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  مقدمه

ن بیر شده، ابزار مالی منتشها، کشورها یا در مورد اعتبار شرکتبا کاهش اطلاعات نامتقارن  بندیرتبهموسسات 

. نندکنقش کلیدی را در بازارهای مالی ایفا می دهندگان از یک طرف و ناشران ابزار مالی در طرف دیگر، وامگذاران و سرمایه

در معماری جدید بازارهای و  اندهتوسعه پیدا کردبندی با جهانی شدن اقتصاد و جریان تامین مالی نقش موسسات رتبه

 .کنندمیها ایفا تها و دولتری در مدیریت ریسک اعتباری شرکتنقش مهممالی، 

 یهارشد بانکا ندگانیمرکب است از نما تهیکم نی( است. الل )بازبا تهی، کم ینظارت بانک یالملل نینهاد ب نیتریعال

سوئد،  ،سیئسو ،ایالات متحدهفرانسه،  ا،یتالیاز جمله: آلمان، انگلستان، ا ایدن یعمده صنعت یهااز کشور یتعداد یمرکز

 یمئدا انهرخیبه عنوان دب یالملل نیب یها هیبار توسط بانک تسو کیهر سه ماه  ولاکه معماست ، کانادا و لوکزامبورگ ژاپن

ازل معروف ب تهیبه کم تهیکم نیجلسات مذکور در شهر بازل ا لیتشک لیگردد. به دلیم لیتشک سیئآن در شهر بازل سو

ن آ یهاهیتوص یبه اجرا موظف یطور ضمنه عضو ب یاکثر کشورها و ستین یقدرت قانون یبازل دارا تهیشده است. کم

 الس این کمیته از است. بردن درک موجود در خصوص مسائل نظارت بانکی در سراسر جهان بالا این کمیتههدف  هستند.

های مورد نیاز های نظارتی در حوزهاصول راهبردی و استانداردهایی را به منظور تدوین و ارائه جلسات و کنفرانس 1994

ترین از مهم را در پی داشته است. IIIو  I ،IIبازل سندهای تصویب تدوین و است. این جلسات، صنعت بانکداری برگزار کرده

  .استو نظم بازار سرمایه، نظارت ن ارکااقدامات این کمیته، تهیه و انتشار 

بندی اعتباری های موسسات رتبهکه از رتبه، IIIو  IIبازل  سندهایدر سرمایه برای ی یف و تبیین استانداردهایبا تعر

، تقویت تهگذشیش از بمالی دنیا -بندی اعتباری در محیط اقتصادیکنند، نقش موسسات رتبهبرای این منظور استفاده می

ا، در نظر هبندی مشتریان بانکرتبه هایی را برایسهیلات بانکی، مشوقاز طرفی رکن سرمایه با تمرکز بر روی ت. ه استشد

 گرفته است.

بندی بر و در نهایت تاثیر رتبه IIIو  IIبخصوص بازل  ،بازل سندهایبندی اعتباری در جایگاه رتبهدر این مقاله، 

 گیرد. مورد بررسی قرار میعملکرد بانکی 
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 اعتباری بندیرتبهاعتباری و موسسات  بندیرتبه

به ست ا یمالتعهدات  یفایدر ا یناشر ابزار بده لیو تما ییدر رابطه با توانا بندیرتبهنظر موسسه  ،یرتبه اعتبار

با  ندیبرتبهناشر اوراق بهادار است. موسسات  اینهاد  کیاعتبار  زانیدرباره م یاظهار نظر یاعتبار بندیرتبه گر،یعبارت د

اقتصاد  یبا توجه به وضع کل، بهادار اوراقناشر  ایمالی اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف درباره نهاد  لیو تحل یبررس

-انونهای مختلف قاعتباری بر ناشران به واسطه رویه یهارتبه .ندنمایی( را اعلام میاعتبار سکیو صنعت، رتبه اعتباری )ر

  گذارند.های دسترسی به بازار بدهی، تاثیر میزینهو ه گذاری از طریق تعیین شرایط

گری هستند که هم بر ترکیب سبد ابزاری برای غربال ،هاگذاران یا به عبارتی وام دهندگان، رتبهاز دید سرمایه

 گذارند. گذاری تاثیر میگذاری و هم بر تصمیمات سرمایهسرمایه

 نیرتیدیاز کل یبنداست و امروزه موسسات رتبه هیسرما و یمال یشرط حضور در بازارها شیپ یاعتبار بندیرتبه

