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 (بازل)بانكي  امور بر نظارتالمللي  بينپيمان 
 

 محمدرضا نوده فراهاني

 شركت ليزينگ صنعت و معدن

 
 مراجع و محافل ميان در المللي بين مالي نظام تقويت ضرورت ،و پس از آن ميالدي ۰۸  دهه مالي هاي بحراندر پي 

 .گرفت قوت پيش از بيش دنيا اي حرفه

 بانکي نظارت كميته راستا، اين در جهاني مجامع هاي تالش از بخشي عنوان به و ميالدي ۷۹۹۱ سال در به همين سبب،

 مراجع نمايندگان سوي از آن تصويب از پس كه مودؤثر نم بانکي نظارت براي اساسي اصولتدوين  و تهيه به اقدام لزبا

 .يافت جهاني مقبوليتي نيز سرعت به و شد گذاشته اجرا مورد به مختلف، كشورهاي نظارتي

 سند در كه است موضوعاتي جامعيت مرهون اصول، اين از يريگ بهره به مختلف كشورهاي و اي حرفه مجامع اقبال

 ها، بانک مالکيت مجوز، صدور همچون نظارتي موضوعات از وسيعي پوشش. است شده پرداخته آنها پيرامون بحث به مزبور

 كشورهاي نظارتي مراجع بين ها مسئوليت و وظايف تقسيم و( تلفيقي)ه يکپارچ نظارت ريسک، مديريت آنها، سرمايه كفايت

 . نمود تلقي ها بانک بر نظارت حوزه اساسي انونق منزله به را آن توان مي كه است اي هگون به سند، اين در قصدمبداء و م

هاي  تبازرسي و نظار ،هاي مركزي بانک ،نظارت مبتني بر ريسک نظارت تطبيقي بهها از  شيوه نظارت بر بانکبا تغيير 

بدين ترتيب نظارت . كنند غيرحضوري اعمال مي هاي مبتني بر نظارت ها را با استفاده از بررسي گزارش مستقيم خود بر بانک

ا به منظور شناسايي به موقع ريسک، تجزيه و تحليل اطالعات دريافتي از آنه ها از طريق مستمر بر موقعيت مالي بانک

 .دگير صورت مي از وقوع بحران هاي مالي احتمالي و انجام اقدامات اصالحي جهت نيل به اهداف نظارتي گيري پيش

 :(كميته بازل)كميته نظارت بر امور بانكي 
 ۷۹۱1به سال  ،كند ميايفا  نقش پيشرو در يکنواخت كردن مقررات حوزه بانکداريكه كميته بازل منشاء تشکيل 

در آن تاريخ، برخي . را مجبور به انحالل كردند ۷هرشتات زده گذاران آلماني بانک بحران قانون ، ۷۹۱1ژوئن  62در  .دگرد يمازب

اين اميد  به اين بانک پرداخت كرده بودند به هرشتات قبل از تعطيلي آن، مبالغي را به مارک حساب بانک  هاي طرف از بانک

علت اختالف زماني، سيستم پرداخت دالر بانک  به. دريافت كنند هاي نيويورک، دالر از پايان ساعات كاري در بانکكه قبل 

 .دنستند دالرهاي خود را دريافت كنننتوا هاي بانک در نهايت هرشتات متوقف شد و طرف

G-10هرشتات، كشورهاي   منظور رفع اين مشکالت قانوني مرتبط با ورشکستگي بانک به
يک كميته  و لوكزامبورگ، 6

كميته نظارت بر امور )نهاد، كميته بازل  اين. سيس كردندأت  (BIS) المللي هاي بين دائمي با حمايت بانک تسويه حساب

كه متشکل از  (تشکيل جلسات مذكور در شهر بازل اين كميته به كميته بازل معروف شده است به دليل) گرفت  نام(  1بانکي

زمان، دامنه  در گذر. است ۷۸-گذار كشورهاي عضو جي هاي مركزي، نهادهاي ناظر و مراجع قانون بانک نمايندگان

 :دامل يافت و معطوف به موارد ذيل شهاي اين كميته تک فعاليت

 گذاران در مواقع ايجاد مشکالت قانوني تعريف وظايف ناظران و قانون 

 مراجع نظارتي داخلي ها از نظارت جامع هاي بانک المللي يا هولدينگ هاي بين گريز بانک  تضمين عدم 

                                                           
 -Herstatt 

 ايتاليا، ژاپن، هلند، سوئد، سوئيس، بريتانيا و اياالت متحدهآلمان،  بلژيک، كانادا، فرانسه،:  باشند ميكشور  ۷۷واقع شامل  در ۷۸جياعضاي گروه  -6

 -Bank for International Settlements 
 -Basel Committee on Banking Supervision 
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 با يکديگر در شرايط  هاي كشورهاي مختلف قادر به رقابت نحوي كه بانک اي واحد به ترويج الزامات سرمايه

 .دمساوي باشن

صورت ضمني موظف به اجراي پيشنهادات اين  به گذاري است، اما كشورهاي عضو كميته بازل فاقد اختيارات قانون

تا در  ه استصالح هر كشور اجازه داده شد مقررات داخلي هر كشور، به مراجع ذي به دليل تفاوت معموالً. يته هستندكم

