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، عسكريه و اعتباري توسعه اتبانكهاي دولتي، غيردولتي و موسسمحترم مديران عامل  اطالع جهت« 
  ».ارسال گرديد كوثر

  

 باسالم؛

احتراماً، همان گونه که استحضار دارند بانک ها و مؤسسات اعتباري با تجهيز منابع خود در قالب 

الت به بنگاههاي اقتصادي، نقـش مهـم و   هاي بانکي و تخصيص آن در قالب اعطاي تسهي جذب سپرده

  فعاليـت ها بـه علـت     در کشورهاي در حال توسعه، بانک. نمايند حياتي را در اقتصاد هر کشور ايفاء مي

 ،هـاي اقتصـادي   تـري در خصـوص بخـش    از نقـش حسـاس  بـه مراتـب   ساير مؤسسات مالي، محدود 

ـ    همچنين فع. گذاري و همچنين تامين مالي برخوردارند سرمايه ذيري اليت بانکي بـه طـور اجتنـاب ناپ

هايي که بانک ها در معرض آن قـرار دارنـد، از    بطور خالصه، ريسک .مستلزم پذيرش ريسک مي باشد

فعاليـت   به نحـوي کـه  . ي آنها نشات مي گيردماهيت فعاليت و همچنين ويژگي هاي خاص ساختار مال

لـزوم پرداخـت   (با ماهيـت عندالمطالبـه    گري وجوه مبتني بر دريافت سپرده اصلي بانک ها بر واسطه

، )مبتني بر قول و تعهد طرف مقابـل (و پرداخت تسهيالت و اعتبار ) قطعي به محض مطالبه سپرده گذار

اي است که در بخش سمت چپ  به طريق مشابه ترکيب ساختار مالي آن ها نيز به گونه. باشد استوار مي

، در حـالي کـه در بخـش     بـوده ) عمدتاً کوتاه مدت(پرده ها ترازنامه، اتکا اصلي آن ها بر بدهي ها يا س

بديهي است که . مطرح مي باشند) بلند مدت( سمت راست ترازنامه، عمدتاً دارايي ها در قالب تسهيالت

در نتيجه عمليات بانک را در معـرض   اين امر موجب عدم تطبيق سررسيد دارايي ها و بدهي ها شده و

و بـه  تداوم فعاليـت و حيـات بانـک هـا      لذا. دهد ينگي و اعتباري قرار ميانواع ريسک ها از جمله نقد

حفظ اطمينان و اعتماد عمـومي بـه    همانا، بزرگترين سرمايه هر بانک و موسسه اعتباري، ديگر عبارت

بزرگترين دغدغه مديران بانک ها و مقامـات نظـارتي    ،اين مهم بنابراين صيانت از .باشد مينظام بانکي 

  .رود ه شمار ميهر کشور ب

هايي است که در صورت بروز مشکل يـا اخـالل    عمليات بانکي داراي ويژگي ماهيت از طرف ديگر

ها سرايت نمايد و نهايتاً نظام مالي و اقتصادي کشـور را   در يک بانک مي تواند به سرعت به ديگر بانک

  .تحت تاثير خود قرار دهد
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، عدم تناسب زماني سررسيد بين دارائـي هـا و   البا درجه اهرمي دارا بودن ويژگي هايي مانند لذا

ها، لزوم حفظ اعتماد عمومي و دائمي سپرده گذاران و آحاد جامعه، وجود ريسك هاي متنـوع در   بدهي

بـر   مسـتقيم ها به يکديگر، و در نهايـت تاثيرگـذاري    مسير فعاليت بانک، امکان تسري مشکالت بانک

هـا و موسسـات    اردي است که موجب گرديـده همـواره بانـک   از جمله مو شرايط کالن اقتصادي کشور

  .گيرنداعتباري در مقايسه با ساير شرکتهاي تجاري، تحت نظارت رسمي و دقيق تري قرار 

کل نظارت بر بانکها وموسسات اعتباري به منظور آگـاهي   با عنايت به مراتب پيش گفته، مديريت

همچنين فرايند نظـارتي در سـاير کشـورها، مطالعـه      نهادهاي مالي بين المللي و هاي توصيهاز آخرين 

تطبيقي اسناد و متون تخصصي و نظارتي ساير کشورها به ويژه کشـورهاي پيشـرو در ايـن زمينـه را     

در همين راسـتا  . مطمح نظر داشته و تالش نموده تا در حد مقدورات و امکانات در اين مسير گام بردارد

هـا و   که در برگيرنده فرايند، اهـداف، ارزيـابي ريسـک    "انيا مدل نظارتي بانك مركزي اسپ "ترجمه 

  .گردد برداري تقديم مي هاي متداول نظارتي آن بانک مي باشد، جهت بهره روش

اي نه چندان دور، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نيز از سـاختارها و   اميد است که در آينده

اي روز دنيا براي نظارت بر بانکها و موسسـات اعتبـاري   هاي نظارتي مطابق با استانداردها و الگوه رويه

   ۲۰۳۵۵۶۰/.کشورمان بهره گيرد

  
 مديريت كل نظـارت بر بانكها و موسسات اعتباري

  اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
  

  علي نصيري         آزاد اميرحسين امين
16-3215                       3516  
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 مقدمه -1

 ير اخه  هها  يسهه اها سها   يخاص هستند که در مقا يو مقررات ينظارتک نظام يمشمول   يموسسات مال

ل يه اهه دل  ياينکه موسسات مال اول ؛زل آن عبارتند ايدال. استارخوردار  يشتريت اياز شدت و حساس ياقتصاد

 يعمهوم از سهط      جذب وجهو  يموجب افزا دارند گيرندگانو اعتبارکنندگان ن پس اندازيکه ا ينق  واسطه ا

و  يات مهال ار ثبه  ير مطلوايتاث ت خوب،يريمدشيو  و اا   هيپرما يستم ماليک سي ؛افزون ار آن. شوند ميجامعه 

 . شتاقتصاد خواهد گذا يکل يتهايفعال

اانهک مرکهزي   فهه  ين وظيه ا کند کهه  ي  ميتصر  اياسپان مرکزي استقالل اانک 31/3991از قانون  7 ماد 

ق يه از طر يتم مهال سه ياهر عملکهرد س  را ارتقا دههد و   يستم ماليو ثبات س سالمت ياست که کارکردها اسپانيا

 .دينمانظارت  ،ذيراطاا مقررات ق يت وتطبي، هدايموسسات اعتبار  يگير، پرماينگهداشتن ذخا

کهارکرد مطمه ن گهردد و    ن يا ييکارا و ياثر اخشتا از  اه دنبال آن است اياسپان مرکزي اانک يمدل نظارت

مقهررات  در تطهااق اها    ،از سرمايه مناسبي ارخوردار اهود   يکه موسسات اعتبار دينماحاصل نان ين اطميهمچن

 .ندينما يانه عمل ممحتاط ،مترتبه يها سکيو کنترل ر کسب و کار تيريو در مد عمل نمود  يجار

  ير تشهر يه اهه شهرز ز  کهه   نمهود   جاديا يک مدل نظارتي اانک مرکزي اسپانيا ،ن امرياه منظور تحقق ا

ه اه  .ااشهد  يمموسسات تحت نظارت  اکثريت ت درخصوصيآن اه واقع يکينزد ،ن مدليا ياصل يژگيو. گردد يم

اانهک مرکهزي   اه  يموسسات اعتبارتوسط که  ،ات کاملياا جزئ يادور   يگزارش هااستفاد  ازاا مدل ن ياعالو  

ن اجهاز   يکه اهه نهاظر   مدل مذکور اه دنبال آن است .ل قرار گرفته استيد و تکمييگردد مورد تا يارائه م اسپانيا

حاصهل  تحهت نظهارت    ک ازموسساتيهر شرفت يت و پيشد  خود را از وضع يروز رسان ق و اهيعم يآگاهدهد تا 

 . ندينما

 يهها  در سال ،يسنت ينظارت يتهايفعال عالو  اراست که  آن اانک مرکزي اسپانيا يگر مدل نظارتيد يژگيو

اهر   يکهه مبتنه    يسهنت نظارت مدل ت يعدم کفا .شد  است ليتکم نيز  سکيار ر يکرد نظارت مبتنيرور اا ياخ

در مواجههه اها يهک     ااشد، يم قرراتاا م قيتطب يو کنترل ادار يجار يو مال يحساادار تيدان  منتجه از موقع

از  يريشهگ يو پ يمهال موسسهات   يات آتيتا تداوم حاست  يضرورن يهمچن. استاثبات شد  سيستم اانکي پويا 

 يتهايوضهع اهروز  از  المقهدور  يحت و اود  رانهيشگيد پياا يند نظارتيفرآ .رديقرار گ ياايارز مشکالت االقو  مورد

نه تنهها  موسسات نان حاصل شود که يد اطمياا ،ن هدفيل اه اياه منظور ن .ديمان يريجلوگ اکثر موارددر  ياحران

                                                           
1
 Financial Institution 

2
 Solvent 

3
 Article 7 of Law 13/1994 on the Autonomy of the Banco de España 

4
 solvency 

5
 Risk -Based Supervision Approach 

6
 Traditional Supervision Model 
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 يها سکير ،خوب ارخوردار اود   يت شرکتياز حاکم الکه افزون ار آنااشند  يدر انطباق اا مقررات جار يستياا

 .اشندخود دارا ا مترتبه يها سکياا رمتناسب  اي هيو سرمات نمود  يريمد يمترتبه را اه نحو مناسب

نظهارتي ههر موسسهه را      ريسهک  ياين است که دورنما اانک مرکزي اسپانيا يند نظارتيفرآ يهدف اصل

ريسهک نظهارتي در    يدور نمها  .دياعمال نما يرا در مواقع ضرور يو اقدامات اصالح رساني نمود تعيين و اه روز 

 ثيه از ح ينهد  اها مشهکالت   يدر آاري از احتمال اينکه يک موسسهه اعتبه   اانک مرکزي اسپانياارگيرند  ارزيااي 

 .، مي ااشدمواجه خواهد شد ينگينقد يا /و زيان،  يگيما اي

مهالي   يهها  و نسبت رياستفاد  از تحليل مقادا ا صرفًا تواند يريسک نظارتي نم يدورنماآنچه مسلم است 

ههاي کنتهرل و    تمسيسه  ادار  موسسه،تحليل چگونگي ه و يتجزريسک،  يدورنمادر تعيين  .تعيين شود موسسه

تعيهين   درکيفهي   يهها و ارزيااي  يتحليل کمه ويتجزن ترکيبي از ياناارا. ضروري استز ينآنها  مديريت ريسک

 . ااشد يم يالزامريسک نظارتي  يدورنما

ثبهات  اهر   مرتبط و موثررا که  متعدديواالت  س ،هاي نظارتي خود فعاليت پيشبرددر  اانک مرکزي اسپانيا

هاي اقتصادي  اي از اخ  هاي دور  تحليله ويتجزشامل  امراين . قرار مي دهدتحليل ه ويتجزمورد ااشند  يممالي 

کهه در ادامهه    مهدل نظهارتي   ،اه هرحهال . شود معين و ارزيااي منظم عملکرد ريسک اعتباري سيستم اانکي مي

 پهردازد و  ميه صورت فردي از ثبات هر موسسه اعتباري ا(  micro)خردهاي  تحليلاه  شود صرفًا توضي  داد  مي

 .دهد را پوش  نمي (macro -هاي کالن تحليل)هاي نظارتي مرتبط اا ثبات مالي کلي  فعاليت نياناارا

دخيل مجوز  تعليق/در صدور که اانک مرکزي اسپانيا اخشي از کارکردهاي ار فوق فرآيند نظارتين يهمچن

 اخيرالهذکر  که موضوع مي ااشد و اين در حالي استز موثر ين کند يم ا ممنوعيمناسب را محدود ات نايعملو  اود 

 . ن سند ارائه نشد  استيدر ا

و  نمهود   اينهي  پهي  موسسهات را   يآت ياحران يتهايو وضعمشکالت  ياايست حتي المقدوراانکي  ظارتن

 يا ات مداخلهه اا استفاد  از اقدام يتين وضعيچن ،مواجهه اا مشکالت مواقعدر . کاه  دهدتاثيرات احتمالي آن را

کمبهود  ا يه  يگيمها  يث اه يه اانهک از ح  ياست جهت رفع مشکالت جد اانک مرکزي اسپانياار يکه در اخت خاص

اهر عههد  گهرفتن     چگهونگي  در خصوص رهنموديچ ين سند هيا شايان ذکر است. شود يام داد  ميالت ،نقدينگي

از اهروز   يريشگيارت متداول که هدف آن پار نظ هر چند. نمايد يمشکل ارائه نم ايدارموسسات    لرکنتادار  و 

 . دينما يم ديتاک ،اود  نديناخوشا يت هاينگونه وضعيا

 

                                                           
7
 Corporate Governance 

8
 Risk Profile 

9
 Insolvency 

10
 Take Over 
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 :اسپانيامرکزي بانک  يفرآيند نظارت  -2

 :اسپانيامرکزي بانک  يفرآيند نظارتاهداف  – 1- 2 

نظارت ت تح را از موسسات خود يوآگاه است که اطالعات آن اانک مرکزي اسپانيا يفرآيند نظارتاز هدف 

عنهداللزوم   کرد  تها ن ييعترا ريسک نظارتي هر موسسه  يدورنما ،حاصلهار مبناي اطالعات  و شتهاه روز نگه دا

 . ردياز جهت اهبود و ارتقاء آن صورت پذياقدامات مورد ن

ک موسسهه  يه نکهه  ياحتمهال ا  ،اانک مرکزي اسپانيار موثر ار قضاوت يک متغيسک اه عنوان ير يدورنما

 يدورنمها  .رديه گ يمواجهه شهود را در اهر مه     ينگيا نقدي زيان ،يگيمااي ث ياز ح يند  اا مشکالتير آد ياعتبار

اهه  رود  ياه شمار مه  ياعتبارهر موسسه  يقاال اعمال ارانظارتي ن چارچوب ييدر تع يدييک عنصر کل ،ريسک

 .شدخواهد  يار موسسه اعتبار نظارت شديدتراه  منجرسک ااالتر ير يدورنما نحوي که

همهرا  اها    ياعتبارموسسه ناظر ار  متوجه رئيس گرو اول  درجهريسک نظارتي در  يدورنماوظيفه تعيين 

دوم،  دردرجهه . ااشهد  يمشارکت دارنهد، مه   ياعتبار که مستقيما در نظارت ار موسسه رکارکنانييساو  نياازرس

ريسهک   يارزيااي دورنمها  درخصوصا نهايي ر دييتاکه اود  ( ر هماهنگ کنند  يمد)رکل يو مدمدير ادار  متوجه 

 .دنينما يخود اعمال م تحت نظارت موسسات

از دانه  و  ن امهر  يه اه منظهور تحقهق ا  . شود مي يرساناه روز ريسک هر موسسه اه طور پيوسته يدورنما

خصهوص  در نظارتي  که اقدامات يمادام .شود ، استفاد  ميآيد نظارتي ادست مي متنوع از فعاليتهاي که ياطالعات

 .شود و اصالز مي يرسانريسک نظارتي اه روز  يدورنما ،عند اللزوم شود اعمال ميموسسه ک ي

