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 :مقدمه

گيدري،   المللي به منظور انددازه  چارچوب بين:3بال »، به همراه سند ديگري با عنوان 1اين سند .1

بده    بيانگر اصالحات انجام گرفته توسد  کميتده بدال   « استانداردها و پايش ريسک نقدينگي

تدر   مومنظور تقويت قواعد مربوط به سرمايه و نقدينگي بدا هددب بوبدود ببدش بداناي مقدا      

هاي ناشي از  کوهدب اصالحات مذکور بوبود توانايي ببش باناي به منظور جذب ش. باشد مي

گيدري نن بحدران، در راسدتاي کداهش ريسدک       فارغ از ريشه شدا   ن مالي و اقتصاديابحر

اين سند در بردارنده مجموعه مقدررات و  . ش واقعي اقتصاد استسرايت از ببش مالي به بب

  .باشد مي 3جداول زماني جوت اجراي چارچوب بال 

هاي بحران مالي اخير را نيد  مدورد توجده قدرار      کميته بال، در بسته اصالحي جامع خود نموزه .2

يسدک و  ت ريکميته همچنين به واسطه بسته اصالحي، به دنبال بوبدود بوبدود مددير   . دهد مي

همچندين، بسدته اصدالحي     3.باشدد  ها مي حامراني و ني  تقويت سطح شفافيت و افشاء بانک

يته به منظدور تقويدت ويدعيت حد  و فصد  مدالي       مهاي صورت گرفته توس  ک شام  تالش

   .هاي موم سيستمي فرامرزي است بانک

است، همچنان که سيستم باناي مستحام و مقاوم در برابر بحران، پايه رشد اقتصادي پايدار  .3

                                                 
 
 :باشد متن حاضر ترجمه سند ذيل مي.  

Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 
2010 (rev June 2011) 

 
هاي مرکزي کشورهاي آرژانتيين  اسيتراايا  بيکييک  بر،ييل  کانيادا        بردارنده نمايندگان ارشد مقامات نظارتي و بانککميته نظارت بانکي بال در .  

کنگ  هندوستان  اندونزي  ايتاايا  ژاپن  کره  اوکزامبورگ  مکزيک  هيند  روسيه  عربستان صعودي  سينااپور  آفريقياي    چين  فرانسه  آامان  هنک
واقع در شيرر بيا،ل    (BIS) اامييي جيسات کميته معموالً در بانک تسويه بين. باشد د  سوئيس  ترکيه  بريتانيا  و اياالت متحده ميجنوبي  اسپانيا  سوئ

 .شود سوئيس که دبيرخانه دائمي آن در اين شرر قرار دارد  برگزار مي
 
در خصوص سرمايه دفاتر تجاري و نيز جريت بربيود    6221سال  اي ا، اقدامات به منظور تقويت مقررات   کميته بال بسته002 در جوالي سال .  

 :براي اطالعات بيشتر رجوع شود به. را نيز معرفي نمود  ارکان چارچوب بال 

Enhancements to the Basel II framework (July 2009), available at www.bis.org/publ/bcbs157.htm. 
 
حل و فصل مااي کشورها در سطح ميي و اجراي فرامر،ي اختياراتشان در ايين   مقاماتر خصوص تقويت هاي کميته د ها شامل توصيه اين تالش.  

خود را مييز  بيه ترييه گيزارش در     ( Cross-border Bank Resolution Group)کميته بال گروه حل و فصل بانکي فرامر،ي . باشد ،مينه مي
براي حل و فصل فرامير،ي  ميرترترين عواميل     مييهاي  ات اخير و تعديالت چارچوبهاي بحران  تغيير آمو،ه: عات نموده استوخصوص اين موض

بيراي اطيالع ا، جزئييات    . که ممکن است پاسخ برينه به بحران را مختيل کنيد   مييهاي فعيي  هايي ا، چارچوب فعيي و نيز جنبه مييهاي  چارچوب
 :بيشتر به اين سند مراجعه شود

 Report and recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group (March 2010), available at 
www.bis.org/publ/bcbs169.htm. 
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. گذاران قرار دارند اندازکنندگان و سرمايه گري اعتباري بين پس ها در مرک  فرايند واسطه بانک

و کارهداي کوچدک و متوسد ،      ها خدمات اساسي بده مشدتريان، کسدب    عالوه بر اين، بانک

زمدره  هاي تجاري رو ها براي انجام فعاليت ها که به بانک هاي سوامي ب رگ و ني  دولت شرکت

  .نمايند  المللي ارايه مي خود متاي هستند، در سطح ملي و بين

نغاز شدده بدود، نن بدود کده      2002ياي از دالي  تشديد بحران مالي و اقتصادي که از سال  . 

هاي اهرمي بااليي را در اقالم باال و پايين خد    هاي باناي در بسياري از کشورها نسبت ببش

 .ا فرسايش تدريجي سطح و کيفيدت سدرمايه پايده همدراه بدود     اين امر ب. اند ترازنامه داشته

بنابراين، نظدام بداناي   . ها سپرهاي نقديدنگي ناکافي در اختيار داشتند هم مان، خيلي از بانک

گري  توانست واسطه ي اعتباري و تجاري سيستمي نبوده و همچنين نميها انقادر به جذب زي

قالم زير خ  ترازنامه را کده در نظدام بداناي    مجدد منابع در معرض ريسک کالن مربوط به ا

اين بحران به واسطه فرنيند کداهش نسدبت اهرمدي    . اي ايجاد شده بودند را انجام دهد سايه

اي از مبادالت  با ادوار تجاري و ني  رواب  متقاب  نوادهاي سيستمي از طريق مجموعه راستا هم

بازار اعتماد خود را به قددرت ايفداي    ترين دوره بحران، در طول شديد. پيچيده تشديد گرديد

هداي ايجداد    يدع  . تعودات مالي و ويعيت نقدينگي بسياري از نوادهاي باناي از دست داد

هاي سيستم مالي و ني  اقتصاد واقعي سدرايت   شده در ببش باناي به سرعت به ديگر ببش

در . باري گرديدکرده و منجر به يک انقباض شديد در نقدينگي و سطح دسترسي به منابع اعت

اي  نوايت ببش دولتي مجور به مداخله از طريق ت ريق بي سابقه نقدينگي، پشتيباني سرمايه

دهنددگان در پدي    ي قاب  توجوي را بدراي ماليدات  ها انو ارايه تضامين شد که اين مويوع زي

  .داشت

ش بحدران  هاي مالي و اقتصادهاي مبتل  در زمان شروع گستر ها، نظام بحران مالي بر بانک .5

تري از کشدورهاي جودان    هرچند، اين بحران همچنين به چرخه وسيع. به سرعت اثرگذاشت

انقبداض شدديد در نقددينگي جوداني، کداهش       به دلي براي اين کشورها البته . سرايت نمود

مسديرهاي انتقدال    ،المللي و ني  کاهش تقايا بدراي صدادرات   دسترسي به منابع اعتباري بين

با توجه به دامنه و سرعت گسترش بحدران اخيدر و نيد     . صورت مستقيم بودبحران کمتر به 

ي نتدي،  هدا  انبيندي بحدر   ي گذشته در سطح جوان و همچنين طبيعت غيرقاب  پيشها انبحر

هاي  کوهاي باناي خود را هم در برابر ش يروري است که همه کشورها سطح مقاومت ببش
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 .دهندهاي خارجي اف ايش  کوش در مقاب  داخلي و هم

هاي بازار که به واسطه بحدران مدالي نشداار گرديدد،      کميته بال به منظور مواجوه با شاست .6

. نمايدد  المللدي معرفدي مدي    برخي از اصالحات اساسي را در خصوص چارچوب مقرراتي بدين 

شود کده در   اصالحات م بور باعث تقويت مقررات در سطح باناي يا مقررات احتياطي خرد مي

گيدري بحدران افد ايش     هاي شا  ت هر کدام از نوادهاي باناي را در دورهنتيجه سطح مقاوم

هداي   اين اصالحات همچنين در بردارنده يک تمرک  احتياطي کالن است که ريسدک . دهد مي

بدا ادوار   راستا هم هاي مذکور اثرات ريسک در ببش باناي و ني  تشديد ايجاد شدهسيستمي 

وايح است که اين روياردهاي احتياطي مقررات نظارتي پر. دهد تجاري را مورد توجه قرار مي

در سطح خرد و کالن متقابالً به همديگر مرتبطند به طوري که سطح مقاومت باالتر هرکدام از 

 .گردد هاي ايجاد شده مي کوها منجر به کاهش ريسک سيستمي ش بانک

 المللي سرمايه  تقويت چارچوب بين. الف

سدطح مقاومدت    يبه دنبدال ارتقدا   2بيان شده در چارچوب بال کميته بال بر اساس سه رکن  .2

اصالحات انجدام گرفتده بده    . باشد مي سرمايه نظارتيببش باناي از طريق تقويت چارچوب 

دنبال اف ايش کيفيت و کميت سرمايه نظارتي و بوبود سدطح پوشدش ريسدک در چدارچوب     

ت که اين نسبت به عنوان اين اصالحات بر اساس يک نسبت اهرمي استوار اس. سرمايه است

هاي مبتني بر ريسک سرمايه عم  کرده و بده دنبدال محددود     پوششي محافظتي براي سنجه

باشد به طوري که اين نسدبت يدک اليده     هاي باالي اهرمي در سيستم باناي مي کردن نسبت

کميتده  نوايتاً، . نمايد گيري را فراهم مي هاي مدل و خطاي اندازه ايافي محافظ در برابر ريسک

با ادوار تجداري و   راستا همهاي  هاي سيستمي ناشي از فعاليت در راستاي لحاظ نمودن ريسک

برخدي از اجد اي مقدررات احتيداطي کدالن در چدارچوب        ،هاي نوادهاي مالي پيوستگي به هم

 .نمايد سرمايه را معرفي مي

ها  و شفافيت سرمايه پايه بانک ثباتافزايش سطح کيفيت،  ( 1)  

، مويدوعي بسديار   اي با کيفيت بداال  ها توس  سرمايه ع در معرض ريسک بانکمناب پشتيباني .8
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ي اعتبداري و کداهش ارزش   هدا  اننشان داد که زيد اخير بحران مالي . حياتي و يروري است

 باشد از حقوق صاحبان سوام مي مشبصي خود ج ءها از ناحيه سود انباشته که  دفتري دارايي

هداي موجدود در تعريد  سدرمايه در بدين       اين بحران همچندين ناسدازگاري  . شود حاص  مي

کشورهاي مبتل  و ني  فقدان سطح مناسبي از افشاء که بدازار را قدادر بده ارزيدابي کامد  و      

 . سازد را نشاار نمود مقايسه کيفيت سرمايه بين نوادهاي مبتل  مي

يد سوام عدادي و سدود انباشدته    با 1ترين شا  سرمايه اليه  اين هدب، برجسته راستايدر  .9

هاي غيرسوامي سطوح قاب  قبولي از سرمايه  به منظور حصول اطمينان از ايناه شرکت. باشد

اي از  استاندارد بيان شده در اين سند از طريق مجموعهکنند،  را نگوداري مي 1با کيفيت اليه 

قرار گيرد، تقويت شدده   مورد استفادهمذکور هاي  تواند با توجه به شراي  شرکت اصول که مي

المللدي هماهند     ، کسورات از سرمايه و فيلترهاي احتياطي به طور بيندر اين خصوص. است

هاي  شرکت در خصوص يا معادل نن عادي شده و به طور کلي در سطح حقوق صاحبان سوام

 بايدد متشدا  از اب ارهداي    1ساير اقالم مربوط به سرمايه اليده  . گردد اعمال ميغيرسوامي 

کدامالً صدالحديدي باشدد و سدود قابد        ها نن اي باشند که تبعي بوده، پرداخت سود سرمايه

 هدا  نن اي براي بازخريدد  پرداخت تجميعي يا کوپن سود نداشته و ني  تاريخ سررسيد و انگي ه

بده واسدطه   کده   5اي چنددوجوي  همچندين، اب ارهداي نونورانده سدرمايه    . وجود نداشته باشد

انگي ه وجدود   ها نن براي بازخريد شروط پرداخت سود پلااني نظيرهايي  ويژگيبرخورداري از 

باشد، بده مدرور از محاسدبات     مي 1درصد از سرمايه اليه  15در حال حاير محدود به  ودارد 

المللي هماهن   در سطح بين 2اي اليه  عالوه براين، اب ارهاي سرمايه. خارج خواهد شد 1اليه 

هاي بازار در نظر گرفته  که تنوا براي پوشش ريسک 3سرمايه اليه خواهد شد و ني  اب ارهاي 

نوايتاً، به منظور بوبود نظم بازار، سطح شفافيت سرمايه پايه بوبدود  . گردد شدند، حذب مي مي

خواهد يافت به طوري که همه اقالم سرمايه به همراه گ ارشات حسدابداري تلفيدق شدده بدا     

 .ج ئيات کام  بايد افشاء گردد

نمايد که اخالل و ناهمداهنگي در مدورد اب ارهداي     ته تغييرات م بور را به نحوي معرفي ميکمي .10