 .دپذير باشن ته بازل تا حدي انعطافپيشنهادات كمي كارگيري به

را براي (   نياز حداقل سرمايه موردكفايت سرمايه يا )سرمايه  اي از قوانين الزامات ، كميته بازل مجموعه۷۹۰۰در سال 

 ۷۹۰۰ تبديل به قانون و در نهايت تبديل به پيمان بازل ۷۸-پيشنهاد در كشورهاي جي اين ۷۹۹6در سال . ها پيشنهاد كرد بانک

 .دش

 :نظارتي مؤثر اساسي اصول

ؤثر نظارتي است و مهاي  روش براي استانداردها حداقل از چارچوبيرا كه زل، اصول اساسي و متدولوژي آن با كميته 

 نظام درموجود  ضعف نقاط .است نموده مطرح دنيا مالي نظام تقويت در خود نقش ايفاي منظور به دارد را جهاني كاربردي

 اعتقاد به. كند تهديدالمللي  در سطوح ملي و بين را، مالي ثبات تواند مي، توسعه حال در يا و يافته توسعه چهكشور  يک بانکي

 مبناي و بود خواهدمالي  ثبات بهبود در مهمي گام كشورها، تمامي سوي از مزبور اساسي اصول به بخشيدن تحقق كميته، اين

 .آورد خواهد  فراهم نظارتي كارآمد هاي نظام بيشتر توسعه براي مناسبي

 كلي طور هب. هستند ضروري نظارتي سيستم يک اثربخشي براي كه پردازد مي اصلي  6 معرفي به لزبا اساسي صولا

 .شوند مي بندي طبقه گروه ۱ در اصول اين

 

 اصول مرتبط عنوان گروه رديف

 همکارياهداف، استقالل، اختيارات، شفافيت و  -۷اصل  همکاري و شفافيت اختيارات، استقالل، اهداف، ۷

 مجاز هاي فعاليت – 6 اصل ساختار و مجوز صدور 6

 مجوز صدور معيارهاي –   اصل

 مالکيت از اي عمده بخش انتقال – 1 اصل

 عمده خريدهاي –   اصل

                                                           
 -Minimal Capital Requirements 
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 اصول مرتبط عنوان گروه رديف

 سرمايه كفايت – 2 اصل احتياطي الزامات و مقررات  

 ريسک مديريت فرآيند – ۱ اصل

 اعتباري ريسک – ۰ اصل

 ها اندوخته و ذخاير دار، مساله هاي دارايي – ۹ اصل

 عمده منابع مقدار براي شده تعيين حدود -۷۸اصل 

 وابسته اشخاص به يافته تخصيص منابع مقدار -۷۷اصل 

 وجوه انتقال و كشوري هاي ريسک -۷6اصل 

 بازار هاي ريسک - ۷اصل 

 نقدينگي ريسک -۷1اصل 

 عملياتي ريسک - ۷اصل 

 2بانکي دفتر در بهره نرخ ريسک -۷2اصل 

 حسابرسي و داخلي كنترل -۷۱اصل 

 مالي خدمات از سوء استفاده -۷۰اصل 

 نظارتي رويکرد -۷۹اصل  مستمربانکي  نظارت هاي روش 1

 نظارتي فنون -6۸اصل 

 نظارتي گزارشگري -6۷اصل 

 افشا و حسابداري -66 اصل افشا و ي حسابدار  

 ترميمي و اصالحي اقدامات زمينه انجام در ناظران اختيارات - 6 اصل ترميمي و اصالحي اقدامات زمينه انجام در ناظران اختيارات 2

 ۱يکپارچه نظارت  - 61 اصل مرزي برون و يکپارچه بانکي نظارت ۱

 مقصد و مبدا كشورهاي نظارتي مراجع روابط - 6 اصل

 

 :باشند مي ذيل شرح به اصول اين

 مرجعي هر براي بانکي نظارت ثرؤم سيستم يک : اهداف، استقالل، اختيارات، شفافيت و همکاري – ۷ اصل 

 از بايست مي مراجع اين از هريک. دارد مشخصي هاي مسئوليت و اهداف است، ها بانک بر نظارت درگير كه

 وظايف انجام قبال در و بوده برخوردار كافي منابع و ثرؤم حاكميت شفاف، فرآيندهاي عملياتي، استقالل

. است ضروري بانکي نظارت براي قانوني مناسب چارچوب يک وجود نينهمچ. باشد پاسخگو خويش

 بوده، آنها بر مستمر نظارت و بانکي سساتؤم براي مجوز صدور خصوص در موادي شامل كه چارچوبي

 و نموده تفويض آن سالمتي و صحت نيز و قوانين با ها بانک عملکرد انطباق ميزان بررسي براي را اختياراتي

 هاي جنبه حفظ و ناظران بين اطالعات تبادل براي الزم مهيداتت. باشد ناظران از قانوني هاي حمايت شامل

 .گردد لحاظ بايست مي خود نوبه به نيز اطالعات گونه اين محرمانه

 به و هستند فعاليت مجوز داراي كه سساتيؤم مجاز هاي فعاليت است الزم:  مجاز هاي فعاليت – 6 اصل 

 عناوين در بانک كلمه از استفاده، شده تعريف واضح طور به گيرند، مي قرار نظارت تحت بانک عنوان

