)2

41

در این رابطه ،یکی از وظایف مشخص بانک مرکزی اسپانیا کنترلآن است که اقالم متشکله دارایی ها و بدهی های گوناگون با فرض داشتن

ارزش ذاتی این اقالم در تعادل باشد.
Internal Governance
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 -2-3تجزيه وتحليل مالي و اقتصادي

نقاط قوت یک موسسه اعتباری بر مبنای ساختار مناسب دارایی-بدهی ،خهالص درآمهد بههره ای کهافی،43
هزینه های کارآمد و کاهش ارزش واقع بینانه  4استوار است ( کاهش ارزش یک دارائی کهه در مقایسهه بها ارزش
واقعی بازار آن بیشتر از ارزش واقعی ،ارزش گذاری شده است) که درآمد باالی قابل اتکا و پرمهایگی مناسهبی را
فراهم میآورد.
خط مقدم دفاعی یک موسسه در مواجهه با احتمال یک رخداد ناخوشایند ،سود های قابل اتکایی می باشهد
که آن را قادر می سازد تا زیانهای فراروی را بدون تاثیر بر پرمایگی آن موسسه جذب نماید .بهدون وجهود ایهن
سودهای قابل اتکا ،هیچ سپر و ضربه گیرسرمایهای نمیتواند حیات موسسه را در میان مدت و بلندمدت تضهمین
نماید.
بانک مرکزی اسپانیا در بازنگری و ارزیابی وضهعیت اقتصهادی و مهالی موسسهات ،از اطالعهات منهدر در
گزارشات محرمانه فصلی ارائه شده توسط موسسات استفاده می نماید .این اطالعات در سطو فهردی و تلفیقهی
(گروهی) دریافت میشوند؛ چراکه در مواردی که با گروهی از موسسات اعتبهاری سهروکارداریم ،تحلیهل مهالی و
اقتصادی بدون وجود اطالعات تلفیقی ممکن نیست .عالوه بر آن ،این اطالعات تلفیقی در صورت لزوم با اطالعات
مدیریتی ارائه شده توسط خود موسسات تکمیل میگردند.
بانک مرکزی اسپانیا ،ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل این اطالعات ایجاد نموده است .این ابزارها بها سیسهتم
تحلیل داده های مدیریت کل نظارت بانکی که حاوی اطالعات مالی جامعی از موسسات به صورت سری های زمانی
بسیار دقیق مربوط به  1سال گذشته است ،تجمیع می گردد .بانک مرکزی اسپانیا با اسهتفاده از ایهن اطالعهات،
طیف وسیعی از گزارش ها و نسبتها را تهیه مینماید که امکان ارزیابی موقعیت مالی گروه ها و موسسات مختلف
و همچنین کلیت سیستم مالی را فراهم میکند.
کیفیت نتایج این ابزارهای تحلیلی ،بستگی به کیفیت اطالعات دریافت شده از موسسات دارد .در این راستا،
بانک مرکزی اسپانیا به صورت دوره ای اطالعات مالی دریافتی از موسسات را در بازرسهیههای حضهوری ،مهورد
راستی آزمایی قرار می دهد.
نتایج تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی در ستون های مربوط به ریسک ذاتی در ماتریس ریسک (سلولههای
، 1 ،7 ،4 ،

 6 ،و  ) 9وارد می شود .به عنوان مثال ،ذخایر ناکافی در مورد بدهی های بد ،ریسک اعتباری ذاتی
Sufficient Net Interest Income
Efficient Costs and Realistic Write - Downs
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موسسه را افزایش میدهد (سلول )؛ ساختار دارایی-بدهی ناکافی ،ریسک نقدینگی ذاتی (سلول

) را افهزایش

میدهد؛ خالص درآمد بهره ای ناکافی و به تبع آن عدم توانایی در استحصال سود های قابل اتکاء آتهی در بخهش
ریسک تجاری قرار میگیرد ،که به عنوان بخشی از سایر ریسکها در سلول شهماره  9در ریسهک ذاتهی مهورد
ارزیابی واقع می شود.
تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی موسسات در مقاطع فصلی از طریق پایش غیرحضوری انجام مهی پهذیرد.

44

برای انجام این بازنگری و ارزیابی ،عنداللزوم ارایه اطالعات بیشتری از موسسات اعتباری درخواست میشود.
 -3-3بازنگري تطبيق مقرراتي

قوانین موضوعه برای فعالیت موسسات مالی شامل دستور العمل های اتحادیهه اروپها  ،4قهوانین اسهپانیا،46
بخشنامههای بانک مرکزی اسپانیا ،دستورالعملها و رهنمودهای ابالغی بانک مرکزی اسپانیا و نهاد ههای نظهارتی
بین المللی به ویژه کمیته ناظران بانکی اروپا ( 47)CEBSو کمیته نظارت بانکی بال ()BCBS

48

میباشند .موسسات

اعتباری همچنین از کنوانسیون های بازار 49و رهنمودهای ارائه شده توسط شبکه بانکی در خصهوص شهیوهههای
مطلوب عملیات بانکی ،که مقررات گسترده و با جزئیات بیشتری را برای یکپارچگی یا رعایت اصول اخالقی وضع
می کنند ،نیز پیروی می نمایند.
موسسات اعتباری عمدتاً نهادهای دارای نسبت اهرمی باال هستند که در کوتاه مدت ،وجوه سپرده گذاران را
جذب نموده و آن را در قالب تسهیالت بلندمدت اعطها مهی نماینهد .فعالیهت ایهن موسسهات ،مسهتلزم وجهود
اعتماد عمومی سپردهگذاران به عنوان مهمترین سرمایه آنها می باشد؛ چراکه در صورت هجوم سهپرده گهذاران و
به تبع آن برداشت گسترده سپردهها از این موسسات ،حتی با دارا بودن نسبت پرمایگی مطلوب ،تهداوم فعالیهت
آنها با مخاطره مواجه می شود .کوتاهی و قصور موسسه اعتباری در تطبیق با مقررات خاص (مانند قوانین مربهوط
به مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان) درعین غیر قانونی بودن ،باعث خدشه دار شدن شهرت آنها شهده و
موجبات بی اعتمادی سپردهگذاران را فراهم می نماید و به تبع آن حیات آتی آنها را نیز به مخاطره انداختهه و در
نهایت ثبات کل سیستم مالی را متاثر می سازد.
فرایند تطبیق مقرراتی سخت گیرانه ،بخشی از فرهنگ سازمانی موسسات اعتباری محسوب می گهردد و در
نتیجه به طور مستقیم با حاکمیت شرکتی آنها مرتبط می گردد .تطبیق مقرراتی بایستی در چارچوب سیاستهها،

در گروه های اصلی ،این پایش به صورت حضوری انجام می پذیرد و در عین حال اطالعات مدیریتی که به وسیله موسسات فراهم آورده
شده است ،مورد استفاده قرار میگیرد.

45

European Directives
Spanish Laws
47
Committee of European Banking Supervisors
48
Basel Committee of Banking Supervisors
49
Market Conventions
46
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دستورالعمل ها و مقررات حاکم بر کارکنان تدوین گردد .موسسات بایستی یهک دسهتورالعمل تطبیهق مقرراتهی
متناسب با اندازه و پیچیدگی فعالیتهای خود داشته باشد.
بازنگری فرایند تطبیق مقرراتی مشروحه در این بخش ،شامل مقررات حسابداری و یا پرمایگی نمیشود .این
مقررات ،با توجه به ماهیت خود به طور جداگانه و در چارچوب فعالیتهای بازنگری حسابداری و تحلیل پرمایگی و
ریسک ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند .سایر قوانین و مقررات الزامی عمدتاً شامل مقررات مربوط به مبهارزه
با پولشویی ،مدیریت بازار ، 1حفاظت از داده ها  ،رقابت و مشاوره مشتریان 3میباشد.
انجام بازنگری تطبیق مقرراتی توسط بانک مرکزی اسهپانیا ،نهافی ومهانعی بهرای فعالیهت سهایر نهادههای
مسئول در زمینه نظارت بهشمار نمی رود و در صورت امکان ،این بررسی میتواند به صورت مشترک و در قالهب
قرارداد همکاری با این نهادها انجام شود.
برای تایید بازنگری تطبیق مقرراتی میتوان کارکردهای تطبیق مقرراتی هر موسسه را با بازنگری انجام شده
توسط حسابرسان داخلی و خارجی تلفیق نمود.
در خصوص سایر موضوعات ،بانک مرکزی اسپانیا به تجزیه و تحلیل کارکردهای تطبیق مقرراتی موسسهات،
خط مشیهای مدیریت ارشد در خصوص تطبیق مقررات ،اعمال رویه ها و اقدامات اصالحی در مواقع وجود نقض و
مقررات حاکم بر کارکنان میپردازد.
فرایند بازنگری تطبیق مقرراتی کلی ،عنداللزوم می بایست به صورت بازرسی حضوری صورت پذیرد و نتایج
این ارزیابی (که اطالعات سایر نهادهای نظارتی نیز در آن مورد استفاده قرار گرفته است) در ماتریس ریسهک در
بخش ارزیابی حاکمیت داخلی موسسات لحاظ می گردد (سلول .)3
 -4-3ارزيابي و بازنگري ريسک ها و پرمايگي

