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(IFRS 9دربازارهاینوظهورو) پیشنهادهادرحوزهایازمجموعه-اقتصادهایدرحالتوسعه

گذاریسیاست



خالصهاجرایی

که ( در نشست لندن خود به استانداردگذاران حسابداری توصیه کرد G-۲۰، گروه بیست )۲۰۰۹در سال 

« تری از اطالعات اعتباری تقویت کنند ان وام در حسابداری را با گنجاندن طیف وسیعزی ذخایر شناسایی»

(G۲۰ ۲۰۰۹هیئت استانداردهای بین .)  المللی حسابداریIASB))1 المللی  استاندارد بین ،در واکنش به آن

  . این استاندارد جدید در ژانویه سالصادر کرد ۲۰1۴ جوالی سالرا در  IFRS ۹))۲ ۹ گری مالی گزارش

 یاعتبار انیزفی کرد که جایگزین را معر ECL))3 موردانتظار یاعتبار انیزاجرایی شد و رویکرد  ۲۰18

استاندارد  .شد شد که در آن زمان اجرا می  ۴(IAS 3۹) 3۹ المللی حسابداری طبق استاندارد بین شده تحمل

از کاهش شواهد عینی »را تنها در صورت وجود حسابداری  گیری ( ذخیره۵۹)بند  3۹ المللی حسابداری بین

رویدادهای آتی بود و در نتیجه موجب به خاطر  ها یانزدانست که بدون پذیرش  مجاز می« ارزش

 ۹ گری مالی المللی گزارش شد. در مقابل، استاندارد بین می« خیلی پایین و خیلی دیر» گیری ذخیره

ها در  زیان شناساییها به  بینی کرده است که با ملزم کردن بانک پیش گیری تمهیداتی برای زمان ذخیره

 گیرد. اعطای وام صورت می  حتی در مرحله و یراعتبا  مراحل زودتر چرخه

ما یک نظرسنجی . متکی است ۵نهادهای ناظر بانکیهای دوجانبه با  این مقاله به یک نظرسنجی و نشست

المللی  استاندارد بین  یی کهدر کشورها ،ها و ناظران هایی که بانک اسایی چالشن)الف( ش انجام دادیم برای:

به  گذاردرک دالیل تصمیم به تعویق اند و )ب(  اند، با آن مواجهسازی کردهرا پیاده ۹ گری مالی گزارش

سازی  ی که هنوز چارچوب حسابداری جدید را پیادهدر کشورهای ۹ گری مالی المللی گزارش استاندارد بین

ردیم. افت کپاسخ دری ۹1کشور و اقتصاد در تمامی مناطق ارسال و  18۴نکرده بودند. این نظرسنجی را به 

ه پایین از کشورهای با درآمد متوسط رو ب پاسخ ۲۰پایین، در حالی که درآمد پاسخ از کشورهای با  ۷تنها 

مراجعه کنید(. در زمان  1 شماره آمار کامل درآمد به تفکیک منطقه به جدول  دریافت شد )برای مشاهده

را در پایین درآمد  بادریافتی از کشورهای های  ، الزم است محدود بودن تعداد پاسخپیشنهادهای ماتفسیر 

 نظر داشت.
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)بانک ملی جمهوری مقدونیه شمالی، بانک مرکزی  نهاد ناظر بانکیای با شش  های دوجانبه همچنین نشست

با هدف  6ایتالیا، بانک مرکزی برزیل، بانک مرکزی تایلند، بانک مرکزی آفریقای جنوبی، بانک ملی رواندا(

ها به برگزار کردیم. آن ۹ گری مالی المللی گزارش استاندارد بین سازی پیادهها در های آن تر چالش درک عمیق

مناطق )اروپا، آمریکای التین، آفریقا،  ارب دریافتی، چه از نظربیشتر تج  ای انتخاب شدند که از تنوع گونه

نان حاصل شود. با توجه سطح درآمد )اقتصادهای پیشرفته و نوظهور( اطمی نظرجنوب شرق آسیا( و چه از 

 هکارهای احتمالی مورد استفاده آنهاو را ها چالش  آنها درباره بازخوردهایکشورهای بررسی شده و   به تجربه

های  ای از توصیه ، مجموعه۹ گری مالی المللی گزارش چارچوب حسابداری استاندارد بین سازی پیادهدر زمان 

  در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه ناظر بانکینهادهای گذاری سطح باال را برای  سیاست

 (EMDE)نمودیمشناسایی  ،تمایل داشتند ۹ گری مالی المللی گزارش به استاندارد بین گذارکه به  ۷ها. 

 کرد ییشناسا را چالش نیچند( دیکن مراجعه مقاله نیا ۲کامل آن به بخش  یبررس ی)برا ینظرسنج نیا

 نیبا آن مواجه بودند. مهمتر ۹ یمال یگرگزارش یالملل نیب استاندارد یساز ادهیپ در ناظران و ها بانک که

 یاتکاو  ،یسازمدل سکیر ،ها داده نییپا تیفیک و ها داده به یدسترسگزارش شده  یها چالش

 هایاستاندارد ،دهندگان مطابق با این نظرسنجی، اکثر پاسخ بود. یتیریمد قضاوت به حد از شیب

باالیی از ناهمگونی در مرزهای  درجهکردند، حتی زمانی که با  را اعمال می گری مالی المللی گزارش بین

ما استفاده   کشور از نمونه ۵3در  ۹ گری مالی المللی گزارش شدند. استاندارد بین آن مواجه میکاربرد 

و  ،مالی خاص موسساتتنها به  ۹ گری مالی المللی گزارش کشور دیگر نیز، استاندارد بین ۲۵شود. در  می

یا  جداگانههای مالی  و این که صورت ،مالی، بورسی یا غیربورسی بودن موسسه  نظیر اندازهبسته به عواملی 

یک سو، وضع استانداردهای حسابداری یکسان برای تمامی موسسات  از. شدند ، اعمال میتلفیقی هستند

 های صورتهای بورسی یا غیربورسی،  )بانک 8الیهو یا چند های حسابداری د مالی موجب اجتناب از سیستم

کند.  و گزارشگری قانونی را استانداردسازی میشود  میهای بزرگ یا کوچک(  ، بانکجداگانهتلفیقی یا مالی 

زیان تر ممکن است در ایجاد مدل  های کوچک های دوجانبه حاکی از آن بودند که بانک از سوی دیگر، نشست

به شدت  گری مالی المللی گزارش بین هایداخلی آن هم در زمانی که منابع استاندارد انتظاراعتباری مورد

سپاری این فرآیند با ظرفیت محدود  توانستند تصمیم به برون مشکل داشته باشند و می ،مورد تقاضا هستند

، حقوق فسخ و ها دهنده، امنیت داده منافع ارائه تضادهای مرتبط )اتکا به شخص ثالث،  در مدیریت ریسک

از  یکیرا  کارکنان محدود تیظرف نیهمچن  توسعه درحال یاقتصادها و نوظهور یبازارهابگیرند.  غیره(

تفاوت با توجه به  .دادند گزارش ،یمحل یها بانک یبرا ژهیو به ،یبانک ناظر ینهادها یموانع برا نیمهمتر
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ثر مختلف، اکحاکمیتی ها در قلمروهای  بر بانک ۹ مالیگری  المللی گزارش استاندارد بین اثر  قابل مالحظه

 تاثیرکردند تا  ها صادر می هایی را برای بانک ، دستورالعملسازی پیادهو  گذار  نهادهای نظارتی در زمان دوره

 ها تعدیل شود. بر بانک ۹ گری مالی المللی گزارش استاندارد بین

را  ۹ گری مالی المللی گزارش دهنده هنوز استاندارد بین پاسخ 13دهنده،  پاسخ ۹1به عالوه، از میان 

ها قصد دارند این کار را در طی یک تا سه سال آینده انجام دهند. برخی از اند، ولی اکثر آن سازی نکرده پیاده

باشد که به خاطر  1۹-کوویدگیری  ها ممکن است تحت تاثیر همههای آن ات عنوان کردند که برنامهمقام

 ۹ گری مالی المللی گزارش چنین تاثیر نامشخص استاندارد بینهای نظارتی حساس و هم ندی فعالیتب اولویت

را  ۹ گری مالی المللی گزارش دهندگان استاندارد بین دهد اکثر پاسخ ها بود. اگرچه این امر نشان می بر بانک

که کشورهای دیگری که به اند و یا به زودی این کار را خواهند کرد، مشخص نیست  کرده سازی پیاده

کنند، به خصوص کشورهای  سازی می پیادهاند و یا به زودی  ( آن را اجرایی کرده۹3نظرسنجی جواب ندادند )

 درصد(. 6۷دادند ) بزرگی از کشورهایی که به نظرسنجی پاسخ ندادند را تشکیل می سهمکه  پایین، درآمد با 

الی در گری م گزارشالمللی  اده از استانداردهای بیناستفبانک جهانی نقش پیشتازی در ترویج تدوین و 

گذاری منطبق بر استانداردهای حسابداری مورد پذیرش  های ارزش سراسر جهان داشته است. شیوه

شود. در مورد بازارهای  بازار و ریسک نقدینگی میریسک ، یاعتبارریسک المللی موجب ارزیابی قوی  بین

، وجود اینخارجی اهمیت دارد. با  های گذاری ، این امر در جذب سرمایه وسعهنوظهور و اقتصادهای درحال ت

(. مراجعه کنید 3به بخش باید آمادگی کافی برای حرکت در این مسیر را داشته باشند ) نهادهای ناظر بانکی

تناسب در رابطه با م قضاوت صحیحیباید  نهادهای ناظر بانکیدهد،  تا جایی که قانون و مقررات اجازه می

های  تنها به بانکالی گری م گزارشالمللی  استانداردهای بین تحمیل بکارگیریبودن اقدامات اتخاذ کنند: 

 شود( گیری می اندازه ۹شده با ریسک موزون های یا دارایی ها داراییجمع دارای اندازه مشخص )که بر حسب 

چارچوب حسابداری و حد ، ولی ممکن است موجب تکه تکه شدن بیش از به اصل تناسب استپایبندی 

الی گری م گزارشالمللی  استانداردهای بینها به اعمال  گری شود. در مقابل، ملزم کردن تمام بانک گزارش

در موسسات اعتباری متوسط و کوچک،  زیان اعتباری موردانتظار  سپاری محاسبه مکن است موجب برونم

 درک مدل پایه، شود. آن هم بدون 

 یندهایفرآ نیچنو هم موردانتظار، یاعتبار انیز مدل مناسب درک به ملزم را ها بانک دیبا همواره ناظران

 یساز آماده  برنامه دیبا آنها. کنند یسازمانبرون کنندگاننیتام یابیارز یبرا یو کنترل داخل قیدق یراهبر

 یها ئتیه و کنند لیتبد راهبرد به را ۹ یمال یگرگزارش یالملل نیب استاندارد به گذار نموده، نیتدو یجامع

 به شفاف، ینظارت انتظارات است الزم. ندینما آگاه ها چالش نیا تیاهم از را ها بانک ارشد تیریمد و  رهیمد
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بندی  وضع کرد و از تطابق میان معیارهای طبقه زیان اعتباری مورد انتظاراز چارچوب  یو جامع ،موقع

نهادهای ناظر . نموداطمینان حاصل الی گری م گزارشالمللی  استانداردهای بینای  و فرآیند مرحله یاعتبار

و  ۲نیز تعادل برقرار کنند و از مراحل  یو خروج یپذیری و نظارت بر معیارهای ورود باید میان انعطاف بانکی

، ناظران باید از 11ای بودن دورهبه منظور کاهش را لحاظ کنند.  گیری های احتیاطی از ذخیره پشتیبانی ،31۰

در استفاده کنند که امکان آزاد کردن آن  1۲حفاظتی  سرمایهسپرهای ی احتیاطی کالن متشکل از ها سیاست

 تفاده کنند.نیز اس گذارچنین باید از سازوکارهای زمان استرس مالی وجود دارد. آنها هم

اثر  دربارهها  است. نگرانی ۹ گری مالی المللی گزارش اولین آزمون واقعی برای استاندارد بین 1۹-کوویدشیوع 

آن،  سازی در پیادهبیشتر  هایممکن است موجب تاخیر ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بینای چرخه

 شده توسط نهادهای استانداردگذار اصول تبیینپذیری موجود در استاندارد مبتنی بر  رغم انعطاف علی

(SSB)استانداردهای   ها شود )برای اطالعات بیشتر دربارهآن نهادهای ناظر بانکیهای مرکزی و  بانک ،13ها

 همچنان است ممکن کشورها. (مراجعه کنید 3و  ۲، 1 هایکادربه  1۹-کوویدو الی گری م گزارشالمللی  بین

و  یمنطق یهاینیب شیپ  ارائه یها یدشوار به توجه با را ۹ یمال یگرگزارش یالملل نیب استاندارد یسازادهیپ

 ریبه تاخ یریگ نامشخص بودن و دوره همه لیدل بهموردانتظار  یاعتبار انیبرآورد ز یبرا یبانیقابل پشت

الزم  یها شرط شیپ  مستمر و گسترده یابیارز یبر مبنا دیبا یگذار استیس  در حوزه حیصح می. تصمندازندیب

 یالملل نیب یاستانداردها یکل طوربه و) ۹ یمال یگرگزارش یالملل نیب استاندارد موثر یسازادهیپ یبرا

 تیریمد یسازوکارها و یقو یراهبر مستقل، یحسابرس  حرفه تیفیک و سابقه جمله از(، یمال یگرگزارش

 ،ینظارت کارکنان با و ها بانک در یاعتبار سکیر یسازمدل تخصص و تجربه نیهمچن و ها، بانک در سکیر

 .ردیبگ صورت

هایی که استاندارد نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه، به خصوص آندر بازارهای  نهادهای ناظر بانکی

سازی ریسک اعتباری، هم از  اند، باید در ظرفیت مدل کرده سازی پیادهرا  ۹ گری مالی المللی گزارش بین

گذاری کنند. در این زمینه،  ، نیز سرمایه(IT)حیث منابع انسانی و هم از حیث ابزارهای فناوری اطالعات 

و  هاآوری داده های مرتبط با جمع توانند در رفع چالش می SupTech))1۴راهکارهای فناوری نظارتی 

های  مفید واقع شوند. هدف نهایی اطمینان از این مساله است که روش اعتباری موردانتظارزیان سازی  مدل
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  ای نداشته است؛ در عوض مشخصه دهند که ریسک اعتباری آنها از زمان شناخت اولیه افزایش قابل مالحظه را ابزارهای مالی تشکیل می 1مرحله  

، 1برای مرحله های کاهش ارزش یافته هستند.  وام 3  ( از زمان شناخت اولیه است. مرحله(SICRریسک اعتباری در   افزایش قابل مالحظه ۲  مرحله

  ، ذخیره3و  ۲گری ممکن هستند؛ برای مراحل  گزارش  ماه پس از دوره 1۲شود که در عرض  محاسبه می زیان اعتباری موردانتظار از رویدادهای نکولی

 نگرانه باشد. زیان باید نمایانگر طول عمر زیان اعتباری موردانتظار، با در نظر گرفتن اطالعات آینده
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شوند. ناظران در  زیان اعتباری موردانتظارگیری مناسب و جامع  تعیین ذخایر حسابداری موجب اندازه

انند ظرفیت تو می ،تری دارند جدی ای های بودجه که محدودیت نوظهور و اقتصادهای درحال توسعهبازارهای 

آموزش آنالین و کمک فنی فراهم  بسترهایرا عمدتاً از طریق  زیان اعتباری موردانتظارالزم برای مدل 

 چنان نقش حیاتی دارند.آورند، ولی منابع واجد شرایط هم

مقدمه

 ست؟یچ ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیاستاندارد ب 1.1

گری  المللی جدید گزارش ، استاندارد بینیمال یابزارهاتحت عنوان  ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیاستاندارد ب

منتشر و المللی حسابداری  هیئت استانداردهای بین یاز سو ۲۰1۴ سال یاستاندارد در جوال نیاست. امالی 

استاندارد  نیگزیجا یمال یابزارها: ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیشد. استاندارد ب ییاجرا ۲۰18 سال هیدر ژانو

 یتلق دهیچیپ اریبسکه استانداردی  ،شد یریگ اندازه و ییشناسا :یمال یابزارها 3۹المللی حسابداری بین

 ناسازگار بود، ،کردند یم تیریخود را مد یها سکیوکارها و ر کسب واحدهای تجاری،که  یا وهیبا ش و شد یم

 یتلق رهنگامید یدر چرخه اعتبار این شناساییکه  ها بود وام یاعتبار انیز شناساییخیر در اتو عامل 

 .شد یم

 یریگ و اندازه یبند )الف( طبقه کرد جادیارا عمده  رییسه تغ ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیاستاندارد ب

 یریگ و اندازه یبند . طبقهسازی مصون ی( حسابدارپو ) ،انتظارمورد یاعتبار انی)ب( ز ،یمال هایابزار

است.  یقرارداد ینقد انیجر های ویژگیو  واحدهای تجاریوکار  بر مدل کسب یمبتن یمال هایابزار

 انیجر یآورجمعصرفاً  یابزار مال کی نگهداریهدف از  ایکنند که آ یابیرزملزم هستند ا واحدهای تجاری

 یها ییو هم فروش دارا یقرارداد ینقد انیجر یآورجمعهم  ای( یآورجمع یبرا ی)نگهدار یقرارداد ینقد

 طیشرا ایکنند که آ یابیارز دیبا واحدهای تجاریعالوه، هب ،و فروش( است یآورجمع یبرا ی)نگهدار یمال

 اصل و سود تشود که صرفاً شامل پرداخ منجر می ینقد هایانیدر موعد مقرر به جر یمال ییدارا یقرارداد

(SPPI)1۵ تصرفاً شامل پرداخآزمون وکار و  موفق در هر دو آزمون مدل کسب یمال ی. ابزارهایا خیر است 

 اقالم سود و زیان ریسا از طریق منصفانهارزش  به ایشده   مستهلکشده   تمام یبها بهتوان  اصل و سود را می

موفق به که  یمال ییکه هر دو در معرض کاهش ارزش هستند. هر دارا ردک یبند طبقه 16(FVTOCI) جامع

ارزش منصفانه از  به شهیهم ،شود وکار نمی مدل کسب ای اصل و سود تصرفاً شامل پرداخ  آزمونگذراندن 

با   سهیدر مقا ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیاستاندارد بدر  .شود می یریگ اندازهدوره  انیسود و ز قیطر

مجدد صرفاً  یبند و طبقه ،ابدی یمورد کاهش مها به سه یتعداد پرتفو، 3۹المللی حسابداری  استاندارد بین
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عالوه هب (،افتد یندرت اتفاق م که به) دیایوکار به وجود ب در مدل کسب یرییشود که تغ می سریم زمانی

 شوند. محدود می ند،اتفاق افتاد ۲۰۰۷-۲۰۰۹ یجهان یکه پس از بحران مال ،مجدد یبند طبقه هایشیوه

ها و  کاهش ارزش وام یریگ شناسایی و اندازه یبرا ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیاستاندارد ب :1 رییتغ

 اقالم سود و زیان ریسا از طریق منصفانهارزش  به ایشده   مستهلکشده   تمام یبها بهکه  ییها یافتنیدر

المللی  بیناستاندارد کرد.  معرفیرا  یدیجد  چارچوب ،شوند می گیریاندازه ،انتظارمورد یاعتبار انیز، جامع

شود که  میسایی شنا زمانیصرفاً  انیز ،که در آن ،کرد ستفادها 1۷تحمل شده انیز کردیاز رو 3۹ حسابداری

وام منجر شد. مطابق  یها انیز رهنگامیکم و د بسیارامر به شناسایی  نی. افتدیاتفاق ب یمحرک دادیرو

در  ی، حتیچرخه اعتبار درها  ها ملزم به شناسایی زودتر زیان بانک ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیاستاندارد ب

 یاعتبار سکیدر ر راتییتغ نشان دادن یبرا یگر گزارش خیها در هر تارآن یروزرسان ، بهاعطای واممرحله 

بالقوه  یاعتبار انیبه ز بلکه ست،ین انیمولد ز گذشته دادیبر رو یشناسایی کاهش ارزش مبتندیگر . ندسته

دهد که عوامل  تجربه نشان می رایز ست،یکاهش ارزش ن ینیبه شواهد ع یازیشود. ن نسبت داده می

شروع به نشان دادن  شوند 18یتجمع نکولها وارد  وامی خیلی پیش از آنکه اعتبار یها انیکننده ز تعیین

 یاعتبار انیز کردیروبه  شده تحمل یاعتبار انیز کردیروتغییر از  ن،یبنابرا .کنند ها می زیان

 .گذارد می اثر گیریرهیذخ یبند بر زمان موردانتظار

 گیریرهیذخ یبرا ییامدهایپکه  ،ابدی یم صیبه سه مرحله تخص زیان اعتباری موردانتظار :2 رییتغ

از  یاعتبار سکیوجود دارد. اگر ر ییدارا تیفیدر ک بااهمیتی افول زمانی کهخصوص  به ،ی داردحسابدار

 یها دادیاز رو زیان اعتباری موردانتظارباشد،  افتهین شیافزاای  طور قابل مالحظه به هیزمان شناسایی اول

هستند. اگر از پذیر  امکان( 1)مرحله  یگر ماه پس از دوره گزارش 1۲ عرض درشود که  محاسبه می ینکول

 انیز ذخیرهوجود داشته باشد،  1۹یاعتبار سکیدر رای  قابل مالحظه شی( افزا۲)مرحله  هیزمان شناسایی اول

 یرهایمتغازجمله )انه نگر ندهیشامل اطالعات آ ،عمرطول  زیان اعتباری موردانتظار در دهنده نشان دیوام با

[GDP] یناخالص داخل دیتول ریاقتصاد کالن نظ
با کیفیت اعتباری  یها وام 3. مرحله باشد (یکاریو نرخ ب ۲۰ 

 یافته هستند. کاهش

 های پذیری در مقابل ریسک آسیبدهد تا  میرا امکان این  ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیاستاندارد ب :3 رییتغ

تا حدودی از که  شودوضع سازی مصون یحسابدار یبرا یدیجد اریو مع شده سازیمصون یشتریب

استاندارد خود را تحت  یها سکیر واحدهای تجاریکه  یا وهیو با ش گی کمتری برخوردار استدیچیپ
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که در گذشته با استفاده از  ییها سوتر است. شرکت هم ،کنند یم تیریمد 3۹المللی حسابداری  بین

بسط  ای ،شیپاال ،یساز به ساده لیهایی که ما اند و آن آن رد شده یدگیچیبه خاطر پ سازی مصون یحسابدار

از  ترریپذ را انعطاف یساز مصون دیموجود خود هستند ممکن است الزامات جد سازی مصون یحسابدار

 بدانند. 3۹ المللی حسابداری استاندارد بینالزامات 

 آن یشناس مقاله و روش دامنه 1.2

بازارهای نوظهور و و تمرکز خاص آن بر  ،پردازد یانتظار م مورد یاعتبار انیز  حاضر به چارچوب مقاله

حرکات  با توجه بهی جهان  سکیراشتهای کاهش زمان با هم ،۲۰۲۰است. در سال   اقتصادهای درحال توسعه

 یریگ همه طولدر که   بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه، هیسرما یها انیدر جر  سابقه بیمعکوس 

بازارهای مواجه بودند.  ییها با چالش ،سروکار داشتند ۹ گری مالی المللی گزارش استاندارد بینا ب 1۹-دیکوو

 یمحدودتر برا یمال یو فضا تر فیضع یهای مراقبت بهداشت با سیستم  نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه

 هستند.رو  به رو یبانیمین پشتات

 ؛یپژوهش نهیشیپ یها یو بررس یدانشگاه یها شامل پژوهش ،دیوروداده بر چند  یحاضر مبتن مقاله

 ینظارت نهادهای یبرا شده ارسال ۹ گری مالی المللی گزارش بیناستاندارد  سازی درباره پیاده ینظرسنج

 یها ؛ جلسههیکشور و ناح 18۴گذاری( در  مقررات یها ونیسیکم ،یمال ینظارت نهادهای ،یمرکز یها )بانک

 یمرکز  بانک ا،یتالیامرکزی بانک  ،یشمال هیمقدون یجمهور ی: بانک ملاز جمله نهاد ناظر بانکی 6دوجانبه با 

این که   ی. در حال، استرواندا یو بانک مل یجنوب یقایآفر یمرکز  بانک لند،یتامرکزی بانک  ل،یبرز

سازی برای  سازی یا آماده هنگام پیادهها  که ناظران و بانک را ییها از چالش یا لحظه یریتصو ینظرسنج

دوجانبه با  یها جلسه کند، میبا آن مواجه بودند را ارائه  ۹ گری مالی المللی گزارش استاندارد بیناجرای 

گری  المللی گزارش استاندارد بیناجرای  سازی پیاده یها چالش تر عمیق امکان درک نهادهای ناظر بانکی

