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 .1اصول گزارش
1.1

درباره بانک

بانک خاورمیانه در سال  1392در شهر تهران با شماره ثبت  430795تاسیس و در سامانه بورس اوراق بهادار تهران ( )1TSEبا نماد "وخاور"
ثبت شده است .استراتژی کسب و کار این بانک به عنوان یک بانک شرکتی بر پایه تامین مالی و سرمایه گذاری بر مشتریان حقوقی و اشخاص
حقیقی دارای درآمد باال می باشد و با تعداد شعب کم  ،در تالش است تا با بکارگیری تکنولوژی ،بانکداری از راه دور و استفاده از اینترنت بانک
و موبایل بانک به مشتریان خود در سراسر کشور خدمات ارائه نماید .این بانک با تیم مدیریتی قوی به همراه سرمایه انسانی ماهر و با انگیزه ،در
یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه توانسته است خود را به عنوان یکی از سودآورترین بانک های ایران معرفی کند.

1.2

اصول تلفیق

صورتهای مالی تلفیقی بانک شامل حسابهای بانک و شرکتهای تابعه آن ،از جمله شرکتهایی که بانک در آن دارای حق رأی بوده و نفوذ
قابل توجهی بر تصمیمات عملیاتی و تأمین مالی شرکت دارد ،می باشد .بنابراین ،در صورتهای مالی تلفیقی ،حساب ها و معامالت بین شرکت
ها حذف شده اند .نتایج عملیات شرکتهای وابسته از تاریخی که با بانک ذینفع واحد شده اند ،در صورتهای مالی درج شده است .دارایی هایی
که توسط بانک مدیریت ولی در مالکیت بانک نیستند )” (“custodianshipدر صورتهای مالی تلفیقی اعمال نمی شوند .تهیه صورتهای
مالی تلفیقی مطابق با اصول استانداردهای حسابداری ایران است و توسط حسابرسان مستقل و بازرس قانونی کنترل میشود و اطالعات آن در
بخش گزارش حسابرس و صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه گردیده است.

1.3

افشاگری و استانداردهای سرمایه نظارتی بازل 3

بانک خاورمیانه عالوه بر رعایت الزامات سرمایه نظارتی ابالغ شده توسط بانک مرکزی ایران ( ، )CBIبه طور داوطلبانه کفایت سرمایه خود را
مطابق رهنمود های بازل  3ارائه میدهد .بازل  3یک چارچوب نظارتی متشکل از سه رکن به شرح ذیل می باشد:
-

رکن اول :کفایت سرمایه و حداقل سرمایه مورد نیاز

-

رکن دوم :بررسی نظارت بر ارزیابی کفایت سرمایه و راهبردهای بانکها و مؤسسات مالی

-

رکن سوم :ترویج انضباط در بازار از طریق شفافیت و افشای عمومی کفایت سرمایه و نقدینگی

محاسبه کفایت سرمایه مطابق با رهنمودهای بازل  3با دو رویکرد استاندارد ( )Standardized Approachو رتبه بندی داخلی ) (2IRBارائه
می شود .همچنین ،رویکرد رتبه بندی داخلی به رویکرد بنیادی ) (3F-IRBو پیشرفته ) (4A-IRBتقسیم شده است .در حال حاضر بانک

Tehran Stock Exchange

1

Internal Rating Based approach

2

Fundamental Internal Rating Based approach

3

Advaced Internal Rating Based approach

4
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خاورمیانه کفایت سرمایه خود را بر اساس رویکرد های  Standardizedو  F-IRBبه صورت جزئی برای زیر مجموعه از طبقههای دارایی از
جمله تسهیالت شرکتی ،تامین مالی پروژه ها از طریق صندوق توسعه ملی 5و اقالم زیر خطی ترازنامه ارائه می کند.

 .2ساختار سرمایه
بازل  3سرمایه را به دو دسته سرمایه الیه  1و سرمایه الیه  2طبقه بندی میکند .سرمایه الیه  1از سرمایه عادی الیه  ) 6 CET1( 1و سرمایه
اضافی الیه  )7AT1( 1تشکیل شده است که در حال حاضر بانک خاورمیانه از ابزارهای سرمایه ای که مشمول شرایط  AT1هستند ،استفاده
نمینماید .بنابراین ،سرمایه الیه  1بانک خاورمیانه کامال از سرمایه  CET1تشکیل شده است .کل سرمایه این بانک ،طبق بازل  3معادل مبلغ
سرمایه الیه  1و الیه  2است.
جدول زیر ترکیب سرمایه بانک را مطابق رویکرد  Standardizedبازل  3در تاریخ  1399/12/30نمایش میدهد .از آنجا که سرمایه گذاری در
موسسات مالی کمتر از  %10سرمایه الیه  1بوده است ،لزومی بر کسر مبلغ مازاد آن از سرمایه الیه مذکور نیست.

جدول  -1ترکیب سرمایه بانک خاورمیانه در تاریخ ( 1399/12/30میلیون ریال)
سرمایه

15,000,000

سود انباشته

17,115,498

اندوخته قانونی

5,969,152

سایر اندوخته ها
دارایی های نامشهود
سرمایه گذاری در نهاد های مالی که بیش از  10%سرمایه الیه یک است
سایر تعدیالت نظارتی
سرمایه الیه 1
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

)(304,420
)(120,000
37,660,230
-

ذخایر عمومی تا نهایتا  %1.25دارایی های موزون شده

3,651,178

سایر تعدیالت نظارتی

)(120,000

سرمایه الیه 2

3,531,178

کل سرمایه طبق رویکرد استاندارد

41,191,408

5 Specialized lending exposures
Common Equity Tier 1 Capital

6

Common Equity Tier 1 Capital

7
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 .3کفایت سرمایه
بانک خاورمیانه وضعیت سرمایه را مطابق با میزان ریسک پذیری خود (سند اشتهای ریسک) مدیریت نموده و اطمینان دارد که در هر زمان برای
حمایت از فعالیت های تجاری در راستای استراتژی کلی کسب و کار خود ،سرمایه کافی در اختیار دارد .حاکمیت شرکتی بانک ،فرآیند مدیریت
سرمایه را به عنوان یک عامل مهم در تدوین استراتژی کسب و کار ،اشتهای ریسک و تعیین محدوده قابل قبول ریسک مدنظر قرار میدهد.
مدیریت ریسک بانک ،به صورت ادواری ارزیابی کفایت سرمایه داخلی ( )8ICAAPرا بر اساس ریسک اکسپوژر فعلی انجام میدهد .فرآیند ارزیابی
داخلی کفایت سرمایه  ،یک ارزیابی موثر از منابع و نیازهای سرمایه ای بانک ،تحت شرایط عادی و بحرانی اقتصادی می باشد.
هیئت مدیره بانک همواره بر اجرای  ICAAPنظارت دارند .لذا ،دپارتمان مدیریت ریسک مرتباً هیئت مدیره را از میزان سرمایه اقتصادی ،کفایت
نقدینگی و کفایت سرمایه مطلع نموده و در جهت تقویت روند نظارت  ICAAPبه آنها کمک میکند.

