مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به  30اسفند 1395
ردیف

انتشار

سرفصل اطالعات

بانکمشترکایرانونزوئالسیاستهایاعتباریخودرادرچارچوبضوابطومقرراتابالغیبانکمرکزیج.ا.اتعریفمیکند.
سیاستهاوخطیمشیهایاعتباریبانکبهشکلمدونومستندتهیهوبهتصویبهیأتمدیرهرسیدهاستومالکعملواحدهای
ذیربطقراردارد.متقاضیاناستفادهازتسهیالتبانکدرحالحاضربراساسدرجهاعتباریآنانوبرنامهفعالیتتجاریخودتوسطرکن
قرارمیگیرد.

اعتباریتصمیمگیرندهموردارزیابیقرارمیگیرند.بهطورمتوسطدرجهاعتباریمشتریانبانکباالتراز+B


1

مشیهایاعتباری
هاوخط 


سیاست

2

واحدهایاجراییمدیریتریسکاعتباری
حدوداختیاراتسطوحمختلفسازمانیبرایتصویبتسهیالتو
تعهدات

4

میزانپذیرشریسکاعتباری

پذیرشریسکاعتباریدرچارچوباختیاراتارکاناعتباریتصمیمگیرندهبانککهحسبموردکمیتهاعتباریوهیأتمدیرهمیباشد،

قرارمیگیردوبستهبهوثایق

انجاممیگیردکهباتوجهبهرتبهبندیمشتریانوبدونتوجهبهوثایقاخذشدهدرحدفاصل+BتاBBB

اخذشدهازمشتریانحدفاصلBتاCCCمیباشد.

5

میزانووضعیتتمرکزتسهیالتوتعهداتبهتفکیکگروههای

مختلفمشتریان،بخشهایاقتصادی،مناطقجغرافیاییونظایرآن


(ضمیمهشماره)2

6

فرآینداعتبارسنجیمتقاضیان

7

روشسنجشریسکاعتباری

3

ادارهکلاعتبارات،ادارهکلبینالمللوشعبهمرکزی
(ضمیمهشماره)1

درخواستکتبیمشتریجهتاخذتسهیالتبهمدیراعتباراتارائهشدهوپسازثبتدستورویفرمدرخواستتکمیلشدهومدارکاز
مشتریاخذمیگردد.
درصورتتکمیلبودنمدارک،گزارشکارشناسیباتوجهبهدرخواستومدارکتهیهشدهودرسیستمکامپیوتریثبتمیگردد.
بازدیدازمحلفعالیتمشتریوتهیهگزارشبازدیدانجاممیشود.
گزارشاتدرکمیتهاعتباریمطرحودرخصوصردویاتصویبدرخواستتصمیمگیریمیشود.
پسازتصویبصورتجلسه،مصوباتمربوطهتنظیمودرجلسههیأتمدیرهبانکجهتردویاتصویبدرخواستمطرحمیشود.
برایارزیابیریسکنکول()PDیازیانانتظاریتسهیالت(ریسکزیان،)LGDازروشمقیاسهایرتبهبندییکیادوبعدیاستفاده
میشود.(روشبازل)


مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به  30اسفند 1395
ردیف

سرفصل اطالعات

انتشار

8

روشهایکاهشریسکاعتباری


ـداشتننظامقویجهتاعتبارسنجیدقیقمشتریانبهلحاظارتباطاتذینفعواحدواشخاصمرتبط،
ـدقتالزموکافیدربررسیهایکارشناسیپروندههایاعتباریوتصمیمگیریطبقآن،
ـشفافسازیوضعیتمالیواعتباریمتقاضیان،
ـارزشگذاریدرستوثیقههاوتعیینوثایقمناسب(دارایقابلیتنقدشوندگیباال)برایتسهیالتاعطاییوتعهداتایجادی،
ـتنوعگراییتسهیالتدربخشهایاقتصادیواعطایتسهیالتبهبخشهایاقتصادیدارایبازدهیمناسب،
ـطبقهبندیریسکهایبالقوهمشتریانخود،
ـنرخگذاریریسکداخلیجهتمدیریتریسکاعتباری،
ـشناساییکسبوکارهایمطمئنوپربازدهومشتریانمعتبر،
ـرعایتمحدودیتهایتعیینشدهازسویبانکمرکزیج.ا.ا(اشخاصمرتبطذینفعواحدکفایتسرمایه)

9

میزانسرمایهالزمبرایپوششریسکاعتباری

میزانسرمایهالزمبهمنظورپوششریسکاعتباریمبلغ177,705,662,971ریالاست.