بمنظورتکمیل ارزیابی های پیشین ،فعالیت نظارتی دیگری توسط بانک مرکزی اسپانیا انجام می گیرد کهه در
آن عالوه بر تحلیل وضعیت فعلی ،یک تصویر کلی از ریسک های آتی موسسات ارائه می گردد که در این ارتبهاط،
تمرکز اصلی بر حاکمیت شرکتی موسسه ،مدیریت و کنترل ریسکها و پرمایگی می باشد.
ترازنامه و ارقام صورت سود و زیان هر موسسه اعتباری ،منعکس کننده وضعیت آنها در یهک لحظهه معهین
است و شاخص های مالی ، 4وضعیت و نقاط ضعف آنها را با اندکی تاخیر نشان می دهد .حاکمیت داخلی ،مهدیریت
50

Market Conduct
Data Protection
52
Competition and Customer Advice
در بین این نهادهای نظارتی ،کمیسیون بازار اوراق بهادار ملی ) (CNMVدارای قدرت نظارتی در خصوص مقررات بازار است؛ مقررات مربوط
51

به مبارزه با پول شویی در حوزه اختیارات کمیسیون مبازره با پول شویی و جرایم پولی )(SEPBLAC؛ وزارت کار مسئول مقررات نیروی کار
خارجی و وزارت اقتصاد و دارایی مسئول مقررات مربوط به مالیات می باشد.
Financial Indicators
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54

ریسک و اقدامات کنترلی  ،اتکای اصلی خود را بر دقت و صحت آمارها و ارقام موجود و احتمال اینکه مشهکالت
مشخص شده (توسط این ارقام) در آینده تحقق یابند یا خیر ،قرار داده است.
راهبرد پرمایگی هر موسسه بایستی به ریسک های مفروض آن مرتبط باشد و بایستی پیش بینی نمایهد کهه
چگونه در شرایط بحرانی آتی می توان بر این مشکالت غلبه نمود .در این راسهتا ،بهازنگری و ارزیهابی حاکمیهت
داخلی ،ریسکها و پرمایگی ،نقش حیاتی در تعیین دورنمای ریسک موسسه ایفا می نماید.
بازنگری و ارزیابی ریسکهای فرا روی موسسات اعتباری و وضعیت پرمایگی آنها ،باید بر اسا

انجام یهک

بازنگری مناسب از ارزش گذاری 6دارایی ها و شیوه های حسابداری ،تجزیه و تحلیل مقدماتی وضعیت مهالی و در
اختیار داشتن اطالعات الزم راجع به درجه تطبیق با مقررات موسسه انجام پذیرد .شایان ذکهر اسهت کهه بهدون
وجود آگاهی قبلی از این سه جنبه مهم ،انجام تجزیه و تحلیهل حهداقلی قابهل اتکها از ریسهک هها و پرمهایگی
موسسات ،تقریبا غیرممکن خواهد بود.
درمجموع ،بازنگری وارزیابی نهایی ریسکهای گوناگون و پرمایگی موسسه ،منوط به انجام اقدامات نظهارتی
قبلی می باشد.
بر اسا

چارچوب مقررات جدید سرمایه ای موسوم به بال ، 7 3تجزیه و تحلیل و اندازهگیری ریسهکههای

گوناگونی که موسسات اعتباری با آنها مواجه هستند ،یکهی از جنبههههای اساسهی ارزیهابی کفایهت سهرمایه
هر موسسه محسوب می گردد .رکن (3الیه)

9

8

از بیانیه بال جدید ،در تبیین بهازنگری نظهارتی ،در دسهتورالعمل

شماره  48/3116پارلمان اروپایی و شورای نظارت و هدایت بر موسسات اعتباری 61لحاظ شده است و همچنهین از
طریق قانون / 98

درخصوص نسبتهای سرمایه گذاری  ،6وجوه مالکانه و الزامات گزارش دهی واسهطهههای

مالی ،در قوانین اسپانیا آورده شده است.
مطابق با مقررات جدید ،موسسات اعتباری یک فرایند داخلی ارزیابی کفایت سرمایه ( 63)ICAAPرا متناسب
با اندازه و درجه پیچیدگی خود به کار میگیرند .بانک مرکزی اسپانیا باید این فرایند ارزیهابی کفایهت سهرمایه را
بازنگری نموده و اطمینان حاصل نمایدکه حاکمیت داخلی موسسات ،سیسهتمههای آنهها ،رویهه ههای کنتهرل و

55

Control Practices
Valuation
57
Basel II
58
Capital Adequacy
59
Pillar 2
60
Directive 48/2006 of the European Parliament and of the Council on the taking up and pursuit of the business of
credit institutions
61
Law 13/1985 on Investment Ratios
62
Internal Capital Adequacy Assessment Process
56
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مدیریت ریسک و وجوه مالکانه نگهداری شده ،انجام مدیریت و پوشش مطلوب ریسک های مترتبه را امکانپذیر
می سازد .این بازنگری و ارزیابی به عنوان فرایند ارزیابی وبازنگری نظارتی ( 6 )SREPشناخته میشود.
فرایند ارزیابی و بازنگری نظارتی ( )SREPاین امکان را بهرای بانهک مرکهزی اسهپانیا فهراهم مهیآورد کهه
موسسات را از منظر تناسب سرمایه نگهداری شده با ریسکهای فرا روی این موسسات ،محیط اقتصادی که آنهها
در آن فعالیت میکنند ،حاکمیت داخلی و سیستمهای کنترل و مدیریت ریسک مورد ارزیابی قرار دهد .چگونگی
انجام فرایند ارزیابی کفایت سرمایه در دستورالعملهای فرایند ارزیابی و بازنگری نظارتی ( )SREPتشریح گردیده
است.

64

فرایند ارزیابی و بازنگری نظارتی ( ،)SREPبه عنوان بخشی از فرایند نظارت مبتنی بر ریسک بانک مرکهزی
اسپانیا بوده و از کلیه اطالعات مربوط به فعالیتهای نظارتی که پرمایگی موسسات را تحلیل مینمایهد ،اسهتفاده
می کند .بانک مرکزی اسپانیا دورنمای ریسک موسسات را با استفاده از ابزارهای مختلف نظارتی از قبیل تحلیل و
پایش غیرحضوری ،بازرسی حضوری و پایش مستمرحضوری مورد ارزیابی قرار میدهد.
شایان ذکر است در فرایند ارزیابی و بازنگری نظارتی ( ،)SREPکلیه اطالعات در اختیار بانک مرکزی اسهپانیا
در مورد موسسات ،بهویژه نتایج اقدامات و فعالیتهای نظارتی مورد استفاده قرار میگیرد .اصوال فرایند ارزیابی و
بازنگری نظارتی ( )SREPشامل دو فعالیت اصلی به شر زیر می باشد:
 -ارزیابی وبازنگری بازده وجوه مالکانه

6

 ارزیابی و بازنگری گزارش داخلی ارزیابی کفایت سرمایه (.66) ICAARدر فرایند بازنگری تطبیق با الزامات قانونی سهرمایه ،بایسهتی بهین موسسهاتی کهه در محاسهبات خهود از
رویکردهای استاندارد یا رویکردهای پیشرفته استفاده میکنند ،باتوجه به معیار گونهاگون ههر موسسهه ،تمهایز
قائل شد .نتایج حاصل از ارزیابی و بازنگری در خصوص الزامات سرمایه قهانونی در بخهش ارزیهابی پرمهایگی در
ماتریس ریسک لحاظ می گردد (سلول .)38
بانک مرکزی اسپانیا ،فرایند داخلی ارزیابی کفایت سهرمایه ) (ICAAPههر موسسهه را از طریهق ارزیهابی و
بازنگری گزارشهای ارزیابی داخلی کفایت سرمایه ) (ICAARو مذاکره با موسسه مزبهور مهورد قضهاوت و داوری
قرار میدهد.