 :جاد شد  استيازير شاخصاا استفاد  از و   س ريسکيار ماتر يمبتنريسک  يدورنما
 

  يدور نما

 ريسک نظارتي
 مفهوم

 ااال
کنترل  يها ستميسداخلي و  اي يت شرکتيحاکم ،سود انباشته ،  مالکانهوجو   موسسه، يا سرمايه راهبرد

  .کامال ناکافي است ،مترتبههاي  و ريسک فعاليتهاريسک موسسه اراي ت يريو مد

 ااال -متوسط 
کنترل  يها ستميا داخلي و سي يت شرکتيحاکم ،سود انباشته ،موسسه، وجو  مالکانه يراهبرد سرمايه ا

 ناکافي است ،مترتبههاي  ت ريسک موسسه اراي فعاليتها و ريسکيريو مد

 پائين -متوسط 
کنترل  يها ستميا داخلي و سي يت شرکتيحاکم ،سود انباشته ،موسسه، وجو  مالکانه يراهبرد سرمايه ا

 .ااشد يمناسب م ،مترتبههاي  ت ريسک موسسه اراي فعاليتها و ريسکيريو مد

 پائين
کنترل  يها ستميا داخلي و سي يت شرکتيحاکم ،سود انباشته ،موسسه، وجو  مالکانه يراهبرد سرمايه ا

 يها سکيعالو  ار آن ر. ااشد يمناسب م ،مترتبههاي  ت ريسک موسسه اراي فعاليتها و ريسکيريو مد
 . ااشد ين مييپا(  يسک ذاتير يدورنما) موسسه  مترتبه

                                                           
11

 Risk Matrix 
12

 Own Funds 
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اين  .کند را تعيين مي   ، اولويت نظارتي موسسه  هموسس يميت سيستمريسک نظارتي همرا  اا اه يدورنما

 :اندي شد  است مطااق شکل زير طبقه 1تا  3سط  اولويت از 

 

 اولويت

 نظارتي 

 مفهوم

اها   يسيستماراي موسسات قاال اعمال  .حضوري دائم و فشرد   مشمول اازرسي تحت نظارت دائم،: يحداکثراولويت  3
  .ااشند يم ريسک نظارتي ااال يدورنما يکه دارايا موسساتي  ااال تياهم

 يکه دارا يا موسساتي يستميموسسات س يقاال اعمال ارا. ااشد يمتناوب ماازرسي مشمول ،  خاصيپا: ويت ااالاول 2
  .ااشند يمتوسط اه ااال م يسک نظارتير يدورنما

 . ااشند يم يعاد يتحت ارنامه اازرس يکه مشمول اازرس يموسسات عاد يقاال اعمال ارا: يعاداولويت  1

 ،ت کهم يه ن انداز  کوچک اا سهط  فعال يموسسات ادون هرگونه مشکل خاص و همچن ياعمال اراال قا: اولويت پائين 1
آنها اا تنهاوب   يا ممکن است اازرسيخاص نداشته و  ياز اه اازرسير موسسات که نير مجموعه سايت اه عنوان زيوضع

 . انجام شود ،رديگ يصورت م يکمتر از آنچه در مورد موسسات عاد

 

ريسهک نظهارتي پهائين وجهود      يدورنماممکن است موسساتي اا  ،فوق مشهود استجدول در که  گونههمان

موسسهاتي کهه    .انهدي شهوند   طبقهه  2يا  3اه عنوان اولويت  ااال يداشته ااشند که اه خاطر اهميت سيستم

ي ريسک نظهارت  يدورنماهستند و موسساتي اا  3ريسک نظارتي اااليي دارند هميشه داراي اولويت  يدورنما

  .شوند يم 2ت يحائز اولوااال حداقل -متوسط

 ي،صه يتخصريسک نظهارتي و اولويهت اازرسهي     يدورنمااي ار مبناي  چارچوب نظارتي اراي هر موسسه

ريسک نظارتي در جايي کهه   يدورنماکاه  شامل ) چارچوب نظارتي، اهداف نظارتي موسسه  .شود ميايجاد 

 شهتر مهورد توجهه    يا يستيکه ااموضوعاتي ل شد  و تمرکز ار اعمانظارت ند يفرادرجه شدت  ،  (الزم است

کهه   يف خاصه يانه و وظها ياقدامات سهال  يزيارنامه رامکان  ،چارچوب نظارتي .نمايد ين مييرند را تعيگ قرار

 . سازد يم ميسررد را يموسسه انجام پذ در ارتباط اا هر ستيياا

نظهارتي   يشناسه  روشکهرد  يرو مرکزي اسهپانيا  اانکريسک نظارتي هر موسسه،  يدورنماايجاد  اه منظور

از کهرد  يروايهن   .جاد نمود  اسهت يا ،مشهور اود    SABERاه نام آن  ييايرا که اا نام اسپانار ريسک  يمبتن

 .آغاز شد  است اانک مرکزي اسپانيانظارت ت کل يريمددر اخ   2003سال 

                                                           
کمی  وتهای ذهنی و سری های شاخصهایازقضا(  (Institution's Systemic Importanceهر موسسه  تمیسبه منظور تعیین اهمیت سی   

 . پایه استفاده می شود 
14

 Institution,s Supervisory Priority 
 . به عنوان مثال هدف نظارتی می تواند شامل ترکیبی ازکاهش ریسک ذاتی خاص و افزایش نسبت پرمایگی باشد   

16
 Supervisión de la Actividad Bancaria Bajo el Enfoque Riesgo 
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ريسک هر موسسهه اها اسهتفاد  از    ماتريس  ،SABER يشناس انجام شد  تحت روش مبناي اقداماتار 

 نتهاي  و امتيهازات مراهوط اهه      ،ياد شد  ماتريس .شود يل ميتکم تي متنوعنظار اقداماتاز حاصلهاطالعات 

نهه شهد    ينهاد يدورنمها ريسهک و گزارشهات    يدورنمااين ماتريس اه همرا  . دهد هر موسسه را نماي  مي

 .ي  مي نمايدتشرهاي کليدي را اه تفصيل  جنبه ،يموسسه اعتبار

تعيهين  متحدالشکل وساختار يافته ريسک نظارتي  يدورنماماتريس ريسک اراي يک  مندرج در اعداد

  .شود يرسانيا اه روز  افتهيتغيير  متنوع نظارتي اقدامات هاي ناشي ازامديواسطه پممکن است اه  گردد و مي

   .   استشد ارايهاز ماتريس ريسک اراي يک موسسه فرضي در زير  اي نمونه

 سکيس ريماتر يموسسات مال

 روند/یسک ذاتیر سکینوع ر
ت یحاکم

 یداخل

ت یریمدکنترل و 

 سکیر
 روند/ ماندهیباق یها سکیر

 ( )ش یدرحال افزا/کم یاعتبار

 ( 3) خوب

 ( )ش یدرحال افزا/کم (3)قابل قبول 

 کم-متوسط ناکارا کم یتمرکز اعتبار

 کم-متوسط بخو کم-متوسط بهادارمالکانه اوراق

 (6)ثابت /کم-متوسط ( )ناکارا  (4)ثابت /کم بازار

در  یاقالم باال یسک ارزیر

 ترازنامه
 (9)ثابت /ادیز-متوسط (8)ر یبهبود پذ (7)ثابت /کم-متوسط

 (  )ر یبهبود پذ (1 )ش یدرحال افزا/ کم یاتیعمل
درحال /کم-متوسط

 (3 )ش یافزا

 (  )ثابت /کم (4 )خوب  (  )ثابت /کم یشوندگنقد

در دفتر  سک نرخ بهرهیر

 یبانک

در حال /کم-متوسط

 (6 )کاهش 
 (7 )ناکارا 

درحال /ادیز-متوسط

 (8 )کاهش

 ( 3)ثابت /کم (31)قابل قبول  (9 )ثابت /کم سک هایر ریسا

 متوسط خوب کم-متوسط یتجار

 کم قابل قبول کم ( ینام خوش) شهرت

ها و  سکیر موزونمجموع 

 ها کنترل
 (34)ر یبهبود پذ (33)ش یدرحال افزا/کم

درحال /کم-متوسط

 ( 3)ش یافزا

 (36)خوب  یت شرکتیحاکم

 (37)ش یدرحال افزا/کم-متوسط سک موسسهیر یدورنما

 (38)ثابت /قابل قبول یگیپرما یابیارز

 (39)ش یدرحال افزا/کم-متوسط یسک نظارتیر یدورنما

 یبل یستمیس موسسه

 3 یت نظارتیاولو

                                                           
 . می روداتریس کاهشی برای موسسات ساده بکار م 7 
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 :بانک مرکزي اسپانيانظارت بانکي در  يساختار سازمان -2-2

 :اه صورت زير است مديريت کل نظارت ار اانکهاسازماني  نمودار

 

هماهنگ کننده اجرايي

بخش دبيرخانه فني و امور ارتباطات

بخش مشاوره و هماهنگي بين المللي

بخش تحليل غيرحضوري

بخش مديريت ريسک عملياتي و اعتباري

بخش مدل هاي مديريت ريسک نقدينگي و بازار 

هماهنگ کننده اجرايي

مشاور مديرکل

اداره نظارت 1

بخش 4

بخش 5

بخش هاي تخصصي

بخش 9

رييس گروه 

)هماهنگ کننده اجرايي(

بخش  1

بخش 2

بخش 3

بخش 6

برنامه ريزي

بخش فناوري اطالعات  و ابداع

بخش روش شناسي و کيفيت

بخش 7

بخش 8

بخش 4

بخش 5

بخش 6

اداره نظارت 2

رييس گروه 

)هماهنگ کننده اجرايي(

بخش  1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

مديرکل

بخش هاي عملياتي

مديرکل نظارت بانکي

بخش 5

بخش  1

رييس گروه 

)هماهنگ کننده اجرايي(

بخش 2

بخش 3

اداره نظارت 3

بخش 6

 
 

 :عملياتي يبخشهاو  ادارات

 :تقسيم شد  است موجود ياين سه ادار  نظارت ،و اازرسي موسسات  يپا ، ه وتحليليتجزعمليات 

اراي دو گهرو  اصهلي اهانکي     2 نظارت ادار ،  اعتباري يها يتعاونانداز و پس هاي اراي اانک 3 نظارت ادار 

 .اعتباري موسسات ريسااراي  1نظارت ادار و    اسپانيا

                                                           
واگذارشد و   نظارت بر تعاونی های اعتباری به اداره نظارت  1 31 لآوری 4 به منظور ارتقاء کارایی و اثر بخشی منابع دراختیار ، در تاریخ  8 

 . واگذار شد  و همچنین اداره نظارت  کارکرد های بخش ایاالت متحده وآمریکای التین به بخش مشاوره و هماهنگی های بین المللی
19

 Two Major Spanish Banking Groups 
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طهور  ه کهه اه   گهرو  هاي عملياتي هستند که اه وسيله رئيس  هر يک از اين ادارات شامل يک سري اخ 

مذکور متشکل از  يها  اخ . شوند مي تيهدا، موسسات تحت نظارت خود است  يپامستقيم مسوول اازرسي و 

 عملياتي هاي اخ . داشته ااشند هو دان  کلي از موسس اين  اايدکه  است   معلومات عمومي اااازرسين اانکي 

اهه پهاراگراف   ) کنند  ريافت ميد يتخصص يبانيشتيپ ،واحدهاي تخصصياز کارکنان  در اجراي موثر اقدامات خود

ديگهر  هاي  متخصصين حوز خدمات از مي توانند (  ريدرگ استه اه نوع موسسات)داللزوم عنو (  اعدي رجوع شود

 (.  فناوري اطالعات حساارساناه طور مثال )  استفاد  کنند نيز

فعاليهت ههايي از قبيهل    کهه   گهردد  يمتعيين سري از موسسات اعتباري  يک ،ها هر يک از اين اخ  يارا

ه عههد   و تماس مستقيم اا مديران آنهها را اه   گفتگوو    يحضور زرسياا ،  ير حضوريغ  يپال ويه وتحليتجز

اوسيله يک گرو  اصورت مشترک ها که  غير حضوري و اازرسي  يپا وتحليل ه ويانجام تجز ،در نتيجه .رنديگ يم

 وزاطالعهات اهه ر   تهوان اهه   يم اه طور مثال .دينما را تقويت ميمستمر فرآيند نظارت  شود، از کارکنان انجام مي

 .نمود اشار  شد  هر موسسه و گرو  اانکيرساني 

 

 :24سنجش ارزشو  پشتيباني يهابخش 

اود  که کهارکرد آنهها ارائهه     يو سنجش پشتيباني يگرو  ها ين دارايهمچن ،ار اانکهات کل نظارت يريمد

 يمههارت  خاصف يوظا ،ن ارتباطيدر ا. ااشد يمشخص م يدر محدود  ها ياتيعمل ياه اخشها يتخصص يبانيپشت

 ،يالملله  نياه  مشهاور  و  ياخ  همهاهنگ  ،ارتباطات يو اخشها يفن يرخانه هايکه توسط دا يل آن مواردياز قب

و اخه    يو اعتبار ياتيسک عمليت ريريمد ياخ  مدل ها ، (GAD)ير حضورينظارت غل يتحله و يتجزاخ  

کل  تيريمدن اخ  ها اه يا يتمام .اشد، مي اگردد يم انجام اازارو  ينگيسک نقديت ريريمد يهامدل و  مراقبت

 .دهند يگزارش م نظارت ار اانکها

ن ي  و همچنه يپها ل و يه تحل ه ويه مانند تجز ياا استفاد  از اقدامات يف اازرسيوظا انجام ن اخ  ها دريا

  .کنند يم يهمکار ،ياتيعمل ياه همرا  اخ  هاها  يدر اازرستوامان  ميمشارکت مستق

 

 

                                                           
آزمون ورودی رقابتی را با توجه به دوره آموزشی  اًبه منظور استخدام در مدیریت کل نظارت بر بانکهای بانک اسپانیا ، کارکنان بایستی بدو 31

کل نظارت بر بانک ها از گروهی از کارکنان ثابت و با درجه کیفی باال  حفظ شان ومنزلت حرفه ای باعث می گردد که مدیریت. بگذرانند

  .کیفیت این گروه از ویژگی های حایز اهمیت مدل نظارتی بانک اسپانیا محسوب می گردد. تشکیل گردد
21

 IT Auditors 
22

 Off-Site Monitoring And Analysis 
23

 Inspection Visits 
24

 Transversal 
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 :ينظارت اقداماتانواع  -2-3

 :دينما يمعمال را ا ينظارت اقداماتنوع  1 مستمر، يند نظارتياز فرآ ياه عنوان اخش اانک مرکزي اسپانيا

 يرحضوري  غيوپا ليتحل ه ويتجز -

 حضوري ياازرس -

 ( ينظارت مستمرحضور)    ي  مستمر حضوريپا -

هر موسسه تحت  در ارتباط اا را خود يدگاههايداطالعات و  ،سازد تا دان  يناظران را قادر ماقدامات ن يا

 ميسهر را ات سهک موسسه  ير يدورنما يرساناه روز امکان  ،ينظارتاقدامات  ،ضمنًا .ندينما يرساناه روز  ،نظارت

 ياسهتها يس،نمود  ينه ي  ايمشکالت اهالقو  را په   ،شود يماز نقاط قوت و ضعف موسسه  آگاهيو موجب  نمود 

را که  ییها محدودههمچنین  د،ینما یم یابیرا ارز موسسه یگیماپر و یت شرکتیسک و حاکمیت ریریو مدکنترل 

