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 گفتارپیش

 یگواه از جا رویون در گردش پوو  و ثوروت جامعوه برعهوده دارنود و از ا      ایکنندهييننقش تع یو خدمات یبه عنوان موسسات مال هابانک

 یشو افوزا  یمختلف اقتصواد  یهادر رشد بخش تواندیم هابانکمطلوب و موثر  يتفعال رویندر اقتصاد هر کشور برخوردارند. از ا اییژهو

ماننود   یبوا مقاصود گونواگون    هوا بانوک  يو  و تحل یوه هر کشور، تجز ینظام بانک درگذارد. یبر جا یآثار مهم وليداتت يفیو ک یسطح کم

از  یو آثوار مخورب ناشو    يور اخ یضمن آنکه تجربه وقوع بحران مال گيرد،یصورت م ییکارا و عملکرد یابیارز ی،سهام، سودآور يابیارزش

 را آشکار ساخته است. یتر به مقوله سالمت بانکيشتوجه هرچه ب يتاقتصاد، اهم یبه بخش واقع یانتقا  بحران از بخش پول

المللی سالمت سيسوت  بوانکی ایوران بوه تفکيوک      های بينتانداردهای مختلف و بر اساس اسدر این گزارش، با توجه به شاخص

هوای  گردد. گزارش حاضر در سه فص  تهيه شده است. پس از مقدمه در فص  او  ،در فص  دوم نسوبت های همگن بررسی میگروه

هوای کملوز ،   شواخص  بور اسواس   هوا بانوک سالمت بانکی برای هر بانک محاسبه و تحلي  شد و در  فص  سوم  عالوه بر رتبه بندی 

 های سالمت بانکی ارائه گردید. پيشنهادهایی جهت بهبود شاخص

جا الزم است از آقایان دکتر فرهاد نيلی و دکتر جهانگير بيابانی که نظارت بور حسون تودوین ایون گوزارش را بور عهوده        در این

سسه عالی بانکداری ایران که اقالم ترازنامه و سود و اند و محققاً پيشنهادات ایشان بر غنای گزارش افزوده است و همچنين موداشته

 آوری و در اختيار پژوهشکده پولی و بانکی قرار داده است، تقدیر و تشکر گردد.را گرد هابانکزیان 

مندان به مباحث بانکی، مسئولين و کارشناسوان قورار گيورد و نقطوه شوروعی      اميد است انتشار این گزارش مورد استفاده عالقه

 های تکميلی در این زمينه باشد.ی پژوهشبرا
 

 اعظم احمدیان

 پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
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 مقدمه

 یگواه از جا رویون در گردش پو  و ثروت جامعه برعهده دارنود و از ا  ایکنندهييننقش تع یو خدمات یبه عنوان موسسات مال هابانک

و  یمختلوف اقتصواد   یهوا در رشود بخوش   تواندیم هابانکمطلوب و موثر  يتفعال رویندر اقتصاد هر کشور برخوردارند. از ا اییژهو

 گذارد. یبر جا یآثار مهم ليداتتو يفیو ک یسطح کم یشافزا

 ییعملکورد، کوارا   یابیارز ی،سهام، سودآور يابیمانند ارزش یبا مقاصد گوناگون هابانک ي و تحل یههر کشور، تجز ینظام بانک در

 یبوه بخوش واقعو    یاز انتقا  بحران از بخوش پوول   یو آثار مخرب ناش يراخ یضمن آنکه تجربه وقوع بحران مال گيرد،یو... صورت م

 آشکار ساخته است. سالمت بانکی راتر به مقوله يشتوجه هرچه ب يتاقتصاد، اهم

در ایون گوزارش سوعی موی شوود        ها یکی از مراحو  مهو  و کليودی اسوت.    در بررسی سالمت بانکی، انتخاب و تعيين شاخص

اب شوند که سالمت شبکه بانکی کشور بررسی و تحلي  شود. بوه عبوارتی معيارهوای انتخواب شوده      شاخصها و معيارها طوری انتخ

نشانگر شاخص های سالمت بانکی شبکه بانکی در حوزه های کفایت سرمایه، کيفيت دارایی، نقدینگی، سوودآوری و حساسويت بوه    

 .   ود می باشدریسک بازار به حسووواب می آیند و در آینده نيز قابليت گسترش آنها موج

( سالمت بوانکی  Coreهایی عمده)در تهيه این مجموعه با تأکيد بر معيارهای کمی در انتخاب شاخص ها سعی گردیده از معيار

ایون گوزارش بوا     و یا بانک را به بهترین نحو منعکس سازد. عملکرد و وضعيت مالی و اعتباری شبکه بانکی "استفاده شود که نتيجتا

به عنوان یک سيست  هشدار دهنده سریع به دنبا  ارزیابی وضعيت سالمت شبکه بوانکی و هور یوک از     0لگوی کملزمبنا قرار دادن ا

حساسيت  ها، مدیریت، بازدهی و سودآوری ، نقدینگی وسرمایه، کيفيت دارایی کيفيتاست. بدین منظور معيارهای  ی کشورهابانک

مطرح نمود و بانک تسویه  2(2111اند. همانطور که ایوانز)عملکرد  درنظر گرفته شدههای ارزیابی به عنوان شاخص به ریسووک بازار

بين المللی نيز با استفاده از شاخصهای معرفی شده توسط ایوانز تأیيد نموده است، شاخصهای کملز می توانند نقوا  اصولی آسوي     

وضيح دهند. از طرف دیگور ایون شاخصوها موی تواننود بوه       پذیری سيست  بانکی را به خوبی شناسایی کرده و دالی  مربوطه را نيز ت

ی مشک  دار به مقامات نظارت بانکی هشدار دهند. عالوه بر آن این معيار قابليوت کواربرد   هابانکعنوان یک معيار کلی در شناسایی 

 ای است.و اعتبار ویژه دارای اهميت هابانکبه صورت انفرادی و یا در قال  گروه های همگن بانکی را دارد و در رتبه بندی 

شاخص های ارزیابی با توجه به محدویت آمار و اطالعات، مطابقت با قوانين و مقررات و به عنوان نمواگری از وضوعيت سوالمت    

 ی کشور به شرح ذی  انتخاب گردیده است:هابانکمالی 

 

0- CAMELS 

2- (evans, Owen; M.Leone,Alfredo; Gill, Mahinder and Hibers, Paul 2000) 
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 های سالمت بانکیمعرفی شاخص -0جدو  

 نسبت مالی بانکیهای سالمت شاخص

 های از نظر ریسکی موزون شدهنسبت سرمایه به دارایی کفایت سرمایه

 کیفیت دارایی
 به ک  تسهيالت جارینسبت مانده مطالبات غير 

 تسهيالت غير جاری به سرمایه پایه

 تسهيالت بخشی به ک  تسهيالت

 یریتمد

 سپرده شع  به پرسن  و شع 

 شع  به پرسن  و شع  يالتتسه

 شع  به پرسن  و شع  هزینه

 شع  به پرسن  و شع  سود

 به ک  سپرده تسهيالت

 یآورسود

 ییبازده دارا

 یهسرما بازده

   ياتیعمل حاشيه

 سود حاشيه

 ینگینقد

 نقد به ک  سپرده   ییدارا

 به ک  سپرده   یگذار یهسرما سپرده

 فرار به ک  سپرده سپرده

 پوشش نوسانات نسبت

 کوتاه مدت یپوشش بده نسبت

 پر نوسان یبده نسبت

 بازار یسکبه ر یتحساس
 به نرخ ارز يتحساس

 به نرخ بهره حساسيت

 سهام يمتبه ق حساسيت

هوای سوالمت بوانکی از    بررسی و تحلي  گردیده است. برای سواخت شواخص   0340-0341های مذکور در دوره زمانی شاخص

شود، استفاده شده است. از آنجوا کوه   که هر ساله توسط موسسه عالی بانکداری ایران منتشر می هابانکاقالم ترازنامه و سود و زیان 

ی خصوصوی،  هوا بانکتواند بر عملکرد آن اثرگذار باشد، در این گزارش شبکه بانکی کشور به چهار گروه همگن ساختار هر بانک می

 ،0هوا بانوک جود در سایت بانک مرکزی بخوش نظوارت بور    خصوصی شده، دولتی و تخصصی تقسي  شده است. براساس اطالعات مو

 باشد.ی هر گروه همگن به شرح ذی  میهابانک

 

0- WWW.Cbi.ir/simplelist/1541aspx  
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زموين، حکموت   خصوصی: اقتصاد نوین، انصار، پارسيان، پاسارگاد، آینده، دی، سوامان، سورمایه، سوينا، شوهر، کوارآفرین، ایوران      

 ایرانيان، قوامين، گردشگری

 فاه کارگرانشده: تجارت، صادرات، ملت، رخصوصی

 الحسنه مهردولتی: سپه، ملی، پست بانک، قرض

 تخصصی: صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون

الحسنه است که به صورت مجوزا بایود بررسوی    ی قرضهابانکبندی بانک مرکزی، جزء الحسنه مهر بر اساس دستهبانک قرض 

الحسنه )نظير بانک رسالت( در دسترس نبود، این بانک به عنوان یک بانوک  ی قرضهابانکسایر  شود. اما با توجه به اینکه آماری از

ی دولتوی  هوا بانوک ی دولتی به خاطر تأمين مالی اوليوه آن از سووی   هابانکدولتی بررسی شده است. دلي  قرار گرفتن آن در گروه 

 است. 

 گزارش حاضر به دنبا  پاسخگویی به سواالت زیر است:

 با گروه همگون   یسهدر مقا یسکیر هایییاز وجود دارا یناش یسکپوشش ر یبرا یکاف یهاز سرما ی کشورهابانک یاآ

 ؟هستند برخوردار

 ی هوا بانوک ی هو  گوروه خوود و از طورف دیگور      هوا بانوک  بوا  یسهدر مقاهر بانک  ینگی، آیانقد یهابا توجه به نسبت

 هوا بانک یا؟ آهستند برخوردار یحا  و آت يازهایبرطرف نمودن ن یبرا یکاف یمنابع مالاز  های همگن با یکدیگرگروه

 را بانوک  یموال  يوت و موقع يوات بور عمل  منفوی بدون اثر  ینگینقد يازهایبرآوردن ن  ییبا گروه همگن توانا یسهدر مقا

 د؟ندار

 بيانگر موفقيت آنها در کنتر  ریسک اعتباری است؟ هابانک ییدارا يفيتک یاآ  

 یجواد موازنه مناسو  در ا  یجاداز نظر ا يت آنهاموفق يانگرب ی کشورهابانکدر  یریتمد يفيتک یهاشاخص یبررس یاآ 

   باشد؟یم ینههز ي سود و ترک

 یوا آ باشود؟ یمو  يوات آنهوا  متناس  با سوطح عمل  هابانک هایینهسطوح مخارج و هز یاآ یبا توجه به شاخص سودآور 

 ؟هستندبرخوردار  یاز ثبات درآمد هابانک

 تا چه حد از سياستهای بانک مرکزی در مورد نورخ بهوره و    هابانکهای حساسيت به ریسک بازار، با توجه به شاخص

 اند؟نرخ ارز تأثير پذیرفته

 های سالمت بانکی کدامند؟های مه  پيشروی صنعت بانکی کشور با توجه به شاخصچالش 

زیور فصو  تحليو  شوده      4های سالمت بانکی در فص  دوم و تحت اخصبرای پاسخگویی به سواالت مذکور، پس از مقدمه، ش

ی کشور صورت گرفته اسوت، عوالوه بور آن در ایون بخوش      هابانکاست. در بخش پایانی نيز به دو روش ساده و ترکيبی، رتبه بندی

 های مه  صنعت بانکی کشور بيان گردیده است.چالش

 ارزیوابی عملکورد صونعت بوانکی ایوران،       "نکتوه او  اینکوه در گوزارش    در مورد گزارش حاضور دو نکتوه شوایان ذکور اسوت.      
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 شاخصهای کفایت سرمایه، کيفيت دارایی و مدیریت از ک  شاخصهای سالمت بوانکی بوه صوورت پراکنوده موورد       0"0384-0341

بود. در این گزارش سعی  هابانکبررسی قرار گرفت و عمده گزارش مربو  به تحلي  سبد دارایی، بدهی، سود و زیان و سه  از بازار 

شده است با توجه به اهميت بررسی شاخصهای سالمت بانکی، به صورت کام  به تحلي  شاخصهای مذکور پرداخته شود و بررسوی  

در گزارشهای مجزا ارائه گردد. نکته دوم اینکه هر  هابانکسبد دارایی، بدهی، سود و زیان و همچنين بررسی سه  از بازار هر یک از 

ی کشور هر سا  اقالم ترازنامه و سود و زیان خود را تعدی  می نمایند. این امر قطعاً بر مقدار عددی شاخصها اثرگذار هابانکک از ی

ارزیوابی عملکورد صونعت     "خواهد بود . به همين دلي  ممکن است، مقدار عددی برخی از شاخصوها در گوزارش حاضور و گوزارش     

 اوت باشند.متف "0341-0384بانکداری ایران، 
 

 

، پژوهشوکده پوولی و   0342، بهار 22مقاله کاری، شماره  ، "( 0341و  0384عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سالهای ارزیابی "احمدیان، اعظ ،  -0

 بانکی.

 



 

 

 
 

 

 

 فصل دوم

 
 های سالمت بانکیشاخص
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 های سالمت بانکیشاخص

 های بانکیو گروه هابانکهای سالمت بانکی به تفکیک شاخص مقایسه. 1

دارای  هوا بانوک ای برخووردار اسوت.   العواده گری مالی دارد از اهميت فوقیک سيست  بانکی سال  به دلي  نقش مهمی که در واسطه

اندازها، تخصيص منابع و فراه  نمودن نقودینگی و خودمات پرداخوت هسوتند کوه در      تأثيرات خارجی مثبت از قبي  گردآوری پس

باشود.  کننوده موالی موی   ما که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه یافته هستند، عمده تأمينکشورهای در حا  توسعه از جمله کشور 

گذاری ها، با ریسک قيمتهای مختلفی مواجه هستند. از جمله اینکه در سمت داراییها با ریسکها و بدهیدر سمت دارایی هابانک

 نيز با ریسک اعتماد مشتریان مواجه هستند.ها ها، ریسک اعتباری و ریسک نقدشوندگی و در سمت بدهیپروژه

هوای سوالمت بوانکی دارای    های مختلفی که یک بانک با آن مواجه است، شناسایی و پایش شاخصبنابراین  با توجه به ریسک

اهميت است. در واقعی این شناخت و پایش عالوه بر کمک به سياستگذاران، موواردی همچوون بهبوود عملکورد نيروهوای بوازار در       

دهی و شناخت مشکالت بالقوه در مراح  اوليه، به منظور جلوگيری و کواهش احتموا  وقووع    گذاری و وامجریان تصميمات سرمایه

 های ناگهانی و نهایتاً بهبود جریان تخصيص منابع مالی را در بر دارد.شوك

اساس معيارهای کملز در دوره زموانی  های سالمت بانکی بر با توجه به اهميت موضوع در این بخش به تحلي  و بررسی شاخص

هوا(  بر حس  اندازه بانک )ميزان دارایوی  هابانکپردازی . با توجه به اهميت اندازه بانک در عملکرد بانک ابتدا رتبه می 0341-0340

ی ایران از نظر ساختار و نوع مالکيت ممکن است دارایی هابانکبيان شده است. از آنجا که  2در جدو  شماره  0340در پایان سا  

ی هوا بانوک به چهار گروه همگن،  هابانکها بر نحوه عملکرد آنها موثر است، بنابراین در این گزارش هایی باشند که این تفاوتتفاوت

 شوند.شده، دولتی و تخصصی تقسي  میخصوصی، خصوصی

ها در گروه همگون و در شوبکه بوانکی کشوور دارای     شود، بانک ملت از نظر داراییمشاهده می 2همانطور که در جدو  شماره 

هوای  درصودی در دارایوی   12ای رتبه چهارم را داشته است. نکته حائز اهميت رشد رتبه او  می باشد، اما از نظر درآمد خالص بهره

برابوری در مطالبوات از بانوک     9/0و  هابانکمطالبات از برابری در  2برابری در تسهيالت اعطایی،  9/0این بانک که ناشی از افزایش 

 باشد.مرکزی می
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 ، ميليارد ریا (0340)سا   بر اساس ميزان دارایی هابانکرتبه  -2جدو  

رتبه در  نام بانک

شبکه 

 بانکی

رتبه در 

 گروه همگن

  2932دارایی در سال  هادارایی

 به قیمت ثابت

نسبت به رشد دارایی 

 )درصد(2931سال 

رشد دارایی به قیمت 

ثابت نسبت به سال 

 )درصد(2931

 0 0 ملت
 0 2 ملی 

 0 3 مسکن 
 2 9 صادرات
 3 1 تجارت

 2 4 کشاورزی
 0 4 پارسیان

 2 8 سپه
 2 4 پاسارگاد

 3 01 اقتصاد نوین 
 3 00 صنعت و معدن

 9 02 رفاه کارگران
 9 03 سامان
 1 09 انصار
 4 01 سینا 
 4 04 تات 

 8 04 سرمایه
 4 08 شهر

 9 04 توسعه صادرات

 01 21 کارآفرین
 00 20 قوامین

 02 22 دی
 3 23 الحسنه مهرقرض

 1 29 توسعه تعاون
 9 21 پست بانک
 03 24 گردشگری
 09 24 ایران زمین

 01 28 حکمت ایرانیان
 ....... ..... شبکه بانکی

درصود را در   011ی گردشگری، ایران زمين، حکمت ایرانيوان، شوهر و دی رشود بويش از     هابانکی خصوصی، هابانکدر بين  

برابوری در   21ی گردشوگری و حکموت ایرانيوان عمودتاً ناشوی از افوزایش تقریبواً        هوا بانوک دارایی خوود تجربوه کورده انود کوه در      

ی شهر و دی نيوز ناشوی از   هابانکها، در بانک ایران زمين عمدتاً ناشی از افزایش شدید مطالبات از بانک مرکزی و در گذاریسرمایه

های بدون ریسک است، لبات از بانک مرکزی از جمله داراییافزایش تقریباً دو برابری در تسهيالت اعطایی بوده است. از آنجا که مطا

داشوته اسوت. اموا افوزایش      هابانکتری در قياس با سایر گریزانهریسک رسد بانک ایران زمين به دلي  نوظهور بودن، رویهبه نظر می

هوای آتوی بوا    دو بانوک در دوره  گذاری در دو بانک گردشگری و حکمت ایرانيان بيانگر این است که ممکن اسوت ایون  شدید سرمایه

 افزایش ریسک بازار مواجه گردند.  
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ی پارسويان،  هابانکی خصوصی به جز هابانک، حاکی از این است که 0340به قيمت ثابت در سا   هابانک بررسی رشد دارایی

ی دولتوی بوه   هوا بانکهای ارزش دارایی اند. اماسامان، کارآفرین و اقتصاد نوین ارزش دارایی خود را با توجه به نرخ تورم حفظ کرده

اند ارزش دارایی خود را با توجه به نرخ تورم حفظ نماینود. چنانچوه   که نتوانستهای کاهش یافته است. به طوریميزان قاب  مالحظه

ه بانکی نيوز  در ک  شبک 0340درصد در دارایی به قيمت ثابت مواجه بوده  است. ارزش دارایی در سا   00بانک سپه با رشد منفی 

 درصد  داشته است. 3/1رشد پایين 

 اندازه دارایی در مقاب  رشد دارایی -0نمودار 

 

ی کوچوک  هوا بانکشود ها ترسي  نموده است. همانطور که مشاهده میها را در مقاب  رشد دارایی، اندازه دارایی0نمودار شماره 

انود. در  کورده برابری در تسهيالت اعطایی بوده است، را تجربوه  4درصدی که عمدتاً ناشی از رشد  211نظير بانک دی رشد بيش از 

ی کوچوک بوه دليو  نوظهوور     هابانکاند. درصد را داشته 11ی بزرگ نظير ملت، ملی، مسکن و پارسيان رشد کمتر از هابانکمقاب  

هوا را در ایون   اند که این موضوع اهميت مدیریت ریسک و بررسی ترکي  داراییدر دارایی خود تجربه کردهبودن افزایش شدیدی را 

و  هوا بانوک ها عمدتاً ناشی از افزایش شدید در مطالبات از ی نوظهور، افزایش داراییهابانکسازد. در می هابانکبيش از سایر  هابانک

ی بزرگ عمده رشد دارایی مربو  به رشد تسهيالت اعطوایی و مطالبوات از سوایر    هابانکدر که ها بوده است. در حالیگذاریسرمایه

ی هوا بانوک سازد. به عبارت دیگور  با ریسک اعتباری مواجه می هابانکی بزرگ را بيش از سایر هابانکبوده است. همين امر  هابانک

 کنند.  میعم هابانکتر از سایر کوچک به دلي  نوظهور بودن ریسک گریزانه

شوود بانوک   دهد. هموانطور کوه مشواهده موی    ای نشان میی کشور را بر اساس درآمد خالص بهرههابانکرتبه  3جدو  شماره 

ی کشور دارای رتبه او  می باشد. نکته حائز اهميت این اسوت  هابانکی گروه  همگن و ه  در بين هابانکاقتصاد نوین ه  در بين 

ها دارد اما از نظر درآمد خالص رتبه نه  شبکه بانکی کشور و رتبه سووم،  که رتبه او  را از نظر داراییاینکه بانک پارسيان با وجود 

ای باالتر از دو بانک دیگر رغ  داشتن درآمد بهرهی اقتصاد نوین و پاسارگاد را در گروه همگن دارد. بانک پارسيان علیهابانکپس از 

ای کمتری در مقایسه بوا دو بانوک   ای از درآمد خالص بهرهو در نتيجه افزایش شدید هزینه بهره هااما به دلي  افزایش شدید سپرده

انود،  ی مسکن، ملی و ملت همانطور که رتبه او  را از نظر دارایی در گروه همگن داشتههابانکاقتصاد نوین و پاسارگاد دارا است. اما 
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هوا را  اند. اما در شبکه بانکی کشور بانک مسکن با وجود اینکه رتبوه سووم دارایوی   های نيز رتبه او  را داشتاز نظر درآمد خالص بهره

هوا دارد اموا از   ای رتبه دوم و بانک ملت باوجود اینکه رتبه او  شبکه بانکی کشور را از نظر دارایوی دارد اما از نظر درآمد خالص بهره

اسوت.   هوا بانوک ای در ایون    این تغييرات ناشی از افزایش هزینه بهوره ای رتبه چهارم را دارا است. عمده دلينظر درآمد خالص بهره

رغو  بوزرگ بوودن بوا رشود      ی ملت و پارسيان و علیهابانکای مربو  به بانک اقتصاد نوین است. بيشترین رشد درآمد خالص بهره

 اند.ای مواجه شدهمنفی در درآمد خالص بهره

 ، ميليارد ریا (0340ای )سا  اس درآمد خالص بهرهسبر ا هابانکرتبه  -3جدو  

رتبه در  نام بانک

شبکه 

 یبانک

رتبه در 

 گروه همگن

درآمد 

خالص 

 یابهره

رشد درآمد خالص نسبت 

 2931به سال 

 0 0 یناقتصاد نو
 0 2 مسکن

 0 3 ملی
 0 9 ملت

 2 1 تجارت
 2 4 پاسارگاد

 2 4 سپه 
 2 8 کشاورزی
 3 4 پارسیان

 3 01 و معدن صنعت
 3 00 کارگران رفاه

 9 02 انصار
 1 03 کارآفرین

 4 09 سرمایه
 4 01 سینا

 9 04 صادرات توسعه
 8 04 سامان

 4 08 شهر
 3 04 مهر الحسنهقرض

 1 21 تعاون توسعه
 9 20 صادرات

 9 22 بانک پست
 01 23 گردشگری

 00 29 دی
 02 21 ینزم ایران

 03 24 یرانیانا حکمت
 09 24 آینده

 01 28 قوامین
 214300 ..... ..... شبکه بانکی
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مشخص شده قرار دارند. بوه ایون مفهووم  کوه      0در ناحيه نرما  هابانکشود، عمده مشاهده می 2همانطور که در نمودار شماره 

بوزرگ هسوتند اموا رشود      هوا بانکرغ  اینکه یک رابطه قاب  قبو  بين رشد دارایی و اندازه دارایی وجود دارد. اما در سایر نقا  علی

ین دارای انودازه دارایوی   ی ملی، ملت، مسکن و پارسيان. بانک اقتصاد نوو هابانکاند ،نظير ای اندکی را تجربه کردهدرآمد خالص بهره

 درصدی را تجربه کرده است.  4متوسط به پایين است اما رشد بيش از 

 ایاندازه دارایی در مقاب  رشد درآمد خالص بهره -2نمودار 

 

در ناحيه نرما  قرار دارند. به عبارت دیگر رشد دارایی با رشد درآمد خوالص   هابانکشود که عمده نيز مشاهده می 3در نمودار 

ای مواجوه  ها با رشد اندکی در درآمد خالص بهوره رغ  رشد باالی دارایییی نيز وجود دارند که علیهابانکای هماهنگ است اما بهره

 اند.ای مواجه شدهدرصدی در درآمد خالص بهره 4ش از اند اما با رشد بياند یا با وجود اینکه رشد دارایی اندکی داشتهشده

 )درصد(0340ای در سا  رشد دارایی در مقاب  رشد درآمد خالص بهره -3نمودار 

 

 

آمد در این گزارش منظور از بخش نرما  بخشی است که در آن رشد دارایی و رشد درآمد خالص بهره ای متناس  با اندازه دارایی و همچنين رشد در -0

توان در  یخالص بهره ای متناس  با رشد دارایی است. سایر نقا  به عنوان بخشهای غير نرما  در نظر گرفته شده اند که به عنوان مشاهدات پرت نيز م

 نظر گرفت.
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 کفایت سرمایه  1-2

 ينتضوم  یبرا یو موسسات اعتبار هابانکاز  یکهر .است یحفظ سالمت نظام بانک یالزم برا یطاز شرا یکی یمناس  و کاف یهسرما

 کوارکرد .یندخود برقرارنما هایییموجود در دارا یسکو ر یهسرما يانرا م یهمواره نسبت مناسب یدخود با يتهایفعال یداریثبات و پا

هر بانوک اسوت کوه     یاز پشتوانه مال یرکن مهمسرمایه منتظره است. در واقع  يرغ هاییانبانک در برابر ز یتنسبت حما ینا یاصل

 یون کوه ا  یحفاظ ي دله خود را داشته باشد. ب یبازپرداخت بده ییتوانا ی،با مشکالت اقتصاد یاروییهنگام رو سازد،یبانک را قادر م

 یبانک دارا یو متناس  با مخاطرات موجود برا یکاف یهسرما یحفظ و نگهدار کند،یم یجادبه بانک ا اردهو هاییاننسبت در برابر ز

 است. اییژهو يتماه

کننود. اسوتاندارد   امروزه بسياری از مراجع نظارتی بانکی در سراسر جهان از رهنمودهای کفایت سرمایه کميته با  استفاده می

هوای بوانکی در بسوياری از    کفایت سرمایه طرح شده از سوی این کميته نقش بسيار با اهميتی را در بهبوود سوالمت و ثبوات نظوام    

درصد تعيين شوده اسوت و    8توسعه ایفا کرده است. بر اساس اصو  با  یک، استاندارد کفایت سرمایه در سطح کشورهای در حا  

 02درصد توا   8های ریسکی وزن یکسان در نظر گرفته شده است. در اصو  با  دو سطح استاندارد کفایت سرمایه برای همه دارایی

 های ریسکی، وزن متفاوتی داده شده است.در نظر گرفته شده است که در آن به هر یک از دارایی

و موسسوات   هوا بانوک  يوه کل یبورا  یهسورما  یوت حوداق  نسوبت کفا   0یهسرما یتکفایين نامه آ 3بر اساس ماده در کشور ما نيز 

 یوران ا یاسوالم  یجمهوور  یبانوک مرکوز  ناموه  بر اساس ایون آیوين  . شده است ييندرصد تع 8( یدولت يرو غ ی) اع  از دولتیاعتبار

را  یحدود باالتر یداقتضا نما یو موسسات اعتبار هابانکضرورت حفظ سالمت  یاو  المللیينب یکه استانداردها یدر موارد تواندیم

 .یدنما يينتع یو موسسات اعتبار هابانکاز  یبرخ یاتمام  یبرا

ت سرمایه استفاده شده است. برای های موزون شده به ریسک به عنوان شاخص کفایدر این گزارش از نسبت سرمایه به دارایی

ی هوا بانوک شوود،  استفاده شده است. همانطور که مشاهده می 21/00/0382نامه کفایت سرمایه مورخ ها از آیينتعيين اوزان دارایی

در ایون  ی خصوصی هابانکاند. برای مقایسه بهتر عملکرد خصوصی به جز بانک انصار سقف استاندارد کفایت سرمایه را رعایت نموده

تر خصوصی نيز بوا هو  مقایسوه شووند. بوه ایون دليو  کوه         ی قدیمیهابانکی نوظهور با یکدیگر و هابانکگزارش سعی خواهد شد 

تر ممکن است ی قدیمیهابانکاند و هر نوع قياس با ی نوظهور به دلي  نوپا بودن هنوز ثبات را در عملکرد خود تجربه نکردههابانک

 واجه سازد.استدال  را با خطا م

ی خصوصی بزرگ همچون اقتصاد نوین، پارسيان، پاسارگاد، سامان و انصار، بانک انصار کمترین نسبت کفایوت  هابانکدر ميان 

درصود در سورمایه بانوک و     24، با رشود  0340سرمایه و بانک پاسارگاد بيشترین نسبت کفایت سرمایه را دارد. بانک انصار در سا  

های مووزون شوده بوه ریسوک     اجه بوده که بيشترین رشد در اقالم داراییهای موزون شده به ریسک مودرصدی در دارایی 34رشد 

رغ  اینکه دارای دارایی موزون شده به ریسک باالتری درصدی بوده است. بانک پاسارگاد علی 39مربو  به اعتبارات اعطایی با رشد 

ی ایون گوروه   هوا بانوک برابر در مقایسه بوا سوایر    ی گروه همگن است اما به دلي  داشتن سرمایه تقریباً دوهابانکدر مقایسه با سایر 

 دارای نسبت کفایت سرمایه باالتری است.

