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 خالصه مدیریتی 

نفع گیری ذیر تسهیالت و تعهدات کالن است که عموماً با شکلبانکی تمرکز ب ریسک اعتباری در شبکٔه دهندٔهین عوامل شکلترمهمیکی از 
نفع شناسایی ذی ،رواینآورد. ازت اعتباری به ارمغان میسساها و مٔوبرای بانکرا در صورت نکول واحد در مشتریان، احتمال باالی زیان 

ای هبال، بلکه در دستورالعمل ظیم رهنمودهای کمیتٔهتنها در تننه و تعهدات کالن منتج از آنواحد و مدیریت ریسک ناشی از تسهیالت 
 توجه واقع شده است.ربط در کشورهای مختلف موردذی

دیگر آن نیز  دو نسخٔه ،های گذشتهابالغ شد و در طول دهه شبکٔه بانکیبه  ۱۳۸۲ین بخشنامه در این زمینه در سال نخستدر ایران نیز 
نفع واحد در برخی مطالعات بر نقش کلیدی ذی تٔاکیدحجم باالی مطالبات غیرجاری در کشور و دلیل به باوجوداین،تدوین و اجرایی شد. 

نفع های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذی(، در این پژوهش بررسی چالش۱۳۹۵علی، ، نبوی، و نجفیرگیری این مطالبات )مهرپروشکل
 کشور دنبال شد. شبکٔه بانکیواحد در تسهیالت و تعهدات کالن در 

 و هند، و مقایسٔه ،های کشورهای نمونه مشتمل بر امارات، اندونزیو دستورالعمل کمیتٔه بالرهنمودهای  ی، مطالعٔهحوزٔه مقرراتدر 
کمیتٔه رهنمود  ٔهاولی نامه به نسخٔهبیانگر نزدیکی نسبی رویکرد این آیین تنهانه و تعهدات کالن نامٔه تسهیالتآیینهای با نسخهها آن تحلیلی

اند، بلکه گذر این کشورها به بال سه که تنظیم شده کمیتٔه بالدوم این رهنمود در  از نسخٔه های کشورهایی است که پیشدستورالعملو  بال
هایی و کاستی کشور با کشورهای نمونه شبکٔه بانکیشکاف بین رویکرد  ییدکنندٔهگیری ریسک فوق نیز اثرگذار است، تا حدودی تٔادر اندازه

نفع واحد در حتی ضرورت طراحی معیارهای بیشتری برای شناسایی ذی ستانداردهای موجود است، و در گام نخست،نسبت به حداقل ا
 نامٔهاز شمول تسهیالت و تعهدات کالن در آیین اموارد مستثن ازآنجاکه ،شود. همچنینمشاهده می کمیتٔه بالجدید رهنمود  مقایسه با نسخٔه

های کشورهای و دستورالعمل کمیتٔه بالنهایی رهنمود  توجه در نسخٔهتر مورد گستردهصرفاً مبتنی بر برخی نهادهای خاص است و دامنٔه علیف
 نامٔه تسهیالتآیینبانکی و معطوف به خدمات تسویه در گروه موارد استثنا در های بیندهد، حداقل شمول خطرپذیرینمونه را پوشش نمی

 شود.ت کالن پیشنهاد میو تعهدا
نفع واحد و مدیریت ریسک تسهیالت و های مقرراتی در شناسایی ذیتری در مقایسه با چالشکه نقش کلیدی ،های اجراییچالش در

اساس واحد انجام شد. بر نفعسامانٔه ذیهای طراحی و شرکت شبکٔه بانکیکنند، برگزاری جلساتی با نمایندگانی از تعهدات کالن ایفا می
های اجرایی تحت پوشش قرار داد، به مشکالتی چالش شناسایی را در مدیریت این ریسک در حوزٔه خروجی این جلسات که صرفاً مقولٔه

 ند ازاسازمانی است. این مشکالت عبارتها نیازمند راهکارهای فراسازمانی در کنار راهکارهای درونکردن آناشاره شد که برطرف
 ودِنب، شبکٔه بانکینفع واحد در کل شده، عدم امکان شناسایی ذیسنجیو صحتبهنگام های اطالعاتی پویای به سامانه نداشتندسترسی

 نکردنعطایی، ارزیابیواحد در تصمیم تسهیالت ا نفعسامانٔه ذینفع واحد، عدم بازدارندگی الزم های تکمیلی در شناسایی ذیدستورالعمل
 .صوریهای نامهوکالت اندیشی در حوزٔهو عدم چاره ،روجی سامانهمرکزی از خای بانک دوره

بندی ها طبقهو جزو وظایف بانکاست بازدارندگی الزم در تصمیم تسهیالتی و اعتباری امری داخلی  هرچند مقولٔه ،یادشدهاز بین موارد 
های تکمیلی، عدم دستورالعمل ودِ نب، شبکٔه بانکی نفع واحد در کل)مشتمل بر عدم امکان شناسایی ذیها آن ی ازبزرگشود، بخش می

مرکزی و یا همکاری دیگر اندیشی توسط بانک ( نیازمند چارهواحد نفعسامانٔه ذیای خروجی اندیشی و ارزیابی دورهبرگزاری جلسات هم
های اطالعاتی به سامانه نداشتناست )دسترسی شبکٔه بانکیعنوان مقام ناظر به بانک مرکزیتوسط ها آن و مطالبٔه بانک مرکزیها با سازمان
 های صوری(.نامهوکالت اندیشی در حوزٔهشده، عدم چارهسنجیو صحتبهنگام پویای 

های برتر و بیشتر مبتنی بر هماهنگیزمان باالربط در خصوص موارد با نهادهای ذی مرکزی همکاری الزمِشود که مشاهده می ،روازاین
پیشگیری از  نامٔهانتظار هدف کلیدی آیینسطح مورد ،ترتیباینبهنیاز است، تا های اطالعاتی موردو پایگاه هارویه یارتقاسازمانی در بین

شناسایی روابط اشخاص،  برداری از سامانٔهو بهره ،در تهیه، اجرا بانک مرکزیانباشت مطالبات غیرجاری بانکی در این حوزه و مبتنی بر الزام 
و کنترلی اشخاص حقیقی و حقوقی  ،نفع واحد و اشخاص مرتبط در تشخیص روابط سببی و نسبی، مالی، مالکیتی، مدیریتیمشتمل بر ذی
 شود. تٔامینصورت موازی اعتباری نیز به مٔوسساتبا یکدیگر در 
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 و تعهدات کالن  التیواحد در تسه نفعیذ ییشناسا ییو اجرا یمقررات یهاچالش

۱ 

 مقدمه .۱
ها برای بانک ۲تواند به ریسک تمرکزمی ،در مقایسه با دیگر مشتریان ۱نفعانمقابل یا ذیاز طرفین  بانکی با گروهی خاص ارتباطات گستردٔه

المللی ناظران بانکی مطرح شد و با گذر زمان، در کنفرانس بین ۱۹۸۸بار در سال نخستینشود. این ریسک منجر اعتباری  مٔوسساتو 
 ر صنعتبتدوین و ارائه شد. این نوع تمرکز  ۳ناظران بانکی بال مباحث مربوط به مدیریت آن تکامل پیدا کرد و در قالب رهنمودهای کمیتٔه

یک  منزلٔه، این ریسک بهوجود آورد. در حقیقتها بهریسک اعتباری برای بانک ی را در عرصٔهتنهایی مشکالت بسیارتواند بهبانکداری، می
نفعان و تمرکز ارتباط بین ذی واسطٔههای آن بهبانک یا کل دارایی های بزرگ نسبت به سرمایٔهاست که در آن امکان وجود زیان 4خطرپذیری

هستند، بلکه  5های کالنخطرپذیری کنندٔهمنعکس تنهانه زرگهای نسبتاً بنفع واحد وجود خواهد داشت. این نوع زیانذی برطرپذیری خ
 دنبال دارند. اعتباری را نیز به نیافتٔههای تحققامکـان وقوع درصـد بـاال و غیرعـادی زیان

های اطالعاتی قوی و ها باید به سامانهکه بانکاست شده  تٔاکیدبر این موضوع  ،کمیتٔه بالدر اصول مدیریت این ریسک در  روازاین
بتواند ریسک اعتباری موجود ها آن مدیریت بانک به کمک کهنحویبه ،تحلیل تجهیز شده باشندوهایی برای تجزیههمراه روشبه مستحکم
و اطالعات کافی در مورد ترکیب پرتفوی اعتباری جهت شناسایی هرگونه ریسک  نداقالم مندرج در ترازنامه و زیرخط را مدیریت ک در کلیٔه

 تمرکز را در اختیار قرار دهد.
در سطح هر خطرپذیری و کل  تنهانهو کنترل ریسک اعتباری خود  ،کردنیهایی برای شناسایی، کمّها باید به روشبانک ،بنابراین

عنوان مصادیقی از ریسک به 7های مرتبطو گروه 6نفعان واحدذی سطح نترل این ریسک درو ک ،کردنپرتفوی، بلکه جهت ردیابی، مقداری
شده در ارزیابی دقیقی از مقدار عدول از حدود تنظیمای، دوره صورتبه باالموارد  برتجهیز شده باشند و با بررسی میزان تمرکز  8تمرکز

 سطوح مختلف ارائه کنند. 
به اطالعات دقیقی برای  نخستدر گام  تنهانه - نفع واحدویژه در سطح ذیبه - ها برای مدیریت این ریسکبانک ،ترتیباینبه

ها و های متناسب با پیچیدگیای بررسی شود، بلکه باید از روشدوره صورتبهنفعان نیاز دارند که صحت و سقم آن باید شناسایی این ذی
مدیریت این ریسک در بانک،  فراینداثربخشی  ،در حقیقت خود برخوردار باشند. ل آن در مجموعٔهسطح این ریسک برای سنجش و کنتر

نفع واحد دارد. البته در کنار کیفیت در دسترس جهت شناسایی ذی های اطالعاتی ای به کیفیت سامانهمالحظهبستگی قابل   نخستدر گام 
ر سرعت شناسایی و در نهایت سنجش دقیق و کنترل زیرا د ،نیز اهمیت باالیی داردها آن بودنهنگامو ب جزئیاتهای اطالعاتی، این سامانه

 های راهبردی مدیریتی در این زمینه اثرگذار است. گیریمناسب این ریسک و دقت تصمیم
های موجود در ه شکافآن و با توجه ب در واکنش به اهمیت مدیریت این ریسک و غفلت بسیاری از کشورها از نقش بالقؤه ،در نتیجه

المللی در این زمینه نفع واحد در بخش بانکی کشورهای مختلف، تدوین رهنمودهایی در سطح بینمدیریت ریسک اعتباری منتج از ذی
در دستور کار قرار گرفت، و سپس در سطح کشوری نیز مقرراتی همسو با رهنمودهای فوق طراحی و به اجرا گذاشته شد.  کمیتٔه بالتوسط 

دنبال شده است، حجم باالی  بانک مرکزیهای بخشنامه از طریقالمللی بین همسو با رویٔه ۱۳۸۰ این رویه از اوایل دهٔه هرچنددر ایران نیز 
(، ۱۳۹۵علی، ، نبوی، و نجفیرگیری این مطالبات در کشور )مهرپرونفع واحد در شکلمطالبات غیرجاری در کنار شناسایی نقش کلیدی ذی

 کشور است. شبکٔه بانکینفع واحد در های موجود در شناسایی و مدیریت ریسک منتج از ذیبیانگر ضرورت بررسی چالش
های های محتمل در مدیریت این ریسک، بر دو بعد چالشجهت بررسی وضعیت موجود و شناسایی شکاف ،در این تحقیقرو ایناز

گذار در تدوین شده توسط مقام مقرراتمقرراتی ناظر بر زیرساخت تدوین چالش ،شود. در حقیقتمقرراتی و اجرایی تمرکز می
بر مشکالت ناشی  است و زیرساخت اجرایی شبکٔه بانکیظار ریسک فوق در انت مدیریت موردهای ناظر بر نحؤهنامهها و آییندستورالعمل

 عمل داللت دارد. سازی و اجرای زیرساخت مقرراتی در عرصٔهاز پیاده
                                                                                                                                                                                                                
1 Counterprties 
2 Concentration Risk 
3 Basel Committee on Banking Supervision 
4 Exposure 
5 Large Exposures 
6 Single Counterparties 
7 Connected Parties 

سک رب تمرکز ۸ شت قالب در تواندمی اعتباری ری سک انبا ستقیم( )به یاعتبار ری ستقیم یا غیرم های طرف از هاییگروه واحد، نفعیفاً یک ذصردر خصوص صورت م
 نوع ،وابســته یکدیگر به شــدیداً اقتصــاد با کشــورهایی از گروهی یا ،خارجی کشــور یک جغرافیایی، منطقٔه یک اقتصــادی، خاص بخش یا صــنعت یک مرتبط، مقابل
 شکل گرفته باشد. وثیقه خاص نوع یک یاو  اعتباری، تسهیالت از خاصی



نفع واحد در تسهیالت و تعهدات کالنهای مقرراتی و اجرایی شناسایی ذیچالش  
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ای از و نمونه کمیتٔه بالالمللی در مدیریت این ریسک مبتنی بر رهنمودهای بر رویکرد بین ، نخستیحوزٔه مقرراتدر  ترتیباینبه
های امکان مقایسه و شناسایی شکاف ،کشور شبکٔه بانکیشده در طراحی چهارچوبشود و سپس با بررسی نتخب تمرکز میکشورهای م

نفع واحد و اهمیت شود. در ارزیابی زیرساخت اجرایی ناظر بر مدیریت این ریسک با توجه به نقش پررنگ شناسایی ذیموجود فراهم می
این ریسک تمرکز شده و با  ای ناظر بر شناسایی، بر زیرساخت سامانهشبکٔه بانکیگیری و کنترل آن در این مقوله در مقایسه با ابعاد اندازه

های مقرراتی و اجرایی، بندی چالششود. در پایان نیز با جمعبندی مشکالت موجود ارائه میبرگزاری جلساتی با خبرگان در این زمینه، طبقه
 شود.کشور فراهم می شبکٔه بانکیتر این ریسک در پیشنهادهایی برای مدیریت مناسب امکان ارائٔه

 نفع واحدرراتی ذیهای مقچالش .۲
در کشورهای مختلف در قالب اصول و ضوابط ناظر بر مدیریت آن، مبتنی  شبکٔه بانکیالگو و چهارچوب کلی مدیریت هر ریسکی در  ازآنجاکه

شناسایی  تنخسدهد، در این پژوهش در گام گیرد که زیرساخت مقرراتی آن را شکل میمدیریت این ریسک شکل می نامٔهبر دستورالعمل یا آیین
المللی های بینضوابط مقرراتی موجود با چهارچوب های احتمالی در مدیریت این ریسک در کشور و در قالب مقایسٔهها و چالششکاف

 گیرد.توجه قرار میای از کشورها موردوجود در نمونههای مو دستورالعمل کمیتٔه بالمشتمل بر رهنمودهای 

 المللینفع واحد در رویکرد بینمقرراتی ذی چهارچوب ۱.۲

 کمیتٔه بالمروری بر رویکرد  ۱.۱.۲
مقابل خطر معطوف به یک طرف ها به شناسایی میزان منابع در معرض بانک یتوجهبیهای مالی های مهم برخی از بحراندرسیکی از 

 روازایننفع واحد و یا اشخاص مرتبط، و و کنترل ریسک ذی ،گیریندازهها در شناسایی، اکه به ناتوانی بانک ستهاآن در دفاتر و عملیات
ر بتمرکز خطرپذیری دلیل ها بهبانکشد. حتی در طول تاریخ، مواردی از عدم موفقیت منجر های اعتباری نترل آن در فعالیتکعدم 
 در انگلستان و بحران بانکی کرٔه ۱۹۸۴در سال  ۱متیتوان به ورشکستگی بانک جانسون نفع واحد تجربه شده است که از آن جمله میذی

عنوان ابزاری برای نفع واحد بهر ذیبشناسایی منابع در معرض خطر ناشی از تمرکز  ،روازایناشاره کرد.  ۱۹۹۰ جنوبی در اواخر دهٔه
به این مقوله نیز توجه  ،این راستا توسط ناظران در نظر گرفته شده است. البته در این ریسک حوزٔهبانک در  محدودکردن ضرر و زیان

و  بدربط گسترش یاتواند به نظام مالی کشور ذیشده است که در صورت وقوع ریسک فوق در بانکی با اهمیت سیستمی، این ریسک می
 ۲دنبال داشته باشد.حتی تبعاتی نیز در ثبات مالی جهانی به

ر ریسک اعتباری در ورشکستگی  شواهدی مبتنی بر اثربخشی تمرکز بٔهو ارائ هابخشی به ریسک در بانکعبا طرح ضرورت تنو ،روازاین
ای نسخه ۱۹۹۰، برای ششمین کنفرانس فوق در اکتبر ۱۹۸۸المللی ناظران بانکی در اکتبر در پنجمین کنفرانس بینکمیتٔه بال ها، بانک

نهایی و ابالغ  ۱۹۹۱ مشورتی، در ژانویٔه هایپس از اخذ نظرهای کالن ارائه کرد که گیری و کنترل خطرپذیریمشورتی در خصوص اندازه
های کالن بوده که بر در ارتباط با خطرپذیری ۳گذاری در نظام بانکی سایهارتقای نظارت و مقررات های این رهنمودین ویژگیترمهمشد. از 
ها در قبال این ریسک با توجه ن رهنمود، حفاظت بانکده است. در ایکرغیربانکی تمرکز  مٔوسساتشده توسط بانکی انجامهای شبهفعالیت

 4ای دنبال شد.به حدود سرمایه
ها با گیری این ریسک در بانکبا الگوی اندازه آنپذیری با هدف حفظ سازگاری و انطباقنسخٔه جدید و مشورتی این رهنمود  ،حالبااین

ربط نیز در دسترس ذی همراه آن دستورالعمل و پرسشنامٔهمنتشر شد و به ۲۰۱۳در سال کفایت سرمایه،  های جدیدتر محاسبٔهتکیه بر نسخه
 جدید این رهنمود جایگزین نسخٔه که نسخٔه ۲۰۱۹ ارائه شد. البته تا اول ژانویٔه ۲۰۱۴نهایی آن در سال  مخاطبان قرار گرفت و سپس نسخٔه

 قرار داشت.  کمیتٔه بالنیز در دستور کار های کاربر شد، ارزیابی کارایی ابعاد مختلف آن در بانک ۱۹۹۱سال 
های برخورد با خطرپذیری های کالن، مقولٔهنفع واحد و مشکالت ناشی از خطرپذیریبرای ارتقای ابعاد ریسک ذی این کمیته در گام بعد

توجه به این نکته نیز ضروری است  ،البته 6منتشر کرد. ۲۰۱7مشورتی آن را در دسامبر  کار خود قرار داد و حتی نسخٔهرا در دستور 5حکومتی
های مختلف رهنمود اصول اساسی برای حتی در نسخه کمیتٔه بالهای کالن، دلیل اهمیت باالی مدیریت ریسک ناشی از خطرپذیریکه به

                                                                                                                                                                                                                
1 Johnson Matthey 
2 Basel Committee for Banking Supervision, 2013, p. 1.  
3 Shadow Banking System 

4 https://www.bis.org/publ/bcbs246.htm  
5 Sovereign Risks 
6 https://www.bis.org/bcbs/publ/d425.htm 

https://www.bis.org/publ/bcbs246.htm
https://www.bis.org/publ/bcbs246.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d425.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d425.htm
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 و نقدینگی، مواردی را در خصوص وظایف ناظران در حیطٔه ،های اعتبار، بازار، عملیاتیتراز با ریسک، در سطحی هم۱ثر بانکینظارت مٔو
 نیز مطرح کرده است.  4ها در این موارددهی بانکو انتظارات گزارش ۳های معطوف به افراد وابستهو خطرپذیری ۲های کالنخطرپذیری

