 1-7سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی
نقدینگی ،توانایی عمل به تعهدات بدون رخداد هرگونه زیان غیر قابل قبول میباشد .نقش اساسی بانکها در زمینه " تبدیل
سررسید" سپردههای کوتاه مدت به وامهای بلندمدت ،آنها را ذاتاً در معرض آسیب "ریسک نقدینگی" قرار میدهد و عمالً هر
مبادله یا تعهد مالی یک پیامدی بر نقدینگی بانک دارد .مدیریت مؤثر نقدینگی ،بانک را قادر میسازد تا توانایی عمل به تعهدات
نقدینگی برآمده از عوامل تصادفی نظیر عوامل محیطی و رفتاری و دیگر عوامل اقتصاد را داشته باشد .مدیریت ریسک نقدینگی از
اهمیت باالیی برخوردار است چرا که کمبود نقدینگی در یک مؤسسه میتواند واکنشی در سطح کل سیستم بانکی داشته باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان نهاد ناظر قدم های موثری برای ملزم کردن بانک ها به افشای اطالعات و تا حد
زیادی انطباق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ( )SRFIبرداشته که یکی از پایههای مهم مقررات بین المللی بانکداری
و بازل 3-است .کمیته بازل و بهدنبال آن نهادهای ناظر بین المللی نیز الزامات جدیدی را در زمینه مدیریت داخلی ،مدیریت
سرمایه و نقدینگی تدوین کرده اند که بانک خاورمیانه حتی المقدور و در چارچوب الزامات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در
پیادهسازی آنها تالش میکند .مدیریت ریسک بانک خاورمیانه عالوه بر پیروی از مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران ،اقدامات گسترده ای را برای انطباق بانک با استانداردهای بین المللی انجام داده ا ست .مهمترین الزام جدید استانداردهای
بینالمللی این است که بانکها قابلیت تخمین سرمایه مورد نیاز و نقدینگی کافی را بر حسب ریسک های موجود داشته باشند.
الزاماتی مانند پوشش دادن زیانهای غیرعادی با سرمایه بانک ،در مورد نقدینگی بانک هم وجود دارد .بانک باید این آمادگی را
داشته باشد که اگر در اثر شرایط غیرعادی ،با خروج غیرعادی سپردهها و یا از دست دادن سایر منابع روبرو شود ،بتواند در مدت
زمان کوتاه از عهده تعهدات خود در مقابل سپردهگذاران برآید.
برای این منظور الزم است که در خصوص شناسایی ریسکها ،ارزیابی ریسکها و مدیریت سرمایه و نقدینگی بانک حاکمیت
شرکتی قوی داشته باشد .واحد مدیریت ریسک بانک خاورمیانه یکی از سه واحد حاکمیت شرکتی است که زیر نظر مدیر عامل
فعالیت و موارد مذکور را نظارت میکند و به کمیته عالی ریسک و هیات مدیره پاسخگو است.
حاکمیت شرکتی در بانک خاورمی انه منطبق با استاندارد بین المللی "سه خط دفاعی" اجرا می شود .در این استاندارد ،تمام
واحدهای اجرایی بانک موظف هستند درك کاملی از ریسک های موجود در فعالیتهایشان داشته باشند و خود این ریسکها را
مدیریت کنند .این مفهوم بهعنوان خط اول دفاعی شناخته می شود .واحدهای مدیریت ریسک و تطبیق قوانین بهعنوان خط
دفاعی دوم شناخته میشوند که عالوه بر نظارت ،مدیریت و گزارش دهی در مورد ریسک فعالیتهای واحدهای اجرایی ،وظیفه
آموزش واحدهای اجرایی را نیز برای شناسایی و کنترل ریسکها بر عهده دارند .واحدهای ریسک و تطبیق قوانین از طریق
کمیتههای مرتبط با هیاتمدیره در ارتباط مستقیم هستند و بهطور ادواری و منظم به هیاتمدیره یا کمیته های مرتبط گزارش
میدهند .واحد حسابرسی داخلی به عنوان خط سوم دفاعی ،فعالیت تمام واحدهای بانک ،از جمله واحدهای اجرایی ،ریسک و
تطبیق را بازرسی کرده و به طور مستقل در مورد عملکرد همه واحدها از جمله ریسک و تطبیق به هیاتمدیره گزارش می دهد.
اقدامات واحد مدیریت ریسک بانک خاورمیانه برای بهبود مدیریت ریسک که شامل ریسک نقدینگی نیز میگردد را می توان به این
صورت دستهبندی کرد:

 .1تهیه انباره ریسک

1

 .2تعیین اشتهای ریسک

2

 .3تدوین استراتژی ریسک
 .4تدوین پروسههای مورد نیاز برای اجرایی کردن استراتژی ریسک
 .5ارزیابی داخلی کفایت سرمایه و نقدینگی
 .6برنامه ریزی برای سرمایه و نقدینگی بانک
 .7آزمونهای بحران
 .8گزارشدهی و شفافیت

