


رتبه بندی و دسته بندی بانک ها
..از حیث ناترازی و شاخص های سالمت و

زیرساخت و سازوکار نظارت بانک مرکزیتقویت 

سامانه گزارشگری داده های نظارتی
بازرسی در محل

احراز رتبه سالمت مالی

بانک های ناسالم و ناترازترازنامه توقف 
موقت بانک های ناسالم و ناترازاداره 

بانک های ورشکسته( حل و فصل)گزیر 

(سند تحول دولت )بانکینظام تحول /اصالحارائه و اجماع برنامه جامع 

بانک مرکزیچارچوب نظارت 



1

2

3

بانکیو زیان دهی عملیات ناکارایی بی ثباتی مالی و استمرارِ : 3چالش 

ضعف تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی: 1عامل 

پاسخ گوتبدیل بانک مرکزی به مقام تنظیم گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و: 1راهبرد 

اقدام عملیاتی26

مورد 4مورد بانک مرکزی مسئولیت بانک مرکزی و 22)
(همکار

ردمورد نیاز به اصالح یا ایجاد قانون دا9حدودا 

4
بانکسیستمینظارتگسترهتوسعه.3.1.1.7

مرتبط،مالینهادهایپوششجهتمرکزی
ق هایصندوصرافیها،لیزینگها،بانک ها،شامل

....واعتبارتعاونیهایوقرض الحسنه

بازسازی،اموردررویه هاتعریف.53.1.2.1
ریقطازبانک هاتصفیهوورشکستگیانحالل،
ربابدونبانکیعملیاتقانوناصالحپیشنهاد

نظارت بانکی در سند تحول دولت

بابانک هاداراییکیفیتافزایش.63.1.3.1
فروشبزرگ،غیرجاریمطالباتحل و فصل

بهادارسازیاوراقوبانک هامازاددارایی های



تقویت زیرساخت و سازوکار نظارت بانک مرکزی

اتصال گزارشگری مالی به 
IFRS 9اعتبارسنجی براساس 

استانداردهای حسابداری

نون تقویت معاونت نظارت بانک مرکزی در قا
گزیر و شعب )نهاد سازی ها مورد نیاز

(تخصصی قضایی

قوانین مرجع

سامانه گزارشگری داده های نظارتی
بازرسی در محل

احراز رتبه سالمت مالی

پنجره واحد نظارت بانکی

اصالح فرآیند ذخیره گیری. 1
ت توقف رشد ترازنامه با اصالح کفای. 2

سرمایه
اصالح حاکمیت شرکتی. 3
گزیر موسسات ورشکسته. 4

دستورالعمل های نظارتی



و نظارت در بازارهای مالیمراحل شناسایی 

شناسایی بازیگران

(در صورت امکان شناسایی همه بازیگران)افراز تمامی بازیگران به گروه های مختلف . 1

(در صورت عدم امکان شناسایی همه بازیگران)شناسایی بازیگران کلیدی . 2

شناسایی الگوهای رفتاری

در هر کدام از بازارهاناسالم شناسایی مدل های کسب و کار سالم و 

شناسایی محیط تعامل بازیگران

سایر ویژگی های بازارها... شناسایی حجم، ارزش، قواعد حقوقی، قراردادهای غیر رسمی و 

شناسایی تهدیدها
بازارهاهر کدام از ... ریشه های تخلف و شناسایی 



پنجره واحد نظارت بانکی
ارزیابی سالمت مالی و اعمال مقررات

گام نخست گام دومگام سومگام چهارمگام پنجم گام ششم

:جمع آوری اطالعات
گزارشگری داده های نظارتی. 1

اطالعات اعتبارسنجی مشتریان. 2
ته رتبه بندی اشخاص فرعی و وابس. 3

...و 

تهیه پروفایل ریسک
ریسک های خاص موسسه اعتباری به 
صورت بازرسی های سرزده و منظم از 

.بانک بررسی می شود

بازرسی در محل
اقدامات مقتضی رتبه سالمت مالی 
براساس قوانین و دستورالعمل های 
.نظارتی بر موسسه مالی اعمالی می شود

اعمال تنبیهات مقرر

پروفایل ریسک براساس معیارهای 
عمومی مربوط به سالمت مالی موسسات 

.اعتباری بررسی می شود

تحلیل ریسک
براساس بررسی های سامانه ای و نظارتی 
رتبه سالمت مالی موسسه مالی احراز 

.می شود

رتبه سالمت مالی
عملکرد موسسه مالی از نظر تطبیق با 
الزامات مرحله قبل ارزیابی شده و درباره 
تغییر رتبه سالمت مالی آن تصمیم گیری 