 

 ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران21/00/0382آیين نامه کفایت سرمایه، مورخ  -0
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های موزون شده به ریسک در مقایسه بوا سوایر   ی کوچک نيز بانک حکمت ایرانيان به دلي  پایين بودن داراییهابانکدر ميان 

 ی ه  اندازه دارای بيشترین نسبت کفایت سرمایه است.هابانک

 شده )درصد(ی خصوصی و خصوصیهابانکنسبت کفایت سرمایه در  -9جدو  

 2931 2932 

 8.3 7.3 اقتصاد نوین

 7.2 7.7 انصار

 8.5 8.1 پارسیان

 16.1 16.7 پاسارگاد

 4.6 12.7 آینده

 21.4 44.8 دی

 8.5 8 سامان

 8.5 8.4 سرمایه

 12.4 13.4 یناس

 7.5 13.5 شهر

 14.9 14.1 کارآفرین

 15.6 35.3 ینزم ایران

 60.3 85.7 یرانیانا حکمت

 38.6 33.7 قوامین

 17.9 21 گردشگری

 10.5 12.3 یخصوص

 6.2 6.5 تجارت

 10.2 5.5 صادرات

 4.7 5.9 ملت

 6.4 9.3 رفاه کارگران

 6.6 6.1 شدهیخصوص

درصد کفایوت سورمایه، بيشوترین نسوبت را      2/01با داشتن  بانک صادرات 0340شده نيز در سا  ی خصوصیهابانکدر ميان 

اند. از دالی  پایين بوودن  درصد تعيين شده توسط بانک مرکزی را رعایت نکرده 8شده سقف ی خصوصیهابانکداشته است و سایر 

مقایسه با سرمایه پایين این گروه از  های موزون شده به ریسک درشده باال بودن داراییی خصوصیهابانکنسبت کفایت سرمایه در 

 ها برخوردار نيستند. شده از سرمایه الزم برای پوشش ریسک ناشی از داراییی خصوصیهابانکباشد. در واقع می هابانک

ی دولتوی  هوا بانوک اند. بانک سپه در ميوان  ی دولتی در دوره مورد بررسی با افزایش کفایت سرمایه همراه بودههابانکمجموعه 

های موزون شده به ریسوک و تقریبواً   درصدی در دارایی 04به دلي  افزایش  0340کمترین نسبت کفایت سرمایه را دارد و در سا  

ثبات سرمایه با کاهش نسبت کفایت سرمایه مواجه بوده است. پست بانک نيز بوه دليو  کواهش در سورمایه بانوک کواهش کفایوت        

برابری در سرمایه بانک توانسته اسوت، کفایوت سورمایه     1/2رده است. بانک ملی به دلي  افزایش تجربه ک 0340سرمایه را در سا  

 برساند.   0340درصد در سا   0/00به  0341درصد در سا   4/3خود را از 

شاهد کاهش کفایت سورمایه هسوتي . دليو  عموده آن      0340ی تخصصی به جز بانک توسعه صادرات در سا  هابانکدر همه 

باشد. به طوریکه بانک صنعت و معودن،  می هابانکهای موزون شده به ریسک در این گروه از درصدی در دارایی 01ش بيش از افزای
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مواجوه   0340درصد در دارایوی در سوا     08درصد و  21درصد،  21درصد،  43کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون به ترتي  با رشد 

رغو   تقریباً ثابت یا با رشد بسيار اندکی همراه بووده اسوت. توسوعه صوادرات علوی      هابانکاز  اند. در حاليکه سرمایه در این گروهبوده

 درصد افزایش داده است. 31درصدی در دارایی موزون شده به ریسک، سرمایه خود را  02افزایش 

 ی دولتی و تخصصی )درصد(هابانکنسبت کفایت سرمایه در -1جدو  

 2931 2932 

 1.7 2 سپه

 11.1 3.7 ملی 

 3.6 4.5 پست بانک

 47.4 54.1 الحسنه مهرقرض

 9.3 4.2 یدولت

 15.5 22.5 صنعت و معدن

 4.1 5.4 کشاورزی

 4 5.3 مسکن

 38.8 33.5 صادرات توسعه

 21.8 25.7 تعاون توسعه

 7.5 9.1 یتخصص

ی خصوصوی و  هوا بانوک بيانگر ایون اسوت کوه     0340و  0341( مقایسه چهار گروه بانکی در دو سا  9بر اساس نمودار شماره)

شوده افوزایش   ی دولتوی و خصوصوی  هوا بانکاند. اما کفایت سرمایه در مواجه شده 0340تخصصی با کاهش کفایت سرمایه در سا  

انود اموا   خصوصی و دولتی تقریباً مقدار اسوتاندارد کفایوت سورمایه را رعایوت کورده     ی هابانکیافته است. در ميان چهار گروه بانکی 

رغو   شده علوی ی تخصصی و خصوصیهابانکاند. شده سقف استاندارد کفایت سرمایه را رعایت نکردهی تخصصی و خصوصیهابانک

ر مقایسه با دو گروه بانکی دیگور از کفایوت سورمایه    های موزون شده به ریسک دباال بودن سرمایه بانک اما به دلي  باال بودن دارایی

 تری برخوردار هستند. پایين

 های بانکی)درصد(کفایت سرمایه در گروه -9نمودار 
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 :به طور خالصه می توان بيان نمود

  شده از استاندارد، ریسک این دو گروه بانکی را در مواقع ی تخصصی و خصوصیهابانکپایين بودن کفایت سرمایه در

دهود  گذاران برای گرفتن موجودی را به شدت افزایش میهای غير منتظره،نظير نياز به نقدینگی و هجوم سپردهزیان

کالن نيز در معرض مخاطره  با یکدیگر و در نتيجه با اقتصاد کالن کشور، اقتصاد هابانکو با توجه به ارتبا  تنگاتنگ 

 قرار خواهد گرفت. هابانکو ریسک ناشی از عملکرد 

      همانطور  که بيان شد، سرمایه بانک نقش حفاظت بانک را در مقاب  مخاطرات موجود بور عهوده دارد. بنوابراین بایود

ناسوبی بوين دارایوی و    شوود، ت مشواهده موی   1و  9، 0سرمایه بانک متناس  با دارایی بانک باشد، اما مقایسه جداو  

رغ  داشتن دارایی باال اما از کفایوت سورمایه پوایين    ی بزرگ علیهابانکوجود ندارد. به عبارت دیگر  هابانکسرمایه 

ها رتبه او  را دارد اما از نظر کفایت سرمایه کمتورین  رغ  اینکه از نظر داراییبرخوردار هستند، نظير بانک ملت، علی

، آنها را با مخاطره بحوران  هابانککی کشور دارا است. عدم تناس  رشد دارایی ها و رشد سرمایه مقدار را در شبکه بان

 بانکی در دوره  های آتی مواجه خواهد ساخت.

  هوای بوا   یی که کفایت سرمایه را افزایش داده اند به سمت داراییهابانکحا  سوالی که مطرح است این است که آیا

یابد و از طرف دیگر نيز بازده ک  دارایی بوه  ؟ اگر اینچنين باشد سودآوری بانک کاهش میانداوردهریسک پایين روی

 های با ریسک کمتر دارای بازده کمتر هستند، کاهش خواهد یافت.  دلي  اینکه دارایی

  یی کوه بوا افوزایش کفایوت    هوا بانوک ی مختلف بيانگر این است که در اغلو   هابانکبررسی اجزای کفایت سرمایه در 

های نقد، مطالبات از بانک مرکزی و مطالبوات از  های بدون ریسک) مجموع داراییاند، رشد داراییسرمایه مواجه بوده

های ریسکی) اعتبارات اعطایی( بوده است. نظير بانک اقتصاد نوین کوه دارایوی ریسوکی    ( بيش از رشد داراییهابانک

هوای ریسوکی بويش از    رغو  اینکوه مجمووع دارایوی    اند، علیبرابر افزایش داشته 9/0برابر و دارایی بدون ریسک  2/0

های با ریسوک کمتور   های ریسکی به سمت داراییییاز دارا هابانکهای بدون ریسک بوده است. تغيير رویکرد دارایی

 بخشد اما از طرف دیگر اثر منفی بر سودآوری بانک دارد.از یک طرف کفایت سرمایه را بهبود می

 های بازدهی و سودآوری( مشاهده خواهد شد در اغل  مواردی کوه بوا افوزایش    همانطور که در بخش چهارم ) نسبت

اند، کاهش در بازده دارایی و حاشويه سوود بانوک    های ریسکی مواجه بودهد داراییکفایت سرمایه ناشی از کاهش رش

اند. به عبارت دیگر از یک طرف افزایش کفایت سرمایه اثر مثبت بور سوالمت بوانکی دارد اموا کواهش      نيز مواجه بوده

سوالمت بوانکی بسوتگی بوه     سودآوری اثر منفی بر سالمت بانکی دارد، در نتيجه اثر نهایی تغييرات کفایت سرمایه بر 

سازد عالوه بر بررسی روند کفایت سرمایه ضوروری  تغييرات عوام  موثر بر کفایت سرمایه دارد. این مسئله روشن  می

 است، روند عوام  موثر بر مقدار عددی کفایت سرمایه نيز بررسی گردد.  
  



 

08 

 ()درصد هابانککفایت سرمایه در  -1نمودار 

 

 0340شده کمترین مقودار کفایوت سورمایه را در سوا      ی خصوصیهابانکشود، ( مشاهده می1همانطور که در نمودار شماره )

سورمایه و   هابانکباشد. به عبارت دیگر این گروه از می هابانکاند. از دالی  عمده آن پایين بودن سرمایه در این گروه از تجربه کرده

 اندوخته کافی در برابر ایفای تعهدات خود ندارند.  

بوه   هوا بانکموارد  ياریدر صورت و مخرج کسر آن وجود دارد. در بس ييرتغ یجادا یقبانک از طر یهدر نسبت سرما ييرامکان تغ

 ی. بورا کننود اقدام می یهسرما یتدر صورت و مخرج نسبت کفا ييرتغ یجاده  زمان به ا يازمورد ن یهسرما یتبه کفا يابیمنظور دست

 یشافوزا  یاوراق بوده  یوا انتشار سوهام و   یانکردن سود و  یعتوز یقمکم  را از طر یهسرما یاو  يهاول یهسرما هابانکاز  ینمونه پاره ا

از وزن  برخووردار  یهوا  یوی بوه سومت دارا   یشهوا و گورا   یوی کاهش ک  دارا یقاز طر هابانکاز  یگرد یبرخ ین،.افزون بر ادهند می

را بهبوود   یهسورما  یوت نسوبت کفا  یتا به نحو نمایندمیتالش  یقطر ینکرده و از ا رتساختار ترازنامه مباد ييرمخاطره اندك به تغ

 دهند.  

تقاضوا در   یشکوه در دوران افوزا   یدارد بوه طوور   یشهر یاقتصاد یتجار یاساساً در وجود چرخه ها یاقدامات ينچن یاصل یهپا

آنها به سمت کواهش انودازه عناصور ترازناموه      یشگرا اقتصادیو در دوران رکود  دارند یشگرا یهسرما یشبه افزا يزن هابانکاقتصاد 

کوه منجور بوه بوروز      یاقتصواد  یتجوار  یمتفاوت در طو  چرخوه هوا   یاقتصاد یط. صرف نظر از ابعاد مربو  به وجود شراباشدمی

و حفوظ آن   رمایهس یتحصو  کفا یراهبرد مناس  برا ینشدر گز يزن یگریشود عوام  د یم هابانکگوناگون از جان   یهاواکنش

 رود.   یبه شمار م یعوامل يناز جمله چن یهبه سرما يازن یمقطع زمان ينو همچن یهکمبود سرما يزانمانند م یموثر است. موارد

به شدت محودود و پور    یهسرما ينتأم یموجود برا یها ینهروبه رو باشد گز ياتیوعمل یمال یها یکه بانک بادشوار یطیدر شرا

فراتور از   یخوود را هموواره در محودوده ا    یهسطح سرما یدشود که هر بانک با یم یاستدالل يناساس چن ینا برخواهند بود.  ینههز

 يدااهش پبه شدت ک يزن یهسطح سرما یابد،تنز   یيهادارا يفيتکه ک یکند. اما در مواقع ي تنظ یآستانه مقرر از جان  مراجع نظارت

 .  باشد یهسرما یشافزا بانک همانا یراهکار برا یگانه یدشا ،نباشد ياردر اخت يزن یکند و زمان چندان

بایود   هوا بانکتواند باشد، اما مناسبی نمی در شرایط رکودی کشور، کاهش اعتبارات اعطایی جهت افزایش کفایت سرمایه گزینه

ی با ساختار دولتی افزایش سرمایه مستلزم فرآیند طوالنی در تأمين سورمایه اسوت،   هانکبابتوانند سرمایه خود را افزایش دهند. در 

ی خصوصوی بيشوتر از   هوا بانکپذیرد. به همين دلي  سرمایه در ی خصوصی با انتشار سهام افزایش سرمایه صورت میهابانکاما در 
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ی کشور افزایش حج  اقالم ترازنامه خوود بانوک اسوت کوه     هابانکمساعد بودن کفایت سرمایه در ی دولتی است. از دالی  ناهابانک

کفایت سرمایه ناکافی ایجاد کرده است. چنانچه این روند ادامه داشته باشد به این معنا است که بانوک بورای حفوظ نسوبت حوداق       

 سرمایه باید سرمایه خود را افزایش دهد.  

 هاکیفیت دارایی .1-1

گذاری شده نزد آنها تصمي  بگيرند، این تصمي ، سطح ریسک اعتبواری  باید در مورد نحوه تخصيص وجوه سپرده هابانکآنجا که از 

تووان بوه   می ،شودها میهای بانک که شام  وامدهد. بنابراین با معياری چون بررسی کيفيت داراییو احتما  نکو  آنها را شک  می

 .های ارزیابی بانک دست یافتاین بعد از هدف

 2نسبت مطالبات غیر جاری.  1-1-2

های اجرایوی آن اسوت. بوه ایون منظوور      بيانگر سالمت سيست  بانکی و کارایی روش هابانکگردش صحيح و سریع منابع و مصارف 

ای برخووردار اسوت.منابع   تأمين و تجهيز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهميوت ویوژه  

های سيست  بانکی و تسهيالت پرداختی یا مصرف منابع جذب شده، به عنوان خروجی سيسوت  بوانکی   ب شده به عنوان ورودیجذ

آمدن مشکالتی در فرآیند سيسوت    ها موج  به وجودشود. مسلماً بروز هر گونه خل  یا مشک  در هر یک از این بخشمحسوب می

کارگيری منابع در جهت های صحيح و بهکننده اجرای روششده، مشخصان تعيينخواهد شد. وصو  تسهيالت اعطایی در مدت زم

 باشد.گذاری میهای صحيح سرمایههای اقتصادی و هدایت منابع به مکانایجاد تسهيالت الزم به منظور گسترش فعاليت

نشوده  جواری و تسوهيالت وصوو    ی کشور با آن مواجه هستند، مشک  مطالبات غير هابانکیکی از مشکالت اساسی که امروزه 

آنهاست. وجود مطالبات غير جاری از یک طرف منابع درگير در بخش اعتباری را راکد و بالاسوتفاده کورده اسوت و از سووی دیگور      

یابد. گورفتن وثوایق گرچوه شور  الزم     فرصت استفاده سایر مشتریان از منابع بانک را گرفته و در نتيجه سودآوری بانک کاهش می

باشد، اما شر  کافی نيست. در واقع وجود مطالبات غير جاری باال در سيست  بوانکی بيوانگر ناکارآمودی    ای تسهيالت میجهت اعط

 این روش در بازپرداخت تسهيالت اعطایی می باشد.  

هوای  خوش توان به وجود رکود در بخش واقعی اقتصاد اشاره نمود. رکود حاک  بر باز جمله عوام  ایجاد مطالبات غير جاری می

اقتصادی باعث ناتوانی بخش توليدی از بازپرداخت تسهيالت دریافتی شده است. همين امور مطالبوات غيور جواری را افوزایش داده      

توانست در بخش توليدی مورد استفاده است. در واقع وجود مطالبات غير جاری باعث بلوکه شدن بخش مهمی از منابع بانک که می

نتيجه آن بخش توليدی را با رکود بيشتری مواجه خواهد ساخت. از عوام  دیگر موثر بر ایجاد مطالبات قرار گيرد خواهد شد که در 

المللی است که اثر منفی خود را بر بخش توليد گذاشته است. در نتيجه توان بخش توليد در بازپرداخوت  های بينغير جاری، تحری 

 های آتی خواهد شد.اعث تشدید مطالبات غيرجاری در دورههای دریافتی کاهش یافته است. ادامه این روند بوام

در این بخش با توجه به اهميت بررسی مطالبات غير جاری از دو شاخص مه  نسبت مطالبات غير جاری به ک  تسهيالت و به 

و غيرجواری( وصوو     چند درصد از خالص تسهيالت بالفع  )اع  از جاری دهندها نشان میشود. این نسبتسرمایه پایه استفاده می

نشده است و مشتریان بانک یا مؤسسه اعتباری در بازپرداخت چه درصدی از ک  تسوهيالت اعطوایی نکوو  کورده انود. مقودار ایون        

 

 مطالبات غير جاری مجموع مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوك الوصو  است. -0
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شاخص و روند زمانی آن  ميزان ریسک اعتباری بانک را انعکاس داده و به طور کلی ميوزان کفایوت و کوارایی سياسوتهای اعتبواری      

 دهد.یریت( بانک را نشان می)کيفيت دارایی و مد

اند به هموين  شروع به فعاليت نموده 0341زمين، حکمت ایرانيان و قوامين، از سا  ی خصوصی، سه بانک ایرانهابانکدر بين 

هوای  های مطالبات غير جاری صفر هستند. اما در سا  دوم فعاليت خود با افزایش زیاد در نسوبت دارای نسبت 0341دلي  در سا  

 به بخش بازرگانی و خدمات بوده است. هابانکاند. عمده تسهيالت اعطایی این بات غيرجاری مواجه شدهمطال

درصود بيشوترین    81ی تازه تأسيس خصوصی، بانک قووامين بوا   هابانکشود، در بين مشاهده می 4همانطور که در جدو  شماره  

ارائه تسهيالت داشته اسوت کوه در    0340و  0341ین بانک در دو سا  نسبت مطالبات غير جاری به تسهيالت اعطایی را داشته است. ا

درصد تسهيالت آن به مطالبات غير جاری تبدی  شده است. در واقع این موضوع بيانگر وجود زنگ خطور در سيسوت     81، 0340سا  

باشد. وجود مطالبات معووق بواال   ن میهای اجرایی موجود جهت بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی مشتریابانکی و ناکافی بودن روش

اثر منفی بر سودآوری، توان بانک در ارائه تسهيالت، جذب مشتریان و در نهایت ورشکستگی بانوک خواهود شود. بوا توجوه بوه ارتبوا         

مشوک  خواهود    انتقا  خواهد یافت و در نهایت شبکه بانکی کشور دچار  هابانکبا یکدیگر ایجاد مشک  برای یک بانک به سایر  هابانک

شد. از سوی دیگر باال بودن نسبت مطالبات غير جاری به سرمایه نيز بيانگر ناکافی بودن سرمایه بانک جهوت پوشوش ریسوک ناشوی از     

مطالبات غير جاری بوده است. همانطور که در بخش کيفيت مدیریت و سودآوری نيز مشاهده خواهد شود ایون بانوک از نظور مودیریت      

های سودآوری نيز کمترین مقدار سودآوری را دارد. به عبوارت  ضعيف عم  کرده است و از نظر شاخص هابانکسایر  هزینه در مقایسه با

 دیگر بلوکه شدن منابع در این بانک ناشی از مطالبات غير جاری سودآوری بانک را کاهش داده است.

 شده)درصد(ی خصوصی و خصوصیاهبانکهای مطالبات غير جاری در نسبت -4جدو  
به کل  غیر جاریمطالبات  

  یالتتسه

 یهپا یهبه کل سرما غیر جاریمطالبات 

2931 2932 2931 2932 

 130.9 212 15.2 23.1 اقتصاد نوین

 40.6 49 3.6 4.5 انصار

 240.6 246.8 27.3 28.9 پارسیان

 21.9 19.7 6 5.9 پاسارگاد

 63.7 19.4 9.9 5 آینده

 4 3.1 1.7 5.7 دی

 334 394 34 90 سامان

 179.3 239.4 22.1 27.2 سرمایه

 75.6 84.6 13.6 15.8 یناس

 22.1 18.6 5 5.4 شهر

 74.2 62.7 19.5 16.7 کارآفرین

 0.4 1 0.4 1 ینزم ایران

 0.1 1 0.2 1 یرانیانا حکمت

 31.5 1 85.6 1 قوامین

 14.6 1.8 14.1 1.5 گردشگری

 98.5 108.5 18 20.9 یخصوص

 190.2 219.1 18.4 21.2 تجارت

 54.5 121.4 9.7 10.7 صادرات

 114.1 120.8 8.2 10.2 ملت

 157.8 110.6 14.3 14.8 رفاه کارگران

 108.7 146.7 12.5 15.4 شدهیخصوص
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بوا سوا     یسوه در مقا 0340در سوا    یهو سورما  ییاعطوا  يالتبه تسه یجار يرنسبت مطالبات غ شودیهمانطور که مشاهده م

 یهاز سورما  یخصوص یهابانکبوده است. اما  هابانکدر  یجار يرعمده آن کاهش مطالبات غ ي داشته است. دل یروند کاهش 0341

 .يستنداز قصور اعتبارات برخوردار ن یناش یسکپوشش ر یبرا یکاف

اند که دلي  عمده آن کواهش مطالبوات غيور جواری در     شده نيز با روند کاهشی در هر دو نسبت مواجه بودهی خصوصیهابانک

شده بانک ملت کمترین مقدار نسبت مطالبات غير جاری به تسهيالت اعطایی را ی خصوصیهابانکبوده است. در ميان  0340سا  

ی این هابانکشده، در مقایسه با سایر ی خصوصیهابانکایه تقریباً دوبرابر سایر داشته است. بانک صادرات به دلي  داشتن سرمایه پ

 گروه دارای نسبت مطالبات غير جاری به سرمایه پایه کمتری است.

الحسنه مهر دارای کمترین مقدار در هر دو نسبت مورد بررسی بوده است. دلي  عمده آن ی دولتی، بانک قرضهابانکدر ميان 

ی دولتی به جز بانک ملی در هابانکباشد. از طرف دیگر همه های بانکی میمطالبات غير جاری در مقایسه با سایر گروه پایين بودن

 0340با افزایش نسبت مطالبات غير جاری مواجه بوده اند. در واقع بانک ملی با کاهش مطالبوات غيور جواری در سوا       0340سا  

 ی دولتی است.هابانکطالبات غير جاری به سرمایه پایه بيانگر ناکافی بودن سرمایه در همراه بوده است. اما باال بودن نسبت م

 )درصد(دولتی و تخصصی یهابانکدر  غير جاریمطالبات  یهانسبت -4جدو  

به کل  غیر جاریمطالبات  

  یالتتسه

 یهبه کل سرما غیر جاری مطالبات  

 یهپا

2931 2932 2931 2932 

 664.9 599.4 18.4 17.7 سپه

 105.9 417 18.4 22.3 ملی 

 514.1 410.9 30 27.9 پست بانک

 0.6 0.4 0.6 0.7 الحسنه مهرقرض

 123.93 343.57 18.3 21.1 یدولت

 70.3 48 13.8 14 صنعت و معدن

 261 233.3 15.6 18.1 کشاورزی

 72.1 71 3.5 4.3 مسکن

 30.1 29.4 19.4 14.9 صادرات توسعه

 37.3 29 11.8 12 تعاون توسعه

 84.2 80.1 8.8 9.8 یتخصص

 انود. همراه بووده  ییاعطا يالتبه تسه یجار يردر نسبت مطالبات غ یبا روند کاهش هابانک یرهمچون سا يزن یتخصص یهابانک

ی تخصصی، بانک مسکن کمترین نسبت مطالبات غير جاری به ک  تسهيالت را داشته است. ایون موضووع اهميوت    هابانکدر ميان 

ی تخصصی تنهوا بانوک توسوعه صوادرات بوه دليو        هابانککند. در بين ها را در بازپرداخت تسهيالت دریافتی بيان میاجرای وثيقه

درصدی در تسهيالت اعطایی، با افزایش نسبت مطالبات غير جواری   2 درصدی در مطالبات غير جاری در مقاب  افزایش 33افزایش 

به ک  تسهيالت اعطایی همراه بوده است. بانک کشاورزی نيز به دلي  داشتن سرمایه پایه کمتر و مطالبات غير جاری بسيار باالتر از 

 ، دارای بيشترین نسبت مطالبات غير جاری به سرمایه پایه است.هابانکسایر 
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 نسبت مطالبات غير جاری به ک  تسهيالت)درصد( -4ر نمودا

 

شوود،  مشواهده موی   4همانطور که در نموودار شوماره    .حذف شدبه دلي  دور از انتظار بودن مشاهده   4از نمودار  ينبانک قوام

درصود   01قرار دارند و تنها سه بانک در محدوده بواالتر از   0340درصد در سا   01ی خصوصی عمدتاً در محدوده کمتر از هابانک

اند و تقریباً ثبات را در این شاخص تجربوه  درصد قرار داشته 21تا  01شده در هردو سا  در محدوده ی خصوصیهابانکقرار دارند. 

 اند.کرده

 نسبت مطالبات غير جاری به سرمایه پایه -4نمودار 

 

ی دولتی بيشترین نسبت مطالبات غير جواری بوه سورمایه پایوه را در هور دو سوا        هابانکبيانگر این است که  4نمودار شماره 

هوای  مقایسه با سوایر گوروه  اند. که دلي  عمده آن پایين بودن سرمایه پایه و باال بودن مطالبات غير جاری در داشته 0340و  0341
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های بانکی با پرداخت تسهيالت تکليفوی بيشوتری برخووردار    ی دولتی به دلي  اینکه در مقایسه با سایر گروههابانکباشد. بانکی می

 هستند، بنابراین در مقایسه با سایرین نيز از نسبت مطالبات غير جاری باالتری نيز برخوردارند.