اين کميته . اند به حداق  ممان برسد  اي که در حال حاير در محاسبات گنجانده شده سرمايه

ايفا نمايدد را  بررسي نقش سرمايه احتياطي که بايد در چارچوب سرمايه نظارتي به همچنين، 

                                                 
5
. Innovative hybrid capital instruments  
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 .هدد ادامه مي

تقويت سطح پوشش ريسک ( 2)  

درک وجود نياز براي تقويت سطح پوشدش ريسدک در    ،هاي کليدي بحران اخير ياي از نموزه .11

هاي اصدلي اقدالم    عدم موفقيت در لحاظ نمودن ريسک. ها بوده است چارچوب سرمايه بانک

باال و پايين خ  ترازنامه و ني  اب ارهاي مشتقه مربوطه در منابع در معدرض ريسدک يادي از    

 . ثبات کننده در طول وقوع بحران بود عوام  کليدي بي

برخي از اصالحات اساسي مربدوط بده    2009يته بال در جوالي مها، ک اسخ به اين کاستيدر پ .12

مجموعه اين اصدالحات منجدر بده افد ايش سدطح ال امدات       . را معرفي نمود 2چارچوب بال 

هداي   بوادارسدازي  اي براي منابع در معرض ريسک مربوط به دفداتر تجداري و اوراق   سرمايه

المللدي بودندد،    هاي فعال بين ايجاد زيان براي بسياري از بانکپيچيده که ياي از منابع اصلي 

 اسداس  اي بر م بور، مفوومي را با عنوان ال امات سرمايه روش محاسباتي ارتقاء يافته. گرديد

ماهده شدراي     12يک دوره مسدتمر   مبتني بر 6ارزش در معرض ريسک تحت شراي  بحران

اي بداالتري را   وه بر اين، کميته ال امات سدرمايه عال. نمايد ، معرفي ميبحران مالي قاب  توجه

شود معرفي نموده که ايدن   ناميده مي 2بوادار سازي مجدد ني  براي ننچه که تحت عنوان اوراق

ايدن اصدالحات   . گدردد  ال امات هم براي دفاتر تجاري و هم براي دفداتر بداناي اعمدال مدي    

را  3و ني  يواب  افشاء رکن  2تي رکن همچنين، استانداردهاي مربوط به فرايند ارزيابي نظار

اجدرا   2011د تدا پايدان سدال    يبا 3و رکن  1ال امات مربوط به تقويت رکن . نمايد تقويت مي

معرفدي گرديدد    2009از زماني که در جوالي  2گردد؛ استانداردهاي اصالحي مربوط به رکن 

ر مورد دفاتر تجاري بانک يته همچنين در حال انجام يک بازنگري اساسي دمک. اند ال امي شده

بده انجدام    2011رود که اين بازنگري اساسي در دفاتر تجاري تا پايان سال  انتظار مي. است

 .رسد

اي براي مندابع در معدرض    هايي را به منظور تقويت ال امات سرمايه اين سند همچنين سنجه .13

ندک از طريدق   هداي مربدوط بده تد مين مدالي با      ناشي از فعاليت ،ريسک اعتباري طرب مقاب 

                                                 
6
 . stressed value-at-risk (VaR) 

7
 . resecuritisations 
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اين اصدالحات منجدر بده    . نمايد اب ارهاي مشتقه، توافقنامه بازخريد و اوراق بوادار معرفي مي

گونه منابع در معرض ريسک، کاهش  اي براي پشتيباني از اين اف ايش سطح سپرهاي سرمايه

انتقدال  هاي بيشتر بده منظدور    ها و ايجاد انگي ه ر تجاري بانکابا ادو راستا هممي ان رفتارهاي 

هاي مقاب   به اتاق پاياپاي طرب( فرابورس)قراردادهاي مبادله اوراق مشتقه در خارج از بورس 

خواهد شد که جملگي باعث کمک به کداهش ريسدک سيسدتمي در سيسدتم مدالي       8مرک ي

هايي را براي تقويت سطح مديريت ريسک منابع در  اصالحات م بور همچنين انگي ه. گردد مي

 .کند اري طرب مقاب  ايجاد ميمعرض ريسک اعتب

 :نمايد يابي به اين هدب، کميته اصالحات ذي  را معرفي مي براي دست . 1

اي خود را بدراي ريسدک اعتبداري طدرب      ها بايد ال امات سرمايه بانک نگر، نگاهي نيندهبا ( ال 

فتن اين رويارد باعث در نظر گر. هاي شراي  بحران تعيين نمايند مقاب  با استفاده از داده

اي در دوره انقباض نوسانات بازار  هاي سرمايه ها در خصوص کاهش شديد پوشش نگراني

يارد که واين ر. ها خواهد شد با ادوار تجاري بانک راستا همو کمک به لحاظ نمودن حرکت 

مشابه رويارد معرفي شده براي ريسک بازار است، همچنين باعث بوبود بيشتر مدديريت  

 .و ريسک اعتباري طرب مقاب  خواهد شدريسک بازار   باپارچه

ي بدالقوه ناشدي از تعددي  ارزش    هدا  انها مل م به نگوداري پوشش سرمايه براي زي بانک (ب

کده  « (CVA) 9گدذاري اعتبداري   يعني ريسک تعددي  ارزش »دارايي بر اساس ارزش بازار 

ريسدک   2گرچه اسدتاندار بدال   . باشد مرتب  با کاهش رتبه اعتباري طرب مقاب  است، مي

را که منبدع زيدان    CVAدهد، لان استاندارد م بور ريسک  ناول طرب مقاب  را پوشش مي

 .گيرد ي ناشي از ناول متداول است در نظر نميها انتري نسبت به زي موم

کميته بال در حال تقويت استانداردهاي مربوط به مديريت وثايق و حاشيه اوليه ارزش وام و  (ج

داراي منابع در معرض ريسک اوراق مشتقه با حجم باال و  هاي بانک. باشد ارزش وثيقه مي

تدري را بدراي    هاي زماني طوالني الزم است دوره باشند، غير نقد مربوط به طرب مقاب  مي

اي براي تعيين ال امات سرمايه نظدارتي   محاسبه حاشيه ارزش وثيقه از وام به عنوان پايه

ديگري ني  به منظور تقويدت اقددامات مربدوط بده     همچنين، استانداردهاي . در نظر گيرند

                                                 
8
 . central counterparties 

9
 . credit valuation adjustment 
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 .مديريت ريسک وثايق اتباذ گرديده است

هدا و ديگدر    هاي بانک پيوستگي به منظور در نظر گرفتن ريسک سيستمي که ناشي از به هم  (د

هداي صدورت    باشد، کميته بال از تدالش  نوادهاي مالي از طريق بازارهاي اوراق مشتقه مي

هداي   المللي کميسيون و ني  سازمان بين( CPSS) 10اي پرداخت وتسويهه گرفته کميته نظام

هاي بدازار   ري ي استانداردهاي محام براي زيرساخت جوت پايه( IOSCO) 11اوراق بوادار

فرايند اف ايش سدرمايه  . نمايد مالي از جمله اتاق پاياپاي مرک ي طرب مقاب  پشتيباني مي

 12ربوط به اتاق پاياپاي مرک ي طرب مقابد  پوششي براي منابع در معرض ريسک بانک م

(CCPs ) بر مي ان تطبيقCCPs  م بور با چنين استانداردهايي که بعد از يک فرايند دريافت

وثايق باندک و مندابع   . مبتني خواهد بود ،نوايي خواهد شد 2011نظرات مشورتي در سال 

پاياپاي طرب مقاب  هاي  گذاري شده بر اساس قيمت بازار در اتاق در معرض ريسک ارزش

 يدرصدد پيشدنواد   2مرک ي که اين اصول مترقي را برنورده سازند، وزن ريسک پدايين،  

هاي پاياپاي مرک ي  خواهند داشت و منابع در معرض ريسک مربوط به وجوهي که در اتاق

ايدن  . دهي خواهند شد اي حساس به ريسک وزن اند بر اساس ال امات سرمايه ناول شده

اي تقويت شده براي منابع در معرض ريسک اوراق مشتقه  با ال امات سرمايه معيار، همراه

گونده   ها به منظدور انتقدال ايدن    تري را براي بانک هاي قوي دوجانبه خارج از بورس، انگي ه

عالوه بر اين، به منظور در نظر گرفتن . ايجاد خواهد کرد CCPsمنابع در معرض ريسک به 

ميته همچنين اوزان ريسک مربوط به منابع در معدرض  ريسک سيستمي در ببش مالي، ک

از نن جوت کده   راي غيرمالي ها ريسک براي نوادهاي مالي را در مقايسه با ببش شرکت

منابع در معرض ريسک مالي نسبت به منابع در معرض ريسک غيرمالي همبستگي بسديار  

 .دهد اف ايش مي ،بيشتري با هم دارند

استانداردهاي مربوط به مديريت ريسدک اعتبداري طدرب مقابد  در     کميته به دنبال ارتقاء  (هد

( wrong-way risk) روش نادرسدت ها ازجمله براي طرز مواجوه با ريسدک   برخي زمينه

يعني حالتي که منابع در معرض ريسک هم مان با کاهش کيفيدت اعتبداري طدرب مقابد      

نودايي را بدراي انجدام     اين کميته همچنين، رهنمدود تاميلدي  . باشد يابد، مي اف ايش مي

                                                 
10
 . Committee on Payments and Settlement Systems 

11
 . International Organization of Securities Commissions 

12
 . central counterparties 
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در خصوص منابع در معرض ريسک اعتباري طدرب مقابد  را    13نزمون گذشته نگر صحيح

 .منتشر نمود

بندي بيروندي در   در نوايت، کميته بال برخي از اقدامات در خصوص کاهش سطح اتاا به رتبه .15

منظدور انجدام   هدا بده    اين اقدامات شام  ال اماتي براي بانک. را ارزيابي نمود 2چارچوب بال 

ارزيابي داخلي خود براي منابع در معرض ريسک از نوع اوراق بوادار سدازي کده بده صدورت     

هداي کاهندده    مشبص و مرتب  با فعاليدت «  1اثرات صبره»اند، حذب  بندي شده بيروني رتبه

بنددي   اي بدراي نوادهداي رتبده    ريسک اعتباري، و ني  ترکيب عناصر کليدي مباني رفتار حرفه

بنددي   با معيارهاي قاب  قبول کميته بدراي اسدتفاده از رتبده    IOSCOمنتشره از سوي  اعتباري

کميته همچنين در حال انجام يک بدازنگري اساسدي در   . باشد بيروني در چارچوب سرمايه مي

بنددي بيروندي    خصوص چارچوب اوراق بوادارسازي با در نظر گرفته مي ان اتاا نن بده رتبده  

 .باشد مي

 اي مبتني بر ريسک با شاخص نسبت اهرمي سرمايهتکميل الزمات  ( 3)  

هاي اصلي بحران مالي ايجاد نسبت اهرمي باال براي اقالم بداال و پدايين خد      ياي از ويژگي .16

هداي   هاي اهرمي بداال همچندين از جملده ويژگدي     ايجاد نسبت. ترازنامه در سيستم باناي بود

در طدول  . بدوده اسدت   1998ل ي مالي قبلي مثالً بحدران منتودي بده سدپتامبر سدا     ها انبحر

بود بده  تحت فشار بازار کاهش نسبت اهرمي  به منظورشديدترين دوره بحران، ببش باناي 

، کاهش ها انتر بازخورد مثبت بين زي ها، چرخه سريع دارايي  طوري که فشار معاوس بر قيمت

سداس،  بدر ايدن ا  . در سرمايه بانک و ني  کاهش در سطح دسترسي به اعتبار تشديد گرديدد 

معرفدي   را کميته مجموعه ال امات مربوط به نسبت اهرمي به منظور دستيابي بده اهدداب زيدر   

 :نمايد مي

  ايدن امدر باعدث کمدک بده کداهش ريسدک         ؛سطح اهرمي در ببش باناي کردنمحدود

تواند سيستم باناي و کد  اقتصداد را    کاهش نسبت اهرمي که مي کننده ثبات بيفرنيندهاي 

  د؛ وشو مي ،مبت  نمايد

                                                 
13

 . backtesting 
14

 . cliff effects 
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 گيدري   گيري و ريسک مدل با تامي  انددازه  معرفي يک حفاظ ايافي در مقاب  خطاي اندازه

 .مبتني بر ريسک از طريق يک سنجه ساده، شفاب و مستق  از ريسک

يک روش قاب  مقايسه بين کشورهاي مبتلد  کده بدا توجده بده       با استفاده ازنسبت اهرمي  .12

کميتده،  . شدود  هاي موجود در استانداردهاي حسابداري تعدي  شده است، محاسبه مدي  تفاوت

اي تاميلدي و معتبدر بدراي ال امدات مبتندي بدر ريسدک بدا          نسبت اهرمي را به عنوان سنجه