 .دینما یم آشکاراز دارند ین یشتریب یاقدامات نظارتبه 

 یبازنگرو  ینظارت اقدامات و قدرتمند یاساس یهاابزار ،یمستمر حضور یش هایپاو  بازرسی های حضوری

ک و یه ق تمها  نزد یه از طر درخصوص موسسهه را  یبهتر بینشو اطالعات  که آنها یبه نحو ،شوند یم محسوب

 یم ریامکان پذ ،یافتیدر میمستق اطالعاتمتقابل  یبررسن یو همچنت موسسه یریمددر م با افراد مسوولیمستق

 .نمایند

سهک  يکهاه  دورنمهاي ر  شامل  ،اقدامات اصالحي مناسب ،عنداللزوم ،ديدگاهين دان  و يچن مبنايار 

 سک هر موسسهيمي توان اظهار داشت که دورنماي ر ينظارتاقدامات جه يتاه عنوان ن. موسسه صورت مي پذيرد

ايهن راسهتا طهي    در  اانک مرکزي اسهپانيا . آن اصالز و تغيير يااد يدر چارچوب نظارتمي تواند در صورت نياز و 

نه  ،موسساتالزامات ارسالي اه و  رهنمودها.   نمايد ارسال ميرا اراي موسسات  هاي خود اي الزامات و توصيه نامه

د، الکهه در زمينهه نقهاط ضهعف در     نتنها صرفا در ارتباط اا نقاط ضعف مشاهد  شد  در تطبيق مقررات مي ااشه 

  .دننيز مي ااش اخلينترلهاي دکمديريت و  ،حاکميت شرکتي

اه عنهوان درصهدي از سهاعات    ) درصد از منااع انساني اخ  نظارت  22تقريبا  ،اه عنوان يک ارآورد کلي

 10 ،اازرسهي ههاي حضهوري   درصهد اهه    10 ،اه تجزيه وتحليل و پاي  غير حضوري( رسنل نظارت اانکي کاري پ

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

 نک مرکهزي اسهپانيا  ااطراحي و توسعه کارکردهاي نظارتي، همکاري هاي اين المللي و مشاور  اه مديريت ارشد 

 .تخصيص مي يااد

                                                           
25
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نافی اختیارات قانونی بانک مرکزی اسپانیا برای اعمال محدودیت در عملیات موسسات، اقدامات قانونی بر علیه ( ارسال نامه)انجام این کار  36

مدیره موسسهه   یأتموسسه و مدیران ذیربط، تصویب برنامه بازسازی موسسه و یا در موارد استثنایی؛ در اختیار گرفتن اداره موسسه، تغییر ه

 .باشد و تغییر ساختار موسسه نمی
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  :پايش غير حضوريل و يتحلتجزيه و 

تعيين شد  که مس ول اروز رساني اطالعات موسسه اا استفاد   اازرسي گرو له يوسه ااعتباري  هموسسهر

 .شد  و مورد تجزيه وتحليل قرار مي گيردکنترل  ،از اازارهاي پاي  و تحليل اطالعات در اختيارمي ااشد

 حسهااداري و گزارشهات وجهو    محرمانه گزارشات  ،و پاي  غير حضوري ليتحل ياطالعات ارا اصلي منبع

 ازقبيهل  اي دور  ههاي مهالي   صورت ساير ،کند  اي دريافت مي اه صورت دور  اانک مرکزي اسپانيااست که  مالکانه

زارشهات و صهورتهاي مهالي    اين گ. مي ااشد و صورتهاي مالي سهامداران   اعتباري مرکزيثبت  سامانهگزارشات 

 گهردد   تکميهل مهي   ،شهود  اهه صهورت مهوردي درخواسهت مهي     و که در صورت نياز  ايشترياي اا اطالعات  دور 

   .(نمايند تهيه مي خود داخلي مديريتاه طور مثال اطالعاتي که توسط موسسات اراي ) 

ارائهه شهد     يمهال  يصهورتها ري اازنگارزيااي و اقدامات مهم دور  اي از قبيل  ،پاي از  ياه عنوان اخش 

و ريسهک   ينگياازنگري دور  اي ريسک نقد ،وجو  مالکانه اي دور گزارشات و ارزيااي اازنگري  ،موسسات توسط

ارزيااي کفايت سرمايه  داخلي گزارشاتو اازنگري ساليانه  مستقل اازنگري ساليانه گزارشات حساارسي ،اعتباري

هاي معهين و پهاي  تطبيهق اها      ويژ  اي از قبيل پاي  ريسکمهم و  ماتاقداهمچنين  .موسسه انجام مي پذيرد

 . نيز انجام خواهد شد اانک مرکزي اسپانيامقررات توصيه اي يا احتياطي توسط 

، ه و همچنين درصورت نيهاز سک موسسيس ريماترزوم لعندال ،وپاي  غير حضوري ليجه تحلياه عنوان نت

موسسه  رانيمد ضرورت ايجاب کند تماس مستقيم اااگر  .شود يمصالز رساني و اروزدورنماي ريسک نظارتي اه 

 . نيز از موسسه در دستور کار قرار خواهد گرفت   سرزد اازرسي انجام يا 

 

 :بازرسي حضوري

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

 يهها  ين اازرسه يهمچن. تقويت و تکميل مي گردد ،را ميسر مي سازد رکزي اسپانيااانک منمودارهاي ارئه شد  اه 

اررسي درجه تطبيق  ،آگاهي ايشتر از مديريت ريسک و اقدامات ارزش گذاري دارائي ها توسط موسسه ،حضوري

ت اعتبهاري  وضعي که ار( کنترل ،مديريت ،ساختار سازماني ،ها سياست)يااي کليه جنبه هاي کيفي اا مقررات و ارز

 .موسسه تاثيرگذار خواهد اود را امکان پذير مي سازد

 .(موردي)   اخشيو (دور  اي )   جامع : شوند يم يدسته اند يدو طبقه کل ي حضوري اهها ياازرس

                                                           
27

 Central Credit Register 
و بها   مشهرو  بر ارایه اطالعات به موسسات داده می شود ،  بانک مرکزی اسپانیااطالعات که توسط  چگونگی ارایه الزامات خاص و دوره ای 38

می باشد به طوری که اطالعات به روز و عمیقهی از موسسهات را فهراهم    و این یک مشخصه مهم مدل نظارتی آنها  جزئیات کامل تاکید داشته

  .نماید می
29

 Unscheduled Inspection 
30

 Comprehensive 
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انجام موسسه  مرتبط يجنبه ها ياز تمام يکامل ياايهستند که در آن ارز ييها ياازرس ،جامع يها ياازرس

 .شود يم

 جنبهه يک يا چند  صرفًاو  اود  محدودتر آنهاهستند که دامنه  ييها ياازرس (موردي)اخشي  يها ياازرس

اراي مثهال  )  خاصهاي  محدود اازنگري معموال  مورديهاي  هدف اازرسي .دنکن را در موسسه ارزيااي ميمشخص 

خهاص  موضهوعات  اي جنبه ها يا يا اه منظور ارزيا( غير و  نگهداري داري، مراقبت و ، ادار  خزانهيي اعتبارپورتفو

موضوعات حائز اهميت در ارتبهاط اها پايهان     ،اانک مرکزي اسپانياطبيق اا الزامات ااالغي تدرجه )اه عنوان نمونه 

 . مي ااشد( سال و غير 

اهه  اهراي گروههي از موسسهات    يکديگر موازات صورت همزمان و اه اه  موردياازرسي هاي  ،ارخي مواقع

 . انجام مي گردد(مانند ضوااط و مقررات مراوط اا مشتريان ) هر يک از آنها ازخاصي هاي  منظور ارزيااي جنبه

 ،انجهام مهي پهذيرد    ارتباط اا ارنامه اقدامات نظارتي ساليانهدر حضوري   نوع اازرسي معموال دور  زماني و

 . هرچند اازرسي هاي سرزد  در مواقع مورد نياز انجام خواهد شد

 

  پايش مستمر حضوري

اکار اهردن دو نهوع    صرفا ااکه نظارت مناسب  مبين آن است يياياسپان ياانک يگرو  اصل دو يدگيچيانداز  و پ

 .مشکل است اسيار ،اقدام پي  گفته

حهائز اهميهت   حضهور  انعطاف پذيري آنها وو  ييايپو همرا  اا ياانک ين گرو  هاياستمي يت سيقت اهميدر حق

اطالعات توسهط نظهارت    اا اهميت اراي ارائهو تقاضا هاي مستمر مستلزم رز اود  و مح ين الملليآنها در عرصه هاي ا

چراکه اه روز رساني مکفي اطالعات اين موسسات صرفا از طريق گزارشات دور  اي محرمانه ارسالي اه  مي ااشد ياانک

کهه   موجب مي گردد ن گرو پيچيدگي سيستم مديريت ايافزاي   ،افزون ار آن. ر نمي ااشدمقدو اانک مرکزي اسپانيا

گونهه اطالعهات    ايهن  در نتيجهه  اطالعات مراوط اه تصميم گيري و کنترل ريسک را اهبود اخشند و ،ملزم گردندآنها 

  .مديريتي اراي امر نظارت آنها اسيار مفيد خواهد اود

جهاد شهد    يات پاي  مستمر حضوري اا استقرار گرو  هاي اازرسي دائمي در درون اين موسسها  ؛در اين راستا

پايشي منت  اه تهيه اطالعات اهتر و سريعتر جهت افزاي  آگهاهي از اينکهه ايهن موسسهات چگونهه      ن ياست که چن

در ارتباط اا تطبيهق اقهدامات نظهارتي در صهورت      ياهتر يني  ايپموجب  ن يهمچن .فعاليت مي نمايند، خواهد شد

 . مي نمايدهموار  را اطالعاتع يسر تبادلان يجرشدن اا مشکالت االقو  شد  و  مواجه

زيهر مجموعهه ههاي    مهادر و  شهرکت  شامل ) يکلرا اه عنوان يک مجموعه  يگرو  اانک ،پاي  مستمر حضوري

اطالعهات الزم جههت اتخهاذ تصهميمات نظهارتي شهامل        عمد انااراين  و درنظر گرفته( مرتبط آن در خارج از کشور

 . مجوزهاي اداري را فراهم مي نمايد
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ليکن اين امر اا اررسي و اقدامات  مي ااشد ياايل و ارزيتحل اس پاي  مستمر حضوري شامل تجزيه واسپايه و 

تکميهل   ،ههاي خهاص ضهروري ااشهد     که اررسي هاي ايشتر در خصوص موضوعات يا ريسک يمادام ؛کنترلي متقاال

 :اقدامات زير صورت مي گيرد ،اه عنوان اخشي از پاي  مستمر حضوري. گردد مي

 (گردش مالي و پرمايگي  ،سودآوري)الي پاي  م -

تطبيق ، فناوري اطالعات ،عملياتي ،ازارا ،ينگينقد ،نرخ ارز ،نرخ اهر  ساختاري ،اعتباري) پاي  ريسک  -

 (اا مقررات و شهرت 

 و شعب مهم يتجار يمحدود  ها پاي  -

 (اثراخشيت و يفيک ،دامنه)  يداخل ياازرس -

 حاکميت شرکتي -

پاي  مستمر حضوري اها ارزيهااي ههاي خهاص      که ضروري است ؛ياانک هاي ن گرو ينظارت مناسب ا يارااما 

پاي  مستمر حضهوري اها    ،در اين راستا. اه طور همزمان اجرايي گردد ،تر و اا جزئيات کامل در دامنه اي محدود عميق

اها توجهه اهه     .تتکميل گرديد  اس ،مي ااشدق از موضوعات خاص يدان  عماازرسي هاي حضوري سنتي که همرا  اا 

 .تها قاال مالحظه هستندين فعاليمراوط اه ا يها ياازرس ،ين الملليا يت هايت روز افزون فعالياهم

 يدو گرو  اصهل  ينظارت يازهايارطرف کردن ن يارا ادوًاکه ( پاي  مستمر حضوري)  ينظارت اقدامن شکل از يا

و  انهداز  از نظر  ياه طور قاال مالحظه ا رياخ يه در سالهاک يگر موسساتيد يارا ًاجيتدر ،اوجود آمد يياياسپان ياانک

 .رود يز اکار مين ،رشد کرد  اند يدگيچيپ

 

 بانک مرکزي اسپانيانظارت  سيو روش شنا ITهاي ابزار  -2-4

. کنهد  يت مه يل و تقويرا تسه خود ينظارت اقداماتکه  ايجاد نمود اازار را  يک سري اانک مرکزي اسپانيا

ها که همزمان اه عنوان اازارهاي تجزيه وتحليل اه شمار رفتهه و نقه  يکپهارچگي و ههدايت     اازارن ين ايمهمتر

 .  داد  شد  استير توضيدر ز ،اقدامات نظارتي را ار عهد  دارند

کهه   ياطالعهات مهال   در خصوص همفکريانجام  ،ل داد  هايستم تحليس ؛  (SAD)ل داد  ها يستم تحليس

ن يه ايار پا يه گزارشات استاندارد و سفارشيته يکند و ارا يافت ميدر يسات اعتباراز موس اانک مرکزي اسپانيا

مهوارد   يارا ل داد  هايستم تحليس ازاستخراج شد   اطالعات ضمنًا .رود را امکان پذير مي سازد اکار مي اطالعات

 :شود ير در نظر گرفته ميز

 تفکيک شد اهميت اا درجه  يو جمع يدر سطوز فرد ترازنامه، صورت سود وزيانل ساختار يتحل 

                                                           
32

 Data Analysis System 
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در طهول   حجم مالي گوناگون روند، نقاط قوت و ضعف موسسه ياايارز اه منظور( نسبتها) يمال يها جاد شاخصيا

 . موسسات گوناگون يمال يسه حجم و شاخص هايمقا ياار همگن يجاد گرو  هايا زمان و

را قهادر  کهاراران  تجهيز شد  اه نحوي که  صيار روي کامپيوترهاي شخ انتقال سريع اطالعاتستم ين سيا

 .اا آن کار کنند مي سازد تا اه آساني

اهر مبنهاي   گزارشهات   ،ITااهزار   استفاد  از اين اا؛    (RCC)يمرکز ياعتبار ثبتسامانه ستم پردازش يس

 رکزي ارسهال سامانه ثبت اعتباري ماه  ،که موسسات اعتباري در ارتباط اا تسهيالت اعطايي اه اشخاص ييها داد 

صال اطالعات در خصوص ريسک را از طريق تسههيالت گيرنهدگان   حاستن گزارشات يا. گردد تهيه مينمايند،  مي

و غير  ممکن ساخته و همچنين امکان مقايسه اين موسسات متفاوت  ياخش اقدامات ،گرو  هاي اقتصادي ،فردي

 . را ميسر مي سازد

 موسساتخزانه داري ادار  که امکان ارزيااي  مي ااشد يزانه دارخاازار  شامل؛   IT يليتحلهاي اازار ساير

 . و درجه تطبيق سررسيد را ميسر مي سازد تاو امانگيري سپرد   عمليات ،يمحدود  خزانه دار ياررس يارا

 را يرنهدگان يگ تسهيالت يو اقتصاد يمال وضعيت ،ن واحديا ؛  (SIA)رندگان يالت گياطالعات تسه سامانه

انهدي   رتبهو تجزيه وتحليل نمود   ،دارند ياعتبار سامانهالت را در ين تسهيشتريکه ا( يا جمعي يفرد ار مبناي )