 )درصد(0340های مطالبات غير جاری در سا  نسبت -8نمودار 

 

 

ی تخصصی کمتورین نسوبت مطالبوات غيور جواری را در دو سوا  متووالی        هابانکدهد، نشان می 8همانطور که نمودار شماره 

 اند. داشته

 بيانگر: هابانکمقایسه عملکرد 

  های مطالبوات غيرجواری   های مطالبات غير جاری است. البته باید کاهش نسبتاز نظر شاخص هابانکبهبود وضعيت

است یا ناشی از  هابانکرا با دقت بيشتری بررسی نمود که آیا کاهش این دو نسبت مربو  به بهبود کيفيت مدیریت 

بيوانگر ایون اسوت کوه      هوا بانوک وری های بهرهبوده است؟ بررسی شاخص هابانکقوانين و مقررات جاری و حاک  بر 

در کنتور  هزینوه    هوا بانوک وری( کاهش یافته است. به عبارت دیگور  های بهرهنسبت 0-3-2)بخش هابانکوری بهره

، مقرر شد بوه منظوور حمایوت از     0341قانون بودجه ک  کشور در سا   28به موج  بند اند. اما ناموفق عم  نموده

ؤسسات اعتباری اجازه داده شود که مطالبات غيرجاری خود از اشوخا  را بورای یوک    و م هابانکتوليد و اشتغا ، به 

را تحوت فشوار    هابانک این امربار و تا پنج سا  تقسيط و از سرفص  مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمایند. 

د. باید پذیرفت که پيوامی  ندازقرار داد تا با استفاده از اختيارات موضوع این ماده به استمها  بدهی غيرجاری خود بپر

بور حمایوت مراجوع قوانونی از      ینماید، پيامی دلگرم کننده مبنکه این بند به تسهيالت گيرندگان متخلف منتق  می

باشد. از طرف دیگر ایون بنود از قوانون    گذاران میها و به ضرر سپردهبه نفع آن هابانکها و دخالت در امور داخلی آن







































خصوصی خصوصی شده دولتی تخصصی

(محور سمت چپ)نسبت  به کل تسهیالت  (محور سمت راست) نسبت  به کل سرمایه پایه
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 وکند و به طور کام  در تناقض بوا مصووبات شوورای پوو      اشاره می هابانکهای مالی ت صورتبودجه به عدم شفافي

 باشد.اعتبار می

 مجدداً قانونگذار حک  قانونی سا  قب  خود  0340قانون بودجه ک  کشور در سا   24به موج  بند  از طرف دیگر ،

، در سوا   «بودنود  اجرای این بنود مجاز به »ها آن 0341را تکرار نمود. با این تفاوت که اگر در سا   28در مورد بند 

 يالتتسوه  یشبوا  افوزا   هوا بانوک  ینکها رغ یدو بند باعث شده است که عل ينشدند. هم جرای آنموظف به ا 0340

 اند.را تجربه کرده یجار يرمواجه بوده اند اما کاهش در مطالبات غ

  بلوکوه شودن قسومتز از منوابع بانوک، کواهش دفعوات گوردش          ها،ینههز یشافزاباعث  هابانکمعوق شدن مطالبات

اعتبوار ، کواهش    یسوک ر یشو مووثر، افوزا   يوق دق یوز  ردوره وصو  مطالبات، عدم امکان برنامه یشمطالبات و افزا

اختال  در گردش وجووه نقود، اتوالف وقوت و منوابع بانوک و در        یجادا یان،)ارائه خدمات( به مشتریزپاسخگو یزتوانا

د رهمين راسوتا از مووارد ضوروری جهوت      .المللز خواهد شدينها  داخلز و ببند کاهش رتبه بانک در رتبه یتنها

 باشد.کاهش مطالبات غير جاری، شناسایی مشتریان بانک و توان آنها در بازپرداخت تسهيالت دریافتی می

 های اقتصادینسبت تسهیالت در فعالیت .1-1-1

حاص  تقسي  تسهيالت اعطایی به هر یک از بخشوهای اقتصوادی بوه کو       های اقتصادیدر فعاليت در این گزارش نسبت تسهيالت

ها ميزان تمرکز یا تنوع تسهيالت اعطایی را در ارتبا  با فعاليتها و یا هر یک از بازارهوا نشوان   باشد. مقدار این شاخصتسهيالت می

 .باشدز در یک فعاليت وترکي  نامناس  پرتفوی و ریسک اعتباری میدهد و باالبودن این نسبت نشانه باال بودن ریسک تمرکمی

ی آینده و سينا، تسهيالت اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی را تحت یوک عنووان تسوهيالت    هابانکی خصوصی، هابانکدر بين 

تسوهيالت اعطوایی بوه صوورت مجمووع       اند. بانک پاسارگاد تسهيالت بخشی را اعالم نکرده است واعطایی به بخش بازرگانی اعالم کرده

درصد تسهيالت خود را به بخش بازرگانی ارائه داده است. با توجه بوه اینکوه در بخوش     011ارائه شده است. در این ميان بانک قوامين 

ود ایون  توان بيوان نمو  درصد تسهيالت اعطایی توسط این بانک به مطالبات غير جاری تبدی  شده است، می 81قب  مشاهده گردید که 

باشود و بوه عبوارت دیگور ترکيو  نامناسوبی از پرتفووی        ی خصوصی با ریسک اعتباری بسيار باال مواجوه موی  هابانکبانک در مجموعه 

شود جهت کاهش مطالبات غير جاری، تمرکز خوود را از یوک فعاليوت بوه چنود      تسهيالت را ارائه نموده است. به این بانک پيشنهاد می

 های الزم را مدنظر خویش قرار دهد.نامهطرف دیگر شناسایی مشتریان و دریافت ضمانت فعاليت اختصا  دهد و از

همچنين بانک پارسيان بيشترین نسبت تسهيالت اعطایی به بخش صنعت، بانک گردشگری بيشوترین تسوهيالت اعطوایی بوه     

ان زمين بيشترین تسهيالت اعطایی به بخش ساختمان، بانک حکمت ایرانيان بيشترین تسهيالت اعطایی به بخش خدمات، بانک ایر

بخش بازرگانی و بانک دی بيشترین تسهيالت اعطایی به بخش کشاورزی و صادرات را داشته اسوت کوه عموده تسوهيالت اعطوایی      

ی نوظهور خصوصی اسوت، بوه   هابانکبانک دی مربو  به بخش صادرات بوده است. نکته حائز اهميت در عدم تناس  سبد اعتباری 

به طور نامناس  در یک بخش بيش از سایر بخشها تسهيالت اعطا کرده اند که هموين امور ریسوک سوبد اعتبواری آنهوا را       طوریکه 

بوا افوزایش    0340افزایش می دهد. همانطور که در بخش نسبت مطالبات غير جا ری نيز مشاهده گردید، بانک گردشگری در سوا   

 ه است.برابری در نسبت مطالبا ت غير جاری مواجه بود 09
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 شده)درصد(ی خصوصی و خصوصیهابانکهای اقتصادی در نسبت تسهيالت اعطایی در فعاليت -8جدول 

و  یکشاورز یبازرگان خدمات ساختمان صنعت 

 صادرات

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 1.3 0.9 40.6 47.9 30.3 30.3 9.8 10.4 18.1 10.4 اقتصاد نوین

 0.3 0.1 54.6 60.2 1 1 40 38.9 5.2 0.8 انصار

 0.8 0.9 32.6 27.6 20.6 20.6 7.6 8.7 38.5 42.2 پارسیان

 1 0.1 1 59.1 1 1 1 7.8 1 33 پاسارگاد

 5.7 7 77.6 80.3 1 1 7.1 4.9 9.7 7.8 آینده

 15.2 14.5 7.3 8.3 20.7 15.9 24.4 27 32.5 34.3 دی

 0.9 1.4 57.9 56 56 57.9 56 6.8 34.3 35.9 سامان

 1.2 1 61.1 62.3 9.3 12.1 8 11.3 20.4 13.3 سرمایه

 0.7 0.4 51.3 45.2 1 1 24.8 31 23.2 23.4 یناس

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شهر

 0.5 0.4 43.5 57.1 26.6 20.6 6.5 4.3 22.9 17.6 کارآفرین

 0.8 1 68.5 14 19.9 08 6.3 48 4.5 1 ینزم ایران

 0.6 1 3.2 5 96.2 95 1 1 0.1 1 یرانیانا حکمت

 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 قوامین

 15.5 7.7 9.2 5.5 0.1 0.2 59.9 79.7 15.3 6.9 گردشگری

 22.5 2.8 29.7 41.4 16.8 16.5 10.5 12.7 20.6 26.6 یخصوص

 18.8 19.9 13.2 12.4 19 17.8 20.5 17.6 18.8 19.9 تجارت

 11.9 13.2 10.6 10 28.8 27.4 21.9 20.6 11.9 13.2 صادرات

 3.3 3.8 8.2 9.8 30.4 25.3 12.2 12.6 3.3 3.8 ملت

 6.1 25.8 51.4 34.5 1 1 29.2 22.2 42.5 39.8 رفاه کارگران

 8.7 11.1 16.8 12.8 25.3 22.9 19.5 17.1 36.8 39.1 شدهیخصوص

ی خصوصی شده بانک رفاه کارگران بيشترین تسهيالت اعطایی به بخش صنعت و بازرگانی، بانک صوادرات بوه   هابانکدر ميان 

بخش ساختمان، بانک تجارت به بخش کشاورزی و صادرات که عمده آن را بخش صادرات تشکي  موی دهود، را داشوته انود. بانوک      

یی متنوع تری دارند و تقریباً سعی در توزیع ریسک سوبد  های خصوصی شده در مقایسه با بانک های خصوصی سبد تسهيالت اعطا

در مقایسوه بوا    هوا بانوک نيز مشاهده گردید، این گوروه از   4اعتبارات بين بخشهای مختلف داشته اند. همانطور که در جدو  شماره 

 اند.ی خصوصی نيز دارای نسبت مطالبات غيرجاری به تسهيالت کمتری بودههابانک

ی دولتی، پست بانک به دلي  ماهيت فعاليت خود بيشترین تسهيالت اعطایی خوود را بخوش خودمات داشوته     هابانکدر ميان 

ی قدیمی هستند سبد اعتباری متنوع تری را تجربه کرده اند. ایون دو بانوک بيشوترین    هابانکی سپه و ملی که از هابانکاست. اما 

در مقاب  بانک قرض الحسنه مهر نيوز هماننود پسوت بانوک بيشوترین       تسهيالت اعطایی به بخش صنعت و ساختمان را داشته اند و

تسهيالت اعطایی به بخش خدمات را دارد. همانطور که در بخش  قب  نيز مشاهده گردید، پست بانوک بيشوترین نسوبت مطالبوات     

تنوع در سبد اعتبارات اعطوایی   ی دولتی داشته است که این امر بيانگر تأثير عدمهابانکغير جاری به تسهيالت اعطایی را در ميان 

 در افزایش ریسک سبد اعتبارات می باشد.
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 )درصد(ی دولتی و تخصصیهابانکی در اقتصاد هایيتدر فعال ییاعطا يالتنسبت تسه -4جدو  

 

 کشاورزی و صادرات بازرگانی خدمات ساختمان صنعت

0341 0340 0341 0340 0341 0340 0341 0340 0341 0340 

 5.4 5.6 18 19.8 21.9 21.5 24 20.2 30.8 32.9 سپه

 7.6 8.5 14.5 13 25.5 25.8 21.9 21.8 30.5 30.8 یمل 

 2.7 1.9 1 1 91.9 93.3 4.8 4.7 0.6 0.2 بانک پست

 1 1 1 1 100 100 1 1 1 1 مهر الحسنهقرض

 6.8 7.6 14.9 14.5 27.1 26.5 21.8 20.9 29.4 30.6 دولتی

 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 صنعت و معدن

 58.7 56.4 11.2 10.2 0.1 0.1 0.8 0.2 29.3 33.2 یکشاورز

 1 1 2.7 3.5 1 1 96.9 95.5 0.3 1 مسکن

 54.5 62.3 1.1 0.9 7.7 8.5 1 1 36.7 28.4 صادرات توسعه

 34.4 31.3 10.5 19.2 22.3 10.9 15.1 23.2 17.7 15.4 تعاون توسعه

 11.6 12.7 3.7 4.4 0.7 0.5 64 64 20.03 18.3 تخصصی

 

ی تخصصی نيز با توجه به ماهيت فعاليت خود، سبد اعتباری خود را متمرکز بر یک نوع فعاليت کرده انود. بوه   هابانکهریک از 

طوریکه بانک صنعت و معدن بيشترین تسهيالت اعطایی به بخش صنعت و معدن، بانک کشاورزی بيشترین تسوهيالت اعطوایی بوه    

خش صادرات و بانک توسعه تعاون بيشترین تسهيالت اعطوایی بوه   بخش کشاورزی، توسعه صادارت بيشترین تسهيالت اعطایی به ب

بخش کشاورزی و صادرات را داشته است. اما در این ميان بانک توسعه تعاون در مقایسه با سایر بانک های گروه از سوبد تسوهيالت   

ی گوروه همگون بوه جوز بانوک      هابانکمتنوع تری برخوردار است. همانطور که در بخش قب  نيز مشاهده گردید در مقایسه با سایر 

 مسکن از نسبت مطالبات غير جاری به تسهيالت کمتری نيز برخوردار است.

هوای بوانکی کمتورین نسوبت     ی تخصصی در مقایسه با سوایر گوروه  هابانکمشاهده گردید  4و  4همانطور که در جداو  شمار 

تواند بر کاهش ریسک اعتباری بانک موثر باشد سبد دارایی می اند. اگر چه تنوع درمطالبات غيرجاری به تسهيالت اعطایی را داشته

ی تخصصی، تمرکز در بخش تسهيالت اعطایی با کاهش نسبت مطالبات غيرجاری همراه بوده است. دليو  عموده آن،   هابانکاما در 

دیگر شناسایی مشوتریان از   باشد. به عبارتماهيت وثایق دریافتی و داشتن مشتریان مشخص و شناخته شده در این گروه بانکی می

 مهمترین عوام  موثر بر کاهش مطالبات غيرجاری است.
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 )درصد(0340های اقتصادی در سا  نسبت تسهيالت در فعاليت -4نمودار 

 

ی هوا بانکشود که ه در نظر بگيری  مشاهده میمجموعرا به صورت یک  های خدمات و بازرگانیاگر تسهيالت اعطایی به بخش

ی هوا بانوک تووان بيوان نموود    اند. به صورت کلوی موی  شده بيشترین نسبت تسهيالت را به این دو بخش داشتهخصوصی و خصوصی

انود.  خصوصی بيشترین تسهيالت اعطایی را به بخش بازرگانی و سپس بخش کشاورزی و کمتورین را بوه بخوش سواختمان داشوته     

اند. بررسوی رونود تسوهيالت اعطوایی بخشوی      شده نيز بيشترین تسهيالت اعطایی را به بخش صنعت ارائه نمودهی خصوصیهابانک

انود.  های مختلف  اقتصادی را به جز بخش کشاورزی کواهش داده ی خصوصی تسهيالت اعطایی به بخشهابانکبيانگر این است که 

شده نيز در همه بخشها بوه جوز   ی خصوصیهابانکبرابر افزایش یافته است.  01یباً در واقع تسهيالت اعطایی به بخش کشاورزی تقر

 اند.  بخش خدمات و بازرگانی با کاهش روند اعطای تسهيالت همراه بوده

ی خصوصی و خصوصی شده بيشترین تسهيالت اعطایی را به مجموع بخشوهای بازرگوانی و   هابانکی دولتی نيز همانند هابانک

ی دولتی بخش صنعت و سپس بخش ساختمان را در اولویوت اعطوای تسوهيالت قورار     هابانکاند، اما به صورت کلی  خدمات داشته

ی هابانکداده اند. بررسی روند اعطای تسهيالت نيز بيانگر تقریباً ثبات در اعطای تسهيالت به بخشهای مختلف اقتصادی بوده است. 

ی دولتی تقریباً ثبات را هابانکنيز همانند  هابانکان ارائه نموده اند. این گروه از تخصصی نيز بيشترین تسهيالت را به بخش ساختم

 در روند تسهيالت اعطایی بخشی  تجربه کرده اند.

ی خصوصی و خصوصی شده بيشتر متمای  به اعطوای تسوهيالت بوه بخوش خودمات و      هابانکنکته حائز اهميت این است که 

ی دولتی و تخصصی نيز به دلي  وجود تسهيالت تکليفی بيشوترین  هابانکسود باال است می باشند و بازرگانی که زود بازده و دارای 

بوا ماهيوت دولتوی     هوا بانوک تسهيالت را به بخشهای مولد اعطا نموده اند. به عبارت دیگر تأمين مالی بخشهای مولد بيشتر بر عهده 

ی دولتی و تخصصی سعی در  افزایش تسهيالت اعطایی بوه  هابانکی خصوصی شده نيز همانند هابانک 0340است  اگرچه در سا  

 بخش صنعت و ساختمان را داشته اند.

در مقایسوه بوا سوا      0340های مختلف اقتصوادی در سوا    همانطور که بيان گردید با وجود اینکه تسهيالت اعطایی به بخش

 24و  28تووان بوه بنود    ه است. از عموده دالیو  آن موی   روند افزایشی داشته است اما نسبت مطالبات غيرجاری کاهش داشت 0341

 های مشتریان را به بانک داده است.اشاره نمود که اجازه استمها  بدهی 0340و  0341قانون بودجه سا  های 










خصوصی خصوصی شده دولتی تخصصی

صنعت ساختمان خدمات بازرگانی کشاورزی و صادرات
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 های درآمدزانسبت دارایی.  1-1-9

هوا عمودتاً شوام     انود. ایون دارایوی   شوده  شود که در جهت کس  سود و کارمزد ایجواد هایی گفته میهای درآمدزا به داراییدارایی 

هوای  دهد که بانک چند درصد از منابع خود را به فعاليتها است. این نسبت نشان میها و مشارکتگذاریتسهيالت اعطایی، سرمایه

، مطالبات از در این گزارش دارایی های درآمدزا شام  تسهيالت اعطایی، سرمایه گذاری ها و مشارکتها سودآور اختصا  داده است.

 و اوراق مشارکت می باشد. هابانکسایر 

هوا و مشوارکتها اختصوا     گوذاری دهد چه بخشی از دارایيهای درآمدزا به سرمایهنشان می سرمایه گذاری به ک  دارایی نسبت

ت کوه چوه بخشوی از    همچنين نسبت تسهيالت نيز بيانگر ایون اسو   یافته است و بانک تا چه اندازه در معرض ریسک بازار قرار دارد.

 دارایی های درآمد زا به تسهيالت اختصا  یافته است و بانک تا چه اندازه در معرض ریسک اعتباری قرار دارد. 

 )درصد(  شدهی و خصوصیخصوص یهابانکدر  زاهای درآمدنسبت اجزای دارایی -01جدو  

درآمد زا  هاییینسبت دارا 

 ییبه دارا

تسهیالت نسبت 

اعطایی به کل 

 دارایی

نسبت 

گذاری به سرمایه

 کل دارایی

2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 1.4 1.5 69.4 69.5 91.6 92.8 اقتصاد نوین

 1.9 1.4 68.4 75.1 89 88.3 انصار

 3.4 3.6 65.4 66.5 90.6 86.6 پارسیان

 4 5.1 58.8 61.9 93.8 95.1 پاسارگاد

 3.4 1.5 24.9 47.8 48.4 59.6 آینده

 3.8 10.8 34.5 20.3 80.5 48.4 دی

 0.9 0.6 58.1 61.9 89.2 87.4 سامان

 4.2 1.8 57.4 71.1 1/40 90.1 سرمایه

 8 11.3 52.2 65.1 91.3 91.5 یناس

 2.7 4.8 28.6 44.3 57.6 64 شهر

 1.5 1.3 60.4 62.2 87.7 88.1 کارآفرین

 3.9 5.6 16.1 30.2 42.2 94.3 ینزم ایران

 13.2 1 29.6 29.7 67 55.8 یرانیانا حکمت

 1 0.3 4.9 6.8 80.8 67.4 قوامین

 56 6.2 17.3 40.3 82.5 69 گردشگری

 4 3.6 59 66.3 91 92.1 یخصوص

 1.7 1.8 64.2 67.4 91.3 90.1 تجارت

 4.4 3.7 57.1 62.2 79.1 84.6 صادرات

 1.9 3 65.3 70 90.8 92.2 ملت

 3.4 0.5 70.1 69.5 89.3 85.6 کارگرانرفاه 

 2.6 2.8 63.2 67 87.7 89 شدهیخصوص

هوای  ی ایران زمين، حکمت ایرانيان، قوامين و گردشگری بوا وجوود اینکوه نسوبت دارایوی     هابانکی خصوصی هابانکدر ميان 

ها و مشارکتها از دارایی پایين بوده اسوت. بوه عبوارت دیگور     گذاریدرآمدزای باالیی دارند، اما سه  تسهيالت اعطایی و سه  سرمایه

 اند که دارای نرخ سود آزاد و ریسک پایين است. ی مذکور به جای اعطای تسهيالت، وارد بازار بين بانکی شدههابانک
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ی خصوصی به جز بانک های اقتصاد نوین، پاسارگاد، شهر، ایران زموين و آینوده افوزایش در نسوبت دارایوی هوای       هابانکهمه 

درصد ناشی از کاهش  92درصد به  49درآمد زا به ک  دارایی داشته اند. کاهش نسبت دارایی های درآمد زا در بانک ایران زمين از 

هش نسبت دارایی های درآمد زا در بانک اقتصاد نوین ناشی از کاهش انتشوار اوراق  بوده است. کا هابانکدرصدی در مطالبات از  08

مشارکت، در بانک پاسارگاد ناشی از افزایش دارایی های ک  و در بانک آینده ناشی از کواهش تسوهيالت اعطوایی و اوراق مشوارکت     

درصود در سوا     29بوه   0341درصود در سوا     94بوده است. همانطور که مشاهده می شود نسبت تسهيالت اعطایی به دارایوی از  

کاهش یافته است. در بانک شهر نيز نسبت دارایی های درآمد زا کاهش داشته است که دلي  آن افزایش دو برابور در دارایوی    0340

يالت ا عطوایی،  برابری در تسوه  1ک  بوده است. افزایش تقریباً دو برابر در نسبت دارایی های درآمدزا در بانک دی ناشی از افزایش 

 برابری در انتشار اوراق مشارکت بوده است.  83و  هابانکبرابری در مطالبات از  8افزایش 

کاهش داشته است که دلي  عمده آن کاهش تسهيالت اعطوایی   0340در بانک گردشگری نسبت تسهيالت به دارایی در سا  

یش تقریباً دو برابری در سرمایه گذاری هوا و مشوارکتها ، نسوبت سورمایه     و افزایش دو برابری در دارایيها بوده است اما به دلي  افزا

افزایش داشته است. اما همانطور که در بخش نسبت مطالبات غير جاری مشواهده گردیود، نسوبت     0340گذاری به دارایی در سا  

ز عدم موفقيوت ایون بانوک در بازگشوت     برابر شده است که ناشی ا 09مطالبات غير جاری به تسهيالت  اعطایی در این بانک تقریباً 

ی خصوصوی کشوور، سورمایه گوذاریها و مشوارکتها بيشوتر از       هابانکتسهيالت اعطایی می باشد. در بانک گردشگری بر عکس سایر 

 تسهيالت اعطایی در دارایی سه  دارند.

ه دليو  عموده آن کواهش در    داشته اند کو  0340ی خصوصی شده نيز کاهش در نسبت دارایی های درآمدزا را درسا  هابانک

 هوا بانوک درصودی در مطالبوات از    33با کواهش   0340نسبت دارایيهای درآمدزای بانک صادرات بوده است. بانک صادرات در سا  

علی رغ  افزایش در تسهيالت اعطایی به دلي  افزایش شدید در دارایی ک  با کاهش  هابانکمواجه بوده است.همچنين این گروه از 

تسهيالت به دارایی مواجه بوده اند. نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکتها نيز در این گروه بوانکی فقوط در بانوک ملوت بوه      در نسبت 

 دلي  کاهش در سرمایه گذاری هاو مشارکتها نزولی بوده است.

 ()درصد  دولتی و تخصصی یهابانکدر  زاهای درآمدنسبت اجزای دارایی-00جدو  

 

نسبت 
 هایییدارا

درآمد زا به 
 ییدارا

تسهیالت نسبت 
اعطایی به کل 

 دارایی

نسبت 
گذاری به کل سرمایه

 دارایی

2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 1.3 1.6 62.4 67.6 82.7 85.9 سپه

 2.6 2.5 63.6 68.8 87.3 94.5 یمل 

 2.1 2.4 62.4 66.2 81.6 85.7 بانک پست

 1 1 43.5 28.1 84.8 86.3 مهر الحسنهقرض
 2.2 2.2 62.9 67.7 86 92 دولتی

 1.8 2.8 78.7 77.3 86.5 86.3 صنعت و معدن

 0.3 0.3 68.1 69.6 80.4 80.6 یکشاورز

 0.2 0.2 82.5 87.8 95.2 93.3 مسکن

 8.9 8.1 60.1 66 88.8 91.3 صادرات توسعه

 1.1 0.8 68.8 62.5 85.7 87.5 تعاون توسعه

 0.9 1 77.2 80.2 90 89 تخصصی
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داشته انود کوه عمودتاً ناشوی از کواهش       0340ی دولتی کاهش در نسبت دارایی های درآمدزا به ک  دارایی را در سا  هابانک

با کاهش سرمایه گذاریها و مشارکتها نيوز هموراه بووده     هابانکبوده است.پست بانک عالوه بر کاهش مطالبات از  هابانکمطالبات از 

 است. در بانک قرض الحسنه مهر به دلي  عدم داشتن سرمایه گذاری و مشارکت، بانک صرفاً در معرض ریسک اعتباری قرار دارد.

درآمدزا بوه کو     ی تخصصی نيز بانک صادرات به دلي  کاهش انتشار اوراق مشارکت با کاهش نسبت دارایيهایهابانکدر ميان 

دار ایی مواجه است. کاهش در نسبت تسهيالت اعطایی به ک  دارایی، علوی رغو  افوزایش در تسوهيالت اعطوایی ناشوی از افوزایش        

 بيشتر در دارایی در مقایسه با تسهيالت اعطایی است.

همراه بووده   0340ایی در سا  ی تخصصی با کاهش در نسبت دارایيهای درآمدزا به ک  دارهابانکهمه گروه های بانکی به جز 

هوا و مشوارکتها بوه    های بانکی نيز با کاهش در نسبت تسهيالت اعطایی به ک  دارایی و کاهش نسبت سرمایه گوذاری اند. همه گروه

ی خصوصی در مقایسه با سایر گروه های بوانکی از نسوبت تسوهيالت بوه دارایوی      هابانکمواجه بوده اند.  0340ک  دارایی در سا  

 برخوردار بوده اند. 0340ر و نسبت سرمایه گذاریها و مشارکتها بيشتر در سا  کمت

 گذاری و تسهيالت به ک  دارایی)درصد(نسبت سرمایه -01نمودار 

 

مت گذاری بوه کو  دارایوی و محوور سو     مشاهده می شود) محور سمت راست، نسبت سرمایه 01همانطور که در نمودار شماره 

چپ، نسبت تسهيالت اعطایی به ک  دارایی( شبکه بانکی کشور عمده درآمد خود را از طریق اعتبارات اعطایی دریافت می کنود در  

گيری در شبکه حاليکه در کشورهایی با شبکه بانکی توسعه یافته عمده درآمد از طریق سرمایه گذاری حاص  می شود. چنين جهت

، ریسک اعتباری را به ریسک بوازار و طورف   هابانکتلف فرآیند مدیریت ریسک بدین معنا است که بانکی کشور در انجام مراح  مخ

 دهند.تجاری ترجيح می

از طریق تسهيالت اعطایی است بنابراین وجود مطالبوات غيرجواری بواال، نتيجوه ای جوز       هابانکبا توجه به اینکه عمده درآمد 

کاهش درآمد بهره ای و در نتيجه سودآوری بانک نخواهد داشت. بنابراین تمرکز بر یک نوع دارایی، ریسک کواهش درآمود بانوک را    

 افزایش خواهد داد.

