3.1

نسبتهای سرمایه نظارتی

بانک خاورمیانه در تاریخ  1399/12/30دارای سرمایه مناسب و بیش از نیاز سرمایه نظارتی بوده است .نسبت کفایت سرمایه ( )CAR9مطابق با
سه مدل جداگانه اندازه گیری و گزارش شده است:
-

دستورالعمل بانک مرکزی

-

رویکرد  Standardisedبازل 3

-

رویکرد  F-IRBبازل 3

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص محاسبه کفایت سرمایه بانک طبق دستورالعمل بانک مرکزی ،به یادداشت  48-7-3صورت مالی مراجعه
شود .جدول زیر نسبتهای سرمایه ای بانک را مطابق با رویکرد  Standardizedو  F-IRBبازل نشان میدهد.

جدول  -2خالصه ای ازنسبتهای سرمایه ای نظارتی بازل 3

Internal Capital Adequacy Assessment Process
Capital Adequacy Ratio

8
9
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بازل 3

)میلیون ریال(

رویکرد F-IRB

رویکرد Standardised

سرمایه نظارتی
سرمایه الیه 1

39,533,664

39,533,664

کل سرمایه

43,184,842

42,039,988

دارایی ها
داراریی های موزون شده به ریسک

416,658,995

417,720,738

نسبت های سرمایه ای
کفایت سرمایه  :حقوق صاحبان سهام/سرمایه الیه 1

9.5%

9.5%

کفایت سرمایه  :حقوق صاحبان سهام/کل سرمایه

10.4%

10.1%

8.9%

8.9%

نسبت اهرمی طبق بازل 3

1

 .1سرمایه الیه  1تقسیم بر مجموع داراییهای باال خط و داراییهای زیر خط پس از اعمال ضریب تبدیل.

3.2

داراییهای موزون شده به ریسک

رویکردهای  Standardisedو  F-IRBبازل  3شامل برآورد ریسکهای اعتباری  ،ریسک بازار و ریسکهای عملیاتی است.

3.2.1

رویکرد استاندارد

جهت تخمین ریسک اعتباری طبق رویکرد استاندارد ،داراییهای در معرض ریسک اعتباری 10با در نظر گرفتن وزن ریسک اعالم شده ،در دسته
ها و زیر مجموعههای از پیش تعریف شده بازل  3طبقه بندی شدهاند.
ریسک بازار شامل ریسک ناشی از معامالت اوراق بهادار ،ارزهای خارجی ( )FXو داراییهای در معرض ریسک از نوع کاال می باشد .سرمایه مورد
نیاز برای ریسک بازار براساس دستورالعمل بانک مرکزی (یادداشت  48-7-2-2صورتهای مالی) محاسبه شده است .محاسبه دارایی های موزون
شده به ریسک بازار نسبتاً نزدیک به دستورالعمل های تعیین شده در رویکرد استاندارد بازل ( 3منتشر شده در ژانویه  )2019که با توجه به
اقتصاد ایران تعدیل شده است ،می باشد.
سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی بانک ،با بکارگیری روش استاندارد بروز شده بازل ( 3دسامبر  11)2017اندازه گیری شده است.
جدول زیر میزان داراییهای موزون شده به ریسک ( )12RWAرا طبق رویکرد  Standardizedبازل  3در تاریخ  1399/12/30نشان میدهد.

Credit exposure

10

)Basel 3 - Updated Standardised Measurement Approach (USMA

11

Risk Weighted Assets

12
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جدول  -3دارایی های موزون شده به ریسک طبق رویکرد استاندارد بازل  3در تاریخ 1398/12/29

گروه ریسک
سرمایهگذاری در اوراق بهادار دولتی با درآمد ثابت

مقدار قبل از  CRMو

مقدار پس از  CRMو

دارایی موزون شده به

( CCFمیلیون ریال)

( CCFمیلیون ریال)

ریسک (میلیون ریال)

46,289,365

46,289,365

-

بانک های توسعه چند جانبه

-

-

-

بانک ها

-

-

-

تسهیالت مشتریان حقوقی

-

-

-

تامین مالی پروژه ها از طریق صندوق توسعه ملی
اکسپوز ها با پشتوانه وثیقه ملکی

90,367,351
-

86,463,115

112,402,050
-

-

تسهیالت مشتریان حقیقی

3,093,564

3,093,564

1,538,588

سرمایه گذاری بلند مدت در سایر سهام

503,137

503,137

1,257,843

سایر دارایی ها

11,831,038

11,829,145

7,676,411

تسهیالت غیر جاری

2,424,649

2,424,649

3,614,784
-

مجموع اقالم باال خط
تعهدات بابت ضمانتنامه های صادر شده

68,765,792

17,987,206

16,937,189

تعهدات بابت اعتبار اسنادی (دیداری)

50,665

4,176

4,176

تعهدات بابت اعتبار اسنادی (یوزانس)

978,389

سایر تعهدات

11,831,832

11,831,832

0
1,590,278
18,531,644

مجموع اقالم زیر خط
ریسک بازار

9,973,958

124,674,475

ریسک عملیاتی

1,768,435

22,105,442

مجموع دارایی های موزون شده به ریسک

415,687,103

 3.2.2رویکرد رتبه بندی داخلی بنیادی )(F-IRB
عالوه بر رویکرد  Standardizedبازل  ،3بانک به صورت داوطلبانه وضعیت سرمایه خود بر اساس رویکرد  F-IRBبازل از اطالعات تاریخی جهت
برآورد احتمال نکول ( )PDبرای تسهیالت گیرندگان حقوقی شامل تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی ،گزارش میدهد.
مدل رتبه بندی بانک طبق رویکرد  F-IRBمحدود به اکسپوژر شرکتهای تسهیالت گیرنده شامل انواع تسهیالت و تسهیالت از محل صندوق
توسعه ملی ،ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی است .جدول زیر احتمال نکول تاریخی و مقدار اکسپوژ هر دسته از گروه های ریسک را به عنوان
درصدی از پرتفوی تسهیالت به اشخاص حقوقی بانک نشان می دهد.