را  یگذارهیکمتر سرما ،یجهان یمال یکه در بازارها یبه طور روندیبه شمار م افتهیتوسعه یدر کشورها یمال ینهادها

 .ته باشدنداش یرابطه توجه نیدر ا یبندموسسات رتبه یهابه گزارش یگذارهیسرما نهیکه قبل از انتخاب گز افتی توانیم

-حائز اهمیت است و از این رو بسیاری از مسئولیت ،توسط نهادی مستقل ،اعتباری بندیرتبهگذاران، از دیدگاه قانون

همان طور که در ایران نیز وجود موسسات  اند. بندی برون سپاری کردههای ارزیابی ریسک بدهی را به موسسات رتبه

هادار دستورالعمل شرایط بینی شده است و سازمان بورس و اوراق بقانون اوراق بهادار پیش 21ماده  اعتباری در بندیرتبه

 بندیرتبهسازمان بورس اوراق بهادار،  .ماده تدوین کرده است 69را در اعتباری  بندیرتبهثبت و نظارت بر موسسات 

اشر ن ،یبه موقع تعهدات شخص حقوق یفایراجع به احتمال اموسسه اعتباری اظهارنظر "کند: را چنین تعریف می یاعتبار

 ،نیدمتعه ایمتعهد  لیو تماها  ییمند توانانظام یبررس قیاز طر که گر،یخاص د یتعهد مال ایمانند اوراق بهادار  یابزار مال

 گرددمی شده فیتعر شیاز پ معین و یاختصاص رتبه اعتبارگیرد. منجر به یصورت متعهدات  یفایبه ا

 بازل سنددرباره 

های مرکزی توسط بانکانون گذاری و نظارت های قفعالیتای برای به عنوان کمیته بازل نظارت بانکی کمیته

 های بین المللی و در صنعت بانکداری )به، بعد از اختلالات جدی در ارز1994در اواخر سال  (G-11)ده کشور  هایلتدو
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برگزار شد و  1995لین جلسه در فوریه اوتاسیس شد. ( در غرب آلمان Bankhaus Herstatt بانک ورشکستگی خصوص 

  جلسات به طور منظم سه یا چهار بار در سال تشکیل می شوند.از آن پس 

 Iبازل  سند

د ش یمعرف ایدن یهابازل به بانک تهیتوسط کم یقانون هیاز شروط حداقل سرما یابار مجموعه نیاول 1988در سال 

مقابله با  یبرا یاست که بانک به حد کاف نیا هیسرما تیف از کفامنظور و هدمعروف شد.  Iبازل سند که بعدها به 

 یمقررات 1999. به مرور زمان تا سال ردیقرار نگ یو ورشکستگ یلیتعط طیداشته باشد و در شرا هیسرما یاحتمال یهابحران

د. ها ارائه شبانک یداخل یهابازار و اجازه استفاده از مدل سکیمحاسبه ر ،یبانک نیب هیمطالبات معوق، تسو رهیذخ یبرا

 دهموزون ش یهاییمفهوم دارارا اعلام و  یاساده اریبس حالنیخاص و در ع سکیر بیضر هاییانواع دارا یبازل برا تهیکم

ه ها باید نسبت سرمایه بهای پرخطر ضریب ریسک بالاتری گرفتند و بانکدر این مدل، داراییکرد.  یرا معرف سکیبه ر

های پرخطر های خود را به سمت داراییدرصد را رعایت کنند. در این مدل اگر یک بانک دارایی 8موزون شده های دارایی

اگر  .شودیابد و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه کم میهای موزون شده افزایش مییعنی دارایی ،هدایت کند، مخرج کسر

 را کم کرد. هاییدارا سکیر ایداد  شیبانک را افزا هیسرما دیبا ایدرصد بشود  8کمتر از  هیسرما تینسبت کفا

 IIبازل  سند

را ارائه  هیالزامات سرما دیجد یارهایبازل مع تهی، کم1999-1998در سال  ایآس یدنبال بحران مال به 1999سال  در

استاندارد برای ریسک  معیارهایموسسات مالی را ملزم به استفاده از  ،سنداین شد.  معرفی IIکرد که به عنوان بازل 