 .نمودرا فراهم  ۹ مالی

المللی  استاندارد بینبه  یحسابدار گذارکه در حال  یا شده ینظرسنج یاساس تجارب کشورها بر

استفاده  گذار طولدر آنها که  ییها حل راهو  بوده،که با آن مواجه  ییها چالشبودند،  ۹ گری مالی گزارش

المللی  استاندارد بینکه   بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعهدر  نهادهای ناظر بانکی یبراما  ،کردند

در حوزه  ای گسترده یها هیتوص ،آن را دارند سازی پیادهقصد  ایرا اجرا کردند  ۹ گری مالی گزارش

المللی  استاندارد بینو  1۹-دیکوومیان به تعامل  یتوجه خاص ن،ی. عالوه بر امیکرد هیته یگذار سیاست

گذاری( با توجه به رکود  سرمایه یها گران، بانک لی)ناظران، تحل نفعیذ نی. چندایم داشته ۹ گری مالی گزارش

استاندارد وام بر عواقب ناخواسته  انیباالتر ز ذخایر ،جهیدر نت ،و ۲1احتمال نکول شیافزا ،یفعل یاقتصاد
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 هیهم سرما ،یحسابدار گیریرهیبالقوه ذخ ایچرخهاثر  نیکید کردند. اات ۹ گری مالی المللی گزارش بین

 ،الزم است یاز بخش واقع یبانیپشت یشدت برا و متعاقب آن عرضه اعتبار را که به ،کند یموجود را جذب م

قابل  شیافزاگیری بر  دهیم: )الف( چگونه همه مهم را نشان می سوال. در مقاله حاضر دو دهد یکاهش م

زیان  توانند یچگونه م ینامطمئن طیمح نیها در چن و )ب( بانک ،گذارد می اثر یاعتبار سکیدر ر  مالحظه

 (. مراجعه کنید ۲ به کادررا برآورد کنند ) اعتباری موردانتظار

 یبرا 3. بخش کند یرا ارائه م ینظرسنج جینتا ۲دهی شده است: بخش  سازمان ریصورت ز حاضر به مقاله

در همچنین ند و اهرا اجرا کرد ۹ گری مالی المللی گزارش استاندارد بینکه  ییدر کشورها ینظارت نهادهای

در  ییها هیتوص ،قرار دارند ۹ گری مالی المللی گزارش استاندارد بین یاجرا ندیآکه هنوز در فر ییکشورها

 .کند یرا ارائه م  یریگ جهینت ۴. بخش کند یارائه م یگذار حوزه سیاست

 ؟ارتباط متقابل دارد یمال ثباتچگونه با  ۹ گری مالی المللی گزارش استاندارد بین -1کادر 

کرد.  یبررس یمختلف یایاز زوا توان یرا م یمال ثباتبر  ۹ گری مالی المللی گزارش استاندارد بین ثیرات

 یاعتبار انیز کردیاز رو تغییر ۹ گری مالی المللی گزارش استاندارد بین یشده از سو  ارائه رییترین تغ مهم

د یجد کردی. رواست کاهش ارزش ذخایر یریگ اندازه یبرا« انتظارمورد» یاعتبار انیبه ز« تحمل شده»

 سکیرافزایش دهنده  که نشان ،در طول سه مرحله است زیان اعتباری موردانتظار ییبر شناسا یمبتن

های  زیانموقع  و به بدون جانبداری، یها برآورد دیها با تا نکول است. بانک مرحله اعطای واماز  یاعتبار

اقتصاد کالن  یرهایجمله متغ از ،از اطالعات مربوط به اعتبار یعیوس فیط هیرا بر پا اعتباری موردانتظار

بر  یعمدتاً مبتن ،یحسابدار یقبل  در چارچوب یهای اعتبار زیان یی، شناسادر مقابلانجام دهند. نگرانه  آینده

المللی  استاندارد بیناستدالل کرد که  توان ی( بود. مشده تحملهای  )زیان« یافتهتحقق» یدادهایرو

را  یهای اعتبار تر زیان تر و بهنگام کامل ییشناسا رایز ،شود می یمال ثبات شیموجب افزا ۹ گری مالی گزارش

 سکیر افولکننده به  به اطالعات اشاره گویی آنها و پاسخها  بانک انیجذب ز ذخایراندازه و  ،کند یدنبال م

قدر  شود: اگر بتوان رکود را به مند می بهره انیز ییشناسا عیاز تسر یمال ثبات. دهد یم شیرا افزا یاعتبار

و ممکن است انقباض  ابدیها کاهش ب بانک ای دوره گیریرهیکرد، ممکن است ذخ ییزودهنگام شناسا یکاف

 نباشد. دیدر رکود چندان شد یعتبارا

 قابل مالحظه« ۲۲زودرس ییشناسا»موجب  ی کاهش ارزشها انیزودهنگام ز ییشناسا ن،یوجود ا با

حفظ درآمدها شود. از آنجا که  یها برا بانک ییمانع توانا رود یکه انتظار م ،شود می یهای اعتبار زیان

ها  بانک ینظارت هیسرما رود ی، انتظار مندسته 23(CET1) 1 نسبت سرمایه عادی الیه یدیلفه کلومدرآمدها 
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المللی  استاندارد بین سازی پیاده، الزم به ذکر است که معموالً نیاوجود . با ابدیمدت کاهش  کوتاه رد

 سال ۵تا  یدر افق زمان هیثیر بر نسبت سرماات یکه با هموارساز ،راگذ باتیم با ترتاتو ۹ گری مالی گزارش

را فراهم  باربرای اولین  ۹ گری مالی المللی گزارش استاندارد بینثیر اعمال ات یجیجذب تدر امکان ،است

  کند. می

بینی مفروضات،  ها در پیش بینی رکود )محدودیت ها قادر به پیش ذکر است که ممکن است بانک انیشا

 یریگ همهکار نداشته باشند.  نیبه ا یلیتما ایها، انتظارات سهامداران( نباشند  مدل، فقدان مشوق سکیر

زیان  کردین است رورو، ممک . ازاینفتدیاتفاق ب یتواند ناگهان نشان داد که چگونه بحران می 1۹-دیکوو

 دیموجب واکنش به اطالعات جد نیهمچن ،کاهش ارزش ذخایر یناگهان شیمحرک افزا اعتباری موردانتظار

 یخاص ایپیش چرخه آثارتواند  می ۹ گری مالی المللی گزارش استاندارد بین جه،یباشد. در نت نگرانه ندهیو آ

های اعتباری  زیاناست که در برآورد  یاعتبار سکیر یپارامترها ای چرخه تیاز حساس یداشته باشد که ناش

 است. احلمر نیبپذیری  آسیب تغییراز  یشود و ناش ها استفاده میآناز  موردانتظار

نظرسنجینتایج

 در کشورهای مختلف ۹گری مالی گزارشالمللی  استاندارد بین سازیپیاده 2.1

یک  ،۹گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بینسازی  پیاده، بانک جهانی درمورد ۲۰۲۰در آغاز مارس 

های  شناسایی چالش نظرسنجینظر بود. اوالً، هدف از مددو هدف  نظرسنجیبه عمل آورد. از این  نظرسنجی

بود. ثانیاً، هدف از  ۹گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بین  کننده  ی ناظران در کشورهای اجرارو پیش

گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بینکشورها و اقتصادها در گذار به  تاخیر دالیلمشخص کردن  نظرسنجی

های  نظارتی مالی، کمیسیون های مقامهای مرکزی،  نظارتی )بانک به نهادهای این نظرسنجیبود.  ۹

ظارت های تحت ن نمایندگی از طرف بانک  نظارتی نیز به نهادهایکشور ارسال شد.  18۴( در گذاری مقررات

المللی  استاندارد بینو استفاده از سازی  پیادهروی نهادهای اعتباری در  های پیش رش دادند و چالشگزا

 را بیان نمودند. ۹گری مالی  گزارش

ا و پاسخ از کشوره 36پاسخ دریافت کردیم:  ۹1درصد بود. ما  ۴۹، نرخ مشارکت 1۹-رغم بروز کووید علی

پاسخ از کشورها و  ۲۰ باال،ورها و اقتصادهایی با درآمد متوسط به پاسخ از کش ۲8، باال اقتصادهایی با درآمد

آمد پایین. توزیع جغرافیایی سخ از کشورها و اقتصادهایی با درپا ۷و  ،اقتصادهایی با درآمد متوسط به پایین

حاکمیتی از آسیای  قلمروی 1۴آفریقا،   میتی از منطقهقلمروی حاک 16دهندگان به شرح زیر است:  پاسخ

کمیتی از قلمروی حا 1۷قلمروی حاکمیتی از منطقه آسیای مرکزی و اروپا،  33اقیانوسیه،   شرقی و منطقه

قلمروی حاکمیتی  ۴و  ،قلمروی حاکمیتی از خاورمیانه و آفریقای شمالی ۷کارائیب،   آمریکای التین و منطقه
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دهنده نشان  پاسخ ۹1دهنده از  پاسخ ۵۷است که مجموعاً الزم به تاکید  (.1آسیای جنوبی )جدول   هاز منطق

 گری و صدور قواعد حسابداری برخوردارند. دادند که از قدرت تنظیم

 

 

 

 

 هقدهندگان به نظرسنجی براساس گروه درآمدی و منط توزیع پاسخ -1جدول 

  درآمد باال درآمد متوسط به باال درآمد متوسط به پایین درآمد پایین

 آفریقا 1 3 6 6

 اقیانوسیه  آسیای شرقی و منطقه 5 4 5 0

 اروپا و آسیای مرکزی 21 8 4 0

 کارائیب  آمریکای التین و منطقه 7 ۹ 1 0

 خاورمیانه و آفریقای شمالی 2 4 1 0

 آسیای جنوبی 0 0 3 1

داد. اوالً، نظر قرار های طرح آمارگیری را نیز مد ضعف بایستی نظرسنجیدر هنگام تفسیر نتایج تجمیعی 

 ۲۰۲۰ها طی مارس تا آوریل  تاثیر گرفته باشد، چون پاسخ 1۹-ها ممکن است از بروز کووید میزان پاسخ

 ،و ،های دیگری داشتند آسیب دیده بودند اولویت گیری همهطور خاص از  گردآوری شدند. کشورهایی که به

 نظرسنجی های شده به سوال های داده ین، پاسخپاسخ ندادند. عالوه بر ا نظرسنجیبنابراین، برخی از آنها به 

های  ادند که نگرانیدهندگان نشان د عنوان مثال، برخی از پاسخ متاثر شده باشد. بهگیری  همهممکن است از 

ای برای ناظران بانکی در  به نگرانی عمده ۹گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بین ای بودنچرخه  آنها درباره

ممکن است دچار سوگیری خودانتخابی شده  نظرسنجیهای  ل شده است. ثانیاً، پاسخیدبتشروع بحران 

طور خاص در  پاسخ دادند ممکن است کشورهایی باشند که به نظرسنجیکشورهایی که به  ،باشند، یعنی

 اند یا کشورهایی که مایل هستند مسائل موفق بوده ۹گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بین سازی پیاده

را مطرح سازند. ما معتقدیم که نتایج  ۹گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بین سازیپیادهآمده حین  پیش

 ،ای از کشورها گرفتیم، یعنی ها را از طیف گسترده تجمیعی ما از نمایندگی کافی برخوردارند، زیرا ما جواب

المللی  استاندارد بین( کشورهایی که ب)های درآمدی مختلف؛  ( کشورهایی از مناطق جغرافیایی و گروهالف)

را به تعویق انداختند؛  استاندارد مذکور سازی پیادهو کشورهایی که  نمودند سازی پیادهرا  ۹گری مالی  گزارش

با مشکالتی در  ۹گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بین سازی پیاده هنگام( کشورهایی که در پ)

گری  گزارشالمللی  استاندارد بین سازی پیاده( کشورهایی که پس از ت) های مختلف مواجه بودند؛ و مقیاس

ها ممکن است برای  یافته قابلیت کاربرد، ما اذعان داریم که وجود اینمختلفی داشتند. با  پیامدهای ۹مالی 
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 جنوب صحرای دهندگان در این گروه خصوصاً از کشورهایی با درآمد پایین محدود باشد، چون تعداد پاسخ

 آمریکای التین نسبتاً پایین بود.آفریقا و 

المللی  استانداردهای بین اکثراً ملزم هستند که نظرسنجیهای واقع در کشورهای تحت پوشش  بانک

المللی  استانداردهای بینی را که انطباق نزدیکی با ( یا استانداردهای حسابداری ملIFRS)گری مالی  گزارش

کشور در حال اجرا  ۵6در  گری مالی گزارشالمللی  استانداردهای بینکار گیرند. ، بدارند گری مالی گزارش

شوند. عالوه بر  کشور استفاده می ۲1ها در  ی از سوی بانکاری ملاست، در حالی که استانداردهای حسابد

 گری ش ، و مبنای گزارآن، وضعیت پذیرش در بازار سهام  بسته به نوع موسسه مالی، اندازه کشور 1۴این، 

 گیرند. کار میاز استانداردهای حسابداری را ب ( ترکیبیجداگانه)یعنی تلفیقی یا 

کشور دیگر،  ۲۵ما در حال اجرا است. در   کشور در نمونه ۵3در  ۹گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بین

شوند. در کشورهای  مالی معین اعمال می موسساتتنها برای  ۹گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بین

مالی، وضعیت  موسسه  ی به اندازهبستگ ۹گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بین قابلیت کاربردگوناگون، 

ها ممکن  دارد. در برخی از کشورها، بانک گری تلفیقی یا جداگانه ، و مبنای گزارشپذیرش در بازار سهام

اعمال کنند.  شان برمبنای داوطلبانه برحسب آمادگیرا  ۹گری مالی  رشگزاالمللی  استاندارد بیناست 

 (.1کشور اجرایی نیست )شکل  13در  ۹گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بین

حسابداری برخوردارند.  قواعددهنده از قدرت تنظیم و صدور  درصد از ناظران پاسخ 6۲ما،  نظرسنجیطبق 

نهادهای ناظر بانکی منفک شوند، با توجه کنندگان استانداردهای حسابداری از  ، زمانی که تدوینوجود اینبا 

 گیری ذخیرههای  کیفیت دارایی و شیوه مین انعکاس قضاوت صحیحبه تض نهادهای ناظر بانکی  به عالقه

 یابد. ها، تعامل میان آنها افزایش می های مالی بانک احتیاطی در صورت

 دهندگان به نظرسنجی توسط پاسخ 9گری مالی  المللی گزارش سازی استاندارد بینهپیاد -1 شکل
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 هابه نظرسنجی )یعنی خوداظهاری( است.  اند. این نقشه براساس پاسخ کشورهای با رنگ سفید به این نظرسنجی پاسخ نداده :توجه

 

 

 

 

 ۹مالی  گری المللی گزارش بین سازی استاندارد پیادههای عمده در  چالش 2.2

 در حالی کهاجرا کردند.  ۲۰18 سال را در ۹گری مالی  المللی گزارش بین ما استاندارد  اکثر کشورها در نمونه

این  اجرایسایر کشورها شد، اما  سازی قلمروی حاکمیتی پیاده 6۵ توسط ۲۰18 سال در استاندارد مذکور

در  ۹گری مالی  المللی گزارش بین استانداردای . اجربه تعویق انداختند ۲۰۲۴تا  ۲۰1۹سال  از استاندارد را

 های آتی اجباری خواهد شد. برخی از کشورها داوطلبانه است و در سال

نشان  ۲در شکل  ۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد سازی پیادهنظارتی در  هایهای اصلی مقام چالش

( بسازی؛ ) ( ریسک مدلالفبه مشکالت زیر اشاره داشتند: ) در نظرسنجیکنندگان  است. شرکت داده شده

مورد، کیفیت  ین. در چندکارکنان محدود( ظرفیت پ) و ها؛ ها و کیفیت پایین داده داده بودن  در دسترس

های  دادهها و کفایت  باعث شد که ناظر نتواند مدل بانککارکنان، ها در ترکیب با ظرفیت محدود  پایین داده
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زیان  گیری ا در ارزیابی کفایت ذخیرههایی ر چالش اغلبکافی بررسی نماید. این موضوع به میزان ورودی را 

 آورد.میبه وجود  موسساتکاربرد استاندارد حسابداری مبتنی بر اصول در بین  یکنواختیوام و تضمین 

 9گری مالی  المللی گزارش سازی استاندارد بینهای ناظران در پیاده چالش -2 شکل

 
 های اعمال شده را انتخاب کنند. هتوانند تمام گزین دهندگان می اند؛ پاسخدهندگانی است که آن گزینه را انتخاب کردهدهنده سهم پاسختوجه: درصدها نشان

هایی مواجه  با چالش ۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد سازی پیادهها در  ناظران گزارش دادند که بانک

مشخص شدند  نظرسنجیهای اصلی که در  ، چالشنشان داده شده است 3طور که در شکل  هستند. همان

های زیان اعتباری  ها که تنظیم و اعمال مدل ها و کیفیت پایین داده داده در دسترس بودن( الفعبارتند از )

( بار پ؛ و )ای بیش از اندازه به قضاوت مدیریتیازی و اتکس ( ریسک مدلبسازد؛ ) موردانتظار را مشکل می

، فناوری اطالعات، ریسک، امور مالی، ریزی بودجهنظیر  ،متعدد کسب و کاری های حوزه مشارکتناشی از 

در استفاده از اطالعات  ،های کوچک و خصوصاً بانک ،ها یندها. ناظران نشان دادند که بانکراهبری، و فرآ

مترهای و سایر پارا قابل مالحظه در ریسک اعتباری،، افزایش سازی احتمال نکول برای مدلگرانه ن آینده

هایی مواجه هستند. عالوه بر این، در  با چالش موردانتظارهای اعتباری  زیان  شده برای محاسبه استفاده

 ،لکیت خارجیهای تحت ما خارجی باالیی در بخش بانکداری دارند، برخی از بانک  کشورهایی که سرمایه

دهندگان  های مادر خود دریافت کردند. با آنکه برخی از پاسخ را از بانک زیان اعتباری موردانتظارهای  مدل

ها غالباً خاص  هایی کیفیت باالیی دارند، اما برخی دیگر اظهار داشتند که مدل گزارش دادند که چنین مدل

 کنند. نمیخوبی منعکس  کشور نیستند و محیط کشور میزبان را به

 9گری مالی  المللی گزارش سازی استاندارد بینها در پیاده های بانک چالش -3 شکل
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 های اعمال شده را انتخاب کنند. هتوانند تمام گزین دهندگان می اند؛ پاسخدهندگانی است که آن گزینه را انتخاب کردهدهنده سهم پاسختوجه: درصدها نشان

 یمال یگرگزارش یالملل نیب استاندارد یسازادهیپ در ها  بانک یروشیپ یها چالش ناظران،  یهاپاسخ براساس

 و ها داده بودن  دسترس در - بزرگ چالش سه. است ریمتغ مختلف یدرآمد سطوح با ییکشورها نیب در ۹

 مشارکت از یناش بار و ت،یریمد قضاوت به اندازه از شیب یاتکا و یساز مدل سکیر ها، داده نییپا تیفیک

کنندگان   در همان حال، شرکت است. کسانی یدرآمد یها تمام گروه یبرا -متعدد  یکار و کسب یهاحوزه

و فقدان  کارکنان، ظرفیت محدود و با درآمد پایین متوسط به پایینبا درآمد ، از کشورهای نظرسنجیدر 

 ۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد سازی پیادههای مهم در برابر  ابزارهای تحلیلی مناسب را چالش

از مسائل عنوان یکی  به سازمانی برون کنندگان تامینبرشمردند. عالوه بر این، اتکای بیش از اندازه به 

 پایین عنوان شد.درآمد  مالحظه در کشورهای با  قابل

ها در طول  انتظارات به بانکتعیین دهندگان( رهنمودهایی را برای  درصد از پاسخ ۷۲نظارتی ) های اکثر مقام

نظارتی به  های مقام  های عمده نمودند. فعالیتارائه ، ۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد سازی پیاده

ی ها نامه بر تراز ۹گری مالی  المللی گزارش بین استانداردی ارزیابی تاثیر کم انجامالف( زیر بود: ) صورت

( ارزیابی ب؛ )۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد سازی پیادهاز و معیارهای نظارتی پیش  ها بانک

از طریق جلسات دوجانبه،  ۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد سازی پیادهها برای  آمادگی بانک

همچنین اجرای موازی استانداردها همراه با استانداردهای حسابداری  ،و دیدارهای حضوری ،ها پرسشنامه

المللی  بین استاندارد سازی پیادهمورد  رسمی در های پ( صدور رهنمودها و دستورالعملو )قبلی؛ 

 های دارد. در بین تکالیف دیگر، مقامو موثر استان یکنواختجهت اطمینان از اجرای  ۹گری مالی  گزارش

گری مالی؛  گزارشموارد افشا برای نظارتی رهنمودهایی را جهت روشن کردن انتظارات نظارتی با توجه به 

های مالی؛ و  بندی دارایی هگیری و طبق ریسک اعتباری؛ اندازه برای اهداف تنظیمی؛ مدیریت گیری ذخیره
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از جمله  در ریسک اعتباری و احتمال نکول را صادر کردند. مالحظه افزایش قابلسازی  تعریف و مدل

ها و جلسات آموزشی جهت  برگزاری کارگاه توان به سازی انتظارات نظارتی می های دیگر برای شفاف فعالیت

سازی سناریوهای کالن  المللی؛ آماده های بین ای و سازمان های مشاوره سازی در همکاری با شرکت ظرفیت

 به عنوانتاریخی )  های ساالنه همچنین انتشار داده و زیان اعتباری موردانتظارسازی  اقتصادی برای مدل

 .اشاره نمود ها و پاسخ  ها و پرسش از طریق مشاوره مستمرها(؛ و پشتیبانی  نکنکول با های مثال، درمورد نرخ

برای برخی از  ۹گری مالی  المللی گزارش بین استانداردای که پاسخ دادند که  دهنده پاسخ ۷۷نفر از  3۴ جمعاً

بر  اساً بااهمیتیاس اثرهیچ  ۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد، نشان داد که استموسسات مالی موثر 

دهندگان  ودو درصد پاسخ  های کلیدی عملکرد ندارند. بیست یا بر شاخصها  بانکهای سود و زیان  حساب

المللی  بین استاندارددهندگان اثر منفی  درصد پاسخ 3۴ها مثبت است و  اظهار داشتند که اثر بر بانک

  گیری استثنای چند مورد، ذخیره دهندگان، به پاسخ(. ۴ها عنوان کردند )شکل  را بر بانک ۹گری مالی  گزارش

را مشاهده  ۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد پذیرشدر زمان  جاریهای  زیان وام باالتری برای وام

گری  المللی گزارش بین استانداردآورتر کرد. عالوه بر این، اثر  ها را در شروع بحران جاری تاب کردند، که بانک

های سرمایه در بین قلمروهای حاکمیتی متفاوت است. برخی از  و نسبت ،، سودآوری ر کیفیت داراییب ۹مالی 

الذکر ندیدند. در برخی  های فوق بر شاخص اهمیت نهایی باکه تقریباً هیچ اثر  بیان کردنددهندگان  پاسخ

و کفایت سودآوری   های ر نسبتای د مالحظه زیان وام باالتر، کاهش قابل گیری دلیل ذخیره ها به د، بانکموار

ها کیفیت  ، هر چند که اثر منفی عمدتاً موقتی بود. در موارد دیگر، بانکمشاهده نمودندخود  سرمایه

های خود بهبود بخشیدند. عالوه بر  نامهسازی تراز وح کاهش ارزش و بهینههای خود را با کاستن از سط دارایی

 مزیتعنوان  به ،یان کارکردهای حسابداری و مدیریت ریسکم تراین، همسویی عملیاتی و راهبردی بیش

 ها تلقی شد. برای بانک  بالقوه

 

 

 ها بر بانک 9گری مالی  المللی گزارش تاثیر استاندارد بین -4 شکل
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بر حساب سود و زیان و  ۹مالی  گری المللی گزارش دهد: آیا هیچ اثر بااهمیتی در استاندارد بین می نظرسنجی را نشان  10های پرسش  داده 4توجه: شکل 

 کنید؟ های سرمایه و غیره(، مشاهده می های وام، نسبت زیان  گیری ها، ذخیره های کلیدی عملکرد )کیفیت دارایی همچنین بر شاخص

ها اتخاذ  بر بانک ۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد تاثیرنظارتی اقداماتی را برای تعدیل  های اکثر مقام

دهندگان اظهار داشتند که برخی از ابزارهای تعدیل وجود دارند. اوالً، اکثر  کردند. شصت درصد از پاسخ

 استانداردتاثیر کاربرد تدریجی  جذب، با گذار سازوکارهایکردند.  سازی را پیاده گذار سازوکارهایناظران 

غ بر پنج سال )برخی کشورها نسبت سرمایه در افق زمانی بالبر برای اولین بار  ۹گری مالی  المللی گزارش بین

