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قبل ُفحن ،نوبؼٍ  ،۲۲ؾهكحبى ۳۱۳۱
يفسبت ۵۵۱- ۵۱۶

قٌانین ً مقررات احتیاطی در نظام بانکداری اسالمی؛ با
تأکید بر مدیریت ریسک ً استانداردىای کمیتو بال
لیال محرابی

*

جبؼیص ظؼیبفث۳۱۳۱ /۳۳ /۳۱ :

جبؼیص پػیؽل۳۱۳۱/۸۵/۸۰ :

چکیده

ظؼ ایي همبلَ ثب جْخَ ثَ عجیقث هحفبّت قپؽظٍُبی قؽهبیَگػاؼی ،ؼّلُبی جأهیي هبلی ّ
ؼیكکُبی فقبلیث ثبًکعاؼی هٌغجك ثؽ نؽیقث ًكجث ثَ ثبًکعاؼی هحقبؼف ،ثب جأکیع ثؽ
هقؽفی اًْاؿ ؼیكکُب ّ هعیؽیث آى ظؼ ًؾبم ثبًکظاؼی اقالهی ثَ نٌبقبیی ّ چگًْگی
جغجیك ّ اخؽای اقحبًعاؼظُبی همؽؼاجی ّ ًؾبؼجی ثیيالوللی ثؽای ثبًکُبی اقالهی ضْاُین
پؽظاضث .ظؼ پبیبى ًیؿ ثؽ هجٌبی اقحبًعاؼظُبی کویحَ ثبؾل ثؽای ًؾبؼت ثبًکی ،قَ ايل کفبیث
قؽهبیَ ،فؽایٌع ثبؾؼقی (ثؽؼقی ًؾبؼجی ) ّ ًؾن ثبؾاؼ ؼا ثَ فٌْاى چبؼچْة خعیع ّ لبثل کبؼثؽظ
ظؼ ثبًکُبی اقالهی هقؽفی ضْاُی ن ًوْظ.
ًاژهىای کلیدی :ثبًکعاؼی اقالهیً ،ؾبؼت ،همؽؼات ازحیبعی ،هعیؽیث ؼیكک.
طبقوبندی G28 ،G21 :JEL
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 ۱مقدمو
اؾ ؾهبىُبی گػنحَ ،هكلوبًبى خِث جأهیي هٌبثـ فقبلیثُبی هبلی ّ ؼفع ًیبؾُبی
هًؽفکٌٌعگبى ثَ جأقیف ًِبظُبی هبلی ثعّى ثِؽٍ هیپؽظاضحٌع .فوعٍ فقبلیثُبی ایي
ًِبظُبی هبلی ثؽاقبـ ههبؼکث ظؼ قْظ ّ ؾیبى اؾ خولَ فمْظ هضبؼثَ ّ ههبؼکث ثْظٍ ّ
جأهیي هبلی هًؽفکٌٌعگبى ّ ُؿیٌَُبی ثبؾؼگبًی اؾ عؽیك ّامُبی ثعّى نؽط هجلغ اضبفی
ظؼ لؽٌ اًدبم هینعٍ اقث .ظؼّالع ،نکل اهؽّؾی ثبًکعاؼی کَ ثیم اؾ نهًع قبل اؾ
پیعایم آى هی گػؼظ ،اثحعا ثَ يْؼت هؤقكَُبی هبلی قبظٍ ّ ثب هقبهالت هسعّظ ظؼ
کهْؼُبی اؼّپبیی آغبؾ گؽظیع ّ قپف ُوؿهبى ثب گكحؽل هقبهالت ثبًکی ،اؾ ًؾؽ کوی ّ
خغؽافیبیی ًیؿ جْققَ یبفث ،ثَعْؼی کَ ظؼ لؽى گػنحَ ّاؼظ ُوة کهْؼُب اؾ خولَ
کهْؼُبی اقالهی گؽظیع .اؾ زعّظ پٌدبٍ قبل پیم اًعیهوٌعاى هكلوبى جالل ًوْظًع جب
ثب زفؼ ثبًک ،هقبهالت آى ؼا ثؽ اقبـ جقبلین اقالم جقؽیف کٌٌع ،ثغْؼی کَ ًْؿ ظیگؽی اؾ
يٌقث ثبًکعاؼی ثَ ًبم ثبًکعاؼی ثعّى ؼثب یب ثبًکعاؼی اقالهی هحْلع نع ّ ثَ قؽفث ظؼ
کهْؼُبی هكلوبى گكحؽل یبفث ،ثَ عْؼی کَ اهؽّؾٍ ظؼ غبلت کهْؼُبی اقالهی ّ زحی
ثؽضی اؾ کهْؼُبی غیؽهكلوبى ،ثبًکُبی ثعّى ؼثب زضْؼ خعی ظاؼًع ّ ظؼ ثؽضی اؾ
کهْؼُب چْى ایؽاى ّ قْظاى کل ًؾبم ثبًکی ثؽ اقبـ ثبًکعاؼی ثعّى ؼثب عؽازی نعٍ
اقث.
ًِبظُبی هبلی جٌِب هسعّظ ثَ ثبًکُب ًویثبنٌع ثلکَ عیف ّقیقی اؾ ًِبظُبی اؼائَ
ظٌُعٍ ضعهبت ّ ّاقغَگؽی هی بى فؽضَ ّ جمبضبکٌٌعگبى اًْاؿ هطحلف ضعهبت ؼا ظؼ
ثؽهیگیؽظ .ظؼ زبل زبضؽ ثبؾاؼ ضعهبت هبلی ظؼ قَ هدوْفَ پبیَای ههحول ثؽ ًِبظُبی
اجسبظیَُبی افحجبؼی)ًِ ،بظُبی پفاًعاؾ لؽاؼظاظی (هبًٌع نؽکثُبی ثیوَ ّ يٌعّقُبی
ثبؾًهكحگی ) ّ ّاقغَُبی قؽهبیَگػاؼی (هبًٌع يٌعّقُبی هحمبثل ّ هعیؽیث ّخٍْ)
عجمَثٌعی هیگؽظظ .ثَ عْؼ کلی ،ؼنع ًِبظُبی هبلی اقالهی ظؼ عْل ؾهبى ثب ًْقبًبت
ؾیبظی هْاخَ ثْظٍ اقث .اؾ قْی ظیگؽ ،جأقیف ثبًکُبی جدبؼی اقالهی ُوؿهبى ثب
جأقیف ثبًکُبی قؽهبیَگػاؼی اقالهی ،نؽکثُبی جکفل اقالهی ّ يٌعّقُبی هحمبثل
اقالهی ثْظٍ ّ ثب جْخَ ثَ آًکَ کبؼایی ّ ثجبت کبفی ظؼ ًؾبم هبلی ّ پؽظاضثُب ّخْظ ًعانث،
لػا ثؽای هعت ؾهبى ؾیبظی جٌِب یک ًْؿ ًِبظ یب ثطم ،اؼججبعبت ظؼًّی هیبى ًِبظُب ّ
ثطمُبی هطحلف ؼا ثؽفِعٍ ظانث( .ههکیي ،۳۳۳۶ ،يى )۱۸- ۱۰
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ثَ عْؼ کلی ،ؼًّع جغییؽات ثبًکعاؼی هسعّظ ثَ جٌْؿ ًِبظُبی هبلی ًجْظٍ ثلکَ ؼّلُبی
جأهیي هبلی ؼا ًیؿ ظؼثؽهیگیؽظ .اؾ ایيؼّ ،فْاهل هْؼظ ًیبؾ خِث جسْل ظؼ ؼّلُبی جأهیي
هبلی فجبؼجٌع اؾ( :چپؽا :۲۸۸۳ ،يى )۳- ۰


چبؼچْة لبًًْی ثبًکعاؼی ظؼ ثكیبؼی اؾ کهْؼُبی هكلوبى ُوچٌبى جسث کٌحؽل
لْاًیي ّ چبؼچْة ثبًکعاؼی هحقبؼف (ثبؾاؼ هبلی ثیيالوللی ) ثْظٍ کَ ظؼ ًحی دَ جغجیمی
ثب ؼّلُبی اقالهی ًعاؼظ.



فمْظ ههبؼکث ظؼ قْظ ّ ؾیبى ثَ ظلیل ًؽش ثبؾظُی هثجث یب هٌفی ّ ّاثكحگی ثَ ظؼآهع
ًِبیی زبيل اؾ کكت ّ کبؼ جأهیي هبلی نعٍ ،ظاؼای ؼیكک ثیهحؽی ُكحٌع .ثَعْؼیکَ
ظؼيْؼت ثؽّؾ ضؽؼ ،اهکبى کبُم ظؼ هیؿاى قپؽظٍُبی قؽهبیَگػاؼی نعٍ ّخْظ ظاؼظ،
لػا ایي اهؽ هٌدؽ ثَ کبُم جوبیل قپؽظٍگػاؼاى هی گؽظظ .ایي ظؼ زبلی اقث کَ ظؼ
ثبًکعاؼی هحقبؼف جضویي کل قپؽظٍُب اهکبىپػیؽً ،ؽش ثبؾظُی هثجث ّ ظاؼای ؼیكک
کوحؽی هیثبنع.



ای دبظ ؼلبثث ثبًکُبی اقالهی ثب ثبًکُبی هحقبؼف ؾهیٌَُبی جسْل ظؼ ؼّلُبی
هجحٌی ثؽ نؽیقث ؼا ثَّخْظ ضْاُع آّؼظ.
ًؾبم اقالهی ظؼ جالل اقث جب ایي ًؾبم ؼا اؾ عؽیك ههبؼکث ثبًکُب ظؼ ؼیكکُبی

نؽکبی همبثل ّ قپؽظٍگػاؼاى ،ثَ عْؼ هكحمین یب غیؽهكحمین ظؼ ؼیكکُبی فقبلیث
ثبًکعاؼی نٌبقبیی ًوبیع .ایي چٌیي ههبؼکث ظؼ ؼیكکُب ثبفث جسؽیک قپؽظٍگػاؼاى ثَ
اًحطبة ظلیك ثبًکُب ّ ظؼضْاقث نفبفیث ثیهحؽ ظؼ اعالفبت ثبًکُبی اًحطبثی ضْظ
ضْاُع نع .ایي هكئلَ ُوچٌیي ثبفث جقِع ّ ظلث ثیهحؽ ثبًکُب ظؼ اؼججبط ثب جدؿیَ ّ
جسلیل افحجبؼات نؽکبی همبثل ضْظ ظؼ لجبل پؽّژٍُبی پیهٌِبظی خِث جأهیي هبلی ،ای دبظ

کل فقبلیثُبی ثبًکعاؼی ّ زػف نیٍُْبی ًبهغلْة ّامظُی ضْاُع کؽظ.

 ۲فرضیات ً طرح پرسص
هقؽفی ًؾبم ًؾبؼجی ظؼ نجکَ هبلی اقالهی ،قپؽظٍگػاؼاى ؼا ظؼ هقؽٌ ؼیكکی لؽاؼ هیظُع
کَ ظؼ ثبًکعاؼی هحقبؼف ایي گًَْ ًیكث .ثٌبثؽایي ثبیع هٌفقث قپؽظٍگػاؼاى زفؼ نْظ کَ
ایي هِن اؾ عؽیك یک نجکَ ًؾبؼجی کبؼا اهکبىپػیؽ اقث .فقبلجؽیي ًِبظ ثیيالوللی ظؼگیؽ
ًؾبؼت ثبًکی ،کویحَ ثبل (ثبؾل) اقث کَ هكئْلیث جعّیي اقحبًعاؼظُبی ثبًکعاؼی قبلن ؼا
ثَ فِعٍ ظاؼظ ّ همؽؼات هحقعظی ؼا ظؼ لبلت ايْل چٌعگبًَ ثؽای ؼاُجؽی ثِحؽ ثبًکُب
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اؼججبط ثلٌعهعت ًؿظی کحؽ ثب آًِب ،اؼؾیبثی هؤثؽ ّ هعیؽیث ؼیكکُب ضْاُع گؽظیع .ایي اؼؾیبثی
ظّگبًَ ؼیكکُب جْقظ نؽکبی همبثل ّ ثبًکُب ،کوک ثیهحؽی ثَ هقؽفی یک ًؾبم قبلن ظؼ
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جعّیي ًوْظٍ اقث .اؾ ایيؼّ ،عجیقث هحفبّت قپؽظٍُبی قؽهبیَگػاؼی ،ؼّلُبی جأهیي
هبلی ،ؼیكکُبی فقبلیث ثبًکظاؼی هٌغجك ثؽ نؽیقث ّ ًسٍْ هعیؽیث آى ًكجث ثَ
ثبًکظاؼی هحقبؼف ،ظؼ نٌبقبیی ّ چگًْگی جغجیك ّ اخؽای اقحبًعاؼظُبی همؽؼاجی ّ
ًؾبؼجی ثیيالوللی ثؽای ثبًکُبی اقالهی اؾ اُویث لبثل جْخِی ثؽضْؼظاؼ هیثبنٌع.
قؤاالت ايلی ایي همبلَ فجبؼجٌع اؾ:
 )۳عجیقث ّ هیؿاى اقحبًعاؼظُبی همؽؼاجی ّ چبؼچْة ًؾبؼجی چگًَْ اقث؟
 )۲هِنجؽیي ؼیكکُبی ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی (فمْظ هطحلف) ّ هعیؽیث آى چگًَْ
اقث؟
 )۱آیب کلیَ اقحبًعاؼظُبی هؽثْط ثَ چبؼچْة ثبؾل ثؽای ثبًکُبی اقالهی الؾم ّ لبثل اخؽا
اقث؟

 ۳رًش تحقیق
ؼّل جسمیك هْؼظ اقحفبظٍ ظؼ ایي همبلَ کحبثطبًَای ثْظٍ کَ ثب هغبلقَ قبضحبؼ ايلی ًؾبم
ًؾبؼجی ثبًکُبی اقالهی ظؼ کهْؼُبی هطحلف ،ثَ ثؽؼقی اًْاؿ ؼیكکُب ّ هعیؽیث آى ظؼ
ثبًکُبی اقالهی ّ چگًْگی جغجیك اقحبًعاؼظُبی چبؼچْة ثبؾل ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی
هیپؽظاؾظ.

 ۴پیشینو تحقیق
ظؼ ؾهیٌَ ًؾبؼت ّ همؽؼات ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی ثب جْخَ ثَ ّیژگیُب ّ ؼیكکُبی
ضبو آى ،پژُّمُب ّ هغبلقبت اًعکی ّخْظ ظاؼظ .اکثؽ هغبلقَُبی اًدبم نعٍ ظؼ

انبؼٍ ًوْظ .آًِب ظؼ ایي پژُّم ،ثَ اؼؾیبثی ّ جسلیل جدبؼة کهْؼُبی گًْبگْى (اقالهی ّ
غیؽاقالهی) ظؼ ؼاثغَ ثب لبًْىگػاؼی ّ ًؾبؼت ثؽ اخؽای ثبًکعاؼی اقالهی پؽظاضحَ ّ جالل
هیکٌع جب ضوي همبیكَ خبهع ایي الگُْب ،جهبثِبت ّ جفبّتُبی آىُب ؼا هْؼظ ثؽؼقی ّ
جسلیل لؽاؼ ظُع ّ ؼاُکبؼُبیی ثَ هٌؾْؼ زل چبلمُبی هْخْظ اؼائَ ظُع .یبفحَُبی ایي
جسمیك ًهبى هیظُع کَ ؼاٍاًعاؾی الگْی ًؾبؼت نؽفی ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی ثعّى ؼثب ظؼ
کهْؼ ،اهکبىپػیؽ ثْظٍ ّ هیجْاًع هٌبفع ههطًی ثَ ُوؽاٍ ظانحَ ثبنع کَ یکی اؾ آىُب
اؼجمبء قغح اقالهی ثْظى فولکؽظ ًؾبم ثبًکی هیثبنع.
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هْضْؿُبی ههبثَ نبهل کلیبت ًؾبؼت ثبًکی ،همؽؼات ًؾبؼجی کویحَ ثبل ظؼ الحًبظ خِبًی
ّ چبلمُبی ًؾبؼجی هیثبنع .ظؼ ایي هیبى هیجْاى ثَ پژُّم هْقْیبى ّ ظیگؽاى ()۳۱۳۳
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یکی ظی گؽ اؾ هغبلقبت اًدبم نعٍ ظؼ ایي ؾهیٌَ کبؼثؽظ ًؾبؼت ظؼ ثبًکعاؼی اقالهی
ضًْيی اقث کَ هِعّی ًدنآثبظی ظؼ قبل  ۳۱۰۸اًدبم ظاظٍ اقث .ظؼ هغبلقَ هػکْؼ پف
اؾ ثی بى هفِْم ًؾبؼت ،اًْاؿ ًؾبؼت ثؽ فولیبت ثبًکُب هقؽفی هی گؽظظّ .ی هقحمع اقث کَ
نیٍْ ؼفحبؼی ظؼ هسیظ ثبًکعاؼی اقالهی لغقبً ثب نیٍْ ؼفحبؼی ظؼ هسیظ ثبًکعاؼی
کالقیک یب ؼثْی جفبّت فبزم ظاؼظ ّ هبلکیث ثبًک اقالهی ،افن اؾ ظّلحی ّ ضًْيی
هیجْاًع ظؼ ثؽضی اؾ اُعاف ثبًک اقالهی ّ یب نیٍُْبی ؼفحبؼی نکلی ظؼ فولیبت ثبًکی
اقالهی هؤثؽ ثبنع.
ظؼ پژُّم اًدبم نعٍ جْقظ فؽخی ( ) ۳۱۰۰ثب فٌْاى جغییؽ ظؼ قبضحبؼ ًؾبؼت ثبًکی
کهْؼ ققی نعٍ ثَ عْؼ ضاليَ ضوي ثیبى ًمم ًؾبؼجی ثبًک هؽکؿی ثَ اُویث ًؾبؼت ظؼ
يٌقث ثبًکعاؼیً ،مم قبیؽ قبؾهبىُبی ًبؽؽ ثؽ اهؽ ًؾبؼت ثؽ فقبلیث ثبًکُبی ایؽاى ّ
ههکالت هْخْظ ظؼ ایي ؾهیٌَ ،انبؼٍ نْظّ .ی پف اؾ آنٌبیی ثب هْضْؿ اُویث ًمم
ًؾبؼت ظؼ ایؽاى ّ خِبىًِ ،بظُبی ًبؽؽ ثؽ فقبلیث ثبًکُب ظؼ فؽيَ ثبًکعاؼی خِبًیً ،مم
فعؼال ؼؾؼّ ،چگًْگی همؽؼات زبکن ّ ًؾبؼت ثؽ هؤقكبت هبلی ظؼ کهْؼُبی )ّ (pGCC
ثبًک اًگلكحبى ّ قبیؽ ًِبظُبی ًبؽؽ ظؼ اهؽ ًؾبؼت ثؽ ثبًکُبی آهؽیکب ّ اًگلكحبى ؼا هْؼظ
ثؽؼقی لؽاؼ هیظُع .قپف ثَ لؿّم ّضع قیبقثُبی پْلی ّ ًؾبؼت ظؼ لبلت یک ًِبظ ّ یب
ظّ ًِبظ هدؿا ثؽؼقی ّ هؿایب ّ هقبیت ًؾبؼت ثبًکی ثَ ّقیلَ ثبًک هؽکؿی ؼا هغؽذ ّ ظؼ
ًِبیث ثؽای ثِجْظ ّضقیث ًؾبؼت ثؽ زْؾٍ يٌقث ثبًکعاؼی کهْؼ قبضحبؼ ًؾبؼجی خعیعی
اؼائَ هیظُع.
هغبلقَ ُؽّؼاًی ( ،)۳۱۰۰ثَ ثؽؼقی چبؼچْة ثبؾل ّ هجبزثی پیؽاهْى جٌؾین ّ ًؾبؼت
ظؼ ثبًکعاؼی اقالهی هیپؽظاؾظّ .ی پف اؾ ثیبى ّیژگیُبی ًؾبم هبلی اقالهی ثَ اؼائَ