ر تعریف این تسهیالت و تعهدات در کنار های کالن، مبتنی بدر تنظیم دو رهنمود ناظر بر خطرپذیری کمیتٔه بالتوجه لی موردرویکرد ک
های فعال کردن آن و سپس تنظیم حدودی برای کنترل این ریسک در بانک محاسبه و مقداریهمراه نحؤهنفع واحد، بهچگونگی شناسایی ذی

تر در تعریف دقیق ، تنظیم معیارهایی۲۰۱۴به سال  ۱۹۹۱بوده است. در این راستا در گذر از رهنمود سال  المللیعرصٔه بیندر 
و  5کفایت سرمایه نامٔهجدید توافق و حتی رویکردی جدیدتر در تنظیم حدود براساس نسخٔه نفع واحدهای کالن و شناسایی ذیخطرپذیری

 کردن این ریسک دنبال شده است.  مقدارینحؤه
کردن مقداری ایربط بر ذیکفایت سرمایٔه نامٔهتوافق مندرج در هایتصریح خطرپذیری نحؤهدر هر دو رهنمود، بر استفاده از  اوجوداینب

، ۱۹۹۱در رهنمود سال  روازایناستفاده در کاهش ریسک اعتباری است. مبتنی بر لحاظ اثر ابزارهای موردشده که  تٔاکیداین ریسک 
های توجه بوده و در هر دو مورد بر شمول خطرپذیری بال سه موردسرمایٔه نامٔه، توافق۲۰۱۴و در رهنمود سال بال یک،  سرمایٔه نامٔهتوافق

خطرپذیری برای تسهیالت، لحاظ ضریب  و در محاسبٔه ،6شده تٔاکیدنفع واحد مندرج در ترازنامه و زیرخط در شناسایی خطرپذیری ذی
شده است که در رهنمود جدید،  ربط مطرحذی سرمایٔه نامٔهیک و در مورد اقالم زیرخط نیز ضرورت لحاظ ضرایب تبدیل مندرج در توافق

 الزامی است. درصد ۱۰الزام لحاظ ضرایب تبدیل رویکرد استاندارد بال دو با سقف 
بخش  مٔوسساتمرکزی، های های حکومتی، بانکر خطرپذیریها مشتمل بتری از خطرپذیریگسترده دامنٔه ،۲۰۱۴البته در رهنمود سال 

 پیشین اند. این در حالی است که در نسخٔهاز محاسبه در تسهیالت و تعهدات کالن حذف شده صراحتبانکی در طول روز، بهعمومی، بین
 (.۱ها اشاره شده بود )جدول این رهنمود، صرفاً به امکان عدم لحاظ برخی خطرپذیری

 در تسهیالت و تعهدات کالن کمیتٔه بالابعاد مختلف رهنمودهای  .۱جدول 

 .یادداشت
 ردیف یک تعریف شده است.  سرمایٔه درصد ۱۵سقف فردی خطرپذیری یک بانک با اهمیت سیستمی جهانی نسبت به بانک دیگری با اهمیت سیستمی جهانی، در حد  -۱
 به ضرورت لحاظ مطالبات بالقوه و تعهدات محتمل نیز اشاره شده است. ،محاسبه در نحؤه -۲
 محاسبه تصریح شده است. ها، نحؤهدر مورد برخی خطرپذیری -۳
 ارجاع شده است. ۱۹۸۶کمیسیون اروپا در سال  اند و صرفاً به توصیٔهمعیارها دقیقًا تصریح نشده -۴
 اشاره شده است. بخش دولتی و در حد مثال مٔوسساتو  ،صرفاً به مواردی مانند خطرپذیری حکومتی، دولتی -۵
 نیز از موارد استثنا منظور شده است. دهدپوشش  راریسک آن اوراق بهادار حکومتی خطرپذیری که  هر بخش از -۶

 ۲۰۱۴و  ۱۹۹۱در نظارت بانکی،  کمیتٔه بال: منبع

                                                                                                                                                                                                                
1 Core Principles for Effective Banking Supervision 

 .۲۰۱۲ نسخٔه سالدر  ۱۹و اصل  ۲۰۰۶ نسخٔه سالدر  ۱۰اصل  ۲
 .۲۰۱۲ نسخٔه سالدر  ۲۰و اصل  ۲۰۰۶ نسخٔه سالدر  ۱۱اصل  ۳
 .۲۰۱۲ نسخٔه سالدر  ۱۰و اصل  ۲۰۰۶ نسخٔه سالدر  ۲۱اصل  4

5 Capital Adequacy Accord 
 گذاری جمعیو تعهدات سرمایه )Covered Bonds(پوششی  قرضٔهر مورد برخی ابزارها مانند اوراق د ،۲۰۱۴ال در رهنمود س 6

 (Collective Investment Undertakings) خطرپذیری منظور شده است. رویکردهای خاصی برای محاسبٔه 

 ۲۰۱۴ نسخٔه ۱۹۹۱ نسخٔه معیارها
 ردیف یک سرمایٔه ٪۱۰ پایه کل سرمایٔه ٪۱۰ تعریف

 ۱ردیف یک سرمایٔه ٪۲۵ پایه کل سرمایٔه ٪۲۵ سقف فردی

 ردیف یک )بال سه( سرمایٔه پایه )بال یک( کل سرمایٔه شاخص سرمایه

 هاضرایب خطرپذیری
 ۳ ۱ضریب  ۲ ۱ضریب  تسهیالت

 ضرایب تبدیل رویکرد استاندارد بال دو ضرایب تبدیل بال یک تعهدات

 نفع واحدمعیارهای ذی
 کنترلی و اقتصادی و مدیریتی ،مالکیتی، کنترلی نوع

 ۱۰ ۴- تعداد

 المللیعرصٔه بینهای فعال در بانک المللیعرصٔه بینهای فعال در بانک نهاد کاربر

 موارد استثنا

 ۶حکومتی های وابستٔهشرکت ها وحکومت - ۵عدم تصریح دقیق موارد استثنا

 های مرکزیبانک -
 بخش عمومی مٔوسسات -
 بانکیهای بینخطرپذیری -
 های معطوف به خدمات تسویه خطرپذیری -
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مالکیتی، به معیارهای کلی  ۱۹۹۱نفع واحد اشاره شده، در رهنمود سال و رهنمود فوق بر معیارهایی در شناسایی ذیدر هر د هرچند
، ۲۰۱۴بسنده شده است. این در حالی است که در رهنمود سال  ۱۹۸۶کمیسیون اروپا در سال  با استناد به توصیٔه و مدیریتی ،کنترلی

توان خطرپذیری یکی از معیارهای روابط کنترلی و یا وابستگی اقتصادی، می تٔامینکه در صورت  است صریح به این نکته اشاره شده صورتبه
تشریح شده و سه بعد در تصریح دقیقاً نیز ابعاد آن  باالاز معیارهای  هریکبندی کرد. در تعریف نفع واحد طبقهربط را در گروه ذیذی

 (. ۱توجه قرار گرفته است )جدول قتصادی موردد در تصریح وابستگی اروابط کنترلی و هفت بع
 های اجرایی،ر انتصاب یا عزل مقامدهی؛ اثرگذاری دیهای رٔابه توافق ،تر در این رهنمود در شناسایی روابط کنترلیبه بیان دقیق

 رد زیر عنوان شده است:ر مدیریت ارشد اشاره شده است. در تصریح وابستگی اقتصادی نیز موایا نظارتی؛ و اثرگذاری د ،مدیریتی
  نفع دیگر؛از معامله با ذی نفعیها یا مخارج ناخالص یک یا چند ذیا بیشتر دریافتی درصد ۵۰کسب 
 و احتمال نکول  ستنفع دیگر، در شرایطی که مقدار خطرپذیری باالنفع توسط ذیتضمین کامل یا بخشی از خطرپذیری یک ذی

 ؛ضامن در صورت مطالبه وجود دارد
 این مشتری را با مشتری  راحتیبهنفع دیگر، در شرایطی که نتوان نفع به ذیتوجهی از تولید یا محصول یک ذیبخش قابل   فروش

  ؛دیگر جایگزین کرد
 برای بازپرداخت کامل وام؛ منابع درآمدی دیگر ودِ نفع و نبرداخت وام بین دو ذیانتظار درآمدی برای بازپاشتراک در منبع مورد 
 نفعان؛نفع در بازپرداخت کامل و پرداخت بموقع بدهی دیگر ذیشکالت مالی یک ذیاثربخشی م 
 ؛موقع بدهینفعان در بازپرداخت کامل و بذینفع با دیگر احتمال وابستگی اعسار یا نکول یک ذی 
 نفع به منبع درآمدی مشترکی برای بازپرداخت اعتبارات و تسهیالت دریافتی.وابستگی دو یا چند ذی 
 ۲ردیف یک برحسب سرمایٔه ،جدید و در نسخٔه ،بال یک نامٔهتوافق ۱پایٔه ها برحسب کل سرمایٔهسقف محاسبٔه ،۱۹۹۱سال  سخٔهدر ن
 جدید، و در نسخٔه ،بانک پایٔه کل سرمایٔه درصد ۱۰، تسهیالت و تعهداتی فراتر از پیشین در نسخٔه روازاینشود. بال سه انجام می نامٔهتوافق

در مورد حدود خطرپذیری بانک در ارتباط با یک شوند. بندی میردیف یک جزو تسهیالت و تعهدات کالن طبقه سرمایٔه درصد ۱۰فراتر از 
 ۲۵، این سقف به ۲۰۱۴و در رهنمود سال  منظور شد پایه کل سرمایٔه درصد ۲۵، سقفی معادل ۱۹۹۱رهنمود سال  نفع واحد نیز درذی

 (. ۱)جدول  4کاهش داده شد درصد ۱۵، سقف فوق به ۳های با اهمیت سیستمی جهانیو در مورد بانک ،ردیف یک محدود سرمایٔه درصد
در رویکرد جدید  ترتیب کهاینیز در نظر گرفته شده است؛ بهسازی مناسب این رهنمودها، الزامات گزارشگری خاصی نمنظور پیادهبه

اند که در صورت عدم شدهملزم اطالعات مرتبط با تسهیالت و تعهداتی  ٔه، به ارائیالت و تعهدات کالنها در کنار تسه، بانککمیتٔه بال
 ۲۰ها باید بانک ،شدند. همچنینبندی میهای مربوطه در گروه تسهیالت و تعهدات کالن طبقهوثیقهمنتج از رات کاهش ریسک یثٔاتلحاظ 

تسهیالت ربط از مقام ناظر افشا کنند، حتی اگر این موارد در تعریف ذی مورد از بیشترین مقدار اقالم تسهیالت و تعهدات کالن خود را به
 د. و تعهدات کالن قرار نگیر

 نفع واحدذی مروری بر مقررات برخی کشورها در حوزٔه ۲.۱.۲
ربط نفع واحد، مقررات ذیدر مدیریت ریسک تسهیالت و تعهدات کالن منتج از ذی کمیتٔه بالسازی رهنمودهای پیاده آشنایی با نحؤه جهت

تواند اطالعات شورها میای از کگسترده گرفتن دامنٔهنظردر هرچند. شدو هند بررسی  ،ای مشتمل بر سه کشور امارات، مالزیدر نمونه
تعدادی از ی، بر حوزٔه مقرراتها در ین شکافترمهمظر پرداختن به های این گزارش از مندلیل محدودیتبه بیشتری در اختیار قرار دهد،

مریکایی داشته ا رود از نظر نظام مالی نزدیکی بیشتری به ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی یاکشورهای آسیایی تمرکز شد که انتظار می
با برخی از کشورهای  با سطح باالتر مدیریت ریسک در مقایسهکشورهایی به  ،عنوان نمونهبه ،این کشورها نیز سعی شد میانباشند. در 
 باشد. بوده توجه مباحث بانکداری اسالمی نیز مورد)مالزی( ها آن و حداقل در یکی از شودتوجه همسایه 

تمرکز این مقررات  هرچندشود مشاهده میبندی شده است، جمع ۲که در جدول  باالبراساس اطالعات مستخرج از مقررات  ترتیباینبه
صراحت به دو سطح ست و در مقررات دو کشور مالزی و هند بههادر بانکتسهیالت و تعهدات کالن بر مدیریت ریسک در سه کشور نمونه 

ترش گذاری نیز گسهای سرمایهاین دامنه به بانک ،در کشور مالزی اشاره شده است،مدیریت این ریسک  در حوزٔهبانک منفرد و گروه بانکی 

                                                                                                                                                                                                                
1 Total Capital Base 
2 Tier 1 Capital 
3 Globally Systematically Important Banks (G-SIB’s) 

 این سقف برای خطرپذیری یک بانک با اهمیت سیستمی جهانی در قبال بانک دیگری با اهمیت سیستمی جهانی منظور شده است.  4
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گذاری های سرمایهها و بانکای برای مدیریت این ریسک در بانک، در مالزی حتی دستورالعمل جداگانهیادشدهیافته است. در بین کشورهای 
 اسالمی نیز تنظیم شده است.  حوزٔه بانکداریفعال در 
 زمانی چهارساله است و صرفاً یک اختالف فاصلٔهربط در کشورهای نمونه نزدیک به یکدیگر نهایی مقررات ذی زمان انتشار نسخٔه اگرچه

است، تا  در این زمینه تدوین شده کمیتٔه بالدوم رهنمود  رویکرد کشور هند که مقررات آن پس از زمان انتشار نسخٔهدهد، را پوشش می
رد دو کشور امارات و مالزی تا رویک ،دو کشور دیگر نمونه بوده و نزدیکی بیشتری به رهنمود فوق دارد. در حقیقتحدودی متفاوت با 

 ،های فردیدر تعریف تسهیالت کالن، رویکرد تنظیم سقف مسئلهدر این زمینه است. این  کمیتٔه بالرهنمود پیشین  ثر از نسخٔهحدودی متٔا
پایه )مطابق  سرمایٔه در دو کشور امارات و مالزی مبتنی بریادشده موارد  کهنحویبهوضوح مشخص است،  مورداستفاده بهو شاخص سرمایٔه

( است. البته در هر سه کشور نمونه کمیتٔه بالردیف یک )مطابق با رهنمود جدید  ( و در کشور هند مبتنی بر سرمایٔهکمیتٔه بال پیشینرهنمود 
 ردیف یک، مبتنی بر بال سه است.  پایه و چه در قالب سرمایٔه سازی بال سه، شاخص سرمایه چه در قالب سرمایٔهبا توجه به پیاده

نفع واحد های ذیاز گروه هریکنفع و ، در امارات و هند در تعریف سقف فردی، دو سقف متفاوت برای یک ذیاین سه کشوربین از 
همیت ردیف یک در سقف فردی یک بانک با ا سرمایٔه درصد ۱۵، سقف کمیتٔه بالتعریف شده و در کشور هند مطابق با رهنمود جدید 

سیستمی جهانی در قبال بانک دیگری با اهمیت سیستمی جهانی منظور شده است. همچنین در دو کشور امارات و مالزی، در کنار سقف 
محدودیت بیشتری بر  روازاینها در نظر گرفته شده و های کالن، سقفی کلی برای مجموع این خطرپذیریاز خطرپذیری هریکفردی برای 

ای در نیز تمایز رویهها آن ها و تنظیم ضرایبخطرپذیری محاسبٔه ربط وضع شده است. در نحؤهگذاری ذیی سرمایههاها و بانکبانک
 است.  کمیتٔه بالشود و رویکرد هند در این زمینه کامالً منطبق با رهنمود جدید رویکرد کشورهای فوق مشاهده می

اشتراک این کشورها  شود. نقطٔهسه کشور نمونه مشاهده می میانی بسیارفتراق نفع واحد، امعیارهای شناسایی ذی همچنین در حوزٔه
در این زمینه معیارهای کنترلی است و در امارات معیارهای مالکیتی، و در مالزی معیارهای اقتصادی، در کنار معیارهای کنترلی نقش مهمی 

شده است. در تعداد ، صرفاً بر معیارهای کنترلی تمرکز کمیتٔه بالجدید  این در حالی است که در هند برخالف رویکرد رهنمود ؛کنندایفا می
 شود.استفاده نیز تفاوت چشمگیری بین این کشورها مشاهده میمعیارهای مورد

 نقطٔهو  ،بارز است کمیتٔه بالجدید رهنمود  های کالن نیز گرایش رویکرد هند به نسخٔهخطرپذیری در ارتباط با موارد استثنا در محاسبٔه
های معطوف به دولت مرکزی بانکی )امارات و مالزی( و خطرپذیریهای بینخطرپذیری نکردناشتراک مقررات کشورهای نمونه در لحاظ

 )امارات و هند( است. 
رهنمود بال  تٔاثیرتحت های کالنرویکرد کلی در تنظیم مقررات نافذ بر خطرپذیری اگرچهشود در کشورهای نمونه مشاهده می ،روازاین

ر رویکرد آن ربط نیز دهادهای مالی در کشور ذیگذاری بر نمقررات سطح انضباط مالی و گسترٔه ،ربط بوده استدر زمان تنظیم مقررات ذی
تحت شتر نهادهای کاربر در قالب تنوع بی مسئلهدر کشور مالزی این  کهنحویبهکشور در تنظیم مقررات در این زمینه اثرگذار بوده است؛ 

 مشاهده است.پوشش قابل  

 نفع واحدابعاد مختلف مقررات کشورهای نمونه در مدیریت ریسک خطرپذیری کالن از منظر ذی .۲جدول 

 هند ۱مالزی امارات معیارها

 ردیف یکسرمایٔه  ٪۱۰ سرمایٔه پایه ٪۱۰ پایه سرمایٔه ٪۱۰ تعریف

 سقف
 فردی

های ها، سقفبرای هر گروه از خطرپذیری
از  هریکنفع و متمایزی برای یک ذی

 .نفع واحد تعریف شده استهای ذیگروه

 پایه سرمایٔه ۲۵٪
بانکی  مٔوسسٔهپایه برای  سرمایٔه ٪۵۰و 

 وابسته به بانک

برای یک  ۲ردیف یک سرمایٔه ۲۰٪
 ۳نفعذی

از  هریکپایه برای  سرمایٔه ٪۲۵و 
 نفع واحدهای ذیگروه

  سرمایٔه پایهمعادل کل  سرمایٔه پایهبرابر  ۸ کلی

 (سهردیف یک )بال  سرمایٔه (سه)بال  سرمایٔه پایه سه()بال  سرمایٔه پایه شاخص سرمایه

 هاضرایب خطرپذیری

 باالی خط
ضرایب خاصی عنوان نشده و صرفاً بر 

مقادیر در معرض خطر  رویکرد محاسبٔه
براساس استانداردهای حسابداری 

 شده است تٔاکیدالمللی بین

 ۴ ۱ضریب  ۱ضریب 

 زیرخط

برای برخی ضرایب خاص تعریف 
شده و برخی دیگر نیز به ضرایب 
الزامات کفایت سرمایه ارجاع شده 