 سازوکارهایکنند. اتخاذ  می همواررا  تاثیر(، این مراجعه کنید 3به بخش تر را انتخاب کردند،  کوتاه  دوره

 گیرند در بین کشورها، ا به کار میهایی که این ترتیبات ر و تعداد بانک ،ها داوطلبانه است از طرف بانک گذار

با های مالی  تنها برای دارایی های احتیاطی، نه بسیار متفاوت است. ثانیاً، برخی ناظران با اعمال پشتوانه

اروپا در رابطه با   به عنوان مثال، اتحادیه؛ «3مرحله »)اصطالحاً  یافته کیفیت اعتباری کاهش

اعتباری را   مالحظه در ریسک بلقااعتباری که افزایش  های خطر محدوده( بلکه برای های معوقه پذیری آسیب

، نمونه؛ برای 1  )مرحله اعطای آنهادر زمان  ها وامیا حتی برای «( ۲مرحله »، اصطالحاً SICRدادند ) نشان می

ای در  ای افزایش چرخه  سرمایه تاثیررا الزامی دانستند، که توانستند  گیری تایلند و سنگاپور( حداقل ذخیره

ها همچنین ملزم  رکود اقتصادی را تعدیل کنند. ثالثاً، در برخی کشورها، بانکزیان حسابداری طی  ذخیره

المللی  بین احتمالی استانداردطور موازی اجرا کنند تا تاثیر  را به استاندارد حسابداریبودند که دو 

 نهایی به استاندارد ارزیابی شود.قبل از گذار  ۹گری مالی  گزارش

 

 

 ۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد سازی تعویق انداختن پیادهدالیل کشورها برای به  2.3
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در سه کشور،  به جز. سازی نکردند پیادهرا  ۹ مالی یگر گزارش المللی بین استانداردکشور  13ما،  در نمونه

 قلمرورا در  ۹ یمال یگر گزارشالمللی  بین استاندارد ندهیتا سه سال آ کیقصد دارند در  ینظارت های مقام

آنها ممکن  یها اعالم کردند که برنامهمسئول  های مقام ،موارد ی. در برخسازی کنند پیادهخود  حاکمیتی

المللی  بین نامشخص استاندارد ریثاو ت یاتیح ینظارت یها تیفعال یبند تیبه اولو ازین لیاست به دل

 .ردیقرار گ 1۹-وویدک یریگ همه ریثاها، تحت ت بر بانک ۹ یمال یگر گزارش

 9گری مالی  المللی گزارش سازی استاندارد بین دالیل به تعویق افتادن پیاده -5 شکل

 

 های اعمال شده را انتخاب کنند. هتوانند تمام گزین دهندگان می اند؛ پاسخدهندگانی است که آن گزینه را انتخاب کردهدهنده سهم پاسختوجه: درصدها نشان

گزارش یالملل نیباستاندارد  یساز ادهیپانداختن  قیبه تعو یمختص به کشور خود را برا لیناظر دال یها مقام

 ؛مناسب یلیتحل یها و ابزارها استاندارد شامل )الف( فقدان مدل نیا یاجرا یداشتند. موانع اصل ۹ یمال یگر

را که در  یگرید لیدهندگان دالپاسخ ازدرصد  6۹است که  توجه(. جالب ۵ها است )شکل )ب( شکاف داده

به  گذار یبرا یقانون یاز موانع، عدم وجود مبنا یکیکردند.  ییذکر نشده بود، شناسا ینظرسنجپرسشنامه 

از  یاست. برخ یاسالم یاستاندارد به بانکدار نیا لیاز جمله تبد ،۹ یمال یگرگزارش یالملل نیباستاندارد 

الزم را در  التیتعدانداختند تا  قیرا به تعو ۹ یمال یگرگزارش یالملل نیباستاندارد  یساز ادهیپکشورها 

آن ممکن است  افتنیدارد و  ازین یبه تخصص فن ،موارد یدر برخ ،زمان بر که یندیمقررات انجام دهند، فرآ

محدود  یها مهارت یکنندگان در نظرسنج از شرکت یبرخ گر،ید یبه عنوان چالش ن،یدشوار باشد. عالوه بر ا

 موضوع نیکردند. ناظران بانک نگران ا انیب را موردانتظار یاعتبار انیزمدل  یو اعتبارسنج نیتدودر 

 انتظارزیان اعتباری مورد یها مدل دنیبه چالش کش یها و تخصص الزم را برا مهارتهستند که ممکن است 

 یبر موسسات مال یبه درست یحسابدار دیجد ینتوانند بر اساس استانداردها ،بنابراین ،و ،نداشته باشند

عالوه  برساند. بیآس یبانک یها ستمیسو صحت  یمنیممکن است به ا ،به نوبه خود ،مسئله نینظارت کنند. ا

بر  ۹ یمال یگر گزارشالمللی  بین استاندارد ریثادر مورد ت یکنندگان در نظرسنج از شرکت یبرخ ن،یبر ا

( نگران بودند. آنها اشاره کردند که 1۹-کووید)مربوط به  گیری ذخیرهبودن  ای دورهاز جمله  ،یسسات مالوم
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از  یعالوه، ناظران در برخهاست. ب ازیکشور مورد ن یبرا یشتری، مطالعات باین استانداردبه  گذارقبل از 

 یرا برا یتر متناسب کردیرو ،یسسات مالوم یدگیچیدر حال توسعه بسته به اندازه و پ یاقتصادها

  .رندیگ یدر نظر م ۹ یمال یگر گزارشالمللی  بین استاندارد سازی پیاده

 لیاند. تنز شده یمتعارف طراح یبا در نظر گرفتن امور مال یمال یگر گزارشالمللی  بین یاستانداردها

 ییها یمسئله نگران نیکه ا شود، یپول معموالً با توجه به نرخ بهره محاسبه م زمانیو ارزش  ینقد یها انیجر

 ن،یعالوه بر ا .کند یم جادیا یاسالم یمعامالت نرخ بهره حاکم بر امور مال یکل تیرا در مورد ممنوع

 یریگ و اندازه یبند طبقه یکه برا« رجحان محتوا بر شکل»مفهوم  ۹ یمال یگر گزارشالمللی  بین استاندارد

عمل  نحوه تیدر نها یاسالم یحقوق واعد. در مقابل، قردیگ یاست را، در بر م یاتیح یمال یها ییدارا

را با  ،یاسالم یگروه مشاوره مال کی یحسابدارالمللی  بین یاستانداردها ئتیکند. ه یم نییرا تع یحسابدار

گرد  مربوط قلمروهای حاکمیتیدر  یمال یگر گزارشالمللی  بین هایاستاندارد سازی پیادهاز  تیهدف حما

 هم آورد.

 1۹-و کووید ۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد – 2کادر 

آن در سال  اجرایاز زمان آغاز به  ۹ یمال یگر گزارشالمللی  بین استاندارد یواقع آزمون نیاول 1۹-دیکوو

و نهادهای ، انناظر گذاران، مقررات(، ۲۰۲۰ لی)مارس تا آور 1۹-دیبحران کوو جهیاست. در نت ۲۰18

 مواجه شدند. یبا دو سوال اصل استانداردگذار

 گذارد؟ یم ( اثرSICR) یاعتبار سکیردر  مالحظه قابل شیچگونه بر افزا یریگ همه

از  یاریکه در بس یا العاده فوق یتیموافقت کرد که اقدامات حما ۲۴(۲۰۲۰بازل ) ینظارت بر بانکدار تهیکم

ها در  توسط بانک دیاند، با شده یمعرف 1۹-دیکوو یو اقتصاد یمال ریثاکاهش ت یبرا قلمروهای حاکمیتی

 یها مانند ضمانت ۲۵یاقدامات امداد در نظر گرفته شوند. های اعتباری موردانتظار زیانهنگام محاسبه 

به  دینبا شود، یها به صورت داوطلبانه اعطا م بانک ای یدولت های پرداخت، که توسط مقام استمهال ای یعموم

زیان اعتباری  یریگ ماهه به اندازه 1۲ زیان اعتباری موردانتظاراز  پذیری آسیبطور خودکار منجر به انتقال 

 ندکرد انیرا ب دگاهید نیهم زینی حسابدار المللی بین یاستانداردها ئتیشود. ه در طول عمر موردانتظار

 (.۲۰۲۰ یحسابدار یالملل نیب یاستانداردها ئتیه)

 یبند مرحله ندیبر فرآ یریگ همه ریثانشان دادن ت یرا برا یعموم یها هیانیبگذار  ناظر و مقررات ینچند

 ایتانیبر یاطیمنتشر کردند. به عنوان مثال، مرجع مقررات احت ۹ یمال یگر گزارشالمللی  بین استاندارد
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(PRA)۲6 یاقتصاد یتیکردند و اقدامات حما یم سک را منعکوموقت ش تیماه دیها با اعالم کرد که بانک 

 ئتیگرفتند )ه یطور کامل در نظر م را به یجهان یو پول یمال های اعالم شده توسط مقام مالحظه قابل

در نظر گرفته شوند تا  یاقدامات امداد دیها با بانک  ینیب شیدر پ (.۲۰۲۰ یحسابدار یالملل نیب یاستانداردها

منظم خود  یها پرداخت یریاند قادر به از سرگ قرار گرفته 1۹-دیکوو وعیش ریثاکه تحت ت یرندگانیگ وام

 یخود به خود شرط کاف دیموارد، نبا ریبازپرداخت وام مسکن، در صورت برابر بودن سا مهلت دیشوند. تمد

 یبانکدار مقام ناظر بر انتظار باشد.مورد یاعتبار انیز ۲کننده به مرحله  شرکت رندگانیانتقال وام گ یابر

این موضوع را  نکهی، بدون ا۹ یمال یگر گزارش یالملل نیب ( اشاره کرد که استانداردEBA 2020) ۲۷اروپا

 یریاز انعطاف پذ یارخ داده است، درجه یاعتبار سکیردر  مالحظه قابل شیافزا یکند که چه زمان تحمیل

 یفیو ک یکم یها بر محرک یمبتن یابیبه ارز ازین ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیب دهد. استاندارد یرا ارائه م

 یخصوص ای یعموم قیاساس، اعمال تعل نیکند. بر ا ینم لیرا تحم رانهیگ سخت حرکت خود به خوددارد، اما 

خود  یبه خود دینبا 1۹-دیکوو یریگ از همه یناش مندنظام ینامطلوب اقتصاد ریثابا هدف پرداختن به ت

 یاعتبار سکیردر  مالحظه قابل شیگرفت که افزا جهیاز آن بتوان نت هدر نظر گرفته شود ک غیرارادی یعلت

و اقدامات  ازیمورد ن هی، سرما۹ یمال یگر گزارش یالملل نیب استاندارد ساز و کار یراهنما» رخ داده است.

 بی( به تصو۲۰۲۰رواندا )ژوئن  ی، که توسط بانک مل«ها توسط بانک 1۹-دیکوو یریگ همه ه دلیلب یامداد

 یبه خود رندهیگ توسط وام یتدول هیدییاپرداخت با ت تمدید مهلتاستفاده از »از آن است که  یحاک د،یرس

 شیافزا نییتع یافتاده مورد استفاده براعقب دیروز سررس 3۰ یبرا دیسررس یخود شمارش روزها

 «.کند... یرا آغاز نم یاعتبار سکیردر  مالحظه قابل

بر اصول است، مطمئناً امکان  یکه مبتن ۹ مالی یگر گزارش یالملل نیب استاندارد یبند مرحله ندیفرآ

است که  یدر حال نیشود. ا ای ناخواسته یامدهایکند، اما ممکن است منجر به پیرا فراهم م پذیری انعطاف

 ایزور قانون ) هدهد و ب یرا هدف قرار م رندگانیگ از وام یعیوس فیکه ط تمدید مهلت قانونی )استمهال(

در نظر  یاعتبار سکیردر  مالحظه قابل شیافزابه عنوان تواند  ینمشود،  یصورت داوطلبانه( اعطا م به یحت

از حد اگر با  شیب یریپذ انعطاف باشد. فیضع تیدهنده وضع ممکن است نشاناین گرفته شود، اما با وجود 

محل، در  یها یانداختن بازرس قی)به تعو نهادهای ناظر بانکیاتخاذ شده توسط  ییاقدامات استثنا ریسا

باشد ممکن است منجر به استفاده همراه استرس(،  های آزمونلغو  ،یرضروریغ ینظارت گری گزارشکاهش 

ها در واقع  بانک بگذارد. اثر مالیبر ثبات  تواند یمدت مبلندکه در  ،شود یحسابدار ینادرست از استانداردها

که فقط با  یرندگانیگ حفظ وام یبازپرداخت برا تمدید مهلتتوانند از اقدامات خود در خصوص  یم

 نیب زیتما یاستفاده کنند. هنگام قضاوت، چالش اصل 1در مرحله  ستندیموقت مواجه ن ینگینقد تیمحدود
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در بلندمدت  یفعل تیوضع ریثاتحت ت ایمالحظه آنها به طور قابل یاعتبار تیاست که وضع یرندگانیگ وام

از حد  شیب یریپذ ، انعطافنیاوجود با  است اعتبار خود را بازگردانند. دیکه بع یو کسان ردیگ یقرار نم

 لیها ممکن است وسوسه شوند که از تسه باز کند. بانک یمال یها صورت یدستکار یممکن است راه را برا

تجدید  به عنوان مثال،) یاز اقدامات تحمل یمند با بهره یمال یها ییانتقال دارا یبرا ینظارت یاستانداردها

 کنند. ادهاستف ،ی( به مرحله بهترساختار پس از استمهال

 برآورد کنند؟ طمئنینام محیط نیانتظار را در چنمورد یاعتبار انیز توانند یها چگونه م بانک

 ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیب کردند که استاندارد دیکاتو ناظر بانکی  یحسابدار گذاراستاندارد نهادهای

عدم  یسطوح باال( ۲۰۲۰)بازل  ینظارت بر بانکدار تهیاست. کم قضاوت کارشناساز  یریگ مستلزم بهره

 یباراعت یها انیز برآوردنگر مربوط به  ندهیدر مورد اطالعات آ هاتیعدم قطع نیا ،داد صیرا تشخ تیقطع

و  مالحظه قابل یاقتصاد تیکاهنده حما انعکاس اثر یانتظار برامورد یها بانک یها یابیانتظار و ارزمورد

اعمال شده است،  داریو بخش بانک یدولت های کاهش مبلغ پرداخت که توسط مقام در خصوص یاقدامات

 یگر گزارش یالملل نیب که استاندارد داد حی( توض۲۰۲۰) یحسابدار یالملل نیب یاستانداردها ئتیه بود.

انتظار در مورد یاعتبار هایانیز نییتع یخود را برا کردیدهد تا رو یاجازه م یتجار یبه واحدها ۹ یمال

تا به انتظار مورد یاعتبار یها انیکه ز یروش زیربنای یوندهایکنند. مفروضات و پ میمختلف تنظ طیشرا

ی واحدها وجود نداشته باشند. یریگ در طول همه گری، ممکن است دستا  امروز بر اساس آن اجرا شده

ادامه دهند، بلکه  یکیانتظار موجود خود به طور مکانمورد یاعتبار انیز شناسی به اعمال روش دینبا تجاری

و  یفعل طیگذشته، شرا یدادهایدر مورد رو در دسترساطالعات  نیاساس بهتررا بر برآوردهایی دیبا

 یتیحمااقدامات  زیو ن 1۹-دیکوو آثار دیباهمچنین توسعه دهند.  یاقتصاد طیاز شرا ییها ینیب شیپ

 آثاراحتماالً در حال حاضر گنجاندن  ،توسط دولت را مورد توجه قرار دادبه کار گرفته شده  مالحظه قابل

 ریی، تغنیاوجود دشوار است. با  یبانیمعقول و قابل پشت ییدولت بر مبنا یتیو اقدامات حما 1۹-دیخاص کوو

 یها نیو در تخم تجاریی اعمال شده توسط واحدها یکالن اقتصاد یوهایدر سنار دیبا یاقتصاد طیدر شرا

 یها مدل تعدیالت ای ها یهمپوشان دیها قابل انعکاس نباشد، با مدل رد 1۹-دیکوو آثارآنها منعکس شود. اگر 

 در نظر گرفته شوند. یبعد

کردند. بر اساس گزارش مقام ناظر بر  دیکاموردانتظار ت یاعتبار انیدر برآورد ز تیبر عدم قطع گذاران مقررات

و  نانیعدم اطم یکه درجات باال یزانیم دیبا ناشران(، ESMA 2020) ۲8اروپا هیبازار اوراق بهادار اتحاد

 ریثات یانتظار ابزار مالبر کل عمر مورد تواند یمدت م کوتاه یانداز اقتصاد در چشم یناگهان اترییهرگونه تغ

 یفعل ییاستثنا طیشرا دیها با کرد که بانک دیکا( ت۲۰۲۰اروپا ) یمقام ناظر بر بانکدار کنند. یابیبگذارد را ارز
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 تیماه تعیین نیو همچن ،باشد «یبانیمعقول و قابل پشت»تواند  یکدام اطالعات م نکهیا نییرا در هنگام تع

 .رندی( در نظر بگریخ ایباشد  یرود موقت یانتظار م ایآ ،نکهیا یعنیک )وش

 یالملل نیمدل استاندارد ب جینتا ،آشکار تیزمان عدم قطع نیدر ا ژهیمسئله بودند که، به و نینگران اناظران 

( ECB 2020b) ۲۹اروپا یبانک مرکز باشند. ای دورهو  ریاز حد متغ شیممکن است ب ۹ یمال یگر گزارش

 دیهستند، بامواجه  تیعدم قطع با تیحما معقول و قابل یها ینیب شیکه در ارائه پ ییها کرد که بانک هیتوص

 یاعتبار یها انیز برآورد هنگام تجربه در  قیبدهند که از طر یبلندمدت داریانداز پا به چشم یشتریب تیاهم

ب(، به منظور کاهش نوسانات نامناسب در ۲۰۲۰اروپا ) یبانک مرکز انتظار بلندمدت اثبات شده است.مورد

 یاعتبار انیز برآورد یبرا ها ینیب شیرا در مورد استفاده از پ رهنمودی ،یمال یها و صورت ینظارت هیسرما

( ۲۰۲۰انگلستان ) یاطیمرجع مقررات احت یبانک مرکز ارائه کرد. 1۹-دیکوو یریگ انتظار در طول همهمورد

شود،  جادیا 1۹-دیکوو یکل ریثابرآورد ت یانتظار برامورد یاعتبار انیکه در ز یرییکرد که هرگونه تغ دیکات

معقول و قابل  نگر ندهیاطالعات آ رایقرار خواهد گرفت ز تیاز عدم قطع ییباال اریدر معرض سطوح بس

انتظار مورد یاعتبار انیدرست ز سازی پیادهکه  شود یامر باعث م نیا هستند. ترسدر دس یکم یبانیپشت

ها را  انتظار توسط شرکتمورد یاعتبار انیسطوح نامناسب ز ییشناسا سکیکند، تا ر دایپ یشتریب تیاهم

 طیدر شرا یرضروریغ یریشود که منجر به سختگ یباعث رفتار تواند یدر آن م نمایی بیشکاهش دهد، که 

 یکه برا یاند، و اقدامات داشته یروند نزول ای مالحظه بازارها به طور قابل نکهیبا اذعان به ا .شود یم یاعتبار

مشاغل( صورت گرفته، اگر به صورت جداگانه مورد  یلیو تعط یاجتماع یگذار )از جمله فاصله روسیمهار و

مرجع مقررات  .باشدداشته  رندگانیگ پرداخت وام ییبر توانا یمنف یامدهایپتواند  می رد،یقضاوت قرار گ

ها و  دولت رایبه صورت مجزا مورد قضاوت قرار داد ز دیعوامل را نبا نیکرد که ا دیتاک ایتانیبر یاطیاحت

ها  بر افراد و شرکت ریثابه حداقل رساندن ت یرا برا یا سابقه یدر سطح جهان مداخالت ب یمرکز یها نکبا

 یکه وجود دارد، اتکا ای مالحظه قابل تیو عدم قطع یفعل تیسابقه وضع یب تیبا توجه به ماه اند. اعالم کرده

انتظار مورد یاعتبار انیمعقول در مورد ز یها . قضاوتردیگ یها قرار مآن راهبریو  ها پوشش یبر رو یشتریب

اگرچه مدت زمان آن  ،خواهد بود یاحتماالً موقت یریگ از همه یناش یک اقتصادونشان دهد که ش دیبا

 نیبه ا تواند یم یریگ از همه یناش یاقتصاد یامدهایفرض کرد که پ توان یکه م یدر حال نامشخص است.

از آنها در  یاریبس برند، یرنج م یاعتبار سکیر مدت بلند افولاز  رندگانیگ از وام یمعنا باشد که برخ

از افول در احتمال نکول در طول عمر آنها آسیب  ماخواهند داشت، ا ازین یتیمدت به اقدامات حما کوتاه

 .بینند نمی
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نهادهایناظربانکییبراگذاریپیشنهادهادرحوزهسیاست

 یو چارچوب حسابدار گذاراستاندارد ینهادها 3.1

کنند.  یم یبانیباال پشت تیفیبا ک یجهان یحسابدار یاستانداردها سازی پیادهاز  گذارنهادهای استاندارد

 نییکه ناظران تع کند یم جابی( اBCBS  ۲۰1۲موسوم به ) 3۰بازل «یثر بانکونظارت مبرای  اساسیاصول »

که در سطح ی حسابدار های و شیوه ها هیرا مطابق با رو یمال یها صورت یبانک یها ها و گروه کنند که بانک

ثبات  ئتی(. ه1 یاساس یارهای، مع۲۷اصل پایه ) ، تهیه کننداند طور گسترده پذیرفته شده به یالملل نیب

 فیوام که ط انیز گیریرهیو ذخ ییشناسا یبرا گذاراناستاندارد د کهنک می هی( توصFSB 2009) 31یمال

 یاعتبار انیز» یبرارا  ینیگزیجا کردیرو رد،یگ یموجود را در بر م یاز اطالعات اعتبار یترعیوس

 یاستانداردها ئتیو هالمللی حسابداری  ت استانداردهای بینز هیئمورد توجه قرار دهند و ا «شده تحمل

 یحسابدار یاز استانداردها یبه مجموعه واحد یابیدست به منظور  ها ادامه تالش یبرا 3۲یمال یحسابدار

 (۲۰1۵سپتامبر  ۲۵)جلسه هیئت ثبات مالی در لندن در تاریخ  .مدد بجویند باال تیفیبا ک یجهان

پذیرفته  یالملل نیدر سطح بگسترده  طور بهکه  یحسابدار یمنطبق با استانداردها یگذار ارزش یها شیوه

نوظهور بازارهای برای  موضوعاین  .کنند یکمک م ینگیو نقد ،، بازاریاعتبار سکیر یقو یابی، به ارزاند شده

ستانداردهای ا است. حیاتی یخارج های یگذار هیجذب سرما به منظور و اقتصادهای در حال توسعه

المللی سبب  بین یاطالعات مال تیفیو ک قابلیت مقایسه شیافزا )الف( از طریق گری مالی المللی گزارش بین

کنندگان  و استفاده کنندگان یهته نیب یکاهش شکاف اطالعات قیاز طر یی را)ب( پاسخگو ؛شود شفافیت می

به  یجهانی ها و فرصت سکیر ییدر شناسا گذاران هی( با کمک به سرماپو ) کند ی تقویت میمال یها صورت

 .بخشد یرا بهبود م هیسرما صیتخص نیبنابرا و ،کند یمکمک  یاقتصاد ییکارا

شده  دیتاک( به امضا رسید، ۲۰1۷) مالی گری المللی گزارش ستانداردهای بیند اایبا بن که 33ای نامه تفاهمدر 

 در حالی کهداند،  یم یبه منابع مال یدسترس ازین شیقابل اعتماد را پ یاطالعات مال یبانک جهان که است

 جیترو ، همچنینها بانک و هیسرما یاعتماد در بازارها شیافزا یبرا یگذاران به اطالعات مال هیاعتماد سرما

 یحام یبانک جهان بسیار مهم است. نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه،بازارهای در ی رونق اقتصاد

این و  ،باال بوده است تیفیبا ک یجهان یحسابدار یاز استانداردها یتوسعه مجموعه واحدنیز  وبلندمدت کار 

در  آنها  و استفاده گری مالی المللی گزارش استانداردهای بین حیصح سازی پیادهتوسعه و  قیدر تشوبانک 
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مربوط  هایاستفاده از گزارش با تطبیق یابیارزاین مهم را از طریق  و ،استنقش پیشرو داشته سراسر جهان 

بازارهای ه ب یفن یها ارائه کمک یبرا متعددی های پروژه. انجام داده است ضوابطاستانداردها و  تیبه رعا

 سازی پیادهها مشروط به  وام یبرخ و ؛شده است یطراح نهیزم نیدر ا هور و اقتصادهای در حال توسعهنوظ