جدول  - 4دادههای تاریخی احتمال نکول و درصد اکسپوژ شرکتهای تسهیالت گیرنده بر اساس رتبه ریسک
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احتمال نکول
ی
تاریخ
0.0%

درصد از کل اکسپوژر پرتفوی
تسهیالت رش ی
کت
0.0%

AA

0.0%

0.0%

A

0.0%

0.7%

BBB

0.9%

14.8%

BB

0.5%

20.1%

B

4.8%

27.3%

CCC

16.3%

22.9%

C/CC
رشکت های رتبه بندی نشده

45.0%

5.1%

0.9%

9.1%

رتبه ریسک
AAA

مجموع

100%

در تاریخ  1399/12/30میانگین موزون رتبه تسهیالت شرکتی بانک که رتبه بندی شدهاند " "Bاست و کفایت سرمایه بانک طبق رویکرد
 10.4% ، F-IRBاست که قبال در جدول  2نمایش داده شده است.

 .4ساختار و وظایف مدیریت ریسک
بانک خاورمیانه برای مدیریت ریسک دارای یک رویکرد سیستماتیک میباشد که در چارچوب سند استراتژی ریسک تعریف شده است .جلسه
کمیته ریسک بانک  )RC(13به صورت هفتگی برگزار و درآن گزارشات مربوط به ریسک های مهم ،حدود ریسک و بازبینی استراتژی ریسک
صورت می پذیرد .استراتژی ریسک نقش ها و مسئولیت های مشخصی را برای مدیریت ریسک بیان میکند که زمینه را برای تفویض اختیارات
به کمیته های مختلف و کارمندان اجرایی و همچنین تعیین محدودیت های قابل قبول ریسک در رابطه با فعالیت های بانک فراهم مینماید.
سند بازل با عنوان "رهنمودهای اصول حاکمیت شرکتی برای بانکها" ، 14که در اکتبر  2014منتشر شده است ،پایه و اساس وظایف و مسئولیت
های کمیته ریسک را تعیین میکند .کمیته عالی ریسک بانک خاورمیانه شامل یک عضو از اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره به عنوان رئیس
کمیته ،حداکثر یکی از اعضای اجرایی هیأت مدیره یا مدیر عامل ،و سایر اعضای مستقل است .مدیر ارشد ریسک به عنوان دبیر مسئول اجرای
سیاست های کمیته عالی ریسک و گزارش ریسک های مهم به اعضای کمیته میباشد.
واحد ریسک تحت ضوابط و رهنمودهای کمیته ریسک بانک فعالیت مینماید و مسئول اجرای سیاستهای ابالغی کمیته ریسک میباشد .واحد
ریسک دارای  7کارشناس میباشد و این افراد زیر نظر مدیر ارشد ریسک فعالیت میکنند.

Risk Committee
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حسابرس داخلی بانک مستقال به هیات مدیره گزارش میدهد و با انجام آزمایشهای دوره ای به ارزیابی مستقل و کیفیت سنجی فرآیندها و
انجام کنترلهای کلیدی در سراسر بانک و همچنین بررسی پورتفوی اعتباری میپردازد.

 .5ریسک اعتباری
زیان ناشی از نکول مشتریان اعتباری بانک در بازپرداخت به موقع تعهداتشان ریسک اعتباری تعریف شده است .از جمله محصوالت بانک که در
معرض ریسک اعتباری قرار میگیرند عبارتند از :وامها ،ضمانت نامههای بانکی ،اعتبارات اسنادی ،اوراق بهادار و دارایی های قابل داد و ستد.
رویدادهای نامطلوب کالن اقتصادی اخیر در ایران که بر اثر تحریم های یکجانبه آمریکا و ادامه همه گیری ویروس کرونا نیز شدت گرفتهاند،
پورتفوی اعتباری بانک را تحت تأثیر قرار داده است و از اثرات این رویدادها میتوان به کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف سرانه کشور ،همراه
با تورم باال در بازار ناپایدار ارز و همچنین عدم اطمینان در مورد نرخ سود اشاره کرد .افزایش نرخ نکول در بین مشتریان اعتباری بانک منجر به
افزایش هزینه های پرداختی و ذخیره برای پوشش زیان اعتباری می شود.
در بانک خاورمیانه ،بررسی ریسک اعتباری برای هر مشتری با ارزیابی اولیه مشخصات مالی ،تاریخچه اعتباری ،چشم انداز کسب و کار و ساختار
مدیریت و مالکیت مشتری آغاز میگردد .با استفاده از مدل های رتبه بندی تجربی مخصوص هر صنعت و بر اساس داده های موجود ،به هر
مشتری اعتباری رتبه ریسک در محدوده  AAAتا  C / CCاختصاص داده میشود ،که این رتبه نشانگر احتمال نکول )PD( 15مشتری در طول
سال مالی آینده است .مدیریت ریسک بانک رتبه بندی اعتباری مشتریان را به صورت مداوم مورد بررسی قرار میدهد تا بر تغییرات وضعیت
ریسک مشتریان نظارت داشته باشد.
در ارائه نظرات در خصوص ریسک اعتباری مشتریان ،عالوه بر رتبه ریسک ،وثیقه ،تمرکز در حوزه صنعت ،میزان کل خط اعتباری تخصیص داده
شده به شرکت های وابسته (گروه) و همچنین رابطه بلند مدت مشتری با بانک نیز در نظر گرفته میشود.

5.1

سیاست های ریسک اعتباری

سیاست اعتباری بانک خاورمیانه از مقررات بانک مرکزی و همچنین دستورالعمل کمیته نظارت بانکی بازل 16پیروی می کند .ظرفیت ریسک
پذیری اعتباری بانک به نسبت پورتفوی اعتباری به سپرده ها ،معیارهای اندازه گیری کفایت سرمایه ،معیارهای اندازه گیری نقدینگی و مقررات
بانک مرکزی وابسته است که این موارد در سند اشتهای ریسک و استراتژی مدیریت ریسک نیز ذکر شده است.
مشتریان حقوقی هسته اصلی مشتریان اعتباری بانک خاورمیانه را تشکیل می دهند .همچنین ،بانک از صاحبان مشاغل انفرادی که دارای کارت
بازرگانی هستند ،جهت ارائه تسهیالت استقبال نموده و در تالش است که روابط بانکی بلند مدت خود را با همه مشتریان اعتباری حفظ کرده و
یا توسعه دهد.
رویکرد اساسی بانک خاورمیانه ارائه خدمات و تسهیالت بانکی به مشتریان به منظور برآورد نیازهای سرمایه در گردش است .حوزه فعالیتهای
بینالمللی بانک ،عمدتا مربوط به ارائه تسهیالت سرمایه در گردش و اعتبارات اسنادی به شرکت های فعال در بخش مواد غذایی و دارویی جهت