 .باشد كنترل تحت است ممکن كه آنجا تا سسات،ؤم

                                                           
 -Banking Book 
 -Consolidated Supervision 
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 كه باشد برخوردار اختيار اين از بايست مي مجوز صادركننده مرجع: مجوز  صدور معيارهاي –   اصل 

. نمايد اقدام نيستند، مزبور معيارهاي با منطبق كه هايي درخواست رد به نسبت ،نموده تعيين را معيارهايي

بانک و  حاكميتمالکيت و  ساختار ارزيابي :شود شامل را ذيل موارد حداقل، بايست مي مجوز صدور رآيندف

 برنامه ارشد، مديريت و مديره تئهي اعضاي شايستگي و صالحيت شامل آن، برگيرنده در گروه نيز

 شامل آينده در آن مالي وضعيت بيني پيش و ريسک، مديريت و داخلي هاي كنترل آن، عملياتي و استراتژيک

 اوليه موافقت بايد است، خارجي بانک يک آن مركزي سازمان يا پيشنهادي مالک كه صورتي در .پايه سرمايه

 .شود اخذ نيز مبداء كشور نظارتي مراجع

 بررسي به كه باشد برخوردار اختيار اين از بانکي ناظر است الزم: مالکيت  از اي عمده بخش انتقال – 1 اصل 

 غيرمستقيم يا مستقيم منافع كنترل يا مالکيت از اي عمده بخش انتقال مستلزم كه بپردازد طرحي هرگونه رد و

 .است اشخاص ساير به موجود هاي بانک در

 هاي خريد يا ها گذاري سرمايه كه باشد برخوردار اختيار اين از بايد بانکي ناظر: عمده  خريدهاي –   اصل 

 و مرزي برون عمليات ايجاد شامل امر اين. نمايد بررسي شده تعيين معيارهاي ساسبرا را بانک يک عمده

۰شركتي ارتباطات يا ساختارها كه است موضوع اين يدأيت
 قرار ناخواسته هاي ريسک معرض در را بانک ، 

 .شوند نمي كارآمد نظارت از مانع يا نداده

 از مناسبي حداقل و احتياطي الزامات تعيين به نسبت بايست مي بانکي ناظران: سرمايه  كفايت – 2 اصل 

 متقبل ها بانک كه بپردازند هايي ريسک انعکاس به بايد الزامات اين .نمايند اقدام ها بانک براي سرمايه كفايت

 هايي بانک براي حداقل .نمايند تعريف ها، زيان جذب در آنها قابليت به توجه با را سرمايه اجزاي و شده آنها

 است، شده معين لزبا ربط ذي الزامات در كه آنچه از نبايد الزامات اين هستند، فعال المللي بين عرصه در كه

 .باشند كمتر

 بانکي هايگروه و ها بانک كه شوند مطمئن ايستب مي بانکي ناظران: ريسک  مديريت فرآيند – ۱ اصل 

 كفايت ميزان كلي ارزيابي نيز و مهم هاي ريسک تمامي كاهش يا كنترل و نظارت ارزيابي، ي،يشناسا جهت

 ريسک مديريت از جامعي فرآيند داراي برخوردارند، آن از كه ريسکي وضعيت با رابطه در آنها سرمايه

 پيچيدگي و اندازه با متناسب بايست مي فرآيندها اين. هستند( ارشد مديريت و مديره تئهي نظارت شامل)

 .باشند مزبور سسهؤم

 ريسک مديريت فرآيند داراي ها بانک كه يابند اطمينان بايد بانکي ناظران: اعتباري  ريسک – ۰ اصل 

 و نظارت گيري، اندازه ي،يشناسا براي و شده منظور سسهؤم ريسک وضعيت آن در كه هستند  اي اعتباري

 شده تعبيه الزم احتياطي فرآيندهاي و ها شيم ، خط( ۹مقابل طرف ريسک جمله از) اعتباري ريسک كنترل

 مستمر مديريت نيز و آنها كيفيت ارزيابي ها، گذاري سرمايه انجام و ها وام اعطاي شامل موضوع اين. است

 .شود مي گذاري سرمايه و وام پرتفوي

 براي ها بانک كه شوند قانع بايست مي بانکي ناظران: ها  اندوخته و ريذخا ،۷۸دار لهأمس هاي دارايي – ۹ اصل 

 را مناسبي فرآيندهاي و ها سياست ،ها اندوخته و ذخاير كفايت ميزان ارزيابي و دار لهأمس هاي دارايي مديريت

 .هستند بند پاي آنها به و نموده ايجاد

                                                           
 -Corporate Affiliations 
 -Counterparty Risk 
  -Problem Assets 
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 داراي ها بانک كه شوند مطمئن بايست مي بانکي ناظران: عمده  منابع مقدار براي شده تعيين حدود -۷۸ اصل 

. نمايد مي پرتفوي تمركز نقاط مديريت و يشناساي به قادر را مديريت كه هستند فرآيندهايي و ها سياست

۷6واحد مشتري يک رويبر ۷۷بانک منابع تمركز از بايست مي احتياطي حدود تعيين با ناظران
 از هايي گروه يا 

 ۷يکديگر با مرتبط مشتريان
 .نمايند جلوگيري ، 

 از ناشي هاي سوءاستفاده از پيشگيري منظور به:  ۷1وابسته اشخاص به يافته تخصيص منابع مقدار - ۷۷ صلا 