ثبًکی ثَ ثؽؼقی هكبیل اقبقی فؽاؼّی ًؾبم ثبًکی کهْؼ زْل قَ هْضْؿ هطحلف پؽظاضث.
ّی اثقبظ ًؾؽی ّ خٌجَُبی کبؼثؽظی لْاًی ي ّ همؽؼات ًبؽؽ ثؽ ًؾبم ثبًکی ،چبلمُبی
هْخْظ ّ جعّیي لبًًْی ی کپبؼچَ ّ هٌكدن ؼا هْؼظ ثسث ّ ثؽؼقی لؽاؼ هیظُع.
لبقوی ( ،) ۳۱۰۰ظؼ همبلَ ًؾبؼت ثبًکی ّ ؼاُکبؼُبی کبؼآهعکؽظى آى ،هكبیل ثبًکی ؼا اؾ
هٌؾؽی کبؼنٌبقبًَ ّ ظؼ چبؼچْة هعیؽیث ؼیكک ثؽؼقی هیًوبیعّ .ی ًهبى هیظُع کَ
ًمم ثبًکعاؼی هؽکؿی ّ ًِبظُبیی کَ ّضع همؽؼات ثبًکی ّ ُوچٌیي ًؾبؼت ثؽ هؤقكبت
پْلی ّ ثبًکی ؼا ثَ فِعٍ ظاؼًع ،ثب پی چیعٍجؽ نعى ثبؾاؼُبی پْلی ّ ثبًکی ،اثقبظ گكحؽظٍای
هییبثع ّ ثَ ایي ًحی دَ هیؼقع کَ جْخَ ثَ ًؾبؼت هجحٌی ثؽ ؼیكک ّ جمْیث ًؾبؼت
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هغبلجی پیؽاهْى همؽؼات ازحیبعی ظؼ نجکَ ثبًکی ،نفبفیث ،ثیوَ قپؽظٍ ،چبؼچْة ثبؾل ّ
غیؽٍ هیپؽظاؾظُ .عایحی (ً )۳۱6۱یؿ ظؼ جسمیك ضْظ ثب فٌْاى ًمعی ثؽ همؽؼات ًبؽؽ ثؽ ًؾبم

۵۱۸
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غیؽزضْؼی ظؼ کٌبؼ ًؾبؼت زضْؼی جْقظ ثبًک هؽکؿی ،ثبفث جمْیث ّ اقحسکبم هلی ّ
پْلی کهْؼ گؽظیعٍ ّ عجقبً ًحبیح ایي ؼّیکؽظ خعیع ظؼ افؿایم قالهث هبلی ّ اًضجبط ظؼ
ثبًکُبی کهْؼ هؤثؽ ضْاُع ثْظ.
فوؽ چپؽا ( ،) ۲۸۸۸ظؼ همبلَای ثب فٌْاى همؽؼات ّ ًؾبؼت ثبًکُبی اقالهی ،ثب انبؼٍ
ثَ چبؼچْة همؽؼاجی ّ ًؾبؼجی ظؼ قغح خِبًی ،اًْاؿ ؼیكکُبی ّ ؼّلُبی هعیؽت آىُب
ؼا ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی هقؽفی هی کٌع ّ قپف ثَ اؼائَ هجبزثی پیؽاهْى همؽؼات
ثبًکُبی اقالهی ّ هكبیل فمِی پیم ؼّی آًِب هیپؽظاؾظ.
ظؼ ؾهیٌَ ؼیكک ّ هعیؽیث آى ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی هغبلقبت هحقعظی اًدبم نعٍ
اقث .هبًٌع هْقْیبى ّ ثیْکی ( ،) ۳۱۰۰اثْالسكٌی ّ زكٌی همعم ( ،) ۳۱۰6کعضعایی
( ،)۳۱۰۸ثِؽاهی ( ،)۳۱۰۲فمیلی کؽهبًی ( ّ )۳۱۰۳ظیْیع اچ.پبیل ( )۳۳۳6کَ پعیعٍ
ؼیكک ّ هعیؽیث ؼیكکُب (ًمعیٌگی ،افحجبؼی ّ غیؽٍ) ؼا ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی هْؼظ
ثؽؼقی ّ چبلم لؽاؼ هیظٌُع.
همبلَ زبضؽ جالل ظاؼظ جب ضوي جکویل ّ جْققَ جسمیمبت ّ هغبلقبت لجلی ظؼ ؾهیٌَ
همؽؼات ّ ًؾبؼت ،ثب جوؽکؿ ثؽ جدؽثَ کهْؼُبی اقالهی ظؼ ؾهیٌَ ًؾبؼت ،هعیؽیث ؼیكک ظؼ
ثبًکُبی اقالهی ّ نٌبقبیی هِنجؽیي ؼیكکُبی هؽثْط ثَ فمْظ هطحلف اقالهی ثَ اؼائَ
کبؼثؽظ چبؼچْة ثبؾل ظؼ ثبًکُبی اقالهی ثپؽظاؾظ.

 ۵تعریف نظارت
ثَ عْؼ کلی هیجْاى هقٌبی لغْی ًؾبؼت ؼا ًؾبؼٍ کؽظى ،ظیعى ،اؼؾیبثی کؽظى،
هالزؾَ کؽظى ،جسث ًؾؽ ّ ظیعٍثبًی لؽاؼظاظى ّ زؽاقث کؽظى ظؼ ًؾؽ گؽفث( .ظُطعا،
هٌؾْؼ اعویٌبى اؾ اًغجبق کبهل آًچَ ظؼ فول اجفبق هیافحع ثب آًچَ کَ ُعفگػاؼی نعٍ
اقث ،يْؼت هیپػیؽظ .الجحَ ّاژگبى ظیگؽی هقبظل یب هحؽاظف ثب ًؾبؼت اقحفبظٍ هینْظ اؾ
خولَ پبیم ّ هؽالجث کَ ُؽ کعام جقؽیف ضْظنبى ؼا ظاؼًعً( .دنآثبظی)۳۱6۳ ،

 ۶نظارت ً مقررات احتیاطی در نظام بانکی
ثبًکُب ثَ ّاقغَ ًْؿ فقبلیث ضْظ ،اقبقبً جوبیل ثكیبؼ ؾیبظی ظاؼًع کَ ثب قْظخكحي اؾ
اُؽمُبی ثبالجؽ ثَ کكت ّ ک بؼ ضْظ ؼًّك ثطهٌع .ثَ فجبؼت ظیگؽ اؾ آًدب کَ خوعآّؼی
قپؽظٍ اؾ خبهقَ ًكجث ثَ آّؼظى قؽهبیَ کبؼی قِلجؽ ّ ظؼ فیي زبل اؼؾاىجؽ اقث ،لػا جب
خبیی کَ هینْظ ضْاُبى افؿایم ًكجث ثعُی (نبهل قپؽظٍُبی انطبو ّ قبیؽ هٌبثـ
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 .) ۳۱6۱ثَ لسبػ ايغالزی ًیؿ هٌؾْؼ اؾ ًؾبؼت کلیَ العاهبت ّ فقبلیثُبیی اقث کَ ثَ

لْاًیي ّ همؽؼات ازحیبعی ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی؛ ثب جأکیع ثؽ هعیؽیث ؼیكک ...

۵۱۳

جأهیي هبلی) ثَ قؽهبیَ هیثبنٌع .اؾ قْی ظیگؽ ،فقبلیث افحجبؼی ثبًکُب ثَ ًسْی اقث کَ
ؼّی فؽضَ هٌبثـ پْلی ّ افحجبؼی کهْؼ جأثیؽ هكحمین ظاؼظ .ثعیي جؽجیت ،اّالً زفؼ هٌبثـ
يبزجبى قؽهبیَ کَ ًِبیحبً ؼیكک فولیبت ثبًکی ؼا هحسول هینًْع ،اؾ ضؽّؼیبت اقث .ثبًیبً
زفؼ هٌبفع پفاًعاؾکٌٌعگبى ای دبة هیکٌع فولیبت ثبًکُب اؾ لسبػ ظؼقث ّ هغلْة ثْظى
ًیؿ هْؼظ ثؽؼقی لؽاؼ گیؽظ .اؾ ایيؼّ ،ظؼ يْؼت فمعاى همؽؼات ازحیبعی ثؽای جٌؾین ّ کٌحؽل
ایي فقبلیثُب ،ثعیِی اقث کَ ؼیكک ّؼنکكحگی ظؼ ثبًکُب افؿایم ّ هْخت ؾیبى فؽاّاى
ثَ هٌبفع هبلی خبهقَ هیگؽظظ .لػا ،زوبیث اؾ ًؾبم پؽظاضثُب ظؼ ثؽاثؽ ثیثجبجی ،اؼجمبء
کبؼایی فولیبت ثبؾاؼ قؽهبیَ ّ ًِبظُبی هبلی خِث افؿایم جْققَ ،ضؽّؼی ثًَؾؽ هیؼقع.
لػا جقییي ّ ًؾبؼت لْاًیي کٌحؽلی ّ ازحیبعی ،ثَ ظّؼ اؾ هٌغك ًیكث.
ثَ عْؼ کلیً ،ؾبم همؽؼاجی خِبًی ظؼ زبل زبضؽ ثَ قَ لكوث قٌحی ،پیًْعی ّ ًؾبم
یکپبؼچَ جمكینثٌعی هی گؽظظ .ظؼ ّالع فقبلیثُبی ثبًکُبی جدبؼی ّ قؽهبیَگػاؼی،
نؽکثُبی ثیوَ ّ يٌعّقُبی هحمبثل ثَيْؼت قٌحی هدؿا اؾ یکعیگؽ هیثبنع ّ ُؽ گًَْ
فقبلیثُبی ظؼّى ثطهی ثَ هٌؾْؼ زوبیث اؾ يسث ّ قالهث ُؽ ثطم ّ افؿایم ًمم آًِب
ظؼ قالهحی ًؾبم هبلی ،هوٌْؿ هیثبنع .اؾ ایيؼُّ ،ؽ ضعهحی جْقظ افضبی ضبو ّ
هحوبیؿیً ،ؾبؼت ّ کٌحؽل هینْظ .ظؼ هدوْؿ جسْالت هِوی ظؼ فؽيَ همؽؼاجی ظؼ کهْؼُب
ّ قبؾهبىُبی هطحلف ثَ ّخْظ آهعٍ اقث  .ظؼ زبل زبضؽ ،جمؽیجبً کلیَ کهْؼُبی فضْ
 IDBاؾ ایي ؼّل قٌحی ًؾبؼت ،پیؽّی هیکٌٌع ّ ثبًک هؽکؿی ،افضبی ًؾبؼجی آىُب ؼا
جهکیل هیظُع .اغلت کهْؼُبی ظؼ زبل جْققَ ّ اضیؽاً ایبالت هحسعٍ اهؽیکب ًیؿ ثب جْخَ ثَ
ًیبؾُبی ضْظ اؾ ایي ؼژین پیؽّی هیکٌٌعُ( .وبى)۳6 :
ال اؾ قَ عؽیك کلی يْؼت
ًؾبؼت ثؽ فولیبت ثبًکی خِث زًْل اُعاف هْؼظ ًؾؽ ،فو ً

هیثبنع.
ًؾبؼت ًْؿ اّل ،فوالً ثَ فولیبت زكبثؽقی هسعّظ هی گؽظظ .يبزجبى قِبم ثؽای
اعوی ٌبى اؾ فولکؽظ ثبًک ظؼ خِث زفؼ هٌبفع ّ زمْق ضْظ ثَ ؼقیعگی هقوْل زكبثؽقی
ظؼ ظّؼٍُبی هقیي هجبظؼت هیًوبیٌع .ثب ایي ًْؿ ؼقیعگی کَ ظؼ ّالع هیجْاًع ًؾبؼت
يبزجبى قِبم جلمی گؽظظ ،يبزجبى قِبم ،ثبًک ؼا همیع ثَ ؼفبیث اقحبًعاؼظُبی فوْهی
زكبثؽقی ّ ُوچٌیي ضْاثظ ّ همؽؼات پْلی هیًوبیٌع .هكلوبً ،ؼفبیث ایي اقحبًعاؼظُب ّ
ضْاثظ ،ثَ قالهث ّ اهٌیث ثبًک کوک هؤثؽی هیکٌع .ثَفالٍّ گؿاؼنبت ثَ هْلع
زكبثؽقبى هیجْاًع يبزجبى قِبم ؼا اؾ ًسٍْ فولکؽظ هعیؽیث ثبًک هغلع کؽظٍ ّ
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هیگیؽظًْ .ؿ اّلً :ؾبؼت ضْظ ثبًک ثؽ فولیبت ظاضلی آًِب هیثبنع ًْ .ؿ ظّمً :ؾبؼت
يبزجبى قِبم ثؽ فولی بت ثبًک ّ ًْؿ قْمً :ؾبؼت ثبًک هؽکؿی ثؽ فولیبت ثبًکُب
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جًویوبت الؾم ؼا ظؼ خِث ثِجْظ فولکؽظ ّ افؿایم ثِؽٍّؼی ّ کبؼایی هعیؽیث ثبًک اجطبغ
ًوبیٌع.
ًؾبؼت ًْؿ ظّم ثَ ؽبُؽ عجیقحی ههبثَ ثب ًؾبؼت ًْؿ اّل ظاؼظ .ؾیؽا ظؼ ایي ًؾبؼت ًیؿ
ُعف ،افؿایم ثِؽٍّؼی ّ کبؼایی ثبًک ،ؼفبیث ضْاثظ ّ همؽؼات ثبًکی ّ ظؼ ًِبیث کوک ثَ
قالهث ّ اهٌیث هبلی ظؼ خِث افحالی ثیهحؽ قغح افحوبظ فوْهی ثبًک اقث .اؾ ایيؼّ،
ؼفحبؼ ًبؽؽ ظؼ اًدبم ًؾبؼت ،ثب ؼفحبؼ زكبثؽـ ظؼ اًدبم زكبثؽقی هحفبّت ظاؼظ .ؾیؽا ثبًک
ثؽای زًْل اعویٌبى اؾ اًدبم يسیر فولیبت ثبًکی العاهبت هحقعظی ؼا ثَ فول هیآّؼظ.
فولیبت ثبًکی ظاؼای هسعّظٍ ّقیقی هیثبنع ّ زدن ُؽ یک اؾ ایي فولیبت ًیؿ ،اؾ لسبػ
جقعاظ ّ هیؿاى فولکؽظ ظؼ قغح ثبالیی لؽاؼ ظاؼظ .ثَ فالٍّ جقعاظ نقت اغلت ثبًکُب ظؼ
قؽاقؽ کهْؼ ًكجحبً ؾیبظ اقث ّ همؽؼات ّ ضْاثظ جعّیي نعٍ ثؽای اًدبم اهْؼ ،ؾیبظ ّ
پی چیعٍ ثْظٍ ّ ُوچٌیي ثؽظانثُبی هحفبّجی جْقظ هدؽیبى اؾ ایي ضْاثظ ّ همؽؼات
هینْظ .اؾ قْی ظیگؽ ،فولیبت ثبًکی ّیژگیُبی ظیگؽی (ًؾیؽ لعؼت پْلآفؽیٌی) ًیؿ ظاؼظ
کَ ظاهٌَ فولّ ،ققث ّ جٌْؿ فقبلیث ثبًک ؼا افؿایم هیظُع .هدوْفَ ّیژگیُبی هؿثْؼ،
اُویث ّ ًمم زكبـ ایي ًْؿ ًؾبؼت ثبًک ثؽ فولیبت ضْظ ؼا ثیهحؽ هیکٌع.
ًؾبؼت ًْؿ قْم ثَ ًؾبؼت ثؽ ثبًکُب ّ هؤقكبت افحجبؼی جْقظ ثبًک هؽکؿی اعالق
هینْظ .ایي ًْؿ ًؾبؼت اؾ فلكفَ ّخْظی ثبًکعاؼی هؽکؿی ًهأت هیگیؽظ ّ ايْالً ثب ُوَ
ًؾبؼتُبی هحعاّل ظؼ ضْظ ثبًکُب ّ ثَ عْؼ کلی هؤقكبت افحجبؼی ظی گؽ جفبّت ظاؼظ .ظؼ
ّالع ًؾبؼت ثبًک هؽکؿیً ،ؾبؼت فبلیَ ایي ثبًک ثؽ فولکؽظ قیكحن ثبًکی اقث.
(ًدنآثبظی)۳۱۰۸ ،
فوْهبً همبهبت ًؾبؼجی ،ثبًکُب ؼا ثؽ اقبـ هقیبؼ  CAMELSیب هقیبؼُبی ههبثَ
ًؾبؼجی اؾ ایي هقیبؼ ؼججَثٌعی پیؽّی هیکٌع .زؽّف جهکیل ظٌُعٍ  CAMELSثَ جؽجیت
ًوبظ کفبیث قؽهبیَ ( ،)Capital Adequacyکیفیث ظاؼایی (،)Asset Quality
هعیؽیث ( ،)Managementقْظآّؼی (ً ،)Earning and Profitabilityمعیٌگی
( ّ )Liquidityؼیكک ثبؾاؼ ( )Sensitivity to Market Riskهیثبنع.