Supervisory Review and Evaluation Process
به دستورالعمل فرایند بازنگری سرمایه در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی اسپانیا رجوع کنید.
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63

Own Funds Return

65

Internal Capital Adequacy Assessment Report

66

الزم به توضیح است که گزارش ارزیابی داخلی کفایت سرمایه ) ،(ICAARیک گزارش ساالنه مهی باشهد کهه
توسط موسسات تهیه شده و به بانک مرکزی اسپانیا ارائه میشود و به عنوان منعکس کننده فراینهدهای داخلهی
ارزیابی کفایت سرمایه آن موسسه محسوب می گردد .این گزارشها به عنهوان مسهتندات الزم ،مبنهای مهذاکره
بین بانک مرکزی اسپانیا و موسسات را فراهم می نماید .این مذاکره یک بخش ضروری از فرایند بازنگری نظهارتی
میباشد و بانک مرکزی اسپانیا ،موسسه اعتباری را از نتایج ارزیابی خود در مورد فرایند داخلی ارزیهابی کفایهت
سرمایه آن مطلع میسازد.
فرآیند بازنگری نظارتی در قالب یک جمع بندی ساالنه که بر مبنای ارزیابی و بازنگری گزارش داخلی کفایت
سرمایه ) (ICAARاستوار است ،شکل می گیرد .در قالب این ارزیابی و سایر فعالیتهای نظارتی که در طهی سهال
انجام میشوند ،نقاط ضعف و کاستیهای احتمالی شناسایی شده و نتایج حاصله استخرا و اقدامات الزم صهورت
میگیرد.
نتایج حاصل از فرایند ارزیابی و بازنگری نظارتی ()SREPدر ماتریس ریسک در بخش مربوطه لحاظ میگردد.
با توجه به رویکرد کلی این ارزیابی و بازنگری ،این نتایج ممکن است هر یک از سهلولههای مهاتریس ریسهک را
متاثر سازد.
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 -4سيستم ارزيابي موسسات
روش شناسی ( SABERرویکرد نظارت مبتنی بر ریسک) یهک چهارچوب سهاختاریافته و واحهدی را بهرای
رتبهبندی موسسات ایجاد می نماید .عواملی که در این تحلیل در نظر گرفته میشوند ،در ماتریس ریسک نشهان
داده شدهاند:

موسسات مالي
نوع ریسک

ماتريس ريسک
ریسک ذاتی/روند

حاکمیههههت کنتههرل و مههدیریت
داخلی

ریسک

ریسکهای باقیمانده /روند

اعتباری

کم/درحال افزایش ( )

قابل قبول ()3

کم/درحال افزایش ( )

تمرکز اعتباری

کم

ناکارا

متوسط-کم

اوراق بهادارمالکانه

متوسط-کم

خوب

متوسط-کم

بازار

کم/ثابت ()4

ناکارا ( )

متوسط-کم/ثابت ()6

متوسط-کم/ثابت ()7

بهبود پذیر ()8

متوسط-زیاد/ثابت ()9

ریسههک ارزی اقههالم بههاالی
ترازنامه
عملیاتی

کم /درحال افزایش () 1

نقدشوندگی

کم/ثابت ( )

خوب ( )3

خوب () 4

ریسک نهرخ بههره در دفتهر متوسههط-کههم/در حههال
بانکی

کاهش () 6

بهبود پذیر ( )

ناکارا () 7

متوسههط-کههم/درحههال
افزایش () 3
کم/ثابت ( )
متوسههط-زیههاد/درحههال
کاهش() 8

سایر ریسک ها

کم/ثابت () 9

قابل قبول ()31

کم/ثابت ( )3

تجاری

متوسط-کم

خوب

متوسط

شهرت (خوش نامی )

کم

قابل قبول

کم

مجموع موزون ریسهک هها و
کنترل ها

کم/درحال افزایش ()33

بهبود پذیر ()34

حاکمیت شرکتی

خوب ()36

دورنمای ریسک موسسه

متوسط-کم/درحال افزایش ()37

ارزیابی پرمایگی

قابل قبول/ثابت ()38

دورنمای ریسک نظارتی

متوسط-کم/درحال افزایش ()39

موسسه سیستمی

بلی

اولویت نظارتی

3
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متوسههط-کههم/درحههال
افزایش ( )3

رتبه های هر یک از سلولهای ماتریس ریسک ،با در نظر گرفتن کلیه فعالیتهای نظارتی مربوط و بر مبنهای
دانش و دیدگاه موجود در مورد موسسه ،به صورت مقطعی تعیین میشود .از آنجایی که اعداد مهاتریس ریسهک،
حاوی برخی ارقامی است که بر گرفته از دیدگاههای انتزاعی و همچنین جنبه های کیفی موسسه (از قبیل کنترل
و مدیریت که کمیپذیر نیستند ) می باشد ،لذا امکان هیچگونه سیستم نمره دهی خودکار وجود ندارد.
روش شناسی  SABERاین بینش را فراهم مینمایدکه در آینده کدام موسسهات ،مسهتعد مواجهه شهدن بها
مشکالت هستند .در این راستا منابع نظارتی (مالی و انسانی) بیشتری به این موسسات تخصیص یافته تا از بهروز
بحران جلوگیری شود .موسساتی که دور نمای ریسک نظارتی آنها از نمره باالتری برخوردار است ،مشمول توجهه
ویژه ای خواهند بود.
به منظور تعیین دورنمای ریسک نظارتی یک موسسه ،مراحل به هم پیوسته ای شهامل ارزیهابی و بهازنگری
ریسک ذاتی ،حاکمیت داخلی ،کنترل و مدیریت ریسک ،تعیین ریسک باقیمانده ،67ارزیابی حاکمیهت شهرکتی و
ارزیابی و بازنگری وجوه مالکانه انجام می پذیرد.
نمرات ماتریس ریسک با استفاده از اطالعات و دانش حاصله از هر یک از فعالیت ها و اقدامات نظارتی بانهک
مرکزی اسپانیا تعیین میشوند .الزم به ذکر است که نتایج بازرسی حضوری وپایشهای حضوری مستمر ،به عنوان
اسا

و مبنای نمرات در ماتریس ریسک محسوب می شوند.
 -1-4ريسک ذاتي
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ریسک ذاتی شامل ریسکی است که بنا به ماهیتش ،نمیتوان آنرا از فعالیتهای بانکی تفکیک نمهود ،بهدین
معنی که این ریسک در ذات فعالیت های مختلف موسسه و در ماهیت کسب و کار وجود دارد .ریسهک ذاتهی بهه
عوامل عینی نظیر میزان منابع در معرض ریسک ،69درجه تمرکز ،71تضامین دریافتی  7و غیره بستگی دارد.
بانک مرکزی اسپانیا در تعیین ریسک ذاتی از طبقه بندی ریسک به شر زیراستفاده میکند:
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 ریسک اعتباری (شامل ریسک تمرکز اعتباری و ریسک اوراق بهادار مبتنی بر حقهوق صهاحبانسهام  7که به منظور مقاصد تجاری نگهداری نشده اند)
 ریسک بازار ریسک ساختاری ارزی اقالم باالی خط ترازنامه67