 تضاد نمودن لحاظ جهت و( ترازنامه خط زير و باال اقالم در) وابسته اشخاص به يافته تخصيص منابع مقدار

 از منابع ارائه كه اين بر مبني لزاماتيا. نمايند تعيين ها بانک براي را مناسبي الزامات بايد بانکي ناظران منافع،

 ۷غيرشخصي روابط بر مبتني وابسته، هاي شركت و افراد به ها بانک سوي
 جهت ،بوده ثرمؤ نظارت تحت و 

 براساس منابعي، چنين و است شده انديشيده نيز مناسب تمهيدات مزبور، هاي ريسک كاهش يا كنترل

 .رسند مي ثبت به استاندارد فرآيندهاي و ها مشي خط

 شناسايي، جهت ها بانک كه شوند مطمئن بايست مي ناظران: وجوه  انتقال و كشوري هاي ريسک – ۷6 اصل 

 و المللي بين هاي وام اعطاي در وجوه انتقال ريسک و كشوري ريسک كنترل و نظارت گيري، اندازه

 قبيل اين پوشش جهت مکفي هاي اندوخته و ذخاير حفظ منظور به نيز و خود، گذاري سرمايه هاي فعاليت

 .باشند مي مناسبي فرآيندهاي و ها سياست داراي ها، ريسک

 ها بانک كه نمايند حاصل اطمينان موضوع اين از بايست مي بانکي ناظران: بازار  هاي ريسک –  ۷ صلا 

 و نظارت سنجش، ي،يشناسا مورد را بازار هاي ريسک دقيق طور به كه هستند فرآيندهايي و ها سياست داراي

 يا و خاص هاي محدوديت وضع جهت الزم اختيارات از بايد ناظران لزوم، صورت در. دهند مي قرار نترلك

۷2ويژه سرمايه عيينت
 برخوردار دارند قرار بازار ريسک معرض در كه منابعي مقدار پوشش جهتبيشتري  

 .باشند

 نقدينگي مديريت استراتژي يک داراي ها بانک كه يابند اطمينان بايد ناظران: نقدينگي  ريسک - ۷1 اصل 

 كنترل و نظارت گيري، اندازه شناسايي، براي و است شده منظور سسهؤم ريسک وضعيت آن، در كه هستند

 ناظران .هستند الزم احتياطي فرآيندهاي و ها مشي خط داراي آن، روزانه مديريت و نقدينگي ريسک

 احتياطي هاي برنامه داراي نقدينگي، به مربوط مشکالت امور اداره براي كه نمايند ملزم را ها بانک بايست مي

 .باشند الزم

 ارزيابي، شناسايي، جهت ها بانک كه شوند مطمئن بايست مي بانکي ناظران: عملياتي  ريسک -  ۷ اصل 

 الزم .باشند مي ريسک مديريت فرآيندهاي و ها سياست داراي عملياتي، ريسک كاهش / كنترل و نظارت

 .باشند نظر مورد بانک پيچيدگي و اندازه با متناسب مزبور فرآيندهاي و ها سياست است

 شناسايي، جهت ها بانک كه يابند اطمينان بايد ناظران: بانکي  دفتر در بهره نرخ ريسک - ۷2 اصل 

 امر اين. هستند مناسبي و ثرؤم هاي نظام داراي ،بانکي دفتر در بهره نرخ ريسک كنترل و نظارت گيري، اندازه

 ارشد مديريت توسط مديره، تئهي تصويب از پس و است شده تعريف خوبي به كه شود مي راهبردي شامل

 .باشند ريسکي چنين پيچيدگي و اندازه با متناسب بايست مي موارد اين. آيد مي در اجرا به

                                                           
  -Exposures 
  -Single Counterparty 
  -Connected Counterparties 
  -Related Parties 
  -On an arm's – length basis 
  -Capital Charge 
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 داخلي هاي كنترل داراي ها بانک كه شوند مطمئن بايد بانکي ناظران: حسابرسي  و داخلي كنترل  - ۷۱ صلا 

 در را ذيل موارد بايست مي ها كنترل اين. باشند مي آنها فعاليت پيچيدگي و اندازه با متناسب كه هستند مناسبي

 :برگيرد

 مسئوليت، و اختيار تفويض براي مشخصي ترتيبات 

 يکديگر از ها بدهي و ها دارايي حسابداري و وجوه، پرداخت بانک، تعهدآور وظايف تفکيک، 

 فرآيندها، اين از مغايرت رفع 

 بانک، اموال از محافظت 

 اين به بندي پاي ميزان آزمون جهت تطبيقي وظايف و داخلي مستقل و مناسب حسابرسي و 

 .ربط يذ مقررات و قوانين به نيز و ها كنترل

 فرآيندهاي و ها سياست داراي ها بانک كه يابند اطمينان بايد ناظران: مالي  خدمات از استفاده سوء - ۷۰ اصل 

 و اخالقي عالي معيارهاي كه هستند« ۷۱مشتري شناخت» به مربوط صريح مقررات جمله از مناسبي و مکفي

 انجام جهت بانک از سهوي يا عمدي استفاده سوء از مانع و بخشيده ارتقاء مالي بخش در را اي حرفه

 .شوند مي جنايي هاي فعاليت

 بانکي ناظران كه است آن مستلزم بانکي نظارت ثرؤم نظام يک از برخورداري: نظارتي  رويکرد  - ۷۹ اصل 

