
 

 

 

 زهرا خوشنود 

 مرضیه اسفندیاری

 39شهریور 

ها بر اساس ارزیابی سرمایه بانک

 المللیاستانداردهای بین

-PN-93008 MBRI سیاستی یادداشت  



 
 

 

 

 

 

 پژوهشکده پولی و بانکی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 01 پالك آفریقا، بزرگراه ابتدای آرژانتين، ميدانتهران: 

 01841-4494: پستی صندوق 0109494000: کدپستی

www.mbri.ac.ir 
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 المللیها بر اساس استانداردهای بینسرمایه بانک ارزیابی

 

 1زهرا خوشنود 

 2مرضیه اسفندیاری

 

 چکیده 

 خود فعاليت به معطوف هایخطرپذیری و هاریسررک انواع پوشرر  برای کافی سرررمایه از باید خود خاص هایویژگی دليل به هابانک

 از ایدها بجلوگيری به عمل آورند. در این راسررتا بانک گذارانسرردرده به آسرريب سررریع انتقال برخوردار بوده تا به این ترتيب بتوانند از

 هابانک هسرمای موقعيت ارزیابی رو، این از. نمایند تمکين بال کميته سرمایه نامهتوافق از منتج الگوهای از یکی قالب در سررمایه  مقررات

 هسرمای قانونی، سرمایه نسبت سه بر اساس هابانک سرمایه وضرعيت  بررسری . اسرت  برخوردار خاصری  اهميت از بانکی نظارت عرصره  در

 هایهنامآئين پایه بر ایران بانکی شبکه در که یک بال سرمایه نامهتوافق بر اساس 0940 سال برای یک، درجه اهرمی سرمایه و یک درجه

 اتخاذ رو این از. باشرردمی هابانک سرررمایه نامناسررب موقعيت بيانگر اسررت، شررده اجرایی 0981 سررال از پایه سرررمایه و سرررمایه کفایت

 خاص یزمان بازه یک در قانونی سرمایه افزای  الزام طریق از ویژه به ها،بانک سرمایه وضعيت بهبود جهت مرکزی بانک توسط رویکردی

 گيرد،می قرار سررمایه  کم شردت  به یا و سررمایه  کم طبقه در هاآن قانونی سررمایه  نسربت  که هاییبانک سرازی اهرم شردت  کاه  یا و

 ضروری است

 

                                                           
 استادیار گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی - 0
 بانکی و پولی پژوهشکده بانکداری، گروه پژوهشگر - 1



 

 
 

 

 مقدمه
 
های معطوف به فعاليت خود و جلوگيری از انتقال و خطرپذیری هابرای پوشررر  انواع ریسرررک خاص خودهای ها به دليل ویژگیبانک

ویژه  ها امکان سالمت مالی بانک، بهبرخوردار باشند. در حقيقت کفایت سرمایه بانک سرمایه کافیاز باید گذاران سرریع آسيب به سدرده 

های شررردید مالی، از هر یک از ب رانکند. به همين دليل پس هرای برانکی را فراهم می  در شررررایط نرامنراسرررب اقتحرررادی و ب ران   

 ها توسط کميته بال تنظيم و منتشر شده است. هایی در زمينه سرمایه بانکنامهتوافق

گزین بال دو جای نامههای سررمایه بال یک تا سره در این کميته من ر شده و در کشورهای مختلت توافق  نامهاین فرایند به تنظيم توافق

کارگيری بال سه نيز برداشته شده است. با این حال در ایران توجه به ضرورت هایی برای بهیک شرده و حتی گام  نامه سررمایه بال توافق

تر در حالی که دیگر کشرررورها در حال ها با تأخير زیاد همراه بوده اسرررت. به بيان دقيقتنظيم مقرراتی برای کفرایرت سررررمرایه بانک   

 0981ها، در سررال مرکزی با وقفه زمانی زیادی نسرربت به آنی مقررات بال دو بودند، بانککارگيرسررازی الزامات کليدی برای بهپياده

 ها ابالغ نمود.را بر اساس الگوی بال یک تنظيم و به بانک 1و کفایت سرمایه 0هاهای سرمایه پایه بانکنامهآئين

های مالی ترین متغيرهای عنوان شررده در صورتمهم های کفایت سررمایه از ها و نسربت هرچند در کشرورهای دیگر، سررمایه پایه بانک  