ف يوظها انجهام  اجتنهاب از   ،يهدف اصهل  .پيشنهاد مي نمايد ياانک نظارتدر  يکارارد داخل يارا منحصرا آنها را

حضهوري   اازنگريشود  يکه موجب م اود  ي حضوريها ياازرسخالل رندگان در يالت گيتسه ياايدر ارز يتکرار

آن هها   خهاص  وضهعيت ههاي  و  اعطا شد الت ينکه چگونه تسهيل ايتحل ار تجزيه و ،هاي مترتبه از حيث ريسک

 يارنهدگان اهر  يالت گياطالعهات تسهه   سهامانه  ضمن آن که. متمرکز شوند در موسسه تحت نظارت چگونه اود ،

  .کارارد دارد نيز يدور  ا يمطالعات اخش

شماري از فراينهد ههاي نظهارت    اراي مديريت  ITسامانهاين  ؛  (SIGAS)يکپارچه  يت نظارتيريمد هسامان

ناسهي و  ش و روش ITمديريت خهدمات   ،ثبت رسمي ،دهيمجوز ،و پاي  موسسات دان  ،اانکي شامل اازرسي ها

محسهوب شهد  و   اه عنوان پشهتيبان اهراي گهردش کارهها      سامانه مذکور. مورد استفاد  قرار مي گيرد ،کيفيت

را مقدور مي سازد و همچنين اطالعات حاصهله از ايهن اازارهها را     ITدسترسي اه ساير اازار هاي روش شناسي و 

طور سهازگار و منطبهق از   ه را اکليه اطالعات کمي و کيفي حاصل از اقدامات نظارتي گوناگون و  نمايد مي تجميع

 . مي نمايدسازي ذخير   ،  کتيطريق يکپارچگي اا اازارهاي مديريت مستند سازي شر
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ههاي   تسهيل ارزيااي ريسهک اعتبهاري در اازرسهي    ،ITارنامه کاراردي ن يهدف از ا ؛  يکيل الکترونيفا

 وام را اهه ازاي ههر تسههيالت گيرنهد  و     اقداماتي مانند ميهزان   يکپارچگي ،اين اازار.مي ااشد حضوري

انهدي نمونهه ههاي ريسهک اعتبهاري و انتخهاب       جمهع   ،( نظام اانکيدر موسسه و ) هر گرو  اقتصادي 

هاي سامانه ثبت اعتباري مرکهزي و اهه    اازنگري صورت ،تحليل آماري پرتفوي وام ،تسهيالت گيرندگان

ان ااهزار  همچنهين اهه عنهو    .روز رساني ريسک تحليل شد  درحين اازرسي حضوري را ميسر مي سازد

و اهه عنهوان ااهزاري جههت تسههيل تحليهل       ري اعتباري محسوب شد  اگذ کمکي در استنتاج سرمايه

 . ها اکار مي رود سياستهاي اعطاي تسهيالت و پاي  وام

 

 ا ياسپان يبانک مرکز يند نظارتيفرا اقدامات -3

 :ااشد يت ميا شامل چهار فعالياسپان ياانک مرکز يند نظارتيفرا

 ها يها و اده ييدارا يااي، ارزياازنگري حساادار -

 ياقتصادو  يل ماليتجزيه وتحل -

 ق اا مقررات کليياازنگري تطب -

 ها و پرمايگي سکير يااياازنگري و ارز -

 

 ها يها و بده ييدارا يابيو ارز يبازنگري حسابدار-3-1

هها   تيه ر فعاليرود؛ چهرا کهه سها    يا اه شمار مياسپان ياانک مرکز يند نظارتيت فرايمبناي فعال ،تين فعاليا

هها و پرمهايگي ههر     سهک ير ياايه ق اا مقررات کلي و اازنگري و ارزيبتط ي، اررسيو اقتصاد يل ماليشامل تحل)

از منصفانه   و يصح يريتصو ،يحساادار يها که ثبتصرفا زماني اجرا مي شود که اطمينان حاصل شود ( موسسه

. ههود  خواههد اهود   يا ،ها تير فعالي، انجام ساينانين اطميادون وجود چن. دهند يموسسات ارائه م يط واقعيشرا

محسهوب  موسسهه   ههر  سهک يت ريوضهع  ييشناسها  يارا ياتيح کاماًل تيفعال کي يحساادار اازنگرين يااراان

   .گردد مي

 مختلهف  عناصهر  از  يصهح  ياايه ارز و مبهادالت  تمام موقع اه ييشناسا ازمندين اتکا، قاال يمال يها صورت

اهازنگري   يحهائز اهميتهي را اهرا   ( يو انسهان  يمهال ) منااع ،اياسپان ياانک مرکز .دهند  ترازنامه هستند ليتشک

 .اختصاص مهي دههد   ذخاير تيکفا ليتحلهمچنين تجزيه وها و  يها و اده ييدارا ياايارز آن و اه تبع يحساادار

 .رديپذ يز انجام مين يرحضوريغ پاي  قيطر ن ازيو همچن شد انجام  يحضور يها ياصواًل در اازرس وظيفه نيا

                                                           
38

 Electronic File 
 9

 .گذار در حوزه حسابداری است الزم به ذکر است که در اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اسپانیا، مقام سیاست 
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خهود   يداخله  يحسهاادار  اهازنگري ههاي   از يحساادار اازنگري هايجام ا در انياسپان ياگرچه اانک مرکز

 و يمهال  يصهورتها اهازنگري  ) مستقل حساارسان يها يل آن اررسيو در تکم يتوسط حساارسان داخل موسسات

اا  يمال يها صورت انطباقميزان  تصديق يز ارايخاص خود ن ياز اازارها د، اماينما ياستفاد  م (ساالنه يها گزارش

   .دينما يم استفاد  يحساادار يهاد تانداراس

وضهعيت صهحي     ،در هر زمان يمال يها صورت ازاينکهنان يطممس وليت حصول ا ،موسسات ارشد تيريمد

 يمقهررات جهار   و نيقهوان  اه نحوي که اين صورتهاي مالي در انطبهاق اها   را ار عهد  دارند آنها را منعکس نمود 

ت ارشهد  يرين مهد يهمچنه  .ااشهند موسسهه   يواقعه  تيوضع دهند  نشان ينو در هر زما  ن شد يتدو يحساادار

و  اهود   يمهال  يهها  بان صورتيپشت مدارک و اسناد حفظ و ينگهدار يارا ييندهايفرا يمس ول اجرا ،موسسات

 يپردازنهد، دسترسه   يمه  سهاالنه  يها حساب ياه اررس که مستقل که حساارسان دننماي نان حاصلياطم يستياا

 .ارايه نمايند  و درست يصح اتنظر سازد تاآنها را قادراه نحوي که داشته ااشند  مرتبط اطالعات هيکل اه کامل

   يداخله  تيه حاکم اهه  که مراوط سکير سياز ماتر ييها اخ  در ،يحساادار اازنگري هاي از حاصل  ينتا

 ،31 ،33 ،8 ،2 ،2 يهها  سلول) کنترل و سکير تيريمد و( 2 وستيپ و 1د اه اخ  يرجوع کن س،يماتر 21 سلول)

را از کافي  اطمينانحصول  ارشد، تيريمد يها استيس اگر ،اه عنوان نمونه. ارايه گرديد  است، مي ااشد (20 و 37

  يچنانچهه نتها   ؛( 21 سهلول ) خواهد اهود  يمنف يت داخليحاکم عدد ،امکان پذير نمي سازد يحساادار فيتيک

 سهک ير تيريمهد کنتهرل و   عهدد  ،ااشهد  يناکهاف  ير  گيريذخ از سط  يحاک يحساادار هايازنگري احاصل از

 يتجهار  يپرتفهو  در يهي داراگهذاري   کهه ارزش چنين استنتاج شود  اگر ؛(2 سلول)افت يخواهد  کاه  ياعتبار

 (.2 سلول) شد خواهدادتر  اازار سکير تيريمد عدد کنترل و است، يموسسه ناکاف

                                                           
41

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

 . ارزش ذاتی این اقالم در تعادل باشد
41

 Internal Governance 
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 يو اقتصاد يل ماليتحلتجزيه و -3-2

 ،43آمهد بههره ای کهافی   در ، خهالص یبده-ییمناسب داراساختار بر مبنای  یاعتبار موسسه کی نقاط قوت

کاهش ارزش یک دارائی کهه در مقایسهه بها ارزش    )  استاستوار   4نانهیب واقعکاهش ارزش  کارآمد و یها نهیهز

ی را مناسهب پرمهایگی  قابل اتکا و  باالی درآمد که (ارزش گذاری شده است ،واقعی بازار آن بیشتر از ارزش واقعی

 .آورد یفراهم م

 قابل اتکایی می باشهد  یها ند، سودیک رخداد ناخوشایبا احتمال  مواجهه در موسسه کی یدفاع مقدم خط

ن یه بهدون وجهود ا   .تاثیر بر پرمایگی آن موسسه جذب نماید بدون ی فراروی راها انیزسازد تا ی م قادر را آن که

ن یان مدت و بلندمدت تضهم یات موسسه را در میتواند ح ینم یا هیسرماگیر و ضربهچ سپر یه ،قابل اتکا یسودها

 .دینما

منهدر  در  موسسهات، از اطالعهات    یمهال  و یاقتصهاد  تیوضهع  یابیارز و بازنگری در ایاسپان یبانک مرکز

 یقه یو تلف یفهرد   وسط در اطالعات نیا .دینما یاستفاده مموسسات  گزارشات محرمانه فصلی ارائه شده توسط

و  یل مهال یه م، تحلیسهروکاردار  یاز موسسات اعتبهار  یکه با گروه یشوند؛ چراکه در موارد یم افتیدر( یگروه)

 اطالعات با لزوم صورت در یقین اطالعات تلفیا ،آن بر عالوه .ستیممکن ن یقیبدون وجود اطالعات تلف یاقتصاد

 .گردند یل میخود موسسات تکم توسط شده ارائه یتیریمد

سهتم  یس بها ابزارها  نیا. است ایجاد نموده اطالعات نیا لیتحل و هیتجز یبرا ییابزارها ،ایاسپان یبانک مرکز

 یزمان یها یصورت سره ب موسسات از یجامع یمال اطالعات یحاو کهمدیریت کل نظارت بانکی  یها ل دادهیتحل

 اطالعهات،  نیه ا از اسهتفاده  ا بایاسپان یبانک مرکز .تجمیع می گرددگذشته است،  سال 1  مربوط به قیدق اریبس

موسسات مختلف  وگروه ها  یمال موقعیت یابیکه امکان ارز نماید یه میرا ته ها نسبت وها  گزارش از یعیوس فیط

 .کند یمرا فراهم  یمال ستمیس یتکلهمچنین  و

 ،ر این راستاد. دارد موسسات از شده افتیدر اطالعات تیفیک به یبستگ ،یلیتحل یابزارها نیا جینتا تیفیک

، مهورد  یحضهور  یهها  یاز موسسات را در بازرسه  یافتیدر یمال اطالعات یا صورت دورهه ب ایاسپان یبانک مرکز

 . راستی آزمایی قرار می دهد

 یهها  سلول)سک یس ریدر ماتر یسک ذاتیمربوط به ر یستون ها در یاقتصادو  یمال لیتحل و هیتجز جینتا

 یذات یاعتبار سکیر بد، یها یدر مورد بده یناکاف ذخایر مثال، عنوان به. می شود وارد( 9  و 6  ،   ،1  ،7 ،4 ، 

                                                           
42

 Sufficient Net Interest Income 
43

 Efficient Costs and Realistic Write - Downs 
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 شیافهزا  را(    سلول) یذات ینگینقد سکی، رکافینا یبده-ییدارا ساختار ؛(  سلول) دهد یم شیافزا موسسه را

در بخهش   آتهی  ءاتکاهای قابل  سود استحصال در ییتوانا و به تبع آن عدم یناکاف ای بهره رآمدخالص د دهد؛ یم

مهورد   یذاته  سهک یر در 9  شهماره ها در سلول  سکیر ریسا از یبخش به عنوان رد، کهیگ یقرار م یسک تجاریر

 .واقع می شود یابیارز

 44.ردیپهذ  یانجام مه  یرحضوریغ از طریق پایش فصلیدر مقاطع  موسسات یاقتصادو  یمال لیتحل و هیتجز

 .شود یم درخواستاعتباری  موسسات از بیشتری اطالعاتارایه  داللزومعن، یابیارز و بازنگری نیا انجام یبرا

  بازنگري تطبيق مقرراتي -3-3

 ،46ایاسهپان  نیقهوان  ، 4ه اروپها یه اتحاددستور العمل های  شامل یمال ت موسساتیفعال یبراموضوعه  نیقوان

 ینظهارت نهاد ههای   و ایاسپان یزمرک بانک ابالغی رهنمودهای وها  دستورالعمل ا،یاسپان یبانک مرکز یها بخشنامه

 موسسات. باشند یم 48(BCBS) لبانظارت بانکی  تهیکم و 47(CEBS) اروپا یبانک ناظران تهیکم ژهیو به یالملل نیب

 یهها  وهیدر خصهوص شه   یارائه شده توسط شبکه بانک هنمودهایر و 49بازار یها ونین از کنوانسیهمچن اعتباری

وضع  یاخالق رعایت اصولا ی یکپارچگی یرا برا و با جزئیات بیشتری  تردهگس مقررات که ،یات بانکیمطلوب عمل

 .نمایند یم یرویپنیز د، نکنمی 

جوه سپرده گذاران را و ،مدت وتاهک هستند که درباال  یاهرم دارای نسبت یعمدتاً نهادها یاعتبار موسسات

  وجهود مسهتلزم   ،ن موسسهات یه ت ایه فعال .دنماینه اعطها مهی   بلندمدت الت یجذب نموده و آن را در قالب تسه

در صورت هجوم سهپرده گهذاران و    ؛ چراکهبه عنوان مهمترین سرمایه آنها می باشد گذاران سپرده عمومی اعتماد

ت یه فعال تهداوم  ،حتی با دارا بودن نسبت پرمایگی مطلوب ،ن موسساتیها از ا سپرده گستردهبرداشت  به تبع آن

 ن مربهوط یمانند قوان)قصور موسسه اعتباری در تطبیق با مقررات خاص هی و کوتا .مواجه می شود مخاطره اآنها ب

و شهده   شدن شهرت آنهاخدشه دار  باعث ،درعین غیر قانونی بودن (و شناسایی مشتریان ییشو پول مبارزه بابه 

در و  انداختهه  ز به مخاطرهیرا ن آنها یات آتو به تبع آن حی می نمایدگذاران را فراهم  سپرده یاعتماد یب موجبات

 .را متاثر می سازد یستم مالیثبات کل س نهایت

در  و محسوب می گهردد  یموسسات اعتبار یاز فرهنگ سازمان یبخش ،سخت گیرانه یتطبیق مقرراتفرایند 

 ،هها  استیدر چارچوب س یستیبا یتطبیق مقررات .مرتبط می گرددآنها شرکتی ت یبا حاکم مستقیم طوره ب نتیجه

                                                           
  
پذیرد و در عین حال اطالعات مدیریتی که به وسیله موسسات فراهم آورده  در گروه های اصلی، این پایش به صورت حضوری انجام می 

 .گیرد شده است، مورد استفاده قرار می
45

 European Directives 
46

 Spanish Laws 
47

 Committee of European Banking Supervisors 
48

 Basel Committee of Banking Supervisors 
49

 Market Conventions 
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 یتطبیهق مقرراته   دسهتورالعمل  کیه  ستییبا موسسات .گردد تدوینو مقررات حاکم بر کارکنان  ها دستورالعمل