 چنين بايد آنها همچنين .دهند توسعه را آن ،داشته بانکي هاي گروه و ها بانک يکايک عمليات از جامعي درک

 ثبات نيز و ها بانک سالمت و ايمني روي بر كه شناختي .باشند داشته بانکي نظام كليت از نيز را شناختي

 .باشد متمركز بانکي نظام

 ۷۰حضوري نظارت بر مشتمل بايست مي ثرؤم بانکي نظارت سيستم يک: نظارتي  فنون - 6۸ اصل
 و 

۷۹غيرحضوري
 .باشد بانک مديريت با منظم هاي تماس و 

 هاي گزارش آنها، وسيله به كه باشند ابزارهايي داراي بايد بانکي ناظران: نظارتي  گزارشگري - 6۷ اصل 

 مورد را آنها و نموده آوري جمع ها بانک از تلفيقي و انفرادي صورت دو هر بهرا  آماري اطالعات و احتياطي

 يا ها گزارش اين مستقل ارزيابي جهت را ابزارهايي بايد آنها چنين هم. دهند قرار تحليل و تجزيه و مطالعه

 .باشند داشته اختيار در خارجي متخصصين توسط يا و حضوري هاي بررسي طريق از

 هاي فعاليت از كافي سوابق بانک هر كه شوند مطمئن بايست مي بانکي ناظران: افشا  و حسابداري - 66 اصل 

 گسترده مقبوليت كه است اي حسابداري هاي روش و ها مشي خط براساس كه سوابقي. كند مي گهدارين  خود

 كه اطالعاتي منظم انتشار به نسبت بانک كه شود حاصل اطمينان اين بايد اين، بر عالوه. دارند المللي بين

 .كند مي اقدام نمايد، مي منعکس املك طور به را آن سودآوري و مالي وضعيت

 گستره بانکي، ناظران است الزم: ترميمي  و اصالحي اقدامات انجام زمينه در ناظران اختيارات  -  6 صلا 

 اقدام اصالحي اقدامات موقع به انجام به نسبت تا باشند داشته اختيار در را نظارتي ابزارهاي از مناسبي

 آن لغو پيشنهاد يا بانکي مجوز ابطال در ناظران ييتوانا شامل بايست مي امر اين لزوم، صورت در .نمايند

 .باشد

                                                           
  -Know – Your – Customer (KYC) 
  -On – Site Supervision 
  -Off – Site Supervision 
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 به را بانکي گروه ناظران، كه است اين بانکي نظارت ضروري عوامل از يکي: يکپارچه  نظارت  - 61 اصل 

 لزوم، صورت در و كافي نظارت طريق از تواند مي امر اين .دهند قرار نظارت تحت يکپارچه صورت

 .پذيرد صورت مزبور گروه توسط شده انجام جهاني عمليات جوانب كليه براي احتياطي ضوابط بکارگيري

 وجود مستلزم مرزي، برون تلفيقي نظارت: مقصد  و ءمبدا كشورهاي نظارتي مراجع روابط -  6 اصل 

6۸ءمبدا كشور ناظران بين اطالعات تبادل و همکاري
 بانکي ناظران خصوص به ذيربط متعدد ناظران ديگر و 

6۷مقصد كشور
 را خود محلي عمليات نمايند ملزم را خارجي هاي بانک بايست مي بانکي ناظران. باشد مي 

 .هستند آنها رعايت به ملزم نيز داخلي سساتؤم كه دهند انجام مشابهي استانداردهاي با مطابق

 :2پيمان بازل مروري بر 

ت ريسک در را براي كاربرد مديري( 6بازل )خود  پيمان، دومين مجموعه امور بانکي، كميته نظارت بر 6۸۸۷سال  در

قلمرو  ضمن گسترشريسک عملياتي در محاسبات كل سرمايه مورد نياز، با دخيل نمودن  ، كهخدمات مالي منتشر نمود

 . گرديدمات مالي خد هدهند هاي ارايه ظهور موضوعي مهم براي كسب و كارهاي مالي و سازمانسبب  پيمان،دامنه اولين و

هدف اين . منتشر گرديد 6۸۸2سازي آن تا سال  به منظور پياده 6۸۸۷در ماه ژانويه سال  BIS توسط بانک 6بازلپيمان 

ها، معيارها،  هاي مديريت ريسک، فرآيندها، سياست به وسيله بهبود سيستمالمللي  بينمالي  سيستمسند، كاهش ريسک در 

ها ساير نهادهاي مالي  اين پيمان عالوه بر بانک .است ها بانکدر اطالعات آوري  فن( به صورت غيرمستقيم)دهي و  گزارش

 .دهد ثير قرار ميأحت تنيز ترا ... هاي ليزينگ و  شركتهاي كارت اعتباري،  شركت غير بانکي و شبه بانکي نظير


 :تاز سه ركن تشکيل شده اس 6ن بازل پيما

 ۷بازل  مشابه بانک، سرمايه به مربوط تعاريف ابتدا ۷ شماره ركن در:  مورد نياز  حداقل سرمايه -ركن اول 

شده  گذاري هدف% ۰ حداقل سطح در نيز ريسکي هاي دارايي به سرمايه استاندارد است و نسبت شده آورده

