 )1ریسکهای موضوع فعالیت مؤسسات اعتباری
هایمترتببرفعالیتمؤسساتاعتباریبراساسطبقهبندیمتداولکمیتهبازلبهچهاردستهزیر


ریسک
تقسیممیشوند :

 )1-1ریسک اعتباری
تجهیزوتخصیصمنابعسرمایه گذاریبهفعالیتهایاقتصادیازطریقبازارمالیانجاا میپاذیردکاهباازار
اعتباراتبانكیقسمتیازاینبازاراست.بنابراینیكیازموضوعاتدارایاهمیت،بررسیوارزیاابیریساک
اعتباری(یعنیاحتمالقصوردربازپرداختتسهیالتاعطاییازسویمشتریان) میباشد.اندازهگیریایان
ریسکدرمیانریسکهاییکهبانکدرحیطهوسیععملكردخاودباانروبروساتازاایاااهویا ه ای
برخورداراست .
کاهشوکنترلریسکبهعنوانیكیازعواملمهممؤثربربهبودفرایناداعطاایاعتباارودرنتیجاهبار
عملكردبانكهامطرحاستونقشاساسیدرتداو ارائهتسهیالتوبقایبانکهاومؤسساتمالیدارد .
اکنونمهمترینعاملورشكستایبانكهاریسکاعتباریاسات.اگارمشاتریباهموقاعتعهاداتخاودرا
بازپرداختنكنداینتسهیالتبهصورتمطالباتمعوقبانكیدرمی یدواینامرمواباختاللدرتوزیع
اعتباراتبانكیودرنتیجهاختاللدراقتصادکشورمیشود 
اندازهگیریریسکاعتباریباپیشبینیزیانهایعد بازپرداخاتاعتبااراتوایجاادرابطاهمنطقایباین
ریسکوبازده،امكانبهینهسازیترکیبپرتفاویاعتبااری،قیماتگاذاریدارایایهااوتعیاینسارمایه
اقتصادیبانكهارابهمنظورکاهشهزینههایسرمایهایوحفظتوانرقابتیفراهمونوعیمزیاتنسابی
برایبانكهاومؤسساتاعتباری ایجادمینماید .
هرگونهخسارتناشیازعد پرداختتسهیالتوتعهداتمشتریانوبعبارتیاحتمالبروززیانناشیاز
عد ایفایبموقعتما یاقسمتیازتعهداتناشیازدریافتخدماتاعتباریازسویطرفمقابل(بدالیلیاز
املهعد تمایل،عد تواناییمالی،واودموانعدرانجا تسویه)...ریسکاعتبارینا دارد.از نجائیكه
عمدهداراییهایمؤسسهتسهیالتاعطائیبهمشتریاناستریسکاعتباریمهمترینمخاطرهایاستکه
مؤسسهبا نموااهاست .
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 )1-1-1سیاستها و خطمشیهای اعتباری
خطمشیهاوسیاستهایحاکمبراموراعتباریمؤسسهعبارتنداز :

الف:رعایتکاملمسائلشرعیاهتاعطاءتسهیالت 
ب:رعایتضوابطابالغیازسویبانکمرکزیج.ا.ا 
ج:خلقبیشترینارزشافزودهبرایسپردهگذارانوسهامداران 

د:ارجنهادنبهمنافععامهوتواهبههنجارهایااتماعی 
هاوبرنامههایاقتصادی،ااتماعیوفرهنگدولت 


ه:همسوئیباسیاست
 )2-1-1واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری
الف:معاونتاعتباراتشامل؛ 
کمیتهعالیاعتباری:تصمیمگیریتسهیالتوتعهداتدرباالترینسطحموسسهپسازهیاتمدیرهبانک؛
دایرهارزیابیطرحها:تصمیمگیریتسهیالتوتعهداتدرسطحباالترازکمیتههایاستانی وپایینتراز
کمیتهعالیاعتباری؛ 
دایرهپیایریووصولمطالبات؛
کمیته هایاعتباریاستان:تصمیمگیریتسهیالتوتعهداتدرسطحباالترازشعبوپایینترازدایره
ارزیابیطرحها
کمیته هایاعتباریشعب:تصمیمگیریتسهیالتوتعهداتدرسطحاختیاراتشعبباتواهبهدراات
نها؛
ب:مدیریتریسک؛درایارکانیبهشرحزیراست:
کمیتهعالیریسکباعضویتنمایندههیئتمدیرههایمختلفوبرمبنایمفادپیماننامهبازلومدلهای زمون


محاسباتمربوطبهریسک
مدیریتریسک
رادراختیارواحدهایذیربطقرارمیدهد .