Residual Risk
Inherent Risk
69
Level of Exposure
70
Degree Of Concentration
71
Guarantees Received
پیوست تعریف غیرجامعی از ریسک های گوناگونی که موسسات اعتباری با آنها مواجه هستند ارائه میدهد.
73
Risk of Equity Securities not held for trading
68
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 ریسک عملیاتی ریسک نقدینگی نرخ بهره در دفتر بانکی سایر ریسکها (شامل ریسک شهرت ،ریسک تجاری ،ریسک تطبیق مقرراتی و ریسک مدل)الزم به توضیح است که اقدام نخست در تعیین دورنمای ریسک نظارتی یک موسسه ،شناسایی ریسکهایی
است که در بطن و ماهیت آن موسسه اعتباری وجود دارد .چرا که تنها این نوع ریسکها مورد ارزیابی و بهازنگری
قرار میگیرند (ممکن است برخی از ریسک ها در خصوص یک موسسه ،بسته به نوع و حجهم فعالیهت آن ،حهائز
اهمیت نباشد در حالی که آن ریسک برای موسسه دیگری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد).
در موسسات بزرگ ،کار بازنگری نظارتی اغلب شامل بازرسی های جداگانه در نواحی مختلهف کسهب و کهار
موسسه می باشد .این امر میتواند مستلزم استفاده از یک نقشه ریسک 74باشد تا درجهه اهمیهت ریسهکههای
مترتبه در هر یک از محدوه های کسب و کار ارزیابی شده و یک تصویر کلی نهایی بدسهت آیهد .نقشهه ریسهک
فوقاالشاره ،محدوه های کسب و کار و ریسک های حائز اهمیت مترتبه را در خصوص هریک از آنها با اسهتفاده از
نمرات زیر مشخص می کند ) ( :ریسک بسیار باال؛ ( )4ریسک باال؛ ( ) ریسهک متوسهط؛ ( )3ریسهک کهم و ( )
ریسک حداقل یا بدون ریسک.
مفهوم نقشه ریسک با توجه به معیارهای مورد استفاده و توسط موسسه تعریف و تعیهین مهی شهود و ایهن
مفهوم در صورتی که بانک مرکزی اسپانیا درک و تلقی متفاوتی از ریسک ها داشته باشهد ،قابهل تعهدیل اسهت.
نقشه ریسک زیر به عنوان نمونه آورده شده است.
نقشه ریسک
نوع ریسک
محدوده کسب و کار

اعتباری بازار عملیاتی

نقدشوندگی

نرخ بهره

سایر ریسک ها

فعالیت اعتباری
جذب وجوه از مردم
بازارها و اسناد خزانه

3

این ریسک بصورت جهانی مدیریت

4

خدمات مشتریان

میشود

4

بانکداری خصوصی

3

کل موسسه

4

3

3
3
3
3
3

Risk Map
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برآورد ریسک ذاتی در نتیجه ارزیابی میزان کلی منابع در معرض ههر ریسهک (از منظهر انهدازه یها مقهدار
ریسک) و کیفیت این منابع در معرض ریسک (پرمایگی طرفهای متقابل ،سررسیدها ،تضامین ،اندازه و نوسهانات
زیان ها ،متنوع سازی و )...امکان پذیر میشود .به منظور ارزیابی کیفیت اعتباری ،عنداللزوم میتهوان ارزیهابی را
مبتنی بر پیچیدگی عملیات ،درجه رقابت پذیری محیطی و موقعیت موسسه در بازار انجام داد.
این ارزیابی تا حد ممکن بر اسا

دادههای کمی صورت میپذیرد و در این ارتباط ،شاخصها و یا پارامترهای

منابع در معرض ریسک و کیفیتهای ریسک های گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد .هرچنهد ،در مهواردی کهه
امکان کمی سازی یک ریسک خاص (بطور مثال ریسک شهرت) با مشکل مواجه می شود ،به ناچهار ،ارزیهابی بهه
صورت کیفی انجام میپذیرد.
به منظور انجام این ارزیابی،عالوه بر اطالعات ارائه شده توسط موسسه ،از اطالعات موجود در بانک مرکهزی
اسپانیا و یا هر گونه اطالعات خارجی مفید نیز استفاده می گردد .گهروه تجزیهه و تحلیهل نظهارت غیرحضهوری،
نسبتهایی(از جمله درجه بندی و روندهای موقتی) را تهیه میکند و ایهن نسهبتهها بهرای کمهک بهه ارزیهابی
ریسکهای مختلف ،در سیستم تجزیه و تحلیل دادهها ( )SADقرار داده میشود.
در خاتمه یکی از گزینه های باال ،متوسط-باال ،متوسط-پایین و پایین به ارزیابی هر ریسهک اختصهاص داده
میشود که هر کدام معانی زیر را به همراه دارند:

ارزيابي ريسک ذاتي
باال
متوسط-باال
متوسط-پايين
پايين

مفهوم
مقدار یا کیفیت ریسک ممکن است منجر به زیانهای حائز اهمیتی شود که پرمایگی موسسه
را به طور چشم گیری تحت تاثیر قرار دهد.
مقدار یا کیفیت ریسک ممکن است منجر به زیانهای حائز اهمیتی شود لیکن پرمایگی
موسسه را به طور چشم گیری تحت تاثیر قرار نمی دهد..
مقداریا کیفیت ریسک ،زیانهای قابل مدیریت را در شرایط عادی کسب و کار افزایش
میدهد.
مقدار یا کیفیت ریسک منجر به بروز زیان نگردد و یا زیان اندک قابل پیش بینی رخ دهد.

افزون بر ارزیابی ایستای ریسک ذاتی ،روند آتی قابل پیش بینی ریسک نیز با اسهتفاده از سهه شهاخص در
حال رشد ،ثابت و در حال کاهش مشخص میگردند.
در پایان با استفاده از جمع بندی موزون ،ریسک ذاتی کلی موسسه و روند آن تعیین مهیگهردد .همچنهین
ارزیابی ریسک ذاتی کلی موسسه نیز به یکی ازطبقات باال ،متوسط-باال ،متوسط-پایین وپایین تخصیص یافتهه و
روند آن نیز در سه قالب در حال رشد ،ثابت و در حال کاهش نشان داده میشود.
24

 -2-4حاکميت داخلي

کنترل و مدیریت ریسک؛ مبتنی بر معیار حاکمیت شرکتی میباشد و به عنوان یهک« فرهنهگ ریسهک »7
که توسط هیأت مدیره به صراحت تعریف شده و توسط مدیران ارشد در تمام سطو سازمان ابالغ و اجرایی شهده
است ،قلمداد می گردد.
در ارتباط با حاکمیت داخلی ،بانک مرکزی اسپانیا به طور ویژه به ارزیابی موارد زیر میپردازد:
 تناسب ترکیب ،کارکردها و مسئولیت ها ،مقررات و کارکردههای سهازمانی ،اختیهارات تفویضهی توسهطهیأتمدیره و یا مرجع هم تراز و کمیتههای آن؛
 ابزارهایی که بوسیله آن ،هیأت مدیره موسسه مسئول ماهیت و میزان ریسکهای مترتبه بهوده و اینکههچگونه سطو ریسک را با توجه به سرمایه موجود متناسب می سازد.
 روشی که در آن هیأت مدیره موسسه ،فرهنگ سازمانی را به نحوی ایجهاد مهی کنهد تها از مهوارد زیهراطمینان حاصل نماید:
 پیچیدگی فرایندهای اندازه گیری و مدیریت ریسک ،متناسب با کسب و کار و ریسک موسسه. سیستمهای کنترل داخلی برای حصول اطمینان از مدیریت منظم و احتیاطی کسب و کار و تناسب آن بهاریسکهای موسسه.
 اهداف سرمایهای ،متناسب با دورنمای ریسک و محیط اقتصادی که موسسه در آن فعالیت میکند. -روشی که بر اسا

آن هیأت مدیره ،مسئولیت تطبیق مقررات را برعههده گرفتهه و رهنمودههای بانهک

مرکزی اسپانیا را میپذیرد.
 ساختار سازمانی موسسه و تناسب آن با فعالیتها و ریسکهای مترتبه با آن. -کارکرد هایی که در زمینه کنترل ریسک به حسابر

داخلی واگذار شده و ابزارهایی که در اختیهار آنهها

قرار دارد تا این کارکرد ها را اجرایی نماید.
 -ترتیبات انگیزشی و جبران خدمات مدیریت ارشد.