 فعاليت بانک براي يک نياز مورد سرمايه سطح حداقل نسبت، اين كه داشت توجه بايد حال عين در. است

66وود. رود مي شمار به ايمن
سرمايه  داشتن اختيار در نظر از را ها بانک ،جهاني معتبر بانکي از ناظران نقل به 

  .است كرده بندي تقسيمبه صورت زير 

 بانك گروه رديف
حداقل سرمايه 

 نيازمورد 

 %۷۸ با سرمايه خوب ۷

 %۰ با سرمايه كافي 6

 %2 با زير سرمايه كافي  

 %  كافي سرمايه زير معنادار طور به 1

 %6 زير سرمايه كافي  

 

 نسبت ديگر عبارت به .گيرد مي قرار كافي سرمايه سطح در وي بندي تقسيم در بازل استاندارد در نتيجه كه

 ركن اين در بانک، سرمايه تعريف بر عالوه .رودمي شمار به حداقل نسبت يک لزبا كميته شده تعيين

                                                           
  -Home Supervisors 
  -Host Banking Supervisors 
  -Wood 
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 ريسک محاسبه براي نيز جديدي ترتيبات و است شده كرر ذبازا ريسکو  اعتباري ريسک محاسبه ترتيبات

 .است شده معرفي عملياتي

  شناسايي، در ها بانک است الزم كه را تمهيداتي و ترتيبات ركن، اين:   6بازبيني نظارتي -ركن دوم 

 اصل چهار 61هال .بي .جي .كند مي مشخص نمايند، اتخاذ مربوطه هاي ريسک كنترل مراقبت و گيري، اندازه

 .كند يم معرفي چنين اين است شده بنا آن بر 6 بازل دوي شماره ركن كه را كليدي

 و فعاليت استراتژي با متناسب سرمايه، كفايت ارزيابي براي كلي فرآيند يک داراي بايد ها بانک (۷

 شامل فرآيند، اين .باشند شده تعيين سطح در الزم سرمايه حفظ براي خود، ريسکي خصوصيات

 تجاري ادوار و احتمالي حوادث منفي اثرهاي شناسايي براي آماري هاي روش
 داخلي، هاي كنترل 6

 ايمن راهبري از اطمينان براي بانک ارشد مديريت نظارت و اي دوره هاي بررسي ريسکي، اقالم گزارش

 .گرددمي عمليات

 به را قانوني هاي نسبت با سرمايه كفايت نسبت تطبيق در بانک توانايي و بانک هاي استراتژي بايد اظرانن (6

 آنها بانک توسط شده گرفته كار به فرآيندهاي نتايج كه صورتي در و كنند ارزيابي و بررسي دقيق شکل

 بايد ناظران اي دوره هاي ارزيابي كيدأت. گذارند اجرا مورد به را مناسبي اصالحي اقدامات كند، نمي قانع را

 نظير ابزارهايي از لزوم صورت در و باشد كنترلي هاي مکانيسم و ريسک مديريت ارزيابي روي بر

 تركيبي يا و مستقل حسابرسان و بانک مديريت با گو و گفت و غيرحضوري بازرسي حضوري، بازرسي

 .كنند استفاده آنها از

 قانوني حداقل هاي نسبت باالي عمليات به ناظران سوي از ها بانک ترغيب به مربوط كليدي اصل سومين ( 

 از باالتر سرمايه نگهداري به ها بانک اجبار براي قانوني توانايي از است الزم منظور اين براي كه ،است

 .باشند برخوردار قانوني هاي حداقل

 جلوگيري صدد در ها بانک سرمايه وخامت اوليه مراحل در بايد ناظران كه است اين كليدي اصل خرينآ (1

 ترميم جهت در اصالحي اقدامات راه اين در و برآيند نظر مورد حداقل سطوح زير به سرمايه سقوط از

 .گذارند اجرا مورد به را بانک سرمايه

  براي بانک مديريتي و مالي اطالعات افشا براي نياز مورد الزامات ركن، اين در:  62رانضباط بازا -ركن سوم 

 براي ارزيابي را الزم اطالعات طريق اين از بتوانند آنها تا است شده بيني پيش مالي بازارهاي استفاده فعاالن

. آورند دست مالي به بازارهاي در بانک موقعيت كلي طور به و مربوطه هاي ريسک مديريت بانک، سرمايه

 تا گردد ايجاد بانک و اطالعات آمارها ارائه در الزم شفافيت گردد مي تالش سوم ركن طريق از واقع در

 عهده به را مهمتري نقش بانک از وضعيت مستمر ارزيابي در نيز مالي بازار فعاالن قانوني، ناظران بر عالوه

 ناميده 6 بازل در دوم و اول اركان در شده فرآيندهاي طراحي مکمل   شماره ركن دليل همين به. گيرند

 .است شده

. باشد مي ۷۹۹2براساس اصالحيه  هعمدبطور بازار  ، تعريف سرمايه بانک و مقررات مربوط به ريسک6در پيمان بازل 

. استهاي قبل صورت گرفته  اي نسبت به پيمان تغييرات گسترده ،مربوط به آن اما در مورد تعريف ريسک اعتباري و موارد

                                                           
  -Supervisory Review 
  -J. B. Hall 
  -Business Cycle 
  -Market Discipline 
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لي اين پيمان را مفهوم اص توان مي. ه مورد نياز براي پوشش ريسک عملياتي نيز آورده شده بوداين پيمان، سرماي همچنين در