های کشور های فوق، تاکنون این اقالم به صورت مداوم در بانکنامهسال از ابالغ آئين 01ها به شرمار می آیند، اما با وجود گذشرت   بانک

اری گذویژه مقررات زمينه کفایت سرمایه، به گذاری دراند. تأخير در مقرراتگذاران، اعالم نشدهویژه سردرده  نفعان، بهم اسربه و به ذی 

نامه فوق که مقررات اوليه و زیربنایی کفایت سرررمایه را ها از سرره بخ گفته(؛ عدم تمکين بانکنامه پي تکميلی )عالوه بر سرره بخ 

زم برای سرروق دادن شرربکه مرکزی به الزام در نظارت مؤثر بر کفایت سرررمایه؛ در م موع زمينه ادهند؛ و عدم توجه بانکتشررکيل می

، نسبت 9است که دسترسی به نسبت سرمایه قانونیبانکی به سرالمت مالی را از حي  سررمایه قانونی فراهم نياورده اسرت. این در حالی    

شفافيت  های فوق، امکان ان ام اقدامات اوليه در زمينهنامهها بر اساس آئينبانک 1و نسبت سرمایه اهرمی درجه یک 9سرمایه درجه یک

ها ها در سيستم مالی را فراهم خواهد ساخت. بنابراین در این مطالعه م اسبه این سه نسبت برای بانکاطالعاتی و عملکرد مناسب بانک

شرده و خحوصی مورد توجه قرار گرفته است تا با ارزیابی وضعيت  های ت اری دولتی، تخحرحری دولتی، خحروصری    در چهار گروه بانک

 ها و سالمت شبکه بانکی اتخاذ شود.ازم جهت بهبود موقعيت سرمایه بانکموجود، اقدامات 

 

  



 
 

 هابانک سرمایه ارزیابی

 1شده، بانک خحروصری   9بانک ت اری دولتی،  9شربکه بانکی شرامل   در  6بانک فعال 91بانک از  14برای ان ام این مطالعه در م موع 

های ها با توجه به اطالعات صورتهای مورد استفاده، بانکاند. بر اساس آستانهبانک خحوصی ارزیابی شده 01بانک تخحرحری دولتی و   

گروه با  9سره نسبت سرمایه در قالب   بخ  نظارت بانک مرکزی جمهوری اسرالمی ایران، در ارتبا  با هر یک از این  0940مالی سرال  

00 اند.بندی شدهطبقه  01سرمایهشدت کمو به  4سرمایهکم 8سرمایه کافی،4عنوان سرمایه زیاد،
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 های سرمایه های کشور بر اساس نسبتبندی بانکطبقه -1جدول 

 (1931)سال 

نسبت سرمایه اهرمی 

 درجه یک
   نسبت سرمایه قانونی نسبت سرمایه درجه یک

درصد 

 سپرده

تعداد 

 بانک

درصد 

 سپرده

تعداد 

 بانک

درصد 

 سپرده

تعداد 

 بانک
  

 سرمایه زیاد 19 9113 11 3919 19 9113

 سرمایه کافی 3 2413 1 3214 3 1111

 سرمایه   کم 1 1313 3 111 4 3319

 به شدت کم سرمایه 1 1913 1 312 2 113

 های ت قيقمأخذ: یافته 

 

بانک در  01بانک در گروه سرمایه زیاد یا سرمایه کافی و  04های مورد بررسی، شده برای بانکقانونی م اسبهبر اسراس نسربت سرمایه   

خود  های مورد بررسی را بههای بانکدرصد از سدرده 9938اند که گروه اخير بندی شدهسررمایه طبقه شردت کم  سررمایه یا به گروه کم 

انگر اند که بيبندی شدهسرمایه طبقه شدت کمسرمایه یا بههای نمونه در گروه کم یک سروم از بانک  رو بي  ازاند. از ایناختحراص داده 

 کنند.ها بر سالمت شبکه بانکی وارد میریسک زیادی است که این گروه از بانک

بانک در گروه  04قانونی،  ها، همانند نسبت سرمایهشرده برای نسربت سرمایه اهرمی درجه یک بانک  همچنين بر اسراس ارقام م اسربه  

درصررد از  1634که  این گروه ای کمتر از حد م از هسررتند در حالی بانک دارای نسرربت سرررمایه 01سرررمایه زیاد یا کافی قرار گرفته و 

ها بر اساس نسبت سرمایه درجه یک بهتر های شربکه بانکی را به خود اختحراص داده اسرت. این در حالی اسرت که بانک    ح م سردرده 

