بسمه تعالی

ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط موسسات اعتباری

مقدمه

بانک ایران زمین در راستای اجرای وظایف ذاتی خود در قبال گروههای ذینفع از جمله سهامداران و مشتریان،
مطابق با مفاد دستورالعمل ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط
موسسات اعتباری ،موضوع بخشنامه شماره  21/302021مورخ  3121/5/0بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران نسبت به افشای اطالعات با اهمیت ،در دوره مالی منتهی به پایان سال  3122به شرح ذیل اقدام نموده
است.
 .1ریسک اعتباری
 .1.1سیاستها و خط مشیهای مدیریت ریسک اعتباری

بانک ایران زمین ،سیاستها و خطمشی اعتباری خود را در چارچوب قوانین و مقررات مصوب بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران و توسط معاونت اعتبارات و بانکداری شرکتی به صورت بسته پیشنهادی به کمیته
منابع و مصارف ارسال و پس از تصویب هیئت مدیره جهت ادامه روند به تمامی ارکان اعتباری ابالغ و الزم
االجرا میگردد .مهمترین حوزههای سیاستها و خط مشی اعتباری ساالنه بانک ایران زمین به شرح زیر
میباشد:
 تعیین سقف مصارف هر یک از ارکان اعتباری جهت اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات از محل منابع جذب
شده.
 تصویب و تعیین انواع گروههای وثایق قابل قبول بانک ایران زمین بر حسب میزان نقدشوندگی آنها.
 تبیین دقیق الزامات اعتباری جهت اعطای تسهیالت و تعهدات شامل انواع عقود قابل معامله بانک،
شناسایی مشتریان ،ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان ،گردآوری اطالعات اعتباری و ارزیابی وثیقه.
 تعیین بخشهای اقتصادی فعال برای اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات.
 تعیین حدود اختیارات ارکان اعتباری با توجه به انواع وثایق و تضامین مصوب.

.1.1

واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت ریسک اعتباری در بانک ایران زمین در سایه سیاستگذاریهای هیئت مدیره بانک ،توسط اداره
ریسک ،معاونت اعتبارات و بانکداری شرکتی ،کمیته عالی ریسک و معاونت حقوقی و وصول مطالبات اجرایی
میگردد .هر یک از ارکان یادشده وظایف تعریف شدهای را در راستای بررسی و تصمیمگیری در خصوص
ترکیب سبد اعتباری بانک ،تصمیمگیری اعتباری برای اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات پیش از اعطای
تسهیالت و نظارت بر مصرف دارند .همچنین اداره ریسک به پایش سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک
اعتباری نیز می پردازد.
.1.1

حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیالت و تعهدات

حدود اختیارات سطوح مختلف ارکان اعتباری برای تصویب تسهیالت و تعهدات به صورت متمرکز و یکپارچه
تعیین و به صورت ساالنه در قالب مقررات و سیاست های اعتباری به ارکان اعتباری و اجرایی بانک ابالغ
میگردد .حدود اختیارات تعیین شده به پارامترهایی از قبیل سلسله مراتب اعتباری ،درجهبندی شعب،
درجهبندی مناطق ،نوع و ارزش وثایق ،عملکرد هر یک از ارکان اعتباری و مواردی از این دست بستگی دارد.
.1.1

میزان پذیرش ریسک اعتباری

محدوده پذیرش ریسک اعتباری در بانک ایران زمین با توجه به مانده تسهیالت و سپردهها ،تمرکز تسهیالت
در یک بخش یا صنعت ،وثایق اخذ شده از مشتریان اعتباری و با توجه به دیگر ریسکهای موجود قابل تغییر
میباشد .در صورتی که نسبت تسهیالت به سپرده ها و سایر نسبتها از حدود مقرر تجاوز نماید ،بانک با
انتخاب دقیقتر اقدام به کاهش آنها مینماید.
.1.1

میزان و وضعیت تمرکز تسهیالت و تعهدات به تفکیک گروه های مختلف مشتریان ،بخش اقتصادی و
نظایر آن.
شرح
جاري
سررسيد گذشته

تسهيالت اعطایی به مشتریان
2018/21/11
2011/21/03
05،0،2،،65
،4،،64،464
063،662
326،323

ذخيره کاهش ارزش

،56،461
5،،36،021
50،556،6،،
3،654،215

3،،61،4،6
5،104،002
10،110،003
3،5،6،260

خالص مبلغ دفتري

937،317831

037،807208

معوق
مشکوک
جمع مبلغ ناخالص

93333333
09333333
03333333
09333333
03333333
19333333
13333333
29333333
23333333
9333333
3
مشکوک