مناسدب   گري تنظيمررسي و بر اساس يک ب 1نظرداشت حرکت به سمت اجرايي کردن رکن 

 .طراحي نموده است

 اي اي ضد دوره يي با ادوار تجاري و بهبود سپرهاي سرمايهراستا همکاهش سطح  ( 4)  

با ادوار تجداري   راستا همي مالي ها شوککننده در بحران، تشديد  ثبات ياي از عناصر موم بي .18

عداالن بدازار بده رفتدار     تمايد  ف . در نظام باناداري، بازارهاي مالي و ک  اقتصاد بدوده اسدت  

هاي اثرگذار مبتل  از جمله از طريدق اسدتانداردهاي    با ادوار تجاري به واسطه کانال راستا هم

ي رهاي قاب  نگودا گذاري شده بر اساس ارزش بازار و وام هاي قيمت حسابداري براي دارايي

بردن و رها سازي  هاي مربوط به محاسبه حاشيه ارزش و ني  از طريق باال تا سررسيد، فعاليت

کميتده  . کنندگان تشديد شده اسدت  ها و ني  مصرب سطح اهرمي در بين نوادهاي مالي، بنگاه

هاي  گونه پويايي ها در برابر اين بال برخي از اقدامات را به منظور اف ايش سطح مقاومت بانک

کده ببدش    از ايدن اطميندان   به حصولاين اقدامات . کند با ادوار تجاري معرفي مي راستا هم

ک به جاي منتق  کننده ريسک بده سيسدتم مدالي و کد      وباناي به عنوان يک جذب کننده ش

 .، کمک خواهد نمودکند اقتصاد عم  مي

عالوه بر نسبت اهرمي که در قسمت قب  مورد بحث قرار گرفت، کميته برخي ديگر از اقدامات  .19

اف ايش سدطح مقاومدت ببدش    يي با ادوار تجاري و راستا همبه منظور در نظر گرفتن اثرات 

ايدن اقددامات اهدداب کليددي زيدر را دنبدال       . نمايد ي مناسب را معرفي ميها انباناي در زم

 :نمايد مي

   نثار ايافي ادواري در خصوص حداق  ال امات سرمايه؛ هرگونهتعدي 

 نگر؛ گيري بر اساس نگاه نينده ارتقاء روش ذخيره 
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 ها و ک  ببش باناي کده   حفاظتي در سطح بانک هاي نگوداري سرمايه به منظور ايجاد سپر

 قابليت استفاده در شراي  بحران را داشته باشد؛ و

 هداي   تر در خصوص مراقبت ببش بداناي در دوره  دستيابي به هدب احتياطي کالن و وسيع

 .زماني رشد ايافي اعتبار

    اثر رفتار ادواري حداقل الزامات

  سطح پوشش ال امدات سدرمايه نظدارتي را    سطح حساسيت به ريسک و ني 2چارچوب بال  .20

با ادوار تجداري، نداتواني    راستا همهاي حرکت  ترين پويايي در واقع، ياي از موم. اف ايش داد

 –چارچوب سرمايه و مديريت ريسک به منظور در نظر گرفتن منابع در معرض ريسک کليدي

ابع در معرض ريسک مربوط هاي تجاري پيچيده، اوراق بوادارسازي مجدد و من ازجمله فعاليت

لان، بددون معرفدي   . بحران بوده است مراح  گسترش يافتهدر  –به اقالم زير خ  ترازنامه 

يابي  درجه مشبصي از اثر رفتار ادواري در ال امات حداق  سرمايه در طول زمان، اماان دست

ير پدذ   زمداني مشدبص امادان    مقطعبه حساسيت نسبت به ريسک در نوادهاي مالي در يک 

نگاه بود و بر اين اساس، برخي از  2کميته از اين مويوع در طول طراحي چارچوب بال . نيست

هاي حفاظتي را به منظور در نظر گرفتن اثرات بيشتر رفتار ادواري در تعيدين حدداق     پوشش

هاي  هاي حفاظتي شام  ال امات مربوط به استفاده از داده اين پوشش. ال امات را معرفي نمود

هداي ن ولدي زيدان در     فق زماني بلندمدت به منظور تبمين احتمال ناول، معرفي تبمدين با ا

هاي  باشد که اين موارد تبمين مناسب توابع ريسک مي 16، و ني  واسنجي(LGD)صورت ناول 

ها را ملد م   کميته همچنين بانک. سازد مربوط به زيان را به ال امات سرمايه نظارتي تبدي  مي

در  هدا  نن عتباريا  اي بحران نمود تا درنتيجه تغييرات ن ولي سبدهاي داراييه به انجام نزمون

 .طول دوره رکود مورد توجه قرار گيرد

نوري اطالعات را به منظور ارزيدابي   عالوه بر اين، کميته يک فرنيند اوليه جامع مربوط به جمع .21

چنانچده  . ري ي نموده است بر کشورهاي عضو در طول چرخه اعتباري پايه 2اثر چارچوب بال 

دهندد بيشدتر    هاي ناظر مناسب تشبيص مي اثرات رفتار ادواري حداق  ال امات از ننچه مقام

                                                 
15

 . Cyclicality of the minimum requirement 
16

 . calibration 
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گاه کميته تمويدات بيشتري را به منظور تعدي  چنين اثرات رفتارهداي ادواري اتبداذ   باشد، نن

 . خواهد کرد

توانند به منظور حصدول   کميته برخي از اقدامات ايافي را که مقامات ناظر در صورت ل وم مي .22

اي اتبداذ کنندد را    تري از حساسيت به ريسک و ثبات ال امات سرمايه به سطح تعادل مناسب

به طور خاص، دامنه اقدامات ممان شام  رويارد اتبداذ شدده   . ارزيابي قرار داده استمورد 

بده منظدور    2جوت استفاده از فرنيند رکن ( CEBS)توس  کميته ناظران باناي اتحاديه اروپا 

اي مبتني بدر رتبده    در ال امات سرمايه( PD)ها براي کاهش سطح احتمال ناول  تعدي  تبمين

بدراي سدبد    PDهاي  در طول شراي  اعتباري مطلوب با استفاده از تبمين( IRB)بندي داخلي 

در همين زمينده، مسسسده خددمات مدالي      .12باشد هاي يک بانک در شراي  رکودي مي دارايي

هاي ناول غيدرادواري در ال امدات مبتندي بدر رويادرد       با هدب تبمين احتمال( FSA)بريتانيا 

بانک را  PD  هاي توليدي يک مدل ک متغير کمي که دادهبندي داخلي از طريق استفاده از ي رتبه

 . 18روياردي را پيشنواد نموده است  ،نمايد اي تبدي  مي هاي درون دوره به تبمين

 نگر آينده با رويکرد گيري ذخيره

اول . تر از طريق سه اقدام ابتااري مرتب  است گيري قوي کميته به دنبال تقويت فرنيند ذخيره .23

( EL)ته از تغيير در استانداردهاي حسابداري به سمت رويارد زيان مورد انتظار ايناه، اين کمي

پشدتيباني   ELبه دلي  حرکت به سمت يک رويارد IASB19کميته قوياً از ابتاار. کند حمايت مي

هدب اصلي نن است که سدودمندي و ميد ان مدرتب  بدودن گ ارشدات مدالي بدراي        . کند مي

کميته سندي را مشتم  بدر  . گذار احتياطي بوبود يابد مقررات نفعان مبتل  از جمله مقامات ذي

 IAS که بايد اصالحات صورت گرفته براي جايگ يني سند مترقياي از اصول راهنماي  مجموعه

 .20نيد  قدرار گرفتده اسدت     IASBرا هدايت کند، به طور عمومي منتشر کرده که در اختيار  39
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 :رجوع شود به سند ذيلبراي اطالع ا، جزئيات بيشتر .  

www.c-ebs.org/getdoc/715bc0f9-7af9-47d9-98a8-778a4d20a880/CEBS-position-paper-on-a-
countercyclical- capital-b.aspx. 

  
 :براي اطالع ا، جزئيات بيشتر رجوع شود به سند ذيل.  

www.fsa.gov.uk/pubs/international/variable_scalars.pdf. 
19
 . International Accounting Standards Board 

 0
هاي مااي منتشر شده توسط کميته بيال   براي جزئيات بيشتر سند مربوط به اصول راهنما براي با،ناري استانداردهاي حسابداري براي صورت.  

 .را مالحظه نماييد( .www.bis.org/press/p090827.htm) 002 در سال 

http://www.bis.org/press/p090827.htm
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ي واقعي را با شدفافيت بيشدتري در بدر    ها انار که زيکميته از رويارد مبتني بر زيان مورد انتظ

يي کمتدري بدا ادوار   راسدتا  هدم « شده زيان محقق»گيرد و همچنين نسبت به رويارد فعلي  مي

 .کند تجاري دارد، پشتيباني مي

ثانياً، کميته در حال به روزرساني رهنمود نظارتي خود در جوت سازگاري با فرنيند حرکت بده   . 2

اين رهنمود ناظران باناي را در جوت بوبود . باشد بر زيان مورد انتظار ميسمت رويارد مبتني 

 .تر تحت رويارد مطلوب زيان مورد انتظار راهنمايي خواهد کرد گيري قوي هاي ذخيره فعاليت

تر در چارچوب سدرمايه   گيري قوي هايي به منظور ذخيره ثالثاً، اين کميته به دنبال ايجاد انگي ه .25

 .باشد نظارتي مي

 سرمايه حفاظتي

کميته به دنبال معرفي چارچوبي جوت بوبود سطح محافظت از سرمايه و ني  ايجاد سدپرهاي   .26

هداي بحدران را دارندد،     هاي الزم که البته اماان کاهش در دوره حفاظتي کافي باالتر از حداق 

 .باشد مي

اندداز   ني  چشدم  ها به رغم شراي  نامطلوب مالي و در شروع دوره بحران مالي، برخي از بانک .22

، بازخريدد  سدوام  توزيع سود توزيع منابع با حجم باال از طريق وخامت ببش باناي، به  روبه

واسدطه    هبيشتر اين اقددامات بد  . هاي جبراني سباوتمندانه خود ادامه دادند سوام و پرداخت

ها شا  گرفت، به طوري که کاهش سطح سود تدوزيعي   وجود يک مشا  رفتار گروهي بانک

با اين وجدود، ايدن اقددامات هرکددام از     . شد ي از وجود يک يع  تلقي ميها اننش عنوانبه 

ها سريعاً به حالت سودنوري  خيلي از بانک. پذيرتر نمود ها و ني  ک  ببش باناي را نسيب بانک

اي خدود بده منظدور     بازگشتند لان اقدام کافي به منظور تجديدد سداختار سدپرهاي سدرمايه    

با در نظر گرفتن همه ايدن مدوارد، ايدن    . دهي انجام ندادند هاي جديد وام يتپشتيباني از فعال

 .يي با ادوار تجاري گرديدراستا همپويايي در سيستم باناداري منجر به اف ايش مي ان 

به منظور مواجوه با اين شاست بازار، کميته به دنبال معرفي چارچوبي است که بر اساس نن  .28

در اختيدار داشدته    حفداظتي  تري را به منظور بوبود سطح سرمايه ناظران باناي اب ارهاي قوي

با اجرايي کردن اين چارچوب از طريق استانداردهاي محافظت از سدرمايه کده مدورد    . باشند
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اي که به سدمت رکدود    المللي باشد، به اف ايش سطح مقاومت ببش باناي در دوره توافق بين

هايي را به منظور بازسازي سدرمايه   مااني مرود کمک خواهد شد و ني  اين چارچوب  پيش مي

براي مجداز  عالوه بر اين، چارچوب مذکور . در طي دوره اصالحات اقتصادي فراهم خواهد کرد

پدذيري کدافي    از انعطاب ،ها هاي سازگار با استاندارد از سوي ناظران و بانک ارايه پاسخ بودن

 . برخوردار است

 رشد اعتباري بيش از حد

ي ببش باناي در دوره رکود که بدا  ها اندر طول بحران مالي مشاهده گرديد، زي گونه که همان .29

ي هدا  انچنين زي. تواند به طور قاب  توجوي باال باشد رشد اعتباري بيش از حد نغاز گرديد مي

تواند باعث وقوع يدا تشدديد    ثبات نمايد، همچنين مي تواند ببش باناي را بي هنگفتي که مي

ثبداتي   تواند ببش باناي را با بي در ادامه اين مويوع مي. اقتصاد گرددرکود در ببش واقعي 

اين ارتباط درون ا، نشان دهنده اهميت ويژه ببش بداناي در خصدوص   . بيشتري مواجه سازد

 ،کندد  اي که سطح اعتبار به سطوح بسيار بااليي رشد مدي  اي در دوره هاي سرمايه ايجاد حفاظ

هاي ايافي ديگري را ني  از جملده کمدک بده     ظتي، م يتساخت چنين سپرهاي حفا. باشد مي

 .تعدي  رشد اعتباري بيش از حد خواهد داشت

اي از طريدق   کميته بال به دنبال معرفي نظامي است که منجر به تعدي  دامنه سپرهاي سرمايه .30