Probability of Default
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واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیازشان می باشد .در موارد خاص ،این بانک در زمینه تأمین مالی همگانی نظیر تامین منابع مالی از طریق بازار
سرمایه یا صندوق توسعه ملی  )NDF(17فعالیت می نماید.
واحد اعتبارات قبل از ارسال اطالعات به واحد ریسک ارزیابی اعتباری خود از مشتریان را انجام میدهد .بخشی از سیاست ریسک اعتباری ،حفظ
میانگین رتبه ریسک اعتباری کل پورتفوی بانک بوده که طبق رتبه بندی موسسه  ،Moody’sاین رتبه باالتر از ") "B2مشابه رتبه " "Bدر
 (S&Pاست .مشتریانی که دارای رتبه اعتباری کمتری هستند ،برای پوشش احتمال نکول خود ،می بایست وثایق کافی ارائه دهند .بانک به طور
مداوم تمرکز تسهیالت کالن را در جهت کاهش ریسک خود بررسی مینماید تا نسبت به رعایت محدودیتهای بانک مرکزی برای "تسهیالت
مهم" اطمینان حاصل کند.

5.2

حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیالت و تعهدات

تصمیم گیری مصوبات اعتباری در بانک خاورمیانه براساس حدود مقرر ،درشعب ،کمیته اعتباری مرکز ،کمیته عالی و هیات مدیره انجام میشود.
یادداشت  48-3-4صورتهای مالی جزئیات حدود اختیارات برای تصویب اعتبار را بیان میکند.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مراحل تصویب اعتبار به یادداشت  48-3-2صورت مالی مراجعه شود.

5.3
5.3.1

داراییهای در معرض ریسک اعتباری
کل موجودی دارایی

بر اساس صورتهای مالی منتهی به  ،1399/12/30کل داراییهای تلفیقی بانک تقریبا  413هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال
قبل 201 ،هزار میلیارد ریال افزایش یافته است .عامل اصلی افزایش در کل مانده دارایی ها به دالیل زیر است:
•

افزایش تسهیالت اعطائی ناشی از درخواستهای اعتباری شرکتها

•

افزایش پرتفو اوراق که در جهت استراتژی بانک جهت متنوع کردن داراییها صورت پذیرفته است.

•

افزایش وجوه نقد و شبه نقد که ناشی از رشد سپردهها و سیاستهای نقدینگی محطاتانه بانک در دوران همهگیری ویروس کرونا
( )COVID19میباشد.

 5.3.2موجودی نقد و شبه نقد
این سرفصل با توجه به رشد مشتریان و افزایش سپردهگذاری آنها ،همچنین اتخاذ ساست محطاتانه در دوران همهگیری ویروس کرونا
( )COVID19نسبت به سال قبل  23هزار میلیارد ریال افزایش یافته است .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد موجودی نقد و معادل نقدی
بانک  ،به یادداشت شماره  9صورت های مالی مراجعه کنید.

National Development Fund
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 5.3.3تسهیالت اعطایی
با توجه به ترازنامه  ،تسهیالت اعطایی به مشتریان تقریباً  122هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که این افزایش ناشی از تقاضای شدید
تسهیالت شرکتی میباشد.
جدول  5رفتار بازپرداخت تسهیالت گیرندگان ریالی (تسهیالت جاری) را نشان میدهد .جدول  6نیز تسهیالت را بر اساس وضعیت پرداخت به
تفکیک نشان میدهد.

جدول  -5رفتار بازپرداخت تسهیالت گیرندگان ریالی (تسهیالت جاری)
درصد از کل
مقدار اکسپوژر

وضعیت دیر پرداخت برای مشتریان جاری

توضیح

عالی

بدون دیرکرد

7%

خوب

بین  1تا  7روز دیرکرد

43%

متوسط

بین  7تا  25روز دیرکرد

16%

پایین تر از متوسط

بین  25تا  60روز دیرکرد

15%

سایر

هیچ بازپرداختی نداشتند

18%
100%

کل مشتریان جاری

جدول  -6رفتار بازپرداخت تسهیالت گیرندگان بر جسب سر فصل های جاری و غیر جاری (تسهیالت ریالی)
درصد از کل
مقدار اکسپوژر

وضعیت سر فصل

توضیح

جاری

کمتر از دو ماه

98.8%

سررسید گذشته

بین  2ماه تا  6ماه

0.1%

معوق

بین  6ماه تا  18ماه

0.3%

مشکوک الوصول

بیش از  18ماه

0.8%

کل مشتریان جاری

100%

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کیفیت ،تمرکز ،وثیقه ،توزیع صنعت و مدیریت تسهیالت ،به یادداشت "( 48.3ریسک اعتباری") صورت
های مالی مراجعه کنید.

 5.3.4اوراق بهادار
در ترازنامه تلفیقی منتهی به پایان سال مالی ،1399سرمایه گذاری در اوراق بهادار خزانه اسالمی ،اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار شرکتها در
مجموع  49هزار میلیارد ریال است .بانک از پورتفوی اوراق بهادار در درجه اول جهت مدیریت ریسک بازر و نقدینگی استفاده میکند و همچنین
با توجه به شرایط بازار به دنبال اخذ بازده مناسب اقتصادی از این سرمایه گذاریها میباشد .برای اطالعات بیشتر در مورد اوراق بهادار بدهی ،به
یادداشت  12.2صورتهای مالی مراجعه کنید.
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 5.3.5سهام
بانک به دلیل مالحظات مقرراتی و مرتبط با کفایت سرمایه تصمیم بر خروج از پورتفوی خرید و فروش سهام گرفته است .میزان سرمایه گذاریها
در سهام در تاریخ  746،110 ،1399/12/30میلیون ریال و افزایش آن نسبت به سال قبل بابت افزایش ارزش سهام شرکتهای زیرمجموعه بوده
است( .این مبلغ در سال گذشته در حدود  302،388میلیون ریال بوده است ).برای اطالعات بیشتر در مورد سرمایه گذاری در سهام به یادداشت
 12.1صورتهای مالی مراجعه کنید.

 5.3.6داراییهای زیر خطی
میزان تعهدات زیر خطی ترازنامه بانک در تاریخ  ،1399/12/30از حدود  63هزار میلیارد ریال در سال قبل ،به  97هزار میلیارد ریال افزایش
یافته است .برای اطالعات بیشتر در مورد اقالم زیر خطی به یادداشت  44صورتهای مالی مراجعه کنید.