 .هستند یبخش مال تیتقو یبرا یابزار به عنوانو  گری مالی المللی گزارش استانداردهای بینیح صح

 ی آنمشترکشورهای توسط  ۹گری مالی  المللی گزارش بین ح استانداردیصح سازی پیادهاز  یجهان بانک

 یو چارچوب قو یجهان یکنواختیاز  نانیاطم یرا برا فوق استاندارد سازی پیادهکند و  یم تیحما

قلمروهای در اکثر  ۲۰18 هیکه قبل از ژانو شده، تحمل یاعتبار انیز مدلداند.  یم یضرور ،وام گیری ذخیره

کمیته بازل،  کند. میها را متورم  بانک هیو سرما ندازدا می ریخابه ت ار انیز یی، شناسامطرح بود حاکمیتی

رفع  و نیزبه جلو  یگام مهم»شناسد و آن را  می تیبه رسم ینظارت بانک یبرا را ی موردانتظارزیان اعتبار

ی اعتبار انیزنامناسب و دیرهنگام  شناساییداند و آن ضعف  می یبحران مال در طول شناسایی شدهضعف 

انگیزه ها  بانکبه  ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین (.پ2015بازل  ینظارت بر بانکدار تهیکم) «است

 ،همین منظورکنند. به  یرویپ گیری هریذخ ی قویها وهیو ش یاعتبار سکیر حیصح تیریتا از مد دهد می

 یاعتبار انیز رایزکند،  یم هیرا توص ۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد سازی پیادهبانک جهانی 

 سازد. یرا م یاست و چارچوب حسابدار شده تحمل انیز مدلتر از  انتظار محتاطانهمورد

 استاندارده بالقوو  ای دورهاز اثر  دیبا نوظهور و اقتصادهای در حال توسعهبازارهای ن ناظرا با وجود این،

 (.دیمراجعه کن 3آگاه باشند )به کادر  ۹گری مالی  المللی گزارش بین

 ؟است ای دوره ۹گری مالی  المللی گزارش یا استاندارد بینآ -3کادر 

را با هدف  یمختلف یها هیانیب یحسابدار استانداردگذارانناظران و  ،گذاران مقررات ی کروناریگ از همه پس

ممکن سیستم مالی فوق منتشر کردند.  ۹ مالی گری المللی گزارش استاندارد بین ایدورهیند فرآ سازیمحدود

و لذا سازوکار بازخورد بین اقتصاد واقعی و  ،کند آن را ایفا   کننده کننده شوک و نه جذب است نقش تقویت

از مجموعه استانداردهای  3۹ یحسابدار المللی بین استاندارد به عنوان مثال،کند.  را تشدید می یبخش مال

 تیشفاف یلبه دلممکن است  و چنین امری است،  کرده هیبازار تک یها یگذار به شدت بر ارزش حسابداری

 ،عالوهه (. ب۲۰۲۰ 3۴یو رستو وی)بور مازاد را در پی دارند ای دورهیند فرآاستانداردها  نی، اما اباشدپذیر  یهتوج

یک که شود  شناسایی می یوام تنها در صورت هایانیزبرای  رهیذخ 3۹ مللی حسابداریال نیطبق استاندارد ب

موجود در  یاعتبار یها انیکامل ز ییاز شناسا نیز ها نکو باشده(  )تحمل رخ داده باشدارزش کاهش رویداد 

 یمال یها صورت تیکه هم با شفاف ،یاعتبار یها انیزودهنگام ز یی. شناساناکام بمانند یاعتبار دوره یابتدا
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خنثی را  ای چرخه یها تواند حرکت یطور بالقوه م سازگار است، به صحتو  یمنیو هم با اهداف محتاطانه ا

 (.۲۰۰۹هیئت ثبات مالی ) دهد کاهشرا  ای یند دورهفرآو  کرده

دوره  طیمعموالً کاهش ارزش که  هایانیاز ز یبخش ،۹گری مالی  المللی گزارش س استاندارد بیناسابر

 بایدو  شود، ییشناسا تواند می در مرحله شروع یحت و ی،چرخه اعتبار هیدهد، در مراحل اول یرکود رخ م

را تحمل  ها این زیان توانند یها بهتر م که بانک یزمانیعنی  ،درکو یها نشانه نیظهور اول هنگام فوق های زیان

را  یاعتبار انقباضو  کاهش دهدرا  ای دورهیند فرآ ممکن است مذکور رکود ینیب شیپ .ابدی شیافزا کنند،

با وجود  .دهدکاهش می را هیسرما تیکفا پیرامونبازار  ینگران زین انیزودهنگام ز یی. شناساکند  دتریشد

و انتظارات  ها، محرک فقدان، مدل سکیر ،ینیب شیدر مفروضات پ هاتیمحدود ی نظیرعوامل مختلف این،

 3۵)سرانو شوند فوق رکود  ینیب شیپ درها  بانک لیو تما ییتوانا سبب محدودسازیممکن است  سهامداران

۲۰1۹.) 

از  یناش آثارکه این  داشته باشد ای دوره آثار ممکن است ۹گری مالی  المللی گزارش بیناستاندارد  عالوهبه 

 ۲به مرحله  1از مرحله  مند ییر نظامو تغ ی موردانتظارزیان اعتباری ورودهای  داده ی درا چرخه راتییتغ

ممکن است ، است یاعتبار ای کسب و کار  چرخه یمرحله منف کیاز  یناش که ندهیافز یاعتبار انی. زاست

را یی زدا اهرم یفشارهاتواند می، همسو باشد با اعتماد بازار و چنانچه ،شود ی بانک هیسرما سبب کاهش

و خصوصاً  ،است زیبرانگ موضوع بحث کی ۹گری مالی  المللی گزارش ن استاندارد بینبود ای دوره شود.  افزایش

هیئت ریسک ؛ ۲۰1۹آ و همکاران،  )باسه 36(CECL) انتظارمورد یاعتبار یها انیز جاری مدلآن با  سهیمقا

 ESRB)اروپا  یستمیس سکیر ئتیه ریمطالعه اخدارد.  بحثالف( جای  37 ،۲۰1۹(ESRBسیستمی اروپا )

2019aبسیار باال ۲به مرحله  یمال یها ییانتقال دارا یها محرک چهنکه چنا کند ( از این ایده حمایت می 

استاندارد  است که ممکن، در آن صورت کنند ینیب شیها نتوانند از قبل رکود را پ بانکرو  از اینباشد و 

انتقال ممکن است سبب باشد. این امر  ای دورهدر آغاز رکود مذکور  ۹گری مالی  المللی گزارش بین

 نوبه خود، که به ی شوداقتصادوخیم  طیتحت شرا ،(یا صخره آثار) ۲مرحله  به 1مرحله از  ها پذیری آسیب

 شود.  ینگران ی سبباز نقطه نظر ثبات مال و کند دیتشدرا  کسب و کارچرخه  یمنفحرکت  سیر ممکن است

ی، سپرهای جهان یبا چارچوب موجود در زمان بحران مال سهیدر مقا جاری، یاطیچارچوب احتبا وجود این، 

 مند نظاممهم  یها و بانک 39(CCyBای ) ضدچرخهسپر ، 38(CCB) هیسرماحفاظ  نظیر سپر) مالی متعددی

 دیبان را بودن ای دوره در مورد جامع بحث. یابدکاهش  ای دورهبه شکل تواند  یکه م دارد( 40(G-SIBی )جهان
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نیز  3 به چارچوب بازل دیباموضوع فوق را ، بلکه مختص دانست ۹گری مالی  المللی گزارش ه استاندارد بینب

مهم است  نی. بنابرانگریست (رهیو غ ،گذار سازوکارهای،  هیسرماسپرهای )فوق  ستمیکل سبه و  ،پیوند داد

سپرهای متعددی از را  که کالن  یاطیچارچوب احت کی نوظهور و اقتصادهای در حال توسعهبازارهای که 

 یرا خنث ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بینی ا دوره آثارتواند  یم که را معرفی نمایندمتشکل است، 

 (.دیمراجعه کن 6شماره  هی)به توص ندک

که  نوظهور و اقتصادهای در حال توسعهبازارهای نهادهای ناظر بانکی در  یبرا ییها هیتوص 3.2

 .اند نکرده سازی پیادهرا  ۹گری مالی  المللی گزارش وز استاندارد بینهن

 سازی( )آماده ی. مرحله مقدمات3.2.1

 :1توصیه شماره 

به اندازه را  ۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد سازی شرایط پیاده( 1) دیبا بانکی نهاد ناظر

را  ها بانک مدیرهئتیه ی( آگاه3کند، ) یرا راهبرد اجرا  مرحلهبه  گذار( 2آماده کند، )کافی 

ی حسابدار ی( در مورد محدوده اعمال استانداردها4دهد، و ) شیها افزا چالش میزان پیرامون

 کند. گیری تصمیم

کامالً  ۹گری مالی  ش المللی گزار استاندارد بین سازی به پیادهها باید قبل از شروع  و بانک نهادهای ناظر بانکی

های فناوری  جدید، زیرساخت های مدلدر زمینه  با اهمیتگذاری  آماده باشند. این امر مستلزم سرمایه

ای که  در دوره ممکن استکه  ،و منابع انسانی است راهبری،، مدیریت ریسک، ها آوری داده اطالعات، جمع

، عدم . به عالوهانجام آنها بسیار دشوار باشدکنند،  دست و پنجه نرم می 1۹-گیری کووید ها با همه بانک

 دهد. افزایش میها را  چالشمیزان  ،نهادهای ناظر بانکیبا ها و  بانک درسازی ریسک اعتباری  آشنایی با مدل

 ممکن که یبانک ناظر ینهادهااگر  یکنند. حت نیو جامع تدو یبرنامه مقدمات کی دیبا یبانک ناظر ینهادها

 ناظر ینهادها انیم یهمکار میکن  یم هیتوص هم باز نباشند، یحسابدار یاستانداردها مسئول لزوماً است

 درک اطالعات، اشتراک شیافزا قیطر از یامر نیچن و شود، تیتقو یحسابدار استانداردگذاران و یبانک

 محقق مربوط ابتکارات رامونیپ ها دگاهید یگذار اشتراک و ،یحسابدار و یاطیاحت چارچوب نیب تعامل

 . شود یم

المللی  نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه باید گذار به سوی استاندارد بینبازارهای در  نهادهای ناظر بانکی

 ۹گری مالی  ش المللی گزار استاندارد بین سازیپروژه پیادهگنجاندن . را راهبردی کنند ۹گری مالی  گزارش

 در طول های یک گذار موثر ممکن است مفید باشد. شرط های نظارتی و مشخص کردن پیش در اولویت
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 تهیکم) رهنمودهاالمللی،  کنیم استانداردهای بین توصیه می نهادهای ناظر بانکیمرحله مقدماتی فوق به 

با  بر تعاملهای مناسب را بررسی و  و شیوه (۲۰۲۰الف و ۲۰1۷، ۲۰16پ، ۲۰1۵ بازل ینظارت بر بانکدار

 نظارتی گری های گزارش اصالحاتی در سیستمکه آیا  بررسی نمایندو  تمرکز نمودهچارچوب حسابداری 

 یا خیر.   موردنیاز است

ها را باال ببرند.  پیرامون اهمیت چالشها  مدیره و مدیریت ارشد بانک آگاهی هیئتباید  نهادهای ناظر بانکی

مدیریت ریسک، مدیر ارشد مالی،  به عنوان مثال،ها ) ریزی جلسات منظم با متصدیان خاص بانک برنامه

نموده و سوی این متصدیان کمک  به ارزیابی میزان آمادگی ازممکن است مدیره(  ری اطالعات، هیئتفناو

و سرمایه  ،زیان وام ذخیره ،ها را بر سودآوری بانک ۹گری مالی  ی گزارشالملل بین ر استانداردانتظاتاثیر مورد

جانبه نه  در جلسات دوجانبه و سه مستقلدهی حسابرس  از طریق مشارکت نهادهای ناظر بانکیکند.  تعیین 

 درها  بانک هایتوانند برآورد ، بلکه میدرک کنندحسابرسان را بهتر  اتتوانند نحوه انجام تعهد تنها می

مراجعه  ۵و  ۴ند )به کادرهای یید کنرا نیز تا ۹گری مالی  المللی گزارش بین استانداردثیر کمی خصوص تا

 (.کنید

 (TFRS ۹) ۹تایلند  مالی گزارشگری سازی استاندارد پیاده برای آمادگی: تایلند -4کادر 

(BOT)تایلند مرکزی  بانک
سازی برای  به آمادهشروع ، ۲۰16در سال  تایلند مالی موسسات با همراه ۴1

 مشی و خطاقدام به ایجاد استراتژی،  مرکزی تایلند. بانک کردند ۹گری مالی تایلند  اجرای استاندارد گزارش

 از وسیعی طیف با مذکورذینفعان نمود. بانک  و کارکنان پرورشو  آموزش همچنین ،عملیاتی فرآیندهای

 بخش و استانداردگذاران، حسابرسان، ،ها بانک ،کنندگان( گذاران )تنظیم مقررات ،ها وزارتخانه ذینفعان شامل

 سازی پیادهدر راستای حمایت از همچنین  مالی و موسسات بانک مرکزی تایلندحقیقی سروکار دارد. 

 داده های یگاهپا و ها و تنظیم سیستم ،گذاری، توسعه ، اقدام به سرمایه۹گری مالی تایلند  استاندارد گزارش

 بررسی را ۹گری مالی تایلند  استاندارد گزارش سازی پیادهبرای  ها بانک آمادگی سطح مذکورنمودند. بانک 

 سال انجام داد. در گیری اندازهبندی و  و طبقه زیان اعتباری موردانتظاری بر روی کرد و مطالعات تاثیر کم

گری مالی تایلند  ارد گزارشاستاند سازی پیاده بر پیشرفت نهفعاال شروع به نظارت مرکزی تایلند، بانک ۲۰18

که  شدند موظفها  بانک، ۲۰18 سال آخر ماه کرد. از اوایل سه مقررات الزم را وضع  و نمودها  بانک در ۹

 سومماهه  سهآخر  یعنی تامتوالی،  فصل را به مدت چهار خود ۹گری مالی تایلند  استاندارد گزارشی ها داده

 از یک  یچهبود، ولی  مجاززودتر از موعد  پذیرش هرچندکنند.  ارسال بانک مرکزی تایلند به ،۲۰1۹ سال

 .این تصمیم را اتخاذ نکردندها  بانک
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گری  المللی گزارش استاندارد بین سازی پیاده برای آمادگی: شمالی مقدونیه جمهوری -5 کادر

 ۹مالی 

شمالی  مقدونیه جمهوری ملی توسط بانک ۹گری مالی  المللی گزارش سازی استاندارد بین پیاده

(NBRNM)۴۲  بانکداری، انجمن ،ها بانک مانند مربوط، نزدیک ذینفعان همکاری با واداره با مشارکت چندین 

 در الزم به بررسی اصالحات مقدماتی، بانک ملی مقدونیه مرحلهطول شد. در  انجام مستقل حسابرسان و

 عملکرد بر ۹گری مالی  المللی گزارش ارد بینسازی استاند پیاده احتمالی آثاربه بررسی  همچنین و مقررات

 مقدونیه یکملی پرداخت. بانک  (۲۰16چهارم سال  و سومماهه  سهطی ها ) بانک تجاری فرآیندهای و مالی

 های بینش یآور جمع برای مستقل، حسابرسان و بزرگ یها بانکهمچنین  بانکداری، انجمن آزاد با بحث

 اتحادیه یها بانکمحلی  تابعه یها شرکتکرد که   یاضاف رهنمودهایی آور جمعاقدام به  و صنعت برگزار

، ها بانک آمادگی میزان مقدونیه همچنینملی بودند. بانک  کرده دریافت خود مادر یها شرکت از اروپا

 و گریگزارش آن بر احتمالی آثار و ۹گری مالی  المللی گزارش سازی استاندارد بین ی ناشی از پیادهها چالش

مقدونیه ملی ، بانک ۲۰1۷ سال کرد. در دوجانبه بررسی جلسات و میزگردها جریان را درها  بانک ترازنامه

 مشاوره مرکز از جمله) المللی ینب یها سازمان ی فنی ازها کمکیاز خود، برخی موردنهای  یتظرف ایجاد برای

 (اسلوونی بانک مانند) اروپا اتحادیه ناظران و( مالی گری گزارش اصالحات مرکز ، ویجهان بانک مالی بخش

درباره  کرد و ارائه تجاری های بانک را به خود یه استراتژیمقدونملی ، بانک ۲۰1۷ فوریه دریافت نمود. در

شناختی با آنها به بحث و بررسی  روش مسائلجمله  از ۹گری مالی  المللی گزارش سازی استاندارد بین پیاده

 پرداخت.

توجه  با اعتباری ریسک مدیریتبرای  یشناس روشمقدونیه در زمینه ملی مات بانک تصمی نویس یشپ نسخه

 در. نشدند لحاظ شدند ولی منتشر رسمیطور  بهدریافتی  اگرچه، نظرهای .تقویت شد ی عمومیها مشاورهبه 

آنها در زمینه  های یتفعال خصوص در انداز پسو واحدهای ها  بانک به یا پرسشنامه ،سازی پیاده مرحلهطول 

 با مستمر این، ارتباطی بر عالوه(. ۲۰1۹ فوریه)ارسال شد  اعتباری ریسک مدیریت تصمیم سازی پیاده

، برقرار است. اند شدهمقدونیه منتشر ملی یت بانک سا وب در یی کهها پاسخ و در قالب پرسش ها بانک

نیاز به توضیح بیشتر دارند، رهنمود رسد  مورد موضوعاتی که به نظر میمقدونیه در ملی همچنین، بانک 

 کند. صادر می
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اروپا از نظر  اتحادیه مادر یها بانک به متعلق یها بانک و محلی یها بانکبین  ای قابل مالحظه ابتدا، تفاوت در

داشت.  وجود ۹گری مالی  المللی گزارش سازی استاندارد بین پیادهآنها در زمینه  آگاهی و میزان آمادگی

یاز، موردن یها داده از آگاهی خود و بانکی گروه رهنمودهای با تکیه بر اروپا اتحادیه به تعلقم یها بانک

 از خارج مادر یها بانک متعلق به یها بانک و محلی یها بانک، همان زماندر  .بیشتری داشتند آمادگی

بیان اعمال نفوذ نمایند. بانک ملی مقدونیه  بانک ملی مقدونیهی ها دستورالعملتوانستند در  یم اروپا اتحادیه

 به وجودآنها  عملیاتی و نظارتی های یستمس که در تغییراتی دلیل بهها  بانک تمامی حاضر، حال که در کرد

 هستند. سازی استاندارد مذکور پیادهمشابهی برای  آمادگیسطح است، دارای  آمده

مرحله یک گام بسیار مهم  ۹گری مالی  المللی گزارش بین استاندارد کاربرد محدوده دربارهگیری  تصمیم

 مرتبط است، که، مشابه باگیری با کاربرد متناسب استانداردهای حسابداری  . چنین تصمیماست مقدماتی

کمیته بازل با توجه به پیوند بین در نظر بگیرد. ها را  تواند اندازه و پیچیدگی بانک می احتیاطیاستانداردهای 

 ( در این موضوع۲۰۲۰و  ۲۰1۷، ۲۰1۵های  طی سال)چندین بار  ،حسابداری و سرمایه نظارتی ریگی ذخیره

 است. شده وارد

( 8 اساسی، همچنین اصل 31و  1۷ بندهای، ۲۰1۲)ثر بر بانکداری اساسی برای نظارت موچنانچه به اصول 

 تهیکمزیان اعتباری موردانتظار )برای توجه کنیم، رهنمود کمیته بازل در مورد ریسک اعتباری و حسابداری 

پیرامون نظارت و استانداردهای  نهادهای ناظر بانکیکه  دهد ( نشان میپ۲۰1۵ بازل ینظارت بر بانکدار

دهد  هشدار میهمچنین کمیته مذکور  با وجود این،کنند.  مناسب را اتخاذ می رویکردها یک  حاکم بر بانک

ی های حسابدار چارچوب با کیفیت سازی پیادهمناسب نباید  حیبا طراکه استفاده از رویکردهای متناسب 

های  سازد تا روش ها را قادر می بانک ،تناسباین جه سازد. ارا با مشکل مو ی موردانتظارزیان اعتبار

و مشخصات ریسک  ،مناسبی اتخاذ کنند که با اندازه، پیچیدگی، ساختار، اهمیت اقتصادیذخایر  گیری اندازه

انگاری جلوگیری  از سهل ی موردانتظارزیان اعتبارهنگام محاسبه تناسب به  ،همخوانی دارند. به عبارت دیگر

 .کند می

 در یاقتصادها و نوظهور یبازارها ،۹ یمال یگرگزارش یالمللنیب استاندارد کاربرد محدوده فیتعر هنگام

و  جداگانه و یقیتلف یمال یها صورت یبراها  بانک هیکل قیتطب الزام( الف: )دارند یاصل نهیگز دو توسعه حال

 در شده رفتهیپذ یها بانک به ای ها، بانک یقیتلف یها حساب به مذکور استاندارد کاربرد کردن( محدود ب)

 عنوان  به .باشند داشته ینیمع یدگیچیپ و اندازه که ییها بانک به آن کردن محدود ای و بهادار، اوراق بورس

تلفیقی  یها حساب برای تنها ۹ گری مالی المللی گزارش استاندارد بیناروپا، استفاده از  اتحادیه در ،مثال 

المللی  بین است استانداردهای ممکن اروپا اتحادیه عضو کشورهای است؛ اجباری ،عام سهامی یها شرکت

 یها شرکت ساالنه جداگانه یها ( حساب)الف نماینددو مورد مجاز یا الزامی تنها برای  را گری مالی گزارش
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 مقررات ۵ و ۴ ماده)باشند  ینمسهامی عام  یی کهها شرکت ساالنه و تلفیقی یها ( حسابو )ب عام سهامی

 رعایت به ملزم ها بانک همه کشور رواندا، در(. کنید مراجعه 6 کادر به ؛16۰6/۲۰۰۲ اتحادیه اروپا، شماره

 بورسی یها شرکتتلفیقی  و جداگانه مالی اعم ازهای  صورت برای گری مالی گزارشالمللی  بین استانداردهای

المللی  بین کشور برزیل، استانداردهای در (.۴۷/۲۰1۷ شماره بانکداری قانون ۴6 ماده) و غیربورسی هستند

 دراست،  اجباری 3۴3 و ۲ ،1 های قسمت درها  بانکتلفیقی  مالی های صورت برای فقط گری مالی گزارش

 ۷ کادر به)شود  یمشروع  ۲۰۲۲ ابتدای سال ازتر  سسات کوچکومبرای  استانداردهاپذیرش این  که  حالی

 (.کنید مراجعه

 برای همه گری مالی المللی گزارش بین استانداردهای الزام. است خاص خود معایب و مزایا سیاستی دارای هر

 ی تلفیقی/ها حسابغیربورسی،  ی بورسی/ها بانکیه )چندال یا یهدوال حسابداری های سیستماز  ها بانک

آورد.  یمری نظارتی یکسان را فراهم گ گزارشامکان و  کند جلوگیری می( کوچک /بزرگ یها بانکجداگانه، 

ی که تقاضا برای زمان در هم  آنداخلی  زیان اعتباری موردانتظار، ممکن است ایجاد یک مدل وجود اینبا 

دشوار باشد. نتیجه این  تر کوچکی ها بانکزیاد است، برای  گری مالی لمللی گزارشا بین منابع استانداردهای

مرتبط های  یسکرمدیریت  با ظرفیت داخلی محدود برایی سپار بروناتکای بیشتر به تواند منجر به  میامر 

نهادهای ناظر . شود (غیره و فسخ، حقوق ،ها داده امنیت خدمت، دهنده ارائه منافع تضاد ثالث، شخص به )اتکا

 .دهند انجامها آن رفع برای را مناسب اقدامات و بودهآگاه  ها ریسک این از باید بانکی

 معین اندازه یی باها بانکبرای  تنها گری مالی المللی گزارش بین استانداردهای کاربردالزام  مقابل، در نقطه

 نمودهاز هم جدا را  گری گزارش و یحسابدار  چارچوب است ممکن اماشود،  یم منجر به رعایت اصل تناسب

تعیین شده قرار  آستانه در زیر درست بانک یک زمانی که به عنوان مثال،) ایجاد نمایدرا  ای آثار صخرهو 

نیز مجاز  بانکی یها گروه به متعلق کوچک اعتباری سساتمو که کنیم یم توصیه ،مواردی چنین در(. بگیرد

 گری گزارش و حسابداری تا بتوانند چارچوب ،باشند گری مالی المللی گزارش بین استانداردهای کاربردبه 

 بانکی همسو نمایند. گروه یا مالی مالی خود را با مجموعه

 پذیرفته شده در بورس نباید یها بانک به ۹گری مالی  المللی گزارش بین نمودن کاربرد استاندارد محدود

های  و شاخص آنها دارایی زمینه کیفیت در بورسی غیر یها بانک مبهم توسط ارائه اطالعات به منجر

نظارت بر  تهیکمکه توسط بازل ارائه شده است )« ها بانکبرای  شرکتی راهبری اصول»شود.  گیری ذخیره

 ،گذاران سپرده به را ملزم به افشای اطالعات و شفافیت نسبت ها بانک (، همهالف۲۰1۵ بازل یبانکدار

شده باشد یا  بهادار پذیرفته اوراق یک بانک صرفنظر از اینکه در بورس .نماید یم ذینفعان سایر و سهامداران،

                                                           
۴3

المللی مرتبط را  بین  یتاست یا فعال (GDP) درصد تولید ناخالص داخلی 1۰های آنها بیش از  هایی است که مجموع دارایی شامل بانک 1قسمت  

هایی با مجموع  شامل بانک 3ناخالص داخلی، و قسمت  درصد تولید 1۰ و 1های بین  هایی با مجموع دارایی شامل بانک ۲سمت ؛ قدهند انجام می

 .درصد تولید ناخالص داخلی است 1 و ۰.1های بین  دارایی
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همچنین  هایی که در معرض آنها قرار دارد و یسکرزمینه  خود را در کلیدی اطالعات نشده باشد، باید

 بر (. عالوه1۵۵ بند، الف۲۰1۵ بازل ینظارت بر بانکدار تهیکمکند ) خود را افشا ریسک مدیریت راهبردهای

 به نسبت کردند باید سازی یادهپ را 3/۲بازل  چارچوب که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعهاین، 

 از هردوی است که اعتباری ریسک افشای الزامات  کننده مشخصهشیار باشند. این ستون  چارچوب 3 ستون

 تهیکماست ) شده حسابداری برای زیان اعتباری، تشکیل گیری از جمله ذخیره کمی، کیفی و اطالعات

 (.ب۲۰1۹ بازل ینظارت بر بانکدار

 ۹گری مالی  المللی گزارش کاربرد استاندارد بین در تناسب :اروپا اتحادیه -6 کادر

 جداگانه یها حساب ایبر را ۹گری مالی  المللی گزارش اعمال استاندارد بیناروپا،  اتحادیه نظارتی چارچوب

 باید مطابق باعام  سهامی یها شرکت تلفیقی یها حساب فقط اروپا اتحادیه در. کند ینم تجویزها  بانک

ممکن است اجازه دهند یا ملزم اتحادیه اروپا  عضو . کشورهایتهیه شوند حسابداری المللی بین استانداردهای

المللی  بین استانداردهای با ابقمطرا ساالنه خود  جداگانه یها حسابنیز  عام سهامی یها شرکت کنند که

 سهامی غیر یها شرکت با رابطه اختیار را در همین نیز عضو کشورهای ،عالوه بر این حسابداری تهیه کنند.