  اند.های شبکه بانکی در گروه کم سرمایه و به شدت کم سرمایه قرار گرفتهدرصد از ح م سدرده0934عمل کرده و تنها پنج بانک با 
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 جدول 2- دستهبندی انواع گروه های بانکی با نسبتهای سرمایه کمتر از حدود مجاز  
 )سال 1931(

   نسبت سرمایه قانونی نسبت سرمایه درجه یک نسبت سرمایه اهرمی درجه یک

   تعداد بانک درصد سپرده تعداد بانک درصد سپرده تعداد بانک درصد سپرده

 تجاری دولتی 2 313 2 313 2 313

 خصوصی شده 1 1012 0 0 9 9311

 تخصصی دولتی 1 311 1 311 2 1110

 خصوصی 3 1219 2 213 9 314

 کل 10 9914 1 1913 10 1313
 مأخذ: یافتههای تحقیق

 

هایی با سرمایه قانونی کمتر از حد م از است که در این های مورد بررسی در بانکهای بانکدرصد سدرده 9938بر اساس جدول فوق، 

اند های ت اری دولتی و تخححی دولتی به خود اختحاص دادهشده سهم بيشتری را نسبت به بانکهای خحوصی و خحوصیميان بانک

ی خحوصی هاهای با نسبت سرمایه کمتر از حد م از، بانککنند. براساس تعداد بانکگذار منتقل میرگی را به سدردهو از این رو ریسک بز

شده در ارتبا  با نسبت سرمایه درجه یک، بهترین عملکرد را های خحوصیدر ارتبا  با نسبت سرمایه قانونی، بدترین عملکرد؛ و بانک

 اند. های ت اری دولتی نيز در ارتبا  با هر سه نسبت مورد بررسی به صورت مشابه رفتار نمودهبانک اند.به تحویر کشيده 0940در سال 

های بانکی بر اساس نسبت سرمایه قانونی و نسبت سرمایه اهرمی )جداول ها به تفکيک گروهبه این ترتيب ارزیابی وضعيت سرمایه بانک

کشد. وخامت این وضعيت در ارتبا  با نسبت تحویر میسرمایه شبکه بانکی را به (، درجه نامطلوب مشابهی از وضعيت 1و  0شماره 

یک  نامه سرمایه بالیابد اما در م موع سالمت شبکه بانکی از منظر کفایت سرمایه بر اساس رویکرد توافقسرمایه درجه یک کاه  می

 مناسب است.شدت ناشده، به نامه کفایت سرمایه در کشور اجراییکه بر اساس آیين
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 پیشنهادها

 شود:ها از منظر کفایت سرمایه، پيشنهاد میمنظور دستيابی به بهبود و ارتقای پایدار وضعيت سالمت مالی بانک به

 سرمایه نامهآئين پشتوانه به ها،بانک سرمایه کفایت وضعيت ارزیابی در قانونی سررمایه  نسربت  بيشرتر  اهميت به توجه با 

 در هانامهآئين این اجرای قانونی الزام و است شده ابالغ هابانک به 0981 سرال  از که سررمایه  کفایت هاینامهآئين و پایه

 مينهز این در. نماید تنظيم نياز مورد قانونی سرمایه حداقل مقدار از عدول درخحوص مقرراتی مرکزیبانک بانکی، شبکه

 یا و خاص زمانی بازه یک در قانونی سرمایه افزای  الزام مورد در را مقرراتی مرکزیبانک اول، گام در شرود می پيشرنهاد 

 طبقه در هاآن قانونی سرمایه نسبت که هاییبانک( دهیوام فعاليت در هاییم دودیت وضرع ) سرازی اهرم شردت  کاه 

 .نماید وضع گيرد،می قرار سرمایه کم شدت به یا و سرمایه کم

 رارق توجه مورد تواندمی نيز سرريسررتمی نظر از مهم هایبانک سرررمایه کفایت نسرربت با ارتبا  در خاص رویکردی اتخاذ 

 برخورداری یا ها،بانک دیگر فعاليت با زیاد تنيدگی هم در و ارتبا  اندازه، اساس بر تواندمی هابانک این بندیطبقه. گيرد

 زا متفاوت ایسرمایه نسبت سيستمی، نظر از مهم هایبانک گروه این از یک هر برای و شرود  ان ام عملياتی زیاد تنوع از