خصوصی خصوصی شده دولتی تخصصی

نسبت تسهیالت اعطایی به کل دارایی نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی



 

30 

ی هوا بانوک شوود  باشد، مشاهده میو  به تسهيالت اعطایی دوره قب  میدر یک دوره مرب هابانکاز آنجا که مطالبات غيرجاری 

اند در صوورتی کوه سوه  تسوهيالت     با کاهش نسبت مطالبات غيرجاری مواجه شده 0341در مقایسه با سا   0340کشور در سا  

هوای مشوتریان در   ستمها  بدهیدر مقایسه با سا  قب  آن افزایش داشته است. تنها دلي  آن ا 0341ها در سا  اعطایی در دارایی

 است.  0340و  0341سا  

 کیفیت مدیریت .1-9

موارد انجوام   یرو سا یکنترل یهايس مکان ی،فرهنگ سازمان یریتی،مد یهايست س یو بررس يفیک یبررس یقمورد معموالً از طر ینا

 یو اثور بخشو   ییبور کوارا   ی. معموالً در بررسشودیانجام م يزاز درون بانک ن ینظارت و بررس یقاز طر ينمورد همچن ینشود. ا یم

 یمورد م ینا . برایشودیم يدبانک و ... تاک یور در استفاده از بهره ي و تسه ینهمقدار آن، کاهش هز رمنابع، رشد درآمد به حداکث

در ادامه تحلي  هر شواخص  های کارایی استفاده نمود که و نسبت )کارکنان و شع ( یبهره ور یمث  نسبت ها ییتوان از نسبت ها

 گردد.برای هر بانک ارائه می

 وری بهرههای نسبت .1-9-2

یکی از مهمترین شاخصهایی که می تواند کيفيت مدیریت یک بانک را ارزیابی نماید نسبت هوای بهوره وری اسوت. از نسوبت هوای      

به ازای هور شوعبه و سوود سورانه اشواره نموود. ایون         ، سود0مه  بهره وری می توان به نسبت هزینه به ازای هر شعبه، هزینه سرانه

 دهد.شاخصها توانایی مدیریت در کنتر  هزینه و کس  سود را نشان می

ی خصوصی در دوره مورد بررسی با افزایش بواالی هزینوه بوه ازای    هابانکمشاهده می شود،  02همانطور که در جدو  شماره 

تقریباً تعداد شع  را ثابوت نگوه داشوته     هابانکی نوظهور، سایر هابانکاست که به جز شعبه همراه بوده اند. این ر خداد در صورتی 

کاهش یافته است. عمده دلي  آن افزایش شدید هزینه اداری و  0340اند و حتی در دو بانک سامان و سرمایه، تعداد شع  در سا  

ی نوظهور  هزینه مطالبات غير جاری نيز افزایش شدیدی داشوته اسوت. در ميوان ایون سوه      هابانکهزینه مالی بوده است. البته در 

 داشته است.  هابانکهزینه )هزینه اداری، مالی و مطالبات غير جاری( نيز هزینه اداری بيشترین سه  را در سبد هزینه 

فزایش شدید در مطالبات غير جاری نيوز در  ی نوظهور خصوصی با اهابانکنيز مشاهده گردید،  4همانطور که در جدو  شماره 

یی نظير اقتصاد نوین، پارسيان، انصار، سورمایه و سوامان کواهش    هابانکاند. اما هزینه مطالبات غير جاری در همراه بوده 0340سا  

بانوک هوای خصوصوی در    نيز با افزایش شدید همراه بوده است. به عبارت دیگر  هابانکداشته است. هزینه سرانه نيز در این گروه از 

ی نوظهورخصوصی، بانک گردشگری بيشترین هزینه به ازای شوعبه را داشوته اسوت.    هابانککنتر  هزینه موفق نبوده اند. در ميان 

ميليارد ریا  بوده است. عمده هزینه این بانک  0234عدد بوده است اما ک  هزینه معاد   09، 0340تعداد شع  این بانک در سا  

تشوکي  داده و نسوبت    0340درصد از ک  هزینه بانک مذکور را در سا   93لی تشکي  می دهد به طوریکه هزینه مالی را هزینه ما

 برابر شده است.  1/3به سا  گذشته 

ی خصوصی نيز بانک پارسيان بيشترین نسبت هزینه به ک  شع  را داشته است. علوی رغو  اینکوه ایون     هابانکدر ميان سایر 

 

 هزینه سرانه حاص  تقسي  هزینه ک  بانک به تعداد کارکنان می باشد. -0
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درصودی در هزینوه موالی،     32مواجه بوده است اما افزایش  0340نه اداری و هزینه مطالبات غير جاری در سا  بانک با کاهش هزی

باعث افزایش شدید هزینه به ازای شع  شده است. در ک  بانک های اقتصاد نوین، انصوار، پارسويان، پاسوارگاد، سوامان، سورمایه و      

شاخص هزینه شع  و هزینه سرانه در مدیریت هزینه موفق نبوده انود. از نظور   کارآفرین در مقایسه با متوسط گروه همگن در هردو 

ی خصوصوی بووده انود،    هوا بانوک همانطور که دارای نسبت های هزینه باالتر در مقایسه با سایر  هابانکسود شع  و سود سرانه این 

 دارای نسبت شع  و نسبت سود باالتر نيز بوده اند.  

ین و  گردشگری با کاهش نسبت سود شع  و نسبت سود سرانه مواجه شده اند، علوی رغو  اینکوه    در این ميان بانک اقتصاد نو

هر دو بانک با افزایش نسبت های هزینه مواجه شده اند. به عبارت دیگر هر دو بانک در مقاب  هزینوه ای کوه انجوام     0340در سا  

در مدیریت و کنتور  هزینوه و    هابانکعبارت دیگر در مقایسه با سایر داده اند، نتوانسته اند، درآمد مناس  و سود ایجاد نمایند. به  

با کاهش تسوهيالت اعطوایی    0340در سا   هابانکنيز مشاهده شد، این  01تر بوده اند. همانطور که در جدو  شماره  سود ناموفق

 به ک  دارایی نيز مواجه بوده اند که این امر خود بر سودآوری آنها اثرگذار است.

 شده)ميليارد ریا (ی خصوصی و خصوصیهابانکوری در های بهرهنسبت -02  جدو

به ازای  ینهمتوسط هز 

 شعبه

 متوسط سود سرانه متوسط سود شعب سرانه ینهمتوسط هز

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 9/0 1.7 8/08 19.3 9.65 6.93 125.9 79.2 اقتصاد نوین

 0.4 0.4 3.4 2.7 2.53 1.79 20.6 14 انصار

 1.8 1.6 27.7 23.9 10.34 9.16 161.3 133.8 پارسیان

 3.9 3.2 44.4 32.7 8.93 7.51 102.1 75.6 پاسارگاد

 0.1 0.9 1.7 8.2 12.75 6.45 161.1 57.5 آینده

 1.9 2.6 13.6 11.1 5.3 2.88 37.9 12.3 دی

 0.6 0.5 8.7 5.5 6.49 6.88 97.6 72.6 سامان

 1.0 0.1 10.2 0.8 6.26 4.64 62.8 45 سرمایه

 0.8 0.8 7.1 6.1 5.7 3.72 50.1 30.2 یناس

 0.8 1.1 4.5 3.9 4.93 3.28 28.2 11.8 شهر

 2.0 1.7 31.8 30.8 5.98 4.19 96.2 74.6 کارآفرین

 0.1 0.4 0.7 2.2 0.81 0.74 5.1 4.6 ینزم ایران

 0.6 0.2 4.1 1.2 0.74 0.3 5.2 1.7 یرانیانا حکمت

 0.0 111  0.1 0.1 1104 0 0.9 0.9 قوامین

 1.4 1.4 34.6 41.5 8.92 2.52 227.4 74.3 گردشگری

 2/0 1.3 1/01 9.7 4/1 5.2 10 40.4 یخصوص

 0.3 0.4 3.3 3.9 3.23 2.3 33.81 25.22 تجارت

 0.3 0.2 2.9 2.7 2.31 1.59 25.39 17.87 صادرات

 0.9 0.7 11.0 8.8 3.58 2.49 45.24 31.9 ملت

 0.0 0.0 0.3 0.3 2.04 1 19.9 10.01 رفاه کارگران

 0.4 0.4 4.5 4 2.8 2 31 22 شدهیخصوص

 در بانک محاسبه شده است. ينتعداد شاغل یو سود سرانه به ازا ینه*هز
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با افزایش نسبت هزینه شع  و هزینه سرانه مواجه بووده انود کوه عمودتاً ناشوی از       0340ی خصوصی شده نيز در سا  هابانک

افزایش هزینه های اداری و هزینه مطالبات مشکوك الوصو  بوده است. در این ميان بانک ملوت بيشوترین نسوبت هزینوه شوع  و      

بووده   هوا بانوک ن همانطور که دارای نسبتهای هزینه باالتر در مقایسه با سوایر  داشته است. عالوه بر آ 0340هزینه سرانه را در سا  

است دارای نسبتهای سود باالتر نيز می باشد. بانک رفاه کارگران علی رغ  افزایش شدید در نسبت هزینه شع   ، اموا نسوبت سوود    

برابور افوزایش داشوته     4/0ری در هزینه، درآمود تنهوا   براب 4/0شع  برای  آن تقریباً ثابت بوده است. در این بانک علی رغ  افزایش 

 0341در مقایسوه بوا سوا      0340است. عمده افزایش هزینه مربو  به هزینه مطالبات مشکوك الوصو  بووده اسوت کوه در سوا      

بواً ثبوات   با افوزایش نسوبتهای هزینوه و تقری    0340ی خصوصی شده در سا  هابانکبرابری داشته است. باتوجه به اینکه  4افزایش 

 اند.   در  کنتر  هزینه و کس  سود ناموفق بوده هابانکنسبت های سود مواجه بوده اند، می توان بيان نمود این گروه از 

ی دولتی در دوره مورد بررسی با افزایش هزینه شع  و هزینه سرانه هابانکشود، مشاهده می 03همانطور که در جدو  شماره 

ی دولتی، بانک ملی بيشترین نسبت هزینه شع  و هزینه سرانه را داشته است. کاهش شودید هزینوه   هابانکاند. در بين مواجه بوده

برابوری در هزینوه کو  بووده  اسوت. در       43/0رغ  افزایش برابری در نيروی انسانی علی 39/00سرانه در بانک ملی ناشی از افزایش 

 34/0که هزینه بانوک  برابر افزایش یافته است. در حالی 43/0، 0341ا سا  در مقایسه ب 0340بانک سپه نيز نيروی انسانی در سا  

، دارای 0341برابر شده است. بررسی سود شع  و سود سرانه بيانگر این است که بانک سپه به دلي  داشوتن سوود منفوی در سوا      

مترین هزینوه شوع  و هزینوه سورانه و     الحسنه مهر کی دولتی، بانک قرضهابانکسود شع  و سود سرانه صفر بوده است. در بين 

 باشد.ی دولتی میهابانکبيشترین سود شع  و سود سرانه را داشته است. نکته حائز اهميت تفاوت رفتار این بانک با سایر 

 ی دولتی و تخصصی)ميليارد ریا (هابانکوری در های بهرهنسبت -03جدو  

 

 ینهمتوسط هز

 شعب**

 ینهمتوسط هز

 سرانه***

متوسط سود 

 شعب

 متوسط سود سرانه

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 0.02 1 0.21 1 2.4 3.04 22.82 15.99 سپه

 0.13 0.07 1.51 0.07 3.05 21.18 36.6 22.21 یمل 

 0.02 0.03 0.17 0.19 1.07 0.89 7.86 6.67 بانک پست

 0.89 1.17 4.08 3.79 0.38 0.43 1.75 1.41 مهر الحسنهقرض

 0.12 0.03 1.25 0.28 2.7 1.7 27.7 17.9 دولتی

 0.63 1.39 11.32 4.66 5.95 29.28 106.7 98.5 صنعت و معدن

 1 0.01 0.02 0.04 2.34 3.52 19.2 14.4 یکشاورز

 0.24 1.56 2.27 1.36 6.25 52.04 60.1 45.2 مسکن

 1.29 2.35 38 24.58 1.79 5.11 52.5 53.5 صادرات توسعه

 0.05 0.02 0.33 0.15 0.94 0.68 6.1 4.3 تعاون توسعه

 0.17 0.09 1.39 0.82 4 2.8 33 25.3 تخصصی

 در بانک محاسبه شده است. ينتعداد شاغل یو سود سرانه به ازا ینه*هز

 هر شعبه یبه ازا یا ر يليارد** م

 هر نفر یبه ازا یا ر يليارد*** م
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، تعوداد  0340ی تخصصی، بانک صنعت و معدن بيشترین نسبت هزینه شع  را داشته است. این بانک در سا  هابانکدر ميان 

برابری در  28/1درصدی در هزینه مواجه شده است. از طرف دیگر با توجه به افزایش 4شع  خود را کاهش داده است اما با افزایش 

کاهش یافته است. از طورف دیگور بوا     0340درصد در سا   4/1به  0341د در سا  درص 2/24تعداد نيروی انسانی، هزینه سرانه از 

درصد افزایش یافته است. بانک کشاورزی نيز در کس  سود شوع  و   3/00درصد به  4/9برابری در سود، سود شع  از  9/2افزایش 

رغ  افزایش دو برابری در نيروی انسانی یدرصدی در سود این بانک، عل 11ناموفق بوده است. به دلي  کاهش  0340سرانه در سا  

ی تخصصی، بانک توسعه تعاون رفتواری متموایز   هابانکاین بانک، سود شع  بسيار پایين و سود سرانه نيز صفر بوده است. در ميان 

 وری را داشته است.های بهرهی تخصصی، کمترین نسبتهابانکی تخصصی دارد. این بانک در ميان هابانکاز سایر 

شود)محور سمت راست بيانگر سود شع  و محور سمت چپ بيانگر سوود سورانه   مشاهده می 00همانطور که در نمودار شماره 

ی خصوصوی  هوا بانوک تووان بيوان نموود،    ی خصوصی باالترین نسبت سود شع  و سرانه را دارند. به طور خالصه موی هابانکاست(، 

را نيوز دارنود و    هوا بانکدارند، نسبت سود شع  و سرانه باالتر از سایر  هابانکسایر همانطور که نسبت هزینه شع  و سرانه باالتر از 

ی خصوصی در کنتر  هزینوه  هابانکدارد.  به عبارت دیگر اگرچه  هابانکسود سرانه و سود شع  آنها اختالف بسيار زیادی از سایر 

و  01،00،02اند. بوا مقایسوه جوداو     شعبه و هر نفر بهتر عم  کردهاند اما در کس  سود به ازای هر عم  کرده هابانکبدتر از سایر 

مواجه بوده اند، افزایش در نسبت سود شع   0340یی که با افزایش نسبت دارایيهای درآمدزا در سا  هابانکمشاهده می شود  03

 و سود سرانه را نيز تجربه کرده اند.

 )درصد( 0340در سا   هابانکری ونسبت بهره -00نمودار 

 

 

 





























خصوصی خصوصی شده دولتی تخصصی

متوسط سود شعب متوسط سود سرانه
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 نسبت کارایی 1-9-1

ایون   دهود. ها را نشان میشاخصهای نسبت سپرده و تسهيالت به شع  ميزان کارایی بانک در جذب منابع و تخصيص آن به دارایی

و چه ميوزان اعتبوارات اعطوا شوده      دهد که بطور متوسط به ازای هریک از شع  چه ميزان سپرده جذب شده استنماگر نشان می

 .دهدرا در سطح شع  نشان میها ميزان کارایی بانک  ها این شاخصدر واقع . است

دهود. ایون نسوبت ميوزان     را نشوان موی   ها سپرده از مح تسهيالت  نسبت تسهيالت به سپرده نسبتی است که ظرفيت خلق 

هوا را  آوری شده از مح  سپردهنحوه مدیریت و چگونگی تخصيص  منابع جمعگری وجوه نشان داده و فعاليت بانک را در امر واسطه

درصد قرار دارد. البتوه   81تا  41بين “ پس از کسر نسبت سپرده قانونی معموال در اعطای تسهيالت بيان می کند. دامنه این نسبت

های موجود در ی  به اعطای وام به دلي  ریسککارانه بانک و عدم تمادرصد  تا حدودی معرف سياست محافظه 41ازمقدار پایين تر 

واسطه گری بانک خواهد شد. از سووی دیگور مقودار     دهی بوده  و عدم فعاليت مؤثر در اعطای تسهيالت  منجر به  کاهش درآمدوام

دهندگان و به ه وامپذیری نسبت بجهت تأمين منابع اعتبارات اعطایی و آسي  هابانکدرصد نيز بيانگر کسری نقدینگی  81باالتر از 

را در  هوا بانوک توانند کارایی نوعی بيانگر باال بودن ریسک نقدینگی بانک است. بنابراین با توجه به اینکه این دو شاخص به خوبی می

 شوند.های مذکور بررسی و تحلي  میمصارف توصيف نمایند، در ادامه شاخص -مدیریت منابع

 0340ی خصوصی در سوا   هابانکدهد، نسبت سپرده شع  و تسهيالت شع  ن مینشا 09اطالعات موجود در جدو  شماره 

کوه رشود   ها بيش از رشد تسوهيالت اعطوایی بووده اسوت. بوه طووری      افزایش داشته است. اما رشد سپرده 0341در مقایسه با سا  

وده است.ضومن رشود بواالتر    درصود بو   22درصد، و رشد تسوهيالت اعطوایی    92 0341در مقایسه با سا   0340ها در سا  سپرده

نسبت سپرده شع  بيش از نسبت تسهيالت شع  بوده اسوت. از آنجوا    0340ها در قياس با رشد تسهيالت اعطایی، در سا  سپرده

های درآمدزا، باالتر بودن نسبت سپرده شوع  از نسوبت   دار بانک است و تسهيالت اعطایی جزئی از داراییکه سپرده از منابع هزینه

شع  به نوعی بيانگر وجود منابع بالاستفاده در بانک است و بانک در قبا  پرداخت هزینه نتوانسوته اسوت درآمود کسو       تسهيالت

های درآمودزا بوه دارایوی در    ی خصوصی با کاهش نسبت داراییهابانکنيز مشاهده گردید،  01نماید. همانطور که در جدو  شماره 

 اند.مواجه بوده 0340سا  

 شدهی خصوصی و خصوصیهابانکنسبت کارایی در  -09جدو  

 به سپرده یالتنسبت تسه شعب* یالتنسبت تسه نسبت سپرده شعب* 

** 

2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 82.2 81.1 674.2 525.3 820.6 647.9 اقتصاد نوین

 79.8 86.6 133.5 99.7 167.4 115.1 انصار

 87.8 81.5 839 725.1 955.2 889.8 پارسیان

 77.5 80.3 588.5 463.9 759.3 578.1 پاسارگاد

 36 107 296.6 297 823 277.7 آینده

 45.3 36.8 163.2 36.1 360.5 98 دی

 72.1 84.4 515 440.7 714.2 522.4 سامان

 82.1 128.8 331.9 286.7 404.4 222.6 سرمایه

 63.8 77.6 176.7 162.2 277 208.9 یناس

 33.7 56.2 90.5 69.6 268.8 124 شهر
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 به سپرده یالتنسبت تسه شعب* یالتنسبت تسه نسبت سپرده شعب* 

** 

2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 84.1 91.1 518.4 474.8 616.5 521.3 کارآفرین

 27.4 109.4 7.3 24.8 26.5 22.6 ینزم ایران

 61.3 113.2 23.3 9.8 37.9 8.6 یرانیانا حکمت

 0.9 0.9 2.8 3 317.7 322.8 قوامین

 24.9 87.5 250.5 360.9 1007 412.5 گردشگری

 61.9 70.8 249.7 240.4 403.7 339.6 یخصوص

 81.4 88.1 210.7 186.3 258.8 211.4 تجارت

 77.8 89.7 137.3 126.4 176.4 140.9 صادرات

 180.3 96.9 434.1 303.6 240.7 313.2 ملت

 78.5 82.1 116.8 78.1 148.8 95 رفاه کارگران

 106.5 91.5 220.9 175.4 207.4 191.7 شدهیخصوص

 **درصد        یا ر يليارد*م

داشته اسوت.   0340ی خصوصی، بانک پارسيان بيشترین نسبت سپرده به شع  و تسهيالت به شع  را در سا  هابانکدر بين 

ی اقتصوادنوین، پارسويان،   هوا بانوک انود.  در این ميان بانک حکمت ایرانيان کمترین نسبت سپرده شع  و تسهيالت شع  را داشوته 

 اند. ای نسبت سپرده شع  و تسهيالت شع  باالتر از متوسط صنعت بودهپاسارگاد و سامان دار

کاهش داشته اسوت. بوه عبوارت دیگور      0341در مقایسه با سا   0340ی خصوصی در سا  هابانکنسبت تسهيالت به سپرده در 

رکود حاک  بر اقتصاد کشور اتفاق دور اند که با توجه به تری را در پيش گرفتهکارانهسياست محافظه 0340ی خصوصی در سا  هابانک

 یدارا یخصوصو  یهوا بانوک  یرو سامان، سا یهپاسارگاد، سرما يان،پارس ین،همچون اقتصاد نو یبزرگ یهابانکبه جز  از انتظاری نيست.

 داشته است. به سپرده را يالتنسبت تسه ینکمتر ينبانک قوام يانم یناند. در ادرصد بوده 41به سپرده کمتر از  يالتنسبت تسه

با افزایش نسبت سوپرده و تسوهيالت شوع  و همچنوين      0341در مقایسه با سا   0340ی خصوصی شده نيز در سا  هابانک

شده به جز بانک ملت دارای نسبت سپرده شوع  بويش از نسوبت    ی خصوصیهابانکاند. همه نسبت تسهيالت به سپرده همراه بوده

درصود و بزرگتور از    81شود بانک ملت دارای نسبت تسهيالت بوه شوع  بويش از    اند. همانطور که مشاهده میتسهيالت شع  بوده

جاری به تسهيالت کمتری  مشاهده شد، نسبت مطالبات غير 4شده است. اما همانطور که در جدو  شماره ی خصوصیهابانکسایر 

هوای  ی گوروه دارای نسوبت دارایوی   هوا بانوک ی گروه همگن داشته است و همچنين در مقایسه بوا سوایر   هابانکدر مقایسه با سایر 

باشد. باال بودن نسبت تسهيالت به سپرده در بانک ملت بيانگر این است که این بانک بر ای توأمين موالی   درآمدزای بيشتری نيز می

ات اعطایی به دلي  ناکافی بودن جذب سپرده، مجبور به استقراض از بازار بين بوانکی و بانوک مرکوزی خواهود شود. چنانچوه       اعتبار

شده ی خصوصیهابانکباشد. همه برابر در بدهی به بانک مرکزی این بانک می 9بررسی اقالم بدهی بانک ملت بيانگر افزایش تقریباً 

 اند.    تری در پيش گرفتهکارانهرفتار محافظه 0341مقایسه با سا  در  0340به جز بانک ملت در سا  
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 ی دولتی و تخصصیهابانکدر  یینسبت کارا -01جدو  

 

 ** به سپرده یالتنسبت تسه شعب* یالتنسبت تسه نسبت سپرده شعب*

2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 80.3 95.6 129.8 116.1 161.5 121.5 سپه

 80.5 91.9 200.7 180 249.3 195.8 یمل 

 68.3 87.7 35.2 33 51.5 37.7 بانک پست

 88.3 66.7 25.1 15.1 28.4 22.7 مهر الحسنهقرض

 80.3 92.5 153.9 139.5 191.6 150.7 دولتی

 407.1 480.1 2303.8 1366.4 565.9 284.6 صنعت و معدن

 115.9 112.6 132.9 113.1 114.7 100.5 یکشاورز

 234.6 280.4 584.1 461.8 249 164.7 مسکن

 149.7 316.5 1182.6 1181 789.9 373.1 صادرات توسعه

 103.4 107.6 41.6 32.3 40.3 30 تعاون توسعه

 194.7 212.2 326.6 257 167.8 121.1 تخصصی

 **درصد        یا ر يليارد*م

ی دولتی در دوره مورد بررسی با افزایش نسبت سپرده شع  و نسوبت  هابانک، 01بر اساس اطالعات موجود در جدو  شماره  

ی دولتی، بانک ملی بيشوترین نسوبت   هابانکاند. در ميان تسهيالت شع  و همچنين کاهش نسبت تسهيالت به سپرده مواجه بوده

الحسنه مهر نيز کمترین نسبت سوپرده  داشته است. در این ميان بانک قرض 0340 سپرده به شع  و تسهيالت به شع  را در سا 

الحسنه مهور بور عکوس    است. در بانک قرضشع  و تسهيالت شع  را داشته است اما بيشترین نسبت تسهيالت به سپرده را داشته

 ی دولتی، نسبت تسهيالت به سپرده افزایش داشته است.هابانکسایر 

ی دولتی با افزایش نسبت سوپرده شوع  و نسوبت تسوهيالت شوع  و کواهش نسوبت        هابانکی تخصصی نيز همچون هابانک

درصودی   24درصدی در سپرده و  38با رشد  0340ی تخصصی در سا  هابانکاند. مواجه بوده 0340تسهيالت به سپرده در سا  

به سپرده در این گروه بانکی بيانگر ناکافی بودن منابع این گروه از  اند اما باال بودن نسبت تسهيالتدر تسهيالت اعطایی مواجه بوده

باشد که کسری نقدینگی مورد نياز خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبوران  های بانکی میدر مقایسه با سایر گروه هابانک

  و تسهيالت شع  را داشته است. در همه ی تخصصی بانک توسعه صادرات بيشترین نسبت سپرده شعهابانکنمایند. در ميان می

 ی گروه به جز بانک کشاورزی روند نسبت تسهيالت به سپرده کاهشی بوده است.هابانک

 با یکدیگر بيانگر این است که: هابانکمقایسه عملکرد 
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 )درصد(0340در سا   هابانکنسبت کارایی -02نمودار 

 

 

  های ی خصوصی بيش از سایرگروههابانکشود، نسبت سپرده شع  در مشاهده می 02همانطور که در نمودار شماره

هوای  های بانکی در جذب سپرده کاراتر از گوروه بيش از سایر گروه هابانکباشد به عبارت دیگر این گروه از بانکی می

های آتی با ریسک نقدینگی کمتوری  های بانکی در دورهر گروهاند و در نتيجه در مقایسه با سایبانکی دیگر ظاهر شده

 همراه خواهند بود.

  ی تخصصی به دلي  ملزم بودن به ارائه تسهيالت تکليفی نيز بيشترین نسبت تسهيالت به شع  هابانکدر این ميان

مقایسوه بوا نسوبت    ی تخصصوی در  هوا بانکاند. نکته حائز اهميت بيشتر بودن نسبت تسهيالت به شع  در را داشته

هوا بوا کسوری نقودینگی مواجوه      ی تخصصی جهت تأمين مالی دارایوی هابانکباشد. به عبارت دیگر سپرده شع  می

 نمایند.هستند که آن را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می

 ی خصوصوی و  هوا بانوک های مختلف بانکی حاکی از این است که مقایسه نسبت تسهيالت اعطایی به سپرده در گروه

کوه رونود نسوبت    اند. به طووری تری را در پيش گرفتهکارانههای بانکی رویکرد محافظهدولتی در مقایسه با سایر گروه

شوده و  ی خصوصوی هوا بانوک کاهش داشوته اسوت. اموا     0341در مقایسه با سا   0340تسهيالت به سپرده در سا  

در معرض خطر عدم توانایی در ایفای  هابانکاند و بيش از سایر داشتهتری را در پيش پذیرانهتخصصی رویکرد ریسک

 تعهدات قرار دارند.  