 است

ضرایب تعدیل مندرج در رویکرد 
ای با لحاظ استاندارد الزامات سرمایه

 ٪۱۰ کف
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 .یادداشت
 اسالمی منظور شده است. حوزٔه بانکداریگذاری فعال در های سرمایهها و بانکای برای بانکدستورالعمل جداگانه ،در مالزی -۱
 به سقف فوق اضافه کنند. درصد ۵توانند ها می بانکمدیرٔههیئت در شرایط خاص، -۲
 ردیف یک منظور شده است. سرمایٔهدرصد  ۱۵سیستمی جهانی، معادل سقف خطرپذیری یک بانک با اهمیت سیستمی جهانی در قبال بانک دیگری با اهمیت  -۳
 ای ارجاع شده است.برای برخی اقالم نیز به دستورالعمل الزامات سرمایه -۴
 های مختلف.ر کشورهای نمونه، سالنفع واحد دمقررات ناظر بر مدیریت ریسک تسهیالت و تعهدات کالن از منظر ذی: نبعم

 کشور شبکٔه بانکینفع واحد در مقرراتی ذی چهارچوب ۲.۲
در سایت این نهاد در دسترس  ۱۳۸۵اعتبارات از سال  و در حوزٔه ۱۳7۹نظارت از سال  که در حوزٔه بانک مرکزیهای براساس بخشنامه
شود مشاهده می ،هااین بخشنامهنفع واحد در کشور آشنا شد. با بررسی ذی گذاری در حوزٔهتوان تا حدودی با روند مقرراتقرار دارند، می

نفع واحد ذی و به مقولٔه استهای فردی تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی متمرکز بر تعیین سقف بانک مرکزیکه ابتدا 
این راستا  توجه قرار داده است. درز تسهیالت و تعهدات کالن را موردحدودی مدیریت ریسک منتج اصورت مستقیم نپرداخته و صرفاً تابه

 ها مجاز نیستند بیش از آنچه بانکبانکاست شده صراحت عنوان ، به۱۳۵۱مصوب سال  شورکی کقانون پولی و بان ۳۴ مادٔه ۴در بند 
 تسهیالت یا اعتبار اعطا کنند. فلسفٔه کند، به اشخاص حقیقی یا حقوقیمیهای خاص تعیین نامهها یا آیینموجب دستورالعملزی بهکمر

بخشی از آحاد جامعه، تنوع ی به تعداد بیشتریکان تخصیص منابع بانکتوجه است، امشورها نیز موردکه در دیگر کاین بند قانونی  وجودی
 نفع است.شخص یا ذی کی رها بز منابع بانککهای ناشی از تمرسازی زیانو حداقل ،هابیشتر به سبد اعتباری بانک

 حوزٔه بخشنامٔه آخرین نسخٔه ،۲۸/۳/۱۳۸۰د و حتی در صادر کرهای مختلفی رویکرد، بخشنامهاین سازی جهت پیادهبانک مرکزی 
سقف  ،و ابالغ شد. در این بخشنامه ۲اصالح ۱ها به اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیمیضوابط تعیین سقف فردی تسهیالت اعطایی بانک

 اعطایی میلیارد ریال منظور شده و با لحاظ تسهیالت ۹یک فرد حقیقی ربط( به ها )شامل بانک ذیبانک فردی کل تسهیالت اعطایی کلیٔه
نفع واحد و اشخاص ذی صورت ضمنی مقولٔهشخص، به آن به اعطایی عنوان تسهیالتبه حقیقی شخص فلکت تحت فرزندان و همسر به

بانک و  های متمایزی برای هرز سقفمرتبط در این گروه پوشش داده شد. در مورد سقف فردی تسهیالت اعطایی به اشخاص حقوقی نی
                                                                                                                                                                                                                

  .یمرکز بانک، ۲۱/۸/۱۳7۹ مورخ، ۲۵۴۵/نت بخشنامٔه ،مثال عنوانبه ۱

 مرکزی.، بانک ۲۸/۳/۱۳۸۰مورخ  ۲۵۶مٔه مب/بخشنا ۲

 نفع واحدمعیارهای ذی
 کنترلی اقتصادی ،کنترلی کنترلی، مالکیتی نوع

 ۲معیار، اقتصادی  ۴حوزه و  ۳کنترلی  ۲ تعداد
 معیار

 )معیار کلی که زیربخش دارد( ۳

 هابانک نهاد کاربر
ها )در سطح بانک منفرد و بانک

های گروه بانکی( و بانک
 گذاری دارای مجوزسرمایه

)در سطح بانک منفرد و ها بانک
 گروه بانکی(

 موارد استثنا

های معطوف به دولت رپذیریخط -
و نهادهای تجاری و غیرتجاری آن مرکزی 

 تضمینها را آنکه دولت مرکزی کامالً 
 کرده است.

بانکی در کشور های بینخطرپذیری -
 امارات با سررسید کمتر از یک سال

ف به های معطوخطرپذیری -
 قرضٔهگذاری بانک در اوراق سرمایه

که برای  -AAبیش از  بازارپذیر با رتبٔه
 بانک مرکزیالزامات نقدینگی  تٔامین

اند و یا به قصد نگهداری تا نگهداری شده
  .اندسررسید خریداری نشده

 خطرپذیری شعبه یا شرکت وابستٔه -
بانک بانک در خارج نسبت به دولت یا 

 کشور مقصد مرکزی
بانکی های بازار بینخطرپذیری -

های ها و بانکمعطوف به بانک
مالی  مٔوسسٔهگذاری داخلی و یا سرمایه
 ایتوسعه

های معطوف به خطرپذیری -
 تسهیالت در طول روز

از محاسبه  اهای مستثنخطرپذیری -
 بانک در کل سرمایٔه

های معطوف به دولت هند خطرپذیری -
براساس مقررات های محلی که و دولت

شده در این کشور، سازیبال سه پیاده
مشمول وزن ریسکی صفر درصد 

 ؛شوندمی
 بانک مرکزیخطرپذیری معطوف به  -
 ؛هند
را آن  هایی که اصل و بهرٔهخطرپذیری -

ده هند تضمین کر بانک مرکزیتماماً 
 ؛است
هایی که ابزارهای مالی خطرپذیری -

ها را ریسک آنمنتشره توسط دولت هند 
 ؛است پوشش داده

 ؛گروهیهای درونخطرپذیری -
ها معطوف به های بانکخطرپذیری -

مقابل  هایعملیات تسویه با طرف
 .مرکزی واجدشرایط

  ۲۰۱۳ ۱۹۹۴  پیشینسال انتشار نسخٔه

 ۲۰۱۶ ۲۰۱۴ ۲۰۱۲ نهایی سال انتشار نسخٔه
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های نفع واحد و اشخاص مرتبط در سطح خطرپذیریذی منظور شد و در پوشش نسبی مقولٔه رکتبودن شبرحسب بورسی یا غیربورسی
ی هاهر بانک ممنوع و سقفی فردی برای تسهیالت اعطایی به شرکت های زیرمجموعٔهگروهی، اعطای هر نوع تسهیالت به شرکتدرون
 تعیین شد. ۲ربطگذاری بانک ذیهای سرمایههای تحت پوشش شرکتهر بانک و شرکت ۱وابستٔه

بندی شد و سقفی کلی برای این میلیارد ریال جزو تسهیالت فردی کالن طبقه ۵تسهیالت فردی با مبلغ عددی بیش از  ،در این بخشنامه
برای اعطای  ۳.شدلحاظ ربط به بخش غیردولتی کل تسهیالت اعطایی بانک ذی درصد افزایش ماندٔه ۳۳تسهیالت در هر بانک، معادل 

 شد.در نظر گرفته حسب مورد  شدههای تعیینبرابر سقف ۲معادل نیز سقفی گروهی و حداکثر  4های عضو گروهشرکت تسهیالت به مجموعٔه
نیز  ۱۳۸۱، در سال است حقیقی و حقوقی پرداخته های فردی تسهیالت اعطایی به اشخاصبخشنامه که به تنظیم سقفاین در کنار 

های مسکونی توسط و سقف تسهیالت اعطایی به مجتمع 5سقف تسهیالت خرید دین موردی و در زمینٔه صورتبههای دیگری بخشنامه
 صادر شد که تا حدودی به انحراف از اتخاذ رویکرد واحد در مورد انواع مختلف تسهیالت انجامید.  6اشخاص حقیقی
تر در این زمینه گامی منسجم، 7مقررات تسهیالت و تعهدات کالن اولیٔه و با تنظیم نسخٔه ۱۳۸۱در پایان سال بانک مرکزی  باوجوداین،

 و به پشتوانٔهشد  ۸ اعتباری توسعه ابالغمٔوسسٔهها و به بانک ۲۹/۱۱/۱۳۸۲نامه که در آییننهایی این  ین نسخٔهنخستدر  ،. در حقیقتبرداشت
، برای های موردی فوق ملغی شدندها به اشخاص حقیقی و حقوقی و بخشنامهآن بخشنامه تعیین سقف فردی تسهیالت اعطایی بانک

در رویکردی جداگانه و در تاریخ فوق، دو  بانک مرکزی ،لبته در این سالنفع واحد اشاره شد. امستقیم به مفهوم ذی صورتبهبار یننخست
ابالغ کرد و رویکردی  ۱۰و غیردولتی ۹های دولتیبه بانک صورت مستقل از یکدیگرتسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط به بخشنامه در حوزٔه

 دنبال کرد. نیز ۱۱پیشینهای نافذ نامهتر در این زمینه و در مقایسه با آیینجامع
برای انواع  بانک مرکزیهای جداگانه توسط سه بخشنامه با تصریح دقیق انواع تسهیالت و تعهدات، نیاز به تدوین بخشنامهاین در 
ها به اشخاص حقیقی و حقوقی( ناظر بر تعیین سقف فردی تسهیالت اعطایی بانک شده در بخشنامٔه)برخالف رویکرد دنبالها آن خاص

را کفایت سرمایه  نامٔهآیینبانک مرکزی در این سال  ازآنجاکهتصریح شده است.  ۱۲شدهشمول تسهیالت از محل وجوه اداره برطرف و عدم
نفع یا هر شده به هر ذیهبرای تسهیالت ارائیک رت لحاظ ضریب فوق ضرو د، در سه بخشنامٔههای دولتی و خصوصی ابالغ کره بانکبنیز 

مجموع تسهیالت و  شده به افراد فوق در محاسبٔه کفایت سرمایه برای تعهدات ارائهنامٔهآیین ۵-۲در بند شخص مرتبط، و ضرایب مندرج 
 نفع مطرح شد. تعهدات هر ذی
شود که سقف عددی ها، مشاهده میرویکردی اصولی در تعریف این نوع خطرپذیری ٔهبا ارائ تسهیالت و تعهدات کالن در بخشنامٔه

همچنان رویکرد  هرچندربط رجوع شده است، عنوان معیار ذیها بهبانک سرمایٔه پایٔهبه مقدار  هانشده و در تعیین سقفمنظور ها آن برای
تسهیالت و تعهدات هر  مجموع ماندٔه ،ترهای دولتی و غیردولتی در این زمینه دنبال شده است. به بیان دقیقتبعیضی در خصوص بانک

های در بانک سرمایٔه پایه درصد ۵اعتباری، و یا فراتر از  مٔوسساتهای غیردولتی و در بانک سرمایٔه پایه صددر ۱۰نفع واحد فراتر از ذی
 ربط شده است. دهی ذیدولتی، مشمول تسهیالت و تعهدات کالن و الزامات گزارش

 درصد ۲۰خصوصی یکسان و معادل دولتی و  هاینفع واحد در هر دو گروه بانکسقف فردی تسهیالت و تعهدات به هر ذی ،البته
ها و در قالب گذاری مستقیم بانک در دیگر شرکتاعتباری منظور شده و در صورت مشارکت حقوقی یا سرمایه مٔوسسٔهبانک یا  سرمایٔه پایٔه

 مٔوسسٔهبانک یا  این سهام در سقف فردی نیز توجه شده است. سقف کلی این نوع تسهیالت در هر شدٔهسهام، به ضرورت لحاظ قیمت تمام

                                                                                                                                                                                                                
 است. کبان آن به متعلق هاآن سهام درصد ۱۰ حداقل هک هایی استهای وابسته به بانک، شرکتتکمنظور از شر ۱
 دهند. گذاری بانک را تشکیل میهای سرمایههای تحت پوشش شرکتگذاری آن بانک است، شرکتهای سرمایهها متعلق به شرکتدرصد سهام آن ۱۰هایی که حداقل شرکت ۲
 تسهیالت تکلیفی مشمول این سقف نشدند.  ،لبتها ۳
 .گذاری( باشدسرمایه هایتکشر استثنایحقوقی )به یا حقیقی شخص کی به متعلق سهامشان درصد ۲۰ بیش از هک است حقوقی اشخاص مجموعٔه گروه، از منظور 4
 مرکزی.، بانک ۹/7/۱۳۸۱خ مور ۸۸۶ مب/بخشنامٔه 5
 مرکزی.، بانک ۱۰/۱۰/۱۳۸۱مورخ  ۱۴۶7 مب/بخشنامٔه 6
 مرکزی.، بانک 7/۱۱/۱۳۸۱مورخ  ۳۸۹۰ ه/بخشنامٔه 7
 مرکزی.بانک ، ۲۹/۱۱/۱۳۸۲مورخ  ۱۹۶۸مب/ بخشنامٔه ۸
 مرکزی.بانک ، ۲۹/۱۱/۱۳۸۲مورخ  ۱۹۶۴ مب/بخشنامٔه ۹

 مرکزی.بانک ، ۲۹/۱۱/۱۳۸۲مورخ  ۱۹۶۵ مب/بخشنامٔه ۱۰
 بند موضوع حقوقی و حقیقی اشخاص سایر و اندنفعذی آن در اعضای مزبور هک سساتیمٔو و خود ارکان اعضای به هاکبان طرف از اعتبار اعطای نامٔهآیینمشتمل بر  ۱۱

 .۱۳۵۱تیر  مصوب شورک یکو بان پولی قانون ۳۴ مادٔه ۴
 سهیالت تکلیفی اشاره کرده بود.عدم شمول تها به اشخاص حقیقی و حقوقی که به تعیین سقف فردی تسهیالت اعطایی بانک همانند بخشنامٔه ۱۲
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کل تسهیالت و تعهدات دولتی و غیردولتی  درصد ۵۰، مشروط بر آنکه از است در نظر گرفته شده سرمایٔه پایهبرابر  ۸اعتباری نیز معادل 
 ۱.تجاوز نکند
حد نفع وا، حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات کالن به هر ذی۱۳۸۸در سال  شبکٔه بانکینظارتی -ط سیاستیضواب ۲۶ مادٔه ،اینباوجود

 ۱7 که این امر در مادٔه ۲هر بانک محدود کرد سرمایٔه پایٔه درصد ۱۰و برای واحدهای غیرتولیدی به  درصد ۱۵برای واحدهای تولیدی به را 
، سقفی برای مجموع تسهیالت و پیشینق نیز برخالف رویکرد فو نیز دنبال شده است. در مادٔه ۱۳۹۰۳اعتباری سال -های پولیسیاست

میلیارد ریال تنظیم  ۳۰پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی برابر  برابر سرمایٔه ۱۰نفع واحد در اشخاص حقوقی معادل تعهدات به هر ذی
 د.شوسمت تنظیم سقف عددی در این بخشنامه مشاهده میبهتر، گذری نسبی شد. به بیان دقیق
 جملٔهافراد موردتوجه قرار گرفته و ازارتباط مالی و مالکیتی تسهیالت و تعهدات کالن نیز  اول بخشنامٔه نفع واحد، در نسخٔهدر تعریف ذی

موارد اشاره شده است: ارتباط شخص حقیقی و همسر و افراد تحت تکفل این مصادیق ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی، به 
هایی که سهام شرکتی توسط فرد حقیقی )همسر یا افراد تحت تکفل وی( یا شخص حقوقی، و گروه یا شرکت درصد ۵۰مالکیت حداقل وی، 
با ابالغ  باوجوداین،مشترک است. ها آن مدیرٔهیکدیگر سهام دارند و یا اعضای هیئتدر  درصد ۵۰صورت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از به

نیز گسترش  مدیریتی معیارهای فوق به ابعاد ،۱۳۸۸4تسهیالت و تعهدات کالن در سال  نفع واحد بخشنامٔهتعریف ذی بند ناظر بر اصالحیٔه
 و مدیریتی معرفی شد.  ،های مالکیتی، مالیمعیار برای شناسایی ارتباط ۱۴، در مجموع پیشینجای سه معیار کلی داده شد و به

این اطالعات، تدوین دستورالعمل داخلی برای رعایت این حدود و بهنگام دابیری برای نگهداری ها به اتخاذ تدر این بخشنامه نیز بانک
های در قالب فرم بانک مرکزیدهی در فواصل زمانی معین به گیر برای تصویب این تسهیالت و تعهدات، و گزارشهای تصمیمتعیین مقام
 شدند. ملزم مشخص 

حول بررسی با بیشترین تغییر و ت مورددر طول دورٔه ـ نافذ بر تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط در مقایسه با بخشنامٔه ـ نامهاین آیین
های مختلف، بلکه در سال منتشر شد، ۱۳۹۲و  ۱۳۹۱های در سالنامه این آیین 6و سوم 5دوم نسخٔه تنهانهکه نحوی، بهاست مواجه بوده
 ۸.هایی برای پوشش برخی ابعاد این بخشنامه منتشر شدو در مواردی نیز بخشنامه 7ز این نسخ تنظیما هریکهایی برای اصالحیه

، تحوالت چشمگیری ۹اعتباری ابالغ شد مٔوسساتها و اول به بانک سال از اجرای نسخٔه نُهزمانی  دوم این بخشنامه که با فاصلٔه در نسخٔه
توجه قرار گرفته و نیز مورد روابط کنترلی، ارتباط مالکیتی، مالی و مدیریتینفع واحد در کنار عنوان مثال در تعریف ذیبه شود؛مشاهده می

 معیار در شناسایی این روابط تعریف شده است.  ۱۴معیارهای دقیقی برای آن شناسایی و 
از اقالم تسهیالت  هریکبرای  یکنفع، لحاظ ضریب شده به هر ذیهئ تسهیالت و تعهدات ارادر محاسبٔه پیشین نامٔههمچنین برخالف آیین

 ۱۰نفع واحد به حداقل توجه قرار گرفته است. در تعریف تسهیالت و تعهدات کالن، مجموع خالص این اقالم برای هر ذیو تعهدات مورد
مجموع  درصد ۳ اعتباری و مٔوسسٔهها( برای وختهقانونی و سایر اند شده و اندوخته )مشتمل بر اندوختٔهپرداخت مجموع سرمایٔهدرصد 
مجموع  درصد ۲۰های شعبه در شعب بانک خارجی محدود شده است. در تنظیم حد فردی تسهیالت و تعهدات کالن نیز سقفی معادل دارایی
بانک  توجه قرار گرفته و در مورد شعبٔهمورد اعتباری مٔوسسٔههای( قانونی و سایر اندوخته شده و اندوخته )مشتمل بر اندوختٔهپرداخت سرمایٔه

اعتباری  مٔوسسٔهسقف کلی تسهیالت و تعهدات کالن در  ۱۰.های شعبه منظور شده استمجموع دارایی درصد ۵خارجی، این سقف معادل 
اعتباری در نظر گرفته شده  ٔوسسٔهمهای( قانونی و سایر اندوخته شده و اندوخته )مشتمل بر اندوختٔهپرداخت برابر مجموع سرمایٔه ۵نیز معادل 

 سرمایٔه پایهجدید، شاخص تنظیم حدود از  نامٔههای شعبه است. بنابراین در آیینمجموع دارایی درصد ۶۰بانک خارجی معادل  که برای شعبٔه
 شده است. ها محدودو سایر اندوخته ،قانونی شده، اندوختٔهپرداخت اصلی و مشتمل بر سرمایٔه به سه جزء از سرمایٔه