 . شود گرفته نظر در( درصد 8) شده اعالم قبلی نسبت

 گزارشرری نظارتی، اقدامات اتخاذ بر عالوه و پرداخته فوق هاینسرربت ادواری پای  به گذاری،مقررات از پس مرکزیبانک 

 .  دهد قرار گذاران،سدرده ویژه به نفعان،ذی اختيار در را هابانک سرمایه کفایت موقعيت از

   رد شفافيت. نماید ملزم نفعانذی عموم به سرمایه کفایت فحرلی  گزارش ارائه به را هابانک مرکزی بانک اسرت  ضرروری 

 و بانک گذارانسدرده گذاریسدرده بانک، سهامداران گذاریسررمایه  تحرميم  شردن  عقالیی و بهينه به من ر ، این زمينه

 .شد خواهد بانکی شبکه در موجود نفعانذی ترینمهم عنوان به ها،سدرده ضمانت صندوق ایبيمه پوش 
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 های پژوهشی فهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1939های پژوهشی در سال گزارش

 سيد مهدی برکچيان، سعيد بيات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بينی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترك اجزای شاخص قيمت کااها و خدمات محرفیپي 

 م يد عينيان MBRI-PN-93006 های رونق و رکودوضعيت صنایع در دوره

 ليال م رابی  MBRI-PN-93005 با مروری بر ت ارب سایر کشورهای اسالمی در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها:ارزیابی وضعيت مطالبات غيرجاری 

 ليال م رابی  MBRI-PN-93004 های تأمين مالی اسالمی در کشورهای مختلتمعرفی روش

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 سهنامه سرمایه بال سدر سرمایه مخالت چرخه: سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکيد بر ابعاد فقهیشناسی بازار بينآسيب   MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشينی پول در ایران

 1932های پژوهشی در سال گزارش

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پيشبرد اهداف سياست

 حامد عادلی نيک MBRI-9226 أثير نوسانات متغيرهای کالن اقتحادی بر مطالبات غيرجاری بخ  بانکی؛ رهيافت اقتحادسن یت

( و ارزیابی آن به عنوان سازوکار 0941-0961ها بر بخ  واقعی اقتحاد ایران ) اثرات پویای ح م کل بدهی

 هشداردهنده وقوع ب ران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 0941-0940های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (0940-0941ها )ت ليل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (0940-0941های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 ليال م رابی MBRI-9221 گذاری در اقتحاد جهانی انداز و سرمایهسای در ب ران اقتحادی جهان و ت وات پهای توسعهت ربه بانک

 وهاب قليچ، ليال م رابی MBRI-9220 های ایرانی(کيد بر نق  بانکوضعيت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأ

 لوح ت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتحاد ایران

 دکتر م مداسماعيل توسلی و وهاب قليچ MBRI-9217 ماليات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارم مدی MBRI-9216 ثروت اسالمیمدیریت 

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پيرامون مسأله جبران کاه  ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نيلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهت ليل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسين ميسمی، ليال م رابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوك کوتاه

 برکچيان، سعيد بيات، هومن کرمیسيد مهدی  MBRI-9212 بينی تورم در اقتحاد ایرانجعبه ابزار پي 

 حسين ميسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربام اسبه سود قطعی سدرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (0941و  0984های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حميد قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمين مالی توليدت ليل شاخص

 محعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 بسترهای تشکيل منطقه بهينه پولی بين کشورهای سازمان همکاری اقتحادی )اکو(

 حسين ميسمی MBRI-9206 حاکميت شرکتی، نظارت و مقررات احتياطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پن مين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 وهاب قليچ MBRI-9205 حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی استانداردهای حسابداری و

 ليال م رابی MBRI-9204 زمستانه بانکداری اسالمیهای اسالمی: گزارش سومين روز مدرسه مدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمين مالی: گزارش اولين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی
 های بانکداری و مالی اسالمیتورم و جبران کاه  ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمين جلسه نقد پژوه 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1931های پژوهشی در سال گزارش

 حسين ميسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتحاد اسالمی: گزارش ششمين جلسه نقد پژوه 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 م موعه روایات ربا)بخ  اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نيلی و مرضيه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به ت وات سيستم مالی در ایران

 ليال م رابی MBRI-9106 اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزیساختار بانکداری 

 حسين ميسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قليچ MBRI-9104 تورق چيست؟

 ليال م رابی MBRI-9103 انداز اقتحاد اسالمی بر ب ران مالی جهانیچشم

 ليال م رابی MENA MBRI-9102وضعيت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهيمی MBRI-9101 های پيدای  و سناریوهای آیندهب ران یورو؛ ریشه 