 .باشد داشته خود یها تیفعال یدگیچیپ و اندازه با متناسب

 نیا. شود ینم پرمایگی ای و ی، شامل مقررات حسابدارتطبیق مقرراتی مشروحه در این بخش فرایندبازنگری 

پرمایگی و ل یتحل و یحسابدار فعالیتهای بازنگری چارچوب درو  جداگانه طور به دماهیت خو به توجه با مقررات،

مبهارزه  عمدتاً شامل مقررات مربوط به  الزامی مقررات و نیقوان ریسا .رندیگ یل قرار میه و تحلیمورد تجز ،ریسک

 .باشد یم 3 انیمشتر رقابت و مشاوره ،  داده ها، حفاظت از 1 ت بازاریری، مدییشو پولبا 

 یر نهادهها یت سها یه فعال یبهرا  یمهانع نهافی و ا، یاسهپان  یتوسط بانک مرکز بازنگری تطبیق مقرراتیانجام 

صورت مشترک و در قالهب  ه تواند ب یم ین بررسیا ،رود و در صورت امکان یشمار نم نه نظارت بهیدر زم   مسئول

 .ن نهادها انجام شودیبا ا یقرارداد همکار

 شده انجامموسسه را با بازنگری  هرکارکردهای تطبیق مقرراتی توان  یم رراتیبازنگری تطبیق مق تایید یبرا

 .نمودتلفیق  یخارج و یداخل حسابرسان توسط

 موسسهات، کارکردهای تطبیق مقرراتی  لیتحل و هیا به تجزیاسپان یبانک مرکز ،سایر موضوعاتخصوص  در

 در مواقع وجود نقض و یاصالح اقدامات وا ه یهرواعمال تطبیق مقررات، ت ارشد در خصوص یریمد یها یخط مش

 .پردازد یم مقررات حاکم بر کارکنان

ج یرد و نتایصورت پذ یحضور بازرسیست به صورت یبامی  عنداللزوم ،بازنگری تطبیق مقرراتی کلیفرایند 

 در سهک یر سیترما در( ز در آن مورد استفاده قرار گرفته استین ینظارت یر نهادهایکه اطالعات سا) یابین ارزیا

 (. 3 سلول) لحاظ می گردد موسسات یداخل تیحاکم یابیبخش ارز

  يگيپرما  ها و سکير يبازنگرو  يابيارز -3-4

رد کهه در  یگ یا انجام میاسپان یتوسط بانک مرکز یگرید ینظارت تیفعال ن،یشیپ یها یابیارز لیتکمبمنظور

ارتبهاط،   نیا گردد که در یارائه م موسسات یآت یها کسیر از یر کلیتصو کی، یت فعلیوضع لیتحل بر عالوه آن

 .می باشد یگیپرما ها و سکیر کنترل و تیریمد ،موسسهشرکتی  تیبر حاکم اصلی تمرکز

 نیمعه  لحظهه  کیه  آنها در تیوضع کننده منعکسه اعتباری، موسسهر ان یو ز سود صورت ارقام و ترازنامه

 تیریمهد  ،یداخل تیحاکم. دهد ینشان م ریتاخ یاندک ها را باآن ضعف نقاط و تیوضع ،4 یمال یها است و شاخص

                                                           
50

 Market Conduct 
51

 Data Protection 
52

 Competition and Customer Advice 
دارای قدرت نظارتی در خصوص مقررات بازار است؛ مقررات مربوط  (CNMV)در بین این نهادهای نظارتی، کمیسیون بازار اوراق بهادار ملی    

؛ وزارت کار مسئول مقررات نیروی کار (SEPBLAC)پولی  به مبارزه با پول شویی در حوزه اختیارات کمیسیون مبازره با پول شویی و جرایم

 . خارجی و وزارت اقتصاد و دارایی مسئول مقررات مربوط به مالیات می باشد
54

 Financial Indicators 
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 مشهکالت  نکهیا احتمال و موجود ارقام و آمارها صحت و خود را بر دقت یاصل اتکای ،  اقدامات کنترلی و سکیر

 .ر، قرار داده استیا خیابند ی تحقق ندهیآ در (ن ارقامیا توسط) شده مشخص

 کهه  دیه نما ینیب شیپ یستیبا باشد و مرتبط آن مفروض یها سکیر به یستیبا موسسه هر یگیپرما راهبرد

 تیه حاکم یابیه ارز و یبهازنگر  ،ن راسهتا یدر ا .ن مشکالت غلبه نمودیبر اتوان  یم آتی یبحران طیدر شرا چگونه

 .دینما یفا میاسک موسسه یر یدورنمان ییدر تع یاتینقش ح ،یگیپرماها و  سکیر ،یداخل

 کیه انجام  اسا  بر دیبا ،آنها یگیپرما وضعیتو  اعتباری موسسات یرو فرا یها سکیر یابیارز و یبازنگر

در  و یمهال  تیوضع یمقدمات لیتحل و هی، تجزیحسابدار یها وهیش وها  ییدارا 6 یارزش گذاراز  مناسب یبازنگر

 بهدون کهه   شایان ذکهر اسهت   .ردیپذانجام ق با مقررات موسسه یتطب راجع به درجه الزم اطالعاتاختیار داشتن 

 یگیپرمها هها و   سهک یر اتکها از  قابهل  یحهداقل  لیه تحل و هیتجز انجام ،مهم جنبه سه نیا از یقبل یآگاهوجود 

 .رممکن خواهد بودیغبا یتقر ،موسسات

 ینظهارت اقدامات موسسه، منوط به انجام  یگیپرما و گوناگون یها سکیرنهایی  یابیارزو یبازنگر ،درمجموع

 . باشد یم یقبل

 یهها  سهک یر یریگ ل و اندازهیه و تحلیزتج، 7  3بالموسوم به  یه اید سرمایارچوب مقررات جدچبر اسا  

  8 هیت سهرما یه کفا یابیه ارز یاساسه  یهها  از جنبهه  یکه یبا آنها مواجه هستند،  یسات اعتبارموسکه  یگوناگون

دسهتورالعمل  در  ،ینظهارت  ین بهازنگر ییتبدر  د،یجد باله یانیب از 9  (هیال) 3رکن .محسوب می گرددموسسه  هر

ن از یشده است و همچنه لحاظ  61یاعتبار بر موسسات تیو هدا نظارت یشورا و ییاروپا پارلمان 3116/48 شماره

 یهها  واسهطه  یده و الزامات گزارشمالکانه ، وجوه  6یه گذاریسرما یها نسبت خصوصدر   / 98 ق قانون یطر

 .ا آورده شده استین اسپانی، در قوانیمال

 متناسبرا  63(ICAAP) هیسرما تیکفا یابیارز یداخل ندیفرا کی اعتباری موسسات ،دیجد راتمقر مطابق با

را  هیسهرما  تیه کفا یابیه ارز ندیفرا نیا باید ایاسپان یبانک مرکز. رندیگ یکار مه بخود   یدگیچیپدرجه  و اندازه با

 کنتهرل و  یه هها یه رو نهها، آ یهها  سهتم یموسسات، س یت داخلیکه حاکمدینمانان حاصل یاطم و نموده بازنگری
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ر یپذ امکانرا مترتبه  یها سکیت و پوشش مطلوب ریریمدانجام  شده، یو وجوه مالکانه نگهدار سکیر تیریمد

 .شود یم شناخته  6(SREP) ینظارت یوبازنگر یابیند ارزیفرا عنوان هب یابیارز و یبازنگر نیا .سازد یم

کهه   دآور یا فهراهم مه  یاسهپان  یبانهک مرکهز   یمکان را بهرا ن ایا (SREP) ینظارت یو بازنگر یابیند ارزیفرا

که آنهها   یط اقتصادین موسسات، محیا یرو فرا یها سکیر سرمایه نگهداری شده با موسسات را از منظر تناسب

 یچگونگ. قرار دهد یابیسک مورد ارزیت ریریمدکنترل و  یها ستمیسو  داخلی تیکنند، حاکم یت میدر آن فعال

تشریح گردیده  (SREP) ینظارت یبازنگر و یابیند ارزیفرا یها ه در دستورالعملیت سرمایکفا یابیارز  ندیانجام فرا

 64.است

 یبانک مرکهز  سکیر بر یمبتن نظارت ندیفرا از یبخش ، به عنوان(SREP) ینظارت یو بازنگر یابیند ارزیفرا

د، اسهتفاده  یه نما یل میموسسات را تحل یگیماپرکه  ینظارت یها تیه اطالعات مربوط به فعالیاز کل و بوده ایاسپان

ل و یتحل لیقب از ینظارت مختلف یابزارها از استفاده را با موسسات سکیر یدورنما ایاسپان یبانک مرکز. کند یم

 .دهد یقرار م یابیمورد ارز یحضورمستمر شیپا و یحضور یبازرس، یرحضوریغ شیپا

ا یاسهپان  یبانک مرکز اختیاره اطالعات در یکل ،(SREP) ینظارت یو بازنگر یابیند ارزیفرادر  شایان ذکر است

و  یابیند ارزیفرا اصوال .ردیگ یمورد استفاده قرار م ینظارت یها تیفعالاقدامات و ج یژه نتایو به ،در مورد موسسات

 :باشد  یم به شر  زیر یت اصلیشامل دو فعال (SREP) ینظارت یبازنگر

  6مالکانه وجوهبازده  یوبازنگر یابیارز -

 .66( ICAAR)ه یت سرمایکفا یابیارز یگزارش داخل یو بازنگر یابیارز -

 ازدر محاسهبات خهود   کهه   ین موسسهات یبه  یسهت یه، بایسهرما  یقانونالزامات  ق بایتطب یبازنگرفرایند  در

 زیتمها  ار گونهاگون ههر موسسهه،   یباتوجه به مع ،کنند یاستفاده مشرفته یپ یهاکردیرو یا استاندارد یکردهایرو

در  یگیپرمها  یابیه ارزدر بخهش   یقهانون  هیدر خصوص الزامات سرما یو بازنگر یابیارزج حاصل از ینتا. قائل شد 

 (.38سلول ) لحاظ می گرددسک یس ریماتر

و  یابیه ارزق یه را از طر هموسسه ههر   (ICAAP)ه یت سهرما یکفا یابیارز یداخل ندیفرا ،ایاسپان یبانک مرکز

 و داوری مهورد قضهاوت  مزبهور   موسسه باو مذاکره  (ICAAR)ه یت سرمایکفا یاخلد یابیارز یها گزارش یبازنگر

 .دهد یقرار م

                                                           
63

 Supervisory Review and Evaluation Process 
  

 .در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی اسپانیا رجوع کنید به دستورالعمل فرایند بازنگری سرمایه 
65 Own Funds Return  

 
66 Internal Capital Adequacy Assessment Report  
  



21 
 

کهه   مهی باشهد   ک گزارش ساالنهی ،(ICAAR)ه یت سرمایکفا یداخل یابیگزارش ارزالزم به توضیح است که 

 یداخله  ینهدها یفرامنعکس کننده به عنوان  شود و یا ارائه میاسپان یه شده و به بانک مرکزیتوسط موسسات ته

  مهذاکره  یمبنها  به عنهوان مسهتندات الزم،  ها  ن گزارشیا. محسوب می گردد آن موسسهه یت سرمایکفا یابیارز

 ینظهارت  یبازنگر ندیفرا از یضرور بخش کی مذاکره نیا. دینما یم را فراهم موسساتو  ایاسپان یبانک مرکز نیب

 تیه کفا یابیه ارز یداخل ندیفرادر مورد خود  یابیارز جینتاز را ا ه اعتباریموسس ،ایاسپان یبانک مرکز و باشد یم

  .سازد یمطلع م آن هیسرما

ت یکفا یداخلگزارش  یو بازنگر یابیارز یبر مبنا که ساالنه یبند ک جمعی در قالب ینظارت یبازنگر ندیفرآ

سهال   یکه در طه  یظارتن یها تیر فعالیسا و یابین ارزیدر قالب ا. ردیگ یشکل م ،استوار است (ICAAR)ه یسرما

صهورت   الزم اقدامات و استخرا  حاصلهج یو نتا شده ییشناسا یاحتمال یها یشوند، نقاط ضعف و کاست یانجام م

  .ردیگ یم

. گردد لحاظ می مربوطه بخش در سکیر سیماتر در(SREP) ینظارت یو بازنگر یابیند ارزیحاصل از فراج ینتا

را  سهک یر سیمهاتر  یهها  ک از سهلول ی هر است ممکن جینتا نیا ،یو بازنگر یابیارز نیا یکل کردیرو به توجه با

 .متاثر سازد
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 موسسات يابيارز ستميس -4

 یرا بهرا  یافته و واحهد یچهارچوب سهاختار  ک یه ( سکیبر ر ینظارت مبتنکرد یرو) SABER یشناس روش

سک نشهان  یس ریشوند، در ماتر یل در نظر گرفته مین تحلیکه در ا یعوامل .دینما یجاد میاموسسات  یبند رتبه

 :اند داده شده

 

 سکيس ريماتر يموسسات مال

 روند/یسک ذاتیر سکینوع ر
ت یههههحاکم

 یداخل

ت یریکنتههرل و مههد

 سک یر
 روند/ ماندهیباق یها سکیر

 ( )ش یدرحال افزا/کم یاعتبار

 ( 3)خوب 

 ( )ش یدرحال افزا/کم (3)قابل قبول 

 کم-متوسط ناکارا کم یتمرکز اعتبار

 کم-متوسط خوب کم-متوسط اوراق بهادارمالکانه

 (6)ثابت /کم-متوسط ( )ناکارا  (4)ثابت /کم بازار

 یاقههالم بههاال یسههک ارزیر

 ترازنامه
 (9)ثابت /ادیز-متوسط (8)ر یبهبود پذ (7)ثابت /کم-متوسط

 (  )ر یبهبود پذ (1 )ش یدرحال افزا/ کم یاتیعمل
درحههال /کههم-متوسههط

 (3 )ش یافزا

 (  )ثابت /کم (4 )خوب  (  )ثابت /کم یقدشوندگن

سک نهرخ بههره در دفتهر    یر

 یبانک

در حههال /کههم-متوسههط

 (6 )کاهش 
 (7 )ناکارا 

درحههال /ادیههز-متوسههط

 (8 )کاهش

 ( 3)ثابت /کم (31)قابل قبول  (9 )ثابت /کم سک هایر ریسا

 متوسط خوب کم-متوسط یتجار

 کم قابل قبول کم ( یخوش نام)شهرت 

هها و   سهک یمجموع موزون ر

 کنترل ها
 (34)ر یبهبود پذ (33)ش یدرحال افزا/کم

درحههال /کههم-متوسههط

 ( 3)ش یافزا

 (36)خوب  یت شرکتیحاکم

 (37)ش یدرحال افزا/کم-متوسط سک موسسهیر یدورنما

 (38)ثابت /قابل قبول  یگیپرما یابیارز

 (39)ش یدرحال افزا/کم-متوسط یسک نظارتیر یدورنما

 یبل یستمیسسه سمو

 3 یت نظارتیاولو
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 یو بر مبنها  مربوط ینظارت یها تیه فعالیسک، با در نظر گرفتن کلیس ریماتر یها ک از سلولیهر  یهارتبه 