ًكجث کفبیث قؽهبیَ اؾ جمكین قؽهبیَ پبیَ (  )Capital Baseثَ ظاؼاییُبی هْؾّى ثَ
ؼیكک ( ) Risk Weighted Assets-RWAثَ ظقث هیآیع .انبؼٍ هیًوبیع کَ
همؽؼات ظقحْؼالقولُبی هؽثْط ثَ هسبقجَ قؽهبیَ پبیَ ّ ًكجث کفبیث قؽهبیَ لجالً
جْقظ ثبًک هؽکؿی ثَ ثبًکُب اثالك نعٍ اقث.
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ؼججَثٌعی هیکٌٌع .ثَعْؼی کَ ظؼ زبل زبضؽ هبلؿی اؾ خولَ کهْؼُبیی اقث کَ ظؼ ثسث
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هقوْالً کیفیث ظاؼاییُب هحؽاظف ثب کیفیث جكِیالت ثبًک ثَ کبؼ هیؼّظ .ظؼ زبل
زبضؽ ،جكِیالت افغبیی ثبًکُب ظؼ ظفحؽ کل ظؼ قَ عجمَ خبؼی ،قؽ ؼقیع گػنحَ ّ
هقْق لؽاؼ هیگیؽظ .ظؼ عجمَثٌعی جكِیالت ثب ؼّیکؽظ ؼیكک ،جكِیالت ظؼ پٌج عجمَ
ثَ جؽجیت ؾیؽ لؽاؼ ظاظٍ ضْاٌُع نع :خبؼی ( ،)Currentهؽالت ّیژٍ ( Special
 )Mentionؾیؽ اقحبًعاؼظ ( ،) Sub-Standardههکْکالْيْل (،)Doubtful
الّيْل (.)Loss



اؼؾیبثی هعیؽیث فوعجبً اؾ عؽیك ثؽؼقی هْاؼظ ؾیؽ يْؼت هیگیؽظ:


ًسٍْ ؼفبیث همؽؼات جْقظ ثبًک (جقِعات ؾیؽ ضظ ،غضیؽٍ فبم ّ ضبوّ ،ضقیث
ثبؾاؼ اؼؾیً ،كجث ظاؼاییُبی غیؽهٌمْل ،جكِیالت کالى ،جكِیالت افغبیی ثَ
هعیؽاى ،قِبهعاؼاى ّ نؽکثُبی جسث پْنم).




جْاًبیی جکٌیکی ،ؼُجؽی ّ اخؽایی هعیؽاى اؼنع.
ًسٍْ اؼجمبی کبؼکٌبى.



کیفیث آهْؾل کبؼکٌبى.



اؼؾیبثی قیكحن کٌحؽل ظاضلی ثب جْخَ ثَ قبیؽ ثبًکُب- .قیكحنُبی کٌحؽل
ؼیكک.




کبؼایی قیكحن اعالفبت ّ گؿاؼلظُی.

اؼؾیبثی قْظآّؼی ثبًک اؾ عؽیك هسبقجَ ًكجثُبی هبلی هطحلف هبًٌع آًچَ ظؼ ؾیؽ
هالزؾَ هیگؽظظ ،يْؼت هیگیؽظ:




ًكجث ثبؾظٍ هدوْؿ ظاؼاییُب )Return on Assets.ROA( -
ًكجث ثبؾظٍ زمْق يبزجبى قِبم ()Return on.Equity-ROE

 ًكجث ظؼآهع فولیبجی ثَ قْظ ضبلى (.(Revenue to Income-RI

اؼؾیبثی ًمعیٌگی ثبًک اؾ عؽیك ًكجثُبی ؾیؽ لبثل اًدبم هیثبنع.


ًكجث ّخٍْ ًمع ،کَ زبيل جمكین "خوع ّخٍْ ًمع" ثَ "هدوْؿ قپؽظٍُب"



هیثبنع.
ًكجث ًمعیٌگی ،کَ اؾ جمكین"خؽیبى ّؼّظی ّخٍْ +ضغْط افحجبؼی"ثَ"خؽیبى
ضؽّخی ّخٍْ+ضغْط افحجبؼی افغبیی"ثَ ظقث هیآیع.



ظؼ ؼاثغَ ثب اؼؾیبثی ؼیكک ثبؾاؼ ،العاهبجی هبًٌع ثؽؼقی ثؽًبهَ ثبًک ظؼ هْاخَِ ثب
جغییؽات ًؽش اؼؾً ،ؽش ثِؽٍ ّ قْظ اؾ عؽیك همبم ًؾبؼجی اًدبم هینْظ .ظؼ ایٌدب ایي
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ًكجث جفبّت ًؽش قْظ ظؼیبفحی اؾ جكِیالت افغبیی ّ قْظ پؽظاضحی ثَ قپؽظٍُب
(.)Yield Spread
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انبؼٍ الؾم اقث کَ ؼججَثٌعی ثبًک ثَ يْؼت خؿیی ّ کلی يْؼت هیگیؽظ ّ ظاؼای پٌج
قغح (ؼججَ یک ،ثِحؽیي ّضقیث ّ ؼججَ پٌج ،ثعجؽیي ّضقیث) هیثبنع.
اؾ ایي ؼّ ،اگؽ نیٍُْبی ًؾبؼت ثبًکی ؼا ثَ ظّ ثطم جغجیمی ّ هجحٌی ثؽ ؼیكک جفکیک
ًوبیین .هیجْاى ایٌگًَْ ثیبى ًوْظ کَ ظؼ زبل زبضؽ نیٍْ ًؾبؼت ثؽ ثبًکُب ظؼ خِبى اؾ
ًؾبؼت جغجیمی ثَ ًؾبؼت هجحٌی ثؽ ؼیكک جغییؽ یبفحَ اقث .ثعیي لسبػ ثبًکُبی هؽکؿی
ثبؾؼقی ّ ًؾبؼتُبی هكحمین ضْظ ثؽ ثبًکُب ؼا ثب اقحفبظٍ اؾ ثؽؼقی گؿاؼلُبی هجحٌی ثؽ
ًؾبؼت غیؽزضْؼی افوبل هیکٌٌع .ثعیي جؽجیت ًؾبؼت هكحوؽ ثؽ هْلقیث هبلی ثبًکُب اؾ
عؽیك جدؿیَ ّ جسلیل اعالفبت ظؼیبفحی اؾ آًِب ثَ هٌؾْؼ نٌبقبیی ثَ هْلع ؼیكک،
پیمگیؽی اؾ ّلْؿ ثسؽاىُبی هبلی ازحوبلی ّ اًدبم العاهبت ايالزی خِث ًیل ثَ اُعاف
ًؾبؼجی يْؼت هیگیؽظ .ظؼ خعّل ّ ،۳یژگیُب ّ ههطًَُبی ًؾبؼت جغجیمی ثب ًؾبؼت
هجحٌی ثؽ ؼیكک هْؼظ همبیكَ لؽاؼ گؽفحَ اقث.

 ۷نظارت در بانکداری اسالمی
اغلت هجبزث ًؾبؼت ّ هعیؽیث ؼیكک ظؼ ثبًکعاؼی هحقبؼف ،ثؽای کهْؼُبیی کَ ثَ اخؽای
ثبًکعاؼی اقالهی العام ًوْظٍاًع (هبًٌع ایؽاى) ،ظؼ اکثؽ هْاؼظ لبثل اقحفبظٍ هیثبنع .اهب ثَ
ُؽ زبل ظؼ ثؽضی هْاؼظ هكئلَ ًؾبؼت ثؽ ثبًکُبی اقالهی ثَ ظلیل هبُیحی کَ ظاؼظ ،اثقبظ
ضبيی پیعا هیکٌع ّ قپؽظٍگػاؼاى ؼا ظؼ هقؽٌ ؼیكکی لؽاؼ هیظُع کَ ظؼ ثبًکعاؼی هحقبؼف
ایي گًَْ ًیكث .ثٌبثؽایي ثبیع هٌفقث قپؽظٍگػاؼاى زفؼ نْظ کَ ایي هِن اؾ عؽیك یک
نجکَ ًؾبؼجی کبؼا اهکبىپػیؽ اقثُ( .ؽّؼاًی ،۳۱۰۰ ،و  .)۱6اؾ ایيؼّ ،هیجْاى ؼیكک
نؽیقث ؼا ایيگًَْ جقؽیف ًوْظ« :ؼیكک نؽیقث ضغؽی اقث کَ ًؾبم ثبًکی ثَ ظلیل فعم
نْظ .».هحٌبقت ثب ایي ججییي اؾ ؼیكک نؽیقثً ،ؾبؼت نؽفی ًیؿ ثَ ایي يْؼت لبثل
جقؽیف اقثً« :ؾبؼت نؽفی کلیَ العاهبت ازحیبعی ّ ًؾبؼجی ثَ هٌؾْؼ اعویٌبى اؾ اًغجبق
فقبلیثُبی ثبًک یب هْقكَ هبلی اقالهی ثب ايْل ّ لْاًیي نؽیقث همعـ اقالم هیثبنع.
ُعف اؾ ایي ًؾبؼت ظؼ ًِبیث ظقحیبثی ثَ العاهبت ،فقبلیثُب ،جعاثیؽ ،ايْل ّ ؼّلُبیی
اقث کَ ثَ ّقیلَ آًِب ثحْاى ؼیكک نؽیقث ظؼ ًؾبم ثبًکی ّ ثَ عْؼ ضبو ًؾبم هبلی
اقالهی ؼا زعالل ّ ی کبُم ظاظ( .هْقْیبى ّ هیكوی.)۳۱۳۱ ،
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خعّل ۳
هقایسَ ًظارت تطبیقی با ًظارت هبتٌی بر ریسک
نیٍْ ًؾبؼت جغجیمی (قٌحی )

نیٍْ هجحٌی ثؽ ؼیكک (ًْیي)

ؼّل یکكبى ثؽای اًْاؿ هطحلف
ثبًکُب

اًقغبفپػیؽی ظؼ اًدبم ثبؾؼقی ّ ثَ فجبؼت ظلیك جؽ عؽازی ؼّل ًؾبؼجی
هطحى ُؽ ثبًک ثب جْخَ ثَ اؼؾیبثیُبی هكحوؽ اؾ ؼیكکُبی ثبًک،
هْلقی ث هبلی ّ فولکؽظ آى

اؼؾیبثی فولکؽظ گػنحَ ثبًک

اؼؾیبثی چهناًعاؾ آجی ثبًک

ّاکٌهی

پیهگیؽاًَ

ثعّى ثؽًبهَؼیؿی لجلی ّ ثب ؼّیکؽظ

هجحٌی ثؽ ثؽًبهَؼیؿی لجلی ّ ثب ؼّیکؽظ ثبال ثَ پبییي

پبییي ثَ ثبال
هجحٌی ثؽ اؼؾیبثی اقٌبظ ّ هقبهالت
گػنحَ

جأکیع ثؽ کٌحؽلُبی ظاضلی ّ زكبثؽقی ظاضلی هكحمل ثبًک ّ ظؼ يْؼت
ّخْظ ّازع ثؽّىهؽؾی ّ گؿاؼلُبی ًبؽؽیي کهْؼ هیؿثبى

کبؼثؽّ ،لثگیؽ ّ پؽُؿیٌَ
گؽایم ثَ هسعّظکؽظى ظاهٌَ
فقبلیثُبی هدبؾ ثبًک

يؽفَخْیی ظؼ هٌبثـ ًؾبؼجی (ًیؽّی اًكبًی ّ ؾهبى) ّ افؿایم کبؼایی
ثَ ثبًکُب اخبؾٍ پػیؽل ؼیكک جب خبیی ؼا هی ظُع کَ ثبًک ثبثث کٌع
جْاًبیی هعیؽی ث آى ؼا ظاؼظ

یادداضت .هٌجـ :اقعیپْؼ۳۱۰۰ ،

فقبلجؽیي ًِبظ ثیيالوللی ظؼگیؽ ًؾبؼت ثبًکی ،کویحَ ثبل ( ۳ثبؾل) اقث کَ هكئْلیث
جعّیي اقحبًعاؼظُبی ثبًکعاؼی قبلن ؼا ثَ فِعٍ ظاؼظ ّ همؽؼات هحقعظی ؼا ظؼ لبلت ايْل
چٌعگبًَ ثؽای ؼاُجؽی ثِحؽ ثبًکُب جعّیي ًوْظٍ اقث .اؾ هِوحؽیي العاهبت کویحَ ثبل جِیَ
ّ اًحهبؼ ايْل پبیَ ظؼ ًؾبؼت ثبًکی کبؼآ ّ هؤثؽ ّ ُوچٌیي همؽؼات هؽثْط ثَ کفبیث قؽهبیَ
اقث .ظؼ ایي هیبىُ ،یأت ضعهبت هبلی اقالهی ( ّ ) IFSBقبؾهبى زكبثعاؼی ّ زكبثؽقی

ههبثَقبؾی جدؽثَ ًؾبؼت نؽفی ظؼ هؤقكبت هبلی اقالهی ّ اقحطؽاج ثِحؽیي جدبؼة ّ
 ۳ایي کویحَ ظؼ قبل  ۳۳6۱جهکی ل ّ هؽکت اقث اؾ ًوبیٌعگبى اؼنع ثبًکُبی هؽکؿی جقعاظی اؾ کهْؼُبی
فوعٍ يٌقحی ظًیب اؾ خولَ :آلوبى ،اًگلكحبى ،ایحبلیب ،فؽاًكَ ،اهؽیکب ،قْیف ،قْئع ،ژاپي ،کبًبظا ّ لْکؿاهجْؼگ
کَ هقوْالً ُؽ قَ هبٍ یک ثبؼ جْقظ ثبًک جكْیَُبی ثیيالوللی ثَ فٌْاى ظثیؽضبًَ ظائوی آى ظؼ نِؽ ثبؾل
قْیف جهکیل هیگؽظظ .ثَ ظلیل جهکیل خلكبت هػکْؼ ظؼ نِؽ ثبؾل ایي کویحَ ثَ کویحَ ثبؾل هقؽّف نعٍ
اقث .کویحَ ثبؾل ظاؼای لعؼت لبًًْی ًیكث ،لکي اکثؽ کهْؼُبی فضْ ثغْؼ ضوٌی هْؽف ثَ اخؽای