سررسيد گذشته

معوق
29/12/1398

جاري

30/12/1399

تسهيالت اعطایی

شرح

2011/21/03

2018/21/11

صنعت

30،652،606

،،302،،24

مسکن

6،226،345

6،560،634

بازرگانی

32،23،،665

5،146،233

خدمات

32،،45،253

3،،305،،3،

کشاورزی

0،012،206

3،304،46،

مجموع

9179987800

0170017112

تسهيالت اعطایی
19333333
13333333
29333333
23333333
9333333
3
کشاورزي

خدمات

بازرگانی
29/12/1398

مسکن
30/12/1399

صنعت

مانده تسهيالت در پایان سال 2011
شرح

مبلغ
میلیون ریال

درصد

مشتریان حقیقی

3،،65،،106

06

مشتریان حقوقی

6،516،406

3،

00،020،25،

،0

مشتریان حقیقی

4،،25،535

30

مشتریان حقوقی

01،642،16،

،4

جمع

12،045،662

56

جمع کل

9179987800

233

عقود مبادلهای
جمع
عقود مشارکتی

.1.1

نسبت به کل

فرآیند اعتبارسنجی مشتریان

بانک ایران زمین به منظور انجام فرآیند اعتبارسنجی مشتریان از روش کارشناسی و همچنین گزارشات سیستم
رتبهبندی اعتباری ایرانیان استفاده مینماید .در روش کارشناسی پارامترهای شخصیت ،ظرفیت ،سرمایه ،نوع
وثیقه ،شرایط و ضوابط و اعطای تسهیالت و اعتبارات مشتری به صورت کامل و تخصصی بررسی میگردد .در
این روش با جمعآوری اطالعات اعتباری مشتری ،ابتدا به صورت کامل شناسایی مشتری انجام شده و وضعیت
تعهدات مشتری در بانک ایران زمین و سایر بانکها و نهایتاً ،بررسی میزان ارزش وثیقه مشتری صورت میگیرد
و سپس میزان در معرض خطر بودن بانک در اثر نکول این مشتریان تخمین زده میشود .در نهایت با توجه
به خط مشی اعتباری یک امتیاز تجمعی برای حد اعتباری مشتری مشخص شده و بر اساس هر یک از ارکان
اعتباری ،بانک اقدام به اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات مینماید.
بر اساس مفاد آئین نامه اعتباری و پس از احراز شرایط اساسی صحت معامالت ،بررسی میدانی ،وضعیت شغلی
متقاضی ،تناسب مبلغ مورد درخواست با توانایی تخصصی و امکانات متقاضی ،وجود سابقه روشن متقاضی در
زمینه موضوع تسهیالت مورد درخواست و سایر موارد مشابه بسیار حائز اهمیت است .به عالوه بازدید نماینده
بانک از محل کار و فعالیت متقاضی و ارائه گزارش کتبی مورد تأکید میباشد.
قبل از اعطای هرگونه تسهیالت و ایجاد تعهدات اخذ استعالمهای سهگانه از سامانه تعهدات و چکهای برگشتی
بانک مرکزی ،سامانه رتبهبندی و اعتبارسنجی ایران و عنداللزوم اداره اطالعات اعتباری و اعتبارسنجی بانک
الزامی بوده و اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات منوط به موجه بودن نتیجه استعالمهای مأخوذه میباشد.

در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی که درخواست آنان بیش از مبلغ معینی باشد ،عالوه بر موارد فوق الذکر ،اخذ
صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی مربوط به دو دوره
مالی گذشته ،تراز آزمایشی سال جاری و اظهارنامه مالیاتی الزامی میباشد.
اصول کلی اعتبار سنجی مشتریان:
 .3شناسایی مشتری ،اهلیت سنجی و اعتبارسنجی دقیق به نحوی که میزان توان و ظرفیت اعتباری مشتری
مشخص و تسهیالت و تعهدات اعطایی بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نباشد .همچنین باید محل مصرف
تسهیالت نیز توسط بانک پایش گردد.
 .0اطمینان از اعتبار ،سهلالبیع بودن ،قابلیت نقل و انتقال ،باال بودن درجه نقدشوندگی و بالمعارض بودن
کلیه وثایق ارائه شده توسط مشتری در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی مشتری.
 .1رتبه بندی مشتریان و شفافیت عملکرد مالی مشتری در اعطای تسهیالت و تعهدات نقش به سزایی دارد.
 .،مدیریت ریسک بانک ایران زمین به صورت ادواری به بررسی وضعیت تمرکز تسهیالت و تعهدات اعطایی
و مطالبات غیرجاری آن در سطح شعب ،تمرکز تسهیالت بر اساس بخشهای اقتصادی ،نوع قراداد و
ماهیت حقیقی و حقوقی مشتریان پرداخته و نتیجه حاصله را به کمیته ریسک و مدیرعامل و هیئت مدیره
گزارش میدهد.
.1.1