بحرانبهدقترصدنمودهواطالعاتالز 
 )3-1-1حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیالت و تعهدات
الف  :حدود اختیارات شعب مؤسسه اهت پرداخت تسهیالت براساس موقعیت اغرافیایی ،میزان منابع،
نسبت مطالبات غیرااری و دراه شعبه توسط مدیران شعب استان تعیین می گردد .ضمناً پرداخت
تسهیالت در شعب با تصویب کمیته اعتباری شعبه که اعضاء  ن ،رئیس شعبه ،معاون شعبه و مسئول
اعتباراتمیباشد،صورتمیگیرد.تسهیالتبیشازسقفتعیینشدهپسازارسالپروندهبهمدیریت

شعباستانوپسازتصویبکمیتهاعتباریاستانقابلپرداختمیباشد .
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ب:هرگونهمجوزپرداختیدراستانهاکهبیشازسقفاختیاراتمسئولینشعبهودرحداختیارمدیریت

شعب استان باشد پس از تصویب کمیته اعتبارات استان که اعضاء  ن شامل مدیر شعب استان تهران،
کارشناساعتبارات،کارشناسمالیوکارشناسحقوقیوکارشناسبازاریابیمیباشدصورتمیگیرد .

ج  :پروندههایتسهیالتیبیشازسقفاختیارمدیریتشعباستانبهمعاونتاعتباراتارسالمیشود
پروندههایارسالیپسازانجا کارشناسیهایالز واعتبارسنجیدرکمیتهعالیاعتباراتمطرحمیگردد

اعضاءکمیتهعالیاعتبارتعبارتنداز :
نماینده هیئت مدیره(رئیس هیئت مدیره) ،نماینده مدیرعامل و معاونت اعتبارات و تسهیالت ،
معاونمالی ،معاونتبازاریابی،مدیریتحقوقی .
 )4-1-1میزان پذیرش ریسک اعتباری
میزانپذیرشریسکاعتباریدرچارچوباختیاراتومصوباتهیئتمدیرهمیباشد .
 )5-1-1میزان و وضعیت تمرکز تسهیالت و تعهدات به تفکیک گروههای مختلف مشتریان،
بخشهای اقتصادی ،مناطق جغرافیایی و نظایر آن
-1پرداختتسهیالتموسسهباضوابطزیرانجا میشود:
الف:پرداخت تسهیالت در قالب کلیه عقود اسالمی برابر ضوابط بانک مرکزی با رعایت نرخ های مربوط به
عقودمبادلهایومشارکتی
ب:پرداختقرض الحسنه براساس ضوابط بانک مرکزی در زمینه های ازدواج ،تعمیرات،ودیعه مسكن ،هزینه
درمانورفعاحتیاااتضروری.
ج:پرداختتسهیالتدرقالبطرحهایتسهیالتیمصوبموسسه
-2حد مجاز پرداخت تسهیالت پس از کسر میزان نقدینای مورد نیاز شعب و سپرده های قانونی بانک
مرکزیومدنظرقرارادنبرنامههاوسیاستهایااریموسسهوضوابطبانکمرکزیباتواهبهوضعیت
اقتصادیوااتماعیوفرهنایهراستاندرابتدایسالبهاستانابالغمیگرد .
 )6-1-1فرآیند اعتبارسنجی مشتریان
همچنینعملكردمتقاضیاناخذاستعال از
)1بمنظوربررسیوضعیتمالیمشتریان،شخصیت،ظرفیتو 
هایزیرنیزصورتمیپذیرد :


سامانه
الف:سامانهاعتبارسنجیسنجشاعتبارایرانیان 
ب:سامانهاستعال چکبرگشتی 
ج:سامانهثبتاحوالوروزنامهرسمی 
د:سامانهاستعال بدهی 
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قانونمالیاتهایمستقیم 