                                                                                                                                                                                                                
حســب مقدار عددی و ســقف کلی حقیقی و حقوقی، ســقف فردی برشــخاص ها به اتعیین ســقف فردی تســهیالت اعطایی بانک این در حالی اســت که در بخشــنامٔه ۱

 برحسب افزایش درصد کل تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتی منظور شده بود.
 مرکزیبانک ، ۲۳/۱/۱۳۸۸مورخ  ۱۰۸7۰/۸۸ بخشنامٔه ۲
 مرکزی.بانک ، ۵/۱۱/۱۳۹۰مورخ  ۲۶۲7۱۳/۹۰ بخشنامٔه ۳
 .مرکزیبانک ، ۱۳/۴/۱۳۸۸مورخ  7۸۴۰۰/۸۸ بخشنامٔه 4
 .بانک مرکزی، ۱۰/۵/۱۳۹۱مورخ  ۱۲۲۳۴۲/۹۱ بخشنامٔه 5
 .بانک مرکزی، ۱۶/۸/۱۳۹۲مورخ  ۲۴۲۵۵۳/۹۲ بخشنامٔه 6
 اصالح شد.  ۱۳۸۸و سپس در سال  ۱۳۸۳و  ۱۳۸۲های تسهیالت و تعهدات کالن در سال نامٔهآیین اولین نسخٔه ،عنوان مثالبه 7
 ۱۳۹۱سال  مدیره و یا بخشنامٔهگیری در هیئتهدات کالن برای تصمیمدر مورد سقف فردی تسهیالت و تع ۱۳۸7 صادره در سال توان به بخشنامٔهمی ،عنوان مثالبه ۸

 شده در بورس و فرابورس اشاره کرد.نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی پذیرفتهدر مورد حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات به هر ذی
 .بانک مرکزی، ۱۰/۵/۱۳۹۱مورخ  ۴۲۱۲۲۳/۹۱ بخشنامٔه ۹

 در این زمینه مسکوت بود.   پیشیننامٔهآیین ۱۰
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ضریب  ،روازاینشده بودند.  لحاظحدود فوق  اصلی و تکمیلی در محاسبٔه اجزای سرمایٔه تمام ، پیشیننامٔهاین در حالی است که در آیین
با کاهش تعداد اقالم شاخص سرمایه،  ،منظور شده ۲۰همچنان عدد  هرچند نامهو تعهدات کالن در این آیین سقف معیار فردی تسهیالت

در مورد سقف کلی تسهیالت و تعهدات کالن، با کاهش ضریب  مسئلهبه کاهش نسبی عددی سقف فردی در هر بانک منجر شده است. این 
رای مدیریت تر باقالم سرمایه، به کاهش شدیدتر این سقف در هر بانک و تنظیم معیاری مناسب ، در کنار کاهش دامنٔه۵به  ۸سقف از 
ثری در گام مٔو - نظر از خصوصی و دولتیصرف -ها بانک ، تنظیم یک معیار برای همٔهشده است. در مجموعمنجر ربط ریسک ذی

شمول این خطرپذیری به سطوح  ، دامنٔهسرمایٔه پایهشدن تعریف به اقالم خاصی از بوده و با وابسته شبکٔه بانکیمدیریت بهتر این ریسک در 
 تر تسری داده شده است.پایین

درصد تسهیالت و تعهدات،  ۲۰، و ۵۰، ۸۰، ۱۰۰های با تنظیم موارد استثنا از حدود مقرر برای دامنه ،نامهدر این آیین باوجوداین
نامه ینست. از دیگر وجوه تمایز این آیهاآن دهندٔههای پوششهایی منظور شده که بیشتر مبتنی بر نوع وثایق و تضمینحدودی تخفیفتا

نترل داخلی و بانک اطالعاتی های کسازی آن براساس تنظیم رویهمدیره در پیادهکردن وظایف بیشتر برای هیئتلحاظپیشین  نسبت به نسخٔه
 های فوق، بلکه در مورد کاهش سرمایه و اندوختٔهدر ارتباط با سقف تنهانهاعتباری و  مٔوسسٔهنیاز، و تنظیم الزامات گزارشگری برای مورد

 دلیل کاهش سرمایه است.نقض حدود مقرر به روازاینبانک، و 
اعتباری  مٔوسساتها و تسهیالت و تعهدات برای بانک ٔهنامه مشکالتی در ارائاین آییندوم  های فوق در نسخٔهکاهش سقف ازآنجاکه

و با تمرکز بر تغییر  ۱۳۹۲آن در سال  ۱سوم نامه اصالح شد و در نهایت نسخٔهیک سال پس از ابالغ، این آیین به فاصلٔه وجود آورده بود،به
 هرچند ،نامه، ابالغ شد. در حقیقتاین آیین ین نسخٔهنخستتر مندرج در های منعطففوق به سقف های محدودکنندٔهها و گذر از سقفسقف

اصلی،  جای سه قلم قبلی سرمایٔهبه سرمایٔه پایههای فردی تغییر نکرد، با جایگزینی قلم و تعهدات کالن و سقف ضرایب در تعریف تسهیالت
 مٔوسساتدر  ۸به  ۵ها منظور شد. البته در تنظیم سقف کلی نیز حتی با تغییر ضریب و گذر از های فوق برای بانکامکان افزایش نسبی سقف

 این سقف هستیم. هد افزایش شدیدتراعتباری، شا
ضریب یک برای  نفع،شده به هر ذیه تسهیالت و تعهدات ارائربط، در محاسبٔهذی نامٔهآیین ین نسخٔهنخستهمانند  ،از سوی دیگر

توجه قرار گرفت شده به افراد مورد کفایت سرمایه برای تعهدات ارائهنامٔهآیین ۵-۲از اقالم تسهیالت؛ و ضرایب مندرج در بند  هریک
، منجر به کاهش رقم خالص تسهیالت و تعهدات کالن شده  پیشینشده برای تعهدات در نسخٔهمنظور که خود در مقایسه با ضریب یک

 ،و...( ،ریفاینانس خارجی )فاینانس، منابع و ملی توسعٔه صندوق منابع محل از اعطایی بابت تسهیالت تعهدات است. همچنین برای
موارد استثنا از حدود مقرر براساس نوع وثیقه یا تضمین  پیشین، تمام نامٔهبرخالف آیین باوجوداین. توصیه شده است ۰٫۵لحاظ ضریب 

 اند. نامه حذف شدهاز این آیین
تعهدات  و نامه مبتنی بر تسهیالتو تعهدات کالن، استثنائاتی بر موارد شمول این آیین نامٔه تسهیالتآیینسوم  البته پس از ابالغ نسخٔه

اقتصادی  بزرگ هایمجموعه و نهادها ذیل های، شرکت۲دولتی هایتکشر و دولت به وابسته دولتی، مٔوسسات به مربوط ایجادشده/اعطایی
هایی که با ، و شرکت4 و ۳)ره(امام حضرت فرمان اجرایی ستاد و ،اجتماعی تٔامین سازمان انقالب اسالمی، مستضعفان مشتمل بر بنیاد

  وضع شد. 6 و 5برای حداکثر سه سال ،شوندگذاری طرف خارجی در کشور ایجاد میدرصد سرمایه ۵۰خارجی و با حداقل -ایرانی مشارکت
ها ابالغ شد و به بانک ۸این جدول  پیشینجای نسخٔهنیز به 7، جدول جدید تسهیالت و تعهدات کالنباال نامٔهسوم آیین پیرو نسخٔه

نظارت بر موقعیت  ها موظف شدند در فواصل زمانی ماهانه و حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان هر ماه، اطالعات فوق را به ادارٔهبانک
، نام مشتری و کد نفع واحد، نوع روابطاطالعاتی مبتنی بر نام گروه ذی ٔه، ارائارسال کنند. در این بخشنامه بانک مرکزیها در مالی بانک

                                                                                                                                                                                                                
 .بانک مرکزی، ۱۶/۸/۱۳۹۲مورخ  ۲۴۲۵۵۳/۹۲ بخشنامٔه ۱
 .بانک مرکزی، ۲۲/۱۲/۱۳۹۲مورخ  ۳77۴۶۶/۹۲ بخشنامٔه ۲
 .بانک مرکزی، ۱۵/۱/۱۳۹۴مورخ  ۳۲۵۸/۹۴ بخشنامٔه ۳
دلیل عدم همبستگی آماری شوند، بهد شمرده مینفع واحتسهیالت و تعهدات کالن از مصادیق ذی نامٔهسوم آیین سه نهاد فوق، پیرو نسخٔه های تابعٔهکه شرکتباوجودی 4

 شدند. ط مستثنارب ذینامٔهاین نهادها، در نهایت از شمول آیین های تابعٔهمعنادار بین شرکت
 .یمرکز بانک، ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ مورخ ۳۴۳۱۵7/۹۵ بخشنامٔه 5
عدم مشــروط بر گذاران خارجی در داخل کشــور و با هدف کمک به خروج از تنگنای اعتباری و رکود، های مشــترک با ســرمایهگذاریله برای حمایت از ســرمایهئاین مســ 6

 .، دنبال شددرصد ۵۰ از مقداربانک مرکزی  ۳۴۳۱۵7/۹۵شده در بخشنامٔه شارهاسه سال طرف خارجی ظرف مدت  گذارینسبت سرمایهکاهش 
 .بانک مرکزی، ۲7/۸/۱۳۹۲مورخ  ۲۵۲۱۹۴/۹۲ بخشنامٔه 7
 .بانک مرکزی، ۱۵/۱۱/۱۳۹۱مورخ  ۳۰۶۲۰۸/۹۱ بخشنامٔه ۸
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براساس نوع و ارزش، و مصوبٔه ، تاریخ ایجاد تعهدات یا اعطای تسهیالت، وضعیت وثیقه ۱تسهیالت و تعهدات کالن )شناسه( ملی، ماندٔه
یٔه سرمااطالعات مربوط به رقم مجموع  ٔه، به ضرورت ارائیادشدهدر کنار موارد  ۲مدیره در اعطای تسهیالت فوق الزامی شده است.هیئت
های خارجی با ذکر نام واحد سازمانی اعتباری و شعب بانک مٔوسسٔهدهی تسهیالت و تعهدات کالن برای گزارش همراه آستانٔه، به۳پایه

 نامه در این فرم اشاره شده است.مرتبط با آیین
المللی های مالی همگرا براساس رویکرد بینصورت ارائٔهها در کردن بانکسمت ملزمبه بانک مرکزیزمان با حرکت های بعد و همدر سال

 های مالی بانک نمونٔههای جدید صورتشود که در نسخهپسابرجام نیز مشاهده می در گزارشگری مالی و همسویی با دیگر کشورها در دورٔه
 سرمایٔه ناظر بر محاسبٔه بخشنامٔه اولیٔه خٔهپس از ابالغ نس باوجوداین، 4.اطالعات کامالً مشابهی دنبال شده است ارائٔهشده، ضرورت ارائه

این متغیر، تحوالتی نیز در اقالم مندرج در جدول  و تغییر در رویکرد محاسبٔه ۱۳۹۶5اعتباری در سال  مٔوسسات نظارتی و کفایت سرمایٔه
پس از تغییر عنوان  ،حقیقت در ۸.اعمال شد ۹۸۱۳7و  ۹7۱۳6های های مالی بانک نمونه در سالتسهیالت و تعهدات کالن در صورت

 ۹.ربط در جدول فوق منظور شدعنوان معیار حدود ذیاظر بر کفایت سرمایه، این قلم بهجدید ن نظارتی در بخشنامٔه به سرمایٔه سرمایٔه پایه
و جمعی تسهیالت دو قلم حد مجاز فردی  ارائٔهها ملزم به عالوه بر تغییر فوق، بانک ۱۳۹۸حال در صورت مالی بانک نمونه در سال بااین

دهی رویکرد گزارشبا اعتباری شدند که متفاوت  مٔوسسٔهنظارتی خود برای  برابر سرمایٔه ۸و  درصد ۲۰ترتیب برحسب و تعهدات کالن به
مجاز جمعی تسهیالت  این صورت مالی بوده است. همچنین در مورد حد باالتر در نسخ پیشیننظارتی و  سرمایٔهدرصد  ۱۰ صرف آستانٔه

 ۱۰توجه قرار گرفته است.های شعبه مورد داراییمجموعٔه درصد ۵های خارجی، مقدار و تعهدات کالن شعبه
اطالعات مشابه  یالزام افشا ۱۳۹۳اعتباری، از سال  مٔوسساتها و های مالی بانکعالوه بر ضرورت افشای اطالعات فوق در صورت

ضوابط  اعتباری، براساس بخشنامٔه مٔوسساتها و سایت بانکوبمنتهی به شهریور در  ماهٔهبه اسفند و ششساله منتهی در فواصل زمانی یک
شفافیت بانکی مبتنی بر رکن نظم بازار در  مقولٔه تٔامینجهت  -ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات 

دلیل عدم آمادگی به ۱۳۹۶۱۲جدید این بخشنامه در سال  در نهایت در نسخٔه هرچند ۱۱،فتتوجه قرار گرمورد -های بال دو و سه نامهافقتو
ماهه، به پایان شهریور ی شش؛ و در فواصل زمان۱۳۹7ساله، به پایان اسفند در فواصل زمانی یکمذکور  اطالعات های دولتی، ارائٔهبانک
 ها موکول شد.در این بانک ۱۳۹7

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
شامل مجموع خالص تسهیالت جاری، خالص تسهیالت غیرجاری، خالص تعهدات، و قیمت تمام ماندٔه ۱ شرکت شدٔهتسهیالت و تعهدات کالن  هایی سهام در مورد 

 ست.هااعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آن سسٔهکه مٔو
 شد.شده کسر میهای اعالمی، از مقدار محاسبهبرحسب وزن ستثناشده، مبالغ تسهیالت و تعهدات مپیشینتسهیالت و تعهدات کالن در جدول  در محاسبٔه ۲
 شد.ش میشده و اندوخته باید گزارپرداخت این جدول، مجموع سرمایٔه  پیشیندر نسخٔه ۳
 .بانک مرکزی، ۲۶/۱۲/۱۳۹۵مورخ  ۴۲۰۴۱۸/۹۵ و۲۵/۱۱/۱۳۹۴مورخ  ۳۴۳7۲۳/۹۴های بخشنامه 4
 .بانک مرکزی، ۱7/۴/۱۳۹۶مورخ  ۱۱۱۵۹7/۹۶ بخشنامٔه 5
 .بانک مرکزی، ۸/7/۱۳۹7مورخ  ۲۳۳۸۶۰/۹7 بخشنامٔه 6
 .بانک مرکزی، 7/۱۱/۱۳۹۸مورخ  ۳۸۶۴۰۹/۹۸ بخشنامٔه 7
های مالی از طریق سامانٔه مهتاب ها ملزم به ارسال الکترونیکی اطالعات صورتبانک مرکزی، بانک ۸/7/۱۳۹7مورخ  ۲۳۳۸۶۰/۹7نیز براساس بخشنامٔه  ۱۳۹7از سال  ۸

 در این نهاد شده است. XML Makerدر کنار فرمت فیزیکی ارسالی نزد ادارٔه ارزیابی سالمت نظام بانکی در بانک مرکزی شدند که سامانٔه فوق جایگزین ابزار 
ویکرد بال دو کفایت ســرمایه و با گذر به ر پیشــین رویکرد بال یک در بخشــنامٔه بابا رویکردی متفاوت  ســرمایٔه نظارتی )ســرمایٔه پایه( ،توجه شــود که در این بخشــنامه ۹

ها در محاسبٔه این متغیر نیز به تنظیم دقیق حدود ریسک تسهیالت و تعهدات کالن و مشکالت بانک رو ماهیت این متغیر نیز تغییر کرده استاینشود و ازمحاسبه می
 ها سرایت کرده است.در بانک

استفاده در تعدیل تعهدات نیز رایب موردنظارتی براساس الگوی جدید، ض سرمایٔه ها در محاسبٔهتوجه به این نکته ضروری است که با تغییر رویکرد بانک ،براینعالوه ۱۰
 کفایت سرمایه بوده است. محاسبٔه پیشین نامٔهزمان تبعیت از رویکرد مندرج در آیین بافاوت مت

 .بانک مرکزی، ۲/۵/۱۳۹۳مورخ  ۱۲۰۲۹۳/۹۳ بخشنامٔه ۱۱
 .بانک مرکزی، ۱۱/۴/۱۳۹۶مورخ  ۱۰۵7۴۹/۹۶ بخشنامٔه ۱۲
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 بانک مرکزیهای تسهیالت و تعهدات کالن نامهتحول در آیین نحؤه .۳دول ج

 یادداشت.
های از سقف ،های کلی این متغیرهای فردی از مقادیر صریح عددی، و در تعریف سقفضمنی نافذ بر تسهیالت و تعهدات کالن، در تعریف این متغیر و تعیین سقف شینی پدر بخشنامٔه -۱

سمت تسهیالت و تعهدات کالن، حرکتی به ویب بخشنامٔهاز زمان تص روازاینکل تسهیالت اعطایی بانک به بخش غیردولتی استفاده شده بود.  صورت درصدی از افزایش ماندٔهنسبی و به
 بانک برداشته شد. ها در ارتباط نزدیک با مدیریت سرمایٔهبرقراری مدیریت ریسک این خطرپذیری

شده و ضرایب   حدود تسهیالت و تعهدات کالندر محاسبٔه سرمایٔه پایهجایگزین  - جدید محاسبٔه با تعریف و نحؤه - نظارتی کفایت سرمایه، سرمایٔه نامٔهجدید آیین با ابالغ نسخٔه -۲
 خطرپذیری استفاده شده است. متفاوتی برای تعدیل تعهدات در محاسبٔه

 ست.ها قانونی و سایر اندوختهاین متغیر شامل اندوختٔه -۳
  و برای واحدهای غیرتولیدی ٪۱۵ نفع واحد برای واحدهای تولیدیکالن به هر ذی، حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات ۱۳۹۰و  ۱۳۸۸های نظارتی سال-های سیاستیالبته در بسته -۴
پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی برابر  برابر سرمایٔه ۱۰های فوق برای اشخاص حقیقی معادل ، سقف۱۳۹۰نظارتی سال - سیاستیهر بانک تعیین شد. در بستٔه رمایٔه پایٔه٪ س ۱۰
 د.میلیارد ریال تنظیم ش ۳۰
 به دو بعد فوق، بعد مدیریتی اضافه شد. ،۱۳/۴/۱۳۸مورخ  7۸۴۰۰/۸۸ شمارٔه نفع واحد در بخشنامٔهدر اصالح بند ناظر بر تعریف ذی -۵
 معیار افزایش یافت. ۱۴معیار به  ۳نفع واحد از توجه در شناسایی ذیمعیارهای مورد، ۱۳/۴/۱۳۸۸مورخ  7۸۴۰۰/۸۸ شمارٔه نفع واحد در بخشنامٔهدر اصالح تعریف ذی -۶

 های مختلف.های ناظر بر آن، سالهای تسهیالت و تعهدات کالن و بخشنامهنامه، آیینبانک مرکزی: منبع
 