 :تصورت زير نوش به

 ≤ %8( حداقل سرمايه موردنياز)
  سرمايه

  اعتباری ريسک + ريسک بازار +ريسک عملياتی 

 

توانند براي  ها مي داده شده بود، بانکها   بانک در مورد ريسک بازار به ۷۹۹2همانند اختياراتي كه در اصالحيه 

از يکي  توانند ريسک اعتباري را از طريق ها مي بانک. هايي را انتخاب كنند بازار، گزينه گذاري ريسک اعتباري و ريسک ارزش

 :درويکردهاي زير ارزيابي كنن

 مشخصي را اعمال  ها و اقالم ذيل ترازنامه ضرايب ريسک براي هريک از دارايي:  6۱شدهرويکرد استاندارد

از آنجا كه قاعده كلي در . دهد ها را شکل مي ند، به طوري كه مجموع آنها، ارزش موزون ريسک دارايينك مي

پذير با ريسک  واحد دارايي ريسک ۷۸۸ها چنين است كه به ازاي هر  مورد حداقل سرمايه مورد نياز در بانک

ها  ها در بانک چه ضريب ريسک دارايي نتيجه هر واحد سرمايه مورد نياز است، در ۰درصد، معادل  ۷۸۸

  .كمتر باشد، حداقل سرمايه مورد نياز براي كفايت سرمايه نيز كمتر خواهد بود

 بندي داخلي بر رتبه  يادي مبتنيرويکرد بن (IRB)6۰  :شود براي  ها اجازه داده مي در اين رويکرد به بانک

محاسبه ريسک اعتباري مشتريان از برآوردهاي داخلي ارزش اعتباري خود استفاده نمايند، مشروط بر اينکه 

 ضمن در همين راستادر . شناسي را رعايت كنند به طور جدي استانداردهاي افشاي حقايق و روش

براي هريک از انواع حدود اعتبار مختلف در نظر گرفته شده كه با توجه اي  هاي تحليلي جداگانه ارچوبچ

اي را نيز  هاي زيان احتمالي حاصله از هريک از آنها، تکنيک محاسبه ريسک جداگانه به مشخصات و ويژگي

 .طلبد مي

 

 :دكنن توانند از يکي از رويکردهاي زير استفاده ها مي براي ريسک عملياتي بانک

 براي ارايه ريسک ( مانند درآمد خالص)سرمايه با استفاده از يک شاخص نماينده :  6۹بنارويکرد شاخص م

 .شود عملياتي كلي، تخصيص داده مي

 هركدام از اين تقسيمات يک شاخص . شود سازمان به خطوط كاري خاص تقسيم مي:  شدهرويکرد استاندارد

اين روش نيازمند رديابي و (. ها، درآمد خالص يا نرخ خطا متوسط ساالنه دارايي مثالً) دارند خود براي

 .هاي ضررها و ارزيابي مديريت است ردگيري داده

 دهنده   هاي ارايه سازمان. نمايد فاده ميهاي ريسک كمي است اين روش از تحليل:  ۸ رونيرويکرد ارزيابي د

بندي  را دسته ثير سوانح تبادالت بر روي كسب و كار، آنهاأتوجه به ت خدمات مالي نياز خواهند داشت با

براي محاسبه احتمال و شدت خسارت مورد انتظار در هركدام از خطوط « ضررها»هاي  پايگاه داده. نمايند

هاي عملياتي در يک  هزينه سرمايه بر مبناي تجربه خسارت. گيرد كسب و كار مورد استفاده قرار مي

 .شوند ميچارچوب ارزيابي شارژ 
 

                                                           
  -Standardized Approach 
  -Foundation Internal Rating-Based (IRB) Approach 
  -Basic Indicator Approach 
  -Internal Measurement Approach 
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گذاران  توانست بسياري از مقاصد قانون 6پيمان بازل .  ۷ ايي شد، اما نه به گستردگي بازلاجر 6۸۸2از دسامبر  6بازل 

مورد  سازي سرمايه كارگيري ريسک عملياتي و يکسان پيمان اوليه در مورد ريسک اعتباري، به دادن نقايص اروپايي در نشان

 CADIIIبه همراه پيمان 6اروپايي، پيمان بازل  هاي لذا تمام بانک. بهادار را برآورده كند هاي اوراق شركتها و  نياز براي بانک

ها در مورد  اروپايي ها همانند اگر چه آمريکايي. دادند آمريکايي اشتياق كمتري به اين پيمان نشان گذاران قانون. كار بردند را به 

داشتند، اما درباره ريسک عملياتي معتقد بودند كه قانون  رد ريسک اعتباري اشتراک نظرهاي پيمان اوليه بازل در مو نارسايي

 سازي سرمايه مورد نياز همچنين هماهنگ. متحده در اين مورد گويا است و كمبودي ندارد هاي اياالت نظارتي فعلي بانک

كار گرفتند و  المللي به هاي فعال بين بانک ر موردرا د 6آنها بازل . گذاران آمريکايي در اولويت نبوده است قانونهرگز براي

. بانک ديگر در مورد اجراي اين پيمان مختار بودند ۷۸. پيمان را اجرايي كردند بانک بزرگ اياالت متحده اين ۷۸تنها براي 