 کرد. میعملیاتی ریسک بازار و اعتباری، ریسک 

د. ش فیتعر تینظارت و شفاف ه،یسرما یسه رکن اصل ها،یابیو مطالعات و ارز یبعد از مذاکرات طولان 2114در سال 

 یبرا هیسرما تیفاک ازیو ن یتجار یهایگذارهیسرما سکیمحاسبه ر یسازکسانی یبرا یمقررات 2116در ادامه در سال 

 شد. فیها به صورت محدود تعرکار گونهنیا
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 :IIبازل سند ارکان اصلی 

 حداقل سرمایه )کفایت سرمایه(اول: الزامات  رکن

برای محافظت در برابر سه ای که است، حداقل سرمایهدر مورد حفظ و نگهداری حداقل سرمایه قانونی  رکن سرمایه

 ، مورد نیاز است. ها با آن مواجه هستندکه بانک )ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و ریسک بازار(، جزء اصلی ریسک

 است: حاسبهل مطریق قاب چهارجزء ریسک اعتباری از 

  سادهروش استاندارد (Simple Standardized Approach):  در این روش ریسک موزون هر دسته از

 شود.  هایی ثابت در نظر گرفته مینرخ، Iبازل  سندبر اساس ها دارایی

 ( روش استانداردStandardized Approach): ها بر مبنای در این روش ریسک موزون هر دسته از دارایی

 شود. ارزیابی شده، محاسبه میاعتباری مستقل  بندیرتبهای که توسط موسسات رتبه اعتباری

  بندیرتبهروش مبتنی بر ( داخلیFoundation Internal Ratings-Based):  در این روش بانکها به کمک

 مقادیر زیان در صورت نکول( Probability of Defaultسنجش داخلی خود احتمال نکول )های سیستم

(Loss Given Default) در معرض خطر قرار دارد در زمان نکول یک دارایی که بانک  و کل ارزشی از

(Exposure At Defaultرا محاسبه ) کنند. می 

  رویکرد پیشرفته(Advanced Internal Ratings-Based :)بانکها عواملی که در روش  در این روشF-

IRB زنند. های نظارتی تخمین میتایید سیستمکنند را با محاسبه می 

 برای محاسبه ریسک عملیاتی سه روش متفاوت وجود دارد:

 روش شاخص پایه (Basic Indicator Approach): معادل -در این روش مقدار ریسک عملیاتی نرخی ثابت

 از درآمد ناخالص سالانه است.  -درصد 15

  روش استاندارد(Standardized Approach): های دسته از فعالیت در این روش هزینه ریسک عملیاتی هر

 شود. تعریف می کی بر اساس درآمد سالانه آن دسته ضرب در فاکتور ریسک آن فعالیت،بان

 گیری داخلیروش اندازه (Advanced Measurement Approach):  در این روش ریسک عملیاتی با

 شود. های سنجش داخلی بانکها محاسبه میاستفاده از سیستم
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داند، اما روش مطلوب، روش استاندارد را مجاز می روش های داخلی و IIدر نهایت برای محاسبه ریسک بازار، بازل  و

 است.  (Value At Risk)ارزش در معرض ریسک 

و تصحیح شده  منعطفبه سمت قوانین  توسط صنعت بانکداری، از قوانین سلب IIهای بازل اجرای توصیه حیندر 

توسعه مزیت  شوندمیر نوع بانک، به طور خاص طراحی که برای هر دسته ریسک و برای ه هایی، روشکنیمحرکت می

مواجه ی قانونسرمایه  حداقلبا ریسک بالقوه کمتری در ارشی برای هر بانک این است که های مدیریت ریسک سفسیستم

  شوند.می

 نظارت: مدو رکن

ابزار بهتری از آنچه قبلا  به نهاد نظارتی، کهاست به منظور نظارت بر اجرای صحیح رکن اول تعریف شده رکناین 

جهه با ریسک سیستماتیک، ریسک تمرکز، ریسک ادهد. همچنین این ستون چارچوبی برای مودر اختیار داشته، می

  کند. ارائه میاستراتژی، ریسک حسن شهرت، ریسک نقدینگی و ریسک قانونی 

 )شفافیت( بازار نظمسوم:  رکن

جازه بازار اکند که به فعالان ط شدن بازار کمک میاز الزامات افشای اطلاعات به منضبای با توسعه مجموعه رکناین 

ها و در نتیجه کفایت سرمایه فرآیندهای ارزیابی ریسک ها،انواع ریسک سرمایه، دهد که به اطلاعات کلیدی در موردمی

ط اشتراک اطلاعات، ارزیابی بانک توسعنوان  بازار، با شفافیتقانون متمم موسسات و نهادهای مالی دسترسی داشته باشند. 