 گزینه دو هر از گذشته در که ،ایتالیا (. کشور 16۰6/۲۰۰۲مقررات اتحادیه اروپا،  ۵ و ۴ موادعام دارند )

استانداردهای  مطابق باخود  تلفیقی و جداگانه یها حساب تهیه به ملزم راها  بانک کلیه و بود کرده استفاده

 اجازه غیربورسی یها شرکتبه  ( کرده بود، اخیرا38/۲۰۰۵ًشماره  D. Lgs)گری مالی  المللی گزارش بین

 بخش، 1 کنند )ماده تهیه ملی حسابداری استانداردهای اساس بر را خود مالی های است که صورت داده

 (.1۴۵/۲۰18خط  ،1۰۷۰

 پیچیدگی و اندازه با توجه بهرا  گری مالی المللی گزارش استانداردهای بین کاربرد اروپا اتحادیهدر اصل، 

تنظیم کرده  واحدهای تجاری پذیرفته شده، وضعیت از ناشی یافشا وظیفه با توجه به همچنین، ها شرکت

 یها حساب هستند، تر یچیدهپ غیربورسی یها شرکتعام نسبت به  سهامی یها شرکت که این فرض است. با

 و شفافیتدرجه باالتر بودن  از اطمینان به منظور حصول باید بورس در شده پذیرفته یها شرکت تلفیقی

سیاستی مهم  گزینه یکاین را رعایت نمایند.  گری مالی المللی گزارش بین، استانداردهای قابلیت مقایسه

المللی  استاندارد بین سازی پیاده از قبل بایدنوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ای بازاره است که

بورسی با پیچیدگی  کوچک غیر یها بانک برای مرتبط یها چالش گرفتن نظر دربا  ،۹گری مالی  گزارش

 به آن توجه داشته باشند. کمتر،

اتحادیه اروپا  ۵۷۵/۲۰13قانون شماره  ۲۴ماده  واقع، در. کند ینم عدول کلی قاعده این از بانکی بخش

۴۴سرمایه؛  الزامات )مقررات
CRR )(فقط)» ترازنامه از خارج اقالم ها و ییدارا گذاری ارزش که کند یم بیان» 
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 است ، ممکن1انحرافی از بند  عنوان به. گیرد اجرا تحت تاثیر قرار می مطابق با چارچوب حسابداری قابل

 همچنین تعیین و ترازنامه از خارج اقالم ها و ییدارا گذاری ارزش بر سساتمو بخواهند که ذیصالح مقامات

 16۰6/۲۰۰۲شماره مقررات تحت که  حسابداری المللی بین استانداردهای با مطابق خود های صندوق

 بگذارند. ثیراجرا است، تا قابل ۴۵کمیسیون اروپا

 جای خود به مالی های برای صورت که ییها بانک(، ب۲۰۲۰اروپا ) کمیسیون اخیر بر اساس مطالعه

 کنند، عمدتاً یم استفاده حسابداری ملی استانداردهای از گری مالی المللی گزارش بیناستانداردهای 

 پذیرفتهعموماً  اصول بانکی که طبق های ییدارا کل نسبت .هستند کوچک محلی یفروش خرده یها بانک

 از ، کمتر(درصد ۲۲.۷) اتریش و (درصد ۵۲.1) آلمان یاستثنا به، اند شده گزارش (GAAP)حسابداری  شده

 ریسک ذخایرملی،  حسابداری استانداردهای از بسیاری اگر حتی .است بانکی های ییدارا کل درصد ۵

 های آن بر روی نسبت کلی ثیرتحمل شده قبلی تعیین کنند، باز هم تاهای  یانزبر اساس  فقطرا  اعتباری

 ملی اغلب حسابداری های دلیل این امر آن است که چارچوب شود، گرفته میدر نظر  محدود ،احتیاطی

 یها تفاوت تاثیر که اند کردهاعتباری را از قبل تعیین  ریسک عمومی گیری ذخیره مانند ،دیگری ذخایر

 کند. یم محدود عمل در را حسابداری

 

 ۹مالی گری  المللی گزارش استاندارد بین کاربرد محدوده :برزیل -7 کادر

 و ۲ ،1 های  قسمت فعال در مالی سساتمو ودر بورس  شده پذیرفته عمومی مالی سساتمو کشور برزیل، در

 مقرراتتهیه کنند.  گری مالی المللی گزارش استانداردهای بینتلفیقی خود براساس  مالی های باید صورت 3

 فعال در مالی سساتمو شده و پذیرفته مالیسسات وم، ۲۰۲۰ سالدر  ۴6(BCBبرزیل ) مرکزی بانک ۴۷۷6

 المللی بین های یتفعال است یا داخلی ناخالص تولید درصد 1۰ از آنها باالتر ها ییدارا که کل) 1 قسمت

داخلی  ناخالص تولید درصد 1۰ و درصد 1 های آنها بین ییدارا که کل) ۲ قسمت ،(دهند یممرتبط انجام 

کند  یمرا ملزم   (داخلی است ناخالص تولید درصد 1 وصد در ۰.1 بین ها ییدارا که کل) 3 قسمت و ،(است

 بر افشا نمایند. عالوه گری مالی المللی گزارش بیناستانداردهای  با خود را مطابق تلفیقی مالی های که صورت

 حسابداری گذار ، مقررات۲۰۰۹ در سال 11۹۴1 قانون و بانکداری قانون براساسبرزیل  این، بانک مرکزی

 نظارتی که الزامات، 1۹8۷در سال برزیل  بانک مرکزی 1۲۷3. بخشنامه بانکداری است برای بخش

 تعیینها  بانک را برای محلی حسابداری ، استانداردایجاد نمود را ۴۷(COSIFمالی ) موسسات حسابداری

 با خود را همراه توضیحی های یادداشت و مالیهای  صورت کند که یمرا ملزم   مالی موسساتنموده و 
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مجبور نیستند  که مالی سساتآن دسته از مو این، بر منتشر نمایند. عالوه مستقل حسابرس نظراظهار

قوانین  ، بایدانجام دهنداین کار را خواهند  می دلیلی هر به اما ،تلفیقی را منتشر کنند مالیهای  صورت

، ها بانک از نیمی حدوددر نتیجه . کنند رعایت طور کامل را به گری مالی المللی گزارش استانداردهای بین

 . عالوهنمایند یمو منتشر  تهیه گری مالی المللی گزارش استانداردهای بینمطابق با  خود را مالیهای  صورت

مالی  موسسات حسابداری نظارتی خود را مطابق با الزامات جداگانه مالیهای  ها صورت بانک این، همه بر

اصول پذیرفته شده به  یک شرکت مالی های صورت برای سابرسح نظراظهارکنند.  یم منتشر و تهیه

تشریح درباره  یتوضیح بند یک شامل معموالً حسابرس گزارش ( اشاره دارد؛BRGAAPحسابداری برزیل )

 است. گری مالی المللی گزارش استانداردهای بینو  اصول پذیرفته شده حسابداری برزیلبین  ها تفاوت

 :2توصیه شماره 

 یساز مدل تیظرف یرو دیدر حال توسعه با ینوظهور و اقتصادها یبازارها در یبانک ناظر ینهادها

بر  یمبتن کردیرو یاز حرکت به سو دیباآنها  ن،یوجود ا با ؛کنند یگذار هیسرما یاعتبار سکیر

 .کنند یخوددار 48یداخل یبندرتبه

المللی  سازی استاندارد بین پیادهدهندگان به نظرسنجی ما اظهار داشتند که هنگام  درصد از پاسخ 6۹

بازارهای در  نهادهای ناظر بانکیسازی ریسک بود.  روی آنها مدلین چالش پیشتر مهم، ۹گری مالی  گزارش

های کمی هستند. این کمبود  یلتحلاغلب فاقد کارکنانی ماهر در زمینه  نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه

که استفاده از رویکردهای پیشرفته در بازل  و اقتصادهای در حال توسعه بازارهای نوظهورویژه برای  نیرو به

به  ها بانکبوده است، که دلیل آن نیز اتکای  ساز مشکل، اند کردهرا در قلمروهای حاکمیتی خود تایید  3/۲

هیئت ثبات مالی، صندوق است )  یهسرمای داخلی در تعیین برآوردهای ریسک اعتباری و الزامات ها مدل

  (.۲۰11المللی پول، و بانک جهانی  ینب

 جمله ازاست و بنا به دالیل مختلف  یابکم سازی ریسک اعتباری معموالً ینه مدلزمانسانی ماهر در  منابع

در  نهادهای ناظر بانکیاین نیروی کار ماهر در اختیار  بودن شرایط کار در بخش خصوصی، معموالً تر جذاب

در سال )قرار ندارند. پس از معرفی رویکردهای مدل داخلی  در حال توسعهبازارهای نوظهور و اقتصادهای 

بازارهای مد باال و برخی ناظران در نهادهای ناظر بانکی در کشورهای با درآ، بسیاری از ۲توسط بازل  (۲۰۰۴

های  رشتهماهر اندک واجد شرایط در  کارکناناقدام به استخدام  نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه

سایر ناظران در حال سازی ریسک خود را ایجاد کردند.  های مدل یمتها آنو به کمک  سازی نموده یمک

ی بیشتری دارند، مجبور هستند ا بودجههای  یتمحدودکه  بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه
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 یابآوردن منابع کم تبه دسبر سر  ها بانکبا  ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین سازی پیادهبرای 

 های کمکآموزش آنالین و  بسترهایتوانند از طریق  یم همهنوز  ها آن،  یناوجود  باموجود رقابت کنند. 

 ایجاد نمایند. زیان اعتباری موردانتظارهایی را بر روی مدل  یتظرففنی، 

ثبات  بخشسازی ریسک در  دهد که در برخی موارد، کارکنان ماهر در حوزه مدل یمتجربیات میدانی نشان 

امر است. این  نیافته تحققکامل  طور بههمواره  احتیاطی نظارتها با آنیی افزا هم اما، شوند منصوب میمالی 

داخل بانک واحد ثبات مالی در  برای مثال به دلیل اینکه، مختلفی بستگی داشته باشددالیل ممکن است به 

 محدودیو همکاری  شود، اعمال میدیگری  توسط مرجعکه نظارت   یحال درمرکزی گنجانده شده است، 

ثبات مالی و نظارت های  بخشکه  قلمروهای حاکمیتی وجود دارندچه  بین این دو گروه وجود دارد. اگر

ها وجود  یتمسئول ش از حدبیکنند، شواهدی نیز از تخصیص  یمدر ارتباطی تنگاتنگ با هم کار  احتیاطی

باید برای غلبه بر این رویکرد  بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعهدر  نهادهای ناظر بانکیدارد. 

 به عنوان مثال،هستند ) سازی یکم یها مهارتتالش کنند و برای انجام وظایفی که مستلزم  خودسرانه

المللی  استاندارد بینی ها مدل، و ارزیابی استرس آزمونیند ارزیابی و کفایت سرمایه داخلی، فرآ یگذار ارزش

 استفاده کنند.  واجد شرایط(، به بهترین شکل از منابع ۹گری مالی  گزارش

زیان اعتباری سازی  ی و مدلآور جمعی مربوط به ها چالشدر بررسی  راهکارهای فناوری نظارتیتوان از  یم

آوری و تایید اعتبار  به ارتقای جمع تواند های کاربردی فناوری نظارتی می برنامه. نموداستفاده  ظارموردانت

گوناگونی  اَشکال هابرنامه، این ند. اوالًک کمک  زیان اعتباری موردانتظاریند ساخت یک مدل طی فرآ ها داده

( استخراج اطالعات بو ) ها بانک( ارائه اطالعات همگون به ناظران توسط الف) مانندری خودکار گ گزارشاز 

ی ها روشتوان از  یم، کنند. ثانیاً یمرا فراهم   شده نظارتی ها بانک فناوری اطالعاتهای  یستمساز  مربوط

زیان زی سا ی بزرگ و یادگیری ماشینی برای بهبود تایید اعتبار و مدلها دادهپیشرفته گوناگونی مثل تحلیل 

 مقادیرتحلیل  برایتوان  یمنیز  های کاربردی فناوری نظارتی برنامه. از نموداستفاده  اعتباری موردانتظار

 زیان اعتباری موردانتظارنگر در  یندهآبینی و همچنین گنجاندن اطالعات  یشپبرای  ها دادهعظیمی از 

 مالحظه در ریسک اعتباری افزایش قابل، ال نکولاحتم به عنوان مثال،پارامترهای اصلی ) برآورداستفاده کرد. 

 .تواند یکی دیگر از کاربردهای ممکن آنها باشد می( ۴۹زیان ناشی از نکولو 

 یسازادهیتوسعه ممکن است در ارتباط با پ در حال  ینوظهور و اقتصادها یبازارها در یناظر بانک ینهادها

به منظور  یداخل یها ها اجازه بدهند که از مدل اغوا شوند و به بانک یمال یگرگزارش یالمللنیب استاندارد

نوظهور و  یبازارها ژهی. به ومیکن ینم هیرا توص نهیگز نیاستفاده کنند. ما ا هیمحاسبه الزامات سرما

دارند و  یکمتر یکپارچگی یالملل نیآنها در سطح ب یمال یها ستمیتوسعه که س در حال  یاقتصادها
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 اصالحات متمرکز شوند تا مطمئن یبر رو دینظارت دارند، ابتدا با تیظرف نهیدر زم یاساس ییاه تیمحدود

 یخود اقدام به اجرا طیبازل منطبق است و تنها پس از آن متناسب با شرا یشوند کار آنها با اصول اساس

ی جهان بانک و پول، یالمللنیصندوق ب ،یثبات مال ئتی)ه ندینما تر شرفتهیپ یا هیسرما یاستانداردها

 یاساس یها نهیتوسعه در زم در حال  ینوظهور و اقتصادها یبازارها یدر برخ یی(. هنوز هم کمبودها۲۰11

 کردیو رو سکیر تیریمد ،یشرکت ی)به عنوان مثال، استقالل ناظر، معامالت با اشخاص وابسته، راهبر

 (.۲۰1۹ ،۵۰نیو نار نی)آدر شود ی( مشاهده مینظارت

حساسیت  ،نسبت به رویکرد استانداردمعموالً ی گذشته هستند، ها دادهی داخلی مبتنی بر ها مدلچون 

 )حد پایین( یاهکفی ورودی و ها تیمحدودی داخلی دارای ها مدلبیشتری در زمینه ریسک دارند. هرچند 

هستند، ولی  ظارتین  هیسرمای در پارامترها و حدود مدل در راستای منافع کار محافظهخروجی برای تضمین 

مدیریت ریسک و بهبود تخصیص  های شیوهبا  نظارتیی چارچوب تراز همنقش مهمی در توانند  میهنوز هم 

 بندی داخلی متقابل مختلفی در اتخاذ رویکرد مبتنی بر رتبه های نشانه،  نیاوجود  با. داشته باشندسرمایه 

 وجود دارد. توسعه  حال در اقتصادهایبازارهای نوظهور و توسط 

 یداخل یبندرتبه بر یمبتن کردیرو و ۹ یمال یگرگزارش یالمللنیهر چند مدل کاهش ارزش استاندارد ب

 نیاز ا یآنها وجود دارد. برخ انیم یمتعدد یشناخت روش یها تفاوت یمکمل هم هستند، ول ینوع به

سال در مقابل طول عمر(، شدت تفاوت  کیاحتمال نکول ) یموضوع عبارتند از افق زمان اتیها در ادب تفاوت

چرخه یبرآوردها مقابل در یا نقطه ی( و برآوردهایبی/ نااریاز نکول )رکود اقتصاد یناش انیز یکار محافظه

 که ی(. در حال۲۰1۴ ۵1رییلیلت و ا،یگارس-ویسالوما دِهالستر، ؛۲۰1۷اروپا  یستمیس سکیر ئتیه) یا

مقاصد  یموردانتظار برا یاعتبار انیبه منظور برآورد ز ینقطه شروع تواند یم یداخل یها استفاده از مدل

 یها ییافزا جهت منتفع شدن از هم یداخل یبندبر رتبه یمبتن یکردهایرو یباشد، حرکت به سو یحسابدار

نوظهور و  یبازارها در یناظر بانک ینهادها یبرا یخوب نهی، گز۹ یمال یگرگزارش یالمللنیب استاندارد با آن

 ندارند، را یاعتبار سکیر یساز مدل یبرا ازیموردن تیتوسعه که هنوز منابع و ظرف در حال  یاقتصادها

در  ژهیو به تیعدم قطع نیها است، ا استفاده از مدل ریناپذییجدا بخش هاسکیر و تیقطع عدم. ستین

 نی. به نظر ما، احتمال بروز اخورد یبه چشم م شتریب پردازند یم ها سکیوزن ر یکه به بررس ییها مدل

ها  درک مدل ینظارت برا تیتوسعه که در آنها ظرف در حال  ینوظهور و اقتصادها یدر بازارها ها سکیر

 .گردد یم دیباشد، تشد افتهیرشد ن یاندازه کاف به
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 سازی پیادهمرحله  .3.2.2

 :3توصیه شماره 

کنند  میتنظزیان اعتباری موردانتظار  و جامع را در چارچوب ،انتظارات واضح، به موقع دیبا ناظران

ی استانداردهای بند مرحله ندیاعتبار و فرآ یبند طبقه یارهایمع نیبیکنواختی گسترده و از 

 .یابند نانیاطم گری مالی المللی گزارش بین

نیب استاندارد. شود صادر ییرهنمودها دیبا ،۹ یمال یگرگزارش یالمللنیب استاندارد شدن ییاجرا از شیپ

 به صرفاً و است، عیصنا تمام در اجرا قابل و اصول بر یمبتن استاندارد کی ،۹ یمال یگرگزارش یالملل

 کاربرد است، یاعتبار سکیر مولد ها بانک یده وام که آنجا از ، نیا وجود با. شود ینم محدود ها بانک

 یاستانداردها مطابق که آنچه از تر قیدق یرهنمودها به است ممکن ۹ یمال یگرگزارش یالمللنیب استاندارد

 یبانکدار صنعت(. ۲۰18 ۵۲لیزام و یاورالند نو،یباد) باشد داشته ازین شود، یم ارائه اجرا قابل یحسابدار

 از شیپ دیبا مذکور، استاندارد رشیپذ مورد در انتظارات نمودن برآورده منظوربه الزم ییتوانا کسب یبرا

 یاعتبار انیز یمواز یاجرا ن،یا بر  عالوه. باشد آشنا ینظارت انتظارات با استاندارد، آن شدن ییاجرا

 تحت ارزش کاهش محاسبه و ۹ یمال یگرگزارش یالمللنیب استاندارد طبق شده برآورد موردانتظار

 . است دیمف مذکور استاندارد جینتا آزمون یبرا ،یحسابدار نیشیپ چارچوب

 با اهمیتی نیاز دارد؛همراه است و به آزادی عمل  یهای متعدد انتظار با چالشاعتباری موردزیان سازی مدل

گیری کنند. ناظران برای برآورد  پارامترهای اصلی تصمیم بردر مورد تنظیم انتظارات  ممکن استناظران 

های  که داده جاییرا درخواست کنند.  تاریخیهای  توانند حداقل چارچوب زمانی داده احتمال نکول می

کاری بیشتری را الزامی بدانند.  محافظهحاشیه  ،نهادهای ناظر بانکیممکن است  ،داشته باشدمحدودی وجود 

و  ۵.۵.3۰بندهای بگیری ) یکی از نکات اصلی تصمیم گیری ذخیرهدر   عهدات خارج از ترازنامهلحاظ کردن ت

نگر است. مبلغ و  اطالعات آینده ویژه در ارتباط با ، به(۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین ۵.۵.31ب

دهد: تعدیل  را تحت تاثیر قرار می نکول زیان ناشی از ،وثیقه ضبطانتظار از جریان وجوه نقد موردبندی  زمان

 سرمایه باشد.  های بازیافت بر شواهد آماری معتبر مربوط به نرخمبتنی  آل باید زش نظارتی در حالت ایدهار

نیب استاندارد یسازادهیپ. دهد پوشش را موردانتظار یاعتبار انیز مدل یراهبر دیبا نیهمچن درهنمو نیا

 دیبا که است رهیمدئتیه جمله از مراتب، سلسله مختلف سطوح مشارکت مستلزم ۹ یمال یگرگزارش یالملل

 آن به را یکاف  بودجه و نموده یبررس ها بانک یراهبرد  برنامه بر را آن ریتاث کنند، دییتا را پروژه یراهبر
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 یسازادهیپ و هیاول بیتصو ج،ینتا بر نظارت یبرا رهیمدئتیه تیمسئول بر دیبا رهنمود نیا. دهند اختصاص

 یافشا هیرو دییتا و آن، رامونیپ یداخل کنترل ستمیس یاثربخش ر،یذخا یریگاندازه یشناسروش مداوم

 . باشد داشته دیتاک اطالعات،

بندی  نسبت به فرآیند مرحله معموالً ،شود که با اهداف احتیاطی اجرا می بندی اعتباریطبقه هایمعیار

سه  ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بینجزئیات بیشتری دارد.  ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین

 ریسا از طریق منصفانهارزش  بهمستهلک شده یا تمام شده  بهای بهبرای ارزیابی ابزارهای مالی را مرحله 

افزایش بدون در نظر گرفتن از ریسک اعتباری  پذیریآسیب: )الف( گیرد در نظر می جامع اقالم سود و زیان

در  از ریسک اعتباری با پذیریآسیب)ب(  (؛1از زمان شناخت اولیه )مرحله  مالحظه در ریسک اعتباری قابل

( پو ) ؛(۲)مرحله  اعتباری اما بدون کاهش ارزش اعتباریمالحظه در ریسک  افزایش قابلنظر گرفتن 

گیری ذخیره  اندازهها در هنگام  بانک(. 3)مرحله  از ریسک اعتباری با کاهش ارزش اعتباری پذیریآسیب

در انتظار های اعتباری مورد زیان، و 1  ماهه را برای مرحله 1۲های اعتباری موردانتظار  زیان زیان وام باید

گری  المللی گزارش استاندارد بین ۵.۵.۵و  ۵.۵.3بندهای در نظر بگیرند ) 3و  ۲ا برای مراحل ر طول عمر

بر اساس طیف وسیعی از معیارهای کمی از ریسک اعتباری  پذیری آسیب(. در دیدگاه احتیاطی ۹مالی 

گیرندگان  وامتر  بندی بزرگ به طبقه که معموالً ،دنشو بندی می طبقه)تعداد روزهای دیرکرد( و کیفی مختلف 

  منجر خواهد شد.

