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ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ـ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﹰ ،ﭘﻴﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۹۴/۲۹۶۳۴۸ﻣﻮﺭﺥ  ،۱۳۹۴/۱۰/۱۵ﺷـﻤﺎﺭﻩ  ۹۵/۱۵۱۷۰۰ﻣـﻮﺭﺥ ،۱۳۹۵/۵/۱۶
ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۹۵/۳۲۹۱۳۷ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۹۶/۱۸۰۷۵۳ﻣﻮﺭﺥ  ،۱۳۹۶/۶/۱۱ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﺗـﺎ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻝ  ،IIﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﻳﻔﺎﺩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻧﺪ ،ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻝ  IIﺑﺮ ﺳﻪ ﺭﮐﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺭﮐـﻦ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﮐﻦ ﺍﻭﻝ ،ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﮐﻦ
ﺩﻭﻡ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﮐﻦ ﺳﻮﻡ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻴﺶﺭﻭ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺭﮐﻦ ﺳﻮﻡ ﺑﺎﻝ  IIﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺭﮐﻦ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﮐﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﮐﺎﻥ
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤـﻮﻡ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺭﺍ ﻗـﺎﺩﺭ ﺑـﻪ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻲﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻮﻇـﻒ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﺭﻳﺴﮏ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﺭﻭ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺭﻳﺴـﮏ ،ﻓﺮﺁﻳﻨـﺪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴـﮏ،
ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ،ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎ ﻭ  ...ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ،ﻋﻤﻮﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺧﺎﺻـﻪ ﻓﻌـﺎﻻﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫـﺎﻱ ﻣـﺎﻟﻲ ﻧﻴـﺰ ﺍﺯ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﺻﺤﻴﺢﺗﺮﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ .ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻝ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻓﺸﺎﺀ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣـﺎﺕ ﺍﻓﺸـﺎﺀ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ
ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺸﺘﺮﮎ ،ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺭﻳﺴـﮏ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻬـﺎﺭﭼﻮﺏ
ﺍﻓﺸﺎﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ،ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﭼـﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺧﺎﺻﻪ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺢﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ،ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ،
ﺩﺭﺟﻪ ﺭﻳﺴﮏﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻴـﺚ ﮐـﻪ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﻳـﮏ ﻧﻈـﺎﺭﺕ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
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ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺩﺭﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎﻱ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻝ  IIﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ
ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺖ .ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻝ  IIﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺗﻔﺼـﻴﻠﻲ ﻭ ﺗﮑﻤﻴﻠـﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﮎ ﻭ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫـﺎ ،ﺑـﻪ
ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ،ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻭ ﺗﮑﻤﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺍﺳـﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣـﻲﺷـﻮﺩ،
ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻝ  IIﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﻨﺎ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﮏ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ "ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ"،
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٩٧/٣١٤٣٤ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٧/٢/٥ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ٣٨٤٩٣٦٥/.ﺡ/

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﮐﻞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ،ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﻧﮋﺍﺩ

ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻏﻨﻲﺁﺑﺎﺩﻱ

٣٢١٥-٠٢
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همگرایی بینالمللی
در زمینه استانداردها و اندازهگیری سرمایه بانکها

(توافقنامه بال )2
چهارچوب بازبینی شده
(نسخه جامع :ژوئن )2002

از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال
بانک تسویه بینالمللی

جلد پنجم
گروه مترجمين :
دکترحسين صدقي ،علي قيصري گودرزي ،مريم کشتکار

معاونت نظارتي
بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران
بلوار ميرداماد ،شماره 891
تلفن)+9118( 19998 :
وب سايتwww.cbi.ir :

جم
ه
م
س
بانک مرکزي وري ا ال ي اريان
معاونت نظارتي

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...
معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

استفاده از مطالب اين سند با ذکر منبع بالمانع است.
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توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...

 .1مالحظات کلي
 .Aالزامات افشاء

 .808کمیته بر اين باور است که منطق رکن  3به اندازه کافی قوی استت بته نیتوی کته التامتاا افرتا بترای
بانک های استفاده کننده از اين سند را ضمانت کند .ناظران ،سنجه هايی در اختیار دارند که بتا استتفاده از ن هتا
بانک ها را ملتم کنند تا اين قبیل افراها را اجرايی کنند .برخی از اين افراها ،معیارهای واجدشرايط بتودن بتر ای

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

بخش چهارم  :رکن سوم -نظم بازار

استفاده از روشهای خاص يا به رسمیت شناختن ابتارها يا معامالا خاص ،میسوب می گردند.

 .Bاصول راهنما
 .808هدف از رکن سه -نظم بازار -تکمیل حداقل التاماا سرمايهای (رکن  )1و فرايند بررسی نظتارتی (رکتن )2
میباشد .کمیته به دنبال ن است تا نظم بازار را از طريق ايجاد مجموعه ای از التاماا افرا که مرارکت کنندگان
در بازار را قادر به ارزيابی اطالعاا اساسی در خصوص گستره اجرا ،سرمايه ،منابع در معرض ريسک ،فراينتدهای
ارزيابی ريسک و در نهايت کفايت سرمايه موسسه میکند ،تقويت نمايد .کمیته بر اين باور استت کته ايتن قبیتل
التاماا افرا با تکیه بر روش های داخلی ،صالحديد های بیرتری را بمنظور ارزيابی التاماا سرمايهای در اختیتار
بانکها قرار میدهد.
 .810اصوالً افرای بانک ها بايد با اين نکته که چگونه مديريت ارشد و هیأا مديره ،ريسک های بانک را ارزيابی و
مديريت میکنند ،سازگار باشد .تیت رکن  ،1بانکها از رويکردها /روشهای خاصتی بترای انتدازه گیتری انتوا
ريسک های فرارو و التاماا سرمايه های حاصله استفاده میکنند .کمیته بر اين باور است که فتراهم کتردن افرتا
مبتنی بر چهارچوب مرترک ،وسیله موثری در اطال رسانی به بازار درباره منابع در معرض ريسک بانکها بتوده و
چهارچوب افرای سازگار و قابل فهمی را که منجر به تقويت مقايسه پذيری می گردد ،فراهم می نمايد.

 .Cدستیابی به افشای مناسب
 .811کمیته گاه است که ناظران از قدرا و اختیاراا گوناگونی جهت حصول به التاماا افرا برختوردار هستتند.
نظم بازار میتواند به بانکداری سالم و ايمن کمک کرده و ناظران را ملتم میکنند تتا بته شتیوه ای ستالم و ايمتن
فعالیت کنند .تیت زمینه ثباا و سالمت ،ناظران میتوانند بانکها را ملتم به افرای اطالعاا کنند .متناوباً ناظران
از اين اختیار برخور دارند تا بانک ها را ملتم کنند که اطالعاا را در قالب گتارشاا نظارتی تهیته نماينتد .نتاظران
می توانند تمام يا بخری از اطالعاا موجود در اين گونه گتارشاا را در دسترس عموم قرار دهند .افتتون بتر ن،
سازکارهای ديگری وجود دارد تا ناظران از طريق ن التاماا را الزماالجرا نمايند .اين امتر در کرتورهای مختلت

3

3

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...

جريمه مالی خواهد بود .ماهیت سنجه های واقعی مورد استفاده بستگی به قتدرا قتانونی نتاظران و جتدی بتودن
ناکارايی افرا خواهد داشت .در هر حال ،تعیین التاماا سرمايهای اضافی مستقیم به عنوان واکنری در برابرعتدم
افرا  ،به جت در موارد مرروحه زير ،مد نظر نمیباشد.
 .812افتون بر سنجه های مداخله ای کلی مندرج در باال ،اين سند همچنین طرحی را برای سنجه های خاص پیش
بینی کرده است .هنگامی که افرا به عنوان معیار واجد شرايط تیت رکن  1برای حصول به اوزان ريسک کمتتر و
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تفاوا داشته و دامنه ن از " ترغیب اخالقی" از طريق گفتگو با مديريت بانک( بمنظور تغییر رفتار) تا مجازاا يتا

يا جهت اعمال روش خاص میسوب می گردد ،می تواند میدوديت مستقیم اعمال گردد (اعمال اوزان ريسک کمتر
يا روش خاص مجاز نباشد).

 .Dتعامل با افشاي حسابداري
 .813کمیته نیاز به چهارچوب افرای رکن  3که در تضاد با التاماا استانداردهای حسابداری نباشتد را در گستتره
وسیع تری به رسمیت می شناسد .کمیته تالشهای قابل مالحظهای را بمنظور بررستی ايتن موضتو کته تمرکتت
میدودتر رکن  3که در افرای کفايت سرمايه بانک هدف گذاری شتده استت ،در تضتاد بتا التامتاا حستابداری
گسترده نباشد ،انجام داده است .در ادامه ،کمیته تمايل دارد تا ارتباطاا مستمری با نهادهتای حستابداری داشتته
باشد ،چرا که کارهای مستمر نهادهای مذکور میتواند پیامدهايی برای افرای التام شده تیت رکن  3در بر داشته
باشد .کمیته اصالحاا تی در رکن  3را به عنوان نیاز در پايش مستمر اين حوزه ها و توسعه صنعت بانکداری ،متد
نظر قرار خواهد داد.
 .818مديريت بايد از صالحديد خود در تعیین رسانه و میل مناسب افرا استفاده کننتد .در وضتعیت هتايی کته
افرا  ،تیت التاماا حسابداری يا بمنظور جلب نظر التاماا پذيرش منترره توسط مقرراا گتذاران اورا بهتادار
انجام میشود ،بانکها میتوانند در راستای اجرای انتظاراا قابل اعمتال رکتن  3بتر نهتا اتکتا نماينتد .در ايتن
وضعیتها ،بانک ها بايد تفاوا های مهم بین افرای حسابداری يا ساير روشهای افرا را با مبنای نظارتی افرتا
ترريح کنند .اين ترريح نبايد به شکل تفصیلی باشد.
 .818در مورد افراهايی که بموجب التاماا حسابداری يا غیره ضروری نمی باشند ،مديران متیتواننتد اطالعتاا
رکن  3را از طريق ساير روشها (از قبیل پايگاههای اينترنتی در دسترس عموم يتا از طريتق گتارشتاا نظتارتی
عمومی تکمیلی توسط ناظران) سازگار با التاماا نهادهای نظارتی ملی تهیه کنند .در هر حال ،مؤسستاا ترتويق
می شوند تا تمامی اطالعاا مربوط را تا حد ممکن در يک مکان تهیه کنند .افتون بتر ن ،اگتر اطالعتاتی مطتابق
افرای حسابداری تهیه نگرديد ،مؤسساا بايد مرخص کنند که اطالعاا اضافی در کجا قابل دستیابی است.
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شیوه در راستای شفاف سازی التاماا برای راستی زمايی افرا باشد .به عنوان نمونه ،اطالعاا موجود در صورا
های مالی ساالنه ،بصورا کلی حسابرسی شده و موارد اضافی مهم منترره همراه صوراهای مالی بايد سازگار با
صورا های حسابرسی شده باشد .افتون بر ن موارد تکمیلی مهم منترره ( از قبیل تیلیل و مباحثاا مديريتی) در
راستای رعايت معیارهای ساير نظام های افرا ( مانند التاماا پتذيرش منترتره توستط مقترراا گتذاران اورا
بهادار) عموماً منوط به بررسی های دقیق کافی( مانند ارزيابی کنترل داخلی و غیره) بوده تا مساله راستی زمايی حل
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 .818همچنین انتظار می رود به رسمیت شناختن افراهای التامی حسابداری يا ساير روشهتای افرتا بته ايتن

شود .در صورتی که موضوعی تیت نظام راستی زمايی منترر نگردد ،به عنوان نمونه در قالب يک گتارش تکی يا
به عنوان بخری بر روی پايگاه اينترنتی ،مديريت بايد اطمینان حاصل کند که ممیتی/تايیتداا مناستب اطالعتاا
مطابق با اصول کلی افرا مندرج در زير انجام شود .به اين ترتیب ،حسابرسی افرای رکتن  3توستط حستابرس
مستقل ضرورتی ندارد مگر اينکه خالف ن توسط تنظیم کنندگان استانداردهای حسابداری ،مقرراا گذاران اورا
بهادار يا ساير مقاماا مربوط ،التامی شده باشد.

 .Eسطح اهمیت
 .818بانک بايد در خصوص اين موضو که با توجه به مفهتوم اهمیتت کتدام افرتا بته ن مربتوط متی گتردد،
تصمیمگیری نمايد .اطالعاتی حايت اهمیت تلقی می گردد در صورتی که حذف يا اظهار غلط ن بتوانتد ارزيتابی يتا
تصمیم گیری استقاده کنندگانی که هدف تصمیم گیری اقتصادی خود را با اتکا به ن اطالعاا اتختاذ متیکننتد ،را
تغییر داده يا تیت تاثیر قرار دهد .اين تعري

سازگار با استانداردهای بین المللتی حستابداری و چهتارچوبهتای

حسابداری ملی تعداد زيادی از کرورها میباشد .کمیته نیاز به قضاوا های کیفی – در پرتو پیامدهای ختاص -کته
استفاده کننده اطالعاا مالی ،برخی اقالم را حايت اهمیت تلقی کند يا خیر( زمون کاربر) را به رسمیت متی شناستد.
کمیته حدود خاصی را برای افرا وضع نمیکند که امکان دستکاری داشته و به سختی بتتوان ن را تعیتین کترد و
اعتقاد دارد که زمون کاربر ،شاخص مناسبی برای حصول به افرای کافی قلمداد می گردد.

 .Fتواتر
 .818افرای مندرج در رکن  3بايد بر مبنای  8ماهه و منوط به استثنائاا زير انجام شود .افرای کیفی که خالصته
کلی از سیاست ها و اهداف مديريت ريسک  ،سیستم گتارش دهی و تعاري

بانک میباشد ،متیتوانتد بتر مبنتای

ساالنه منترر گردد .در شناسايی حساسیت افتايش يافته ريسک سند و جهت گیری کلی به سمت گتارش دهی با
تکرار بیرتر در بازارهای سرمايه ،بانکهای بترگ فعال بین المللی و ساير بانکهای با اهمیت ( و واحدهای مستقل
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کنند .افتون بر ن ،اگراطالعاا منابع در معرض ريسک يا ساير اقالم ،در معرض تغییر ناگهانی باشتند ،همچنتین
بانک بايد اطالعاا را بصورا فصلی منترر کند .در تمامی موارد ،بانکها بايد اطالعاا مهم را به میت

امکتان و

نه ديرتر از خرين تاريخ تعیین شده در قوانین ملی 188منترر کنند.

 .Gاطالعات محرمانه و اختصاصي
 .818اطالعاا اختصاصی شامل اطالعاتی است ( به عنوان نمونه در خصتوص میصتوالا و سیستتم هتا) کته در
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بانکهای با اهمیت) بايد سرمايه اليه  1و نسبت کفايت سرمايه کلی و اجتای خود 188را بر مبنتای فصتلی منترتر

صورا اشترک گذاری با رقبا سرمايه گذاری بانک در اين گونه میصوالا /سیستم ها را کم ارزش کرده و و از اين
رو وضعیت رقابتی ن را تضعی

خواهد کرد .اطالعاا درباره مرتريان اغلب میرمانه بتوده بته نیتوی کته تیتت

شرايط توافق قانونی يا ارتباطاا طرف مقابل تهیه شده است .اين امر بر چگونگی فاش کتردن اطالعتاا دربتاره
مرتری و به همین ترتیب جتئیاا ترتیباا داخلی به عنوان نمونه روشهای مورد استفاده ،تخمینهای پارامتر ،داده
ها و غیره تاثیر دارد .کمیته بر اين باور است که التاماا مندرج در زير ،توازن مناسب بین نیاز به افرای معنتادار و
حفاظت از اطالعاا میرمانه و اختصاصی را تضعی

خواهد کرد .در موارد استثنايی ،افرای اقالم معتین اطالعتاا

التام شده توسط رکن  3می تواند به جديت وضعیت بانک را از طريق عمومی کتردن اطالعتاتی کته ماهیتتاً دارای
ويژگی میرمانه يا اختصاصی هستند ،به مخاطره بیندازد .در اين گونه موارد ،نیتازی نیستت بانتک ن اطالعتاا را
افرا کند ،ولی بايد اطالعاا کلی تر را درباره موضوعاا مورد التام همراه با حقايقی درباره و همچنین داليلی کته
چرا اقالم خاصی از اطالعاا افرا نرده اند را بیان کند .اين معافیت میدود ،بمنظور ايجاد تضاد با التاماا افرا
تیت استانداردهای حسابداری میسوب نمیشود.

 .2الزامات افشاء

1 6

 .820در ادامه التاماا افرا تیت رکن  3در قالب جدول بیان میشود .تعاري

و توضییاا بیرتتر در زيرنتوي

ارايه می گردد.
 .Aاصل کلی افرا

این اجزاء شامل سرمایه الیه  ،کل سرمایه و کل سرمایه الزامی می باشد.
در خصوص برخی بانک های کوچک با مشخصه ریسکی با ثبات ،گزارش دهی سالیانه می تواند قابل قبول باشد .هنگامی که بانک اطالعات را
فقط بر مبنای سالیانه منتشر می کند ،باید به صراحت نیز دالیل مناسب بودن این شیوه را اعالم کند .
در این بخش سند ،افشاهای ستاره دار ،بمنزله شرایط استفاده از رویکرد یا روش های خاص برای محاسبه سرمایه نظارتی محسوب می گردند.
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تعیین نو افرا و کنترل های داخلی فرايند افرا را تبیین نمايد .افتون بر ن ،بانک بايد فرايندی بترای ارزيتابی
تناسب افرای خود شامل راستی زمايی و تواتر ن را پیاده سازی کند.
 .Bگستره اجرا
 .822رکن  3در باالترين سطح تلفیقی گروه بانکی که مرمول اين سند میباشد اجرا می گردد ( همان گونه که در
بخش  1و تیت عنوان  :گستره اجرا مطرح گرديد) .بطور کلی ضرورا ندارد افرای مربوط به هر بانک درون گروه،
التاماا افرای مندرج در زير را بصورا کامل بر ورده نمايد .يک استثنا در اين خصوص در مورد افرتای نستبت
سرمايه اليه  1و نسبت سرمايه کل توسط باالترين نهاد تلفیق شده ،هنگامی که تیلیل واحتدهای فرعتی مستتقل
بانکی مهم درون گروه مناسب باشد ،موضوعیت دارد .اين امر بمنظور به رسمیت شناختن ضرورا واحدهای فرعی
مستقل جهت انطبا با اين سند و ساير حدود قابل اعمال در زمینه انتقال وجوه يا سرمايه درون گروه ،میباشد.
جدول 1

گستره اجرا
افرتتای
کیفی

(

نام باالترين نهاد شرکتی گروه که اين سند در بتاره ن کتاربرد

)a

دارد

( )b

حسابداری و مقرراتی ،همراه با شرح خالصه ای از مؤسساا 188درون گروه

فهرستی از تفاواهای موجتود در مبنتای تلفیتق بترای اهتداف

( )aکه بصورا کامل تلفیق شده اند188؛ ( )bکته بته تناستب تلفیتق شتده
اند188؛ ( )cکه مرمول ترتیباا کسوراا شده اند180؛ و ) (dو متواردی کته
سرمايه اضافی در مورد نها شناسايی شده است به عالوه ) (eمواردی که
نه تلفیق شده اند و نه کسر شده اند( به عنوان نمونه هنگامی کته سترمايه

موسسه شامل واحدهای فرعی مستقل مالی ،بیمه ای و اوراق بهادار ،واحدهای فرعی مستقل تجاری ،سرمایه گذاری مالکیتی اقلیتی حایز اهمیت
در نهادهای تجاری ،مالی و بیمه ای می شود.
پیرو فهرست واحد های فرعی مستقل حایزاهمیت در حسابداری تلفیقی به عنوان نمونه .IAS 27
پیرو فهرست واحد های فرعی مستقل در حسابداری تلفیقی به عنوان نمونه .IAS 31
می تواند به عنوان بسط فهرست واحد های مستقل فرعی حایزاهمیت در حسابداری تلفیقی به عنوان نمونه IAS 27و  ( IAS 32بسط موسساتی
که فقط برای بانک های تلفیقی از اهمیت برخوردارند) فراهم شود.
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 .821بانک ها بايد خط مری های رسمی افرا مورد تايید هیأا مديره را دارا باشند به نیوی که رويکرد بانتک در
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هر گونه میدوديت يا ممنوعیت عمده برر روی انتقال وجتوه يتا
( )c
افرتتای
کمی

سرمايه نظارتی درون گروه.
(

)d

میتان کل سرمايه اضافی 181واحدهای فرعی مستتقل بیمته ای(

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

گذاری موزون به ريسک شده است).

خواه مرمول کسوراا يا روشهای جايگتين 182شوند) که در سرمايه گروه
تلفیقی لیاظ شده است.
(

)e

میتان کل کسری سرمايه 183در تمام واحدهای فرعی مستقل در

تلفیق لیاظ نمی شود به عنوان نمونه همراه مواردی که کسر شده و نام اين
قبیل واحدهای فرعی مستقل
(

)f

میتان کل( به عنوان نمونته ارزش دفتتری جتاری) منتافع کلتی

شرکت در مؤسساا بیمه ای که موزون به ريسک شتده 188صترف نظتر از
اينکه از سرمايه کسر شده يا مرتمول روش گروهتی جتايگتين 188شتده
است ،و همچنین نام نها ،کرور مقیم ،نسبت مالکیت منتافع و در صتورا
وجود اختالف ،تناسب قدرا رای در اين گونه مؤسساا .افتون بر ن ،تاثیر
کمی بر سرمايه نظارتی در نتیجه استفاده از اين روش به جتای استتفاده از
روش گروهی جايگتين يا کسوراا نران داده شود.

سرمایه اضافی در واحدهای فرعی مستقل تحت نظارت غیر تلفیقی ،از اختالف بین مقدار سرمایه گذاری در آن موسسات و الزامات سرمایه ای
نظارتی آنها حاصل می شود.
به بندهای  0و  00رجوع شود.
 0کسری سرمایه مقداری است که سرمایه واقعی کمتر از الزامات سرمایه نظارتی است .هر گونه کسری که در سطح گروه افزون بر سرمایه گذاری
در این قبیل واحدهای فرعی مستقل کسر شده است ،نمی تواند در کسری سرمایه کل لحاظ گردد.
به بند  0رجوع شود.
به بند  0رجوع شود.
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جدول 2

ساختار سرمایه
افرتتای

(
)a

کیفی

اطالعاا خالصه در خصوص شرايط و ضوابط خصوصیاا اصلی

ابتارهای سرمايهای ،بويژه در مورد ابتارهای سرمايهای نو ورانه؛ پیچیتده و

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 . Cسرمایه

دوگانه.
افرتتای
کمی

(
)b

مقدار سرمايه اليه  1با افرای تفکیکی موارد زير:



سهام عادی/سرمايه پرداخت شده؛



اندوختهها؛



منافع اقلیت در حقو صاحبان سهام نهادهای فرعی مستقل؛



ابتارهای نو ورانه



ساير ابتارهای سرمايهای؛

188

؛



سرمايه اضافی از شرکت های بیمه ای



تفاوا های میاسباتی نظارتی کسر شده از سرمايه اليه



188

؛
188

 ،1و

ساير کسوراا از سرمايه اليه  ،1شامل سرقفلی و سرمايه گذاری
ها.

(

مقدار کل سرمايه اليه  2و .3

)c
(

ساير کسوراا از سرمايه.188

)d
(

کل سرمايه واجد شرايط.

)e

ابزارهای نواورانه بموجب انتشارات کمیته ،به عنوان "ابزارهای قابل قبول برای لحاظ شدن در سرمایه الیه " پوشش داده می شود (
).
به پاراگراف  00رجوع شود.
بیانگر درصد تفاوت (هنگامی که زیان مورد انتظار محاسبه شده تحت رویکرد  IRBفراتر از کل ذخایر شود) که باید از سرمایه الیه کسر شود.
شامل درصد تفاوت (هنگامی که زیان مورد انتظار محاسبه شده تحت رویکرد  IRBفراتر از کل ذخایر شود) که باید از سرمایه الیه کسر شود.
اکتبر
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کفایت سرمایه
افرتتای

(
)a

کیفی
افرتتای
کمی

مباحث خالصه رويکرد بانک در ارزيابی کفايت سرمايه ختود در

راستای پرتیبانی از فعالیت های جاری و تی.
(


)b


التاماا سرمايهای ريسک اعتباری شامل:
پرتفوهای مرمول رويکرد استاندارد يا استتاندارد ستاده ،افرتا

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

جدول 3

شده به تفکیک هر پرتفوی ؛
پرتفوهای مرمول رويکرد رتبهبندی داخلی ،IRBافرا شتده بته
تفکیک پرتفوی تیت رويکرد  IRBپايه و پرتفوی تیت رويکترد
 IRBپیررفته:


شرکتی (شامل وام دهتی ختاص کته مرتمول معیارهتای
دسته بندی نظارتی نرده است) ،دولتی و بانکی؛





منابع در معرض ريسک گردان خرد واجد شرايط



ساير منابع در معرض ريسک خرد؛

؛و

منابع در معرض ريسک اورا بهادار سازی.
التاماا سرمايه ای برای منتابع در معترض ريستک ابتارهتای

(
)c



وام های رهنی مسکونی؛
180

مالکانه در رويکرد  IRBشامل:


پرتفوهای ابتارهای مالکانه مرمول رويکردهای مبتنی بر بازار؛


پرتفوی های ابتارهای مالکانه مرمول روش ساده موزون
به ريسک کردن ؛ و



ابتارهای مالکانه موجتود در دفتتر بتانکی تیتت رويکترد
مدل های داخلی(برای بانک های استفاده کننده از مدلهای
داخلی در مورد منابع در معرض ريسک ابتارهتای مالکانته


(


دفتر بانکی).
پرتفوی های ابتارهای مالکانه مرمول رويکردهای .PD/LGD
التاماا سرمايهای ريسک بازار 181شامل:
رويکرد استاندارد؛

بانک ها باید بین پرتفوی های خرد غیر رهنی تفکیک شده که بمنظور محاسبات سرمایه ای رکن مورد استفاده قرار گرفته اند ،تمایز قایل شوند(
به عنوان نمونه منابع در معرض ریسک خرد گردان واجد شرایط و سایر منابع در معرض ریسک خرد) ،مگر اینکه این گونه پرتفوی ها از نقطه نظر اندازه
فاقد اهمیت بوده( نسبت به منابع در معرض ریسک اعتباری کلی) و مشخصه ریسکی هر پرتفوی بقدر کافی مشابه بوده به نحوی که افشای جداگانه آن
کمکی به درک کاربران از مشخصه ریسکی کسب و کار خرد بانک ننماید .
الزامات سرمایه ای صرفاً باید با توجه به رویکرد مورد استفاده ،افشاء شوند.
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رويکرد مدلهای داخلی -دفتر تجاری.

)d
(
)e



رويکرد شاخص پايه؛



رويکرد استاندارد؛


(
)f

التاماا سرمايهای ريسک عملیاتی  191شامل:

رويکرد اندازه گیری پیررفته(.)AMA
نسبت سرمايه کل 182و اليه :1



برای باالترين گروه تلفیقی؛ و



برای واحدهای فرعی مستقل بانکی حايت اهمیت ( کته بستته بته
چگونگی اجرای سند ،به تنهايی يا بصورا فرعی تلفیق شده اند).

 .Dمنابع در معرض ریسک و ارزیابی
 .823ريسک های فراروی بانک و تکنیک های مورد استفاده برای شناسايی ،اندازه گیری ،پايش و کنترل نهتا ،از
جمله عوامل مهمی هستند که مرارکت کنندگان در بازار نها را در ارزيابی موسسه مد نظر قرار می دهند .در ايتن
بخش ،ريسک های اصلی بانکی شامل ريسک اعتباری ،ريسک بازار ،ريسک نرخ بهره و ريسک ابتارهای مالکانته
در دفتر بانکی و همچنین ريسک عملیاتی مد نظر قرار میگیرد .اين بخش مرتمل بر موارد افرای مرتبط با کاهش
ريسک اعتباری و اورا بهادارسازی دارايی ها که هر دو موجب تغییر مرخصه ريستکی موسسته متی شتوند نیتت
میگردد .در موارد مقتضی ،افرای جداگانه برای بانکهای استفاده کننده از رويکردهای مختل

در ارزيابی سترمايه

نظارتی نیت تدوين گرديده است.

 .1الزامات کلی افشای کیفی
 .828برای هر ريسک مجتا ( مانند ريسک اعتباری ،بازار ،عملیاتی ،نرخ بهره دفتر بانکی ،ابتارهای مالکانه) بانتک
بايد اهداف و خط مری های مديريت ريسک خود را شامل موارد زير ترريح نمايد:


راهبردها و فرايندها؛



ساختار و سازمان کارکرد مديريت ريسک مربوط؛



گستره و ماهیت سیستم های اندازه گیری و  /يا گتارش دهی ريسک؛

شامل نسبت ابزارهای سرمایه ای نوآورانه.
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پوشش/کاهنده های ريسک.
 .2ریسک اعتباری
 .828افرای کلی ريسک اعتباری ،دامنه ای از اطالعاا را درباره منابع در معرض ريسک اعتباری کلی بترای
مرارکت کنندگان در بازار فراهم ورده و ضرورتی ندارد که مبتنی بر اطالعاا تهیه شده برای اهداف نظارتی
باشد .افرای تکنیک های ارزيابی سرمايه متضمن اطالعاتی در مورد ماهیت خاص منابع در معترض ريستک،

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران



خط مری های پوشتش و/يتا کتاهش ريستک و راهبردهتا و فراينتدهای پتايش اثتر بخرتی مستتمر

ابتارهای ارزيابی سرمايه و دادههايی بمنظور ارزيابی قابلیت اتکای اطالعاا افرا شده میباشد.
جدول 8

183

ریسک اعتباری :افشای کلی برای همه بانکها
افرتتای

(
)a

کیفی

التاماا افرای کلی کیفی(پاراگراف  )828در ارتباط بتا ريستک

اعتباری ،شامل:


تعاري



ترريح رويکردهای مورد نظر برای تخفی هتای عتام و ختاص و

سررسید گذشته و غیرجاری( برای اهداف حسابداری)؛

روشهای ماری؛



مباحث مرتبط با خط مری مديريت ريسک اعتباری بانک؛ و
برای بانک هايی که بصورا بخری ،و نه کامل با رويکردهای IRB
اعم از پايه و پیررفته منطبق هستند ،شرحی از ماهیتت منتابع در
معتترض ريستتک درون هتتر پرتفتتوی مرتتمول رويکردهتتای )1
استاندارد IRB )2 ،پايه  ،و  IRB )3پیررفته و برنامه متديريت و
زمان بندی ن برای منابع در معرض ريستک در حتال انتقتال بته
منظور پیاده سازی کامل رويکرد قابل اجرا  ،اعالم گردد.


افرتتای

(

کل منابع در معترض ريستک اعتبتاری ناختالص ،188بته اضتافه
میانگین منبع ناخالص

188

در طول زمان

188

تفکیک شده از طريتق

جدول شامل حقوق صاحبان سهام نمی باشد
بدان معناکه  ،بعد از تهاتر حسابداری منطبق با نظام حسابداری قابل اعمال و بدون احتساب تاثیر تکنیک های کاهش ریسک اعتباری ،مانند خالص
سازی و وثیقه.
هنگامی که وضعیت خاتمه دوره ،بیانگر وضعیت ریسک بانک در طول دوره می باشد ،میانگین منابع در معرض ریسک ناخالص نیازی به افشا شدن
ندارد.
هنگامی که مقادیر میانگین در انطباق با استانداردهای حسابداری یا سایر الزاماتی که روش های محاسباتی مورد استفاده را مشخص می کنند،
افشاء شود ،آن روش باید دنبال شود .در غیر این صورت ،میانگین منابع در معرض ریسک باید با استفاده از فاصله زمانی با بیشترین تناوب که سیستم
های موسسه به دالیل مدیریتی ،نظارتی و سایر حاصل می کنند ،محاسبه شود ،مشروط بر اینکه میانگین های حاصله ،بمنزله نماینده عملیات بانک
محسوب شوند .ضرورت دارد ،مبنای مورد استفاده در محاسبه میانگین ها در صورتی که بر مبنای میانگین روزانه نباشد ،اعالم شود.
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کمی

)b


توزيع جغرافیايی

188

منابع در معرض ريستک ،تفکیتک شتده بته

ناحیه های حايت اهمیت از طريتق انتوا عمتده منبتع در معترض

(

ريسک اعتباری.
)c


توزيع منابع در معرض ريسک صنعت يا طرف مقابل ،تفکیک شده
از طريق انوا عمده منبع در معرض ريسک.

(

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

انوا عمده منبع در معرض ريسک اعتباری. 188

)d


تفکیک سررسید قراردادی باقیمانده کل پرتفوی ،188بته تفکیتک
انوا عمده منبع در معرض ريسک.

(
)e

بر حسب نو صنعت يا طرف مقابل اصلی:

(


گذشته ،بصورا جداگانه

)f


(
)g

ارايه مقدار وام های ضعی
200

يا در صورا امکان ،وام های سررسید
؛

تخفیفاا عام و خاص؛ و
هتينه های تخفیفاا ويژه و منابع غیر قابل وصول در طول دوره.
مقدار وام های ضعی يا در صورا امکتان ،وام هتای سررستید

گذشته ،بصورا جداگانه بر حسب ناحیه های جغرافیايی حايت اهمیتت و در
صتتورا امکتتان ،مقتتادير تخفیفتتاا عتتام و ختتاص متترتبط بتتا هتتر ناحیتته
جغرافیايی.201
(

مصالیه تغییراا در تخفیفاا وام های ضعی .

202

این تقسیم بندی می تواند موردی باشد که تحت قواعد حسابداری اعمال شده است ،و به عنوان نمونه ممکن است ،شامل الف) وام ،تعهدات و سایر
منابع در معرض ریسک غیر مشتقه زیر خط ترازنامه ،ب) اوراق بدهی؛ و ج) اوراق مشتقه فرابورس گردد.
نواحی جغرافیایی می تواند شامل هر کشور ،گروهی از کشورها یا مناطق درون کشورها باشد .بانک ها باید تعریف نواحی جغرافیایی را مبتنی بر
طریقی که پرتفوی بانک بصورت جغرافیایی اداره می شود ،انتخاب کنند .معیارهای مورد استفاده در تخصیص وام ها به نواحی جغرافیایی باید مشخص
شده باشد
هم اینک این امر می تواند از طریق استانداردهای حسابداری پوشش داده شود ،که در هر مورد بانک ها ممکن است مایل به استفاده ازگروه بندی
سررسیدی یکسان مورد استفاده در حسابداری ،باشند.
 .همچنین بانک ها ترغیب می شوند تا تحلیلی از طول عمر وام های سررسید گذشته تهیه کنند.
بخشی از تخفیفات خاص که به یک ناحیه جغرافیایی تخصیص نمی یابد باید بصورت جداگانه افشاء شود.
مصالحه مبین تخفیفات عام و خاص بصورت تفکیکی می باشد ،اطالعات شامل :شرحی از نوع تخفیف ،تراز باز تخفیف ،لحاظ منابع غیر قابل وصول
در مقابل تخفیف در طول دوره ،مقادیر نگهداری شده( یا برعکس) برای زیانهای احتمالی برآورد شده وام در طول دوره ،هر گونه تعدیالت دیگر( به

13
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برای هر پرتفوی ،مقدار منابع در معرض ريسک (برای بانکهای

(
)i

استفاده کننده از رويکرد  ،IRBبرداشت شده به اضافه  EADدر خصتوص
مقادير برداشت نرده) منوط به رويکردهای  )1استاندارد IRB )2 ،پايه  ،و

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

)h

 IRB )3پیررفته.

جدول8

ریسک اعتباری :افشاهایی برای پرتففوی مشمول رویکرد استاندارد و اوزان ریسک نظارتی در
رویکردهای IRB
(

افرتتای



در خصوص پرتفوی های تیت رويکرد استاندارد:
نام موسسه اعتباری صادراتی و موسسه مستتقل اعتبتار ستنجی
*

)a

کیفی

203





مورد استفاده به عالوه داليل هر گونه تغییراا ؛
انوا منابع در معرض ريسک که در خصوص نهتا هتر موسسته
بکار گرفته میشود؛
شرحی از فراينتدهای متورد استتفاده بترای انتقتال رتبته هتای
موضوعاا عمومی به دارايی های مقايسه پذير در دفتر بانکی؛ و
تنظیم مقیاس حرفی -عددی برای هر موسسه متورد استتفاده در
دسته بندی های ريسک


افرتتای
کمی

.

در مورد مقدار منابع در معرض ريستک پت

از کتاهش ريستک

تیت رويکرد استاندارد ،مقدار مانده بانک( رتبه بندی شده و فاقد

(
)b

208



رتبه) در هر دسته ريسک و به همین ترتیب موارد قابل کسر؛ و
در مورد منابع در معرض ريسک مرمول اوزان ريسک نظارتی در
( IRBهر گونه میصول وام دهی خاص مرمول معیارهای دستته
بندی نظارتی و حقو صاحبان ستهام تیتت روش وزن ريستک
ساده) مقدار کل مانده بانک در هر دسته ريسک.

ريسک اعتباری :افرا برای پرتفوی های مرمول رويکردهای IRB

عنوان نمونه تفاوت نرخ ارز ،ترکیب کسب و کار ،تملک و واگذاری واحدهای فرعی مستقل) ،شامل انتقال بین تخفیفات ،و خاتمه تخفیفات می باشد.
منابع غیر قابل وصول و بازیافت منمنابع که بصورت مستقیم در صورتحساب درآمد ثبت می شود ،باید بصورت جداگانه افشاء شود.
استثنای حداقلی ،زمانی استفاده می شود که رتبه بندی برای کمتر از درصد کل پرتفوی وام بکار گرفته می شود.
در صورتی که بانک منطبق با طرح ریزی استاندارد منتشره توسط ناظر مربوط باشد ،ضرورتی به افشای اطالعات نیست.
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برای ريسک اعتباری میباشد .تا حد زيادی ،بانکها از صالحديد در بکارگیری دادههای داخلتی در میاستباا سترمايه
نظارتی خود برخوردار هستند .در اين بخش فرعی ،رويکرد  IRBبه عنوان مبنايی برای مجموعه ای از افرتا ها درنظتر
گرفته شده تا اطالعاا درباره کیفیت دارايی ها را برای مرارکت کنندگان بازار فراهم نمايد .افتتون بتر ن ،ايتن گونته
افرا ها بواسطه ايجاد امکان برای مرارکت کنندگان در بازار برای ارزيابی سرمايه حاصتله در پرتتو منتابع در معترض
ريسک ،حايت اهمیت تلقی می گردند .دو دسته بندی برای افرای کمی وجود دارد :نهايی که بر تیلیل منابع در معرض

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .828يکی از بخش های مهم اين سند ،معرفی رويکرد مبتنی بر رتبهبندی داخلی( )IRBدر ارزيتابی سترمايه نظتارتی

ريسک و ارزيابی تمرکت دارند ( مانند ورودی ها) و نهايی که بر رخدادهای واقعی(به عنوان مبنتايی در تهیته شتاخص
قابلیت اتکای میتمل اطالعاا افرا شده) متمرکت می شوند .اين موارد با نظاماا افرای کیفی که اطالعاا زمینه ای را
در خصوص مفروضاا پايه ای چارچوب  IRBتهیه میکند ،استفاده از سیستم های  IRBبه عنوان بخری از چتارچوب
مديريت ريسک و وسیله ای برای راستی زمايی نتايج سیستم های  ، IRBتکمیل میشود .نظام های افرا به دنبال ن
هستند تا مرارکت کنندگان در بازار را قادر سازند تا منابع در معرض ريسک اعتباری بانکهای استفاده کننده از  IRBو
اجرای کلی ن و مناسب بودن چارچوب  ،IRBبدون شکار کردن اطالعاا اختصاصی يا مضاع

کردن نقتش نتاظر در

راستی زمايی جتيیاا چارچوب  IRBمستقر ،را ارزيابی نمايند.
جدول8

ریسک اعتباری :افشاء برای پرتفوی های مشمول رویکردهای IRB
افرتتای
کیفی

پذيرش رويکرد توسط ناظران/انتقال مورد تائید نظارتی

(
)a

ترريح و بررسی:

(


ساختار سیستم رتبه بندی داخلی و ارتباط بین رتبه های داخلتی و
مستقل؛

)b


استفاده از بر وردهای داخلی غیر از موارد بکار گرفته شتده بترای
اهداف سرمايهای IRB؛



فرايند مديريت و شناسايی کاهش ريسک اعتباری؛ و



سازکارهای کنترلتی بترای سیستتم رتبتهبنتدی شتامل مباحتث
استقالل ،پاسخگويی و بررسی سیستم های رتبهبندی.
شرح فرايند رتبه بندی داخلی ،تهیه شده بصورا مجتا بترای 8

(
)c

پرتفوی متمايت زير:


شرکتی( شامل نهادهای کوچک و متوسط ،وام دهی خاص و اسناد
15

15

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...



ابتارهای مالکانه 208؛



وام های رهنی مسکونی؛



وام های خرد گردان واجد شرايط



208

؛و

ساير وام های خرد.
شرح فو بايد برای هر پرتفوی شامل موارد زير باشد:



انوا منابع در معرض ريسک موجود در پرتفوی؛



تعاري  ،روش ها و داده های برای بر ورد و راستی زمايی احتمتال

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

دريافتنی شرکتی خريداری شده) ،دولتی و بانکی؛

نکول PDو  ( ،در خصوص پرتفوی مرمول رويکرد  )IRBو /يتا
منابع در زمان نکول ، EADشتامل مفروضتاا متورد استتفاده در


استخراج اين متغیرها؛ 208و
شرح انیراف مجتاز تیتت پتاراگراف  888و زيتر نتوي
تعري

 88از

مرجع نکول در صورتی که حايت اهمیت تلقی شود ،مرتمل

بر بخش های گسترده ای از پرتفوی/پرتفوهايی که توستط ايتن
قبیل انیرافاا متاثر شده اند.
افرتتای
کمتتتی :ارزيتتتابی )d
*

ريسک

برای هر پرتفوی(تعري

(

208

شده در باال) به استثنای پرتفوی خترد،

اطالعاا زير از میان تعداد کافی درجاا احتمال نکول( شامل نکول) بمنظور
مجاز کردن تفکیک معنادار ريسک اعتباری 208ارايه شود:


کل منابع در معرض ريسک( برای شرکتی ،دولتی و بانکی ،مانتده
وام ها و منابع با فرض نکول در مورد تعهداا برداشت نرده؛



210

برای ابتارهای مالکانه ،مقدار مانده)؛
در خصوص بانکهای استفاده کننتده از رويکترد  IRBپیرترفته،

در اینجا ضرورت دارد صرفاً ابزارهای مالکانه ای به عنوان پرتفوی مجزا افشاء شوند که بانک از رویکرد  PD/LGDبرای ابزارهای مالکانه موجود در
دفتر بانکی استفاده می کند.
در هر دو مورد افشای کمی و کیفی ،بانک باید بین منابع خرد گردان واجد شرایط و سایر منابع خرد تفکیک قایل شود مگر اینکه این گونه پرتفوی
ها از نقطه نظر اندازه فاقد اهمیت بوده ( نسبت به منابع در معرض ریسک اعتباری کلی) و مشخصه ریسکی هر پرتفوی بقدر کافی مشابه بوده به نحوی
که افشای جداگانه آن کمکی به درک کاربران از مشخصه ریسکی کسب و کار خرد بانک ننماید .
این افشاء الزامی در خصوص تشریح تفصیلی مدل بصورت کامل ندارد ،بلکه باید برای خواننده خالصه جامعی از رویکرد مدل ،تشریح تعاریف
متغیرها ،و روش هایی برای برآورد و راستی آزمایی آن متغیرها در افشای ریسک کمی مندرج در زیر ،ارایه نماید .این امر باید در خصوص هر پرتفوی
انجام شود .بانک باید هر گونه تفاوت حایز اهمیت در رویکرد را در برآورد این متغیرها درون هر پرتفوی ،استخراج کند.
این امر باید زمینه افشای کمی مورد استفاده را برای خواننده تهیه کند .صرورت دارد بانک ها صرفاً نواحی اصلی که واگرایی حایز اهمیتی از تعریف
مرجع نکول وجود دارد به نحوی که می تواند بر توانایی خواننده در مقایسه و درک افشای منابع در معرض ریسک از طریق درجه احتمال نکول PD
تاثیر گذار باشد ،را تشریح کنند.
افشای  LGD ،PDو  EADباید تاثیر وثیقه ،خالص سازی و و تضامین /اوراق مشتقه اعتباری را در مواردی که تحت بخش به رسمیت شناخته
شده است را منعکس نماید .افشای هر درجه  PDباید مشتمل بر میانگین احتمال نکول موزون به منبع در معرض ریسک برای هر درجه باشد .هنگامی
که بانک درجات  PDرا برای اهداف افشا ،تجمیع می کند ،این باید نمایانگر تفکیک توزیع درجات  PDمورد استفاده در رویکرد  IRBباشد.
مانده وام و منابع با فرض نکول در خصوص تعهدات برداشت نشده می تواند بر مبنای ترکیبی برای این گونه افشاها ارایه شود.

16
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درصد) ؛ و
وزن ريسک میانگین موزون منبع در معرض ريسک ؛
در خصوص بانک های استفاده کننده از رويکرد  IRBپیرترفته،

مقدار تعهداا برداشت نرده و میانگین با فترض نکتول منبتع در معترض
ريسک موزون برای هر پرتفوی؛

211

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

زيان با فرض نکول میانگین موزون منبع در معرض ريستک( بته

يا برای هر پرتفوی خرد ( طبق تعريت بتاال) متوارد زيتر افرتا
شود:212


افرای مندرج در باال بر مبنتای مجموعته ای( بته عنتوان نمونته
همسان با پرتفوی های غیر خرد)؛ يا



تیلیل منابع در معرض ريسک بر مبنای مجموعه ای( مانده وام ها
و منابع با فرض نکول در خصوص تعهداا) در مقابل تعداد کتافی
درجاا زيان مورد انتظار بمنظتور مجتاز کتردن تفکیتک معنتادار
ريسک اعتباری.

افرتتای

(

زيان واقعی( به عنوان مثال مطالباا غیر قابل وصول و و ذختاير
باال) و اينکه چگونه ايتن

کمتتتتی :نتتتتتايج )e

خاص) در دوره قبل برای هر پرتفوی(طبق تعري

تاريخی*

امر از تجربه گذشته متمايت میشود .بیتث عتواملی کته در دوره قبلتی بتر
تجربه زيان تاثیر گذار بوده اند به عنوان مثال ،تجربیاتی که بانک بتاالتر از
میانگین نرخ نکول يا باالتر از میانگین زيان با فرض نکول يا منابع با فرض
نکول داشته است.

ضرورت دارد بانک صرفاً یک تخمین از  EADبرای هر پرتفوی انجام دهد .به هر حال ،هنگامی که بانک آن را در ارزیابی معنادارتر بودن ریسک
مفید تشخیص دهد ،همچنین می تواند تخمین  EADرا در میان دسته هایی از  EADدر مقابل منابع در معرض ریسک برداشت نشده مرتبط ،افشاء
نماید.
از بانک ها بطور متعارف انتظار می رود تا از افشای تهیه شده برای پرتفوی های غیر خرد تبعیت کنند .در هر حال ،هنگامی که باور داشته باشند
که آن می تواند تمایز معناداری از ریسک اعتباری را برای خواننده فراهم کند ،بانک ها میتوانند گزینه درجات زیان مورد انتظار را به عنوان مبنای
افشاء انتخاب کنند .هنگامی که بانک رتبه های داخلی را (  PD/LGDیا  )ELبرای اهداف افشاء تجمیع می کند ،این باید نمایانگر تفکیک توزیع آن
درجات مورد استفاده در رویکرد  IRBباشد.
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(
)f

تر 213.حداقل ،اين امر بايد مرتمل بتر اطالعتاتی در خصتوص بر وردهتای
زيان ها در مقابل زيان های واقعی در هر پرتفوی(طبق تعري

باال) در طول

دوره ای باشد که امکان ارزيابی معنادار عملکرد فرايند رتبتهبنتدی داخلتی

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

بر وردهای بانک در مقابل رخدادهای واقعتی در دوره بلندمتدا

برای هر پرتفوی 218را فراهم ورد .عالوه بر ن و در متوارد مقتضتی ،بانتک
بايد ن را برای تهیه تیلیل رخداد احتمال نکول ودر خصتوص بانتکهتای
استفاده کننده از رويکرد  IRBپیررفته ،زيان با فترض نکتول و منتابع بتا
فرض نکول ،در مقابل بر وردهای مطرح در افرتای ارزيتابی ريستک بتاال،
تجتيه نمايد.