تهیه انباره ریسک و اشتهای ریسک
قبل از اقدام به تهیه انباره ریسک ،میبایستی فرایندها ،فعالیتها و زیرفعالیتهای هر یک از واحدها و شعب بانک خاورمیانه
توسط خود کارشناسان و مدیریت واحدهای مختلف با همکاری واحد سازمان و روشها به فرمت ساختار فرآیندهای بانکی
استاندارد بین المللی  3تهیه ،به تأیید رسیده و برای تهیه انباره ریسک در اختیار مدیریت ریسک قرار گیرند .پس از آن تیم
شناسایی و ارزیابی ریسک بانک متشکل از یک کارشناس از واحد مدیریت ریسک ،یک کارشناس از واحدهای سازمان (یا شعب)
تحت مطالعه و مدیر واحد مربوطه به شناسایی ریسکهای اعتباری ،بازار ،نقدینگی ،عملیاتی ،شهرت و تمرکز مبادرت کرده و
کنترل های موجود مرتبط با فرایندها و فعالیتهای واحدها یا شعب بانک را انجام میدهند .سپس ریسکها و کنترلهای
شناسایی شده به تأیید مدیر واحد موردنظر و مدیریت ریسک میرسند .طی جلسات برگزار شده میان کارشناس ریسک (- 1
اعتباری  -2بازار  - 3نقدینگی و یا  - 4عملیاتی و سایر) و کارشناس واحد مربوطه ،تخمین شدت و احتمال ریسک شناسایی شده
نیز انجام می گردد .از آنجا که مؤلفه "اهمیت"  4در انباره ریسک به دو دسته "اساسی"و غیر اساسی"  5تقسیم می شود،
حاصلضرب شدت و احتمال اهمیت آنها را مشخص میسازد .بدین صورت که شدت و احتمال ریسکها در دامنه  1تا  5به
صورت کمی ،درجهبندی شده و حاصلضرب این دو مؤلفه (اهمیت ریسک) در دامنه  1تا  25قرار میگیرد .در تعریف دامنه
اهمیت ریسکها ،از مقدار  1تا  4ریسک غیراساسی و بیشتر از آن اساسی در نظر گرفته می شود .این روش ،روش خودارزیابی
ریسکها و کنترلها  6نامیده می شود .روش دیگری که برای محاسبه درجه اهمیت ریسک های شناسایی شده در بازل  2-پیشنهاد
گردیدهاست ،استفاده از داده های زیان  7است .به منظور ثبت روزانه زیانها و خسارات رخ داده یا رخدادهای شناسایی وکنترل
شده موردی در حال حاضر تیم مدیریت ریسک بانک خاورمیانه با همکاری مدیریت فناوری اطالعات در حال طراحی پایگاه
1 Risk Inventory
2 Risk Appetite
3
APQC (American Productivity and Quality Center) An internationally standard framework for organizing and
documenting processes and activities within organizations such as banks
4
Materiality
5
Material and Non-material Risks
6
)RCSA (Risk and Control Self-Assessment
7
Loss Data

دادههای زیان برای استقرار در واحدها و شعب هستند .هدف از این پایگاه داده ،شناسایی ریسکهایی است که بانک با آنها مواجه
است .استخراج مدلها و توابع توزیع مؤلفههای شدت و احتمال به صورت کمی ،مبتنی بر دادههای موجود ریسکهاست که نهایت اً
منجر به تهیه و تکمیل انباره ریسک بانک میگردد و محاسبه سرمایه اقتصادی  8مرتبط با هر نوع ریسک در واحدهای مختلف و
شعب بانک برای پوشش ریسکها انجام می شود.

تعیین اشتهای ریسک
پس از تهیه انباره ریسک که تصویر کلی از وضعیت ریسک های بانک ارائه میدهد ،حدود قابل قبول برای هر یک از ریسکها با
توجه به حفظ کفایت سرمایه مطلوب ،حفظ کفایت نقدینگی مطلوب ،و سودآوری تعیین میشود که به عنوان اشتهای ریسک
شناخته می شود .با توجه به اینکه کفایت سرمایه و کفایت نق دینگی در خالف جهت سودآوری حرکت میکنند ،تعیین اشتهای
ریسک نیازمند تصمیمگیری در سطوح مدیریت ارشد بانک است و عالوه بر این هیاتمدیره باید آن را تصویب و بر پیادهسازی آن
نظارت نماید.
اقدامات انجام شده و در دست اقدام در زمینه تهیه انباره ریسک و تعیین اشتهای ریسک عبارتند از:
 .1تدوین پروسههای مورد نیاز در سطح تمام واحدهای بانک به منظور شناسایی ریسکها ،روشهای اندازهگیری ،تعیین اهمیت و
تعیین کنترل های الزم .همان طور که پیش تر با عنوان روش خودارزیابی توضیح داده شد کارشناسان واحد ریسک به تمام
واحدهای بانک مراجعه میکنند و آموزشهای الزم برای شناسایی و بررسی ریسکها و ارزیابی کنترلها را ارائه میدهند.
 .2با مراجعه کارشناسان ریسک به واحدها و ارائه آموزش برای ارزیابی ریسک و کنترل ها ،انباره ریسک بانک در دست تهیه است
که شامل تمام ریسکهای مهم از جمله ریسک های اعتب اری ،بازار ،نقدینگی ،عملیاتی ،شهرت و همچنین ریسک تمرکز برای تمام
فعالیتهای بانک است.
از اینرو واحد ریسک برنامه کامپیوتری بهینه سازی را طراحی کرده که ساختار داراییهای بانک را با توجه به حدود قابل قبول
کفایت سرمایه و کفایت نقدینگی و سودآوری تعیین میکند.
جدول  1حدود ریسک که به تصویب هیاتمدیره رسیده است را نشان میدهد:

Economic Capital

8

جدول  -1حدود ریسک بانک خاورمیانه
حدود ریسک ()%
شاخص

محدوده

محدو.ده

محدوده

امن

احتیاطی

قرمز

کفایت سرمایه

کفایت سرمایه طبق بازل  3مدل استاندارد

>11/0

>10/5

< 10/5

هسته اصلی سرمایه درجه 1طبق بازل  3مدل استاندارد

>10/0

>8 /0

<8 /0

نسبت کفایت سرمایه به سرمایه اقتصادی

>120

>100

<100

ریسک اعتباری

نسبت تسهیالت بزرگترین مشتری به هسته اصلی سرمایه درجه 1

<10/0

< 20/0

> 20/0

نسبت تسهیالت تجمعی گروهها به هسته اصلی سرمایه درجه 1

<10/0

<20 /0

>20 /0

نسبت مجموع تسهیالت  22مشتریان اصلی به کل تسهیالت

<20 /0

< 15/0

> 15/0

نسبت تسهیالت یک صنعت به کل تسهیالت

<10/0

< 15/0

> 15/0

نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت

<2 /0

< 5 /0

> 5 /0

نسبت زیان مورد انتظار به کل تسهیالت

<2 /0

<1/0

>1/0

ریسک نقدینگی

نسبت تسهیالت به سپرده

<80/0

<85/0

>85/0

نسبت دارایی های سریعا نقدشونده و سپرده قانونی به سپرده ها

>25/0

>20 /0

<20 /0

نسبت پوشش نقدینگی) - (LCRبازل 3

>110

> 100/0

< 100/0

نسبت خالص منابع پایدار) - (NSFRبازل 3

>110

> 100/0

< 100/0

ریسک بازار

نسبت داراییهای سهامی و سریع المعامله به کل داراییها
نسبت سرمایه مورد نیاز برای سرمایهگذاریهای سهامی و سریعالمعامله به هسته اصلی سرمایه
درجه 1طبق بازل  3مدل استاندارد
وزن ریسک داراییهای سهامی و سریع المعامله طبق بازل  2بر مبنای ارزش در معرض خطر

<1/0

<1/5

>1/5

<2/0

<1/0

>1/0

<150

<100

>100

تدوین استراتژی ریسک
گروه استراتژی ریسک بانک متشکل از اعضای کمیته ریسک ،کمیته تطبیق ،و معاونان بانک سه ماه قبل از پایان سال به بازبینی
استراتژی ریسک بانک اقدام میکنند و پیشنهاد خود را برای تصویب به اطالع هیاتمدیره میرسانند .واحدهای اجرایی موظفند
که گزارشی از وضعیت ریسکهای شناسایی شده در واحد خود ارائه داده و وضعیت خود در سال گذشته را در انطباق با استراتژی
ریسک و مشکالت مربوطه تشریح کنند .گروه استراتژی ریسک با توجه به مسائل مطروحه ،استراتژی ریسک را برای سال آینده
تدوین میکند .استراتژی ریسک بانک به عنوان یک سند باال دستی با توجه به استراتژی کسبو کار و اشتهای ریسک تدوین
میشود و به تصویب هیات مدیره بانک میرسد.
محاسبه سرمایه اقتصادی یا سرمایه تخصیص داده شده به فعالیتهای ریسکپذیر ،یکی از مهم ترین ابزاری است که برای
اندازهگیری تطبیق و یا انحراف از اهداف استراتژی ریسک در اختیار مدیریت ریسک بانک است .سند استراتژی ریسک ،سرمایه
تخصیص داده شده برای انواع فعالیتها را ارائه میکند و در مقابل سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای اخذ شده هر فعالیت
را محاسبه میکند .در صورت تجاوز قابل توجه سرمایه مورد نیاز از سرمایه تخصیص داده شده ،کمیته ریسک موضوع را بررسی و
تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند.
خالصه ای از استراتژی ریسک در بخشهای مربوط به استراتژی داراییها و استراتژی بدهیها در این سند ارائه شده است.
اطالعرسانی استراتژی ریسک به کل بدنه بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است .برای این منظور جلسات توجیهی برای آشنایی
بدنه بانک با تغییرات عمده در استراتژی بانک برگزار می شود.