جْيیَُبی آى ُكحٌع.
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هؤقكبت هبلی اقالهی ( )AAOIFIاؾ هِنجؽیي هؤقكبت فقبل ظؼ زْؾٍ اقحبًعاؼظقبؾی
ًؾبؼت نؽفی ثَ نوبؼ هیؼًّع کَ ايلیجؽیي اُعاف ایي هؤقكبت ،یکكبىقبؾی ّ یب زعالل
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ظقحْؼالقول هیثبنع .اؾ ایيؼّ ،ظؼ اظاهَ ثَ هقؽفی ایي هؤقكبت ّ ثیبى فقبلیثُبیهبى ّ
ُوچٌیي ثؽؼقی جدؽثَ ثؽضی اؾ کهْؼُبی اقالهی هیپؽظاؾین.
ُیأت ضعهبت هبلی اقالهی هحهکل اؾ هدوْفَای اؾ ثبًکُبی هؽکؿی ّ قبؾهبىُبی
ًؾبؼجی اقث کَ همؽ آى ظؼ کهْؼ هبلؿی هیثبنع .ایي ُیأت ظؼ قبل  ۲۸۸۲هیالظی ثب ُعف
جِیَ اقحبًعاؼظُب ّ ؼٌُوْظُبی الؾم ثؽای جمْیث قالهث ّ ثجبت هبلی ظؼ هؤقكبجی اقث
کَ ضعهبت هبلی ضْظ ؼا ظؼ چبؼچْة ازکبم نؽفی اقالم اؼائَ هیظٌُعّ .ؽیفَ ّ کبؼ ّیژٍ
ایي ُیأت ،جکویل کؽظى اقحبًعاؼظُب ّ ايْل کویحَ ثبل ثؽای ثبًکُب ّ هؤقكبت هبلی
اقالهی هیثبنع .ثَ فجبؼت ظیگؽ ایي هْقكَ ثطمُبی هؽججظ ثب ثبًکعاؼی اقالهی ؼا ثَ
ظقحْؼالقولُبی هحقبؼف هیافؿایع .ظؼ ایي نؽایظ هؤقكبت هبل اقالهی هیجْاًٌع ظؼ کٌبؼ
اقحفبظٍ اؾ ؼٌُوْظُبی ثبل ،اؾ ؼٌُوْظُبی ُیأت ضعهبت هبلی اقالهی ًیؿ ثِؽٍ ثجؽًع.
( .) ۲۸۸۳ ،IFSBثَ لسبػ هسحْاُ ،یأت هػکْؼ ظؼ یک ظَُ فقبلیث ضْظ جْاًكحَ اقث
هسًْالجی کبؼثؽظی ثؽای هؤقكبت هبلی اقالهی ؼا ظؼ لبلت  ۳۳اقحبًعاؼظ ،ايْل ؼاٌُوب ّ
ًکبت فٌی جْلیع ًوبیع .یکی اؾ اقحبًعاؼظُبی هٌحهؽنعٍ جْقظ ُیأت ضعهبت هبلی
اقالهی ،ايْل ؼاٌُوبی ًؾبؼت نؽفی ثؽای هؤقكبت اؼائَ ظٌُعٍ ضعهبت هبلی اقالهی
اقث کَ نبهل  ۳ايل ؼاٌُوب ظؼ ًؾبؼت نؽفی ّ پٌج ثطم هیثبنع کَ ثطم اّل کلیبت
ًؾبم ًؾبؼت نؽفی ظؼ یک ثبًک یب هْقكَ هبلی اقالهی ؼا هْؼظ ثسث لؽاؼ ظاظٍ ّ ايْل
فوْهی ؼا کَ الؾم اقث ظؼ جهکیل نْؼای نؽیقث ظؼ ایي ظقحَ اؾ هؤقكبت ؼفبیث نًْع،
ثیبى هیکٌع  .ثطم ظّم اقحبًعاؼظ ثَ همْلَ اًحطبة افضبی نؽیقث پؽظاضحَ ّ ثَ عْؼ ضبو
ثَ اؼائَ ايْل هؽججظ ثب ّخْظ نبیكحگی ظؼ افؽاظ هٌحطت انبؼٍ هیًوبیع .ثطم قْم ثَ
هكئلَ اقحمالل فول نْؼای فمِی پؽظاضحَ ،ثطم چِبؼم اقحبًعاؼظ ؼا جهکیل هیظُع ّ ظؼ
(هْقْیبى)۳۳۳۱ ،
قبؾهبى زكبثعاؼی ّ زكبثؽقی هؤقكبت هبلی اقالهی ًیؿ ظؼ جبؼیص  ۲6هبؼـ  ۳۳۳۳ظؼ
کهْؼ ثسؽیي جهکیل نع .ایي قبؾهبى هْقكَای ثیيالوللی ،غیؽظّلحی ّ غیؽاًحفبفی ثْظٍ
کَ جالل هیکٌع اقحبًعاؼظُبی زكبثعاؼی ،زكبثؽقی ،زبکویحی ّ اضاللی ثؽای ثبًکُب ّ
هؤقكبت هبلی اقالهی اؼائَ ًوبیع کَ ثؽضی اؾ ایي اقحبًعاؼظُب ظؼ کهْؼُبی هطحلف هْؼظ
اقحفبظٍ ثبًکُبی هؽکؿی ّ هؤقكبت هبلی اقالهی لؽاؼ گؽفحَ اقث .هِنجؽیي هسحْای
جْلیعنعٍ جْقظ ایي هْقكَ کَ ظؼ ظّ ظَُ اضیؽ ثَ يْؼت قبالًَ ّ یب ظّقبالًَ هْؼظ

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

ًِبیث ثطم پٌدن ثَ همْلَ ّخْظ قبؾگبؼی ظؼ فولکؽظ نْؼای نؽیقث هیپؽظاؾظ.

لْاًیي ّ همؽؼات ازحیبعی ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی؛ ثب جأکیع ثؽ هعیؽیث ؼیكک ...

۵۱6

ايالذ ّ جکویل لؽاؼ گؽفحَ اقث ،ظّ هدوْفَ هیثبنع کَ ثَ جؽجیت فجبؼجٌع اؾ
«اقحبًعاؼظُبی نؽفی ثؽای هؤقكبت هبلی اقالهی»

۳

۲

ّ «اقحبًعاؼظُبی زكبثعاؼی،

زكبثؽقی ّ زبکویحی ثؽای هؤقكبت هبلی اقالهی»  .ظؼ ایي هیبىُ ،ؽچٌع جوبهی
اقحبًعاؼظُبی اؼائَ نعٍ ظؼ ثطم اقحبًعاؼظُبی زبکویحی ثؽای هكئلَ ًؾبؼت نؽفی ّ
اقحطؽاج نیٍْ يسیر اخؽایی ًوْظى آى ظؼ ًؾبم ثبًکی کهْؼ ظاؼای اُویث اقث ،اهب
اقحبًعاؼظُبی اّل ّ ظّم آى کَ ثَ جؽجیت ثَ هكئلَ «فؽایٌع اخؽایی جهکیل نْؼای فمِی» ّ
«نی ٍْ هٌبقت اًدبم ًؾبؼت نؽفی» اقث اؾ اُویث ثیهحؽی ثؽضْؼظاؼ هیثبنع .الؾم ثَ
غکؽ اقث کَ ثؽضالف اقحبًعاؼظُبی ُیأت ضعهبت هبلی اقالهی کَ ثیهحؽ کلی ثْظٍ ّ ايْل
ازحیبعی هؽججظ ثب اًدبم ًؾبؼت نؽفی ظؼ ثبًکُبی اقالهی ؼا هغؽذ هیًوبیع،
اقحبًعاؼظُبی  AAOIFIخؿئی ثْظٍ ّ جالل هیکٌع کَ ثَ يْؼت هْؼظی ثؽای ًؾبؼت ثؽ
اکثؽ فقبلیثُبیی کَ یک هْقكَ هبلی اًدبم هیظُع ،اقحبًعاؼظ اؼائَ ظُعُ( .وبى)
ثب ّخْظ هكئْلیث هؤقكبت فقبل ظؼ زْؾٍ ايْل ّ اقحبًعاؼظقبؾی ًؾبؼت نؽفی ثؽای
ثبًکُبی اقالهی ،زبل ایي قؤال پیم هیآیع کَ آیب ُوَ چبؼچْة ثبؾل ًیؿ ثؽای ثبًکعاؼی
اقالهی الؾم اقث؟
ثبًکعاؼی اقالهی ثَ گًَْای اؾ ثبًکعاؼی اعالق هینْظ کَ ظؼ آى هسیظ ،ؼفحبؼُبی
هؽثْط ثَ ُؽ یک اؾ فولیبت ثبًکی ثَنیٍْای اقث کَ ًجبیع ثب هْاؾیي اقالهی جقبؼٌ ظانحَ
ثبنع .اؾ قْی ظیگؽ اؾ آًدبیی کَ قپؽظٍگػاؼاى قؽهبیَ ظؼ ؼیكک نؽیک ُكحٌع ثبًکعاؼی
اقالهی ًجبیع ثیم اؾ یک نؽکث هقوْلی ضْظ ؼا ظؼ همؽؼات هٌسًؽ کٌع.
ظؼ قبل  ،۳۳۰۰کویحَ ثبؾل العام ثَ جِیَ اقحبًعاؼظ کفبیث قؽهبیَ ًوْظ کَ ثؽ اقبـ
ؼیكک افحجبؼی کَ ثؽ ثبًکُب ّ هؤقكبت هبلی ّاؼظ هینع ،زعالل قؽهبیَ هْؼظ ًیبؾ ثؽای

جقیی ي ًوْظٍ اقث .ثب جْققَ اقحبًعاؼظُبی هْؼظ ًؾؽ ،ظؼ ثبؾل  ۲ثب لسبػ ًوْظى
ؼیكکُبی ثبؾاؼی ّ فولیبجی ًكجث فْق افؿایم یبفحَ اقثً .کحَای کَ ظؼ اؼججبط ثب جغجیك
نؽایظ ثبًکعاؼی اقالهی ثب همؽؼات کفبیث قؽهبیَ هیجْاًع خبلت جْخَ ثبنع ّخْظ ًْفی
هکبًیؿم ضْظکبؼ ثؽای جْققَ قؽهبیَ ثبًکُب ثَ هْاؾی جْققَ فقبلیث آًِبقث .ثبل  ۱کَ
ًطكث ظؼ قبل  ۲۸۳۸ثَ جًْیت ؼقیع ّ ظؼ قبل  ۲۸۳۳ثب ايالزبجی جکویل نع ،ضوي
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پْنم ضغؽات آى ؼا پیهٌِبظ هیًوْظ .ایي اقحبًعاؼظ کَ ثَ اضحًبؼ ثبؾل  ۳نٌبضحَ
هینْظ ،زعالل قؽهبیَ هْؼظ ًیبؾ ظؼ همبثل ظاؼاییُبی هْؾّى ثَ ؼیكک ؼا هقبظل  ۰ظؼيع

۵۱۰

قبل ُفحن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكحبى ۳۱۳۱

هقؽفی هقیبؼُب ّ الؿاهبت خعیع ظؼثبؼٍ ؼیكک ًمعیٌگی ّ ًكجث اُؽهی ثبًکُب ،اقحسکبم
هبلی ثبًکُب ّ هؤقكبت افحجبؼی ؼا ظؼ ظّؼاى ؼکْظ ثؽای ثبًکُب ّ هؤقكبت افحجبؼی
ههطى قبضحَ اقث .همؽؼات ثبل  ۱ظؼ ؾهیٌَ جأهیي قؽهبیَ ثبًک نؽایظ قطثجؽی ثؽای
کیفیث قؽهبیَ ظؼ يْؼت کكؽ ّ اًْاؿ هقیبؼُبی هقغْف ثَ پْنم ثِحؽ ؼیكک ؼا اؾ عؽیك
کْچک کؽظى (کكؽ ظاؼاییُبی ؼیكکی ) هطؽج کكؽ ظؼ ًؾؽ گؽفحَ اقث( .پبنبیی فبم،
)۳۱۳۳
خعّل ۲
ساختار اصلی ًظام ًظارتی باًکذاری اسالهی در کطْرُای هختلف
کهْؼُب

قبضحبؼ ًؾبؼجی
کٌحؽل ّ ًؾبؼت جْقظ ًوبیٌعٍ پْلی ثسؽیي اًدبم هیگیؽظ  -زْؾٍ فقبلی ث ًوبیٌعٍ هػکْؼ نبهل
ثبًکُبی جدبؼی ّ ثبًکُبی قؽهبیَگػاؼی ثْظٍ ّ نؽکثُبی ثیوَ ؾیؽ ًؾؽ هؽاخع همؽؼاجی

ثسؽیي

خعاگبًَای هیثبنٌع  -الؿاهبت قؽهبی َ ثبؾل ّ ايْل هؽکؿی ثؽای ُؽ ظّ ثبًکعاؼی اقالهی ّ
هحقبؼف (ظّگبًَ) جغجیك ظاظٍ هینْظ  -نبهل چِبؼ گؽٍّ ثبًکعاؼی اقالهی هیثبنٌع :ثبًکُبی
جدبؼی اقالهی ،ثبًکُبی قؽهبیَگػاؼی اقالهی ،ثبًکُبی اقالهی ضبؼج اؾ کهْؼ ّ گیهَُبی
ثبًکعاؼی اقالهی ظؼ ثبًکُبی هحقبؼف -ظاؼای ًؾبؼت یکپبؼچَ ّ هغبثك ثب اقحبًعاؼظُبی
زكبثعاؼی ثیيالوللی هیثبنٌع  -جوبم ثبًکُب ثبیع جوبم اقحبًعاؼظُبی زكبثعاؼی ّ ًیؿ ًؾؽُبی
ؼقوی ُیئث نؽیقث قبؾهبى زكبثعاؼی ّ زكبثؽقی هؤقكَُبی هبلی اقالهی ؼا ؼفبی ث کؽظٍ ّ
ثَ جأقیف کویحَای هكحمل ثَ ًبم کویحَ نؽفی ًؾبؼت هٌغجك ثب ایي اقحبًعاؼظُب العام کٌٌع -

گبهجیب

کٌحؽل ّ ًؾبؼت جْقظ ثبً ک هؽکؿی اًعًّؿی يْؼت هیگیؽظ ّ ثبًک هؽکؿی همؽؼات ثبًکعاؼی
اقالهی ؼا ثؽ اقبـ ازکبم ّ فحْاُبی يبظؼٍ اؾ قْی ُیئث هبلی نؽیقث ،يبظؼ هیکٌع .ظاؼای
افضبی ًؾبؼجی خعاگبًَ ثؽای ثبًکُب ّ نؽکثُبی اّؼاق ثِبظاؼ  -لبًْى ثبًکعاؼی اقالهی
اًعًّؿی

خعاگبًَای ّخْظ ًعاؼظ ّ ثبًکعاؼی اقالهی (نؽیقث) ظؼ لبًْى ثبًکعاؼی کهْؼ (لبًْى نوبؼٍ ۳۸
قبل  ّ ۳۳۳۰لبًْى نوبؼٍ  ۲۱قبل  ) ۳۳۳۳گٌدبًعٍ نعٍ اقث .ظاؼای ُیئث هبلی نؽیقث
خعاگبًَ ،هدْؾ گیهَُبی اقالهی ّ ظاؼای ًؾبؼت یکپبؼچَ ُكحٌع  -جغجیك ثب الؿاهبت قؽهبیَ
ثبؾل ،ايْل هؽکؿی ّ اقحبًعاؼظُبی زكبثعاؼی ثیيالوللی  -اقحؽاجژی جْققَ يٌقث ثبًکعاؼی
اقالهی اؾ عؽیك ظّلث ّ ای دبظ جسْالت فوعٍ هبلی خِث لْیقبؾی قؽهبیَ ثبًکُب ّ لبثلیث
پؽظاضث ظیْى.
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کٌحؽل ّ ًؾبؼت جْقظ ثبًک هؽکؿی گبهجیب يْؼت هیگیؽظ  -ظاؼای لبًْى ثبًکظاؼی اقالهی ّ
قیكحن ظّگبًَ ُكحٌع  -ظاؼای ُیبت نؽیقث خعاگبًَ  -جغبثك ثب الؿاهبت قؽهبیَ ثبؾل ،ايْل
هؽکؿی ّ اقحبًعاؼظُبی زكبثعاؼی ثیيالوللی چٌعاى نفبف ًویثبنع.

لْاًیي ّ همؽؼات ازحیبعی ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی؛ ثب جأکیع ثؽ هعیؽیث ؼیكک ...

۵۱۳

کٌحؽل ّ ًؾبؼت جْقظ ثبًک هؽکؿی ایؽاى يْؼت هیگیؽظ ً -ؾبؼت ّ همؽؼات ثبًکُب نعیعاً جسث
جأثیؽ قیبقثُبی پْلی ّ هبلی ظّلث هیثبنع  -اخؽای ًؾبم ثبًکعاؼی یکپبؼچَ جسث لبًْى
ثبًکعاؼی ثعّى ؼثب ظؼ قبل  - ۳۳۰۱ؼّلُبی جأهیي هبلی (فمْظ) جسث ایي لبًْى جقؽیف نعٍ
ایؽاى

اؼظى

کْی ث

اقث  -جوبی الت قیبقی اضیؽ ظؼ خِث جغجیك ثب اقحبًعاؼظُبی ًؾبؼجی ّ قؽهبیَ ثبؾل ّ ُوچٌیي
اقحبًعاؼظُبی زكبثعاؼی ثیيالوللی هیثبنع ُ -یأت نؽیقث ثؽای جک جک ثبًکُب ّخْظ ًعاؼظ -
ؼّلُبی ًؾبؼت ظؼّ ى ّ ثؽّى قبؾهبًی ّ اُعاف آًِب جقؽیف ّ اخؽایی اقث  -ثبًکُب ّ
نؽکثُبی ثیوَ اؾ عؽیك هؽاخع ًؾبؼجی هطحلف ظاؼای يالزی ث کٌحؽل ّ ًؾبؼت هینْظ -
کٌحؽل ّ ًؾبؼت جْقظ ثبًک هؽکؿی اؼظى يْؼت هیگیؽظ  -ظاؼای افضبی ًؾبؼجی خعاگبًَ ثؽای
ثبًکُب ّ نؽکثُبی اّؼاق ثِبظاؼ  -ظاؼای لبًْى ثبًکظاؼی اقالهی ّ قیكحن ظّگبًَ ُكحٌع -
ظاؼای ُیئث نؽیقث خعاگبًَ ّ ًؾبؼت یکپبؼچَ  -هغبثك ثب الؿاهبت قؽهبی َ ثبؾل ،ايْل هؽکؿی ّ
اقحبًعاؼظُبی زكبثعاؼی ثیيالوللی -
کٌحؽل ّ ًؾبؼت جْقظ ثبًک هؽکؿی کْی ث يْؼت هیگیؽظ  -ثبًک هؽکؿی ُؽ ظّ گؽٍّ اؾ ثبًکُبی
جدبؼی ّ قؽهبیَگػاؼی ؼا کٌحؽل ّ هعیؽیث هیًوبیع  -نؽکثُبی ثی وَ ،جسث ًؾبؼت ّ همؽؼات
هؽاخع خعاگبًَای ُكحٌع  -ظاؼای قیكحن ثبًکعاؼی ظّگبًَ  -ههحول ثؽ ظّ گؽٍّ ثبًکعاؼی اقالهی:
ثبًکُبی جدبؼی اقالهی ّ ثبًکُبی قؽهبیَگػاؼی اقالهی  -ثبً کُبی هحقبؼف اخبؾٍ ظانحي
گیهَُبی ثبًکعاؼی اقالهی ؼا ًعاؼًع  -ظاؼای ًؾبؼت یکپبؼچَ ّ هغبثك ثب الؿاهبت قؽهبیَ ثبؾل،
ايْل هؽکؿی ّ اقحبًعاؼظُبی زكبثعاؼی ثیيالوللی  -ظاؼای لْاًیي ثبًکعاؼی اقالهی ثب جْخَ ثَ
فقبلیثُبی هغؽذنعٍ  -ظاؼای ُیأت نؽیقث خعاگبًَ ثؽای ُؽی ک اؾ ثبًکُب -
کٌحؽل ّ ًؾبؼت جْقظ ثبًک هؽکؿی هبلؿی يْؼت هیگیؽظ  -ثبًکُب ّ نؽکثُبی ثیوَ جسث
کٌحؽل هؽاخع ههبثِی ثْظٍ اهب نؽکثُبی اّؼاق ثِبظاؼ جسث ًؾبؼت هؽاخع خعاگبًَای هیثبنٌع -
ظاؼای ثبًکُبی ضًْيیً ،ؾبم ثبًکعاؼی ظّگبًَ ّ گیهَُبی ثبًکعاؼی اقالهی ظؼ ثبًکُبی