218

جدول8

کاهش ریسک اعتباری :افشاء برای رویکردهای استاندارد و IRB
افرتتای
کیفی

(
)a

218 218

،

التاماا افرای کیفی کلی (پاراگراف  )828در ارتباط بتا کتاهش

ريسک اعتباری ،شامل:


فرايندها و خط مری هايی برای خالص سازی اقالم باال و زير خط

این افشاء بمنزله روش دیگری برای اطالع بیشتر خواننده در مورد قابلیت اتکای اطالعات تهیه شده در "افشای کیفی :ارزیابی ریسک" در بلند مددت
الزامی می باشد ،در ضمن از قبول پیش از موعد آن استقبال می شود .اجرای مرحله ای به این دلیل اسدت
قلمداد می گردد .افشاء از انتهای سال
تا بواسطه زمان کافی بانک ها قادر باشند داده های طوالنی مدت تری ایجاد نموده و بوسیله آن افشاء را معنادارتر نمایند.
کمیته در خصوص دوره مورد استفاده برای این ارزیابی چیزی را تجویز نمی کند .به محض اجرا ،انتظار می رود که بانک این افشاء را با داده هدای تدا
حد امکان بلند مدت ،تهیه نماید ،به عنوان نمونه اگر بانک داده های سال را در اختیار دارد ،باید میانگین نرخ نکول را برای هدر درجده  PDدر طدول
دوره ساله افشاء نماید .ضرورتی ندارد که مقادیر ساالنه افشاء شوند.
بانک ها باید این مورد را تا اندازه ای تجزیه کند تا این امکان را برای استفاده کنندگان فراهم کندد قابلیدت اتکدای برآوردهدای موجدود در " افشدای
کمی :ارزیابی ریسک" را با بینش بهتری بررسی کنند .بویژه بانک ها باید این اطالعات را هنگامی که تفاوت های حایز اهمیتی بدین براوردهدای باندک از
 LGD ،PDو  EADدر مقایسه با رخدادهای واقعی در بلند مدت وجود دارد ،ارایه نمایند .بانک ها همچنین باید توضیحاتی بدرای ایدن قبیدل تفداوت هدا
ارایه دهند.
حداقل بانک باید افشای زیر را دراتباط با کاهش ریسک اعتباری که برای هدف کاهش الزامات سرمایه ای که در این سند به رسدمیت شدناخته شدده
است ،انجام دهد .جایی که مرتبط باشد ،بانک بمنظور ارایه اطالعات بیشتر در خصوص کاهنده های ریسکی که مورد شناسایی قدرار نگرفتده اندد ،ترغیدب
می شوند.
اوراق مشتقه اعتباری ،که مطابق هدف این سند ،به عنوان بخشی از ساختار اوراق بهادارسازی ترکیبی قلمداد می گردد ،باید از افشای کاهش
ریسک اعتباری مستثی شده و در زمره موارد مرتبط با اوراق بهادار سازی لحاظ شود.
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فرايندها و خط مری هايی برای ارزش گذاری و مديريت وثیقه؛



ترريح انوا اصلی وثیقه موجود نتد بانک؛



انوا اصلی ضامنین/طرف هتای مقابتل اورا مرتتقه اعتبتاری و
اعتبار نها؛ و



اطالعاتی درباره تمرکت ريسک(اعتباری يا بتازار) در بتین کتاهش
دهنده های اخذ شده.

افرتتای
کمی

در خصوص هر پرتفوی ريسک اعتبتاری افرتا شتده بصتورا

(
)b

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

ترازنامه ،و حدودی که بانک از ن استفاده میکند ،؛

مجتا تیت رويکرد استاندارد و  /يا  IRBپايه ،کل منبع در معرض ريسک(
در صورا امکان  ،بعد از خالص ستازی اقتالم بتاال و زيتر ختط ترازنامته)
پوشش داده شده توسط موارد زير:



وثیقه مالی قابل قبول؛ و
ساير وثايق  IRBقابل قبول؛
بعد از اعمال تعديل
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در خصوص هر پرتفوی ريسک اعتباری افرا شده بصورا مجتا
تیت رويکرد استاندارد و  /يا  ، IRBکل منبع در معرض ريسک (

(

در صورا امکان  ،بعد از ختالص ستازی اقتالم بتاال و زيتر ختط
ترازنامه) پوشش داده شده توسط تضامین/اورا مرتقه اعتباری.

)c

جدول8

افشاء کلی برای منابع در معرض ریسک مرتبط با ریسک اعتباری طرف مقابل
افرتتای
کیفی

(
)a

التاماا افرتای کیفتی کلتی (پتاراگراف هتای 828و  )828در

ارتباط با اورا مرتقه و ريسک اعتباری طرف مقابل ،شامل:


بیث روش مورد استفاده در تعیتین سترمايه اقتصتادی و حتدود
اعتباری برای منابع در معرض ريسک اعتباری طرف مقابل؛



بیث خط مری های ايمن کردن وثايق و ايجاد اندوخته اعتباری؛



بیث خط مری ها با توجه به ريسک همبستگی معکوس منابع در
معرض ريسک با کیفیت اعتباری طرف مقابل؛

در صورت اعمال رویکرد جامع ،در صورت امکان ،کل منبع در معرض رریسک پوشش داده شده توسط وثیقه بعد از تعدیل ،باید در چارچوب مجاز
تحت بخش ،کسر شود تا هرگونه تعدیل مثبت بیشتر منبع در معرض ریسک را حذف کند.
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کاهش رتبه اعتباری فراهم کند.
افرتتای
کمی

ارزش منصفانه مثبت ناخالص قراردادها ،خالص ستازی منتافع ،

(
)b

خالص منبع در معرض ريسک جاری ،وثايق نگهداری شده( شامل نتو بته
عنوان نمونه نقد ،اورا بهادار دولتی و غیتره) ،و ختالص منتابع در معترض

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران



بیث در خصوص تاثیر میتان وثیقه ای که بانتک بايتد بتا فترض

ريسک اعتباری اورا مرتقه 218.همچنین گتارش ستنجه هتای منتابع بتا
فرض نکول ،يا مقدار منابع در معرض ريسک تیت روش مدل داخلی ،مدل
استاندارد يا روش منبع در معرض ريسک جاری ،هر يک کته امکتان پتذير
باشد.
ارزش فرضی پوشش اورا مرتقه اعتبتاری و توزيتع منبتع در
معرض ريسک اعتباری جاری از طريق انوا منابع اعتباری.220


معامالا اورا مرتقه اعتباری که موجب ايجاد ريستک اعتبتاری
طرف مقابل در خصوص منابع در معرض ريسک می شتود (ارزش

(

فرضی) ،تفکیک شده بین استفاده بترای پرتفتوی اعتبتاری ختود
موسسه ،به همین ترتیب در خصوص فعالیت های واستطه گتری

)c

ن ،شتتامل توزيتتع میصتتوالا اورا مرتتتقه اعتبتتاری استتتفاده
شده ،221که بیرتر از طريق پوشش های خريداری شده و فروخته
شده در مورد هر گروه میصول متمايت گردند.

(

تخمین لفا در صورتی که بانک تايیديته نظتارتی را در خصتوص
امکان بر ورد لفا دريافت نموده باشد.

)d

منب ع در معرض ریسک اعتباری خالص ،منبع در معرض ریسک اعتباری در خصوص معامالت اوراق مشتقه بعد از احتساب منافع حاصل از توافقات
خالص سازی دارای ضمانت اجرای قانونی و همچنین ترتیبات وثیقه ای می باشد .مقدار فرضی پوشش اوراق مشتقه اعتباری ،به مشارکت کنندگان در
بازار ،منبع اضافی کاهش ریسک اعتباری را نشان می دهد.
این می تواند شامل قراردادهای نرخ بهره ،قراردادهای نرخ ارز ،قراردادهای ابزار مالکانه ،اوراق مشتقه اعتباری ،و قراردادهای کاالیی و سایر گردد.
این می تواند مشتمل بر قرارداد معاوضه نکول ،قرارداد معاوضه بازده کل ،اختیار معامله اعباری و سایر گردد.
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اوراق بهادار سازی :افشاء در خصوص رویکردهای استاندارد و IRB222
افرتتای

(
)a

کیفی

التاماا افرای کیفی کلی (پتاراگراف هتای )828در ارتبتاط بتا

اورا بهادارسازی( از جمله ترکیبی) ،شامل بیث:


اهداف بانک در ارتباط با فعالیت های اورا بهادار ستازی ،شتامل
اندازه ای که اين فعالیت ها ريستک اعتبتاری منتابع در معترض
ريسک اورا بهادار سازی شده پايه را از بانک به ستاير نهادهتا

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

جدول 8

منتقل میکند؛


نقری که بانک در فرايند اورا بهادار سازی ايفا متی کنتد و حتد
مرارکت بانک در هر يک از نها؛ و



رويکردهای سرمايه نظارتی( مانند رويکرد مبتنی بتر رتبتهبنتدی،
رويکرد مبتنی بر ارزيابی داخلی و رويکرد مبتنی بر فرمول نظارتی)
که بانک در خصوص فعايت های اورا بهادار سازی خود از نهتا
پیروی میکند.
خالصه ای از خط مرتی هتای حستابداری بانتک در خصتوص

(
)b

فعالیت های اورا بهادارسازی ،مرتمل بر:


يا معامالا به عنوان فروش يا تأمین مالی تلقی می گردند؛



شناسايی عوايد فروش



مفروضاا اصلی در خصوص ارزش گذاری منافع انباشتته ،شتامل
هر گونه تغییر حايت اهمیت از خرين دوره گتارش دهی و تاثیر ن
تغییر؛ و



ترتیباا اورا بهادارسازی ترکیبی درصورتی که از طريتق ستاير
خط مرتی هتای حستابداری پوشتش داده نرتود( ماننتد اورا
مرتقه).

(
)c

نام مؤسستاا مستتقل اعتبارستنجی متورد استتفاده در اورا

بهادارسازی و انوا منابع اورا

بهادارسازی که هر موسسه در خصوص ن

بکار گرفته میشود.
افرتتای

(

کل مانده منابع در معرض ريسک اورا بهادارسازی شده توسط

به عنوان نمونه ،بانی ،سرمایه گذار ،ارایه دهنده خدمت ،فراهم کننده ارتقا اعتباری ،حامی سازکارهای تسهیلی اوراق تجاری به پشتوانه دارایی،
فراهم کننده نقدینگی ،فراهم کننده قرارداد معاوضه.
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طريق نو منبع در معرض ريسک.228،228 ،223
در خصوص منابع در معرض ريسک اورا بهادار ستازی شتده

(
)e

توسط بانک و منوط به چارچوب اورا بهادارسازی:228


مقدار دارايی های اورا بهادارسازی شده مستاله دار /سررستید

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

کمی

)d

بانک و منوط به چارچوب اورا بهادارسازی( به تفکیک متعارف/ترکیبی) ،از

گذشته؛ و


زيان های شناسايی شده توسط بانک در طول دوره جاری

228

به تفکیک نو منبع در معرض ريسک.
(
)f

انباشته يا خريداری شده 228به تفکیک نو منبع.
(

)g

مقدار کل منتابع در معترض ريستک اورا بهادارستازی شتده

مقدار کل منتابع در معترض ريستک اورا بهادارستازی شتده

انباشته يا خريداری شده 228و پوشش سرمايهای  IRBمرتبط با اين منتابع
در معرض ريسک به تفکیک تعداد معنادار گروههای وزن ريسک .منتابع در
معرض ريسک که بطور کامل از سرمايه اليه اول کستر شتده انتد ،ارتقتا
دهنده های اعتباری صرفاً بهره ای که از کل سرمايه کسر شده اند ،و ستاير
منابع در معرض ريسک کسر شده از کل سرمايه ،بايد بصورا جداگانه بتر
حسب نو دارايی پايه افرا شوند.

به عنوان نمونه ،کارت های اعتباری ،تسهیالت مسکونی ،خودرو و غیره.
معامالت اوراق بهادارسازیکه بموجب آن بانک بانی هیچ گونه منابع در معرض ریسک اوراق بهادار سازی را انباشته نمی کند ،باید بصورت جداگانه
نمایش داده شود لیکن ضرورت دارد که صرفاً برای سال شروع گزارش شوند.
در شرایط مقتضی ،بانک ها ترغی ب می شوند تا بین منابع در معرض ریسک ناشی از فعالیت هایی که بانک در آنها صرفاً در نقش حامی ظاهر می
شود با منابع در معرض ریسکی که حاصل از سایر فعالیت های اوراق بهادارسازی بانک که مشروط به چارچوب اوراق بهادار سازی می باشند ،تمایز ایجاد
کند.
به عنوان نمونه ،تخفیفات ارایه شده /مطالبات غیر قابل وصول ( در صورتی که دارایی در ترازنامه بانک باقی بماند) یا کاهش ارزش اسمی موارد
صرفاً بهره ای یا سایر بهره های باقیمانده.
منابع در معرض ریسک اوراق بهادارسازی ،بشرح مندرج در بخش  ،قسمت  ،شامل ،ولی نه محدود به ،اوراق بهادار ،تسهیالت نقدینگی ،سایر
تعهدات و ارتقا دهنده های اعتباری از قبیل موارد صرفا ً بهره ای ،حساب های وثایق نقدی و سایر دارایی های تبعی می باشد.
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(
)h

از موعد ،اقالم زير بتر حستب نتو دارايتی پايته بترای تستهیالا اورا
بهادارسازی شده:



کل منابع در معرض ريسک برداشت شده نسبت به منافع سرمايه
گذاران و فروشندگان؛
پوشش سرمايهای  IRBکلی تیمیل شده به بانک در مقابل سهم

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

در خصوص اورا بهادارسازی مرروط به ترتیباا تسويه پیش

انباشته خود(به عنوان نمونه فروشنده) از تراز برداشتت و خطتوط
برداشت نرده؛ و


پوشش سرمايهای  IRBکلی تیمیل شده به بانک در مقابل سهم
سرمايه گذاران از تراز برداشت و خطوط برداشت نرده.

(
)i

بانکهايی که از رويکرد استاندارد استفاده میکننتد و همچنتین

مرمول افراهای) (gو ) (hهستند ،اما بايد پوشش سترمايهای منتدرج در
رويکرد استاندارد را بکار گیرند.
(

)j

خالصه فعالیت های اورا بهادارسازی سال جتاری مرتتمل بتر

مقدار منابع در معرض ريسک اورا بهادارسازی شده( برحسب نو منتابع
در معرض ريسک) ،و عايدی يا زيان شناسايی شتده ناشتی از فتروش بتر
حسب نو دارايی.

 .3ریسک بازار

جدول 10

ریسک بازار :افشاء برای بانکهای استفاده کننده از رویکرد استاندارد
(

افرتتای
)a

کیفی
افرتتای

228

التاماا افرای کیفی کلی (پاراگراف  ) 828برای ريستک بتازار

مرتمل بر پرتفوی های پوشش داده شده توسط رويکرد استاندارد.
(

التاماا سرمايهای برای:

رویکرد استاندارد در اینجا اشاره به "روش اندازه گیری استاندارد" مطابق تعریف مندرج در بخش  ،قسمت  VI Cدارد.
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ريسک وضعیت ابتارهای مالکانه؛



ريسک نرخ ارز؛ و



ريسک کاال.

جدول 11

ریسک بازار :افشاء در خصوص بانکهای استفاده کننده از رویکرد مدل داخلی( )IMAدر خصوص
پرتفویهای تجاری
(

افرتتای
)a

کیفی

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

کمی

)b



ريسک نرخ بهره؛

التاماا افرای کیفی کلی (پاراگراف  )828در خصوص ريستک

بازار مرتمل بر پرتفوی های پوشش داده شده توسط رويکترد متدلهتای
داخلی) . (IMAافتون بر ن ،بیث حدود و روشهای تطبیق بتا " رهنمتود
ارزش گذاری احتیاطی" برای وضعیت های نگهداری شده در دفتر تجاری(
پاراگراف  880تا .)801
بیث بايد مرتمل بر تفسیر استانداردهای سالمت بانکی باشتد

(
)b

که ارزيابی داخلی کفايت سرمايه بانک بر پايه ن بنتا نهتاده شتده استت.
همچنین ن بايد شامل ترريح روش مورد استفاده جهت حصتول ارزيتابی
کفايت سرمايه سازگار با استانداردهای سالمت بانکی باشد
(

)c

در خصوص هر پرتفوی پوشش داده شده توسط :IMA



ويژگی های مدل مورد استفاده؛



شرح زمون بیران اعمال شده در خصوص پرتفوی؛ و



شرح رويکرد مورد استفاده در خصتوص پت

زمتايی /راستتی

زمايی دقت و سازگاری مدل داخلی و فرايندهای مدل سازی.
گستره پذيرش توسط ناظران.

(
)d
افرتتای

(


در خصوص پرتفوی های تجاری تیت :IMA
باالترين ،میانگین و کمترين مقدار ارزش در معرض خطر ()VaR
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کمی



)e

مقايسه تخمین ارزش در معرض خطتر ( )VaRبتا عوايتد/زيتان
واقعی تجربه شده توسط بانک ،بتا تیلیتل "داده هتای ختارج از
روند" با اهمیت در نتايج زمون پ

زمايی.

 .4ریسک عملیاتی

جدول 12

ریسک عملیاتی
(

افرتتای
)a

کیفی

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

در طول و پايان دوره گتارش دهی؛ و

افتتتون بتتر التامتتاا افرتتای کیفتتی کلتتی (پتتاراگراف ، )828

رويکرد(های) ارزيابی سرمايه ريسک عملیتاتی کته بانتک واجتد صتالحیت
استفاده از ن است.
شرح رويکرد اندازه گیری پیررفته ،در صورا استتفاده توستط

(

بانک ،مرتمل بر بیث عوامل داخلی و خارجی مرتبط که در رويکترد انتدازه

)b

گیری بانک لیاظ شده است .در خصوص موارد استفاده بخرتی ،گستتره و
پوشش رويکردهای متفاوا مورد استفاده.
در خصوص بانک های استفاده کننتده از رويکترد انتدازه گیتری

(
)c

*

پیررفته ،شرح استفاده از بیمه با هدف کاهش ريسک عملیاتی.

 .5ابزارهای مالکانه

جدول 13

ابزارهای مالکانه :افشاء در خصوص وضعیت های دفتر بانکی
افرتتای
کیفی

(
)a

التاماا افرای کیفی کلی (پاراگراف  )828در ارتباط با ريستک

ابتارهای مالکانه ،مرتمل بر:


تمايت بین نگهداری هلدينگ هايی کته در خصتوص نهتا عوايتد
سرمايهای مورد انتظار است و مواردی که بمنظور اهداف ديگری از



جمله به داليل ارتباطاتی و راهبردی نگهداری شده اند؛ و
بیث خط مری هتای بتاهمیتی کته ارزش گتذاری و حستابداری
25
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مرتمل بر تکنیک های حسابداری و روشهای ارزش گذاری مورد
استفاده شامل مفروضاا و شیوه های اصلی موثر بر ارزش گذاری
و همچنین تغییراا باهمیت در اين شیوه ها  ،میباشد.
افرتتای
کمی

ارزش افرا شده در ترازنامه سترمايه گتذاری هتا و همچنتین

(
)b

ارزش منصفانه سرمايه گذاری های متذکور؛ بترای اورا بهتادار بتا مظنته

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

حقو و منافع مالکانه در دفتر بانکی را پوشش میدهد .ايتن امتر

قیمت ،مقايسه ارزش سهام با مظنه قیمت عمومی در هنگتامی کته قیمتت
سهام تفاوا با اهمیتی نسبت به ارزش منصفانه دارد.
نو و ماهیت سرمايه گذاری ها ،مرتمل بر مقداری که میتوانتد

(
)c

به عنوان يکی از موارد زير طبقه بندی شود:



در دوره گتارش دهی.
(



کل عوايد(زيان های) میقق نرده



کل عوايد(زيان های) نهفته ارزش گذاری مجدد


)e

228
230

هر مقدار از موارد باال لیاظ شده در سرمايه اليه  1و /يا سترمايه
اليه .2

(
)f

نگهداری اختصاصی.
عوايد(زيان های) تیقق يافته تجمعی حاصل از فروش و تصفیه

(
)d

قابل خريد و فروش عمومی؛ و

التاماا سرمايهای تفکیک شده بر حسب گتروه بنتدی مناستب

ابتارهای مالکانه ،سازگار با روشهای بانک و همچنتین مقتدار کتل و نتو
سرمايه گذاری در ابتارهای مالکانه مرروط به هر گونه انتقتال نظتارتی يتا
حق استثنا با توجه به التاماا سرمايه نظارتی.

عواید (زیان های) محقق نشده که در ترازنامه شناسایی شده ولی نه از طریق حساب سود و زیان.
عواید (زیان های) محقق نشده که نه در ترازنامه یا نه از طریق حساب سود و زیان شناسایی شده اند.
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جدول 44
ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی()IRRBB

(

افرتتای
)a

کیفی

التاماا کلی افرای کیفی (پاراگراف  )828مرتتمل بتر ماهیتت

ريسک نرخ بهره در دفتر بانکی و مفروضاا اصلی ،شامل مفروضاا مرتبط

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .2ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی

با پیش پرداخت وام و رفتار سپردهای فاقد سررسید و تواتر انتدازه گیتری
ريسک نرخ بهره دفتر بانکی.
افرتتای
کمی

(
)b

افتايش(کاهش) در عوايد يا ارزش اقتصادی ( يا سنجه مترتبط

مورد استفاده مديريت) در خصوص شوک های رو به باال و پايین نرخ منطبق
با روش مديريت در اندازه گیری ريسک نرخ بهره دفتر بانکی ،بته تفکیتک
ارزها( در صورا مرتبط بودن).

پیوست 4
حد  ٪45الیه  4در خصوص ابزارهای نوآورانه
 .1هدف اين پیوست تبیین میاسبه حد  ٪18در خصوص ابتارهای نو ورانه مورد توافق کمیته است کته در اکتبتر
 1888منترر شده است.
 .2مقدار ابتارهای نو ورانه میدود به  ٪18سرمايه اليه اول پ

از کسر سرقفلی می شوند .بمنظور تعیین مقتدار

مجاز ابتارهای نو ورانه ،بانکها و ناظران بايد مقدار سرمايه اليه  1ابتارهای غیرنو ورانته را در عتدد ٪18/88
ضرب کنند .اين عدد حاصل تقسیم  ٪18بر  ( ٪88به عبارا ديگر  )٪18/٪88 = ٪18.88میباشد.
 .3به عنوان مثال ،بانکی با  88يورو سهام عادی 18 ،يورو سهام ممتاز دائمی غیر تجمعی 8 ،يوروسهم اقلیت در
سهام عادی موسسه فرعی مستقل تلفیق شده ،و  10يورو سرقفلی را در نظر بگیريد .مقدار ختالص سترمايه
اليه  1غیر نو ورانه عبارا خواهد بود از:
88+18+8-10=88

2
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88 × ٪18.88 =18
در صورتیکه بانک ابتارهای نو ورانه اليه 1را تا حد مجاز منترر کند ،کل اليه  1واجد مقدار
100يورو=88+18
خواهد بود .درصد ابتارهای نو ورانه به کل اليه  1معادل  ٪18خواهد بود.

پیوست 4a

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .8مقدار مجاز ابتارهای نو ورانه که اين بانک میتواند در سرمايه اليه  1داشته باشد عبارتست از:

تعریف سرمایه لحاظ شده در سرمایه پایه
 .Aاجزای سرمایه
الیه : 4
( )aسهام عادی/سرمايه پرداخت شده
( )bاندوختههای افرا شده
الیه : 2
( )aاندوختههای افرا نرده
( )bاندوختههای تجديد ارزيابی دارايی ها
( )cذخاير عام /ذخاير عام زيان -وام(منوط به ذخاير مندرج در پاراگراف های  82و )83
( )dابتارهای سرمايهای دوگانه ( بدهی/مالکانه)
( )eبدهی های تبعی
الیه : 3
بنا به صالحديد مقاماا ملی ،بانکها همچنین میتوانند از سرمايه اليه  ، 3که مرتمل بر بتدهی تبعتی کوتتاه
مدا مطابق تعري پاراگراف های ) )88xxiو ) )88xxiiاين سند و صترفاً بترای هتدف رعايتت بخرتی از
التاماا سرمايهای ريسک بازار ،استفاده کنند.
مجمو اجتای سرمايه اليه ،1اليه  2و اليه  3واجد شرايط برای لیاظ شدن در سرمايه پايه ،منوط بته حتدود
زير میباشد:
 .Bحدود و محدودیت ها
( )iکل اجتای اليه (2تکمیلی) حداکثر میدود به  ٪100کل اجتای اليه  1خواهد بود.
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( )iiiسرمايه اليه  3میدود به  ٪280سرمايه اليه  1خواهد بود که بانک ملتم به نگهداری ن جهتت پوشتش
ريسک بازار میباشد.
( )ivهنگامی که ذخاير عام /ذخیره زيان عمومی وام شامل مقاديری استت کته متنعک

کننتده ارزش کمتتر

دارايیها يا نهفته ولی زيان شناسايی نرده در ترازنامه ،باشد ،مقدار اين ذخاير يا اندوختهها میتدود بته
حداکثر  ٪1.28می گردد.

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

( )iiبدهی های تبعی مدا دار حداکثر میدود به  ٪80اجتای اليه  1خواهد بود.

( )vاندوخته های تجديد ارزيابی دارايی که در قالب عوايد نهفته در خصوص اورا بهادار تجلی متیکنتد (بته
بخش زير رجو شود) مرمول تخفی  ٪88خواهد بود.
 .Cکسورات سرمایه پایه
کسر از الیه :4
سرقفلی و افتايش سرمايه مالکانه حاصل از اورا بهادارسازی منابع در معرض ريسک مطابق پاراگراف 882
اين سند.
کسر 50درصد از سرمایه الیه  4و  50درصد از سرمایه الیه :2
( )iسرمايه گذاری در شرکت های فرعی مستقل مالی و بانکی تلفیق نرده.
نکته :فرض بر اين است که اين سند بر مبنای تلفیقی برای گروه های بانکی اجرايی شود.
( )iiسرمايه گذاری در سرمايه ساير مؤسساا مالی و بانکی (بنا بر صالحديد مقاماا ملی)
( )iiiسرمايه گذاری اقلیت حايت اهمیت در ساير نهادهای مالی.
 .Dتعریف اجزای سرمایه
( )iالیه :4
صرفاً مرتمل بر ابتارهای مالکانه دائمی سهامداران( سهام عادی منترره که بصورا کامل پرداخت شده
است و سهام ممتاز دائمی غیر تجمعی) و اندوختههای افرا شده ( ايجاد يا افتايش از طريق تخصتیص
در مد انباشته يا ساير منابع مازاد مانند صترف ستهام ،ستود انباشتته ،ذخیتره عتام و ذخیتره قتانونی).
اندوختههای افرا شده همچنین شامل وجوه عام ( مانند وجوه برای پوشش ريستک عتام بانکتداری در
کرورهای معین جامعه اقتصادی اروپا) با داشتن کیفیت مرابه که بتواند معیارهای زير را بر ورده کند:


تخصیص به وجوه بايد بعد از در مد انباشته پ

از کسر مالیاا يا در مد قبل از مالیتاا تعتديل

شده برای تمامی بدهی های مالیاتی بالقوه انجام شود.
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شوند.


وجوه بايد در دسترس بانک بوده تا زيان ها را بصورا نامیتدود و فتوری و بته میت

وقتو

پوشش دهد.


زيان ها نمی توانند مستقیماً از میل وجوه جبران شوند بلکه بايد در حساب سود و زيتان لیتاظ
شوند.

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران



وجوه و تغییراا ورودی و خروجی ن بايد بصورا جداگانه در حساب های منترره بانک افرتا

در مورد حساب های تلفیقی ،همچنین اين شامل منافع اقلیت در سهام واحدهای فرعی مستتقل کته
کمتر از مالکیت کامل هستند ،می شود .اين تعري

پايه از سرمايه ،ذخاير تجديتد ارزيتابی و ستهام

ممتاز تجمعی را مستثنی میکند.
( )iiالیه 2
( )aاندوخته های افشاء نشده واجد شرايط لیاظ شدن در اجتای تکمیلی سرمايه هستتند مرتروط بتر
اينکه اين اندوخته ها توسط ناظران پذيرفته شوند .اين قبیل اندوختهها شامل بخری از متازاد ستود
انباشته تجمعی پ

از کسر مالیاا بوده که بانک ها در برخی کرورها مجازنتد تتا ن را بته عنتوان

اندوخته افرا نرده نگهداری کنند .صرف نظر از اين حقیقت که ذخیره در ترازنامه شناسايی نمتی-
شود ،ن بايد واجد کیفیت باال و ويژگیهايی همانند ذخیره سرمايه افرا شتده باشتد ،همینطتور ،ن
نبايد توسط هر گونه اندوخته يا ساير بدهی های شناخته شده ،قفل شود بلکه بايد بصورا زادانته و
فوری جهت پوشش زيان های تی پیش بینی نرده در دسترس باشد .اين تعري

از اندوختتههتای

افرا نرده ارزش نهفته حاصل از نگهداری اورا بهادار در ترازنامه کمتر از قیمتت جتاری بتازار را
مستثنی میکند(به بخش زير رجو شود).
( )bذخایر تجدید ارزیابی به دو روش حاصل میشود .نخست ،در برخی کرتورها ،بانتکهتا (و ستاير
شرکت های تجاری) مجاز هستند تا دارايی های ثابت را بصورا متعارف شامل تمامی مرخصتاا از
زمانی به زمان ديگر همراستا با تغییراا در ارزش بتازار ،تجديتد ارزيتابی کننتد .در برختی از ايتن
کرورها ،میتان اين قبیل تجديد ارزيابیها توسط قانون تعیین میشود .تجديد ارزيابیهتايی از ايتن
دست در ترازنامه به عنوان ذخیره تجديد ارزيابی منعک

میشود.

دوم ،ارزش پنهان اندوختههای تجديد ارزيابی"نهفته" میتواند به عنوان نتیجه نگهداری بلندمتدا
اورا بهادار مالکانه ارزش گذاری شده در ترازنامه به بهای تاريخی تملک دارايی ارايه شود.
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بصورا میتاطانه ارزش گذاری شده  ،بصورا کامل احتمال نوستاناا قیمتت و فتروش اجبتاری را
کند .در مورد اندوختههای تجديد ارزيابی "نهفته" تخفی

منعک

 ٪88در خصوص تفتاوا بتین

ارزش دفتری تاريخی و ارزش بازار اعمال شده تا نوساناا بالقوه اين قالب از سرمايه میقق نرتده
و هتينه فرضی مالیاتی ن را منعک

کند.

( )cذخایر عام/اندوخته عام زیان-وام ( در خصوص بانکهای استتفاده کننتده از رويکترد استتاندارد

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

هر دو نو اندوختههای تجديد ارزيابی میتواند در اليه  2لیتاظ شتود مرتروط بتر ن کته دارايتی

برای ريسک اعتباری) :ذخاير يا اندوخته زيان -وام نگهداری شده در مقابل زيان هتای تتی کته در
حال حاضر شناسايی نرده اند بمنظور پوشش زيان هايی که متعاقباً حايت اهمیتت بتوده و بنتابراين
واجد شرايط لیاظ شدن در اجتای سرمايه تکمیلتی هستتند ،زادانته در دستترس باشتند .ذختاير
وابسته/منتسب در خصوص کاهش ارزش دارايی های مرخص يا ذختاير مربتوط بته بتدهی هتای
شناخته شده ،اعم از فردی يا گروهی ،بايد مستثنی شوند .افتون بر ن ،ذخاير عتام ،اندوختته عتام
زيان-وام واجد شرايط برای لیاظ شدن در اليه  ،2حداکثر میتدود بته  1.28درصتد دارايتی هتای
موزون به ريسک خواهد بود.
( )dابزارهای سرمایهای (بدهی/مالکانه) دوگانه .اين سرفصل مرتمل بر گستره ای از ابتارها بوده که
که به صورا توامان دارای ترکیبی از برخی ويژگیهای سرمايه ای و برخی ويژگی های بتدهی متی
باشند .مرخصاا دقیق ن ها از کروری به کرور ديگر متفاوا بوده ولی بايد التاماا زير را بر ورده
کنند:


فاقد وثیقه ،تبعی و کامال پرداخت شده باشند.



با اقدام شخص دارنده يا بدون موافقت مقام نظارتی ،قابل بازخريد نباشند.



بدون تعهد بانک به توق

نقل و انتقال ،جهت پوشش زيان در دسترس باشند ( بر خالف بدهی

های تبعی متعارف).


اگر چه ابتار سرمايهای ممکن است متضمن تعهد به پرداخت بهره ای که بصورا دايمتی قابتل
کسر يا چرم پوشی نیست ،باشند( بر خالف سود تقسیمی در خصوص سهام عادی) ،ن بايد در
هنگامی که سود وری بانک نتواند امکان پرداخت را فراهم کنتد ،بته تعويتق افتتادن تعهتداا
خدمتی را مجاز کند (مانند سهام ممتاز تجمعی).
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افتون بر ن ،موارد زيرنمونه هايی از ابتارهايی است که ممکن است واجد شرايط لیاظ شدن باشند:
سهام ممتاز بلند مدا در کانادا ،اورا بهادار سهام و اورا بلند مدا تبعی در فرانسه ،گواهی نامته
شرکت در لمان ،ابتارهای بدهی دايمی در انگلستان و ابتارهای بدهی قابل تبديل التام ور در اياالا
متیده .ابتارهای سرمايه بدهی که اين معیارهارا بر وردن نکنند ،ممکن استت واجتد شترايط لیتاظ
شدن در جت ( )eشوند.

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

سهام ممتاز تجمعی ،که اين ويژگی ها را دارند ،واجد شرايط لیتاظ شتدن در ايتن دستته هستتند.

( )eبدهی های تبعی مدتدار :مرتمل بر ابتارهای سرمايه ای بدهی تبعی فاقتد وثیقته متعتارف دارای
حداقل زمان مانده به سررسید ثابت ابتار اصلی  8سال و سهام ممتاز قابل بازخريد با دوره میتدود.
در طول  8سال خر به سررسید ،عامل تخفی

( استهالک) تجمعی  20درصد به ازای هر سال اعمال

شده تا کاهش ارزش اين ابتارها را به عنوان منبع مستمر ،منعک

کند .برخالف ابتارهای مرمول در

بخش ( ،)dاين ابتارها بصورا متعارف جهت پوشش زيان بانکی که بصورا مستمر نقل و انتقتاالا
را انجام می دهد ،در اختیار نخواهند بود .به اين دلیل ،اين گونه ابتارهاحداکثر میدود بته  80درصتد
اليه  1خواهند بود.

پیوست 2
رویکرد استاندارد -پیادهسازی و اجرای فرایند تطبیق ارزیابیها با اوزان ریسک
 .1به دلیل مسئولیت ناظران برای تخصیص ارزيابیهای ريسک اعتباری يک موسسه اعتبار سنجی مستقل واجتد
شرايط به وزنهای ريسکهای موجود در رويکرد استاندارد ،نها بايد فاکتورهای کمی و کیفی گوناگونی را بته
منظور ايجاد تمايت بین درجاا مرتبط ريسک بیان شده توسط هر يک از ارزيابیها متورد لیتاظ قترار دهنتد.
چنین فاکتورهای کیفی میتواند شامل مواردی از قبیل مجموعهای از ناشرانی که هر مؤسسه ن را پوشش می-
دهد ،طی

رتبهبندی که هر مؤسسه تخصیص میدهد ،معنی هر يک از اين رتبهبندیها و تعريت هتر يتک از

مؤسساا رتبهبندی از نکول باشد.
 .2پارامترهای قابل سنجش ممکن است به افتايش سازگاری بیرتر تطبیق ارزيتابیهتای ريستک اعتبتاری بته
وزن های ريسک موجود در رويکرد استاندارد کمک کند .پیوست حاضر ،خالصه پیرنهاداا کمیته را به منظتور
کمک به ناظران در خصوص فرايند تطبیق وزن ريسک ارايه میدهد .پارامترهتای معرفتی شتده در ادامته بته
منظور فراهم وردن رهنمودی برای ناظران بوده و هدف از ن ايجاد التاماا جديد يا تکمیلی بترای مؤسستاا
رتبهبندی اعتباری مستقل نمیباشد.
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 .3به منظور کمک به حصول اطمینان از اين که يک وزن ريسک مرخص برای يک ارزيابی ريسک اعتباری خاص
مناسب است ،کمیته توصیه میکند که ناظران نرخ نکول تجمعی را همراه با رتبته ريستک اعتبتاری يکستان
تخصیص يافته به تمامی اورا مورد ارزيابی قرار دهند .ناظران دو سنجه جداگانه را در خصتوص نترخ نکتول
تجمعی همراه با رتبه بندی ريسک موجود در رويکرد استاندارد در مورد هر يک از ن هتا متورد ارزيتابی قترار
میدهند؛ که در هر دو مورد ،نرخ نکول تجمعی برای يک دوره سه ساله اندازهگیری میشود.


معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

ارزیابی نرخهای نکول تجمعی -دو سنجه پیشنهادی

به منظور حصول اطمینان از اين که ناظران درکی از تجربه نکول بلند مدا در طول زمان را دارند ،نهتا بايتد
میانگین  10ساله نرخ نکول تجمعی سه ساله را هنگام وجود دادههای الزم ،مورد ارزيابی قرار دهند 231.بترای
مؤسساا رتبه بندی جديد يا برای نهايی که منطبق با بازه زمانی ده ساله برای دادههای نرخ نکول نیستتند،
ناظران میتوانند نظر مؤسساا مذکور را در خصوص میانگین نرخ نکول تجمعی سه ساله برای يتک دوره ده
ساله برای هر يک از رتبهبندیهای ريسک جويا شوند و چنین اطالعاتی را برای چنین ارزيابیهايی در مراحتل
بعد با هدف وزندهی ريسک مطالباتی که نها رتبهبندی میکنند ،مورد استفاده قرار دهند.



سنجه ديگری که ناظران بايد مورد توجه قرار دهند عبارا است از خرين نرخ نکول تجمعی سته ستاله کته
همراه با ارزيابی ريسک اعتباری انجام شده توسط هر يک از مؤسساا رتبهبندی اعتباری مستقل وجود دارد.

 .8هر دو سنجه با نرخهای نکول کل و تاريخی ارزيابیهای ريسک اعتباری که توسط کمیته گرد وری شده بتود و
چنین پنداشته میشود که نراندهنده سطح معادل ريسک اعتباری میباشند ،مقايسه میشوند.
 .8از ن جايی که انتظار می رود اطالعاا مربوط به نرخ نکول تجمعی سه ستاله نتتد مؤسستاا اعتبتار ستنجی
مستقل موجود است ،ناظران بايد قادر باشند تجربه نکول ارزيابیهتای يتک ارزيتابی مؤسسته اعتبارستنجی
مستقل خاص را با نهايی که توسط ساير نهادهای رتبهبندی منترر میشود ،به ويژه نهادهای عمده خاصتی
که تعداد مرابهی را رتبهبندی میکنند ،مقايسه کنند.

تطبیق رتبهبندی ریسک با وزنهای ریسک با استفاده از نرخهای نکول تجمعی

0

 ،به عنوان مثال ،ناظران متوسط نرخهای نکول تجمعی سه ساله را برای ناشران تخصیص یافته به هر درجه رتبهبندی (گروه) برای
 در سالمحاسبه کردند.
تا
تمامی سال ها در دوره ده ساله از
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مؤسساا اعتبار سنجی مستقل انجام میشود ،هر يک از سنجههای نرخ نکول تجمعی مطروح متیتوانتد بتا
ارزشهای مرجع و الگوی زير مقايسه شود.


برای هر گام در يک مقیاس رتبهبندی موسسه اعتبارسنجی مستقل ،يک متوسط ده ساله از نرخ نکول تجمعی
سه ساله با يک نرخ مرجع بلند مدا که نران دهنده تجربه بلند مدا بینالمللی از نکول ارزيابیهای ريستک
است ،مقايسه میشود.



معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .8به منظور کمک به ناظران برای تعیین وزنهای ريسک مناسب در ارتباط بتا رتبتهبنتدی ريستک کته توستط

به همین ترتیب ،برای هر مرحله در مقیاس رتبه بندی مؤسسه اعتبارسنجی مستقل ،دو مقدار خر از نرخ نکول
تجمعی سه ساله با نرخهای الگوی ن مقايسه میشود .چنین مقايسهای به منظور تعیین اين موضو است که
يا جديدترين اطالعاا مؤسسه اعتبار سنجی مستقل در خصوص ارزيابی ريسک اعتباری در میدوده نرخهای
الگوی نظارتی قرار دارد يا خیر؟

 .8جدول  1چارچوب کلی برای چنین مقايسههايی را ترريح میدهد.

جدول 1
مقایسه سنجههای نرخ نکول تجمعی
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تجربه بین المللی (حاصتل از

مؤسستتته اعتبارستتتنجی

تجتتارب ترکیبتتی مؤسستتاا اصتتلی

مستقل

رتبهبندی)
تنظیم شده توسط کمیته بال

مقايسه شود با

به عنوان يک رهنمود

میاسبه شده توسط ناظران
ملی بر مبنای اطالعاا مربوط بته نکتول

موسسه اعتبارسنجی مستقل
نرخ نکول تجمعی بلندمتدا

متوسط ده ساله نرخ نکول

مرجع

تجمعی سه ساله
الگوهای نرخ نکول تجمعی

دو مقدار اخیر از نرخ نکول
تجمعی سه ساله

0

 باید توجه داشت که هر یک از مؤسسات رتبهبندی اصلی نیز باید مشمول این مقایسات باشند ،به نحوی که تجربه فردی آنها با تجربه کلبینالمللی مقایسه شود.
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معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .4مقایسه متوسط بلند مدت نرخ نکول تجمعی سه ساله با یک نرخ نکول تجمعی "مرجع"

 .8برا ی هر طبقه ريسک اعتباری در رويکرد استاندارد سند حاضر ،نرخ نکول تجمعی بلندمتدا مرجتع متنتاظر،
اطالعاتی را برای ناظران در مورد تجربه نکول اين نرخها در سطح بینالمللی فراهم می ورد .انتظتار نمتیرود
میانگین ده ساله ارزيابی خاص يک مؤسسه اعتبار سنجی مستقل دقیقاً منطبق بر نرخ نکول تجمعی مرجع بلند
مدا باشد .نرخ نکول تجمعی بلندمدا به عنوان رهنمودی برای ناظران بوده و به عنوان هدفی که مؤسستاا
اعتبار سنجی مستقل بايد به ن برسند ،نمیباشد .نرخ نکول تجمعی سه ساله مرجع بلندمدا برای هر يک از
طبقاا ريسک اعتباری تعیین شده توسط کمیته بر مبنای مراهداا کمیته از تجربه نکول گتارش شده توسط
مؤسساا اصلی رتبهبندی در سطح بینالمللی ،در جدول  2ارايه شده است.

جدول 2
نرخ پیشنهادی در خصوص نکول تجمعی سه ساله "مرجع" بلند مدت

A

ارزيابی S&P
(موديت)

A

AA-AA

(

(
)A

متوسط  20ساله نرخ نکول تجمعی سه ساله
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 .2مقایسه آخرین نرخ نکول تجمعی سه ساله مؤسسه اعتبار سنجی مستقل با نرخهای نکول تجمعی الگو

 .8از نجايی که نرخهای نکول تجمعی مؤسسه اعتبار سنجی مستقل به منظور تطبیق دقیق با نترخهتای مرجتع
نمیباشد ،مهم است که اطالعاا بهتری در مورد باالترين میتان نرخ نکول تجمعی کته بترای هتر ارزيتابی و
بنابراين برای هر وزن ريسک موجود در رويکرد استاندارد ،قابل قبول است ،فراهم يد.
 .10نظر کلی کمیته اين است که حدود باال برای نرخ های نکول تجمعی به عنوان راهنمايی بترای نتاظران بتوده و
ضرورتاً به عنوان التاماا اجباری در نظر گرفته نمیشود .بنابراين ،عبور از حد باالی نرخ نکول تجمعی ،لتومتاً
ناظران را ملتم به افتايش وزن ريسک مرتبط با ارزيابی خاص در تمامی موارد نمیکند .ايتن موضتو زمتانی
است که ناظران متقاعد شده باشند که نتايج باالتر نرخ نکول تجمعی از يک علت موقت و نه از استانداردهای
ارزيابی ريسک اعتباری ضعی تر ،ناشی شده است.
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ريسک و برای استفاده به منظور يک وزن ريسک معین قرار میگیرد يا خیر ،دو الگو برای هر ارزيتابی تنظتیم
میشود که عبارتند از الگوی سطح "پايش" و الگوی " نقطه شرو ".
( )aالگوی سطح پایش
 .12فراتر رفتن از الگوی نرخ نکول تجمعی سطح "پايش" داللت دارد بر اين که تجربه فعلی نکول يک مؤسسته
رتبه بندی در خصوص يک رتبه خاص ارزيابی ريسک اعتباری به طور قابتل تتوجهی بیرتتر از تجربته نکتول

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .11به منظور کمک به ناظران در تفسیر اين موضو که يا نرخ نکول تجمعی در میدوده قابل قبول برای رتبهبندی

بینالمللی میباشد .اگرچه به طور کلی هنوز چنین ارزيابیهايی برای وزنهای ريستک مربتوط واجتد شترايط
میباشد ،اما از ناظران انتظار می رود با مؤسسه اعتبارسنجی مستقل مربوطه به منظور درک چرايی بدتر شتدن
قابل توجه تجربه نکول ،مرورا کنند .اگر ناظران دريابند که تجربه نکتول بیرتتر منجتر بته استتانداردهای
ضعی تری در ارزيابی ريسک اعتباری میشود ،از نها انتظار می رود يک طبقه باالتر ريستک را بته ارزيتابی
ريسک اعتباری مؤسسه اعتبار سنجی مستقل تخصیص دهند.
( )bالگوی نقطه شروع
 .13فراتر رفتن از شاخص الگوی نقطه شرو داللت دارد بر اين که تجربه نکول يک مؤسسه رتبهبندی به انتدازه
قابل توجهی باالتر از تجربه نکول تاريخی در سطح بینالمللی برای يک درجه مرتخص ارزيتابی ،متیباشتد.
بنابراين ،فرض اين است که استانداردهای مؤسساا اعتبارسنجی مستقل برای ارزيابی ريسک اعتباری خیلی
ضعی

بوده يا اينکه بطور مناسبی به کار گرفته نرده است .اگر نرخ نکول تجمعی سه ساله مراهده شده ،در

دو سال متمادی فراتر از سطح نقطه شرو باشد ،از ناظران انتظار میرود ارزيتابی ريستک را بته يتک طبقته
ريسک با مطلوبیت کمتر انتقال دهند .با اين وجود ،اگر ناظران تعیین کنند که نرخ نکول تجمعی باالتر مراهده
شده منجر به استانداردهای ارزيابی ضعی تر نمی شود ،بنابراين وزن ريسک اصلی را بر مبنای قضتاوا ختود
حفظ مینمايند.
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 .18در تمامی موارد که ناظران تصمیم به عدم تغییر طبقه ريسک دارند ،ممکن است که بر رکن  2سند حاضر اکتفا
کرده و بانکها را به صورا موقت به نگهداری سرمايه بیرتر يا ايجاد ذخاير باالتر ترغیب نمايند.

00

 به عنوان مثال ،اگر ناظران تعیین کنند که تجربه نکول بیشتر ،یک پدیده موقت میباشد ،شاید به این دلیل که آن نشان دهنده یک شوک بدرونزایا موقت مانند بالیای طبیعی باشند ،وزندهی ریسک پیشنهادی در رویکرد استاندارد هنوز قابل اجرا و استفاده میباشد .به همدین ترتیدب ،نقدض سدطح
نقطه شروع توسط چندین مؤسسه اعتبارسنجی مستقل به طور همزمان میتواند نشان دهنده یک تعییر موقت در بازار یا شوک برونزا در برابدر از دسدت
دادن استانداردهای اعتباری باشد .در هر دو صورت ،از ناظران انتظار میرود که ارزیابیهای مؤسسه اعتبارسنجی مستقل را به منظور حصول اطمیندان از
این که تجربه نکول بیشتر نتیجه کاهش استانداردهای ارزیابی ریسک اعتباری نیست؛ مورد پایش قرار دهند.
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وجود خواهد داشت؛ اين موضو زمانی است که مؤسسه اعتبارسنجی مستقل قادر باشد نران دهد کته نترخ
نکول تجمعی سه ساله ن کاهش يافته و برای دو سال متمادی پايینتر از سطح پايش قرار میگیرد.
( )cواسنجی نرخهای نکول تجمعی الگو
 .18پ

از بررسی روشهای متنو  ،کمیته بال تصمیم گرفت که از شبیهسازی مونت کتارلو بته منظتور واستنجی

سطوح پايش و همچنین نقطه شرو برای هر طبقه ارزيابی ريسک اعتباری استفاده نمايتد .بته طتور ختاص،

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .18زمانی که ناظران طبقه ريسک را افتايش داده باشند ،فرصتی دوبارهای برای تطبیق بتا طبقته اصتلی ريستک

سطوح پايش پیرنهادی از صدک  88ام فاصله اطمینان و سطح نقطته شترو از صتدک  88/8ام استتخراج
گرديد .شبیه سازی بر مبنای داده های تاريخی نکول در دستترس عمتوم مربتوط بته مؤسستاا رتبتهبنتدی
بینالمللی مهم ،میباشد .سطوح به دست مده از هر يک از طبقاا ارزيابی ريسک در جدول  3ارايه شده کته
ارقام تا يک رقم اعرار گرد شده است:
جدول 3

الگوهای پیشنهادی نرخ نکول تجمعی سه ساله
AAA

ارزیا
-AA

BBB

A

بی ( S&Pمودیز)

(

)(A

BB

(Baa

B

)(Ba

)

)(B

)Aaa-Aa
ستتطح

٪0.8

٪1

٪11

٪2.8

28.8
٪

پايش
ستتطح

٪1.2

٪3

٪1.3

12.8

٪38

٪

نقطه شرو

3
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ترتیبات سرمایهای برای مبادالت ابطال شده و معامالت خارج از سیستم پرداخت در مقابل تحویل ()Non-DvP
.I

اصول فراگیر

 .1بانکها بايد به ايجاد ،بکارگیری و بهبود سیستمهايی برای ردگیری و پايش منابع در معترض ريستک اعتبتاری
ناشی از معامالا ابطال شده و تسويه نرده به منظور فراهم وردن اطالعاا مديريت که اقداماا به هنگتامی را
در چارچوب پاراگرافهای  88و  88سند حاضر تسهیل مینمايد ،ادامه دهند.