روش سنجش ریسک اعتباری

سنجش ریسک اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی بانک ایران زمین به وسیله مدل )cr+( credit Risk
برآورد میگردد .و بر همین اساس میزان زیان در معرض خطر و سرمایه اقتصادی مورد نیاز جهت پوشش
ریسک اعتباری بدست میآید.
.1.1

روشهای کاهش ریسک اعتباری

تمرکز اصلی بانک در فاز پیش از اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات ،بر ارزیابی دقیق مشتری (هم از بعد
شخصیت و هم از بعد وضعیت مالی) و زمینه مصرف اعتبارات با توجه به نوع عقود و درخواست مشتری
(تحلیل وضعیت بازدهی حوزه بخش اقتصادی معرفی شده به عنوان مثال بازرگانی ،خدمات وکشاورزی)
میباشد .به گونهای که این موارد به همراه اقالمی نظیر تضامین و چک های برگشتی مشتری ،وضعیت
بدهیهای مشتری در سیستم بانکی و وضعیت بدهیهای مشتری به شبکه بانکی و وضعیت داراییهای وی
در گزارش اطالعات اعتباری مشتری منعکس میگردد .برای اخذ وثایق و تضامین چندین الیه ارزیابی و
کارشناسی و قیمت گذاری بر روی دارایی معرفی شده انجام شده تا هر رکن اعتباری ضمن اخذ مرغوبترین

ترکیب وثیقه ممکن از مشتری ،ارزش در ترهین بهینهای را مطابق دستورالعملهای بانک محاسبه نموده تا از
این طریق پشتوانه تسهیالت اعطایی به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سبد اعتباری بانک باشد.
در فاز بعد از اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات در کنار تمام کنترلهای دقیقی که در مرحله پیش از اعطا در
نظرگرفته شده است ،بانک برای تمام اعتبارات پرداختی ،فرآیند نظارت بر مصرف را پیاده سازی نموده است.
به عالوه قبل از سررسید تسهیالت و بعد از آن آگهیهای الزم به تسهیالت گیرنده ،وثیقه گذار و ضامن ارسال
میگردد.
از دیگر اقداماتی که برای کاهش ریسک اعتباری در بانک ایران زمین صورت می پذیرد بررسی و تحلیل تمامی
محصوالت و خدمات اعتباری از حیث برآورد احتمال نکول مشتریان ،نوع وثایق و تضامین و سایر موارد مرتبط
میباشد.
.1.1

میزان سرمایه الزم برای پوشش ریسک اعتباری

میزان سرمایه الزم برای پوشش ریسک اعتباری داراییهای بانک به تاریخ پایان سال  3122مبلغ 12،104،3،2
میلیون ریال میباشد .محاسبات این میزان سرمایه در جدول ذیل ارائه شده است.
شرح
شرح
جمع داراییهای موزون به ریسک اعتباری

2011/21/03

2018/21/11

ميليون ریال

ميليون ریال

162،264،641

126،262،0،6

6

6

0370137201

1073087013

ضریب (درصد)
سرمایه مورد نياز براي پوشش ریسک اعتباري

.1.11

معیارهای دریافت وثایق برای اقالم در معرض ریسک اعتباری

طبق معیارهای بانک ،وثایق اخذ شده از مشتریان به درجه اعتباری هر یک از مشتریان و میزان تسهیالت
درخواستی هر یک از مشتریان بستگی دارد .مشتریان با درجه اعتباری پایین معموالً ملزم به ارائه وثایق با
کیفیت باال از لحاظ نقدشوندگی میباشند و مشتریانی که از رتبه اعتباری باالیی برخوردار باشند نیز میتوانند
برای دریافت تسهیالت از وثایق متنوع تری عالوه بر وثیقه ملکی مثل چک و سفته استفاده نمایند.
.1.11

سازوکارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری

واحد اعتبارات بانک ایران زمین باید آگاهیهای الزم در خصوص شناسایی ،اندازه گیری و کنترل ریسکهای
اعتباری و همین طور تخصیص سرمایه کافی برای پوشش این ریسکها داشته باشند و در صورت لزوم
آموزشهای الزم نیز در این زمینه داشته باشند.