 5.3.7توزیع دارایی های اعتباری بر اساس نوع صنعت و منطقه جغرافیایی
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد توزیع جغرافیایی و صنعت داراییهای در معرض ریسک اعتباری ،به یادداشت های " 48-3-8-1توزیع بخش
اقتصادی تسهیالت و سرمایه گذاری در سهام و تمرکز درون یا برون مرزی آن" و " 49-2تمرکز جغرافیایی اقالم عمده داراییها و بدهیها و
درآمدها" مراجعه کنید.

5.4

سیستم رتبه دهی اعتباری

سیستم رتبهدهی اولیه ریسک ،شامل تعداد زیادی از مدل های رتبه بندی تجربی و داخلی است که مبتنی بر صنایع مختلف میباشد .چنین
مدلهایی معموالً براساس ترکیبی از اطالعات موجود در صورتهای مالی همراه با اطالعات خاص مشتریان و بر اساس دادههای تاریخی نکول
آنها میباشد .تیم ریسک اعتباری به صورت دوره ای مدل ها را براساس تجربه تاریخی نکول مشتریان به گونه ای میسنجد که رتبه های ریسک
و احتمال نکول مشتریان سازگاری الزم را با دسته های مختلف صنعت داشته باشد.

5.5

تعیین پارامترهای ریسک اعتباری

میزان عملکرد و مناسب بودن پارامترهای ریسک سرمایه بانک به طور منظم مورد ارزیابی قرار میگیرد .کیفیت صحت هر پارامتر با مقایسه
مقادیر پیش بینی شده و نتایج تحقق یافته سنجیده میشود .همچنین با سنجش هر پارامتر با استانداردهای خارجی و یا روشهای اندازه گیری
جایگزین میتوان کیفیت صحت پارامتر ها را تایید نمود.

5.5.1

احتمال نکول

احتمال نکول ( )PDیک تخمین تجربی از میانگین نرخ نکول یک ساله مشتری در شرایط اقتصادی مختلف است .روش تخمین  PDها برای
مشتریان اعتباری با رتبه ریسک آنها و تعریف نکول طبق بازل  ،3یکسان است" .نکول" به معنی عدم پرداخت و یا تاخیر بیش از  90روز
مشتریان در بازپرداخت تعهداتشان است.
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 5.5.2میزان اکسپوژر در معرض نکول
اکسپوژر در معرض نکول ،)EAD(18میزان مورد انتظار از زیان در صورت نکول مشتری اعتباری میباشد .درصد  EADمشتریان اعتباری بر اساس
تجربه تاریخی بانک و بررسی های آماری محاسبه میگردد.

 5.5.3زیان در صورت نکول
زیان در صورت نکول یا " "LGDزیان تخمین زده شده ای (بر حسب درصدی از  )EADاست که بانک در هنگام نکول مشتری اعتباری در افق
زمانی یک ساله متحمل آن می شود .طبق رویکرد  F-IRBبازل ،زیان درصورت نکول  %45فرض میشود اگرچه  LGDتجربی بانک به مراتب
کمتر میباشد.

5.6

کاهش ریسک اعتباری

بانک اندازه و ریسک پورتفوی تسهیالت خود را با متنوع سازی پورتفوی از منظر اندازه تسهیالت و تمرکز اعتباری در صنایع مختلف ،مدیریت
میکند .بانک جهت همگام سازی کسب و کار خود با تغییرات وضعیت اقتصادی داخل و خارج کشور ،شیوه ها و استانداردهای مدیریت اعتباری
خود را به صورت پویا مدیریت میکند.
بانک بر اساس اعتبار تسهیالت گیرندگان و توانایی آنها در بازپرداخت تعهداتشان ،محصوالت اعتباری اعطا میکند(.نه بر اساس صرفا وثایق و
ضمانتهای ارائه شده) با این وجود ،در مواقع لزوم از تضمین اشخاص ثالث و وثیقه برای کاهش ریسک اعتباری استفاده میکند و به طور منظم
بر ارزش وثایق نظارت دارد.
انواع اصلی وثیقه های اخذ شده توسط بانک شامل پول نقد ،اوراق بهادار قابل فروش ،امالک و مستغالت ،تجهیزات و چک های وصولی تجاری
است .استفاده از چک های وصولی تجاری به عنوان وثیقه ،به بانک این امکان را میدهد که به طور مداوم بر جریان نقدی و عملکرد تجاری
تسهیالت گیرنده نظارت داشته باشد .همچنین بانک جهت اطمینان از تحقق به موقع تعهدات اعتباری تسهیالت گیرنده در مقابل بانک ،به عنوان
حمایت اخالقی ،از سهامداران و مدیران اصلی شرکتها ضمانت های شخصی وثیقه میگیرد (به عنوان مثال اقامتگاه های اصلی).
طبق بازل  ،3بانک در محاسبه سرمایه نظارتی از تاثیر وثایق در کاهش ریسک اعتباری استفاده کرده است .وثایق واجد شرایط جهت کاهش
ریسک اعتباری در درجه اول شامل سپرده های نقدی و اوراق بهادار قابل فروش میباشد که توسط تسهیالت گیرندگان ارائه میشود .همانطور
که در جدول  3نشان داده شده است (" دارایی های موزون شده به ریسک طبق رویکرد استاندارد بازل  3در تاریخ  ،)"1399/12/30کاهش
اصلی در مقدار اکسپوژر در معرض ریسک ،پس از اجرای تکنیک  19CRMمربوط به تسهیالت با اشخاص حقیقی ،حقوقی و تسهیالت غیر جاری
میباشد.

Exposure-at-Default

18

Credit Risk Mitigation

19
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5.7

آزمون بحران

در جدول زیر تاثیر سناریوهای مختلف آزمون بحران بر روی نسبت کفایت سرمایه بانک ( )CARقابل مشاهده است .اکسپوژر اعتباری در آزمون
بحران شامل تسهیالت به شرکت های حقوقی ،تامین مالی پروژه ها از طریق صندوق توسعه ملی و تعهدات زیر خطی ترازنامه میباشد که تمامی
این ها حدود  %80دارایی های موزون شد به ریسک 20بانک را تشکیل میدهد .تسهیالت به بانکها  %10به اشخاص حقیقی کمتر از  %2دارایی
های موزون شده به ریسک بانک را تشکیل میدهد و مابقی این دارایی ها موزون به ریسک شامل اکسپوژر تسهیالت غیرجاری ،دارایی های غیر
اعتباری و به مقدار محدود سرمایه گذاری در سهام است .در زیر مفروضات در نظر گرفته شده جهت آزمون بحران به جزیئات تشریح شده است.
جدول -7آزمون بحران طبق رویکرد F-IRB
پورتفوی تسهیالت حقوقی