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

پیوست 3

 .2معامالا تسويه شده در سیستم  238 DvPکه مبادله همتمان اورا بهادار در مقابل وجه نقد را فتراهم متیکنتد،
بانکها را در معرض ريسک زيان ناشی از تفاوا بین قیمت توافق شده برای تسويه و قیمت جاری بتازار قترار
میدهد (به عبارا ديگر منابع در معرض ريسک جاری مثبت) .معامالتی که در ن وجه نقد بدون دريافت موضو
معامله (اورا بهادار ،ارز ،طال يا کاال) پرداخت شده است يا بالعک

 ،موضو معامله تیويل شده است بدون ن

که وجه نقد دريافت شده باشد ( Non-DvPيا تیويل زاد) بانک را در معرض ريسک زيان کل مبلغ پرداختی يتا
کل دارايی تیويل شده قرار میدهد .قواعد جاری ،پوششهای سرمايهای خاص کته دو نتو منتابع در معترض
ريسک مذکور را تبیین میکند ،تنظیم میکنند.
 .3ترتیباا سرمايه ای مرتبط برای تمامی معامالا اورا بهادار ،ابتارهای ارزی و کاالهتا کته ريستک تستويه يتا
تیويل همراه با تأخیر را ايجاد میکنند ،قابل اجرا است .معامالا مذکور شامل نهايی که در اتا هتای پاياپتای
رسمی که ارزشگذاری مبتنی بر بازار نها به شکل روزانه و پرداخت حسابهای وديعه بترای تغییتراا روزانته
انجام میشود و در بردارنده عدم تطبیق در معامالا است ،میباشد .قراردادهای بازخريدی و بازخريد معکوس و
همچنین قرضدهی و قرض گیری اورا بهادار که تسويه ناموفق داشتهاند از اين ترتیباا سترمايهای مستتثنی
میشوند.238
 .8در موارد مرکالا سیستمی تسويه يا تهاتر ،ناظران ملی ممکن است بنابر صالحديد ،از التام پوشش سرمايهای
تا زمان رفع مرکل ،چرمپوشی نمايند.
 .8عدم توانايی طرف مقابل در تسويه يک معامله ،در سند حاضر به عنوان نکول مرتبط با موضو ريسک اعتبتاری
لیاظ نمیگردد.

در راستای هدف سند حاضر ،معامالت  DvPشامل معامالت پرداخت در مقابل پرداخت ( )PvPمیشود.
تمامی قراردادهای بازخریدی و بازخرید معکوس ،همچنین قرضدهی و قرضگیری اوراق بهادار ،شامل آنهایی که منجر به تسویه
نشدهاند ،طبق پیوست  4یا بخشهای کاهش ریسک اعتباری در سند حاضر ،مورد لحاظ قرار میگیرند.
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وزن ريسک برای منابع در معرض ريسک ناشی از تیويل زاد ناموفق ،ممکن است احتمال نکولی را در شرايطی
که منابع در معرض ريسک ديگری در دفتر بانکی بر مبنای رتبهبندی مستقل طرفهای مقابل نداشته باشند ،بته
نها تخصیص دهند .بانکهايی که از رويکرد رتبهبندی داخلی پیررفته استفاده میکننتد ،متیتواننتد زيتان بتا
فرض نکول معادل  88درصد را به جای تخمین ن تا زمانی که برای تمامی منابع در معترض ريستک ناشتی از
معامالا تسويه نرده به کار گرفته شود ،لیاظ نمايند .به عنوان يک گتينه جايگتين ،بانکهای استفاده کننده از
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 .8بانکهايی که از رويکرد مبتنی بر رتبهبندی داخلی برای ريسک اعتباری استفاده میکنند ،در بته کتارگیری يتک

رويکرد رتبهبندی داخلی میتوانند وزنهای ريسک رويکرد استاندارد يا وزن  100درصد را انتخاب کنند.
.II

الزامات سرمایهای

 .8برای معامالا  ،DvPاگر پرداختها بعد از  8روز کتاری از تتاريخ تستويه انجتام نرتود ،بانتک بايتد پوشتش
سرمايه ای از طريق ضرب منابع در معرض ريسک مثبت جاری معامله در فاکتور مناسب طبق جدول  ،1میاستبه
کند.
جدول 1
تعداد روزهای کاری بعدد از تداری
توافقی تسویه

ضدددریب
ریسک متناظر

از  8تا 18

٪8

از  18تا 30

٪80

از  31تا 88

٪88

 88يا بیرتر

٪100

يک دوره منطقی گذار به منظور ارتقا سیستم اطالعاا بانکها در راستتای توانمنتدی نهتا بترای رديتابی تعتداد
روزهای بعد از تاريخ توافقی تسويه بايد مجاز شمرده شده و پوشش سرمايهای متناظر میاسبه شود.
 .8برای معامالا غیر ( DvPبه عبارا ديگر ،تیويلهای زاد) ،بعد از اولین پرداخت  /تیويل طبق قترارداد ،بتانکی
که پرداخت را انجام داده است ،منابع در معرض ريسک خود را به عنوان وام لیاظ میکنتد؛ ايتن در شترايطی
است که اگر موضو قرارداد تا پايان روز کاری ،دريافت نرده باشد  .اين بدان معنی است که بانتک استتفاده
اگر زمان پرداخت دو طرف معامله ،از حیث حوزه زمانی یکسان باشد ،تسویه دو طرف در یک روز در نظر گرفته میشود .به عنوان مثال ،اگدر بدانکی
در توکیو در روز ( xزمان استاندارد ژاپن) ین منتقل کند و دالر آمریکا از طریق  CHIPSدر روز ( xزمان استاندارد آمریکا) دریافت کندد ،تسدویه در یدک
روز در نظر گرفته میشود.
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ريسک در دفتر بانکی است در ارتباط با منابع در معرض ريسک طرف مقابل به کار خواهتد گرفتت .بته همتین
طريق ،بانکهای استفاده کننده از رويکرد استاندارد از وزنهای ريسک استاندارد مندرج در سند حاضر استتفاده
خواهند کرد .با اين وجود ،زمانی که منابع در معرض ريسک از اهمیت زيادی برخوردار نباشد ،بانتکهتا ممکتن
است وزن ريسک  100درصد همسان را برای منابع در معرض ريسک مذکور به منظور اجتناب از ارزيابی کامتل
اعتباری ،انتخاب کنند .اگر پنج روز کاری بعد از دومین تاريخ پرداخت/تیويل طبق قرارداد ،طرف دوم معامله بته
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کننده از رويکرد رتبهبندی داخلی فرمول مناسب مقرر در اين سند را همانند نچه برای ستاير منتابع در معترض

صورا مؤثر رخ ندهد ،بانکی که اولین پرداخت را انجام میدهد ،کل مقدار ارزش انتقتال داده شتده بته اضتافه
هتينه های جايگتينی را در صورا وجود از سرمايه کسر خواهد کرد .ترتیباا مذکور ،مادامی که پرداخت/تیويل
طرف دوم به صورا مؤثری صورا گیرد ،اعمال خواهد شد.

پیوست 4
ترتیبات ریسک اعتباری طرف مقابل و خالصسازی بین محصولی
 .1اين قاعده ،روشهای مجاز برای تخمین منابع در معرض نکول ( )EADيا مقدار منتابع در معترض ريستک
برای ابتارهايی با ريسک اعتباری طرف مقابل ( )CCRرا طبق چارچوب ستند حاضتر معرفتی متیکنتد.
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بانک ها ممکن است برای استفاده از يک روش مدل سازی داخلی با بر ورده ساختن التامتاا و مرخصتاا
معرفی شده در اين بخش ،به دنبال تأيید نظارتی باشند .ساير بانکها همچنین میتوانند از روش استاندارد
يا روش منابع در معرض ريسک جاری استفاده کنند.
.I

تعاریف و اصطالحات عمومی

 .2اين بخش واژههايی را که در اين متن مورد استفاده قرار میگیرد ،تعري میکند.
.A

اصطالحات عمومی



ریسک اعتباری طرف مقابل ( )CCRعبارا است از ريسکی که طرف مقابل يک معامله قبل از تسويه نهايی
جرياناا نقد معامله نکول کند .زيان اقتصادی زمانی ايجاد میشود که معامالا يا پرتفوی معامالا با طرف
مقابل دارای ارزش اقتصادی مثبت در زمان نکول باشد .بر خالف منابع در معرض ريسک اعتباری بانتک از
طريق اعطای تسهیالا که يک جانبه بوده و فقط بانک تسهیالا دهنده بتا ريستک زيتان مواجته استت،
ريسک اعتباری طرف مقابل ريسک دوجانبه زيان را ايجاد میکند :ارزش بازار معامله میتواند برای هر يک

در سند حاضر ،واژه "منابع در معرض نکول" و "مقدار منابع" به منظدور شناسدایی سدنجه هدای منبدع در معدرض ریسدک تحدت شدرایط رویکدرد
رتبهبندی داخلی و رویکرد استاندارد برای ریسک اعتباری ،بکار میروند.
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متغیر باشد.
.B

انواع معامالت



معامالت تسویه طوالنی ،معامالتی هستند که طرف مقابل ،تیويل يک اورا بهادار ،يک کاال يتا يتک ارز در
مقابل وجه نقد ،ساير ابتارهای مالی يا کاالها يا بالعک

در تاريخ تیويل يا تسويه تعیین شده در قترارداد

که بیش از حداقل استاندارد بازار برای اين نو از ابتار مرخص و پنج روز بعتد از تتاريخ ورود بانتک بته

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

از طرفین ،مثبت يا منفی باشد .ارزش بازار غیرقطعی بوده و با تغییر عوامل بازار پايه میتواند در طول زمان

معمامله میباشد را متعهد میشود.


معامالت تأمین مالی اوراق بهادار ( )SFTsمعامالتی هستند از قبیل قراردادهای بازخريد ،بازخريد معکوس،
قرضدهی و قرضگیری اورا بهادار و تمديد وام جهت معامله اورا بهادار که ارزش معامله به ارزشهای
بازار بستگی داشته و معامالا اغلب منوط به توافقاا قرضگیری از کارگتار اورا بهادار میباشد.



تمدید وام جهت معامله اوراق بهادار معامالتی هستند کته در ن يتک بانتک اعتبتاراا (تستهیالتی) را در
ارتباط با خريد ،فروش ،نگهداری يا مبادله اورا بهادار تمديد متیکنتد .تمديتد وام جهتت معاملته اورا
بهادار ،ساير وامها که توسط اورا بهادار توثیقی تضمین میشود را دربر نمیگیرد .به طور کلتی ،در ايتن
معامالا ،میتان وام به وسیله اورا بهاداری که ارزش ن بیرتر از مقدار وام است ،تضمین میشود.

.C

مجموعه معامالت پوششی ،خالصسازی و اصطالحات مرتبط



مجموعه معامالت خالصسازی ،گروهی از معامالا هستند با يک طرف مقابل که مرروط بته يتک قترارداد
خالص سازی دوجانبه الزم االجرا قانونی میباشد که اين خالصسازی برای اهداف سرمايه نظارتی تیتت
شرايط مندرج در پاراگرافهای  )i(88تا ( 88 )vاين پیوست مورد شناسايی قرار میگیرد و در اين سند بتا
مفاهیم تکنیکهای کاهش ريسک اعتباری يا قواعد خالصسازی بین میصتولی منتدرج در ايتن پیوستت
نگاشته شده است .هر معاملهای که مرروط به ترتیباا خالصسازی دوجانبه الزماالجرا قانونی کته بترای
اهداف سرمايهای شناسايی شده است ،بايد به عنوان مجموعه معامالا خالصسازی ختود معاملته بترای
هدف اين قواعد تفسیر شوند.



وضعیت ریسک عدد ريسکی است که به يک معامله تیت روش استاندارد ريستک اعتبتاری طترف مقابتل
(مندرج در اين پیوست) با استفاده از الگوريتم نظارتی تخصیص داده میشود.
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واحد است که فقط مانده نها برای تعیین مقدار منبتع در معترض ريستک يتا  EADدر روش استتاندارد
ريسک اعتباری طرف مقابل مرتبط میباشد.


توافق قرضگیری از کارگزار اوراق بهادار يک توافق قراردادی يا شروط يک قترارداد کته طتی ن طترف
مقابل معامله بايد زمانی که منابع در معرض ريسک طرف دوم به طرف اول بیرتر از ستطح تعیتین شتده
باشد ،وثیقه تأمین کند.



معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران



مجموعه معامالت پوششی گروهی از وضعیتهای ريسک ناشی از معامالا در يک مجموعه ختالصستازی

آستانه نهایی برابر است با بیرترين مقدار مانده استفاده نرده يک منبع در معرض ريسک؛ تا زمتانی کته
شخصی دارای حق فراخوان برای تأمین وثیقه باشد.



دوره حاشیهای ریسک دوره زمانی از خرين تبادل وثیقهای است که يک مجموعه معامالا خالصسازی با
طرف مقابل در حال نکول را پوشش داده تا زمانی که ن طرف مقابل وضعیت خود را بسته و ريستک بتازار
منتج شده ،دوباره پوشش داده شود.



سررسید مؤثر در روش مدل داخلی برای مجموعه معامالا خالص سازی با سررسید بیرتر از يتک ستال،
عبارا است از نسبت مجمو منابع در معرض ريسک مورد انتظار در طول دوره زمتانی معتامالا در يتک
مجموعه خالص سازی که با نرخ بازده بدون ريسک تنتيل شده است؛ تقسیم بر مجمو منابع در معترض
ريسک مورد انتظار در طول يک سال در مجموعه خالص سازی که با نرخ بازده بدون ريسک تنتيتل شتده
است .سررسید مؤثر مذکور میتواند به منظور انعکاس ريسک تجديد از طريق جايگتين کتردن منتابع در
معرض ريسک مورد انتظار با منابع در معرض ريسک مورد انتظار مؤثر برای پیشبینی افقهای يک ستال،
تعديل شود .فرمول مربوطه در پاراگراف  38ارايه شده است.



خالص سازی بین محصولی عبارا است از شمول معتامالا مربتوط بته طبقتاا متفتاوا میصتوالا در
مجموعه خالصسازی يکسان که بر مبنای قواعد خالصستازی بتین میصتولی منتدرج در ايتن پیوستت
میباشد.



ارزش جاری بازار ( )CMVعبارا است از ارزش خالص بازار پرتفوی معامالا با طرف مقابل در مجموعته
خالصسازی .ارزشهای بازار مثبت و منفی در میاسبه ارزش جاری بازار مورد میاسبه قرار میگیرد.
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توزیع ارزشهای بازار عبارا است از پیشبینی توزيع احتمال ارزشهای خالص بتازار معتامالا در يتک
مجموعه خالصسازی برای تاريخهايی در ينده (افق پیشبینی) با فرض ارزش بازار میقق شده معامالا
مذکور تا زمان حال.



توزیع منابع در معرض ریسک عبارا است از پیشبینی توزيع احتمال ارزشهای بازار کته از طريتق قترار
دادن وضعیتهای پیشبینی ارزشهای خالص مثبت و منفی بازار برابر با صفر به دست می يد ( ايتن امتر

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .Dتوزیعهای احتمال

اين حقیقت را لیاظ می کند که زمانی که بانک پولی به طرف مقابل بدهکار باشد ،دارای منتابع در معترض
ريسک در ارتباط با ن طرف مقابل نیست).


توزیع ریسک-خنثی عبارا است از توزيع ارزشهای بازار يا منابع در معرض ريسک در يک دوره زمتانی
ينده که توزيع مذکور با استفاده از ارزشهای ضمنی بازار از قبیل نوساناا ضمنی میاسبه میشود.



توزیع واقعی عبارت است از توزيع ارزشهای بازار يا منابع در معرض ريسک در يک دوره زمانی ينده کته
توزيع مذکور با استفاده از ارزشهای تاريخی يا میقق شده از قبیل نوساناا میاسبه شده بتا استتفاده از
تغییراا نرخ و قیمت گذشته ،میاسبه میشود.

.E

سنجهها و تعدیالت منابع در معرض ریسک



منابع در معرض ریسک جاری عبارا است از عدد بترگتر میان صفر يا ارزش بازار يک معامله يا پرتفوی از
معامالا در يک مجموعه خالصسازی با طرف مقابل که با نکول طرف مقابل زيان میکند با اين فرض کته
هیچ نو احیای ارزش برای ن معامالا در زمان ورشکستگی وجود نداشته باشد .منابع در معرض ريسک
جاری اغلب به عنوان هتينه جايگتينی نامیده میشود.



منابع در معرض ریسک حداکثری عبارا است ازصدک باالی توزيع منتابع در معترض ريستک (نوعتاً 88
درصد يا  88درصد) در يک دوره زمانی مرخص در ينده قبل از تاريخ معامله دارای طوالنیترين سررسید
در مجموعه خالصسازی .ارزش منابع در معرض ريسک حداکثری نوعاً برای تاريخهای ينتده زيتادی تتا
زمان طوالنیترين تاريخ سررسید معامالا در مجموعه خالصسازی حاصل میشود.



منابع در معرض ریسک مورد انتظار عبارا است از میانگین توزيع منابع در معرض ريسک در هتر تتاريخ
مرخصی در ينده ،که قبل از معامله با طوالنیترين سررسید ،به تاريخ سررستید برستد .اررش منبتع در
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مجموعه خالصسازی حاصل میشود.


منبع در معرض ریسک مورد انتظار مؤثر در يک تاريخ مرخص عبارا است از حتداکثر منبتع در معترض
ريسک مورد انتظاری که در ن تاريخ يا هر زمان زودتر به وقو میپیوندد .به عنوان يک تعري

جايگتين،

ممکن است برای يک تاريخ مرخص به عنوان منبع در معرض ريسک مورد انتظار بترگتر در ن تاريخ يتا
منبع در معرض ريسک مؤثر در تاريخ قبلی تعري

شود .به عنوان نتیجه ،منبع در معترض ريستک متورد

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

معرض ريسک مورد انتظار ،نوعاً برای تعداد زيادی از تاريخهای ينده تا طوالنیترين تتاريخ معتامالا در

انتظار مؤثر عبارا است از منبع در معرض ريسک مورد انتظار که در طول زمان کاهری نمیباشد.


منبع در معرض ریسک مثبت مورد انتظار ( )EPEعبارا است از میانگین موزون منابع در معترض ريستک
مورد انتظار در طول زمان که وزنها ،نسبتی از کل بازه زمانی است که يک منبع در معترض ريستک متورد
انتظار نران می دهد .هنگام میاسبه حداقل التام سرمايهای ،میانگین در طول سال اول لیاظ میشود؛ يتا
اگر تمام قراردادها در مجموعه خالصسازی قبل از يک سال سررسید شوند ،میانگین در طول دوره زمتانی
قرارداد با طوالنیترين زمان سررسید در مجموعه خالصسازی ،لیاظ میشود.



منابع در معرض ریسک مثبت مؤثر مورد انتظار ( EPEمؤثر) عبارا است از میانگین متوزون در طتول دوره
زمانی منبع در معرض ريسک مورد انتظار مؤثر در طول يک سال يتا اگتر تمتامی قراردادهتا در مجموعته
خالصسازی قبل از يک سال سررسید شوند ،میانگین در طول دوره زمتانی قترارداد بتا بیرتترين زمتان
سررسید در مجموعه خالصسازی ،لیاظ میشود که در اين حالت وزنها نسبتی از کل بازه زمانی است که
يک منبع در معرض ريسک مورد انتظار نران میدهد.



تعدیل ارزشگذاری اعتباری عبارا است از تعديل در ارزش گتذاری بتا میتانگین قیمتت بتازار پرتفتوی
معامالا با طرف مقابل .تعديل مذکور ،ارزش بازار ريسک اعتباری را به واسطه هرگونه شکست در عمل به
توافقاا قراردادی با طرف مقابل نران میدهد .اين تعديل ممکن است نراندهنتده ارزش بتازار ريستک
اعتباری طرف مقابل يا ارزش بازار ريسک اعتباری هر دو طرف يعنی بانک و طرف مقابل باشد.



تعدیل یک طرفه ارزشگذاری اعتباری عبارا است از تعديل ارزشگذاری اعتباری که نراندهنتده ارزش
بازار ريسک اعتباری طرف مقابل بانک میباشد ،اما ارزش بازار ريسک اعتباری بانک نسبت به طرف مقابل
را نران نمیدهد.
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ریسک تجدید عبارا است از مقداری که منبع در معرض ريسک موردانتظار مثبت کمتتر از مقتدار واقعتی
بیان شود؛ اين زمانی است که انتظار می رود معامالا ينده با طرف مقابل به صورا مستمر انجام پذيرفته،
اما منبع در معرض ريسک اضافی ايجاد شده توسط معامالا ينده متذکور در میاستبه منبتع در معترض
ريسک مثبت مورد انتظار لیاظ نرود.



ریسک همبستگی معکوس منابع در معرض ریسک با کیفیت اعتباری طرف مقابل کلی ،زمانی ايجاد میشتود

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

.F

ریسکهای مرتبط با ریسک اعتباری طرف مقابل

که احتمال نکول طرفهای مقابل ،دارای همبستگی مثبتی با عوامل کلی ريسک بازار باشد.


ریسک همبستگی معکوس منابع در معرض ریسک با کیفیت اعتباری طرف مقابل خاص ،زمانی ايجاد میشود
که منبع در معرض ريسک به يک طرف مقابل معین ،با احتمال نکول طرف مقابل به واسطه ماهیت معامالا
با ن ،همبستگی مثبت داشته باشد.

.II

گستره اجرا

 .3روشهايی برای میاسبه مقدار منبع در معرض ريسک تیت رويکرد استاندارد ريسک اعتباری يا منتابع در
معرض نکول تیت رويکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی در خصوص ريسک اعتباری ،کته در پیوستت حاضتر
توصی شد ،در مورد معامالا تأمین مالی اورا بهادار و اورا مرتقه  OTCاستفاده خواهد شد.
 .8اين ابتارها عموماً مرخصههای خالصه زير را نران میدهد:


معامالا ،يک منبع در معرض ريسک با ارزش بازار جاری را ايجاد میکند.



معامالا ،دارای ارزش ينده تصادفی مبتنی بر متغیرهای بازار میباشد.



معامالا ،تبادل پرداختها يا تبادل يک ابتار مالی (شامل کاالها) در برابر پرداخت را ايجاد میکنند.



معامالا با يک طرف مقابل مرخص در برابر چیتی که احتمال منیصر به فرد نکول بتوانتد تعیتین شتود،
انجام میشود.238

 .8ساير مرخصاا مرترک معامالا که بايد پوشش داده شود ،میتواند شامل موارد زير باشد:


وثیقه ممکن است برای کاهش ريسک منابع ،مورد استفاده قرار گیرد و اين موضو بته صتورا ذاتتی در
ماهیت برخی معامالا وجود دارد.



تأمین مالی کوتاهمدا ممکن است هدف اولیهای باشد که در ن معامالا اغلب شامل تبادل يک دارايی بتا
دارايی ديگر (نقد يا اورا بهادار) برای نسبتاً يک دوره کوتاه مدا و معموالً برای هدف تجاری تأمین مالی،

 - 0معامالتی که در آنها احتمال نکول بر مبنای مجموعه معامالت تعریف میشود ،مشمول این ترتیبات ریسک اعتباری طرف مقابل نمیشود.
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منظور رسیدن به يک هدف تعري شده ،شکل میدهد.


خالصسازی ممکن است برای کاهش ريسک مورد استفاده قرار گیرد.



وضعیت ها به صورا متناوب بر مبنای متغیرهای بازار (اغلب به صورا روزانته) متورد ارزشگتذاری قترار
میگیرند.



تجديد نظر در میتان وديعه ممکن است بکار گرفته شود.
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میباشند .عمل دو طرف معامالا ،نتیجه تصمیماا جداگانه نیست بلکه يک کتل غیرقابتل تفکیتک را بته

 .8ارزش صفر منبع در معرض ريسک برای ريسک اعتباری طرف مقابل ،می تواند به قراردادهتای مرتتقه يتا
 SFTsکه دارای مانده با نهاد تهاتر مرکتی (به عنوان مثال ،اتا پاياپای) میباشد ،نستبت داده شتود .ايتن
موضو به منابع در معرض ريسک اعتباری طرف مقابل ناشی از معامالا مرتقه و  SFTsکه توستط نهتاد
تهاتر مرکتی پذيرفته نمیشود ،کاربرد ندارد .به عالوه ،ارزش صفر منابع در معرض ريسک متیتوانتد بته
منابع در معرض ريسک اعتباری بانک به نهاد تهاتر مرکتی که ناشی از معامالا مرتقه SFTs ،يا معتامالا
نقد بانک که با نهاد تهاتر مرکتی دارای مانده است ،نسبت داده شود .به ويژه ،اين نو معافیت به منابع در
معرض ريسک اعتباری ناشی از وديعه های تهاتر و وثیقه توثیق شده نتد نهاد تهاتر مرکتی ،تستری پیتدا
میکند .نهاد تهاتر مرکتی نهادی است که واسطه میان طرفهای قرارداد های موجود در يک يا چنتد بتازار
مالی بوده و به عنوان يک طرف قانونی در مقام خريدار برای هر فروشنده و به عنوان فروشتنده بترای هتر
خريدار میباشد .به منظور واجد شرايط شدن برای معافیتهای مذکور ،منابع در معرض ريسک طرف مقابل
برای نهاد تهاتر مرکتی در ارتباط با تمامی مرارکتکنندگان در ترتیباا ن ،بايد بطور کامل به وسیله وثیقه
به صورا روزانه تضمین شده و بدينوسیله پوشش و حمايتی را برای منابع در معرض ريسک اعتباری طرف
مقابل برای نهاد تهاتر مرکتی فراهم می ورد .دارايیهای نگهداری شده توستط نهتاد تهتاتر مرکتتی ،بته
عنوان امین بانک ،مرمول التاماا سرمايه ای برای منابع در معرض ريستک اعتبتاری طترف مقابتل قترار
نمیگیرد.
 .8تیت تمامی سه روش معرفی شده در اين پیوست ،زمانی که بانک پوشش ابتار مرتقه اعتباری را در برابر
يک منبع در معرض ريسک دفتر بانکی يا در برابر منبع در معرض ريسک اعتباری طترف مقابتل خريتداری
می کند ،برای منبع در معرض ريسک تیت پوشش ،منوط به معیارها و قواعد کلتی در خصتوص شناستايی
ابتارهای مرتقه اعتباری ،به عبارا ديگر ،قواعد جايگتينی يا نکول مضاع

در جايی که مناسب باشد ،التام
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ريسک يا منبع در معرض نکول برای ريسک اعتباری طرف مقابل ناشی از چنین ابتارهايی صفر میشود.
 .8مقدار منبع در معرض ريسک يا منبع در معرض نکول برای ريسک اعتباری طرف مقابل بترای قراردادهتای
معاوضه نکول اعتباری فروخته شده ثبت شده در دفتر بانکی صفر میباشد .اين زمانی است کته ايتن نتو
ابتارها به عنوان تضمین تأمین شده توسط بانک بوده و اين امر منوط به پوشش ريسک اعتباری برای تمام
مقدار مورد نظر میباشد.
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سرمايهای خود را تعیین خواهد کرد .زمانی که اين قواعد به کار گرفته میشتوند ،مقتدار منبتع در معترض

 .8در هر سه روش معرفی شده در اين پیوست ،مقدار منبع در معرض ريسک يا منبع در معرض نکتول بترای
طرف مقابل ،برابر است با مجمو مقادير منبع در معرض ريسک يا منابع در معترض نکتول کته بترای هتر
مجموعه خالصسازی با طرف مقابل مذکور میاسبه میشود.
 .IIIقواعد خالصسازی بین محصولی

23

 .10بانک های که دارای تأيديه برای تخمین منابع در معرض ريسک خود در ارتباط با ريستک اعتبتاری طترف
مقابل با استفاده از روش مدلی داخلی هستند ،می توانند در معامالا تأمین مالی اورا بهادار يک مجموعته
خالص سازی يا هر دو مورد معامالا تأمین مالی اورا بهادار و اورا مرتقه فرا بورس منوط به شکل تأيید
قانونی خالصسازی دو جانبه که معیارهای علمیاتی و قتانونی زيتر را بترای ترتیبتاا ختالصستازی بتین
میصولی (تعري

شده در زير) بر ورده سازد ،شامل شوند .همچنین بانک بايد تمام اخذ تأيیداا قبلتی يتا

ساير التاماا رويهای که ناظر ملی تعیین میکند را به منظور پیادهسازی در جهت اهداف شناسايی ترتیباا
خالصسازی بین میصولی را بر ورده سازد.

معیارهای حقوقی
 .11بانک يک توافق خالص سازی کتبی دوجانبه را با طرف مقابل به اجرا در ورده است که تعهد حقوقی انفرادی
را ايجاد کرده ،در حالی که تمامی توافقاا و معامالا اصلی دوجانبه (ترتیباا خالصسازی بین میصتولی)
شامل شده را پوشش میدهد ،به طوری که بانک يا دارای يک مطالبه برای دريافت يا تعهدی برای پرداخت
فقط خالص مجمو مثبت يا منفی ( )iارزش های پايانی هر توافق اصلی انفترادی و ( )iiارزشهتای بته روز

این قواعد خالصسازی بین محصولی به طور خاص برای خالصسازی بین معامالت تدممین مدالی اوراق بهدادار یدا خدالصسدازی بدین هدر دو مدورد
معامالت تممین مالی اوراق بهادار و اوراق مشتقه فرا بورس برای اهداف محاسبه سرمایه نظارتی تحت روش مدل داخلی ( )IMMبه کار گرفته مدیشدود.
قواعد مذکور ،قواعدی که برای شناسایی خالصسازی درون اوراق مشتقه خارج از بورس ،معامالت بازخریدی و طبقات مربوط به تمدید وام جهت معاملده
 ،همانطور که اصالح شد ،یا در سند حاضر به کار گرفته میشود را مدورد بدازنگری یدا جدایگزینی قدرار نمدیدهدد .قواعدد
اوراق بهادار تحت پیمان
و سند حاضر برای اهداف شناسایی سرمایه نظارتی خالصسازی درون طبقات محصوالت تحت  IMMیا سایر روشهدای مدرتبط
موجود در پیمان
کماکان به کار گرفته میشود.
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به علت هر يک از موارد زير :نکول ،ورشکستگی ،تصفیه يا رويدادهای مرابه میباشد.
 .12بانک دارای نظريه حقوقی مستدل و مکتوبی است که با درجه اطمینان بااليی نتیجه گیری متیکنتد کته در
زمان يک چالش قانونی ،دادگاه های مرتبط يا مقاماا مستئول ،منبتع در معترض ريستک بانتک را تیتت
ترت یباا خالص سازی بین میصولی به عنوان مقدار خالص بین میصولی تیت قوانین تمتامی کرتورهای
مرتبط ،در نظر میگیرند .به منظور دستیابی به چنین نتیجهگیری ،نظراا قانونی بايد اعتبار و ضمانت اجرای
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شده با قیمت بازار هر معامله انفرادی (مقدار خالص بین میصولی) ،در صورا عدم اجرا توسط طرف مقابل

کل ترتیباا خالص سازی بین میصولی را تیت شرايط خود و تأثیر ترتیباا خالص سازی بین میصولی بر
مواد قانونی اصلی هر گونه توافق اصلی دو جانبه شامل شده را تبیین کند.


قوانین "تمام کرورهای مرتبط" عبارتند از )i( :اگر شعبه خارجی يک طرف مقابل مورد بیث باشد ،قانون
کروری که طرف مقابل در ن فعالیت دارد ،همچنین پیروی از قانون کروری که شعبه در ن مستقر استت
و ( )iiقانونی که حاکم برمعامالا انفرادی است و ( )iiiقانونی که حاکم بر هر نو قرارداد يا توافتق الزمتی
برای مؤثر کردن خالصسازی ،میباشد.



يک نظريه حقوقی بايد به طور کلی توسط جامعه حقوقی مستقر در کرور اصلی بانک به رستمیت شتناخته
شود يا از طريق يک يادداشت حقوقی که تمامی موضوعاا مرتبط را به شکل منطقی متورد بررستی قترار
دهد.

 .13بانک بايد دارای رويه داخلی بوده که تصديق کند که قبل از لیاظ يک معامله در مجموعه خالصستازی ،ن
معامله توسط نظريههای حقوقی که دارای معیارهای باال میباشد ،پوشش داده شود.
 .18بانک در صورا لتوم متعهد به روزرسانی نظريه حقوقی است که از ضمانت اجرای مستمر ترتیباا ختالص
سازی بین میصولی با توجه به تغییراا ممکن قانون مرتبط ،اطمینان حاصل کند.
 .18ترتیباا خالص سازی بین میصولی دربردارنده اختیار فسخ نیست .اختیار فسخ ماده حقوقی است که طرف
مقابلی که نکول نکرده است را فقط مجاز به پرداختهای میدود میکند يا اينکه هیچگونه پرداختتی را بته
شخصی که در مقام يک نکول کننده باشد انجام ندهد ،حتی اگر نکول کننده اعتباردهنده باشد.
 .18هرتوافق اصلی و معامله دوجانبه مرمول ترتیباا خالص سازی بین میصولی ،التاماا قانونی کاربردی زيتر
را بايد برای به رسمیت شناختن موارد زير رعايت کند ( )iخالص ستازی دو جانبته قراردادهتای مرتتقه در
پاراگراف های ( 88)iتا ( 88)vدر اين پیوست ،يا ( )iiتکنیکهتای کتاهش ريستک اعتبتاری در قستمت 2
بخش  II.Dسند حاضر.
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معیارهای عملیاتی
 .18مقام ناظر متقاعد میشود که تأثیر ترتیباا خالصسازی بین میصولی در سنجش بانک از منابع در معرض
ريسک اعتباری کلی طرف مقابل لیاظ شود و بانک با احتساب چنین مبنايی ،ريسک اعتباری طترف مقابتل
خود را مديريت میکند.
 .18ريسک اعتباری هر طرف مقابل به منظور ورود به يک منبع در معرض ريستک قتانونی در بتین میصتوالا
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 .18بانک تمامی مستندسازی التامی را بايد در رشیو خود نگهداری کند.

تیت پوشش ترتیباا خالصسازی بین میصولی تجمیع میشود .چنین تجمیعی بايتد در حتد اعتبتاری و
فرايندهای سرمايه اقتصادی لیاظ شود.
 .IVتأیدیه برای پذیرفتن یک روش مدلسازی داخلی به منظور تخمین منابع در معرض نکول ()EAD

 .20يک بانک (اعم از يک نهاد (شخصیت) حقوقی فردی يا يک گروه) که مايل به پذيرش يک روش مدلسازی
داخلی به منظور سنجش منبع در معرض ريسک يا منبع در معرض نکتول بترای اهتداف سترمايه نظتارتی
میباشد ،بايد به دنبال اخذ تأيديه از مقام ناظر خود باشد .روش مدلسازی داخلی برای بانتکهتايی کته از
رويکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی برای ريسک اعتباری استفاده میکنند و همچنین بانکهايی کته رويکترد
استاندارد در خصوص ريسک اعتباری ،برای تمامی منابع در معرض ريسک اعتباری ن بکار گرفته میشود،
امکانپذير است .بانک بايد تمامی التاماا مطرح شده در بخش  Vپیوست حاضر را رعايت کرده و روش را
در خصوص تمامی منابع در معرض ريسک خود که مرمول ريسک اعتباری طرف مقابل است ،بته استتثنا
معامالا با سررسید تسويه طوالنیمدا ،به کار گیرد.
 .21بانک ممکن است يک روش مدلسازی داخلی را برای سنجش ريسک اعتباری طرف مقابل به منظور اهداف
سرمايه نظارتی برای منابع در معرض ريسک خود يا منابع در معرض نکول فقتط مترتبط بتا اورا مرتتقه
فرابورسی ،يا فقط مرتبط با معامالا تأمین مالی اورا بهاداريا هر دو مورد را منوط بته شناستايی مناستب
خالص سازی تعیین شده در فو  ،انتخاب نمايد .بانک بايد اين روش را برای تمام منابع در معرض ريسک
مرتبط در ن طبقه به استثنا نهايی که از نظر اندازه و ريسک غیرمهم هستتند ،بته کتار گیترد .در طتول
اجراسازی اولیه روش مدل های داخلی ،بانک ممکن است روش استاندارد يا روش منبع در معرض ريستک
جاری را برای بخری از کسب و کار خود استفاده کند .بانک بايد برنامهای را به منظتور ملیتوظ نظتر قترار
دادن تمام منابع در معرض ريسک حايت اهمیت برای طبقه معامالا مذکور در روش مدل داخلی ،بته مقتام
ناظر ارايه دهد.
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ناظر را برای استفاده از روش مدلهای داخلی دريافت نکرده است ،بايد يا از روش استاندارد و يتا از روش
منبع در معرض ريسک جاری استفاده کند .استفاده ترکیبی از اين دو روش در درون يک گتروه بته شتکل
دايمی مجاز میباشد .استفاده ترکیبی دو روش مذکور در درون يک نهاد حقوقی صرفاً برای متوارد مطتروح
در پاراگراف  80پیوست حاضر مجاز است.
 .23منابع در معرض ريسک يا منابع در معرض نکول ناشی از معامالا با سررسید تسويه بلندمدا ،میتواند با
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 .22برای تمام معامالا اورا مرتقه فرابورس و تمامی معامالا با سررسید تسويه بلندمدا که بانک تأيديته

استفاده از هر يک از سه روشهای معرفی شده در اين سند صرفنظر از روشهتای انتختابی بترای اورا
مرتقه فرابورس و معامالا تأمین مالی اورا بهادار ،تعیین شود .در میاستبه التامتاا سترمايهای بترای
معامالا با سررسید تسويه بلندمدا بانکهايی که دارای مجوز استفاده از رويکترد مبتنتی بتر رتبتهبنتدی
داخلی هستند ،میتوانند وزنهای ريسک را تیت رويکرد استاندارد سند حاضر در خصوص ريسک اعتباری
به شکل دايمی ،صرفنظر از میتان اهمیت چنین وضعیتهايی ،استفاده کنند.
 .28بعد از پذيرش روش مدل داخلی ،بانک بايد با التاماا فو به طور دايم منطبق شود .فقتط تیتت شترايط
استثنائی يا برای منابع در معرض ريسک غیرمهم ،بانک میتواند به روش منبع در معرض ريسک جاری يتا
روشهای استاندارد برای تمام يا بخری از منبع در معرض ريسک بازگرت کند .بانک بايد نران دهد کته
برگرت به يک روش کمتر پیچیده منجر به ربیتراژ قواعد سرمايه نظارتی نمیشود.
.V

روش مدل داخلی :سنجش منبع در معرض ریسک و الزامات حداقلی

.A

میزان منبع در معرض ریسک یا منبع در معرض نکول در روش مدل داخلی

 .28منبع در معرض ريسک اعتباری طرف مقابل يا منبع در معرض نکول ،همانطتور کته در بختشهتای  Iو II
پیوست حاضر تعري

شد ،در سطح مجموعه خالص سازی سنجش میشوند .يک مدل داخلی واجد شرايط

برای سنجش منبع در معرض ريسک اعتباری طرف مقابل بايد توزيع پیشبینتی را بترای تغییتراا ارزش
بازار مجموعه خالصسازی که قابل ارتباط به تغییراا متغیرهای بازار از قبیل نرخهای بهره ،نرخهتای ارز و
غیره ،میباشد را تعیین نمايد .سپ

 ،با فرض تغییراا در متغیرهای بازار ،مدل ،منبتع در معترض ريستک

اعتباری طرف مقابل بانک را برای مجموعه خالصسازی در هر تاريخی در ينده میاستبه متیکنتد .بترای
طرفهای مقابل وديعه گذار ،مدل همچنین می تواند تغییراا وثیقهای تی را پوشش دهد .بانتکهتا ممکتن
است وثیقه مالی واجد شرايط را که در پاراگرافهتای  188و  803ستند حاضتر تعريت

شتده استت ،در
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التاماا دادهای و کمی و کیفی برای روش مدل داخلی برای وثیقه ،رعايت شده باشد.
 .28تا میتانی که بانک وثیقه را در مقدار منبع در معرض ريسک يا منبتع در معترض نکتول از طريتق منبتع در
معرض ريسک جاری شناسايی کند ،بانک مجاز به شناسايی متايای ن در تخمین زيتان بتا فترض نکتول
نخواهد بود .در نتیجه ،بانک ملتم به استفاده از يک تخمین زيان با فرض نکول سايرتسهیالا بدون وثیقه
مرابه خواهد بود .به بیان ديگر ،بانک ملتم خواهد بود از زيان با فترض نکتولی استتفاده کنتد کته شتامل
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توزيعهای پیشبینی خود برای تغییراا در ارزش بازار مجموعه خالص سازی لیتاظ کننتد درصتورتی کته

وثیقهای که قبالً در منبع در معرض نکول لیاظ شده است ،نمیباشد.
 .28در روش مدل داخلی ،بانک الزم نیست که يک مدل واحد را بکار گیرد .اگرچه ،ادامه متن يک مدل داخلی را
به عنوان مدل شبیهسازی توصی

میکند ،شکل خاص مدل التامی نیست .مدلهای تیلیلی تا زمتانی قابتل

قبول هستند که مرمول بررسی نظارتی باشند ،تمامی التاماا تعیین شده در اين بخش را دارا بوده و برای
تمام منابع در معرض ريسک منوط به پوشش سرمايهای مرتبط با ريسک اعتباری طرف مقابل به شرح باال،
به استثنا معامالا با سررسید تسويه بلندمدا که جداگانه به ن پرداخته میشود و همچنتین بته استتثنا
منابع در معرض ريسکی که از نظر اندازه و ريسک قابل توجه نیستند ،بکار گرفته شوند.
 .28سنجه های منبع در معرض ريسک حداکثری يا مورد انتظار بايد ،جايی که الزم باشد ،بر مبنای توزيع منتابع
در معرض ريسکی میاسبه شود که غیرنرمال بودن احتمالی توزيع منابع در معرض ريسک ،از جمله وجتود
لپتوکورتوسی

(دنباله پهن) را مد نظر قرار دهد.

 .28هنگام استفاده از مدل داخلی ،مقدار منبع در معرض ريسک يا منبع در معرض نکول ( )EADاز حاصل ضرب
لفا در منبع در معرض ريسک مثبت مورد انتظار مؤثر به شرح زير ،به دست می يد:
EAD= α x Effective EPE

)(1

 .30منبع در معرض ريسک مثبت مورد انتظار ( )EPEمؤثر از طريق تخمین منبع در معرض ريسک مورد انتظتار
به عنوان میانگین منبع در معرض ريسک در زمان ينده  tمیاسبه می شود که میانگین مذکور از ارزشهای
ممکن ينده فاکتورهای ريسک بازار مرتبط از قبیل نرخهای بهره ،نرخهای ارز و غیره گرفته میشود .متدل،
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معین ،منبع در معرض ريسک مورد انتظار به شکل زير میاسبه میشود
)(2

)Effective EEtk= max(Effective EEtk-1, EEtk

که زمان حال به صورا  t0و منبع در معرض ريسک مورد انتظار ( )EEt0مؤثر برابتر بتا منبتع در معترض
ريسک جاری خواهد بود.
 .31در اين خصوص ،منبع در معرض ريسک مثبت مورد انتظار مؤثر ( )Effective EPEبرابر است بتا میتانگین
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منبع در معرض ريسک مورد انتظار را در سریهای زمانی ينده …  t1, t2,t3تخمین میزنتد 280.بته طتور

منبع د ر معرض ريسک مورد انتظار مؤثر در طول سال اول منبع در معرض ريسک تی .اگر تمام قراردادهتا
در مجموعه خالصسازی قبل از يک سال سررسید شود EPE ،برابر است با میانگین منبع در معرض ريسک
مورد انتظار تا زمانی که تمام قراردادها در مجموعه خالصسازی سررستید شتوند EPE .متؤثر بته صتورا
میانگین موزون  EEمؤثر میاسبه میشود:
)(3
وزنهای =tk-tk-1

=Effective EPE
در مواردی مصدا خواهد داشت که منبع در معرض ريسک در ينده در تاريخهايی

که به طور مساوی در طول زمان قرار داده نمیشوند ،میاسبه شود.
 .32لفا برابر  1/8قرار داده میشود.
 .33ناظران دارای اين اختیار هستند که مقدار بیرتری را برای لفا بر مبنای منابع در معترض ريستک اعتبتاری
طرف مقابل بانک التام نمايند .عواملی که میتواند مقدار بیرتر لفا را التام کند شامل موارد زير است :تعدد
کم طرف های مقابل؛ به ويژه منبع در معرض ريسک باالی ريسک همبستتگی معکتوس منتابع در معترض
ريسک با کیفیت اعتباری طرف مقابل کلی؛ به طور خاص ،همبستگی باالی ارزشهای بازار بین طترفهتای
مقابل و ساير ويژگیهای منابع در معرض ريسک اعتباری طرف مقابل که خاص نهاد باشد.
.B

تخمینهای داخلی آلفا

 .38بانک ها ممکن است به دنبال تأيید مقام ناظر خود برای میاسبه تخمینهای داخلی از لفا با رعايت میتتان
حداقلی  ،1/2که لفا برابر است با نسبت سرمايه اقتصادی حاصل از شتبیهستازی کامتل منبتع در معترض
ريسک طرف مقابل در میان طرفهای مقابل (صورا کسر) و سرمايه اقتصادی مبتنی بتر منبتع در معترض
ريسک مثبت مؤثر (مخرج کسر) با اين فرض که نها التاماا عملیاتی معینی را رعايت کننتد .بانتکهتای
از لحاظ نظری ،انتظارات باید با توجه به توزیع احتمال واقعی منبع در معرض ریسک آینده در نظر گرفته شود و نه بر مبنای حالت ریسکک-خنثکی.
ناظران به این نتیجه میرسند که استفاده از از حالت ریسک-خنثی میتواند توجیه داشته باشد .به عنوان نتیجه ،نکاظران اسکتفاده از توزیکع بینکبینی را
الزام نخواهند کرد.
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رعايت کرده و بايد نران دهند که تخمینهای داخلی خود در مورد لفا ،منابع حايت اهمیت وابستگی تصادفی
توزيعهای ارزشهای بازار معامالا يا پورتفویهای معامالا طرفهای مقابل را در صتورا کستر پوشتش
دهد (به عنوان مثال ،همبستگی بین نکولهای طرفهای مقابل و بین ريسک بازار و نکول).
 .38در مخرج کسر ،منبع در معرض ريسک مثبت مؤثر بايد استفاده گردد؛ همچنان که ن ،مقدار ثابت مانده وام
میباشد.