محصوالت جدید پرتفوی اعتباری بانک دارای ریسک بوده ،به همین منظور قبل از ارائه و ابالغ جهت پرداخت
تسهیالت ،خط مشی و رویه مدیریت ریسک این محصوالت تهیه و توسط هیأت مدیره تصویب میگردد.
مواردی همچون هدف از دریافت تسهیالت و منابع بازپرداخت آن ،میزان فعلی حجم تسهیالت دریافتی فرد
حقیقی یا حقوقی ،سابقه بازپرداخت تسهیالت دریافتی ،شرایط پیشنهادی اعطای تسهیالت و میزان و نوع
وثایق پیشنهادی و ...قبل از موافقت جهت اعطای تسهیالت باید بررسی گردد .موارد مذکور به مدیریت ریسک
اعتباری در بانک ایران زمین کمک بسزایی خواهد داشت.
.1.11

نحوه مدیریت تسهیالت غیر جاری

در این بخش تمرکز مطالبات غیرجاری در بخشهای اقتصادی نشان داده میشود .دراین راستا بانک ایران
زمین با توجه به میزان اهمیت به نظارت و پیگیری به هنگام مطالبات بانک توسط اداره و کمیته وصول
مطالبات پرداخته و در صورت عدم نتیجه گیری از پیگیری انجام شده با مشتری ،پرونده به مدیریت امور
حقوقی بانک ارجاع و اقدامات اجرایی و قضایی بر طبق قوانین و مقررات انجام و بر حسب مورد منجر به تملیک
و یا نقد نمودن مطالبات از طریق وثایق میگردد.
علی ایحال در بانک ایران زمین اقدامات زیر برای مدیریت تسهیالت غیرجاری و میزان ذخائر صورت میپذیرد:
 .3طراحی ساز و کار و ساختار اجرایی وصول مطالبات و تدوین دستورالعمل اجرایی برای وصول مطالبات از
طریق شعب ،سرپرستیها و مدیریت اعتباری.
 .0تشکیل و برگزاری منظم جلسات کمیته پیگیری وصول مطالبات برای وصول مطالبات کالن.
 .1برقراری ارتباطات فعال با مدیونین جهت تسویه مطالبات بانک.
 .،تهیه گزارشهای منظم از وضعیت ذخائر ،وثایق ،میزان مانده مطالبات جاری و غیرجاری به ازای هر گروه
مشتریان و بخش های اقتصادی توسط اداره ریسک برای مدیران ارشد بانک جهت ارزیابی نحوه مصرف
تسهیالت.
 .5تهیه گزارشهای تحلیلی در راستای مدیریت تسهیالت غیرجاری شامل تحلیلی رفتار بازپرداخت مشتری
برای پیشبینی میزان مطالبات غیرجاری توسط این اداره.

شرح

مانده مطالبات غيرجاري
2011/21/03

2018/21/11

صنعت

4،4،،24

4،،،،06

مسکن

3،445،300

0،321،264

بازرگانی

0،،00،61،

0،،24،36،

خدمات

3،005،،11

3،425،620

کشاورزی

330،161

353،،54

مجموع

373،17238

،73127،03

 .1ریسک نقدینگی
 .1.1سیاست ها و خط مشیهای مدیریت ریسک نقدینگی

در حال حاضر بانک ایران زمنی اقدام به مدیریت مستمر ریسک نقدینگی از طریق محاسبه شاخصهای
استاندارد و همچنین نسبتهای مورد نیاز جهت مدیریت بهینه ریسک مینماید .همچنین بانک در حال تدوین
و تصویب ساختار بهینه مدیریت ریسک نقدینگی در چارچوب ساختار سازمانی بانک بوده تا در پی آن وظایف
تمامی واحدهای بانک را در قبال مدیریت این ریسک ابالغ نماید .سیاست کلی بانک در قبال ریسک نقدینگی،
پایش وضعیت داراییها و بدهیهای بانک جهت حفظ سطح قابل اطمینانی از نقدینگی است که این مهم از
طرق ذیل حاصل میشود:
 .3نظارت مستمر بر جریانات ورودی و خروجی آتی بانک جهت آگاهی از نیاز نقدینگی در صورت کسری
وجوه یا فراهم آوردن شرایط بهینه سرمایهگذاری درصورت مواجهه با مازاد وجوه.
 .0بررسی مستمر نسبتهای نقدینگی و تعیین حدود مناسب ،جهت اتخاذ تصمیمهای مورد نیاز در صورت
نقض حدود هر یک از نسبتها.
 .1بررسی مستمر انواع گزارشهای تمرکز جهت جلوگیری از تجمع حجم زیاد نقدینگی در محصوالت ،گروه
مشتریان و یا مناطق.
.1.1

واحد های اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی

اداره ریسک به عنوان واحد اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی در بانک ایران زمین ،مسئولیت ایجاد گزارشهای
اندازهگیری ریسک نقدینگی را بر عهده دارد .این اداره با استفاده از خروجی استاندارد در حوزه ریسک نقدینگی
در کنار برخی گزارشهای دریافتی از معاونت مالی اقدام به تهیه گزارشهای تحلیلی جهت ارائه به مدیریت
بانک مینماید .مدیریت در حال حاضر در قالب کمیته عالی ریسک گزارشهای فوق را بررسی و نسبت به
اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای مدیریت بهینه ریسک نقدینگی اقدام می نماید.