. اطمینان حاصل شود احتیاطی بندی طبقه و حسابداری بیناز درجه باالیی از یکنواختی  تا شود توصیه می

 کنار گذاشته شوند، باید قبلی احتیاطی یاعتبار بندی طبقه معیارهای نیست که این لزوماً سویی هممنظور از 

باید با یکدیگر  ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بینمرحله  سه از هر یک اجزا در از یک هر بلکه

 سازگاری و هماهنگی داشته باشند.

 مداخله ظرفیت همچنین وها  بانک ریسک مدیریت های یوهش احتیاطی، دیدگاه در شده گنجانده جزئیات

شده در سطح  هماهنگ تعاریف یکنواخت سازی پیاده، به موازات آن کند؛ یم تقویت ناظران را زودهنگام

 افزایش را دارایی کیفیت مقایسه اعطای مهلت، قابلیت و ۵3(NPLs) غیرجاری یها وام المللی برای بین

ری از اطالعات را در اختیار ت بندی شده، مجموعه وسیع که به خوبی طبقهبندی وام  یک سیستم رده. دهد یم

 انتقالنویسی و تایید، نظارت،  مراحل مختلف چرخه اعتباری )پذیرهطول که در  ،دهد ها قرار می بانک

 بندی طبقه اطالعات این از نهادهای ناظر بانکی همچنین گری، و غیره( مفید است. ، گزارشهاداده ماتریس

 تنظیم دقیق و اعتباری، سساتمقایسه مو نامطلوب، روندهای زودهنگام در مواردی نظیر شناسایی شده

 است که مهم المللی، در سطح بین یکنواختی از . به منظور اطمینانبرند بهره میاسترس،  آزمون سناریوهای
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اعطای مهلت  وغیرجاری  های برای هماهنگ نمودن تعاریف وام، کمیته نظارت بر بانکداری بازل رهنمودهای

 شوند. سازی پیاده

ی مالی را ارتقا ها صورت بلیت مقایسه، قا۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین بندی مرحلهیند فرآ

کاهش  های غیرجاری یا دارایی های دارایی در خصوص مبلغاطالعات  نه تنها به بازار دهد. فعاالن یم

 وضعیت بهها آن انتقال اعتباری که احتمال ریسکپذیری از  آسیببه افشای  ،هستندمند  عالقه یافته ارزش

مالحظه در ریسک اعتباری  هایی که دارای افزایش قابل برای وام. نیز عالقه دارند است غیرجاری بیشتر

گذاران  یهسرما و هستند، نکول احتمال بیشتری نسبت به شناسایی اولیه دارد. نهادهای ناظر بانکی

 را بشناسند تا از تغییرات احتمالی ریسکها  بانکبرآورد مورد استفاده  های یکتکن و خواهند مفروضات یم

 ۵.۵.1۷استاندارد مذکور )بند بیی در ها شاخصکه برای این منظور  ،آگاه شوند مالی هایابزار اعتباری

 اطالعاتخواهند بدانند  یمدر نظر گرفته شده است و همچنین  (۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین

 .هستند انهنگر یندهآچقدر  زیان اعتباری موردانتظار،مورد استفاده در تعیین 

را حسابداری  و احتیاطی استانداردهای بین کامل همسوییاز قلمروهای حاکمیتی اندکی  تعداد در حالی که

 ما ،مثال  عنوان  به. را حفظ کردند موجود قبل از احتیاطی بندی طبقه برخی دیگر قواعد ،انتخاب کردند

حسابداری  و احتیاطی استانداردهای ها همسویی کامل بینآن که دریافتیم و کردیم تحلیل را تایلند مقررات

 ویژه، اشاره ،قبول شدهشامل ) از قبل موجود ریسک دسته از پنج یعنی حرکت ،اند کرده انتخاب را

تکرار همان  ، که(غیرجاری ،با عملکرد ضعیف جاری،)دسته  سه به( زیان و ،زیان به مشکوک یراستاندارد،غ

 رویکرد، این(. کنید مراجعه ۹ کادر به)باشد  یمنیز  ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین بندی مرحله

با توجه به اینکه  ، یناوجود  با. دهد یم کاهشرا  حسابداری و احتیاطی های دیدگاه احتمالی بین اختالفات

ناشی از عملکرد های ذاتی متفاوت  یسکراعتباری با از ریسک  ها پذیری آسیبشامل  ۲ممکن است مرحله 

همچنین ممکن (، ممکن است متغیر باشدروز  ۹۰تا  31بین  سررسید گذشته باشد )تعداد روزهای ضعیف

 را کشور برزیل مقررات همچنینما . شود گذشته دوره به مربوط اطالعات دادن دست از است منجر به

 اعتباری ریسک بندی طبقه سیستم برزیل احتماالً مقررات تایلند است:تضاد با  در کامالً که ،کردیم تحلیل

 نتیجه، کند. در یم حفظ بخشی آگاهی مقاصد ( است را برایHتا  AAدسته )از  نه از که متشکل را خود

 کادر به)کند  یمنگهداری  گذشتههای سررسید  پذیری آسیبتری را درباره  یقدق برزیل اطالعات مرکزی بانک

از قبل است  دشوارتر احتیاطی استانداردهای با حسابداری چارچوب تطبیق ، وجود این با ؛(کنید مراجعه 8

 (.۲ الیه سرمایه عمومی اضافه شده به گیری ذخیره، ۲ مرحلههای  پذیری آسیب)

 ۹گری مالی  گزارشالمللی  بندی اعتباری و استاندارد بین طبقهبرزیل: معیارهای  -8کادر 
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باید طبق سطح ریسک در یکی  ها و اجاره ها بانک مرکزی برزیل، عملیات وام nº 2,682طبق مقررات شماره 

ها باید بر اساس تعداد روزهای  بندی شوند. همچنین، بانک طبقه ۲شده در جدول  تشریح های دستهاز 

ی ها ؛ وثیقهیو فعالیت اقتصادآن شامل وضعیت مالی  ،گیرنده سررسیدگذشته همراه با خصوصیات معین وام

موقع بودن  ؛ کیفیت مدیریت؛ بهینقد های اقتصادی؛ جریانشده؛ اهرم مالی؛ توانایی تولید نتایج  گرو گذاشته

عمر را  در طول یان اعتباری موردانتظار، زی؛ و ماهیت عملیاتاعتبار حدود؛ رویدادهای احتمالیها؛  پرداخت

ماهانه ارزیابی کنند؛ برای را ریسک  ها باید طبقه  رسیدگذشته، بانکهای سر گیرند. برای پرداختبدر نظر 

 .صورت گیرد هر شش ماه یا ساالنهباید ، ها انواع ارزشیابیسایر 

 های ریسک بانک مرکزی برزیل طبقه -2جدول 

 طبقه ریسک حداقل زیان اعتباری موردانتظار روزهای سررسید گذشته

 AA %0.5> هیچ

 A %1.0> هیچ

30-15 <3.0% B 

60-31 <10.0% C 

۹0-61 <30.0% D 

120-۹1 <50.0% E 

150-121 <70.0% F 

180-151 <100.0% G 

180< 100.0% H 

 = زیان اعتباری موردانتظار ECL :توجه

سازی کامل  ا پس از پیادهبندی احتیاطی ر طبقههای  دستهتواند این  بخشی، می اً با اهداف آگاهیناظر، صرف

ای که  کند. ایده نیز نگهداری  ها جداگانه بانکهای مالی  برای صورت ،۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین

گری  المللی گزارش استاندارد بینشناسی  انتظار با استفاده از روش رد این است که زیان اعتباری موردوجود دا

در درست قرار گیرد.   ، طبق سطح زیان اعتباری موردانتظار آن، در طبقهپس از آن ،محاسبه شود و ۹مالی 

مورد روزهای سررسیدگذشته فراهم آورد، اما انطباق با  تری در ات دقیقتواند اطالع این روش می حالی که

ناسایی مثال، ش به عنوانانگیزتر خواهد کرد )بر را چالش ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بینبندی  مرحله

 ریسک اعتباری(. در  مالحظه روشن افزایش قابل

  عنوان پشتوانه یر به خااین ذشده است.  تنظیمشناسی آماری  براساس روش گیری ذخیره حدود پایین

شود  باعث میاند،  ارائه شده)مقررات(   ذخایر در قوانین ثانویه این حقیقت کهنگهداری خواهند شد.  یاحتیاط

 تر باشد. که تعدیل آنها از سوی ناظر در صورت نیاز آسان
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گزارشگری مالی المللی  ستاندارد بینبندی ا مرحلهبندی اعتباری و  تایلند: معیارهای طبقه -۹کادر 

۹ 

موسسات  گیری بندی دارایی و ذخیره  مقررات مربوط به طبقه: FPG 23/2561بانک مرکزی تایلند اطالعیه  

زیان وام  گیری پیرامون ذخیره بانک مرکزی تایلنداین مقررات جایگزین مقررات موجود را صادر نمود.  مالی

تعیین ، 3۹المللی حسابداری  استاندارد بینتری را در مقایسه با  کارانه محافظه  گیری ذخیرهکه الزامات  ،شد

های  مالی از ذخایر کافی برای زیان موسساتبرخورداری  حصول اطمینان از. هدف از این مقررات کرده است

یند. این آ مالی به شمار می موسساتهای اصلی  ها است که دارایی خصوصاً وام ،هایی آنها ناشی از دارایی

بندی  مالی و تعهدات خود را در سه مرحله طبقه های سازد که دارایی مالی را ملزم می موسساتمقررات 

( باند )غیرجاری(؛ ) کاهش ارزش داشتهاز نظر اعتباری که  ی مالی و تعهداتیها ( داراییالفکنند: )

(؛ و عملکرد ضعیف )معوقه(ری دارند )ای در ریسک اعتبا مالحظه که افزایش قابل ی مالی و تعهداتیها دارایی

ای در ریسک اعتباری ندارند )جاری(. این  مالحظه که هیچ افزایش قابل ی مالی و تعهداتیها ( داراییپ)

ها طبق  انتظار و حذف داراییوردهای اعتباری م مقررات همچنین کنار گذاشتن ذخایر برای زیان

اعتباری به سه  دستهاز شش  بانک مرکزی تایلند. بنابراین، کند گزارشگری مالی را الزامی میاستانداردهای 

 برداری کرد. نسخه ۹گری مالی تایلند  استاندارد گزارشبندی  و از مرحله ،جا شد جابه دسته

بندی  طبقه های. معیاردهد ارائه میسه مرحله این بندی در هر کدام از  ی را برای طبقههایاین مقررات معیار

، ۲همچنین عدم احتمال پرداخت است. برای مرحله  ،روز سررسیدگذشته ۹۰شامل معیار  3مرحله 

آن را بدون وجود  خودکارطور  روز پس از گذشت سررسید به 3۰بیش از  پذیری در برابر ریسک آسیب

این مقررات همچنین  کند. واجد شرایط آن مرحله می ،۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بینبرگشت در 

کند.  مرتب 3یا مرحله  ۲را در مرحله  ها پذیری آسیببندی  دهد تا طبقه اجازه می بانک مرکزی تایلندبه 

ملزم  واحد تجاری، هر ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بینو  ۹گری مالی تایلند  استاندارد گزارشطبق 

واحد تجاری را ملزم المللی  ، و هر دو استاندارد تایلند و بینهای غیرجاری است به ثبت درآمد بهره بر دارایی

 کنار بگذارد. یافته تحقق  ای در مقابل بهره کنند که ذخیره می

 :4توصیه شماره 

 .رندیدر نظر بگ گیری ذخیره نهیرا در زم احتیاطی یها پشتوانه دیبا نهادهای ناظر بانکی

هنگام برخورد در ممکن است ند و ک یم مدیریت را تشدید  قضاوت ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین

نوظهور و بازارهای ناظران در د. یرضروری گردغی ها قضاوتبرخی باعث ی مربوط به مدل ها انتخاببا 
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را  احتیاطی یها پشتوانه توانند یمغیرجاری،  های وام یحفظ پوشش کاف یبرا اقتصادهای در حال توسعه

 مو ه اتاریهم اخت، محاسبه آنبرای  شدهتجویز  شناسی و روش زیان اعتباری موردانتظار فیاجرا کنند. تعر

 گیری ذخیره جهیکه نت شود یامر باعث م نیادهد.  یم شیافزا بینی یشپ یساز در مدل را تیعدم قطع

شده  گزارش هیسرما تیکفا سهیمقا تیقابلتواند  ینوبه خود م به هم که آن ،دستخوش تغییرات بیشتری گردد

 .(۲۰۲۰ ۵۴لیو زام ی)کوهلو، رستو کند فیتضع قلمروهای حاکمیتی، نیدر برا 

 ای میمستقطور هب ،یاطیاحت گیری ذخیرهی از حداقلوجود یک سطح از ند که وجود دارمتعددی  هایابزار

 ،بازل یداخل یبند بر رتبه یمبتن یکردهایرو مطابق باها  بانک ،مثال به عنوان دهد. اطمینان می ،یرمستقیمغ

بدون  آن را یکسر هرگونهو کنند  یم سهیمقا انتظارمورد های یانز ینظارت اریمع را با طیواجد شرا ریکل ذخا

 یمازادهر مقدار در عوض کنند ) یطور کامل کسر م به 1عادی الیه  هیاز سرما ی،اتیمال آثاردر نظر گرفتن 

 الیه هیسرما هب ۵۵(RWAs) موزون شده نسبت به ریسک اعتباری های ییدرصد از دارا ۰.6حداکثر به میزان 

زیان را برای حداقل در اتحادیه اروپا، یک پوشش  63۰/۲۰1۹ مقررات ن،یعالوه بر ا شود(. یماضافه  ۲

مقدار پوشش کمتر از سطح این اگر  ؛دکر یمعرف ۲۰1۹شده پس از آوریل  ایجادغیرجاری  های پذیری آسیب

عالوه  .شود یکسر م 1سرمایه عادی الیه به همان میزانی که کم باشد از باشد، ی در نظر گرفته شده حداقل

که از نظر سیستمی به صورت محلی ثبت داخلی  مهم یها همه بانک ۵6(MASر )سنگاپو یمرجع پول ن،یبر ا

  کاهش های پذیری آسیباز  درصد 1 نظارتی به میزان ذخیره زیانحداقل کند که سطح  یملزم مرا اند  شده

کار از  نیا. ، خالص از وثایق را حفظ کنند(۲و  1مرحله های  پذیری یعنی، آسیب)ی اعتبارغیر یافته ارزش 

 شود. یانجام م عیتوز رقابلیجداگانه غ نظارتی رهیحساب ذخ کیسود انباشته به  صیتخص قیطر

 گیری ذخیرهحداقل سطوح  یاز قبل داراکه  نوظهور و اقتصادهای در حال توسعهبازارهای آن دسته از 

 یاقدامات نظارت چنین( مانع از انجام الف۲۰1۷) بازل تهیکم د.نممکن است به حفظ آنها فکر کن هستند

 یوام برا انیز ریذخا شود. تشخیص دادهمناسب  قلمروی حاکمیتی، کیتوسط مشروط به آنکه  ،شود ینم

المللی  استاندارد بینباید با آن مطابق که  باشدود وام مقدار خاز  شیب تواند یم یحتی اهداف نظارت

ناظر توسط  ایتوسط قانون  ماًیمستق توان یرا م گیری ذخیره حدود پایینرفتار نمود.  ۹گری مالی  گزارش

و  ؛طول بکشد یشتریبزمان آنها  می، ممکن است تنظکه توسط قانون تعیین شوند یدرصورت. کرد نییتع

وجود  ریسک نیا، محدود است این ناظرانکه استقالل  ینزما یژهو بهکه توسط ناظر تعیین شود،  یدرصورت

حفظ طبقات قرار بگیرد.  یصنعت ای یاسیست مداخالتاثیر تحت  تواند می نهادهای ناظر بانکیعمل دارد که 

 ی)رستو را کاهش دهدموردانتظار  زیان اعتباری دهیچیپ یها مدل رشیپذمرتبط با   ریسک تواند یموجود م
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استاندارد  حرکت به سویهنگام دهد،  ینشان م لندیطور که تجربه تا همان از طرف دیگر،(. ۲۰1۷ ،لیو زم

 ۲و  1مرحله  یمال های ییدارا یبرای دیطبقات جد یمعرف ندتوان یم کشورها، ۹گری مالی  المللی گزارش بین

 .(دیکن مراجعه 1۰)به کادر  را در نظر بگیرند

 . مرحله نظارت3.2.3

 :5توصیه شماره 

و  2از مراحل به و ورود و خروج  یارهایو نظارت بر مع یریپذ انعطاف نیبباید  بانکی ناظرنهادهای 

 کنند. جادیا تعادل 3

وام  تجدیدساختار لیتسه یرا برا یاقدامات مختلف حاکمیتی قلمروهایاز  یاریبس ،1۹-دیکوو شیوع س ازپ

نقدی ی ها انیجر چنانچه ،(۵.۵.1۲ بند) ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بینند. طبق ا هاتخاذ کرد

 قطع شناخت فوقمالی یی و دارا بگیرداصالح قرار  ای نظردیجدمورد تمورد مذاکره  مالی ییدارا کی قراردادی

 گری گزارش خیدر تار نکول ریسک)الف(  سهیمقا ی باید از طریقرواحد تجادر این صورت  باشد، شدهن

 طی)بر اساس شرا هیاول ییشناسازمان در  نکولریسک اصالح شده( و )ب(  یقرارداد طی)براساس شرا

وجود داشته  یریسک اعتباردر  مالحظه ارزیابی کند که آیا افزایش قابل و اصالح نشده( ،یاصل یقرارداد

 .است یا خیر

همه برای پرداخت  مهلت دیکه تمد داده است حیتوض( ۲۰۲۰) حسابداریالمللی  ت استانداردهای بینهیئ

منجر به این تصور شود که همه آن ابزارهای تحت  خودکار شکلبه  دینبا رندگانیگ وام یمال ابزارهای طبقات

اشکال تواند  می رندهیگ وام معافیتاقدامات اند.  آسیب دیده ی،ریسک اعتباردر  مالحظه بررسی از افزایش قابل

مرکز مشاوره بخش مالی ) داشته باشد رهیو غ ،رداختپ تمدید مهلت ق،یتعل نظیر تجدیدساختار،از  یمختلف

۵۷بانک جهانی
که نظم  ییهمراه با الزامات افشا ،عاقالنه و محتاطانه تجدیدساختار ،موارد یاری(. در بس۲۰۲۰ 

ناتوان در پرداخت موقت طور  به ی کهرندگانیگ از وام یموثر شکلبه ممکن است کند،  یم نیبازار را تضم

 ،طیشراسایر در  با وجود این،(. ۲۰۲۰ یو کارکنان بانک جهان المللی پول )صندوق بینکند   تیحما هستند،

 است دیکه بع یرندگانیگ وام یبرا ژهیو گذارد، به می ریثات پذیری آسیب فعلیارزش  بر خالص تجدیدساختار

از وابسته، تحت فشار اشخاص همچنین ممکن است  رندگانیگ ها و وام کنند. بانک ایرا اح شاناعتباربتوانند 

 کنند.  اقدامات سوء استفاده نیا

بر  دیبا نظارت فوق که نظارت کنند، 1مرحله  به ۲مرحله از  ها برگشتبر  یداًشد دیبا نهادهای ناظر بانکی

 چنانچهاصالح شده باشد.  یقرارداد طیشرا و نه بر اساسموقع  روز و به اساس سابقه عملکرد پرداخت به
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، ودش الحاص یگریبه نحو د ای یردمورد مذاکره مجدد قرار گمالی  ییدارا کی برقراردادی  نقدی یها انیجر

 پایین یاعتبار سکیر یخودکار دارا شکلبه مالی  یی، آن داراباشد قطع شناخت نشده فوقمالی یی دارا اما

بر اساس تمام  دیبانک با(. ۵.۵.۲۷ ، بند۹گری مالی  المللی گزارش )استاندارد بین شود در نظر گرفته نمی

 ایکند که آ یابیارز ،دسترس استدر  بدون هزینه یا تالش غیرضروریکه  یبانیاطالعات معقول و قابل پشت

شامل  مرحله نی. اریخ ایوجود داشته است  یریسک اعتباردر  مالحظه افزایش قابل هیاول شناختاز زمان 

 ،است مالی فوق ییعمر مورد انتظار دارا طی یاعتبار سکیر یابیارز نینگر و همچن ندهیو آ یخیاطالعات تار

 است. شده  اصالحدر مورد شرایطی است که منجر به  شامل اطالعات که

 تیو رعا یکار محافظهما اما  کند، یرا مشخص نم یشیدوره آزما ،۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین

/تجدیدساختار شده خارج شد، موقت تیاز وضع ی آنکه بتوانبراکنیم.  را پیشنهاد می یاطیاحت یاستانداردها

ل باز ینظارت بر بانکدار تهیکم)هستند  هسال کیحداقل  یشیدوره آزما کیمستلزم  المللی رهنمودهای بین

 سکیر نکهیقبل از ا دیرنده بایگ وام ،۹مالی گری  المللی گزارش ق استاندارد بینطب (.۴۰ بند الف،۲۰1۷

اینکه ماهیت . با توجه به مذکور عمل کند دوره طی موقع وام به پرداختنسبت به  ،بدایکاهش  یاعتبار

 تعیینرا  مذکور دوره فوق مبتنی بر اصول است، لذا استاندارد ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین

 کیموقع  با انجام به صرفاً ادوار گذشته ناقص های پرداخت ایها  پرداختعدم سابقه  ،نیاوجود با  ؛دنک ینم

 بند، ۹مالی  گری المللی گزارش )استاندارد بین شود یپاک نم یط قراردادیپرداخت پس از اصالح شرا

۵.۵.۲۷.) 

بلندمدت  ینگهدار بتوان ریسک لحاظ کنید تا از این طریق موقع را حذف به یارهایمع میکن یم هیتوص

المللی  استاندارد بین جلوگیری نمود. ینسبت پوشش فیتحراز و  را کاهش داد در ترازنامه های غیرجاری وام

حذف شود، تعیین  کاهش ارزش یافته یمال باید ابزاررا که پس از آن  یزمان، دوره ۹گری مالی  گزارش

شته باشد، وجود ندا یی مالیداراکل یا بخشی از  یابیازب یبرا یکه انتظار معقول یزمانبا وجود این،  کند. نمی

 را کاهش دهدمالی  ییدارا صناخال یدفتر مبلغ ماًیتقکند که مس یرا ملزم م یواحد تجاراستاندارد فوق 

. کند را الزامی میحذف  یارهایمع یافشا ۷گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین ،عالوه (. به۴.۵.۹ب بند)

 های حذف تیبر مز تحقیقات اما وجود ندارد، حذف در مورد ای شده هماهنگ یاطیاستاندارد احت چیه اگرچه

 یها موقع وام به های و حذف (،۲۰1۴ 58د )گاستون و سانگکن یم دیوصول تاک رقابلیغ یها موقع وام به

 اروپا یبانک مرکز) تبدیل شده است خاص قلمروهای حاکمیتیدر به تمرکز نظارتی کلیدی  بازیافت رقابلیغ

 (.الف۲۰1۷
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 یابیو مناسب ارز یقو یشناس روشکه )الف(  دارد هیتوصپ( فقط ۲۰1۵) بازل یبانکدار بر نظارت تهیکم

 ها یابیو باز ها حذف رامونیپبانک را  یها هیو رو ها یمش خط عموماً ریذخا سطح یریگ و اندازه یاعتبار سکیر

اصول  منطبق با یها وهیو ش ها استیکه بانک از س باشند یراض دی( و )ب( ناظران با۲)اصل  کنند میترس

 قیوصول در دوره مناسب از طر رقابلیغ یها وام ییموردانتظار، شامل شناسا یاعتبار انیز یریگ اندازه

 .کند یم یروی( پ1۰ها )اصل  حذف ای ریذخا یریگ اندازه

 ی احتیاطی ها و پشتوانه گیری تایلند: الزامات ذخیره -10کادر 

برای  گیری بندی دارایی و ذخیره مقررات مربوط به طبقه: بانک مرکزی تایلند FPG 23/2561اطالعیه 

را در  ۹گری مالی تایلند  گذار به استاندارد گزارشذخایر مازاد احتمالی ناشی از  برگشت، موسسات مالی

گری مالی  استاندارد گزارششمارد. در مواردی که ذخیره طبق  مجاز نمی ولین روز اتخاذ استاندارد مذکورا

مازاد   ات قبلی کنار گذاشته است، ذخیرهمالی تحت مقرر موسسهای باشد که  کمتر از میزان ذخیره ۹تایلند 

سایی عنوان درآمد شنا شده و به برگشت ۹گری مالی تایلند  استاندارد گزارشسازی  نباید در اولین روز پیاده

روش خط مستقیم یا براساس  مازاد را ظرف پنج سال به  موسسه مالی باید این ذخیره، با وجود اینشود. 