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

واجد شرايط بايد تمام التاماا عملیاتی را برای تخمینهای داخلی منبع در معرض ريستک مثبتت متؤثر را

 .38در نهايت بانک ها بايد اطمینان حاصل کنند که صورا و مخرج کسر لفا ،به شکل ستازگاری بتا توجته بته
روشهای مدلسازی ،مرخصاا پارامترها و ترکیب پرتفوی میاسبه میشوند .رويکرد مورد استتفاده بايتد
مبتنی بر رويکرد داخلی سرمايه اقتصادی بانک بوده ،به خوبی مستند و مرروط به تأيید و تصتديق مستتقل
باشد .به عالوه ،بانکها بايد تخمینهای خود را حداقل به صورا فصلی مورد بازنگری قرار دهند و زمانی که
ترکیب پرتفوی در طول زمان تغییر می کند اين بازنگری بايد با تنتاوب بیرتتری صتورا گیترد .بانتکهتا
همچنین بايد ريسک مدل را نیت ارزيابی کنند.
 .38جايی که الزم است ،نوساناا و همبستگیهای عوامل ريسک بازار کته در شتبیهستازی مرتترک ريستک
اعتباری و بازار استفاده میشوند ،بايد مرروط به عامل ريسک اعتباری قرار داده شده تا افتايش بتالقوه در
نوسان يا همبستگی يک دوره افول اقتصادی را منعک

کند .تخمینهای داخلی لفا بايد میتان تعدد منتابع

در معرض ريسک را مد نظر قرار دهد.
.C

سررسید

 .38اگر سررسید اصلی قرارداد با بیرترين زمان موجود در مجموعه ،بیرتر از يتک ستال باشتد ،فرمتول زيتر
جايگتين فرمول سررسید مؤثر ( )Mدر پاراگراف  320سند حاضر میشود:
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است .مرابه ترتیباا مربوط به منتابع در معترض ريستک شترکتی M ،دارای ستق

زمتانی  8ستال

میباشد.281
 .38برای مجموعههای خالص سازی که تمام قراردادها دارای يک سررسید اصلی کمتر از يک سال هستتند ،فرمتول
سررسید مؤثر در پاراگراف  320سند حاضر بدون تغییر باقی مانده و يک سررسید حتداقلی يتک ستال اعمتال
میشود .منابع در معرض ريسک کوتاهمدا همانگونه که در پاراگرافهای  321تا  323سند حاضر توصی شد،

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 dfkعامل تنتيل بدون ريسک برای دوره زمانی ينده  tkمی باشد و ساير عاليتم در بتاال تعريت

شتده

مستثنی میشوند.
 .Dتوافقات قرضگیری از کارگزار اوراق بهادار

 .80اگر مجموعه خالصسازی منوط به يک توافق قرضگیری از کارگتار اورا بهادار بتوده و متدل داخلتی
تأثیراا اين امر را در تخمین منابع در معرض ريسک مؤثر در نظر گیرد ،سنجه منبع در معرض ريسک
مؤثر مدل میتواند مستقیما در معادله ( )2مورد استفاده قرار گیرد .چنتین متدلهتايی بته شتکل قابتل
توجهی پیچیدهتر از مدلهای منبع در معرض ريسک مؤثر مثبت برای طرفهای مقابلی که اين توافقاا
را ندارند میباشد .به اين ترتیب ،ن ها مرمول درجه باالتری از بررسی دقیق نظتارتی قبتل از تأيیتد،
همانطور که در پايین مطرح میشود ،میباشند.
 .81بانکی که می تواند منبع در معرض ريسک مؤثر مثبت را بدون توافقاا قترضگیتری از کتارگتار اورا
بهادار مدلسازی کند اما قادر به دستیابی به سطح باالی پیچیدگی مدلسازی به منظور مدلسازی منبع
در معرض ريسک مؤثر مثبت همراه با توافقاا قرضگیری مذکور نیست میتوانتد روش زيتر را بترای
طرف های مقابل تیت توافق مورد اشاره بکار برد .روش متبور يک تقريب میافظتهکارانته و ستاده از
منابع در معرض ريسک مؤثر مثبت بوده و اين منابع در معرض ريسک بترای طترف مقابتل متذکور را
معادل يکی از موارد زير ،هر کدام که کمتر باشد قرار میدهد:


ستانه ،اگر مثبت باشد ،تیت توافق قرضگیری به عالوه مقدار اضتافهای کته نرتاندهنتده
افتايش بالقوه در منبع در معرض ريسک در طول دوره حاشیهای ريستک .مقتدار اضتافه بته
عنوان افتايش مورد انتظار در منبع در معرض ريسک مجموعه خالصستازی کته از منبتع در

از لحاظ مفهومی M ،برابر است با دیریش اعتباری مؤثر ،منبع در معرض ریسک طرف مقابل .بانکی که از مدل داخلی برای محاسبه تعدیل ارزیکابی
اعتباری یک طرفه استفاده میکند ،می تواند از دیرش اعتباری مؤثر که توسط این مدل تخمین زده شده است با تأیید قبلی ناظر استفاده کند.
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نظارتی  8روز کاری برای مجموعههای خالص سازی شامل صترفاً معتامالا نتو بازخريتدی
منوط به تعديل روزانه حساب وديعه و ارزشگذاری مبتنی بر بازار و  10روز کاری برای ستاير
مجموعه های خالصسازی برای دوره حاشیهای ريسک استفاده شده در اين خصوص ،در نظر
گرفته میشود.


.E

منبع در معرض ريسک مؤثر بدون توافق قرضگیری از کارگتار اورا بهادار

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

معرض ريسک جاری صفر در دوره ريسک شرو میشتود ،میاستبه متیگتردد 282 .حتداقل

تأیید مدل

 .82از نجايی که منابع در معرض ريسک طرف مقابل ناشی از تغییراا در متغیرهای بازار میباشتد ،تأيیتد
مدل م نابع در معرض ريسک مثبت مؤثر مرابه تأيید مدل ارزش در معرض خطر که برای اندازهگیتری
ريسک بازار مورد استفاده قرار میگیرد ،میباشد .بنابراين ،در اصل ،استانداردهای کیفتی در پتاراگراف
( 818)LXXIVبرای استفاده از مدل های ارزش در معرض خطر بايد برای مدلهتای منتابع در معترض
ريسک مثبت مؤثر نیت استفاده شود .با اين وجود ،يک مدل منبع در معرض ريسک مثبتت متؤثر دارای
عناصر بیرتری است که نیازمند تأيید میباشد:


نرخهای بهره ،نرخهای ارز ،قیمت های سهام ،کاالها و ساير عوامل ريسک بازار بايد به منظور
اندازه گیری منبع در معرض ريسک طرف مقابل برای افق های زمانی طوالنی پیرتبینی شتود.
عملکرد مدل پیربینی برای عوامل ريسک بازار بايد برای يک افق زمانی بلندمدا مورد تأيیتد
قرار گیرد .در مقابل ،ارزش در معرض خطر برای ريسک بازار برای افق زمتانی کوتتاه متدا،
اندازهگیری میشود (عموماً ،يک تا ده روز).



مدلهای قیمت گذاری مورد استفاده برای میاسبه منبع در معرض ريسک طرف مقابتل بترای
سناريوی مفروض شوک های ينده به عوامل ريسک بازار بايد به عنوان بخری از فرايند تأيید
مدل مورد زمون قرار گیرد .اين مدلهای قیمتگذاری میتواند از نهايی که برای میاستبه
ارزش در معرض خطر برای افق کوتاه مدا استتفاده متیشتود متفتاوا باشتد .متدلهتای

به عبارت دیگر ،مقدار اضافه برابر است با  EEدر بایان دوره ریسک با فرض صفر بودن منبع در معرض ریسک جاری .از آنجکایی ککه هکیم تمدیکدی
در معامله به عنوان بخنی از محاسبه  EEوجود ندارد ،تفاوتی میان  EEو  EEمؤثر نیست.
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عوامل ريسک بازار را مدنظر قرار دهد.


يک مدل منبع در معرض ريسک مثبت مؤثر بايد اطالعاا خاص معامله را به منظتور تجمیتع
منابع در معرض ريسک در سطح مجموعه خالصسازی پوشش دهد .بانکها بايد تأيید کننتد
که معامالا در چارچوب مدل به مجموعه خالصسازی مناسبی تخصیص داده شدهاند.



يک مدل منبع در معرض ريسک مثبت مؤثر همچنین بايد شامل اطالعاا ختاص معاملته بته

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

قیمت گذاری برای اختیار معامله بايد غیرخطی بودن ارزش اورا اختیار معاملته بتا توجته بته

منظور پوشش تأثیراا وديعه گذاری باشد .ن بايد مقدار جاری وديعه و همچنین وديعهای که
بین طرف های مقابل در ينده مبادله می شود را لیاظ کنند .چنین مدلی بايد ماهیتت توافقتاا
قرض گیری از کارگتار اورا بهادار (يک جانبه يا دوجانبته) ،تنتاوب فراختوان بترای تکمیتل
حساب وديعه ،دوره حاشیه ای ريسک ،ستانه منبع در معرض ريسک فاقد وديعته کته بانتک
مايل به پذيرش ن است و حداقل مقدار انتقال را مدنظر قترار دهتد .چنتین متدلی بايتد بته
قیمت گذاری مبتنی بر قیمت بازار را برای تغییر در ارزش وثیقه توثیق شده مدلسازی کند يتا
اينکه قواعد سند حاضر را برای وثیقه به کار گیرد.
 .83پ

زمايی تاريخی ،ايستا برای پرتفوهای طرف مقابل به عنوان نمايندهای از طرفهتای مقابتل ،بايتد

جتئی از فرايند تأيید مدل باشد .در بازههای زمانی منظم که توسط ناظران تعیین میشود ،بانتک بايتد
چنین پ

زمايی را برای تعدادی از پرتفوهای طرف مقابل نمونه (حقیقی يا فرضی) انجام دهنتد .ايتن

پرتفوهای نمونه بايد بر مبنای حساسیت نها به عوامل مهم ريسک و همبستتگیهتايی کته بانتک در
معرض ن قرار دارد انتخاب شوند.
 .88با شرو از يک تاريخ مرخصی در گذشته ،پ

زمايی مدل منبع در معرض ريسک مثبت مؤثر از متدل

داخلی برای پیربینی هر يک از توزيعهای احتمال پرتفوی منبع در معرض ريسک در افقهتای زمتانی
مختل

استفاده میشود .با استفاده از داده های تاريخی درباره تغییراا عوامل ريسک بازار ،پ

زمايی

در ادامه ،منابع در معرض ريسک حقیقی که در هر پرتفوی در هر افق زمانی با فترض عتدم تغییتر در
ترکیب پرتفوی به وقو میپیوندد را میاسبه میکند .سپ

 ،اين منابع در معرض ريسک میقق شتده

با توزيع پیربینی مدل در افقهای زمانی مختل مقايسه میشوند .مراحل باال بايد برای چنتدين زمتان
تاريخی همراه با پوشش میدوده گسترده شرايط بازار (به عنوان مثال ،نرخهای در حال رشد ،نرخهای
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معرض ريسک میقق شده و توزيع پیربینی مدل میتواند نران دهنده مرکلی برای مدل يا دادههتای
پايه بوده که ناظر ،بانک را ملتم به تصییح ن مینمايد .در چنین شرايطی ناظران ممکن است سرمايه
بیرتری را ملتم کنند .بر خالف التام پ

زمايی برای مدلهای ارزش در معرض خطر که در پتاراگراف

( 818 )Lxxiv( )bو ( 818)xcviiiبیان شد ،هیچ نو

زمون ماری خاص برای پ

زمتايی متدلهتای

منبع در معرض ريسک مثبت مؤثر تعیین نرده است.

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

در حال افول ،بازارهای مسکوا ،بازارهای پرنوسان) تکرار شود .تفاواهای حايت اهمیت بین منتابع در

 .88در روش مدل داخلی ،سنجهای که میافظهکارانه تر از منبع در معرض ريسک مورد انتظار مثبتت متؤثر
باشد (به عنوان مثال ،سنجه ای که مبتنی بر بیرترين مقدار منبع در معرض ريسک باشد و نه میتانگین
ن) برای هر طرف مقابل می تواند به جای لفا ضربدر منبع در معرض ريسک مورد انتظار مثبت مؤثر در
معادله ( )1منوط به تأيید قبلی ناظر استفاده شود .درجه میافظه کاری مرتبط ،با تأيید اولیته نتاظران و
منوط به راستی زمايی دورهای ،مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت.
 .88بانک هايی که يک مدل منبع در معرض ريسک متورد انتظتار مثبتت يتا متدل ارزش در معترض خطتر
(موصوف در پاراگرافهای  188تا  181سند حاضر) را استفاده می کنند ،بايد التماا تأيید مطرح شتده
در فو را رعايت کنند.
.F

الزامات عملیاتی برای مدلهای منبع در معرض ریسک مورد انتظار مثبت

 .88به منظور واجد شرايط شدن برای به کارگیری يک مدل داخلی برای تخمین منبتع در معترض ريستک
مورد انتظار مثبت ناشی از ريسک اعتباری طرف مقابل برای اهداف سرمايه نظارتی ،بانک بايد التامتاا
عملیاتی زير را رعايت کند .اين التاماا شامل رعايت التاماا مرتبط با استانداردهای تعیین صتالحیت
مديريت ريسک اعتباری طرف مقابل ،يک زمون به کتارگیری متدل ،زمتون بیتران ،تعیتین ريستک
همبستگی معکوس منابع در معرض ريسک با کیفیت اعتباری طرف مقابل کلتی و کنتترلهتای داخلتی
میباشد.
استانداردهای صالحیت مدیریت ریسک اعتباری طرف مقابل

 .88بانک بايد ناظر خود را متقاعد کند که عالوه بر رعايت التاماا عملیاتی معرفی شده در پتاراگرافهتای
 88تا  88زير ،از اقداماا صیییی برای مديريت ريسک اعتباری طرف مقابل شتامل نهتايی کته در
پاراگراف های ( 888)iتا ( 888 )xivسند حاضر تعیین شده است ،پیروی کند.
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 .88توزيع منابع در معرض ريسک ايجاد شده توسط مدل داخلی که در میاسبه منبتع در معترض ريستک
مثبت موردانتظار مؤثر استفاده می شود ،بايد با فرايند روزانه مديريت ريسک اعتباری طرف مقابل بانک
ادغام شود .برای مثال ،بانک می تواند حداکثر منبع در معرض ريسک را از توزيعهتای حتدود اعتبتاری
طرف مقابل يا منبع در معرض ريسک مثبت مورد انتظار برای تخصیص داخلی سترمايه ختود استتفاده
کند .خروجی مدل داخلی بايد نقش مهمی را در تأيید سرمايه ای ،مديريت ريسک اعتباری طرف مقابل،
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آزمون به کارگیری مدل

تخصیصهای سرمايهای داخلی و حاکمیت شرکتی بانکهايی که به دنبال تأيیديه برای بکارگیری ايتن
مدلهای برای اهداف کفايت سرمايهای هستند ،ايفا کند .مدلها و تخمینهايی که به شکل اختصاصتی
واجد شرايط استفاده برای روش مدلهای داخلی طراحی و پیادهسازی میشوند ،قابل قبول نیستند.
 .80بانک بايد دارای سوابق معتبر قابل ردگیری در استفاده از مدلهای داخلی که توزيتع منتابع در معترض
ريسک برای ريسک اعتباری طرف مقابل را ايجاد میکند ،باشد .بنابراين بانک بايد نران دهتد کته از
مدلهای داخلی برای میاسبه توزيع های منابع در معرض ريسک که به عنوان مبنای میاسبه منبتع در
معرض ريسک موردانتظار مثبت می باشد ،استفاده کرده است که به طور گسترده حداقل التاماا بترای
حداقل يک سال قبل از تأيید مقام ناظر را رعايت کند.
 .81بانک هايی که از روش مدل داخلی استفاده میکنند ،بايد واحد کنتترل مستتقل کته مستئول طراحتی و
پیاده سازی سیستم مديريت ريسک اعتباری طرف مقابل شتامل تأيیتد اولیته و مستتمر متدل داخلتی
می باشد را دارا باشد .اين واحد بايديکپارچگی داده های ورودی را کنترل کرده و گتارشهايی در متورد
خروجی مدل اندازهگیری ريسک بانک ،شامل ارزيابی رابطه بین سنجههای ريسک و حتدود تجتاری و
اعتباری را تولید و تیلیل نمايد .واحد مذکور بايد مستقل از واحدهای تجاری و اعتبتاری کستب و کتار
باشد؛ بايد به اندازه کافی دارای نیرو بوده و مستقیماً به مديريت ارشد بانک گتارش دهد .کار اين واحد
بايد با فرايند مديريت روزانه ريسک اعتباری بانک يکپارچه شود .به همتین ترتیتب ،خروجتی چنتین
واحدی بايد به عنوان بخش جدايیناپذير از فرايند برنامهريتی ،پايش و کنترل مرخصه کلی ريسک و
اعتباری بانک باشد.
 .82مدل داخلی استفاده شده برای ايجاد توزيع منابع در معرض ريسک بايد به عنوان بخری از چتارچوب
مديريت ريسک طرف مقابل ،مرتمل بر شناسايی ،اندازه گیری ،مديريت ،تأيید و گتارشگتری داخلتی
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منابع در معرض ريسک طرف مقابل با ساير منابع در معرض ريستک اعتبتاری) و تخصتیص سترمايه
اقتصادی باشد .عالوه بر منبع در معرض ريسک مورد انتظار مثبت ( به عنوان ستنجه منبتع در معترض
ريسک ينده) يک بانک بايد منابع در معرض ريسک جاری را اندازهگیری و مديريت کنتد .جتايی کته
مناسب است ،بانک بايد منبع در معرض ريستک جتاری را بته صتورا ناختالص و ختالص از وثتايق
نگهداری شده اندازهگیری کند .زمون بکارگیری مدل رعايت میشود اگر بانتک از ستاير ستنجههتای
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ريسک طرف مقابل باشد 283.اين چارچوب بايد شامل اندازهگیری استفاده از خطوط اعتبتاری (تجمیتع

ريسک طرف مقابل ،از قبیل باالترين مقدار منبع در معرض ريسک يا منبع در معترض ريستک بتالقوه
ينده ،بر اساس توزيع منابع در معرض ريسک ايجاد شده توسط مدل يکسان برای میاسبه منبتع در
معرض ريسک موردانتظار مثبت استفاده کند.
 .83بانک ملتم به تخمین يا گتارش منبع در معرض ريسک مورد انتظار به طور روزانه نیستت ،ولتی بترای
رعايت زمون بکارگیری مدل بايد در صورا لتوم دارای قابلیت سیستم به منظور تخمین روزانه منبتع
در معرض ريسک باشد؛ مگر ن که نران دهد منابع در معرض ريسک اعتباری طرف مقابل ،میاسبه با
تناوب کمتری را مجازکند .بانک بايد يک مرخصه زمانی افقهای پیربینی که به اندازه کافی متنعک
کننده ساختار زمانی جرياناا نقدی ينده و سررسید قراردادها است را انتخاب کند .برای مثتال ،بانتک
ممکن است منبع در معرض ريسک مورد انتظار را به طور روزانه برای ده روز اول ،هفتهای يک بار برای
يک ماه ،ماهی يک بار برای  18ماه ،هر فصل يک بار برای  8سال و فراتر از  8سال به طريقتی کته بتا
میتان اهمیت و ترکیب منبع در معرض ريسک سازگار باشد ،میاسبه کند.
 .88منبع در معرض ريسک بايد در طول دوره قراردادها در مجموعه خالصسازی (و نه فقط برای افق يتک
ساله) اندازه گیری ،پايش و کنترل شود .بانک بايد دارای رويههايی برای شناسايی و کنترل ريسکهای
طرف های مقابل زمانی که منبع در معرض ريسک فراتر از افق زمانی يک ساله افتايش میيابند باشند.
به عالوه ،افتايش پی ربینی شده در منبع در معرض ريسک بايد به عنوان ورودی مدل داخلتی سترمايه
اقتصادی بانک باشد.

 ا ین بخش به مقدار زیادی برگرفته از مقاله گروه سیاست مدیریت ریسک طرف مقابل با عنوان بهبود اقدامات مدیریت ریسک طرف مقابل (ژوئن) میباشد .این مقاله در آدرس زیر قابل دستیابی است
http://www.mfainfo.org/washington/derivatives/Improving%20Counterparty%20risk.pdf
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 .88بانک بايد دارای فرايندهای زمون بیران صییح برای استفاده در ارزيابی کفايت سرمايه باشتد .ايتن
سنجه های بیران بايد با سنجه منبع در معرض ريسک مورد انتظار مقايسه شده و بته عنتوان فراينتد
ارزيابی داخلی کفايت سرمايه مورد استفاده بانک قرار گیرد .زمون بیران بايد شناستايی رختدادهای
ممکن يا تغییراا ينده در شرايط اقتصادی کته دارای تتأثیراا نتامطلوب منتابع در معترض ريستک
اعتباری بانک و ارزيابی توانايی بانک برای مقابله با تغییراا مذکور می باشد را لیاظ کند .مثالهتايی از
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آزمون بحران

سناريوهايی که میتوان استفاده کرد عبارتند از ( )iافول صنعتی يا اقتصادی ( )iiرخدادهای بازار يا ()iii
شرايط کاهش نقدينگی.
 .88بانک بايد منابع در معرض ريسک طرف مقابل خود را مورد زمون بیران قرار دهتد کته شتامل تیتت
شوک قرار دادن همتمان عوامل ريسک بازار و اعتباری باشد .زمونهای بیران ريستک طترف مقابتل
بايد ريسک تمرکت (به يک طرف مقابل يا گروههايی از طرفهای مقابل) ،ريسک همبستگی بین ريسک
بازار و ريسک اعتباری (برای مثال ،يک طرف مقابل که تغییر بترگ در بازار منجر به منتابع در معترض
ريسک بترگ ،وخامت با اهمیت در وضعیت کیفیت اعتبتاری يتا هتر دو متورد) و ريستکی کته تصتفیه
وضعیتهای طرف مقابل می تواند منجر به تغییر بازار شود را مد نظر قرار دهد .چنین زمونهای بیران
بايد همچنین تأثیر بر وضعیت های بانک ناشی از تغییراا بازار را مورد توجه قرار داده و اين تأثیر را در
ارزيابی خود از ريسک طرف مقابل ادغام نمايد.
ریسک همبستگی معکوس منابع در معرض ریسک با کیفیت اعتباری طرف مقابل

 .88بانکها بايد نسبت به منابع در معرض ريسک که منجر به درجه باالی ريسک همبستگی معکوس منابع
در معرض ريسک با کیفیت اعتباری طرف مقابل کلی میشود ،گاه باشند.
 .88بانکی زمانی در معرض "ريسک خاص" مذکور قرار دارد ،اگر انتظار رود منبع در معرض ريسک ينتده
طرف مقابل معین باال باشد؛ زمانی که احتمال نکول طرف مقابل نیت باال باشد .برای مثال ،شترکتی کته
اختیاراا فروش را روی سهام خود میفروشد ،منابع در معرض ريسک همبستگی معکوس مورد اشاره
برای خريدار ايجاد می کند که خاص طرف مقابل است .يک بانک بايد دارای رويههايی برای شناسايی،
پايش و کنترل موارد ريسک خاص متبور بوده که اين امتر در ابتتدای معاملته شترو و در طتول دوره
معامله ادامه میيابد.
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 .88ساير التاماا عملیاتی ،تمرکت بر کنترل های داخلی موردنیاز به منظتور حصتول اطمینتان از يکپتارچگی
وروديهای مدل دارد؛ به ويژه ،اين التاماا دادههای معامله ،دادههای تاريخی بتازار ،تنتاوب میاستبه و
مدلهای ارزشگذاری مورد استفاده در اندازهگیری منبع در معترض ريستک متورد انتظتار را بررستی
میکند.
 .80مدل داخلی بايد شرايط و ويژگی های معامله را به موقع ،کامل و میتاطانه منعک

کند .چنین شرايطی

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

یکپارچگی فرایند مدلسازی

حداقل شامل مقادير اسمی قرارداد ،سررسید ،دارايتیهتای مرجتع ،ستتانههتای وثیقتهای ،ترتیبتاا
وديعهگذاری ،ترتیباا خالص سازی و غیره میباشد .شرايط و مرخصاا بايد در يک پايگاه داده ايمن
منوط به حسابرسی دورهای و رسمی قرار گیرد .فرايند شناسايی ترتیباا خالصسازی بايد تأيید نهايی
توسط کارکنان حقوقی را به منظور بررسی قابلیت اجرای قانونی خالصسازی التامی کرده و توسط يک
واحد مستقل وارد پايگاه داده شود .انتقال دادههای شرايط و مرخصاا معامله به مدل داخلی بايد منوط
به حسابرسی داخلی بوده و فرايند يکپارچگی رسمی میان مدل داخلی و سیستمهای دادههای مرجع به
منظور تأيید به طور مستمر به نیوی کته شترايط و مرخصتاا معاملته در منبتع در معترض ريستک
موردانتظار به صورا صییح يا حداقل به شکل میافظهکارانه منعک

شود ،وجود داشته باشد.

 .81مدل داخلی بايد داده های جاری بازار را به منظور میاسبه منبع در معرض ريسک جاری به کتار گیترد.
هنگام استفاده از دادههای تاريخی برای تخمین نوساناا و همبستگیها ،حداقل دادههای تاريخی سته
ساله بايد استفاده و بايد به صورا فصلی يا ب ا تنتاوب بیرتتر در صتورا ايجتاب شترايط بتازار ،بته
روزرسانی شود .داده ها بايد طی

کاملی از شرايط اقتصادی از قبیل چرخه تجاری کامل را پوشش دهد.

واحد مستقل از واحد کسب و کار بايد قیمت ارايه شده توسط واحد کسب و کار را مورد راستی زمتايی
قرار دهد .دادهها بايد مستقل از خطوط کسب و کار اندوخته شده و به مدل داخلی به صورا کامل و بته
موقع وارد شود؛ همچنین ،در يک پايگاه داده ايمن منوط به يک حسابرسی دورهای و رسمی ،نگهداری
شود .بانک ها همچنین بايد دارای فرايند کامل يکپارچهسازی دادهها به منظور اصالح و حذف دادههتای
مربوط به مراهداا اشتباه و يا نادرست باشد .تا زمانی که مدل داخلی مبتنی بر دادههتای بتديل بتازار
باشد ،به عنوان مثال میصوالا جديد زمانی که دادههای تاريخی به مدا سه سال وجود نداشته باشد،
سیاست های داخلی بايد داده های بديل مناسبی را شناسايی کرده و بانک بايد در عمل نران دهتد کته
61

61

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...

مدل داخلی شامل تأثیر وثیقه برای تغییراا در ارزش بازار مجموعه خالصستازی باشتد ،بانتک بايتد
دارای داده تاريخی کافی به منظور مدلسازی نوساناا وثیقه باشد.
 .82مدل منبع در معرض ريسک مورد انتظار (و تعديالا ن) بايد منوط به فرايند تأيید مدل داخلتی باشتد.
اين فرايند بايد مرتبط با رويهها و سیاستهای بانک باشد .فرايند تأيید بايتد نتو زمتونی کته بترای
حصول اطمینان از يکپارچگی مدل الزم است را تعیین کترده و شترايطی کته در ن مفروضتاا تغییتر
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اين دادههای بديل ،شاخص میافظهکارانه ريسک پايه در شرايط نامطلوب بازار را فراهم میکنتد .اگتر

می کنند و ممکن است منجر به تخمین کم از منبع در معرض ريسک مورد انتظار شود را شناسايی کنند.
فرايد تأيید بايد شامل بررسی جامعیت مدل منبع در معرض ريسک مورد انتظار ،برای مثتال ،يتا متدل
منبع در معرض ريسک مورد انتظار تمام میصوالتی که به طور جتدی ستهم بتا اهمیتتی در منتابع در
معرض ريسک طرف مقابل دارد يا خیر ،باشد.
 .83استفاده از يک مدل داخلی به منظور تخمین منبع در معرض ريسک مثبت مورد انتظار و مقدار منبتع در
معرض ريسک يا منبع در معرض نکول وضعیت ها منوط به پوشش سرمايهای ريسک اعتبتاری طترف
مقابل ،مرروط به تأيید صريح مقام ناظر بانک خواهد بود .مقاماا نظارتی بانکی کرتورهای مهمتان و
میتبان که فعالیت های تجاری مهمی را در چند کرور انجام می دهند ،جهت حصول اطمینان از فراينتد
تأيید کارا با يکديگر همکاری خواهند کرد.
 .88در اين سند و اسناد قبلی ،کمیته ،رهنمودی را برای استفاده از متدلهتای داخلتی بته منظتور تخمتین
پارامترهای معین ريسک و تعیین حداقل سرمايه های پوشری در مقابل ريسکهای مذکور منترر کرده
است .ناظران ،بانک هايی که به دنبال استفاده از مدل های داخلی برای تخمین منبع در معرض ريستک
مثبت هستند را ملتم خواهند کرد التاماا مرابهی را با توجه به يکپارچگی سیستم متديريت ريستک،
تجارب کارکنانی که از اقداماا مذکور در مییط عملیاتی و کارکردهای کنترلی استفاده میکنند ،میتتان
صیت مدلها و شدا کنترلهای داخلی در طول فرايندهای مرتبط داخلی رعايت کنند .به عنوان مثتال،
بانک های مذکور بايد نران دهند که معیارهای عمومی کمیته برای استفاده از مدلهای داخلی به منظور
ارزيابی منابع در معرض ريستک بتازار را در زمینته ارزيتابی ريستک اعتبتاری طترف مقابتل رعايتت
میکنند.
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به قسمت  ،بخش ( D1 VIپاراگرافهای ()LXX

تا ()LXXIII

) مراجعه شود.
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مقابل که ممکن است به طور کامل در فرايند رکن  1پوشش داده نرود ،فراهم می ورد.
 .88هیچ نو شکل خاصی از مدل برای واجد شرايط شدن به منظور استفاده از مدل داخلی التامتی نیستت.
اگرچه ،متن حاضر مدل داخلی را به عنوان يک مدل شبیه سازی توصی

میکند ،ولی شکلهتای ديگتر

مدلها از قبیل مدل های تیلیلی ،منوط به بررسی و تأيید نظارتی ،قابل قبول است .بانکهتايی کته بته
دنبال به رسمیت استفاده از يک مدل داخلی که مبتنی بر شبیهسازیها نیست ،میباشند ،بايد به ناظران
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 .88رکن دوم سند حاضر پیرینه کلی و رهنمود مرخصی را به منظور پوشش ريسکهتای اعتبتاری طترف

خود نران دهند که مدل مذکور تمامی التاماا عملیاتی را رعايت میکند.
 .88برای بانکی که واجد شرايط خالصسازی معامالا است ،بانک مذکور بايد قبل از وارد کردن يک معامله
به مجموعه خالص سازی ،دارای رويه داخلی برای تصديق اين موضو که معامله به وسیله يک قترارداد
خالص سازی دارای ضمانت اجرای قانونی پوشش داده میشتود ،باشتد؛ چنتین قتراردادی بايتد همته
التاماا قابل اعمال بیان شده در پاراگراف هتای ( 88)Iتتا ( 88)Vايتن پیوستت ،مطالتب مربتوط بته
تکنیک های کاهش ريسک اعتباری سند حاضر يا قواعد خالصسازی بتین میصتولی تعیتین شتده در
پیوست حاضر را دارا باشد.
 .88برای بانکی که از وثیقه برای کاهش ريسک اعتباری طرف مقابل خود استفاده میکند ،بانک بايد قبل از
شناسايی اثر وثیقه در میاسباا خود ،دارای رويه های داخلی برای تصتديق ايتن موضتو کته وثیقته
استانداردهای معین قانونی مناسب را همانطور که در بند  2بخش  II.Dسند حاضر بیان شده استت را
رعايت کند.
 .VIروش استاندارد

 .88بانکهايی که تأيیديه بکارگیری روش مدلهای داخلتی بترای معتامالا فرابتورس مترتبط را ندارنتد،
می توانند از روش استاندارد استتفاده کننتد .روش استتاندارد را متیتتوان فقتط بترای اورا مرتتقه
فرابورسی استفاده کرد؛ معامالا تأمین مالی اورا بهادار مرمول ترتیباا مندرج در روش مدل داخلی
پیوست حاضر يا بند  2بخش  II.Dاين سند میباشتد .مقتدار منبتع در معترض ريستک (در رويکترد
استاندارد برای ريسک اعتباری) يا منبع در معرض نکول برای هر مجموعه خالص سازی بايد جداگانته
میاسبه شود .مقدار منبع در معرض ريسک طبق رابطه زير تعیین میشود:
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که در ن  CMViارزش جاری بازار معامله  iمیباشد.

عبارا ديگر،

 =CMCارزش جاری بازار وثیقه تخصیص داده شتده بته مجموعته ختالصستازی ،بته عبتارا ديگتر،

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 =CMVارزش جاری بازار پرتفوی معامالا در مجموعه خالصسازی با طرف مقابل ،ناخالص از وثیقه ،به

که در ن  CMClارزش جاری بازار وثیقه  lمیباشد.
 =iشاخص معامله مورد نظر
 =lشاخص وثیقه موردنظر
 =jشاخص مجموعه پوشری نظارتی موردنظر .اين مجموعه های پوشری متناظر با عوامل ريستک بترای
وضعیتهای ريسک مخال میتواند با عايدی يک وضعیت ريسک ختالص کته ستنجه منبتع در معترض
ريسک بر ن مبنا است ،تهاتر شود.
 =RPTijوضعیت ريسک معامله  iبا توجه به مجموعه پوشش .j
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 =RPCljوضعیت ريسک وثیقه  lبا توجه به مجموعه پوشش .j
 =CCFjضريب تبديل اعتباری نظارتی با توجه به مجموعه پوشش .j
 =βپارامتر مقاي
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گذاری نظارتی

وثیقه دريافتی از طرف مقابل دارای عالمت مثبت؛ وثیقه نتد طرف مقابل دارای عالمت منفی میباشد.
وثیقهای که برای رويکرد استاندارد شناسايی میشود میدود به وثیقهای است کته طبتق پتاراگرافهتای
 188و  803سند حاضر برای کاهش ريسک اعتباری واجد شرايط میباشد.
 .80زمانی که معامله مرتقه فرابورسی با مرخصه ريسک خطی (به عنوان مثال ،پیمان تی ،قرارداد تی يتا
قرارداد معاوضه) مبادله يک ابتار مالی (از قبیل ،اورا قرضه ،سهام يا کاال) را بترای پرداختت تصتريح
کند ،قسمت پرداخت به عنوان طرف مربوط به پرداخت در نظر گرفته متیشتود .معتامالتی کته تبتادل
پرداخت در مقابل پرداخت را تصريح میکند ( به عنوان مثال ،معاوضه نرخ بهره يا پیمان تی نترخ ارز)

به عن وان مثال ،یک پیمان آتی نرخ ارز با یک طرف با ارز داخلی شرکت ،به سه وضعیت ریسک تطبیق داده میشود . :وضعیت ریسک نرخ ارز. ،
وضعیت ریسک نرخ بهره ارز خارجی .0 ،وضعیت ریسک ارز داخلی.
تعیین ارزش تقریبی در پیمانهای آتی پولی یا سوآپهای پولی و با فرض دوره پیشبینی یک ساله انجام میشود.
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جمله مقدار اسمی معامله میباشد .بانک ها ممکن است ريسک نرخ بهره ناشی از طرف های پرداختت
که همراه با سررسید باقی مانده کمتر از يکسال میباشد را در میاسباا در نظر نگیرند .بانکها ممکن
است معامالتی که شامل دو طرف پرداخت با يک ارز يکسان میشود (بته عنتوان مثتال ،قراردادهتای
معاوضه نرخ بهره) را به عنوان يک معامله کلی منفرد در نظر بگیرند .ترتیباا مربتوط بته طترفهتای
پرداخت برای معامله کل مذکور بکار گرفته میشود.

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

شامل دو طرف پرداخت میباشد .دو طرف پرداخت شامل پرداختهای ناخالص توافقی طبق قرارداد از

 .81معامالا دارای مرخصه های ريسک خطی که سهام (از جمله شاخصهای سهام) ،طال ،ستاير فلتتاا
گرانبها يا ساير کاالها که به عنوان ابتارهای مالی پايه قرار میگیرند ،به وضعیت ريستک در مجموعته
پوشش سهام (يا شاخص سهام) يا کاال (از قبیل طال و ساير فلتتاا گرانبهتا) تطبیتق شتوند .طترف
پرداخت اين معامالا به وضعیت ريسک نرخ بهره در مجموعه پوشتش مناستب ريستک نترخ بهتره
تطبیق داده میشود .اگر طرف پرداخت با ارز خارجی باشد ،معامله نیت به وضتعیت ريستک نترخ ارز در
خصوص ارز مورد اشاره تطبیق داده میشود.
 .82معامالا دارای مرخصههای ريسک خطی که دارای ابتار بدهی ( از قبیل ،اورا قرضه يا وام) به عنوان
ابتار پايه میباشد ،به وضعیت های ريسک نرخ بهره يک وضعیت ريسک برای ابتتار بتدهی و ديگتری
برای طرف پرداخت تطبیق داده میشوند .معامالا دارای مرخصههای ريسک خطی که تبادل پرداخت
در مقابل پرداخت را تصريح میکنند ( از قبیل پیمآنهای تی نرخ ارز) به وضعیت ريستک نترخ بهتره
برای هر طرف پرداخت تطبیق داده میشوند .اگر ابتار بدهی پايه با ارز خارجی باشد ،ابتتار بتدهی بته
وضعیت ريسک نرخ ارز در ارز مربوطه تطبیق داده میشود .اگر طرف پرداخت با ارز خارجی باشتد ،ن
همچنین به يک وضعیت ريسک نرخ ن ارز تطبیق داده میشود .288مقدار منبع در معترض ريستک يتا
 EADاختصاص يافته به معامالا سو پ مبنای ارزی معادل صفر خواهد بود.
 .83برای تمام ابتارها به جت ابتارهای بدهی ،اندازه وضعیت ريسک يک معامله با مرخصه ريسک خطی ،برابتر
با ارزش فرضی موثر( قیمت بازار ضربدر تعداد) ابتارهای مالی پايه ای است (شامل کاالها)که به ارز داخلی
کرور متبو بانک تبديل شده است.

به عنوان مثال ،یک پیمان آتی نرخ ارز کوتاه مدت با یک طرف با ارز داخلی شرکت ،به سه وضعیت ریسک تطبیق داده میشود . :وضعیت ریسک
نرخ ارز . ،وضعیت ریسک نرخ بهره ارز خارجی .0 ،وضعیت ریسک ارز داخلی.
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پرداخت های ناخالص واريت نرده است( شامل مقادير فرضی) که به ارز داخلی کرور متبو بانک تبتديل و
در ديرش تعديل شده ابتار بدهی يا طرف پرداخت ضرب شده است.
 .88اندازه وضعیت ريسک قراردادهای معاوضه نکول اعتباری ،برابر با ارزش فرضی ابتار بدهی مرجع است کته
در زمان باقی مانده تا سررسید قراردادهای معاوضه نکول اعتباری ضرب شده است.
 .88اندازه وضعیت ريسک ابتار مرتقه فرابورس با مرخصه ريسک غیر خطی (شامل قراردادهای اختیار معامله
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 .88برای ابتارهای بدهی و طرف های پرداخت تمام معامالا ،اندازه وضعیت ريسک ،برابر با ارزش فرضی موثر

و قراردادهای معاوضه روی اختیار معامله) برابر با ارزش فرضی موثر معادل دلتای ابتار مالی است که پايته
معامله است ،به استثنای موارد ی که ابتار بدهی پايه معامله قرار میگیرد.
 .88برای ابتار مرتقه فرابورس با مرخصاا ريسک غیر خطی(شامل قراردادهای اختیار معاملته و قراردادهتای
معاوضه روی اختیار معامله) ،که پايه ن يک ابتار بدهی يا طرف پرداخت است ،اندازه وضعیت ريسک برابر
با ارزش فرضی موثر معادل دلتای ابتار مالی يا طرف پرداخت ضربدر ديرش تعديل شتده ابتتار بتدهی يتا
طرف پرداخت است.
 .88بانکها میتوانند فرمول های زير را برای تعیین اندازه و عالمت وضعیت ريسک به کارگیرند.
 .aبرای تمام ابتارها به استثنای ابتارهای بدهی:
ارزش فرضی موثر ،يا ارزش فرضی معادل دلتا=

، Prefقیمت ابتار پايه برحسب ارز مرجع
، Vارزش ابتار مالی( درمورد قرارداد اختیارمعامله :قیمت اختیارمعامله؛ در مورد قرارداد يتا معاملته بتا مرخصته
ريسک خطی :ارزش خود ابتار پايه )
 ،Pقیمت ابتار پايه ،بر حسب همان ارزی که  Vبر حسب ن است.
 .bبرای ابتارهای بدهی و طرف های پرداخت تمام معامالا يا قراردادها:
ارزش فرضی موثر ضربدر ديرش تعديل شده  ،يا معادل دلتا ضربدر ارزش فرضی تعديل شده

، Vارزش ابتار مالی (در مورد قرارداد اختیار معامله :قیمت قرارداد اختیار معاملته؛ در متورد معاملته بتا مرخصته
ريسک خطی :به ترتیب ارزش خود ابتار پايه يا ارزش طرف پرداخت).
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اگر  Vبر حسب ارزشی غیر از ارز مرجع مرخص شده است ،ابتار مرتقه بايد با ضرب شدن در نرخ ارز مربوطه
به ارز مرجع تبديل شود.
 .88وضعیت های ريسک به مجموعه های پوشری گروه بندی می شوند .برای هر مجموعه پوشری ،قدرمطلق
میتان ارزش مجمو وضعیت های ريسک حاصله میاسبه می شود .ايتن حاصتل جمتع"ختالص وضتعیت
ريسک " بوده و به صورا زير ،در فرمول هايی در بند  80پیوست حاضر نران داده میشود،
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 rسطح نرخ بهره

 .80وضعیت های نرخ بهره حاصل از ابتارهای بدهی دارای ريسک ختاص پتايین ،بته صتورا يکتی از شتش
مجموعه پوشری برای هر ارز مطابقت سازی شده است  .يک ابتار بدهی زمانی در گتروه ريستک ختاص
پايین گروه بندی میشود که بر اساس بند های  810تا ( ،811 )2مرمول سرمايه پوشری  1/8درصد يتا
پايین تر است .وضعیت های نرخ بهره ناشی از طرف های پرداختت بته همتان مجموعته هتای پوشرتی
تخصیص داده میشود که برای وضعیت های ريسک نرخ بهره ابتارهای بدهی مرمول ريسک خاص پايین
تعیین شده است .همچنین برای وضعیت های نرخ بهره ناشی از سپرده های پولی دريافت شتده از طترف
مقابل به عنوان وثیقه ،به همان مجموعه های پوشری تخصیص داده میشود که برای وضعیت های ريسک
نرخ بهره ابتارهای بدهی مرمول ريسک خاص پايین تعیین شده است .شش مجموعه پوشری برای هتر
ارز توسط ترکیبی از دو معیار مرخص میشود:
( )iماهیت نرخ بهره مرجع يا نرخ دولتی يا برخی از نرخ های ديگر.
( )iiسررسید باقی مانده يا تناوب تعديل نرخ  -کمتر از يک سال ،بین يک و پنج سال يا بیش تر از پنج سال.
جدول 4
مجموعه های پوششی برای وضعیت های ریسک نرخ بهره برای هر ارز

سررسید باقی مانده يا تناوب تعديل نرخ

نرخ های بهره مرجع -دولتی

نرخ های بهره مرجع -غیر دولتی

يک سال يا کمتر

×

×

بیش از يک سال تا پنج سال

×

×

بیش از پنج سال

×

×
6
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قراردادهای معاوضه های نرخ بهره) برای نرخ های بهره ای که مرتبط با نرخ بهره مرجعی است که بیتانگر
سطح نرخ بازار عمومی است (برای مثال بازده اورا قرضه دولتی،نرخ بازار پول ،نرخ قراردادهای معاوضته
) ،تناوب تعديل نرخ ،برابر با فاصله زمانی تا تعديل مجدد نرخ بهره مرجع است .در غیر اين صورا ،زمتان
باقی مانده تا سررسید ،باقی مانده عمر ابتار بدهی پايه يا در مورد طرف پرداخت ،باقی مانده عمتر معاملته
مربوطه میباشد.
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 .81برای ابتارهای بدهی پايه (به عنوان مثال اورا با نرخ شناور) يا پايه های پرداخت (برای مثال نترخ شتناور

 .82بر ای هر ناشر ابتار بدهی مرجع که پايه قراردادهای معاوضه نکول اعتباری قرار متیگیترد ،يتک مجموعته
پوشش وجود دارد.
 .83بر ای هر ناشر ابتار بدهی ،به عبارا ديگر ابتارهای بتدهی کته تیتت روش انتدازه گیتری استتاندارد در
خصوص ريسک نرخ بهره مذکور در بند  ،810پوشش سرمايه بیش از  1/8درصد با ريسک خاص باال ،يک
مجموعه پوشری وجود دارد .همان موضو برای سپرده های پولی که طرف مقابل به عنوان وثیقه قرار داده
است ،به کار می رود  .اين زمانی است که طرف مقابل تعهداا بدهی با ريسک خاص پايین نداشته باشتد.
زمانی که يک طرف پرداخت به ابتار بدهی بتا ريستک ختاص بتاال شتباهت دارد (بترای مثتال در متورد
قراردادهای معاوضه بازده کل با يک طرف پرداخت که به اورا قرضه شباهت دارد ) ،همچنین يک مجموعه
پوشری برای هر ناشر ابتارهای بدهی مرجع وجود دارد ،بانکها میتوانند وضعیت هتای ريستک ناشتی از
ابتارهای بدهی يک ناشر معین يا ناشی از ابتاهای بدهی مرجع همان ناشر که مرابه با طرف های پرداخت
هستند يا سبب قراردادهای معاوضه نکول اعتباری برای همان مجموعه پوشری میشود را تعیین کنند.
 .88ابتارهای مالی پايه ،به استثنای ابتارهای بدهی(سهام ،فلتاا گرانبهتا ،کاالهتا ،ستاير ابتارهتا) بته همتان
مجموعه های پوشری مربوطه تخصیص داده می شوند ،فقط اگر نها ابتارهای مرابه يا يکسانی باشتند.
مرابهت ابتارها به صورا زير تعیین میشود:
 برای سهام ،ابتارهای مرابه ،ابتارهای همان ناشر هستند .شاخص سهام به عنوان ناشر جداگانه تلقی
میشود.
 برای فلتاا گرانبها ،ابتارهای مرابه ابتارهايی در خصوص همان فلت هستند .شاخص فلتاا گرانبها بته
عنوان يک فلت گرانبهای جداگانه تلقی میشود.

 برای کاالها ،ابتارهای مرابه ،ابتارهايی در خصوص همان کاال هستند .شاخص کتاال بته عنتوان يتک
کاالی جداگانه تلقی میشود.
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شبانه روز نسبت داده میشود ،ابتارهای مرابه میسوب می شوند.
 .88ضريب تبديل اعتباری که برای وضعیت خالص ريسک يک مجموعه اعمال متیشتود ،بته طبقته مجموعته
پوشری نظارتی همچنان که در بندهای  88تا  88پیوست پیش رو مفروض است ،بستگی دارد.
 .88ضرائب تبديل اعتباری برای ابتارهای مالی پايه به استثنای ابتارهای بدهی و برای نرخ هتای ارز در جتدول
شماره  2نران داده شده است.
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 برای نیروی بر  ،حقو تیويل و تعهداتی که به همان اوج يا افول زمتان بتارگتاری در طتول  28ستاعت

جدول شماره 2
نرخ های ارز

طال

سهام

%2/8

%8

%8

فلتاا گرانبها (به استثنای نیروی بر

ستتاير کاالهتتا (بتته استتتثنای فلتتتاا

طال)

گرانبها)
%8

%8/8

%10

 .88ضريب تبديل اعتباری برای وضعیت های ريسک ابتارهای بدهی در زير مده است:
 برای وضعیت های ريسک ابتار بدهی يا ابتار بدهی مرجع با ريسک خاص باال ،ضريب تبديل  % 0/8است.
 برای وضعیت ريسک ابتار بدهی مرجع که پايه يک قرارداد قراردادهای معاوضه نکتول اعتبتاری بتا ريستک
خاص پايین قرار میگیرد ،ضريب تبديل اعتباری  %0/3است.
 در غیر اين صورا ضريب تبديل اعتباری  % 0/2است.
 .88ابتارهای پايه مرتقههای فرابورس که در هیچکدام از طبقاا باال قرار ندارند ،به مجموعته هتای پوشرتی
منفرد جدگانه ای برای هر طبقه ابتار پايه تخصیص داده میشود .ضريب تبديل اعتبای  % 10بترای میتتان
معادل فرضی اعمال میشود.
 .88اين امکان وجود دارد که معامالتی با مرخصه ريسک غیر خطی وجود داشته باشند که بانک با متدل تايیتد
شده توسط ناظر به منظور تعیین حداقل التماا سرمايه در خصوص پوشش ريسک بازار ( مدلهای ابتاری
تايید شده در خصوص رويکرد استاندارد برای ريسک بازار يا مدلهای ابتاری تايید شده به عنوان بخرتی
از فرايند پذيرش توسط بانک برای رويکرد مدل سازی داخلی در خصتوص ريستک بتازار) ،نتوانتد دلتتا را
تعیین کند .در مورد طرف های پرداخت و معامالا با ابتارهای بدهی به عنوان پايه ،ممکن استت معتامالتی
باشد که بانک نتواند ديرش تعديل شده را با چنین مدلی تعیین کند .برای ايتن معتامالا  ،نتاظر بته طتور
میافظه کارانه اندازه وضعیت های ريسک و ضرائب تبديل اعتباری قابل استفاده را تعیین میکند .به عنوان
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مورد شناسايی قرار نمیگیرد :به عبارا ديگر مقدار منبع در معرض ريسک يا منبتع در معترض نکتول تتا
زمانی که مجموعه خالص سازی مرتمل بر معامله انفرادی وجود داشته باشد ،تعیین میشود.
 . .80پارامتر مقیاس گذاری نظارتی  برابر  1/8است.

 .VIIروش منبع در معرض ريسک جاری
 .81بانکهايی که تايیديه برای اعمال روش مدلهای داخلی ندارند ،میتوانند روش منبع در معرض ريسک جاری به
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گتينه ديگر ناظران ممکن است استفاده از روش منابع در معرض رسک جاری را التام کنند .خالص ستازی

شرح مندرج در پارگراف های  188 ،188و  318سند حاضر را به کارگیرند .روش منبع در معرض ريسک جاری
صرفا برای ابتارهای مرتقه فرا بورس به کار گرفته میشود؛ معامالا تأمین مالی اورا بهتادار( ،)SFTsمرتمول
ترتیباا مقرر شده تیت روش مدل داخلی پیوست پیش رو يا ترتیباا مقرر تیت بخش  2از قست  .II.Dسند
حاضر می شوند.
 .82اين بند در سند حاضر حذف شده است.