هايي از رشد اعتبدار بده    مااني م محافظت سرمايه اشاره شده در ببش قب ، زماني که نشانه

دسدتيابي بده هددفي     ،اي يدد ادواري  هدب سپر سرمايه. گردد ف اينده وجود دارد، مي سطوح

هداي رشدد    نظارت احتياطي کالن در خصوص مراقبت از ببدش بداناي در دوره   تر از گسترده

 .باشد ميبيش از حد ک  اعتبار 

بتوانندد   اند که اي به نحوي طراحي شده دوره اقدامات مربوط به در نظر گرفتن اثرات رفتار هم .31

گيري بر تقويت سيستم بداناي در   تدابير اتباذ شده در خصوص ذخيره. مام  ياديگر باشند

ي هدا  اناي بدر زيد   بيني شده تمرک  دارد، در حالي که اقددامات سدرمايه   ي پيشها انبرابر زي

اي، تماي ي بين اقددامات مربدوط    در خصوص اقدامات سرمايه. بيني نشده متمرک  است پيش

اي  گرفتن اثرات ادواري مربوطه به حداق  ال امات و نيد  ايجداد سدپرهاي سدرمايه     به در نظر

در واقع، اين مويوع ثابت شده است که حتي در غيداب  . وجود دارد مقررهاي  باالتر از حداق 
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هداي ال امدات    اي بداالتر از حدداق    اثرات ادواري حداق  ال امدات، سدپرهاي قدوي سدرمايه    

نوايتاً، ال امات مربوط به در نظر گرفتن رشدد  . باشند بسيار حياتي ميها  اي براي بانک سرمايه

هاي زمداني   در دوره فق شود و  اعتباري بيش از حد در شراي  عادي به مي ان صفر تعيين مي

با ايدن  . اي به وقوع بپيوندد، اف ايش خواهد يافت که مي ان دسترسي به اعتبار به طور ف اينده

 جود حباب اعتباري، ناظران از ببش باناي انتظار دارند کده سدپر  حال، حتي در صورت عدم و

ي محتم  شديد که از ها شوکدر برابر  ها نن هاي الزم جوت محافظت ي فراتر از حداق حفاظت

 .گيرند، ايجاد نمايند نش تتوانند  منابع مبتلفي مي

پيوستگي در نظر گرفتن ريسک سيستمي و به هم ( 5)  

در طدي دوره زمداني   شدوک   ي با ادوار تجاري منجر بده تشدديد  يراستا همدر حالي که اثرات  .32

هاي موم سيسدتمي نيد  باعدث     هاي بيش از حد درميان بانک هم پيوستگي شود، به بحران مي

هاي موم سيستمي  بانک يروري است، .گردد به سيستم مالي و اقتصاد مي ها شوکانتقال اين 

د مورد نياز داشته باشند که اين مويدوع در  استاندار  سرمايه براي جذب زيان فراتر از حداق 

کميته بال با همااري هي ت ثبدات مدالي در حدال تددوين يدک رويادرد       . دست بررسي است

ياپارچه براي نوادهاي مالي موم سيستمي هستند که اين رويارد شام  ترکيبدي از سدرمايه   

به عنوان ببشي . شدبا مي 23، و ت مين مالي از طريق منابع داخلي22، سرمايه احتياطي21ايافي

شناسي ترکيبدي از   از تالش صورت گرفته، کميته در حال تدوين طرحي است که بيانگر روش

هاي کيفي و کمي به منظور ارزيابي اهميت سيستمي نوادهاي مالي در سدطح جوداني    شاخص

اي را ني  در خصوص ابعاد توان جذب زيان ايافي که نوادهاي مدالي   مطالعه ،کميته. باشد مي

يدک   ي اين مطالعده همچندين دربردارندده    .دهد انجام ميالمللي بايد دارا باشند  يستمي بينس

با اب ارهاي پيشدنوادي مبتلد     بايدارزيابي از مي ان جذب زيان در شراي  تداوم فعاليت که 

عالوه بر اين، تحلي  صورت گرفته توس  کميته، اقدامات ديگدري را در  . باشد مي ،فراهم شود

هداي سيسدتمي، شدام  نقددينگي      ها و يا اثرات بيروني مرتب  با باندک  ريسکجوت کاهش 

. دهدد  تر پوشش مدي  تر مربوط به تسويالت کالن و نظارت قوي هاي محام ايافي، محدوديت

                                                 
21

 . capital surcharges 
22

 . contingent capital 
23

 . bail-in 
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هدا و   بر اساس فرايندد  2011 سال هاي خود در اين خصوص را در نيمه اول اين کميته تالش

 .هاي هي ت ثبات مالي ادامه خواهد داد هاي زماني تعيين شده در توصيه برنامه

هاي ناشدي   اي چندگانه معرفي شده توس  کميته بال به منظور کاهش ريسک ال امات سرمايه .33

در نظدر گدرفتن    بده المللدي،   نوادهاي مالي بدين  ميان در  يالت اعطايي در سطح بنگاهواز تس

 :شام  موارد ذي  استاين ال امات . پيوستگي ني  کمک خواهد کرد ريسک سيستمي و به هم

 ها به منظور استفاده از اتاق پاياپاي مرک ي طدرب مقابد     اي براي بانک هاي سرمايه انگي ه

 معامله شده در فرابورس؛ اوراق مشتقهبراي 

 هداي تجداري مربدوط بده اوراق مشدتقه،       اي بيشتر براي مبادله و فعاليدت  ال امات سرمايه

مانندد  )منابع در معرض ريسک پدايين خد  ترازنامده    هاي پيچيده و ني   بوادارسازي اوراق

 ؛( 2گذاري ساختاريافته اب ارهاي سرمايه

 اي بيشتر براي تسويالت اعطايي در ببش مالي؛ و ال امات سرمايه 

   معرفي ال امات نقدينگي که بر اساس نن اتااء بيش از حد به ت مين مالي کوتاه مدت بدين

 .مشمول جريمه خواهد شد ،دتهاي بلندم باناي به منظور پوشش دارايي

 نقدينگي معرفي يک استاندارد جهاني در خصوص. ب

گيرانه براي ثبات ببش باناي امري يروري است امدا بده تنودايي     اي سبت ال امات سرمايه . 3

يک پايه نقدينگي محام ني  که از طريق استانداردهاي قوي نظدارتي اعمدال   . باشد کافي نمي

هرچند تاکنون در ايدن زمينده اسدتانداردهاي ياسدان     . گردد داراي اهميت ياساني است مي

بر اين اساس، کميته بال به دنبال معرفي استانداردهاي جواني . ته استالمللي وجود نداش بين

همانند استانداردهاي جوداني در خصدوص سدرمايه،    . باشد در خصوص نقدينگي مي هماهن 

المللي  استانداردهاي مربوط به نقدينگي، ال امات حداقلي را تعيين خواهد کرد و ني  سطوح بين

 .گيري از يک رقابت شديد رو به افول بوبود خواهد داددر خصوص فضاي رقابتي را جوت پيش

به رغم داشتن سطوح کافي از  –ها  بحران مالي، بسياري از بانک "مرحله نقدينگي"در اواي   .35

بار ديگر . به دلي  عدم مديريت محتاطانه نقدينگي خود با مشاالتي مواجه گرديدند -سرمايه
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 . structured investment vehicles 
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نگي در جوت کدارکرد صدحيح بازارهداي مدالي و     بحران مالي اين ناته را يادنور شد که نقدي

قب  از بحران، بازارهاي مربوط به دارايي شناور بودند و . ببش باناي از اهميت برخوردار است

بازگشت سريع در شدراي  بدازار   . ني  ت مين مالي با ه ينه پايين و با سوولت در دسترس بود

تواندد   د و ويعيت کمبود نقدينگي ميتواند کاسته شو نشان داد که نقدينگي به چه سرعتي مي

سيستم باناي تحت يک بحدران شدديد قدرار    . براي يک دوره زماني طوالني مدت ادامه يابد

گرفت، در نتيجه بانک مرک ي به منظور پشتيباني از عملارد بازارهاي پدولي و نيد  در برخدي    

 .از اقدام بودناگ ير ، پشتيباني از برخي نوادها ،موارد

اي مربدوط بده    انحراب در اصول پايه به دلي ها با نن مواجه شدند  برخي از بانکمشاالتي که  .36

اصدول  »، 2008ين مويوع، کميته بال در سدال  در واکنش به ا. مديريت ريسک نقدينگي بود

به عنوان مبداني چدارچوب نقددينگي    را « مربوط به مديريت و نظارت صحيح ريسک نقدينگي

اصول صحيح م بور رهنمودهاي ج ئي را در خصوص نظدارت و مدديريت    .25منتشر نمودخود 

رود سطح مدديرت   ريسک مربوط به ريسک نقدينگي در ت مين مالي فراهم نمود که انتظار مي

ريسک را در اين زمينه حياتي ارتقاء دهد، لان اين مويوع تنوا با اجراي کام  اصول توسد   

اطميندان از   حصولبه منظور طور، کميته  همين. د بودها و ناظران باناي قاب  تحقق خواه بانک

در حدال ايجداد همداهنگي الزم     ، با جديتناظران پذيرش و اجراي اين اصول بنيادين توس 

 .باشد مي

يته چارچوب نقدينگي را با تدوين دو استاندارد حدداقلي بدراي   مبه منظور تامي  اين اصول، ک .32

جد ء تاميلدي چدارچوب نقددينگي شدام        يدک . نقدينگي ت مين مالي تددوين نمدوده اسدت   

مدرزي   هاي پايشي به منظور بوبود سدازگاري نظدارتي در سدطح بدرون     اي از سنجه مجموعه

 . باشد مي

اولين . اين استانداردها به منظور حصول به دو هدب مج ا اما مام  همديگر تدوين شده است .38

ک نقدينگي نن بانک هدب نن است که سطح مقاومت کوتاه مدت بانک در خصوص نمايه ريس

 تحدت اطمينان از وجود منابع نقد با کيفيت باال جودت ادامده فعاليدت باندک      حصولاز طريق 

کميته بدال بده منظدور    . که به مدت يک ماه به طول انجامد، بوبود يابدشديد سناريوي بحران 

                                                 
  

  .
.www.bis.org/publ/bcbs144.htm :قابل دسترس در

 

http://www.bis.org/publ/bcbs144.htm.
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دومين هدب نن است  .را تدوين نمود( LCR) 26به اين هدب، نسبت پوشش نقدينگي دستيابي

هداي بيشدتر بدراي     که سطح مقاومت بانک در يک افق زماني بلندمدت از طريق ايجاد انگي ه

تر تد مين مدالي بدر يدک پايده       هاي خود با منابع با ثبات ها به منظور ت مين مالي فعاليت بانک

يک افق زمداني  ( NSFR) 22نسبت ت مين مالي خالص با ثبات. ساختاري مستمر، اف ايش يابد

هدا و   به منظور فراهم نمودن يک ساختار سررسيدي پايدار مربوط به دارايدي  يک ساله دارد و

 . است شدهها تدوين  بدهي

مللدي بدر اسداس    ال در سدطح بدين  کده   اين دو استاندارد در برگيرنده پارامترهداي مشدبص   .39

به منظور انعااس شراي  خاص هر کشدور،  . باشند ، مياند همگون شده شده هاي تعيين ارزش

در ايدن زمينده، الزم   . باشدد  ملي مي ناظران صالحديد بهپارامترهاي مشبص شام  عناصري 

تدا شدفافيت    شدود در مقررات هر کشور به طور شفاب و روشن بيان پارامترهاي مذکور است 

 .المللي فراهم نورد و هم در سطح بين مليالزم را هم در سطح 

 نسبت پوشش نقدينگي (  1)

هداي   به اين هدب است که سطح مقاومت بانک در برابر اختاللبه دنبال دستيابي  LCRنسبت  .0 

اين نسبت کمک خواهد کرد که ايدن  . نقدينگي بالقوه در طول دوره زماني سي روزه بوبود يابد

بدون  وهاي نقد با کيفيت باال و مافي دارند  المللي دارايي هاي بين اطمينان ايجاد شود که بانک

ممان که سناريوي بحران شديد  تحت يکلص نقد را که توانند جريان خروجي خا مشا  مي

سناريوي مذکور بر اساس شراي  تجربه شده در . دنبا نن مواجه شود، پوشش دهبانک است 

هاي  شود و در بردارنده ويژگي طراحي مي شروع شد 2002المللي که از سال  بحران مالي بين

قابد    شدوک سناريو شدام  يدک    اين. باشد ي سيستمي ميها شوکخاص نواد مربوطه و ني  

 :گيرد باشد و فروض زير را در نظر مي توجه اما نه بدترين حالت مي

 کاهش قاب  توجه در رتبه اعتباري نواد مذکور؛ 

 ها؛ از دست رفتن ببشي از سپرده 

 از دست دادن منابع عمده ت مين مالي تضمين نشده؛ 

                                                 
26

 . Liquidity Coverage Ratio 
27
 . Net Stable Funding Ratio 
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 ده؛ واف ايش قاب  توجه در يرايب تعدي  ت مين مالي تضمين ش 