ه:سامانهاستعال ماده181
و:سامانهذینفعواحد،تعهداتوتسهیالتکالنواشخاصمرتبط 
ز:سامانهکارتبازرگانی 
ح:سامانهاحرازصالحیتپیمانكاران 
)2تحلیلاستعال هایفوقوبررسیکارشناسی 
)تهیهگزارشهایکارشناسیازوضعیتمتقاضی 
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)4بكارگیریکارشناسانرسمیدادگستریدرامورارزیابیوثایقو ...
 )7-1-1روش سنجش ریسک اعتباری
به طور کلی واحدهای اارایی مدیریت ریسک با در نظر گرفتن پنج شاخص برای تعین دراه ریسک
اعتباریاقدا مینماید.
-1نسبتمطالباتمعوقوسررسیدگذشتهبهکلتسهیالت
-2نسبتذخیرهاحتیاطیساالنهزیانتسهیالتبهكلتسهیالتویاکلحقوقصاحبانسها
-3نسبتذخیرهمطالباتمشكوكالوصولبهکلذخایر.
-4نسبتمطالباتسوختشدهبهکلوا ها
-5نسبتدراییهایتحققنیافتهبهکلتسهیالت 
 )8-1-1میزان سرمایه الزم برای پوشش ریسک اعتباری
عالوه بر معاونت مالی واحد مدیریت ریسک میزان سرمایه الز برای پوشش ریسک عتباری را طبق مدل
مینماید .
هاییکهتوسطکمیتهبازلرائهشدهبهطوراداگانهمحاسبه 
 )9-1-1روشهای کاهش ریسک اعتباری
الف:باعنایتبهاینكهیكیازعواملعمدهدرافزایشمطالباتسیستمبانكینقصدرانجا اعتبارسنجی
است،عاملدیاریکهمیتوانداز افزایشمطالباتغیرااریمؤسسهالوگیرینمودهوبهتعبیریریسک

اعتباری را کاهش دهد عالوه بر اعتبارسنجی نظارت صحیح بر نحوه و محل مصرف تسهیالت اعطائی
میباشدکهدراینخصوصفر ینداعتبارسنجیمؤسسهازشرایطقابلقبولیبرخورداربودهونظارتهای

یمصرفتسهیالتنیزبعملمی ید .

الز درخصوصچاونا
بینیهای الز قبل از اعطای تسهیالت میزان و نحوه اخذ وثایق نیز میتواند موابات
ب :عالوه بر پیش 
کاهش ریسک اعتباری را فراهم نماید لذا وثایق دریافتی مؤسسه اهت اعطای تسهیالت به شرح زیر
گذاریوطبقهبندیگردیدهاست :


اولویت
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نامههایبانكیودسترسیبه
هاینقدیشاملانواعسپرده،اوراقمشارکت،گواهیسپرده،ضمانت 

)1گروه
ترینطرقوصولاقساطمیباشد .


حقوقافراداامعههدفکهیكیازمطمئن
)2وثایقغیرمنقولمسكونیوسهلالبیع 
)3سایروثایقازقبیلقراردادهایالز االارا،سفته،قبضانباروسها شرکتهایپذیرفتهشدهدربورسو
فرابورس 
)4تضمینصندوقضمانتصادرات 
)5تضمینصندوقضمانتصنایعکوچک 
)ترکیبیازدویاچندموردازوثایقفوقالذکر 

1
ج) میزان و نحوه دریافت وثایق نیز از دیار عوامل کاهنده ریسک اعتباری میباشد که مؤسسه برای
بخشازاهتبازگشتمنابعپیشبینی


طمناسبیراازدیدمشتریوشرایطاطمینان
مخاطبانخودشرای
نمودهاست .
د)عالوهبرمواردفوقیكیازبرنامههایدردستاقدا مؤسسهاستفادهازبیمهاعتباریمیباشدکهدر