( .82 )iدر روش منابع در معرض ريسک جاری ،بانکها بايتد هتينته جتايگتينی جتاری را از طريتق ارزش
گذاری قرارداد مبتنی بر بازار میاسبه کنند ،بنابراين در برگرفتن منبع در معرض ريسک جاری بدون نیاز بته
تخمین و با اضافه کردن يک عامل("عامل اضافی") برای منعک

کتردن منبتع در معترض ريستک تتی

احتمالی در طول باقی مانده عمر قرارداد ،انجام میگیرد .همچنین کمیته موافقت کرده است بترای میاستبه
میتان معادل اعتباری ابتارهای فو تیت روش منبع در معرض ريسک جاری ،بانک موارد زير را با يکتديگر
جمع کند:
 کل هتينه جايگتينی ( حاصل شده توسط "ارزش گذاری مبتنی بر بازار") تمتام قراردادهتايش بتا ارزش
مثبت و
 میتانی برای منبع در معرض ريسک اعتباری تی احتمالی میاسبه شده بر اساس کل مقدار استمی اصتل
ثبتی تفکیک شده بر حسب سررسید باقی مانده به صورا زير:
نرخ های بهره

ارز و طال

سهام

فلتاا گرانبهتا بته ساير کاالها
جت طال

يک سال ياکمتر

%0

%1

%8

%8

% 10

بیش از يک سال تا پنج سال

% 0/ 8

%8

%8

%8

% 12

بیش از پنج سال

% 1/ 8

% 8/8

% 10

%8

% 18
1

70

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...

 .1برای قراردادهايی که مرتمل بر تبادل چند گانه مبلغ اصل می باشند ،ضرائب در عتدد پرداختت هتای بتاقی مانتده در
قرارداد ضرب خواهد شد.
 .2برای قراردادهايی که برای تسويه مانده منبع در معرض ريسک بعد از تاريخ های پرداخت مرخص شده ساختار بندی
شده اند و جايی که شرايط به گونه ای سازماندهی مجدد میشود که ارزش بازار قرارداد در تاريخ هتای مرتخص شتده
مذکور صفر است ،سررسید باقی مانده برابر با زمان تا تاريخ تنظیم مجدد بعدی تعیین خواهد شد .در متورد قراردادهتای
نرخ بهره با سررسیدهای باقی مانده بیش از يک سال که شرايط باال را بر ورده می سازند ،عامل افتوده شتده مقیتد بته
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نکاا:

حد اقل مقدار  0/8 %است.
 .3پیمآنهای تی ،قراردادهای معاوضه ،اورا اختیار معامله های خريداری شده و قراردادهای مرتقه مرتابه کته توستط
ارقام مندرج در ستون های ماتري

باال پوشش داده نرده مرمول ترتیباا "ساير کاالها" در ماتري

باال خواهد شد.

 .8هیچ منبع در معرض ريسک اعتباری تی احتمالی برای قراردادهای معاوضه نرخ بهره شناور /ارز شناور واحد میاستبه
نخواهد شد ،منابع در معرض ريسک اعتباری در خصوص اين قراردادها فقط بر مبنای ارزش مبتنی بر بازار نها ارزيتابی
میشود.

( .82)iiناظران همواره بايد اطمینان حاصل کنند مقادير اضافه شده بر استاس مقتادير متوثر و نته مقتادير
اسمیباشد .زمانی که مقدار اسمی بیان شده توسط ساختار معامله اهرمی شود يتا افتتايش يايتد ،در ايتن
صورا بانکها بايد زمانی که منبع در معرض ريسک تی احتمالی را تعیین میکنند ،مقدار اسمی موثر را بته
کار گیرند،
 .83بانکها میتوانند برای وثیقه تعري شده در بندهای  188و  803سند پیش رو ،تخفی سرمايهای بدست ورند.
روش شناسايی وثیقه واجد شرايط از رويکرد قابل اعمال در خصوص ريسک اعتباری پیروی میکند.

 .88میتان منبع در معرض ريسک اعتباری طرف مقابل يا منبع در معرض نکول( )EADبرای معامالا مرتقه اعتباری
متعهد واحد در دفتر تجاری با استفاده از عوامل اضافه شده منبع در معرض ريسک تتی احتمتالی منتدرج در
پاراگراف  808سند پیش رو میاسبه خواهد شد.
 .88به منظور تعیین التاماا سرمايهای برای پوشش منابع در معرض ريسک در دفتتر بتانکی ،ترتیبتاا ابتارهتای
مرتقه اعتباری در سند پیش رو در خصوص ابتارهای مرتقه اعتباری واجد شرايط اعمال میشود.
 .88زمانی که اورا مرتقه اعتباری ،معامله برای nامین نکول باشد(مانند معاملته بترای اولتین نکتول) ،ترتیبیتاا
مرخص شده در بند  808سند پیش رو اعمال میشود.
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( .88)iبه موضو خالص سازی دو جانبه توجه جدی شده است ،به عبارا ديگتر متوزون کتردن مطالبتاا
خالص به جای ناخالص با طرف های مقابل يکسان ،ناشی از طی کاملی از پیمتان هتای تتی ،قراردادهتای
اختیار معامله ،قراردادهای معاوضه و قراردادهای ابتار مرتقه مرابه 288میباشد .نگرانی کمیته اين است که
اگر يک نقد کننده طرف مقاب ل نکول شده دارای حق جدا سازی قراردادهتای ختالص شتده باشتد ،در ايتن
صورا عملکرد در خصوص قراردادهای مطلوب برای طرف مقابل نکول کرده و نکتول در متورد قراردادهتای
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خالص سازی دو جانبه

نامطلوب ،به معنی هیچ گونه کاهش ريسک طرف مقابل نیست.
( .88)iiبه همین ترتیب برای اهداف کفايت سرمايه موافقت شده است که :
( )aبانکها می توانند معامالا يا قراردادها را خالص کنند ،مرروط به نو وری کته بتر مبنتای ن هتر گونته
تعهدی بین بانک و طترف مقابتل بترای تیويتل ارز معتین در تتاريخ ارزش مفتروض/بتا نترخ در تتاريخ
مفروض(والور) به طور خودکار با سايرتعهداا با ارز و تاريخ ارزش يکسان به منظور خالص ستازی ترکیتب
شود ،يعنی به طور قانونی يک میتان واحد جايگتين تعهداا ناخالص قبلی شود.
( )bبانکها میتوانند همچنین معامالا يا قراردادها را خالص کننتد مرتروط بته هرشتکل معتبتر قتانونی
خالص سازی دو طرفه ذکر نرده در بند ( )aاز قبیل ساير اشکال ابداعی.
( )cدر هر دو مورد ( )aو ( ، )bبانک بايد ناظر ملی خود را متقاعد کند که بانک دارای موارد زير است:288
( )iقرارداد يا توافق خالص سازی با طرف مقابل که يک تعهد قانونی واحد را به وجود ورده و تمام معامالا
مرمول را پوشش میدهد ،به طوری که بانک مدعی دريافت يا متعهد به پرداختت صترفا ختالص مجمتو
ارزش های مثبت يا منفی قیمت گذاری مبتنی بر بازار معامالا منفرد شامل شده در زمان نکول طرف مقابتل
در ايفای تعهد به سبب هر يک از موارد زير :نکول ،ورشکستگی ،انیالل و تسويه يا شترايط مرتابه ديگتر
میباشد.
( )iiنظريه های مکتوب و مستدل حقوقی در هنگام چالش های حقوقی ،دادگاه های ذیربط و مقاماا اجرايی
خالص سازی منبع در معرض ريسک بانک را با نظر به موارد زير تعیین خواهند کرد:

 خالص سازی پرداخت ها که به منظور کاهش هزینه های عملیاتی تسویه های روزانه طراحی می شود ،در چارچوب سرمایه به رسمیت شناخته نخواهد شد،چون تعهدات ناخالص طرف مقابل به هیچ وجه تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
9
 در مواردی که توافق ،طبق شرح بند  : 9 )ii( aقبل از جوالی  199به رسمیت شناخته شده است ،ناظر تعیین خواهد کرد آیا مراحل بیشتر برای متقاعد کردنناظر مبنی بر این که توافق صورت گرفته الزامات مذکور در زیر را رعایت می کند ضروری است یا خیر .
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بنابراين همچنین بر اساس قانون کروری که شعبه در ن مستقر است.
 قانونی که معامالا منفرد را راهبری میکند؛ و
 قانونی که هر قرارداد يا توافق الزم برای موثر کردن خالص سازی را راهبری میکند.
ناظر ملی بعد از مرورا با ناظران ذی ربط در صورا نیاز بايد متقاعد شود که ختالص ستازی بتر استاس
قوانین هر يک از کرورهای مرتبط از قابلیت اجرايی برخواردار است.

280
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 قانون کروری که طرف مقابل در ن مستقر است و اگر شعبه خارجی طرف مقابل وجود داشته باشتد،

( )iiiرويه های وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود ويژگی هتای حقتوقی ترتیبتاا ختالص ستازی در
بازنگری تغییراا احتمالی در قانون مربوطه حفظ می شوند.
( .88)iiiقراردادهايی با اختیار فسخ  ،واجد شرايط خالص سازی برای میاسبه سرمايه التامتی بتر استاس
سند حاضر نیستند .اختیار فسخ ماده حقوقی است که طرف مقابلی که نکتول نکترده استت را فقتط مجتاز بته
پرداختهای میدود يا اينکه هیچگونه پرداختی را به شخصی که در مقام يک نکول کننده باشد انجام ندهد ،حتی
اگر نکول کننده اعتباردهنده باشد.

( .88 )ivمنبع در معرض ريسک اعتباری ،در خصوص معامالا پیمان تی دوجانبه خالص شده بته صتورا
مجمو خالص هتينه جايگتينی مبتنی بر بازار میاسبه خواهد شد ،در صورا مثبت بودن ،مبلغ مازاد مبتنتی
به اصل مبلغ اسمی پايه اضافه خواهد شد .اين مقدار اضافی برای قراردادهتای ختالص شتده ( )ANetبرابتر
خواهد بود با میانگین موزون ناخالص مقادير اضافی) ،281(AGrossو مقادير اضتافی ناختالص تعتديل شتده از
طريق نسبت خالص هتينه های جايگتينی جاری به هتينه جايگتينی جاری ناخالص ) (NGRکه بته صتورا
فرمول زير بیان میشود:
ANet=0.4*AGross+0.6*NGR*AGross
 NGRعبارا است از سطح خالص هتينه جايگتينی /سطح ناخالص هتينته جتايگتينی بترای معتامالا يتا
قراردادها مرروط به اين که توافقنامه های خالص سازی به طور قانونی قابل اجرا باشد.
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 بنابراین اگر هر یک از این ناظران در مورد ضمانت اجرایی تحت این قانون متقاعد نشوند ،قراداد یا توافق خالص سازی این شرایط را برآورده نکرده و طرفمقابل نیز نمی تواند از مزیت نظارتی بهره مند شود.
 ) (AGrossبرابر است با مجموع میزان های اضافی منفرد (محاسبه شده به صورت حاصل ضرب میزان اسمی اصل در عوامل اضافی مناسب مبذکور در پباراگراف( )9 ()iپیوست حاضر) تمام معامالت یا قراردادها مشروط به توافقنامه های خالص سازی قابل اجرای قانونی با یک طرف مقابل.
 مقامات ملی می توانند در انتخاب دو گزینه محاسبه  NGRبر حس تک تک طرف های مقابل یا بر اساس مبنای تجمیعی همه معامالت مجباز کننبد ،مشبروطبه این که توافق های خالص سازی از ضمانت اجرایی قانونی برخوردار باشند .اگر ناظران انتخاب روش ها را مجاز کنند ،روش انتخبابی توسبط موسسبه بایبد ببه طبور
مستمر مورد استفاده قرار گیرد.در رویکرد تجمیعی معامالت ،خالص منابع در معرض ریسک جاری منفی برای طرف های مقابل منفرد نمی تواند ببرای تهباتر منبابع در
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خالص ساز ی در پاراگراف های  81تا  88پیوست حاضر ذکر شده است .کمیته به منظور حصول اطمینان از
مناسب بودن مقیاس های مذکور بررسی مستمر انجام میدهد .به منظور میاسبه منبع در معترض ريستک
اعتباری تی احتمالی برای طرف مقابل خالص سازی ،درخصوص پیمان های تی ارزی و ستاير قراردادهتای
مرابه که میتان اسمی اصل قرارداد معادل جريان های نقد است ،مقتدار استمی اصتل بته عنتوان ختالص
دريافتی که در هر تاريخ ارزش برای هر ارز قرار میگیرد تعري

میشود  .دلیل اين است کته قراردادهتای

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

( .88 )vمقیاس مقادير اضافه شده ناخالص برای اعمال در اين فرمول همانی است که برای معتامالا غیتر

تهاتری در سررسید همان ارز در همان تاريخ ،منبع در معرض ريسک تی احتمالی پايین تر و نیتت منبتع در
معرض ريسک جاری پايین تری دارد.
موزون به ريسک کردن
( .88 )viزمانی که بانک میتان های معادل اعتباری را میاسبه کرده ،نها بايد بر اساس گروه بندی طترف
مقابل به همان شیوه چارچوب اصلی موزون شده باشند ،اين شامل وزن دهی ترجییی در خصوص منتابع در
معرض ريسک واجد پوشش توسط وثیقه و تضمین های قابل قبول میرود .کمیته به دقت کیفیتت اعتبتاری
مرارکت کنندگان در اين بازارها را مورد نظر قرار داده و حق افتايش وزن ها را در صورا تضعی

میتانگین

کیفیت اعتباری يا در صورا افتايش تجربه زيان ،حفظ میکند.

پیوست شماره 5
وزن های ریسک تشریحی برای رویکرد مبتنی بر رتبهبندی داخلی()IRB

 .1جداورل زير بیانگر وزن های ريسک ترريیی است که برای چهار طبقه انوا دارايی هتا تیتت رويکترد مبتنتی بتر
رتبهبندی داخلی برای ريسک اعتباری میاسبه شده است .هر مجموعه وزن های ريسک برای زيان غیرمنتظره()UL
با استفاده از تابع وزن ريسک مناسب از توابع وزن ريسک منتدرج در قستمت دو  ،بختش  IIIتهیته شتده استت.
داده های ورودی به کارگرفته شده برای میاسبه وزن های ريسک ترريیی شامل سنجه ها احتمال نکول( ،)PDزيان
به فرض نکول( )LGDو سر رسید موثر مفروض  2/8سال میشود.
 .2تعديل مربوط به اندازه شرکت ،برای منابع در معرض ريسک فراهم شده برای مؤسساا کوچک و متوستط ()SME
قرض گیرنده (تعري

شده تیت عنوان منابع در معرض ريسک شرکتی در جايی که فروشهتای گتتارش شتده در

معرض ریسک خالص مثبت به سایر ،مورد استفاده قرار گیرد ،به عبارت دیگر برای هر طرف مقابل ،خالص منبع در معبرض ریسبک اسبتفاده شبده در محاسببه ،NGR
حداکثر خالص هزینه جایگزاینی یا صفر است .توجه شود که تحت رویکرد تجمیعی  NGR ،باید به طور منفرد ،برای هر قرارداد خالص سازی که به طور قبانونی قاببل
اجرا است ،اعمال شود به طوری که میزان معادل اعتباری به گروه وزن ریسک مناس طرف مقابل  ،تخصیص خواهد یافت .
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شرکت در تعیین دومین مجموعه وزن های ريسک ارائه شده در ستون دوم که گردش مالی شرکت دريافتت کننتده
منبع در معرض ريسک 8 ،میلیون يورو فرض شده ،انجام گیرد.
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گروه تلفیقی سهمی کمتر از  80میلیون يورو مربوط به شرکت میباشد) اعمال میشود .بدين ترتیتب تعتديل انتدازه

5
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منتتابع در معتترض ريستتتک
طبقه دارايی:

شرکتی

ساير منتابع در معترض ريستک منابع در معترض ريستک خترد گتردان واجتد
وام های رهنی مسکونی

شرايط

خرد

زيتتتتان بتتتته فتتتترض
نکول(:)LGD

45%

45%

45%

45%

25%

85%

45%

85%

سررسید 2 /8سال
گردش مالی(میلیون يورو)

50

5

احتمال نکول()pd
0.03%
0.05%
0.10%
0.25%
0.40%
0.50%
0.75%
1.00%
1.30%
1.50%
2.00%

14.44%
19.65%
29.65%
49.47%
62.72%
69.61%
82.78%
92.32%
100.95%
105.59%
114.86%

11.30%
15.39%
23.30%
39.01%
49.49%
54.91%
65.14%
72.40%
78.77%
82.11%
88.55%

2.50%

122.16%

93.43%

3.00%

128.44%

97.58%

4.00%

139.58%

105.04%

5.00%
6.00%

149.86%
159.61%

112.27%
119.48%

4.15%
6.23%
10.69%
21.30%
29.94%
35.08%
46.46%
56.40%
67.00%
73.45%
87.94%
100.64
%
111.99
%
131.63
%
148.22
%
162.52

2.30%
3.46%
5.94%
11.83%
16.64%
19.49%
25.81%
31.33%
37.22%
40.80%
48.85%

4.45%
6.63%
11.16%
21.15%
28.42%
32.36%
40.10%
45.77%
50.80%
53.37%
57.99%

8.41%
12.52%
21.08%
39.96%
53.69%
61.13%
75.74%
86.46%
95.95%
100.81%
109.53%

0.98%
1.51%
2.71%
5.76%
8.41%
10.04%
13.80%
17.22%
21.02%
23.40%
28.92%

1.85%
2.86%
5.12%
10.88%
15.88%
18.97%
26.06%
32.53%
39.70%
44.19%
54.63%

55.91%

60.90%

115.03%

33.98%

64.18%

62.22%

62.79%

118.61%

38.66%

73.03%

73.13%

65.01%

122.80%

47.17%

89.08%

82.35%
90.29%

66.42%
67.73%

125.45%
127.94%

54.75%
61.61%

103.41%
116.37%

76

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
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15.00%

221.54%

171.91%

20%

238.23%

188.42%

113.56
%
130.96
%
140.62
%

75.54%

142.69%

83.89%

158.47%

88.60%

167.36%

103.89%

196.23%

100.28%

189.41%

117.99%

222.86%

پیوست 2
معیار دسته بندی نظارتی در خصوص تسهیالت ویژه
جدول شماره  -1درجاا رتبهبندی نظارتی برای منابع در معرض ريسک تأمین مالی پروژه
قوی

رضايت بخش

خوب

قدرا مالی
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10.00%

193.09%

146.51%

%
204.41
%
235.72
%
253.12
%
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اساسی و پايدار در خصوص موقعیت مکتانی ،

موقعیتتت بهتتتر از متوستتط در خصتتوص

هتينه يا فن وری ندارد .تقاضا کافی

فن وری بدتر از متوسط است .تقاضتا

هتينه يا فن وری .تقاضا قوی و در حال رشتد

موقعیت مکانی  ،هتينه يتا فتن وری امتا

و باثباا است

ضعی و کاهنده است.

است.

اين موقعیت ممکتن استت دوام نداشتته
باشد .تقاضا قوی و با ثباا است

نسبت های متالی (بترای مثتال نستبت
پوشش خدماا بدهی ،نسبت پوشتش
طول عمر وام ،نسبت پوشش طول عمر

نسبت های مالی قوی تتا قابتل قبتول بتا

نسبت های مالی استاندارد بتا توجته

با توجه به سطح ريسک پروژه ،نستبت

نسبت های متالی قتوی بتا توجته بته ستطح

توجه به سطح ريسک پروژ ه ؛ فرضتیاا

به سطح ريسک پروژه،

ها ی مالی جسورانه است.

ريسک پروژ ه؛ فرضیاا اقتصادی بسیار قوی

اقتصادی قوی پروژه.

و مستیکم .

پروژه و نسبت بدهی به حقو صتاحبان
پروژه می تواند تعهداا متالی ختود را در

پروژه نسبت به فرارهای غیر معمول

شرايط بخری يا اقتصادی دارا ی بیران

طی چرخه اقتصادی سیب پذير است

احتمال نکول پروژه وجوددارد مگر ايتن

پروژه می تواند تعهداا متالی ختود را تیتت

عادی بر ورده سازد .تنها تیتت شترايط

و ممکتتن استتت در شتترايط رکتتود

که شرايط به زودی بهبود يابد.

شرايط بخری يا اقتصادی بستیار بیرانتی و

اقتصادی سخت احتمال نکول پروژه وجود

اقتصادی معمول نیت نکول کند

مستمر بر ورده سازد.

دارد.

سهام).

تجتيه و تیلیل بیران
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شرايط بازار

وجود تعداد کمی عرضه کننده رقیب يا متيتت

وجود تعداد کمی عرضه کننتده رقیتب يتا

پروژه متيتی از نظر موقعیت مکتانی ،

پروژه از نظر موقعیت مکانی ،هتينه يتا
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ساختار مالی
طول مدا اعتبار در مقايسه با طول مدا
پروژه
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قوی

خوب

رضايت بخش

ضعی

عمر مفید پروژه به میتان قابتل تتوجهی بیرتتر از

عمر مفید پروژه بیرتر از مدا زمتان

عمر مفید پروژه بیرتر از مدا زمتان

عمر مفید پروژه ممکتن استت بیرتتر از

مدا زمان وام است

وام است

وام است

مدا زمان سررسید وام نباشد

مستهلک کردن بدهی

مستهلک کردن بدهی

مستهلک کردن باز پرداخت بدهی

بازپرداخت يکجا يا مستهلک کردن

همراه با پرداخت يکجا با رقم میدود

بازپرداخت بتدهی همتراه بتا بازپرداختت

جدول زمانی استهالک

يکجا با رقم باال

مییط سیاسی و قانونی
ريسک سیاسی ،شامل ريسک انتقال ،بتا

ريسک بسیار کم؛ در صورا نیاز ابتارهای کاهنتده

نظر به نو پروژه و کاهنده های ريسک

ريسک قوی به کار گرفته میشود..

ريستتک حتتوادر غیتتر مترقبتته (جنتتگ و

کاهنده ريسک نسبتا خوب است.

وجود ندارديا ضعی

ريسک قابل قبول است

حمايت استاندارد

ريسک های مهم که  ،به طور کامل کاهش

پروژه برای کرور مهم تلقی شتده .از

پروژ ممکن است استراتژيک نباشتد

پتتروژه بتترای کرتتور دارای اهمیتتت استتتراتژيک

ستتطح ختتوبی از حمايتتت دولتتت

اما منافع قطعی برای کرور دارد.

است(ترجیجا صادراا میور است) .از سطح خوب

برخوردار است.

ريسک کم است.

کرور در بلند مدا

حمايت دولت برخوردار است.
در بلند مدا شرايط نظارتی باثباا و مطلوب است

پروژه اهمیتی برای کرور ندارد .از طترف
دولت حمايت نمیشود..

تغییراا نظارتی می توانتد بتا ستطح
در میان مدا شرايط نظارتی باثباا و

اطمینان نسبتا خوبی پیش بینی شود.

مطلوب است

مسائل نظتارتی تتی و جتاری متیتوانتد
پروژه را تیت تاثیر قرار دهد.

ثباا مییط قتانونی و نظتارتی(ريستک
تغییر قانون).
برخورداری از تمام حمايت ها و تايیديته
های الزم برای بهره مندی از تخفیت

است.

نیافته اند.

نا رامی های مدنی و غیره)
حمايت دولتت و اهمیتت پتروژه بترای

ريسک کم است

ريستتک متوستتط استتت؛ ابتارهتتای

ريسک باال است؛ ابتارهای کاهنده ريسک

قوی

رضايت بخش

از

شمول قوانین میلی
79

نسبتا خوب

ضعی

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...

ضماا اجرايتی قراردادهتا ،وثیقته و

قراردادهتتا ،وثیقتته هتتا و تضتتمین هتتا دارای

قراردادها ،وثیقه ها و تضمین هتا دارای

قراردادها ،وثیقه ها و تضتمین هتا

بتتا وجتتود ضتتمانت اجرايتتی واقعتتی

تضمین

ضمانت اجرايی هستند

ضمانت اجرايی هستند

دارای ضتتمانت اجرايتتی در نظتتر

قراردادها ،وثیقه و تضمین ها ،مستائل

گرفته میروند حتتی اگتر مستائل

مهم حل نرده وجود دارد

غیراساستی معینتی وجتود داشتته
باشد.

ویژگی های معامله
ريسک فن وری و طراحی

فن وری و طراحی کامالً تايید شده

فن وری و طراحی کامالً تايید شده

فتتن وری و طراحتتی تايیتتد شتتده

فن وری و طراحی تايید نرده؛ مستائل

است -مسائل مربوط به راه اندازی

فن وری وجود دارد و/يا طراحی پیچیده

بوسیله يک بستته تکمیلتی قتوی،

است.

کاهش می يابد.

ريسک ساخت و ساز

تعیین موقعیت مکانی و صدور مجوز

برخی از مجوز ها هنوز دريافتت نرتده

برخی از مجوز هتا هنتوز دريافتت

هنوز مجوزهای اصلی بايد دريافت شود

همه مجوز ها دريافت شده است.

اما دريافت ن ها خیلتی میتمتل بنظتر

نرده اما فرايند صدور مجتوز بته

است و ن ها متعارف نیستند .شترايط

می رسد.

ختتوبی مرتتخص استتت و نهتتا

حائت اهمیتی ممکن است اضافه شود.

قرارداد ساخت جامع ( EPCقرارداد تتدارک

قرارداد ساخت جامع  EPCبا قیمتت

قرارداد ساخت جامع با قیمت ثابت

قرداد جامع فاقد قیمت ثابت يتا دارای

و مهندسی ) با قیمت ثابت و تاريخ معین

ثابت و تاريخ معین

و تتاريخ معتتین ،بتتا يتک يتتا چتتن

قیمت ثابت بخری و يتا مستائل بتین

پیمانکار.

پیمانکاران متعدد.

متعارف می باشند.

نو قرارداد ساخت
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قوی

خوب

رضايت بخش

ضعی
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قرارداد از طريق توانايی مالی و/يا تضتامین

قرارداد از طريق توانتايی متالی و/يتا

فستتخ قتترارداد از طريتتق توانتتايی

فسخ قرارداد يا از طريق توانايی مالی

تکمیلی قوی حامیان با وضعیت متالی عتالی

تضامین تکمیلی حامیتان بتا وضتعیت

مالی و/يا تضامین تکمیلی حامیتان

پوشش داده نمی شود يا دارای پوشش

حمايت میشود.

مالی خوب حمايت میشود.

بتا وضتعیت متالی ختوب حمايتت

ضعی تضامین تکمیلی میباشد.

قوی

خوب

میشود.

سابقه فعالیت و قدرا مالی پیمانکتار

رضايت بخش

ضعی

در ساخت پروژه ها ی مرابه

ريسک عملیاتی
گستره و ماهیت قرادادهای نگهداری
و عملیاا()O&M

قرارداد  O&Mبلندمدا و قوی  ،ترجییا بتا

قرارداد  O&Mبلندمدا و/يا حستاب

قرارداد  O&Mمیدود يتا حستاب

فقدان قرارداد  :O&Mريستک بتاالی

مرو های عملکرد قراردادی ،و/يتا حستاب

های اندوخته O&M

اندوخته O&M

هتينه عملیاتی فراتتر از کاهنتده هتای

های اندوخته O&M

خیلی قوی ،يا کمک های فنی تضضمین شده

تخصص ،سابقه و قدرا مالی عامل

ريسک است.

قابل قبول

قوی

از طرف حامیان

میدود/ضعی  ،يا عامل میلی وابستته
به مقاماا میلی

ريسک خريد()off-take
(ال

) اگر شرط تیويل يتا پرداختت

باشد يا قرارداد خريد با قیمت ثابتت

اعتبار عالی خريدار؛ شروط خاتمه قوی؛ مدا

اعتبار ختوب خريتدار؛ شتروط خاتمته

پايداری مالی قابل قبتول خريتدار؛

خريدار ضعی ؛ شروط خاتمته ضتعی ؛

قرارداد خیلی فراتر از سررسید بدهی است.

قوی؛ مدا قرارداد فراتتر از سررستید

شتتروط خاتمتته متعتتارف؛ متتدا

مدا قرارداد فراتر از سررسید بتدهی

بدهی است.

قرارداد عموماً منطبق بتا سررستید

نیست.

وجود داشته باشد.

(ب) اگر شرط تیويتل يتا پرداختت

بدهی است.

پروژه خدماا ضروری يا کتااليی کته بطتور

پروژه خدماا ضروری يتا کتااليی کته

کاال در يک بازار میتدود فروختته

میصول پروژه تنها توسط يک يا چنتد

وسیع در سطح بازار جهانی فروخته می شود،

بطور وسیع در سطح بتازار منطقته ای

شده کته ممکتن استت صترفاً در

خريدار تقاضا شده يتا عمومتا در يتک
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تضامین تکمیلی

خسارا های اساسی نقدی ناشتی از فستخ

خسارا های مهم نقدی ناشی از فسخ

خسارا های عادی نقدی ناشی از

خسارا های جتيتی نقتدی ناشتی از
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وجود نداشته باشد.

قیمت های پیش بینی شده حتی پايین تتر از

میصول می تواند در قیمت های پتیش

شده جذب شود.

نرخ های رشد تاريخی بازار جذب شود.

بینی شده منطبق بتا نترخ هتای رشتد
تاريخی جذب شود.

قوی

رضایت بخش

خوب

ضعیف

ريسک عرضه
قیمت ،حجم و ريسک حمل ونقل مواد

قرارداد عرضه بلند مدا با عرضه کننتده ای

قرارداد عرضه بلنتد متدا بتا عرضته

قرارداد عرضه بلند مدا با عرضته

قرارداد عرضه بلند مدا يا کوتاه مدا

اولیه ،سوابق و قتدرا متالی عرضته

که پايداری مالی عالی دارد.

کننده ای که پايداری مالی خوبی دارد.

کننده ای که پايداری متالی ختوبی

با عرضه کننده ای کته پايتداری متالی

دارد -درجته ای از ريستتک قیمتتت

ضعی

دارد -درجه ای از ريسک قیمت

ممکن است باقی می ماند.

بطور حتم باقی می ماند.

اندوختههای ايجاد و مصوب به طتور مستتقل

اندوخته های ايجاد و مصتوب بته طتور

اندوختههای مصوب متیتوانتد بته

پروژه تا حدودی متکی به اندوختههتای

حسابرسی شده و به خوبی فراتر از التامتاا

مستتتقل حسابرستتی شتتده فراتتتر از

میتتتان کتتافی از طريتتق سررستتید

بالقوه و ايجاد نرده است.

در طول عمر پروژه است.

التاماا در طول عمر پروژه است.

بدهی ،پروژه را تأمین کند.

کننده

ريسک های اندوخته(برای مثال ايجاد
منبع طبیعی)

قدرا حامی
سوابق ،قدرا مالی حتامی و تجربته

حامی قوی با سوابق عتالی و پايتداری متالی

حامی خوب با سوابق رضايت بختش و

حامی مناسب بتا ستوابق کتافی و

حامی ضتعی

بخری /کروری

باال

پايداری مالی خوب

پايداری مالی خوب

سابقه مورد ترديد و/ياضع

قوی .پتروژه بترای حتامی بستیار راهبتردی

خوب .پتروژه بترای حتامی راهبتردی

قابل قبول .پروژه برای حامی مهتم

میدود .پروژه در راهبرد بلند متدا يتا

است(کسب و کار اصلی -راهبرد بلند مدا)

است(کسب و کار اصلی -راهبترد بلنتد

است(کسب و کار اصلی)

کستتب و کتتار اصتتلی حتتامی اساستتی

پرتیبانی حامی ،که از طريتق شترط
مالکیت و حقو مالکانه مستدل است
و انگیته جهت تتريق وجه نقد بیرتر

نیست.

مدا)

در صورا لتوم

مجموعه پوشری
تخصیص قراردادها و حساب ها

کامال جامع

قابل قبول

جامع
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نباشد يا قرارداد خريد با قیمت ثابت

تولید می کند؛ میصول می تواند به سرعت در

فروخته میشتود ،تولیتد متیکنتد کته

پايین تر از قیمت های پیش بینتی

بازار سازمان يافته فروخته نرده است.
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کیفیت ،ارزش و نقدينگی دارايی ها

ها ،قراردادها ،مجوزه ها و حساب های پروژه

ها ،قراردادها ،مجوزه ها و حساب های

دارايی ها ،قراردادها ،مجتوزه هتا و

که برا ی راه اندازی پروژه الزم است.

پروژه که برا ی راه اندازی پتروژه الزم

حساب های پتروژه کته بترا ی راه

است

اندازی پروژه الزم است

کنترل وام دهنتده روی جريتان نقتد

قوی

رضايت بخش

نسبتا خوب

توثیق دارايی ها ،بتا در نظتر گترفتن

شرط ضعی

منفی استفاده از توثیق

ضعی

( برای مثتال انتقتال وجته نقتد بتین
حسابها  ،حساب های امانی مستقل
)
قدرا مفاد قرارداد( پتیش پرداختت

برای اين نو پروژه مفتاد قترارداد

برای ايتن نتو پتروژه مفتاد قترارداد

برای اين نو پروژه مفاد قرارداد قوی است

برای ايتن نتو پتروژه مفتاد قترارداد

نسبتا خوب است

ناکافی است

پروژه میتواند بدهی اضافی ايجاد نکند

رضايت بخش است

پروژه می تواند بدهی اضافی تا حد

پروژه میتواند بتدهی اضتافی تتا حتد

پروژه میتواند بتدهی اضتافی تتا حتد

میدودی ايجاد کند

نامیدود ايجاد کند

های التامی ،معوقاا پرداخت ،پلکان

خیلی میدود ايجاد کند

کاهرتتی پرداختتت پلکتتانی نتولتتی
 ،میدوديت ها در تقسیم سود نقدی
) :

وجتوه اندوختتته ( ختدماا بتتدهی،

طوالنی تر از دوره پوشتش متوستط  ،تمتام

دوره پوشتتش متوستتط  ،تمتتام وجتتوه

دوره پوشش متوسط  ،تمام وجتوه

کوتتتاه تتتر از دوره پوشتتش متوستتط ،

وجوه اندوخته به طور کامل بته صتورا وجته

اندوخته به طور کامل تأمین وجه شتده

اندوخته به طور کامل تتأمین وجته

وجوه اندوخته از جرياناا نقد عملیتاتی

نقد يا اعتبار اسنادی از بانکی با رتبه اعتباری

است.

شده است.

تأمین وجه شده است.

باال تأمین وجه شده است.

 ،O&Mتجديد و جايگتينی حتوادر
پیش بینی نرده وغیره)
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اولین منفعت کامل پوشش در تمتام دارايتی

منفعت کامل پوشش در تمتام دارايتی

منفعت قابل قبول پوشش در تمتام

پوشش يا وثیقه کم بترای وام دهنتده:
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قوی

رضايت بخش

خوب

ضعی

قدرا مالی
شرايط بازار

نسبت های مالی و حداکثر درصد ارزش
وثیقه که وام دهنده مايل بته تمديتد وام
میشود()advance rate
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جدول شماره  -2درجات رتبهبندی نظارتی برای منابع در معرض ریسک مستغالت درآمد زا و منابع در معرض ریسک مستغالت تجاری پر نوسان

است .مرخص نیست

عرضه و تقاصا بترای نتو و موقعیتت مکتانی

عرضتته و تقاصتتا بتترای نتتو و موقعیتتت

شرايط بازار تقريبا در تعتادل استت.

شرايط بازار ضعی

پروژه در حال حاضتر در تعتادل استت .تعتداد

مکانی پتروژه در حتال حاضتر در تعتادل

دارايی های رقابتی در حتال ورود بته

جه زمانی شرايط بهبتود خواهتد يافتت و

دارايی های رقابتی که در حتال ورود بته بتازار

است .تعداد دارايی هتای رقتابتی کته در

بازار هستند و ساير دارايی ها نیتت در

تعادل برخواهد گرت .پتروژه در انقضتای

هستند ،برابر يا کمتتر از تقاضتای پتیش بینتی

حال ورود به بازار هستند ،تقريبا برابر بتا

مراحل برنامه ريتی هستتند .طراحتی

مدا اجاره مستتاجرين ختود را از دستت

شده است.

تقاضای پیش بینی شده است

پتتروژه و قابلیتتت هتتا نمتتیتوانتتد در

میدهد .شرايط جديد اجاره در مقايسه بتا

مقايسه با پروژه های جديتد ،بته روز

شرايط اجتاره منقضتی شتده ،مطلوبیتت

باشد.

کمتری دارد.

نسبت ( DSCRغیر مترتبط بته ايجتاد

نسبت  DSCRدارايی خراب شتده و

نسبت  DSCRدارايتی بته میتتان قابتل

نسبت پوشش خدماا بدهی( )DSCRدارايی

مستغالا)و  LTVرضايت بخش استت.

ارزش ن افت کرده استت و نستبت

توجهی خراب شده و ارزش ن افت کرده

 LTVن نیت در حال افتايش است.

است و نسبت  LTVن نیت خیلی باالتر از

قوی در نظر گرفته میشود(نسبت فو ارتباطی

درجايی که بازار ثانويه وجود دارد ،معامله

به مرحله ساخت و ساز ندارد) و نسبت وام بته

يا قرارداد متعهد به استانداردهای بتازار

استانداردهای تعهد پذيره نويستی بترای

ارزش دارايی ( )LTVبا نظتر بته نتو دارايتی

میشود.

وام های جديد است.

پايین در نظر گرفته میشود .درجايی کته بتازار
ثانويه وجود دارد ،معامله يا قرارداد متعهتد بته
استانداردهای بازار میشود.

تیلیل بیران

منابع دارايی ،ساختار بتدهی و مقتضتیاا ايتن

دارايی می تواند تعهداا مالی ختود را در

در طتتول يتتک دوره رکتتود اقتصتتادی،

امکان را فراهم می کند کته تعهتداا متالی در

يک دوره بیران مالی مستمر (برای مثال

دارايتتی از کتتاهش در در متتد متتتاثر

شرايط مالی دارايی وختیم شتده استت و

طول دوره بیران های مالی شديد (برای مثتال

نرخ های بهره ،رشد اقتصادی) ايفا کنتد.

خواهد شد و اين امر منجتر بته ايتن

احتمال نکتول وجتود دارد مگتر ايتن کته

نرخ های بهره ،رشد اقتصادی)ايفا شود.

تنها در شرايط وخیم اقتصتادی احتمتال

خواهد شد که توانايی ن برای تأمین

شرايط بتودی بهبود يابد.

نکول دارايی وجود دارد.

متتالی مختتارج ستترمايهای میتتدود
می شود و ريسک نکول به میتان قابل
توجهی افتايش يابد.
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( )aبرای دارايی پايدار و کامل
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قابلیت پیش بینی جريان نقد
قتترارداد اجتتاره امتتوال بلنتتد متتدا استتت بتتا

بیرتر قراداد اجاره اموال بلند مدا است

بیرتر قرارداد اجاره اموال میان متدا

قراردادهای اجاره امول شترايط متفتاوتی

مستتتاجران معتبتتر و تتتاريخ هتتای سررستتید

بتتا مستتتاجرانی کتته بتتر حستتب ارزش

است تا بلند مدا  ،با مستاجرانی کته

دارند با مستاجرانی که بتر حستب اعتبتار

متفاوا .دارايی دارای ستابقه تمديتد قترارداد

اعتباری مرتب می شوند  .دارايی ستطح

بر حسب اعتبتار مرتتب متی شتوند

مرتب می شوند .دارايی ستطح بتااليی از

مستاجر در تاريخ انقضای اجتاره استت .نترخ

نرمتتالی از تغییتتر مستتتاجر در انقضتتای

.دارايتتی ستتطح متوستتطی از تغییتتر

تغییر مستاجر در زمان انقضتای قترارداد

خالی بودن ملک پايین است.

قرارداد اجاره تجربه میکند .نترخ ختالی

مستتتاجر در زمتتان انقضتتای قتترارداد

اجاره را تجربه می کند .نرخ ختالی بتودن

هتينه ها(هتينه نگهداری،بیمه ،ايمنی و مالیتاا

بودن ن ملک پايین است .هتينه ها قابل

اجاره تجربه میکند .نرخ خالی بتودن

باال استت .مختارج قابتل تتوجهی بترای

بر دارايی) قابل پیش بینی هستند.

پیش بینی هستند.

ن ملک متوسط است .هتينه هتا بته

فراهم کردن فضا برای مستاجران جديتد

طور نسبی قابل پیش بینی هستند امتا

انجام میشود.

در ارتباط با در مد متفاوا هستند.

فعالیت اجاره معادل يا فراتر از پیش بینتی هتا

فعالیت اجاره معادل يا فراتر از پیش بینی

بیرترين فعالیت اجاره منطبق با پیش

نتترخ هتتای اجتتاره در بتتازار ،انتظتتاراا را

()bبرای دارايی کامل ولی ناپايدار

است .پروژه بايد در ينتده نتديتک بته ثبتاا

ها است .پروژه بايد در ينده نتديتک بته

بینی ها است ،اما ثباا بترای متدتی

بر ورده نمی سازد .علی رغمی تیقق نرخ

برسد.

ثباا برسد.

اتفا نخواهد افتاد.

سکونت هدف ،پوشش جريان نقد به علت

( )cبرای فاز ساخت

دارايی به طورکامل از پیش اجاره داده شده طی

دارايی به طورکامتل از پتیش اجتاره داده

فعالیت اجاره منطبق بتا پتیش بینتی

وضعیت دارايی به علت هتينه های بتیش

مدا زمان سررسید وام يا پیش فروش شتده

شده يا پیش فروش شده به يک مستاجر

است ،اما ستاختمان ممکتن استت از

از حد ،وخامت شرايط بازار ،فسخ قرارداد

به يک مستاجر يا خريدار دارای درجه سرمايه

يا خريدار معتبتر ،يتا بانتک دارای تعهتد

پیش اجاره داده نرود و تتأمین متالی

از سوی مستاجر يتا ستاير عوامتل وختیم

گذاری يا بانکی که دارای تعهتد التتام ور بته

التام ور به تأمین مالی دائمی از يک وام

ممکن است وجود نداشته باشد .بانک

می باشد .در اينجاممکن است مراجره ای

تأمین مالی بلند متدا از وام دهنتده بتا درجته

دهنده معتبر است.

میتواند وام دهنده دائمیباشد.

با طرف فراهم کننده تتأمین متالی دائمتی

در مد ناامید کننده میدود است.

وجود داشته باشد.

سرمايه گذاری است .
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موقعیت مکانی

در يک میل بستیار مطلتوب استت کته بترای

موقعیتتت مکتتانی دارايتتی در يتتک میتتل

موقعیت مکانی دارايتی فاقتد متيتت

موقعیت مکانی  ،شتکل بنتدی ،طراحتی و

خدماا درخواستی مستاجران مناسب است.

مطلوب است که برای خدماا درخواستی

رقابتی است.

نگهداری دارايی باعث ترديد مرتکالتی

مستاجران مناسب است.

طراحی و شرايط

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

ويژگی های دارايی

برای دارايی شده است.

در شکل بندی ،و طراحی يتا نیتوه

دارايی به سبب طراحی  ،شکل بنتدی و نیتوه

دارايی به سبب طراحتی ،شتکل بنتدی و

دارايی از نظر شکل بندی  ،طراحتی و

ضع

نگهداری ن مطلوب است و از شرايط رقتابتی

نیوه نگهداری ن مناسب است .طراحی

نیوه نگهداری ن مناسب است.

نگهداری دارايی وجود دارد.

بااليی با دارايی های جديد برخوردار است.

و و قابلیت دارايی با دارايی هتای جديتد
رقابتی هستند.

دارايی تیت ساخت

بودجه ساخت و ساز میافظته کارانته استت و

بودجه ستاخت و ستاز میافظته کارانته

بودجه ساخت و ساز کتافی استت و

با فرض مخاطراا فنی ،پروژه بتیش حتد

مخاطراا فنی میتدود متی شتود .پیمانکتاران

است و مخاطراا فنی میدود متیشتود.

پیمانکتتتاران از صتتتالحیت معمتتتول

بودجه بندی شده استت يتا غیتر واقعتی

بسیار واجد شرايط هستند.

پیمانکاران بسیار واجد شرايط هستند.

برخوردارند.

است ،پیمانکاران ممکن است از صالحیت
الزم برخوردار نباشند.

قدرا حامی /توسعه دهنده
ظرفیت مالی و تمايل به حمايت از دارايی

حامی /توسعه دهنتده مرتارکت هتای نقتدی

حامی /توسعه دهنده مرارکت های نقدی

مرارکت حامی /توسعه دهنده ممکن

اساسی برای ساخت يا خريتد دارايتی انجتام

مهمی برای ساخت يا خريد دارايی انجام

است غیر نقدی يا فاقد اهمیت باشتد.

داده است .حامی /توسعه دهنتده دارای منتابع

داده است .شرايط مالی توستعه دهنتده/

منتابع متالی حتامی /توستعه دهنتتده

مهم و بدهی های مستتقیم و مرتروط میتدود

حامی اجتازه متیدهتد کته از دارايتی در

متوسط يا کمتر از متوسط است.

میباشد .دارايی های توسعه دهنده /حتامی بتر

صورا وقو کاهش جريان نقدی حمايت

حسب نو

دارايی و از نظر جغرافیتايی متنتو

است.

چند ناحیه جغرافیايی مستقر است.

مدير دارای ستوابق موفتق در خصتوص

شهرا و سوابق در خصوص دارايی های

تمايل برای حمايت از دارايی است.

کند .دارايی های توسعه دهنده /حامی در

مديريت و کیفیت حامی مناسب .حامی يا
مديريت با تجربه و کیفیت باالی حامی.شهرا

حامی /توستعه دهنتده فاقتد ظرفیتت يتا

دارايی های مرابه

زيتتاد و ستتابقه طتتوالنی و موفتتق در خصتتوص
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دغدغه جدی در خصوص سابقه حامی
يا مديريت وجود ندارد

متتديريت ناکتتارا کیفیتتت حتتامی زيتتر
استتتاندارد .مرتتکالا متتديريت و حتتامی
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مرابه

دارايی های مرابه

ها در زمان گذشته شده است.

ارتباطاا بتا دستت انتدرکاران مترتبط

ارتباطاا قوی بتا دستت انتدرکاران پیرترو از

ارتباطاا مورد تايید با دستت انتدرکاران

ارتباطاا کافی با مؤسساا لیتينگ و

ارتباطاا ضعی

مستغالا

قبیل مؤسساا لیتينگ

پیررو مانند مؤسساا لیتينگ.

ساير گروه های فراهم کننده ختدماا

ساير گروه های فراهم کننده خدماا مهم

با مؤسساا لیتينگ و/يا

مهم در زمینه مستغالا .

در زمینه مستغالا.

بسته امنیتی
ماهیت حق تصرف مال

حق تصرف نخست کامل

283

حق تصرف نخست کامل

283

حق تصرف نخست کامل

283

توانايی وام دهنده بترای تصترف دارايتی
میدود است.

واگتتذاری در اختیتتار وام دهنتتده استتت .نهتتا

واگذاری در اختیار وام دهنده است .ن ها

واگذاری در اختیار وام دهنتده استت.

واگذاری اجاره در اختیار وام دهنده نیست

هايی که به مستاجران برای بلنتد متدا

اطالعتتاا مستتتاجر فعلتتی کتته ابالغیتته جهتتت

اطالعاا مستاجر فعلتی کته ابالغیته بته

نهتا اطالعتتاا مستتتاجر فعلتتی کتته

يا اطالعاا الزم جهت ابتال فتوری بته

پرداخت اجاره بها به طور مستقیم به وام دهنده

مستاجران جهت پرداخت اجاره بهتا بته

ابالغیه به مستاجران جهت پرداختت

مستاجران نگهدار ی نکرده است.

اجاره شده است)

را تسهیل میکند  ،از قبیل اجتاره بهتا فعلتی و

طور مستتقیم بته وام دهنتده را تستهیل

اجاره بهتا بته طتور مستتقیم بته وام

نسخه هايی از اجاره های پتروژه را نگهتدار ی

میکند ،از قبیل اجاره بها فعلی و نستخه

دهنده را تسهیل میکند ،از قبیل اجاره

میکنند.

هايی از اجاره های پتروژه را نگهتدار ی

بها فعلی و نسخه هايی از اجاره های

میکنند

پروژه را نگهدار ی میکنند

مناسب

مناسب

واگذاری اجاره بها (در خصتوص پتروژه

کیفیت پوشش بیمه

مناسب

5

کمتر از استانداد

– وام دهنده گان در برخی از بازارها به طور گسترده ساختارهای وامی را به کار می گیرند که شامل حق تصرف با اولویت پایین می شود .حق تصرف با اولویت پایین می تواند داللت بر این سطح از ریسک باشد در صورتی که کل  LTVشامل تمام
وضعیتهای دارای اولویت باال  ،از  LTVوام نوعی اول فراتر نرود.
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قوی

رضايت بخش

خوب

ضعی

قدرا مالی
شرايط بازار

تقاضا قتوی و در حتال رشتد ،موانتع ورود قتوی ،

تقاضا قوی و با ثباا .وجود تعدادی موانع

تقاضا کافی و باثباا ،موانتع ورود میتدود ،

تقاضتتا ضتتعی و در حتتال کتتاهش،

حساسیت پايین نسبت به تغییتراا در فتن وری و

ورود ،وجود مقداری حساسیت به تغییراا

وجود حسايست قابل توجه بته تغییتراا در

سیب پذير نستبت بته تغییتراا در

چرم انداز اقتصادی.