 هاي قاب  توجه براي منابع  اف ايش در درخواست وثيقه از نوع اوراق مشتقه و ني  درخواست

پايين خ  ترازنامه از ندوع قدراردادي يدا غيرقدراردادي،      مربوط به اقالم در معرض ريسک

 .شام  اعتبار تعود شده و تسويالت نقدينگي

تعودي وجود نداشدته باشدد، در طدول     ،هاي نقد با کيفيت داراييالزم است در قبال نگوداري  .1 

ال،  قابليت نقد شددن در بدازار و در حالدت ايدده     ، دارايي مذکوريک دوره زماني ايجاد بحران

 . قابليت پذيرش توس  بانک مرک ي را داشته باشند

 نسبت خالص تأمين مالي با ثبات (  0)

مالي با ثبات در بانک کننده ال ام به نگوداري حداقلي از مي ان منابع ت مين  بيان NSFRنسبت  .2 

ها و ني  اماان بالقوه نيازهاي محتم  نقدينگي ناشي از  با توجه به ويعيت نقدشوندگي دارايي

بده دنبدال    نسدبت مدذکور  . باشدد  ساله مي تعودات پايين خ  ترازنامه، در يک افق زماني يک

در طول دوره  مدت که اتااء بيش از حد به ت مين مالي عمده کوتاه استاين هدب  دستيابي به

ها براي ارزيابي بوتر از ريسک نقدينگي  و ني  بانک شدهزماني رونق در نقدينگي بازار محدود 

 .مربوط به اقالم باال و پايين خ  ترازنامه ترغيب گردند

 ابزارهاي پايشي (  3)

در حال حاير، مقامات نظارتي دامنه متنوعي از اب ارهاي کمي را به منظور پايش نمايه ريسک  .3 

نقدينگي نوادهاي باناي و ني  براي ک  ببش مالي به منظدور نظدارت احتيداطي کدالن مدورد      

در يک مطالعه انجام شده در بين اعضاي کميته بال که در اوايد  سدال   . دهند استفاده قرار مي

ابد ار و مفودوم مبتلد  توسد  مقامدات       25که بديش از   شدگرفت، مشبص  انجام 2009

در به منظدور ايجداد سدازگاري بيشدتر     . گيرد المل  مورد استفاده قرار مي نظارتي در سطح بين

هاي معمولي که بايد به عنوان اندواع مبتلد     اي از سنجه المللي، کميته بال مجموعه بينسطح 

عالوه بر اين، . تي بايد مورد استفاده قرار دهند را تدوين نمودحداق  اطالعاتي که مقامات نظار

هداي خداص    هاي بيشتري به منظور در نظدر گدرفتن ريسدک    توانند سنجه مقامات نظارتي مي

هاي پايشي شام  موارد ذي  اسدت   سنجه .مربوط به کشور خود را ني  مورد استفاده قرار دهند
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. يابندد  مدي هدا گسدترش    ايدن سدنجه  کميتده،  توس   هاي بيشتر که در صورت انجام بررسي

مويوعي که به طور خاص در صورت بررسي بيشتر اب ارهاي پايشي بدان پرداخته خواهد شد 

 .باشد مربوط به ريسک نقدينگي روزانه مي

اي نيازهاي نقدينگي  هاي پايه جوت حصول درکي از جنبه: عدم تطابق سررسيد قراردادي( ال 

مورد ارزيابي قرار ه طور متناوب عدم تطابق سررسيد قراردادي را ب بايدها  يک بانک، بانک

گيري اوليه و سداده را در خصدوص تعوددات قدراردادي      اين سنجه، يک پايه اندازه. دهند

هاي ريسک نقدينگي نوادهاي مبتل  و نيد    تواند به منظور مقايسه نمايه فراهم کرده و مي

ها و مقام نداظر   قوه به منظور نگاه نمودن بانکدر صورت اماان ايجاد نيازهاي نقدينگي بال

 .مفيد واقع شود

اين سنجه شام  تحلي  مي ان تمرک  منابع عمده ت مين مالي کده  : تمرک  منابع ت مين مالي (ب

شداخص  . باشدد  اندد، مدي   هاي مقاب ، اب ارها و يا ارزهاي خاصي فراهم شدده  توس  طرب

دهد، به مقامات نظارتي کمک  الي را پوشش ميمذکور که مي ان تمرک  منابع عمده ت مين م

ها در شرايطي که يدک يدا چندد منبدع      کند که مي ان ريسک نقدينگي ت مين مالي بانک مي

 . ت مين مالي، بازپس گرفته شوند را مورد ارزيابي قرار دهد

 تواندد بده طدور    هاي نزاد بانک که مي اين سنجه مي ان دارايي: هاي نزاد در دسترس دارايي (ج

بالقوه به عنوان وثيقه براي اخذ منابع مالي تضمين شده از بازار و يدا تسدويالت اعتبداري    

و )هدا   اين شاخص بايد باندک . کند گيري مي بانک مرک ي مورد استفاده قرار گيرد را اندازه

را نسبت به توانايي بالقوه بانک به منظور اف ايش منابع مالي تضدمين  ( ني  مقامات نظارتي

ي با در نظر گرفتن اين مويوع که در يک ويعيت بحراني اين تواندايي ممادن   شده اياف

 .تر نمايد است کاهش يابد، نگاه

با توجده بده ايناده ريسدک ندر  ارز ج ئدي از ريسدک        : براي ارزهاي عمده LCRشاخص   (د

شود، به منظور پايش و مديريت سطح عمومي و روند منابع در معرض  نقدينگي قلمداد مي

براي هدر کددام از ارزهداي     LCRريسک مربوط به ارزهاي خارجي الزم است که شاخص 

 .موم مورد ارزيابي قرار گيرد

اي مربدوط بده    هداي لحظده   به منظور داشتن منبعي از داده: مرتب  با بازار اب ارهاي پايشي (هد
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هداي   هاي مفيد به منظور انجام فعاليت ها، برخي از داده مشاالت بالقوه نقديدنگي در بانک

، در سطح بدازار  هاي مربوط به قيمت دارايي و نقدينگي داده: پايشي شام  اين موارد است

و قيمت سوام و ني   28CDSطه از جمله نر  حاشيه سود اوراق اطالعات مرتب  با نواد مربو

اطالعات ايافي خاص نواد مربوطه که با توانايي نن نواد براي ت مين مدالي در بازارهداي   

 . تواند بر اساس نن ت مين مالي انجام دهد، مرتب  است مالي عمده و ني  قيمتي که مي

 ترتيبات مربوط به دوره گذار. ج

اين اطمينان را ايجاد نمايندد کده    توانند منظور اجراي استانداردهاي جديد که ميبه  کميته بال .  

اي باالتر از طريق نگودداري ميد ان قابد      استانداردهاي سرمايه به رعايتببش باناي قادر 

دهدي   با پشتيباني از اقتصاد به وسيله عمليدات وام ، همراه قبولي از سود و ني  اف ايش سرمايه

ترتيبات مربوط به دوره گدذار در   .ال معرفي ترتيبات مربوط به دوره گذار استباشد، به دنب مي

اين سند   توييح داده شده است که در پيوست ( 3)متن سند مربوط به قواعد نقدينگي بال 

 .ني  به طور خالصه نمده است

از اول ژانويده سدال    LCRشدروع شدد، شداخص     2011بعد از يک دوره نزمايشي که از سال  .5 

بده   2018نيد  از اول ژانويده سدال     NSFRشاخص . به طور رسمي معرفي خواهد شد 2015

هداي محامدي را بده منظدور      کميته بال فرنيندد . گردد عنوان يک استاندارد حداقلي معرفي مي

در صورت نياز ها در طول دوره گذار انجام خواهد داد و  دهي در خصوص پايش نسبت گ ارش

تانداردها براي بازارهاي مالي، مي ان توسعه تبصيص اعتبدار  سازي اين اس بررسي نحوه پياده

 .و رشد اقتصادي با در نظر گرفتن نتايج ناخواسته را ني  ادامه خواهد داد

مشروط به يک دوره انجام نزمايشي خواهند بود کده دربردارندده    NSFRو  LCRهر دو نسبت  .6 

 .باشند بيني نشده مي ه و پيششرط ارزيابي به منظور در نظر گرفتن هرگونه نتيجه ناخواست

 دامنه کاربرد. د

نحوه کاربرد ال امات حداق  سرمايه در اين سند همان دامنه کاربرد ذکر شدده در ببدش اول    .2 

                                                 
28

 . credit default swap 
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 .29باشد مي( 2)چارچوب بال ( دامنه کاربرد)

 

 اي حداقل سرمايه و سپرهاي سرمايه الزامات: 1بخش 

بحران . سرمايه با کيفيت باال وارد بحران گرديدالمللي با سطحي ناکافي از  سيستم باناي بين .8 

مالي همچنين ناسازگاري در تعري  سرمايه در بين کشورهاي مبتل  و فقدان سطح افشداي  

مورد نياز که بازار را قادر به ارزيابي کام  و مقايسه کيفيت سرمايه در بين کشورهاي مبتلد   

  جديد سرمايه، تمرک  بيشتر بدر سدوام   ياي از عناصر کليدي در تعري. نمايد، را نشاار نمود

 .باشد ترين ج ء سرمايه يک بانک مي عادي به عنوان با کيفيت

 

 تعريف سرمايه

 اجزاي سرمايه. الف

 اج اي تشاي  دهنده سرمايه

 :باشد ک  سرمايه نظارتي شام  مجموع اج اي ذي  مي .9 

 (سرمايه در شراي  تداوم فعاليت) 1سرمايه اليه  .6

 1 اليهسرمايه عادي   .6-6

  1سرمايه ايافي اليه   . -6

 (سرمايه در شراي  عدم اماان تداوم فعاليت) 2سرمايه اليه  . 

مجموعده واحددي از معيارهدا کده     ( 2و  2-1، 1-1)براي هر کدام از سه ردي  سدرمايه بداال  

 .30اب ارهاي واجد شراي  براي قرار گرفتن در نن طبقه بايد داشته باشند، وجود دارد

                                                 
29

 . BCBS, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, June 2006 (hereinafter 

referred to as “Basel II” or “Basel II Framework”). 
 0

طرح ايجاد اطمينان ا، قابييت جذب ،يان سرمايه نظارتي ا، ،مان عيد  توانيايي اييياي    ) 060 کميته در آگوست طور که در سند مشورتي  همان.  
بيان شده است  کميته بال در حيال   060 و اول دسامبر  060 اکتبر سال  62هاي کميته در  طور که در خبرنامه ذکر گرديده  و همان( تعردات بانک

به محض نرايي شدن  معيارهياي اضيافي بيه چيارچوب     . باشد مي  و سرمايه اليه  6ار براي سرمايه اضافي اليه نرايي کردن معيارهاي اضافي دي
 .سرمايه نظارتي افزوده خواهد شد
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 ها حدود و حداقل

اندد و   تعديالت نظدارتي مدرتب  خدالص شدده     تمامييه اج اي سرمايه ذکر شده در باال از کل .50

 (:را ني  مشاهده کنيد 1پيوست )باشند  مشروط به حدود زير مي

  31يا  1عادي اليه سرمايه نسبت(CET1 ) هداي   دارايدي  ٪5. بايد همواره حداق  به مي ان

 .موزون شده به ريسک باشد

  هاي موزون شده به ريسک  از دارايي ٪6بايد همواره به مي ان حداق   1نسبت سرمايه اليه

 .باشد

  بايد همواره حداق  بده ميد ان   ( 2و سرمايه اليه  1مجموع سرمايه اليه )نسبت ک  سرمايه

 .هاي موزون شده به ريسک باشد دارايي 8٪

 

 اي جزئيات مربوط به الزامات سرمايه. ب

( مانند شدرکت هلددين   )بانک، گروه باناي يا هر نوادي براي « بانک»در اين ببش اصطالح  .51

 . گيرد مورد استفاده قرار مي ،شود که سرمايه نن محاسبه مي

 1عادي اليه  سرمايه .1

 :باشد شام  مجموع اقالم ذي  مي 1سرمايه عادي اليه  .52

 بندي به عنوان سوام عادي بدراي   سوام عادي منتشر شده توس  بانک که معيارهاي طبقه

 ؛(هاي غيرسوامي يا اقالم متناظر براي شرکت)ظارتي را دارد اهداب ن

  قرار دارند؛ 1 سرمايه عادي اليهاز انتشار اب ارهايي که در ببش  ناشيصرب سوام 

 سود انباشته؛ 

  ؛32ها اندوختهمجموع ساير درنمدهاي جامع و ساير 

                                                 
31

. Common Equity Tier 1 
  

ي هيا  ان،ي. قرار گيرد وجود نداردمورد استياده  6سرمايه عادي اليه شده در ترا،نامه ا،  نيافته شناسايي تعدييي که جرت حذف سود يا ،يان تحقق.  
کميتيه بيال بررسيي خيود در خصيوص      . باشد ذکر شده است  مي( د)و ( ج)  2نيافته مشروط به ترتيبات مربوط به دوره گذار که در پاراگراف  تحقق

 .هد دادهاي حسابداري ادامه خوا نيافته را با مالحظه تحوالت صورت گرفته در چارچوب چاوناي در نظر گرفتن سود تحقق
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    شدبص  سوام عادي منتشر شده توس  واحدهاي تابعه بانک و مشمول تلفيق که توسد

سرمايه عادي  و در بردارنده معيارهاي قرار گرفتن در( مانند اقليت)شود  ثالث نگوداري مي

 را در خصوص معيارهاي مرتب  مالحظه نماييد؛ و  ببش . را داشته باشد 1 اليه

 رود به کار مي 1 سرمايه عادي اليه تعديالت نظارتي که در محاسبه. 