های مالی و تعهدات تحت مقررات  مالی با تهاتر ذخایر مازاد در زمانی که ذخایر برای دارایی موسسه  های طرح

گری مالی تایلند  استاندارد گزارشتحت  مستهلک نماید. درمواردی که ذخیره ،جدید کنار گذاشته شده باشد

مقررات قبلی باشد،  شده طبق مقرر  ظرف پنج سال هنوز کمتر از ذخیرهاستاندارد اما  پذیرشپس از  ۹

عنوان درآمد شناسایی نماید. ذخایر  نموده و آن را به برگشتتدریج  مازاد را به  تواند ذخیره موسسه مالی می

 ود.درصد ب 18مازاد تجمیعی حدود 

الزامات حداقلی درباره ذخایر برای همچنین مقررات دیگری نیز صادر کرده است:  بانک مرکزی تایلند

کافی برای   موسسات مالی از ذخیرهکند که  . این مقررات تضمین میهای تجاری مالی موسسات مالی و گروه

طبق ای  دلیل ذخایر چرخه به  ، و بنابراین کاهش نوسانات سرمایهپشتیبانی از رویدادهای غیرمنتظره

کند که حداقل  مالی را ملزم می موسسات. این مقررات هستندبرخوردار  ،۹گری مالی تایلند  استاندارد گزارش

 با عملکرد ضعیف )معوقه(( و 1جاری )مرحله  که به عنوان  خارج از ترازنامهها و اقالم  درصد از دارایی 1

را درصد  1ذخیره  حد پایینمالی  موسسهعنوان ذخیره نگهداری کنند.  اند را به بندی شده طبقه( ۲)مرحله 

در سود یا زیان شناسایی کند،  جای آنکه ذخیره را کند )به می جبرانکند و کسری را از سرمایه  نگهداری می

 دهد(. روی می ۹گری مالی تایلند  استاندارد گزارشکه تحت  چنان

شوند. این  بندی می عنوان ذخایر عمومی طبقه  به ۲و مرحله  1له ها و تعهدات در مرح ذخایر برای دارایی

برحسب ریسک اعتباری شده های موزون  درصد از دارایی 1.۲۵تا حد  ۲در سرمایه الیه  ممکن استذخایر 

هایی که از رویکرد مبتنی بر  شده لحاظ شود. برای بانک ازیها با استفاده از رویکرد استانداردس برای بانک
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مازاد را   نوع ذخیره و هر ،این ذخایر بخشی از ذخایر واجد شرایط هستندکنند،  ندی داخلی استفاده میب رتبه

لحاظ  ۲الیه   شده برحسب ریسک اعتباری در سرمایههای موزون  درصد از دارایی ۰.6 حداکثرتوان تا  می

  است. موردانتظار نظارتی. منظور از مازاد این است که مجموع ذخایر واجد شرایط بیش از زیان نمود

 

 

 :6توصیه شماره 

 بودن در اختیار داشته باشند. ای دوره برای کاهش ییابزارها دیبا بانکی ناظرنهادهای 

کاهش ارزش ی ها در برابر وام بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که گیری ذخیرهحداقل الزامات 

که  افراد بگویند ممکن است با وجود این،د. نکن  فایا یا چرخهنقش ضدممکن است  اند، لحاظ کرده نیافته

 ،باشد باال با درآمددر کشورهای عمومی  گیری تواند باالتر از ذخیره اغلب می که ،هایی حداقل چنین

 .دهد یاری میپرنوسان را  هایاقتصاد

طور ملموس  بهرسمی و  احتیاطی یهاسپر ،بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعهز ا یبرخ ،عالوهبه 

استفاده در دقیقاً طراحی شده جهت  و ستمیس گسترده  پذیری بیکاهش آس یدارند که بران ای شده حفاظت

کاهش  یبرا ۹مالی  گری المللی گزارش استاندارد بیناگرچه . معرفی شده باشند (،بحرانیاسترس )مواقع 

 فوق استاندارد، اما موجود است، طراحی شده 3۹ یحسابدار یلمللا نیدر استاندارد ب کهبودن  ای دورهموضوع 

سه  کردیتحت رو زیان یجیتدر معرفی شناسایی .ی در پی داشته باشدا ناخواسته یامدهایپممکن است 

 60د )کاند و روگیلوکاهش ده ۵۹یافته تخصیص یها انیز متیبودن را به ق ای دوره تواند یمفوق  یا مرحله

 فیرا تضع هیسرما تیکفا، ممکن است به ویژه در ابتدای رخداد شرایط نامطلوب ناگهانی امر نیا (.۲۰۲۰

 معرفیقبل از  نهادهای ناظر بانکیکه  باید توجه داشت نیشود. بنابرا  یمنجر به شوک عرضه اعتبار و کند 

ضد  ه،یسرما حفاظت ازنظیر سپرهای )حفاظتی  یاطیاحت یهاسپر ۹مالی  گری المللی گزارش استاندارد بین

 ی)به کادرها بکار روند ای دوره آثار اهشک یبرا ندتوانب ،ازیدر صورت ن ،تاکنند  لحاظ( را مند نظام ،یا چرخه

 (.دیمراجعه کن 11و  3

 هیبر سرما را فوق ریثاکه ت بهره ببرند سازوکارهای گذاراز  دیبا بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه

، عنوان کرده است ۲۰1۷در سال  کمیته بازل . همانطور کهدهد تقلیل میرا بودن  ای دورهو  نموده هموار

 مدل پذیرشکه قبل از  ذخایریاعمال شود ) دیجد گیریرهیذخ در موردفقط  دیبا سازوکارهای گذار
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کند.  لیرا تعد 1ید نسبت سرمایه عادی الیه ( و بادناروجود ند ی زیان اعتباری موردانتظارحسابدار

ممکن  ایپو کردیروما معتقدیم،  .61انتخاب کنند یکی را ایو پو ستایا کردیرو نیب دیبا قلمروهای حاکمیتی

در  زیرا ن دیموردانتظار جد یاعتبار  زیانتکامل  این رویکرد رای، زباشد یشتریب یریپذ مستلزم انعطافاست 

ی زیان اعتباری موردانتظار را حسابدار بانک کهشود  یشروع م یخیاز تار گذار مذکور. دوره ردیگ ینظر م

را  سازوکارهای گذار اتیجزئ دیبا قلمروهای حاکمیتیکند.  نمیاز پنج سال تجاوز این دوره و  نماید اتخاذ می

 (.۹۰.۷ الف، کمیته رویه حسابداری۲۰1۹ل باز ینظارت بر بانکدار تهیکم)افشا کنند 

(. ۲۰۲۰ لی)آور ه استرا اصالح کرد سازوکارهای گذاربازل  تهیکم، 1۹-ی کوویدریگ توجه به همه با

 یموجود را اعمال کنند، حت سازوکارهای گذار)الف(  تا دهد یاجازه م قلمروهای حاکمیتیبه  فوق اصالحات

اتخاذ کرده باشند، سازوکارهای فوق اجرا را  مدل زیان اعتباری موردانتظاربار  نیاول یها برا بانک هنگامی که

های  از روش( پو ) ؛کنند میل ایپورویکرد به  ستایا کردیاز رو دهد یاجازه م ها ک)ب( به بان ،نشده باشند

  و مدل ی زیان اعتباری موردانتظارحسابدار  جایگزین به منظور تعیین تفاوت تجمعی بین ذخایر تحت مدل

عالوه بر این، (. ۲۰۲۰ل باز ینظارت بر بانکدار تهیکم) شده پیشین، استفاده کنند ی زیان تحملحسابدار

قلمروهای کرده است،  سازوکارهای گذارعمال شروع به اِابتدا  قلمرو حاکمیتیکه  یصرف نظر از زمان

 یانتقال لیمبلغ تعد درصد1۰۰تا  هندها اجازه د بانک بهممکن است  ۲۰۲1و  ۲۰۲۰های طی سال حاکمیتی

برمبنای خط  دیبا یمبلغ اضافه برگشت سپس ؛اضافه کنند 1نسبت سرمایه سهام عادی الیه ه را دوباره ب

 حذف شود. یسه سال بعد طی مستقیم

المللی  استاندارد بین ریثات رایاز آنها استفاده کنند ز ناچارند ها ، اما بانکهستند  داوطلبانه سازوکارهای گذار

 هیسرما یها نسبتدر  رمنتظرهیاز حد انتظار باشد و منجر به کاهش غ شتریب تواند یم ۹مالی  گری گزارش

 ریتداباز  طی قرنطینهکه  ییها به بانک راًیاخ کرونایی، نهیپاسخ به قرنط، در نهادهای ناظر بانکیبرخی شود. 

 (.الف۲۰۲۰بانک مرکزی اروپا تا این تدابیر را اعمال کنند )  اند، اجازه داده استفاده نکرده گذار

 ۹گری مالی  گزارشالمللی  بودن استاندارد بینای  یرامون دورههایی پ ایتالیا: دیدگاه -11کادر 

 ای دورهتواند باعث تقویت  می ۹گری مالی  گزارشالمللی  تالیا تاکید دارد که استاندارد بینایمرکزی بانک 

ابراز نگرانی کرد.  ۹گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بین  پیامدهای ناخواسته  بودن شوند. بانک ایتالیا درباره

ها همیشه قادر  نیز اخیراً بر این موضوع صحه گذاشت، بانک 1۹-کووید گیریهمهطور که  همچنین، همان

د در شروع توان می ۹گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بینو درنتیجه  ،بینی کنند نیستند بحران را پیش

گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بینایتالیا، با آنکه مرکزی بانک نظر د. طبق عمل کن ای دورهبحران بسیار 
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کمک  ای دورههای  تواند تا حدودی به اصالح ریسک که می پذیری برخوردار است معینی از انعطاف  از درجه ۹

به منظور تایید اینکه آیا نیاز به سازی استاندارد  پس از پیادهموضوع نیاز به بررسی  1۹-کووید  د، اما تجربهکن

 صالح است یا خیر را روشن نمود. ا

در پشتیبانی از این ، الف(۲۰1۹ا )اروپ یستمیس سکیر ئتیه جدیدی از سوی   مرکزی ایتالیا به مطالعهبانک 

باشد، و این  ای دوره ،ممکن است در آغاز رکود ۹گری مالی  گزارشالمللی  استاندارد بینایده استناد کرد که 

به  ی مالیها بینی نشده باشد و انتقال دارایی پیش از قبلی کافی  اندازه صورتی است که این رکود به در

 «ای آثار صخره»ممکن است بیش از اندازه باال باشد. این وضعیت تحت شرایط وخیم اقتصادی  ۲مرحله 

به  در این شرایط، با ورود(. ۲به مرحله  1از مرحله  هاپذیری آسیب بااهمیتمشهودتری ایجاد کند )انتقال 

تواند باعث تشدید  می ،خود  نوبه ، بهکه ،انتظار به شدت افزایش خواهد یافتهای اعتباری مورد رکود، زیان

 کننده شود. ه نظر ثبات مالی نگرانشده و از نقط کسب و کار  سیر منفی چرخه

که  اقتصادهای در حال توسعهنوظهور و بازارهای نهادهای ناظر بانکی در  یبرا ییها هیتوص 3.3

 اند سازی نموده را پیاده  ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین قبالً

 استاندارد قبالًدر کشورهایی که ممکن است هایی که در این بخش مورد بحث قرار گرفتند،  بیشتر توصیه

ضرورت ارائه  ممکن است. مقامات باشداند نیز قابل اجرا  سازی نموده پیادهرا  ۹گری مالی  المللی گزارش بین

تجدیدنظر در این استاندارد، به عنوان نمونه، جهت کاربرد مناسب قواعد حسابداری، بیان شفاف انتظارات 

 بررسی کنند.احتیاطی را  های نظارتی، یا استفاده از پشتوانه

 :7توصیه شماره 

 ثالث نظارت کنند. (کنندگان تامیندهندگان ) ارائهها به  بانک یاتکا زانیبر م دیناظران با

های درون و  سپاری ای از برون ، طیف گسترده۹گری مالی  المللی گزارش بین استانداردالزامات  تحققبرای 

های  را ذکر کردیم. عمده بانکحال توسعه  در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در ها توسط بانکگروهی  برون

مراجعه  1۲ کادرکردند )به  استخدام  اعتباری موردانتظار  های زیان مدل ایجادمنظور  را به محلی، مشاورانی

های مادر  ، از سازوکارهای متمرکز شرکتالمللی در سطح بینهای فعال  های تابعه بانک (. شرکتکنید

  .شدند مند می بهرهریزی، و غیره(  بودجه)مدیریت ریسک، فناوری اطالعات، 

تواند باعث  سپاری می ، برونبا وجود اینشود.  ها اهش هزینه و انتقال مهارتتواند منجر به ک سپاری می برون

به  قابل اجرا رابودن اقداماتشان در زمینه مدیریت ریسک و پیروی از مقررات  ها نتوانند مناسب شود که بانک

کنندگان  تامیناز  زیان اعتباری موردانتظار  نمایند. خرید مدلاثبات گذار(  )مقررات کننده تنظیمنهادهای 

طور مشابه،  شود. به های محلی توصیه نمی های کلیدی، به بانک جانبه محرک ، بدون درک همهسازمانی برون
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های تحت  نشده توسط بانک سازی بومی زیان اعتباری موردانتظارهای  مدل (بسته چشممکانیکی ) سازی پیاده

، استفاده از اطالعات باشد )به عنوان مثال نامطلوبی داشته  مالکیت خارجی، ممکن است پیامدهای احتمالی

کمتر از نرخ  ها معموالًرشد تولید ناخالص داخلی آننگرانه مستخرج از کشورهای با درآمد باال، که نرخ  آینده

 نامناسب زیان اعتباری موردانتظار های شده در بازارهای نوظهور است، ممکن است منجر به مدل بینی پیش

های تحت مالکیت  بانکمهم است اطمینان حاصل شود که وجود بیاورد(.  به ای دورهمخرب  آثارو  شده،

 .توانند قضاوت اعتباری خود را اعمال کنند می خارجی

 در مناسب ینشیب داشتن به ملزم را ها بانک دیبا توسعه، درحال یاقتصادها و نوظهور یبازارها در ناظران

 و رانه،یگ سخت یراهبر موردانتظار، یاعتبار انیز  مدل در موجود یمال یها بخش و سکیر تیریمد نهیزم

 دییتا دیبا مقامات. کنند ،یسازمانبرون کنندگان نیتام یابیارز منظور به یداخل یکنترل یندهایفرآ یطراح

 نموده منعکس را موسسه سکیر مشخصات و کار و کسب مدل موردانتظار، یاعتبار انیز یها مدل که کنند

ها تمرکز کنند، تا  مدیره بانک ، باید بر نقش هیئتنهادهای ناظر بانکیشوند.  خوبی توسط بانک درک می و به

انتظار شوند؛ که این موضوع،  شناسی صحیح زیان اعتباری مورد مدیریت ارشد متعهد به توسعه و حفظ روش

ل باز ینظارت بر بانکدار تهیکمشود ) شکل جامع مستند شده و توسط نهادهای مستقل اعتبارسنجی باید به

 (.پ۲۰1۵

ها به منظور تعیین ذخایر حسابداری منجر به  های بکارگرفته شده توسط بانک باید قانع شود که روش ناظر

توانند  می نهادهای ناظر بانکیهمین منظور،  . بهشود گیری مناسب زیان اعتباری موردانتظار می اندازه

دلیل  ، بهگیری ذخیرهح سطدر  ها تفاوتآیا ، تا درک کنند که نمودهها را با یکدیگر مقایسه  های مدل خروجی

های  دلیل انتخاب مدل به ، از سوی دیگر،یابوده گذاری مختلف  تفاوت در میزان ریسک سبدهای سرمایه

 است.نامناسب 

 سازمانی کنندگان برون تامین: رواندا -12کادر 

کنندگان  تامین به حد از بیشها  بانکدارد که  تاکید جالب نکتهاین  بر 6۲(NBR) رواندا ملی بانک

 زیان اعتباری موردانتظار مدل ایجاد برای شده، یبررسبانک  شانزده از بانک ششمتکی هستند.  سازمانی برون

ی آگاه بدون سازمانی کنندگان برون تامین از ها مدل خرید ی،طورکل بهکرده بودند.  را استخدامیکسانی  مشاور

یک (، 63مانده در معرض نکول، زیان ناشی از نکول، احتمال نکول) گیری ذخیره کلیدی یها محرک از کامل

 بیانوضوح  به (3/۲۰18سپاری )قانون شماره  زمینه برون رواندا در ملی بانک مقررات .ریسک بااهمیت است

مرتبط  های یسکر و مدیریت« سپاری برون عملیات»اصلی  ارشد مسئول مدیریت و مدیره هیئت که کند یم
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 شد، داده رواندا توضیح ملی بانک توسط که موردی ، درعالوه بر این هستند، سپاری برون روابطچنین با 

متعددی برای آنها در زمینه  یها چالش ،دهنده مشخص یک ارائه به رواندا یها بانک از زیادی تعداد اتکای

 کرده است. ایجاد احتمالی منافع تضاد مرکز وت ریسک

از کار  سازمانی برون کرد که یک بررسی ملزم را مربوط یها بانک، هاریسک این از آگاهی بارواندا ملی بانک

 را موسسه  یسکرمشخصات شوند که  ی طراحیا گونه به بایدها  مدل .دهند انجام مشاور انجام شده توسط

ضعیف در  راهبری و سازی سفارشی شوند. عدم درک موسسه خود ی توسطخوب به باید و نموده منعکس

 بود. آنها رفع به ملزمرواندا ملی که بانک شد نواقصی به منجر زیان اعتباری موردانتظاری ها مدلزمینه 

 :8توصیه شماره 

 ی داشته باشند.چه انتظار مستقلبدانند که از حسابرسان  دیبا نهادهای ناظر بانکی

 یالمللنیاستاندارد ب ثروم یسازادهیپ یبرا یضرور یها شرط شیپاز  یکی مستقل یحسابرس حرفه تیفیک

 یاتیبر نقش ح یالملل نیب یاستانداردها( است. گرید یو هر استاندارد حسابدار) ۹ یمال یگرگزارش

نظارت  تهیکم یساسااصول به عنوان مثال،  دارند. دیوام تاک انیز گیریرهیذخ ندیدر فرآ مستقلحسابرسان 

 یاستانداردها ای ینظارت یرهنمودهامستلزم آن است که  (۲۰1۲) یثر بانکونظارت م یبرابازل  یبر بانکدار

 یها ییو دارا ،وام انیز ریوام، ذخا یپرتفو رینظ ییها حوزه هایسحسابرکنند که  نییتع یمحل یحسابرس

 ن،یعالوه بر ا(. ۲۷شماره  یاصل اساس ،۲۰1۲ لباز ینظارت بر بانکدار تهیکم) دهدیمرا پوشش  یرجاریغ

ناظر و  نیبثر وم یارتباط یهاکانال وجود تیاهم بر (۲۰1۴ لباز ینظارت بر بانکدار تهیکمبازل ) تهیکم

 ت،یصالح ،دانش نهیجمله در زم از مستقلحسابرسان  ازانتظارات  یبرخو  کند یم دیتاک مستقلحسابرسان 

 لباز ینظارت بر بانکدار تهیکم) کند یم نییرا تع تیفیو کنترل ک ،یا حرفه دیترداستقالل،  ،یطرفیب

۲۰1۴.) 

مورد استقالل در دهه چندین برای  .است یحسابرس تیفیک یالزم برا های شرطپیشو استقالل  طرفی بی

 سازی پیاده زمینهدر  یسسات حسابرسوم توسطزمان خدمات مشاوره هماست. ارائه شده حسابرس بحث 

 یعتبارا سکیاستاندارد ر کردیکه تحت رو ییها بانک یبرا یژهو به، ۹مالی گری  المللی گزارش استاندارد بین

نظارت در زمینه بازل  اساسیاصول گردد.  و تضاد منافع کنند، ممکن است منجر به سوگیری یم تیفعال

توجه در هر زمان ( موسسهافراد درون  ای موسسه)اعم از  مستقلحسابرسان  چرخش موضوعی به ثر بانکوم

ها و  تعداد بانک تیمحدود لیبه دل تر کوچک یمال های یستمدر س چرخش حسابرساجرای سیاست  دارد.

 .ممکن است دشوار باشدس رتمرکز حساب
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 یحسابرس انی( به مشتریسسات حسابرسواز م یا شبکه ای) یسسه حسابرسوتوسط م یا خدمات مشاوره

 ینظارت بر بانکدار تهیکمبگذارد ) ریثات مستقلاستقالل حسابرس  ازشخص ثالث  کی درکممکن است بر 

 یرحسابرسیخدمات غ یارا بر ییها تیاروپا، محدود هیمانند اتحاد یتیحاکم یقلمروهااز  ی(. برخ۲۰1۴ لباز

 یحسابرس انیاز مشتر توانند یم یحسابدار موسسات که یا مشاوره یکارها الزحمهحق زانیم یبراو  وضع

 یرو بر ها تیموانع و محدود ی(. برخالزحمهحق)سقف  کنندیم نییتع را ییهاتیمحدود کنند، کسب

 یها و شرکت ،ها بانک بورس، در شده رفتهیپذ یها که شامل شرکت ،«یبا منافع عموم یتجار یواحدها»

ها را  بانک ،ناظرکه نهاد  نمودیم ییناسارا ش ی، موارد دوجانبه در طول جلسات .شود یاست، اعمال م مهیب

توسط  ۹مالی گری  المللی گزارش استاندارد بین سازی پیادهبر روی  سازمانی برون یبررسه بود یک ملزم کرد

یا استفاده از کند )به عنوان مثال، رواندا(، انجام دهند  عمل میمشاور که به عنوان  یحسابدار موسسه

، (دیمراجعه کن 13به کادر ، یجنوب یقایآفر)به عنوان مثال،  پیشنهاد شده بودمشترک  های یحسابرس

به  خدمات مشاوره  ارائه ،یحسابدار موسسات ینتر از مهم یبرخدانیم،  یطور که م همان. (۲۰1۷ 6۴گروپ)

 استقالل تیتقو یبرادیگر  های ینهگزبرخی (. ۲۰1۹ 6۵)جونز اند را متوقف کرده یبزرگ حسابرس انیمشتر

در زمینه  شتریب تیافشا و شفاف مانند)ی موسسات حسابرس راهبری سازوکارهایارتقای )الف(  تواند شامل می

در  زمانی که کارکنان ارشد یبرارفع اختالف  های تر کردن دوره یو طوالنی رحسابرسیغ یها الزحمه حق

ی حسابرس تهیدر نقش کمو )ب( اعمال نفوذ  (هستند یحسابرس های صاحبکار )مشتریان( شرکتاستخدام 

 .مستقل، باشداستقالل حسابرس  یابینظارت و ارززمینه در 

کنند.  اعمالرا  یمناسب یا حرفه دیترد ت،یریمد مفروضات دنیبا به چالش کش دیبا مستقلحسابرسان 

بالقوه  ریسکبلکه نشانگر ، وام است انیز رهیبرآورد ذخ یتنها جزء ضرور  خبره نه تیریاستفاده از قضاوت مد

 است. یریگ اندازه تیعدم قطعاز  ای شامل طیف گستردهاین قضاوت  رایاست، ز فیتحرتری در زمینه  یجد

با در نظر گرفتن سطح عدم  ،۹مالی گری  المللی گزارش استاندارد بین طبق یاعتبار زیانکردن  یکم

تولید یاز )نظیر موردنی کالن اقتصاد یرهایمتغ نیهمچن ،«ینقد انیجر کسری»در برآورد  ذاتی تیقطع

هم  دهیچیبلکه پ ست،ین یفقط ذهن تنها نه ،نگر یندهاطالعات آانعکاس  یبرا( رهیو غ ،یکاریب ،ناخالص داخلی

  .است

 66یجهان یعموم استیس تهیکم، ولی بر عهده حسابرس است یحسابرس های یهدامنه و رو نییتعاگرچه 

(GPPC ،۲۰16  ۲۰1۷و ،)ارائه  ۹مالی گری  المللی گزارش استاندارد بین حیصح سازیپیاده یبرا ییرهنمودها

به )الف(  :ازانجام شوند عبارتند ها  بانکبا با توافق  دیکه با یبالقوه بررس یها حوزهبرخی از  است. نموده
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؛ )ب( (مالحظه در ریسک اعتباری افزایش قابلی ها محرک ،معموالًی )بند مرحله ندیفرآ دنیچالش کش

کامل بودن،  یبررس؛ )پ( محاسبه مجدد آنها، ها وامی ها نمونهدر برخی  ،وی سررسید شده روزها آزمون

زیان ی ها مدل یها بر طراح بانک راهبریو  ها یاستسنجش س؛ )ت( یخیاطالعات تار قابلیت اتکایو  ،صحت

 یوهایسنار یاحتمالدهی  و وزن بمثال، تعداد، انتخا عنوان )به دهیساخت، و اعتبار ،اعتباری موردانتظار

 لیتحل یاستانداردها، و ها انیپوشهمو  مدل تعدیالتمناسب بودن  یابیارز)ث( و  ؛(نگر یندهآ یاقتصاد

 .دهیو اعتباری گذشته، ها دادهاساس بر ییآزما راستی ت،یحساس

 

 

 مستقل: نقش حسابرسان یجنوب یقایآفر -13کادر 

 مرکزیبانک در  6۷(PAنهاد ناظر )، ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین سازی پیادهیند فرآ طی در

. مالقات کرددادند،  یها را انجام م بانک یکه حسابرس یسسات حسابرسوبا تمام م (SARB) یجنوب یقایآفر

از اطمینان ، موسسات یرو شیپ یها درک چالش، انتظارات خود، تشریح ها مالقاتاز این  مذکور نهادهدف 

توسط  ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین کاربردبررسی نحوه و  ها بانک یحسابرس یبراآنها  یآمادگ

ی بود که ممکن کالن اقتصاد یوهایدر مورد سنار« شرکتی دیدگاه»یک  جادیا یبرا آنها، و تشویق ها بانک

 یداخل یافتگی توسعهی به شرکت دیدگاه خود استفاده کنند. زیان اعتباری موردانتظاری ها ها در مدل بانکبود 

در  استفاده مورد نگر مرتبط عوامل آینده ریاقتصاد کالن و ساعوامل  مستقل تعیینی، سسات حسابرسوم

بر  موسسه،نگاه از جانب کل  کنگاه ی نیارفت که  یماشاره دارد. انتظار  زیان اعتباری موردانتظار محاسبه

 یحسابرس کارهایرا بر  انداز اقتصاد کالن کاربرد مداوم چشمتا بتواند  ،باشد یجنوب یقایآفر اتیسراسر عمل

و  هیتهتا  نیز در ارتباط بود 68(IRBA) مستقل حسابرسان ینظارت ئتیهبا  نهاد ناظرنماید.  لیتسه موسسه

 زیان اعتباری موردانتظار،ی حسابرس یامدهایپزمینه در را  کارکنانبه  یروش حسابرساعالم یک هشدار 

 تسهیل نماید.