در فن وری و چرم انداز اقتصادی.

فن وری و چرم انداز اقتصادی.

فتن وری و چرتم انتداز اقتصتتادی،

نسبت های مالی قوی بتا توجته بته نتو دارايتی،

نسبت های مالی قوی /قابل قبول با توجه

نسبت های مالی استاندارد برای نو دارايی

مفروضاا بسیار قوی اقتصادی.

به نو دارايی .مفروضاا قوی اقتصتادی

نااطمینانی مییطی باال.

نسبت های مالی (نسبت پوشش

نسبت های مالی جسورانه بتا توجته
به نو دارايی .

پروژه

خدماا بتدهی و نستبت وام بته
ارزش)

تجتيه و تیلیل بیران

در مدهای بلند مدا باثباا ،قابلیت

در مدهای کوتاه متدا رضتايت بختش .

در مدهای کوتاه متدا نتا مطمتئن ،ستیب

در مدها مرتمول نااطمینتانی هتای

تیمل شرايط به شدا بیرانی از طريتق چرخته

وام می تواند تا حدودی شترايط ستخت

پذيری جريان های نقد نستبت بته بیتران

قوی است ،حتی در شترايط نرمتال

اقتصادی.

مالی را تیمل کند .احتمال نکول صرفا در

هتای غیتتر معمتتول از طريتتق چرختته هتتای

اقتصادی  ،دارايی ممکن است نکول

شرايط سخت اقتصادی.

اقتصادی .وام ممکن است در شرابط افتول

کند ،مگر اينکه شرابط بهبود يابد.

اقتصادی نرمال نکول شود.

نقدشوندگی بازار

بازار بر اساس گستره جهانی ساختار بنتدی شتده

بازار جهانی يا منطقه ای استت ،دارايتی

بازار منطقه ای است با چرم انداز میدود

بازار میلی و/يا چرم انداز ضتعی .

است ،دارايتی هتا از نقدشتوندگی بتاال برختوردار

های نسبتا نقد شونده هستند.

در کوتاه مدا ،با نقد شوندگی پايین تر

عدم نقدشوندگی يتا نقدشتوندگی
کم ،به ويژه در بازارهای متمرکت بتر

هستند.

کاالهای خاص
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مییط قانونی و سیاسی
ريسک سیاسی ،شتامل ريستک

خیلی پايین ،در صورا نیاز ابتارهای کاهنده قوی .

باال ،فقدان يا ضع

رضايت بخش است.

انتقال
ريسک های قوانین و مقرراا

پايین ،در صورا نیتاز ابتارهتای کاهنتده

متوسط ،ابتارهای کاهنده نسبتا خوب است.

ابتارهای کاهنده

يا عدم ثباا مییط قتانونی و

کرور در خصوص تملیک مجدد و ضمانت اجترای

کرتتور در خصتتوص تملیتتک مجتتدد و

کرور در خصوص تملیک مجدد و ضتمانت

ضع

قراردادها از شرايط مطلوبی برخوردار است .

ضتتمانت اجتترای قراردادهتتا از شتترايط

اجرای قراردادها به طور معمتول از شترايط

مقرراتی .غیر ممکن يا طوالنی بودن

مطلوبی برخوردار است

مطلوبی برخوردار استت حتتی اگتر فراينتد

فراينتتد تملیتتک مجتتدد و اجتترای

تملیک مجدد طوالتی و يا مرکل باشد.

قراردادها در کرور .

ويژگی های معامله
مدا زمان تأمین مالی در مقايسه
با طول عمر اقتصادی دارايی

مرخصه پرداخت کامل/بازپرداخت بالونی حداقلی
بدون دوره تنف

.

بازپرداخت بالونی متورم تر امتا هنتوز در

بازپرداخت بالونی مهم با دوره های تتنف

باز پرداخت بالونی بته صتورا يتک

سطوح رضايت بخش.

بالقوه

بالون بترگ يا مناسب

ريسک عملیاتی
اجازهنامه /مجوزدهی

همه اجازهنامهها دريافتت شتده استت ،دارايتی

همه اجازهنامهها دريافت شده است يتا

بیرتر اجازه نامه ها دريافتت شتده يتا در

مرتتکالتی بتترای کستتب تمتتام

مقرراا جاری و ايمنی قابل پیش بینتی را رعايتت در مرحله دريافت است ،دارايی مقترراا مراحل دريافت است ،متواردی کته ناتمتام اجازه نامه هتای
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میکند.

ايمنی جتاری قابتل پتیش بینتی را رعايتت

برنامه ريتی شده نیاز به تجديد نظر

میکند.

دارد.

قرادادهای  O&Mبلند مدا و قتوی ،ترجییتا بتا

حتتتوزه و ماهیتتتت قراردادهتتتای
اندوخته (O&Mدر صورا لتوم)
O&M

مرو های عملکردی قراردادی ،و/يا حساب هتای

قرادادهای  O&Mمیدود يا حستاب هتای
قرادادهای  O&Mبلند مدا و/يا حستاب

اندوخته (O&Mدر صورا لتوم)

های اندوخته (O&Mدر صورا لتوم)

فقتتدان قتترارداد : O&Mريستتک
هتينه عملیاتی باال فراتتر از کاهنتده
های ريسک میباشد.

قتتدرا متتالی عامتتل ،ستتابقه در
خصوص مديريت نتو دارايتی و

سابقه عالی و قابلیت بازاريابی مجدد قوی

قابلیت ورود مجدد دارايی به بازار

سايقه و قابلیت بازاريابی مجدد رضتايت

سابقه کوتاه يا ضتعی

بخش

مجدد غیرمطمئن

و قابلیتت بازاريتابی

فقدان سابقه يا ستابقه ناشتناخته و
عدم توانايی در عرضه و ورود مجدد
دارايی به بازار

وقتی که دارايتی از اجتاره ختارج
میشود.
ويژگی های دارايی
وضتتتعیت ،انتتتدازه ،طراحتتتی و

متيتتت قتتوی در طراحتتی و نگهتتداری .وضتتعیت

طراحی و نگهداری باالتر از میانگین .

از نظر طراحی و نگهتداری متوستط استت.

از نظر طراحی و نگهتداری کمتتر از

نگهداری(برای مثال ،سن  ،اندازه

استاندارد است به طوری که بازار نقد میباشد.

وضتتعیت استتتاندارد استتت ،احتمتتاالً بتتا

وضتتعیت ن تتتا حتتدودی ختتاص استتت و

متوسط استت .دارايتی نتديتک بته

استثنائاا کمی ،به گونه ای که بتازار نقتد

بنابراين ممکن است باعث بازار میدودتری

پايان عمر اقتصادی است .وضتعیت

میباشد.

برای دارايی شود.

ن خیلتتی ختتاص استتت و بتتازار ن

برای يک هواپیما) در مقايسته بتا
ساير دارايی ها در همان بازار

خیلی میدود است.
ارزش جاری فروش مجدد خیلی بتاال تتر از ارزش
بدهی است.

ارزش فروش مجدد

ارزش فتتروش مجتتدد نستتبتا بتتاال تتتر از

ارزش فروش مجدد اندکی باال تتر از ارزش

ارزش فروش مجدد کمتتر از ارزش

ارزش بدهی است.

بدهی است.

بدهی است.

قدرا حامی
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میکند.

جاری و ايمنی قابل پیش بینی را رعايتت

مانده ،عادی بنظر می رسد .دارايی مقترراا

بخرتتی از ترتیبتتاا و/يتتا عملیتتاا
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متتديريت نتتو دارايتتی و قابلیتتت

بخش

مجدد غیرقطعی

ناتوانی برای بازاريابی مجدد دارايی

برای ورود مجدد به بازار ،زمتانی
که دارايی از اجاره زاد میشود.
حامیان با سابقه عالی و پايداری مالی باال

حامیان با سابقه و وضعیت مالی خوب

حامیان با سابقه کافی و پايداری مالی خوب

حامیتتان فاقتتد ستتابقه يتتا ستتابقه
نامرخص و/يا ضع

سابقه عامل و قدرا مالی

مالی

بسته تأمین و تضمین
کنترل دارايی

مستند سازی قتانونی بترای قترض دهنتده کنتترل

مستند سازی قانونی بترای قترضدهنتده

مستند ستازی قتانونی بترای قترضدهنتده

قراداد تضمین کمی برای وام دهنده

موثری (برای مثال منفعت تضمین کامتل اولیته يتا

کنترل موثری(برای مثال منفعت تضتمین

کنترل موثری (برای مثتال منفعتت تضتمین

فراهم میکند و برخی از ريسک های

يک ساختار اجاره شامل چنین امنیتی) روی دارايی

کامل يا يک ساختار اجتاره شتامل چنتین

کامل يا يتک ستاختار اجتاره شتامل چنتین

مرتبط با از دست دادن کنتترل روی

يا روی شرکت متعلق به خود را فراهم می ورد.

امنیتی) روی دارايی يا روی شرکت متعلق

امنیتی) روی دارايی يا روی شترکت متعلتق

دارايی وجود دارد.

به خود را فراهم می ورد.

به خود را فراهم می ورد.

وام دهنده در هر زمان و هرجايی قتادر بته پتايش

وام دهنده قادر به پايش موقعیت مکانی

وام دهنده قادر به پايش موقعیت مکتانی و

حقو و ابتارهتای در اختیتار وام

موقعیت مکانی و شرايط دارايتی استت (گتتارش

و شرايط دارايی ،تقريبتا در هتر زمتان و

شرايط دارايی ،تقريبا در هر زمتان و مکتان

دهنده برای پايش موقعیت مکانی

های منظم  ،امکانی برای هدايت بازرسیها).

مکان است.

است.

موقعیتتت مکتتانی و شتترايط دارايتتی
میدود است.

و شرايط دارايی
بیمه خسارا

توانتتايی وام دهنتتده بتترای پتتايش

پوشش بیمه قوی ،شتامل خستاراا وثیقته ای بتا

پوشتتش بیمتته رضتتايت بختتش (شتتامل

پوشش بیمه نسبتاً خوب (شتامل خستاراا

پوشش بیمه ضعی

استفاده از شرکت های بیمه با کیفیت باال

خساراا وثیقه ای نیست) بتا استتفاده از

وثیقه ای نیست) با استفاده از شرکت هتای

وثیقه ای نیستت) يتا بتا استتفاده از

شرکت های بیمه با کیفیت خوب.

بیمه با کیفیت قابل قبول.

شرکت های بیمه با کیفیت ضعی .
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قتتدرا متتالی عامتتل  ،ستتابقه در

سابقه عالی و قابلیت بازار يابی مجدد قوی

سابقه و توانايی بازاريابی مجدد رضتايت

سابقه کم يتا ضتعی و توانتايی بازاريتابی

فقدان سابقه يتا ستابقه نتامعلوم و
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قوی

رضایت بخش

خوب

ضعیف

قدرت مالی

درجه بیش وثیقه معامله

قوی

رضايت بخش

خوب

ضعی

شرایط قانونی و سیاسی
ريسک کرور

فاقد ريسک کروری

ريسک کروری میدود (به ويژ موقعیت

ريسک کروری وجود دارد (به ويژه موقعیت

ريسک کروری قوی ( به ويتژه ذختاير

مکتتانی بتترونمتترزی ذختتاير در کرتتور

مکانی برونمرزی ذخاير در کرور نوظهور)

سرزمین اصلی در کرور نوظهور )

نوظهور)

کاهش ريسک های کرور

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

جدول شماره  -4درجات رتبهبندی نظارتی در خصوص منابع در معرض ریسک تأمین مالی کاالها

کاهش ريسک بسیار قوی است:

کاهش ريسک قوی است:

کاهش ريسک قابل قبول است

فقط کاهش های بخری ريسک

مکانیتم های برونمرزی قوی

وجود مکانیتم های برونمرزی

وجود مکانیتم های برونمرزی

فقدان مکانیتم های برونمرزی

کاالی استراتژيک

کاالی استراتژيک

کاالی کمتر استراتژيک

کاالی غیر استراتژيک

خريداران بلندمرتبه

وجود خريدار قوی

وجود خريدار قابل قبول

وجود خريدار ضعی

ویژگی های دارایی

نقدينگی و سیبپذيری

کاال مظنه شده و میتواند از طريق قراردادها ی تی يتا

کاال مظنه شتده و متی توانتد از طريتق

کاال مظنه نرده اما نقد است .نااطمینتانی در

کاال مظنه نرده .نقدينگی در ارتبتاط بتا

ابتارهای فرا بورس پوشش داده شتود .کتاال خستارا

ابتارهای فرا بورس پوشش داده شتود.

مورد امکان پوشش وجود دارد .کاال خسارا

اندازه و عمق بازار میدود استت .ابتتار

پذير نیست

کاال خسارا پذير نیست

پذير نیست

پوشرتتی مناستتبی وجتتود نتتدارد .کتتاال
خسارا پذير است

قدرت حامی
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ستتوابق ،شتتامل توانتتايی بتترای

تجربه گسترده ای در خصوص نو معامله متورد نظتر.

تجربه کافی در خصتوص نتو معاملته

تجربه میتدودی در خصتوص نتو معاملته

به طور کلی سابقه میدود يا نامرخصی

سابقه قتوی در خصتوص موفقیتت عملیتاا و کتارايی

مورد نظر .باالتر از حد متوسط سابقه در

متتورد نظتتر .ستتابقه متوستتط در خصتتوص

دارد .هتينه ها و سودها ناپايدار است.

مديريت فرايند لجستیک

هتينه.

خصتتوص موفقیتتت عملیتتاا و کتتارايی

موفقیت عملیاا و کارايی هتينه.

قدرا مالی معامله گر

خیلی قوی ،نسبت به روش معامله و ريسک ها

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

قوی

کافی

ضعی

هتينه.

استانداردهای قوی برای انتخاب طرف معامله  ،پوشش

استتانداردهای مناستب بترای انتختاب

معامالا گذشته بدون مرکل يا با مرکالا

معامله گر روی معتامالا گذشتته ختود

و پايش وجود دارد

طرف معامله  ،پوشتش و پتايش وجتود

کمی بوده است

زيان های قابل توجهی داشته است.

سیاست های پوشرتی و کنتترل

دارد
جتئیتتاا افرتتای متتالی ناکتتافی استتت

های معامله
رضايت بخش

عالی

مقداری نااطمینانی وجود دارد.

خوب

کیفیت افرای مالی
بسته تضمین يا وثیقه
کنترل دارايی

منفعت پوشش (تضمین) کامل مقدماتی ،امکان کنتترل

منفعت پوشش کامل مقتدماتی ،امکتان

برخی اوقاا  ،گسیختگی در فراينتد تیتت

منافتذ قترارداد در خصتوص ريستک از

قانونی وام دهنده روی دارايی های به وثیقه گذاشته را

کنترل قانونی وام دهنتده روی دارايتی

کنترل وردن دارايی های به وثیقته گذاشتته

دستتت دادن کنتتترل روی دارايتتیهتتا.

در هرزمانی که الزم باشد را فراهم میکند.

های به وثیقه گذاشته را در هرزمانی که

شده توستط وام دهنتده وجتود دارد .ايتن

وصولی نیت میتواند به خطر بیافتد.

الزم باشد را فراهم میکند.

گسیختگی از طريق تايید فرايند معامله يتا
تعهد شخص ثالث به صورا موردی کاهش
می يابد.

بیمه در مقابل خسارا ها

پوشش بیمه قوی است ،شامل تضمین خسارا هتا بتا

پوشش بیمته رضتايت بختش استت(

کیفیت باال میشود

شامل تضمین خسارا هتا نمتی شتود)

خسارا ها نمی شود) همراه با شرکت هتای

همراه با شرکت هتای بیمته بتا کیفیتت

بیمه با کیفیت قابل قبول.

خوب.
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پوشتتش بیمتته ضتتعی استتت(شتتامل
تضمین خسارا ها نمی شود)يا همراه با
شرکت های بیمه با کیفیت ضعی
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پیوست هفت
مثال های توضییی :میاسبه اثر کاهش ريسک اعتباری در چارچوب فرمول نظارتی
در ادامه ،مثالهايی ارائه شده است تا بدين وسیله مرخص شود چگونه تضمین ها و وثیقه بر اساس فرمول نظارتی به
رسمیت شناخته می شوند.

مثالی در خصوص پوشش نسبی -وثیقه
فرض کنید بانک بانی منبع در معرض ريسک اورا بهادارسازی شده به ارزش  100يورو با ستطح ارتقتا
اعتباری بیش از  KIRBرا خريداری میکند و رتبه مستقل بیرونی يا تخمینی از ن در دسترس نیستت .افتتون بتر ايتن،
فرض کنید که پوشش سرمايهای فرمول نظارتی برای منبع در معرض ريستک اورا بهادارستازی 1/8 ،يتورو استت (
زمانی که اين عدد در  12/8ضرب شود ،حاصل ن دارايی های موزون به ريسک 20 ،يورو است) .عالوه بر اين فترض
کنید ،بانک بانی به میتان  80يورو وثیقه نقد بر حسب همان ارز منبع در معرض ريستک اورا بهادارستازی ،دريافتت
کرده است  .سرمايه التامی برای اين وضعیت از طريق حاصل ضرب سرمايه التامی فرمول نظتارتی در نستبت میتتان
منبع در معرض ريسک تعديل شده و میتان منبع در معرض ريسک اولیه ،در زير مرخص و تعیین شده است.
گام نخست:
) میتان منبع در معرض ريسک تعديل شده*= max {0, [E x (1 + He) – C x (1 – Hc – Hfx)]}( E
E* = max {0, [100 x (1 + 0) – 80 x (1 – 0 – 0)]} = €20

* =Eارزش منبع در معرض ريسک بعد از کاهش ريسک( 20يورو) ؛
 =Eارزش جاری منبع در معرض ريسک( 100يورو) ؛
 =Hcمیتان مناسب بودن تعديل کاهری برای منبع در معرض ريسک ( اين تعديل کاهری مناسب نیست زيترا بانتک
بانی وام دهنده منبع در معرض ريسک در مقابل وثیقه نیست).
 =Cارزش جاری وثیقه دريافت شده( 80يورو)
 =Hcتعديل کاهری مناسب برای وثیقه ()0
 =Hfxتعديل کاهری مناسب برای عدم تطابق ارزی بین وثیقه و منبع در معرض ريسک()0
گام دوم:
سرمايه التامی  =(E* / E) xسرمايه التامی فرمول نظارتی
94

94

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...
معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

سرمايه التامی32/6 = €0/= €20 / €100 x €1

مثال توضییی در خصوص پوشش نسبی -ضمانت
تمام فروض ارائه شده در اين مثال شامل وثیقه اعمال میشود ،به استثنا برای شکلی از کاهنده ريسک اعتباری .فرض
کنید بانک يک ضمانت واجد شرايط غیر مطمئن به میتان  80يورو از يک بانک دريافت کرده استت .بنتابراين تعتديل
کاهری برای عدم تطابق ارز اعمال نخواهد شد .سرمايه التامی به صورا زير تعیین میشود.
 بخش پوشش يافته منبع در معرض ريسک اورا بهادارسازی برای دريافت وزن ريسک فراهم کننتده حمايتت (80
يورو) است .وزن ريسک برای فراهم کننده حمايت معادل با وزن ريسک برای وام تضمین نرده برای بانک ضامن است
که تیت رويکرد رتبهبندی داخلی تعیین میشود .فرض کنید که اين وزن ريسک  10درصتد استت .بنتابراين پوشتش
سرمايه روی بخش پوشش يافته برابر خواهد بود با:
يورو80 x 10% x 0.08 = €0/64
 سرمايه پوشری برای بخش پوشش نیافته ( )€20از ضرب سرمايه پوشری بترای منبتع در معترض ريستک اورا
بهادارسازی در سهم بخش پوشش نیافته ،حاصل میشود .بنابراين سرمايه التامی برابر خواهد بود با :
€1/6 x 20% = €0/32
کل سرمايه التامی برای بخش پوشش يافته و پوشش نیافته برابر است با:
( €0/64برای بخش حفاظت شده ()+ €0/32برای بخش حفاظت نرده) = 0/88يورو
مثال توضییی -مورد کاهنده های ريسک اعتباری که در الويت ترين بخش هتای دارای بتاالترين اولويتت را پوشتش
میدهد.
فرض کنید بانک ،يک مجموعه وام ها به ارزش  1000يورو را اورا بهادارسازی میکند KIRB .ايتن مجموعته پايته %8
است (سرمايه پوشری  80يورو) .اولین وضعیت زيان  20يورويی وجود دارد .بانی ،فقط دومین طبقه که طبقه اخیر استت
را حفظ میکند .به عبارا ديگر ،يک طبقه  88يورويی رتبهبندی نرده .ما می توانیم موقعیت را بته صتورا زيتر خالصته
کنیم:
(ال )

02€

) ب)

51€

KIRB= €50

02€

) طبقه (ترنش)حفظ شده فاقد رتبه88( €
اولین سطح زیان

 .1پوشش سرمايه بدون ضمانت های وثیقه
95

95

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...
معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

بر اساس اين مثال ،پوشش سرمايه برای طبقه حفظ شده فاقد رتبه واقع در میان عالمت  ، } KIRBبرابر
با مجمو نیازهای سرمايهای برای طبقه های (ال ) و (ب) در نمودار باال است :
(ال ) فرض کنید وزن ريسک فرمول نظارتی برای اين طبقه زيرمجموعه  % 820است .بنتابراين دارايتی
های موزون به ريسک برابر با €15 x 820% = €123 :و پوشش سرمايه برابر بتا€123 x 8%= :
 €9/84است .
(ب) طبقه زير ممجموعه زير  KIRBبايد کسر شود .دارايی های موزون به ريسک برابر است با:
€30 x 1250% = €3751
سرمايه پوشری نیت برابر است با:
€375 x 8% = €30
کل سرمايه پوشری برای طبقه رتبهبندی نرده داخل عالمت } برابر است با :
€9/84 + €30 = €39.84
 .2سرمايه پوشری با وثیقه
حاال فرض کنید بانک بانی وثیقه  28يورويی به صورا نقد دريافت کرده است که به همان ارزی است که منبع
در معرض ريسک اورا بهادارسازی شده است .چون طبقه واقع در عالمت } سطح  KIRBاست ،ما بايد فرض
کنیم که وثیقه اوالترين طبقه زير مجموعه باالی  KIRBرا پوشش میدهد((ال ) طبقه زيتر مجموعته پوشتش
داده شده توسط  18يورو از وثیقه) و فقط اگر مقداری از وثیقه از دست رفته وجود داشته باشد ،پوشتش بايتد
برای طبقه زير مجموعه زير  KIRBغازين با اوالترين بخش ( برای مثال طبقه (ب) پوشش داده شده توستط
 10يورو از وثیقه)اعمال شود  .بنابراين
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سرمايه التامی برای وضعیت تعیین شده توسط حاصل ضرب سرمايه التامی فرمول نظارتی در نستبت میتتان
منبع در معرض ريسک تعديل شده و میتان منبع در معرض ريسک اولیه ،به طور ی که
(ال ) اولین طبقه (طبقه )زير مجموعه ،يک منبع در معرض ريسک اولیه  18يورويی و وثیقته  18يتوريی دارد،
بنابراين در اين مورد ن به طور کامل پوشش داده میشود .به عبارا ديگر:
96
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گام نخست :میتان منبع در معرض ريسک تعديل شده
E* = max {0, [E x (1 + He) – C x (1 – Hc – Hfx)]} = max {0, [15 – 15]} = €0
* =Eارزش منبع در معرض ريسک بعد از کاهش ريسک)(€0
 =Eارزش جاری منبع در معرض ريسک )(€15
 =Cارزش جاری وثیقه دريافت شده)(€15
 =Heتعديل کاهری احتیاطی مناسب با وثیقه ( در اينجا میتان ن صفر است)
 Hcو  = Hfxتعديل کاهری مناسب با وثیقه و برا ی عدم تطابق بین وثیقه و منبع در معترض ريستک( بترای
سادگی نرا صفر می گیريم).
گام دوم :سرمايه التامی برابر است با:
(E* / E) xسرمايه التامی بر اساس فرمول نظارا
سرمايه التامی

84 = €0/=0 x €9

(ب) دومین طبقه زير مجموعه دارای  ،€30منبع در معرض ريسک اولیه  €30و وثیقه  €10است کته عبتارا
است از عدد سمت چپ( ) € 88بعد از پوشش طبقه زير مجموعه در باالی  (KIRBيعنتی .)€15بنتابراين ايتن
 €10بايد به باالترين بخش از طبقه زير مجموعه  €30اختصاص داده شود.
گام نخست :میتان منبع در معرض ريسک تعديل شده
E* = max {0, [30 x (1 + 0) – 10 x (1 – 0 – 0)]} = €20
گام دوم:
سرمايه التامی برابر است با:
سرمايه التامی بر اساس فرمول نظارتی )x (E* / E
سرمايه التامی برابر است با:
€20 / €30 x €30 = €20
در نهايت کل پوشش سرمايهای برای طبقه رتبهبندی نرده واقع در عالمت } برابر است با:
€0 + €20 = €20
 .3تضمین
حاال فرض کنید به جای وثیقه ،بانک يک تضمین نامطمئن ،واجد شرايط به میتان  €25از يک بانک دريافت کرده است.
بنابراين تع ديل کاهری احتیاطی بخاطر عدم تطابق ارزی اعمال نخواهد شد .اين موقعیت متیتوانتد بته صتورا زيتر
خالصه شود:
9
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سرمايه التامی برای دو طبقه زير مجموعه به صورا زير تعیین میشود:
(ال ) اولین طبقه زير مجموعه دارای منبع در معرض ريسک اولیه  18يورويی و تضمین  18يوريی استت ،بنتابراين در
اين حالت ن طبقه به طور کامل پوشش داده میشود 18 .يورو ،وزن ريسک فراهم کننده پوشش را دريافت خواهد کرد.
وزن ريسک برای فراهم کننده پوشش برابر وزن ريسک برای يک وام ضمانت نرده برای بانک ضامن است همچنتان
که تیت رويکرد رتبه بندی داخلی تعیین شد .فرض کنید اين وزن ريسک  %20استت .پوشتش سترمايه روی بختش
پوشش يافته برابر است با :
€15 × 20% × 8% = €0/24
(ب) دومین طبقه دارای منبع در معرض ريسک  30يورويی و تضمین  10يورويی است که بايد برای باالترين بختش از
اين طبقه اعمال شود .بنابراين بخش حمايت شده  10يورو است و بخش حمايت نرده  20يورو است.


دو مرتبه ،بخش حمايت شده منبع در معرض ريسک اورا بهادارسازی ،وزن ريسک بانک ضتامن را
دريافت میکند .پوشش سرمايهای روی بخش حمايت شده برابر است با:

€10 × 20% × 8% = €0/16
سرمايه پوشری برای بخش حمايت نرده ( برای وضعیت رتبهبندی نرده زير  )KIRBبرابر است با:
€20 × 1250% × 8% = €20
کل سرمايه پوشری برای طبقه واقع در عالمت } برابر است با:
 (+ /. ./24(KIRBبخش حمايت شده باالی  KIRB)16بخش حمايت شده  ،زير( KIRB ،) + €20بخش حمايت نرده زير

€20/4

=)
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پیوست شماره 8
تطبیق رشتههای فعالیت

سطح يک

تأمین مالی شرکتی

سطح دو

گروه های فعالیت

تأمین مالی شرکتی

مالکیت ها و ادغتام هتا ،پتذيره نويستی ،خصوصتی ستازی ،اورا بهادارستازی ،تیقیتق،

تأمین مالی دولتی/عمومی

بدهی(دولت ،بازده بتاال)  ،ستهام ،ستنديکايی ،عرضته عمتومی اولیته ستهام يتک شترکت

بانکداری تجاری

خصوصی()IPO

خدماا مراوره
فروش
معامالا و فروشها

بازار سازی

اورا بهادار با در مد ثابت ،سهام ،ارزها  ،کاالها ،اعتبتار ،تتأمین متالی ،اورا بهتادار دارای
وضعیت
وام دهی و موافقت نامه بازخريد ،کارمتد ،بدهی ،کارمتد اولیه

وضعیت های دارايی (وابسته به دارايی)
ختانه داری
بانکداری خرد
بانکداری اختصاصی

بانکداری خرد

خدماا کارتی
بانکداری تجاری
پرداخت و تسويه

خدماا نمايندگی

288

سپرده ها و وام دهی خرد  ،خدماا بانکی ،امالک و امانی
سپرده ها و وام دهی خصوصی  ،خدماا بانکی ،دارايی های بتانکی خترد و امتانی  ،مرتاوره
سرمايه گذاری
کارا های شرکت/تجاری /بازرگانی ،برچسب ها يا القاب خرد و خصوصی
تأمین مالی پروژه ،امالک مسکونی ،تأمین متالی صتادراا ،تتأمین متالی تجتارا ،عاملیتت
بازرگانی ،اجاره ،وام دهی ،ضمانت ها ،براا های ارزی

مرتريان خارج سازمانی

وصولی ها و پرداخت ها ،انتقال وجوه  ،تسويه و تهاتر

حفاظت

سپرده ،رسیدهای سپرده گذاری ،وام دهی اورا بهادار(مرتريان) اقداماا شرکتی

موسسه شرکتی

مؤسساا ناشر و پرداخت

شرکت امانی
مديريت دارايی
کارگتاری خرد

مديريت وجوه اختیاری

تجمیعی ،تفکیکی ،خرد ،سازمانی ،بسته شده  ،باز ،سهمی خصوصی

مديريت وجوه غیر اختیاری

تجمیعی ،تفکیکی ،خرد  ،سازمانی ،بسته  ،باز

کارگتاری خرد

اجرا و خدماا کامل

زیانهای تسویه و پرداخت مربوط به فعالیت های خود بانک ،در تجربه زیان رشته کس و کار لحاظ خواهد شد.
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اصولی برای تطبیق خطوط کسب و کار
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ال ) تمام فعالیت ها بايد به روشی که هم مختص هر فعالیت است و هم جامع و فراگیر است ،به هرت ستطح رشتته
های فعالیت ،مطابقت سازی شوند.
ب) هر فعالیت بانکی و غیر بانکی که نمیتواند به راحتی در چارچوب رشته فعالیت مرخصی مطابقت سازی شود ،امتا
نرانگر يک حرفه فرعی در چارچوب رشته فعالیت کسب و کاری است ،بايد به رشته فعالیتی که نرا پرتیبانی میکنتد،
اختصاص داده شود .اگر بیش از يک رشته فعالیت ،ن حرفه فرعی را پرتیبانی میکند ،در ايتن صتورا يتک شتاخص
تطبیق واقع گرايانه بايد به کارگرفته شود.
پ) وقتی در مد ناخالص مطابقت سازی میشود ،اگر يک فعالیت نتواند با يک رشته فعالیت خاص مطابقت سازی شود،
بنابراين ن رشته فعالیتی که باالترين هتينه را کسب میکند بايد مورد استفاده قرار گیرد .همان رشته فعالیت بته طتور
برابر برای هر فعالیت جانبی وابسته اعمال میشود.
ا) بانکها برای تعیین در مد ناخالص بین رشته های کسب و کار میتوانند روشهای قیمت گذاری داخلتی را بته کتار
بگیرند به شرط اين که کل در مد ناخالص برای بانک (همچنان که تیت رويکرد شاخص اصلی گتتارش خواهتد شتد)
همیره برابر با جمع در مد ناخالص برای رشته های کسب و کار باشد.
ر) تطبیق فعالیت ها با رشته های کسب و کار در خصوص اصول سرمايهای برای پوشش ريستک عملیتاتی بايتد بتا
تعاري

رشته های کسب و کار به کارگرفته شده برای میاسباا سرمايه نظارتی در خصوص ساير گروه های ريستک

 دستورالعمل تکمیلی تطبیق رشته فعالیتروش های معتیر مختلفی وجود دارد که بانکها می توانند برای تطبیق فعالیت های خود به رشته های فعالیت هشت گانه به کارگیرند ،مشروط به این که روش استفاده شده
اصول تطبیق رشته فعالیت را برآورده سازد .با این اوصاف کمیته آگاه هست که برخی از بانک ها دستورالعملهای بیشتری دارند .بنابراین در ادامه مثالی از یک روش احتمالی
است که می تواند توسط بانک برای تطبیق درآمد ناخالص به کارگرفته شود:
درآمد ناخالص برای بانکداری خرد ،شامل درآمد بهره خالص وام ها و پیش پرداخت ها به مشتریان خرد و موسسات کوچک و متوسط که به عنوان مشتریان خرد به آنها رفتار
شده است بعالوه کارمزدهای مربوط به فعالیت های خرد مرسوم ،درآمد خالص از ابزارهای مشتقه و قرادادهای تعویضی که برای پوشش دفتر بانکی خرد نگهداری مبی شبود و
درآمد روی مطالبات خرد خریداری شده است .برای محاسبه درآمد بهره خالص برای بانکداری خرد ،یک بانک بهره حاصل روی وام ها و پیش پرداخت ها به مشبتریان خبرد
که کمتر از میانگین وزنی هزینه تامین مالی وام ها است(از هر منبعی -خرد یا سایر سپرده ها) را در نظر می گیرد .به طور مشابه درآمد ناخالص برای بانکداری تجباری شبامل
درآمد بهره خالص روی وام ها و پیش پرداخت ها به مشتریان شرکتی ( بعالوه موسسات کوجک که به عنوان شرکت به آنها رفتار شده است) ،مشتریان دولتی و بین ببانکی و
درآمد روی مطالبات شرکتی خریداری شده ،بعالواه کارمزدهای مربطو به فعالیت های بانکی تجاری شامل تعهدات ،تضمین ها ،برات های ارزی ،درآمد خالص(ببرای مثبال از
تقسیم های سود و کوپن ها) روی اوراق بهادار موجود در دفتر بانکی ،و سودها /زیان ها روی قراردادهای معاوضه و ابزارهای موجود برای پوشش دفتر بانکی تجاری را شبامل
می شود .عالوه بر این محاسبه درآمد بهره خالص بر اساس بهره حاصل از وام ها و پیش پرداخت ها به مشتریان شرکتی ،بین بانکی و دولتی کمتبر از میبانگین وزنبی هزینبه
تامین مالی این وام ها( از هر منبعی) .برای تجارت و فروش ها ،درآمد ناخالص شامل سودها/زیان های ابزارهای موجود برای اهداف معامالتی ( یعنبی در دفتبر ارزش گبذاری
منصفانه روزآمد) ،هزینه تامین مالی خالص ،بعالوه کارمزدهای معامله عمده فروشی .برای پنج رشته کس و کار دیگر ،درآمد ناخالص شامل خالص کارمزدهای حاصل شده در
هر یک از این رشته های فعالیت می شود .پرداخت و تسویه شامل کارمزدها برای تامین شراط پرداخت /تسویه تسهیالت برای طرف های مقابل عمده فروش است .مبدیریت
دارایی ،مدیریت دارایی ها به نفع دیگران است .
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يعنی ريسک بازار و ريسک اعتباری سازگار باشد .هر انیرافی از اين اصل بايد به طور شکار مستند و مورد نظتر قترار
بگیرد.
ج) فرايند تطبیق مورد استفاده بايد به روشنی مستند شود ،به ويژه تعاري

مکتوب از رشته کسب و کار بايد به وضوح و

به جتئیاا کافی باشد تا بدين وسیله اشخاص ثالث بتوانند تطبیق رشته کسب و کار را تکرار کنند .مستندسازی بايد در
میان چیتهای ديگر به وضوح هر استثنا يا لغو و حفظ در سابقه را مورد نظر قرار دهد.
چ) فرايندهای در حال اجرايی بايد برای مرخص کردن تطابق هر فعالیت يا میصول جديدی وجود داشته باشد
ح) مديريت ارشد ،مسئول خط مری مطابقت سازی است( خط مری که مرروط به تأيید توسط هیأا عامل است).
خ) فرايند مطابقت سازی به رشته های کسب کار بايد مرروط به ارزيابی مستقل باشد.
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طبقه بندی تفصیلی نوع حوادث زیان

طبقه نو حادثه(سطح يک)

تعري

طبقاا(سطح دو)

مثال هايی از فعالیت(سطح سه)

زیان ها ناشی از اعمبال مشخصبی ببرای فریب دادن اسبت ،امبوال

فعالیت غیر مجاز

معامالت گزارش نشده(بین المللی)
نوع معامله غیر مجاز(زیان پولی )w /نادرستی وضعیت(عمدی)

نامناس یا دور زدن مقررات ،قانون یا خبط مشبی موسسبه ،مسبتثنی
کردن رخدادهای مختلف /تبعیض حداقل یبک شبخص داخلبی در آن

تقل و دزدی

دخیل است.

تقل /تقل اعتبار/سپرده های بی ارزش
دزدی/اخاذی/اختالس /سرقت

تقل داخلی

مصادره دارایی ها
تخری عمدی دارایی ها
جعل کردن
قاچاق
جعل هویت و غیره

تقل خارجی

زیان ها ناشی نوع مشخصی از اعمال به منظور فریب دادن ،مالکیبت
نامناس یا دور زدن قانون توسط شخص ثالث

سیستم های امنیتی

زیان ها ناشی از اقدامات غیر منطبق با قوانین یا توافقات در خصبو
امنیت محل کار و روشها ی استخدام

تقل و دزدی

روابط کاری

امنیببت  ،سببالمت  ،اشببت ال از پرداخببت خسببارات شخصببی یببا از
رویدادهای متنوع /تبیعیضی

محیط امن
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دزدی /جعل

خسارت ناشی از هک کردن
دزدی اطالعات(زیان پولی)
پاداش ،مزایا ،مسائل مربوط به خاتمه رابطه کاری ،فعالیت نیروی کبار
سازمان یافته
مسئولیت عمومی(ل زش و سبقوط و غیبره) قبوانین سبالمت و ایمنبی
کارکنان ،جبران خسارت کارکنان در حوادث
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پیوست شماره

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...
طبقه نو حادثه(سطح يک)

تعري

طبقاا(سطح دو)

مثال هايی از فعالیت(سطح سه)

مشتریان ،عادات کس و کار و محصوالت

زیان های ناشبی از قصبور ناخواسبته یبا غیبر عمبد در رعایبت تعهبد
حرفهای به مشتریان خا (شامل اعتماد و مناس بودن) ،یا ناشبی از
ماهیت یا طراحی محصول

مناس بودن ،افشا سازی و اعتماد

خسارت به دارایی های فیزیکی

زیان های ناشی از ضرر یا خسارت به دارایی های فیزیکبی از بالیبای
طبیعی یا سایر حوادث
زیان های ناشی از اختالل در کس و کار و درماندگی سیستم

نقبض اعتمبباد /مناسب بببودن /تخلفببات از دسببتورالعمل /موضببوعات
افشاسازی(شناسایی مشتری و غیره) تخلفات افشاسازی مشتری خرد
نقض حریم خصوصی
فروشهای تهاجمی
سوء استفاده از اطالعات محرمانه
مسولیت وام دهنده
ضد تراست
عرف های نامناس بازار /معامله
دستکاری بازار
معامله درونی(به حساب بنگاه)
فعالیت غیر مجاز و پولشویی
نقص های محصول(غیر مجاز و غیره)
خطاهای مدل
قصور در بررسی مشتری طبق دستورالعمل
زیاده روی در محدودیت های افشا مشتری
اختالفات در خصو عملکرد فعالیت های مشاوره ای
زیان های بالیای طبیعی
زیان های انسانی از منشاء خارجی(تروریسم ،خرابکاری)
سخت افزار
نرم افزار
ارتباطات مخابراتی
قطع برق

عرف های نامناس بازار یا کس و کار

عی های محصول
انتخاب ،نمایش و حمایت

اختالل در کس و کار و درماندگی سیستم
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فعالیت مشاوره
بالیای طبیعی و سایر حوادث
سیستم ها
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بررسی روشهای ترتیبات سرمایهای معامالت تضمین شده توسط وثیقه تحت رویکردهای رتبهبندی داخلی و استاندارد

 .1قواعد مذکور در رويکرد استاندارد -کاهنده ريسک اعتباری ( ،)CRMبه طور کلی برای معامالا تضمین شده،
ترتیباتی مقرر میشود که تیت هر دو رويکرد استاندارد و رويکردهای مبتنی بر رتبه های داخلتی پايته بترای
مطالباا تضمین شده توسط وثیقه مالی با کیفیت کافی ،در دفتر بانکی اعمال میشود .بانکهايی که رويکترد
مبتنی بر رتبهبندی داخلی را به کار می گیرند ،با استفاده از تخمین های داخلیشان برای تعديل زيان به فرض

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

پیوست 40

نکول منابع در معرض ريسک( )LGDمعموال روی منابع در معرض ريسک در دفتر بانکی وثیقه متالی را اختذ
میکنند که میاسبه میشود .يک استثنا برای بانک ،استفاده رويکرد رتبهبندی داخلی پیررفته مرتبط است بتا
به رسمیت شناختن معامالا به شکل بازخريدی مرروط به توافقنامه خالص سازی اصلی استت کته در زيتر
شرح داده شده است.
 .2منابع در معرض ريسک تضمین شده که شکل معامالا بازخريدی (يعنی معامالا بازخريتدی /قراردادهتای
يازخريدی معکوس قرضدهی /وام دهی اورا بهادار ) را می گیرند مرروط به مالحظاا خاصی هستند .ايتن
معامالا که در دفتر تجاری ثبت و ضبط می شوند و مرروط به پوشتش سترمايهای ريستک طترف مقابتل
هستند ،همچنان که در زير شرح داده شده است .عالوه بر اين ،همه بانکها از جمله نهايی که رويکرد مبتنی
بر رتبهبندی داخلی پیررفته را به کار می گیرند برای معامالا شکل بازخريدی ثبت شده در دفتتر بتانکی يتا
تجاری که مرروط به توافقنامه های خالص سازی اصلی هستند در صورتی که نها مايل به شناسايی اثتراا
خالص سازی برای اهداف سرمايه ای باشند ،بايد از روش مذکور در بخش  CRMپیتروی کننتد کته در زيتر
مرخص شده است.
رویکردهای مبتنی بر رتبهبندی داخلی پایه و استاندارد

 .3بانکهای تیت رويکرد استاندارد میتوانند رويکرد ساده يا رويکرد جامع را برای تعیین وزن ريسک مناستب
در خصوص معامله تضمین شده توسط وثیقه مالی واجد شرايط به کارگیرند .در رويکترد ستاده ،وزن ريستک
وثیقه جايگتين وزن ريسک طرف مقابل میشود .به غیر از چند نو از معامالا که وزن ريسک خیلتی پتايین
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فراگیر را به کار بگیرند.
 .8در رويکرد جامع ،وثیقه مالی واجد شرايط میتان منبع در معرض ريسک طرف مقابل را کاهش میدهد .میتتان
وثیقه کاهش يافته و در جايی که مناسب است برای میاسبه تغییراا بالقوه در قیمت های بازاری اورا بهادار
و نرخ های ارز در طی دوره ،از طريق استفاده از تعديالا کاهری احتیاطی ،میتتان منبتع در معترض ريستک
افتايش می يابد .اين امر در میتان منبع در معرض ريسک تعديل شده ، E*،نمايان متیشتود .بانتکهتا يتا

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

دارند ،وزن ريسک حداقل  20درصد است .در رويکرد رتبهبندی داخلی پايه ،بانکها میتواننتد فقتط رويکترد

می توانند کاهش ها ی تعديلی احتیاطی مقرر شده توسط کمیته را به کار گیرند يا مرتروط بته واجتد شترايط
بودن ،متکی به تخمین های خود از کاهش های تعديلی احتیاطی میباشند .در جايی که دوره موجودی نظارتی
برای میاسبه میتان کاهش های تعديلی احتیاطی متفاوا از دوره موجودی مندرج در مقرراا برای ن نتو از
معامالا وثیق ه ای است ،کاهش های تعديلی احتیاطی به طور مناسب بیرتر يا کمتر درجته بنتدی متیشتود.
زمانی که * Eمیاسبه میشود ،بانک استفاده کننده از رويکرد استاندار ،میتان وزن ريسک مناسب برای طرف
مقابل را تعیین خواهد کرد .برای معامالا تضمین شده توسط وثیقه مالی غیر از موافقت نامه های بازخريدی
مرروط به توافقنامه خالص سازی عمده ،بانکهايی که رويکرد مبتنی بر رتبهبندی داخلی دارنتد ،از * Eبترای
تعديل زيان به فرض نکول روی منبع در معرض ريسک ،استفاده میکنند.
مالحظات ویژه در خصوص معامالت به سبک بازخریدی

 .8معامالا ب ازخريدی موجود در دفتر تجاری ، ،مرروط به پوشش ريسک اعتباری طرف مقابتل مثتل ابتارهتای
مرتقه فرا بورس موجود در دفتر تجاری هستند .در میاسبه اين هتينه ،بانک تیت رويکترد استتاندارد بايتد
رويکرد فراگیری برای وثیقه به کار گیرد؛ رويکرد ساده قابل استفاده نخواهد بود.
 .8ترتیباا سرمايه ای برای معامالا سبک بازخريدی که مرروط به توافقنامه های خالص سازی عمده نیستند،
همانند ن چیتی است که برای ساير معامالا تضمین شده میباشد .اما برای بانکهايی که رويکرد فراگیر را
به کار می گیرند ،ناظران ملی به صالحديد خود میتوانند تعیین کنند کاهش تعديلی احتیاطی صفر میتواند در
جايی به کارگرفته شود که معامله با يک مرارکت کننده عمده بازار است و ساير معیارهای معین را نیت بر ورده
می سازد (از ن جمله ترتیباتی که الگو نامیده شده است).
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تجاری نگهداری می شوند ،بانک میتواند انتخاب کند که در میاسبه سترمايه اثتراا ختالص ستازی را بته
رسمیت نرناسد .در اين صورا ،هر معامله مرروط خواهد بود به هتينه سرمايه زيرا هیچ توافق خالص سازی
وجود ندارد.
 .8اگر بانک تمايل دارد اثراا توافقنامه های خالص سازی عمده در خصوص معتامالا بته ستبک بازخريتدی را
برای اهداف سرمايهای شناسايی کند ،ن بانک بايد ترتیباا بخش  CRMرا برای هر طرف مقابل اعمال کند.
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در جايی که معامالا سبک بازخريدی مرروط به توافقنامه خالص سازی عمده هستند ،نها در دفتر بانکی يا

اين ترتیباا برای تمام معامالا سبک بازخريدی مقید به توافقاا خالص سازی عمتده اعمتال خواهتد شتد،
صرف نظر از اين که بانک تیت رويکرد استاندارد يا رتبهبندی داخلی پايه يا رويکرد رتبهبندی داخلی پیررفته
باشد و صرف نظر از اين که معامالا در دفتر بانکی يا دفتر تجاری درج شدهاند .تیت اين ترتیباا ،بانک *E
را به عنوان مجموعه منبع در معرض ريسک جاری خالص در قرارداد بعالوه يک مقدار اضافی بترای تغییتراا
احتمالی در قیمت های اورا بهادار و نرخ های ارز خارجی میاسبه خواهد کرد .مقدار اضتافی متذکور توستط
کاهشهای احتیاطی نظارتی تعیین شده برای بانکهايی است که دارای معیارهای واجد شرايط برای تخمتین
کاهشهای تعديلی احتیاطی بر اساس مدل  VaRداخلی هستند .الگوی ترتیباا برای کاهش هتای تعتديلی
احتیاطی در مورد معامالا سبک بازخريدی نمیتواند در جايی که مدل داخلتی  VaRاعمتال شتده استت بته
کارگرفته شود.
 E* .8میاسبه شده معادل وام تضمین نرده است که برای میتان منبتع در معترض ريستکی موضتو رويکترد
استاندارد است و ارزش منبع در معرض ريسک در صورا نکول تیت هر دور رويکرد مبتنتی بتر رتبتهبنتدی
داخلی پايه يا پیررفته است E* .برای منبع در معرض ريسک نکول تیت رويکردهای رتبهبنتدی داخلتی بته
کارگرفته می شود ،بنابراين به همان روش میتان معادل اعتباری (میاسبه شده تیت عنتوان مجمتو هتينته
جاي گتينی بعالوه يک میتان اضافی برای منبع در معرض ريسک تی احتمتالی) بترای ابتارهتای مرتتقه فترا
بورس مقید به توافقاا خالص سازی عمده به ن پرداخته میشود.
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چارچوب نظارتی برای استفاده از آزمون پشتیبان در ارتباط با رویکرد مدلهای داخلی به الزامات سرمایهای
ریسک بازار
 .Iمقدمه
 .1پیوست حاضر ،چارچوب ايجاد شده توسط کمیته بمنظور استفاده از زمون پرتیبان در رويکرد مدلهای داخلتی در
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پیوست a 40

خصوص التاماا سرمايهای ريسک بازار را ارايه میکند .ن بمنتلته مکمتل پتاراگراف ) 718(Lxxviستند حاضتر
میسوب میشود.
 .2تعداد زيادی از بانکهايی که رويکرد مبتنی بر مدلهای داخلی در خصوص انتدازه گیتری ريستک بتازار را اتختاذ
کرده اند بصورا معمول ،سود و زيان روزانه را با سنجه های ريسک منتجه از مدل مقايسه کرده تا کیفیتت و دقتت
سیستم اندازه گیری ريسک خود را ارزيابی کنند .اين فرايند ،که به عنوان " زمون پرتیبان" شناخته میشود ،از
جانب مؤسساا زيادی سودمند ترخیص داده شده است ،چرا که نها اقدام به ايجاد و معرفی مدلهتای انتدازه
گیری ريسک خود نموده اند.
.3

زمون پرتیبان به عنوان تکنیکی جهت ارزيابی کیفیت مدل اندازه گیری ريسک شرکت ،به تکامتل ختود بصتورا
مستمر ادامه میدهد .رويکردهای جديد به زمون پرتیبان هنوز در مرحله توسعه و بیث و تبادل نظر در میان طی
وسیعی از انجمن های مديريت ريسک میباشد .در حال حاضر ،بانکهای متفاوا ،انتوا مختلفتی از زمتونهتای
پرتیبان را اجرا کرده و استانداردهای تفسیر نیت در بین بانکها متفاوا میباشتد .اخیتراً کوشتش هتای فعاالنته
بمنظور بهبود و پااليش روش های مورد استفاده با هدف تمايت قوی بین مدلهای دقیق و غیر دقیق در دست اقدام
میباشد.