مقامدات  . باشدد  اي ني  مدي  دوره   سود و زيان ميانسود انباشته و ديگر درنمدهاي جامع شام

. توانند فرنيندهاي حسابرسي، ت ييد و يا بررسي را در اين خصوص در نظدر گيرندد   رسمي مي

 حدذب  1 سدرمايه عدادي اليده    تقسديم شدده از   سوام طبق استانداردهاي حسابداري، سود

سرمايه عادي که در محاسبه نحوه در نظر گرفتن حقوق اقليت و ني  تعديالت نظارتي . شود مي

 .شود روند در ببشي مج ا بدان پرداخته مي به کار مي 1 اليه

 

 سهام عادي منتشر شده توسط بانک

شام  شود بايد همه معيارهايي  1 سرمايه عادي اليهاي بتواند در  براي نناه يک اب ار سرمايه .53

المللدي داراي سداختار    نهداي فعدال بدي    اکثدر باندک  . که در ادامه خواهد نمد را داشدته باشدد  

ها معيارهاي مذکور بايدد تنودا در غالدب سدوام      هاي سوامي هستند و براي اين بانک شرکت

ها نياز به انتشار سوام عادي فاقد حق  در برخي موارد نادرکه بانک .33عادي وجود داشته باشد

هدا در کليده    دارند، الزم است که اينگونه سوام 1 سرمايه عادي اليهرأي به عنوان ببشي از 

 .ها به ج  عدم داشتن حق رأي کامالً با سوام عادي داراي حق رأي، ياسان باشند جنبه

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
نظر ا، اينکه سرا  مزبور به صورت خصوصيي   کنند  صرف شوند که سرا  عادي منتشر مي هايي تعريف مي هاي سرامي به عنوان شرکت شرکت.   

 .باشد اامييي مي هاي فعال بين اکثريت غااب بانک ساختار حقوقياين چارچوب بيانار . و يا عمومي نارداري شوند
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 : 3بندي به عنوان سهام عادي براي اهداف سرمايه نظارتي معيارهاي طبقه

 
 . بانک باشد تصفيهارجحيت در شراي   ترين پايينبيانگر مطالبه با  .1

 
هداي   اي بدراي دارايدي   ، بيدانگر مطالبده  تصدفيه در زمدان   ممتازپس از پرداخت همه مطالبات  .2

يعندي يدک مطالبده    )  .باشد مانده که متناسب با سوم نن از سرمايه سوام منتشر شده مي باقي

 (شده اي ثابت و تعيين نامشبص و متغير و نه مطالبه

 
 .شود خت نميهرگ  بازپردا و انحالل تصفيهاص  نن ماهيت هميشگي دارد که به ج  در شراي   .3

در اين خصوص بازخريد از روي صالحديد يا ديگر راهاارهاي کاهش سرمايه به صورت مسثر )

 (.نمودمج ا بايد طبق روش صالحديدي که تحت قوانين مرتب  مجاز است را 

 
بانک نبايد اقدامي انجام دهد که در زمان انتشار سوم اين انتظار شا  گيرد که اب ار مربوطده   . 

هداي   گردد و همچنين هيچ قيد قراردادي يا قانوني که حاوي ويژگي گشت يا لغو ميبازخريد، بر

 .نبايد وجود داشته باشد ،شود گيري چنين انتظاري  به شا  باشد که منجر

 
سدطح سدود توزيدع    (. شام  سود انباشته)سود توزيعي بايد از اقالم قاب  توزيع پرداخت شود  .5

و ني  مقيدد   بودهپرداخت شده در زمان انتشار  مبلغشده نبايد به هر روشي مرتب  يا وابسته به 

ي بده دليد    به ج  در حالتي که بانک قادر به پرداخت سود توزيع) .به هيچ حد قراردادي نباشد

 (.باشد نمي ،مي ان اقالم قاب  توزيع ي مبلغ نن نسبت بهف ون

 
 .عدم پرداخت سود به معني ناول نيست. باشد ال امي نميسود  توزيعتحت هيچ شرايطي  .6

 
تعوددات قدراردادي و قدانوني     تمدامي شود کده   سود قاب  توزيع تنوا در شرايطي پرداخت مي .2

ايدن  . باشدد  صورت پذيرفتده اي ارجح  هاي مربوط به اب ارهاي سرمايه رعايت شده و پرداخت

گونه پرداخت سود ترجيحي وجود ندارد، ايدن مويدوع شدام  سداير      بدان معني است که هيچ

 .گردد ميشود ني   بندي مي اقالمي که به عنوان سرمايه منتشر شده با باالترين کيفيت طبقه

 
پيونددد را   يي که به وقوع ميها اناي است که اولين و ب رگترين سوم از زي سرمايه منتشر شده .8

 کده  به عنوان سرمايه با بداالترين کيفيدت، هدر ابد اري    . 35کند جذب ميمتناسب با سوم خود 

، به يدنما ردي  با ساير اقالم جذب مي را در شراي  تداوم فعاليت به طور متناسب و هم ها انزي

 .شود عنوان سرمايه با باالترين کيفيت محسوب مي

 

                                                 
انيدا،  بيا در نظير گيرفتن اساسينامه         نرادهاي تعياوني ييا پيس   شترکمهاي  هاي غيرسرامي مانند صندوق اين معيارها همچنين براي شرکت.    

اي مربوطه باشد با اين اايزا  کيه ا،    کاربرد اين معيارها بايد همراه با حيظ سطح کيييت ابزارهاي سرمايه. مشخص و ساختار حقوقي آنرا کاربرد دارد
هايي که باعي  تعيعيف بانيک جريت      و داراي ويکگي ودهبکامالً متناظر با سرا  عادي بايد اين ابزارها   حاظ کيييت سرمايه به منظور جذب ،يانا

ي هيا  به منظور اطمينان ا، وجود سا،گاري در خصوص کاربرد معيارها براي شرکت. نباشد  گردد ميگيري بحران در با،ار  تداو  فعاايت در دوره شکل
 . غيرسرامي مقامات نظارتي با يکديار تبادل اطالعات خواهند داشت

ها هستند  ايين معييار کماکيان     ا، حساب ها کاهش دائمي ار،ش دفتري آنهايي در خصوص  اي حاوي ويکگي در شرايطي که ابزارهاي سرمايه.    
  .شود بوسييه سرا  عادي رعايت مي
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به عنوان ( paid in)ترازنامه، مبلغ پرداخت شده بر اساس عدم ايفاي تعودات  در حالت .9

 (به عنوان بدهي شناسايي نمي شود) .شود حقوق صاحبان سوام شناسايي مي

 
نوان حقوق صاحبان سوام مبلغ پرداخت شده بر اساس استانداردهاي حسابداري مربوطه به ع .10

 .بندي مي شود طبقه

 
تواند به  بانک نمي همچنينمستقيماً به وسيله بانک منتشر شده و کامالً پرداخت شده است و  .11

 .طور مستقيم يا غيرمستقيم خريد اين اب ار را ت مين مالي نمايد

 
پوشش  تضمين يا 36سوام يا شبص مرتب  ناشرتواند توس  يامن  مبلغ پرداخت شده نمي .12

به دالي  اقتصادي بنا ي باشد که قانوناً يا ديگر داده شده باشد و يا نبايد مقيد به ترتيبات

 .دهد ءاين مطالبه را ارتقا اولويت

 
به صورت مستقيم توس   تواند ت ييد م بور مي .شود منتشر مي ناشربا ت ييد مالاان بانک  صرفاً .13

مالاان يا در صورت مجاز بودن بر اساس قانون مربوطه، توس  هي ت مديره يا ساير افرادي 

 .، صورت پذيرداند که به نحو مقتضي توس  مالاان تعيين شده

 
 .شده باشد ءبايد به طور شفاب و مج ا در ترازنامه بانک افشا . 1

 
 
 

 

 1سرمايه اضافي اليه  .2

 :باشد شام  مجموع اقالم زير مي 1اليه سرمايه ايافي  . 5

 هاي قاب  قبدول بدراي قدرار گدرفتن در        ويژگيياب ارهاي منتشر شده توس  بانک که حا

 ؛(نيستند 1 سرمايه عادي اليهو ج ء اقالم )باشند  1سرمايه ايافي اليه 

  گيرند قرار مي 1صرب سوام ناشي از انتشار اب ارهايي که در سرمايه ايافي اليه. 

 ب ارهاي منتشر شده توس  واحدهاي تابعه بانک کده توسد  اشدباص ثالدث نگودداري      ا

را دارا بدوده و نيد  جد ء اقدالم      1شود و معيارهاي قرار گرفتن در سرمايه ايافي اليده   مي

را در خصدوص معيارهداي مربوطده      ببدش  . شدوند  محسوب نمدي  1 سرمايه عادي اليه

 مالحظه نماييد؛ و

  گيرد مورد استفاده قرار مي 1محاسبه سرمايه ايافي اليه تعديالت نظارتي که در. 

                                                 
ييک شيرکت هييدينگ فيار  ا، اينکيه      . شرکت خواهر  شرکت تابعه يا ديار نرادهاي وابسته باشد تواند شامل شرکت مادر  شخص مرتبط مي.  1 

 .دهد يک شخص مرتبط است چاونه بخشي ا، گروه بانکي مشمول تيييق را شکل مي
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نحوه در نظر گرفتن اب ارهاي منتشر شده توس  واحدهاي تابعده مشدمول   در ببشي مج ا به 

 .شود پرداخته مي 1ه سرمايه ايافي اليه ببانک و ني  تعديالت نظارتي در محاس با تلفيق

 
 باشند مي 1معيارهاي قرار گرفتن در سرمايه اضافي اليه ابزارهاي منتشر شده توسط بانک که حائز 

جدول زير حاوي حداق  معيارهاي الزم براي اب ارهاي منتشر شده توس  بانک به منظور قرار  .55

 .باشد مي 1گرفتن در سرمايه ايافي اليه 

 

 :1قرار گرفتن در سرمايه اضافي اليه  معيارهاي

 

 
 .منتشر شده و کامالً پرداخت شده باشند .1

 
تدري   پدايين  اولويدت هاي تبعدي باندک از    گذاران، بستانااران عمومي و بدهي نسبت به سپرده .2

 .برخوردار باشند

 
 

نه تضمين شده باشند و نه از طريق يمانت ناشر يا شبص مدرتب  پوشدش داده شدود و يدا      .3

اين مطالبده در   اولويت منجر به ارتقاي که به طور قانوني يا به دالي  اقتصاديديگري ترتيبات 

 .وجود نداشته باشد شود، ميبرابر بستانااران بانک 

 
هداي پلاداني سدود و ديگدر      ماهيت دائمي دارد، بدان معني که تاريخ سررسيد و ني  پرداخدت  . 

 .هاي بازخريد وجود ندارد انگي ه

 
 

ن شدراي   قاب  بازخريد توس  منتشر کننده اوليه تنوا بعد از حداق  پنج سال و با در نظر گرفت .5

 :باشد زير مي

 ؛ و يروري استت ييد اوليه مقام ناظر  اخذبه منظور اعمال اختيار خريد توس  بانک، . الف

کده امادان خريدد را    شدود  اسدتثناء   يکه منجر به ايجاد حالتانجام دهد بانک نبايد اقدامي  .ب

 ؛ و  نمايدفراهم 

 :هاي زير حالتبانک نبايد اقدام به خريد اوراق نمايد مگر در . ج

کيفيدت  با اي يا  بانک اب ار خريداري شده را با سرمايه از همان ردي  سرمايه .1
باالتر جايگ ين نمايد و جايگ يني اين سرمايه در شرايطي انجام شود که بر 

 ؛ يا32اساس ظرفيت درنمدي بانک قاب  انجام باشد

اي نن  بانک بايد نشان دهد که پس از اعمال اختيار خريد، ويدعيت سدرمايه   .2

                                                 
  

 .صورت پذيردتواند همزمان و نه بعد ا، آنکه ابزارها براي خريد فراخوانده شوند   انتشار اوراق جايازين مي.  