تدوین پروسههای مورد نیاز برای اجرایی کردن استراتژی ریسک
استراتژی ریسک بانک یک سند باالدستی برای مدیریت ریسک محسوب میشود ،به منظور اجرایی کردن استراتژی ریسک،
آییننامهها و دستورالعملهای متعددی در زمینه های مربوط به ریسک های اعتباری ،ریسکهای نقدینگی ،ریسکهای بازار و
ریسکهای عملیاتی تهیه شده و از طریق واحد سازمان و روشها به سایر واحدهای ذیربط ابالغ شده اند .این آییننامهها و
دستورالعملها شامل نحوه مدیریت ریسک و کنترلها در خط اول دفاعی و نحوه نظارت مدیریت ریسک به عنوان خط دوم دفاعی
میشود .همچنین آییننامه های مربوط به تشریح وظایف هیاتمدیره و مدیریت ارشد در نحوه کنترل کفایت سرمایه و کفایت
نقدینگی از ارکان مهم مدیریت ریسک در بانک خاورمیانه است.

ارزیابی داخلی کفایت سرمایه و نقدینگی
داشتن پروسه های مدون برای ارزیابی داخلی کفایت سرمایه و کفایت نقدینگی و اجرای موثر آنها از طریق نظارت مستقیم
هیاتمدیره ،از الزامات مهم استانداردهای جدید بانکداری در سطح بین المللی ا ست .روشهای شناسایی ریسکها ،اندازهگیری
ریسکهای ذاتی و ریسک های باقی مانده پس از اعمال کنترلها و محاسبه سرمایه الزم برای پوشش ریسکهای باقی مانده در
درجه اول اولویت قرار دارند .بهدنبال شناسایی و اندازهگیری ریسکها ،شناخت کامل هیاتمدیره از نحوه مدیریت کفایت سرمایه
با توجه به ریسک های پذیرفتهشده و نحوه نظارت هیاتمدیره بر کفایت سرمایه و کفایت نقدینگی بانک از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .برای این منظور ،واحد مدیریت ریسک برنامه های آموزشی برای آشنا کردن هیاتمدیره با مفاهیم سرمایه

اقتصادی و مدیریت کفایت سرمایه آغاز کرده است و هیاتمدیره را در تدوین پروسههای نظارتی خود بر کفایت سرمایه و کفایت
نقدینگی یاری میدهد .انتظار میرود که تدوین و اجرای پروسههای مربوط به ارزیابی و مدیریت کفایت سرمایه و کفایت
نقدینگی در اواسط سال  1336به پایان برسد.

برنامه ریزی برای سرمایه و نقدینگی بانک
با توجه به استراتژی کسبوکار و استراتژی ریسک ،بانک سرمایه مورد نیاز برای داشتن یک نسبت کفایت سرمایه "بسیار خوب" ،
یعنی حداقل 13درصد را طبق استاندارد بازل 3-هدف قرار میدهد .برای این منظور ،بانک افزایش سرمایه از محل آورده
سهامداران و سود انباشته را مدنظر قرار میدهد .در پایان سال  1222میلیارد ریال افزایش سرمایه در دست اقدام است که پس از
آن میزان سرمایه پرداخت شده به مبلغ  5222میلیارد ریال افزایش مییابد .بانک در سال  1335با توافق سهامداران ،پیشنهاد
افزایش سرمایه  1222میلیارد ریالی از محل سود انباشته (توزیع نشده) را در دستور کار خود قرار داد .در صورت گسترش بازار
بدهی در ایران ،بانک ممکن است از ابزار جدید مانند اوراق قابل تبدیل به سهام برای باال بردن سرمایه درجه دو بانک استفاده
کند.

آزمونهای بحران
از الزامات جدید بانکداری در سطح بین المللی ،قابلیت بانک در تخمین کفایت سرمایه و کفایت نقدینگی در شرایط بحرانی است.
برای این منظور بانک باید بتواند انواع سناریوها را برای شرایط بحرانی تعریف کرده و با توجه به افزایش قابل مالحظه ریسکها در
شرایط بحرانی کفایت سرمایه مطلوب را حفظ کند .برای این منظور واحد مدیریت ریسک چند مدل برای آزمون بحران طراحی
کرده است که خالصه آن را در بخش آزمون بحران این سند مالحظه میکنید.

گزارشدهی و شفافیت
بانک خاورمیانه خود را ملزم میداند که عالوه بر الزامات گزارشدهی بانک مرکزی ج.ا.ا ،.منطبق با آخرین استانداردهای
گزارشدهی و شفافیت بینالمللی عمل کند .به این منظور گزارش های ریسک بانک خاورمیانه هم طبق استانداردهای گزارشدهی
مالی بین المللی ( )SRFIو هم استانداردهای بازل 3-ارائه می شوند.