  











خصوصی خصوصی شده دولتی  تخصصی
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34 

 نسبت تسهيالت به سپرده )درصد( -03نمودار 

 

 

   ،اند، اعطوای تسوهيالت بوه بوازار بوين بوانکی را       ی کشور سعی کردههابانکهمانطور که قبالً نيز بيان شد

ن اعطای تسهيالت به اشخا  حقيقوی نمایند.اگرچوه تغييور ایون رویکورد باعوث کواهش ریسوک         جایگزی

خواهود داشوت. از    هوا بانوک ای و در نتيجه سوودآوری  شود، اما اثر منفی بر درآمد بهرهمی هابانکاعتباری 

رد، اثور  سوی دیگر کاهش عرضه اعتبارات به دلي  نقش مهمی که عرضه اعتبارات در تأمين مالی توليود دا 

 منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

 های بازدهی و سودآورینسبت .1-4

دهد تا دهد. این شاخص به بانک اجازه میسودآوری شاخصی است که نحوه مدیریت و جایگاه رقابتی بانک را در بانکداری نشان می

 مدت، پشتيبانی نماید.سطحی از نمای ریسک را تحم  کند و بانک را در برابر مسائ  و مشکالت کوتاه

 نسبت بازدهی دارایی و نسبت بازدهی سرمایه   .1-4-2

معياری از  ( ROA)هاهستند. نسبت بازده دارایی هابانکهای مربو  به سودآوری ها و بازده سرمایه پرکاربردترین نسبتبازده دارایی

دهود. ایون   سودآوری وکارایی بانک درمورد نحوه استفاده از منابع در جهت کس  درآمد و بکارگيری ظرفيت بانک را به دسوت موی  

 آید.های بانک چند واحد سود خالص )پس از کسر ماليات( به دست میدهد از هر واحد خالص دارایینسبت نشان می

از بازده سهامداران است. این نسبت کامالً تحت تأثير ساختار سرمایه بانوک اسوت. ایون     معيار مستقيمی (ROE)بازده سرمایه  

دهد به ازاء هر  واحد سرمایه چند واحد سود خالص کس  شده است. این نسبت معياری از توان سودآوری بانوک و  نسبت نشان می

 باشد.همچنين توان بانک در جذب سرمایه جدید و تأمين مالی می

افزایش سود داشته اند، اما کواهش نسوبت    0340خصوصی به جز بانک اقتصاد نوین و آینده علی رغ  اینکه در سا   یهابانک

بازده دارایی را تجربه کرده اند. در دو بانک پاسارگاد و پارسيان تقریبًا نسبت بازده دارایوی ثابوت بووده اسوت. در ميوان بانوک هوای        













خصوصی خصوصی شده دولتی  تخصصی
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ایش بازده دارایی همراه بوده است. اندازه بهينه بازدهی دارایی یک درصد است که در ميان خصوصی تنها بانک حکمت ایرانيان با افز

بانک های خصوصی بانک های آینده و قوامين در سطح کمتر از استاندارد عم  کرده اند. ازنظور بوازدهی دارایوی ، بانوک پاسوارگاد      

د. درک  با توجه به باالتر از یک درصد بوودن بوازدهی دارایوی در    بيشترین ارزش را داشته است و پس از آن بانک کارآفرین قرار دار

 در کس  درآمد از دارایی ها موفق عم  نموده اند. هابانکی خصوصی می توان بيان نمود این گروه از هابانک

 شده)درصد(ی خصوصی و خصوصیهابانکنسبت بازدهی دارایی و سرمایه در  -04جدو  

 یهنسبت بازده سرما ییسبت بازده داران 

2931 2932 2931 2932 

 02/29 33.7 4/0 2.6 اقتصاد نوین

 28.5 29.5 1.7 2.1 انصار

 29.1 28.1 2.2 2.2 پارسیان

 27.4 23.5 4.4 4.4 پاسارگاد

 3.7 10.8 0.1 1.3 آینده

 19.4 16.5 2.9 6.3 دی

 14.4 10.4 1.0 0.8 سامان

 24.9 2.6 1.8 0.2 سرمایه

 22.5 20.2 2.1 2.5 یناس

 21.6 19.6 1.4 2.5 شهر

 23.3 24.3 3.7 4.0 کارآفرین

 9.6 10.1 1.5 2.7 ینزم ایران

 10.9 5.8 5.3 3.7 یرانیانا حکمت

 1.8 1.4 0.2 0.2 قوامین

 14.3 14.3 2.4 4.6 گردشگری

 23 21.8 1/2 2.7 یخصوص

 16.3 21.4 1.0 1.4 تجارت

 11.7 23.8 1.2 1.3 صادرات

 35.4 34.3 1.7 2.0 ملت

 2.5 3.0 0.2 0.3 رفاه کارگران

 19.5 25.2 1.3 1.5 شدهیخصوص

 

در  هوا بانوک ی نوظهوور خصوصوی، سوایر    هابانکی آینده، سامان و هابانکی خصوصی به جز هابانکاز نظر بازدهی سرمایه نيز 

کس  سود به ازای هر واحد سرمایه موفق بوده اند. بانک آینده عالوه بر اینکه در جذب سرمایه ناموفق بوود ه اسوت بوه طوریکوه در     

با کاهش سرمایه مواجه شده است، کاهش سود نيز داشته است. کواهش بوازدهی سورمایه در     0341در مقایسه با سا   0340سا  

ی موذکور نتوانسوته انود بوه ازای هور واحود       هابانکدید سرمایه است که این موضوع نشان می دهد ناشی از افزایش ش هابانکسایر 

جذب سرمایه، سود خالص کس  نمایند. بازدهی سرمایه یکی از  شاخصهای مه  از نظر صاحبان حقوق سهام می باشد. پایين بودن 

دهد. افزایش شدید بازدهی سرمایه در بانک سرمایه ناشوی از  آن رغبت سهامداران را برای سرمایه گذاری در بانک مزبور کاهش می 

 برابری در سود این بانک بوده است.  02افزایش 
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درصدی در سرمایه بانک،  2/0درصدی در دارایی و  11در ميان بانک های خصوصی شده، بانک رفاه کارگران علی رغ  افزایش 

است. به عبارت دیگر این بانوک نتوانسوته اسوت موا بوه ازای جوذب        مواجه شده 0340درصدی در سود بانک در سا   04با کاهش 

برابری  1/0بوده است، ضمن افزایش  0340منابع، سود کس  نماید. عالوه بر آن بانک ملت که از نظر اندازه بزرگترین بانک درسا  

است کوه هموين مسوئله باعوث شوده اسوت       برابری در سود نيز مواجه بوده  2/0برابری در سرمایه بانک، با افزایش  2/0در دارایی و 

باالترین نسبت بازده دارایی و  بازده سرمایه را در بين بانک های خصوصی شده داشته باشد. بانک تجارت نيز به دلي  کواهش سوود   

ناشوی  ، کاهش در بازده دارایی و بازده سرمایه را تجربه کرده است. اما کاهش این دو نسبت در بانک صوادرات  0340خالص در سا  

ی خصوصوی  هوا بانوک از افزایش شدید دارایی و سرمایه بوده است که ما به ازای آنها بانک نتوانسته است سود کس  نماید. در کو   

شده به جز بانک رفاه کارگران علی رغ  اینکه استاندارد را در هر دو نسبت رعایت کرده اند اما به دلي  داشتن روند کا هشی )به جز 

 سود از دارایی و سرمایه ناموفق بوده اند.  بانک ملت( در کس  

 ی تخصصی و دولتی)درصد(هابانکنسبت بازدهی دارایی و سرمایه در  -04جدو  

 

 یهنسبت بازده سرما یینسبت بازده دارا

2931 2932 2931 2932 

 5.9 3- 0.1 -0/1 سپه

 4.3 0.8 0.5 13/1 یمل 

 8.4 8.4 0.3 0.4 بانک پست

 14.9 13.1 7.1 7.1 مهر الحسنهقرض

 5.5 3.3 0.5 0.1 دولتی

 2.5 1.2 0.4 0.3 صنعت و معدن

 0.2 0.4 0.01 0.02 یکشاورز

 8.0 4.9 0.3 0.3 مسکن

 5.0 4.1 1.9 1.4 صادرات توسعه

 2.5 1.1 0.6 0.3 تعاون توسعه

 4.4 2.8 0.3 0.3 تخصصی

بوازده   0341ی دولتی نسبت بازدهی دارایی و بازدهی سرمایه بسيار پایين است. به طوریکه در بانک سوپه در سوا    هابانکدر 

زیان داشته است.پست بانک نيز به دلي  کاهش سود خوالص در   0341دارایی و سرمایه منفی بوده است. در واقع این بانک در سا  

ی دولتی بانک قرض الحسنه مهر در واقع در ایجواد  هابانکمواجه است. در ميان  با کاهش نسبت بازده دارایی و سرمایه 0340سا  

ی دولتوی در ایجواد   هابانکسود از دارایی موفق بوده است اما نسبت بازده سرمایه این بانک نيز کمتر از حد استاندارد است. در واقع 

ی دولتی دارای بوازدهی دارایوی و   هابانکصصی نيز همچون ی تخهابانکسود از دارایی و هر واحد جذب سرمایه ناموفق بوده است. 

 سرمایه پایين هستند.

 مقایسه چهار گروه بانکی از نظر شاخصهای بازده دارایی و بازده سرمایه بيانگر این است که:

 انود.  هیی که کاهش بازده دارایی و بازده سرمایه را تجربه کرده اند، در واقع کاهش سود و کاهش سرمایه داشتهابانک

 را در جذب سرمایه جدید و تأمين مالی کاهش خواهد داد.  هابانکاین موضوع توان 
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  افزایش داشته است اما تسهيالت اعطوایی کوه یکوی از راه هوای کسو  درآمود        هابانکعلی رغ  اینکه جذب سپرده

که ه  دارای ریسوک پوایين و    به بازار بين بانکی تسهيالت اعطا کرده اند هابانکاست، کاهش داشته است و  هابانک

 را با کاهش مواجه ساخته است.  هابانکه  نرخ آزاد است. کاهش تسهيالت، درآمد بهره ای و در نتيجه سود 

  را در مواجهه با مخاطرات افوزایش موی دهود     هابانکو در نتيجه کاهش بازده سرمایه، ریسک  هابانککاهش سرمایه

 هد داشت. خوا هابانککه اثر منفی بر سالمت 

 )درصد(0340نسبت بازده دارایی و سرمایه در سا    -09نمودار 

 

  ی خصوصی دارای بيشترین نسبت بازده دارایی و سرمایه هابانکمشاهده می شود،  09همانطور که در نمودار شماره

ده توانسوته انود در دوره موذکور حودود     ی خصوصی و خصوصی شو هابانکهای مختلف بانکی، هستند. در ميان گروه

 اند.  استاندارد بازده دارایی و بازده سرمایه را رعایت کنند، اما دو گروه دیگر در کس  سود ناموفق بوده

  همانطور که در بخش های قبلی نيز مشاهده گردید بانک های دولتی در مقایسه با سایر گروه های بانکی از نظر بهره

ه بانکی در وضعيت نامساعدتری قرار دارند و همچنين نسبت دارایی درآمدزای کمتوری دارنود   وری و کارایی در شبک

داشته است به طوریکه این گروه بانکی را با کمتورین نسوبت بوازده دارایوی و      هابانککه این عوام  اثر منفی بر سود 

 سرمایه نيز مواجه ساخته است.

 نسبت حاشیه سود، حاشیه عملیاتی .1-4-1

باشود.  ایون   هوای بانوک موی   دهد درآمد بانکی معاد  چه درصدی از خالص دارایینسبتی است که نشان می حاشيه عملياتینسبت 

هوا  نشوان   شاخص معياری برای سنجش کارایی عمليات بانک ها بوده و تحلي  سودآوری را  از کانا  عمليات بانک و کنتر  هزینوه 

 دهد.می

های درآمدزا حاص  شده است و در واقع نشوان موی دهود هور واحود      ای به ک  داراییهرهسود از تقسي  درآمد خالص بحاشيه 

دارایی درآمد زا چند درصد درآمد خالص بهره ای ایجاد کرده است.  این شاخص معيار دیگری برای تحلي  سودآوری بانک از کانا  





























خصوصی خصوصی شده دولتی تخصصی

نسبت بازده سرمایه نسبت بازده دارایی
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، هابانکآمدزا، مجموع مطالبات از بانک مرکزی، مطالبات از دهد. در این گزارش منظور از دارایی دردارایی های درآمدزا را نشان می

 اوراق مشارکت، تسهيالت اعطایی و سرمایه گذاریها و مشارکتها می باشد.

بوده اسوت. در ایون بانوک     0340کاهش شدید حاشيه سود بانکی در بانک آینده ناشی از افزایش شدید هزینه بهره ای در سا  

برابری داشته است. همين امر باعث شده است علوی   4/3سپرده های مدت دار، هزینه بهره ای افزایش  برابری در 3به دلي  افزایش 

رغ  افزایش درآمد بهره ای، درآمد بهره ای خالص کاهش داشته باشد و در نتيجه حاشيه سود نيز کواهش یابود. در واقوع بانوک در     

 ایجاد درآمد از دارایی های درآمد زا ناموفق بوده است.

 )درصد( شدهی خصوصی و خصوصیهابانکحاشيه سود  و عملياتی در  -08و  جد
 حاشیه عملیاتی حاشیه سود 

2931 2932 2931 2932 

 15.1 13.2 9/9 4.8 اقتصاد نوین

 12.6 13 4.8 5.4 انصار

 15 14.7 3.6 4.8 پارسیان

 15 14.6 6 5.7 پاسارگاد

 13.7 10.8 1.3 7.3 آینده

 10.9 13.2 3.7 14 دی

 12.1 11.0 2.5 3.1 سامان

 12.7 11.4 6.7 5 سرمایه

 17.2 14.8 4.8 6.5 یناس

 10.5 10.4 6.6 12.3 شهر

 15.4 14.5 7.5 8.2 کارآفرین

 9.1 0.2 18.5 9.8 ینزم ایران

 12.1 10.1 9.4 15.3 یرانیانا حکمت

 1.9 2.3 1.3 1.5 قوامین

 18.3 14.3 26.7 19.4 گردشگری

 0/02 02 8.9 5.5 یخصوص

 11.6 10.8 3 4.5 تجارت

 12.1 10.3 0.3 3.5 صادرات

 8.6 9.5 1.6 2.8 ملت

 12.1 9.3 3.3 4.7 رفاه کارگران

 10.4 10.0 1.8 3.5 شدهیخصوص

 هوا بانوک در بانک پارسيان نيز درآمد خالص بهره ای به دلي  افزایش شدید هزینه بهره ای، کاهش داشته اسوت. اموا در سوایر    

در کسو  سوود از دارایوی هوای      هوا بانوک کاهش حاشيه سود بانکی، علی رغ  افزایش در درآمد خالص بهره ای بيانگر این است که 

برابری در دارایی درآمدزا است در  1/1درآمدزا موفق نبوده اند. به طور مثا  کاهش شدید در حاشيه سود بانک دی ناشی از افزایش 

 صورتی که نتوانسته است متناس  با افزایش دارایی درآمدزا سود کس  نماید.

یی که با کاهش حاشيه سوود بوانکی در   هابانکی دارایی ها است، به نظر می رسد از آنجا که سود بانک یکی از منابع تأمين مال 

مواجه شده اند در دوره های آتی در تأمين مالی دارایی ها نيز با مشک  مواجه گردنود. عموده دارایوی هوای درآمودزا را       0340سا  

در کسو  درآمود از    هوا بانوک لي  معوق شدن آن تسهيالت اعطایی تشکي  می دهد. علی رغ  افزایش در تسهيالت اعطایی اما به د
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اعطای تسهيالت ناموفق بوده اند. افزایش شدید حاشيه سود بانکی در بانک ایران زموين ناشوی از افوزایش درآمود خوالص بهوره ای       

د بوانکی  بوده است. در بانک گردشگری نيز افزایش حاشويه سوو   هابانکهمچنين کاهش دارایی درآمدزا ناشی از کاهش مطالبات از 

 و تسهيالت اعطایی است. هابانکه  ناشی از افزایش درآمد خالص بهره ای و ه  کاهش مطالبات از 

ی انصوار، دی و  هوا بانوک ی خصوصی با کاهش حاشيه سود بانکی مواجه هستند اما هموه بوه جوز    هابانکعلی رغ  اینکه اغل  

در کس  سود از عمليات بانک  هابانکند. به عبارت دیگر این گروه از مواجه بوده ا 0340قوامين با افزایش حاشيه عملياتی در سا  

موفق عم  نموده اند. عمده دلي  کاهش حاشيه عملياتی سه بانک انصار، دی و قوامين علی رغو  افوزایش در درآمود کو  ناشوی از      

از دارایوی هوا نواموفق بووده انود و       افزایش در دارایی های این سه بانک است که بيانگر این است که هر سه بانک در کسو  درآمود  

متناس  با رشد دارایی ها نتوانسته اند درآمد کس  نمایند. همانطور که در حاشيه سود بانکی نيز مشاهده گردید هر سوه بانوک بوا    

ياتی را ی خصوصی بانک ایران زمين و گردشگری باالترین حاشيه عملهابانککاهش حاشيه سود بانکی نيز مواجه بوده اند. در ميان 

برابری در درآمد ک  بوده است که عمدتاً ناشی از افزایش شدید درآمدهای مشاع )درآمد ناشی از  1/2داشته اند که ناشی از افزایش 

ی  نوظهور به دلي  عدم تثبيت فعاليتهوا بوا   هابانکبوده  است. نکته حائز اهميت این است که  تسهيالت اعطایی و سرمایه گذاریها(

ی قدیمی تر خصوصی تقریباً ثبات را در حاشيه عملياتی تجربوه کورده انود. در    هابانکدر درآمد ک  مواجه هستند اما نوسان شدید 

ای و در نتيجه کاهش شودید در حاشويه سوود بوانکی     شده بانک صادرات با کاهش شدید درآمد خالص بهرهی خصوصیهابانکبين 

 کاهش یافته است. 0340شده در سا  ی خصوصیهابانکسود بانکی در  شود حاشيهمواجه شده است. همانطور که مشاهده می

 )درصد( ی تخصصی و دولتیهابانکحاشيه سود و عملياتی در  -04جدو  

 

 حاشیه عملیاتی حاشیه سود

2931 2932 2931 2932 

 11.1 9.2 5 5.1 سپه

 12.1 8.5 3.8 3.6 یمل 

 14.3 13.9 8.6 10.5 بانک پست

 10.1 9.7 9.6 10.4 مهر الحسنهقرض

 11.8 8.8 4.3 4.2 دولتی

 4.2 6.4 4.8 7.2 صنعت و معدن

 9.9 8.9 4.2 5.4 یکشاورز

 8.9 8.9 5.6 5.2 مسکن

 5.1 5.5 5.4 5.4 صادرات توسعه

 10.8 8.7 9.1 5.1 تعاون توسعه

 8.2 8.3 5.4 5.7 تخصصی

مواجوه   0340ای در سوا   خالص بهره رغ  افزایش در دارایی درآمدزا با کاهش درآمدبانک علیی دولتی، پست هابانکدر بين 

حاشيه سود بوانکی در ایون بانوک کواهش داشوته اسوت. بانوک         0341در مقایسه با سا   0340شده است. به همين دلي  در سا  

همراه بوده  0340رد، اما با کاهش حاشيه سود در سا  الحسنه مهر نيز علی رغ  اینکه باالترین نسبت حاشيه سود بانکی را داقرض

هاست. به عبارت دیگر دو بانوک  است. دلي  باال بودن حاشيه سود بانکی در این بانک عمدتاً ناشی از عدم پرداخت نرخ سود به سپره

نشوان   04که جودو  شوماره    های درآمدزا ناموفق عم  کرده اند. همانطورالحسنه مهر و پست بانک در کس  درآمد از داراییقرض
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ی دولتی، پست بانوک بيشوترین نسوبت حاشويه     هابانکی دولتی افزایشی است و در ميان هابانکدهد، روند حاشيه عملياتی در می

 تر بوده است.ها موفقدر کس  درآمد از ک  دارایی هابانکعملياتی را دارد به عبارت دیگر این بانک در مقایسه با سایر 

در  0340ی تخصصی، بانک توسعه تعاون باالترین حاشيه سود و حاشيه عمليواتی را دارد. ایون بانوک در سوا      هانکبادر ميان 

برابری در دارایی درآمدزا همراه بوده اسوت. بوه عبوارت     0/0ای و برابری در درآمد خالص بهره 2/2با افزایش  0341مقایسه با سا  

ی تخصصی عم  کرده است. همچنين در کس  درآمود  هابانکتر از سایر درآمدزا موفقهای دیگر این بانک در کس  سود از دارایی

ی تخصصی بوده  است. کاهش حاشيه سود در بانک صنعت و معدن بيوانگر عودم موفقيوت ایون     هابانکها نيز بهتر از سایر از دارایی

درصدی در دارایی  01درصدی در دارایی ک  و  41های درآمدزا است. بانک صنعت و معدن با افزایش بانک در کس  سود از دارایی

درصد رشد داشته اسوت. بوه عبوارت     8ای و درآمد ک  تنها که درآمد خالص بهرهمواجه بوده است در حالی 0340درآمدزا در سا  

 دیگر این بانک در کس  درآمد از فعاليت عملياتی و کس  درآمد از دارایی درآمدزا ناموفق بوده است. 

 ه چهار گروه بانکی از نظر شاخصهای حاشيه سود و حاشيه عملياتی می توان بيان نمود:با مقایس

  آنها را بوا مشوک    هابانکبا توجه به اینکه یکی از منابع تأمين مالی دارایيها، سود بانک است، کاهش حاشيه سود در ،

 تأمين مالی در دوره های آ تی مواجه خواهد ساخت.

 ود حاص  از تسهيالت اعطایی است، بوا توجوه بوه بواال بوودن مطالبوات غيور جواری در         عمده درآمد بانک از مح  س

ی کشور، سود حاص  از تسهيالت اعطایی در دوره مورد بررسی کواهش و در نتيجوه حاشويه سوود و حاشويه      هابانک

هش مواجه سواخته  سودآوری آنها را با کا هابانکعملياتی کاهش یافته است. به عبارت دیگر کيفيت پایين دارایی در 

است. از آنجا که کيفيت دارایی و شاخصهای سودآوری از جمله شاخصهای سالمت بانکی هستند در نتيجه با کاهش 

 این دو شاخص می تواند اثر منفی بر سالمت بانکی داشته باشد.  

  ی بوانکی دارای  هوا ی خصوصی در مقایسه بوا سوایر گوروه   هابانکشود، مشاهده می 01همانطور که در نمودار شماره

ی هوا بانوک ی خصوصوی افزایشوی و در   هوا بانوک اند. روند حاشيه سود در حاشيه سود و حاشيه عملياتی باالتری بوده

ی هوا بانوک تقریباً ثابت بوده است. در موورد حاشويه عمليواتی نيوز بوه جوز        هابانکشده کاهشی و در سایر خصوصی

 اند.  د ثابت در حاشيه عملياتی بودههای مختلف بانکی تقریباً دارای رونخصوصی، گروه

 )درصد( 0340های حاشيه سود و عملياتی در سا  نسبت -01نمودار 

 









خصوصی خصوصی شده دولتی  تخصصی

حاشیه سود حاشیه عملیاتی
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  ی کوه از  هوا بانکیی که با افزایش نسبت دارایی های درآمدزا مواجه بوده اند و هابانکنکته حائز اهميت این است که

داشته اند از حاشيه سود و حاشيه عملياتی باالتری  هابانکنظر کيفيت مدیریت شاخصهای بهتری در مقایسه با سایر 

یی که توانسته اند، عملکرد بهتری در شاخصهای سالمت بانکی  ایجاد نماینود،  هابانکنيز برخوردارند. به عبارت دیگر 

 در کس  سود نيز موفق تر بوده اند.

 یی که با افزایش کفایت سرمایه ناشی از رویکرد ریسک گریزانه از بانک مواجه بوده اند با کاهش هابانکوی دیگر از س

حاشيه سود و حاشيه عملياتی مواجه بوده اند. اگرچه کاهش دارایی های ریسکی )مخرج کسر کفایوت سورمایه( موی    

نکی را بهبود ببخشد اما کواهش سوود نتيجوه آن    تواند شاخص کفایت سرمایه به عنوان یکی از شاخصهای سالمت با

 خواهد بود که اثر منفی بر سالمت بانکی خواهد داشت.

 کیفیت نقدینگی . 1-5

طيف متنوعی از اعداد و ارقام را تشوکي  موی دهود     ثير تعاریف مختلف از دارائيهای نقد، نهایتاًأاگر چه نسبت های نقدینگی تحت ت

و بدون  تحم  زیان قابو  تبودی  بوه     دارائيهایی که سریعاًمعاد  دارایی نقد و  دارائيهای نقدینه، و ولی در اغل  کشورها مفهوم نقد

مين موالی وجووه موورد نيواز خوود در بازارهوای سوپرده گيوری اعو           أمعموال در شرایطی که تو  هابانکنقد است را شام  می شود. 

 د مستعد ریسک های نقدینگی می شوند.ازمشتریان خود یا در بازارهای بين بانکی را از دست می دهن

، نسبت مقاومت بانک در شرایط بحران نقودینگی، پوشوش   هابانکنقدینگی کيفيت  بهمتداو  ترین شاخص ها در زمينه محاس

 نوسانات، نسبت پوشش بدهی کوتاه مدت و نسبت بدهی پرنوسان است که در ادامه تحلي  می شوند.

 شرایط بحران نقدینگی های مقاومت بانک در نسبت.  1-5-2

مقاوموت   یهوا اسوت، از جملوه شواخص    ینگیبحران نقود  یطگذار بر مقاومت بانک در شرابانک از جمله عوام  اثر ینگینقد یریتمد

دارایی نقد در این گزارش شوام  نقود    سپرده اشاره نمود. یو نسبت ماندگار نقد به ک  سپرده هایییبه نسبت دارا توانیم هابانک

موجود در صندوق، مطالبات از شبکه بانکی و اوراق مشارکت می باشد. نسبت ماندگاری سپرده نيز حاص  تقسوي  سوپرده سورمایه    

نقد به ک  سوپرده   هاییینسبت دارا گذاری به سپرده فرار است. سپرده فرار حاص  مجموع سپرده جاری و قرض الحسنه می باشد.