  ،سهک یس ریاعداد مهاتر که  ییاز آنجا. شود ین مییتع به صورت مقطعی ه،موسسموجود در مورد دگاه یدانش و د

ل کنترل یاز قب) موسسه یفیک ین جنبه هایو همچن انتزاعی یگاههادید رفته ازحاوی برخی ارقامی است که بر گ

 .خودکار وجود ندارد ینمره ده ستمیچگونه سیهامکان لذا  ،باشد یم( ستند یر نیپذ یت که کمیریو مد

مسهتعد مواجهه شهدن بها      ،کدام موسسهات که در آینده دینما یرا فراهم م نشین بیا SABER یشناس روش

تا از بهروز   افتهیص یتخص اتموسس نیبه ا یشتریب( یو انسان یمال) یمنابع نظارت راستان یدر ا. تندهس تمشکال

مشمول توجهه  برخوردار است،  یآنها از نمره باالتر یسک نظارتیر یدور نما که یموسسات. شود یریبحران جلوگ

 .خواهند بود یژه ایو

 یو بهازنگر  یابیه ارز شهامل  یوسته ایبه هم پ حلک موسسه، مرای یسک نظارتیر یدورنما نییتعبه منظور 

و  یت شهرکت یه حاکم یابیارز ،67ماندهیسک باقین رییتع ،سکیر تیریمدکنترل و  ،یداخل تیحاکم ،یذات سکیر

 .ردیپذ یمالکانه انجام م وجوه یو بازنگر یابیارز

بانهک   ینظارت اقدامات وها  تیفعال از کی هر از حاصله دانش و اطالعات از سک با استفادهیر سیماتر نمرات

به عنوان ، مستمر یحضور یها شیپاو یحضور یبازرس جینتاالزم به ذکر است که . شوند یم نییتع ایاسپان یمرکز

 .محسوب می شوند سکیر سیدر ماتر نمراتو مبنای اسا  

 68يسک ذاتير -4-1

ن یبهد  نمهود،  کیتفک یبانک یها تیفعال آنرا از توان ینم تش،یبه ماه است که بنا یسکیشامل ر یسک ذاتیر

 بهه  یذاته  سهک یر. وجود دارد کار و کسب تیدر ماه و موسسه مختلف یها تیفعال سک در ذاتین ریکه ا یمعن

 .دارد یبستگره یغ و  7یافتیدر نیتضام ،71تمرکز درجه ،69سکیزان منابع در معرض ریمر ینظ ینیع عوامل

 73:کند یاستفاده مریبه شر  زسک یر یه بندطبقاز  یسک ذاتین رییا در تعیاسپان یبانک مرکز

بر حقهوق صهاحبان    یبهادار مبتنسک اوراق یو ر یسک تمرکز اعتباریشامل ر) یسک اعتباریر -

 (شده اندن ینگهدار یمقاصد تجارکه به منظور   7سهام

 سک بازاریر -

 ترازنامه خط یاقالم باال یارز یسک ساختاریر -

                                                           
67

 Residual Risk 
68

 Inherent Risk 
69

 Level of Exposure 
70

 Degree Of Concentration 
71

 Guarantees Received 
 .دهد گوناگونی که موسسات اعتباری با آنها مواجه هستند ارائه می تعریف غیرجامعی از ریسک های  پیوست    

73
 Risk of Equity Securities not held for trading 
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 یاتیسک عملیر -

 یگینسک نقدیر -

 یبانک در دفتر نرخ بهره -

 ( سک مدلیو ر یمقررات قیتطبسک ی، ریسک تجاریسک شهرت، ریشامل ر)ها  سکیر ریسا -

 

 ییها سکیر ییک موسسه، شناسای ینظارت سکیر یدورنما نییتع در اقدام نخستالزم به توضیح است که 

 یو بهازنگر  یابیزها مورد ار سکین نوع ریچرا که تنها ا .وجود دارد یآن موسسه اعتبار تیدر بطن و ماهاست که 

حهائز   ،آن تیه بسته به نوع و حجهم فعال  ،ک موسسهیدر خصوص ها  سکیاز ر یبرخممکن است )رند یگ یقرار م

 . (برخوردار باشد یت فوق العاده ایاز اهم یگریموسسه د یسک برایکه آن ر یت نباشد در حالیاهم

 کهار  و مختلهف کسهب   یدر نواح انهجداگ یها یازرسب شامل اغلب ینظارت یبازنگر کار بزرگ، موسسات در

 یهها  سهک یر تیه درجهه اهم تا  باشد 74سکیر نقشه کی ازتواند مستلزم استفاده  این امر می. باشد یموسسه م

 سهک یر نقشهه  .دیه بدسهت آ  یینها یکل ریتصو کی و شده یابیکسب و کار ارز یک از محدوه هایدر هر مترتبه 

ک از آنها با اسهتفاده از  یت مترتبه را در خصوص هریحائز اهم یها سکیکسب و کار و ر یمحدوه ها ،االشاره فوق

(  ) و سهک کهم  یر( 3) متوسهط؛  سهک یر(  ) ؛سک باالیر( 4) باال؛ اریبس سکیر(  ) :کند یر مشخص مینمرات ز

 .سکیبدون ر ای سک حداقلیر

 نیه ا د وشهو  یمه  نیهی تعو ف یتعر موسسه توسطو  استفاده مورد یارهایمع با توجه به سکینقشه رمفهوم 

 .اسهت ل یتعهد داشته باشهد، قابهل    ها سکیاز ر یمتفاوت و تلقی ا درکیاسپان یکه بانک مرکز یدر صورت مفهوم

 .آورده شده است نمونه عنوان به ریزسک یر نقشه

 سکینقشه ر

 سکینوع ر

 سک هایر ریسا ینقدشوندگ نرخ بهره یاتیعمل بازار یاعتبار محدوده کسب و کار

       یت اعتباریفعال

ت یریمد یسک بصورت جهانین ریا

 شود یم

  

 3       وجوه از مردم جذب

 3 4   3 خزانهاسناد بازارها و 

 3 4     انیخدمات مشتر

 3 3 3   یخصوص یبانکدار

 3       4   کل موسسه
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مقهدار  ا یه  انهدازه ز منظهر  ا)سهک  یمنابع در معرض ههر ر  یزان کلیم یابیجه ارزیدر نت یسک ذاتیبرآورد ر

 نوسهانات  و اندازه ن،یتضام دها،یسررس ،متقابل یها طرف یگیپرما) سکیمنابع در معرض رن یت ایفیو ک( سکیر

را  یابیه رزا تهوان  یم عنداللزوم ،یاعتبار تیفیک یابیارز منظور به. شود یر میامکان پذ ..(.و یمتنوع سازان ها، یز

 .انجام داد در بازار موسسه تیموقع و یطیحم یریرقابت پذ درجه ،اتیعمل یدگیچیپ بر یمبتن

 یپارامترها ای و ها شاخص ،ارتباط نیا رد و دریپذ یصورت م یکم یها داده اسا  تا حد ممکن بر یابیارز نیا

کهه   یمهوارد  در ،هرچنهد . ردیگ یمورد استفاده قرار م گوناگون یاه سکیر یها تیفیو کسک یمنابع در معرض ر

بهه   یابیه ارز به ناچهار، ، شود یبا مشکل مواجه م( سک شهرتیبطور مثال ر) خاص سکیک ری یساز یامکان کم

 .ردیپذ یانجام م یفیصورت ک

 یبانک مرکهز  در موجود اطالعاتاز  موسسه، توسط شده ارائه اطالعات بر عالوه،یابیارز نیبه منظور انجام ا

، یرحضهور ینظهارت غ  لیه تحل و هیه تجز وهگهر  .گردد یم ز استفادهین دیمف یخارج اطالعات گونه ا هری و ایاسپان

 یابیه ارز بهه  کمهک  یهها بهرا   ن نسهبت یه کند و ا یه میته را( یموقت یروندها و یدرجه بند جمله از)ییها نسبت

 .شود یقرار داده م( SAD)ها  داده لیتحل و هیتجز ستمیس مختلف، در یها سکیر

اختصهاص داده  سهک  یهر ر یابیبه ارز نییپاو  نییپا-، متوسطباال-، متوسطباال یها نهیگزاز  یکی در خاتمه

 :ر را به همراه دارندیز یشود که هر کدام معان یم

 

 مفهوم يسک ذاتير يابيارز

 باال
موسسه  یگیشود که پرما یتیحائز اهم یها انیسک ممکن است منجر به زیت ریفیا کی مقدار

 .دهد ر قرار یتحت تاث یریطور چشم گه ب را

 باال-متوسط
 یگیکن پرمایشود ل یتیحائز اهم یها انیسک ممکن است منجر به زیت ریفیا کیمقدار 

 ..دهد ینم ر قرار یتحت تاث یریموسسه را به طور چشم گ

 پايين-متوسط
ش یکسب و کار افزا یط عادیت را در شرایریقابل مد یها انیسک، زیت ریفیا کیمقدار

 .دهد یم

 .رخ دهد ینیش بیان اندک قابل پیا زینگردد و  انیسک منجر به بروز زیت ریفیا کی مقدار پايين

 

در  شهاخص ز با اسهتفاده از سهه   یسک نیر ینیب شیپ قابل یروند آت ،یسک ذاتیر یستایا یابیارزافزون بر 

 .گردند یمشخص م حال رشد، ثابت و در حال کاهش

 همچنهین . گهردد  یمه ن ییموسسه و روند آن تع یکل یسک ذاتی، رموزون یان با استفاده از جمع بندیدر پا

و  تخصیص یافتهه  پایینو پایین-باال، متوسط-، متوسطباال یکی ازطبقاتز به یموسسه ن یکل یسک ذاتیر یابیارز

 .شود یز در سه قالب در حال رشد، ثابت و در حال کاهش نشان داده میروند آن ن
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 يداخل تيحاکم -4-2

  « 7سهک یر فرهنهگ  »کیه  و به عنوان باشد می یشرکت تیحاکم اریمع مبتنی بر ؛سکیر تیریمدکنترل و 

 شهده و اجرایی ران ارشد در تمام سطو  سازمان ابالغ یو توسط مد شده فیتعر ره به صراحتیمد هیأت توسط که

 .است، قلمداد می گردد

 :پردازد یر میموارد ز یابیبه ارزویژه  طور به ایاسپان یبانک مرکز ،یت داخلیحاکم با ارتباط در

 توسهط  تفویضهی  اراتیه اخت ،یسهازمان  ههای کارکردو  مقررات ها، تیمسئول وارکردها ک ب،یترک تناسب -

 آن؛ یها تهیکم و هم ترازمرجع  ای و رهیمد هیأت

اینکهه   مترتبه بهوده و  یها سکیزان ریت و میره موسسه مسئول ماهیمد هیأت ،آن بوسیلهکه  ییابزارها -

 .می سازدچگونه سطو  ریسک را با توجه به سرمایه موجود متناسب 

از مهوارد زیهر    را به نحوی ایجهاد مهی کنهد تها     سازمانی فرهنگ ،موسسه رهیمد هیأت آن در که یروش -

 :نمایدنان حاصل یاطم

 .موسسه سکیرکار و  و کسببا  متناسب ،سکیر تیریمدو  یریگ اندازه یندهایفرا پیچیدگی -

تناسب آن بها  و  کار و کسب طیاحتیا و منظم تیریاز مد نانیاطم حصول یبرا یکنترل داخل یها ستمیس -

 .موسسه یها سکیر

 . کند یم تیفعال آن در که موسسه یاقتصاد طیمحو  سکیردورنمای متناسب با  ،ای هیسرما اهداف -

بانهک   رهنمودههای  و برعههده گرفتهه   مقررات راتطبیق  تیمسئول ،رهیمد هیأتکه بر اسا  آن  یروش -

 .ردیپذ یا را میاسپان یمرکز

 .آن امترتبه ب یها سکیر و ها تیبا فعال تناسب آن و موسسه یساختار سازمان -

ار آنهها  یه اخت که در ییابزارهاو واگذار شده  یداخل کنترل ریسک به حسابر در زمینه که  ییکارکرد ها -

 . قرار دارد تا این کارکرد ها را اجرایی نماید

 . ارشد تیریمد خدمات جبرانترتیبات انگیزشی و  -
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 جهدول زیهر   شهر   بهه ر، قابل قبهول و خهوب   یدر چهار گروه ناکارا، بهبودپذ یت داخلیکمحا یابیج ارزینتا

 :باشد می

ت يحاکم يابيارز

 يداخل
 مفهوم

 ناکارا
کنترل و  از مانعا یبا اهمیت در حاکمیت داخلی است به نحوی که موسسه را به مخاطره افکنده و ناکارایی 

 .شود یسک میح ریت صحیریمد

 ريبهبود پذ
برای که مانعی  مخاطره نیافکنده چرابا اهمیت در حاکمیت داخلی است به نحوی که موسسه را به  راییناکا

 .باشد یسک نمیح ریت صحیریکنترل و مد

 .هیچگونه ناکارایی با اهمیت در حاکمیت داخلی وجود ندارد قابل قبول

 قرار دارد یت خوبیموسسه در وضع یت داخلیحاکم خوب

 

 :يريت ريسککنترل و مد -4-3

در تناسهب   هها  با سطح و اندازه آن ریسهک بایستی موسسه نه تنها ترل و مدیریت هر یک از ریسک های کن

موسسات پیشرفته بها  . متناسب باشد نیز های مترتبه با پیچیدگی و میزان پیشرفته بودن فعالیتباید بلکه باشد، 

 ،المللهی در منهاطق مختلهف جغرافیهایی     بهین  ههای  فعالیهت  همچنین انجام باالی محصوالت وو پیچیدگی تنوع 

موسسهات نسهبتاً غیرپیشهرفته کهه در منهاطق       در مقایسه بها تری  های کنترل و مدیریت بسیار پیچیده سیستم

واثر بخشی سیستم های  یتدر ارزیابی کفاو در این راستا  .نیاز دارند ،کنند جغرافیایی محدود و محلی فعالیت می

توجهه مقتضهی    ،ههای مترتبهه   هردو جنبه اندازه و پیچیدگی ریسکبایستی به  ،سککنترل و مدیریت ری داخلی

 :مبذول گردد

مهوارد زیهر را   بها   های مهم و عمده موسسه، بانک مرکزی اسپانیا کفایت و درجه تطبیهق  برای هر کدام از ریسک

 :کند ارزیابی می

 ؛کاهش ریسکو  سازی تنوعمحدود، شامل  خط مشی ریسک -

کنتهرل   ،تفویض اختیهارات ها و  ، تفکیک وظایف، مسئولیتاختیارات شامل ریسک ولیمت واحد سازمانی -

 ؛ ریسک و گزارشات ریسک

 ،پهایش و کنتهرل   ،اتارتباط،شناسهی، پهذیرش   گیری و روش های اندازه سیستم ی شاملابزارهای مدیریت -

  ؛ اطالعاتکفایت ، کیفیت وITهای  سیستم ؛ کیفیت و کفایتای رویهدستور العمل 

در جهایی  ) اقدامات اصهالحی انجام و ( ناکافی)سرمایه ضعیفپایش برای هایی خط مشی و ابزاررا بودن دا -

 ؛(که الزم است

 ؛حسابرسی داخلی برای هر ریسکسالیانه برنامه عملیاتی  -
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 و اکهارا، بهبودپهذیر، قابهل قبهول    ن در یکی ازطبقاتها  ریسک یک ازمدیریت هر کنترل و ارزیابی نتایج 