 .8عصاره و چکیده تمامی کوشش های زمون پرتیبان ،مقايسه نتايج واقعی با سنجه هتای ريستک حاصتل از متدل
میباشد .اگر اين مقايسه بقدر کافی نتديک باشد ،زمون پرتیبان موضوعی در ارتباط با کیفیت مدل انتدازهگیتری
ريسک ندارد .به هر جهت ،در برخی موارد ،مقايسه اختالف معنادار را نران نموده که مبین وجود مرکل حتمی خواه
در مدل يا در ارتباط با مفروضاا زمون پرتیبان میباشد .در میان اين دو مورد ،ناحیه خاکستتری وجتود دارد کته
نتايج زمون به خودی خود ،بی معنا تلقی می گردد.
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مدلهای داخلی به روشی سازگار ارايه میکند و تنو زيادی از پیامدها را پوشش خواهد داد .در عوض ،بستیاری از
تفاسیر عمومی در پیرنهادهای مدلهای داخلی وريل  ،1888بر ضرورا حفظ مرو های قوی برای بهبود مستمر
مدلهای داخلی اندازهگیری ريسک داخلی بانکها تأکید داشت .در مالحظه اينکه چگونه زمون پرتیبان را بصورا
دقیق تری در رويکرد مدلهای داخلی به التاماا سرمايهای ريسک بازار دخیل کنند ،کمیته به دنبال ن است تا اين
دو حقیقت را که صنعت هنوز بر مبنای يک روش يکسان زمون پرتیبان متقاعد نرده و در خصوص ماهیت ناکامل
سیگنالها و نرانه های حاصله توسط زمون پرتیبان دغدغه دارد ،را منعک
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 .8کمیته بر اين باور است که زمون پرتیبان ،بهترين فرصت را برای استتفاده از مرتو هتای مناستب در رويکترد

کند.

 .8کمیته بر اين باور است که چارچوب مطروحه در اين سند ،توازن مناسبی بین به رسمیت شناختن میدوديت هتای
بالقوه زمون پرتیبان و ضرورا ايجاد مرو های مناسب را برقرار میکند .همتمان ،کمیته در مرحله تکامل بتودن
تکنیک های اندازه گیری ريسک و زمون پرتیبان را به رسمیت متی شناستد و کمیتته متعهتد بته دخیتل نمتودن
توسعههای مهم جديد در اين نواحی در سند خود میباشد.
 .8باقیمانده اين سند ،چارچوب زمون پرتیبانی را ترريح کرده که بايد با التاماا سرمايهای مدلهای داخلی همتراه
باشد .هدف اين چارچوب ارتقای رويکردهای دقیق تر به زمون پرتیبان و تفسیر نظارتی نتتايج زمتون پرتتیبان
میباشد .بخش بعدی به ماهیت زمونهای پرتیبان که مالحظاا تفسیر نظارتی نتايج را دنبال میکند ،پرداختته و
استانداردهای توافقی کمیته در اين خصوص را تدوين میکند.

 .2تشریح چارچوب آزمون پشتیبان
 .8چارچوب زمون پرتیبان که توسط کمیته توسعه داده شده است ،مبتنی بر همان چارچوبی است که توسط بسیاری
از بانکها که از مدلهای داخلی اندازه گیری ريسک بازار استفاده میکنند ،اتخاذ شده استت .ايتن برنامته زمتون
پرتیبان عموماً شامل مقايسه دوره ای سنجه های ارزش در معرض خطر  VaRروزانه بانک با سود و زيان روزانته
بعدی( رخداد تجاری) میباشد .سنجه های ارزش در معرض خطر بترگتر از کل امتا بختش معینتی از رختدادهای
تجاری در نظر گرفته می شوند ،که ن بخش توسط سطح اطمینان سنجه ارزش در معرض خطر تعیین متیشتود.
مقايسه سنجه های ريسک با رخدادهای تجاری واقعاً به اين معناست که بانک دفعاا زمانی را در میاستباا وارد
میکند که سنجه های ريسک بترگتر از رخداد تجاری بوده است .بخش پوشش داده شده واقعی در ادامه میتواند
با سطح پوشش در نظر گرفته شده جهت اندازه گیری عملکرد مدل ريسک بانک ،مقايسه شود .در برختی متوارد،
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شوند.
 .8چارچوب نظارتی زمون پرتیبان در اين سند ،شامل همه مراحل تعري شده در پاراگراف قبلی بوده و تالش دارد تا
تفسیر سازگار هر مرحله را تا حد ممکن بدون تیمیل بار و مسئولیت غیر ضروری ،تتدوين کنتد .تیتت چتارچوب
ارزش در معرض خطر ،سنجه ريسک ،تخمینی از مقداری است که میتواند در مجموعه ای از وضعیت ها و با توجه
به تغییراا معمول بازار در طول دوره نگهداری مفروض که با استفاده از سطح اطمینان مرخص اندازهگیری شتده
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اين گام پايانی نسبتاً غیر رسمی و ترريفاتی است ،هر چند تعدادی زمون ماری وجود دارد که متیتوانتد اعمتال

است ،به زيان تبديل شود.
 .10زمون پرتیبان ،هنگامی که درصد رخدادهای مراهده شده که توسط سنجه ريسک پوشش داده شده اند ،سازگار
با سطح اطمینان  88درصد باشد ،بايد بصورا مقايسه ای اعمال شود .به عبارا ديگر ،نها کوشش میکننتد تتا
تعیین کنند که يا سنجه ريسک  88درصدی بانک بصورا واقعی  88درصد رخدادهای تجاری شرکت را پوشتش
میدهد .در عین حال میتواند بیث شود که ماهیت ارزش حداکثری  88درصد ،موجب مرکل تر شتدن تخمتین
قابل اتکای ن در مقايسه با ساير موارد ،يعنی درصد های کمتر ،میشود  ،لذا کمیته چنین نتیجه گیری میکند ،حايت
اهمیت است زمون با سطح اطمینان مرخص شده در اصالحیه سند سرمايه ،تنظیم شود.
 .11مالحظه اضافی در مرخص کردن سنجه ريسک و رخدادهای تجاری مناسب برای زمون پرتیبان وجود دارد چترا
که رويکرد ارزش در معرض خطر در خصوص اندازه گیری ريسک عموماً مبتنی بر حساستیت پرتفتوی ايستتا بته
شوک های ناگهانی ( نی) قیمت میباشد .به عبارا ديگر ،وضعیت تجاری پايان روز ،وارد مدل اندازه گیری ريسک
شده ،که تغییراا احتمالی در ارزش اين پرتفوی ايستا را با توجه بته تغییتراا قیمتت و نترخ در دوره نگهتداری
مفروض ،ارزيابی میکند.
 .12در حالی که اين موضو از نکته نظر تئوری از صراحت برخوردار است ،در عمل منجر به پیچیدگی موضتو

زمتون

پرتیبان میشود .به عنوان نمونه ،اغلب بیث میشود که سنجه ارزش در معرض خطر قابلیت مقايسته بتا رختداد
تجاری واقعی را ندارد ،چرا که به ناچار رخداد واقعی بواسطه تغییراا در ترکیب پرتفوی در طتول دوره نگهتداری،
متاثر میشود .مطابق با اين ديدگاه ،شمولیت در مد کارمتدی همراه با عوايد و زيان های تجاری ناشی از تغییتراا
در ترکیب پرتفوی نبايد در تعري

رخداد تجاری لیاظ شود ،چرا که نها مرتبط با ريسک ذاتی پرتفوی ايستا کته

در ترکیل سنجه ارزش در معرض خطر فرض گرديد ،نمی باشند.

109
119

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...

خصوص دوره های نگهداری طوالنی تر ،توجیه پذير و متقاعد کننده میباشد .بته عبتارا ديگتر ،مقايسته  10روز
سنجههای ريسک  88درصدی التاماا سرمايهای مدلهای داخلی با رخدادهای تجاری واقعی 10روز ،میتمالً عمل
معناداری نخواهد بود .بطور مرخص ،در هر دوره مفروض  10روزه ،تغییراا حائت اهمیت در ترکیب پرتفوی مرتبط
با وضعیت های اولیه ،در عمده مؤسساا تجاری رايج میباشد .به اين دلیل ،چارچوب زمون پرتیبان ترريح شده
در اينجا ،شامل استفاده از سنجه ريسک واسنجی شده به دوره نگهداری يک روز میشود .صرف نظر از میدوديت
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 .13اين بیث در ارتباط با استفاده از سنجه ارزش در معرض خطر مبتنی بتر شتوک هتای قیمتتی واستنجی شتده در

های ذکر شده در اين مقاله ،زمون مبتنی بر اين است که بانک چگونه ريسک را بصورا داخلی مدلسازی میکند.
 .18با فرض استفاده از سنجه های ريسک يک روزه ،مناسب است تا رخدادهای تجاری يک روزه به عنوان شتاخص و
الگو در برنامه زمون پرتیبان مورد استفاده قرار گیرد .به هر جهت ،نگرانی مرابه در خصوص "متتاثر شتدن " از
رخدادهای تجاری بیث شده در باال میتواند حتی در خصوص رخدادهای يک روزه هم موضوعیت داشته باشد .به
عبارا ديگر ،اين دغدغه وجود دارد که کل رخدادهای تجاری يک روزه ،نقطه مناسب مقايسه نباشتد چترا کته ن
تاثیر تجارا روزانه را منعک

میکند که میتمالً شامل در مد کارمتد ثبت شده مرتبط با فروش میصوالا جديتد

میباشد.
 .18به عبارا ديگر ،تجارا روزانه ،گرايش به افتايش نوسان رخدادهای تجاری دارد و می تواند در مواردی بروز کنتد
که رخداد تجاری کلی فراتر از سنجه ريسک باشد .اين رويداد به صراحت داللت بر وجود مرتکل در روش متورد
استفاده در میاسبه سنجه ريسک ندارد ،بلکه ن واقعاً خارج از گستره ای است که روش ارزش در معترض خطتر
پوشش میدهد .به بیان ديگر ،شمولیت در مد کارمتد به همین ترتیب منجتر بته تیريت و تغییتر جهتت زمتون
پرتیبان ،لیکن در جهت ديگر میشود ،چرا که درامد کارمتد اغلب واجد ويژگی های شبه سالیانه میباشد.
 .18از نجا که اين در مد کارمتد ،عموماً در میاسباا سنجه ريسک لیاظ نمیشود ،مرکالا مدل اندازه گیری ريسک
می تواند بواسطه شمولیت در مد کارمتد در تعري

رخداد تجاری مورد استفاده برای اهداف زمون پرتیبان ،تغییتر

شکل دهد.
 .18برخی بیث می کنند که رخداد تجاری واقعی تجربه شده توسط بانک ،مهمترين و مربوط ترين شکل و رقم بترای
اهداف اندازه گیری ريسک می باشد ،و اينکه سنجه ريسک بايد در مقابل واقعیت شاخص گذاری شود ،حتتی اگتر
مفروضاا پرت میاسباا نها در اين خصوص میدود شده باشند .سايرين همچنین بیث میکنند کته موضتو
در مد کارمتد می تواند به شیوه ای خردمندانه بواسطه حذف واقعی میانگین رخدادهای تجاری از سری های زمتانی
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درامد بواسطه منبع ن ،شامل کارمتد ،حاشیه سود ،تغییراا بازار و نتايج تجارا روزانه شود.
 .18تا حدی که به برنامه زمون پرتیبان ،صرفاً به عنوان زمون ماری يکپارچگی میاستبه ستنجه ارزش در معترض
خطر نگريسته شود ،به صراحت مناسب ترين شیوه ن است تا از تعري رخداد تجاری روزانته کته بترای زمتون
"عدم تاثیر پذيری" مجاز است ،استفاده شود .بمنظور رعايت اين استاندارد ،بانکها بايد واجد قابلیتی باشتند تتا
زمون پرتیبان را مبتنی بر تغییراا فرضی در ارزش پرتفوی در هنگامی که وضعیت انتهای روز بدن تغییر باشتد،
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قبل از انجام زمون پرتیبان ،به حد کافی تبیین شود .رويکرد پیچیده تر میتواند مرتتمل بتر مرتارکت تفصتیلی

انجام دهند.
 .18همچنین زمون پرتیبانی که از سود و زيان واقعی روزانه استفاده میکند ،شیوه مناسبی است چرا که ن میتوانتد
مواردی را که سنجه ريسک قادر به پوشش دقیق نوساناا تجاری علیرغم میاسبه در يکپارچگی نمیباشد ،شکار
سازد.
 .20به اين داليل ،کمیته بیان کرد که بانکها بايد قابلیت انجام زمون پرتیبان را با استفاده از هر دو رخدادهای تجاری
فرضی و واقعی دارا باشند .اگر چه مقاماا نظارتی ملی در تاکید بر اينکه نها مايل به استقرار رويکردهای متفاوا
برای زمون پرتیبان هستند ،متفاوا عمل میکنند ،واضح است که هر يک از اين رويکردها معتبر میباشد .نتیجته
اينکه ،هر دو رويکرد به دنبال تهیه درک قوی از ارتباط بین سنجه ريسک میاسبه شده و رخداد تجاری میباشد.
 .21مرحله بعدی در مرخص کردن برنامه زمون پرتیبان ،دغدغه در خصوص ماهیت و تناوب انجام زمون پرتتیبان
میباشد .چارچوب پذيرفته شده توسط کمیته ،که در عین حال مستقیم ترين رويه برای مقايسه سنجه ريستک بتا
رخداد تجاری نیت می باشد ،بطور واقعی در جستجوی دفعاا زمانی است که رخداد تجاری توسط ستنجه ريستک
پوشش داده نرده است (استثناها) .به عنوان مثال ،در طول  200روز کاری ،سنجه ريسک روزانه  88درصدی بايد
به طور متوسط  188رخداد تجاری از کل  200رخداد را پوشش داده و  2رخداد نیت مستثنی میشود.
 .22در ارتباط با تناوب زمون پرتیبان ،تقاضای مبتنی کردن زمون پرتیبان بر حداکثر تعداد مراهده ممکتن بايتد در
مقابل تقاضای انجام زمون بر مبنای منظم تعديل شود .چارچوب زمون پرتیبان که بايد اعمتال شتود ،مستتلتم
زمون رسمی و حسابداری مستثنیاا بر مبنای فصلی با استفاده از جديد ترين داده های  12ماهه میباشد.
 .23اجرای برنامه زمون پرتیبان بايد بصورا رسمی در تاريخی غاز شود که التاماا سرمايهای مدلهای داخلی  ،بته
عبارا ديگر حداکثر سال منتهی به  ، 1888موثر میشود .اين داللت بتر ن دارد کته اولتین حستابداری رستمی
مستثنیاا تیت برنامه زمون پرتیبان در انتهای سال  1888رخ داده است .البته اين امر مانع مقاماا نظارتی ملی
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بخری از فرايند تائید مدل داخلی نمیباشد.
 .28استفاده از جديدترين داده های  12ماهه تقريباً منجر به  280مراهده روزانه برای اهداف زمون پرتیبان میشود.
ناظران ملی از تعداد استثناها (خارج از  )280حاصله از مدل بانک ،به عنوان مبنايی برای پاستخ نظتارتی استتفاده
میکنند .در بسیاری موارد ،هیچ گونه پاسخی وجود نخواهد داشت .در ساير موارد ،ناظر در صورا وجود مرکل در
مدل بانک ،گفتگو و مذاکره با بانک را غاز خواهد کرد .در جدی ترين موارد ،ناظر ممکن است التاماا سترمايهای
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از درخواست نتايج زمون پرتیبان قبل از ن تاريخ نمیشود ،و بويژه مانع استفاده ،در صالحديد ملتی ،بته عنتوان

بانک را افتايش داده يا استفاده از مدل را غیر مجاز اعالم کند.
 .28درخواست استفاده از تعداد استثناها به عنوان نقطه مرجع اولیه در فرايند زمون پرتیبان ،صراحت و ستادگی ايتن
رويکرد میسوب میشود .از نقطه نظر ماری ،استفاده از تعداد استثناها به عنوان مبنايی برای ارزيابی مدل بانتک،
وجود مفروضاا نسبتاً با قوا کمتری را نیاز دارد .بطور مرخص ،فترض اولیته ن استت کته هتر زمتون روزانته
(استثنا /غیر استثنا ) مستقل از رخداد سايرين باشد.
 .28کمیته گاه است که زمونهايی از اين نو  ،از حیث قدرا در تمییت مدلهای دقیق از مدلهای غیر دقیتق ،میتدود
هستند .از نظر متخصصین مار ،اين بدان معناست که واسنجی زمون به نیتوی کته بته صتورا صتییح تمتامی
مدلهای مرکل دار را بدون دادن سیگنال غلط از مرکالا در بسیاری از نها ،نران دهد ،امکان پذير نیست .اين
میدوديت مالحظه برجسته در طراحی چارچوب ارايه شده در اينجا بوده و همچنین بايد در بین مالحظاا نتاظران
ملی در تفسیر نتايج برنامه زمون پرتیبان برجسته باشد .به هر جهت ،کمیته اين میدوديت را به عنوان مخالفتت
قاطع و تعیین کننده در استفاده از زمون پرتیبان در نظر نمیگیرد .در عوض ،استتانداردهای نظتارتی شترطی در
خصوص چارچوب شفاف ،گرچه میدود و ناکامل ،به عنوان مرجح و متمايت نسبت به استانداردهای قضاوتی صترف
يا چیتی بدون ويژگی های ترويقی ،تلقی میشود.
 .3چارچوب نظارتی برای تفسیر نتایج آزمون پشتیبان
 .Aشرح رویکرد سه ناحیه
 .28بواسطه میدوديت های ماری زمون پرتیبان ،کمیته اقدام به معرفی چارچوبی برای تفسیر نظارتی نتتايج زمتون
پرتیبان نمود که مرتمل بر طیفی از پاسخ های ممکن ،بسته به قدرا سیگنال های حاصل از زمون میباشد .اين
پاسخ ها در سه ناحیه طبقه بندی شده ،که توسط رنگ در سلسله مراتبی از پاسخ ها متمايت می شوند .ناحیه ستبت
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نمیباشند .ناحیه زرد مرتمل بر نتايجی است که هر چند ابهاماتی را به ذهن متبادر میکند لتیکن نتیجتهگیتری ن
صريح و قطعی نیست .ناحیه قرمت مبین نتايج زمون پرتیبانی است که تقريباً و با اطمینان مبین وجتود مرتکل در
مدل ريسک بانک میباشد.
 .28کمیته با استانداردهای مرتبط با تعري

سه ناحیه با توجه به تعداد استثناهای حاصتله در برنامته زمتون پرتتیبان

موافقت کرده است و اين امر در زير مطرح شده است .به هر جهت بمنظور قراردادن اين تعريت
مناسب ،شايسته است تا احتمال استخراج تعداد گوناگون استثناها را تیت مفروضاا مختل

از چرتم انتداز

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

مرتبط با نتايج زمون پرتیبانی است که به خودی خود مبین وجود مرکلی از حیث کیفیت يا دقتت در متدل بانتک

دربتاره دقتت متدل

اندازهگیری ريسک بانک مورد زمون و بررسی قرار داد.
 .Bمالحظات آماری در تعریف ناحیه ها
 .28سه ناحیه تعري شده و حدود نها بمنظور تنظیم دو نو خطای ماری انتخاب شد )1 :احتمال ن که مدل صتییح
ريسک بر مبنای نتايج ازمون پرتیبان ،غیر صییح طبقه بندی شود ،و  )2احتمال ن که يک مدل غیر صییح مبتنی
بر نتايج زمون پرتیبان ن ،غیر صییح طبقه بندی نرود.
 .30جدول شماره ،1احتماالا به دست وردن تعداد مرخص استثناها از نمونه ای شامل  280مراهده مستتقل تیتت
مفروضاا گوناگون درباره درصد واقعی رخدادها که توسط مدل پوشش داده میشود را نران میدهد ( به عبتارا
ديگر ،اين موارد احتماالا دوگانه میسوب می شوند) .به عنتوان نمونته ،بختش ستمت چتپ جتدول شتماره ،1
احتماالا مرتبط با مدل دقیق را گتارش میکند ( به عبارا ديگر ،سطح واقعی پوشش  88درصد میباشد) .تیت
اين مفروضاا ،ستون دارای عنوان "واقعی" دقیقاً مبین  8استثنا است که میتواند در  8/8درصد نمونه ها متورد
انتظار باشد.
 .31بخش سمت راست جدول شماره  ،1احتماالا مرتبط با چندين مدل غیر دقیق ممکن که سطح واقعی پوشش نها
به ترتیب  ، ٪88 ، ٪88 ، ٪88و  ٪88میباشد را گتارش میکند .بنابراين ستتون دارای عنتوان "واقعتی" تیتت
سطح پوشش مفروض  ٪88نران میدهد که  8استثنا میتواند در  10/8درصد نمونه ها مورد انتظار باشد.
 .32جدول شماره  ،1همچنین چندين احتمال مهم خطا را گتارش میکند .برای مفروضاتی که مدل  88درصد رختدادها
را پوشش میدهد ( سطح مطلوب پوشش) ،جدول احتماالتی را گتارش میکند که با انتخاب تعداد مفروض استثنا
به عنوان ستانه رد دقت مدل ،منتجه به رد اشتباه مدل دقیق ( خطای نو اول) خواهد شد .به عنتوان نمونته ،اگتر

113
113

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...

خواهد شد ،چرا که نها مدل را فقط در  8/1درصد موارد که استثنای صتفر حاصتل متیشتود ،رد نخواهنتد کترد.
هنگامی که تعداد ستانه استثناها افتايش يابد ،احتمال بروز اين نو خطا کاهش می يابد.
 .33تیت مفروضاتی که سطح واقعی پوشش مدل 88 ،درصد نباشد ،جدول شماره  1احتماالتی را گتارش میکند کته
با انتخاب تعداد مفروض استثناها به عنوان ستانه رد دقت مدل ،منتجه به پذيرش اشتباه مدل با سطح( غیر دقیق)
پوشش مفروض (خطای نو دوم) خواهد شد .به عنوان نمونه ،اگر سطح واقعی پوشش مدل  88درصتد باشتد ،و

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

ستانه در حداقل ممکن ،يعنی يک استثنا تنظیم شود ،متعاقباً مدلهای دقیق بطور کامل در  81/8درصد زمتان رد

ستانه رد ،تعداد  8استثنا يا بیرتر تعیین شود ،جدول نران می دهد که اين مدل بصورا اشتباه در  38/8درصد
زمان پذيرفته میشود.
 .38همچنین در تفسیر دادهای جدول شماره  ،1حايت اهمیت است که در نظر داشته باشیم ،اگر چه مدلهای جتايگتين
نتديک به استانداردهای مطلوب از حیث مقرراا احتمالی هستند(  88درصد نتديک به  88درصد) ،ولی اختالف بین
اين مدلها از حیث اندازه سنجه ريسک حاصله ،ممکن است اساسی و قابل توجه باشد .به عبتارا ديگتر ،ستنجه
ريسک بانک ،می تواند بطور اساسی کمتر از مدل دقیق بوده و در عین حال  88درصد رخدادهای تجاری را پوشش
دهد .به عنوان نمونه ،در خصوص رخداد تجاری دارای توزيع نرمال 88 ،درصتد مترتبط بتا انیتراف معیتار 1/88
میشود ،در حالی که  88درصد مربوط به انیراف معیار  2/33میشود که افتايرتی قريتب بته  28درصتد دارد.
بنابراين خواسته نظارتی جهت تفکیک بین مدلهای دارای  88درصد پوشش ،و مدلهای واجد  88درصد پوشش،
بسیار بجا و واقعی است.
 .Cتعریف ناحیه های سبز ،زرد و قرمز
 .38نتايج جدول شماره  1همچنین مبین برخی میدوديت های ماری زمون پرتیبان میباشد .بويژه ،هیچ تعداداستثنا
برای ستانه وجود ندارد که همتمان منتجه به احتمال کم رد اشتباه مدل دقیق و احتمال کم پتذيرش اشتتباه همته
مدلهای غیر دقیق شود .به همین دلیل است که کمیته رويکرد شامل ستانه واحد را نپذيرفت.
 .38با وجود اين میدوديت ها ،کمیته رخدادها را در سه دسته ،طبقه بندی کترده استت .در دستته اول ،نتتايج زمتون
سازگار با يک مدل دقیق بوده و امکان پذيرش اشتباه مدل غیر دقیق کم است (ناحیته ستبت) .در ستمت مختال ،
نتايج زمون تا حد زيادی مغاير با نتايج حاصله از مدل دقیق بوده و احتمال رد اشتباه مدل دقیق بر اين مبنا ،بعیتد
است (ناحیه قرمت) .به هر جهت ،در بین اين دو مورد ،ناحیه ای قرار دارد که نتايج زمون پرتیبان میتواند هتم بتا
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بیرتری درباره مدل خود ارايه کند (ناحیه زرد).
 .38جدول شماره  2حدود مورد توافق کمیته برای اين سه ناحیه و پاسخ های احتمالی نظارتی برای هتر يتک از نتتايج
زمون پرتیبان را مبتنی بر نمونه ای از  280مراهده ارايه میکند .برای ساير اندازه هتای نمونته ،حتدود بايتد بتا
احتساب احتماالا دوگانه مرتبط با پوشش  88درصدی ،همانند جدول شماره  ،1کاهش يابد .ناحیه زرد از نقطهای
شرو میشود که احتمال حصول ن تعداد استثنا يا کمتر ،برابر يا افتون از  88درصد باشد .جدول شماره  2ايتن
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مدل های دقیق و غیر دقیق سازگار باشد ،و ناظر قبل از هر گونه اقدامی بايتد بانتک را ترغیتب کنتد تتا اطالعتاا

احتماالا تجمیعی را برای هر تعداداستثنا گتارش میکند .برای  280مراهده ،می توان مراهده کرد که تعداد 8
استثنا يا کمتر در  88/88درصد زمان به دست خواهد مد ،هنگامی که سطح واقعتی پوشتش 88 ،درصتد استت.
بنابراين ،ناحیه زرد در سطح تعداد  8استثنا شرو میشود.
 .38به طريق مرابه ،شرو ناحیه قرمت به عنوان نقطه ای که احتمال دستیابی به ن تعداد استثنا يا کمتر ،معتادل يتا
فراتر از  88/88درصد است ،تعري

میشود .جدول شماره  2نران میدهد که برای نمونه ای شامل  280مراهده

و سطح واقعی پوشش  88درصد ،اين امر با  10استثنا رخ میدهد.
 .Dناحیه سبز
 .38ناحیه سبت نیاز به ارايه اندکی توضییاا دارد .از نجا که مدلی است که بصورا واقعی  88درصد پوشتش ايجتاد
میکند ،می تواند کامالً میتمل ،حداکثر  8استثنا در نمونه ای شامل  280رخداد تولید کند ،لذا داليتل کمتی بترای
نگرانی در خصوص قرار گرفتن نتايج زمون پرتیبان در اين گستره ،وجود دارد .اين امر با نتايج جتدول شتماره 1
تائید میشود ،که نران میدهد که پذيرش رخداد ها در اين دامنه ،منجر به شان

اندکی برای پذيرش غلط متدل

غیر دقیق میشود.
 .Eناحیه زرد
 .80گستره عددی 8تا  8استثنا ناحیه زرد را ترکیل میدهد .رخدادها در اين دامنه میتمل و پتذيرفتنی بترای هتر دو
مدلهای دقیق و غیر دقیق هستند ،هر چند جدول شماره  1پیرنهاد میکند که نها بصورا کلی برای متدل غیتر
دقیق میتمل هستند تا مدلهای دقیق .افتون بر ن ،نتايج جدول شماره  1نران میدهتد کته پتیش فرضتی کته
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تقويت شود.
 .81کمیته در خصوص ناحیه زرد موافقت کرد ،تعداد استثناها بايد بصورا کلی رهنمودی برای میتتان افتتايش بتالقوه
نظارتی در التاماا سرمايهای شرکت باشد .جدول شماره  2رهنمود مورد قبول کمیته برای افتايش در ضرايب قابل
اعمال در التاماا سرمايهای مدلهای داخلی منتجه از نتايج زمون پرتیبان در ناحیه زرد را تعیین میکند.
 .82اين رهنمود به حفظ ساختار مناسب مرو های قابل اعمال به رويکرد متدلهتای داخلتی کمتک متیکنتد .بطتور
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بموجب ن ،مدل غیر دقیق تلقی میشود ،بايد هنگامی که تعداد استثناها از عدد  8به سمت  8افتايش متی يابنتد،

مرخص ،مجازاا های بالقوه نظارتی با توجه به تعداد استثناها افتايش می يابد .بصورا کلی ،نتايج جدول شماره
 1از اين ايده و مفهوم که وجود  8استثنا نتايج مساله دارتری نسبت به  8استثنا میسوب میشود ،حمايت کرده
و اين مراحل با هدف انعکاس ن به شمار می رود.
 .83اين ارزش های ويژه ،منعک

کننده اين ايده کلی هستند که افتايش در ضرايب بايد از کفايت الزم برخوردار بوده

تا مدل را به استاندارد  88درصدی برگرداند .به عنوان نمونه ،وجود  8استثنا در نمونه  280عددی ،صرفاً داللت بر
پوشش  88درصدی دارد .بنابراين ،افتايش در ضرايب بايد از کفايت الزم جهتت تبتديل متدلی بتا پوشتش 88
درصدی به مدلی با پوشش  88درصدی برخوردار باشد .نیازی به گفتن نیست ،که میاسباا دقیق و جامع از ايتن
نو  ،مستلتم مفروضاا ماری اضافی است که احتماالً نگهداری ن در تمامی موارد میسر نیست .به عنوان نمونته،
اگر توزيع رخدادهای تجاری ،نرمال فرض شود ،سپ

حاصل نسبت  88درصد به  88درصد ،تقريباً  1/18بوده و

بنابراين افتايش مورد نیاز در ضريب تقريباً  0/80برای ضريب مقیاسی  3خواهد بود .اگتر توزيتع واقعتی نرمتال
نباشد ،ولی در عوض دنباله های پهنی داشته باشد ،سپ

مستلتم افتايش بترگتری استت تتا بته استتاندارد 88

درصدی نايل شويم .همچنین دغدغه در خصوص دنباله پهن ،عامل مهمی در انتخاب افتايش مرخص منتدرج در
جدول  2میسوب میشود.
 .88به هر جهت ،حايت اهمیت است تا تاکید شود که اين افتايش به معنای خودکار بودن صرف ن نیست .نتايج جدول
شماره  1نران می دهد که نتايج ناحیه زرد همواره داللت بر يک مدل غیر دقیق ندارد و کمیته عالقه ای به مجازاا
بانکهايی که صرفاً با بد شانسی مواجه شده اند ،ندارد .با اين وجود ،بمنظور حفظ مرو ها بصورا مناسب ،نتايج
زمون پرتیبان در ناحیه زرد بايد بصورا کلی با پیش فرض اعمال افتايش ضريب همراه باشد ،مگر اينکته بانتک
بتواند اظهار کند که اين قبیل افتايش ،ضرورتی ندارد.
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بايد بر عهده بانک باشد تا اثباا کند که مدل داخلی ن بصورا بنیادی از صیت و سالمت برخوردار است .در اين
قبیل وضعیت ها ،انوا گوناگونی از اطالعاا اضافی وجود دارد که میتواند با ارزيابی مدل بانک مرتبط باشند.
 .88به عنوان نمونه ،اين امر بطور ويژه ارزشمند است تا ببینیم که نتايج ازمون پرتیبان ،زيرمجموعته هتای منفتک از
فعالیت کلی تجاری بانک را پوشش میدهد .بسیاری از بانکها که درگیر برنامه متنظم زمتون پرتتیبان هستتند،
پرتفوی تجاری کلی خود را به واحدهای تجاری سازمان يافته حول عوامل ريسک يا دسته بندی میصوالا تجتيه
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 .88به عبارا ديگر ،مسئولیت اثباا در اين وضعیت ها نبايد بر عهده ناظر باشد تا ثابت کند که مرکل وجود دارد ،بلکه

میکنند .تجتيه به اين شیوه ،می تواند رديابی مرکلی که در سطح تلفیقی ظاهر شده را به منبع ن در سطح واحتد
تجاری مرخص يا مدل ريسک ،امکان پذير کند.
 .88همچنین بانکها بايد تمامی استثناهای حاصله از برنامه مستمر زمون پرتیبان مرتمل بر توضتیح هتر استتثنا را
مستند سازی کنند .اين مستنداا در تعیین پاسخ نظارتی مناسب به نتتايج ازمتون پرتتیبان در ناحیته زرد حتايت
اهمیت میباشد .بانکها همچنین می توانند زمون پرتیبان را برای فواصل اطمینان غیر از  88درصدی انجام دهند
يا میتوانند ساير زمونهای ماری که در اينجا لیاظ نرده را اجرا کنند .طبیعتاً ،اين اطالعاا همچنین میتواند در
ارزيابی مدل نها بسیار سودمند باشد.
 .88در عمل ،چندين توضیح ممکن در خصوص استثنای زمون پرتیبان وجود دارد ،برخی از نها به يکپارچگی مبنايی
مدل بر می گردد ،و برخی ديگر حتی بدشانسی يا نتايج تجاری روزمره ضتعی

را نرتان متیدهتد .طبقته بنتدی

استثناهای حاصله توسط مدل بانک در اين دسته ها میتواند تمرين مفیدی تلقی شود.
یکپارچگی مبنایی مدل
( )1سیستم های بانک بصورا واقعی ريسک وضعیت های خود را پوشش نمی دهند( به عبارا ديگتر ،وضتعیت هتای
دفاتر خارج از کرور بصورا غیر صییح گتارش شده اند).
( )2نوساناا مدل و /يا همبستگی ها بصورا غیر صییح میاسبه شده اند( به اين معنا که میاسبه گر به  280تقستیم
شده ،هنگامی که بايد بر  228تقسیم شود).
دقت مدل میتواند بهبود یابد
( )3مدل اندازه گیری ريسک ،با دقت کافی ريسک برخی ابتارها را ارزيابی نمیکند( به عبتارا ديگتر ،دستته هتای بتا
سررسید خیلی کم يا حاشیه سود حذف شده).
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( )8شان

تصادفی (رويداد با احتمال خیلی کم).

( )8تغییراا بازار بیرتر از پیش بینی احتمالی مدل است ( به عبارا ديگر ،نوساناا بصورا معناداری بیرتتر از مقتدار
پیش بینی شده است).
( )8بازار به میتان پیش بینی شده با يکديگر  ،تغییر نکرده است ( به عبارا ديگر همبستگی بصورا معناداری متفاوا
از میتان مفروض توسط مدل بوده است).
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بدشانسی یا بازار به شیوه ای که توسط مدل پیش بینی نشده است ،تغییر کند.

تجارت روزمره
( )8تغییر بترگ ( و از دست دادن پول) در وضعیت های بانکها يا برخی رخدادهای در مدی ديگر بین انتهتای روز اول
(هنگامی که تخمین ريسک میاسبه شده بود) و انتهای روز دوم ( هنگامی که نتايج تجاری جدول بندی شدند) وجتود
داشت.
 .88بطور کلی ،مرکالا مرتبط با يکپارچگی مبنايی مدل اندازه گیری ريستک بصتورا بتالقوه از بیرتترين اهمیتت و
جديت برخوردارند .اگر استثناهايی منتسب به اين دسته در خصوص واحد تجاری مرخصی وجتود داشتته باشتد،
افتايش بايد اعمال شود .افتون بر ن ،مدل نیازمند بررسی و /يا تعديل اساسی بوده و از ناظر انتظتار متی رود تتا
اقدام مناسب جهت حصول اطمینان از وقو ن را بعمل ورد.
 .80دسته دوم مرکالا ( فقدان دقت مدل) موردی است که انتظار می رود که حداقل در بخری از زمان بتا بیرتترين
مدل اندازه گیری ريسک امکان وقو دارد .هیچ مدلی انتظار دستیابی به دقت اولیه ندارد ،و بنابراين همه متدلهتا
شامل مقداری تقريب و تخمین هستند .به هر جهت ،اگر مدل خاص بانک بیرتر متمايل به يتک نتو از مرتکالا
نسبت به بقیه باشد ،ناظران بايد عامل اضافی تیمیل کرده و همچنین ساير مرو هايی که جهت ترغیب بهبتود و
اصالحاا الزم است ،را مد نظر قرار دهند.
 .81همچنین انتظار می رود دسته سوم مرکالا (بازار به شیوهای غیر از نچه توسط مدل پیش بینی شده است ،تغییر
کند) حداقل در برخی از زمان با مدلهای ارزش در معرض خطر بوقو بپیوندد .بطور مرخص ،حتتی از يتک متدل
دقیق هم انتظار نمی رود که  100درصد رخدادهای تجاری را پوشش دهد .برخی استثناها مسلماً همتان  1درصتد
تصادفی است که از مدل انتظار نمی رود ن را پوشش دهد .در ساير موارد ،رفتار بازار ممکن است به نیوی شیفت
کند که تخمین های قبلی نوساناا و همبستگی از تناسب کمتری برختوردار استت .هتیچ متدل ارزش در معترض
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برای سنجش ريسک تی تغییراا بازار ،وجود دارد.
 .82سرانجام ،بسته به تعري

رخدادهای تجاری بکارگرفته شده در زمون پرتیبان ،استثناها همچنتین متیتواننتد از

طريق نتايج معامالا روزانه يا رويدادهای غیر معمول در در مد تجاری خارج از وضعیت گیری حاصتل شتوند .هتر
چند وجود استثناها به اين داليل التاماً به منتله وجود مرکل در مدل ارزش در معرض خطتر بانتک نیستت ،نهتا
میتوانند دلیلی برای نگرانی نظارتی میسوب شده و اعمال مازاد بايد مد نظر قرار گیرد.
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خطری از اين نو مرکل مصون و ايمن نیست؛ اين موضو در ذاا اتکا بر رفتار گذشته بازار به عنوان وستیله ای

 .83حدی که بموجب ن رخداد تجاری فراتر از سنجه ريسک است ،بخش مرتبط ديگری از اطالعاا است .با فترض
برابری همه چیت ،استثناهای حاصله از طريق رخدادهای تجاری که خیلی فراتر از سنجه ريسک هستند موضتوعاا
نگران کننده تری در مقايسه با نهايی هستند که صرفاً اندکی بترگتر از سنجه ريسک میسوب می شوند.
 .88در تصمیم گیری در خصوص اينکه يا افتايش در التاماا سرمايهای بانک اعمال شود يا خیر ،پیش بینی شده کته
ناظر می تواند اين عوامل را مانند بقیه شامل ارزيابی تطبیق بانک بتا استتانداردهای کیفتی قابتل اعمتال متديريت
ريسک ،موزون نمايد .بر مبنای اطالعاا اضافی تهیته شتده توستط بانتک ،نتاظردر خصتوص اقتداماا مناستب
تصمیمگیری خواهد کرد.
 .88بصورا کلی ،اعمال التاماا سرمايهای برای رخدادهای ناحیه زرد هنگامی که ناظر بر اين باور است که داليل بودن
در اين ناحیه ،وجود مرکل قابل اصالحی در مدل بانک است ،پاسخ مناسبی قلمداد میشود .اين میتواند در تضتاد
با مورد کرمکش غیر منتظره نوسان باالی بازار که تقريباً همه مدلها در پیش بینی با شکست مواجته متیشتوند،
باشد .در حالی که اين بخش میتواند پردغدغه باشد ،التاماً نرانگر ضرورا بازطراحی مدل ريسک بانک میسوب
نمیشود .سرانجام ،در مورد وجود مرکالا جديد در يکپارچگی مبنايی مدل ،ناظر بايد در مجمو غیرمجاز اعتالم
کردن استفاده از مدل جهت اهداف سرمايهای را ملیوظ نظر داشته باشد.
 .Fناحیه قرمز
 .88سرانجام ،بر خالف ناحیه زرد که ناظر در تفسیر نتايج زمون پرتیبان می توانستت از قضتاوا ختود بهتره ببترد،
رخدادهای در ناحیه قرمت(  10استثنا يا بیرتر) بايد بصورا کلی منجر به اين پیش فرض خودکار شود که مرکل
در ارتباط با مدل بانک وجود دارد .اين بدان دلیل است که خیلی میتمل است که يک مدل دقیق بصتورا مستتقل
تعداد  10استثنا و يا بیرتر از نمونه ای شامل  280رخداد تجاری حاصل کند.
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شرکت را يک واحد ( از سه تا چهار) افتايش دهد .نیازی به گفتن نیست ،که ناظر همچنین بايد چرايی اينکه متدل
بانک اين قبیل اشتباهاا بترگ را تولید کرده مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و بانک را ملتتم کنتد تتا اقتداماا
اصالحی در خصوص مدل خود را بفوريت غاز کند.
 .88اگر چه تعداد  10استثنا عدد بترگی برای  280مراهده میسوب میشود ،موارد خیلی نادری وجود دارند که دلیتل
معتبر چرايی تولید تعداد زيادی استثنا توسط يک مدل دقیق را توجیه کنند .بطور مرخص ،هنگامی که بازارهتای
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 .88بنابراين اگر مدل بانک در ناحیه قرمت قرار گیرد ،ناظر بايد بصورا خودکار ضريب قابل اعمتال در خصتوص متدل

مالی مرمول رژيم تغییر جهت عمده هستند ،می توان انتظار داشت بسیاری از نوساناا و اصالحاا  ،ولو اساستی،
به تبع ن تغییر جهت دهد .مگر اينکه يک بانک خود را بالفاصله مهیای به روز رسانی نوستان و اصتالح بر وردهتا
نمايد ،اين قبیل رژيم های تغییر جهت میتواند منجر به دستیابی به استثناهايی در کوتاه مدا شود .به هر جهتت،
اصوالً اين گونه استثناها می تواند به داليل مرابه رخ دهد ،در صورتی که تعداد  10استثنا وجود دارد ولی هر يتک
ناشی از حادثه جداگانه ای هستند ،بنابراين واکنش مناسب نظارتی ممکن است يکسان نباشد .به عنتوان نمونته،
يک پاسخ نظارتی ممکن در اين مورد در حقیقت می تواند ملتم کردن مدل بانک جهت احتساب رژيم تغییر جهتت
در سريعترين زمان ممکن در عین حفظ يکپارچگی رويه های ن برای به روز رسانی مدل ،میباشد.
 .88به هر جهت بايد تاکید کرد ،کمیته بر اين باور است که اين استثنا بايد صرفاً تیت غیر معمول ترين پیامدها مجاز
شود ،و اينکه افتايش خودکار و بدون مصلیت در التاماا سرمايه ای بانک برای نتايج زمون پرتیبان که در ناحیه
قرمت قرار میگیرد ،تعهد شده باشد.
 .IVنتیجه گیری
 .80چارچوب باال به دنبال ن است تا رويکردی سازگار جهت استفاده زمون پرتتیبان در رويکترد متدلهتای داخلتی
التاماا سرمايهای ريسک بازار ،تعیین کند .اهداف اين کوشش ايجاد مرو های مناسب و ضروری در چتارچوبی
است که بر کوشش های بانک در میاسبه ريستک هتای مترتبته اتکتا کنتد ،و انجتام ن بته شتیوه ای کته بته
میدوديت های ذاتی در ابتارهای در اختیار توجه داشته و حدود و هتينه هتای رويته هتای تیمیلتی را بته حتداقل
برساند.
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شايد با اهمیت بیرتر ،کمیته باور دارد که اين رويکرد در گام اول بوده و بنابراين برداشتن گام به سمت يکپارچگی
میکم تر رهنمودهای نظارتی با سنجه های قابل بررسی عملکرد بانک ،حیاتی است.
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 .81کمیته بال بر اين باور است که چارچوب مرروحه در باال با تعديل حق در اين رابطه هم خوانی دارد .به هر جهت ،و
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مدل دقیق است
استثناها

مدل غیر دقیق است :سطوح پوشش بدیل های ممکن

پوشش=  99درصد

استثناها

پوشش=  98درصد

پوشش=  97درصد

پوشش=  96درصد

پوشش=  95درصد

از 250

واقعی

نوع 1

از 250

واقعی

نوع 2

واقعی

نوع 2

واقعی

نوع 2

واقعی

نوع 2

0

8.1%

100.0%

0

0.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1

20.5%

91.9%

1

3.3%

0.6%

0.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2

25.7%

71.4%

2

8.3%

3.9%

1.5%

0.4%

0.2%

0.0%

0.0%

0.0%

3

21.5%

45.7%

3

14.0%

12.2%

3.8%

1.9%

0.7%

0.2%

0.1%

0.0%

4

13.4%

24.2%

4

17.7%

26.2%

7.2%

5.7%

1.8%

0.9%

0.3%

0.1%

5

6.7%

10.8%

5

17.7%

43.9%

10.9%

12.8%

3.6%

2.7%

0.9%

0.5%

6

2.7%

4.1%

6

14.8%

61.6%

13.8%

23.7%

6.2%

6.3%

1.8%

1.3%

7

1.0%

1.4%

7

10.5%

76.4%

14.9%

37.5%

9.0%

12.5%

3.4%

3.1%

8

0.3%

0.4%

8

6.5%

86.9%

14.0%

52.4%

11.3%

21.5%

5.4%

6.5%

9

0.1%

0.1%

9

3.6%

93.4%

11.6%

66.3%

12.7%

32.8%

7.6%

11.9%

10

0.0%

0.0%

10

1.8%

97.0%

8.6%

77.9%

12.8%

45.5%

9.6%

19.5%

11

0.0%

0.0%

11

0.8%

98.7%

5.8%

86.6%

11.6%

58.3%

11.1%

29.1%

12

0.0%

0.0%

12

0.3%

99.5%

3.6%

92.4%

9.6%

69.9%

11.6%

40.2%

13

0.0%

0.0%

13

0.1%

99.8%

2.0%

96.0%

7.3%

79.5%

11.2%

51.8%

14

0.0%

0.0%

14

0.0%

99.9%

1.1%

98.0%

5.2%

86.9%

10.0%

62.9%

15

0.0%

0.0%

15

0.0%

100.0%

0.5%

99.1%

3.4%

92.1%

8.2%

72.9%

نکات :جدول هر دو احتمال دستیابی به تعداد معینی استثناء از نمونه  250مشاهده مستقل تحت چندین مفروض درباره سطح صحیح پوشش بو به همین ترتیب احتماالت خطای نوع  1و  2ناشی از این
احتماالت واقعی را نشان می دهد.
بخش سمت چپ جدول مربوط به موردی است که مدل دقیق و سطح دقیق پوشش  99درصد است.بنابراین ،احتمال مستثنی بودن هرمشاهده مفروض  1درصد است( .)100-99=1ستون دارای عنوان واقعی،
نمایانگر احتمال دستیابی بطور دقیق عدد استثناهای مندرج تحت این فرض در یک نمونه  250مشاهده مستقل می باشد .ستون دارای عنوان نوع  ،1نمایانگر احتماالتی است که با استفاده از تعداد مفروض
استثناها به عنوان مقطعی برای رد یک مدل داللت خواهد داشت بر رد اشتباه یک مدل دقیق با استفاده از نمونه  250مشاهده مستقل .به عنوان نمونه ،اگر سطح مقطع تعداد  5استثناء یا بیشتر تعیین شود،
ستون نوع  1احتمال رد غلط مدلی دقیق با  250مشاهده مستقل برابر با  10/8درصد خواهد بود.
بخش سمت راست جدول مربوط به مدل های غیر دقیق است .بطور مشخص ،جدول بر 4مدل غیر دقیق مشخص که سطح دقیق پوشش اسمی آنها بترتیب  98درصد97 ،درصد 96 ،درصد و  95درصد
هستند ،متمرکز می باشد .برای هر مدل غیر دقیق ،ستون دارای عنوان واقعی ،نمایانگر احتمال دستیابی بطور دقیق عدد استثناهای مندرج تحت این فرض در یک نمونه  250مشاهده مستقل می باشد.
ستون دارای عنوان نوع  ،2نمایانگر احتماالتی است که با استفاده از تعداد مفروض استثناها به عنوان مقطعی برای رد یک مدل ،داللت خواهد داشت بر پذیرش اشتباه یک مدل غیر دقیق با سطح مفروض
پوشش با استفاده از نمونه  250مشاهده مستقل .به عنوان نمونه ،اگر سطح مقطع تعداد  5استثناء یا بیشتر تعیین شود ،ستون نوع  2برای سطح پوشش مفروض  97درصدی ،بیانگر احتمال پذیرش غلط
مدلی با پوشش صرف  97درصدی با  250مشاهده مستقل برابر با  12/8درصد خواهد بود.
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جدول شماره 1

معاونت نظارتي
جدول شماره 2
ناحیه

ناحیه سبز

ناحیه زرد

ناحیه قرمز

تعداد استثناها

افزایش در عامل مقیاسی

احتمال تجمعی

0

0.00

8.11%

1

0.00

28.58%

2

0.00

54.32%

3

0.00

75.81%

4

0.00

89.22%

5

0.40

95.88%

6

0.50

68.63%

7

0.65

99.60%

8

0.75

99.89%

9

0.85

99.97%

 10یا بیشتر

1.00

99.99%

نکات :جدول سه ناحیه سبز ،زرد و قرمزی را تعریف می کند که ناظر بمنظور ارزیابی نتایج آزمون پشتیبان همراستا با رویکردمدل های
داخلی الزامات سرمایه ای ریسک بازار از آن استفاده خواهد کرد را نشان می دهد .حدود مندرج در جدول بر مبنای نمونه ای شامل 250
مشاهده است .برای سایر اندازه های نمونه ،ناحیه زرد از نقطه ای شروع می شود که احتمال تجمعی برابر یا فراتر از  95درصد است ،و ناحیه
قرمز از نقطه ای شروع می شود که احتمال تجمعی برابر یا فراتر از  99/99درصد است.
احتمال تجمعی ،به سادگی احتمال دستیابی به تعداد مفروض یا کمتر استثناها در یک نمونه  250مشاهده ای است هنگامی که سطح دقیق
پوشش  99درصد است .به عنوان نمونه ،احتمال تجمعی نشان داده شده برای  4استثناء  ،احتمال دستیابی بین صفر و  4استثناء است.
توجه شود که این احتماالت تجمعی و خطاهای نوع  1گزارش شده در جدول ،به یکدیگر اضافه نمی شود ،چرا که احتمال تجمعی برای تعداد
استثنای مفروض ،شامل احتمال دستیابی دقیق به آن تعداد استثناء و به همین ترتیب احتمال خطای نوع اول است .بنابراین ،جمع این دو
احتمال فراتر از مقداری است که احتمال دستیابی به تعداد مشخص استثناء بطور دقیق خواهد بود.