 . کندو...(  را تسهیل می بندیرتبهدیگر بانکها و موسسات  امل: سرمایه گذاران، تحلیل گران، مشتریان،ش) دیگران

ها معرض آنهایی که بانک در از ریسکبازار به صورت موثر و کارا  ،معیناطلاعات در قالب یک چارچوب با افشای 

 دهد. از طرفی افشای اطلاعات به صورت پیوسته و قابل فهم، قابلیت مقایسه را افزایش می شود وقرار دارد مطلع می

 های کلی مدیریت ریسک کهداف و سیاستخلاصه اهمثل انتشار اطلاعات کیفی  افشای اطلاعات صرف از نظر افشای

ا رموسسات مالی همچنین  رد.اقل دو بار در سال صورت بگین است به صورت سالانه منتشر شود، لازم است که حدممک

  نماید. میند، کنآنچه منتشر میاعتبار و تعداد دفعات ملزم به اتخاذ یک رویه رسمی در مورد 

 

 



 یآن در صنعت بانکدار ریبازل و تاث سندهایدر  یاعتبار بندیرتبه گاهیجا                                                

6  

 

 

 IIIبازل  سند

 تهیمتحده آغاز شد، کم الاتیا یاز بخش بانک 2111-2119 یسالها یجهان که ط یو اعتبار یاز بحران مال پس

آن  لیکه عمده دل گر،ید یاز بروز بحران یریرا با هدف جلوگ دیجد یاز مقررات بانک یابازل، مجموعه ینظارت بر بانکدار

 یبانکها سند، نیا بر اساسکرد.  یو معرف میتنظ IIIتحت عنوان بازل  بود،ها بانک یهایینسبت به دارا هیسرما نییسطح پا

در  یشتریب ییصورت بروز بحران، توانا رو د ندهیبدان معناست که در آ نیشدند، ا یشتریب هیسرما یجهان ملزم به نگهدار

 نداشته باشند. ازیها نکه به کمک دولت یها داشته باشند به طورانیمقابل ز

برای تقویت نظارت،  را نقدینگی جدیدی های کفایت سرمایه واست و استاندارد IIتوسعه چارچوب بازل  IIIبازل  سند

 کند. ی مالی و بانکداری معرفی میهاو مدیریت ریسک همه بخش تنظیم قوانین

 2113مورد تصویب قرار گرفت و از سال  2111تا  2111های التوسط اعضای کمیته بانکداری بازل در س سنداین 

بروز پیدا  2111ای مالی دهه هکه طی بحران وضع شد وانینیبه نواقص ق در واکنش III. الزامات بازل معرفی شد 2115تا 

قویت تجدید اهرم  نسبتنگی و ینقد تعریف نسبتهایقصد دارد الزامات حداقل سرمایه بانکها را به واسطه  IIIکردند. بازل 

 .کند

ر تجدید، موسسات مالی را ملزم به نگهداری سرمایه بیشتر و با کیفیت سرمایه سرمایه و سپرهایجهانی چارچوب 

 کند.معرفی شده بود، می IIآنچه توسط بازل از 

 است حال آنکه پیش از این تاکید بر میزان ریسک بود.تاکید بر بدون ریسک بودن جدید  نسبت اهرمدر 

در صورت برزو بحران های شدید مالی حفظ خواهند  هاسرمایه بانکدهند که های نقدینگی جدید، اطمینان مینسبت

 شد. 