رت اهي بانکي مقاوم اه و سيستم بانک چارچوب مقرراتي جهاني هب منظور داشتن (:3)رتجمه سند بال    
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 .38اي باقي خواهد ماند بانک باالتر از حداق  ال امات سرمايه

 
بايد با ت ييد اوليه مقدام  ( تواند از طريق بازخريد صورت پذيرد که مي)هرگونه بازپرداخت اص   .6

مطرح کنند يا چنين انتظار بدازاري را ايجداد    ها نبايد چنين فريي را ناظر صورت پذيرد و بانک

 .کنند که ت ييد مقام ناظر قطعاً داده خواهد شد

 
 :سود سوام يا کوپن سود بايد صالحديدي باشد .2

تقسديم  عددم  کام  به منظور تصميم براي عدم پرداخت يدا   اختيار بانک بايد در هر زمان .الف

 .39سود را داشته باشد

 .شود تلقيتصميم صالحديدي مبني بر عدم پراخت نبايد به عنوان ناول  .ب

ها بده منظدور ايفداي تعوددات      ها بايد دسترسي کام  به منابع حاص  از عدم پرداخت بانک .ج

 .داشته باشند را سررسيد شده

بانک گردد مگر  ايهايي بر اعمال محدوديت منجر بهتقسيم سود نبايد  عدم عدم پرداخت يا .د

 .در خصوص سود تقسيمي براي صاحبان سوام عادي

 
 .اقالم قاب  توزيع پرداخته شود مح سود نقدي يا کوپن سود بايد از  .8

 
تواند داراي ويژگي سود نقدي وابسته به ويعيت اعتباري باشد، به اين معني کده   اين اب ار نمي .9

يا ببشي از ويعيت اعتباري نوداد   تماماي بر اساس  سود نقدي يا کوپن سود به صورت دوره

 .مربوطه تجديد گردد

 
ها شود کده در ايدن صدورت ترازنامده      ها بر دارايي انتشار اين اب ارها نبايد باعث ف وني بدهي .10

 .مربوطه ببشي از قانون عدم ايفاي تعودات ملي را شام  خواهد شد

 
 واجدد  شدوند بايدد   بندي مي طبقه ها اي که براي اهداب حسابداري ج ء بدهي اب ارهاي سرمايه .11

نقطه  يکاماان تبدي  به سوام عادي در ( 1: )بدين ترتيب باشنداص  خصوصيت جذب زيان 

کده  ( write-down)وجدود ماداني م کداهش ارزش    ( 2)يا  است از قب  مشبص کهشروع 

. دهدد  تبصيص مي است از قب  مشبص که را به اب ارهاي مربوطه در يک نقطه شروع ها انزي

 : خواهد داشتکاهش ارزش در دفاتر اثرات زير را به دنبال  ممااني 

 دهد؛ اي را کاهش مي ، مطالبات مربوط به اب ار سرمايهتصفيهدر شراي   .الف

 شود؛ و بانک به خريد اب ار باعث کاهش مي ان بازپرداخت مي اقدام .ب

                                                 
  

 .بيشتر باشد  بال  6تواند ا، حداقل اازامات رکن  گردد که مي حدود حداقل در اينجا به اازامات حداقيي تعيين شده توسط مقا  ناظر با، مي.  
 2

 dividend)تقسيم سود آن است که فعاايت تعمين سود عد  يکي ا، نتايج صالحديد کامل در هر ،مان به منظور تصميم به عد  پرداخت يا .  

pushers )( تير  نوعاً ابزارهاي ارجيح )اي  ابزاري که همراه با تعمين سود باشد  در صورتي که بانک براي ساير ابزارهاي سرمايه. مجا، نخواهد بود
ود ايين تعريد بيا اايزا  بيراي پرداخيت سي       . کنيد  پرداختي را انجا  داده باشد بانک منتشر کننده را مجبور به پرداخت سود يا کيوپن بيراي ابيزار ميي    

بيه معنيي ميغيي کيردن ايناونيه       "تقسييم سيود  عيد   تصميم به عد  پرداخت يا "عالوه بر اين  اصطالح . در هر ،مان ناسا،گار است يصالحديد
 .نمايد  مجا، نباشد ميرا ميز  به پرداخت يا تقسيم سود  آنشود  بانک در انجا  اقداماتي که  اين موضوع باع  مي. باشد ها مي پرداخت



رت اهي بانکي مقاوم اه و سيستم بانک چارچوب مقرراتي جهاني هب منظور داشتن (:3)رتجمه سند بال    
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مربوط به سود نقدي يا کوپن سود براي اب ار مربوطه کاهش  هاي ببشي از پرداختتمام يا  .ج

 .يابد مي

 
توانندد ابد ار را    دارد نمدي  مالحظده قابد    نفدوذ بانک و شبص مرتب  که بانک بر نن کنترل يا  .12

تد مين  را بانک نبايد مستقيم يا غيرمستقيم به منظور خريد اين ابد ار   همچنينخريداري کند و 

 .مالي نمايد

 
باشدد، مانندد    ،هايي که از ت مين مجدد سرمايه جلوگيري نمايد   ويژگييتواند حا نمياين اب ار  .13

تدر در يدک بدازه زمداني      پايين اب ار جديد با قيمت انتشار شروطي که بر اساس نن در صورت

 . نمايد گذاران اب ار مربوطه مي سرمايه براي مل م به جبرانمشبص، ناشر را 

 
در گروه تلفيقي منتشر نشده  مشمول يا شرکت هلدين  عملياتيچنانچه اب ار توس  يک نواد  . 1

، عايدات حاصد   (منتشر شده است SPVيعني از طريق شرکت مالي با اهداب خاص يا )باشد 

يا شرکت هلدين  در  0 عملياتيدر اختيار نواد به صورتي از انتشار بايد فوراً و بدون محدوديت 

همه معيارهاي قرار گرفتن در سرمايه ايافي اليه  واجد اب ار مربوطه کهگروه تلفيقي قرار گيرد 

 . باشد 1

 
 

 گيرند؛ قرار مي 1صرف سهام ناشي از انتشار ابزارهايي که در سرمايه اضافي اليه 

نباشدد، تنودا در صدورتي     1 سرمايه عادي اليهصرب سوامي که واجد شراي  قرار گرفتن در  .56

مجاز به قرار  مذکورصرب سوام  موجدد که سوام قرار گير 1تواند در سرمايه ايافي اليه  مي

 .باشد 1گرفتن در سرمايه ايافي اليه 

 

 2اليه  سرمايه .3

 :باشد شام  مجموع اقالم زير مي 2سرمايه اليه  .52

 باشند  2هاي قرار گرفتن در سرمايه اليه    ويژگيياب ارهاي منتشر شده توس  بانک که حا

 ؛(باشندنگرفته قرار  1و ني  در سرمايه اليه )

  قرار دارند؛ 2صرب سوام ناشي از انتشار اب ارهايي که در سرمايه اليه 

   اب ارهاي منتشر شده توس  واحدهاي تابعه مشمول تلفيق بانک که توس  اشباص ثالدث

و در سدرمايه   باشدند  مي 2  معيارهاي قرار گرفتن در سرمايه اليه يشوند و حا نگوداري مي

                                                 
 0

 .به نرادي گيته مي شود که به منظور انجا  يک فعاايت تجاري با مشتريان به منظور کسب سود شکل گرفته باشد عميياتييک نراد .  
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 را براي معيارهاي مرتب  مالحظه نماييد؛   ببش. ني  قرار ندارند 1اليه 

  نمده است؛ و 61و  60ذخاير اختصاصي به شرحي که در بندهاي 

  گيرد مورد استفاده قرار مي 2تعديالت نظارتي که در محاسبه سرمايه اليه. 

نحوه در نظر گرفتن اب ارهاي منتشر شده توس  واحدهاي تابعه مشمول تلفيدق باندک و نيد     

 .گيرد در ببشي مج ا مورد بررسي قرار مي 2تي در محاسبه سرمايه اليه تعديالت نظار

 
 باشند مي 2ز معيارهاي قرار گرفتن در سرمايه اليه يابزارهاي منتشر شده توسط بانک که حا

    فدراهم نمدودن امادان جدذب زيدان در شدراي  عددم تدداوم فعاليدت           2هدب سرمايه اليه  .58

(gone-concern )قرار گدرفتن  ساس، در ادامه حداق  معيارهاي الزم براي بر اين ا. باشد مي

 .، اشاره خواهد شد2در سرمايه اليه 

 

 

 :0معيارهاي قرار گرفتن در سرمايه اليه 

 
 .منتشر شده و کامالً پرداخت شده باشد .1

 
 اولويدت گدذاران و سداير بسدتانااران عمدومي باندک از       نسبت به مطالبات مربوط به سدپرده  .2

 .تري برخوردار باشد پايين

 
يا اشباص مدرتب    ناشرگونه پوشش يمانتي از طرب  اند و نه هيچ اين اوراق نه تضمين شده .3

براي نن وجود دارد و همچنين ترتيباتي که قانوناً يا به دالي  اقتصدادي بتدوان بدر اسداس نن     

، دهدد ي بانک افد ايش  گذاران و ديگر بستانااران عموم اين مطالبه را نسبت به سپرده اولويت

 .وجود ندارد

 
 :سررسيد . 

 حداق  سررسيد اصلي بايد پنج سال باشد؛ .الف

مانده تا سررسيد بر اساس روش  شناسايي نن در سرمايه نظارتي در طول پنج سال باقي .ب

 خ  مستقيم مستولک گردد؛

بازخريد نن وجود  ها براي سود پلااني و يا ديگر انگي ه ي از طريق پرداختگونه مااني م هيچ .ج

 .نداشته باشد
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و با در نظر گرفتن شراي  زير قاب   ناشرتنوا بعد از حداق  پنج سال از انتشار با تصميم  .5

 :باشندبازخريد 

 ؛ال امي استبانک اخذ ت ييد اوليه از مقام ناظر توس  قب  از اقدام به بازخريد، . الف

ايجاد اين انتظار گردد که امادان بازخريدد اوراق   که منجر به انجام دهد بانک نبايد اقدامي  .ب

 ؛ و1 وجود دارد،

 :بانک نبايد اقدام به بازخريد نمايد مگر پس از احراز شراي  زير .ج

کيفيدت بداالتر   بدا  بانک اب ار خريداري شده را با سرمايه از همان سطح و يا   .1
متناسب بدا  جايگ ين کند و جايگ يني اين سرمايه با شرايطي انجام شود که 

 ؛ يا2 ظرفيت درنمدي بانک باشد

اي نن بانک بعد از اقدام به بازخريد  بانک بايد نشان دهد که ويعيت سرمايه .2
 .3 اي است اوراق به خوبي باالتر از حداق  ال امات سرمايه

 
ريد ي شدده نتدي     هاي برنامه گذار نبايد هيچ حقي مبني بر تسريع بازپرداخت پرداخت سرمايه .6

 .بانک تصفيهداشته باشد، مگر در شراي  ورشاستگي يا ( ا اص کوپن سود ي)

 
تواند داراي ويژگي سود نقدي وابسته به ويعيت اعتباري باشد، به اين معني کده   اين اب ار نمي .2

يا ببشي از ويعيت اعتباري نوداد   تماماي بر اساس  سود نقدي يا کوپن سود به صورت دوره

 .مربوطه تجديد گردد

 
توانندد ابد ار را    دارد نمدي  نفدوذ قابد  مالحظده   مرتب  که بانک بر نن کنترل يا بانک و شبص  .8

تد مين مدالي    را مستقيم يا غيرمستقيم خريد اين ابد ار  به طور خريداري کنند و ني  بانک نبايد

 .نمايد

 
در گروه تلفيقي منتشر نشده  مشمول يا شرکت هلدين  نواد عملياتيچنانچه اب ار توس  يک  .9

، عايدات حاصد   (منتشر شده است SPVيعني از طريق شرکت مالي با اهداب خاص يا )باشد 

يا شرکت هلدين  در    نواد عملياتيدر اختيار  به صورتي از انتشار بايد فوراً و بدون محدوديت

را داشته  2سرمايه اليه  ، همه معيارهاي قرار گرفتن درکه اب ار مربوطهگروه تلفيقي قرار گيرد 

 .باشد

 
 

 

 

                                                 
 6

که منجر به ايجاد اين انتظار شود که خرييد   را تا ،ماني که بانک اقدامي انجا  اختيار خريد ابزار بعد ا، پنج سال اما قبل ا، شروع دوره استرالک.  
 .شود به عنوان انايزه با،خريد در نظر گرفته نمي  آن ،مان مربوطه انجا  خواهد گرفت  انجا  ندهد در
  

 .صورت پذيردخريد فراخوانده شوند  با،تواند همزمان و نه بعد ا، آنکه ابزارها براي  نتشار اوراق جايازين ميا.  
  

 .بيشتر باشد  بال  6تواند ا، حداقل اازامات رکن  گردد که مي مقا  ناظر با، ميحدود حداقل در اينجا به اازامات حداقيي تعيين شده توسط .  
  

