مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به  29اسفند 1397
ردیف

سرفصل اطالعات

انتشار

1

مشیهایاعتباری
هاوخط 


سیاست

بانکمشترکایرانوونزوئالسیاستهایاعتباریخودرادرچارچوبقوانینومقرراتمصوببانکمرکزیج.ا.اتعریفمیکند.
رویکردعمدهاینبانکارائهانواعخدماتوتسهیالتبانکیبهاشخاصحقوقیجهتبرآوردننیازهایمالیآنهادرقالبتسهیالت
ریالیوارزیمیباشد.سیاستهاوخطمشیهایاعتباریبانکبالحاظآخرینبخشنامههاودستورالعملهایابالغیتوسطبانک
مرکزیج.ا.ا،بهشکلیمدونومستندتهیهوبهتصویبهیاتمدیرهبانکرسیدهاستتامالکعملواحدهایذیربطباشد.
متقاضیاناستفادهازتسهیالتبانکدرحالحاضربراساسدرجهاعتباریآنانوبرنامهفعالیتتجاریخودتوسطرکناعتباری
تصمیمگیرندهموردارزیابیقرارمیگیرند.

2

واحدهایاجراییمدیریتریسکاعتباری

واحدهایاجراییمرتبطبامدیریتریسکاعتباریازحیثوظایفمحولهشامل:ادارهکلاعتبارات،ادارهکلبینالملل،ادارهکلمالی
وشعبهمرکزیبانکمیباشد.

3

حدوداختیاراتسطوحمختلفسازمانیبرایتصویبتسهیالتو
تعهدات

مبالغباالترازسقفکمیتهاعتباریدرصالحیتهیاتمدیرهمحترمبانکمیباشد.

(ضمیمهشماره)1:

4

میزانپذیرشریسکاعتباری

میزانپذیرشریسکاعتباریدرچارچوباختیاراتارکاناعتباریتصمیمگیرندهبانککهحسبموردکمیتهاعتباریوهیاتمدیره
میباشد،انجاممیگیردکهباتوجهبهاعتبارسنجیمشتریاناینبانکازAAتاCمیباشد.باتوجهبهرتبهمشتریانوبدونتوجهبه
وثایقحدفاصلB+تاBBBوبستهبهوثایقاخذشدهازمشتریانبینBتاCCCمیباشد.

5

میزانووضعیتتمرکزتسهیالتوتعهداتبهتفکیکگروههای

مختلفمشتریان،بخشهایاقتصادی،مناطقجغرافیاییونظایر

آن

(ضمیمهشماره)2

6

فرآینداعتبارسنجیمتقاضیان

درخواستکتبیمشتریجهتاخذتسهیالتبهادارهکلاعتباراتارائهشدهوپسازثبتدستورویفرمدرخواستتکمیلشدهو
مدارکازمشتریاخذمیگردد.
درصورتتکمیلبودنمدارکواخذپاسخمثبتتمامیاستعالمهایمربوطهازسامانههایذیربطبانکمرکزیج.ا.ا،شرکت
رتبهبندیایرانیانوسازمانحسابرسی،گزارشکارشناسیباتوجهبهدرخواستومدارکتهیهشدهودرسیستمکامپیوتریثبت
میگردد.
بازدیدازمحلفعالیتمشتریوتهیهگزارشبازدیدانجاممیشود.
گزارشاتدرکمیتهاعتباریمطرحودرخصوصردویاتصویبدرخواستتصمیمگیریمیشود.
پسازتصویبصورتجلسه،مصوباتمربوطهتنظیمودرجلسههیأتمدیرهبانکجهتتصمیمگیریمطرحمیشود.درصورتتصویب
درجلسههیاتمدیرهبانک،مصوبهبهشعبهمرکزیابالغمیشود.


مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به  29اسفند 1397
ردیف

سرفصل اطالعات

انتشار

7

روشسنجشریسکاعتباری

بهطورخالصهعواملموثردربهبودرتبهاعتباریاشخاصحقوقی؛صورتهایمالیحسابرسیشده،شفافیتعملکردمشتری،نداشتن
سابقهبدهیغیرجاری،نسبتاهرممالیپایین،سودآوریونقدینگیمناسبونسبتهایمالیکهنشانگرقابلیتپرداختبدهیاز
محلدرآمدشرکتمیباشند،هستند.ریسکاعتباریبرایهرمشترینیز،باتوجهبهمدارکاعتباریاخذشدهازمتقاضیانوبررسی
وضعیتمالیورتبهاعتباریایشانتعیینمیگردد.دراینخصوص،ریسکنوعوثیقهپیشنهادیتخمینزدهشدهوباتوجهبهاستعالمو
سوابقاعتباریمشتری،شغلونوعفعالیتاقتصادی،سوابقمشتریدرسنواتگذشته،ظرفیتوتوانمتقاضی،میزانقابلاعطای
تسهیالت/ایجادتعهداتبهویتعیینمیگردد.