  IIنسبت به بازل  IIIتغییرات بازل 

 IIIالزامات حداقل سرمایه در بازل 

های موزون شده بر اساس ریسک را است که تغییرات بیش از حد داراییاین  IIIدر بازل کلیدی یکی از اصلاحات 

 سرمایه موزون شده بر حسبهای در اوج بحران مالی جهانی، طیف وسیعی از ذینفعان اعتماد خود را به نسبت کاهش دهد.
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ا کند تصورت گرفت کمک می در چارچوب قانونی ی کهنظرید از دست دادند. تجد دادند،یسک را که بانکها گزارش میر 

 های موزون شده بر حسب ریسک، برگرداند.اعتبار را به محاسبات داراییبه وسیله اقدامات زیر، 

 تی ریسک عملیاهای استاندارد برای محاسبات ریسک اعتباری و فزایش استحکام و حساسیت ریسک روشا

 کند. بانک را تسهیل می های سرمایهکه مقایسه بین نسبت

 های داخلی بانکهاهای و مدلمحدودیت استفاده از روش 

  نسبت اهرم موزون شده بر حسب ریسک با تکمیل نسبت سرمایه 

 :کندمیهای سرمایه بیشتر معرفی ا برای تقویت حداقل سرمایه و سپراقدامات زیر ر IIIبازل 

های فشار مالی و اقتصادی دوره طولنظر گرفته شده است که در هایی در برای جذب زیان سپر محافظت از سرمایه

های فشار در دوره درصدی را برای مقاومت 2.5اند که سپر حفاظت از سرمایه کنند. موسسات مالی ملزم شدهبروز پیدا می

. باشددرصد  8درصد بیش از  2.5ها در شرایط عادی باید میزان کفایت سرمایه بانک این بدان معناست کهنگهداری کنند. 

درصد  11.5 ها باید حداقلدرصد حفاظت از سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی است؛ یعنی بانک 2.5هدف از این 

 نرسد. رصدد 8نسبت کفایت سرمایه در شرایط عادی داشته باشند تا در شرایط بحرانی به کمتر از 

رید خدر پرداخت سود نقدی، بازهایی موسسات مالی که سپر محافظت از سرمایه کافی را نگهداری نکنند با محدودیت

 مواجه خواهند شد. هسهام و سهام جایز

یک کشور در اقتصاد داخلی های که با توجه به چرخهدرصد از سرمایه،  2.5بین صفر تا  د چرخه ای سرمایهسپر ض

از رشد  های مرکزی. به کمک این لایه بانکتبر سپر محافظت از سرمایه اس اضافینظر گرفته می شود. این سپر یک لایه 

 .ندشومیکنند و مانع پایین آمدن کیفیت تسهیلات در شرایط خوب اقتصادی جلوگیری می اعطای تسهیلاتسریع 

درصد  5/2بحران،  کیاستمیخطر گسترش س یبزرگ و دارا یهابانک یبرا III که ذکر شد، بازل یبر مقرراتعلاوه

ها به بزرگ شدن بانک قیدرصد(. عدم تشو 15.5 هیسرما تیها در نظر گرفته است )مجموعا کفابانک ریاز سا شتریب هیسرما

 نجات آنها وارد عمل شوند. یها مجبور نشوند برابوده است تا دولت یریگمیتصم نیهدف ا ،از حد شیب

ت درصد باقی مانده است، با افزایش سپر حفاظت از سرمایه، در سطح هشدر حالت عادی  کفایت سرمایهنسبت حداقل 

 حداقل دیها بابانک یعنیبر اساس ریسک باشد.  های موزون شده آندرصد دارایی 11.5ید مجموع سرمایه نهاد مالی با

 درصد نرسد. 8به کمتر از  یبحران طیداشته باشند تا در شرا یعاد طیدر شرا هیسرما تیدرصد نسبت کفا 11.5
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 نسبت اهرم

 بیراکه به ض هیسرما تیکفا دهیچیمحاسبات نسبتا پ علاوه براقل نسبت اهرم معرفی کرده است، یک حد IIIبازل 

هم در نظر گرفته شده که در آن  سکیر بیمحاسبه ساده و بدون ضرا کیمختلف وابسته هستند،  یهاییدارا یبرا سکیر

  یکنترل در مقابل باز یکار نوع نیدرصد باشد. هدف از ا 3از  شیب دیبا هاییآورده و سود انباشته به کل دارا هینسبت سرما

 است. سکیر بیمحاسبه ضرا یها برابانک یداخل یهابا اعداد در مدل

 الزامات نقدینگی

 کند:، دو نسبت نقدینگی معرفی میIIIبازل 

رایی دهد که بانک مقدار کافی از دااطمینان میاین نسبت ، (Liquidity Coverage Ratioنسبت پوشش نقدینگی )

 در اختیار دارد. را مقاومت در شرایط بحران روز  31برای هایی با نقد شوندگی بالا، 

تامین مالی فعالیت با ایجاد انگیزه این نسبت  ،(Net Stable Funding Ratioنسبت خالص سرمایه گذاری با ثبات )