استراتژی مدیریت ریسک و نکات با اهمیت ترازنامه
بانک خاورمیانه در سال  1335فرآیندهای ارزیابی داخلی کفایت سرمایه را با هدف پیادهسازی پیمان بازل  3-و استانداردهای
بینالمللی گزارشگری بهبود بخشید .در ادامه واحد مدیریت ریسک به تکمیل بسته فرآیندهای داخلی
در خصوص بررسی کفایت سرمایه و کفایت نقدینگی ادامه داده و مسوولیت آموزش بدنه بانک به الزامات جدید ارزیابی داخلی
کفایت سرمایه و نقدینگی را بهعهده گرفته است .در سال  1335بانک خاورمیانه در راستای اجرایی کردن الزامات جدید بازل ، 3-
اقداماتی به منظور بهبود ساختار تکنولوژی اطالعاتی از قبیل خودکار کردن رتبهبندی داخلی ،محاسبه سرمایه تخصیص داده شده
بر حسب رتبه و وثایق اخذ شده ،تهیه گزارشهای مربوط به تجاوز از حدود ریسک و سایر گزارشهای ریسک در سیستم هوش
تجاری به عمل آورده است.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران گام های مهمی جهت همخوانی و نزدیک نمودن قوانین و مقررات بانکی ایران با آخرین
مقررات پیمان بازل 3-و  SRFIبرداشته و تاکید زیادی بر شفاف سازی صورت های مالی داشته و دستورالعمل های متعددی را در
این خصوص تبیین نموده است .بانک خاورمیانه در عین ارائه محاسبات کفایت سرمایه منطبق با دستورالعمل های بانک مرکزی،
بیشترین تالش خود را به کار برده تا محاسبات کفایت سرمایه را طبق آخرین دستورالعمل های کمیته بازل ارائه دهد.

استراتژی مدیریت داراییها
سیاست مدیریت داراییهای بانک خاورمیانه همانند سال های قبل بر مبنای اعطای تسهیالت به شرکتها و برقراری رابطه
بلندمدت با مشتریان شرکتی است .پرتفوی تسهیالت اعطایی بانک 71/ 3 ،درصد کل داراییهای بانک را تشکیل میدهد و بخش
مهمی از آن شامل تسهیالت کوتاهمدت به شرکتها و اشخاص حقیقی دارای کسب وکار برای تامین مالی سرمایه درگردش اعم از
خرید مواد اولیه ،فروش قسطی و غیره تخصیص یافته است .رتبه بندی اعتباری مشتریان شرکتی با بررسی صورتهای مالی و
ارزیابی توانایی مشتری برای بازپرداخت اصل و سود تسهیالت از مح ل درآمدهای شرکت و سابقه پرداختهای وی صورت گرفته و
اعطای تسهیالت ،میزان اخذ وثایق و سایر شرایط تسهیالت نیز با توجه به رتبه اعتباری مشتری صورت می پذیرد .نتیجه
سیاست های وامدهی بانک خاورمیانه را می توان از نسبت تسهیالت مشکوكالوصول بسیار پایین ( 2/5درصد کل پرتفوی
تسهیالت) در مقایسه با متوسط کشور (حدود  11درصد مشکوك الوصول) مشاهده نمود .البته این احتمال وجود دارد که در آینده
9

و درصورت ادامه شرایط سخت اقتصادی ،مطالبات غیرجاری بانک افزایش یابند و با توجه به آزمون بحران میتوان احتمال کمی
برای افزایش مطالبات غیرجاری در نظر گرفت که در بخش آزمون بحران توضیحات الزم داده شده است.
در زمینه مدیریت داراییها ،سیاست بانک خاورمیانه سرمایهگذاریهای کوتاه مدت حداقلی در شرکت های بورسی و فرابورسی
است که این سرمایهگذاریها تقریبا  2/ 5درصد کل داراییهای بانک را به خود اختصاص می دهند .ضریب ریسک استاندارد
سرمایهگذاری های بورسی طبق مدل بازل 2-و یا بازل 322 ،3-درصد است .برآورد بانک از پرتفوی سهام طبق مدل ارزش در
معرض خطر