صورتدرخواستورضایتمشتریباپرداختحقبیمهبازگشتاقساطمؤسسهتوسطبیمهتضمینگردید
ومشترینیازیبهمعرفیضامنیاارائهوثیقهنخواهدداشت .
 )11-1-1معیارهای دریافت وثایق برای اقالم در معرض ریسک اعتباری
تعین میزان و معیار دریافت وثایق باتواه به میزان نقدشوندگی هریک در کمیته عالی اعتبارات بررسی و با
تصویبهیاتمدیرهقابلیتااراییمیابد .
 )11-1-1ساز و کارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری
میزان و ترکیب پرتفوی موسسه با تواه به شاخص ریسک های متداول و دستورالعمل های ابالغی دقیقاً
تحتبررسیبودهوتغیراتالز متناسبباشرایطاقتصادیاامعهدرخصوص نصورتمیپذیرد.
 )12-1-1نحوه مدیریت تسهیالت غیرجاری و میزان ذخایر مربوط به آنها
همانطوریکهقبالًتوضیحدادهشدهاقداماتپیشایرانهباعثمیشودکهمیزانمطالباتغیرااریموسسه
ازحدقابلقبولیفراترنرودمعالوصفبهمنظوروصولسریعمطالباتغیرااریوبازگشتبهموقعمنابع
اقداماتیبهشرحزیرصورتگرفته:
الف –کمیته های پیایری وصول مطالبات غیر ااری بر اساس مفاد تصویبنامه هیات وزیران به شماره
 88/105278مورخ  1388/78/18به شرح زیر تشكیل گردیده و اقدامات انجا شده میزان مطالبات غیر
ااریووصول نبهصورتروزانهمانیتورنمودهوبهصورتماهیانهرصدوگزارشمینماید.
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 -1اعضای کمیته اعتبارات عبارتند از کمیته عالی پیایری وصول مطالبات غیر ااری با عضویت رییس
هیاتمدیرهومعاونتاعتباراتوتسهیالت،معاونتمالیومدیریتحقوقیومعاونتبازرسیوحسابرسی
 -2کمیته های پیایری وصول مطالبات غیر ااری استانی با عضویت مدیر شعب استان ،مسئول اعتبارات،
مسئولمالیوحقوقیاستانتشكیلشدهاست.
 -3به طور کلی کمیته های پیایری وصول مطالبات غیر ااری موظفند حداقل هر  15روزه یک السه
برگزارنمودهواقداماتصورتگرفتهراتجزیهوتحلیلوتصمیممناسبرادراهتکاهشوصولمطالبات
غیرااریموسسهاتخاذنماید.
-4انجا اقداماتاولیهاهتراهاندازینر افزارپیایریوصولمطالبات
-5برگزاریهمایشهاودورههایکاربردی 
 )2-1ریسک نقدینگی
یهگذاریهابواودمی یدوبانک

ریسکنقدینایدراثرفاصلهزمانیبینسررسیدتعهداتوسررسیدسرما
راباخطرکمبودنقدینایدرایفایتعهداتکوتاهمدتخودموااهمیکند .
 )1-2-1سیاستها و خطمشیهای مدیریت ریسک نقدینگی
مؤسسه اعتباری کوثر با هدف ناهداری سطح مناسبی از نقدینای اهت پاسخاویی به اریانات نقدی
مشیهایخودرا
هاوخط 


خروایغیرمنتظرهوااتنابازتأمینواوهباهزینههایقابلمالحظهسیاست
بهشرحزیرتعییننمودهاست :
)1پایشمستمروضعیتنقدینای،اقال عمدهمنابعومصارفووضعیتتحققاهدافمربوطه 
)2ارزیابیوپایشتأثیرمتغیرهایاقتصادیبروضعیتمنابعومصارفمؤسسه 
) 3رصدرفتارسپردههایمشتریانکالنبانکباتواهبهتأثیراتشانبروضعیتنقدینایبانک 
)4استفادهازاداولشكافنقدینایایستاوپویاکهبتواندبرمبنایطبقاتمختلفزمانیوضعیتنقدینای
بانکرانشاندهد .
)5مؤسسهبااستفادهاز زمونبحرانوتحلیلسناریوهایچندگانهوبرمبنایاداولشكافنقدینایمیزان
نقدینایموردنیازراارزیابیخواهدنمود .
 )2-2-1واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی
الف:معاونتمالی 
معاونت مالی به صورت دورهای ضمن بررسی وضعیت نقدینای بانک در قالب گزارشات منابع و مصارف،
هایاذبشدهومصارفرادرمقایسهبااهدافمدنظررصدوبررسیمینماید.همچنین


وضعیتسپرده
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عواملکلیدیتأثیرگذاربرروندمنابعومصارفورفتارسپردهایمشتریانعمدهمؤسسهرانیزارزیابیو

ارشدمؤسسهارائهمیدهد .