نابع مدر این نسبت، مدت تر می شود.  زمانی بلند های افق ثبات تر، باعث افزایش مقاومت بانک دربا با منابع  بانکیهای 

بات ابع با ث. منشودیم دهیدراز مدت سنج ایبانک به منابع با ثبات  ازیو در مقابل، ن شوندیم یبندبانک از نظر ثبات طبقه

  فراهم کند. خود مدت دراز یازهاین یبرا یپوشش کاف دیبانک با

 های قراردادتغییرات ریسک اعتباری طرف

و الزامات  (Credit Value Adjustment) ای پوشش ریسک تعدیل ارزش اعتبارالزامات سررمایه ای را بر IIIبازل 

های تجاری گذاریشررایط بسیار سختی برای سرمایه 3بازل  در. کندها معرفی میداری بانکبنگاهسررمایه بالاتری را برای 

کند. کمیته بازل ها میگذاریها را مجبور به خروج از این نوع سررررمایهشرررده کره عملا بانکداری در نظر گرفترهو بنگراه

سررهام درصرردی برای داشررتن عمده  1251داری منع نکرده، اما در مقابل ضررریب ریسررک ها را از بنگاهمسررتقیما بانک

های گذاریدرصدی این است که منابع برای سرمایه 1251معنی ضریب ریسک  های تجاری در نظر گرفته اسرت.رکتشر

ای هگذاریسایر سرمایه. گذارانهای تجاری باید توسط خود سهامداران بانک تهیه شود نه از منابع سپردهعمده در شرکت

ها را مجبور درصرد( هستند و عملا سهامداران بانک 611درصرد تا  311بورسری هم دارای ضررایب ریسرک بالایی )تقریبا 

 .های بورسی پرهیز کنندگذاریکند که از سرمایهمی
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 اعتباری بندیرتبهو  IIIو  IIبازل  سندهای

ر اند، داعتباری مستقل ارزیابی شده بندیرتبههای اعتباری که توسط موسسات های اخیر استفاده از رتبهر دههد

های بارز این مورد، قوانینی است که توسط کمیته بازل ایش پیدا کرده است. یکی از نمونهگذاری صنعت بانکداری افزقانون

II  کند. های موجود در صنعت بانکداری، مرتبط میریسک بامنتشر شده و تعیین حداقل سرمایه قانونی را 

را در ارزیابی ریسک اعتباری در صنعت بانکداری تقویت  بندیرتبهنقش موسسات  IIIو به تبع آن بازل  IIبازل 

آنچه بق طاعتباری و فرهنگ اعتبار را تسهیل کنند.  بندیرتبهند و به کشورها انگیزه دادند تا روند توسعه موسسات کرد

بازار(  سازی و اجرای رکن اول )رکن سرمایه( و رکن سوم ) نظمذکر شد پیاده IIIو  IIبازل  سندهایدر بخش معرفی 

 در محیط اقتصاد جهانی و کشورها شد. اعتباری  بندیرتبه موجب پر رنگ شدن و تقویت نقش موسسات

 اعتباری بندیرتبهو  IIIو بازل  IIبازل  )رکن سرمایه(  رکن اول

اعتباری تعریف کرد.  بندیرتبه، نقش جدیدی را برای IIتغییرات قوانین در الزامات سرمایه بانکها بر اساس بازل 

های مالی اجازه داد نهادها و ، به بانکIIبازل  اولرکن  برای تعیین ریسک اعتباری بر اساس (SA) اجرای روش استاندارد

، به دمورد ارزیابی قرار گرفته بودن اعتباری مستقل بندیرتبهرا که توسط موسسات گان دهای منتشر شده وام گیرنتا رتبه

سبت نمحاسبه ها در برای تعیین وزن ریسک داراییبه عبارت دیگر، استفاده کنند. ها داراییهر دسته از  عنوان وزن ریسک

  های اعتباری آنها استفاده کرد.ز رتبهتوان امی های مختلف وام گیرندگان،برای دستهکفایت سرمایه 

 هاهای اعتباری برای بانکمزیت استفاده از رتبه

وام دهی از اهمیت  یگیری آنها براسرمایه قانونی بانک ها در تصمیم نقشبازل یک تا سه،  سندهایپس از معرفی 