10

بازل  3-حدود  222درصد است .همچنین نسبت شارپ

11

پرتفوی بانک (که نشانگر میزان بازدهی پرتفوی سهام

9

Stress Test
)Value at Risk (VaR
11
Sharp Ratio
10

به میزان ریسک آن میباشد) ،حدود منفی  36درصد برآورد می گردد .با توجه به ضریب ریسک باالی سهام در محاسبات کفایت
سرمایه ،استراتژی بانک در مدیریت داراییها ،تداوم کاهش سرمایهگذاریهای کوتاه مدت بورسی می باشد.
سرمایهگذاری های بلندمدت بانک حدود  2/ 3درصد داراییهای بانک را تشکیل می دهند و شامل سرمایه گذاریها در شرکت های
کارگزاری ،صرافی ،تامین سرمایه ،بیمه زندگی خاورمیانه و یک شرکت فناوری اطالعات برای توسعه سیستم های بانکی است .این
سرمایه گذاریها با هدف تکمیل ارائه خدمات مالی به مشتریان انجام شده اند.
با توجه به شرایط اقتصادی  ،بانک خاورمیانه به سیاست محافظهکارانه خود در مدیریت نقدینگی ادامه داده و نزدیک به 11/ 7
درصد از کل داراییهای خود را به داراییهای با قابلیت نقدشوندگی باال و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی اختصاص داده است.
حدود  7/ 6درصد داراییهایی که برای فعالیت اصلی بانک بهکار گرفته می شود شامل دارایی های مشهود ،نامشهود ،حسابها و
اسناد دریافتنی و  ...می باشد.
پرتفوی تسهیالت حدود  71/3درصد داراییهای بانک را تشکیل می دهد و طبق مدل رتبهبندی داخلی ،وزن ریسک تسهیالت
بانک خاورمیانه بهطور متوسط حدود  123/3درصد بدون احتساب تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی و حدود  82/ 6درصد با
احتساب تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی برآورد میشود .با داشتن حدود  11/ 7درصد داراییهای نقدشونده و سپرده قانونی،
وزن ریسک داراییهای باالی خط بانک طبق مدل بازل 3-به طور متوسط حدود  68/ 5درصد است؛ که به تبع آن نسبت کفایت
سرمایه بانک طبق مدل بازل  3-حدود  12/ 6درصد است .با وجود  11/7درصد داراییهای با قابلیت نقدشوندگی باال و سپرده
قانونی و با وجود نسبت کفایت سرمایه " خوب"  ،سودآوری بانک خاورمیانه نسبت به سایر بانک های ایران بسیار مناسب بوده است
که از دالیل عمده آن می توان به هزینه پول نسبتا پایین در بانک خاورمیانه نسبت به سایر بانکها اشاره کرد .دالیل هزینه پایین
پول در بخش استراتژی تامین منابع مدیریت بدهیها توضیح داده خواهد شد.
جدول  -2ساختار داراییها
سهم از کل دارایی ها ()%

دارایی ها

35/12/32

34/12/23

5/8

12/7

سپرده قانونی

5/3

7/5

سرمایه گذاری های بلندمدت و استراتژیک

2/3

1/4

تسهیالت

71/3

67/5

دارایی های مشهود ،نامشهود ،حساب ها و اسناد دریافتنی و غیره

7/6

12/4

دارایی های محدود شده نزد بانک مرکزی و سایر بانک ها

8/5

2/5

کل

122

122

1

داراییهای با نقدشوندگی باال

 1دارایی نقد و معادل نقد +مطالبات محدود نشده از سایر بانک ها+اوراق بدهی+سرمایه گذاری های کوتاه مدت نقد شونده (سهام بورسی)

استراتژی تأمین منابع و مدیریت بدهیها
تامین منابع بانک خاورمیانه از سه طریق صورت میگیرد:
سپردهگذاری مشتریان شرکتی و افراد وابسته به آنها شامل سهامداران عمده ،مدیران و سایر کارمندان که فعالیتهای مالی خود
را در بانک خاورمیانه متمرکز میکنند؛
افرادی که برای مدیریت داراییهایشان دارای روابط نزدیک و بلندمدت با بانک خاورمیانه هستند؛
سایر افراد دارای سپرده های خرد.
از حدود  23،722سپردهگذار نزد بانک خاورمیانه بدون احتساب سپرده صندوق توسعه ملی ،حدود  21،455سپرده گذار نزدیک
به  72/ 45درصد منابع بانک را تامین می کنند .در سال  1335نیز مانند سالهای پیش تر هرچند امکان سپردهگذاری با نرخهای
باالتر برای سپردهگذاران عمده بانک وجود داشت ،اما آنها به وفاداری و حفظ روابط نزدیک خود با بانک خاورمیانه ادامه دادند.
در سال  1335و در بازار تسهیالت بین بانکی ،بانک خاورمیانه عمدتا یک تامینکننده منابع بوده است تا مصرف کننده منابع.
بهدلیل نیاز سایر بانک های ایران به تامین کسری منابع و جلوگیری از جریمه شدن توسط بانک مرکزی به علت کمبود سپرده
قانونی ،نرخ سود دریافتی از تسهیالت بینبانکی باالتر از نرخ سود پرداختی به سپرده ها قرار گرفته و منبع درآمد مناسبی برای
بانک خاورمیانه بوده است که این خود یکی از منابع سودآوری بانک خاورمیانه را در سال  1335تشکیل داده است.
جدول  -1ساختار بدهیها
بدهی

سهم از کل بدهیها ()%
35/12/32

34/12/23

سپرده های جاری

11/3

14/8

سپرده های کوتاه مدت

33/1

44/2

سپرده های بلند مدت

43/2

37/7

بدهی به سایر بانک ها

2/1

2/2

بدهی به بانک مرکزی

1/6

1/1

سایر بدهی ها

4/3

2/2

کل

122

122

ریسک نقدینگی و مدیریت منابع و مصارف
بهمنظور کنترل ریسک نقدینگی و مدیریت منابع و مصارف ،واحد مالی روزانه گزارشی از وضعیت سپردهها ،تسهیالت اعطایی ،انواع
داراییها و بدهیهای بانک ،سودآوری داراییها و هزینه منابع را در اختیار مدیران ارشد بانک از جمله مدیر ریسک قرار می دهد .هر
هفته وضعیت منابع و مصارف با حضور مدیران ارشد بانک مطالعه و تصمیم گیریهای الزم جهت پیشرفت امور اتخاذ میشوند.
مدیریت ریسک در زمانهای مقتضی گزارشهایی در زمینه محاسبات شکاف نقدینگی ،نسبت پوشش نقدینگی و نسبت منابع پایدار
بانک به مدیران ارشد بانک و هیاتمدیره ارائه می دهد.