8

روشهایکاهشریسکاعتباری


داشتننظامقویجهتاعتبارسنجیدقیقمشتریانبهلحاظارتباطاتذینفعواحدواشخاصمرتبط،
 -اخذپاسخمثبتاستعالمبرایمتقاضیانمشمولتبصره()1ماده 186قانونمالیاتهایمستقیماعمازاشخاصحقیقیوحقوقی،وفق
بخشنامههایابالغی،
 اخذپاسخاستعالمعدموجودسابقهسوءچکهایبرگشتیوهمچنینوضعیتبدهیبهسیستمبانکیدرموردشخصمتقاضیوضامنینویوحسبمورداعضایهیاتمـدیرهوصاحبانامضایمجاز( برایاشخاصحقوقی) ازسامـانههایذیربطبانکمرکزیج.ا .اواعتبارسنجیشرکت
مشاورهورتبهبندیایران،
ـدقتالزموکافیدربررسیهایکارشناسیپروندههایاعتباریوتصمیمگیریطبقرتبهبندیمشتریان،
ـشفافسازیوضعیتمالیواعتباریمتقاضیانوتـوجهبهنسبتمـالکـانه(حداقل25درصد)حاشـیهسودشـرکت(حداقلدهدرصد)نسـبت
دارایـیبهبدهـیها،میزانسرمایهشرکت،میزانفروشوموجودیموادوکاال،میانگینوارداتوصادراتطیسهسال, توجهبهنسبتگردش
کاالوضعیتبازارمحصولوالبتهسابقهوخوشنامبودنمشتری.
 تنوعگراییتسهیالتدربخشهایاقتصادیواعطایتسهیالتبهبخشهایاقتصادیدارایبازدهیمناسب،ـطبقهبندیریسکهایبالقوهمشتریانخود،
ـنرخگذاریریسکداخلیجهتمدیریتریسکاعتباری،
ـشناساییکسبوکارهایمطمئنوپربازدهومشتریانمعتبر،
ـرعایتمحدودیتهایتعیینشدهازسویبانکمرکزیج.ا.ا( اشخاصمرتبطذینفعواحدکفایتسرمایه)
 زمانبندیتسهیالتاعطاییوبخشبندیمختلفجغرافیایی طبقهبندیصحیحانواعتسهیالتوذخیرهگیریمناسبهریکازوامهاواعتباراتپرداختی درروندبررسیوپرداختهرگونهتسهیالتبهشرکتهایدولتیمشمولواگذاری،آخرینبخشنامهمدیریتاموراعتباراتبانکمرکزیج.ا.ابراساساعالمسازمانخصوصیسازیمدنظرقرارگرفتهوبااخذمجوزمربوطهاقداماتمربوطبهاعطایتسهیالتذیربطبارعایتضوابطمقرر،
انجاممیگیرد.
 ارزشگذاریدرستوثیقههاوتعیینوثایقمناسب( دارایقابلیتنقدشوندگیباال) برایتسهیالتاعطاییوتعهداتایجادی، انجامبازدیدهایدورهایوارتباطمداومبامشتریاناعتباریوکسباطالعازوضعیتفعالیتهایتجاری/صنعتیآنها.- مدیریتوارزیابیکلیهتعهداتبانکبابتاعتباراسنادیوضمانتنامههایصادره.

9

میزانسرمایهالزمبرایپوششریسکاعتباری

میزانسرمایهالزمبهمنظورپوششریسکاعتباریمبلغ928.427.397.420ریالاست.

مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به  29اسفند 1397
انتشار

ردیف

سرفصل اطالعات

10

معیارهایدریافتوثایقبرایاقالمدرمعرضریسکاعتباری

تعیینوثایقوتضامینتسهیالتاعطایی/تعهداتایجادیبالحاظوضعیتاعتبارسنجیمتقاضیانذیربطومتناسببادرجهاعتبارآنها
همچنینباتوجهقیمتتمامشدهتسهیالتبرایبانک،شرایطهرمتقاضی،نحوهعملکردمشتریدربانک،نوعشخصیتحقوقی،
سوابقاعتباریدرسیستمبانکی،انجاممیگیرد.بهعبارتیبراساسوضعیتاعتبارسنجیمتقاضیان،وثایقبهترتیبزیرمورد
درجهبندیقرارگرفتهاندکهدرموردآنانانتخابوتصویبمیشود:
وثایقنوعاول:سپردههایبانکی( موجودیانواعحسابهانزدبانک)،سپردهسرمایهگذاری،اوراقمشارکتدولتییابانکمرکزی،
اموالغیرمنقولسهلالبیعارزندهشهری،سهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانوضمانتنامهبانکی
وثایقنوعدوم:ضمانتنامهصندوقضمانتصادراتایران،سایروثایقغیرمنقولارزندهغیرشهریکارخانهانبار،زمینو..
وثایقنوعسوم: سفته،قراردادالزماالجراوسایرمواردبجزمواردمندرجدروثایقنوعاولودوم.
درصداخذوثایقفوقدرهرموردبرمبناینوعتقاضاواعتبارسنجیمتقاضیانتوسطارکاناعتباریبانکتعیینخواهدشدورکن
اعتباریتصمیمگیرندهمیتوانددرخصوصتعویضیاتغییرتضامینووثایقتسهیالتوتعهداتتصمیماتخاذنماید.

11

سازوکارهایکنترلوپایشریسکاعتباری

بررسیمیزانریسکاعتباریمشتریانیکباردرسالودرصورتدرخواستتسهیالتجدید(بیشازیکباردرسال)ودرصورتارائه
اطالعاتجدید(صورتهایمالیحسابرسیشدهبرایدورهمالیجدید)بازبینیخواهدشد.برخیازسازوکارهایکنترلیعبارتنداز:
ارائهخدماتاعتباری،تعیینوافزایشحدوداعتباریبراساسضوابطومعیارهایتعیینشدهدرسیاستهاوضوابطاعتباریبانک.
ارائهخدماتاعتباری,درچارچوباستراتژیاعتباریبانکوبازارهایهدف.قبلازارائههرگونهخدماتاعتباری،وضعیتریسکطرفمقابلونیزریسکخدماتیراکهقصدارایهآنهارادارد،موردارزیابیقرارمیگیرد(نظیروضعیتکالناقتصادیوصنعتدریافتکنندهخدماتاعتباری)
مشخصبودنهدفمشتریازدریافتخدماتاعتباریوحصولاطمینانازتوانطرفمقابلبرایاجرایشرایطقراردادازجملهبازپرداختبهموقعاقساط.
بررسیشرایطقرارداد،کفایتوثایقدریافتیوقابلیتبهاجراگذاشتنآنها.بررسیاهلیتقانونیمتقاضیدریافتتسهیالت.درخصوصپایشخدماتاعتباریارایهشده.پسازتصویبوصدوراجازهارائهخدماتاعتباری،مواردذیلبهطورمستمرتحتپایشقرارمیگیرد:

*
رعایتشرایطقراردادازسویطرفمقابل.شناساییسریعوبهموقعهرنوعبینظمیاحتمالیدراجرایمفادقرارداد.ارزشگذاریادواریوثایقوحصولاطمینانازایفایبهموقعتعهداتتوسططرفمقابل.تطبیقخدماتاعتباریارایهشدهباشرایطقرارداد.بررسیکفایتذخیرهگیری.حصولاطمینانازرعایتحدودمقررهیاتمدیرهدررابطهباوضعیتکلیریسکاعتباری.بررسیادواریقراردادهایاعتباریووثایقمربوط.-نظارتحضوریبرطرحها/پروژهها

12

نحوهمدیریتتسهیالتغیرجاریومیزانذخایرمربوطبهآنها


مدیریتتسهیالتغیرجاریتوسطکمیتهتخصصیوصولمطالباتغیرجاریودرطیهرماهانجاموبررسـیهایالزمصورت
میگیردکهبرخیاقداماتانجامشدهدراینخصوصشامل:
شناساییبهموقعتسهیالتغیرجاری.انجاممذاکرهبامشتریبهمنظورپیگیریوحصولتوافقبرایوصولتسهیالتغیرجاریوثبتاقداماتانجامشده.حداکثرهمکاریبابدهکارانجهتوصولمطالباتبانک.گزارشدهیوضعیتپیگیریتسهیالتغیرجاریبهدفعاتوبهمنظورتعیینوظایفواقداماتواحدهایذیربطدرروندمدیریتموثر
اینتسهیالتواعالمنتایجحاصلهبهمدیریتارشدبانک.
(درخصوصنحوهمحاسبههزینهمطالباتمشکوکالوصولقابلقبولمالیاتیمواردذیلمبنایعملمیباشد:
 میزانذخایرطبقالزاماتبانکمرکزیمحاسبهودرصورتهایمالیبانکارائهمیگردد.(ذخیرهمطالباتاختصاصیبابتتسهیالتاعطاییبارعایتدستورالعملنحوهمحاسبهذخیرهمطالباتشناساییودرحسابمنظور
میگرددبهعنوانهزینهقابلقبولمالیاتیپذیرفتهمیشودوبرایهریکازمطالباتصرفاًیکنوعذخیره(عمومییااختصاصی)
حسبموردمنظورخواهدشد).

حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیالت و تعهدات

سقف تسهیالت ارزی به یورو یا
عنوان

سقف تسهیالت ریالی

سقف صدور ضمانتنامه

معادل آن به سایر ارزهای

گمرکی-ریال*

معتبر

سقف صدور سایر ضمانتنامهها -ریال

سقف صدور ضمانتنامه ارزی-یورو

مبلغ-اشخاص حقوقی

30.000.000.000

1.000.000

3.000.000.000

15.000.000.000

1.000.000

مبلغ-اشخاص حقیقی

2.000.000.000

100,000

0

2.000.000.000

100,000

* منظور از ضمانتنامه گمرکی ،ضمانتنامه ورود موقت و ضمانتنامه حقوق و عوارض گمرکی میباشد.

سقف اعتبار اسنادی مدتدار و

سقف اعتبار اسنادی دیداری به

رفاینانس به یورو (یا معادل آن به

یورو (یا معادل آن به سایر

سایر ارزهای معتبر)

ارزهای معتبر)

مبلغ-اشخاص حقوقی

1,500,000

3,000,000

15,000,000,000

مبلغ-اشخاص حقیقی

250,000

500,000

2,000,000,000

عنوان

سقف اعتبار اسنادی داخلی

سقف تجمعی کلیه تعهدات و

ریالی-ریال

تسهیالت اعطایی مشتری

حداکثر معادل  %20سرمایه پایه بانک

نکته :مبالغ باالتر از سقف کمیته اعتباری در صالحیت هیأتمدیره بانک میباشد.

ضمیمه شماره 2
میزان و وضعیت تمرکز تسهیالت و تعهدات تا تاریخ :29/22/22
جدول شماره )1
ردیف

نوع قرارداد

1

مشارکت مدنی

بخش
اقتصادی

منطقه جغرافیایی

نوع ارز

مانده تسهیالت در 29/19/92
(ریال)

استان تهران
استان سمنان
استان یزد
خراسان رضوی

صنعت

229.630.755.793

قم
ریال

9

مشارکت مدنی

استان یزد

(طرح)

220.277.777.777

مانده تسهیالت مشارکت مدنی

599.030.755.793

جدول شماره )9
ردیف
1

نوع قرارداد

فروش اقساطی

9

بخش

منطقه

اقتصادی

جغرافیایی

مسکن

استان تهران

نوع ارز

ریال

سایر

مانده تسهیالت در 29/19/92
(ریال)
13.667.391.362
193.957.369

استانهای :البرز ،تهران

2

فروش اقساطی

صنعت

،قم ،قزوین ،مازندران،

ریال

1.115.293.223.221

یزد و خراسان رضوی

مانده تسهیالت فروش اقساطی
تسهیالت فروش اقساطی ارزی (معادل ریالی) 239.629.596.057 :ریال

1.126.769.091.525

جدول شماره )2
ردیف
1

نوع قرارداد

بخش

منطقه

اقتصادی

جغرافیایی

ازدواج

قرضالحسنه

9

نوع ارز

ریال

استان تهران

سایر

مانده تسهیالت در 29/19/92
(ریال)
0.912.692.006
90.656.227.129

مانده تسهیالت قرضالحسنه

92.992.652.639

جدول شماره )0
ردیف

نوع قرارداد

1

جعاله

بخش

منطقه

اقتصادی

جغرافیایی

مسکن

استان تهران

نوع ارز
ریال

مانده تسهیالت جعاله

مانده تسهیالت در 29/19/92
(ریال)
6.066.923.520
6.066.923.520

تسهیالت جعاله ارزی(معادل ریالی) 93.933.025.236 :ریال
جدول شماره )6
ردیف

نوع قرارداد

1

خرید دین

بخش

منطقه

اقتصادی

جغرافیایی

نوع ارز

مانده تسهیالت در 29/19/92
(ریال)

سختافزار و
نرمافزار

استان تهران

ریال

27.230.215.739

کامپیوتر

مانده تسهیالت خرید دین

27.230.215.739