هبلؿی

هحقبؼف  -ظاؼای ًؾبؼت یکپبؼچَ ّ هغبثك ثب الؿاهبت قؽهبی َ ثبؾل ،ايْل هؽکؿی ّ اقحبًعاؼظُبی
زكبثعاؼی ثیيالوللی  -جغجیك ثب ًؾبم ؼججَثٌعی ً - CAMELSؾبؼت ظؼّى ّ ثؽّى قبؾهبًی ثب
اُعاف نفبف جقؽیف نعٍ ّ ظاؼای ُیئثُبی نؽیقث خعاگبًَ ثؽای ًِبظُب ظؼ ثبًک هؽکؿی ّ

پبکكحبى

نؽکثُب ثیوَ جْقظ افضبی ًؾبؼجی خعاگبًَای کٌحؽل هینًْع  -فوعٍ ثبًکُب ظّلحی ّ همؽؼات
ّ ًؾبؼت ثبًکُب جسث جأثیؽ قیبقثُبی ظّلث هیثبنع  -لبًْى ثبًکعاؼی اقالهی ّ هفِْهی ثَ
ًبم ُیأت نؽیقث ّخْظ ًعاؼظ اهب لبًْى نؽکثُبی هضبؼثَ ّخْظ ظاؼظ  -هغبثك ثب الؿاهبت قؽهبیَ
ثبؾل ّ اقحبًعاؼظُبی ًؾبؼجی  -اظغبم ثبًکُب ظؼ خِث جمْی ث قؽهبیَگػاؼی هفِْم ًؾبؼت ظؼّى ّ
ثؽّى قبؾهبًی  -فوعٍ جسْالت هبلی جْقظ ظیْاى فبلی کهْؼ پبکكحبى خِث هقؽفی ثبًکعاؼی ّ

لغؽ

ًؾبم هبلی اقالهی اًدبم نعٍ اقث (جأقیف کویحَ جسْالت ضعهبت هبلی جْقظ ثبًک هؽکؿی ) -
کٌحؽل ّ ًؾبؼت جْقظ ثبًک هؽکؿی لغؽ يْؼت هیگیؽظ  -ظاؼای ثبًکعاؼی ظّگبًَ ّ ًؾبم همؽؼاجی
خعاگبًَ  -فعم ّخْظ لبًْى ثبًکعاؼی اقالهی خعاگبًَ ً -ؾبؼت ثبًکُبی اقالهی اؾ عؽیك
ظقحْؼات ّیژٍ ثبًک هؽکؿی  -ظاؼای ُیأت نؽیقث خعاگبًَ ثؽای ثبًکُب  -ظاؼای اقحبًعاؼظقبؾی
لْاًیي هؽثْط ثَ نفبفیث ثبًکُبی اقالهی
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کویكی ْى اّؼاق ثِبظاؼ ّ ثْؼـ  -ظاؼای ثبؾاؼ پْلی اقالهی ّ جؽجیجبت ًمعیٌگی ّ -ؾاؼت هبلی ًیؿ
ّاثكحَ ثَ ًؾبؼت ثبًکُبی اقالهی هیثبنع -
کٌحؽل ّ ًؾبؼت جْقظ ثبًک هؽکؿی پبکكحبى يْؼت هیگیؽظ  -نؽکثُبی اّؼاق ثِبظاؼ ّ ثْؼـ ّ

۵۶۸

قْظاى

قبل ُفحن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكحبى ۳۱۳۱
کٌحؽل ّ ًؾبؼت جْقظ ثبًک هؽکؿی قْظاى يْؼت هیگیؽظ  -ظاؼای ًؾبم یکپبؼچَ اقالهی ّ
لبًْى ثبًکعاؼی اقالهی ّ -خْظ ُیئثُبی نؽیقث خعاگبًَ ثؽای ُؽ ی ک اؾ ثبًکُب ّ ُوچٌیي
ّخْظ ی ک ُیأت ً ؾبؼت نؽیقث ظؼ ثبًک هؽکؿی  -کٌحؽل لبثل جْخَ ثطم ظّلحی ً -ؾبؼت ّ
همؽؼات جسث جأثیؽ قیبقثُبی ظّلث  -جکبهل اثؿاؼُبی هبلی  -فعم نفبفی ث ظؼ لجْل
اقحبًعاؼظُبی کفبی ث قؽهبیَ ّ ًؾبؼجی کویحَ ثبؾل  -اظغبم ثبًکُب ظؼ خِث جمْی ث قؽهبیَ
لبًْىگػاؼی جْقظ ثبًک هؽکؿی جؽکیَ يْؼت هیگیؽظ -ثبًکُب ّ نؽکثُبی ثْؼـ جْقظ افضبی

جؽکیَ

اهبؼات
هحسعٍ
فؽثی

یوي

خعاگبًَای کٌحؽل هینًْع  -لْاًیي ّیژٍ هبلی ،ثبًکُبی اقالهی ؼا پْنم هیظٌُع  -ظاؼای ًؾبم
ظّگبًَ ّ فعم اخبؾٍ ایدبظ گیهَُبی اقالهی  -الؿاهبت کفبی ث قؽهبیَ کویحَ ثبؾل ّ اقحبًعاؼظُبی
ًؾبؼجی ،ثَ جبؾگی هقؽفی نعٍاًع  -جکبهل فوعٍ جسْالت هبلی ّ -خْظ هفبُی ن ًؾبؼجی ظؼّى ّ ثؽّى
قبؾهبًی -
لبًْىگػاؼی جْقظ ثبًک هؽکؿی اهبؼات يْؼت هیگیؽظ  -ظاؼای لبًْى ثبًکعاؼی اقالهی ّ ًؾبم
ظّگبًَ  -اخبؾٍ ایدبظ گیهَُبی اقالهی ّ ظاؼای ُیأت نؽیقث خعاگبًَ  -اؾ ًؾؽ الؿاهبت کفبیث
قؽهبیَ کویحَ ثبؾل ،اقحبًعاؼظُبی ًؾبؼجی ّ اقحبًعاؼظُبی زكبثعاؼی ثیيالوللی ظؼ خبیگبٍ
هٌبقجی لؽاؼ ظاؼًع -
لبًْىگػاؼی جْقظ ثبًک هؽکؿی یوي يْؼت هیگیؽظ  -ظاؼای لبًْى ثبًکعاؼی اقالهی ّ ًؾبم
ظّگبًَ  -ظاؼای اخبؼٍ ایدبظ گیهَُبی اقالهی ّ ُیأت نؽیقث خعاگبًَ  -فوعٍ قیبقثُب ّ
اقحبًعاؼظُب جْقظ ثبًک هؽکؿی جٌؾی ن ّ ثؽای کلیَ ثبًکُب لبثل اخؽاقث  -اظاؼٍ ًؾبؼجی خعاگبًَ

ثؽای ثبًکُبی اقالهی ظؼ ظاضل ثبًک هؽکؿی ّخْظ ظاؼظ  -جغجیك ثب اقحبًعاؼظُبی ثبؾل چٌعاى
نفبف ًویثبنع -
یبظظانث .هٌجـ :هْقْیبى ( compiled from web sites of respective central banks ّ ) ۳۱۳۳

ايْالً هسبقجبت قْظ ّ ؾیبى ظؼ يْؼتُبی هبلی یک ثبًک اقالهی ثَ ًسْی اقث کَ

ضْاُع آّؼظ .ثَ فجبؼت ظی گؽ ثَ ضبعؽ فعم لغقیث ًؽش قْظی کَ ثَ قپؽظٍ گػاؼاى ظاظٍ
هینْظ ،ثبًکُب هْؽفاًع ظؼ پبیبى قبل هبلی قْظ لغقی زبيل اؾ قؽهبیَگػاؼیُبی
اًدبم نعٍ (نبهل ّام ًیؿ هینْظ) ظؼ عی قبل ؼا هسبقجَ ّ ثَ قپؽظٍ گػاؼاى پؽظاضث
ًوبیٌع .ظؼ چٌیي نؽایغی ثبًک ثؽای ثِؽٍهٌعی اؾ ظؼآهعُبی ثِؽٍای زبيلَ هدجْؼ اقث
کَ ثَ يْؼت هحْاؾى قؽهبیَ ضْظ ؼا ًیؿ افؿایم ظُع جب ثعیي جؽجیت هٌبثـ هبلی ضْظل اؾ
قِن لبثل لجْلی ثؽضْؼظاؼ نعٍ ّ اؾ ظؼآهع زبيلَ قِوی ثجؽظ .ظؼ غیؽ ایًٌْؼت اؾ قْظی
کَ ثعقث هیآیع خؿ یک کویكیْى (زكالْکبلَ) قِن ؾیبظی ًطْاٌُع ثؽظ .ثعیي جؽجیت ثَ
ًؾؽ هیؼقع هکبًیؿم جمكین قْظ هیبى ثبًک اقالهی ّ قپؽظٍ گػاؼاى آى عْؼی عؽازی نعٍ
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قِن ّی اؾ ظؼآهعُبی ههبؿ ،ثَ هیؿاى هٌبثـ آّؼظٍ نعٍ اؾ قْی ثبًک ،اؼججبط هكحمین
ظاؼظ ّ ُؽ چَ قِن ثبًک اؾ هٌبثـ کوحؽ ثبنع ثعیِی اقث کَ هجلغ قْظ کوحؽی ؼا ثعقث

لْاًیي ّ همؽؼات ازحیبعی ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی؛ ثب جأکیع ثؽ هعیؽیث ؼیكک ...

۵۶۳

کَ ثَ يْؼت ضْظکبؼ ثبًک اًگیؿٍ افؿایم قؽهبیَ ؼا ظؼ ظّؼٍُبی هطحلف ضْاُع ظانث ّ
ُویي اهؽ هیجْاًع ظؼ ًِبیث ثبفث جأهیي ًكجث کفبیث قؽهبیَ نْظ.
خعّل ۱
هقررات بال در ادّار هختلف
همؽؼات

قبل نؽّؿ اخؽا

ّیژگیُب

ثبل ۳

۳۳۳۰

همؽؼات قؽهبیَ ،ؼیكک افحجبؼی

ثبل ۲

۲۸۸۱

همؽؼات قؽهبی ًَ ،ؾبؼتً ،ؾن ثبؾاؼ ّ نفبفیث

ثبل ۱

۲۸۳۸

فوعجبً ًبؽؽ ثؽ هوبًقث اؾ ُنافؿایی ظّؼٍای ( ) procyclicalityثبًکُب ،جأهیي
قؽهبیَ زبی ل ضع ظّؼٍای ( ،) countercyclicalثؽضْؼظ ثب ؼیكکُبی ًؾبم
یبفحَ ّ هطبعؽات ظّؼاى ؼکْظ ،افؿایم قؽهبیَ زبی ل ثَ هطؽج کكؽ فؽهْل
کفبی ث قؽهبیَ

یبظظانث.هٌجـ :جسلیل ًْیكٌعٍ

ثب ایي ّخْظ ،کبؼثؽظ اقحبًعاؼظُبی کفبیث قؽهبیَ ثبؾل ؼًّعی ؼا ظؼ ثؽضی اؾ ثبًکُبی
اقالهی ای دبظ کؽظٍ کَ هٌدؽ ثَ جضقیف قؽهبیَُبیهبى نعٍ اقث .ظؼ ایي هیبى قؽهبیَ

ثبًک خِث هعیؽیث قپؽظٍُبی قؽهبیَگػاؼی ثب ظّ ًْؿ ؼیكک افحجبؼی (اهبًحی)  ّ ۳ؼیكک

جدبؼی خبثدب نعٍ  ۲ؼّثؽّ هی گؽظظ .ؼیكک افحجبؼی ظؼ ًحی دَ ثیجْخِی ّ یب فولکؽظ
ًبظؼقث ظؼ لؽاؼظاظُبی قپؽظٍ (هضبؼثَ) ثَّخْظ هیآیع ّ قجت ای دبظ فعم اعویٌبى
قپؽظٍ گػاؼاى اؾ ثبًک ّ کبُم قپؽظٍگػاؼی هیگؽظظ .ؼیكک جدبؼی ًیؿ ًبنی اؾ فعم
جْاًبیی ؼلبثث ثبًک ثب ظیگؽ ثبًکُبی اقالهی ّ هحقبؼف هیثبنع کَ ظؼ ًحی دَ یک ًكجث
زبلث افؽاعی ّؼنکكحَ نعى ثبًک ،ثَ قپؽظٍگػاؼاى قؽهبیَگػاؼی اضحًبو یبثع .اؾ
ایيؼّ ،قبؾهبى زكبثؽقی ّ زكبثعاؼی ثؽای ًِبظُبی هبلی اقالهی ) (AAOIFIعؽزی
ثؽای جمكین کؽظى ؼیكک ثیي قپؽظٍگػاؼاى قؽهبیَ ّ قِبهعاؼاى ثبًک پیهٌِبظ کؽظٍ
اقث( .چپؽا :۲۸۸۳ ،يى  )۱۶- ۱۱جأقیف اقحبًعاؼظُبی کفبیث قؽهبیَ ثَ ّقیلَ ایي
قبؾهبى هوکي اقث ثؽای ای دبظ ًکبت لبثل جْخَ ؾیؽ ثؽای ثبًکُبی اقالهی هفیع ثبنع:
fiduciary risks
displaced commercial risks

1
2
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ضبو اؾ قْظ هٌحكت ثَ قِبهعاؼاى هوکي اقث ثؽای خلْگیؽی اؾ ثؽظانث ایي قپؽظٍ ّ ظؼ

۵۶۲

قبل ُفحن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكحبى ۳۱۳۱

 )۳جْخَ ثَ اقحبًعاؼظُبی ثیيالوللی ثؽای ثبًکعاؼی ضؽّؼی اقث
 )۲ثب ّخْظ آًکَ هبُیث جمكین ؼیكک قپؽظٍُبی قؽهبیَگػاؼی ثَگًَْای اقث کَ هٌدؽ
ثَ افؿایم ًؾن ثبؾاؼ ّ ثِجْظ ّضقیث ثبًک هینْظ ،اهب ًویجْاًع پبیَ ظائوی قِبم ثبًک
ثبنع .ایي قپؽظٍُب ثكحَ ثَ هیؿاى افحوبظ قپؽظٍگػاؼاى ثبال ّ پبییي هینًْع .ظؼ
زبلیکَ قؽهبیَ قِبم ظائوبً ظؼ ظقحؽـ اقث .ثٌبثؽایي کفبیث قؽهبیَ ثؽای ثبًکُبی
اقالهی هِن اقث ّ ایي اهؽ ثَ فٌْاى یک پبیَ هكحسکن ،لعؼت ثبًک ؼا جضویي
هیکٌع.
ً )۱كجث قپؽظٍُبی جمبضب ظؼ ثؽضی اؾ ثبًکُبی اقالهی ثكیبؼ ثؿؼگجؽ اؾ ثبًکُبی
هحقبؼف اقث .ثبًکُب ایي ّخٍْ ؼا ثعّى خبیؿٍظاظى ثَ قپؽظٍگػاؼاى اقحفبظٍ هیکٌٌع.
لػا ایي اهؽ ثؽضی اؾ هسممبى ؼا جهْیك کؽظٍ جب پیهٌِبظ ظٌُع کَ ثبًکُبی اقالهی یب
ثبیع ثبؾظٍ ؼا ثب قپؽظٍگػاؼاى جمبضب جمكین کٌٌع ّ یب جکیَ آىُب ؼا ثؽ ایي قپؽظٍُب کن
کٌٌع.
 )۱ثیهحؽ ثبًکُبی اقالهی ًكجحبً کْچک ُكحٌع .لػا اًعاؾٍ ثبًک ًیؿ ثؽای ثَ کبؼگیؽی
کفبیث قؽهبیَ هِن اقث.
 )۶ازحیبخبت قؽهبیَ ثَ ؼیكکی ثْظى پؽجفْی ظیْى ّ قؽهبیَگػاؼیُبی ثبًک ثكحگی
ظاؼظُ .ؽچَ فمْظ هجحٌی ثؽ ههبؼکث ظؼ قْظ ّ ؾیبى ؼیكکیجؽ ثبنع ،قؽهبیَ ثیهحؽی
هْؼظ ًیبؾ اقث.
 )۵کفبیث قؽهبیَ جسث جأثیؽ ظؼ ظقحؽـ ثْظى ّثیمَ ّ جكِیالت لبًًْی ّ هیؿاى کبؼایی
آًِب ًیؿ لؽاؼ هیگیؽظ.
 )6هیؿاى لعؼت الحًبظی کهْؼ یکی ظیگؽ اؾ فْاهل ازحیبخبت قؽهبیَ هیثبنع.
اؾ قْی ظیگؽ ،کویحَ ثبؾل ظؼ چبؼچْة خعیع پیهٌِبظی ضْظ هْاؼظی ؼا ظؼ ًؾؽ گؽفحَ
اقث کَ هیجْاًع ثؽای ثبًکُبی اقالهی ًیؿ هٌبقت ثبنع .ثَ عْؼ کلی .ایي چبؼچْة ثؽ قَ
پبیَ ايلی اقحْاؼ اقث - ۳ :کفبیث قؽهبیَ :ازحیبخبت قؽهبیَ جقعیل نعٍ ؼیكک ثب قَ
اضحیبؼ :ؼّل هجحٌی ثؽ ًؽشگػاؼی ضبؼخی ،ظاضلی ّ هجحٌی ثؽ هعلُب - ۲ثؽؼقی ًؾبؼجی:
اؼؾیبثی خٌجَُبی ؼیكک ثبًکُبی ضًْيی ،جقییي ًیبؾ ثؽای جقعیل همیبـُب ً- ۱ؾن
ثبؾاؼ :افؿّظى ظؼخَ نفبفیث ظؼ ثبًکُب ،گؿاؼلظُی فوْهی ّ ظاظى ظیع ّقیـجؽ ًكجث ثَ
کفبیث قؽهبیَ .ظؼ ایي هیبى ،ظؼ ثسث ازحیبخبت کفبیث قؽهبیَ ثبًکُبی اقالهی ،ؼّیکؽظ
اقحبًعاؼظ نعٍ هجحٌی ثؽ ًؽشگػاؼی ظاضلی ثَ ظلیل جْققَ نجکَ هعیؽیث ؼیكک ّ فؽٌُگ
آى ّ ُوچٌیي ثب جْخَ ثَ جٌْؿ هبُیث فمْظ هبلی اقالهی ،جْققَ ًبکبفی ظؼ نجکَ هعیؽیث
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 )۰جؽاؾًبهَ ّ ؼیكک ظؼ هیؿاى ازحیبخبت قؽهبیَ هؤثؽ ُكحٌع.