بواال وجوود دارد . بواال     یبا درجه نقد شوندگ ییها ییبانک ،دارا یاز سپرده ها يزانینشان دهنده آن است که در مقاب  خروج چه م

اسوت.   یبحرانو  یطوجوه نقد قاب  دسترس در زمان خروج سپرده هوا در شورا   یگزینیاز توان بانک جهت جا ینسبت حاک ینبودن ا

منوابع الزم و بوه هنگوام کمتور      ينبانک در تام یریانعطاف پذ يتتر باشد ، قابل یيننسبت پا ینا یکمّ راست که هر چه مقدا یهیبد

 یبحرانو  یطحاصو  از خوروج سوپرده هوا در شورا      ینگیبانک مجبور خواهد شد تا جهت مقابله با شکاف نقود  يجهخواهد بود . در نت

سوپرده   يوزان بانک در مقاب  هر واحد سپرده فرار به چوه م  دهدینشان م يزسپرده ن یآشکار گردد.  نسبت ماندگار یانهایمتحم  ز

 ذب نموده است.ج گذارییهسرما

مواجه شده است. دلي   0340ی خصوصی، بانک اقتصاد نوین با کاهش نسبت دارایی نقد به ک  سپرده در سا  هابانکدر بين 

کت بانک در این سا  بوده است. بوه عبوارت دیگور    عمده آن کاهش دارایی نقد ناشی از کاهش نقد موجود در صندوق و اوراق مشار

قابليت انعطاف این بانک در شرایط ضروری نياز به نقدینگی کاهش یافته است. افزایش شدید نسبت دارایی نقد بوه کو  سوپرده در    
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  0340در سوا    هوا بانوک برابوری در مطالبوات از    8های نقد که عمدتاً مربو  به افوزایش  برابری دارایی 8بانک دی ناشی از افزایش 

 باشد.است، می

 شدهی خصوصی و خصوصیهابانکنسبت مقاومت بانک در شرایط بحرانی در  -21جدو  

های نقد دارایینسبت 

 به کل سپرده)درصد(

نسبت ماندگاری 

 سپرده)واحد(

2931 2932 2931 2932 

 9.7 7.6 10.6 14 اقتصاد نوین

 2.5 3.3 8.7 5.5 انصار

 11 13.9 15.6 9.5 پارسیان

 9.2 12.2 28.4 24.9 پاسارگاد

 32.6 19.4 17.3 11.4 آینده

 6.3 5.5 46.4 26.4 دی

 6.6 10.1 25.8 21.2 سامان

 1.5 4.5 30.8 23.3 سرمایه

 17 19.5 26.7 7.7 یناس

 2.7 2 18.8 7.2 شهر

 17.8 13.8 23.7 25.2 کارآفرین

 8.8 5.2 24.9 195.7 ینزم ایران

 2.4 1 46.8 98.9 یرانیانا حکمت

 91.2 60.5 1.1 1.6 قوامین

 48.2 3 9.4 35.7 گردشگری

 8.2 9.9 18.7 14.2 یخصوص

 1.8 1.6 18.7 17 تجارت

 1.7 1.7 11.3 12.2 صادرات

 1.1 1.6 23.5 16.9 ملت

 1.5 1.1 7.1 6.5 رفاه کارگران

 1.4 1.6 17.8 14.8 شدهیخصوص

 

ی نوظهور خصوصی، نسبت دارایی نقد به ک  سپرده کاهش یافته است. کاهش شودید  هابانکشود در همانطور که مشاهده می

بووده اسوت کوه ایون      هابانکنسبت دارایی نقد به ک  سپرده در دو بانک گردشگری و ایران زمين عمدتاً ناشی از کاهش مطالبات از 

درصد بوده است. اما کاهش شودید نسوبت موذکور در بانوک حکموت       80و  01ترتي ،  کاهش در بانک گردشگری و ایران زمين به

برابری در ک  سپرده این بانک بوده اسوت.  بوه عبوارت     4/9های نقد در این بانک، به دلي  افزایش رغ  افزایش داراییایرانيان، علی

یی با قابليت نقدشوندگی باال ندارند و به هنگوام خوروج   های خصوصی دسترسی کافی به وجوه نقد و داراییهابانکدیگر این گروه از 

یی که با کاهش نسبت دارای نقد هابانکناگهانی سپرده با بحران نقدینگی مواجه خواهند شد. نکته حائز اهميت این است که عمده 

وده اسوت. بوه عبوارت دیگور     اند، این کاهش ناشی از کاهش مشارکت در بازار بين بانکی بو مواجه بوده 0340به ک  سپرده در سا  

 اند.کاهش داده 0340ی خصوصی مطالبات از شبکه بانکی را در سا  هابانکعمده 
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کاهش یافتوه   0341در مقایسه با سا   0340ی پارسيان، پاسارگاد، سرمایه و سينا در سا  هابانکنسبت ماندگاری سپرده در 

گذاری کمتر از رشد سپرده فرار بوده است. ین است که رشد سپرده سرمایهناشی از ا هابانکاست. کاهش این نسبت در این گروه از 

 اند که این موضوع اگر چه ممکن است باعوث کواهش هزینوه   های ارزان قيمت رو آوردهبه سپرده هابانکبه عبارت دیگر این گروه از 

مدت و قاب  اتکا آنها کاهش خواهد یافت کوه  ابع بلندهای پایدار، در واقع منی مذکور گردد اما به دلي  کاهش سپردههابانکای بهره

ی هوا بانوک شود در های مواجه خواهد ساخت. همانطور که مشاهده میی مذکور را با مشک  تأمين منابع داراییهابانکمدت در بلند

بوا افوزایش اعتمواد عموومی،     اند توانسته هابانکنوظهور خصوصی، نسبت ماندگاری سپرده به شدت افزایش یافته است. این گروه از 

 0340گذاری بيشتری در مقایسه با سپرده فرار جذب نمایند. در دو بانک گردشگری و قوامين ، سپرده فورار در سوا    منابع سرمایه

 کاهش یافته است. 

ایسوه بوا   در مق 0340شده، بانک ملت، بيشترین نسبت دارایی نقد به ک  سوپرده را دارد و در سوا    ی خصوصیهابانکدر بين 

برابر شده است که عمده آن ناشی از  1/2، دارایی نقد بانک ملت 0340، با افزایش این نسبت مواجه شده است. در سا  0341سا  

یی نظير تجارت و رفاه کارگران نيز به دلي   افزایش در مطالبوات از  هابانکبوده است. در  هابانکبرابری در مطالبات از  0/2افزایش 

رایی نقد افزایش یافته است. حتی در بانکی نظير بانک تجارت، نقد موجود در صندوق کاهش یافته است. به عبارت دیگور  ، داهابانک

افزایش یافته است. کاهش نسبت دارایی نقد به ک  سپرده در بانک  هابانک، مشارکت در بازار بين بانکی این گروه از 0340در سا  

ها را ندارد. نسبت ماندگاری سپرده نيز در ایون گوروه از   نک دارایی نقد کافی برای پوشش سپردهصادرات، بيانگر این است که این با

ی هوا بانوک به جز بانک ملت که با کواهش مواجوه شوده اسوت، تقریبوًا در دوره موورد بررسوی ثابوت بووده اسوت. وضوعيت             هابانک

در  هوا بانوک تر است. به عبارت دیگور ایون گوروه از    ناس ی خصوصی از نظر ماندگاری سپرده نامهابانکشده در مقایسه با خصوصی

های پایدار دارند و در نتيجوه در توأمين موالی بلندمودت بوا مشوک        ی خصوصی دسترسی کمتری به سپردههابانکمقایسه با گروه 

 شوند.مواجه می

 دولتی و تخصصیی هابانکنسبت مقاومت بانک در شرایط بحرانی در  -20جدو  

 

های نقد به کل دارایینسبت

 سپرده)درصد(

 نسبت ماندگاری سپرده)واحد(

2931 2932 2931 2932 

 2.4 2.3 10.1 10.6 سپه

 1.7 1.5 11.8 17.2 یمل 

 0.7 0.5 6.7 10.9 بانک پست

 1 1 76.1 128 مهر الحسنهقرض

 1.7 1.6 12.1 16.6 دولتی

 0.4 0.1 14.7 29.5 صنعت و معدن

 1.7 1.1 13.3 11.8 یکشاورز

 1.3 2 30.5 11 مسکن

 1.7 0.2 40.2 73.1 صادرات توسعه

 0.8 0.8 12.9 20.1 تعاون توسعه

 1.4 1.3 23.4 14.4 تخصصی
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بووده اسوت. در ميوان     هوا بانوک کاهش نسبت دارایی نقد به ک  سپرده در بانک ملی و پست بانک ناشی از کاهش مطالبوات از  

شوود نسوبت دارایوی    ی دولتی دارد. همانطور که مشاهده میهابانکالحسنه مهر رفتار متمایزی از سایر ی دولتی بانک قرضهابانک

سپرده فرار در این بانوک نيوز   گذاری به است، ضمن اینکه نسبت سپرده سرمایه هابانکنقد به ک  سپرده در این بانک بيش از سایر 

ی هوا بانوک نيوز هماننود    هوا بانوک شوود. ایون گوروه از    گوذاری جوذب نموی   انک سپرده سورمایه صفر است به این دلي  که در این ب

 اند.شده، تقریباً ثبات را در شاخص ماندگاری سپرده تجربه کردهخصوصی

ی صنعت و معودن، توسوعه صوادرات ، ناشوی از کواهش موجوودی نقود        هابانکهای نقد به ک  سپرده در کاهش نسبت دارایی

بوده است. افزایش شدید نسبت دارایی نقود بوه کو  سوپرده در      هابانکنک توسعه تعاون ناشی از کاهش مطالبات از صندوق و در با

بوده است. نسبت ماندگاری سپرده نيز در این گوروه بوانکی افوزایش     هابانکبرابری در مطالبات از  8/9بانک مسکن ناشی از افزایش 

 بهبود یافته  است.  0341در مقایسه با سا   0340ه بانکی به منابع پایدار در سا  یافته است. به عبارت دیگر دسترسی این گرو

 های مختلف بانکی بيانگر این است که:مقایسه گروه

 یی که با کاهش نسبت دارایی نقد به ک  سپرده مواجه شده اند، این کاهش ناشی از کاهش سوپرده گيوری از   هابانک

ه آن از دست دادن بازار بين بانکی و افزایش ریسک نقدینگی است که نهایتواً اثور   بازار بين بانکی بوده است که نتيج

 منفی بر سالمت بانکی خواهد داشت.

  از سپرده سرمایه گذاری به سپرده فرار باعوث کواهش مانودگاری سوپرده شوده اسوت. کواهش         هابانکتغيير رویکرد

دهود اموا باعوث کواهش منوابع پایودار و بلندمودت        موی  ای را کواهش اگر چه هزینه بهره هابانکماندگاری سپرده در 

 گردد که نتيجه آن افزایش ریسک نقدینگی است که اثر منفی بر سالمت بانکی خواهد داشت.می

 )درصد( دارایی نقد به ک  سپرده-04نمودار 

 

ی هوا بانوک ی مختلوف بوه جوز    هوا بانکشود، نسبت دارایی نقد به ک  سپرده در مشاهده می 04همانطور که در نمودار شماره 

 قرار گرفته است. 0340درصد در سا   11الحسنه مهر و قوامين در محدوده قرض
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 پوذیری سوریع   مفهووم توأثير  قيمت پایداری کمتری دارنود، ناپایوداری بوه    منابع ارزان قيمت در مقایسه با منابع گران

گذار با فرض وجود احتما  تورم باال و در پوی آن  های اقتصادی است. به عنوان مثا  سپردهها در مقاب  شوكسپرده

کنود.  های ضد تورمی همچوون زموين، طوال، ارز و ... موی    کاهش ارزش پو ، مبادرت به تبدی  مبالغ نقدی به دارایی

های ارزان قيمت به راحتوی از بانوک   کننده در این قسمت است. لذا سپردهک تهدیدوجود ریسک بازار، بارزترین ریس

مجبور خواهند شد جهت مقابله با شکاف نقدینگی حاص  از خوروج سوپرده هوا در     هابانکشوند. در نتيجه خارج می

ارزان قيموت، آنهوا را در    از منابع پایدار بوه منوابع   هابانکشرایط بحرانی متحم  زیان گردد. در نتيجه تغيير رویکرد 

 های آتی با کسری نقدینگی و افزایش ریسک نقدینگی مواجه خواهد ساخت.دوره

 هوای در  گذار بوا برخوی از محودودیت   های پایدار( به این دلي  که فرد سپردهاز طرف دیگر منابع گران قيمت) سپرده

مدت، زموانبر بوودن و   های کوتاهبيش  از سپردهشود. از قبي ، پرداخت  سود دریافتی هنگام خروج سپرده مواجه می

العمو  سوریع در برابور    گوذار بورای خوروج مبوالغ و عکوس     مواردی از این قبي ، باعث عدم انگيزه الزم در فرد سپرده

ای است اما به دلي  اهميتوی کوه   شود. اگرچه وجود منابع پایدار برای بانک دارای هزینه بهرههای اقتصادی میشوك

 ریسک نقدینگی دارد، دارای اهميت است.در کاهش 

 های بلندمودت بورای   رود، ميزان سپردهاز آنجا که اغل  منابع بلندمدت بانک برای تجهيز اعتبارات اعطایی به کار می

ترسي  شده است. هموانطور   هابانکشاخص ماندگاری سپرده برای  08و  04بانک دارای اهميت است. در نمودارهای 

هوای  ی خصوصی در شاخص ماندگاری سپرده رفتار متمایزی در مقایسه بوا سوایر گوروه   هابانکد، شوکه مشاهده می

های بانکی اسوت و در نتيجوه از نظور    بيش از سایر گروه هابانکبانکی دارند و نسبت ماندگاری سپرده در این گروه از 

 دارند. هابانکریسک نقدینگی در وضعيت بهتری از دیگر 

 

 ماندگاری سپرده)واحد( -04نمودار 

 

 *در این نمودار بانک قوامين حذف شده است.

  









     

ل 
سا

در 
13

91

1390در سال 

خصوصی

خصوصی شده

دولتی

تخصصی



 

10 

 )درصد( ی خصوصی(هابانک)بدون  ماندگاری سپرده -08نمودار 

 

 مدت و نسبت بدهی پر نوساننسبت پوشش نوسانات، پوشش بدهی کوتاه.  1-5-1

دهد چوه سوهمی از   این نسبت نشان می های نقد به سپرده فرار تعریف شده است،داراییبه صورت نسبتنسبت پوشش نوسانات که 

هوای فورار   های فرار بانک بدون صرف زمان و هزینه فقط از مح  وجووه نقود موجوود قابو  پرداخوت اسوت. سوپرده       مجموع سپرده

انداز را شام  می شووند.  ایون نسوبت    های پسدیداری، سپردههای هایی هستند که از ثبات کافی برخوردار نيستند و سپردهسپرده

دارایی نقد در ایون گوزارش شوام  نقود      دهد.نشان می فرارهای توان تأمين نقدینگی بانک را جهت پاسخگویی به برداشت از سپرده

 باشد.موجود در صندوق، مطالبات از شبکه بانکی و اوراق مشارکت می

ميوزان پوشوش    مودت تعریوف شوده اسوت،    که به صورت نسبت دارایی نقود بوه بودهی کوتواه    مدت نسبت پوشش بدهی کوتاه 

دهد. مقدار ایون نسوبت و رونود زموانی آن وضوعيت نقودینگی بانوک و        های نقدینه نشان میمدت را از مح  داراییهای کوتاهبدهی

های کوتاه مدت توا  ها و بدهیسررسيد داراییدهد ریسک نقدینگی ناشی ازعدم تطابق موسسه اعتباری را منعکس نموده و نشان می

 مدت در این گزارش، شام  سپرده فرار، بدهی به بانک مرکزی و بدهی به شبکه بانکی است. بدهی کوتاه چه ميزان است.

 یپس انداز کوتاه مدت ، هموواره تحوت عنووان بوده     یو سپرده ها یدارید یاز سپرده ها مانند سپرده ها یانواع یگرد یاز سو

جهوت   یعواد  یطبواال در شورا   یها با درجه نقد شووندگ  ییاز دارا یسطح مناسب یرو نگهدار ینشوند از ا یم یفرّار طبقه بند یها

های فرار ایون نسوبت   نسبت سپردهباشد.   یم یو ضرور الزمفرّار ،  یوجوه نقد قاب  دسترس در مقاب  خروج سپرده ها  یگزینیجا

هوای( بانوک از   های )بودهی دهد. این نسبت معياری از ترکي  و کيفيت سپردهها نشان میسپرده های فرار را از مجموعسه  سپرده

 باشد. نسبت سپرده فرار به ک  سپرده به عنوان نسبت بدهی پر نوسان در نظر گرفته شده است.نظر نزدیکی به نقدشدن می

نقد الزم برای پوشش نوسوانات برخووردار  هسوتند،    ی خصوصی از دارایی هابانکدهد، نشان می 22همانطور که جدو  شماره 

ضمن اینکه نسبت بدهی پرنوسان نيز در این گروه بانکی بسيار پایين است. اما نکته حائز اهميوت ایون اسوت کوه بوه صوورت کلوی        

آمودزا بوه   های درمشاهده گردید، در دوره مورد بررسی با کاهش نسبت دارایی 01ی خصوصی همانطور که در جدو  شماره هابانک

در حا  افزایش بوده است. به عبارت دیگور مودیریت    22های موجود در جدو  شماره اند، اما در مقاب  نسبتک  دارایی مواجه بوده

 تر شده است.نقدینگی و وضعيت نقدینگی بانک در طو  زمان وخي 
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د نوین، پاسارگاد ،سرمایه، ایوران زموين،   ی اقتصاهابانکمدت، به جز های پوشش نوسانات و پوشش بدهی کوتاهاز نظر شاخص 

مدت در دوره موورد بررسوی   های پوشش نوسانات و پوشش بدهی کوتاهبا افزایش شاخص هابانکگردشگری و حکمت ایرانيان سایر 

پرنوسوان   ی اقتصاد نوین، آینده، شهر، کارآفرین، حکمت ایرانيان و گردشگری با کواهش بودهی  هابانکاند. از طرف دیگر مواجه بوده

 اند.  نيز مواجه بوده

ی اقتصاد نوین، پاسارگاد، شهر، هابانک، بيانگر این است که 01با اطالعات موجود در جدو  شماره  هابانکمقایسه عملکرد این 

سوعی در   هوا بانوک اند و در نتيجه این گوروه از  های درآمدزا نيز مواجه بودهسرمایه، گردشگری و ایران زمين با کاهش نسبت دارایی

ی حکموت  هوا بانوک کوه در  انود. د رحوالی  ی خود داشوته هابانکبهبود مدیریت نقدینگی و ممانعت از وخي  شدن وضعيت نقدینگی 

مودتی دارنود کوه بوه     تعهودات کوتواه   هابانکهای درآمدزا صعودی بوده است. به عبارت دیگر این ایرانيان و آینده روند نسبت دارایی

هوا ممکون اسوت در    هوا و بودهی  تصا  داده شده است و در نتيجه به دلي  عودم تطوابق سررسويد دارایوی    مدت اخهای بلنددارایی

 های آتی با افزایش ریسک نقدینگی مواجه گردند.دوره

 درصد(شده)ی خصوصی و خصوصیهابانکمدت و نسبت بدهی پرنوسان در نسبت پوشش نوسانات، پوشش بدهی کوتاه -22جدو  

نسبت بدهی  مدتپوشش بدهی کوتاه پوشش نوسانات 

 پرنوسان

2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 9.1 11.1 79.5 102.3 116.6 125.8 اقتصاد نوین

 28.3 23.4 26.05 21.09 30.6 23.4 انصار

 8.1 6.4 95.09 84.6 192.9 148.9 پارسیان

 9.4 6.9 250.4 237.5 303.4 359.9 پاسارگاد

 2.9 4.8 49.9 12.4 589.5 236.7 آینده

 13.6 15.4 189.7 112.1 341.7 171 دی

 12.3 8.1 103.7 83.2 209.7 263.7 سامان

 38.4 17.2 45.9 47.7 80.1 135 سرمایه

 5.5 4.9 221.4 150.1 484.8 159.4 یناس

 26.8 33.2 58.7 19.2 70.2 21.7 شهر

 4.9 6.4 135.7 134.2 485.9 397.5 کارآفرین

 9.8 13.3 468.8 192.6 255.1 1471 ینزم ایران

 29.4 49.7 153.9 198.9 159.4 199 یرانیانا حکمت

 1.1 1.6 912.3 357.3 3/402 357.4 قوامین

 2.0 18.1 48.7 59.8 467.3 196.9 گردشگری

 10.6 8.8 103 90.4 173.8 161.4 یخصوص

 34.3 35.7 46.7 38.7 54.7 47.6 تجارت

 35.6 34.8 22.4 20.5 31.9 35.1 صادرات

 43.5 35.1 32.02 32.1 54.3 48.2 ملت

 39.2 48.1 17.7 12.7 18.3 13.6 رفاه کارگران

 38.8 36.1 31.4 28.5 46.1 41.3 شدهیخصوص

توری در مقایسوه بوا گوروه     در وضوعيت نامناسو    22های مورد بررسی در جدو  شماره شده از نظر شاخصی خصوصیهابانک

به جز بانک صادارت با افزایش نسبت پوشوش نوسوانات و نسوبت پوشوش بودهی       هابانکی خصوصی قرار دارند. این گروه از هابانک
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صعودی بوده اسوت.   هابانکپرنوسان نيز به جز بانک تجارت در سایر  اند. نسبت پوشش بدهیمواجه شده 0340مدت در سا  کوتاه

شده در مجمووع بوا کواهش نسوبت دارایوی درآمودزا در سوا         ی خصوصیهابانکمشاهده گردید،  01همانطور که در جدو  شماره 

شده در مدیریت نقودینگی  وصیی خصهابانکتوان بيان نمود در ک  اند که با توجه به افزایش بدهی پرنوسان میمواجه بوده 0340

شده، تنها بانک تجارت ه  با کاهش نسبت دارایی درآمدزا و ه  با کاهش نسوبت  ی خصوصیهابانکبا مشک  مواجه شوند. در ميان 

 بدهی پرنوسان همراه بوده است.

عمو    0340در سوا   به صورت مشابه  23های مذکور در جدو  شماره ی دولتی و تخصصی تقریباً در شاخصهابانکدو گروه 

الحسونه مهور در سوا     است. بانک قرض هابانکالحسنه مهر متمایز از رفتار سایر ی دولتی رفتار بانک قرضهابانکاند. در ميان کرده

بورای ایون بانوک دو شواخص پوشوش       بوده  است. به هموين دليو    هابانکفاقد بدهی به بانک مرکزی و سایر  0340و سا   0341

در دو بانک ملوی و پسوت بانوک     هابانکبدهی پرنوسان در دو سا  مورد بررسی یکسان است. کاهش مطالبات از  نوسانات و پوشش

در  0340ی دولتوی نيوز در سوا     هوا بانکمدت شده است. باعث کاهش نسبت پوشش نوسانات و کاهش نسبت پوشش بدهی کوتاه

انود. گرچوه کواهش بودهی     کواهش بودهی پرنوسوان هموراه بووده      ه  با کاهش نسبت دارایی درآمدزا و ه  با 0341مقایسه با سا  

هوای آتوی بوا کواهش     تواند باعث کاهش ریسک نقدینگی بانک شود اما کاهش دارایی درآمدزا بانوک را در دوره پرنوسان به نوعی می

بوا کواهش انودکی     ی دولتی و تخصصی تقریبواً هابانکمشاهده گردید،  04سود مواجه خواهد ساخت. همانطور که در جدو  شماره 

 اند.حاشيه سود در دوره مورد بررسی مواجه بوده

 ی دولتی و تخصصی)درصد(هابانکمدت و نسبت بدهی پرنوسان در نسبت پوشش نوسانات، پوشش بدهی کوتاه -23جدو  

 

پوشش بدهی  پوشش نوسانات

 مدتکوتاه

نسبت بدهی 

 پرنوسان

0341 0340 0341 0340 0341 0340 

 27.7 29.3 23.4 20.4 36.4 36.2 سپه

 36 38.5 25.1 32.3 32.8 44.6 یمل 

 56.9 64.3 11.06 12.8 11.8 16.9 بانک پست

 011 99.8 76.1 128.1 76.1 128.2 مهر الحسنهقرض

 35.1 37.2 25.7 30.7 34.4 44.5 دولتی

 60.6 77 5.9 9.6 24.3 38.3 صنعت و معدن

 36.5 47.8 15.4 13.4 36.6 24.7 یکشاورز

 61.7 43.5 15.9 5.4 70 33.2 مسکن

 35.5 74.2 48.03 44.07 113.3 98.5 صادرات توسعه

 54.7 56.9 22.5 33.4 23.6 35.4 تعاون توسعه

 41.9 43.3 15.8 9.5 36.4 36.2 تخصصی

 توان بيان نمود:به طور خالصه می

 و بدهی کوتاه مدت و درنتيجه با کاهش نسبت پوشش نوسانات و کاهش پوشوش   یی که با افزایش سپرده فرارهابانک

بدهی کوتاه مدت مواجه هستند، از طرف دیگر نسبت دارایی درآمودزا را افوزایش داده انود، در واقوع دارای تعهودات      

ررسويد  کوتاه مدتی هستند که به دارایی های بلندمدت اختصا  یافته اسوت و در نتيجوه بوه دليو  عودم تطوابق س      

 دارایی ها و بدهی ها ممکن است در دوره های آتی با افزایش ریسک نقدینگی مواجه گردند.
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 یی که با کاهش نسبت پوشش نوسانات و نسبت پوشش بدهی کوتاه مدت مواجه هستند، از دارایوی نقود الزم   هابانک

هوای آ توی بوا افوزایش ریسوک       برای پوشش سپرده فرار و بدهی کوتاه مودت برخووردار نبووده و در نتيجوه در دوره    

 نقدینگی مواجه خواهند شد.

 یی که با افزایش بدهی پرنوسان و در مقاب  کاهش نسبت دارایی درآمدزا همراه هستند، در مدیریت نقودینگی  هابانک

ناموفق بوده و در دوره های آتی عالوه بر اینکه با افزایش ریسک نقدینگی مواجه می شوند، به دليو  کواهش نسوبت    

 رایی درآمدزا با کاهش سودآوری نيز مواجه خواهند شد.دا

  محور سمت چپ مربو  به شاخص پوشش نوسانات و بدهی پرنوسان و محور سمت راست مربو  به شاخص پوشش

هوای بوانکی از نظور    ی خصوصی در مقایسه با سایر گوروه هابانکشودمدت است. همانطور که مشاهده میبدهی کوتاه

ی دولتوی از نظور   هوا بانوک اند. در این ميان وضوعيت  تر عم  کردهاهش ریسک نقدینگی موفقمدیریت نقدینگی و ک

 باشد.نقدینگی مناس  نمی

 )درصد( 0340های پوشش نوسانات در سا  نسبت -04نمودار 

 

 حساسیت به ریسک بازار .1-6

ی کشور اثرگوذار اسوت در ایون بخوش سوعی خواهود شود بوا         هابانکباتوجه به اینکه عملکرد شرایط اقتصاد کالن کشور بر فعاليت 

استفاده از سه شاخص حساسيت به نرخ ارز، نرخ بهره و قيمت سهام واکنش شبکه بانکی کشور بوه تغييورات نورخ ارز، نورخ بهوره و      

نرخ ارز از تقسي  فعاليتهای ارزی به سرمایه پایه ارزی حاص  شده است و بيانگر این  قيمت سهام تحلي  گردد.شاخص حساسيت به

 است که تا چه حد بانک از سرمایه کافی برای پوشش ریسک نرخ ارز برخوردار است.

های های مبتنی بر نرخ پو )بهره(  را پوس از کسور هزینوه بودهي    حساسيت به نرخ بهره نسبتی است که درآمد حاص  از دارایی

دهد.  این نسبت درجه حساسيت خالص درآمدهای موسسه مالی را ها به درصد نشان میمبتنی بر نرخ پو )بهره(  به خالص دارایی



























خصوصی خصوصی شده دولتی تخصصی

پوشش نوسانات پوشش بدهی کوتاه مدت بدهی پرنوسان
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های مبتنی بور نورخ   ها و بدهیبه تغييرات نرخ بهره نشان داده و بيانگر حساسيت سودآوری بانک به تغييرات حج  و بازدهی دارایی

هوای آن در  تواند تأثير الگوهای جاری نرخ بهره را مشخص سوازد، در حاليکوه تحليو  رونود    مدت آن میاهپو  می باشد. تحلي  کوت

های بهره های پولی بر سودآوری بانک را نشان دهد. همچنين این تحلي  می تواند تغييرات در نرخمشیتواند تأثير خطمدت میبلند

نسبت وثر ریسک نرخ بهره را به تصویر بکشد. حساسيت به قيمت سهام که معاد  در مدیریت م هابانکو در نتيجه مدیریت  هابانک

هوا و  گوذاری های درآمدزا به سرمایهدهد چه بخشی از داراییگذاریها و مشارکتها فرض شده است، نسبتی است که نشان میسرمایه

 يمت سهام( قرار دارد.مشارکتها اختصا  یافته است و بانک تا چه اندازه در معرض ریسک بازار)ریسک ق

ی پارسيان، پاسارگاد، سامان و کارآفرین با کاهش حساسيت به نرخ ارز مواجه بوده انود. ایون   هابانکبانک های خصوصی به جز 

گروه بانکی به جز دو بانک پاسارگاد و کارآفرین ک  فعاليت ارزی خود را کاهش داده اند. دلي  افزایش حساسيت بوه نورخ ارز در دو   

ی خصوصی از سرمایه پایوه الزم بورای پوشوش    هابانکپارسيان و سامان کاهش سرمایه پایه دالری بوده است. به عبارت دیگر بانک 

 ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز برخوردار نيستند.