 :گردند می عیین  زیرتشرخوب به 

 

 مفهوم مديريت ريسککنترل وارزيابي 

 ناکارا
وی که ظرفیت موسسه در اداره ناکارایی در سیستم های کنترل و مدیریت به نح

 .برد زیر سوال می های ذاتی در معرض را ریسک

 ذاتی های مدیریت و کنترل ریسک در سیستم ناکارایی با اهمیت بهبودپذير

 قابل قبول
یسک به نحوی که مانع ر های کنترل و مدیریت در سیستم رایی اندکناکا

 .نمی گرددریسک ذاتی مدیریت 

 خوب
کنترل و مدیریت ریسک در خصوص ریسکهای مترتبه بر فعالیت های  سیستم

 ..موسسه کفایت می کند

 

 : ريسک باقيمانده -4-4

 داخلهی و  حاکمیهت ،ههای ذاتی  کدر مهورد ریسه   جهامع حلیل تجزیه وتیک  ،ریسک باقیمانده در تعیین

 :سطح انجام می شودتحلیل در دو تجزیه و این . شود یمانجام مدیریت و کنترل های  یستمس

و ایهن  صورت گرفته  (شکیالت موسسهشامل سازمان و ت)داخلی کیفیت حاکمیت  ازکلی  ارزیابیاول، یک 

 .گذارد تاثیر می ناگونهای گو کنترل ریسکضعف در این کنترل چگونه بر مدیریت و نقاط که 

های  سیستم ،در معرض آن قرار می گیرد اعتباری که موسسه ههریک از ریسک های مربوطمقابل در دوم، 

 . ایجاد گرددنترل و مدیریت با کیفیت و کفایت متناسب ک

ه توانهد به   داخلی و کنترل و مدیریت عالی نمی حاکمیتریسک ذاتی بسیار باال با یک الزم به ذکر است که 

یک ریسک ذاتی پایین  ،دو مدیریت ناکارآمد باش  حاکمیت داخلی یا کنترلطور کامل حذف شود، در حالی که اگر 

، ارزیابی بانک مرکزی اسهپانیا از ریسهک   در این راستا. ممکن است باعث باال رفتن یک ریسک باقیمانده باال شود

مهوارد   چراکهه  ،خواهد بودمتفاوت و نامتقارن  ،ریتمدیوکنترل حاکمیت داخلی و ریسک ذاتی و  اوزان ،باقیمانده

 حاکمیهت  ،در مقابهل . نماینهد ذف نمی تواننهد آن را حه   د، امانکاهش دهرا تا حدی ریسک ذاتی می توانند  اخیر

 .دنافزایش ده به میزان معناداری ریسک ذاتی را سطح دنخلی ناکارا یا کنترل و مدیریت ریسک ناکافی می تواندا

 مبتنهی بهر  ههر ریسهک   بهرای  ریسک باقیمانده  نمرات سطح نوان یک راهنما برای تعیینجدول ذیل به ع

در به ههر حهال    .ذاتی آن و سیستم های کنترل و مدیریت که موجب کاهش آن می گردند عمل می نمایدریسک 

 . نظر قرار می دهددمداخلی کلی موسسه را نیز  حاکمیت ،ک باقی ماندهنمره نهایی ریستعیین 
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 ابي ريسک باقيماندهارزي
 کنترل و مديريت ريسک

 خوب قابل قبول بهبودپذير ناکارا

ريسک 

 ذاتي

 باال باال باال باال باال

 باال -متوسط باال -باال یا متوسط باال باال -متوسط
متوسط باال یا 

 متوسط پایین

 -متوسط

 پایین
 باال یا متوسط باال

متوسط باال یا متوسط 

 پایین

یا متوسط باال 

 پایین

یا  پایینمتوسط 

 پایین

 پایین
متوسط باال یا 

 متوسط پایین

یا  پایینمتوسط 

 پایین
 پایین پایین

 

. پهایین و  پهایین  –بهاال، متوسهط   -باال؛ متوسط: شود بندی مینمره ارزیابی ریسک باقیمانده بدین صورت 

اعمهال شهده   ههای   مدیریت و کنترل بر مبنای تحلیل ریسک ذاتی و نمره ،همانطور که در جدول ذیل تعیین شده

 .باشد می

 

ارزيابي ريسک 

 باقيمانده
 تعريف

 باال
کهه  حاکمیت داخلی، مدیریت یا کنترل مناسهب   عدمباال یا کیفیت پایین ریسک، همراه با  مقدار

 .متاثر سازدموسسه را  پرمایگیممکن است منجر به زیان قابل توجه موسسه شده و 

 باال-متوسط
ا کیفیت پایین ریسک، همراه با عدم حاکمیت داخلی، مدیریت یا کنترل مناسهب کهه   مقدار باال ی

 .ممکن است منجر به زیان قابل توجه موسسه شود

 پايين -متوسط
زیان هرگونه  بدان معناست که، کنترل و مدیریت ریسک حاکمیت داخلیو کیفیت ریسک و  مقدار

 .قابل مدیریت است کار عادی موسسهکسب و بینی محدود به مواردی است که درقابل پیش 

 پايين
مقدار و کیفیت ریسک و حاکمیت داخلی، کنترل و مدیریت ریسک بدان معناست که هرگونه زیان 

 .بوده و به طور کامل در کسب و کار موسسه قابل مدیریت است کم قابل پیش بینی

 

مهثالً ریسهک   ) .شهود  سک استفاده مینیز به عنوان فاکتور اضافی در تحلیل ری حرکت روندعالوه بر این، 

 (صعودی، ثابت یا نزولی باشد

آن تعیهین   روند، ریسک باقیمانده کلی موسسه و گوناگونهای  ریسکموزون و از طریق مجموعه پایان در 

پهایین   -باال، متوسط -باال، متوسط: شود می نمره بندیارزیابی ریسک باقیمانده کلی نیز به این صورت . می شوند

.مهی باشهد   یبهه صهورت صهعودی، ثابهت و نزوله      ،ریسهک باقیمانهده کلهی   روندشهایان ذکهر اسهت    . ینپایو 
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 حاکميت شرکتي  -4-1

و  حاکمیتی موسسه ارتباطات بین بدنهشود، که از  مربوط می بیرونی حاکمیت شرکتیاین بخش به ارزیابی 

ت أنشه ..( .گذاران، مشهتریان و  ران، سپردهگذا سهامداران، سرمایه)ثالث  منافع اشخاصبا  آن مدیره هیأت ویژهبه 

 .می گیرد

خواهد بهود کهه عنهد اللهزوم     مبتنی بر گزارش حاکمیت شرکتی موسسه  بیرونیارزیابی حاکمیت شرکتی 

 کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار (درجه تطبیق با رهنمود های حاکمیت شرکتی متحد الشکل تایید شده بوسیله

CNMV)76  ملحوظ نظر قرار خواهد داد 3116می  33در تاریخ. 

قبهول و   قابل -بهبود پذیر -ناکارا: شود ن صورت امتیازبندی میبدیحاکمیت شرکتی با مفهوم زیر یابی زار

 :بخو

 

حاکميت ارزيابي 

 شرکتي
 مفهوم

 ناکارا

 ،کهارکردی بدنهه حهاکمیتی   ساختار، ترکیهب   ،حاکمیت شرکتی به عنوان مثالعمده در  ناکارایی

گروههی   عهامالت درون ت مهرتبط و یها  بها اشهخاص   داران موسسه یا ویژگی تعامالت سهامساختار 

 .ایجاد کندتهدیدی برای موسسه 

 بهبود پذير

به عنوان مثال  .ناکارایی با اهمیت در حاکمیت شرکتی به نحوی که موسسه را با خطر مواجه نسازد

 ،ت عمده بها اشهخاص مهرتبط   وجود تعامال ،ترکیب یا کارکردهای بدنه حاکمیتی ،ساختار نادرست

 .وغیره مدیره هیأتیف ناکافی به بخشی از تخصیص وظا

 .اندازد ه خطر نمیب ناکارایی کم در حاکمیت شرکتی که موسسه را قابل قبول

 .خوبی داردحاکمیت شرکتی رسد موسسه  به نظر می خوب

 

 :ريسک موسسه دور نماي -4-6

از  کلیدی یک جنبه امر این .گردد فوق الذکر تعیین میهای  ارزیابی دورنمای ریسک موسسه براسا  کلیه

 موسسات اعتبهاری بایهد بهر    کهاست سرمایه  ی ازسطحتعیین کننده  چرا که می گرددمحسوب ماتریس ریسک 

ه بهاالتر باشهد،   ریسک یک موسسه  در واقع هرچه دورنمای. نگهداری نماید بانک مرکزی اسپانیا مبنای مالحظات

 .خواهدبودبیشتر  سطح نگهداری وجوه مالکانه آن ،زارش زیانهای باالتر در آیندهبواسطه احتمال گ
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را فراهم  77امکان تعیین دورنمای ریسک نظارتی ،مقایسه دورنمای ریسک موسسه با وضعیت پرمایگی آن

کهزی  بانهک مر  دغدغهباشد،  در تعادلدورنمای ریسک موسسه و وجوه مالکانه آن میزان  مواقعی که در .می آورد

 . دورنمای ریسک نظارتی نیز کمتر خواهد بود نتیجتاً اسپانیا در مورد آن موسسه کاهش یافته و

امتیازبنهدی  با مفاهیم زیهر   پایینو پایین  -متوسط، متوسط -باال، باال :ریسک موسسه به صورت دورنمای

 :شود می

 

  دورنماي

 ريسک موسسه
 مفهوم

 باال

ناکارایی در حاکمیت ریسک ذاتی باالی موسسه،  تبعبه  آتی مشکالتبا مواجهه موسسه  ریسک باالیی در

. وجود دارد، های موسسه نیستند که متناسب با فعالیتوکنترل داخلی  های مدیریت سیستم یاداخلی  یاشرکتی 

ترازنامه یا صورت )دارد و موقعیت مالی و اقتصادی موسسه باالیی تمرکز معین کسب وکار  محدودهبر  موسسه

 کند نعکس میاختاری بسیار جدی را از نظر نقد شوندگی یا سودآوری مهای س ضعف( ی درآمدب حسا

 باال -متوسط

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

. وجود دارد ی موسسه نیستند،ها اسب با فعالیتهای مدیریت وکنترل داخلی که متن شرکتی یا داخلی یا سیستم

ترازنامه یا صورت )بر محدوده معین کسب وکار تمرکز باالیی ندارد و موقعیت مالی و اقتصادی موسسه  موسسه

 .های ساختاری بسیار جدی را از نظر نقد شوندگی یا سودآوری منعکس نمی نماید ضعف( حساب درآمدی 

 پايين -متوسط

های مدیریت  ا مشکالت آتی به تبع ریسک ذاتی کم موسسه، سیستمبمواجهه موسسه  ریسک پایینی در

. داردوجود  ،های موسسه می باشند که متناسب با فعالیت اخلی و حاکمیت شرکتی و داخلی خوبوکنترل د

ترازنامه یا صورت )معین کسب وکار تمرکز باالیی ندارد و موقعیت مالی و اقتصادی موسسه  بر محدوده موسسه

 .هیچگونه ضعفی را از نظر نقد شوندگی یا سودآوری منعکس نمی نماید(  حساب درآمدی

 پايين

های  کم موسسه، سیستمخیلی با مشکالت آتی به تبع ریسک ذاتی پایینی درمواجهه موسسه  یسک بسیارر

وجود  ،های موسسه می باشند که متناسب با فعالیت مدیریت وکنترل داخلی و حاکمیت شرکتی و داخلی خوب

ترازنامه یا )معین کسب وکار تمرکز باالیی ندارد و موقعیت مالی و اقتصادی موسسه  بر محدودهموسسه . ددار

 .هیچگونه ضعفی را از نظر نقد شوندگی یا سودآوری منعکس نمی نماید( صورت حساب درآمدی 

 

نهد ریسهک   رو نمونهبه عنوان ) .شود تحلیل ریسک استفاده میتجزیه ونیز به عنوان فاکتور اضافی در  روند

 .(باشد صعودی، ثابت یا نزولی می
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 :پرمايگي تجزيه وتحليل -4-1

 موسسه وجوه مالکانه نگهداری شدهو کیفیت  سطح ،اعتباری موسسههر  پرمایگیتحلیل  تجزیه و بمنظور

الکانه مهورد  با وجوه ممیزان آن  ارزیابی می گردد و(  81درصد الیه دوم ،79، درصد الیه اول78اصلی درصد سرمایه)

 کهه  مهواردی شهامل  ) مقایسهه مهی شهود     قرار دارد،هایی که بانک در معرض آن  نیاز برای پوشش کلیه ریسک

  38شده و همچنین آنهایی که به عنهوان ریسهک ههای رکهن      یالزام ،سرمایه نظارتینگهداری  ها خصوص آندر

 (. اند شده بندی طبقه

نیهز مهورد    ،متعهد استدر خصوص نگهداری آن وسسه م نظارتی کهسرمایه  سطح ،همچنین در این بخش

 نگهداری وجهوه مالکانهه  در برآورده نمودن الزامات  ،ارزیابی قرار می گیرد تا بررسی شود که آیا برنامه سرمایه ای

در این راستا فرایند بازنگری نظارتی اجرایی توسط بانک مرکزی اسپانیا به شرحی  .در آینده نزدیک مناسب است

 . نمایدمی  ی نقشتحلیل ایفا هنمود مربوطه در  گردید به عنوان بخشی ضروری در این تجزیه وکه در ر

 :طبقه بندی شده است مفاهیم ذیلضعیف و خیلی ضعیف با  ،خوب، قابل قبول :موسسه به صورتپرمایگی 

 

ارزيابي 

 پرمايگي
 مفهوم

 خوب
گهذاری سهرمایه ای و    هدف ،وجوه مالکانهکیفیت . باالتر از حداقل مورد نیاز است وجوه مالکانهسطح 

 .برنامه ریزی سرمایه ای مناسب هستند

 قابل قبول
کیفیت وجوه مالکانه و ههدف گهذاری سهرمایه ای    . سطح وجوه مالکانه باالتر از حداقل مورد نیاز است

 .برنامه ریزی سرمایه ای مناسب بوده لیکن مبین برخی نقاط ضعف می باشد .مناسب هستند

 ضعيف
کیفیت وجوه مالکانه ناکافی بوده و ههدف گهذاری   . سطح وجوه مالکانه باالتر از حداقل مورد نیاز است

 .سرمایه ای فشرده است و ضعفهایی در برنامه ریزی سرمایه ای وجود دارد

 خيلي ضعيف
 کیفیت وجوه مالکانه کامال ناکهافی بهوده و ههدف   . سطح وجوه مالکانه کمتر از حداقل مورد نیاز است

 .گذاری سرمایه ای فشرده است و ضعفهای جدی در برنامه ریزی سرمایه ای وجود دارد
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سهتفاده  پرمهایگی ا  تحلیهل  تجزیهه و در  دیگهر به عنوان یک عامل  وجوه نگهداری شده همچنین روند

 (ثابت یا نزولی باشد صعودی، خواه وجوه مالکانه) .شود می

 يبازرس  و اولويتي ريسک نظارت دورنماي -4-8

آن مهی باشهد،   ریسک نظهارتی   دورنمای موسسه که مبیندر ماتریس ریسک  ،فوق الذکر امتیازاتتمامی 