.1.1

ترکیب ،میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن.
2018/21/11
شرح

مبلغ دفتري

کمتر از یک ماه

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری

،2،460،135

،2،460،135

سپردههای مشتریان
حقوق صاحبان سپردههای سرمایهگذاری
مجموع

بين  2الی  0ماه

بين  0ماه الی  2سال

 2الی  9سال

باالتر از  9سال

بدون سررسيد مشخص

31،052،325
102،263،4،5

3،505،646

35،2،2،235

121،،22،45،

35،622

31،052،325
132

08073307299

9272187281

2973037329

03070117390

297،11

2071937939

مبلغ دفتري

کمتر از یک ماه

بين  2الی  0ماه

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری

00،622،552

00،622،552

سپردههای مشتریان
حقوق صاحبان سپردههای سرمایهگذاری
مجموع

2011/21/03
شرح

بين  0ماه الی  2سال

 2الی  9سال

باالتر از  9سال

بدون سررسيد مشخص

1،،،65،663
،66،056،046

11،204،503

51،256،646

102،462،،06

100،255

-

1،،،65،663
43،042،526

90973017381

93781373،2

90739،7،3،

0117383701،

0117199

-

197،997031

2011/21/03

شرح

مانده

درصد سهم

سپرده بلندمدت

،36،060،532

631،

سپرده کوتاه مدت

42،26،،051

3312

سپرده کوتاه مدت ویژه

،24

212223

سپرده دیداري

06،620،2،3

514

سپرده پس انداز

3،646،116

21،

سایر سپرده ها

1،235،520

216

جمع

530،6،1،312

322

سپرده پس انداز
%3
سایر سپرده ها
%2

سپرده دیداري
%3

سپرده کوتاه مدت
ویژه
%3
سپرده کوتاه مدت
%21

سپرده بلندمدت
%82

درصد سهم سپردهها2011-

.1.1

برنامه تداوم فعالیت

از آنجاییکه گزارش مفصل از وضعیت داراییها ،سپردهها ،هزینهها و درآمدها و سودآوری بانک به مدیران ارشد
بانک ارسال میگردد ،گزارش مذکور مبنای مهمی برای تصمیمات مرتبط با توسعه فعالیت بانک خواهد بود.
ریسک نقدینگی در اثر شکاف زمانی بین سررسید تعهدات و سررسید داراییها با سررسید بدهیها به وجود
میآید و بانک را با خطر کمبود نقدینگی در راستای ایفای تعهدات کوتاه مدت خود مواجه مینماید.
محاسبات نقدینگی طبق دستورالعمل بال شامل نسبت پوشش نقدینگی می باشد که قابلیت بانک برای پوشش
خروج سپرده ها در شرایط بحرانی برای مدت  12روز آتی را نشان میدهد .طبق دستورالعمل "حداقل الزامات

مدیریت ریسک نقدینگی" نسبت مذکور میبایست باید حداقل  42درصد بوده و طی دوره گذار  ،ساله به
 322درصد برسد.
.1.1

برنامه مقابله با بحران (آزمون تنش کفایت نقدینگی)

بانک ایران زمین با پایش مستمر داراییها و بدهیها و حفظ تعادل مابین جریانات ورودی و خروجی ناشی از
مطالبات و تعهدات آتی و همچنین با در نظر گرفتن نیازهای نقدینگی پیشبینینشده احتمالی اقدام به حفظ
میزان نقدینگی بانک در سطحی قابل اطمینان میکند و نسبت به حفظ سپرهای نقدینگی مابین حدود تعیین
شده از جانب مدیریت اقدامات الزم را لحاظ مینماید .در زمینه مقابله با بحرانهای احتمالی بانک ایران زمین
اقدام به تعریف سناریوهای مختلف وضعیت داخلی بانک در کنار وضعیت کالن اقتصادی نموده که در این بین
سناریوهای بحرانی مهمترین نقش را ایفا میکنند و در قالب آزمون بحران مورد بررسی قرار میگیرند .خروجی
حاصل از این آزمون تعیین سطح مناسب برای نگهداری داراییهای نقدشونده با کیفیت جهت مقابله با
سناریوهای بحرانی احتمالی است.
.1.1