 1930های پژوهشی در سال گزارش

 حسين قضاوی، حسين بازم مدی MBRI-9008 (0941) تابستان  عمليات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نيلی MBRI-9007 (0941)پایيز  شناسی اقتحاد ریاضیکتاب

 سيد صفدر حسينی MBRI-9006 (0941) بهار های دولتی ایرانبازاری در شبکه بانکبرآورد قدرت 

 ابوالفضل اکرمی، پيمان قربانی MBRI-9005 (0941) تابستان های اساسی تغيير واحد پول ملی؛ ت ربه ونزوئالجنبه

 دلم مد روشنحسين معحومی،  MBRI-9004 (0941) تابستان های بيمه سدردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آاشتی MBRI-9003 (0941) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمين مالی شرکت

 وهاب قليچ MBRI-9002 (0941) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسين قضاوی MBRI-9001 (0941) بهار ماليات تورمی دار

 1943در سال های پژوهشی گزارش

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امير حسين امين آزاد، حسين معحومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسيون روسيه

 مهدی من می MBRI-8909 های پولی و قيمت نفتسياست

 هادی حيدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخ  MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 ليال م رابی MBRI-8907  گذاری استانیمحوبه تشکيل مراکز خدمات سرمایه

 مهشيد شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پن م توسعه کشور

 طاهره اکبری آاشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیين

 ترانگ بوی، تاميم بایومی، مترجم: سوفی بيگلری MBRI-8904  اثر خارجی ب ران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقا  جهان

 پرستو ش ری MBRI-8903  نق  یوآن درموفقيت ت اری چين

 کریم زاده، ليال نيلفروشانم يد صامتی، سعيد دائی MBRI-8902  ادوار ت اری و آزمون عليت گرن ر

 اصلحسين ميسمی، م سن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتحادی استفاده از نهاد وقت در تامين مالی خرد اسالمی-سن ی فقهیامکان
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هانوشتیپ   

 ها و مؤسسات اعتباری.نامه سرمایه پایه بانک، آیين06/00/81مورخ  0400بخشنامه شماره مب/بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  - 0
، 14/01/81مورخ  0464های دولتی( و بخشنامه شماره مب/نامه کفایت سرمایه )بانک، آیين14/01/81مورخ  0466بانک مرکزی جمهوری اسرالمی ایران، بخشرنامه شماره مب/   - 1

 های غيردولتی(.ایه )بانکنامه کفایت سرمآیين

 
 شود.های موزون به ریسک م اسبه مینسبت سرمایه قانونی از تقسيم م موع سرمایه درجه یک و دو بر م موع دارایی - 9
 شود.های موزون به ریسک م اسبه مینسبت سرمایه درجه یک از تقسيم سرمایه درجه یک بر م موع دارایی - 9
 شود.ها م اسبه مییک از تقسيم سرمایه درجه یک بر کل دارایی نسبت سرمایه اهرمی درجه - 1
 اند.ها از نمونه مورد بررسی حذف شدهموجود نبوده و در نتي ه این بانک 40بانک فعال شبکه بانکی برای سال  91بانک از  1های مالی اطالعات کامل صورت - 6
 درصد در نظر گرفته شده است. 1درصد و برای نسبت سرمایه اهرمی درجه یک  6رصد، نسبت سرمایه درجه یک د 01آستانه سرمایه زیاد برای نسبت سرمایه قانونی  -  4

 
 درصد در نظر گرفته شده است. 9درصد و برای نسبت سرمایه اهرمی درجه یک نيز  9درصد، نسبت سرمایه درجه یک  8آستانه سرمایه کافی برای نسبت سرمایه قانونی  - 8
 درصد در نظر گرفته شده است. 1درصد و برای نسبت سرمایه اهرمی درجه یک نيز  1درصد، نسبت سرمایه درجه یک  6سرمایه برای نسبت سرمایه قانونی  آستانه کم - 4

 
 اند.بندی شدهسرمایه طبقهشدت کم سرمایه، در گروه به شده برای بخ  کمهای تنظيممقادیر کمتر از آستانه - 01
 ( استخراج شده است.FDICها از الگوی پيشنهادی شرکت فدرال بيمه سدرده )بندی هر یک از نسبتورد استفاده برای طبقههای مآستانه - 00

 

 

 

                                                           