 ۲سوم نسخٔه دوم نسخٔه ۱اول نسخٔه 

 تعریف

 بانک دولتی
سرمایٔه  ۵٪

 پایه
 مٔوسسٔه
 اعتباری

شده و پرداخت سرمایٔه ۱۰٪
 سرمایٔه پایه ٪۱۰ اعتباری مٔوسسٔه ۳اندوخته

های بانک
غیردولتی و 

 اعتباری مٔوسسات

۱۰٪ 
 پایهسرمایٔه 

 شعبٔه بانک
 خارجی

 خارجی شعبٔه بانک های شعبهمجموع دارایی ۳٪
مجموع  ۳٪

 های شعبهدارایی

 سقف

 ۴بانک سرمایٔه پایٔه ٪۲۰ فردی

مٔوسسٔه 
 اعتباری

شده و پرداخت سرمایٔه ۲۰٪
 اندوخته

 سرمایٔه پایه ٪۲۰ مٔوسسٔه اعتباری

 شعبٔه بانک
 خارجی بانک شعبٔه های شعبهمجموع دارایی ٪۵ خارجی

مجموع  ۵٪
 های شعبهدارایی

 کلی

 بانک سرمایٔه پایهبرابر  ۸

کل  ٪۵۰)مشروط بر عدم تجاوز از 
تسهیالت و تعهدات دولتی و 

 دولتی(غیر

مٔوسسٔه 
 اعتباری

شده و پرداخت برابر سرمایٔه ۵
 اندوخته

 سرمایٔه پایهبرابر  ۸ مٔوسسٔه اعتباری

 شعبٔه بانک
 خارجی

 خارجی شعبٔه بانک های شعبهمجموع دارایی ۶۰٪
مجموع  ۶۰٪

 های شعبهدارایی

 سرمایٔه پایه شده و اندوختهپرداخت سرمایٔه سرمایٔه پایه شاخص سرمایه

ضرایب 
 هاخطرپذیری

 ۱ضریب  تسهیالت
 ۱ضریب 

 ۱ضریب  ع وثایق و تضامین(ا)حدود استثنا برای انو

 تعهدات
کفایت  نامٔهآیین ۲-۵ضرایب بند 

 سرمایه
 کفایت سرمایه نامٔهآیین ۲-۵ضرایب بند  ۱ضریب 

معیارهای 
 نفع واحدذی

 نوع
 مالی و مالکیتی
 مالی، مدیریتی، مالکیتی، و کنترلی مالی، مدیریتی، مالکیتی، و کنترلی ۵و مالکیتی( ،)مالی، مدیریتی

 تعداد
۳ 
(۱۴)۶ 

۱۴ ۱۴ 

 مٔوسسٔه اعتباری نهاد کاربر
  اعتباریمٔوسسٔه 

 خارجی شعبٔه بانک
  مٔوسسٔه اعتباری

 خارجی شعبٔه بانک

  شدهتسهیالت از منابع وجوه اداره موارد استثنا

دولتی، وابسته به دولت و  مٔوسسات -
 های دولتیشرکت

های ذیل بنیاد مستضعفان، شرکت -
و ستاد اجرایی  ،اجتماعی تٔامینسازمان 
 فرمان امام

های ایجادشده با مشارکت شرکت -
 ٪۵۰خارجی و با حداقل -ایرانی
گذاری طرف خارجی در کشور سرمایه

 سال( ۳)حداکثر برای 
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معوق،  سررسیدگذشته، جاری، تفکیک به کالن تعهدات و تسهیالت خالص ها ملزم به ارائٔه، بانکباالهای در مجموع براساس بخشنامه
، سرمایٔه پایهتعهدات، به  و تسهیالت خالص به مجموع کالن تعهدات و تسهیالت های خالصشده؛ و نسبتسوخت و ،الوصولمشکوک

های حاصل از آن در تر در کنار رقم خالص تسهیالت و تعهدات کالن، نسبتها شدند. به بیان دقیقاندوخته و ،شدهپرداخت و به سرمایٔه
 توجه قرار گرفت.اعتباری مورد مٔوسساتتر تمرکز در ریسک اعتباری ارزیابی دقیق

گیری در شناسایی روابط نافذ بر شکل هابا علم به مشکالت بانک ۱۳۹7ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان سال  ،البته
 برداری از سامانٔهو بهره ،را ملزم به تهیه، اجرا بانک مرکزی، ۱پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی نامٔهآیین ۸ نفع واحد، در مادٔهذی

و کنترلی  ،الی، مالکیتی، مدیریتینفع واحد و اشخاص مرتبط در تشخیص روابط سببی و نسبی، مشناسایی روابط اشخاص، مشتمل بر ذی
 د.اعتباری کر مٔوسساتاشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر در 

سازی و یکپارچه ،ماه از ابالغ این مصوبه نسبت به تهیه، تکمیل سهاعتباری موظف شدند ظرف  مٔوسساتفوق،  مادٔه همچنین در تبصرٔه
، بانک مرکزیشناسایی روابط اشخاص در  اندازی سامانٔهو پس از راه اقدام کنندان واحد نفعاطالعات خود در خصوص اشخاص مرتبط و ذی
 مٔوسساتاستعالم نافی وظایف  ،سامانه در خصوص روابط موجود استعالم کنند. البتهاین پیش از اعطای تسهیالت یا ایجاد تعهدات، از 

 نبوده است. های مقتضینفعان از سایر روشاعتباری در شناسایی اشخاص مرتبط و ذی
 مقررات ناظر بر افشای اطالعات تسهیالت و تعهدات کالن .۴جدول 

 یادداشت.
 ست.ها قانونی و سایر اندوختهاندوختٔهاین متغیر شامل  -۱
 های مختلف.های مختلف ناظر بر افشای اطالعات و تسهیالت و تعهدات کالن، سال، بخشنامهبانک مرکزی: نبعم

                                                                                                                                                                                                                
 .بانک مرکزی، ۱۲/۲/۱۳۹۸مورخ  ۴۰۰۰۶/۹۸ بخشنامٔه ۱

 تواتر ارائه اطالعات ملزم به افشا تغییر کلیدی در رویکرد
زمان 
 ربطمقررات ذی انتشار

حذف مبالغ تسهیالت و تعهدات 
شده برحسب مستثنا از مقدار محاسبه

 وزن اعالمی

 نفع واحدنام گروه ذی 
 نوع روابط 
 نام مشتری و کد )شناسه( ملی 
  ماندٔه تسهیالت و تعهدات کالن 
 تاریخ ایجاد تعهدات یا اعطای تسهیالت 
 وضعیت وثیقه براساس نوع و ارزش 
 مدیره در اعطای این تسهیالت  مصوبٔه هیئت 
 مجموع سرمایٔه پایه 
 دهی تسهیالت و تعهدات کالن برای آستانٔه گزارش

 ای خارجیهمٔوسسٔه اعتباری و شعب بانک
 نامهنام واحد سازمانی مرتبط با آیین 

 ۱۳۹۱ ماهانه
۱۳۹۲ 

 جدول تسهیالت و تعهدات کالن

های دولتی ارائٔه مهلت زمانی به بانک
سازی و افشای این برای آماده
 اطالعات 

 جاری، تفکیک به کالن تعهدات و تسهیالت خالص 
 و الوصول،معوق، مشکوک سررسیدگذشته،

 شدهسوخت
 به  کالن تعهدات و تسهیالت های خالصنسبت

تعهدات، به سرمایٔه پایه،  و تسهیالت خالص مجموع
 ۱هااندوخته و شدهپرداخت و به سرمایٔه

ساالنه و 
 ماههشش

۱۳۹۳ 
۱۳۹۶ 

ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت 
 و انتشار اطالعات توسط مٔوسسات اعتباری

سرمایٔه نظارتی و اثر بخشنامٔه محاسبٔه 
کفایت سرمایٔه مٔوسسات اعتباری در 
نحؤه محاسبٔه قلم سرمایه و ضرایب 

 کنندٔه تعهداتتعدیل

، اطالعات مشابه جدول تسهیالت و ۱۳۹7تا پایان سال 
 تعهدات کالن

 ساالنه

۱۳۹۴ 
۱۳۹۵ 
۱۳۹7 
۱۳۹۸ 

اثر نسخٔه جدید بخشنامٔه محاسبٔه  های مالی بانک نمونهنسخ صورت
یٔه نظارتی و کفایت سرمایٔه سرما

مٔوسسات اعتباری در نحؤه محاسبٔه 
کنندٔه قلم سرمایه و ضرایب تعدیل

 تعهدات

، عالوه بر اطالعات مندرج در جداول ۱۳۹۸از سال 
تسهیالت و تعهدات کالن، الزام ارائٔه حدود مجاز فردی و 

 جمعی تسهیالت و تعهدات کالن
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 المللیکشور در مقایسه با رویکرد بین شبکٔه بانکینفع واحد در مقرراتی ذی چهارچوب ۳.۲

 کمیتٔه بالو تعهدات کالن با رهنمودهای  تسهیالت نامٔهآیینای بررسی مقایسه ۱.۳.۲
بنابراین  است، در دسترس قرار داشته کمیتٔه بالرهنمود  پیشین و تعهدات کالن، نسخٔه نامٔه تسهیالتآییننهایی  هنگام تنظیم نسخٔه ازآنجاکه

ین ترمهم(. ۵شود )جدول در مدیریت این ریسک مشاهده میالمللی نامه و رویکرد جدید بیندر بسیاری از ابعاد، اختالفی بین راهبرد این آیین
تسهیالت و تعهدات  که در بخشنامٔهحالیدیف یک مستخرج از بال سه است، درر تمایز نیز بر تمرکز رهنمود جدید بر متغیر سرمایٔه نقطٔه
تمرکز شده است که تا حدودی به بال دو گرایش  بانک مرکزیمنتشره توسط  مستخرج از رهنمود جدید کفایت سرمایٔه سرمایٔه پایٔهبر  ،کالن

نحو بارزی  مورداستفاده است نیز بهها که مبتنی بر الگوی کفایت سرمایٔهضرایب خطرپذیری محاسبٔه دارد. این تفاوت رویکرد، در نحؤه
 شود. مشاهده می
المللی نامه نسبت به رهنمودهای بینر این آیینتمایز دیگ نقطٔه های خارجیمتفاوت برای شعب بانک استفاده از رویکردی ،همچنین

عدم تنظیم سقف کلی  باوجوداین،رود. شمار نمیز اهمیتی به تمایز حائهای خارجی در کشور، نقطٔهاست که با توجه به عدم فعالیت بانک
آن در  تواند از ابعاد محدودکنندٔهن، میو تعهدات کال نامٔه تسهیالتآییندر مقایسه با سقف کلی این تسهیالت در  کمیتٔه بالدر رهنمود 
 کشور باشد.
کمیتٔه تری در مقایسه با رویکرد کشور، ابعاد گسترده شبکٔه بانکیشود که در نفع واحد نیز مشاهده میمعیارهای شناسایی ذی در زمینٔه

 ایسه با تعداد ابعاد تحت پوشش،عیارها در مقتعداد م ،توجه قرار گرفته و حتی تعداد معیارهای بیشتری منظور شده است. البتهمورد بال
 .ندارد کمیتٔه بالتفاوت بارزی با رویکرد 

و تعهدات کالن تحت پوشش قرار گرفته و بیشتر  نامٔه تسهیالتآیینشود که ابعاد کمتری در در ارتباط با موارد استثنا نیز مشاهده می
 های معطوف بهالمللی، خطرپذیریحکومتی بوده است. این در حالی است که در رویکرد بین وابستٔه مٔوسساتتمرکز بر عدم پوشش 

های معطوف به خدمات تسویه یو حتی خطرپذیر ،بانکیبخش عمومی، بین مٔوسساتمرکزی، های دیگر کشورها )حکومتی(، بانک
 اند. توجه بودهمورد

رهنمود  پیشین نسخٔه و تعهدات کالن بر پایٔه نامٔه تسهیالتآییننهایی  ، تدوین نسخٔهنخستشود که در گام مشاهده می ،در مجموع روازاین
نسبت کفایت  متفاوت محاسبٔه از یکدیگر است. در گام بعد، نحؤهها آن تمایز اصلی های بزرگ، نقطٔهدر مدیریت ریسک خطرپذیری کمیتٔه بال

 بخشنامٔه و تعهدات کالن مبتنی بر آخرین نسخٔه نامٔه تسهیالتآیینمبتنی بر بال سه و در  لکمیتٔه باها که در رهنمود جدید سرمایه و خطرپذیری
  شده است.منجر ها آن کفایت سرمایه است، به تفاوت بارزی در رویکرد

و تعهدات  تسهیالت نامٔهآیین در مقایسه با آخرین نسخٔه کمیتٔه بالتوجه داد معیارهای شناسایی بیشتر موردبا توجه به تع باوجوداین،
معیار( با صرف تمرکز بر دو نوع معیار کلی کنترلی و اقتصادی )در مقایسه با چهار معیار مالی،  ۱۴معیار در مقایسه با  ۱۰کالن )

 ،شود. همچنینمعیارهای شناسایی مشاهده می تر این معیارها و افزایش دامنٔهو کنترلی(، ضرورت ارزیابی دقیق ،مدیریتی، مالکیتی
ومتی از دیگر الزاماتی است که محدودی از نهادهای حک موارد استثنا و عدم تمرکز صرف بر رفتار تبعیضی در مورد دامنٔه گسترش دامنٔه

 دامنهاین و معطوف به خدمات تسویه به  بانکیهای بینو حداقل خطرپذیری توجه قرار گیردرسد باید در اصالح این رویه موردنظر میبه
 .اضافه شوند هااز خطرپذیری

 و تعهدات کالن با مقررات کشورهای نمونه نامٔه تسهیالتآیینای بررسی مقایسه ۲.۳.۲
نامه با آیین این و تعهدات کالن با کشورهای نمونه، مشابه تفاوت موجود بین رویکرد نامٔه تسهیالتآییننهایی  در ارزیابی نسخٔه

شده در ثری در تمایز بین راهبردها و ابعاد مختلف طراحینقش مٔو ربطذی، تفاوت زمانی در تدوین مقررات کمیتٔه بالرهنمودهای 
در کشورهای امارات و مالزی که مانند ایران  ،ترکند. به بیان دقیقهای بزرگ ایفا مینفع واحد در خطرپذیریمدیریت ریسک منتج از ذی

 پیشین اند، شباهت بسیاری با نسخٔهدر این زمینه تدوین کرده کمیتٔه بالجدید رهنمود  غ نسخٔهاز ابال پیشجدید رهنمود خود را  نسخٔه
 شود. مشاهده می کمیتٔه بالرهنمود 
در تعریف تسهیالت و تعهدات کالن استفاده شده و در کنار  سرمایٔه پایه، از شاخص یادشدهعنوان مثال در ایران همانند دو کشور به

خالف ایران، سازی بال سه در این دو کشور، بردلیل پیادهبه باوجوداین،سقف فردی، سقف کلی نیز برای این تسهیالت منظور شده است. 
ال سه در مدیریت این ریسک در کشور مالزی، حتی اثربخشی رویکرد ب ،از رویکرد بال سه استفاده شده است. البته سرمایٔه پایه در محاسبٔه
 شود.وضوح مشاهده مینیز به هاضرایب خطرپذیری محاسبٔه در نحؤه
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 کمیتٔه بالو تعهدات کالن با رهنمود  نامٔه تسهیالتآیینابعاد کلی  مقایسٔه .۵ جدول

 یادداشت.
 ردیف یک تعریف شده است.  سرمایٔه ٪۱۵خطرپذیری یک بانک با اهمیت سیستمی جهانی نسبت به بانک دیگری با اهمیت سیستمی جهانی، در حد  -۱
 محاسبه تصریح شده است. نحؤهها، در مورد برخی خطرپذیری -۲
 جمله موارد استثنا منظور شده است.نیز از دهنددار حکومتی پوشش هااوراق ب راخطرپذیری که ریسک آن هر بخش از  -۳

 .۳و  ۱ هایولمنبع: استخراج از جد
 

های بزرگ الگوبرداری شده در تدوین مقررات ناظر بر خطرپذیری کمیتٔه بالجدید رهنمود  در کشور هند که از نسخٔه ،مقابلدر طرف 
ردیف یک استفاده شده است. همچنین همانند  های فردی از متغیر سرمایٔهها، بلکه در تعریف سقفدر تعریف این نوع خطرپذیری تنهانه

شده و سقفی کلی نیز برای این نوع توجه خاصی نی های با اهمیت سیستمی جهابرای بانک ، به تنظیم سقفکمیتٔه بالجدید رهنمود  نسخٔه
نهایی  و منبعث از نسخٔه کمیتٔه بالجدید رهنمود  از رویکرد نسخٔه ،هاخطرپذیری نشده است. همچنین در محاسبٔهلحاظ ها خطرپذیری

 برداری شده است.رهنمود کفایت سرمایه بهره
و تعهدات کالن بیشتر از کشورهای نمونه بوده و  نامٔه تسهیالتآیینمعیارها در  نفع واحد نیز تنوعدر ارتباط با معیارهای شناسایی ذی

شود که کشور مالزی همانند بررسی نیز مشاهده میبته در خصوص تعداد معیارهای مورددر معیارهای کنترلی است. الها آن اشتراک نقطٔه
رسد معیارهای نظر میف معیارهای کنترلی و اقتصادی، بهآن بر صر یای از معیارها تمرکز کرده است و با توجه به اتکاگسترده ایران بر دامنٔه

 اند.توجه قرار دادهتر و ریزتری را موردابعاد دقیق فوق
های خارجی در اوتی برای شعب بانکشود که صرفاً در ایران رویکرد متفربط نیز مشاهده میدر مورد سطح نهادهای کاربر رهنمود ذی

 تٔاکیدجای تمرکز بر شاخص سرمایه، بر مجموع دارایی شعبه تعریف و مدیریت این خطرپذیری به نظر گرفته شده است؛ رویکردی که در
های بانکبه ها، نار بانکتری در این زمینه در مقایسه با کشورهای نمونه دنبال کرده و در کدارد. این در حالی است که مالزی رویکرد گسترده

 کمیتٔه بالرهنمود  و تعهدات کالن نامٔه تسهیالتآیین معیارها

 تعریف
 سرمایٔه پایه ٪۱۰ مٔوسسٔه اعتباری

 ردیف یک سرمایٔه ۱۰٪
  های شعبه مجموع دارایی ٪۳ خارجی شعبٔه بانک

 سقف

 فردی
 سرمایٔه پایه ٪۲۰ مٔوسسٔه اعتباری

 ۱یکردیف  سرمایٔه ۲۵٪
 های شعبهمجموع دارایی ٪۵ خارجی شعبٔه بانک

 کلی
 سرمایٔه پایهبرابر  ۸ مٔوسسٔه اعتباری

 
 های شعبهمجموع دارایی ٪۶۰ خارجی شعبٔه بانک

 (۳ردیف یک )بال  سرمایٔه سرمایٔه پایه شاخص سرمایه

 هاضرایب خطرپذیری
 ۲ ۱ضریب  ۱ضریب  باالی خط

 ضرایب تبدیل رویکرد استاندارد بال دو کفایت سرمایه نامٔهآیین ۲-۵ضرایب بند  زیرخط

 نفع واحدمعیارهای ذی
 کنترلی و اقتصادی مدیریتی، مالکیتی، و کنترلیمالی،  نوع

 ۱۰ ۱۴ تعداد

 نهاد کاربر
  مٔوسسٔه اعتباری

 خارجی شعبٔه بانک
 المللیعرصٔه بینهای فعال در بانک

 موارد استثنا

 های دولتیدولتی، وابسته به دولت و شرکت مٔوسسات -
 تٔامینهای ذیل بنیاد مستضعفان، سازمان شرکت -

 و ستاد اجرایی فرمان امام ،اجتماعی
خارجی و با -های ایجادشده با مشارکت ایرانیتشرک -

گذاری طرف خارجی در کشور درصد سرمایه ۵۰حداقل 
 سال( ۳)حداکثر برای 

 ۳حکومتی های وابستٔهها و شرکتحکومت -

 های مرکزیبانک -
 بخش عمومی مٔوسسات -
 بانکیهای بینخطرپذیری -
 معطوف به خدمات تسویههای خطرپذیری -