Risk Culture
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نتایج ارزیابی حاکمیت داخلی در چهار گروه ناکارا ،بهبودپذیر ،قابل قبهول و خهوب بهه شهر جهدول زیهر
میباشد:
ارزيابي حاکميت

مفهوم

داخلي
ناکارا
بهبود پذير
قابل قبول
خوب

ناکارایی با اهمیت در حاکمیت داخلی است به نحوی که موسسه را به مخاطره افکنده و یا مانع از کنترل و
مدیریت صحیح ریسک میشود.
ناکارایی با اهمیت در حاکمیت داخلی است به نحوی که موسسه را به مخاطره نیافکنده چرا که مانعی برای
کنترل و مدیریت صحیح ریسک نمیباشد.
هیچگونه ناکارایی با اهمیت در حاکمیت داخلی وجود ندارد.
حاکمیت داخلی موسسه در وضعیت خوبی قرار دارد

 -3-4کنترل و مديريت ريسک:

کنترل و مدیریت هر یک از ریسک های موسسه نه تنها بایستی با سطح و اندازه آن ریسهکهها در تناسهب
باشد ،بلکه باید با پیچیدگی و میزان پیشرفته بودن فعالیتهای مترتبه نیز متناسب باشد .موسسات پیشرفته بها
تنوع و پیچیدگی باالی محصوالت و همچنین انجام فعالیهتههای بهینالمللهی در منهاطق مختلهف جغرافیهایی،
سیستمهای کنترل و مدیریت بسیار پیچیدهتری در مقایسه بها موسسهات نسهبتاً غیرپیشهرفته کهه در منهاطق
جغرافیایی محدود و محلی فعالیت میکنند ،نیاز دارند .در این راستا و در ارزیابی کفایت واثر بخشی سیستم های
داخلی کنترل و مدیریت ریسک ،بایستی به هردو جنبه اندازه و پیچیدگی ریسکههای مترتبهه ،توجهه مقتضهی
مبذول گردد:
برای هر کدام از ریسک های مهم و عمده موسسه ،بانک مرکزی اسپانیا کفایت و درجه تطبیهق بها مهوارد زیهر را
ارزیابی میکند:
 خط مشی ریسک شامل حدود ،متنوع سازی و کاهش ریسک؛ واحد سازمانی متولی ریسک شامل اختیارات ،تفکیک وظایف ،مسئولیتها و تفویض اختیهارات ،کنتهرلریسک و گزارشات ریسک ؛
 ابزارهای مدیریتی شامل سیستمهای اندازهگیری و روششناسهی ،پهذیرش،ارتباطات ،پهایش و کنتهرل،دستور العمل رویهای؛ کیفیت و کفایت سیستمهای  ،ITکیفیت وکفایت اطالعات ؛
 دارا بودن خط مشی و ابزارهایی برای پایش سرمایه ضعیف(ناکافی) و انجام اقدامات اصهالحی (در جهاییکه الزم است)؛
 -برنامه عملیاتی سالیانه حسابرسی داخلی برای هر ریسک؛
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نتایج ارزیابی کنترل و مدیریت هر یک از ریسکها در یکی ازطبقات ناکهارا ،بهبودپهذیر ،قابهل قبهول و
خوب به شر زیرتعیین می گردند:
ارزيابي کنترل ومديريت ريسک
ناکارا
بهبودپذير
قابل قبول
خوب

مفهوم
ناکارایی در سیستم های کنترل و مدیریت به نحوی که ظرفیت موسسه در اداره
ریسکهای ذاتی در معرض را زیر سوال میبرد.
ناکارایی با اهمیت در سیستمهای مدیریت و کنترل ریسک ذاتی
ناکارایی اندک در سیستمهای کنترل و مدیریت ریسک به نحوی که مانع
مدیریت ریسک ذاتی نمی گردد.
سیستمهای کنترل و مدیریت ریسک در خصوص ریسکهای مترتبه بر فعالیت
موسسه کفایت می کند..

 -4-4ريسک باقيمانده:

در تعیین ریسک باقیمانده ،یک تجزیه وتحلیل جهامع در مهورد ریسهکههای ذاتی،حاکمیهت داخلهی و
سیستمهای کنترل و مدیریت انجام می شود .این تجزیه و تحلیل در دو سطح انجام می شود:
اول ،یک ارزیابی کلی از کیفیت حاکمیت داخلی (شامل سازمان و تشکیالت موسسه) صورت گرفته و ایهن
که نقاط ضعف در این کنترل چگونه بر مدیریت و کنترل ریسکهای گوناگون تاثیر میگذارد.
دوم ،در مقابل هریک از ریسک های مربوطه که موسسه اعتباری در معرض آن قرار می گیرد ،سیستمهای
کنترل و مدیریت با کیفیت و کفایت متناسب ایجاد گردد.
الزم به ذکر است که ریسک ذاتی بسیار باال با یک حاکمیت داخلی و کنترل و مدیریت عالی نمیتوانهد بهه
طور کامل حذف شود ،در حالی که اگر حاکمیت داخلی یا کنترل و مدیریت ناکارآمد باشد ،یک ریسک ذاتی پایین
ممکن است باعث باال رفتن یک ریسک باقیمانده باال شود .در این راستا ،ارزیابی بانک مرکزی اسهپانیا از ریسهک
باقیمانده ،اوزان ریسک ذاتی و حاکمیت داخلی و کنترل ومدیریت ،متفاوت و نامتقارن خواهد بود ،چراکهه مهوارد
اخیر می توانند ریسک ذاتی را تا حدی کاهش دهند ،اما نمی تواننهد آن را حهذف نماینهد .در مقابهل ،حاکمیهت
داخلی ناکارا یا کنترل و مدیریت ریسک ناکافی می توانند سطح ریسک ذاتی را به میزان معناداری افزایش دهند.
جدول ذیل به عنوان یک راهنما برای تعیین نمرات سطح ریسک باقیمانده بهرای ههر ریسهک مبتنهی بهر
ریسک ذاتی آن و سیستم های کنترل و مدیریت که موجب کاهش آن می گردند عمل می نماید .به ههر حهال در
تعیین نمره نهایی ریسک باقی مانده ،حاکمیت داخلی کلی موسسه را نیز مدنظر قرار می دهد.

27

ارزيابي ريسک باقيمانده

کنترل و مديريت ريسک
ناکارا

بهبودپذير

قابل قبول

خوب

باال

باال

باال

باال

باال

متوسط -باال

باال

باال یا متوسط -باال

متوسط -باال

متوسط باال یا متوسط

متوسط باال یا

متوسط پایین یا

پایین

پایین

پایین

پایین

پایین

ريسک

متوسط-

ذاتي

باال یا متوسط باال

پایین
پایین

متوسط باال یا

متوسط پایین یا

متوسط پایین

پایین

متوسط باال یا
متوسط پایین

ارزیابی ریسک باقیمانده بدین صورت نمره بندی میشود :باال؛ متوسط-بهاال ،متوسهط – پهایین و پهایین.
همانطور که در جدول ذیل تعیین شده ،نمره بر مبنای تحلیل ریسک ذاتی و مدیریت و کنترلههای اعمهال شهده
میباشد.

ارزيابي ريسک

تعريف

باقيمانده
باال
متوسط-باال
متوسط -پايين
پايين

مقدار باال یا کیفیت پایین ریسک ،همراه با عدم حاکمیت داخلی ،مدیریت یا کنترل مناسهب کهه
ممکن است منجر به زیان قابل توجه موسسه شده و پرمایگی موسسه را متاثر سازد.
مقدار باال یا کیفیت پایین ریسک ،همراه با عدم حاکمیت داخلی ،مدیریت یا کنترل مناسهب کهه
ممکن است منجر به زیان قابل توجه موسسه شود.
مقدار و کیفیت ریسک و حاکمیت داخلی ،کنترل و مدیریت ریسک بدان معناست که هرگونه زیان
قابل پیش بینی محدود به مواردی است که در کسب وکار عادی موسسه قابل مدیریت است.
مقدار و کیفیت ریسک و حاکمیت داخلی ،کنترل و مدیریت ریسک بدان معناست که هرگونه زیان
قابل پیش بینی کم بوده و به طور کامل در کسب و کار موسسه قابل مدیریت است.