 شده)درصد(ی خصوصی و خصوصیهابانکهای حساسيت به ریسک بازار در نسبت -29جدو  

حساسیت به قیمت  حساسیت به نرخ بهره سیت به نرخ ارزحسا 

 سهام 

2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 1.5 1.6 9/3 3.9 10.5 23.1 اقتصاد نوین

 2.1 1.5 3.6 4.3 3.0 0.4 انصار

 3.7 4.2 2.8 3.6 11.1 9.6 پارسیان

 4.3 5.3 4.8 4.6 13.7 6.5 پاسارگاد

 7.1 2.5 0.5 3.8 1.2 1.9 آینده

 4.7 22.2 2.5 4.7 0.0 0.1 دی

 1.0 0.6 2.0 2.4 47.4 44.1 سامان

 4.7 2.0 5.2 4.1 8.5 14.5 سرمایه

 8.8 12.4 3.5 4.6 0.7 3.6 یناس

 4.7 7.5 2.9 6.1 0.0 0.0 شهر

 1.7 1.4 5.8 6.5 10.3 5.6 کارآفرین

 9.2 5.9 5.4 8.2 0.0 0.0 ینزم ایران

 19.7 0.1 4.7 8.0   یرانیانا حکمت

 1.2 0.4 0.7 0.7 0.0 0.0 قوامین

 67.9 9.0 6.3 11.0 0.0 0.0 گردشگری

 4.4 3.9 6.8 4.4 10.6 9.4 یخصوص

 1.9 2.1 2.4 3.6 9.4 19.5 تجارت

 5.5 4.4 0.2 2.5 3.0 29.5 صادرات

 2.1 3.2 1.3 2.3 9.1 13.7 ملت

 3.8 0.6 2.5 3.4 3.5 7.4 رفاه کارگران

 3.0 3.1 1.3 2.7 6.3 18.9 شدهیخصوص
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مواجه شده اند. دلي  عمده  0340به جز بانک سرمایه با کاهش حساسيت به نرخ بهره در سا   هابانکدر این گروه بانکی همه 

آن رشد بيشتر هزینه بهره ای در مقایسه با درآمد بهره ای در این گروه بانکی بوده است. به عبارت دیگر این گروه متناس  با هزینه 

که در بخش سودآوری نيز مشاهده گردید، این گروه بوانکی بوا کواهش     بهره ای نتوانسته است درآمد بهره ای کس  نماید همانطور

 مواجه شده اند. 0340شاخص های سودآوری نيز در سا  

ی خصوصی به جز دو بانک حکمت ایرانيان و گردشگری با کاهش حساسويت بوه قيموت سوهام مواجوه شوده انود        هابانکهمه 

کواهش   0340نيز در سا   هابانکنيز مشاهده گردید سه  سرمایه گذاریها و مشارکتها از ک  دارایی  01همانطور که جدو  شماره 

مواجه شده اند و  0340با افزایش هر سه نوع ریسک در سا   هاکبانیافته است. با مقایسه سه شاخص ریسک مشاهده می شود که 

 ریسک نرخ ارز بيش از سایر ریسکها بوده است.

مواجه شده اند. دلي  عمده کواهش در حساسويت بوه     0340ی خصوصی شده نيز با کاهش هر سه نوع ریسک در سا  هابانک

است. از سوی دیگر این گروه بانکی به دلي  اینکه با رشد هزینوه   بوده 0340ریسک نرخ ارز، کاهش شدید فعاليتهای ارزی در سا  

بهره ای بيش از رشد درآمد بهره ای مواجه شده اند کاهش در ریسک نرخ بهره را نيز تجربه کرده اند.از سوی دیگر همانطور کوه دو  

در دارایی ک  مواجه شده اند، بوا افوزایش    با افزایش سه  سرمایه گذاریها و مشارکتها 0340بانک صادرات و ر فاه کارگران در سا  

 حساسيت به قيمت سهام نيز همراه بوده اند.    

 )درصد(0340های حساسيت در سا  شاخص -21نمودار 

 

ی دولتی به جز پست بانک با افزایش حساسيت به نورخ ارز مواجوه   هابانکمشاهده می شود،  21همانطور که در جدو  شماره 

ی خصوصی و خصوصی شده بوا  هابانکشده اند دلي  عمده آن افزایش فعاليت های ارزی در این گروه بانکی بوده است. اما همچون 

ردید به دلي  کاهش سوه   مشاهده گ 00کاهش حساسيت به نرخ بهره مواجه شده اند. از سوی دیگر همانطور که در جدو  شماره 

 اند. با کاهش ریسک قيمت سهام مواجه شده 0341در مقایسه با سا   0340سرمایه گذاریهاو مشارکتها از ک  دارایی، درسا  
  













خصوصی خصوصی شده دولتی تخصصی

حساسیت به نرخ ارز حساسیت به نرخ بهره حساسیت به قیمت سهام
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 ی دولتی و تخصصی)درصد(هابانکهای حساسيت به ریسک بازار در نسبت -21جدو  

 

 حساسیت به قیمت سهام به نرخ بهرهحساسیت  حساسیت به نرخ ارز

2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 1.9 2.4 3.4 3.7 28.9 19.7 سپه

 3.0 2.6 2.7 2.9 11.4 8.9 یمل 

 2.5 2.9 5.7 7.6 15.2 26.3 بانک پست

 0.0 0.0 7.7 8.4 0.0 0.0 مهر الحسنهقرض

 2.6 2.4 3.1 3.3 23.2 8.5 دولتی

 2.1 3.2 3.9 5.9 1.1 0.6 صنعت و معدن

 0.4 0.4 3.2 4.1 14.1 13.0 یکشاورز

 0.2 0.2 5.2 4.7 6.1 6.1 مسکن

 10.0 8.8 4.1 4.3 5.7 13.5 صادرات توسعه

 1.3 1.0 7.0 3.8 1.3 0.7 تعاون توسعه

 0.9 1.1 4.4 4.6 5.5 7.2 تخصصی

ی هوا بانوک  0340ی تخصصی به جز بانک کشاورزی با کاهش حساسيت بوه نورخ ارز مواجوه شوده انود. در سوا        هابانکهمه 

با کاهش فعاليت ارزی همراه بوده اند اما دلي  افزایش حساسيت به نرخ ارز در بانوک کشواورزی    هابانکتخصصی نيز همچون سایر 

ی این گروه به جز دو بانوک مسوکن و توسوعه تعواون بوا کواهش       هانکباناشی از کاهش در سرمایه پایه دالری بوده است. همچنين 

درآمد خالص بهره ای و در نتيجه کاهش در حساسيت به ریسک نرخ بهره مواجه شده اند. از سوی دیگر ایون گوروه بوانکی بوه جوز      

اند بوا کواهش حساسويت بوه      بانک توسعه صادرات همانطور که با کاهش سه  سرمایه گذاریهاو مشارکتها در دارایی ک  مواجه بوده

 قيمت سهام نيز مواجه هستند.

 مقایسه چهار گروه بانکی بيانگر این است که:

    با مقایسه حساسيت به نرخ  ارز با نسبت های مطالبات غير جاری مشاهده می شود، به طور غال  بانک هایی کوه بوا

لبات غير جاری نيز مواجه بوده انود. از دالیو    افزایش حساسيت به نرخ ارز مواجه بوده اند، با افزایش نسبت های مطا

عمده آن می توان بيان نمود، نوسانات نرخ ارز بر تورم داخلی و هزینه بنگاه ها اثر گذار اسوت. از آنجوا کوه توليودات     

ر بنگاه های کشور وابسته به واردات است با افزایش نرخ ارز، هزینه بنگاه ها افزایش می یابد. این موضوع اثر منفوی بو  

افزایش می یابد که اثر منفی بر  هابانکقدرت بازپرداخت بدهی ها توسط بنگاه ها دارد. در نتيجه مطالبات غيرجاری 

 سالمت بانکی خواهد داشت.  

  با آنها مواجه هستند، مشاهده می شود که حساسيت به ریسک نرخ ارز بيش از  هابانکبا مقایسه سه نوع ریسکی که

عبارت دیگر نوسانات نرخ ارز بيش از نوسانات نرخ بهره و قيمت سهام بانک ها را در معورض  سایر ریسک ها است. به 

برای پوشش ریسک ناشی از ارز کافی نيسوت، از آنجوا کوه سورمایه      هابانکخطر قرار می دهد. از طرف دیگر سرمایه 

ریسک بوازار اثور منفوی بور      بانک یکی از شاخصهای سالمت بانکی است، می توان بيان نمود افزایش در حساسيت به

 سالمت بانکی خواهد داشت.
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   نرخ بهره تقریباً در یک دوره زمانی یکساله تقریباً ثابت است. همين امر بانک را با مخاطره کمتری در مقاب  تغييورات

دليو    پایين است. به همين هابانکنرخ بهره قرار می دهد از طرف دیگر سه  مشارکتها و سرمایه گذاریها در دارایی 

کمتر از نوسانات قيمت سهام تأثير می پذیرند. در نتيجه مدیریت ریسکهای مختلف از نظر اثری که می تواند  هابانک

 بر سودآوری بانک و در نتيجه بر سالمت بانکی داشته باشد دارای اهميت است. 

 ی دولتی که به دليو  افوزایش   اهبانکهای بانکی با کاهش حساسيت به ریسک بازار مواجه شده اند به جز همه گروه

فعاليتهای ارزی، با افزایش در حساسيت به نرخ ارز مواجه شده اند. پایين بودن حساسيت به قيمت سهام بيانگر ایون  

 تمای  کمتری به تأثيرپذیری از نا اطمينانی به بازار دارند.   هابانکاست که 

 تواند مناسو  باشود اموا از نظور سوود اوری بيوانگر        اگر چه کاهش حساسيت به نرخ بهره از نظر مدیریت ریسک می

با کواهش سوودآوری در    هابانکاست. همانطور که در بخش سود اوری نيز مشاهده شد،  هابانککاهش سودآوری در 

از حساسيت به نرخ بهره بيشوتری   هابانکیی که در مقایسه با سایر هابانکمواجه بوده اند. از سوی دیگر  0340سا  

 نيز از سودآوری بيشتری نيز برخوردار هستند.  هابانکتند در مقایسه با سایر مواجه هس

 بندیجمع .1-7

  گوذاران دارنود، ایون    ای برای جذب منابع و در نتيجوه افوزایش سوه  سوپرده    تالش گسترده هابانکبا توجه به اینکه

دهد، موضوع باعث کاهش توجه آنها به سرمایه بانک شده است. همانطور که بررسی شاخص کفایت سرمایه نشان می

ص کفایوت سورمایه   ی خصوصی پایين است. پایين بودن شاخهابانکی کشور به جز هابانکنسبت کفایت سرمایه در 

پذیر خواهند بود. به همين دليو  رعایوت   های احتمالی آسي گذاران در برابر زیانبه دلي  نقش حفاظتی آن ، سپرده

 استاندارد کفایت سرمایه ضروری است. 

    ،سيست  بانکداری دولتی و خصوصی در زمينه ساختار، استفاده ازمنابع، متنوع بودن اقالم سرمایه، مودیریت ریسوک

هوای  ی دولتی در مواقع بحوران، هميشوه بوه کموک    هابانکباشند. نگيزه کس  سود و .... دارای تفاوتهای اساسی میا

اند، در نتيجه ضرورت دستيابی بوه نسوبت حوداق  نسوبت کفایوت سورمایه بورای سيسوت          مرکزی متکی بوده بانک

در شبکه بانکی کشور نيوز کمتورین کفایوت     بانکداری دولتی ایران حائز اهميت چندانی نبوده است و به همين دلي 

 سرمایه را دارند.

 ها و نيازهای آنها، وجود دارد، که سيسوت   همواره طيف متنوعی از مشتریان نظام بانکی  و همچنين تنوع در خواسته

یگور  بندی مشتریان از یک سو و اولویت بندی خودمات قابو  ارائوه از سووی د    بانکی را وادار به اولویت بندی و طبقه

شود تا منابع و اعتبارات به صورت غير بهينوه در  بندی مشتریان در نظام بانکی کشور باعث مینماید. فقدان دستهمی

 های اقتصادی توزیع گردد. در نتيجه مطالبات غيرجاری نيز افزایش خواهد یافت.ميان مشتریان و فعاليت

 شودن منوابع بانوک اسوت.     از بلوکوه  يریبات و لوزوم جلووگ  رابطه، توجه به مقوله مطال یندر ا یگرد يتحائزاهم نکته

آنهوا   یسوودآور  يجوه و در نت دهوی يالتقودرت تسوه   یان،بوه مشوتر   ییاعطا يالتبا عدم بازگشت تسه یگرعبارت دبه
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موجو    ی،سوودآور  یيناز نظور حجو  پوا    رمایهسو  یشامر باتوجه به ناممکن بودن افوزا  ینو ا یابدیشدت کاهش مبه

 .شودیبانک م دهیيالتتوان تسه رتيشکاهش هرچه ب

  هوا، ینههز یششرح است: افزا ینشوند به ارو مزدر پز معوق شدن مطالبات با آن روبه هابانکاز جمله مشکالتز که 

دوره وصوو  مطالبوات، عودم امکوان      یشبلوکه شدن قسمتز از منابع بانک، کاهش دفعوات گوردش مطالبوات و افوزا    

 یجواد ا یان،)ارائه خودمات( بوه مشوتر   یزپاسوخگو  یزاعتبار ، کواهش توانوا   یسکر یشو موثر، افزا يقدق یز ربرنامه

هوا  داخلوز و   بنود  کاهش رتبوه بانوک در رتبوه    یتاختال  در گردش وجوه نقد، اتالف وقت و منابع بانک و در نها

 .المللزينب

 یی که در دوره مورد بررسی با افزایش مطالبات غير جاری مواجه شده اند با کاهش سودآوری نيز مواجه شوده  هابانک

 نيز داشته است. هابانکاند. همين امر اثر منفی بر سالمت این 

 قوانون   24و بنود   0341قوانون بودجوه سوا      28توان به بند از مواد قانونی موثر بر کاهش مطالبات غيرجاری را می

اشاره نمود، که اجازه استمها  بدهی غيرجاری شد.  این موضوع باعث عدم شفافيت صورت موالی   0340بودجه سا  

و کاهش ظاهری مطالبات غيرجاری گردید اما همچنان مسئله وجود مطالبات غيرجاری از عمده مسائ  مهو    هابانک

 باشد.شبکه بانکی کشور می

 بوه بخوش    يالتتسوه  یبوه اعطوا   ی متما يشترشده ب یو خصوص یخصوص یهابانکاست که  ینا يتحائز اهم نکته

وجوود   يو  بوه دل  يزن یو تخصص یدولت یهابانکباشند و  یسود باال است م یکه زود بازده و دارا یخدمات و بازرگان

مولود   یبخشوها  یمال ينتأم یگرعبارت د بهمولد اعطا نموده اند.  یرا به بخشها يالتتسه يشترینب يفیتکل يالتتسه

های بوانکی بوا چوالش    ی دولتی را بيش از سایر گروههابانک. که این امر است یدولت يتبا ماه هابانکبر عهده  يشترب

   سازد.افزایش مطالبات غيرجاری مواجه می

 ی خصوصوی و  هوا بانوک های مختلف بانکی حاکی از این است که مقایسه نسبت تسهيالت اعطایی به سپرده در گروه

کوه رونود نسوبت    اند. به طووری تری را در پيش گرفتهکارانههای بانکی رویکرد محافظهدولتی در مقایسه با سایر گروه

شوده و  ی خصوصوی هوا بانوک کاهش داشوته اسوت. اموا     0341در مقایسه با سا   0340تسهيالت به سپرده در سا  

در معرض خطر عدم توانایی در ایفای  هابانکند و بيش از سایر اتری را در پيش داشتهپذیرانهتخصصی رویکرد ریسک

 تعهدات قرار دارند.

  ی کوه از  هوا بانکیی که با افزایش نسبت دارایی های درآمدزا مواجه بوده اند و هابانکنکته حائز اهميت این است که

يه سود و حاشيه عملياتی باالتری داشته اند از حاش هابانکنظر کيفيت مدیریت شاخصهای بهتری در مقایسه با سایر 

 نيز برخوردارند.

 یی که با افزایش کفایت سرمایه ناشی از رویکرد ریسک گریزانه از بانک مواجه بوده اند با کاهش حاشيه سوود  هابانک

 و حاشيه عملياتی مواجه بوده اند.

 مکون اسوت باعوث کواهش هزینوه     اند که این موضوع اگور چوه م  های ارزان قيمت رو آوردهی کشور به سپردههابانک 

مدت و قاب  اتکوا آنهوا کواهش خواهود     های پایدار، در واقع منابع بلندگردد اما به دلي  کاهش سپرده هابانکای بهره
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ها و افزایش ریسوک نقودینگی مواجوه خواهود     ی مذکور را با مشک  تأمين منابع داراییهابانکمدت یافت که در بلند

 ساخت.

 هوا بانوک ی خصوصی بويش از سوایر   هابانکمختلف بانکی بيانگر این است که ماندگاری سپرده در های مقایسه گروه 

شده، روند شاخص ماندگاری سپرده نزولی بوده ی خصوصیهابانکهمچون  هابانکاست. ضمن اینکه در این گروه از 

انود. اگور   پرده فرار شوده شده متمای  به جذب سی خصوصی و خصوصیهابانک 0340است. به عبارت دیگر در سا  

دهد اما باعث کاهش منابع پایدار و بلندمدت ایون گوروه   ای در این گروه بانکی کاهش میچه این موضوع هزینه بهره

 گردد.می

 یی که با افزایش بدهی پرنوسان و کاهش نسبت دارایی درآمدزا مواجه بوده اند، در مدیریت نقودینگی نواموفق   هابانک

 يجه با افزایش ریسک نقدینگی در دوره های آتی مواجه خواهند شد.عم  نموده و در نت

 یی که با افزایش پوشش نوسانات و پوشش بدهی کوتاه مدت همراه بوده اند اما رونود نسوبت دارایوی درآمودزا     هابانک

دهی ها بوا  برای آنها افزایش یافته است، ممکن است در دوره های آتی به دلي  عدم تطابق در سررسيد دارایی ها و ب

 افزایش ریسک نقدینگی مواجه شوند.

  به طور غال  بانک هایی که با افزایش حساسيت به نرخ ارز مواجه بوده اند، با افزایش نسبت های مطالبات غير جاری

 نيز مواجه بوده اند. این موضوع اهميت مدیریت ریسک نرخ ارز را بيش از پيش می سازد.

 با آنها مواجه هستند، مشاهده می شود کوه   هابانکز، نرخ بهره، قيمت سهام( که با مقایسه سه نوع ریسکی)ریسک ار

حساسيت به ریسک نرخ ارز بيش از سایر ریسک ها است. به عبارت دیگر نوسانات نرخ ارز بيش از نوسانات نرخ بهره 

 و قيمت سهام بانک ها را در معرض خطر قرار می دهد.  

 کمتر از نوسانات قيمت سوهام   هابانکپایين است. به همين دلي   هابانکدارایی  سه  مشارکتها و سرمایه گذاریها در

 تأثير می پذیرند.  

  ی دولتی که به دليو  افوزایش   هابانکهمه گروه های بانکی با کاهش حساسيت به ریسک بازار مواجه شده اند به جز

 فعاليتهای ارزی، با افزایش در حساسيت به نرخ ارز مواجه شده اند. 

  تمای  کمتری به تأثيرپذیری از نا اطمينانی به بازار  هابانکپایين بودن حساسيت به قيمت سهام بيانگر این است که

 دارند.

        اگر چه کاهش حساسيت به نرخ بهره از نظر مدیریت ریسک می تواند مناسو  باشود اموا از نظور سوود اوری بيوانگر

با کواهش سوودآوری در    هابانکش سود اوری نيز مشاهده شد، است. همانطور که در بخ هابانککاهش سودآوری در 

از حساسيت به نرخ بهره بيشوتری   هابانکیی که در مقایسه با سایر هابانکمواجه بوده اند. از سوی دیگر  0340سا  

 نيز از سودآوری بيشتری نيز برخوردار هستند. هابانکمواجه هستند در مقایسه با سایر 

 دلي  سه  باالتر تسهيالت اعطایی در مقایسه با سه  سرمایه گوذاریها و مشوارکتها در دارایوی بوا     ی کشور به هابانک

 ریسک اعتباری بيشتری در مقایسه با ریسک بازار مواجه هستند.
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 گیریبندی و نتیجهجمع
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 گیریبندی و نتیجهجمع

 های سالمت بانکیاز نظر شاخص هابانکبندی رتبه .9-2

شود. به هموين منظوور ابتودا رتبوه بانوک در هور       های مختلف سالمت بانکی بيان میی کشور در شاخصهابانکدر این بخش رتبه 

شاخص یکبار در شبکه بانکی و یک بار در گروه همگن بيان شده است و سپس یک شاخص وزنی برای سالمت بانکی در هور بانوک   

ی هوا بانوک دلي  نوظهور بودن دارای رفتاری متفاوت از سوایر  زمين، حکمت ایرانيان و قوامين به ی ایرانهابانکمحاسبه شده است. 

انود اموا در سوایر شواخص هوای عملکورد       بهتر عم  کرده هابانککشور دارند. این سه بانک در مدیریت نقدینگی در مقایسه با سایر 

ه است در رتبه بندی هر شواخص  بانکی در وضعيت مناسبی قرار ندارند. به همين دلي  و به دلي  عدم ثبات در رفتار آنها، سعی شد

بندی حذف گردیدنود. همچنوين در ایون    بندی ک  سالمت بانکی نيز سه بانک مذکور از رتبهبه ویژگی خا  آنها توجه شود و رتبه

هوای  باشود. در گوروه  به منزله بدترین وضعيت در شبکه بوانکی کشوور موی    28به مفهوم بهترین وضعيت و عدد  0رتبه بندی، عدد 

شوده  ی خصوصیهابانک، 01ی خصوصی عدد هابانکبهترین وضعيت با عدد یک و بدترین وضعيت در  هابانکز برای همه همگن ني

 باشد.می 1ی تخصصی عدد هابانکو در  9ی دولتی عدد هابانک، در 9عدد 

ی برخووردار بووده و   هر چه شاخص کفایت سرمایه یک بانک بيشتر باشد به این مفهوم است که بانک از شبکه حفاظتی مناسوب 

ی بوزر گ دارای  هوا بانوک رغ  اینکه در قياس بوا  ی کوچک علیهابانکها را بازپرداخت نماید. تواند در صورت بروز مشک  بدهیمی

ی بزرگ نسبت کفایت سورمایه بزرگتوری دارنود. بوه     هابانکسرمایه کمتری هستند، اما به دلي  کوچک بودن د ارایی در مقایسه با 

باشد. از طرف دیگر بانک نک حکمت ایرانيان از نظر دارایی کوچکترین است اما از نظر کفایت سرمایه دارای رتبه او  میکه باطوری

را از نظر شواخص کفایوت سورمایه دارد. بودترین وضوعيت       23ی کشور قرار دارد اما رتبه هابانکملت که از نظر دارایی در رتبه او  

ی خصوصی بوه دليو    هابانکسرمایه خود را کاهش داده است.  0340سپه است که در سا   شاخص کفایت سرمایه مربو  به بانک

ی هوا بانوک های بانکی وضعيت بهتوری دارنود. در ميوان    داشتن سرمایه کافی از نظر شاخص کفایت سرمایه در مقایسه با سایر گروه

 باشد.مینامناس   0340خصوصی وضعيت بانک آینده به دلي  کاهش سرمایه بانک در سا  
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از نظر شاخص کيفيت دارایی نيز بانک حکمت ایرانيان به دلي  داشتن حداق  مانده مطالبات غيرجاری، دارای بهترین وضعيت 

 باشد.  از نظر این شاخص می

 (0340ی کشور در کفایت سرمایه، کيفيت دارایی، سودآوری )هابانکرتبه  -24جدو  

 سودآوری کیفیت دارایی کفایت سرمایه سالمت  مالی
شبکه  بانک

 بانکی

گروه 

 همگن

شبکه 

 بانکی

گروه 

 همگن

شبکه 

 بانکی

گروه 

 همگن

 0 0 01 04 02 08 یناقتصاد نو

 01 04 9 4 09 21 انصار

 02 20 03 21 00 04 پارسیان

 8 00 4 4 1 8 پاسارگاد

 09 24 4 01 01 29 آینده

 00 21 3 9 3 4 دی

 03 29 09 24 4 01 سامان

 4 4 02 29 01 04 سرمایه

 4 04 8 03 8 02 سینا

 4 01 1 4 03 04 شهر

 1 8 00 23 4 00 کارآفرین

 3 3 2 2 4 4 ینزم ایران

 9 1 0 0 0 0 یرانیانا حکمت

 01 24 01 28 2 9 قوامین

 2 2 4 01 9 4 گردشگری

 2 23 9 20 3 22 تجارت

 9 28 2 4 0 09 صادرات

 3 21 0 8 9 23 ملت

 0 22 3 04 2 20 رفاه کارگران

 3 09 2 04 9 28 سپه

 9 04 3 21 2 03 یمل 

 2 4 9 24 3 24 بانک پست

 0 9 0 3 0 2 مهر الحسنهقرض

 9 01 3 09 3 01 صنعت و معدن

 1 08 9 08 9 21 یکشاورز

 2 02 0 1 1 24 مسکن

 3 03 1 22 0 3 صادرات توسعه

 0 4 2 02 2 1 تعاون توسعه

درصد از اعتبارات اعطایی آن به مطالبات غيرجواری تبودی  شوده اسوت، بودترین       81در این ميان بانک قوامين به دلي  اینکه 

ی گروه همگون تسوهيالت   هابانکوضعيت کيفيت دارایی را دارد و پس از آن بانک سامان قرار دارد. بانک سامان در مقایسه با سایر 

کمتری دارد اما بيشترین نسبت مطالبات غيرجاری را دارا بوده است. تا جایی کوه ایون بانوک از سورمایه کوافی نيوز بورای پوشوش         

ی تخصصی به دليو  نووع وثيقوه دریوافتی بهتورین وضوعيت را در       هابانکمطالبات غيرجاری برخوردار نيست. بانک مسکن در بين 

 ه است.کيفيت دارایی داشت
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ی کوچوک  هوا بانکاز نظر شاخص سودآوری بانک اقتصاد نوین بهترین وضعيت و بانک صادرات بدترین وضعيت را داشته است.