لْاًیي ّ همؽؼات ازحیبعی ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی؛ ثب جأکیع ثؽ هعیؽیث ؼیكک ...

۵۶۱

ؼیكک ّ ًیبؾ ثَ جمكین ؼیكک اؾ اُویث لبثل جْخِی ثؽضْؼظاؼ هیثبنع .لػا ایي اهؽ ضؽّؼت
جطًیى هٌبثـ ثیمجؽ ظؼ هعیؽیث ؼیكک ثبًکُبی اقالهی ؼا ظّ چٌعاى هیکٌعُ( .وبى)

 ۸بررسی ً تحلی ل مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسالمی
هبُیث ؼیكک ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی ثَ ظلیل فْاهلی اؾ خولَ جقعاظ ّ جٌْؿ فولیبت ثبًکی،
هبُیث هحفبّت ایي فولیبتّ ،ضقیث قؽهبیَ ثبًک ّ هسعّظیث هیؿاى آى ،زفؼ هٌبفع
قِبهعاؼاى ثبًک ّ قپؽظٍگػاؼاىّ ،ضقیث هٌبثـ قپؽظٍ گػاؼاى ّ فؽاّاًی آى ّ ًجْظ جطًى
کبفی ظؼ ؾهیٌَُبی هعیؽیث هٌبثـ ّ ثجث فولیبت ؾیبظ هبلی کبهالً هحفبّت اؾ ؼیكک ظؼ ظیگؽ
ّازعُبی الحًبظی اقث ّ جوبم ایي هْاؼظ ضؽّؼجبً ای دبة هیکٌع کَ هعیؽیث ؼیكک ظؼ
ثبًکُب زكبـجؽ ،پی چیعٍجؽ ّ ههکلجؽ اؾ هعیؽیث ؼیكک ظؼ ّازعُبی ظیگؽ الحًبظی
ثبنع .هضبفبً ایيکَ ثؽضی ؼیكکُب ضبو ثبًکُب ثْظٍ ّ ظؼ هْؼظ قبیؽ ثٌگبٍُب هْضْفیث
ًعاؼًع .اؾ قْیی ظیگؽ ّیژگی اقالهی ثؽضی اؾ فولیبت ثبًکُبی اقالهی هعیؽیث ؼیكک ؼا
ظؼ ثبًکُبی اقالهی ثب زكبقیث ّ پی چیعگی ثیهحؽی ؼّثَؼّ کؽظٍ اقث.
ظؼ ُؽ يْؼت ،ثؽّؾ ؼیكک ظؼ ُؽ ظّ ًؾبم ثبًکعاؼی هحقبؼف ّ اقالهی هٌدؽ ثَ کبُم
لعؼت قْظآّؼی ثبًک هیگؽظظ کَ ظؼ قَ نکل قْظآّؼی کوحؽ اؾ ُعف پیمثیٌی نعٍ ،اؾ
ثیي ؼفحي جوبم قْظ پیمثیٌی نعٍ ّ ًِبیحبً ؾیبى ًهبى ظاظٍ هینْظ .ظؼ ایي هیبى ؾیبى،
هطؽةجؽیي انکبل ؼیكک اقث کَ هیجْاًع هْخت اؾ ثیي ؼفحي ثطهی یب جوبم قؽهبیَ ثبًک
ّ یب زحی ثطهی اؾ قپؽظٍُب ّ ظؼ نکل زبظ جوبم قپؽظٍُبی ثبًکی نعٍ ّ هْخْظیث ثبًک ؼا
ثب ضغؽ هْاخَ کٌع .اؾ ایيؼّ نٌبقبیی ؼیكکُب ظؼ هؽزلَ اّل ّ قپف هعیؽیث آى ثَ ؼّنی
ًؾبمهٌع هیجْاًع اثؿاؼی ثؽای هوبًقث اؾ ثؽّؾ ایي ؼضعاظُبی ًبهغلْة ثبنع.
ُعف اؾ هعیؽیث ؼیكک ،زػف ؼیكکُب اؾ فقبلیث ثبًک ًیكث ثلکَ ای دبظ جقبظل ثِیٌَ
هیبى ؼیكک ّ ثبؾظُی اقث .هقؽفی اًْاؿ هطحلف ؼیكک ظؼ ًؾبم ثبًکی ّ ؼّلُبی هعیؽیث
آى ظؼ خعّل  ۱اؼائَ نعٍ اقث.
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ؼیكکُبی اقبقی ثبًکعاؼی فجبؼجٌع اؾ ؼیكک افحجبؼی ،ؼیكک ثبؾاؼ ّ ؼیكک فولیبجی ّ

۵۶۱

قبل ُفحن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكحبى ۳۱۳۱

خعّل ۱
اًْاع هختلف ریسک در ًظام باًکی ّ رّشُای هذیریت آى
اًْاؿ ؼیك ک

ؼّلُبی هعیؽیث
ؼیك ک افحجبؼی ظؼ هْؼظ افغبی جكِی الت ّ ضؽیع ّ فؽّلُب ثْظٍ ثَ عْؼیکَ ازحوبل فعم
ثؽگهث ايل ّ فؽؿ جكِی الت افغب نعٍ ّ ًیؿ ازحوبل ؾیبى ًبنی اؾ هجبظالت اؾ لسبػ ًْؿ

ؼیك ک
افحجبؼی

کیفی ث کبال ،هْاؼظ هجبظلَ ،اعویٌبى ّ افحجبؼ عؽفیي هجبظلَ هیثبنع .ایي ؼیك ک ؾهبًی ؽِْؼ
هیکٌع کَ ّامگیؽًعٍ یب ُوحبی ثبً ک لبظؼ ثَ ایفبی جقِع ضْظ ًجبنع .قبضحبؼ هٌبقت ّامظُی
ّ ازحیبطُبی الؾم ثؽای زفبؽث اؾ هٌبفع ّام ظٌُعگبى ،اقحفبظٍ اؾ اّؼاق هبلی ههحمَ
۳

افحجبؼی ثب لؽاؼظاظ جكِی الت ،ثبؾًگؽی ظّؼٍای ثَ ظاؼاییُبی ثبً ک ،هعیؽی ث ثَهْلع ّ آهبظٍ
ثؽای جغییؽ ظؼ جؽکی ت جكِی الت ثَ فلث اجفبلبجی کَ ظؼ ثبؾاؼ ؼش هیظُع یب گؽفحي ّثبیك اضبفی،
ثبفث کبُم ّ کٌحؽل ؼیك ک افحجبؼی هینْظ( .قلیوبًی) ۳۱۰۰ ،
ؼیك ک ثبؾاؼ نبهل جغییؽات ًؽش ثِؽًٍ ،ؽش اؼؾ ،لیوث قِبم ّ یب کبال هیثبنع .ثبًکُب ثَ عؽق
هطحلف ثب ؼیك ک ثبؾاؼ هْاخَ هینًْع .ایي ؼیك ک هوکي اقث ظؼ پؽجفْی اّؼاق ثِبظاؼ (هبًٌع
اّؼاق لؽضَ یب اّؼاق ثِبظاؼ هجحٌی ثؽ ظاؼاییُب ) ّ یب ظؼ اثؿاؼُبی هطحلف (هبًٌع ًؽش ثِؽٍ اثؿاؼ
ههحمَ ّ ًؽش اؼؾ لؽاؼظاظ قلف) کَ ثؽای اُعاف هقبهالجی یب قؽهبیَگػاؼی ثَکبؼ هیؼًّع،

ؼیك ک ثبؾاؼ

ّخْظ ظانحَ ثبنع .ثطم هعیؽیث ؼیك ک ثبؾاؼ ظؼ ثبًکُبّ ،ؽیفَ اؼؾیبثی ،آؾهبیم ّ جأییع
ؼیكکُبی افالم نعٍ ثبؾاؼ نبهل ؼیك ک ًؽش ثِؽٍ ،ؼیك ک ًؽش اؼؾ ،ؼیك ک جقعی الت ّ ؼیك ک
خبؼی ؼا ثؽ فِعٍ ظاؼًع .اؾ ایيؼّ خِث همبثلَ ثب جغییؽات ًؽش اؼؾً ،ؽش ثِؽٍ ّ جغییؽات لیوث
قِبم ّ کبال ثَ جؽجی ت اؾ اثؿاؼ ههحمَ ًؽش اؼؾ ،ثِؽٍ ّ اثؿاؼ ههحمَ هبًٌع نبضى قِبم،
هقبهالت آجی ّ قلف ثؽ ؼّی لیوث کبال اقحفبظٍ هینْظ.
هعیؽی ث ؼیك ک فولیبجی فجبؼت اقث اؾ پْنم ؾیبىُبی ًبنی اؾ لًْؼ ّ فعم کبؼایی پؽقٌل

ؼیك ک
فولیبجی

هعیؽی ث ایي ؼیك ک ثكیبؼ پیچیعٍ اقث ّ اؾ خولَ ّؽبیف ایي ثطم جوؽکؿ کٌحؽل ظؼ فولیبت
هحمبثل هیثبنع .ایي کٌحؽل ثَ ایي هٌؾْؼ هیثبنع کَ ُیچ ضعنَای ثؽ اعالفبت ّاؼظ ًهْظ ّ
اؾ قْیی ظیگؽ اؾ ظقحؽقی انطبو قْءاقحفبظٍکٌٌعٍ هوبًقث ًوبیع .ثب جْخَ ثَ پیچیعٍ ثْظى
ؼیك ک فولیبجی ،کوی کؽظى ایي ؼیك ک کبؼ ظنْاؼی اقث اهب ثبًکُب هی جْاًٌع ثؽآّؼظی اؾ
ؼیك ک فولیبجی ؼا ثب جْخَ ثَ گؿاؼلُبی زكبثؽقی ،گؿاؼلُبی هعیؽاى ،ثؽًبهَ کكتّکبؼ ّ
غیؽٍ ظانحَ ثبنٌع .ظؼ ایي هیبى ثَکبؼگیؽی اقحبًعاؼظُبی اؼؾیبثی ؼیك ک ظؼ زكبثؽقی یکی اؾ

ؼیك ک

فْاهلی اقث کَ هی جْاًع ظؼ کبُم ؼیك ک فولیبجی هؤثؽ ثبنع.
ؼیك ک ًمعیٌگی فجبؼت اقث اؾ فعم آهبظگی ثبًکُب ثؽای جأهیي جكِی الت افغبیی یب پؽظاضث

Credit Derivatives
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(ًیؽّی اًكبًی ) ،نکكث جعاثیؽ اهٌیحی ،کٌحؽلُب ّ جکٌْلْژی ،ؾیبىُبی ًبنی اؾ فعم آگبُی
ّ یب فعم يسث اعالفبت ،اؼججبعبت ،ؼیك ک اخؽایی لؽاؼظاظُب ّ آئیيًبهَُب ّ ؼیك ک افحوبظ ّ
افحجبؼ.

لْاًیي ّ همؽؼات ازحیبعی ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی؛ ثب جأکیع ثؽ هعیؽیث ؼیكک ...
ًمعیٌگی

۵۶۶

ثَهْلع ظیْى ثبًکُب (قپؽظٍُب) .ایي ؼیك ک ثب قبیؽ ؼیكکُبی هبلی هطحلظ اقث ّ ثَ
ُویي ظلی ل قٌدم ّ کٌحؽل آى ثب ظنْاؼی ؼّثَؼّ اقث .فلل پیعایم ؼیك ک ًمعیٌگی فجبؼت
اقث اؾ۳ :ـ ضؽّج قپؽظٍُب۲ ،ـ لبثلی ث ججعی ل ظاؼاییُبی غیؽًمع ثَ ًمع۱ ،ـ زدن
قؽهبیَگػاؼیُب ّ ۱ـ نکبف ؾهبًی ظاؼاییُب ّ ثعُیُب .اؾ ایيؼّ یکی اؾ هِن جؽیي ايْل
هعیؽیث ؼیك ک ًمعیٌگی ثؽآّؼظ ًیبؾُبی ًمع ثبً ک ظؼ آیٌعٍ اقث .ایي ثؽآّؼظُب هی جْاًع ثؽ
هجٌبی قَ ؼّل ؾیؽ اًدبم گیؽظ:
)۳
)۲
)۱

ثؽآّؼظ ثؽ هجٌبی هٌبثـ ّ هًبؼف ّخٍْ ًمع
ثؽآّؼظ ثؽ هجٌبی قبضحبؼ ظاؼاییُب ّ ثعُیُب ّ قؽفث ججعی ل آًِب ثَ ّخٍْ ًمع
ثؽآّؼظ ثؽ هجٌبی نبضىُبی ًمعیٌگی

یبظظانث .هٌجـ :جسلیل ًْیكٌعٍ

 ۱.۸مدیریت ریسک در الگٌی اسالمی
ظؼ هعیؽیث ؼیكک ّ ثؽؼقی فْاهل ثؽّؾ آى ظؼ هبلیَ اقالهی ،هِنجؽیي ايل جمكین قْظ ّ
ؾیبى زبيل اؾ هقبهلَ ّ پؽُیؿ اؾ پؽظاضث ؼثب ی ب ُوبى ثِؽٍ پْل اقث .فالٍّ ثؽ ایي
قپؽظٍ گػاؼاى ظؼ ثبًکُبی اقالهیُ ،وبًٌع قِبهعاؼاى ثْؼـ ظؼ ؼیكک ّ قْظ ظؼیبفحی
زبيل اؾ قؽهبیَگػاؼیُب نؽیک هیثبنٌع .اگؽچَ ؼیكک قؽهبیَ ثبًکُبی اقالهی ثَ فلث
اًحمبل ؼیكک ّ قْضث نعى جكِیالت افغب نعٍ ثَ قپؽظٍ گػاؼاى ثَ ًكجث کبُم هییبثع
اهب ظؼ فٌْ ظؼ هْؼظ جكِیالت ههبؼکحی کَ ظؼ آى ثبًکُب ظؼ قْظ ّ ؾیبى جكِیالت
نؽیکاًع ؼیكک ثبًکُب هیجْاًع افؿایم یبثع.
ثَ عْؼ ضاليَ فوْهیجؽیي هفبُین هْؼظ اقحفبظٍ ثبًکعاؼی اقالهی نبهل هضبؼثَ
(جمكین قْظ)ّ ،ظیقَ (ثَ اهبًث گػاؼظى) ،ههبؼکث (قؽهبیَگػاؼی ههحؽک) ،هؽاثسَ
(لؽاؼظاظ هجحٌی ثؽ لیوث جوبم نعٍ) ّ اخبؼٍ ثَ نؽط جولیک (لیؿیٌگ) اقث .اؾ خولَ

قؽهبیَگػاؼی جسث فهبؼ ُكحٌع ؾیؽا ایي ًؽش ثبیع ثَگًَْای ثبنع کَ اًگیؿٍ کبفی ثؽای
قپؽظٍ گػاؼاى خِث ًگِعاؼی قپؽظٍُبیهبى ظؼ ثبًکُب ای دبظ ًوبیع .زبل اگؽ ایي ًؽش ثبالجؽ
اؾ ًؽش لبثل پؽظاضث ثَ لؽاؼظاظُبی قؽهبیَگػاؼی ثبنع ،ثبًک هوکي اقث اؾ ثؽضی اؾ هٌبفع
ضْظ خِث زفؼ هٌبفع قِبهعاؼاى چهنپْنی ًوبیع .لػا کْجبُی ّ هكبهسَ ظؼ ایي اهؽ ّ
فعم هعیؽیث يسیر هوکي اقث ثَ ضؽّج قپؽظٍُب اؾ ثبًک هٌحِی نْظ کَ ثَظًجبل ضْظ
هْلقیث جدبؼی ّ ؼلبثحی ثبًک ؼا ثب ضغؽ ؼّثَؼّ ضْاُع کؽظ .ایي هكئلَ ثبفث ؼیكک کبُم
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ؼیكکُبی ضبو ظؼ ثبًکُبی اقالهی هیجْاى ثَ هْاؼظ غیل انبؼٍ ًوْظ:
ثبًکُبی اقالهی خِث پؽظاضث ًؽش ثبؾظٍ هٌبقت ثَ ظاؼًعگبى زكبةُبی