وزن ریسک

کفایت سرمایه

رتبه  BB-تا

رتبه  B-تا

رتبه  CCC-تا

رتبه CC/C

پورتفوی

طبق رویکرد

باال (درصد) ( BBB+درصد) ( BB+درصد)

( B+درصد)

( CCC+درصد)

(درصد)

تسهیالت حقوقی

 F-IRBبازل

27.3%

32.0%

5.1%

120.0%

10.1%

رتبه  A-و به
سناریو بحران اقتصادی
1

0.7%

شرایط عادی

آزمون بحران ( 1شرایط بحرانی مالیم)

2

آزمون بحران ( 2شرایط بحرانی متوسط)

3
4

آزمون بحران ( 3شرایط بحرانی خیلی شدید)

رتبه  BBB-تا
14.8%

20.1%

0.0%

0.7%

14.8%

20.1%

27.3%

37.1%

159.0%

8.7%

0.0%

0.0%

0.7%

14.8%

20.1%

64.4%

187.0%

7.9%

0.0%

0.0%

0.7%

0.0%

14.8%

84.5%

194.0%

7.7%

 -1شرایط عادی:
الف .فرض کنید ترکیب داراییها و وزن ریسک معادل داده های صورتهای مالی منتهی به تاریخ  1399/12/30باشد.
 -2آزمون بحران ( 1شرایط بحرانی مالیم )
الف .رتبه تسهیالت اعطائی به شرکت ها یک رتبه تنزل پیدا کنند( .معادل سه درجه )
ب .همه تسهیالت دارای رتبه  CCC+وکمتر ،به رتبه  C/CCتنزل پیدا کنند.
 -3آزمون بحران ( 2شرایط بحرانی متوسط )
الف .رتبه تسهیالت اعطائی به شرکت ها دو رتبه تنزل پیدا کنند( .شش درجه)
ب .همه تسهیالت دارای رتبه  B+وکمتر به رتبه  C/CCتنزل پیدا کنند.
پ.

اکسپوژر

تسهیالت

از

محل

صندوق

توسعه

ملی

Basel's supervisory slotting criteria for specialized lending

یک
21

کاردینال

تنزل

پیدا

کند.

(مطابق

با

)

 20به جز ریسک بازار و ریسک عملیاتی
 21طبق سند بازل تسهیالت اعطایی جهت ایجاد پروژهها به  5طبقه دسته بندی میشوند .وزن های دسته های  1تا  4به ترتیب  %115 ،%90 ،%70و %250
می باشد و اگر پروژهای در دسته ( 5نکول) قرار بگیرد میباید ذخیرهای برابر با کل مبلغ اکسپوژر در نظر گرفته شود و از این رو مبلغ اکسپوژر از سرمایه بانک
کاسته میشود.
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 -4آزمون بحران ( 3شرایط بحرانی شدید )
الف .رتبه تسهیالت اعطائی به شرکت ها سه رتبه تنزل پیدا کنند( .نه درجه)
ب .همه تسهیالت دارای رتبه  BB+وکمتر به رتبه  C/CCتنزل پیدا کنند.
پ.

اکسپوژر

تسهیالت

از

محل

صندوق

توسعه

ملی

دو

کاردینال

تنزل

پیدا

کند.

(مطابق

با

)Basel's supervisory slotting criteria for specialized lending

 .6ریسک بازار
در این بخش ،به ریسک ناشی از تغییر در شرایط بازار و تاثیر منفی بر ارزش دارایی ها  ،بدهی ها و سودآوری بانک ،اشاره خواهد شد .دارایی های
قابل داد و ستد ،اوراق بهادار و سهام و همچنین داراییهای در معرض ریسک نرخ ارز (خارجی) در معرض ریسک بازار هستند.
کمیته داراییها  /بدهیها ( )ALCOوظیف مدیریت ریسک بازار را برعهده دارد .در جلسات هفتگی کمیته دارایی ها و بدهی های بانک،
مسائل مربوط به ریسک بازار ،به مدیریت ارشد ارائه میشود و توصیه های الزم در خصوص کنترل این ریسک مطرح میگردد .چارچوب
ریسک بازار بانک شامل سیاست ها ،روش های اعتبار سنجی و مدل های ارزیابی است .واحد مدیریت ریسک به طور مداوم با استفاده از
رویهها و مدلهای متنوع ریسک بازار را بررسی و ارزیابی مینماید.

 6.1گزارش دهی از ریسک بازار
در حال حاضر بانک برای محاسبه ریسک بازار ،رویکردی را شبیه به روش ساده شده بازل( 223منتشر شده در ژانویه  )2019که با توجه به
اقتصاد ایران تعدیل شده است ،اتخاذ کرده است .برای اطالعات بیشتر به یادداشت  48-7-2-2صورتهای مالی مراجعه شود.

6.2

اندازه گیری ریسک بازار

عالوه برگزارش های نظارتی ،بانک برای اندازه گیری و کنترل ریسک بازار از چندین مدل داخلی استفاده میکند از جمله مدلهای بر اساس
روش  VaR23و تاثیر تغییرات نرخ سود یکسان در تمامی سررسیدها بر روی داراییهای نگهداری شده در دفاتر معامالتی 24و غیرمعامالتی 25می
باشد ..میزان اکسپوژر در معرض ریسک بازار که ناشی از ریسک نرخ سود  ،ارز خارجی و سهام است با استفاده از مدل های داخلی اندازه گیری
و کنترل میشوند.
در روش  VaRفرض میشود که باتوجه به تغییرات تاریخی مشاهده شده ،حرکتهای آتی در نرخ بازار قابل پیش بینی است .با تخمین  VaRو
انجام آزمون بحران تحت سناریوهای مختلف کالن اقتصادی میزان آسیب پذیری بانک در برابر ریسک مشخص خواهد شد .هدف از این آزمون

Basel 3 Simplified Standardised Approach

22

Value at Risk

23

)Interest Rate Risk on Trading Book (IRRTB

24

)Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB

25
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ها ارائه مکانیسم هشدار زود هنگام در مورد شوک های سیستمیک است .محاسبه  VaRبا استفاده از انحراف معیار روزانه برای افق  10روزه و با
احتمال یک درصد زیان انجام میشود.

6.3

ریسک نرخ سود

به دلیل تحوالت اخیر بازار بدهی در ایران ،بانک با افزایش سطح ریسک نرخ سود مواجه است و ممکن است با رعایت محدودیتهای نظارتی در نرخ سود ،بخشی
از منابع خود را از دست دهد .این در حالی است که سایر بانکها به طور قابل توجهی از چنین مقرراتی پیروی نمیکنند.