 .به نرادي گيته مي شود که به منظور انجا  يک فعاايت تجاري با مشتريان به منظور کسب سود شکل گرفته باشد نراد عميياتييک .  
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 گيرند؛ قرار مي 0صرف سهام ناشي از انتشار ابزارهايي که در سرمايه اليه 

نباشد، تنوا زماني مجاز بده قدرار    1صرب سوام که واجد شراي  قرار گرفتن در سرمايه اليه  .59

مجاز به قدرار گدرفتن در    م بور،صرب سوام  موجداست که سوام  2گرفتن در سرمايه اليه 

 .باشد 2سرمايه اليه 

 
 (کنند هايي که از رويکرد استاندارد براي ريسک اعتباري استفاده مي براي بانک)ذخاير عمومي 

اندد   ي نينده که در حدال حايدر شناسدايي نشدده    ها انکه براي محافظت در برابر زي يذخاير .60

شوند در دسدترس   يي که متعاقباً حادث ميها انشوند به نساني جوت پوشش زي نگوداري مي

ذخاير اختصاصي کده  . را دارند 2و بر اين اساس اماان قرار گرفتن در سرمايه اليه  باشند مي

هداي شناسدايي شدده، بده صدورت       هاي مشبص يا بدهي ي وارده بر داراييها اندر مقاب  زي

عالوه بدراين،  . لحاظ شوند 2 نبايد در سرمايه اليهشوند،  انفرادي يا گروهي در نظر گرفته مي

 1.25 به مي ان باشند حداکثر مي 2قرار گرفتن در سرمايه اليه شراي    يذخاير عمومي که حا

، در سرمايه اليه بر اساس رويارد استاندارد محاسبه شدههاي موزون به ريسک  درصد دارايي

  .شوند لحاظ مي 2

 

 
 ي داخليبند مازاد کل ذخاير قابل قبول تحت رويکرد رتبه

ذخاير قاب  قبول باشد، همچندان   مبالغزيان مورد انتظار کمتر از  مجموع مبالغدر شرايطي که  .61

، عنوان شدده  2006مربوط به ژانويه سال ( 2)ويرايش جامع بال  383تا  380که در بندهاي 

ده هاي موزن ش درصد از دارايي 0.6توانند تفاوت مذکور را حداکثر تا مي ان  ها مي است، بانک

ي هاصالحديد بنا به. شناسايي نمايند 2، در سرمايه اليه IRBبه ريسک اعتباري تحت رويارد 

 .تواند مورد استفاده قرار گيرد مي ني  درصد 0.6، حدود کمتر از ملي
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هووايي  ووه يوومال اعتووا     وور   شخصوو   حقوو ا بووه مي ووي)حقوو ا ايت وو   .4

حوومهاي اابيووه سوورمايه م   وور شووم  ا سوو  وا ابزااهوواي و سوواير( نماانووم

 .ش د م ت   اتف ق  ه ا س  اشخاص ثالث نگهمااي مي

 

 سهام عادي منتشر شده توسط واحدهاي تابعه مشمول تلفيق

حقوق اقليت که از انتشار سوام عادي توس  واحد تابعه بانک که به طور کام  مشمول تلفيق   .62

 1 سدرمايه عدادي اليده   به عنوان  ،تواند در صورت احراز شراي  زير شود، مي است، ايجاد مي

گدردد،   اي که منجر به ايجاد حقوق اقليت مدي  اب ار سرمايهدر صورتي که ( 1: )شناسايي گردد

بندي به عنوان سدوام   توس  بانک منتشر شده باشد، بايد کليه معيارهاي ذکر شده براي طبقه

را منتشدر   واحد تابعده کده ابد ار   ( 2)عادي در جوت اهداب سرمايه نظارتي را داشته باشد؛ و 

  معيارهاي فدوق هسدتند و بده    يک  مي ان حقوق اقليت که حا 6 .5 کرده، خود يک بانک باشد

 :گردد شوند، به روش زير محاسبه مي تلفيقي شناسايي مي 1 سرمايه عادي اليهعنوان 

 ميد ان مدازاد   پس از کسدر  هستند،دو ويژگي ذکر شده در باال   يحا حقوق اقليت که تمام 

 .استبه سوامداران اقليت  متعلقواحد تابعه که  1 يهسرمايه عادي ال

  سدرمايه عدادي    تمدام شود که  گونه محاسبه مي اين واحد تابعه 1 سرمايه عادي اليهمازاد

 : شود مي حداق  مقادير زيرواحد تابعه منواي  1 اليه

واحد تابعه به ايافه سپر حفاظتي  1 سرمايه عادي اليهحداق  ال امات ( 1)

 و ( هاي موزون به ريسک دارايي ٪2ني يع)سرمايه 

تلفيقي بده ايدافه سدپر     1 سرمايه عادي اليهنسبتي از حداق  ال امات ( 2)

که مربوط به واحدد  ( هاي موزون به ريسک تلفيقي دارايي ٪2يعني )حفاظتي سرمايه 

 .باشد تابعه مي

  که متعلق به سوامداران اقليت است به اينگونه محاسدبه   1 سرمايه عادي اليهمي ان مازاد

                                                 
  

حداقل استانداردهاي احتيياطي و سيطحي ا، اعميال نظيارت ماننيد سياير        در خصوص اين بند ال،  به ذکر است  هر نرادي که مقيد به رعايت.  
 .گردد ها باشد  به عنوان بانک تيقي مي بانک
 1

به منظور تأمين مااي مستقيم يا غيير   حقوق اقييت شکل گرفته در يک واحد تابعه که خود بانک است  در صورتي که بانک مادر يا بانک وابسته.  

سا،وکاري انجا  داده باشد به طور کاميل ا،  ها   و چه ا، طريق ساير روش SPVگذاري اقييت در واحد تابعه چه ا، طريق يک شرکت  مستقيم سرمايه
گيذاري   سيرمايه  تميا  ا است در صورتي که رويکرد ذکر شده در باال به طور کامل قابل اجر. شود محاسبه در سرا  عادي بانک مادر کنار گذاشته مي

 .اقييت در واحد تابعه بانک بيانار ميزان مشارکت واقعي شخصي تاا  در سرا  عادي واحد تابعه بوده باشد
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کده   1 سرمايه عادي اليده شود در درصد  يرب مي 1 سرمايه عادي اليهگردد که مازاد  مي

 .شود توس  سوامداران اقليت نگوداري مي

 

 

 قابل قبول که توسط واحد تابعه مشمول تلفيق منتشر شده است 1سرمايه اليه 

توس  واحد تابعه بانک که کامالً مشمول تلفيق است و در  منتشره 1اليه اي  اب ارهاي سرمايه .63

نيد    62که شدام  مقدادير ذکدر شدده در بندد      )باشند  گذاران شبص ثالث مي اختيار سرمايه

معيارهداي   تمدامي در صورتي که اب ارهاي مذکور توس  بانک منتشدر شدده و    تنوا( باشد مي

 1توانندد بده عندوان سدرمايه اليده       مدي  ،داشته باشند را 1بندي به عنوان سرمايه اليه  طبقه

شدود بده روش    شناسايي مي 1مي ان اين سرمايه که به عنوان سرمايه اليه . شناسايي شوند

 :گردد زير محاسبه مي

  مي ان  منوايواحد تابعه که منتشر شده و در اختيار اشباص ثالث است  1ک  سرمايه اليه

 .گردد مي ،گذاران شبص ثالث متعلق به سرمايه واحد تابعه 1مازاد سرمايه اليه 

  واحد تابعه  1شود که سرمايه اليه  واحد تابعه به اينصورت محاسبه مي 1مازاد سرمايه اليه

 : گردد ميحداق  مقادير زير منواي 

واحدد تابعده بده عدالوه سدپر حفداظتي        1حداق  ال امات سرمايه اليه ( 1)

 و ( هاي موزون به ريسک دارايي ٪8.5يعني )سرمايه 

تلفيقي به عالوه سپر حفداظتي   1نسبتي از حداق  ال مات سرمايه اليه ( 2)

که مربوط به واحدد تابعده   ( هاي موزون به ريسک تلفيقي دارايي ٪8.5يعني )سرمايه 

 .باشد مي

  باشد برابر است با  شبص ثالث مي گذاران سرمايهکه متعلق به  1مي ان مازاد سرمايه اليه

گدذاران   کده توسد  سدرمايه    1در درصد سرمايه اليده   1حاص  يرب مازاد سرمايه اليه 

 . شود شبص ثالث نگوداري مي

شدود، ميد ان    شناسدايي مدي   1که به عنوان سرمايه ايدافي اليده    1اين مي ان سرمايه اليه 

 .گيرد است را در بر نمي شناسايي شده 62که بر اساس بند  1 سرمايه عادي اليه
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 قابل قبول که توسط واحدهاي تابعه مشمول تلفيق منتشر شده است 2و اليه  0سرمايه اليه 

که توس  نواد تابعه بانک که ( 2و اليه  1اي اليه  اب ارهاي سرمايه)اي  اب ارهاي سرمايه تمام . 6

و دربردارندده  )باشدد   گذاران شبص ثالدث مدي   کامالً مشمول تلفيق است و در اختيار سرمايه

در صورتي که اب ارهاي مذکور توس   فق ( باشد ني  مي 63و  62مقادير ذکر شده در بندهاي 

يا سرمايه اليده   1بندي به عنوان سرمايه اليه  معيارهاي طبقه تماميبانک منتشر شده باشد و 

ن اين سرمايه که مي ا. تواند به عنوان تمام سرمايه بانک شناسايي شود مي ،را داشته باشند 2

 :شود شود به روش زير محاسبه مي سرمايه تلفيقي شناسايي مي تمامدر 

 اي واحد تابعه که منتشر شده و در اختيار اشباص ثالث است منواي  اب ارهاي سرمايه تمام

 .گردد گذاران شبص ثالث مي مي ان مازاد ک  سرمايه واحد تابعه متعلق به سرمايه

  سرمايه واحدد تابعده    تمامشود که  تابعه به اينصورت محاسبه مي سرمايه واحد تماممازاد

 : گردد منواي کمترين مي ان اين دو مقدار مي

واحد تابعه به عالوه سپر حفاظتي سرمايه  تمامحداق  ال امات سرمايه ( 1)

 و ( هاي موزون به ريسک دارايي ٪10.5يعني )

سرمايه تلفيقي به عالوه سپر حفاظتي  مجموع نسبتي از حداق  ال امات( 2)

که مربوط به واحد تابعده  ( هاي موزن به ريسک تلفيقي دارايي ٪10.5يعني )سرمايه 

 .باشد مي

 گذاران شبص ثالث است برابر اسدت بدا    سرمايه که متعلق به سرمايه مجموع مي ان مازاد

گدذاران   يهسرمايه کده توسد  سدرما   مجموع سرمايه در درصد  مجموع حاص  يرب مازاد

 .شود شبص ثالث نگوداري مي

 

که  1 سرمايه عادي اليهشود، مي ان  شناسايي مي 2سرمايه که در سرمايه اليه  مجموع مي ان

شناسدايي   63کده بدر اسداس بندد      1و ني  مي ان سرمايه ايافي اليه  62بر اساس مفاد بند 

 .گيرد اند را در بر نمي شده

 

هداي   اي کده در اختيدار اشدباص ثالدث قدرار دارد توسد  شدرکت        در صورتي کده سدرمايه   .65
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تواند  منتشر شده باشد، هيچ مقداري از اين سرمايه نمي( SPV)گذاري با اهداب خاص  سرمايه

تواند در سدرمايه ايدافي    اي مي گرچه، چنين سرمايه. محاسبه گردد 1 سرمايه عادي اليهدر 

تلفيقي قرار گيرد، در صورتي که خود بانک مستقيماً سرمايه مذکور را  2و سرمايه اليه  1اليه 

معيارهداي   تمدامي منتشر و در اختيار اشباص ثالث قرار داده باشد و چنانچه سرمايه مدذکور  

گدذاري نن نوداد در سدرمايه     شام  سرمايه SPVالزم را دارا بوده و ني  تنوا دارايي مربوط به 

معيارهاي مربوطه براي قرار گدرفتن در سدرمايه بدوده     تمامي  بانک به نحوي که حداق  حائ

معيار براي  9و ني   1معيار ذکر شده براي سرمايه ايافي اليه   1اين معيارها شام  ) 2 باشد

 SPVدر حالتي که سرمايه در اختيار اشباص ثالث بواسطه شرکت (. باشند مي 2سرمايه اليه 

الً مشمول تلفيق است منتشر شده باشد، مشدروط بدر   و از طريق يک واحد تابعه بانک که کام

رعايت ال امات ذکر شده در اين بند و در صورتي که واحد تابعه خود مستقيماً نن را منتشدر و  

و  1تواند در سرمايه ايافي اليه  اي مي در اختيار اشباص ثالث قرار داده باشد، چنين سرمايه

 .قرار گيرد  6و  63شده در بندهاي تلفيقي مطابق با شراي  ذکر  2سرمايه اليه 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  

کنار توانند ا، اين ار،يابي  باشند در صورتي که مقدار آن قابل توجه نباشد  مي مي SPVهايي که مربوط به فعاايت عميياتي شرکت  دارايي.  
 .گذاشته شوند