۵۶۵

قبل ُفحن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكحبى ۳۱۳۱

قپؽظٍ  ۳ظؼ ثبًکُب هینْظ .اؾ قْی ظیگؽ ثَ ظلیل ایٌکَ ظؼ فمْظ ههبؼکحی ،ثبًک اقالهی ظؼ
قْظ جسمك یبفحَ نؽیک هینْظ ،پف ثؽای افؿایم قْظ زالل ققی هیکٌع جأهیي هبلی
پؽّژٍُبی ظاؼای ثبؾظُی ثبالجؽ ؼا ثؽ پؽّژٍُبی ظاؼای ثبؾظُی پبییي جؽخیر ظُع .ظؼ ًحی دَ ُؽ
گبٍ ًؽشُبی ثبؾظُی اًحؾبؼی عؽذُب ثؽ اقبـ ايْل ظؼقث ثؽآّؼظ گؽظیعٍ ّ ثب ظؼًؾؽ گؽفحي
ؼیكک ُوؽاٍ نْظ کبؼاجؽ ثْظ ٍ ّ ثَ جطًیى ثِیٌَ هٌبثـ هبلی ثؽای قؽهبیَگػاؼی ظؼ خبهقَ
ًؿظیکحؽ هینْظ.
فمْظ اقالهی غیؽههبؼکحی اگؽچَ ؼیكک کوحؽی ظؼثؽظانحَ ّ ظؼ همبیكَ ثب فمْظ
ههبؼکحی نجبُث ثیهحؽی ثَ جكِیالت هبلی قٌحی ّ هؽقْم (ظؼ کهْؼُبی غیؽاقالهی)
ظاؼًع ،اهب ایي فمْظ ًیؿ ّاخع ؼیكک هیثبنٌع ک َ الؾم اقث نٌبضحَ نًْع .ظؼ اظاهَ خعّل
 ۶هِنجؽیي ؼیكکُبی هؽثْط ثَ فمْظ هطحلف (ثَ جفکیک فمْظ اقالهی هجبظلَای ّ
ههبؼکحی ) ؼا خِث نٌبقبیی ُؽچَ ثِحؽ ؼیكکُبیی کَ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی ثب آى ؼّثؽّ
اقثً ،هبى هیظُع( .هسؽاثی)۳۱۳۸ ،
فالٍّ ثؽ ؼیكکُبی ضبيی کَ ظؼ ثبال غکؽ نع ،فْاهل ّ فبکحْؼُبی فوْهی ظیگؽی ُن
ّخْظ ظاؼظ کَ ؼیكک فولیبجی ثبًکُبی اقالهی ؼا ًكجث ثَ ثبًکُبی قٌحی ثبالجؽ ثؽظٍ ّ
قْظآّؼی آًِب ؼا ظؼ همبیكَ کبُم هیظُع .اؾ خولَ ایي فْاهل فجبؼجٌع اؾ :کوجْظ اثؿاؼُب ّ
ؼّلُبی پْنهی ؼیكک ،ثبؾاؼُبی پْلی ّ ثیيثبًکی ّ ثبؾاؼ اّؼاق ثِبظاؼ جکبهل ًیبفحَ ّ یب
فمعاى آى ظلیل ایي اهؽ ثؽّؾ ههکالت ظؼ عؽازی اثؿاؼُبی کْجبٍهعت جأهیي هطبؼج فوْهی
ظّلث ثؽ هجٌبی جمكین قْظ ّ ؾیبى ( )PLSهیثبنع ّ هسعّظیث هْخْظی ّ ظقحؽقی ثَ
جكِیالت ثبًک هؽکؿی ثَفٌْاى ّامظٌُعٍ ًِبیی.

۲

ّیژگیُبی ضبو ثبًکُبی اقالهی ّ اثؿاؼُبی هحوبیؿ آى ظؼ جأهیي هبلی ًكجث ثَ ثبًکُبی
جدبؼی نؽایغی ؼا ثَّخْظ هیآّؼظ کَ ظؼ آى ؼّلُبی اًعاؾٍگیؽی نجکَ هبلی ثبًکُبی

 ۳ثب زضْؼ ّ ایدبظ ثبً کُبی ضًْيی ظؼ ایؽاى ایي هكئلَ ههِْظ اقث .ثَ عْؼیکَ ثَ فلث کبُم کبؼایی ظؼ
ثبً کُبی ظّلحی ،قپؽظٍگػاؼاىّ ،خٍْ ّ قپؽظٍُبی ضْظ ؼا ثَ ثبً کُبی ضًْيی کَ جْاًبیی ثِحؽی ظؼ هعیؽیث
ّخٍْ ظاؼًع ،اًحمبل هیظٌُع.
Lender of Last Resort
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 ۹جمعبندی ً پیشنيادات

لْاًیي ّ همؽؼات ازحیبعی ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی؛ ثب جأکیع ثؽ هعیؽیث ؼیكک ...

۵۶6

خعّل ۶
هِنتریي ریسکُای هربْط بَ عقْد هختلف اسالهی
فمْظ اقالهی

اًْاؿ ؼیكکُب
ایي گزٍّ اس هعبهالت ریسک ُبی ثبالیی را ثَ ثبًک اسالهی تحویل هیکٌٌذ .در قزاردادُبی
هطبرکتی ثَّیژٍ هضبرثَ ّ هطبرکت هذًی ،عذم پزداخت ثَهْقع ّ کبهل سِن سْد ثبًک
ثَّسیلَ ضزیک یب هضبرة ثبعث ریسک اعتجبری هی ضْد .ایي هطکل ًیش ثَعلت هسئلَ
اطالعبت ًبهتقبرى ثزای ثبًک پذیذ هی آیذ .در قزارداد هطبرکت حقْقی ،ثبًکُب هی تْاًٌذ
سزهبیَ هْرد ًیبس ثخص ُبی گًْبگْى اقتصبدی را اس طزیق خزیذ سِبم تبهیي هبلی کٌٌذ .لذا
ُزگًَْ ًْسبى قیوت سِبم ثبعث افشایص ریسک قیمت ثزای ثبًک هی ضْد.

فمْظ ههبؼکحی

ثب تْجَ ثَ ّیژگی ُبی خبظ عقْد هطبرکتی ّ ثب عٌبیت ثَ فقذاى ًظبم پبیذار ّ کٌتزل جبهع در
ًظبم ثبًکی ،ریسک عولیبتی ایي عقذُب ثَ طْر ًسجی فزاّاى هیثبضذ .عالٍّ ثز ایي ،یکی اس
ریسکُبی هتز تت ثز تسِیالت هطبرکتی ایي است کَ هطبرکت در ثزخی اس فعبلیتُب ثَ هسذّد
ضذى ًقذیٌگی هی اًجبهذ ّ لذا گبُی هؤسسبت هبلی کَ سزهبیَ ًقذی خْد را ثَ ایيگًَْ
فعبلیتُب اختصبظ هیدٌُذ ثبیذ سبل ُب اًتظبر ثکطٌذ تب ثَ سزهبیَ اّلیَ ّ سْد هْرد اًتظبر
دست یبثٌذ .ثَ عجبرت دیگز هطبرکت در پزّژٍُبی ثلٌذهذت هی تْاًذ عبهلی ثزای ریسک
نقدینگی ضْد.
اگز چَ ثب ریسک کوتزی ُوزاٍ ُستٌذ ّ در هقبیسَ ثب عقْد هطبرکتی ضجبُت ثیطتزی ثَ
تسِیالت هبلی سٌتی ّ هزسْم (در کطْرُبی غیزاسالهی) دارًذ ،لیکي ریسکُبی خبصی را ثَ

فمْظ هجبظلَای

دًجبل دارًذ ّ ثبًکُب را ثَ علت ًباطویٌبًی در پزداخت اصل ّ سْد حبصل اس دریبفت
تسِیالت ثَ طْر کبهل ّ در هْعذ هقزر ثَ ّسیلَ فزد هتقبضی ،در هعزض ریسک اعتباری قزار
هیدٌُذ .دیگز ریسک ُبی ایي گزٍّ اس اثشارُبی تأهیي هبلی هی تْاى ثَ ریسک عذم تعذیل
(فزّش اقسبطی ّ اجبرٍ ثَ ضزط تولیک) ،ریسک ًقذیٌگی (سلف ّ جعبلَ) ّ ریسک قیوت
(ثبسار) (سلف) اضبرٍ ًوْد .در هزاثحَ ًیش ثبًک ثب ریسک عذم تقبرى هْاجَ هی ضْد کَ در
هقبیسَ ثب هضبرثَ اس درجَ ریسک پذیزی کوتزی ثزخْردار است.

اقالهی ؼا کبهالً ثب ثبًکُبی جدبؼی قٌحی غؽثی اؾ زیث ؼّیبؼّیی ثب چبؼچْة ثبؾل هحفبّت
کؽظٍ اقث .ثَعْؼیکَ ،جاللُبی همبهبت ًؾبؼجی هكئْل ظؼ ثبًکعاؼی اقالهی ،ثؽای
فولکؽظى هغبثك ّیژگیُبی ضبو ثبًکُبی اقالهی ثكیبؼ کن ثْظٍ اقث ّ ایي اهؽ ثؽ ضظ
ههی ثبؾاؼیبثی ّ هبلی ثبًکُبی اقالهی جأثیؽ گػانحَ اقث .همؽؼات ازحیبعی ّ ًؾبؼت
هؤثؽ ،کٌحؽلُبی ظاضلی ،هعیؽیث ؼیكک ّ زكبثؽقی ضبؼخی ،نفبفیث ّ ای دبظ نؽکثُبی
ؼججَثٌعی افحجبؼی اؾ هِنجؽیي چبلمُبی ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی ظؼ ثسث ًؾبؼت ضبؼخی
ثَ نوبؼ هیؼّظ .ؼاُکبؼُب ّ پیهٌِبظُبی غیل هیجْاًع جب زعی ظؼ زل ههکلُبی فْق
کوک نبیبى ثکٌع:
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ای دبظ الؿام ّ جقِع ظؼ ُؽ یک اؾ ثبًکُبی اقالهی ثَ هٌؾْؼ ای دبظ یک نْؼای
هحطًى نؽیقث ّ کویحَُبی فمِی خِث ًؾبؼت ثؽ جْلیعات ،ؼّلُبی جأهیي هبلی
ّ فولکؽظ ثبًکُب؛ الجحَ گؽچَ ای دبظ چٌیي نْؼاُبیی ظؼ ُؽ ثبًک ُؿیٌَثؽ اقث اهب ثب
جْخَ ثَ جدبؼة قبیؽ کهْؼُب ًجبیع جًْؼ کؽظ کَ العاهی ًهعًی اقث .ظؼ ایي ؾهیٌَ
ثبیكحی ؾهیٌَُبی لبًًْی آى اؾ قْی ثبًک هؽکؿی فؽاُن گؽظظ ّ ظؼ هؽزلَ اّل هیجْاى
اؾ ای دبظ چٌع نْؼا ّ یب کویحَ فمِی ثبًک هؽکؿی ّ ًؾبؼت آًِب ثؽ چٌعیي ًِبظ هبلی
ثِؽٍ خكث.



جعّیي ُؽچَ ثِحؽ آییيًبهَُبی اخؽایی ثبًک هؽکؿی خِث جهکیل نْؼای فمِی ظؼ
ًِبظُبی هبلی اقالهی کهْؼ کَ نبهل ًسٍْ اًحطبة افضب ،چبؼچْة فقبلیثً ،سٍْ
جعّیي گؿاؼل قبلیبًَ ظؼ ؼاثغَ ثب فولکؽظ نؽفی هْقكَ ،اضحیبؼاتّ ،ؽبیف ،زمْق ّ
جکبلیف کویحَ فمِی ظؼ همبثل ُیئث هعیؽٍ ،هدوع فوْهی ّ قبیؽ ثطمُبی ثبًک ّ



اثالك آى ثَ ثبًکُب هیثبنع.
جمْیث ّ ثِجْظ قغح هعیؽیث ثبًکُب ثَ هٌؾْؼ ای دبظ نْؼای نؽیقث ّ افؿایم کبؼایی
ظؼ فولکؽظ ثبًکُب .ثعیي هٌؾْؼ هیجْاى قَ ؼّل ؼا پیهٌِبظ ًوْظ .اّل ایٌکَ ثبًک
هؽکؿی ضْظ هكئْلیث زكبثؽقی نؽفی فولیبت ثبًکُب ؼا خِث اًغجبق ثب لْاًیي هلی
ثبًکعاؼی کهْؼ ّ اقحبًعاؼظُبی زكبثؽقی ثؽ فِعٍ گیؽظ .پیهٌِبظ ظّم ای دبظ
نؽکثُبی (ثٌگبٍ) زكبثؽقی نؽفی هكحمل ظؼ ثطم ضًْيی اقث کَ ایي ؼّل ثؽ
ؼّل ًطكث ؼخسبى ظاؼظ .آضؽیي پیهٌِبظ کَ ًكجث ثَ قبیؽیي ثؽجؽی ثیهحؽی ظاؼظ؛
ای دبظ نؽکثُبی زكبثؽقی جطًًی ثَ هٌؾْؼ ظقثیبثی ثَ هِبؼتُبی ضؽّؼی
نؽیقث خِث همبثلَ ثب چبلمُبی ضبو ثبًکُبی اقالهی هیثبنع.
هٌؾْؼ اجطبغ جًوینُبی فْؼی ظؼ اؼججبط ثب هكبیل نؽفی پیم ؼّی ًؾبم ثبًکی
(فلیالطًْو ای دبظ ظاظگبٍُبیی ثَ هٌؾْؼ جكؽیـ ظؼ ؼقیعگی ّ زکن خؽیوَ جأضیؽ
جأظیَ ّ  )...اقث.



ؼاٍاًعاؾی ثؽًبهَُبی خبهع آهْؾنی ظؼ ُؽ ثبًک خِث ظقثیبثی ثَ ًیؽُّبی هحطًى
اؾ اُویث لبثل جْخِی ثؽضْؼظاؼ هیثبنع.



ظؼ اؼججبط ثب چبؼچْةُبی ثبؾل ّ ًؾبؼت ضبؼخی ًیؿ نبیبى غکؽ اقث کَ اقحبًعاؼظُبی
ثبؾل  ۲ثیهحؽیي جوؽکؿ ضْظ ؼا ثؽ ؼّی کٌحؽل ّ هعیؽیث ؼیكک ّ جقییي قَ پبیَ ايلی
کفبیث قؽهبیَ (ازحیبخبت قؽهبیَ جقعیل نعٍ ؼیكک ثب قَ اضحیبؼ ؼّل هجحٌی ثؽ
ًؽشگػاؼی ضبؼخی ،ظاضلی ّ هجحٌی ثؽ هعلُب ،ثؽؼقی ًؾبؼجی (اؼؾیبثی خٌجَُبی
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اؾ ظیگؽ ًیبؾُبی ضؽّؼی ،ای دبظ ظاظگبٍُبی نؽیقث ّ یب ضبو ثبًکعاؼی اقالهی ثَ

لْاًیي ّ همؽؼات ازحیبعی ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی؛ ثب جأکیع ثؽ هعیؽیث ؼیكک ...

۵۶۳

ؼیكک ثبًکُبی ضًْيی ،جقییي ًیبؾ ثؽای جقعیل همیبـُب ّ ًؾن ثبؾاؼ (افؿّظى
ظؼخَ نفبفیث ظؼ ثبًکُب ،گؿاؼلظُی فوْهی ّ ظاظى ظیع ّقیـجؽ ًكجث ثَ کفبیث
قؽهبیَ) گػانحَ اقث .اؾ ایي ؼّ ،ثْهیقبؾی اقحبًعاؼظُب ّ ًسٍْ ثَکبؼگیؽی آًِب ظؼ
ًؾبم ثبًکعاؼی اقالهی اؾ اُویث لبثل جْخِی ثؽضْؼظاؼ هیثبنع.