گزارشاتالز رابهمدیران
ب:مدیریتریسک 
باتواهبهاینكهبرنامهاندازهگیریریسکنقدینایبرمبنایتحلیلشكافدرحالانجا بودهوبانهایی

گیریریسکنقدینایبرمبنایروشهاییچون(CFARاریاناتواوهدرمعرض

شدنواستقرار ن ،
اندازه
خطر)وتحلیلسناریووانجا  زمونبحرانانجا خواهدشد .
 )3-2-1روش سنجش ریسک نقدینگی(شامل مبانی و مفروضات)
درحالحاضرمؤسسهبرمبنایمحاسبهوتحلیلروندنسبتهاینقدینایاقدا بهارزیابیریسکنقدینای

خودمینماید،دراینارتباطوبمنظورارزیابیدقیقریسکنقدینایبرنامهمحاسبهشكافنقدینایدردو

حالتایستاوپویاوانجا  زمونبحراناهتارزیابیوضعیتنقدینایمؤسسهدرشرایطبدبینانهودر
دستاقدا میباشد .
 )4-2-1سازوکارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی
رسطحمناطقومحاسبهنسبتهاینقدینایوپایشوضعیت

)1استخراجادولوضعیتمنابعومصارفد
نها 

هاوسرفصلهایتأثیرگذار


)درسطحکالناستخراجادولوضعیتنقدینایبانکوپایشمستمرنسبت
2
بر ن 
 ) 3اقدا در اهت استخراج ادول شكاف نقدینای بانک براساس طبقات مختلف زمانی و با لحاظ کلیه
ازئیات واوه در دوحالت ایستا و پویا که در  ن امكان ارزیابی کلیه اریانات مورد انتظار 
(اقال باالوپایینخط)فراهمخواهدشد .
 )3-1ریسک بازار
ریسکدراثرنوساناتوافتقیمتسرمایهگذاریهایمتأثرازبازارمانندقیمتسها شرکتهاودیار
داراییهابواودمی یدوبانکراباخطرکمبودسرمایهوازدسترفتناطمینانمرد روبرومیکند .

 )1-3-1روش سنجش ریسک بازار
ریزیهایالز رااهتاستفاده
مؤسسهاهتتخمینمیزانزیانموردانتظارازمحلمعامالتسها برنامه 
از روشهای ارزش درمعرض ریسک VaRانجا تا مطابق با ن بتوانحدودمجاز را تعیین نموده و در
نتیجه نسها شرکتهاباریسکباالشناساییوهشدارهایالز درخصوصسرمایهگذاریدر نهاداده
میشود.ارزشدرمعرضریسککهسرمایهدرمعرضریسکنیزنامیدهمیشود،مبلغیازارزشپرتفوی
یاداراییرامشخصمیکندکهانتظارمیرودطیدورهزمانیمشخص وتامیزاناحتمالیمعین،ازدست
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برود.مثالًیکبانکممكناستاعال کندارزشدرمعرضریسکروزانهخریدوفروشپرتفویبانک،در
سطحاطمینان 55درصد 17،میلیوناست.واینیعنیتنهادر 5مورداز 177معاملهروزانهممكناست
روشهایمحاسبهارزشدرمعرضریسکبهدونوعپارامتریکو
زیانیبیشاز 17میلیوناتفاقبیفتد .
ناپارامتریک تقسیم می شود .روش پارامتریک به روش واریانس-کوواریانس و برخی روش های تحلیلی
خالصه میشود و روش ناپارامتریک نیز شاملشبیهسازی تاریخی وشبیهسازی مونت کارلو است .روش
نروشغیرپارامتریکبودهونیازیبهپیشفرضدرموردتوزیعاحتمالبازده