 .می گرددخالصه 

قبلهی   فهردی ههای   کمی از ارزیابیه یک سنجصرفاً  ،ریسک نظارتی دورنمای باید توجه داشت که ارزیابی

 و گردد نیز می( یقضاوت) موضوعیمهم ی اجزاشامل  و محسوب شده کلی افزون برآن یک ارزیابیبلکه  باشد، نمی

 . ملحوظ نظر قرار می دهدنیست را آوری های کمی و کیفی که قابل جمع  بسیاری از جنبهلذا 

 :می باشدریسک به شر  زیر ساهداف سه گانه ماتری

 .بخشد تسهیل میرا بکار می روندریسک نظارتی  تصور اجزایی را که در تعیین دورنمای -

به نحوی که موجهب   می نماید برقراررا ریسک نظارتی  دورنمایماتریس ریسک و های  ارتباط بین سلول -

 .عملیاتی گوناگون می گرددهای  و بخش معیارهای بین ادارات ارتقاء همسانی

ههای   ریهزی بهتهر فعالیهت    برنامهه  ، موجبمتمرکز شوند بر آن هایی که منابع نظارتی باید با تعیین بخش -

 .شود نظارتی می

 بهاال،  -بهاال، متوسهط   :ریسهک نظهارتی بهه صهورت     س ریسک، دورنمایاده از طبقه بندی ماتریبا استف

 .شود پایین و پایین با تعاریف ذیل امتیاز بندی می -متوسط 

 دورنماي

 ريسک نظارتي
 مفهوم

 باال

و  شهرکتی داخلی یها   حاکمیت ،انباشتهسودهای  ،وجوه مالکانه نگهداری شدهموسسه،  راهبرد سرمایه ای

ههای مترتبهه    و ریسهک  اقدامهای در دست  یتبرای فعال به وضو های کنترل و مدیریت ریسک  سیستم

 .رسند موسسه ناکافی به نظر می

 باال -متوسط

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

ههای مترتبهه موسسهه     و ریسهک  اقدامهای در دست  یتهای کنترل و مدیریت ریسک برای فعال سیستم

 .رسند ناکافی به نظر می

 پايين -متوسط

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

ههای مترتبهه موسسهه     و ریسهک  اقدامهای در دست  های کنترل و مدیریت ریسک برای فعالیت سیستم

 .رسند اسب به نظر میمن

 پايين

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

ههای مترتبهه موسسهه     و ریسهک  اقدامهای در دست  های کنترل و مدیریت ریسک برای فعالیت سیستم

( دورنمای ریسک ذاتهی  ) یتهای موسسه لرسند وعالوه بر آن ریسک های مترتب با فعا مناسب به نظر می

 .کم هستند
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ایهن  . نماید نظارتی موسسه را تعیین می  ی موسسه، اولویتسیستم اهمیتریسک نظارتی همراه با  دورنمای

 :می شودطبقه بندی به شر  زیر  4تا   سطو  اولویت از شماره 

 

اولويت 

 نظارتي
 مفهوم

1 
 یقابل اعمال برای موسسات سیستم .حضوری دائم و فشرده  ل بازرسیتحت نظارت دائم، مشمو: یاولویت حداکثر

 .باشند یریسک نظارتی باال م یدورنما یت یا موسساتی که دارایبا اهم

2 
کهه   یا موسسهات ی یستمیموسسات س یقابل اعمال برا. باشد یمشمول بازرسی متناوب م،ش خاصیپا: اولویت باال

 .باشند یباال م متوسط به یسک نظارتیر یدورنما یدارا

 .باشند یم یعاد یتحت برنامه بازرس یکه مشمول بازرس یموسسات عاد یقابل اعمال برا: یاولویت عاد 3

4 

 ،ت کهم ین اندازه کوچک با سطح فعالیموسسات بدون هرگونه مشکل خاص و همچن یقابل اعمال برا: اولویت پائین

آنهها بها    یا ممکن است بازرسه یخاص نداشته و  یه بازرساز بیر موسسات که نیر مجموعه سایت به عنوان زیوضع

 .انجام شود ،ردیگ یصورت م یتناوب کمتر از آنچه در مورد موسسات عاد

 

 .باشد ریسک همراه می دورنمایهر ریسک و گزارش  تفکیک اجزاءماتریس ریسک با 

ههای   ه و اولویهت ریسک نظارتی موسسه  که دورنمای بودهیک جمع بندی مختصر  ،ریسکدورنمای ارش گز

های نظارتی باید بر  هایی را که فعالیت این گزارش همچنین جنبه. ی نمایدح میشرتنظارتی بانک مرکزی اسپانیا را 

مک ک در خصوص ابعاد بازرسی هاریزی  به برنامه ورا مشخص ( های بازرسی موسسه  اولویت)تمرکز کنند  روی آن

 .نماید می

و  مشخص نمهوده ی هستند را اصالح محدوده هایی که نیازمند اقدامات ،ءضادر نهایت، این گزارش عنداالقت 

متضهمن کهاهش    که را اهداف نظارتی موسسه ،ینظارت راهبرد همچنین ،نماید میراهبرد نظارتی موسسه را ایجاد 

ص برای نیل بهه ایهن اههداف مشهخ     برنامه های زمان بندی شدهدورنمای ریسک نظارتی همراه با اقدامات الزم و 

  .کند را تعیین می دباش می

 .شود رسانی می به روز (یضرور مواقعو یا در )یک بار  یسالحداقل ریسک  دورنمای گزارش
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 :انهيسال عملياتيهاي  و برنامه يچارچوب نظارت -4-2

ایهن   .شهود  ایجاد مهی  هر موسسهاهمیت سیستمی ریسک نظارتی و  با توجه به دورنمایچارچوب نظارتی 

حهداقل سهالی   چارچوب نظارتی . شود را شامل می ی قابل اعمالنظارت اقدامات نظارتی و شدت راهبرد ،چارچوب

 .شود یک بار و یا در مواقع ضروری به روزرسانی می

 :چارچوب نظارتی شامل

 ماتریس ریسک -

 .شود نظارتی موسسه را شامل می های بازرسی و راهبرد نظارتی که اولویت ریسک دورنمایگزارش  -

 :(سازمانی)موسسات  دورنمای گزارش -

سهاختار   ،اشخاص مرتبطسهامداران، : ی شاملسازمان جنبه هایدر مورد  کلیاطالعات  ؛سازمانی دورنمایگزارش 

دورنمهای   ،مدیره  هیأتدورنمای  ،نمودار سازمانی بدنه حاکمیتی و اجرایی ،اساسنامه، کنترل موثرگروه اقتصادی، 

گهزارش   .گیهرد  بهر مهی   را در غیهره موسسه و  و قوتنقاط ضعف  ،کار کسب و یها حوزه ،بدنه کنترلی و مدیریت

 .ی نمایدح میشرتموسسه را  حاکمیت شرکتی در حقیقت سازمانی دورنمای

کهه در  را وظایف مشخصی  نمود پیدا کرده و عملیاتی نظارتی سالیانههای  چارچوب نظارتی در قالب برنامه

عملیهاتی بها   برنامهه  عنداللزوم  و دکن بیان میبا جزئیات مربوطه را  دهدهر موسسه در طول یک سال باید انجام 

 . همراه می گرددسیستم بانکی کلی  ارزیابی وضعیت

بانهک   کمیسیون اجرایهی به  ،(ای به صورت دوره)در فواصل معین  واطالعات مرتبط با آن چارچوب نظارتی

ارائهه   کمیسهیون اجرایهی  تصویب بهه  هرساله جهت  انهیسال عملیاتیبرنامه  .منعکس می گردد 83مرکزی اسپانیا 

 . شود می

 :همکاري با ساير ناظران ،المللي هاي بين گروهبرنظارت  -1

مناطق مختلف جغرافیایی گسهترده   ودر کشورهای خارجی  موسسات اعتباری بزرگفعالیت که از آنجایی 

 .ب می شودمحسوها  یک بخش ضروری از وظایف آن ،، همکاری میان ناظراناست  شده

اسهپانیایی کهه در   موسسهات   نظارت یکپارچه براش به عنوان  نقش دوگانه اجرایبانک مرکزی اسپانیا، در 

نمایند، کامالً به این  و نیز به عنوان ناظر میزبان موسسات خارجی که دراسپانیا فعالیت می خار  فعالیت می نمایند

المللهی قلمهداد    ههای بهین   اساسی از نظارت بر این گروه بخشبوده و همکاری میان ناظران را یک  واقفهمکاری 

 .نماید می

زیهادی از   های همکاری های متقابل و چند جانبهه بها تعهداد   پروتکل  ،بانک مرکزی اسپانیا ،استاردر این  

هها در چهارچوب    ایهن پروتکهل   .امضاء نموده اسهت  ،های مشترک و منظم داردهمکاری آنها با  اًکه عمدت کشورها
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نظهارت   کمیته منتشره توسط "  8موثر اصول اساسی برای نظارت بانکی"با در نظر گرفتن  متقابلهای  تمسئولی

بر و همکاری در نظارت  تبادل اطالعات موسسات تحت نظارت در کشورهاایجاد شده و شامل تعهدات  ،بانکی بال

 .باشند میقی اخال و ای حرفهدر تطبیق با استانداردهای ها  و نیز انجام این فعالیتآنها 

برای توافق در  کشورها سایربا ناظران را منظمی  مالقات هایبانک مرکزی اسپانیا   ،ها در نتیجه این پروتکل

های کاری و تبادل نظرات و اطالعات ویهژه در موسسهات تحهت نظهارت برگهزار       های فعالیت و روشیه زمینه رو

همکاری برگهزار   خط مشیبه عنوان مرحله جدیدی از این  84ناظران هم اندیشی اخیراً جلساتی پیرامون. نماید می

نقهش فعهالی را در دعهوت و برگهزاری      همهان، یشده است که بانک مرکزی اسپانیا در آن به عنوان کشور نهاظر م 

همچنین بانهک  . نماید ایفا می می کنند،برای موسسات اسپانیایی که در خار  فعالیت  هم اندیشی هاجلسات این 

کنند نیهز   برگزار می کشورها سایرناظران که  هم اندیشی به عنوان کشور ناظر میزبان، در جلسات مرکزی اسپانیا

   74 31 /.می نمایدشرکت 
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 اعتباري هاي موثر بر موسسات تعريف ريسک: 1پيوست 

 

 خهود منهدر  در قهرارداد   تعهدات ه ب (مدیونین)بواسطه آنکه بدهکاران ،ایجاد زیاناحتمال : ریسک اعتباری

  .ریسک طرف مقابل نیز گفته می شود به آن ضمناً. نمی نمایند عمل

در نتیجهه تمرکهز    وقوع زیان با اهمیت که می تواند حیات آتی موسسهه را احتمال  :اعتباریتمرکزی ریسک 

  .اندازد به مخاطره،اعطای تسهیالت به گروه کوچکی از وام گیرندگان یا دارایی های مالی کامال همبسته

سهرمایه گهذاری و   )که حقوق مالکانه موسسه در سایر شهرکتها  ریسکی است  :ق صاحبان سهامحقوریسک 

 حقوق صاحبان سههام منهدر  در  شامل ریسک این امر .گردد مواجه با کاهش ارزش مالی ،(مشارکت حقوقی

 .شود نمی دفاتر تجاری

 ورد محصوالت قابهل معاملهه  در م بازارهای قیمت  نتیجه حرکات معکو در  وقوع زیاناحتمال : ریسک بازار

 . قرار دارد در ارتباط با آنهاموسسه عملیات که 

خارجی شامل  اسعارساختاری در  وقوع زیان در نتیجه خالص وضعیت هایاحتمال  :نرخ ارزریسک ساختاری 

نگههداری   جهت فروشکه ی یها دارایی استثنایبه  ،خارجی اسعارهای مالی دائمی در  ریسک ناشی از دارایی

 .ده استش

و  نامناسهب تکنیکهها یها منهابع انسهانی      ،هاسیستمفرایندها،  وقوع زیان درنتیجهاحتمال  :عملیاتیریسک 

شامل ریسک  .می باشد خارجیرخداد های ها یا منابع مذکور یا  سیستم ،فرایندها در قصوردلیل  همچنین به

 .قانونی نیز می گردد

 موسسهه  سود آوریاشی از تاثیر بالقوه نوسانات نرخ بهره بر ن وقوع زیاناحتمال : نرخ بهرهساختاری ریسک 

 .های موسسه می باشددارایی خالص بر ارزش  یا

 وقوع زیان هنگامی که موسسه جهت ایفای تعهدات پرداختی خود نقدینگی کهافی  احتمال :ینگیریسک نقد

 .در اختیار ندارد

 بهر توانهایی  کهه  ( اخلی یها خهارجی  د) رضیهای معکو  فوقوع زیان ناشی از رخداداحتمال : ریسک تجاری

و بهه تبهع مهورد    ( درآمدحساب ورت ص)بر سود آوری موسسه  متعاقباً خود ودستیابی به اهداف موسسه در 

 . گردد می ،اخیر بر پرمایگی موسسه تاثیر منفی خواهد گذاشت
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تبلیغهات منفهی   ممکن است منجهر بهه    و ههایی که توسط موسسه انجام شد ناشی از فعالیت: ریسک شهرت

و می تواند منتج به از دسهت رفهتن اعتمهاد عمهومی      در مورد اقدامات و ارتباطات تجاری آنها گرددعمومی 

 . و پرمایگی آنها گردد موسسات

 

 ماتريس ريسک کاهشي: 2پيوست 

 

 سک کاهشییس ریماتر یموسسات مال

 روند/یسک ذاتیر سکینوع ر
ت یحاکم

 یداخل

ت یریکنترل و مد

 سک یر
 روند/ ماندهیباق یها کسیر

 ( )ش یدرحال افزا/کم یاعتبار

 ( 3)خوب 

 ( )ش یدرحال افزا/کم (3)قابل قبول 

 کم-متوسط ناکارا کم یتمرکز اعتبار

 کم-متوسط خوب کم-متوسط اوراق بهادارمالکانه

 (6)ثابت /کم-متوسط ( )ناکارا  (4)ثابت /کم بازار

 یاقالم باال یسک ارزیر

 ترازنامه
 (9)ثابت /ادیز-متوسط (8)ر یبهبود پذ (7)ثابت /کم-وسطمت

 (  )ر یبهبود پذ (1 )ش یدرحال افزا/ کم یاتیعمل
درحال /کم-متوسط

 (3 )ش یافزا

 (  )ثابت /کم (4 )خوب  (  )ثابت /کم ینقدشوندگ

سک نرخ بهره در دفتر یر

 یبانک

در حال /کم-متوسط

 (6 )کاهش 
 (7 )ناکارا 

ال درح/ادیز-متوسط

 (8 )کاهش

 ( 3)ثابت /کم (31)قابل قبول  (9 )ثابت /کم سک هایر ریسا

 متوسط خوب کم-متوسط یتجار

 کم قابل قبول کم ( یخوش نام)شهرت 

ها و  سکیمجموع موزون ر

 کنترل ها
 (34)ر یبهبود پذ (33)ش یدرحال افزا/کم

درحال /کم-متوسط

 ( 3)ش یافزا

 (36)خوب  یت شرکتیحاکم

 (37)ش یدرحال افزا/کم-متوسط سک موسسهیر یدورنما

 (38)ثابت /قابل قبول  یگیپرما یابیارز

 (39)ش یدرحال افزا/کم-متوسط یسک نظارتیر یدورنما

 یبل یستمیموسسه س

 3 یت نظارتیاولو
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