6.3.1

ریسک نرخ سود روی اقالم معامالتی ()IRRTB26

تنها دارایی قابل داد و ستد بانک در تاریخ  1399/12/30،اوراق مشارکت دولتی و غیر دولتی است .با رشد بازار ثانویه اوراق قرضه در ایران ،شاهد افزایش قابل
توجهی درحجم این اوراق بودهایم و انتظار میرود  IRRTBبخش بزرگی از ریسک بازار بانک را تشکیل دهد .با توجه به ماهیت این داراییها ،ممکن است ارزش
آنها به دلیل طیف وسیعی از عوامل از جمله بازده ،نقدینگی بازار ،همبستگی بین بازار و نوسانات بازار تغییر کند .جدول زیر تأثیر تغییر موازی نرخ سود
داراییهای قابل داد و ستد را نشان میدهد.

جدول  -8آزمون بحران  : IRRTBحساسیت ارزش بازار به دلیل تغییر موازی در منحنی بازده
گروه
اقالم

4درصد کاهش در نرخ بهره در

2درصد کاهش در نرخ بهره در

2درصد افزایش در نرخ بهره

4درصد افزایش در نرخ بهره

تمامی سررسیدها

تمامی سررسیدها

در تمامی سررسیدها

در تمامی سررسیدها

1399/12/30
اوراق بهادار با درآمد ثابت (میلیون ریال)

1,628,480

797,277

()773,773

()1,516,865

1398/12/29
اوراق بهادار با درآمد ثابت (میلیون ریال)

1,714,740

774,662

()950,540

()1,743,107

 6.3.2ریسک نرخ سود داراییها و بدهیهای غیر معامالتی ()IRRTB27
بانک از نرخ شناور یا از اختیار قابل توجهی در ارائه نرخ سود (به عنوان مثال بازپرداخت زودهنگام) در پورتفوی تسهیالت خود استفاده نمیکند .در اثر افزایش
در نرخ سود در کوتاه مدت سودآوری بانک ممکن است کاهش یابد .جدول زیر تأثیر تغییر موازی نرخ سود در اقالم غیر معامالتی را نشان میدهد.

جدول  - 9آزمون بحران  : IRRBBحساسیت درآمد به دلیل تغییر موازی در نرخ سود
گروه
اقالم

4درصد کاهش در نرخ بهره در

2درصد کاهش در نرخ بهره در

2درصد افزایش در نرخ بهره در

4درصد افزایش در نرخ بهره

تمامی سررسیدها

تمامی سررسیدها

تمامی سررسیدها

در تمامی سررسیدها

1399/12/30

Interest Rate Risk on Trading Book

26

Interest Rate Risk on Banking Book

27
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تسهیالت* (میلیون ریال)

()3,940,591

()1,970,296

1,970,296

3,940,591

اوراق بهادار با درآمد ثابت (میلیون ریال)

1,600

800

()800

()1,600

سپردهها (میلیون ریال)

5,329,246

2,664,623

()4,165,449

()8,330,898

مجموع (میلیون ریال)

1,390,255

695,127

()2,195,953

()4,391,907

1398/12/29
تسهیالت (میلیون ریال)

()2,127,418

()1,063,709

1,063,709

2,127,418

اوراق بهادار با درآمد ثابت (میلیون ریال)

1,600

800

()800

()1,600

سپردهها (میلیون ریال)

2,245,109

1,122,555

()1,122,555

()2,245,109

مجموع (میلیون ریال)

119,291

59,646

()59,646

()119,291

* اثر رفتار مشتریان بر ورود و خروج منابع به صورت تقریبی لحاظ شده است.

6.4

ریسک نرخ ارز

ریسک نرخ ارز بانک عمدتا ناشی از تعهدات خارج از ترازنامه مانند اعتبارات اسنادی جهت واردات کاال است .بانک خاورمیانه برای بهرهبرداری از تغییرات
احتمالی قیمت ارز وارد معامالت ارزی نمیشود اما گاهی اوقات در فاصله زمانی کوتاه ،عمدت ًا به دلیل انجام تعهدات مربوط به مشتریان خود ،موقعیت باز ارزی
ایجاد میکند .جداول مندرج در یادداشت  48.5.5.2صورتهای مالی ،اثرات احتمالی بر درآمد بانک را با توجه به ریسک نرخ ارز تحت مدلهای تک دارایی و
واریانس -کواریانس ارزش در معرض خطر ( )VaRرا نشان میدهد .جداول در یادداشت  48.5.6صورت های مالی مقدار سرمایه مورد نیاز برای
پوشش ریسک نرخ ارز را تحت مدلهای تک دارایی و واریانس-کواریانس ارزش در معرض خطر ( )VaRرا نشان میدهد.

6.5

ریسک سهام

پورتفوی سرمایهگذاری بانک در تاریخ 1399/12/29برابر با  500,937میلیارد ریال شامل سرمایه گذاری استراتژیک در شرکت بیمه عمرخاورمیانه (در
حدود  501میلیارد ریال) بوده است .اطالعات تکمیلی در یادداشت 12.1صورتهای مالی در دسترس میباشد.

 .7ریسک عملیاتی
هفت نوع ریسک عملیاتی طبق کمیته بازل عبارتند از:
 -1تخلف داخلی
 -2سواستفاده خارجی
 -3ایمنی محیط کاری و فعالیتهای استخدامی
 -4مشتریان ،محصوالت و فعالیتهای تجاری بانک
 -5خسارات فیزیکی
 -6اختالل در سیستمها و امکانات بانک
 -7شکست در اجرای فرآیندها و خدمات بانکی

| P a g e 17

 30اسفندماه 1399
بخش مدیریت ریسک از این دسته ها برای شناسایی و ارزیابی ریسکهای عملیاتی به عنوان بخشی از چارچوب "خود ارزیابی ریسک و کنترل"
( )RCSAاستفاده می کند.

7.2

روش خود ارزیابی ریسک و کنترل ()28RCSA

فرایند ارزیابی ریسک عملیاتی از روش خود ارزیابی ریسک و کنترل ) (RCSAپیروی می نماید  ،که براساس آن:
•

هر یک از شعب و واحدهای ریسک پذیر بانک دارای یک نماینده مشخص  RCSAهستند که مسئول انجام فرایند ارزیابی درخصوص
ریسک های واحد خود با همکاری یک کارشناس ریسک می باشد.

•

نمایندگان تعیین شده ، RCSAفراوانی و شدت ریسکهای عملیاتی شناسایی شده را تعیین کرده و آنها را به دو دسته "ریسک
های با اهمیت " و "ریسک های کم اهمیت" طبقه بندی می نمایند.