جدول  - 4محاسبه نسبت پوشش نقدینگی  -دارایی ها با کیفیت نقدشوندگی باال 1135/12/10

محاسبه نسبت پوشش نقدینگی
دارایی های با کیفیت نقدشوندگی باال ()HQLA
مبلغ (میلیون ریال)

عنوان

درصد از کل HQLA

داریی های ردیف 1
367،531

5/2

سپرده قانونی نزد بانک مرکزی

4،363،685

62/2

اوراق بدهی مشمول ردیف 1

383،126

14/2

513141142

81/4

موجودی نقد

جمع دارایی های ردیف 1

داریی های ردیف 2- 1
 85%اوراق بدهی مشمول ردیف 2- 1

348،617

13/5

کل داریی های ردیف 2-1

3481813

13/5

داریی های ردیف )Level 2B Assets( 2- 2
 52%سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی

223،723

2/3

 52%سرمایه گذاری در صندوق های با درامد ثابت

153،626

2/2

سقف مجاز دارایی های ردیف  : 2-2کسر میشود مازاد بر %15
کل دارایی های با کیفیت باال

1،253،246

1531143

کل داریی های ردیف 2-2

سقف مجاز دارایی های ردیف  : 2کسر میشود مازاد بر  %42کل
دارایی های با کیفیت باال

2

2،828،123

2

جمع دارایی های ردیف 2

111051388

18/6

جمع دارایی های با کیفیت باال ()HQLA

310201108

100

جدول  - 5محاسبه نسبت پوشش نقدینگی – خالص ورودیها و خروجیها
محاسبه خالص ورودی ها و خروجی ها در شرایط بحرانی  10روزه
خروجی ها
نوع سپرده

مبلغ

ضریب خروج

مقدار خروج

(میلیون ریال)

()%

(میلیون ریال)

سپرده های خرد ()Retail Deposit
سپرده های پایدار 1

2
سپرده های حقوق کارمندان
سپرده ی مشتریان حقیقی  -تضمین شده توسط صندوق ضمانت
سپرده ها

27،326

5%

1،365

1،422،813

5%

72،141

سپرده های کمتر پایدار
سپرده ی مشتریان حقیقی  -تضمین نشده توسط صندوق ضمانت
سپرده ها

2،288،752

12%

228،875

منابع عمده ()Wholesale Funding
سپرده های پایدار
سپرده ی مشتریان حقوقی  -تضمین شده توسط صندوق ضمانت
سپرده ها

626،833

5%

31،342

سپرده های کمتر پایدار
سپرده ی مشتریان حقوقی  -تضمین نشده توسط صندوق ضمانت
سپرده ها  -کوچکتر مساوی چهل میلیارد ریال

5،331،565

12%

533،157

سایر
سپرده ی مشتریان حقوقی  -تضمین نشده توسط صندوق ضمانت
سپرده ها  -بیش از چهل میلیارد ریال
سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری
بدهی به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری

3،412،342

42%

3،764،137

1،225،222

42%

412،222

1،278،154

122%

1،278،154

سایر منابع
سایر سپرده هایی که در دسته بندی های فوق قرار نگرفته اند:
بستانکاران موقت ،حوالههای عهده بانک ،انواع چکهای بانکی

323،338

122%

323،338

فروخته شده
پایدار  -سپرده های مسدود شده (شامل منابع خرد ،عمده و سایر)

3،587،742

5%

473،387

16،212،222

معادل ریالی سپرده بلندمدت ارزی صندوق توسعه ملی

15،361،526

سپرده های با سررسید باالی  32روز

8118531355

جمع سپرده ها:

2%

2

5%

768،275

جمع خروجی
سپرده ها:

811141530

هرگونه دیون دیگر نزد بانک که باید ظرف  10روز آینده
پرداخت شوند
418،525

122%

418،525

تعهدات زیرخطی

24،518،182

12%

2،451،818

حدود تسهیالت مصوب پرداخت نشده (تقریب)

4،468،776

2% 2

2

سود سهام پرداختنی

5،747

2%

2

ذخیره مالیات عملکرد

172،373

2%

2

ذخایر و سایر بدهی ها

2،251،752

12%

225،175

52،551

2%

2

سود پرداختنی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
جمع کل خروجی

1114101088

ها
ورودی ها
اقالم
ورودی ناشی از تسهیالت پرداختی به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری با سررسید کمتر از
 32روز
ورودی ناشی از تسهیالت پرداختی به مشتریان حقیقی و حقوقی با سررسید کمتر از 32
روز
سایر ورودی ها طی دوره زمانی کمتر از  32روز
سقف مجاز ورودی ها %75 :مجموع خروجی ها

8،572،566

مقدار ورودی

مبلغ(میلیون ریال)

ضریب ورود ()%

71،121

122%

71،121

8،732،112

25%

2،138،228

665،828

12%

66،583

( میلیون ریال)