روش سنجش ریسک نقدینگی

سنجش ریسک نقدینگی بر اساس چندین مدل سنتی و مدل های بال صورت می گیرد .مدلهای سنتی آن
در قالب شاخصها و نسبتهای مدیریت ریسک اندازهگیری و پایش میشود که از جمله مهمترین شاخصها
و نسبتها میتوان موارد زیر را برشمرد:
 .3شاخص تطابق جریانات نقد ورودی و خروجی.
 .0نسبت خالص تسهیالت اعطایی به کل سپردهها.
 .1نسبت دارایی با نقدشوندگی باال به کل داراییها.
 .،گزارشهای تمرکز نقدینگی در بخشها و مناطق.
یکی دیگر از نسبتهای اشاره شده در بال نیز ،محاسبه نسبت پوشش نقدینگی یا همان  LCRبوده که قابلیت
بانک برای پوشش خروج سپردهها در شرایط بحرانی برای مدت  12روز آتی را نشان میدهد.
.1.1

ساز و کارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی

مهمترین اقدام بانک ایران زمین در زمینه پایش ریسک نقدینگی ،ایجاد گزارش برنامه احتیاطی جهت مقابله
با بحرانهای نقدینگی احتمالی است .طی این گزارش حجم داراییها با قابلیت نقدشوندگی باال در قالب
سپرهای نقدینگی تحت نظارت قرار میگیرند تا در صورت نیاز آنی بانک به نقدینگی با مشکل کمبود وجوه
مواجه نگردد .همچنین با استفاده از شاخص تطابق جریانات نقد ورودی و خروجی نیاز آنی نقدینگی بانک
مورد بررسی قرار میگیرد .در صورتی که نیاز به تأمین مالی جهت مواجهه با تعهدات آتی بانک وجود داشته
باشد با استفاده از خطوط اعتباری موجود اقدام به تأمین وجوه مورد نیاز میشود در این راستا امکانسنجی

دریافت تسهیالت از بازار بینبانکی یکی از نقشهای کلیدی را ایفا میکند همچنین در صورتی که طی بازه
مشخصی از آینده مازاد نقدینگی وجود داشته باشد برنامهریزی برای سرمایهگذاری بهینه این وجوه انجام شده
تا بتوان بیشترین منفعت را از وجوه در دسترس بانک حاصل نمود .از سوی دیگر بررسی وضعیت مالی بانک،
گزارشهای تمرکز و همچنین پایش مشتریان بانک بصورت مستمر ،کمیتهها و واحدهای درگیر در حوزه
مدیریت ریسک نقدینگی را در راستای اتخاذ تصمیمات راهبردی جهت افزایش سودآوری بانک کمک مینماید.
 .1ریسک عملیاتی
.1.1

برنامه تداوم فعالیت

ریسک های عملیاتی مرتبط با خسارات فیزیکی و همچنین حملههای سایبری و مخرب وارده بر سیستمهای
اطالعاتی بانک با ایجاد دیتا سنتر تعدیل و کنترل می گردد.
بانک ایران زمین برای کنترل ریسک های عملیاتی و تخصیص سرمایه در حال پیاده سازی سامانه مدیریت
ریسک عملیاتی و جمع آوری داده های مورد نیاز برای محاسبه ریسک عملیاتی بر اساس شاخص پیشرفته
میباشد.
.1.1

تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی

بانک ایران زمین با اعمال سیاست مکانیزاسیون عملیات جاری کسب وکار خود و با علم به این نکته که هر
اندازه عملیات به صورت دستی صورت پذیرد ،احتمال وقوع رویدادهای ناشی از خطاهای سهوی و عمدی
نیروی انسانی بانک افزایش می یابد ،اقدامات زیر را در راستای سیاستهای مذکور انجام داده است:
 .3مستندسازی کلیه فرآیندها و رویه های اجرایی بانک به جهت شناسایی و تقویت کنترل های داخلی
 .0کنترل سطوح دسترسی افراد در استفاده از قابلیتهای نرم افزارهای بانک بر اساس مصوبات کمیته سطح
دسترسی.
 .1استفاده از سیستمها و نرم افزارهای پشتیبان تصمیمگیری در فرآیند اعطای تسهیالت به ویژه ارزیابی
مشتریان.
 .،محدود سازی سقف معامالت تعیین شده برای هر یک از ارکان اجرایی بانک در نرمافزارها مبتنی بر
سیاستهای اعتباری و ارزی.
 .5انجام تمام معامالت تعیین شده برای هر یک از ارکان اجرایی بانک در نرم افزارها مبتنی بر سیاستهای
سپردهای ،اعتباری و ارزی در شعبه و ستاد.
 .4استفاده از سامانه های استعالم چندگانه در سطح شعبه ها برای احراز هویت و اصالت مشتریان و شناسایی
افراد ممنوع المعامله.