10

معیارهایدریافتوثایقبرایاقالمدرمعرضریسکاعتباری

تعیینوثایقوتضامینتسهیالتاعطایی/تعهداتایجادیبالحاظوضعیتاعتبارسنجیمتقاضیانذیربطومتناسببادرجهاعتبارآنها
همچنینباتوجهقیمتتمامشدهتسهیالتبرایبانک،شرایطهرمتقاضی،نحوهعملکردمشتریدربانک،نوعشخصیتحقوقی،سوابق
اعتباریدرسیستمبانکی،انجاممیگیرد.بهعبارتیبراساسوضعیتاعتبارسنجیمتقاضیان،وثایقبهترتیبزیرمورددرجهبندیقرار
گرفتهاندکهدرموردآنانانتخابوتصویبمیشود:
وثایق نوع اول:سپردههایبانکی(موجودیانواعحسابهانزدبانک)،سپردهسرمایهگذاری،اوراقمشارکتدولتییابانکمرکزی،
غیرمنقولسهلالبیعارزندهشهری،سهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانوضمانتنامهبانکی
وثایق نوع دوم:ضمانتنامهصندوقضمانتصادراتایران،سایروثایقغیرمنقولارزندهغیرشهریکارخانهانبار،زمینو...
وثایق نوع سوم:سفته،قراردادالزماالجراوسایرمواردبجزمواردمندرجدروثایقنوعاولودوم.
درصداخذوثایقفوقدرهرموردبرمبناینوعتقاضاواعتبارسنجیمتقاضیانتوسطارکاناعتباریبانکنعیینخواهدشدورکناعتباری
تصمیمگیرندهمیتوانددرخصوصتعویضیاتغییرتضامینووثایقتسهیالتوتعهداتتصمیماتخاذنماید.
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ردیف

11

سرفصل اطالعات

سازوکارهایکنترلوپایشریسکاعتباری

انتشار

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

*رعایتشرایطقراردادازسویطرفمقابل
*شناساییسریعوبهموقعهرنوعبینظمیاحتمالیدراجرایمفادقرارداد
*ارزشگذاریادواریوثایقوحصولاطمینانازایفایبهموقعتعهداتتوسططرفمقابل.
*تطبیقخدماتاعتباریارایهشدهباشرایطقرارداد.
*بررسیکفایتذخیرهگیری
*حصولاطمینانازرعایتحدودمقررهیاتمدیرهدررابطهباوضعیتکلیریسکاعتباری.
*بررسیادواریقراردادهایاعتباریووثایقمربوط.
*نظارتحضوریبرطرحها/پروژهها.
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12

سرفصل اطالعات

نحوهمدیریتتسهیالتغیرجاریومیزانذخایرمربوطبهآنها


انتشار
مدیریتتسهیالتغیرجاریتوسطکمیتهتخصصیوصولمطالباتغیرجاریودرطیهرماهانجاموبررسـیهایالزمهصورت
میگیردکهبرخیاقداماتانجامشدهدراینخصوصشامل:
شناساییبهموقعتسهیالتغیرجاری.انجاممذاکرهبامشتریبهمنظورپیگیریوحصولتوافقبرایوصولتسهیالتغیرجاریوثبتاقداماتانجامشده.حداکثرهمکاریبابدهکارانجهتوصولمطالباتبانک.گزارشدهیوضعیتپیگیریتسهیالتغیرجاریبهدفعاتوبهمنظورتعیینوظایفواقداماتواحدهایذیربطدرروندمدیریتمؤثراین
تسهیالتواعالمنتایجحاصلهبهمدیریتارشدبانک.الزمبهذکراستاینبانکتاتاریختهیهاینگزارشفاقدتسهیالتغیرجاری
میباشد.