.می شود

ارزیابی تطبیق





جمع آوری داده فرم محور

عدم دسترسی به داده خرد

ی کارمندان و هزینه اضاف
برای هر فرم

دخالت انسانی باال

عدم امکان صحت سنجی

تأخیر در دریافت 
اطالعات

یک بار مصرفداده

تکرار داده دریافتی

عدم سازگاری و 
انسجام

جمع آوری داده



نبود فرایند صحت سنجی داده ها



انواع فرم های تسهیالت



شعبه جبشعبهشعبه الف

سامانه بانکداری 
متمرکزی

OP.DB.

اد
ست

ف
ص

سامانه

سامانه

سامانه

سمات

شناسایی روابط اشخاص

جامع صورت های مالی

سامانه جامع ثبت معامالت

 ها سامانه تعهدات رسمی، ضمانت
و اموال مقید شده اشخاص

اد سامانه ثبت الکترونکی اسن
رسمی

یسامانه ملی اعتباری سنج

سامانه نهاب

...و 

شرکت ملی گاز

نیروی انتظامی

سازمان امور 
مالیات

سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور

بانک مرکزی

ه تأمین کنند
داده حاکمیتی

داده های بانک( : 1)سیلو 

یسامانه های بانک( : 2)سیلو 

انسامانه های پشتیب( : 3)سیلو 

داده های حاکمیتی( : 4)سیلو 

معماری اطالعات سیلویی•



سامانه مشخص اطالعاتمرجع دریافت اطالعات درخواستی مقرره ابالغی ماده

سمات
مالی و اقتصادی طرح توجیه فنی،

تایید شده توسط موسسه اعتباری

آیین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات 
غیرجاری 35ماده

سمات
قرارداد تسهیالت و تعهدات موسسه 

اعتباری

آیین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات 
غیرجاری 44ماده

سمات کارشناسی گزارشات
آیین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات 

غیرجاری 43ماده 

بانک مرکزی
، اطالعات فهرست اشخاص مرتبط

تسهیالت اشخاص مرتبط
آیین نامه تسهیالت و تعهدات اشخاص 

مرتبط 18ماده 

بانک مرکزی

مانده مطالبات امهالی به تفکیک جاری، 
سررسید گذشته، معوق، مشکوک 

الوصول و انواع روش ها و عقود مورد 
استفاده در امهال

اجرای نحوه امهال دستورالعمل
مطالبات موسسات اعتباری 38ماده 

اداره نظارت بر موقعیت های مالی بانک 
ها تسهیالت کالنفرم و تعهدات کالنبخشنامه تسهیالت -

(وضعیت موجود)نظارت بانکی 



سامانه مشخص اطالعاتمرجع دریافت اطالعات درخواستی مقرره ابالغی ماده

سامانه سوابق اعضای هیأت مدیره بانک ها و 
مؤسسات اعتباری

ه، صورت جلسه احکام انتصاب و ابقاء هیأت مدیر
ات مدیرعامل،رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هی

مدیره

حیت دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صال
حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری 30ماده 

اطالعات مالیمرکز ات فهرست خالصه اطالعات دریافت کنندگان خدم
پایه

ات دستورالعمل مبارزه با پولشویی در مؤسس
اعتباری 29ماده 

سامانه مهتاب تهیه صورت های مالی های مالی ویرایش پنجمنمونه صورت -

سپام اطالعات ضمانت نامه های بانکی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی 19ماده 

غییر کمیسیون تأیید صالحیت، عزل یا هر گونه ت
مدیران ارشد

تعداد اعضای کمیته های ریسک،حسابرسی 
داخلی و تطبیق

ه دستورالعمل تأیید صالحیت، عزل یا هرگون
تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های 

مؤسسات اعتباری
5ماده 

غییر کمیسیون تأیید صالحیت، عزل یا هر گونه ت
مدیران ارشد

فهرست اسامی داوطلبان تصدی سمت مدیران 
ارشد یا اعضای کمیته ها به همراه فرم مشخصات

...،مدارک،مستندات، سوابق و 

ه دستورالعمل تأیید صالحیت، عزل یا هرگون
تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های 

مؤسسات اعتباری
8ماده 

(وضعیت موجود)نظارت بانکی 



سامانه اعتبار سنجی

OP.DB.