شبیهسازیتاریخیسادهتری

داراییهایاداراییهایمالیواودندارد.بنابرایناینروشمدلندارد.دراینروشفرضبرایناستکه
رفتاربازدهیمالیمانندرفتارگذشته ناستوتوزیعاحتمالبازدهدرگذشتهعیناًتوسطاحتمال تی
داراییمالینیزاستوروندتغییراتقیمتدرگذشتهدر یندهنیزادامهخواهدداشت.بهعبارتدیار
تغییر پارامترهای بازار در گذشته مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر  ن اساس پرتفوی مواود نیز مشابه
تغییراتگذشتهارزیابیوریسک نمحاسبهمیشود .
 )4-1ریسک عملیاتی
ریسک عملیاتی در اثر تقلب ،سهلانااری مشكالت فن  وری ،عد اارای بموقع وظایف و غیره بواود 
می یدوبانکراباخطرخدشهدارشدنشهرتومسائلقانونیروبهرومیکند .
 )1-4-1اقدامات انجام شده در مورد ریسک عملیاتی
هابرعملیاتمؤسسهدرسالهایاخیر

باتواهبهاهمیتریسکنقدینایوریسکاعتباریوتأثیرزیاد ن
بیشتراقداماتمدیریتریسکبررویاندازهگیریریسکهایمذکورمتمرکزشدهولذااقداماتانجا شده
درموردریسکعملیاتیناچیزبودهاست.باتواهبهالزاماتبانکمرکزیوبمنظورپایشریسکعملیاتی
مؤسسهدرسالمالیموردگزارشاقداماتاولیهدراهتاندازهگیریریسکعملیاتیرادردستورکارقرار
دادهکهتاپایانسالمالیبهامعبندینهاییخواهدرسید .

 )2-4-1واحدهای اجرایی مدیریت ریسک عملیاتی
الف:معاونتنظارتی؛واحدهایمبارزهباپولشویی،حسابرسی ومونیتورینگ ازاینمعاونتدرخصوصرصد 
مینمایند .
ریسکهایعملیاتیمرتبطباحوزهفعالیتخود،اقدا  

ومبارزهبا
 )3-4-1روش سنجش ریسک عملیاتی
سرمایهموردنیازبرایپوششریسکعملیاتی=میاناینمجموعتمامیدر مدهایسهسالاخیر× %15
داراییهایموزونبهریسکعملیاتی=سرمایهموردنیازبرایپوششریسکعملیاتی× %12/5
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 )2شاخصهای تعیین کننده ریسک مؤسسات اعتباری
 )1-2مدیریت ریسک نقدینگی
 )1-1-2نسبت پوشش نقدینگی()LCR
میباشد .
ایننسبتبیانارواودمقدارکافیداراییباکیفیتدرافقزمانییکماهه 
دارایی های با کیفیت
اریان نقدی ورودی در یک ماه

اریان نقدی خروای در یک ماه

این نسبت میبایست بزرگتر مساوی  177درصد و یا حداقل برابر   17درصد باشد .
(بخشنامهشماره51/251781مورخ1351/78/5بانکمرکزیج.ا.ا) 


 )2-1-2نسبت خالص تأمین مالی با ثبات ()NSFR
ایننسبتبیانارواودمقدارکافیداراییباکیفیتدرافقزمانییکسالهمیباشدواهتمدیریتبهینه

میبایستحداقلبرابر177درصدباشد .
ریسکنقدینای 
تاکنونبخشنامهایدرخصوصایننسبتازسویبانکمرکزیابالغنشدهاست .

 )2-2نسبت کفایت سرمایه
هایسنجشریسکمؤسساتاعتباری،شاخصنسبتکفایتسرمایهمیباشدکه


ترینشاخص

یكیازمهم
براساسفرمولزیرمحاسبهمیشود :


مجموع سرمایه نظارتی
مجموع داراییهای موزون شده به ریسک بازار،عملیاتی و اعتباری

=کفایتسرمایه 

نحوهمحاسبهشاخص"نسبتکفایتسرمایه" براساسبخشنامهشماره 51/111550مورخ 1351/74/10
صورتخواهدپذیرفتکهدراینخصوصیک

بانکمرکزیج.ا.ابراساسسالمالیمنتهیبه1350/12/25
سامانهاطالعاتیاهتگزارشدهیدرمقاطعزمانیمناسبدردستطراحیواقدا است .

نتیجهایننسبتاهتمدیریتریسکهایبازار،عملیاتیواعتباریصورتمیپذیردوطبقکمیتهبال

بایستدرشرایطبحرانیبانکهاحداقل 8درصد،درشرایطنرمال 17/5درصدودرشرایطرونق13


می
درصدباشد.درکشورماوطبقبخشنامهبانکمرکزیحاصلایننسبت8درصدتعیینشدهاست .



9