به کار حسابرسان  یادیتا حد ز ،کارکنان تیمربوط به ظرف های یبه نگران یدگیرسمنظور  بهنهاد ناظر 

 یسال مال انیپااز  روز 1۲۰ظرف  دیبا مستقلحسابرس ، ۴6(۴) مقررات. بر اساس است یمتک مستقل

الزامی  یحسابرسمراحل طی که  یداخل یها کنترل ستمیدر س عمدهضعف نقاط هرگونه ، بانکگری  گزارش

های  یهرو. دگزارش دهنهاد ناظر به  را شود یممتوجه بانک  های یهو رو ها،وهی، شهااستیسهای  ینهزمدر 

مستمر  تیری( مدپ) ها؛ گذاری یهب( انجام سرما ها؛ وام یالف( اعطابا مواردی نظیر  الذکر فوقبانکی 

                                                           
67

 Prudential Authority 
68

 Independent Regulatory Board for Auditors 



۵1 

 

 وام انیز ریذخاکمبود  ای مربوط یاعتبار های ارزشکاهش ( تو ) ؛گذاری وام و سرمایه )سبدهای( یهاپورتفو

مندرج در  اطالعاتدهد آیا گزارش کند که  یرا ملزم م مستقل)ب( حسابرس ۴6 مقررات. استمرتبط 

مقررات  ووانین در قموجود  یها ها و دستورالعمل مطابق با بخشنامه هاآنبه ارسال شده  ینظارت یها اظهارنامه

 یدرست به  ییدارا یبند طبقهکه آیا  این مورد ممکن است شامل این باشدآماده شده است یا خیر.  ها بانک

 یا خیر. گزارش شده است

جانبه  جلسات سه یط. استمتکی  ۴6شماره  مقرراتمطابق با ساالنه  های به گزارشنهاد ناظر  نیبنابرا

درباره  ،مستقلو حسابرسان  ،(یداخل یبرسها )شامل حسا بانک یحسابرس تهیکم، ناظر نهاد نیساالنه ب

 ینقاط ضعف کنترل داخل فعر یبراکه باید  مناسب یاقدامات اصالحشامل  ،۴6شماره  مقررات های گزارش

 شد.بحث  زین شده یا باید اجرا شوند،اجرا  مستقلشده توسط حسابرسان  ییشناسا

 یابیارز اماشت، وجود دا جلساتطی بانک در  مستقلو حسابرسان نهاد ناظر  میان یمنظم و فعال تعامل

عنوان  توسط هر دو طرف به رابطهنشد. این انجام مذکور  نهاد توسطی حسابرس تیفیاز ک یقیجامع و عم

 یحسابرسان جلسات مقدماتیی، نها حسابرسیقبل از شروع  تلقی شده است.باز و سازنده یک رابطه 

ین مسئول نیو همچن با حسابرسانمذکور  نهادحسابرسی، پس از اتمام  کردند. برگزار ناظر نهاد با یا دوجانبه

 ن،یعالوه بر او گفتگو کردند. بحث  یحسابرس جیدر مورد نتاو  نمودهجانبه مالقات  نشست سه کی یط بانک

 بزرگ عمل کنند یها بانک یعنوان حسابرسان مشترک برا بهتا  را ملزم کرد یسسه حسابرسودو م، ناظر نهاد

 به دستهای بازخورد. داشته باشندبر عهده  یحسابرسدر قبال  یکسانی تیمسئولیک از آنها هر که  یطور به

کمک  یحسابرس تیفیروش به ک نیااستفاده از که  کرد یم دییتا ها بانکین از حسابرسان و مسئولآمده 

 .کرده است

استاندارد از تاریخ پذیرش  پنج ماهکه حداکثر پس از  را ملزم کرد مستقلحسابرسان  نیهمچن نهاد ناظر

ارائه روز اول روش اجرا شده از  تاثیراز  حسابرسی دییات، یک برای اولین بار ۹گری مالی  المللی گزارش بین

را  ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین 6۹(QIS) یکم تاثیر مطالعه کی نهاد ناظر ،۲۰1۷در اکتبر کنند. 

بر  ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین ریثات ی ازبرآوردکه  ها درخواست شد بانک یاز تمامو  انجام داد

ی کم تاثیر مطالعهی هدف اصلارائه کنند.  آنها هیو سرما هیسرما تیاکف یها ، نسبتیاعتبار های ارزش کاهش

از همان روز اول  ۹مالی گری  المللی گزارش استاندارد بین ریمورد تاثی را در اطالعات نهاد ناظراین است که 

 سازی پیادهها پس از  بانک ،۲۰18در سال د. آگاه شو ازیمورد ن ینظارتت مداخالاز  و ردهبه دست آو

ی خاص تهیه کنند با هدف یاز اطالعات مال یا مجموعهشدند موظف  ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بین

 را نشان دهد.ابتدای دوره  سود انباشتهبر  ۹گری مالی  المللی گزارش استاندارد بینی واقع ریثاتکه 
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 تیفیکدر زمینه  یجنوب یقایآفرشناسایی برخی فسادهای مالی، دو بانک کوچک و گی شکستورپس از 

حرفه قانون بر اساس  نظارتی مستقل حسابرسان یئتهکند.  یمهای بیشتری اعمال  یریگ سخت یحسابرس

 یاعتماد به حرفه حسابرستقویت  یبراجاری  پروژه ۴۰اکنون حدود و  شد سیتاس ۲۰۰۵سال  یحسابرس

 نفعانیذرا ایجاد کرده است تا  یحسابرس تیفیک یها از شاخص یا مجموعه مذکورهیئت ن، یدارد. عالوه بر ا

درصد  6۰تا  ۵۰هیئت در  انجام شده توسط های یبازرسکنند.  نقش یفایای حسابرس تیفیدر کبتوانند 

المللی آن  ینبمشابه باالتر از نرخ  اریبسمرتبط پیدا کردند که  افتهیچند  ای کی شده، بازرسی های حسابرسی

، ۷۰(IFIARگذاران حسابرسی مستقل ) المللی مقررات مجمع بینباشد ) یم ،است صددر 33که برابر با 

کند  ینظارت م یقانون های حسابرسیقط بر ف نظارتی مستقل حسابرسان یئته(. الزم به ذکر است که ۲۰۲۰

خواهد که انجام  ها می بانک مستقلحسابرسان  از نهاد ناظرکه در آن  ینظارتهای  یحسابرسبر آن دسته از و 

، وجود داردها  ییافزا و همها  یهمپوشانی برخی و نظارت یقانون یکار حسابرس اگرچه بین .نظارتی ندارد شود،

 ند.ستهتر  مستقل ینظارت یحسابرسکار  یها از جنبه یبرخولی 

 به دنبال ادعایی حسابرس موسسه کاز ی نظارتی مستقل حسابرسان یئته در حال انجام قاتیتحق

 یحسابرس تیفیبر ک ینظارت کافانجام  تیبر اهم ،بانکیک  یدر ورشکستگ شریک کار حسابرسیی همدست

 کاز ی گرفتند میبانک تصم نیچند، VBS Mutualدر بانک  فساد ییپس از رسوا واقع، دردارد.  دیتاکی بانک

 اتابتکارتالش کردند با تکیه بر  ها بانکاستفاده کنند و همچنین برخی دیگر از متفاوت  یموسسه حسابرس

 یشرکاافزودن و  یمحل ریکارکنان غکردن )مانند اضافه ایجاد کنند  یحسابرس میتیک  خودشان

 .(مستقل کننده بررسی

قانون  شد. یمعرف یجنوب یقایدر آفراولین بار  یک موسسهو شر یحسابرس موسسه یاجبار چرخش

 نییحسابرس تع ایعنوان حسابرس  به یاز پنج سال متوال شیبنباید یک شخص که کند  یم انیها ب شرکت

برای قانون یک  نظارتی مستقل حسابرسانهیئت  ن،یعالوه بر امعین انتخاب شود.  شرکت کبرای یشده 

و برای ها  تمام بانک یبراکرد که صادر  سال 1۰پس از حداکثر  یابرسسسه حسومالزام چرخشی بودن 

به  الزام نیاهدف از  گردد. شود، اعمال می و پس از آن شروع می ۲۰۲3 لیآور 1از های مالی که  سال

 مشترک های یبا حسابرس یبازار انحصار کیاستقالل حسابرس بدون اعمال فشار در  تیتقوی بودن، چرخش

 است. تقاللاسدر زمینه  دیو الزامات شد

گیرینتیجه
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معرفی نمود، را  انتظاری موردزیان اعتبار چارچوب ۹ مالی گری المللی گزارش استاندارد بین، ۲۰18از ژانویه 

زیان متمایز است.  3۹المللی حسابداری  بین شناسی زیان تحمل شده مورد استفاده در استاندارد که از روش

اجباری است  ،بندی هنگام ایجاد اعتبارات این زمان، که گیری ذخیرهبندی  هم بر زمان ی موردانتظاراعتبار

گذارد،  ( تاثیر می۲)مرحله  معوق )با عملکرد ضعیف(های  وامبرای ویژه  مبلغ ذخایر، بهو هم بر  ،(1)مرحله 

 1۲ی موردانتظار اعتبار زیانمدل کند تا از  ها را ملزم می نکبا در ریسک اعتباری، مالحظه افزایش قابل زیرا

تغییر  گیرد، انه را در بر مینگر اطالعات آینده در طول عمر که ی موردانتظارزیان اعتبار مدله سوی ماهه ب

 رویه دهند.

استاندارد  سازی پیاده ،منتخب نهادهای ناظر بانکیما از طریق نظرسنجی و تعدادی جلسات دوجانبه با 

و اقتصادهای پیشرفته   حال توسعه بازارهای نوظهور و اقتصادهای درر درا  ۹مالی  گری المللی گزارش بین

 ۹1نفر از مجموع  ۷8دهندگان ) پاسخ یت قریب به اتفاقاکثر ،فوق بررسی کردیم. بر اساس نتایج نظرسنجی

کشور( یا موسسات مالی  ۵3) موسسات مالی همه برایرا  ۹مالی  گری المللی گزارش استاندارد بیننفر( 

المللی  استاندارد بینکاربرد  قابلیت)در موسسات مذکور  ،اند کرده سازی پیادهکشور(  ۲۵در خاص )

 پذیرفتهخواه این موسسه در بورس اوراق بهادار  موسسه مالی دارد،بستگی به اندازه  ۹مالی  گری گزارش

کشور هم  13 ر این،عالوه ب(. جداگانهیا باشد تلفیقی  گری آن برمبنای شده باشد یا خیر، و خواه گزارش

 . اند سازی نکرده پیادهرا  ۹مالی  گری المللی گزارش استاندارد بینز وجود دارند که هنو

 یسازادهیپ طول در ها بانک و یبانک ناظر ینهادهاکه  دهد یرا نشان م یا عمده یها فوق چالش ینظرسنج

 سبب هاداده  نییپا تیفیک و ها داده به یدسترس. مواجهند آنها با ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیب استاندارد

 مقابله یسازمدل سکیر با بتوان آنکه یبرا. شود دشوار موردانتظار یاعتبار یهاانیز برآورد که شوند یم

 زیبرانگ چالش را سکیر نیا کردن محدود ناظران که دارد وجود یتیریمد قضاوت به حد از شیب یاتکا نمود،

 از  در حال توسعه ینوظهور و اقتصادها یبازارهامسئوالن در  یمحدود کارکنان از سو تی. ظرفدانند یم

 ریتاث تا اند دهیکوش ناظران اکثر. کندیم یریجلوگ ها داده یهایورود و ها بانک مدل اعتبار یکاف یبررس

 کاهش(، گذار یسازوکارها قیطر از مثال، عنوان)به  را ها بانک بر ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیب استاندارد

  .دهند

از هایی بدست آوریم که برخی  تا درک عمیقی از آن چالش این امکان را به ما دادجلسات دوجانبه 

با آنها مواجهند. شایان  ۹مالی  گری المللی گزارش استاندارد بین سازی پیادهدر زمینه  قلمروهای حاکمیتی

 کنندگان توسط تامینکه  ی موردانتظارزیان اعتبارهای  مدل اتکای بیش از حد به، از بین آنها، ذکر است

ها، از مهمترین  پارامترهای اصلی این مدلها از  و نیز عدم درک صحیح بانک اند ارائه شده سازمانی برون

بندی  طبقه احتیاطیمعیارهای  یکنواختی. موضوع مهم دیگر نحوه اطمینان از های مورد بحث هستند چالش
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استاندارد  ای دوره اثراست. البته گری مالی  المللی گزارش بینبندی استانداردهای  اعتبار و فرآیند مرحله

 1۹-کوویدگیری  آن طی همه تهیهکه  ،بندی این مقاله زماننیز به دلیل و ، ۹مالی  گری المللی گزارش بین

 بسیار حائز اهمیت است.همچنان انجام شده است، 

 در ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیب استاندارد یسازادهیپ انداختن قیتعو به یبرا یازهیانگ 1۹-دیکوو وعیش

 حرکت یبرا یمناسب زمان یریگ همه نیا که دارند باور کشورها یبرخ. است شده یتیحاکم یقلمروها یبرخ

 را یاضاف یاعتبار یها انیز یمیتصم نیچن رایز ست،ین ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیب استاندارد یسو به

 از تیحما در آنها  ییتوانا فیتضع و ها بانک هیسرما تیموقع فیتضع سبب خود نوبه به و کند، یم دیتشد

 درباره میتصم ما، نظر به، ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیب استاندارد یادورهآثار  رغمیعل. شود یم اقتصاد

ی قو یسازوکارها ،یحرفه حسابرس تیفیک رینظ ییها شرط شیتر پ گسترده یابیارز ازمندین ،یبند زمان

ادهیپ یبرا که است ینظارت کارکنان و ها بانک در یاعتبار سکیر یسازمدل با ییآشنا و ها، بانک در یراهبر

 .باشند داشته وجود دیبا ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیب استاندارد موثر یساز

 نباید برای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعهبازارهای ها وجود نداشته باشند،  شرط اگر این پیش

بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال  .تعجیل کنند ۹مالی  گری المللی گزارش استاندارد بین سازی پیاده

مالی  گری المللی گزارش استاندارد بین به پذیرشرا قبل از اختصاص منابع  خود  ظرفیت نظارتیتوسعه باید 

 .بهبود بخشند، ۹

 یگر گزارش یالملل نیب استاندارد که قبالً یا توسعه حال در یاقتصادها و نوظهور یبازارها زا دسته آن یبرا

 دوجانبه، جلسات زین و مذکور ینظرسنج کنند، شیاجرا یزود به دارند قصد ای اند کرده یسازادهیپ را ۹ یمال

 را یحسابدار قواعد صدور و میتنظ قدرت خواه ،یبانک ناظر ینهادها. اندداده شنهادیرا پ ریز یها هیتوص

 بر نظارت تهیکم یالملل نیب رهنمود و نموده، فراهم را گذار مقدمات دقت به دیبا ر،یخ ای باشند داشته

 استاندارد یسازادهیپ مسئول را کارگروه کی توانند یم فوق ناظران. رندیبگ نظر در را بازل یبانکدار

 نگونهیا تا دهند گزارش شان مافوق ای رهیمدئتیه یاز اعضا یکیو به  کنند، ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیب

 بیترک به دیبا مذکور کارگروه. شود ییپاسخگو و مافوق نیب وندیپ تیتقو سبب ها تیمسئول شفاف صیتخص

 پروژه تیریمد بر دیبا و باشد، مجهز ،یسازیکم و یحسابدار یهامهارت آل،دهیا حالت در ها،مهارت مناسب

 .باشد داشته نظارت گذار، خیتار نییتع جمله از(، یریگیپ و یگر گزارش اجرا، ،یزیر )برنامه

های مختلف  مهم است. ما گزینه، یک انتخاب ۹مالی  گری المللی گزارش استاندارد بینتعریف محدوده کاربرد 

برای همه یا بخشی از جمعیت  ۹مالی  گری المللی گزارش استاندارد بینالزامات در مورد اینکه آیا سیاستی را 

های فوق مزایا و معایب خاص خود را  . هر یک از گزینهکردیمبررسی  ،شود یا خیر ها اعمال می بانک  گسترده



۵۵ 

 

نظارتی اجتناب  آربیتراژبالقوه  آثارو از  نموده،که از شرایط عادالنه بازی اطمینان حاصل  مهم استدارد، اما 

 .کنیم

المللی  استاندارد بین سازی پیادهسازی را چالش اصلی  دهندگان ریسک مدل پاسخ %6۹اینکه با توجه به 

بازارهای نوظهور و در  نهادهای ناظر بانکیکنیم که  ، از این رو قویاً توصیه میبیان کردند ۹مالی  گری گزارش

 ا با آگاهی ازم. کنند گذاری سرمایهسازی،  یهای کم مهارت ، در توسعهاقتصادهای درحال توسعه

 بهتر است که ،کنیم. اوالً ای را پیشنهاد می نسبتاً ساده راهکارهای، کننده ای متقاعد های بودجه محدودیت

چرخش کارکنان بین  ،های فناوری اطالعات انجام شود. ثانیاً حل از طرق راه های فنی بخش بزرگی از کمک

 ،. ثالثاًشود انه اجتناب میو از رویکردهای خودسر شده آنها  و نظارت سبب تنوع تجربهمالی های ثبات  بخش

های  برنامه بخشند. ارتقا میهای کیفیت را  ها و کنترل آوری داده جمع کاربردی فناوری نظارتی، های برنامه

فرض تاریخی و انتشار اطالعات  های پیش د در ثبت اعتبار مرکزی و استخراج نرخنتوان همچنین می مذکور

دهندگان مختلف مورد استفاده قرار  توسط وامکه گیرنده  بندی یک وام از جمله نحوه طبقه احتمال نکول،

 .دنرسانیاری های زیان اعتباری موردانتظار  در ایجاد مدلها  به بانک ،گیرد می

 توانند ینم اساساً باشند، نداشتهموردانتظار  یاعتبار انیز یهامدل از یمناسب و قیعم دانش ناظران چنانچه

که  ستیمعنا ن نیا به ۹ یمال یگر گزارش یالملل نیب استاندارد یسازادهیپ. بکشند چالش به را ها بانک

 در. شوند لیمتما ۷1یداخل یبند رتبه بر یمبتن دکریرو به دیبا توسعه حال در یاقتصادها و نوظهور یبازارها

 یبرا هیسرما التیتسه به یابیدست ندارند، را یداخل یهامدل یابیارز ییتوانا یبانک ناظران که ییها طیمح

  .است آسان نسبتاً ،یالملل نیب فعال یها بانک یفرع یتجار یواحدها یبرا ژهیو به ها بانک

رهنمودهایی نیازمند ، ۹مالی  گری المللی گزارش استاندارد بین سازی پیادهها در زمینه  بانکممکن است 

چند تنها مذکور  رهنمودهای که نظارتی را درک و برآورده کنند. در برخی موارد انتظاراتتا بتوانند  باشند

 به تاخیرهایی اشاره کردیم. ،اند صادر شده ۹مالی  گری المللی گزارش استاندارد بینماه پس از اجرایی شدن 

اند،  ادر نکردهرا ص سازیرهنمودهایی برای پیاده ،دهندگان به نظرسنجی البته باید توجه داشت که همه پاسخ

 لذا تاخیر در این امر بهتر از انجام ندادنش است.

بندی اعتبار و فرآیند  معیارهای طبقه یکنواختیاطمینان از  باید چگونگی احتیاطی ینظارت رهنمود

دهند که  اگرچه تجارب میدانی نشان می را روشن کند. ۹مالی  گری المللی گزارش استاندارد بینبندی  مرحله

باید با یکی از سه مرحله  ۷۲همسویی کامل در این زمینه چندان ضروری نیست، اما هر دارایی احتیاطی

 تطابق داشته باشد. ۹مالی  گری المللی گزارش استاندارد بین
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د، اما نشو می مدلناسب های نام و انتخاب ی در برابر اختیارهاسبب حفظ نسبت پوشش احتیاطیهای   پشتوانه

های غیرقابل  های بازیابی تنظیم شوند. حذف به موقع وام های فوق باید براساس شواهد آماری نرخ پشتوانه

دهی  وام ،یعنی ،وکارشان دهد تا روی کسب می اجازهها  شود و به بانک ها می بانک  وصول سبب تقویت ترازنامه

 کنند.مجدد تمرکز به اقتصاد، 

در گیرندگان خصوصاً  وام ها و بانکنیازمند نظارت است.  ،مالی هایابزار 3و  ۲از مراحل به و ج ورود و خرو

)تجدید ساختار  ها را تغییر دهند بیشتر تمایل دارند که شرایط و ضوابط وام ی فعلی،گیر بحران همه طول

شود،  دارایی ختم نمیکیفیت قراردادی لزوماً به افت نقدی های  . البته مذاکره مجدد یا اصالح جریانکنند(

محتمل است یا  یریسک اعتباردر  قابل مالحظهکند تا ارزیابی کنند که آیا افزایش  ها را ملزم می اما بانک

 و نه بر اساس موقع  روز و به باید بر اساس سابقه عملکرد پرداخت به 1مرحله  به ۲از مرحله  برگشتخیر. 

ها و نه  باید اطمینان حاصل کنند که نه بانک های ناظر بانکینهادشرایط قراردادی اصالح شده باشد. 

 از این اقدامات سوء استفاده نکنند. اشخاص وابسته،گیرندگان هر دو تحت فشار  وام

 گری المللی گزارش استاندارد بین ای دوره اثرابزارهای اصلی مقابله با  گذار سازوکارهایو   سپرهای سرمایه

در ، ۹مالی  گری المللی گزارش استاندارد بینعمال روز ا هستند. چنانچه ترازنامه اولیه بانک در اولین ۹مالی 

زیان  در نتیجه افزایش 1عادی الیه  سرمایهنسبت دهنده کاهش  نشان ،مقایسه با ترازنامه پایانی روز قبل

 ی موردانتظارکه بخشی از زیان اعتبار، در این صورت بانک باید اجازه داشته باشد باشد ی موردانتظاراعتبار

 برای حاکمیتی قلمروهایلحاظ کند.  گذاردوره  خود برای 1عادی الیه  سرمایهنسبت یافته را در  افزایش

 سرمایهنسبت  را به گذار% مبلغ تعدیل 1۰۰تا  دهندها اجازه  به بانکممکن است  ۲۰۲1و  ۲۰۲۰های  سال

 .اضافه کنند 1عادی الیه 

 