2

2

جمع ورودی ها

2,1151311

دارایی های با کیفیت باال ()HQLA

310201108

خروجی منهای ورودی ها ()Net Cash Outflows

310341133

LCR = HQLA/Net Cash Outflows

33113%

 1با فرض اینکه اکثر مشتریان بانک خاورمیانه به منظور مدیریت کسب و کار خود در این بانک سپرده می گذارند و دارای ارتباط مناسبی با بانک می باشند که
این فرض نزدیک به واقعیت است.
 2مبتنی بر نوع قرارداد

جدول  -8محاسبه نسبت خالص منابع پایدار
اقالم

مبلغ وجوه پایدار

مبلغ موزون وجوه

در دسترس

پایدار در دسترس

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)
%100

بدهی ها و سرمایه با ضریب %100
سرمایه درجه  1و ( 2طبق بازل )3

7،784،612

7،784،612

معادل ریالی سپرده بلندمدت ارزی صندوق توسعه ملی

16،212،222

16،212،222

بدهی های با ضریب %30
سپرده های پایدار

%30
3،283،128

بدهی های با ضریب %80
سپرده های کمتر پایدار

%80
26,425،545

بدهی های با ضریب %50
سپرده های عمده

2،362،137

21،124،436
%50

12،344،343

بدهی های با ضریب %0

6،472،474
%0

سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری

1،225،222

2

بدهی به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری

1،278،154

2

سایر اقالم بدهی و سرمایه ای که در دسته بندی های فوق آورده نشده اند

5،826،881

2

مجموع وجوه پایدار در دسترس

3415441243

5415511320

اقالم

مبلغ وجوه پایدار

مبلغ موزون وجوه

مورد نیاز

پایدار موردنیاز

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)
%0

دارایی ها با ضریب %0
موجودی نقد

367،531

2

اوراق بدهی مشمول ضریب صفر

822،522

2

دارایی ها با ضریب %5
اوراق بدهی مشمول ضریب  5درصد

%5
2،182،534

دارایی ها با ضریب %50
اوراق بهادار مالکیتی (پرتفوی بورسی و صندوق های با درآمد ثابت)
وام های پرداختی به شرکت های غی رمالی با سررسید باقیمانده کمتر از یک سال که هیچگونه
ادعای شخص ثالث روی آن ها نیست

%50
714،638

357،343

31،245،715

15،622،858

دارایی ها با ضریب %85
وام های پرداختی به اشخاص حقیقی با سررسید باقیمانده کمتر از یک سال که هیچگونه ادعای
شخص ثالث روی آن ها نیست

123،127

%85
3،263،353

2،624،365

%100

دارایی ها با ضریب %100
وام های پرداختی به شرکت های مالی

3401048

3401048

سایر وام ها

113251513

113251513

معادل ریالی تسهیالت اعطایی میان مدت ارزی از محل صندوق توسعه ملی

16،652،253

16،652،253

سپرده قانونی

4،363،685

4363685

سایر د ارایی هایی که در دسته بندی های فوق قرار ندارند

12،487،363

12،487،363

3415441243

5418801388

مجموع وجوه پایدار موردنیاز باالی خط

%5

تعهدات زیرخطی با ضریب %5
اقالم زیرخطی ترازنامه

24،518،182

1،225،323

مجموع وجوه پایدار موردنیاز باالی خط و زیرخط

3310821411

5810881833

NSFR = ASF/RSF

33128%

جدول  -3توزیع تمرکز سپرده ها بر مبنای تعداد سپرده گذاران
درصد از کل ()%

سپرده گذاران عمده

35/12/32

34/12/23

27/54

---

سپرده گذار اول

43/38

27/22

 122سپرده گذار اول

66/86

52/22

 222سپرده گذار اول

75/45

63/22

 422سپرده گذار اول

84/41

76/22

 1222سپرده گذار اول

33/83

31/22

 21455سپرده گذار اول

33/33

122/22

 23722سپرده گذار اول

122/22

سپرده صندوق توسعه ملی
22

جدول  -8توزیع تمرکز تسهیالت بر مبنای تعداد تسهیالت گیرندگان
تسهیالت گیرندگان عمده

درصد از کل ()%
35/12/32

34/12/23

32/46

---

تسهیالت گیرنده اول

46/56

31/22

 122تسهیالت گیرنده اول

77/51

76/22

 222تسهیالت گیرنده اول

32/11

34/22

 432تسهیالت گیرنده اول

33/83

33/22

 436تسهیالت گیرنده اول

33/38

122/22

 562تسهیالت گیرنده اول

122/22

تسهیالت اعطا شده از محل صندوق توسعه ملی
22

جدول  -3سایر نسبت های نقدشوندگی
نسبت

مقدار ()%
35/12/32

34/12/23

تسهیالت ریالی به سپرده های ریالی

74/22

81/4

تعهدات ریالی زیر خطی ترازنامه به سپرده های ریالی

46/22

48/82

تسهیالت ارزی به سپردههای ارزی

33/36

88/62

تعهدات ارزی زیر خطی ترازنامه به سپرده های ارزی

232/22

323/22