 کند. یایفا مدارایی  ساختار گیری در خصوصتصمیم برایترین نقش را سرمایه بانک مهم هشد به نحوی کخاصی برخوردار 

ه متر از حد نصاب قانونی در نظر گرفتهایی با نسبت کفایت سرمایه کی که قوانین بانکی برای بانکیهامحدودیت

محدودیت در تقسیم سود، ممنوعیت افزایش سرمایه از محدودیت در اعطای تسهیلات و تعهدات مالی کلان، است، مثل 

 خرید سهام، شاهد این مدعاست. سود انباشته و بازطریق 

ر مشتریان در نظ بندیرتبههایی را برای ، با تمرکز بر روی تسهیلات بانکی، مشوقIIIو به تبع آن بازل  IIبازل  سند

 گرفته است. 
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بر اساس میزان که های بانک داراییاز تقسیم سرمایه بانک بر های محاسبه کفایت سرمایه، که با توجه به روش

یت اکفاز ریسک یک دارایی کمتر باشد، بانک هر چه آید. موزون شده، به دست می)اعتباری، عملیاتی، بازار( آنها ریسک 

ی بر اساس رتبه اعتباری تعیین بر اساس روش استاندارد، وزن هر دارایسرمایه بهتری برخوردار خواهد بود. از آنجا که 

شود، دارایی با رتبه اعتباری بهتر ریسک کمتر و در نتیجه وزن کمتری در محاسبات کفایت سرمایه خواهد داشت و می

 نسبت کفایت سرمایه بانک بهتر خواهد شد. 

یان در صورتی که بانک، رتبه اعتباری متقاضیکی از طبقات دارایی بانکها است،  تسهیلات اعطایی بانکاز آنجایی که 

اعطا کند که رتبه اعتباری بالایی )ریسک نکول کمتر( دارند، در این وام را در نظر بگیرد و تنها به متقاضیانی تسهیلات 

یشتر اعطای وام بامکان  رمایه بانک کمتر خواهد شد و در نتیجه بانک،صورت وزن تسهیلات در محاسبات نسبت کفایت س

 و به تبع آن، کسب درآمد بیشتر را خواهد داشت.

که توانایی و تمایل بیشتری در پرداخت تعهدات  گیرندگانیوام به وام  اعطایبه دلیل اقتصاد کلان، از دید  علاوهبه

 های کارای اقتصاد خواهد شد. قسمتتخصیص منابع مالی به مالی خود دارند، موجب 

 اعتباری بندیرتبهو  IIIو بازل  IIبازل  بازار(  )شفافیت رکن سوم

ها، با مدل اعتباری بندیرتبه، موسسات کنندکه در راستای شفافیت بازار فعالیت میعلاوه بر بازیگران بین المللی 

در ارائه اطلاعات به فعالان و ناظران  را ها و نظرات خود نقش مهمیسیعی که در اختیار دارند با رتبهو یهادادهها و تحلیل

های های مالی مختلف و اقتصادبازار در سیستم فعالینبسیاری از ، IIکنند. به خصوص پس از معرفی بازل بازار ایفا می

 وفق دادند.  مبتنی بر رتبه هایخود را با استاندارد ،متفاوت

 اعتباری بندیرتبهو بانک مرکزی ایه مدستورالعمل محاسبه کفایت سر

آئین نامه سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری و آئین نامه کفایت  "با عنوان دستورالعمل محاسبه کفایت سرمایه 

 این دستورالعمل باشد.  بتصوی 25/11/1382ای پول و اعتبار در تاریخ توسط شور "(بانکهای دولتی و غیردولتی)سرمایه 

های بانک با ریسک آنها، ریسک واحدی را ، برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه و موزون کردن داراییIبازل  سندتوجه به 

، این 1396سال تا بانکهای ایران، نسبت کفایت سرمایه مبنای محاسبه ظر گرفته بود. برای هر طبقه از دارایی در ن

 دستورالعمل محاسبه "با عنوان ای پول و اعتبار دستورالعمل جدیدی را ، شور23/13/1396در مورخ دستورالعمل بوده است. 
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تحت عنوان  IFRS-15این دستورالعمل بر گرفته از سند تصویب کرد.  "سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری

دستورالعمل  این است. IIIو  IIبازل سندهای و  "استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی"