.1.1

تمهیدات مقابله با بحران

بحرانهای ناشی از عملیات بانکی را میتوان به گروههای زیر تقسیمبندی نمود :بحران ناشی از اختالل در
سیستمهای امنیت اطالعاتی ،بحران ناشی از اختالل در خطوط ارتباطات اطالعاتی ،بحران ناشی از صدمه
دیدن فیزیکی سیستم اطالعاتی بانک و مواردی از این دست که برای مقابله با این مشکالت بانک به ایجاد
دیتا سنتر پرداخته و همچنین به برگزاری دوره های آموزشی برای وقایع بحرانی میپردازد.
.1.1

روش سنجش ریسک عملیاتی

در خصوص سنجش ریسک عملیاتی از روش شاخص پایه استفاده شده است .بر اساس رویکرد پایه%35 ،
میانگین درآمدهای سه سال اخیر بانک را به عنوان سرمایه پوششی جهت ریسک عملیاتی بانک در نظر گرفته
میشود.

.1.1

میزان سرمایه الزم برای پوشش ریسک عملیاتی
سرمایه در معرض ریسک عملياتی

روش اندازه گيري
2011/21/03
روش پایه

.1.1

9372037120

ساز وکارهای کنترل و پایش ریسک عملیاتی

اداره ریسک ،گزارشات ریسک عملیاتی را تهیه و پس از ارائه آن در کمیته ریسک و هیأت مدیره ،دستورات
الزم برای ایجاد کنترلهای بهتر را از طریق کمیته ریسک و مدیرعامل دریافت میکند .همچنین مدیریت
بازرسی داخلی و تطبیق نظارت خود را بر عملیات بانکی اعمال و مدیریت ریسک را از مشکالت احتمالی در
عملیات بانکی مطلع می نمایند.

 .1ریسک بازار
 .1.1سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک بازار

سیاست بانک ایران زمین در قبال مدیریت ریسک بازار مبتنی بر ساز و کار پیشگیرانه و کنترل در مواقع
بحرانی می باشد.

مدیریت ریسک بازار در بانک ایران زمین در سه الیه به شرح زیر صورت میپذیرد:
 .3الیه اول :سیاستگذاری و نظارت بر مدیریت ریسک بازار
در این الیه سیاستهای کالن بانک در حوزه مدیریت ریسک از سوی هیأت مدیره به کمیته عالی ریسک
ابالغ میگردد و سپسبر اساس این سیاستها گزارشهای ریسک بازار در مقاطع زمانی مشخص به کمیته
عالیمدیریت ریسک ارائه میگردد.
 .0الیه دوم :مدیریت اجرایی ریسک بازار
کلیه فعالیتهای مربوط به پایش سبدهای معامالتی بانک ،تهیه و ساخت دفتر معامالتی بانک ،انجام تحلیل
سناریو و محاسبات ارزش در معرض در خطر از طریق واحد کارشناسی ریسک بازار بانک در زیرمجموعه اداره
ریسک صورت میپذیرد.
 .1الیه سوم :واحدهای ستادی بانک
کلیه فعالیتهای مربوط به گزارشدهی در خصوص وضعیت داراییهای حساس به نرخ سود بانک ،آخرین
وضعیت داراییهای سریع المعامله و سایر دادهها و اطالعات مرتبط با داراییهای نقدشونده بانک موجود در
دفتر معامالتی از طریق واحدهای ستادی بانک از قبیل مدیریت سرمایه گذاری ،معاونت مالی و پشتیبانی و
معاونت ارزی و بین الملل صورت میگیرد.
.1.1

روش سنجش ریسک بازار

در بانک ایران زمین برای سنجش ریسک بازار اقدامات زیر صورت میگیرد:
 .3پایش وضعیت سبد سرمایهگذاری داراییهای قابل معامله بانک در بازارهای مالی بر اساس سنجههای رایج
ریسک.
 .0استفاده از روشهای ذکر شده در اسناد بال  1برای محاسبه سرمایه در معرض خطر داراییهای موجود
در سبدهای معامالتی بانک.
 .1تحلیل ارزش در معرض خطر سرمایهگذاری در سهام و سایر سرمایهگذاریهای بازار.

میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار

.1.1

ریسک ارز

ریسک سهام
ارزش در

سرمایه مورد

ارزش در

سرمایه مورد

معرض خطر

نیاز

معرض خطر

نیاز

مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش
ریسک بازار

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

مدل شبیهسازی تاریخی

335،563

1،4،6،1

*

*

1،4،6،1

مدل مونت کارلو

3،600،،00

5،346،044

*

*

5،346،044

مدل میانگین ساده

3،،16،242

،،134،662

*

*

،،134،662

روش اندازه گیری

بر اساس جدول فوق ،میزان ارزش در معرض خطر و سرمایه پوششی مورد نیاز بر اساس سه روش آماری
شبیهسازی تاریخی ،مونت کارلو و میانگین ساده برآورد گردیده است .از آنجاییکه بانک ایران زمین ،تاکنون
فعالیت ارزی نداشته است لذا میزان ریسک ارز در برآورد صورت گرفته لحاظ نشده است.
میزان اقالم در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز ،سهام ،نرخ سود و نظایر آن

.1.1

ارقام به ميليارد ریال
2088
388
288

…9

280

1،2

193

1،،

00
08 3

1

1395/12/30
سایر

واسطهگري مالی

8

1

1396/12/29

3

020
0
23

3

1397/12/29

صنایع پتروشيمی 7شيميایی و فرآوردههاي نفتی

0

3

1398/12/29

91

0

0
3

1399/12/30

صنایع معدنی و فلزي

خودرو و قطعات

2333
2033
2133
2333
833
333
033
133
3

 .1وضعیت نسبت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی در معرض ریسک ،میزان و ساختار سرمایه ،سرمایه نظارتی
و نسبت کفایت سرمایه مطابق با آیین نامه کفایت سرمایه
2011/21/03
شرح – سرمایه نظارتی

مبلغ

سرمایه الیه یک
سرمایه پرداخت شده (منابع تأمین شده توسط سهامداران) -به کسر سرمایه تأمین شده از محل مازاد
تجدید ارزیابی داراییها
صرف سهام
سود (زیان) انباشته

،،222،222
-306،662،666

اندوخته قانونی

325،216

اندوخته احتیاطی

15،061

سایر اندوختهها
جمع سرمایه الیه یک قبل از اعمال تعدیالت نظارتی

-30،،402،446

کسر می شود :تعدیالت نظارتی

-

بهای تمام شده سهام خزانه

-

بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحدهای
تابعه قرار دارد

-

داراییهای نامشهود به استثنای «سرقفلی محل کسب و پیشه (حق کسب و پیشه)»

-316،143

حداقل بهای تمام شده سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری و یا نهادهای مالی غیرتابعه

-42،323

 ٪52ارزش دفتری سرمایهگذاریهای خارج از حدود مقرر

-414،615

سایر تعدیالت به تشخیص بانک مرکزی

-615،026

جمع تعدیالت نظارتی
سرمایه الیه یک پس از اعمال تعدیالت نظارتی

-305،،4،،24،

سرمایه الیه دو

-

بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه اعتباری و صرف آنها و سایر بدهیها پس
از احراز شرایط مقرر

-

ذخیره مطالبات مشکوك الوصول عام تا سقف  05/3درصد دارایی های موزون شده به ریسک اعتباری

6،4،316

مبلغ تعدیل شده حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت  ،سهام و اوراق بهادار

-

جمع سرمایه الیه دو قبل از اعمال تعدیالت نظارتی

-

کسر می شود :تعدیالت نظارتی
 ٪52ارزش دفتری سرمایهگذاریهای خارج از حدود مقرر

-414،615

سرمایه الیه دو پس از اعمال تعدیالت نظارتی

322،121

سرمایه الیه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی
سرمایه نظارتی

-305،،4،،24،

نسبت کفایت سرمایه بر اساس دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری در تاریخ
 6231/2/32به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در قالب بخشنامه شماره  31/666131مورخ  6231/4/61بانک
مرکزی به شبکه بانکی ابالغ شده است .همچنین نسخه اصالحی محاسبه نسبت مذکور در اسفند ماه سال  6231جهت
محاسبه به روش جدید با اعمال تغییرات به بانکها ابالغ گردیده است .محاسبات مربوطه بر اساس آخرین ویرایش اشاره
شده به شرح جدول ذیل برای سال  6233ارائه شده است:
سرمایه نظارتی
داراییهاي موزون به ریسک اعتباري
داراییهاي موزون به ریسک بازار
داراییهاي موزون به ریسک عملياتی

2011/21/03
0،173،37830
،
9372037120

جمع دارایی هاي موزون به ریسک

009712972،8

سرمایه نظارتی

-21970307130

نسبت سرمایه الیه یک به دارایی موزون به ریسک

-1888

نسبت کفایت سرمایه  -درصد

-1888