 ۱۹۹۱ ۱۳۹۱  پیشینسال انتشار نسخٔه

 ۲۰۱۴ ۱۳۹۲ نهایی سال انتشار نسخٔه
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حتی رویکرد  ،اسالمی حوزٔه بانکداریگذاری فعال در های سرمایهها و بانکاست. البته در این کشور برای بانک کردهوجه نیز ت گذاریسرمایه
 ای تدوین شده است.متفاوتی در قالب دستورالعمل جداگانه

، از تمایز چشمگیری کمیتٔه بالجدید رهنمود  ر هند در تشابه با رویکرد نسخٔهشود راهبرد کشودر خصوص موارد استثنا نیز مشاهده می
رویکرد  باوجوداین،. شامل شده استها را تری از خطرپذیریتردهگس با راهبرد دیگر کشورهای نمونه در این زمینه برخوردار است و دامنٔه

های خاص وابسته به دولت ر مبتنی بر عدم تسری این مقررات به شرکتو تعهدات کالن در این حوزه محدودتر و بیشت نامٔه تسهیالتآیین
 است. نگرفته دربربانکی را نیز های بینپذیریها مشتمل بر خطرترین خطرپذیریبوده و حتی متداول

این  ، به سطح مقایسٔهالکمیتٔه بو تعهدات کالن با رهنمود جدید  نامٔه تسهیالتآیینشود که نقاط تمایز مشاهده می ،در مجموع روازاین
بودن بال سه در کشورهای نمونه، تفاوت در رویکرد دلیل جاریبه باوجوداینربط نیز تسری یافته است. نامه با مقررات کشورهای ذیآیین

تری خود را نحو پررنگالزامات کفایت سرمایه است، به مدیریت این ریسک در کشور که در نهایت در ارتباط نزدیک با رویکرد محاسبٔه
ارتقای الزامات کفایت سرمایه  در مدیریت این ریسک، کمیتٔه بالاز رهنمود جدید  نکردنتبعیت حتی در صورت دهد. در حقیقتنمایش می

شبکٔه ری در ارتقای مدیریت این ریسک در ثتواند نقش مٔوکامل از آن، می نکردنسمت تبعیت بیشتر از بال دو، حتی در حالت تبعیتبه
 د.کشور ایفا کن بانکی

سازی و اصالح رویه تری برای پیادهکشور شاید زمان طوالنی شبکٔه بانکیدلیل مشکالت ساختاری در که به باالنظر از موارد صرف
موارد استثنا و عدم تمرکز صرف بر  گسترش دامنٔهاز آن  ترمهمای تعداد معیارهای مورداستفاده و نیازمند باشند، ضرورت بررسی مقایسه
 شود.نهادهای خاص حکومتی مشاهده می

 و تعهدات کالن با مقررات کشورهای نمونه نامٔه تسهیالتآیینابعاد کلی  مقایسٔه .۶جدول 

 هند ۱مالزی امارات و تعهدات کالن نامٔه تسهیالتآیین معیارها

 تعریف
 پایهسرمایٔه  ٪۱۰ مٔوسسٔه اعتباری

 شعبٔه بانک ردیف یک سرمایٔه ٪۱۰ سرمایٔه پایه ٪۱۰ سرمایٔه پایه ۱۰٪
 خارجی

مجموع  ۳٪
 های شعبهدارایی

 سقف

 فردی

برای هر گروه از  سرمایٔه پایه ٪۲۰ مٔوسسٔه اعتباری
های ها، سقفخطرپذیری

نفع و متمایزی برای یک ذی
نفع های ذیاز گروه هریک

 .واحد تعریف شده است

 سرمایٔه پایه ۲۵٪
برای  سرمایٔه پایه ٪۵۰ و

بانکی وابسته به  مٔوسسٔه
 بانک

برای ۲ردیف یک سرمایٔه ۲۰٪
 ۳نفعیک ذی

 هریکبرای  سرمایٔه پایه ٪۲۵و 
 نفع واحدهای ذیاز گروه

 شعبٔه بانک
 خارجی

مجموع  ۵٪
 های شعبهدارایی

 کلی
 مٔوسسٔه اعتباری

سرمایٔه برابر  ۸
 پایه

  سرمایٔه پایهمعادل کل  سرمایٔه پایهبرابر  ۸
 شعبٔه بانک

 خارجی
مجموع  ۶۰٪

 های شعبهدارایی
 ردیف یک )بال سه( سرمایٔه (۳)بال  سرمایٔه پایه (۳)بال  سرمایٔه پایه سرمایٔه پایه شاخص سرمایه

ضرایب 
 هاخطرپذیری

باالی 
 نشدهمنظور ضرایب خاصی  ۱ضریب  خط

 صرفاً بر رویکرد محاسبٔه و
مقادیر در معرض خطر 
براساس استانداردهای 

 تٔاکیدالمللی حسابداری بین
 شده است

 ۴ ۱ضریب  ۱ضریب 

کفایت  نامٔهآیین ۲-۵ضرایب بند  زیرخط
 سرمایه

برای برخی ضرایب 
خاص تعریف شده و 
برخی دیگر نیز به ضرایب 
مقررات کفایت سرمایه 

 .ارجاع شده است

ضرایب تعدیل مندرج در 
رویکرد استاندارد الزامات 

 ٪۱۰ای با لحاظ کف سرمایه

معیارهای 
 نفع واحدذی

 کنترلی کنترلی و اقتصادی کنترلی، مالکیتی مالی، مدیریتی، مالکیتی، و کنترلی نوع

 ۲ ۱۴ تعداد
معیار،  ۵حوزه و  ۳کنترل 

 ۵معیار و  ۲اقتصادی 
 سناریو

 )معیار کلی که زیربخش ۳
 دارد(

  مٔوسسٔه اعتباری نهاد کاربر
 خارجی شعبٔه بانک

 هابانک

ها )در سطح بانک
بانک منفرد و گروه 

های بانکی( و بانک
گذاری دارای سرمایه
 مجوز

ها )در سطح بانک بانک
 منفرد و گروه بانکی(

دولتی، وابسته به دولت و  مٔوسسات - موارد استثنا
 های دولتیشرکت

ها ای از خطرپذیریمجموعه
 مشتمل بر موارد زیر:

خطرپذیری شعبه یا  -
بانک در  شرکت وابستٔه

های معطوف به خطرپذیری -
های محلی دولت هند و دولت
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 یادداشت.
 اسالمی منظور شده است. بانکداریحوزٔه گذاری فعال در های سرمایهها و بانکای برای بانکدستورالعمل جداگانه ،در مالزی -۱
 به سقف فوق اضافه کنند. درصد ۵توانند ها میبانک مدیرٔههیئت در شرایط خاص، -۲
ردیف یک منظور شده  سرمایٔه درصد ۱۵سقف خطرپذیری یک بانک با اهمیت سیستمی جهانی در قبال بانک دیگری با اهمیت سیستمی جهانی، معادل  -۳

 است.
 ای ارجاع شده است.الم نیز به دستورالعمل الزامات سرمایهبرای برخی اق -۴

 .۳و  ۲ هایول: استخراج از جدمنبع
 

 نفع واحدهای اجرایی ذیچالش .۳
ت سازی ابعاد مختلف مدیریت ریسک، در گام اول و مراحل نخست به مشکالاعتباری در بیشتر موارد در پیاده مٔوسساتها و بانک هرچند

اساس شواهد موجود، در مراحل بر ،کننداین مقررات اشاره می بستر مقرراتی الزم و یا ابعاد محدودکنندٔه ودِدر قالب نبربط، مقرراتی ذی
 اجرا کشد، با مشکالت مختلفی در حوزٔهربط را به تصویر میشدن الزامات مقرراتی که الگوی کلی مدیریت ریسک ذیثانویه و پس از نهادینه

های اجرایی متفاوتی شوند. در این مرحله، بسته به نوع زیرساخت مقرراتی، چالشنظر مواجه میخت مقرراتی موردکردن زیرساو عملیاتی
 گیرد.پیش روی نهادهای کاربر قرار می

اعتباری نیز، با  مٔوسساتها و عنوان بخشی از ابعاد مدیریت ریسک در بانکدر مدیریت ریسک منتج از تسهیالت و تعهدات کالن به
ای برای شناسایی روابط نفع واحد در اولین گام مدیریت این ریسک، ضرورت وجودی سامانهربط به شناسایی ذیذی نامٔهجه به نیاز آیینتو

در گام  این شناسایی شود. در حقیقت بر پایٔهنفع واحد در تصمیم اعطای تسهیالت و اعتبارات مشاهده میبین مشتریان و تشخیص ذی
نفع و سپس ضرورت کنترل آن در قالب گزارشگری و سطوح مختلف تصمیم اعطای تسهیالت رپذیری معطوف به آن ذیخط محاسبٔه ،بعد

 خطرپذیری دنبال خواهد شد. شدٔهو اعتبارات در قالب حدود تنظیم
م در مدیریت گاین ست، شناسایی نخروازاینو کنترل ریسک است.  ،گیریتوجه شود که مدیریت ریسک در کل مبتنی بر شناسایی، اندازه

تری در مقایسه با دیگر پیچیده فرایندشناسایی،  بودن رویٔهمحوردلیل سامانهت و تعهدات کالن بهتسهیال شود که در حوزٔهریسک شناخته می
ک اعتباری در خطرپذیری ریس ناظر بر محاسبٔه این ریسک در قالب رویٔه محاسبٔه ازآنجاکه ،تربیان دقیق شود. بهها مشاهده میریسک
ای ناظر بر کنترل آن نیز مبتنی بر قواعد ساده اند و رویٔهها مورد استفاده قرار دادهها سالشود که بانکنسبت کفایت سرمایه انجام می محاسبٔه
گیری و گزارشگری در این زمینه است، بنابراین سطوح مختلف تصمیملحاظ های اعطای اعتبارات و تسهیالت و بر محدودیتمتمرکز 

 ،در ادامه روازاینگیری و کنترل این ریسک مواجه باشند. اندازه اعتباری با مشکالتی کلیدی در دو حوزٔه مٔوسساتها و رود بانکانتظار نمی

های ذیل بنیاد مستضعفان، شرکت -
و ستاد اجرایی  ،اجتماعی تٔامینسازمان 

 فرمان امام
های ایجادشده با مشارکت شرکت -

درصد  ۵۰خارجی و با حداقل -ایرانی
گذاری طرف خارجی در کشور سرمایه

 سال( ۳)حداکثر برای 

ف های معطوخطرپذیری -
به دولت مرکزی و نهادهای 
تجاری و غیرتجاری آن که 

ها را آندولت مرکزی کامالً 
 .کرده استتضمین 

بانکی های بینخطرپذیری -
در کشور امارات با سررسید 

 .کمتر از یک سال
ف های معطوخطرپذیری -

گذاری بانک در به سرمایه
 بازارپذیر با رتبٔه قرضٔهاوراق 
 تٔامینکه برای  -AAبیش از 

بانک الزامات نقدینگی 
اند و یا نگهداری شده مرکزی

به قصد نگهداری تا سررسید 
 .اندخریداری نشده

خارج نسبت به دولت یا 
کشور  بانک مرکزی

 .مقصد
های بازار خطرپذیری -
بانکی معطوف به بین

های ها و بانکبانک
لی و یا گذاری داخسرمایه
 .ایمالی توسعه مٔوسسٔه

های خطرپذیری -
معطوف به تسهیالت در 

 .طول روز
 اهای مستثنخطرپذیری -
 محاسبه در کل سرمایٔه از

 بانک

که براساس مقررات بال سه 
شده در این کشور، سازیپیاده

مشمول وزن ریسکی صفر 
 .وندشدرصد می

بانک خطرپذیری معطوف به  -
 .هند مرکزی

هایی که اصل و خطرپذیری -
بانک آن تمامًا توسط  بهرٔه

 هند تضمین شده است مرکزی
 هایی که ریسکخطرپذیری -
توسط ابزارهای مالی ها آن

منتشره توسط دولت هند 
 .پوشش داده شده است

های خطرپذیری -
 گروهیدرون
ها های بانکخطرپذیری -

معطوف به عملیات تسویه با 
مقابل مرکزی هایطرف

 .واجدشرایط
  ۲۰۱۳ ۱۹۹۴ ۱۳۹۱ پیشین سال انتشار نسخٔه
 ۲۰۱۶ ۲۰۱۴ ۲۰۱۲ ۱۳۹۲ نهایی سال انتشار نسخٔه
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 شودتمرکز مینفع واحد شناسایی ذی انتظار سامانٔهزی و کارکرد موردساتنی بر پیادهشناسایی و مب در حوزٔهها آن مشکالت اجراییبر صرفاً 
 ناظر بر تسهیالت و تعهدات کالن است. نامٔهین بسترهای اولیه در اجرای آیینترمهم جملٔهکه از

 ایهای سامانهچالش ۱.۳
های داخلی توسط ادارات ع واحد، با طراحی سامانهنفای برای شناسایی ذینیاز سامانه تٔامیندر ها و مٔوسسات اعتباری، برخی از بانک

دنبال افزار را های طراحی نرمرکتسپاری و استفاده از خدمات شاند و برخی نیز برونهای وابسته این نیاز را برطرف کردهربط و یا شرکتذی
پردازی بانک عضو گروه هلدینگ دادهکه پین های کاربردی کاسخدمات سیستم تٔامینشرکت  ،عنوان مثال در بانک پارسیانبه ؛اندکرده

های غیروابسته و از خدمات شرکت هااین در حالی است که برخی دیگر از بانک نفع واحد را طراحی کرده است؛، سامانٔه ذیپارسیان است
افزار هوش و مهندسی نرم ،هوشمند توسن کاوانل بر ارتباطات نوین فرانام، دادههای کاربردی مشتمها و برنامهطراحی سامانه فعال در زمینٔه

و  افزار هوش و دانش سپهر نیز در طراحیمهندسی نرم ای شرکتاز خدمات مشاوره ،اند. البته در بانک پارسیانو دانش سپهر استفاده کرده
 برداری شده است.ربط نیز بهرهذی ارتقای سامانٔه

شناسایی  شود که طراحی سامانٔهمشاهده می ،مذکورهای و جلسات برگزارشده با شرکت یشبکٔه بانکشده در با بررسی انجام ترتیباینبه
، 7. براساس اطالعات مندرج در جدول بانک انجام شده است هفتها و برای در مجموع شرکت غیروابسته به بانک سهنفع واحد در ذی

 این خدمت بانکی بیشترین سهم از بازار را در عرصٔه ،بانک کاربر چهاربا  افزار هوش و دانش سپهرهندسی نرمشود که شرکت ممشاهده می
، شرکت ارتباطات نوین گو بوده است. در گام بعدرا پاسخ شبکٔه بانکیواحد در  نفعسامانٔه ذیسپاری بر دارد و بیش از نیمی از نیاز بروندر

 سپاری طراحی سامانٔهمقام سوم سهم از بازار بروندر توسن شمند کاوان هودادهبانک کاربر در مقام دوم و پس از آن شرکت  فرانام با دو
 .قرار داردنفع واحد ذی

 نفع واحدذی افزار فعال در حوزٔههای طراحی نرمشرکت .7جدول 

 بانک کاربر نام سامانه شرکت

 آینده، سینا نفع واحدتسهیالت و تعهدات کالن و ذی ۱شرکت ارتباطات نوین فرانام

 کاوان هوشمند توسندادهشرکت 
نفع واحد و اشخاص مرتبط مدیریت ذی

 )اطلس(
 دی

 ملت، پارسیان، قوامین، تجارت نفع واحدذی افزار هوش و دانش سپهرشرکت مهندسی نرم
 یادداشت.

این شرکت نیز را نفعان بازار سرمایه وجوه در ثبت اطالعات مشتریان و ذی بهادار و تسویٔهگذاری مرکزی اوراق ای شرکت سپردهسجام بر طراحی سامانٔه -۱
 ده است. انجام دا

 هاو جلسات مشاوره با آنیادشده های اطالعات مندرج در سایت شرکت: نبعم

افزاری های نرمکتشده توسط ادارات یا شرهای داخلی طراحیکشور از طریق سامانه شبکٔه بانکیهای فعال در بیشتر بانک ،روازاین
دلیل به باوجوداین،سپاری شده است. برون فرایندها این پردازند و صرفاً در تعداد اندکی از بانکنفع واحد میخود به شناسایی ذی وابستٔه

اندازی در راهها آن رویهای پیش  این محصول، نباید از نظرها و چالشبرای ارائٔه شبکٔه بانکیها در جذب مشتری از شرکتاین توانمندی 
سامانٔه  کنندٔهپوشی کرد. بنابراین در ادامه، براساس اطالعات استخراجی از جلسات مشاوره با نمایندگانی از بخش طراحیها چشماین سامانه

عنوان بانک به تعاون و ارتباطات نوین فرانام، و همچنین بانک توسعٔه افزار هوش و دانش سپهرمهندسی نرمهای واحد در شرکت نفعذی
 شود.سازی و کارکرد موفق این سامانه به شرح زیر ارائه میین مشکالت موجود در پیادهترمهماین نیاز،  کنندٔهسپارینورد

 شدهسنجیو صحت ،بهنگامهای اطالعاتی پویا، به سامانه نداشتندسترسی ۱.۱.۳
ی برای بسیار، مشکالت هنگامهای بها از طریق سامانهنبودن دسترسی به دادهسیستمی اطالعات و ارائٔهتکیه بر خوداظهاری مشتریان در 

و  ،سنجیآوری، صحتهای متمرکز دیگری جمعوجود آورده است. این در حالی است که اطالعات باید در سامانهبه فرایندها در این بانک
مشتریان از الزام در خوداظهاری نیز  ،کار گرفته شود. از طرف دیگرد بهنفع واحهای شناسایی ذیمانهپاالیش شود تا در گام بعد در سا

شده را طالعات ناقص خوداظهاریانبودن بهنگامهایت در ن مسئلهو این  کنندنمیگونه تغییر در این اطالعات به بانک پیروی رسانی هراطالع
 دنبال خواهد داشت. به

 رسمی و ادارٔه خاصی در روزنامٔه باید از طریق سامانٔه ،درحال تغییر است پیوستهها که اطالعات مربوط به ارکان شرکت ،عنوان مثالبه
 نفع واحد توسطها قرار گیرد تا شناسایی ذیاین سامانه کنندٔههای طراحیها و شرکتدر اختیار بانک -محض تغییر به -ها ثبت شرکت
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 آوری اطالعات روزنامٔههایی در جمعای، شرکتچنین سامانه ودِعلت نباین در حالی است که بهه ایستا انجام شود. صورت پویا و نبهها آن
ای این اطالعات، تا حدودی وجود آورده و با پاالیش و اصالح دورهای در این زمینه بهپایگاه داده اند کهها شکل گرفتهرسمی دیگر شرکت

و با شکاف زمانی در  یستنبهنگام انتظار نیز در حد مورد شدهطراحی پایگاه دادٔه باوجوداین،اند. برطرف کردهشکاف اطالعاتی موجود را 
ای را طراحی کرده بود، این مشکل وجود نداشت و امکان خطا اگر سازمان ثبت اسناد چنین سامانه باوجوداین،مواجه است. سازی بهنگام
 رسید.انتظار میاطالعات به حداقل مورد این سازیبهنگامآوری و در جمع

اندازی شده است که بهادار و تسویه وجوه راهگذاری مرکزی اوراقای توسط شرکت سپردهنفعان بازار سرمایه نیز پایگاه دادهدر مورد ذی
نفع واحد در هت شناسایی ذیکردن دسترسی به اطالعات آن جهای اطالعاتی به روز است اما ضرورت فراهمهر چند به نسبت دیگر پایگاه