ی هوا بانوک انود. اموا   دار موفق بودههای بهرهالحسنه مهر، گردشگری در ایجاد درآمد از داراییزمين، حکمت ایرانيان، قرضنظير ایران

برای پوشش  هابانکای این مان، ملت و صادرات در وضعيت نامناسبی قرار دارند. به طوریکه درآمد بهرهبزرگی همچون پارسيان، سا

انود)دارایی  مواجوه شوده   0340درآمودزا در سوا    ی کوچک به دلي  اینکه با کاهش دارایوی هابانکای کافی نبوده است. هزینه بهره

هوای سوودآوری   اند از نظر شواخص ای همراه بوده ایش درآمد خالص بهرهدهد( و افزدرآمدزا مخرج شاخص سودآوری را تشکي  می

بودترین وضوعيت    0340درصودی در سوا     28اند. بانک صادرات بوه دليو  کواهش شودید     ی کشور عم  کردههابانکبهتر از سایر 

 شده دارد.ی خصوصیهابانکسودآوری را در شبکه بانکی کشور و گروه همگن 

 (0340ی کشور در نقدینگی، کيفيت مدیریت، حساسيت به ریسک بازار و شاخص ک  سالمت بانکی)هابانکرتبه  -24جدو  

کیفیت  نقدینگی سالمت مالی

 مدیریت

حساسیت به ریسک 

 بازار

 سالمت بانکی

شبکه  بانک

 بانکی

گروه 

 همگن

شبکه 

 بانکی

گروه 

 همگن

شبکه 

 بانکی

گروه 

 همگن

شبکه 

 بانکی

گروه 

 همگن

 1 4 4 09 1 4 01 01 یناقتصاد نو

 02 22 3 1 02 04 01 04 انصار

 4 8 4 01 9 1 4 4 پارسیان

 0 0 8 04 0 0 3 3 پاسارگاد

 00 08 2 3 03 21 02 03 آینده

 4 4 ..... ..... 4 4 1 1 دی

 8 01 4 20 8 00 8 8 سامان

 4 00 9 01 4 01 09 04 سرمایه

 9 1 0 0 4 02 9 9 سینا

 01 04 ..... ..... 01 03 00 02 شهر

 3 9 1 03 3 9 4 4 کارآفرین

 .... ..... ..... .... 09 22 2 2 ینزم ایران

 .... ..... ..... .... 00 09 4 4 یرانیانا حکمت

 .... ..... ..... .... 01 24 0 0 قوامین

 2 3 ..... .... 2 3 03 09 گردشگری

 0 01 9 02 2 04 0 04 تجارت

 3 21 0 4 3 08 3 23 صادرات

 9 20 3 00 0 4 2 08 ملت

 2 04 2 4 9 29 9 29 رفاه کارگران

 9 21 3 21 3 21 3 20 سپه
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کیفیت  نقدینگی سالمت مالی

 مدیریت

حساسیت به ریسک 

 بازار

 سالمت بانکی

 3 04 0 04 2 20 2 21 یمل 

 2 09 2 04 3 24 9 24 بانک پست

 الحسنهقرض

 مهر

00 0 01 0 .... ..... 4 0 

 3 03 0 2 2 8 1 28 صنعت و معدن

 9 23 1 08 1 28 9 24 یکشاورز

 1 29 9 4 3 04 3 21 مسکن

 0 2 3 8 0 2 0 01 صادرات توسعه

 2 02 2 9 9 23 2 22 تعاون توسعه

ی تخصصی به دلي  ماهيت فعاليت خا  خود در بدترین وضعيت از نظر این شاخص در شبکه هابانکاز نظر شاخص نقدینگی 

ی خصوصی بهتورین  هابانکشده قرار دارند. در این ميان ی دولتی و خصوصیهابانکبانکی کشور قرار دارند. پس از این گروه بانکی، 

مدت و بهترین وضعيت نقودینگی را در  باشند. اگر بانک قوامين را که حداق  بدهی کوتاهوضعيت را از نظر شاخص نقدینگی دارا می

وضعيت را ه  در شوبکه بوانکی کشوور و هو  در     شبکه بانکی کشور دارد نادیده بگيری ، بانک پاسارگاد در کيفيت نقدینگی بهترین 

مودت الزم بورای پوشوش بودهی     ی خصوصی دارد. به عبارت دیگر این بانک در صورت بروز هجوم بانکی، دارایی کوتواه هابانکميان 

 از احتما  ریسک نقدینگی کمتری برخوردار است. هابانکمدت را دارد و در مقایسه با سایر کوتاه

های بانکی برخوردارند. در مقاب  تری در مقایسه با سایر گروهنظر کيفيت مدیریت نيز در وضعيت مناس  ی خصوصی ازهابانک

ی خصوصی در کس  سود و مدیریت هزینه در مقایسه بوا  هابانکباشد. به عبارت دیگر ی دولتی چندان مناس  نمیهابانکوضعيت 

اد در شبکه بانکی کشور رتبه او  و بانک کشاورزی نيوز بودترین وضوعيت را از    اند. بانک پاسارگهای بانکی بهتر عم  کردهسایر گروه

زمين، قوامين و آینده نيز از نظر کيفيت مودیریت وضوعيت مناسوبی    ی کوچک نظير ایرانهابانکنظر کيفيت مدیریت داشته است. 

 ندارند.

اقتصاد نوین و سوامان عملکورد نامناسوبی در     ی بزرگی همچون پاسارگاد ،هابانکاز نظر شاخص حساسيت به ریسک بازار نيز 

ی کوچوک  هوا بانوک اند. در مدیریت ریسک بازار ناموفق عم  کرده هابانکی کشور دارند. به عبارت دیگر این هابانکمقایسه با سایر 

ها از نمونه حوذف  گذاری ها و مشارکتنظير حکمت ایرانيان، قوامين، گردشگری و شهر به دلي  کوچک بودن فعاليت ارزی و سرمایه

اند.در این ميان بانک سينا و بانک صنعت معدن به دلي  کوچک بودن فعاليت ارزی بهترین وضعيت از نظر شواخص حساسويت   شده

 اند.به ریسک بازار داشته

 ی کشور بانک قوامين از نظر همه شاخصهای سالمت بانکی و از نظر شاخص ک  سالمت بانکی در بودترین هابانکدر ميان ک  

وضعيت و بانک پاسارگاد به دلي  داشتن کيفيت مدیریت مناس  و مدیریت نقدینگی مناس  بهترین وضعيت را داشته است. بانوک  

توسعه صادرات نيز به دلي  داشتن کيفيت مدیریت و کفایت سرمایه مناس  از نظر شاخص سالمت بانکی وضوعيت خووبی دارد. در   
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هوا نيوز بهتورین    اند و در ميان شواخص های بانکی عم  کردهبانکی بهتر از سایر گروهی خصوصی از نظر شاخص سالمت هابانکک  

 وضعيت مربو  به کيفيت مدیریت، کفایت سرمایه و نقدینگی بوده است.

هوای سوالمت بوانکی ارائوه     هایی جهت بهبوود شواخص  های سالمت بانکی، پيشنهاددر انتها با توجه به ارزیابی و تحلي  شاخص

 گردد:می

 بوا   هوا بانوک پذیر است در نتيجوه  با توجه به اینکه کفایت سرمایه بانک از طریق تغيير در صورت و مخرج کسر امکان

توانند انتخاب کنند. در شرایطی کنوونی کشوور کواهش    توجه به شرایط اقتصادی متفاوت، رویکردهای مختلفی را می

گوردد. بنوابراین در ایون شورایط     جه رشود اقتصوادی موی   اعتبارات اعطایی منجر به کاهش تأمين مالی توليد و در نتي

پوایين اسوت، بهتورین     هوا بانکها در شود. بلکه با توجه به اینکه کيفيت داراییکاهش اعتبارات اعطایی پيشنهاد نمی

 افزایش سرمایه است.  هابانکگزینه برای 

 شود با توجه بوه  ی دولتی پيشنهاد میهابانک ی خصوصی با انتشار سهام امکان  افزایش سرمایه را دارند اما بههابانک

 ، دولت سرمایه آنها را افزایش دهند.  هابانکساختار مالکيت این نوع 

 بوودن   یينپوا  یدولتو  یهوا بانوک از مشکالت  یکی روینست. از اهابانکاندازه  يينتع یاصل يارهایاز مع یکی یهسرما

 یون ا یشو بوا افوزا   یابود یها بهبود مآن یهسرما یت، نسبت کفاهاکبان یهسرما یشبا افزا یناست. بنابرا یهسرما يزانم

 .یافتخواهد  یشبانک افزا در یانبه مشتر يالتو ارائه تسه یدهنسبت، توان وام

    بهترین عام  موثر در مدیریت کفایت سرمایه برخورداری از یک سيست  اطالعاتی مدیریتی است. به نحوی کوه ایون

 ها را در اسرع وقت در اختيار مدیریت بگذارد.    به یک مشتری در همه زمينهسيست  تمامی اطالعات مربو

  سيست  مرکزی وثایقی که در رهن بانک هستند، یکی دیگر از عوام  مه  در زمينه کفایت سرمایه است. برخورداری

تورهين شوده اسوتفاده    کند تا با مدیریت صحيح وثایق از سيست  مرکزی وثایق به بانکدارها این موقعيت را فراه  می

بهتری از منابع خود داشته باشند. وثایق مورد پذیرش بانک مرکزی سه  به سزایی در افزایش نسبت حداق  کفایوت  

 کند.سرمایه خواهد داشت و فضای بهتری برای ارائه تسهيالت به مشتریان فراه  می

 بخشودگی جرای  دیرکرد، عدم اسوتمها  و   گذاران از عدمبهتر است برای کاهش مطالبات غير جاری در کشور قانون

 های بدهکاران شبکه بانکی کشور حمایت نمایند.عدم تقسيط مجدد بدهی

 شود توان موالی متقاضويان تسوهيالت بوه صوورت      برای کاهش مطالبات غيرجاری به شبکه بانکی کشور پيشنهاد می

 دقيق و کارشناسی بررسی شود.

 تمرکوز در   ی،تخصص یهابانکبانک موثر باشد اما در  یاعتبار یسکبر کاهش ر تواندیم ییاگر چه تنوع در سبد دارا

 یوافتی در یقوثا يتعمده آن، ماه ي همراه بوده است. دل يرجاریبا کاهش نسبت مطالبات غ ییاعطا يالتبخش تسه

از  نیامشوتر  ییشناسوا  یگور باشود. بوه عبوارت د   یمو  یگروه بوانک  ینمشخص و شناخته شده در ا یانو داشتن مشتر

 است. يرجاریعوام  موثر بر کاهش مطالبات غ ینمهمتر

  شوود، سوبد اعتبوارات خوود را متنووع سواخته و بور شناسوایی         پيشنهاد موی  هابانکجهت کاهش ریسک اعتباری،به

 مشتریان تمرکز نمایند.
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 ن بوه سومت ارزیوابی    ی کشور باید برای حصو  اطمينان از باز پراخت وجوه وام، عالوه بر اتکا به وثایق سونگي هابانک

پروژه ها و طرح های اقتصادی از لحاظ سودآوری و جریانات نقدینگی آنها حرکت نمایند و با تقویوت فرآینود اعتبوار    

 های پر بازده اختصا  دهند.سنجی خود، اعتبارات اعطایی را به پروژه 

  ظي  منابع و مصارف خود، به نحوی کوه  ملزم به تمرکز بيشتر بر روی مدیریت نقدینگی و تن هابانکبا توجه به اینکه

در اعطای تسهيالت صرفاً از منابع قاب  تجهيز خود بهره برداری کنند و از به کارگيری منابع بانوک مرکوزی اجتنواب    

 ورزند، اهميت موضوع مدیریت نقدینگی بيش از پيش احساس می شود. 

 ی بر اساس جمع آوری منابع ارزان قيمت باشد در بحث تجهيز منابع، اگر هدف سودآوری باشد، می بایست هدفگذار

که در آن صورت، با ریسک عدم پایداری اینگونه از منابع و سپرده ها مواجه می شوند و بر عکس، اگر هودف کواهش   

ریسک باشد، می بایست به جمع آوری منابع و سپرده هایی اقدام نمایند که پایداری بيشوتری دارنود) سوپرده هوای     

ترکيو  مناسوبی از    هوا بانوک امر با افزایش هزینه های عملياتی همراه است. بنابراین ضروری است مدت دار( که این 

 منابع ارزان قيمت و منابع هزینه دار را نگهداری نمایند.

 بایست با توجه به سه وضعيت ممکون  در بخش تخصيص و توزیع )سپرده ها( یا منابع، اگر هدف سودآوری باشد، می

الت در آینده) افزایش، کاهش، ثبات( تخصيص منابع صورت پذیرد، کوه بوه ترتيو  در صوورت     تغيير نرخ سود تسهي

افزایش نرخ سود به تخصيص تسهيالت کوتاه مدت اقدام نماید، در صورت کاهش سود تسهيالت به ارائوه تسوهيالت   

ارائه تسهيالت بوا هودف   بلندمدت اقدام نماید و در صورت ثابت بودن نرخ سود بی تفاوت باشد. اگر تخصيص منابع و 

جلوگيری از ریسک باشد، بانک می بایست نسبت به پرداخت تسهيالت کوتاه مدت اقودام نمایود، زیورا تنهوا در ایون      

صورت است که ریسک اعتباری و بازار، به خاطر بازگشت سریع سرمایه به حداق  می رسد. بدین ترتي  می توان به 

 ت ) نسبت مطالبات غيرجاری به تسهيالت( کاست.نوعی از افزایش نرخ ریسک پرداخت تسهيال

  ی کشور ترکي  مناسبی از بدهی پرنوسوان، پوشوش نوسوانات ، پوشوش بودهی کوتواه مودت و        هابانکضروری است

 دارایی درآمدزا داشته باشند تا بتوانند در مدیریت نقدینگی موفق عم  نمایند.  

  ،هوا بانوک با توجه به وجود ریسکهای متفاوت) عملياتی، اعتباری، بازار( و همچنين مباحث مربو  به سودآوری بانک 

در مورد مدیریت نقدینگی با نوعی نااطمينانی در انتخاب استراتژی بهينه مواجه می شوند و ضروری است در فرآینود  

 انک نيزتوجه داشته باشند. مدیریت نقدینگی به کنتر  ریسک های مختلف و سودآوری ب

  بایود بوه بهبوود     هوا بانوک است بنوابراین   هابانکرعایت کفایت سرمایه و کيفيت مدیریت از عوام  موثر بر سود آوری

 کفایت سرمایه و کيفيت مدیریت توجه نمایند و برنامه مدونی برای کنتر  هزینه های بانک داشته باشند.

 در کنوار مقولوه توجوه بوه      هوا بانک، پيشنهاد می شود هابانکازار بر سودآوری با توجه به تأثير حساسيت به ریسک ب

 ریسک اعتباری و نقدینگی، مدیریت ریسک بازار را نيز در اولویت برنامه های مدیریت ریسک خود قرار دهند.

 شهای موثر کواهش  با توجه به باالتر بودن ریسک اعتباری در مقایسه با ریسک بازار، توجه به شناسایی مشتریان و رو

 ضروری است. هابانکریسک اعتباری در 
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 پیوست

 کفایت سرمایه) درصد( -28جدو  

بانک                    

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 01198 02121 00129 4114 8123 8124 4128 خصوصی

خصوصی 

 شده
4142 1144 1184 1138 9119 4109 414 

 413 9101 1114 4132 4189 4133 8104 دولتی

 4191 4111 4123 02103 09103 01122 01104 تخصصی

 

 نسبت مانده مطالبات غيرجاری به ک  تسهيالت)درصد( -24جدو  

بانک                   

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 04144 21184 21100 21112 0119 02102 4183 خصوصی

خصوصی 

 شده
09184 03119 02192 03112 00149 01199 02194 

 08139 20111 04193 04128 22189 08144 02148 دولتی

 818 4188 09149 08113 04124 03124 24140 تخصصی

 

 نسبت مانده مطالبات غيرجاری به سرمایه پایه)درصد( -31جدو  

بانک                   

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 48111 018111 021143 042124 028143 014144 13124 خصوصی

خصوصی 

 شده
014121 02112 031139 090112 034180 094140 018141 

 023143 393114 234184 20214 22413 044144 010193 دولتی

 89124 81104 88114 41134 42143 14183 44140 تخصصی

 

 سه  تسهيالت اعطایی به بخش صنعت)درصد( -30جدو  

بانک                   

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 21111 24142 24110 30140 33192 2912 29101 خصوصی

خصوصی 

 شده
90104 38184 3119 34108 34184 34114 34144 

 24199 31114 32124 32113 30119 24149 31189 دولتی

 21113 08133 20142 22119 04110 02128 08149 تخصصی
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 سه  تسهيالت اعطایی به بخش ساختمان)درصد( -32جدو  

بانک                  

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 01194 02144 09183 04103 08139 21141 24149 خصوصی

خصوصی 

 شده
04114 0414 08184 04134 04148 04114 04194 

 20144 21140 08142 09148 09103 0312 09149 دولتی

 49 49113 14144 14194 19190 91189 0184 تخصصی

 

 سه  تسهيالت اعطایی به بخش خدمات)درصد( -33جدو  

بانک                  

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 04144 04194 22114 22138 08142 03181 02142 خصوصی

خصوصی 

 شده
0413 21134 28194 29132 22149 22143 21124 

 24109 24198 21122 21114 24114 28111 2212 دولتی

 1144 1119 1120 1132 1132 1 1 تخصصی

 

 بازرگانی)درصد(سه  تسهيالت اعطایی به بخش  -39جدو  

بانک                    

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 24144 90138 39104 29134 21189 34139 31114 خصوصی

خصوصی 

 شده
01189 01143 01110 0914 03143 02148 04180 

 09184 09194 09142 04148 04191 04144 04148 دولتی

 314 919 1139 1130 3104 2140 3124 تخصصی

 

 سهي  تسهيالت اعطایی به بخش کشاورزی و صادرات)درصد( -31جدو  

بانک                  

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 22119 2189 0142 1193 3194 0184 1193 خصوصی

خصوصی 

 شده
09104 03142 0312 02143 00148 00111 8144 

 4144 4118 8181 01129 00132 00103 02131 دولتی

 00140 02140 09184 09189 21140 38148 44120 تخصصی
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 نسبت دارایی درآمدزا به ک  دارایی)درصد( -34جدو  

بانک                   

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 40 42102 43114 4410 43130 44114 48184 خصوصی

خصوصی 

 شده
88191 41102 41140 43108 42112 84110 84140 

 84 40148 84112 40180 84111 41144 41144 دولتی

 41119 88144 84104 88142 84142 84142 84134 تخصصی

 

 نسبت تسهيالت اعطایی به ک  دارایی)درصد( -34جدو  

        بانک           

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 18144 44133 41142 40142 40138 41121 40104 خصوصی

خصوصی 

 شده
44122 44113 44191 44114 44114 44148 43108 

 42184 44143 48143 44141 44144 4419 49149 دولتی

 44122 81120 48143 41144 44 41101 43138 تخصصی

 

 گذاریها و مشارکتها به ک  دارایی)درصد(نسبت سرمایه -38جدو  

بانک                   

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 3144 3114 014 2144 0113 0180 2120 خصوصی

خصوصی 

 شده
014 0140 0128 0144 0184 2144 2143 

 212 2104 2182 3144 3114 3142 3142 دولتی

 1181 1144 0118 0129 0104 0104 210 تخصصی

  

 نسبت سپرده شع )ميليارد ریا ( -34جدو  

بانک                    

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 901102 391194 304 348111 349144 314 241189 خصوصی

خصوصی 

 شده
41113 49109 83182 014142 040111 040144 21419 

 040111 011149 024129 014114 41144 4312 80100 دولتی

 044141 020100 002181 84144 49144 41149 40123 تخصصی
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 نسبت تسهيالت شع )ميليارد ریا ( -91جدو  

بانک                   

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 294142 291190 241110 30114 321102 241140 222148 خصوصی

خصوصی 

 شده
43111 49184 84142 014149 014134 04119 221184 

 013184 034194 02112 019123 43130 41144 49124 دولتی

 324118 214110 084128 024199 003104 4814 80128 تخصصی

 

 نسبت تسهيالت به سپرده )درصد( -90جدو  

بانک                   

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 41184 41140 8314 44120 82132 82183 44114 خصوصی

خصوصی 

 شده
013114 011148 013133 44143 44144 40112 81101 

 81133 42112 44188 41114 012148 012148 40114 دولتی

 049144 202120 044143 091104 011144 031141 009100 تخصصی

 

 نسبت بازده دارایی)درصد( -92جدو  

بانک                    

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 2193 2144 214 2144 2111 2 0149 خصوصی

خصوصی 

 شده
1192 1114 0189 0192 0121 0119 0128 

 1110 1109 1114 1194 1119 1130 1118 دولتی

 1133 1124 1124 1123 0 114 0111 تخصصی

 

 نسبت بازده سرمایه)درصد( -93جدو  

بانک                  

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 23122 20144 23101 31193 29184 29109 21184 خصوصی

خصوصی 

 شده
4134 4144 30124 24132 24114 21104 04191 

 1198 3128 0193 4191 414 9122 1144 دولتی

 9190 2189 2182 0188 410 114 0113 تخصصی
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 نسبت حاشيه سود)درصد( -99جدو  

بانک                   

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 9141 1110 1119 1144 9140 9193 3139 خصوصی

خصوصی 

 شده
9149 9182 1104 9199 9133 3112 0141 

 9124 912 914 310 9140 1144 9141 دولتی

 1134 1148 1114 9184 4111 4114 413 تخصصی

 

 نسبت حاشيه عملياتی)درصد( -91جدو  

بانک                   

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 09140 09111 09138 04104 01191 09110 09112 خصوصی

خصوصی 

 شده
4138 4149 4194 4109 414 01119 01190 

 00182 8182 4131 4114 8140 8189 4194 دولتی

 8120 8124 4184 4149 4124 8149 8180 تخصصی

 

 ک  سپرده)درصد(نسبت دارایی نقد به  -94جدو  

بانک                    

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 08190 09103 09120 02133 4110 4118 03103 خصوصی

خصوصی 

 شده
01118 03143 08184 20114 04124 09188 04184 

 02114 04114 02100 02141 09142 02119 01142 دولتی

 23134 09138 03192 02100 09143 00144 01128 تخصصی

 

 نسبت ماندگاری سپرده)واحد( -94جدو  

بانک                   

 سال
2985 2986 2987 2988 2983 2931 2932 

 8104 4140 4144 02114 02104 01188 00133 خصوصی

خصوصی 

 شده
1184 1140 013 0134 0134 0114 0190 

 0143 0114 0194 0114 0199 1144 0112 دولتی

 0131 0121 0104 0129 1142 1142 1140 تخصصی
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 2931در سال  منتشرشده های پژوهشیگزارش

 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاکلید واژه

اقتصادی جهان و تحوالت ای در بحران های توسعهتجربه بانک

 گذاری در اقتصا جهانیانداز و سرمایهپس
MBRI9221 ليال محرابی 

ای، بانک های توسعهبانک

جهانی، بحران اقتصادی، 

 گذاریانداز و سرمایهپس

وضعيت آماری مؤسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکيد بر 

 های ایرانی(نقش بانک
MBRI9220 

وهاب قليچ، ليال 

 محرابی

سسات مالی اسالمی، ؤم

 بانکداری اسالمی، ایران

 لوحجت تقی MBRI9219 پایداری تورم و عوام  مؤثر بر آن در اقتصاد ایران
تورم، پایداری تورم،عوام  

 موثر بر پایداری تورم

تهيه و تدوین آمارهای پولی و مالی بر اساس دستورالعم  صندوق  

 المللی پو بين
MBRI9218 ابوالفض  اکرمی  

 MBRI9217 ماليات تورمی در ترازوی عدالت

دکتر محمداسماعي  

 توسلی

 وهاب قليچ

عدالت، پو ، ماليات 

 تورمی، اقتصاد اسالمی

 MBRI9216 مدیریت ثروت اسالمی
رسو  خوانساری، رضا 

 یارمحمدی

مالی اسالمی، مدیریت 

ثروت اسالمی، فرایند 

 مدیریت ثروت

  فرشته مالکریمی MBRI9215 فقهی پيرامون مسأله جبران کاهش ارزش پو های بررسی دیدگاه

شده در های صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلي  عاملی نسبت

 بورس اوراق بهادار تهران
MBRI9214 

 ماندانا طاهری

 فرهاد نيلی
 

 MBRI9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوك کوتاه

 خوانساریرسو  

 حسين ميسمی

 ليال محرابی

مدت، ربا، صکوك کوتاه

گذاران، سود، سپرده

 بانکداری و مالی اسالمی

 MBRI9212 بينی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پيش

 سيدمهدی برکچيان

 سعيد بيات

 هومن کرمی

 

 حسين ميسمی MBRI9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

گذاران، سود ربا، سپرده

قطعی، حسابداری، 

 بانکداری و مالی اسالمی

 هایسا  مقایسه) ایران در بانکداری صنعت عملکرد ارزیابی 

 ( 0341 و 0384
MBRI9210 اعظ  احمدیان  

  حميد قنبری MBRI9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظ  احمدیان MBRI9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمين مالی توليدتحلي  شاخص

منابع بانک، مصارف بانک، 

مدیریت دارایی و بدهی، 

 تأمين مالی توليد

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/mbri92-23.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/mbri92-23.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/mbri92-23.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%20no%2022.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%20no%2022.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%20no%2021.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/workin%20paper%20no%2020.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/workin%20paper%20no%2020.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/workin%20paper%20no%2020.pdf
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 2931در سال  منتشرشده های پژوهشیگزارش

 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاکلید واژه

بسترهای تشکي  منطقه بهينه پولی بين کشورهای سازمان 

 همکاری اقتصادی )اکو(
MBRI9207 مصع  عبدالهی آرانی 

منطقه بهينه پولی، 

سازمان همکاری اقتصادی 

ای، )اکو(، اقتصاد منطقه

 همگرایی اقتصادی و پولی

حاکميت شرکتی، نظارت و مقررات احتياطی در مؤسسات مالی 

 اسالمی: گزارش پنجمين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی
MBRI9206 حسين ميسمی 

نظارت شرعی، مقررات 

احتياطی، مؤسسات مالی 

 اسالمی، ربا، بانک اسالمی

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در مؤسسات مالی اسالمی: 

 نه بانکداری اسالمیگزارش چهارمين روز مدرسه زمستا
MBRI9205 وهاب قليچ 

حسابداری، حسابرسی، 

استانداردسازی، بانکداری 

اسالمی، مؤسسات مالی 

 اسالمی

های اسالمی: گزارش سومين روز مدیریت دارایی و بدهی در بانک

 میمدرسه زمستانه بانکداری اسال
MBRI9204 ليال محرابی 

دارایی، بدهی، بانکداری 

بدون ربا، اصو  شریعت، 

 ایران

 مدرسه روز دومين گزارش: اسالمی هایبانک در ریسک مدیریت 

 اسالمی بانکداری زمستانه
MBRI9203 رسو  خوانساری 

ریسک، مدیریت ریسک، 

تأمين مالی اسالمی، اصو  

 شرعی، ربا

 اولين گزارش: تأمين مالی و معامالت در شرعی مقررات و اصو  

 اسالمی بانکداری زمستانه مدرسه روز
MBRI9202 فرشته مالکریمی 

تأمين مالی اسالمی، 

اصو  شرعی، قواعد فقه، 

 ربا، غرر

تورم و جبران کاهش ارزش پو  از دیدگاه اسالمی: گزارش 

 اسالمی مالی و بانکداری هایپژوهش نقد  هفتمين جلسه
MBRI9201 حسين ميسمی 

تورم، ربا، ماليه تورمی، 

دولت اسالمی، بانکداری و 

 مالی اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%2019.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%2019.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2018.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2018.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2017.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2017.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2016.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2016.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2015.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2015.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2014.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2014.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2013.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2013.pdf
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 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاکلید واژه

 کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمينپولی

 های بانکداری و مالی اسالمیجلسه نقد پژوهش
MBRI9111 حسين ميسمی 

کردن ربا، ماليه تورمی، پولی

کسری بودجه، دولت اسالمی، 

 بانکداری و مالی اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI9110 )بخش او ( مجموعه روایات ربا
 

 وثایق بانکی، رهن، دین، قبض فرشته مالکریمی MBRI9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 MBRI9108 عوام  مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی
فرهاد نيلی و 

 فندیاریمرضيه اس

استفاده از خدمات مالی، 

اجتماعی  و خصوصيات اقتصادی

 خانوارهای شهری، مد  پروبيت

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه 

 مالی در ایرانبه تحوالت سيست  

MBRI9107 زهرا خوشنود 

مدیریت ریسک نقدینگی، 

رهنمود، بحران مالی، سيست  

 مالی

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور 

 مالزی

MBRI9106 ليال محرابی 
مالزی، بانکداری اسالمی، 

 ابزارهای مالی، عملکرد مالی

 حسين ميسمی MBRI9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم
ربا، بهره، سود، سرمایه، 

 اسالمیبانکداری و مالی 

 وهاب قليچ MBRI9104 تورق چيست؟

تورق، ابزار مالی، تجهيز و 

فقه تخصيص منابع بانکی، 

 اسالمی

 اقتصاد اسالمی، بحران مالی ليال محرابی MBRI9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچش 

 ليال محرابی MENA MBRI9102وضعيت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

بانکداری اسالمی، کشورهای 

، عملکرد، MENAمنطقه 

 تأمين مالی اسالمی

 ایلناز ابراهيمی MBRI9101 های پيدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه
حوزه یورو، بحران یورو، دالی  

 بحران، آینده حوزه یورو

 ، منوی پژوهش مراجعه فرمایيد.http://www.mbri.ac.irسایت های منتشرشده به وببرای دریافت فای  گزارش

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2010.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%209.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-8.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%20no7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%20no7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%20no6.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%20no6.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/cheshmandaz%20eghtesad%20eslami.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/cheshmandaz%20eghtesad%20eslami.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/cheshmandaz%20eghtesad%20eslami.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/mena.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/bohran%20uro1.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/bohran%20uro1.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/bohran%20uro1.pdf