شعبه جبشعبهشعبه الف

سامانه بانکداری 
متمرکزی

OP.DB.

DW DW DW

پایگاه داده 
2نوع 

پایگاه داده 
اعتباری

پایگاه داده 
1نوع 

نظام رتبه بندی 
مؤسسات اعتباری

شاخص های 
ریسک سیستمی

سیستم هشداری 
سریع

...و 

کیانباره داده های استاندارد بان

جیشرکت اعتبار سن
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به "سامانه"به جای اتکا به 
( فراداده)دیکشنری داده"

متکی است

داده و اطالعات تکراری وجود 
ندارد

تمامی داده ها در خردترین 
جود شکل و با تعاریف یکسان و

دارند

استعالم سیستمی در این معماری 
اطالعات وجود ندارد

معماری اطالعات مبتنی بر ریزداده



سازوکار اجرا
ساختار نهادی و سازمانی پیاده سازی 
قوانین و مقررات در اشخاص تحت 

نظارت

استانداردگذاری
وضع استانداردهای رفتاری برای 

، کفایت سرمایه)اشخاص تحت نظارت 
در ...( نقدینگی، ریسک اعتباری و 
جمع آوری اطالعاتقوانین و مقررات بانکی

سازوکار جمع آوری اطالعات 
اشخاص تحت نظارت برای کنترل

رفتارهای پرخطر

ابعاد سیستم نظارت بانکی



Data Pull–داده برداری 

(API)مدل بانک مرکزی روآندا •
ارد برداشت مستقیم ریزداده های استاند•

نشده ازسیستم بانک ها
راستاندارد سازی داده ها توسط مقام ناظ•
مشکل در داده های ترازنامه ای حجیم•

Data Push–داده گذاری 

مدل بانک مرکزی اتریش و کرواسی•
ک هاابالغ استاندارد تهیه و انتقال داده به بان•
نیازمند مرکز داده مرکزی•
مسئولیت امنیت داده با مرکز داده مرکزی•
قابلیت جمع آوری کلیه داده ها•

گزارش گیری اتوماتیک
حکمرانی داده و معماری اطالعات

یکاتوماتویژگی های گزارشگری

بازه زمانی منظم و کوتاه

داده های دقیق و معتبر

ظرامکان پیش بینی آینده توسط مقام نا

امکان نظارت فعاالنه و مداخله زودهنگام

حداقل سازی هزینه نظارت



سیستم های جمع آوری اطالعات

سیستم نوین
(مبتنی بر فناوری های نظارتی)

Suptech

جمع آوری داده
(گزارش دهی اتوماتیک)

روش داده برداری
(Data pull)

روش داده گذاری
(Data push)

تحلیل داده

سیستم سنتی
(مبتنی بر فرم های اطالعاتی)

Template-based



تعریف راهکارهای فنی
د تعریف دقیق راهکارهای برای اجرای وظایف تولی. 1

کنندگان داده در نظام بانکی

سیستم نوین جمع آوری اطالعات

اصالح در ساختار حکمرانی داده

(سازمان نظارت)اصلی جمع آوری داده تعیین متولی. 1
..(.شاپرک، شرکتها و )الزام بازیگران اصلی به همکاری با متولی . 2

یکپارچه سازی گزارش های نظارتی
تدقیق شاخص های نظارتی و مدیریت ریسک. 1
یکپارچه سازی نیازهای اطالعاتی قوانین و مقررات خاص. 2

اصالحات مورد نیاز برای تغییر سازوکار نظارت



Data Pull–داده برداری 

(API)مدل بانک مرکزی روآندا •
ارد برداشت مستقیم ریزداده های استاند•

نشده ازسیستم بانک ها
راستاندارد سازی داده ها توسط مقام ناظ•
مشکل در داده های ترازنامه ای حجیم•

Data Push–داده گذاری 

مدل بانک مرکزی اتریش و کرواسی•
ک هاابالغ استاندارد تهیه و انتقال داده به بان•
نیازمند مرکز داده مرکزی•
مسئولیت امنیت داده با مرکز داده مرکزی•
قابلیت جمع آوری کلیه داده ها•