موظف درصد شود،  8کمتر از  ها و موسسات اعتباریبانکنسبت کفایت سرمایه تاریخ ابلاغ لازم اجرا بوده و چنانچه از 

که حداقل  هاییبانکهایی را برای بانک مرکزی محدودیتدرصد برسانند،  8ساله به  5هستند نسبت مذکور را طی دوره 

کاهش حدود احتیاطی مثل: تسهیلات و تعهدات کلان، ممنوعیت  در نظر گرفته است، از جمله: ،نیستند کفایت سرمایه را دارا

 11ار بین بانکی، سلب صلاحیت مدیران، ممنوعیت پرداخت پاداش به هیات مدیره و پرداخت سود حداکثر فعالیت در باز

 درصدی.

ها در ریسک آنوزن اعتباری وام گیرندگان به منزله از رتبه  ، IIIو  IIبازل  سندمنطبق با در این دستورالعمل 

ر مالی وام گیرندگان و ناشران ابزا های اعتباریرتبهتنها است. با این تفاوت که محاسبه نسبت کفایت سرمایه استفاده شده

(، Standard & Poor’sاستاندارد اند پورز )اعتباری  بندیرتبهموسسات  توسطها های آنرتبهکه شناسد را به رسمیت می

  باشند.  شده، ارزیابی (Moody’s( و مودیز )Fitch)فیچ 

 نتیجه گیری

 ذارانرمایه گعاتی میان سلاتقارن اط عدم کاهش به و می کند ایفا ینقش اساس پولی و مالیبندی اعتباری در بازار  رتبهامروزه 

 و طلاعاتیا کارایی از اعم بازار، کارایی اریاعتب رتبه بندی. می شود منجر و اعطا کننده تسهیلات )بانکها( با وام گیرندگان ناشرانبا 

 هاعتباری خود را به سرمای صلاحیتتا  می آورد فراهم را امکان اینو متقاضیان منابع  رانزیرا برای ناش می دهد؛ افزایش تخصیصی را

ه ب بندی با ارائه اظهارنظر بی طرفانه، کارشناسانه و قابل اتکاموسسات رتبه کنند و به این ترتیب، اعلام یا اعطا کننده منابع گذاران

 .کند صورت بهینه کمک می تخصیص سرمایه به

ای یژهوو نقش ، جایگاه (افشا اطلاعات) سرمایه، نظارت و شفافیت حداقل الزامسه  طرحبازل با کمیته از سوی دیگر  

رفی در رکن سرمایه، با معصنعت بانکداری تعریف نمود. مزبور در  تحقق اهداف سند بندی اعتباری دررا برای موسسات رتبه

در را این فرصت ، IIIو به تبع آن بازل  IIبازل رتبه اعتباری به جای ضریب ریسک در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، 

 بانکها با در رکن شفافیت بازار، همچنین عمل کند. تر و دقیقتر دهد تا در اعطای تسهیلات موفقبانک قرار میاختیار 
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استفاده از خدمات موسسات رتبه بندی در اعطای تسهیلات و همچنین اخذ رتبه اعتباری برای خود بانک و تلاش برای 

 .دارا هستندمالی  افشا اطلاعات در بازارهایشفافیت و  نقش کلیدی درایجاد دستیابی به رتبه های بهتر،

 در کنار حجم وسیع مطالباتمنابع معتبر به  دسترسی محدود متقاضیان ، ی ایرانمالی و اقتصاد یفضا با تحلیل

موسسات رتبه بندی و بانکها را بیش از پیش ضروری ساخته  معوق و مشکوک الوصول در شبکه بانکی، تعامل و همکاری 

راهم ف را این امکانق بهادار، شروع فعالیت شرکتهای رتبه بندی ایرانی تحت نظارت سازمان بورس و اورارسد  به نظر می و

الزامات نظارتی و  اعتباری،های ی اجرای صحیح و اصولی دستورالعمل، براو اعتباری ها و موسسات مالیبانک آورد تامی

، استفاده اندمورد ارزیابی قرار گرفتهبندی رتبه شرکتهایهای اعتباری که توسط ، بتوانند از رتبهIIIو  IIبازل کفایت سرمایه 

، تسهیل فرآیند تامین مالی برای بنگاه ها ، فزایش شفافیت او  منجر به بهبود فضای کسب و کاراین مهم در نهایت نموده و 

 گردد.و مالی کشورگسترش فضای اعتماد پولی 