(درخصوصنحوهمحاسبههزینهمطالباتمشکوکالوصولقابلقبولمالیاتیمواردذیلمبنایعملمیباشد:
1-ازابتدایعملکردسالمالی1395تفاوتذخیرهعمومیمطالباتمشکوکالوصولبهمیزان(1.5درصدماندهمطالباتتسهیالت
اعطاییدرپایانهرسالمالی)
-2میزانذخایرطبقالزاماتبانکمرکزیمحاسبهودرصورتهایمالیبانکارائهمیگردد.
(ذخیرهمطالباتاختصاصیبابتتسهیالتاعطاییازابتدایسال1395کهبارعایتدستورالعملنحوهمحاسبهذخیرهمطالباتشناساییو
درحسابمنظورمیگرددبهعنوانهزینهقابلقبولمالیاتیپذیرفتهمیشودوبرایهریکازمطالباتصرفاًیکنوعذخیره(عمومییا
اختصاصی)حسبموردمنظورخواهدشد).

ضمیمه شماره 1

حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیالت و تعهدات

سقف تسهیالت ارزی به یورو یا سقف صدور ضمانتنامه گمرکی-
ریال*
معادل آن به سایر ارزهای معتبر

عنوان

سقف تسهیالت ریالی

مبلغ-اشخاص حقوقی

30,000,000,000

1,000,000

مبلغ-اشخاص حقیقی

2,000,000,000

100,000

سقف صدور سایر ضمانتنامهها -ریال

سقف صدور ضمانتنامه ارزی-یورو

3,000,000,000

15,000,000,000

1,000,000

-

2,000,000,000

100,000

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

عنوان

سقف اعتبار اسنادی مدتدار و رفاینانس سقف اعتبار اسنادی دیداری به
به یورو (یا معادل آن به سایر ارزهای یورو (یا معادل آن به سایر ارزهای
معتبر)
معتبر)

سقف اعتبار اسنادی داخلی
ریالی-ریال

مبلغ-اشخاص حقوقی

1,500,000

3,000,000

15,000,000,000

مبلغ-اشخاص حقیقی

250,000

500,000

2,000,000,000

سقف تجمعی کلیه تعهدات و 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 :95/12/30
جدول شماره )1

ردیف

نوع قرارداد

1

مشارکت مدنی

2

مشارکت مدنی
(طرح)

بخش
اقتصادی

صنعت

منطقه جغرافیایی
استان تهران
استان قزوین
استان مازندران
استان یزد
استان خراسان رضوی
استان البرز
استان سمنان

نوع ارز

مانده تسهیالت در 95/12/30
(ریال)

1,233,913,264,315
ریال
334,900,000,000

استان یزد

مانده تسهیالت مشارکت مدنی

1,568,813,246,315

جدول شماره )2

ردیف
1

بخش
اقتصادی

نوع قرارداد

نوع ارز

مسکن

فروش اقساطی

5,396,589,263
استان تهران

2
3

منطقه
جغرافیایی

ریال

سایر

فروش اقساطی
(طرح)

کشاورزی و
دامپروری

مانده تسهیالت فروش اقساطی

مانده تسهیالت در 95/12/30
(ریال)

417,829,508
کشور بالروس

دالر

130,061,604,343
135,876,023,114

جدول شماره )3

ردیف
1

نوع قرارداد

بخش
اقتصادی

منطقه
جغرافیایی

نوع ارز

ازدواج

قرضالحسنه

2

مانده تسهیالت در 95/12/30
(ریال)
1,291,590,382

استان تهران

ریال
23,967,839,889

سایر

مانده تسهیالت قرضالحسنه

25,259,430,271

جدول شماره )4

ردیف
1

نوع قرارداد

بخش
اقتصادی

جعاله

مسکن

منطقه
جغرافیایی

نوع ارز

مانده تسهیالت در 95/12/30
(ریال)

استان تهران

ریال

10,340,118,290

مانده تسهیالت جعاله

10,340,118,290

جدول شماره )5

ردیف

نوع قرارداد

1

خرید دین

مانده تسهیالت خرید دین

بخش
اقتصادی
سختافزار و
نرمافزار
کامپیوتر

منطقه
جغرافیایی
استان تهران

نوع ارز

ریال

مانده تسهیالت در 95/12/30
(ریال)
42,772,105,270

42,772,105,270