کاربردىای چارچٌب بازل در بانکىای اسالمی
ظؼ اًحمبل ّخٍْ ،ثبًکُبی اقالهی ثَ چِبؼ هٌجـ ايلی ّخٍْ ّاثكحَ ُكحٌع .ایي هٌبثـ
فجبؼجٌع اؾّ :خٍْ يبزجبى قِبم ،زكبةُبی خبؼی ،زكبةُبی قؽهبیَگػاؼی ّ
زكبةُبی پفاًعاؾ .ظؼ ثیمجؽ ثبًکُبی اقالهی زكبةُبی قؽهبیَگػاؼی ههبؼکث ظؼ

قْظ  ،۳هقوْالً ثؿؼگجؽیي هٌجـ ّخٍْ ؼا جهکیل هیظٌُع .ایي زكبةُب ًَ ظیي ُكحٌع ّ ًَ

ثَ فٌْاى ّخٍْ قِن جلمی هینًْع .ثلکَ ،اثؿاؼُبی هبلی ُكحٌع کَ ثَ ثبًکُبی اقالهی
ایي زك ؼا هیظٌُع کَ ّخٍْ قپؽظٍ نعٍ ؼا ظؼ ایي زكبةُب اؾ عؽف يبزجبى آىُب ثؽاقبـ
ههبؼکث ظؼ قْظ قؽهبیَگػاؼی کٌٌع .لػا ثب جْخَ ثَ آًکَ یک ًؽش اؾ پیم جقییي نعٍ ؼا
هبًٌع قؽهبیَ قِن پؽظاضث ًویکٌٌع ،ثٌبثؽایي یک ؼیكک هبلی ثؽای ثبًک ًیكحٌع .ظؼ
اقحفبظٍ اؾ ّخٍْ ًیؿ ثبًکُبی اقالهی ثؽ اثؿاؼُبی هبلی هطحلف ههبؼکث ظؼ قْظ ّ ؾیبى ّ
ههبؼکث ظؼ قْظ (هضبؼثَ) جوؽکؿ ظاؼًع .ظاؼًعگبى زكبةُبی قؽهبیَگػاؼی ههبؼکث ظؼ
قْظ ثؽ فمع هضبؼثَ هجحٌی اقث لػا ازحوبل هْاخَِ ثب ؼیكک ّ ضؽؼ ًبنی اؾ فقبلیثُب
ّخْظ ظاؼظ ّ ثٌبثؽایي هوکي اقث اؼؾل ایي زكبةُب کبُم یبثع .اؾ ایي ؼّ ،ثؽای همبثلَ ثب
ؼیكک ،ثؽضی ثبًکُبی اقالهی يٌعّق ؼیكک قؽهبیَگػاؼی لؽاؼ ظاظٍاًع .اؾ ایيؼّ ،ثب
جْخَ ثَ ّیژگیُبی ضبو ًؾبم هبلی اقالهی ،اگؽچَ چبؼچْة اؼائَ نعٍ جْقظ کویحَ ثبؾل

پؽظاضث.
پیهٌِبظات ّ قٌبؼیُْبی هكحطؽج اؾ چبؼچْة ثبؾل ظؼ ؾهیٌَ همؽؼاتگػاؼی ثَنؽذ
غیل هیثبنٌع:
اّل آًکَ؛ ایي زكبةُب ثَفٌْاى قؽهبیَ ُكحَ ( ،)Tier 1ظاؼای ظّ ّیژگی ايلی
ُكحٌع - ۳:خػة ضؽؼُبی فولیبجی ّ ظؼ فیيزبل جْاًوٌع قبضحي ثبًک ثؽای هبًعى ظؼ
فقبلیث - ۲جْاًوٌع قبضحي ثبًک ثؽای خػة ؼیكکُب ّ ای دبظ جسْل ظؼ عْل فولیبت ضْظ.
PSIAs

1
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عجك ایي پیهٌِبظ  PSIAsثبیكحی ثَ اخؿای قؽهبیَ ُكحَ اضبفَ نْظ .ایي قٌبؼیْ ثَ
ثبًکُب کوک هیکٌع کَ فالٍّ ثؽ اًغجبق همؽؼات ًكجث کفبیث قؽهبیَ ،جْاًبیی افؿایم
ًؽش ثبؾظٍ يبزجبى قِن ثعّى ُیچ گًَْ ؼیكکی ّ ثعّى افؿایم قؽهبیَ قِن افؿایم یبثع.
ظّم؛ اؾ آى خب کَ ایي زكبةُب جٌِب هحسول قِن ضْظنبى اؾ ؼیكک هینًْع ،لػا ثبیع اؾ
کل ظاؼاییُبی ّؾى ؼیكکی کكؽ نًْع .ایي کبؼ ثَ ثبًکُب کوک هیکٌع جب ظاؼاییُبی
جطًیى یبفحَ ظؼ یک ّؾى ؼیكک ثبال خجؽاى نْظ .ایي قٌبؼیْ اؾ یک عؽف ًیبؾُبی قؽهبیَ
ُكحَ ( )Tier 1ؼا عجك چبؼچْة ثبؾل ّ ثعّى جقعیل جأهیي هیکٌع ّ اؾ قْی ظیگؽ نؽایظ
ؼا ثؽای افؿّظى زكبةُبی قؽهبیَگػاؼی ههبؼکث ظؼ قْظ ثَ هسبقجبت ًكجث کفبیث
قؽهبیَ فؽاُن هیکٌع ّ ثَ ثبًکُبی اقالهی فؽيث اًحطبة ضظ ههی ؼا هیظُع کَ هغبثك
ثب همؽؼات ًكجث کفبیث قؽهبیَ ثْظٍ ّ ًؽش ثبؾظٍ يبزجبى قِن ؼا ثعّى ؼیكک افؿایم
هیظُع.
قْم ایٌکَ ،اگؽ چَ زكبةُبی قؽهبیَگػاؼی ههبؼکث ظؼ قْظ ظؼ قْظُب ّ ضؽؼُبی
ثبًک نؽیک اقث ،اهب یک خبًهیي کبهل ثؽای قؽهبیَ قِن کَ ظائوبً ظؼ ظقحؽـ اقث،
ًیكث .ثٌبثؽایي ایي هیجْاًع لبثل ثسث ثبنع کَ  PSIAsثبیع ثب فٌبيؽ قؽهبیَ Tier 2
عجمَثٌعی نْظ .الجحَ ثبجْخَ ثَ چبؼچْة ثبؾل ،هدوْؿ فٌبيؽ قؽهبیًَ Tier 2جبیع اؾ ۶۸
 ٪پبیَ قؽهبیَ ثبًک جدبّؾ کٌع .ایي لیع ثعیي هقٌبقث کَ جأهیي هبلی  PSIAsهوکي اقث
فمظ ظؼ قؽهبیَ  Tier 2اقحفبظٍ نْظ جب زعی کَ کل قؽهبیَ  Tier 2اؾ کل قؽهبیَ Tier 1
جدبّؾ ًکٌع .ظؼزمیمث ظؼ نؽایغی کَ کل ظیگؽ ثطمُبی قؽهبیَ  Tier 2هكبّی کل
قؽهبیَ  Tier 1ثْظٍ ،جأهیي هبلی  PSIAsظؼ هسبقجبت ًكجث کفبیث قؽهبیَ لسبػ
ًوینْظ .چِبؼم ایٌکَ ظؼّضع زبضؽ ّیژگیُبی ً PSIAsبظیعٍ گؽفحَ هینْظ ّ چبؼچْة
هینْظ .ظؼ ایي قٌبؼیْ جأهیي هبلی PSIAsثَ ًعؼت هیجْاًع ثَ ثبًکُبی اقالهی کَ یک
ًكجث کفبیث قؽهبیَ ؾیؽ  ۰ظؼيع ظاؼًع ،کوک کٌع .ثٌبثؽایيُ ،وبًٌع قٌبؼیْی قْم ،ثؽای
ثبًکُبی اقالهی آقبى ًیكث کَ قؽهبیَُبی ضْظ ؼا ظؼ ظاؼاییُبی هحوؽکؿ کٌٌع کَ
ّؾىُبی ؼیكک پبییٌی ظاؼًع ّ ثَ يبزجبى آًِب اخبؾٍ گؽفحي هٌفقث اؾ جأهیي هبلی PSIAs
ثبال ثعٌُع.
فالٍّ ثؽ هْاؼظ هػکْؼ ،ظیگؽ خٌجَُبی چبؼچْة ثبؾل ،کَ اًحؾبؼ هیؼّظ جأثیؽ هٌفی ؼّی
ثبًکُبی اقالهی گػاؼظ ،فجبؼجكث اؾ :جطًیى ّؾىُبی ؼیكک ثَ ظاؼاییُب ثؽای
جعاؼکظیعى ثؽای ؼیكک افحجبؼیً .ؾبم ثبًکعاؼی اقالهی لؽٌ جْلیع ًویکٌع ،ثلکَ قبضحبؼ
ظاؼاییُبی آى ثَگًَْای اقث کَ اثؿاؼ ؼا اؾ عؽیمی هٌقکف هیکٌع کَ آىُب هٌبثـ ضْیم ؼا
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ثبؾل ثعّى جقعیل اخؿای قؽهبیَ ّ یب کبقحي اؾ کل ظاؼاییُبی ثب ّؾى ؼیكکی ،ثَ کبؼ گؽفحَ
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قؽهبیَگػاؼی هیکٌٌع .ایي کبؼ هقبهالجی ؼا نبهل هینْظ کَ اؾ عؽیك هضبؼثَ ،قلف،
اقحًٌبؿ ،ههبؼکث ،هؽاثسَ ّ اخبؼٍ اًدبم هینْظ .الؾم ثَ غکؽ اقث کَ ثَ خؿ اثؿاؼُبی
هقبهالت هؽاثسَ ّ هقبهالت آیٌعٍ قلف ّ اقحًٌبؿ ُیچ یک اؾ اثؿاؼُبی ظیگؽ ثب هغبلجَ
افحجبؼ (ثكحبًکبؼ) قؽ ّ کبؼ ًعاؼظ .چٌیي نؽایغی ًبؼقبیی ثؽای ثبًکُبی اقالهی ثَنوبؼ
هیؼّظ .ثَ فجبؼت ظیگؽ ،هبُیث اثؿاؼُبی هبلی غیؽ اؾ هؽاثسَ ،قلن ّ اقحًٌبؿ ثؽای
چبؼچْة ثبؾل قبضحَ ًهعٍ اقث .اؾ ایيؼّ ،هیجْاى ًحی دَ گؽفث کَ اقحؽاجژیُبی
ثبؾاؼیبثی ّ هبلی ثبًکُبی اقالهی ،هٌدؽ ثَ جقعیل قٌبؼیُْب ّ پیهٌِبظات ثَ ّقیلَ
همبهبت همؽؼاتگػاؼی هینْظ جب جأهیي هبلی اؾ عؽیك ههبؼکث ظؼ قْظ ّ ؾیبى ثَ کبؼ گؽفحَ
کَ اؾ ایي عؽیك ثبالجؽیي ًؽش ثبؾظُی يبزجبى قِبم ؼا ثعّى جسول ؼیكک اضبفَ ،ای دبظ
ًوبیٌع.

فيرست منابع
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اقعیپْؼًْ ،نیي ( ً ،)۳۱۰۰ؾبؼت ثؽ ثبًکُب ّ نیٍُْبی اخؽا ،جِؽاى :پژُّهکعٍ پْلی ّ ثبًکی.
اهیيآؾاظ ،اهیؽزكیيً .)۳۱۳۳ ( .ؾبؼت ثبًکی :هجبًی ًؾؽی ،جبؼی طچَ ،اُعاف ّ چبلمُبً .طریَ
تازٍُای اقتصاد .نوبؼٍ .۳۱۶
اهیيآؾاظ ،اهیؽزكیي .)۳۱۳۸ ( .چبؼچْة همؽؼات ثبًکیً .هؽی َ جبؾٍُبی الحًبظ .نوبؼٍ .۳۱۲
اثؿاؼُب ّ ؼّلُب ظؼ هعیؽیث ؼیكکً .)۳۱۰۶ ( .طریَ تازٍُای اقتصاد .نوبؼٍ .۳۳۲
اثْالسكٌی ،ايغؽ ّ زكٌی همعم ،ؼفی ـ (  .)۳۱۰6ثؽؼقی اًْاؿ ؼیكک ّ ؼّلُبی هعیؽیث آى ظؼ
ًؾبم ثبًکعاؼی ثعّى ؼثبی ایؽاى ،هجلَ اقتصاد اسالهی ،نوبؼٍ .۱۸
الجبل عبلمبًی ،زكیي .)۳۱۰۶ ( .فعم ههبؼکث ظؼ قْظ ّ ؾی بى ظؼ ثبًکعاؼی اقالهی؛ فعم جْاى ظؼ
هعیؽیث ّ ًؾبؼت ،فصلٌاهَ بیوَ ّ تْسعَ ،نوبؼٍ .۶
ایلچی ،هسكيً .ؾبؼت ثؽ ثبًکُب چگًَْ ثبیع ثبنعً ،طریَ باًک ّ اقتصاد .نوبؼٍ .۲۶
پبنبیی فبم ،ؼاهیي .)۳۱۳۳ ( .ثؽؼقی ًمم همؽؼات ّ کوی حَ ثبل ظؼ ًؾبم ثبًکی کهْؼ ،هجوْعَ
هقاالت بیست ّ سْهی ي ُوایص باًکذاری اسالهی ،جِؽاى :هؤقكَ فبلی ثبًکعاؼی
پیؽّؾفؽ ،اکجؽً .)۳۱6۳ ( .ؾبؼت ثؽ ثبًکُب ظؼ ًؾبم ثبًکی خوِْؼی اقالهی ایؽاىً ،طریَ باًک ّ
اقتصاد .نوبؼٍ .۳۳
ظُطعا ،فلیاکجؽ (  ،)۳۱6۱لغتًاهَ دُخذا ،جِؽاى :اًحهبؼات ظاًهگبٍ جِؽاى.
ظیْیع اچ.پبی ل .)۳۳۳6 ( .جئْؼی هعیؽیث ؼیكک ظؼ ثبًکُب ،اؼائَ نعٍ ظؼ کٌفؽاًف هبلی ثب فٌْاى
هعیؽیث ؼیكک ّ همؽؼاتؾظایی ظؼ قیكحن ثبًکی .ثبًک ؼفبٍ.
ؼخجی ،فلی .)۳۱۰۳ ( .کویحَ ًؾبؼت ثبًکی ثبل ّ ؼٌُوْظُبی آى .هاٌُاهَ باًک ّ اقتصاد ،نوبؼٍ
.۳۳۳
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قبل ُفحن /نوبؼٍ  /۲۲ؾهكحبى ۳۱۳۱
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قلیوبًی ،هكقْظ .)۳۱۰۰ ( .اُویث هعیؽیث ؼیكک ظؼ ثبًکعاؼی قٌحی ّ الکحؽًّیک ،ثبًک هلی،
اظاؼٍ اهْؼ ّازعُبی ضبؼج اؾ کهْؼ.
قیفّ ،لیاللَ .)۳۱۰۱ ( .اُویث ّ ضؽّؼت افوبل ًؾبؼت ازحیبعی ظؼ ًؾبم ثبًکیً .طریَ داًص ّ
پژُّص حسابذاری ،نوبؼٍ ۲
يعؼ ،قیعکبؽن .)۳۱6۸( .ثؽؼقی ههکالت ًبنی اؾ اخؽای فمْظ اقالهی ظؼ فولکؽظ ثبًکعاؼی ثعّى
ؼثب ،هجوْعَ سخٌراًیُا ّ هقاالت سْهیي سویٌار باًکذاری اسالهی .جِؽاى :هؤقكَ ثبًکعاؼی
ایؽاى.
فمیلی کؽهبًی ،پؽّیؿ .)۳۱۰۳ ( .هعیؽیث ؼیكک ظؼ ثبًکعاؼی قٌحی ظؼ همبیكَ ثب ثبًکعاؼی ثعّى ؼثب،
هجوْعَ هقاالت سیسدُوی ي ُوایص باًکذاری اسالهی ،جِؽاى :هؤقكَ فبلی ثبًکعاؼی
فؽخی ،نِؽؾاظ (  .)۳۱۰۰جغییؽ ظؼ قبضحبؼ ًؾبؼت ثبًکی کهْؼ (ثب ًگؽنی اخوبلی ثؽ جدؽثیبت
خِبًی) ،گؿاؼل پژُّهی ،اظاؼٍ جسمی مبت ّ کٌحؽل ؼیكک؛ ثبًک قپَ.
لبقوی ،هدیعً .)۳۱۰۵ ( .ؾبؼت ثبًکی ّ ؼاُکبؼُبی هٌبقت ثؽای کبؼآهعکؽظى آىً .طریَ باًک ّ
اقتصاد .نوبؼٍ .۰۰
کعضعایی ،زكیي .)۳۱6۳ ( .پعیعٍ ؼیكک ظؼ ثبًکعاؼی اقالهی ،هجوْعَ هقاالت سیسدُوی ي ُوایص
باًکذاری اسالهی ،جِؽاى :هؤقكَ فبلی ثبًکعاؼی ایؽاى.
کؽظًْؼی ،هدحجیً .)۳۱۰۵( .ؾبم ؼاُجؽی هغلْة ،ضبهي کبؼایی ًؾبؼت ثبًکی اقث ،هاٌُاهَ باًک
ّ اقتصاد ،نوبؼٍ .۰۰
هسؽاثی ،لیال ( .)۳۱۳۸هعیؽیث ؼیكک ظؼ ًؾبم ثبًکعاؼی ثعّى ؼثبً ،طریَ تازٍُای اقتصاد ،نوبؼٍ .۳۱۸
هْقْیبى ،قیعفجبـ ّ ظیگؽاى (  .)۳۱۳۳جسلیل ّ همبیكَ جدؽثَ لبًْىگػاؼی ّ ًؾبؼت ثؽ اخؽای
ثبًکعاؼی اقالهی ظؼ قبیؽ کهْؼُب :ظاللثُبیی ثؽای ًؾبم ثبًکعاؼی ثعّى ؼثب ظؼ کهْؼ ،هجلَ
هطالعات اقتصاد اسالهی ،قبل چِبؼم ،نوبؼٍ ظّم ،يى .۶۱- ۳۳
هْقْیبى ،قیعفجبـ ّ زكیي هیكوی ( ً .)۳۱۳۱ؾبؼت نؽفی ثؽ ثبًکُب ّ هؤقكبت هبلی اقالهی،
جِؽاى :پژُّهکعٍ پْلی ّ ثبًکی ،ثبًک هؽکؿی ج.ا.ا.
هْقْیبى ،قیعفجبـ ّ هْقْی ثیْکی ،قیع هسوعهِعی (  .)۳۱۰۰هعیؽیث ؼیكک افحجبؼی ظؼ
ثبًکعاؼی اقالهی اؾ عؽیك قْآپ ًکْل افحجبؼی ،هجلَ اقتصاد اسالهی ،نوبؼٍ .۱۱
هِعّی ًدنآثبظی ،زكیي .)۳۱۰۸( .کبؼثؽظ ًؾبؼت ظؼ ثبًکعاؼی اقالهی ضًْيی ،هجلَ پیام باًک،
نوبؼٍ ۲۳۵ ّ ۲۳۶
ُعایحی ،قیع فلیايغؽً .)۳۱6۱( .معی ثؽ همؽؼات ًبؽؽ ثؽ ًؾبم ثبًکی ظؼ جدؽثَ خوِْؼی اقالهی،
ًطریَ اطالعات سیاسی  -اقتصادی ،نوبؼٍ .۳۸۸ ّ ۳۳
ُؽّؼاًی ،زكیي .)۳۱۰۰( .چبؼچْة ثبؾل ّ هجبزثی پیؽاهْى جٌؾین ّ ًؾبؼتً ،طریَ بْرش .نوبؼٍ .۰۵
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