•

رؤسای کلیه واحدهای ریسک پذیر (به کمک کارشناس ریسک مربوطه) موظفاند کلیه "ریسک های با اهمیت" شناسایی شده در
واحد خود را بررسی کرده و جهت کاهش ریسک ها روش های کنترلی پیشنهاد دهند.

•

واحد ریسک ،پس از به کارگیری روشهای کنترلی  ،تمام ریسکهای باقیمانده را به عنوان ریسکهای با اهمیت لحاظ میکند و در
29

فهرست انباره ریسک قرار می دهد.
با استفاده از  ، RCSAتا به امروز ریسک های عملیاتی متعددی در بخشهای مختلف بانک و شعب شناسایی شده است.

7.3

سامانه شناسایی ریسک های عملیاتی

سامانه شناسایی ریسک های عملیاتی یک سامانه آنالین است و تمامی پرسنل بانک (کارمندان و مدیران) به آن دسترسی دارند .این سامانه با
هدف شناسایی ریسک های فرآیندهای بانک جهت پیشگیری از سواستفاده های داخلی و خارجی و همچنین اعمال کنترل های مناسب پیاده
سازی گردید .تا به امروز ریسکهای متعددی در این سامانه گزارش و مرتفع شدهاند.

7.4

فرایند خدمات و محصوالت جدید ()30NPSP

ریسک عملیاتی ناشی از محصوالت و خدمات جدید درون بانک و شعب ،در یک چارچوب منظم و به کمک دستورالعمل فرایند خدمات و
محصوالت جدید بانک ( ،)NPSPبه درستی شناسایی و کاهش می یابد.

7.5

انباره ریسک

Risks and Controls Self-Assessment

28

Risk Inventory

29

New Product and Services Process

30
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در انباره ریسکها بر اساس ماهیتشان دسته بندی ،جمعآوری و ارزیابی میگردند .انباره ریسک بانک خاورمیانه شامل ریسک اعتباری ،ریسک
بازار ،ریسک عملیاتی ،ریسک نقدینگی ،ریسک تمرکز ،ریسک تطبیق با قوانین و شهرت می باشد .در انباره پس از دسته بندی بر اساس ماهیت
جزئیات ریسک تشریح و اقدامات الزم جهت مواجه و کاهش آن بیان میگردد.

7.6

رویکرد اندازه گیری استاندارد به روز شده

در حال حاضر سرمایه الزم برای پوشش ریسکهای عملیاتی با استفاده از مدل استاندارد بازل  )31USMA( 3به روز شده با محاسبه ی شاخص
کسب و کار بر پایه درآمدها و هزینههای بهرهای ،خدماتی و کارمزدی ،و مالی بدست میآید .مطابق این رویکرد  ،ابتدا شاخص کسب و کار
( )32BIبراساس درآمد ها و هزینه های بهره ای ،کارمزدهای دارایی های بهره زا و سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری های بانک محاسبه شده
و سپس مبلغ  BIبه مؤلفه تجاری ( )33BICتبدیل میگردد و مطابق دستورالعمل های بازل  ، 3سرمایه موردنیاز ریسک عملیاتی اندازه گیری
میشود .از آنجا که  BICبانک کمتر از  1میلیارد یورو است ،نیازی به تعدیل سرمایه ریسک عملیاتی بانک با استفاده از مؤلفه ضرر داخلی ()34ILM
نیست.
در مدل  USMAمیانگین سه ساله هر یک از اجزای زیر استفاده میشود.
• درآمد تسهیالت اعطایی ،درآمد بهره ناشی از داراییهای قابل نگهداشت تا سررسید ،درآمد بهره ناشی از داراییهای قابل داد و ستد و سایر
درآمدهای ناشی از بهره
• هزینه سود سپردهها
• داراییهای بهرهزای ترازنامه شامل کل تسهیالت اعطایی ،اوراق و سایر داراییهای بهره زا
• کارمزدها و حقالعمل
• خالص سود (زیان) از داراییهای قابل داد و ستد
جدول زیر محاسبه سرمایه الزم برای پوشش ریسک عملیاتی با استفاده از روش  USMAرا نشان می دهد.

Updated Standardized Measurement Approach

31

Business Indicator

32

business indicator component

33

Internal Loss Multiplier

34
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جدول  - 10محاسبه سرمایه الزم برای پوشش ریسک عملیاتی بر اساس روش USMA
1399

میانگین

زیر فاکتورها

1397

1398

درآمد تسهیالت اعطایی

11,208,402

12,427,834

24,692,756

درآمد بهره ناشی از داراییهای قابل نگهداشت تا سررسید

1,063,237

2,484,191

2,922,206

2,441,385

8,060,444

سایر درآمدهای ناشی از بهره

68,269

86,677

184,894

حاصل جمع

12,339,908

17,440,087

35,860,300

21,880,098

هزینههای ناشی از بهره ،به جز برای عملیاتی و لیزینگ

هزینه سود سپردهها

8,644,721

10,005,694

22,382,890

13,677,768

داراییهای بهرهزای ترازنامه

کل تسهیالت اعطایی ،اوراق و سایر داراییهای بهره زا

111,940,379

157,141,292

304,177,065

191,086,245

درآمد سود های تقسیمی سرمایه گذاری ها

درآمد سود سهام و واحد های صندوق سرمایه گذاری

348,413

369,448

69,709

262,523

درآمد کارمزدها و حقالعمل

شامل حق الوکاله ،گشایش های اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه ها

2,466,552

4,419,139

9,843,556

5,576,416

هزینه کارمزدها و حق العمل

هزینه کارمزد و هزینه مالی

141,275

132,013

275,281

182,856

سایر درآمدهای عملیاتی

سایر درآمدها از داراییهای غیر جاری

فاکتورها

درآمدهای ناشی از بهره ،به جز برای عملیاتی و لیزینگ

درآمد بهره ناشی از داراییهای قابل داد و ستد

سایر هزینه های عملیاتی
جمع سود (زیان) تحقق یافته سرمایه گذاری ها  +سود (زیان) خرید و
فروش ارز
خالص سود (زیان) از داراییهای قابل داد و ستد

خالص سود (زیان) افزایش (کاهش) ارزش سرمایهگذاریها

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86,189
-

121,863
-

866,091
-

سود(زیان) تسعیر ارز

2,779,871

3,029,334

6,912,396

حاصل جمع

2,866,060

3,151,197

7,778,487

شاخص کسب و کار

7,963,676

مؤلفه شاخص کسب و کار

955,641

سرمایه الزم برای پوشش ریسک عملیاتی (میلیون ریال)

955,641

4,598,581