االمر قوانين رايج  تحت همچنان -بودند هاي كه پيمان بازل اوليه را پذيرفته و اجرا كرده شامل بانک -هاي امريکايي  بانک ساير

 .دكنن را اجرا مي 6چه اندازه بازل ساير كشورها تا  هنوز مشخص نيست كه. اياالت متحده باقي ماندند

 :2در بازل  هكفايت سرماي

سازد هنگام رويارويي با مشکالت اقتصادي  مي سرمايه ركن مهمي از پشتوانه مالي هر بانک است كه بانک را قادر

هاي  ها و انگيزه سرمايه عالوه بر آنکه نقش مهمي در ثبات مالي بانک. باشد بازپرداخت بدهي خود را داشتهتوانايي 

 .تثر اسؤها نيز بسيار م كند، در ايجاد رقابت مثبت ميان بانک ايفا مي پذيري ريسک

گردد، لذا  ها مي بانک گذاران كاهش ريسک سپرده ي معتبر موجبا از آنجا كه تضمين نگهداري وجوه و منابع سرمايه

ل زتوسط كميته با ۷۹۰۰اين نسبت اولين بار در سال . است «نسبت كفايت سرمايه» ها هاي مهم ارزيابي بانک يکي از شاخص

ها پيشنهاد كرد كه  بانکه ي از شروط حداقل سرمايه را با ل در آن سال مجموعهزكميته با. هاي دنيا معرفي گرديد کبه بان

 .دمعروف ش« لزبا پيمان»بعدها به 

درصد كمتر  ۰م با ريسک آن كه نبايد از أهاي تو نسبت سرمايه بانک به دارايي: نسبت كفايت سرمايه عبارت است از

 گيري جهت انجام معامله با بانک يا كشور مورد ها تلقي و مبناي تصميم اعتباري بانک ظر نمايانگر موقعيتن نسبت مورد. باشد

منتظره و نيز حمايت  هاي غير انيز كاركرد اصلي اين نسبت حمايت بانک در برابر. شود محسوب مي المللي بين لحاظنظر از 

كند،  هاي احتمالي وارده ايجاد مي حفاظتي كه اين نسبت در برابر زيان بهه ا توجب. گذاران و اعتباردهندگان است از سپرده

 .تاسها  منبع اصلي اعتماد عمومي به بانک ،كافي نگهداري سرمايه

 :نت مربوط به كفايت سرمايه در ايرامقررا

اسالمي ايران مسئول  ، بانک مركزي جمهوري۷  ۷قانون پولي و بانکي كشور، مصوب تيرماه  ۷۸به موجب ماده 

بر اساس تعريفي كه بانک مركزي . دباش كشور مي تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري، براساس سياست كلي اقتصادي

  نامه آيين»و نيز ( ۷2/۷۷/۰6مورخ  ۷۹۷۷/مب شماره بخشنامه)« اعتباري سساتؤم و ها بانک پايه سرمايه به مربوطنامه  آيين»

 تقسيم حاصل : دهد عبارت است از از كفايت سرمايه ارائه مي ،(6۹/۷۷/۰6مورخ  ۷۹2۱/بخشنامه شماره مب)« كفايت سرمايه

 ريسک ضرايب به شده موزون هاي دارايي مجموع به (پايه سرمايه به مربوط نامه ينيآ در شده ارائه تعريف طبق)پايه  سرمايه

 (.نامه كفايت سرمايه نآيي   ماده در شده ارائه تعريف بقط)درصد  برحسب

سسات اعتباري اعم از دولتي و ؤها و م كليه بانک براي مربوطه،نامه  آيين  بر اساس ماده  ،حداقل نسبت كفايت سرمايه

المللي يا ضرورت حفظ سالمت  تواند در مواردي كه استانداردهاي بين مركزي ميک درصد تعيين شده و بان ۰ ،غيردولتي

 .نداعتباري تعيين ك سساتؤها و م حدود باالتري را براي تمام يا برخي از بانک ،سسات اعتباري اقتضا كندؤمو  ها بانک
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و ارايه مقررات احتياطي نظارتي جديد و اصالح  كه وظيفه تهيه و تنظيم ۷ (IFSB) ت خدمات مالي اسالميئهي اخيراً

 با حمايت بانکو بانکداري اسالمي در انطباق با مباني اسالم و شرع را بر عهده دارد،  و گسترش مقررات موجود در زمينه

الي اسالمي و با شركت م سساتؤهاي حسابداري و حسابرسي براي م المللي پول، سازمان ، صندوق بين6 توسعه اسالمي

كه ايران نيز در آن عضويت  يجلسات ، درآغاز كرده است ميالدي فعاليت خود را  6۸۸هاي اسالمي از سال  تعدادي از بانک

يسک را تهيه و ت رط با كفايت سرمايه و مديريدو استاندارد در ارتبا ،شود مركز مالزي تشکيل مي در كواالالمپورو  ،دارد

ها و پيشنهادات  آوري ديدگاه پس از جمعاين قوانين . است هاي مركزي كشورهاي عضو ارسال كرده بانکجهت اظهارنظر 

قابليت  ،ربط كشورهاي عضو مورد اشاره توسط مراجع قانوني ذي هاي مركزي و نهايي شدن آن و تصويب استانداردهاي بانک

 .دكر اجرايي پيدا خواهد
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