پیوست 44
رویکرده ساده استاندارد
.I

252

ریسک اعتباری -قواعد کلی برای وزنهای ریسک

 .1منابع در معرض ريسک بايد پ

از کسر ذخاير اختصاصی ،موزن به ريسک شوند.

 .Aمطالبات از دولتها و بانکهای مرکزی

 .2مطالباا از دولتها و بانکهای مرکتی بتر استاس رای رتبته ريستک کرتوری مؤسستاا
اعتباری صادراتی ( )ECAدر "ترتیباا اعتباراا صادراتی تأمین شتده رستمی" متوزون بته
ريسک می شوند .رتبه های مذکور در وب سايت  OECDقابتل دستترس متیباشتد.

روش

این رویکرد نباید به عنوان رویکرد دیگری برای تعیین سرمایه مقرراتی در نظر گرفته شود .این روش سادهترین روش محاسبه
داراییهای موزون به ریسک را نشان میدهد.
طبقهبندی ریسک کشوری مورد اجماع در وب سایت  )http://www.oecd.org( OECDدر صفحه وب ترتیبات اعتبار
صادراتی مدیران تجارت قابل دسترسی میباشد.

س
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هر رتبه مؤسسه اعتباری صادراتی متناظر با يک وزن ريسک مرخص میباشد.
رتبه های ريسک
ECA
وزنهای ريسک ٪0

1-0

2

3

 8تا 8

8

٪20

٪80

٪100

٪180
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مذکور  8رتبه ريسک را همراه با حداقل حق بیمه صادراا تعیین میکند .مطابق با جدول زير،

 .3بر اساس صالحديد ملی ،وزن ريسک کمتر میتواند در خصتوص منتابع در معترض ريستک
بانکها به دولت خود (يا بانک مرکتی خود) که تأمین وجه بتا ارز ملتی انجتام شتده استت،
اختصاص دهند.

288و 288

 .زمانی که اين اقدام انجتام گرفتت ،ستاير مقامتاا نظتارتی ملتی

میتوانند به بانکها اجازه دهند که همان وزنهای ريسک بته منتابع در معترض ريستک ارز
داخلی به دولت مذکور (يا بانک مرکتی) که با ن ارز تأمین وجه شده است ،را بکارگیرند.
 .Bمطالبات از سایر نهادهای رسمی

 .8مطالباا از بانک تسويه بینالمللی ،صندو بینالمللی پول ،بانک مرکتی اورپا و جامعه اورپتا
وزن ريسک صفر درصد خواهند گرفت.
 .8بانکهای توسعهای چندجانبه زير واجد شرايط وزن ريسک صفر درصد میباشند:


گروه بانک جهانی  ،شامل بانک بینالمللی توسعه و ساخت و شرکت مالی بینالمللی



بانک توسعه سیا



بانک توسعه فريقا



بانک اروپايی توسعه و ساخت



بانک توسعه حوزه مريکا



بانک سرمايهگذاری اروپا



صندو سرمايهگذاری اروپا



بانک سرمايهگذاری اسکانديناوی



بانک توسعه کارائیب



بانک توسعه اسالمی

همچنین ،بانک باید دارای بدهیهایی به ارز داخلی باشد.
این وزن ریسک کمتر ،میتواند به وزندهی ریسک وثیقه و تضامین تسری داده شود.
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 .8وزن ريسک استاندارد برای مطالباا از ساير بانکهتای توستعهای چندجانبته 100 ،درصتد
میباشد.
 .8مطالباا از نهادهای عمومی داخلی بر اساس چارچوب وزن ريسک مطالباا از بانکهتای ن
کرور ،موزون به ريسک خواهد شد .منوط به صالحديد ملی ،مطالبتاا از نهادهتای عمتومی
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شورای بانک توسعه اروپا

داخلی ،می تواند به عنوان مطالباا از دولت کروری که ن نهاد در ن قرار دارد در نظر گرفته
شود 280.زمانی که چنین صالحديدی بکار گرفته شتود ،ستاير نتاظران ملتی متیتواننتد بته
بانک های خود اجازه دهند که مطالباا از نهادهای عمومی را به همین روش موزون به ريسک
نمايند.
 .Cمطالبات از بانکها و شرکتهای اوراق بهادار

 .8مطالباا از بانکها بر اساس چارچوب وزندهی مطالباا از کروری (مطالباا از دولت) که در
ن مستقر هستند (طبق پاراگراف  )2موزون به ريسک میشوند .چارچوب وزندهی در جدول
زير خالصه میشود:
رتبه های ريسک 1-0

2

3

8-8

8

مؤسسه اعتباری
صتتادراتی بتترای

مثال های زیر نشان می دهد هنگامی که بر یک ویژگی مشخص مانند قدرت افزایش بازده (درآمد) تمرکز گبردد ،چگونبه نهادهبای عمبومی
دولتی می توانند دسته بندی شوند  .به هر حال ،ممکن است راههای دیگری؛ به عنوان نمونه تمرکز بر حد ضمانت نامه ارایبه شبده توسبط دولبت
مرکزی برای تعیین ترتیبات متفاوت قابل اعمال جهت انواع مختلف نهادهای عمومی دولتی وجود داشته باشد:






دولت های منطقه ای و نهادهای داخلی می توانند مشمول ترتیبات مشابه مطالبات از دولت خود یا دولت مرکبزی را شبوند اگبر ایبن
گونه دولت منطقه ای یا نهاد محلی ،قدرت افزایش درآمدمشخص را دارا بوده و ترتیبات مشخصی را اتخاذ نموده باشند ،به نحوی کبه
اثر آن منتج به کاهش ریسک نکول گردد.
نهادهای اجرایی مسئول در دولت مرکزی ،دولت منطقه ای یا نهادهای محلی و سایر مؤسسات پذیرهنویسی غیرتجاری کبه در تملبک
دولت ها یا نهادهای محلی می باشند نمی توانند مشمول رفتار مشابه با مطالبات از سایر دولت ها گردنبد اگبر قبدرت افبزایش درآمبد
مشخص و سایر ترتیبات مشروحه در باال را نداشته باشند .اگر قواعد وام دهی سخت گیرانه برای این مؤسسات اعمال گردد و بواسبطه
وضعیت عمومی خا خود امکان ورشکستگی نداشته باشند ،مناس است در مورد این شرکت ها ،رفتار مشبابه ببا بانبک هبا اعمبال
گردد.
مؤسسات پذیره نویسی تجاری در تملک دولت ها ،دولت های منطقه ای یا نهادهای داخلی مبی تواننبد مشبمول ترتیببات مشبابه ببا
شرکت های تجاری عادی گردند.به هر حال ،اگر این مؤسسات کارکردی مانند یک شرکت در بازار رقابتی دارا بوده و دولت منطقه ای
یا نهاد داخلی سهامدار عمده آنها باشد ،ناظرین میتوانند آنها را در زمره شرکت ها محسوب نموده و بنابراین وزن ریسبک مربوطبه را
در مورد آن ها اعمال نمایند
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وزن ريسک

٪20

٪80

٪100

٪100

٪180

 .8زمانی که ناظر ملی بکارگیری ترتیباا ترجییی برای مطالباا از دولتت همتانگونته کته در
پاراگراف  3توصی

شد ،را انتخاب کنند ،می تواند وزن ريسکی که يک رتبه بهتر از ن چه به

مطالباا از دولت تخصیص داده شده است را منتوط بته حتداقل وزن  ،٪20بته مطالبتاا از
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دولتها

بانکها با سررسید اصلی  3ماه يا کمتر که با ارز داخلی پرداخت شده است ،اختصاص دهد.
 .10مطالباا از شرکت های اورا بهادار میتواند به عنوان مطالباا از بانکها با اين فترض کته
اين شرکت ها مرمول ترتبیاا مقرراتی و نظتارتی در چتارچوب ايتن ستند باشتند( ،شتامل
التاماا سرمايه مبتنی بر ريسک) در نظر گرفته شود 281.در غیر اينصورا ،چنتین مطالبتاتی
بايد از قواعد مربوط به مطالباا از شرکتها پیروی کند.
 .Dمطالبات از شرکتها

 .11وزن ريسک استاندارد برای مطالباا از شرکتها ،شامل مطالباا از شرکتهتای بیمته100 ،
درصد میباشد.
 .Eمطالبات منظور شده در پرتفوهای خرد نظارتی

 .12مطالباتی که تیت معیارهای فهرست شده در پاراگراف  13واجد شرايط هستند ،میتوانند به
عنوان مطالباا خرد برای اهداف سرمايه نظارتی در نظر گرفته شوند و مرمول پرتفوی خترد
نظارتی شوند .منابع در معرض ريسک شامل شده در چنین پرتفويی میتواند با وزن ريستک
 88درصد موزون شود به استثنا وامهای سررسید گذشته که در پاراگراف  18بیان میشود.
 .13برای منظور کردن مطالباا در پرتفوی خرد نظارتی ،مطالباا بايد دارای معیارهای زير باشد:


معیار جهت  -منبع در معرض ريسک به يک فرد يا افراد يا به کسب و کار کوچک باشد؛



معیار میصول -منبع در معرض ريسک يکی از شکل هتای زيتر را بته ختود بگیترد :اعتبتاراا
چرخری و خطوط اعتباری (شامل کارا های اعتبتاری و اضتافه برداشتت اعتبتاری) ،وامهتای
مدادار شخصی و لیتينگها (به عنوان مثال ،وامهای قسطی ،وامها و لیتينگ اتومبیل ،وام های

بدان معنا که الزامات سرمایه ای قابل تطبیق با الزاماتی باشد که در این چهارچوب و درمورد بانک ها اعمبال گردیبده اسبت .دلیبل تاکیبد ببر
مفهوم« قابل تطبیق» آن است که شرکت کارگزاری ( و نه الزاماً شرکت مادر آن) مشبمول مقبررات و نظبارت تلفیقبی در ارتبباط ببا مؤسسبه زیبر
مجموعه می باشد.

126

126

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...

بهادار ( از قبیل اورا قرضه و حقو صاحبان سهام) ،اعم از پذيرفته شده در بورس يتا غیتر از
ن ،بطور ويژه از اين طبقه مستثنی میشود .وامهای رهنی جايی که به عنوان مطالباتی باشد که
پوشش ن دارايی مسکونی باشد ،مستثنی میشوند (به پاراگراف  18مراجعه شود).


معیار تنو يا تعدد اجتا  -ناظران بايد متقاعد شوند که پرتفوی خرد نظتارتی بته انتدازه کتافی
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تیصیلی دانرجويان ،تأمین مالی شخصی) و تعهداا و تسهیالا کسب و کتار کوچتک .اورا

متنو تا حدی که ريسکهای موجود در پرتفوی را کاهش دهد و ن را واجد شرايط وزن ريسک
 88درصد کند ،باشد .يک راه دستیابی به اين امر ،میتواند تعیین حد عددی به شکلی باشد کته
کل منابع در معرض ريسک به يک طرف مقابل 282نمیتواند فراتر از  0/2درصتد کتل پرتفتوی
نظارتی باشد.


ارزش پايین منابع در معرض ريسک .حداکثر منبع در معرض ريسک خرد تجمیع شده به يتک
طرف مقابل نمیتواند از حد مطلق  1میلیون يورو فراتر رود.
 .18مقاماا نظارتی ملی بايد اين موضو را که يا وزنهای ريسک در پتاراگراف  12بتر استاس
تجربه نکول انوا اين منابع در معرض ريسک در کرور خود خیلی پايین هستند يا خیر ،مورد
ارزيابی و بررسی قرار دهند.

 .Fمطالبات با پوشش دارایی مسکونی

 .18وامدهی که کامالً توسط وامهای رهنی دارايی مسکونی تیت تملک يا در اجاره قرضگیرنده،
با وزن  38درصد موزون به ريسک میشود .برای بکارگیری وزن  38درصد ،مقاماا نظتارتی
بايد متقاعد شوند ،بر اساس ترتیباا ملی برای تأمین مالی مسکن ،کته چنتین وزنتی صترفاً
برای اهداف مسکونی و بر اساس معیارهای احتیاطی سخت گیرانه ،از قبیل وجود حاشیه قابل
توجه پوشش باالتر از مقدار وام بر مبنای قواعد ارزيابی سختگیرانه بکار گرفته میشود.
 .18مقاماا نظارتی ملی بايد ارزيابی کنند که يا وزنهای ريستک در پتاراگراف  18بايتد خیلتی
پايین تر برای اين نو منابع در معرض ريسک در کرور خود بر مبنای تجارب نکول موجتود،

تسهیالت تجمیعی ،عبارتست از مقدار ناخالص( بدون احتساب کاهش ریسک اعتباری) کلیه اشکال منابع در معرض ریسک بدهی (تسبهیالت
و تعهدات) که هر یک سه معیار دیگر را برآورده نمایند .افزون بر آن ،عبارت « به یک شخص» اشاره به یک یا چند مؤسسه دارد که می توان آنهبا
را ذینفع واحد قلمداد نمود ( به عنوان نمونه در مواردی که یک شخص حقوقی کوچک وابسته به شخص حقوقی دیگر باشد ،محبدودیت تسبهیالت
تجمیعی منابع در معرض ریسک بانک ،برای هر دو شخص اعمال میگردد).
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به افتايش وزنهای ريسک مذکور نمايند.
 .Gمطالبات با پوشش مستغالت تجاری

 .18وام رهنی با پرتوانه مستغالا تجاری با وزن  100درصد موزون به ريسک میشوند.
 .Hترتیبات مربوط به وامهای سررسید گذشته
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در نظر گرفته شوند يا خیر .بنابراين ،ناظران می توانند ،جايی که الزم است ،بانکها را ملتتم

 .18بخش بدون پوشش هر وام سررسید گذشته (به غیر از وام رهنی مسکونی واجد شرايط) که
بیش از  80روز از سررسید ن گذشته باشد ،بعد از کستر ذخیتره ختاص ن (شتامل حتذف
بخری وام) ،به شرح زير موزون به ريسک میشود:

283



 180درصد ،زمانی که ذخاير کمتر از  20درصد مانده وام باشد؛



 100درصد ،زمانی که ذخاير خاص کمتر از  20درصد مقدار مانده وام نباشد و



 100درصد ،زمانی که وثايق کمتر از  80درصد مانده وام نباشتد ولتی بتا صتالحديد
نظارتی واجد کاهش به وزن  80درصد میباشد.

 .18برای تعیین بخش پوشش يافته وام سررسید گذشته ،تضامین و وثايق واجد شرايط همتانی
است که برای اهداف کاهش ريسک اعتباری بکار گرفته میشود (به بخش  IIمراجعه شتود).
 288وامهای خرد سررسید گذشته در زمان ارزيابی معیار تنتو و جتت بته جتت مطتروح در
پاراگراف  ،13برای اهداف وزندهی ريسک ،از کل پرتفوی خرد نظارتی مستثنی میشود.
 .20عالوه بر شرايط مرروح در پاراگراف  ،18زمانی که وام سررسید گذشته کامالً توسط وثايقی
که در پاراگراف  80شناسايی نرد ،پوشش داده شوند ،وزن ريسک  100درصد میتواند بکار
گرفته شود و اين زمانی است که ذخاير خاص به  18درصد مانده وام برسد .وثايق مذکور در
جايی ديگر در روش استاندارد ساده مورد شناسايی قرار نمیگیرند .ناظران بايتد معیارهتای
عملیاتی سختگیرانهای را برای حصول اطمینان از کیفیت وثايق تنظیم کنند.
 .21در مورد وامهای رهنی دارايیهای مسکونی ،زمتانی کته بتیش از  80روز از سررستید نهتا
گذشته باشد ،پ

از کسر ذخاير بايد با وزن  100درصد موزون به ريسک شوند .اگتر ايتن

بنا بر مصالح ملی ،ناظرین ممکن است بانک ها را مجاز کنند تا وام های جاری تمدیدی برای طرف مقابل ،وزن ریسک  ٪1 1را مشبابه ببا
وام های سررسید گذشته مطروحه در بند های  11تا  1اعمال کنند.
بنا بر مصالح ملی ،دوره گذار مرسوم سه سال خواهد بود و در خالل آن دامنه وسیع تری از وثایق  ،به رسمیت شناخنته میشوند.

128

128

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...

ريسک مورد اعمال برای باقی مانده وام می تواند با صالحديد ملی به  80درصد نیتت کتاهش
پیدا کند.
.I

طبقات با ریسک باالتر

 .22ناظران ملی ممکن است تصمیم بر اعمال وزن  180درصدی يا باالتر به منظتور نرتان دادن

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

وام ها سررسید گذشته باشند ولی ذخاير خاص کمتتر از  20درصتد مانتده وام نباشتد ،وزن

ريسک باالتر برخی از ساير دارايیها ،از قبیل سرمايه گذاری خطرپذير و سترمايهگتذاری در
سهام ،بگیرند.
.J

سایر داراییها

 .23ترتیباا مربوط به منابع در معرض ريسک ناشی از تبديل به اورا بهادار کتردن دارايتیهتا،
بطور جداگانه در بخش  IIIتوضیح داده می شود .وزن ريسک استاندارد برای تمامی دارايیها
 100درصد خواهد بود 288.سرمايهگذاری در سهام يتا ابتارهتای سترمايه نظتارتی منترتره
توسط بانکها يا شرکتهای اورا بهادار ،وزن ريسک  100درصد را دارند؛ مگر ايتن کته از
سرمايه پايه مطابق با بخش  1سند حاضر کسر شوند.
 .Kاقالم زیر خط ترازنامه

 .28اقالم زيرخط ترازنامه تیت رويکرد استاندارد ساده از طريق ضرايب تبديل ،به معادل منتابع
اعتباری تبديل خواهد شد .وزنهای ريسک طرف مقابل برای معامالا اورا مرتقه فرابورس
مرمول سق معینی نخواهد بود.
 .28تعهداا باسررسید اصلی تا يک سال و تعهداا با سررسید اصلی (اولیه) بیش از يک ستال،
به ترتیب دارای وزن ريسک  20درصد و  80درصد میباشد .با اين وجود ،هر تعهدی که بته
صورا غیرمرروط از طرف بانک بدون اطال رسانی قبلی ،قابل فسخ باشد ،يتا دارای فستخ
خودکار به علت وخامت در وضعیت اعتباری قرضگیرنده باشد ،ضريب تبديل اعتبتاری صتفر
درصد را خواهد گرفت.
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با این وجود ،بنا بر مصالح ملی ،نگهداری شمش طال یا بدهی های با پشتوانه شمش طال می تواند به مثابه وجبه نقبد دیبده شبده و بنبابراین
مشمول وزن ریسک  1درصد شود .همچنین وجوه نقدی در راه ،نیز می تواند مشمول وزن ریسک  1درصد گردد.
در کشورهای معینی ،تعهدات خرد به طور غیر مشروط قابل فسخ در نظر گرفته می شود در صورتی که شرایط قرارداد ،در چهبارچوب صبیانت
از حقوق مشتریان و قوانین مربوطه ،بهصورت کامل اجازه فسخ آن ها را به بانک داده باشد.
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برای تضمین مالی برای وام و اورا بهادار صادر میشود) و قبولیهای بانکی (شامل ظهرنويسیهايی
با ويژگی قبولی بانکی) ضريب تبديل  100درصد خواهند گرفت.
 .)ii(28قراردادهای فروش و فروش مجدد و فروش دارايی بتا حتق رجتو  ،288زمتانی کته ريستک
برای بانک وجود دارد ،دارای ضريب تبديل  100درصد میباشند.

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .)i(28جايگتينهای اعتباری مستقیم ،از قبیل تضامین عام بدهی (شامل اعتبتار استنادی معتبتر کته

 .28ضريب تبديل  100درصد به عملیاا قرض دهی اورا بهادار بانتکهتا يتا قترار دادن اورا
بهادار به عنوان وثیقه توسط بانکها ،شامل مواردی که خارج از معتامالا بازخريتدی ايجتاد
شده است (به عنوان مثال ،معامالا مربوط به قرضگیتری يتا قترض دهتی اورا بهتادار و
بازخريد يا بازخريد معکوس) تخصیص پیدا می کند .برای میاسبه دارايتیهتای متوزون بته
ريسک که منبع در معرض ريسک تبديل شده توسط وثیقه واجد شرايط پوشتش داده شتده
است ،به بخش  IIمراجعه کنید.
 .)i(28پیمان تی برای خريد دارايی  ،سپرده های تی با نرخ و مدا از قبل تعیین شده و سهام و اورا
بهاداری که بخری از ن پرداخت شده 288که مبین تعهداا با برداشتت معینتی متی باشتند ،مرتمول
تبديل اعتباری  100درصد میگردند.
 )ii(28اقالم احتمالی مرتبط با معامالا معین (ضمانت نامه حسن انجام کار ،تضمین پیرتنهاد خريتد،
ضمانت ها و اعتبار اسنادی ضمانتی مربوط به معامالا خاص) مرتمول ضتريب تبتديل اعتبتاری٪ 80
میشوند.
 )iii(28تعهد خريد اورا بهادار بدهی فروش نرفته ( )NIFsو ترتیباا تعهد تامین متالی اورا بتدهی

فروش نرفته ( )RUFsمرمول ضريب تبديل اعتباری  ٪ 80می گردند.
 .28برای اعتباراا اسنادی تجاری کوتاه مدا خود نقد شونده منتجه از کاال (به عنوان مثتال ،اعتبتاراا
اسنادی که کاالی موضو اعتبار وثیقه ن است) ،ضريب تبديل اعتبتاری  ٪ 20بترای بانتک هتای
گرايش کننده و تائید کننده ،اعمال میگردد.

این موارد بر مبنای نوع دارایی و نه نوع شخص مقابل طرف معامله ،موزون می گردند.
این موارد بر مبنای نوع دارایی و نه نوع شخص مقابل که طرف معامله می باشد موزون می گردند.
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بانک ها می توانند از ضريب تبديل اعتباری کمتر استفاده نمايند.

 .28مقدار معادل اعتباری برای معامالتی که بانک را در معرض ريسک اعتباری طرف مقابل قرار می دهد
بر مبنای قواعد مرروح دربخش  VIIپیوست  8اين چهارچوب میاسبه می شود.

 .30بانک ها بايد به دقت معامالا اورا بهادار ،کاال و معامالا ارزی خود را که دچار نکول شتدهانتد از

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .28در مواردی که التامی برای ايجاد تعهد طرف مقابل در خصوص اقالم زيترخط ترازنامته وجتود دارد،

اولین روز نکول پايش نمايند .پوشش سرمايه ای برای معامالا نکول شده ،بايد بر مبنای پیوستت
شماره  3اين چهارچوب میاسبه گردد.

 .31در ارتباط با معامالا اورا بهادار ،کاال و معامالا ارزی تسويه نرده ،کمیته بر اين باور استت کته
بانک ها از تاريخ معامله و صرف نظر از تاريخ ثبت يا حسابداری معامله ،در معرض ريسک اعتباری
طرف مقابل قرار می گیرند .بنابراين ،بانک ها ترغیب می شوند تا سیستم هايی را بترای رديتابی و
پايش ريسک اعتباری ناشی از معامالا تسويه نرده پیادهسازی ،اجرا و بهبود بخرند به نیوی که
در تولید اطالعاا مديريتی که منجر به تسهیل اقداماا به موقع میگردد ،مناسب باشد .افتون بتر
ن ،هنگامی که اين قبیل معامالا از طريق سازوکار تیويل در مقابل پرداخت ) (DvPيا پرداخت در
مقابل پرداخت ( )PvPعملیاتی نگردد ،بانک بايد پوشش سرمايه ای را بررح مندرج در پیوستت 3
اين سند میاسبه نمايد.
.II

کاهش ریسک اعتباری

 .Aکلیات

 .4مقدمه
 .32بانک ها از برخی تکنیک ها بمنظور کاهش ريسک اعتباری که در معرض ن هستتند استتفاده متی
کنند .منابع در معرض ريسک میتوانند بطور کامل يا بخری از ن ها می تواند با وجه نقتد يتا اورا
بهادار پوشش داده شود يا تسهیالا در معرض ريسک می تواند بوستیله شتخص ثالتث تضتمین
گردد.
 .33زمانی که تکنیک های متنو مذکور التاماا عملیاتی زير را رعايت کننتد ،کتاهش ريستک اعتبتاری
( )CRMمیتواند معتبر شناخته شود.
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 .38چهارچوب تعیین شده در اين بخش ،برای منابع در معرض ريسک مندرج در دفتاتر بتانکی طبتق
رويکرد استاندارد ساده قابل اعمال خواهد بود.

 .38معامالتی که در مورد نها از تکنیک های کاهش ريسک اعتباری استفاده می شود ،نبايتد مرتمول
التاماا سرمايهای باالتری نسبت به ساير معامالا مرابه که درمورد نها از اين تکنیک ها استفاده

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .2مالحظات کلی

نمی شود ،گردند.

 .38اثراا کاهش ريسک اعتباری نبايد به صورا مضاع

میاسبه گردد .بنابراين ،در متورد مطالبتاا

واجد رتبه خاص که قبالً کاهش ريسک اعتباری در خصوص ن اعمال شده است ،هیچ تأيید نظارتی
اضافه در مورد کاهش ريسک اعتباری برای اهداف سرمايه نظارتی به ن مطالبتاا تعلتق نخواهتد
گرفت .رتبه بندی مبتنی بر اصل بدهی نمی تواند در چارچوب کاهش ريسک اعتباری مورد استفاده
قرار گیرد.

 .38اگرچه بانکها از تکنیک های کاهش ريسک اعتباری برای کاهش يا انتقال ريسک اعتباری استتفاده
میکنند ،ولی ن بطور همتمان می تواند ساير ريسکها (ريسکهای باقیمانده) را افتايش دهد کته
اين می تواند کاهش کلی ريسک را بیاثر نمايد .زمانی که اين ريسکها به طور کافی کنترل نروند،
ناظران می توانند پوشش سرمايه ای اضافی را در نظر گرفته يا هتر اقتدام نظتارتی ديگتری طبتق
جتئیاا رکن دوم اعمال نمايند.
 .38در عین حال که استفاده از تکنیکهای کاهش ريسک ،ريسک اعتباری را کاهش يا انتقال میدهتد،
اين امر بطور همتمان میتواند ساير ريسکهای بانک را شتامل ريستک هتای قتانونی ،عملیتاتی،
نقدشوندگی و بازار افتايش دهد .بنابراين ،الزم است بانک ها رويته هتا و فراينتدهای قدرتمنتدی
شامل؛ راهبرد ،مالحظاا مربوط به اعتبار پايه ،ارزشگذاری ،سیاست ها و رويته هتا ،سیستتم هتا،
کنترل ريسکهای ناشی از انقضای پوشش ،و مديريت ريسک تمرکتت ناشتی از استتفاده بانتک از
تکنیکهای کاهش ريسک اعتباری و تعامل ان با مرخصه کلی ريسک اعتباری بانک ،برای کنتترل
اين ريسک ها بکارگیرند.
 .38التاماا رکن  3همچنین بايد به منظور تخفی

سرمايهای مرتبط تمام تکنیکهای کتاهش ريستک

اعتباری برای بانک
132

لیاظ شود.
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 .80بمنظور اينکه بانک ها مرمول تخفی سرمايهای شوند ،تمام مستنداا مورد استفاده برای معامالا
دارای وثیقه و برای مستندسازی تضامین بايد برای همه طرف های مقابل التام ور بوده و در کرور
مربوطه ،از لیاظ قانونی قابلیت اجرا داشته باشد .بانک ها بايد دارای بازنگریهتای قتانونی کتافی
جهت تأيید اين مهم بوده و مبانی قانونی میکمی برای نايل

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .3پشتوانه قانونی

شدن به اين امر داشته باشند و در صورا نیاز ،اين قبیل بتازنگری هتای اضتافه را جهتت حصتول
اطمینان از قابلیت اجرای مستمر ،پیاده سازی نمايند.

 .4پوشش بخشی
 .81هنگامی که مبلغ مورد تضمین يا دارای وثیقه (يا حمايت اعتباری) ،کمتر از مقتدار منتابع در معترض
ريسک باشد ،و همچنین بخش های دارای وثیقه و فاقد وثیقه از اولويت يکسانی برخوردار باشند ،به
عبارا ديگر ،بانک و ضامن مقدار زيان را به تناسب تسهیم نموده باشند ،تخفیت

سترمايهای بتر

مبنای بخری اعمال میگردد .به عبارا ديگر ،بختش دارای پوشتش منتابع در معترض ريستک،
مرمول ترتیباا قابل اعمال برای وثیقه يا طرف مقابل همراه با بخش بدون پوشش میشود.
 .Bمعامالت دارای وثیقه

 .82معامله دارای وثیقه به مواردی اطال می گردد که:


بانک ها دارای منابع در معرض ريسک اعتباری به صورا بالفعل يا بالقوه باشند و



منابع در معرض ريسک اعتباری بالفعل يا بالقوه ،به صورا کامل يا به صورا بخری توسط
وثايق طرف مقابل
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و يا شخص ثالثی به نیابت از طرف مقابل ،پوشش داده شده باشد.

 .83تیت رويکرد استاندارد ساده ،صرفاً رويکرد ساده از رويکرد استاندارد به کار گرفته خواهد شد ،کته
شبیه پیمان  ،1888وزن دهی ريسک وثیقه را جايگتين وزن دهی ريسک طرف مقابل بترای بختش
دارای وثیقه منبع در معرض ريستک (عمومتاً منتوط بته مقتدار حتداقلی  20درصتدی) متیکنتد.

در این بخش ،عبارت « طرف مقابل » برای توصیف شخصی بکار می رود که بانک منابع در معرض ریسک اعتبباری در قالب اقبالم بباالی
خط یا زیر خط ترازنامه و یا منابع بالقوه در معرض ریسک اعتباری به ایشان اعطا نموده است .این تسهیالت به عنوان نمونبه ،مبی توانبد ،در قالب
تسهیالت نقد یا اوراق بهادار ( که در آن طرف مقابل بطور متعارف وامگیرنده نامیده می شود)  ،اوراق بهادار به عنوان وثیقبه ،تعهبدات یبا منبابع در
معرض ریسک تحت قرارداد اوراق مشتقه فرابورس ،باشد.
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و وثیقه مجاز نمیباشد.

 .4شرایط حداقلی
 .88عالوه بر التاماا کلی برای پرتوانه قانونی مندرج در پاراگراف  ،80التاماا عملیاتی زيتر نیتت بايتد
رعايت شود.

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

وثیقه گذاری بخری نیت معتبر میباشد .عدم تطابق سررسیدی يا ارزی منبع در معرض ريسک پايه

 .88وثیق ه بايد برای حداقل دوره منبع در معرض ريسک باشد و بايد دارای ارزيابی بروز بوده و حداقل با
تناوب  8ماهه تجديد ارزيابی شود.
 .88در خصوص وثیقه برای تأمین پوشش ،کیفیت اعتباری طرف مقابل و ارزش وثیقه نبايتد همبستتگی
معنادار مثبتی داشته باشد .به عنوان مثال ،اورا بهادار منترره توسط طرف مقابل -يا هر نهاد گروه
مرتبط -پوشش کمی فراهم کرده و واجد شرايط نمیباشد.
 .88بانک بايد دارای رويههای مستیکم و شفاف برای به نقد تبديل کردن به موقع وثیقه باشد.
 .88زمانی که وثیقه از طريق يک امین نگهداری میشتود ،بانتک بايتد اقتداماا الزم را بترای حصتول
اطمینان از اين که امین وثیقه را از دارايیهای خودش جدا کرده است ،اتخاذ کند.
 .88زمانی که بانک به عنوان نماينده ،يک معامله سبک بازخريدی (به عبارا ديگر ،معامالا بازخريتد و
بازخريد معکوس و قرضدهی و قرضگیری اورا بهادار) بین مرتری و شخص ثالتث را متديريت
کند و تضمینی به مرتری ارايه دهد که شخص ثالث تعهداا خود را انجتام متیدهتد ،ريستک ن
همانند زمانی است که خود بانک به عنوان طرف اصلی وارد معامله شود .در چنین شرايطی ،بانکهتا
ملتم به میاسبه التاماا سرمايهای همانند وقتی که خود طرف اصلی باشند ،میباشند.

 .2وثیقه واجد شرایط
 .80ابتارهای وثیقهای زير معتبر میباشند:


وجه نقد (گواهی های سپرده يا ابتارهای قابل مقايسه منترره توسط بانک قرضدهنده) ستپرده
نتد بانک که در معرض ريسک طرف مقابل است،

280و 281

در مورد اوراق مشتقه مرتبط با قرارداد اعتباری منتشره بانک در مقابل منابع در معرض ریسک موجود در دفاتر بانکی که واجد معیارهای اوراق
مشتقه اعتباری باشند ،نیز به مثابه معامالت دارای وثیقه نقدی عمل می شود.
در مواقعی که وجوه سپرده ،گواهی سپرده یا ابزارهای مشابه منتشره توسط بانک قرض دهنده به عنوان وثیقه نزد بانک ثالثی جدایی از
ترتی بات امانتی نگهداری شود ،در صورتی که آنها بوضوح در ترهین یا واگذار شده به بانک قرض دهنده باشد و ترهین یا واگذاری ان ها نیز غیر
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اورا بدهی منترره توسط دولتها با رتبه  8يا باالتر 282و



اورا بدهی منترره توسط نهادهای عمومی غیردولتی که به عنوان اورا دولتی توسط نتاظران
در نظر گرفته میشود و دارای رتبه  8يا باالتر هستند.

 .3وزنهای ریسک

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران



طال،

 .81بخش هايی از مطالباا که معادل ارزش بازار وثیقه معتبر پوشش داده شده است ،وزن ريسک قابل
اعمال برای ابتار وثیقه دريافت میکند .وزن ريسک بخش دارای وثیقه منوط به حتداقل مقتدار 20
درصد میباشد .باقی مانده مطالبه بايد از وزن ريسک مناسب برای طرف مقابل برخوردار شود .التام
سرمايه ای برای هر دو قسمت معامله دارای وثیقه اعمال میشود :بته عنتوان مثتال ،هتر دو طترف
معامالا بازخريدی و بازخريدی معکوس منوط به التاماا سرمايهای میباشند.
 .82حداقل وزن  20درصد برای وزن ريسک معامله دارای وثیقه اعمال نخواهد شد و وزن ريسک صتفر
درصدی می تواند زمانی که منبع در معرض ريسک و وثیقه با يک ارز هستند ،استفاده شتود و ايتن
زمانی است که يکی از موارد زير باشد:


وثیقه وجه نقد سپرده باشد؛ يا



وثیقه به شکل اورا بهادار دولتی يا نهاد عمومی غیردولتی واجد شرايط دريافت وزن ريسک 0
درصد باشد و ارزش بازار ن با نرخ  20درصد تنتيل شود.

 .Cمعامالت دارای تضمین

 .83زمانی که تضامین دارای حداقل شرايط عملیاتی تعیین شده در زير باشند و ناظران متقاعد شوند که
بانکها اين شرايط را رعايت می کنند ،ممکن است به بانکها اجازه دهند چنین حمايت اعتبتاری را
در میاسبه التاماا سرمايهای لیاظ کنند.

 .4حداقل شرایط
 .88تضمین بايد نراندهنده مطالبه مستقیم نسبت به تأمینکننده حمايت است و بايد بطور صتريح بته
منابع در معرض ريسک مرخص يا مجموعهای از منابع در معرض ريسک مرتبط شوند ،برای ايتن

مشروط و غیر قابل برگشت باشد ،مقدار منابع در معرض ریسک پوشش داده شده توسط این وثایق( بعد از هر گونه تعدیل احتیاطی الزم برای
پوشش ریسک نرخ ارز) مشمول وزن ریسک بانک ثالث می گردند.
طبقه رتبهبندی به نمره ریسک کشوری  ECAمندرج در پاراگراف مرتبط میباشد.

135

135

توافقنامه بال  :2همگرايي بينالمللي...

خريدار پوشش پول در ارتباط با قرارداد پوشش اعتباری که بايد غیرقابل فستخ باشتد ،بايتد هتیچ
عبارتی در قرارداد که هتينه مؤثر پوشش به علت کاهش کیفیت اعتباری در منبع در معرض ريسک
پوشش يافته را افتايش می دهد ،وجود نداشته باشد .همچنین ،ن بايد غیر مرروط باشد؛ شترطی
در قرارداد پوشش اعتباری خارج از کنترل بانک که مانع از تعهد ارايه دهنده پوشش برای پرداخت

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

که میتان پوشش به طور شفاف تعري

و انکارناپذير باشند .به غیر از عتدم پرداختت توستط يتک

به موقع در زمان نکول طرف مقابل اصلی در پرداخت شود ،وجود نداشته باشد.
 .88عالوه بر التاماا پرتوانه قانونی مندرج در پاراگراف  ،80شرايط زير بايد رعايت شود:
( )aدر صورا نکول واجد شرايط يا عدم پرداخت طرف مقابل ،بانک میتواند از ضامن بترای مبتالغ
پرداخت نرده تیت شرايط اسناد و مدارک مرتبط ،موضو را پیگیری کنتد .ضتامن متیتوانتد
پرداخت يکجا تیت شرايط مدارک مذکور به بانک داشته باشد يا ملتم بته تعهتداا پرداختت
ينده طرف مقابلی که از طريق تضمین پوشش داده شده است ،شتود .بانتک بايتد دارای حتق
دريافت اين پرداخت ها از ضامن بدون التام اولیه به اخذ اقداماا قتانونی بته منظتور پیگیتری
موضو پرداخت طرف مقابل باشد.
( )bتضمین يک تعهد صريح مکتوب و مستند است که توسط ضامن مورد پذيرش قرار میگیرد.
( )cبه عنوان استثنا همان گونته کته در جملته زيتر اشتاره شتده استت ،تضتمین تمتامی انتوا
پرداختهايی که متعهد اصلی بايد پرداخت کند به عنوان مثال ،مبلغ اسمی ،پرداختهای نهتايی
و غیره را تیت شرايط مستنداا پوشش میدهد .زمانی کته تضتمین پرداختت اصتل را فقتط
پوشش دهد ،بهرهها و ساير پرداختهای تضمین نرده بايد به عنوان مبالغ بتدون پوشتش در
نظر گرفته شوند.

 .2ضامنین واجد شرایط (ضامنین متقابل)
 .88پوشش اعتباری ارايه شده توسط نهادهای زير ،مورد قبول خواهد بود :نهادهای دولتی  ،نهادهتای
عمومی غیردولتی و ساير نهادها با وزن ريسک  20درصد يا بهتر و وزن ريسک کمتر از طرف مقابل.

این امر همچنین شامل بانک تسو .یه بین المللی ،صندوق بین المللی پول ،بانک مرکزی اروپا و جامعه اروپا می گردد.
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 .88بخش دارای پوشش ،وزن ريسک فراهمکننده پوشش را به خود اختصاص میدهتد .بختش بتدون
پوشش منبع در معرض ريسک وزن ريسک طرف مقابل اصلی را خواهد داشت.
 .88همانگونه که در پاراگراف  3تعیین شد ،وزن ريسک کمتر میتواند طبق صالحديد ملی ،برای منبتع
در معرض ريسک بانک به دولت (بانک مرکتی) زمانی که منبع در معرض ريسک با ارز داخلی باشد،

معاونت نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 .3وزنهای ریسک

بکار گرفته شود .مقاماا ملی میتوانند اين ترتیباا را به بخشهايی از مطالباا که توسط دولت (يا
بانک مرکتی) تضمین شده است ،در زمانی که تضمین با ارز داخلی بوده و منبع در معرض ريستک
با ن ارز باشد ،تسری دهند.
 .88ستانههای اهمیت در خصوص پرداختها که پايینتر از نها هیچ پرداختی در صورا وقتو زيتان
انجام نمیشود ،معادل بخشهای باقی مانده زيان اولیه می باشد و کتل ن بايتد از سترمايه بانتک
خريدار پوشش اعتباری کسر شود.
 .Dسایر اقالم مرتبط با ترتیبات تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری

ترتیبات مربوط به مجموعهای از تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری
 .80زمانی که يک بانک دارای چندين روش کاهش ريسک اعتباری برای يک منبع در معترض ريستک
است ( به عنوان مثال ،يک بانک دارای وثیقه و همچنین تضمین بخری برای پوشش است) ،بانتک
ملتم خواهد بود منبع در معرض ريسک را به بخشهايی که توسط هر کتدام از ابتارهتای کتاهش
ريسک اعتباری پوشش داده است ،تقسیم کند ( به عنوان مثال ،بخش پوشش يافته توسط وثیقته،
بخش مربوط به تضمین) و دارايیهای موزون به ريسک هر بخش بايد به صورا جداگانه میاستبه
شود .زمانی که حمايت اعتباری ارايه شده توسط يک ارايه دهنده اين خدمت دارای سررستیدهتای
متفاوتی باشد ،نها بايد همانند باال به بخشهايی تقسیم شوند.
 .IIIریسک اعتباری -چارچوب اوراق بهادارسازی
 .Aگستره معامالتی تحت چارچوب اوراق بهادارسازی

 .81ساختار اورا بهادارسازی متعارف ،به گونه ای است که جريان های نقدی مجموعه ای از منابع پايه
در معرض ريسک  ،برای حداقل دو طبقه يا موقعیت ريسک طبقهبندی شده متفتاوا کته متنعک
کننده درجاا مختلفی از ريسک اعتباری است ،مورد استفاده قرار میگیرد .در اين شیوه ،پرداختها
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کرده است ،بستگی بته عملکترد منتابع پايته در معترض ريستک مرتخص دارد .در ستاختارهای
طبقهبندی شده /مرتبهبندی شده که اورا بهادارسازی را از ابتارهای معمول بدهی دارای اولويت يا
بدهی تبعی متمايت می کند و به موجب ن طبقاا اورا بهادارسازی بدون اولويت ،میتوانتد بتدون
وقفه در پرداختهای قراردادی به طبقاا دارای اولويت بیرتر ،زيانها را جذب کنتد .در حتالی کته
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به سرمايهگذاران به جای بستگی داشتن به تعهد موسسهای که منابع در معرض ريستک را ايجتاد

ويژگی تبعی بودن در ساختار بدهی دارای اولويت  /تبعی ،موضوعی است که در ارتباط بتا اولويتت
حقو و منافع نسبت به عوايد حاصل از تصفیه و انیالل میباشد.
 .82منابع در معرض ريسک بانکها موضو اورا بهادارسازی ،با عنوان منابع در معرض ريستک اورا
بهادارسازی ذکر میشود.
 .Bنقش مجاز بانکها

 .83بانکی که به روش استاندارد ساده عمل میکند ،میتواند صرفاً نقش يک بانتک سترمايهگتذار را در
اورا بهادارسازی متعارف داشته باشد .بانک سرمايهگذار ،نهادی به غیر از نهاد بانی يا ارايهدهنتده
خدمت که پذيرنده ريسک اقتصادی منبع در معرض ريسک اورا بهادارسازی است ،میباشد.
 .88بانکی به عنوان بانی شناخته می شود که به طور مستقیم يا غیرمستتقیم منتابع در معترض ريستک
مرمول اورا بهادارسازی را ايجاد کند .بانک ارايه دهنده خدمت ،بانکی است که منابع در معترض
ريسک اعتباری پايه را به صورا روزانه از نظر وصول اصل و بهره که به سرمايهگذاران در منابع در
معرض ريسک اورا بهادارسازی منتقل میشود ،مديريت میکند .بانکی کته از رويکترد استتاندارد
ساده استفاده می کند ،نبايد خدماا ارتقا اعتباری ،تسهیالا نقدينگی يا ساير پرتوانههتای متالی
برای اورا بهادارسازی را ارايه دهد.
 .Cترتیبات منابع در معرض ریسک اوراق بهادارسازی

 .88بانکهايی که از رويکرد استاندارد ساده در خصوص ريسک اعتباری منبع در معرض ريستک اورا
بهادارسازی شده استفاده می کنند ،مجاز بته استتفاده از نستخه ستاده رويکترد استتاندارد تیتت
چارچوب اورا بهادارسازی میباشند.
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 100درصد میباشد .به منظور اين که وضعیت های اولین زيان حاصل شود ،کستر از سترمايه الزم
است 80 .درصد اين کسوراا بايد از اليه  1و  80درصد مابقی بايد از سرمايه اليه  2کسر شود.
 .IVریسک عملیاتی

 .88رويکرد استاندارد ساده برای ريسک عملیاتی ،يک رويکرد شاخص پايه تیت شترايطی استت کته
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 .88وزن ريسک استاندارد برای منابع در معرض ريسک اورا بهادارسازی برای بانتک سترمايهگتذار،

بانکها بايد سرمايه ای معادل درصد مرخصی از میانگین در مد ناخالص سته ستاله ( 18درصتد)،
زمانی که مثبت باشند ،را به عنوان سرمايه پوشری نگهداری کنند.
 .88در مد ناخالص به عنوان در مد خالص بهره بعالوه خالص در مد غیره بهره ای تعري

میشتود.

288

ويژگیهای زير برای اين شاخص در نظر گرفته شده است  )1 :بايد قبل از کسر هر نو ذخاير باشد
(برای مثال ذخیره بهره پرداخت نرده) )2 ،قبل از کسر هتينههای عملیاتی باشتد از جملته کتارمتد
پرداختی به عرضه کنندگان خدماا برون سپاری )3 288سودها /زيانهای تیقتق يافتته از فتروش
اورا بهادار در دفتر بانکی لیاظ نرود 288.و  )8اقالم متفرقه و در مد حاصتل از بیمته نیتت لیتاظ
نرود.
 .88بانکهايی که از اين رويکرد استفاده میکنند ،ترويق میشوند کته ختود را بتر رهنمتود کمیتته در
خصوص اقداماا صییح برای مديريت و نظارا ريسک عملیاتی (فوريه  )2003منطبق کنند.

 همچنانکه توسط ناظران ملی و/یا استانداردهای حسابداری ملی تعریف شده است. در مقابل کارمزدهای پرداختی به خدمات برون سپاری شده ،کارمزدهای دریافتی حاصل از ارائه خدمت بانک باید در تعریف درآمد ناخالصلحاظ شود.
 سودها /زیانهای تحقق یافته از اوراق بهادار گروهبندی شده تحت عنوان " نگهداشت تا سررسید" و " آماده برای فروش" که اساسا اقالمدفتر بانکی را تشکیل میدهند (برای مثال تحت استاندارهای حسابداری معین ) نیز در تعریف درآمد ناخالص لحاظ نمیشوند.
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