 شود که در این زمینه شاید سامانه فوق نیازمند به ارتقا نیز باشد.شبکه بانکی و شناسایی و ردیابی رابطه مالکیتی مشاهده می
ای برای هو پایگاه داد صورت کامالً خوداظهاری بوده و سامانهدرآمد و افراد تحت تکفل و غیره به برخی اطالعات در زمینٔه ،همچنین

صورت دستی به وط به شناسایی روابط بین مشتریانورود بسیاری از اطالعات مرب ،روازاینبررسی صحت این اطالعات در دسترس نیست. 
دنبال دارد که خود منجر به خطا ربط، مشکالتی در صحت و دقت این اطالعات بههای ذیتوسط کارکنان بانک و بدون استخراج از سامانه

توسط ها آن کردن دسترسی پویا بهها و فراهمو موردنیاز در دیگر سازمانبهنگام العاتی های اططراحی سامانه ،روازاینج خواهد شد. در نتای
بلکه  ،ییدشده را در اختیار قرار خواهد داداطالعات صحیح و تٔا تنهانه شبکٔه بانکینفع واحد در شناسایی ذی سامانٔه کنندٔهنهادهای طراحی

ر را دحتی امکان اثربخشی کاربر سامانه  مسئلهفراهم خواهد کرد. این ه ساماناین نفع واحد را توسط امکان شناسایی پویا و نه ایستای ذی
 ها در نهاد دیگر منتهی خواهد شد.ارزیابی صحت داده واسطٔهبه نتایج کاهش خواهد داد و به نظارت غیرمستقیم بر خروجی آن

توان حداقل به وزارت امور اقتصادی و دارایی در شناسایی اطالعات درآمدی افراد و سازمان ثبت احوال در ها میسازمان این جملٔهاز
رسمی جمهوری اسالمی ایران در شناسایی  و روزنامٔه ،غیرتجاری مٔوسساتها و کل ثبت شرکت تکفل، ادارٔهشناسایی دقیق افراد تحت 

تغییر روابط های صادره در نامهو وکالت ،ها، ثبت اسناد رسمی در شناسایی روابط غیررسمی زوجینروابط مالکیتی و مدیریتی در شرکت
 ،ترتیباینبه ا اشاره کرد.هشرکت شدٔههای مالی حسابرسی...، و سازمان حسابرسی در تنظیم پایگاه اطالعات صورتمالی و یا مدیریتی و

ثری در ارتقای صحت اطالعات و شناسایی دقیق و ها، گام مٔوها و برقراری ارتباط سیستمی و برخط بین آندر صورت وجود این سامانه
 برداشته خواهد شد. شبکٔه بانکینفع واحد در پویای ذی
بینی ردیف ای به اطالعات خود را عدم پیشامکان دسترسی سامانهنکردن نیز علت فراهم مورداشارهها و نهادهای برخی از سازمان ،البته
 کنند و برخی دیگر، در خصوص مشکالت ناشی از انتقال اطالعات با درجٔهربط عنوان میای برای درآمد این خدمت در سازمان ذیبودجه

عنوان چالشی فراسازمانی باید در دستور به مسئلهرسد این ر مینظ، بهروازاینکنند. حساسیت باال به خارج از سازمان خود ابراز نگرانی می
 اندیشی قرار گیرد.ربط برای چارهکار نهادهای ذی

های ها، شرکتعنوان مشکل بانکبه -حتی در صورت وجود  -را ها باالی اتصال به این سامانه هزینٔه ایعده ازآنجاکه ،براینعالوه
شناسایی روابط  سامانٔه به تهیٔه بانک مرکزیرسد الزام نظر میاند، بهدر این زمینه معرفی کردهواحد  نفعسامانٔه ذی کنندٔهو طراحی ،کاویداده

بتواند با انتقال این  ،۱هاپیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک نامٔهنفع واحد و اشخاص مرتبط پیرو آییناشخاص مشتمل بر ذی
ای بر هر بانک بار هزینهفشار این اعتباری، از  مٔوسساتها و کردن دسترسی بانکعنوان یک نهاد حاکمیتی و فراهمهب بانک مرکزیهزینه به 

 کاربر بکاهد. مٔوسسٔه اعتباریو 
ا رو دیگر نهادهای حاکمیتی  بانک مرکزیشدن ها اشاره کرد که ضرورت واردمانهبودن برخی ساایتوان به جزیرهحتی می ،در این زمینه

شدن هر زیرا صرف وارد دنبال دارد،های بین سازمانی بهو انجام هماهنگیها آن در درخواست و پیگیری اقدامات زیربنایی برای تجمیع
 تواند در این زمینه اثرگذار باشد.عنوان نهاد کاربر و متقاضی این تجمیع اطالعات نمینویسی بهبانک یا شرکت برنامه

 شبکٔه بانکینفع واحد در کل عدم امکان شناسایی ذی ۲.۱.۳
ها، در کنار عدم یکپارچگی های بانکی مشتریان در دیگر بانکها به بسیاری از اطالعات، مشتمل بر حساببانک نداشتنعلت دسترسیبه

در این حوزه  بانک مرکزیشدن یاز به واردو ن یستفراهم ن شبکٔه بانکیموجود، امکان شناسایی روابط سیستمی در کل  یاطالعاتهای سامانه
 تعدادهای با اطالعات حسابردیابی در صورت استفاده از  ،عنوان مثالبه شود؛ها در این زمینه مشاهده میتگرفتن برخی مسئولیو برعهده

موردی  این شاخص در یک بانکنفع واحد، برای شناسایی ذی شبکٔه بانکیشده در های تعریفدر سقفبا یکدیگر و مداوم تراکنش باال 
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شبکٔه ردیابی آن در کل زیرا  ،داشتسازی نخواهد قابلیت پیاده هاآن های دیگر و رهگیریها در بانکبدون دستیابی به اطالعات تراکنش
 .دارداهمیت  بانکی

، امکان دسترسی بانک مرکزیدر  بانکیشبکٔه های سازی اطالعات حسابسیاح در یکپارچه اندازی سامانٔهبا توجه به راه ،در این راستا
و این است های افراد فراهم شده نفع واحد مبتنی بر تجمیع اطالعات مالی حساباین نهاد به یکی از اطالعات زیربنایی در شناسایی ذی

اس بخشی از روابط مالی، نفع واحد و اشخاص مرتبط، براسثری در اقدامات بعدی این نهاد در شناسایی سیستمی ذیتواند گام مٔومقوله می
 شمار رود.به

مبتنی بر اطالعات  -ها و نهادها های اطالعاتی موجود در دیگر سازمانبه دیگر سامانه بانک مرکزیتا امکان دسترسی  باوجوداین،
صورت و اشخاص مرتبط بهنفع واحد نحو الزم فراهم نشود، امکان شناسایی دقیق ذیبه -مالکیتی، مدیریتی و کنترلی  سببی و نسبی، مالی،

کردن دسترسی بدون فراهم بانک مرکزیشناسایی اولیه به  کردن وظیفٔه، صرف محولروازاینسیستمی برای این نهاد نیز مقدور نخواهد بود. 
ضروری است د و را فراهم کنشده اشارهدسترسی به هدف  تواند امکانشده نمیسنجیو صحت ،بهنگامهای اطالعاتی پویا، به سامانه
 ربط انجام شود.ها و اقدامات الزم بین نهادهای ذیهماهنگی

بانک ، ۱پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی نامٔهآیین ۸ حتی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در مادٔه ،در این راستا
نفع واحد و اشخاص مرتبط در تشخیص بط اشخاص مشتمل بر ذیشناسایی روا برداری از سامانٔهو بهره ،را ملزم به تهیه، اجرا مرکزی

 هرچندده است. اعتباری کر مٔوسساتو کنترلی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر در  ،روابط سببی و نسبی، مالی، مالکیتی، مدیریتی
و امکان  های مقتضی نیستعان از سایر روشنفدر شناسایی اشخاص مرتبط و ذیها آن نافی وظایف هساماناین ها به استعالم از الزام بانک
 ،ثر این راهکاربرای کارکرد مٔوحال باایندهد، گسترش می شبکٔه بانکییک بانک به کل  را از دامنٔه نفعان واحداشخاص مرتبط و ذیشناسایی 

های و الزام ارتقای سامانه ها و نهادهاازماناطالعاتی موجود در دیگر س هایبه سامانه بانک مرکزیباید اقدامات زیرساختی اولیه در دسترسی 
 باشد. دنبال شدهربط نیز فعلی در نهادهای ذی

 نفع واحدهای تکمیلی در شناسایی ذیدستورالعمل نکردنتنظیم ۳.۱.۳
در تعیین جزئیات را های تکمیلی نفع واحد، ضرورت تدوین دستورالعملدر شناسایی ذی بانک مرکزیشده توسط بودن معیارهای معرفیکلی

ای مورد و الگوهای سلیقههای بینفع واحد در هر بانک، از پیچیدگیشدن معیارهای شناسایی ذیدنبال دارد تا عالوه بر یکدستبههر معیار 
 های شناسایی افزایش یابد. د و دقت الگوریتموجلوگیری ش
که در صورت لزوم حتی معیارهای  است در اختیار بانک قرار داده شدهو تعهدات کالن این امکان نیز  نامٔه تسهیالتآییندر  هرچند

های موجود در مسیر دلیل پیچیدگیها بهبانک معیار اصلی مورد استفاده قرار دهد، چهارنفع واحد در کنار تکمیلی را برای شناسایی ذی
استفاده  رسد عموماً تمایلی جهتنظر می، بهبانک مرکزیوسط نشدن معیارهای جدید تقبول واقعو امکان مورد معیار کنونی چهاراستفاده از 

 تصریحی نداشته باشند.از معیارهای تکمیلی خود
های مشتری این شرکت، کدپستی مشتری پردازی سپهر به درخواست یکی از بانکافزار هوش و دادهدر شرکت مهندسی نرم باوجوداین،

در  ،روازاینتوجه قرار گرفته است. برای مشتریان حقیقی و حقوقی موردنفع واحد یری ذیگعنوان مصداقی از روابط منجر به شکلنیز به
سازی کار گرفت و در پیادهتر بهتوان مصادیق دیگری نیز برای تحلیل دقیقنفع واحد، میها بر جوانب مختلف ذیصورت تمرکز بیشتر بانک

 یافت.تری دست به نتایج واقعی
و هر است و تعهدات کالن تعیین نشده  نامٔه تسهیالتآییننفع واحد در نیاز برای شناسایی ذیهای موردیه، تعداد حداقل الهمچنین

حائز اهمیت در این  نکتٔه ،کند و هیچ محدودیتی در این خصوص متوجه بانک نیست. البتهبانک بسته به مورد، این تعداد را تعیین می
شناسایی صحیح روابط  و ممکن است در شودمیها بیشتر باشد، پیچیدگی بین روابط بیشتر چه تعداد این الیهخصوص آن است که هر

بندی قرار ها، تعداد زیادی از مشتریان در یک گروهوجود آید و روابط منطقی ایجاد نشود. حتی ممکن است در تعداد زیاد الیهمشکالتی به
در این زمینه برای  بانک مرکزیهای تکمیلی توسط دستورالعمل نیاز به ارائٔه ،روازاینشود.  گیرند و تشخیص روابط با مشکل مواجه

 شود.سازی و اتخاذ رویکرد مناسب مشاهده میشفاف

 نفع واحددر شناسایی ذی بانک مرکزیو  ،هاتکها، فیناندیشی الزم بین بانکجلسات همبرگزارنکردن  ۴.۱.۳
تواند منجر به برداشتن گام های فعال در این حوزه میتکنویسی و فینهای برنامهها و حتی شرکتنش بین بانکانتقال نسبی دا هرچند

در این جلسات،  بانک مرکزیهای موجود شود، در صورت همراهی نفع واحد و ارتقای سامانهدر شناسایی ذیها آن ثری در هماهنگی بینمٔو
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نفع واحد فراهم خواهد شد. در حقیقت ها از طریق شناسایی بهتر ذیریسک ناشی از این خطرپذیری همسویی با اهداف نظارتی در مدیریت
و تعهدات  نامٔه تسهیالتآیینتفسیر و برداشت شخصی از  واسطٔه، مشکالت موجود در طراحی سامانه بهبانک مرکزی با حضور نمایندٔه

نیاز های موردر به اطالعات و زیرساختشکالت فراسازمانی برای دسترسی بهتهای الزم برای حل مکالن نیز کاهش خواهد یافت و گام
 برداشته خواهد شد.

های انتقال دانش یا همکاری برای ارتقای رویکردها و رویه تواند زمینٔهها در این جلسات میتکهای کاربر و فیننظر بین بانکحتی تبادل
های که عموماً تمایل به انجام طرح ،هاتکدادن فینداشته باشد. توجه شود که مشارکت دنبالهای در دسترس را بهویژه سامانهموجود و به

 .بینجامدهای موجود سامانه ترتواند به تحوالتی در این عرصه و ارتقای سریعکم دارند، می بزرگ با هزینٔه
های ترین قسمت کار پس از دستیابی به سامانهعنوان مشکلتواند بهای است که میپردازش اطالعات با حجم گسترده مقوله ،در حقیقت

 حجم زیادِ با ،هاکه برخالف بانک ،کاوی اطالعات واگذار شودهای دادهسپاری شود و به شرکتاطالعاتی الزم، در صورت امکان برون
ضرورت برگزاری جلساتی  ،روازاینتری ارائه کنند. توانند خروجی دقیقو با اختصاص زمان کمتر می های در دست اقدام مواجه نیستندپروژه

 شود.مناسب همکاری مشاهده می نامٔهبرای تشکیل کارگروه داخلی و بیرونی جهت ارتقای سرعت انتقال دانش یا تدوین تفاهم

 واحد در تصمیم اعطای تسهیالت و اعتبارات نفعسامانٔه ذیعدم بازدارندگی الزم  ۵.۱.۳
و عموماً  شودربط منظور نمیهای ذیخروجی دیگر سامانه واسطٔهافزارهای بانکی، بازدارندگی کامل بهر نرمبیشتبا توجه به آنکه در طراحی 

واحد نیز اقدامی  نفعسامانٔه ذیرود براساس خروجی ، انتظار نمیت موجود استتصمیم به مراجع باالتر براساس سطح تسهیال عامکان ارجا
سطح موجود در مداری قانونبررسی میزان  ،روازاینکامالً بازدارنده در اعطای تسهیالت دستوری و یا سفارشی وجود داشته باشد. 

 نیاز است.مورد شبکٔه بانکینفع واحد در مدیریت ریسک منتج از شناسایی ذیاثربخشی جهت ارتقای از این دست،  یافزارهاینرم
رعایت اطمینان از اعتباری در  مٔوسساتها و کمک به بانکدر  ۱گذاریهای قانونوریشود استفاده از فنّاپیشنهاد می ،در این راستا

کارگیری گذاری، با بههای قانونوریفنّا ر اولویت قرار گیرد. درکالن دثرتر و کارآمدتر الزامات قانونی مربوط به تسهیالت و تعهدات مٔو
های  فنّاوریربط بر پایٔهسازی و اجرای مقررات ذیپیادهاعتباری در  مٔوسساتها و بانک کمک بهجهت مستقل  مٔوسساتو  هاشرکت
و قوانین با پذیری در کنار افزایش تطبیق ،و مقررات قوانینهزینه در اجرای در کمک به سازگاری کارآمد و کم ارتقای الزمامکان ، نیازمورد

 .شودفراهم می مٔوسساتدر کمترین زمان برای این ربط مقررات ذی

 واحد نفعسامانٔه ذیبر خروجی  بانک مرکزیعدم ارزیابی و نظارت  ۶.۱.۳
های متداول را بر عهده دارد و این وظیفه را در خصوص مدیریت ریسک شبکٔه بانکینظارت بر سالمت  وظیفٔه بانک مرکزی ازآنجاکه

ها باید انجام دهد، بنابراین انتظار ریسک و ابزارهای کنترلی بانک های محاسبٔهو عملیاتی از طریق ارزیابی مدل ،مشتمل بر اعتباری، بازار
ای و یا نفع واحد نیز ارزیابی و نظارت دورهاعتباری از طریق ذی ساتمٔوسها و ر بانکبنظارت بر ریسک تمرکز  رود این نهاد در زمینٔهمی

هایی های موجود و برداشتن گامها و کاستیبهتر شناسایی شکاف نفع واحد داشته باشد تا زمینٔههای شناسایی ذیموردی بر خروجی سامانه
 فراهم شود.ها آن برای اصالح

ابداعی مبتنی بر هوش  هایفنّاوریناظران از  مبتنی بر استفادٔه ۲نظارتی حوزٔه نوآورانٔه هایاوریفنّدر این زمینه نیز استفاده از  ،البته
کمک مورداشاره به رفع مشکالت  ،اعتباری مٔوسساتها و ارتقای سطح و سرعت نظارت بر بانک باتواند می ،مصنوعی و یادگیری ماشین

 کند.مٔوثری 

 های صورینامهوکالت اندیشی در حوزٔهعدم چاره 7.۱.۳
شوند. می غیرواقعیهای های صوری، منجر به مالکیتدهی مالکیتهای بالعزل و شکلنامههای صوری عموماً در قالب وکالتنامهوکالت
ناد ثبت اس ها به اطالعات سامانٔهدارد، نیازمند دسترسی بانک شبکٔه بانکیکه قدمتی طوالنی در مشکالت شناسایی مشتری در  مسئلهاین 

های صوری نامهوکالتهای اصلی نفعذیسامانه باید از قابلیت رهگیری و شناسایی سیستمی این  ،ست. البتههانامهرسمی در تنظیم وکالت
 نامه ارسال نکند. نفع وکالتهای مقابل ذیبرای بانک طرفبهنگام صورت پویا و ربط را بهو صرفاً گزارش ذی ودبرخوردار ش

 

                                                                                                                                                                                                                
1 Regulatory Technology (RegTech) 
2  Supervisory Technology (SupTech) 



  نفع واحد در تسهیالت و تعهدات کالنهای مقرراتی و اجرایی شناسایی ذیچالش   

۲۱ 

 بندی و پیشنهادهاجمع. ۴
رود، عدم تمرکز در این ریسک و شمار میاعتباری به مٔوسساتها و روی بانکپیش  ین خطرهایترمهم جملٔهریسک اعتباری از ازآنجاکه

شدن به تسهیالت و تعهدات کالن اعطایی به یک با منتهی مسئلهزیرا این  ،نفع واحد از اهمیت باالیی برخوردار استذی ویژه در حوزٔهبه
 مٔوسساتها و تواند برای بانکنفع، احتمال زیان زیاد در صورت نکول و مخاطرات متعاقب آن، و حتی رسیدن به مرز ورشکستگی را میذی

 همراه داشته باشد.اعتباری به
واقع شد و در نهایت به تنظیم و  کمیتٔه بالتوجه مورد ۱۹۸۸ت، از سال اس که حتی در شواهد تجربی نیز به اثبات رسیده مسئلهاین 

هایی در این حوزه در سازی دستورالعملهای کالن منتهی شد که پس از آن به پیادهخطرپذیری ابالغ اولین رهنمود این کمیته در زمینٔه
 ،شودالمللی در این زمینه مشاهده میبین خیر نسبت به رویٔهٔادر ایران نیز این رویه دنبال شد، اندکی ت هرچندکشورهای مختلف انجامید. 