گزارش گیری اتوماتیک
حکمرانی داده و معماری اطالعات

یکاتوماتویژگی های گزارشگری

بازه زمانی منظم و کوتاه

داده های دقیق و معتبر

ظرامکان پیش بینی آینده توسط مقام نا

امکان نظارت فعاالنه و مداخله زودهنگام

حداقل سازی هزینه نظارت



نظام گزارش گیری نظارتی بانک مرکزی

مبتنی بر داده های تجمیعی

مبتنی بر داده های خرد

ابالغ می کند« فرم اطالعات»بانک مرکزی •

تاخیر و عدم همزمانی دارد•

بازرس است/ صحت سنجی متکی به حسابرس•

ودتعداد زیادی فرم حاوی اطالعات مشترک تولید می ش•

ابالغ می کند« دیکشنری داده»بانک مرکزی •

(OLAP)اطالعات به صورت برخط پردازش می شود•

صحت سنجی به صورت سیستمی است•

تتمام اطالعات بدون تکرار در اختیار نهاد ناظر اس•

2010-1970

2020-2010



بازرسی کیفیت و صحت سنجی
داده های انباره داده

(دیکشنری داده)طراحی فراداده
واحد برای انباره داده های 

نظارتی بانکها

به فرمت GLنگاشت نویسی از 
واحد بانک مرکزی

طراحی الگوریتم های هوش مصنوعی
COREاز ( 1)برای استخراج موارد 

( ارنرم افز)طراحی پلتفرم
COREسازگار با انواع 

بانکی

احصاء اقالم داده ای مورد 
نیاز برای نظارت

احصاء تعاریف و 
بانکهاGLسرفصل های 

فعاالنه بانک مرکزی بر بانک هاالگوی نظارت 



(مثال)بانک هارتبه بندی معیارهای 

نسبت های سرمایه

25%

نسبت کفایت سرمایه

کفایت سرمایه الیه یک

تسهیالت کالن به سرمایه نظارتی

تسهیالت غیرجاری به سرمایه

کیفیت دارایی

35%

نسبت تسهیالت غیرجاری

نسبت تسهیالت امهالی

نسبت تسهیالت کالن غیرجاری

بازده دارایی ها

درآمد و سودآوری

20%

سود تسهیالت به سود سپرده

هزینه های اداری عمومی

حاشیه سود عملیاتی

وضعیت سپرده ها

20%

گردش سپرده های کوتاه مدت

نرخ سود سپرده یکساله

جریان نقد عملیاتی

جریان نقد حاصل از سپرده گیری

نسبت اهرمی



01

02
04

03
سالم با افق سالمت پایدار

سالم با افق سالمت ناپایدار

نیازمند تهیه برنامه احیاء

نیازمند بازسازی

05

نیازمند گزیر

رتبه بندی بانک ها



 

    نظارتهای فعال بر سرمایه و نقدینگی دخالتهای زود هنگا  گزیر 
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اصالحات قانونی در دست پیگیری ذینفعان در کشور

سازمان نظارت بر موسسات اعتباری 

(  دولتالیحه در کمیسیون اقتصادی)مالیشورای هماهنگی ثبات 

...(رتبه بندی، بازسازی و )نظارت فعّال 

ممنوعیت مشارکت حقوقی با بانک ها

فناوری های نوین بانکی 

شورای فقهی 

قواعد ورشکستگی بانکی و گزیر



اصالح حکمرانی داده

یکپارچه سازی گزارش ها 

لیتعریف نقش برای بازیگران اص

(ساختار و وظایف بانک مرکزی)بانکداری اصالحات پیشنهادی در طرح 

(نسخه آخر در دسترس55ماده ...)اصالح ماده 

ه هاتدقیق فرآیند ثبت جمع آوری و پردازش داد

(آخر در دسترسنسخه 8ماده )...مادهاصالح 

تدقیق گزارش های نظارتی بانک مرکزی 

..ماده 
معاونت نظارت /تقویت سازمان



 سیاستهاا راهحلّ اینمشکالت،
اقهصتتامموتتا مهتاستتادتت  ایتت 
 رنامتت یا اارا تتت تترا ی تت  
اط خشاا آنتایّ   اق رت نش
هاادار  احساسمسئولیّا،مرم ل

صادددرونزاییاقت.پیگیر  اق امشوم
،کشور،مولّا دا نودابیانادندا ن ن
دنمردمیکردناقتصاددوصصا ّییرن ار
هادییدولت،یرونگرایییاداتاتددداازفرّنّت

نکهقبالًیه ناددراد ،یخشهدنمهمّایا
 تگ انیکمج وع  .رااحلهداتات

مستتطّب تتراتتوان مانتتا متت من 
مر نم لتامرمانسه یا اقهصام 

خواینتت توانستتا تت ایتتنموا تت 
م رانپتیِر  ایت میت ان. رسن 

.فعّالیّاچنینمج وع ا  اش 