عالوه بر این ،روند حرکت نیز به عنوان فاکتور اضافی در تحلیل ریسک استفاده میشهود( .مهثالً ریسهک
صعودی ،ثابت یا نزولی باشد)
در پایان و از طریق مجموعه موزون ریسکهای گوناگون ،ریسک باقیمانده کلی موسسه و روند آن تعیهین
می شوند .ارزیابی ریسک باقیمانده کلی نیز به این صورت نمره بندی میشود :باال ،متوسط -باال ،متوسط -پهایین
و پایین .شهایان ذکهر اسهت روندریسهک باقیمانهده کلهی ،بهه صهورت صهعودی ،ثابهت و نزولهی مهی باشهد.
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 -1-4حاکميت شرکتي

این بخش به ارزیابی حاکمیت شرکتی بیرونی مربوط می شود ،که از ارتباطات بین بدنه حاکمیتی موسسه و
به ویژه هیأت مدیره آن با منافع اشخاص ثالث (سهامداران ،سرمایهگذاران ،سپردهگذاران ،مشهتریان و )...نشهأت
می گیرد.
ارزیابی حاکمیت شرکتی بیرونی مبتنی بر گزارش حاکمیت شرکتی موسسه خواهد بهود کهه عنهد اللهزوم
درجه تطبیق با رهنمود های حاکمیت شرکتی متحد الشکل تایید شده بوسیله )کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار
 76)CNMVدر تاریخ  33می  3116ملحوظ نظر قرار خواهد داد.
ارزیابی حاکمیت شرکتی با مفهوم زیر بدین صورت امتیازبندی میشود :ناکارا -بهبود پذیر -قابل قبهول و
خوب:

ارزيابي حاکميت

مفهوم

شرکتي

ناکارایی عمده در حاکمیت شرکتی به عنوان مثال ،ساختار ،ترکیهب کهارکردی بدنهه حهاکمیتی،
ناکارا

ساختار سهامداران موسسه یا ویژگی تعامالت بها اشهخاص مهرتبط و یها تعهامالت درونگروههی
تهدیدی برای موسسه ایجاد کند.
ناکارایی با اهمیت در حاکمیت شرکتی به نحوی که موسسه را با خطر مواجه نسازد .به عنوان مثال

بهبود پذير

ساختار نادرست ،ترکیب یا کارکردهای بدنه حاکمیتی ،وجود تعامالت عمده بها اشهخاص مهرتبط،
تخصیص وظایف ناکافی به بخشی از هیأت مدیره وغیره.

قابل قبول
خوب

ناکارایی کم در حاکمیت شرکتی که موسسه را به خطر نمیاندازد.
به نظر میرسد موسسه حاکمیت شرکتی خوبی دارد.

 -6-4دور نماي ريسک موسسه:

دورنمای ریسک موسسه براسا

کلیه ارزیابیهای فوق الذکر تعیین میگردد .این امر یک جنبه کلیدی از

ماتریس ریسک محسوب می گردد چرا که تعیین کننده سطحی از سرمایه است که موسسات اعتبهاری بایهد بهر
مبنای مالحظات بانک مرکزی اسپانیا نگهداری نماید .در واقع هرچه دورنمای ریسک یک موسسهه بهاالتر باشهد،
بواسطه احتمال گزارش زیانهای باالتر در آینده ،سطح نگهداری وجوه مالکانه آن بیشتر خواهدبود.

National Securities Market Commission
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مقایسه دورنمای ریسک موسسه با وضعیت پرمایگی آن ،امکان تعیین دورنمای ریسک نظارتی 77را فراهم
می آورد .در مواقعی که میزان دورنمای ریسک موسسه و وجوه مالکانه آن در تعادل باشد ،دغدغه بانهک مرکهزی
اسپانیا در مورد آن موسسه کاهش یافته و نتیجتاً دورنمای ریسک نظارتی نیز کمتر خواهد بود.
دورنمای ریسک موسسه به صورت :باال ،باال -متوسط ،متوسط -پایین و پایین با مفاهیم زیهر امتیازبنهدی
میشود:

دورنماي

مفهوم

ريسک موسسه

ریسک باالیی در مواجهه موسسه با مشکالت آتی به تبع ریسک ذاتی باالی موسسه ،ناکارایی در حاکمیت
باال

شرکتی یا داخلی یا سیستمهای مدیریت وکنترل داخلی که متناسب با فعالیتهای موسسه نیستند ،وجود دارد.
موسسه بر محدوده معین کسب وکار تمرکز باالیی دارد و موقعیت مالی و اقتصادی موسسه (ترازنامه یا صورت
حساب درآمدی ) ضعفهای ساختاری بسیار جدی را از نظر نقد شوندگی یا سودآوری منعکس میکند
ریسک محسوسی در مواجهه موسسه با مشکالت آتی به تبع ریسک ذاتی باالی موسسه ،ناکارایی در حاکمیت

متوسط -باال

شرکتی یا داخلی یا سیستمهای مدیریت وکنترل داخلی که متناسب با فعالیتهای موسسه نیستند ،وجود دارد.
موسسه بر محدوده معین کسب وکار تمرکز باالیی ندارد و موقعیت مالی و اقتصادی موسسه (ترازنامه یا صورت
حساب درآمدی ) ضعفهای ساختاری بسیار جدی را از نظر نقد شوندگی یا سودآوری منعکس نمی نماید.
ریسک پایینی در مواجهه موسسه با مشکالت آتی به تبع ریسک ذاتی کم موسسه ،سیستمهای مدیریت

متوسط -پايين

وکنترل داخلی و حاکمیت شرکتی و داخلی خوب که متناسب با فعالیتهای موسسه می باشند ،وجود دارد.
موسسه بر محدوده معین کسب وکار تمرکز باالیی ندارد و موقعیت مالی و اقتصادی موسسه (ترازنامه یا صورت
حساب درآمدی ) هیچگونه ضعفی را از نظر نقد شوندگی یا سودآوری منعکس نمی نماید.
ریسک بسیار پایینی درمواجهه موسسه با مشکالت آتی به تبع ریسک ذاتی خیلی کم موسسه ،سیستمهای

پايين

مدیریت وکنترل داخلی و حاکمیت شرکتی و داخلی خوب که متناسب با فعالیتهای موسسه می باشند ،وجود
دارد .موسسه بر محدوده معین کسب وکار تمرکز باالیی ندارد و موقعیت مالی و اقتصادی موسسه (ترازنامه یا
صورت حساب درآمدی ) هیچگونه ضعفی را از نظر نقد شوندگی یا سودآوری منعکس نمی نماید.

روند نیز به عنوان فاکتور اضافی در تجزیه وتحلیل ریسک استفاده میشود( .به عنوان نمونه رونهد ریسهک
صعودی ،ثابت یا نزولی میباشد).

Supervisory Risk Profile
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 -1-4تجزيه وتحليل پرمايگي:

بمنظور تجزیه و تحلیل پرمایگی هر موسسه اعتباری ،سطح و کیفیت وجوه مالکانه نگهداری شده موسسه
(درصد سرمایه اصلی ،78درصد الیه اول ،79درصد الیه دوم ) 81ارزیابی می گردد و میزان آن با وجوه مالکانه مهورد
نیاز برای پوشش کلیه ریسک هایی که بانک در معرض آن قرار دارد ،مقایسهه مهی شهود ( شهامل مهواردی کهه
درخصوص آنها نگهداری سرمایه نظارتی ،الزامی شده و همچنین آنهایی که به عنهوان ریسهک ههای رکهن 3

8

طبقهبندی شده اند).
همچنین در این بخش ،سطح سرمایه نظارتی که موسسه در خصوص نگهداری آن متعهد است ،نیهز مهورد
ارزیابی قرار می گیرد تا بررسی شود که آیا برنامه سرمایه ای ،در برآورده نمودن الزامات نگهداری وجهوه مالکانهه
در آینده نزدیک مناسب است .در این راستا فرایند بازنگری نظارتی اجرایی توسط بانک مرکزی اسپانیا به شرحی
که در رهنمود مربوطه در گردید به عنوان بخشی ضروری در این تجزیه و تحلیل ایفای نقش می نماید.
پرمایگی موسسه به صورت :خوب ،قابل قبول ،ضعیف و خیلی ضعیف با مفاهیم ذیل طبقه بندی شده است:

ارزيابي

مفهوم

پرمايگي
خوب
قابل قبول
ضعيف
خيلي ضعيف

سطح وجوه مالکانه باالتر از حداقل مورد نیاز است .کیفیت وجوه مالکانه ،هدف گهذاری سهرمایه ای و
برنامه ریزی سرمایه ای مناسب هستند.
سطح وجوه مالکانه باالتر از حداقل مورد نیاز است .کیفیت وجوه مالکانه و ههدف گهذاری سهرمایه ای
مناسب هستند .برنامه ریزی سرمایه ای مناسب بوده لیکن مبین برخی نقاط ضعف می باشد.
سطح وجوه مالکانه باالتر از حداقل مورد نیاز است .کیفیت وجوه مالکانه ناکافی بوده و ههدف گهذاری
سرمایه ای فشرده است و ضعفهایی در برنامه ریزی سرمایه ای وجود دارد.
سطح وجوه مالکانه کمتر از حداقل مورد نیاز است .کیفیت وجوه مالکانه کامال ناکهافی بهوده و ههدف
گذاری سرمایه ای فشرده است و ضعفهای جدی در برنامه ریزی سرمایه ای وجود دارد.
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همچنین روند وجوه نگهداری شده به عنوان یک عامل دیگهر در تجزیهه و تحلیهل پرمهایگی اسهتفاده
میشود( .خواه وجوه مالکانه صعودی ،ثابت یا نزولی باشد)
 -8-4دورنماي ريسک نظارتي و اولويت بازرسي

تمامی امتیازات فوق الذکر ،در ماتریس ریسک موسسه که مبین دورنمای ریسک نظهارتی آن مهی باشهد،
خالصه می گردد.
باید توجه داشت که ارزیابی دورنمای ریسک نظارتی ،صرفاً یک سنجه کمی از ارزیابیههای فهردی قبلهی
نمیباشد ،بلکه افزون برآن یک ارزیابی کلی محسوب شده و شامل اجزای مهم موضوعی (قضاوتی) نیز میگردد و
لذا بسیاری از جنبههای کمی و کیفی که قابل جمع آوری نیست را ملحوظ نظر قرار می دهد.
اهداف سه گانه ماتریس ریسک به شر زیرمی باشد:
 تصور اجزایی را که در تعیین دورنمای ریسک نظارتی بکار می روند راتسهیل میبخشد. ارتباط بین سلول های ماتریس ریسک و دورنمای ریسک نظارتی را برقرار می نماید به نحوی که موجهبارتقاء همسانی معیارهای بین ادارات و بخشهای عملیاتی گوناگون می گردد.
 با تعیین بخشهایی که منابع نظارتی باید بر آن متمرکز شوند ،موجب برنامههریهزی بهتهر فعالیهتههاینظارتی میشود.
با استفاده از طبقه بندی ماتریس ریسک ،دورنمای ریسهک نظهارتی بهه صهورت :بهاال ،متوسهط -بهاال،
متوسط -پایین و پایین با تعاریف ذیل امتیاز بندی میشود.
دورنماي

مفهوم

ريسک نظارتي

راهبرد سرمایه ای موسسه ،وجوه مالکانه نگهداری شده ،سودهای انباشته ،حاکمیت داخلی یها شهرکتی و
باال

سیستم های کنترل و مدیریت ریسک به وضو برای فعالیتهای در دست اقدام و ریسهکههای مترتبهه
موسسه ناکافی به نظر میرسند.
راهبرد سرمایه ای موسسه ،وجوه مالکانه نگهداری شده ،سودهای انباشته ،حاکمیت داخلی یها شهرکتی و

متوسط -باال

سیستم های کنترل و مدیریت ریسک برای فعالیتهای در دست اقدام و ریسهکههای مترتبهه موسسهه
ناکافی به نظر میرسند.
راهبرد سرمایه ای موسسه ،وجوه مالکانه نگهداری شده ،سودهای انباشته ،حاکمیت داخلی یها شهرکتی و

متوسط -پايين

سیستم های کنترل و مدیریت ریسک برای فعالیتهای در دست اقدام و ریسهکههای مترتبهه موسسهه
مناسب به نظر میرسند.
راهبرد سرمایه ای موسسه ،وجوه مالکانه نگهداری شده ،سودهای انباشته ،حاکمیت داخلی یها شهرکتی و

پايين

سیستم های کنترل و مدیریت ریسک برای فعالیتهای در دست اقدام و ریسهکههای مترتبهه موسسهه
مناسب به نظر می رسند وعالوه بر آن ریسک های مترتب با فعالیتهای موسسه ( دورنمای ریسک ذاتهی )
کم هستند.
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دورنمای ریسک نظارتی همراه با اهمیت سیستمی موسسه ،اولویت نظارتی موسسه را تعیین مینماید .ایهن
سطو اولویت از شماره تا  4به شر زیر طبقه بندی می شود:

اولويت

مفهوم

نظارتي

اولویت حداکثری :تحت نظارت دائم ،مشمول بازرسی حضوری دائم و فشرده .قابل اعمال برای موسسات سیستمی

1

با اهمیت یا موسساتی که دارای دورنمای ریسک نظارتی باال می باشند.
اولویت باال :پایش خاص،مشمول بازرسی متناوب می باشد .قابل اعمال برای موسسات سیستمی یا موسسهاتی کهه

2

دارای دورنمای ریسک نظارتی متوسط به باال می باشند.
اولویت عادی :قابل اعمال برای موسسات عادی که مشمول بازرسی تحت برنامه بازرسی عادی می باشند.

3

اولویت پائین :قابل اعمال برای موسسات بدون هرگونه مشکل خاص و همچنین اندازه کوچک با سطح فعالیت کهم،
وضعیت به عنوان زیر مجموعه سایر موسسات که نیاز به بازرسی خاص نداشته و یا ممکن است بازرسهی آنهها بها

4

تناوب کمتر از آنچه در مورد موسسات عادی صورت می گیرد ،انجام شود.

ماتریس ریسک با تفکیک اجزاء هر ریسک و گزارش دورنمای ریسک همراه میباشد.
گزارش دورنمای ریسک ،یک جمع بندی مختصر بوده که دورنمای ریسک نظارتی موسسهه و اولویهتههای
نظارتی بانک مرکزی اسپانیا را تشریح می نماید .این گزارش همچنین جنبههایی را که فعالیتهای نظارتی باید بر
روی آن تمرکز کنند (اولویت های بازرسی موسسه ) را مشخص و به برنامهریزی در خصوص ابعاد بازرسی ها کمک
مینماید.
در نهایت ،این گزارش عنداالقتضاء ،محدوده هایی که نیازمند اقدامات اصالحی هستند را مشخص نمهوده و
راهبرد نظارتی موسسه را ایجاد مینماید ،همچنین راهبرد نظارتی ،اهداف نظارتی موسسه را که متضهمن کهاهش
دورنمای ریسک نظارتی همراه با اقدامات الزم و برنامه های زمان بندی شده برای نیل بهه ایهن اههداف مشهخص
میباشد را تعیین میکند.
گزارش دورنمای ریسک حداقل سالی یک بار (و یا در مواقع ضروری) به روز رسانی میشود.
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 -2-4چارچوب نظارتي و برنامههاي عملياتي ساليانه:

چارچوب نظارتی با توجه به دورنمای ریسک نظارتی و اهمیت سیستمی هر موسسه ایجاد مهیشهود .ایهن
چارچوب ،راهبرد نظارتی و شدت اقدامات نظارتی قابل اعمال را شامل میشود .چارچوب نظارتی حهداقل سهالی
یک بار و یا در مواقع ضروری به روزرسانی میشود.
چارچوب نظارتی شامل:
 ماتریس ریسک گزارش دورنمای ریسک نظارتی که اولویتهای بازرسی و راهبرد نظارتی موسسه را شامل میشود. گزارش دورنمای موسسات (سازمانی):گزارش دورنمای سازمانی؛ اطالعات کلی در مورد جنبه های سازمانی شامل :سهامداران ،اشخاص مرتبط ،سهاختار
گروه اقتصادی ،اساسنامه ،کنترل موثر ،نمودار سازمانی بدنه حاکمیتی و اجرایی ،دورنمای هیأتمدیره  ،دورنمهای
بدنه کنترلی و مدیریت ،حوزههای کسب و کار ،نقاط ضعف و قوت موسسه و غیهره را در بهر مهیگیهرد .گهزارش
دورنمای سازمانی در حقیقت حاکمیت شرکتی موسسه را تشریح می نماید.
چارچوب نظارتی در قالب برنامههای عملیاتی نظارتی سالیانه نمود پیدا کرده و وظایف مشخصی را کهه در
هر موسسه در طول یک سال باید انجام دهد را با جزئیات مربوطه بیان میکند و عنداللزوم برنامهه عملیهاتی بها
ارزیابی وضعیت کلی سیستم بانکی همراه می گردد.
چارچوب نظارتی واطالعات مرتبط با آن در فواصل معین (به صورت دورهای) ،به کمیسیون اجرایهی بانهک
مرکزی اسپانیا  83منعکس می گردد .برنامه عملیاتی سالیانه هرساله جهت تصویب بهه کمیسهیون اجرایهی ارائهه
میشود.
 -1نظارت برگروههاي بينالمللي ،همکاري با ساير ناظران:

از آنجایی که فعالیت موسسات اعتباری بزرگ در کشورهای خارجی و مناطق مختلف جغرافیایی گسهترده
شده است ،همکاری میان ناظران ،یک بخش ضروری از وظایف آنها محسوب می شود.
بانک مرکزی اسپانیا ،در اجرای نقش دوگانهاش به عنوان نظارت یکپارچه بر موسسهات اسهپانیایی کهه در
خار فعالیت می نمایند و نیز به عنوان ناظر میزبان موسسات خارجی که دراسپانیا فعالیت مینمایند ،کامالً به این
همکاری واقف بوده و همکاری میان ناظران را یک بخش اساسی از نظارت بر این گروهههای بهینالمللهی قلمهداد
مینماید.
در این راستا ،بانک مرکزی اسپانیا ،پروتکل های همکاری های متقابل و چند جانبهه بها تعهداد زیهادی از
کشورها که عمدتاً با آنها همکاری های مشترک و منظم دارد ،امضاء نموده اسهت .ایهن پروتکهلهها در چهارچوب
Banco de España Executive Commission

34

82

مسئولیت های متقابل با در نظر گرفتن "اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر  " 8منتشره توسط کمیته نظهارت
بانکی بال ،ایجاد شده و شامل تعهدات کشورها در تبادل اطالعات موسسات تحت نظارت و همکاری در نظارت بر
آنها و نیز انجام این فعالیتها در تطبیق با استانداردهای حرفهای و اخالقی میباشند.
در نتیجه این پروتکلها ،بانک مرکزی اسپانیا مالقات های منظمی را با ناظران سایر کشورها برای توافق در
زمینه رویه های فعالیت و روش های کاری و تبادل نظرات و اطالعات ویهژه در موسسهات تحهت نظهارت برگهزار
مینماید .اخیراً جلساتی پیرامون هم اندیشی ناظران 84به عنوان مرحله جدیدی از این خط مشی همکاری برگهزار
شده است که بانک مرکزی اسپانیا در آن به عنوان کشور نهاظر میهمهان ،نقهش فعهالی را در دعهوت و برگهزاری
جلسات این هم اندیشی ها برای موسسات اسپانیایی که در خار فعالیت می کنند ،ایفا مینماید .همچنین بانهک
مرکزی اسپانیا به عنوان کشور ناظر میزبان ،در جلسات هم اندیشی که ناظران سایر کشورها برگزار میکنند نیهز
شرکت می نماید/.
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”“Core Principles for Effective Banking Supervision
colleges of supervisors
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پيوست  :1تعريف ريسکهاي موثر بر موسسات اعتباري
ریسک اعتباری :احتمال ایجاد زیان ،بواسطه آنکه بدهکاران(مدیونین) به تعهدات منهدر در قهرارداد خهود
عمل نمی نمایند .ضمناً به آن ریسک طرف مقابل نیز گفته می شود.
ریسک تمرکزی اعتباری :احتمال وقوع زیان با اهمیت که می تواند حیات آتی موسسهه را در نتیجهه تمرکهز
اعطای تسهیالت به گروه کوچکی از وام گیرندگان یا دارایی های مالی کامال همبسته،به مخاطره اندازد.
ریسک حقوق صاحبان سهام :ریسکی است که حقوق مالکانه موسسه در سایر شهرکتها (سهرمایه گهذاری و
مشارکت حقوقی) ،با کاهش ارزش مالی مواجه گردد .این امرشامل ریسک حقوق صاحبان سههام منهدر در
دفاتر تجاری نمیشود.
ریسک بازار :احتمال وقوع زیان در نتیجه حرکات معکو

قیمت های بازار در مورد محصوالت قابهل معاملهه

که عملیات موسسه در ارتباط با آنها قرار دارد.
ریسک ساختاری نرخ ارز :احتمال وقوع زیان در نتیجه خالص وضعیت های ساختاری در اسعار خارجی شامل
ریسک ناشی از دارایی های مالی دائمی در اسعار خارجی ،به استثنای داراییهایی که جهت فروش نگههداری
شده است.
ریسک عملیاتی :احتمال وقوع زیان درنتیجه فرایندها ،سیستمها ،تکنیکهها یها منهابع انسهانی نامناسهب و
همچنین به دلیل قصور در فرایندها ،سیستم ها یا منابع مذکور یا رخداد های خارجی می باشد .شامل ریسک
قانونی نیز می گردد.
ریسک ساختاری نرخ بهره :احتمال وقوع زیان ناشی از تاثیر بالقوه نوسانات نرخ بهره بر سود آوری موسسهه
یا بر ارزش خالص دارایی های موسسه می باشد.
ریسک نقدینگی :احتمال وقوع زیان هنگامی که موسسه جهت ایفای تعهدات پرداختی خود نقدینگی کهافی
در اختیار ندارد.
ریسک تجاری :احتمال وقوع زیان ناشی از رخدادهای معکو

فرضی( داخلی یها خهارجی) کهه بهر توانهایی

موسسه در دستیابی به اهداف خود و متعاقباً بر سود آوری موسسه (صورت حساب درآمد) و بهه تبهع مهورد
اخیر بر پرمایگی موسسه تاثیر منفی خواهد گذاشت ،می گردد.
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ریسک شهرت :ناشی از فعالیتهایی که توسط موسسه انجام شده و ممکن است منجهر بهه تبلیغهات منفهی
عمومی در مورد اقدامات و ارتباطات تجاری آنها گردد و می تواند منتج به از دسهت رفهتن اعتمهاد عمهومی
موسسات و پرمایگی آنها گردد.

پيوست  :2ماتريس ريسک کاهشي

موسسات مالی
نوع ریسک

ماتریس ریسک کاهشی
ریسک ذاتی/روند

حاکمیت

کنترل و مدیریت

داخلی

ریسک

ریسکهای باقیمانده /روند

اعتباری

کم/درحال افزایش ( )

قابل قبول ()3

کم/درحال افزایش ( )

تمرکز اعتباری

کم

ناکارا

متوسط-کم

اوراق بهادارمالکانه

متوسط-کم

خوب

متوسط-کم

بازار

کم/ثابت ()4

ناکارا ( )

متوسط-کم/ثابت ()6

متوسط-کم/ثابت ()7

بهبود پذیر ()8

متوسط-زیاد/ثابت ()9

ریسک ارزی اقالم باالی
ترازنامه
عملیاتی

کم /درحال افزایش () 1

نقدشوندگی

کم/ثابت ( )

ریسک نرخ بهره در دفتر

متوسط-کم/در حال

بانکی

کاهش () 6

خوب ( )3

بهبود پذیر ( )
خوب () 4
ناکارا () 7

متوسط-کم/درحال
افزایش () 3
کم/ثابت ( )
متوسط-زیاد/درحال
کاهش() 8

سایر ریسک ها

کم/ثابت () 9

قابل قبول ()31

کم/ثابت ( )3

تجاری

متوسط-کم

خوب

متوسط

شهرت (خوش نامی )

کم

قابل قبول

کم

مجموع موزون ریسکها و
کنترل ها

کم/درحال افزایش ()33

بهبود پذیر ()34

حاکمیت شرکتی

خوب ()36

دورنمای ریسک موسسه

متوسط-کم/درحال افزایش ()37

ارزیابی پرمایگی

قابل قبول/ثابت ()38

دورنمای ریسک نظارتی

متوسط-کم/درحال افزایش ()39

موسسه سیستمی

بلی

اولویت نظارتی

3

37

متوسط-کم/درحال
افزایش ( )3