 دهد، با فاصلٔهنفع واحد را پوشش میمدیریت ریسک اعتباری ناشی از ذی و تعهدات کالن که مقولٔه نامٔه تسهیالتآیین زیرا اولین نسخٔه
 ه تنظیم شده است.در این زمین کمیتٔه بالسال نسبت به سال ابالغ اولین رهنمود  ۱۲زمانی حدود 

نامه در کشور در مقایسه با های جدیدتر این آیینوجود تنظیم نسخهبا ، مدیریت این ریسکرود شکافی در زمینٔهانتظار می ،روازاین
 شبکٔه بانکی با توجه به اهمیت مدیریت این ریسک در ،سازی آن در کشور موجود باشد. بنابراینکمتر پیاده دلیل سابقٔهالمللی، بهرویکرد بین

های مقرراتی و اجرایی ناظر بر شناسایی که با حجم باالی ریسک اعتباری در قالب مطالبات غیرجاری مواجه است، بررسی چالش ،کشور
 توجه قرار گرفت.و تعهدات کالن در این پژوهش موردنفع واحد در تسهیالت ذی

های کشورهای نمونه مشتمل بر امارات، در این زمینه و دستورالعمل بالکمیتٔه ی، بررسی رهنمودهای حوزٔه مقرراتدر این راستا در 
 نامه به نسخٔهو تعهدات کالن، بیانگر نزدیکی نسبی رویکرد این آیین نامٔه تسهیالتآیینهای با نسخهها آن تحلیلی و هند، و مقایسٔه ،اندونزی

گذر  باوجوداین،اند. تنظیم شده کمیتٔه بالدوم این رهنمود در  از نسخٔهپیش  های کشورهایی است کهو دستورالعمل کمیتٔه بالرهنمود  اولیٔه
تا حدودی شکاف بین رویکرد  -نیز اثرگذار است منتج از تسهیالت و تعهدات کالن گیری ریسک که در اندازه - این کشورها به بال سه
 دهد.با کشورهای نمونه افزایش می را کشور شبکٔه بانکیموجود در این حوزه در 

کشور نیز ممکن است مصداق داشته باشد، ضرورت  شبکٔه بانکیها در که در مدیریت دیگر ریسکیادشده نظر از موارد صرف ،البته
مستثنا موارد  ،شود. همچنینمشاهده می کمیتٔه بالجدید رهنمود  نفع واحد در مقایسه با نسخٔهطراحی معیارهای بیشتری در شناسایی ذی
حکومتی است. این در حالی است که  صرفاً مبتنی بر برخی نهادهای خاص وابستٔه  موجودنامٔهاز شمول تسهیالت و تعهدات کالن در آیین

داقل ح ،روازاینتوجه است. تری مورد گستردههای کشورهای نمونه، دامنٔهدر این زمینه و دستورالعمل کمیتٔه بالنهایی رهنمود  در نسخٔه
 شود.و تعهدات کالن پیشنهاد می نامٔه تسهیالتآیینبانکی و معطوف به خدمات تسویه در گروه موارد استثنا در های بینشمول خطرپذیری
های طراحی و شرکت شبکٔه بانکیشناسایی و برگزاری جلساتی با نمایندگانی از  های اجرایی نیز با تمرکز صرف بر حوزٔهدر مورد چالش

به  نداشتنهای دسترسی. براساس این مشکالت که حوزهشدبررسی ها جود در طراحی این سامانهواحد، مشکالت مو نفع ذیسامانٔه
های دستورالعمل ودِنب، شبکٔه بانکینفع واحد در کل شده، عدم امکان شناسایی ذیسنجیو صحتبهنگام اطالعاتی پویای  هایسامانه

بانک ای دوره نکردنواحد در تصمیم تسهیالت اعطایی، ارزیابی نفعسامانٔه ذینفع واحد، عدم بازدارندگی الزم تکمیلی در شناسایی ذی
اسازمانی ی فر، نیاز به راهکارهاگیردرا دربر می شدهبندیهای صوری طبقهنامهوکالت اندیشی در حوزٔهو عدم چاره ،از خروجی سامانه مرکزی

 شود.سازمانی مشاهده میدر کنار راهکارهای درون
ها باید در آن بندی کرد که بانکبازدارندگی الزم در تصمیم تسهیالتی و اعتباری را امری داخلی طبقه هرچند بتوان مقولٔه ،در این حوزه

 بانک مرکزی ی از مشکالت برعهدٔهبزرگاندیشی بخش هند، چارای را برطرف کنای و رویهامانههای ستر وارد شوند و شکافحوزه جدی
ای اندیشی و ارزیابی دورهجلسات همبرگزارنکردن های تکمیلی، دستورالعمل دِنبو، شبکٔه بانکینفع واحد در کل )عدم امکان شناسایی ذی

عنوان مقام به بانک مرکزیآن توسط  و مطالبٔه یبانک مرکزبا و نهادها ها واحد( و یا نیاز به همکاری دیگر سازمان نفعسامانٔه ذیخروجی 
 نفعسامانٔه ذیعدم بازدارندگی الزم شده، سنجیو صحتبهنگام های اطالعاتی پویای به سامانه نداشتناست )دسترسی شبکٔه بانکیناظر 

ضروری است در خصوص  ،روازاینهای صوری(. نامهوکالت اندیشی در حوزٔهعدم چارهواحد در تصمیم اعطای تسهیالت و اعتبارات، 
نیاز است، همکاری الزم های اطالعاتی موردها و پایگاههروی یسازمانی و ارتقاهای بینبرتر و بیشتر مبتنی بر هماهنگیکه زمان یادشدهموارد 
یری از انباشت مطالبات پیشگ نامٔهشده در آیینانتظار اهداف طراحیربط انجام شود تا سطح موردای ذیبا نهاده بانک مرکزیتوسط 

و اشخاص  ،نفع واحدشناسایی روابط اشخاص، مشتمل بر ذی برداری از سامانٔهو بهره ،را ملزم به تهیه، اجرا بانک مرکزیغیرجاری بانکی که 
اعتباری  مٔوسساتو کنترلی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر در  ،مرتبط در تشخیص روابط سببی و نسبی، مالی، مالکیتی، مدیریتی

 شود. تٔامیننیز  است هکرد
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 مطالعات بعدی برایپیشنهادهایی  .۵
مدیریت ریسک تسهیالت و  در سطح یک طرح تحقیقاتی در حوزٔه گزارش امکان پرداختن به مباحثیمحدود این  با توجه به آنکه دامنٔه

تواند راهکارهای تحقیقات بعدی می درهای مغفول در این گزارش دهد، پرداختن به برخی از حوزهنمی را در اختیار قرارتعهدات کالن 
 تری در اختیار قرار دهد.کاربردی
بانک با حدود اعالمی ها آن تسهیالت و تعهدات کالن و میزان انطباق ها در حوزٔهبانک شدٔهتحلیل اطالعات گزارش ،عنوان مثالبه
کمک خوبی به تصویر بکشد و و تعهدات کالن و اقدامات نظارتی الزم را به نامٔه تسهیالتآیینتواند میزان انحراف از یحتی م ،مرکزی

 .کندنظارتی شناسی بیآسثری به مٔو
در مدیریت ریسک تسهیالت  کمیتٔه بال نسخٔه آخرین که پس از ،تری از کشورهای آسیاییگسترده افزایش تعداد کشورهای نمونه به حوزٔه

حوزٔه های بیشتری را در تواند شکافنیز می ،انددهربط در کشور خود کراز مقررات ذیجدیدی  اقدام به تدوین نسخٔه ۲۰۱۴کالن در سال 
 .و تعهدات کالن در اختیار قرار دهد نامٔه تسهیالتآیینو راهکارهای دیگری برای ارتقای  ی به تصویر بکشدمقررات
 ،ای از کشورهانفع واحد و مدیریت تسهیالت و تعهدات کالن در نمونهای در شناسایی ذیهای سامانهزیرساخت اختن به حوزٔهپرد

های ای و حتی سامانهتواند در ارتقای زیرساخت سامانهمی نیز ،زیرساخت مقرراتی در این گزارش زٔهشده در حوهمانند رویکرد دنبال
 د.کنکمک مٔوثری ین حوزه نیاز در ااطالعاتی مورد
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 و مآخذ منابع
 مٔوسساتها و ، مدیریت کل نظارت بر بانک۴۲۰۴۱۸/۹۵ شمارٔه بخشنامٔه. های مالی بانک نمونهصورت (.۱۳۹۵)ارزیابی سالمت نظام بانکی  ادارٔه

 .ج.ا.ا بانک مرکزیاعتباری، 
ها و ، مدیریت کل نظارت بر بانک۲۳۳۸۶۰/۹7 شمارٔه بخشنامٔه. اعتباری مٔوسسات های مالی نمونٔهصورت (.۱۳۹7)ارزیابی سالمت نظام بانکی  ادارٔه

 .ج.ا.ا بانک مرکزیاعتباری،  مٔوسسات
 شمارٔه بخشنامٔه .حقوقی و حقیقی اشخاص به هابانک اعطایی تسهیالت فردی سقف تعیین ضوابط (.۱۳7۹) مطالعات و مقررات بانکی ادارٔه

 ج.ا.ا. بانک مرکزیاعتباری،  مٔوسساتها و ، مدیریت کل نظارت بر بانک۴۵۲۵نت/
، ۲۵۶مب/ شمارٔه بخشنامٔه .حقوقی و حقیقی اشخاص به هابانک اعطایی تسهیالت فردی سقف تعیین ضوابط (.۱۳۸۰)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه

 ج.ا.ا. بانک مرکزیاعتباری،  مٔوسساتها و مدیریت کل نظارت بر بانک
موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری )خرید دین( و مقررات اجرایی آن با  نامٔهآیین 7 اصالح مجدد مادٔه (.۱۳۸۱)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه

 ج.ا.ا. بانک مرکزیاعتباری،  مٔوسساتها و ، مدیریت کل نظارت بر بانک۸۸۶مب/ شماره بخشنامٔه .تجدیدنظر در سقف فردی تسهیالت اعطایی
، مدیریت کل نظارت بر ۱۴۶7مب/ شمارٔه بخشنامٔه .سازیهای مجتمعاعالم سقف تسهیالت اعطایی پروژه (.۱۳۸۱)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه

 ج.ا.ا. بانک مرکزیاعتباری،  مٔوسساتها و بانک
اعتباری و سایر اشخاص  مٔوسساتها و نویس مقررات مربوط به تسهیالت کالن و تسهیالت به ارکان بانکپیش (.۱۳۸۱) مطالعات و مقررات بانکی ادارٔه

 ج.ا.ا. بانک مرکزیاعتباری،  مٔوسساتها و ، مدیریت کل نظارت بر بانک۳۸۹۰ه/ شمارٔه بخشنامٔه .مرتبط
ها مدیریت کل نظارت بر بانک ،۲۰۰۲مب/ شمارٔه بخشنامٔهو تعهدات کالن،  نامٔه تسهیالتآییناصالحات در  (.۱۳۸۲)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه
 ج.ا.ا. بانک مرکزی، اعتباری مٔوسساتو 
 شمارٔه بخشنامٔه. های تجاری و تخصصی دولتیو تعهدات اشخاص مرتبط: بانک نامٔه تسهیالتآیین (.۱۳۸۲)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه

 ج.ا.ا. بانک مرکزی، اعتباری مٔوسساتها و مدیریت کل نظارت بر بانک ،۱۹۶۴مب/
مدیریت کل  ،۱۹۶۵مب/ شمارٔه بخشنامٔه .های غیردولتیو تعهدات اشخاص مرتبط: بانک نامٔه تسهیالتآیین (.۱۳۸۲)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه

 ج.ا.ا. مرکزیبانک اعتباری،  مٔوسساتها و نظارت بر بانک
 مٔوسساتها و ، مدیریت کل نظارت بر بانک۱۹۶۸مب/ شمارٔه بخشنامٔه .و تعهدات کالن نامٔه تسهیالتآیین (.۱۳۸۲)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه

 .ج.ا.ا بانک مرکزیاعتباری، 
ها و ، مدیریت کل نظارت بر بانک۲۹مب/ شمارٔه بخشنامٔه .و تعهدات کالن نامٔه تسهیالتآییناصالحاتی در  (.۱۳۸۳)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه

 ج.ا.ا. بانک مرکزیاعتباری،  مٔوسسات
 مدیرٔهتهیئ در گیریتصمیم جهت غیردولتی( حقوقی و حقیقی تعهدات )اشخاص و تسهیالت فردی سقف (.۱۳۸7) مطالعات و مقررات بانکی ادارٔه
بانک اعتباری،  مٔوسساتها و ، مدیریت کل نظارت بر بانک۲۳7۸مب/ شمارٔه بخشنامٔه .بانک مرکزی از برداشتاضافه های فاقدبانک برای بانک هر

 ج.ا.ا. مرکزی
، 7۸۴۰۰/۸۸ شمارٔه بخشنامٔه .و تعهدات کالن نامٔه تسهیالتآییناز  ۱-۳نفع واحد: اصالح بند تعریف ذی (.۱۳۸۸)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه

 ج.ا.ا. بانک مرکزیاعتباری،  مٔوسساتها و مدیریت کل نظارت بر بانک
 بانکی مجوزهای مقررات، کل مدیریت، ۱۲۲۳۴۲/۹۱ شمارٔه بخشنامٔه .و تعهدات کالن نامٔه تسهیالتآیین (.۱۳۹۱)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه
 ج.ا.ا. بانک مرکزیشویی، پول با مبارزه و
شده در نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی پذیرفتهثر مجموع تسهیالت و تعهدات به هر ذیکحدا (.۱۳۹۱) مطالعات و مقررات بانکی ادارٔه

 مرکزیبانک شویی، پول با مبارزه و بانکی مجوزهای مقررات، کل مدیریت، ۱۳۰۹۹۵/۹۱ شمارٔه بخشنامٔه .بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
 ج.ا.ا.

 بانکی مجوزهای مقررات، کل مدیریت، ۲۴۲۵۵۳/۹۲ شمارٔه بخشنامٔه .و تعهدات کالن نامٔه تسهیالتآیین (.۱۳۹۲)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه
 ج.ا.ا. بانک مرکزیشویی، پول با مبارزه و
و تعهدات  نامٔه تسهیالتآیین شمول از دولتی هایتکشر و دولت به وابسته دولتی، مٔوسساتشدن (. مستثنی۱۳۹۲)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه

 ج.ا.ا. بانک مرکزیشویی، پول با مبارزه و بانکی مجوزهای مقررات، کل مدیریت ،۳77۴۶۶/۹۲ شمارٔه بخشنامٔه .کالن
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 بخشنامٔه. اعتباری مٔوسساتضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط  (.۱۳۹۳)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه
 ج.ا.ا. بانک مرکزیشویی، پول با مبارزه و بانکی مجوزهای مقررات، کل مدیریت، ۱۲۰۲۹۳/۹۳ شمارٔه

، ۳۲۵۸/۹۴ شمارٔه بخشنامٔه. نفع واحدرعایت ضوابط مربوط به ذیهای ذیل نهادها از شدن شرکتمستثنی(. ۱۳۹۴)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه
 ج.ا.ا. بانک مرکزیشویی، پول با مبارزه و بانکی مجوزهای مقررات، کل مدیریت

 کل مدیریت، ۳۴۳۱۵7/۹۵ شمارٔه بخشنامٔه. مستقل واحد نفعیذ یک عنوانبه خارجی-ایرانیلحاظ شرکت  (.۱۳۹۵) کیمطالعات و مقررات بان ادارٔه
 ج.ا.ا. بانک مرکزیشویی، پول با مبارزه و بانکی مجوزهای مقررات،

 بخشنامٔه. اعتباری مٔوسساتضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط  (.۱۳۹۶)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه
 ج.ا.ا. بانک مرکزیشویی، پول با مبارزه و بانکی مجوزهای مقررات، کل مدیریت، ۱۰۵7۴۹/۹۶ شمارٔه

، ۱۱۱۵۹7/۹۶ شمارٔه بخشنامٔه .اعتباری مٔوسسات نظارتی و کفایت سرمایٔه سرمایٔه دستورالعمل محاسبٔه (.۱۳۹۶)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه
 ج.ا.ا. بانک مرکزیشویی، پول با مبارزه و بانکی مجوزهای مقررات، کل مدیریت

 شمارٔه بخشنامٔه .اصالحی اعتباری: نسخٔه مٔوسسات نظارتی و کفایت سرمایٔه سرمایٔه دستورالعمل محاسبٔه (.۱۳۹7) و مقررات بانکی  مطالعاتادارٔه
 ج.ا.ا. بانک مرکزیشویی، پول با مبارزه و بانکی مجوزهای مقررات، کل مدیریت، ۳۱۴۳۴/۹7

 مقررات، کل مدیریت ،۴۰۰۰۰۶/۹۸ شمارٔه بخشنامٔه .پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی نامٔهآیین (.۱۳۹۸)مطالعات و مقررات بانکی  ادارٔه
 ج.ا.ا. بانک مرکزیشویی، پول با مبارزه و بانکی مجوزهای

 شمارٔه بخشنامٔه .اصالحی نسخٔه -اعتباری  مٔوسسات نظارتی و کفایت سرمایٔه سرمایٔه دستورالعمل محاسبٔه (.۱۳۹۸)  مطالعات و مقررات بانکیادارٔه
 ج.ا.ا. بانک مرکزیشویی، پول با مبارزه و بانکی مجوزهای مقررات، کل مدیریت، ۴۳۶7۵۸/۹۸

 کل مدیریت، ۳۸۶۴۰۹/۹۸ شمارٔه بخشنامٔه .اعتباری مٔوسسات های مالی نمونٔهویرایش پنجم صورت (.۱۳۹۸) لعات و مقررات بانکیمطا ادارٔه
 ج.ا.ا. بانک مرکزیشویی، پول با مبارزه و بانکی مجوزهای مقررات،

 ج.ا.ا. بانک مرکزی، ۳۰۶۲۰۸/۹۱ شمارٔه بخشنامٔه .جدول تسهیالت و تعهدات کالن (.۱۳۹۱) ها نظارت بر موقعیت مالی بانکادارٔه
 ج.ا.ا. بانک مرکزی، ۲۵۲۱۹۴/۹۲ شمارٔه بخشنامٔه .جدول تسهیالت و تعهدات کالن (.۱۳۹۲) ها نظارت بر موقعیت مالی بانکادارٔه

 شورای پول و دبیرخانٔه ادارٔه ،۸۸۱۰۸7۰/۸۸ شمارٔه بخشنامٔه .۱۳۸۸کشور در سال  شبکٔه بانکیضوابط سیاستی نظارتی  (.۱۳۸۸) شورای پول و اعتبار
 ج.ا.ا. بانک مرکزی ت عامل،اعتبار و هیئ

شورای پول و  دبیرخانٔه ادارٔه ،۲۶۲7۱۳/۹۰ شمارٔه بخشنامٔه .و نظارتی نظام بانکی کشور ،های پولی، اعتباریسیاست (.۱۳۹۰) شورای پول و اعتبار
 ج.ا.ا. بانک مرکزی ت عامل،ئاعتبار و هی
 ج.ا.ا. بانک مرکزی، ۳۴۳7۲۳/۹۴ شمارٔه ، بخشنامٔههای مالی بانک نمونهصورت (.۱۳۹۴) معاون نظارتی

 دفتر مطالعات اقتصادی، .نفع واحدذی ها: مسئلٔهنشدن مطالبات غیرجاری بانک(. دالیل وصول۱۳۹۵)علی، م.م. مهرپرور، الف.، نبوی، ف.، و نجفی
 .۱۴۹۳۳ مسلسل های مجلس شورای اسالمی، شمارٔههای اقتصادی، مرکز پژوهشمعاونت پژوهش
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