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 گفتارپیش

پردازد، در قلب  ررهبه مبالی بانبک قبرار دارد.      جایگاه مدیریت دارایی و بدهی که همواره به تأمين وجوه و بکارگيری بهينه آنها می

ریبزی اسبتراتژیک اجبرا و کنتبرل فرآینبد اسبت کبه تبأثير قاببل          بدهی در برگيرنده برنامبه  _های مدیریت داراییهمچنين فعاليت

گباارد. از سبوی دیگبر    ی، ترکي ، سررسيد، نوسانات نرخ بهره، کيفيت و ميزان نقبدینگی آنهبا مبی   ای بر حجم دارایی، بدهمالحظه

صورت حساب سود و زیان، منبع اصلی اطالعات در هصوص سودآوری بانک است و منبابع درآمبدزا و مقبادیر و جنببه کيفبی آن و      

 همچنين کيفيت پرتفوی وام بانک و کانون هزینه ها را نشان می دهد.  

ر این گزارش با توجه به اهميت مدیریت منابع و مصارف و بررسی سبد سود و زیان بانکها در حفب  سبالمت سيسبتم ببانکی در     د

رهار بخش، عملکرد بانکها به تفکيک گروه های همگن و در رارروب تحليل سبد دارایی، بدهی، سود و زیبان مبورد تحليبل و بررسبی     

که مدیریت دارایی و بدهی بر سود و زیان بانک می تواند داشته باشد، با تعریف رنبد شباه ،    قرار گرفت. همچنين با توجه به تأثيری

 ارتباط بين مدیریت دارایی و بدهی و سود و زیان مورد بررسی قرار گرفت. در پایان نيز جمع بندی و نتيجه گيری بيان شد.  

بيابانی که نظارت ببر حسبن تبدوین ایبن گبزارش را ببر عهبده        جا الزم است از آقایان دکتر فرهاد نيلی و دکتر جهانگير در این

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

 کر گردد.آوری و در اهتيار پژوهشکده پولی و بانکی قرار داده است، تقدیر و تشها را گردزیان بانک

مندان به مباحث بانکی، مسئولين و کارشناسبان قبرار گيبرد و نقطبه شبروعی      اميد است انتشار این گزارش مورد استفاده عالقه

 های تکميلی در این زمينه باشد.برای پژوهش

 

 اعظم احمدیان

 پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
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 مقدمه

پردازد، در قل  ررهه مالی بانک قرار دارد. میجایگاه مدیریت دارایی و بدهی که همواره به تأمين وجوه و بکارگيری بهينه آنها 

ریزی استراتژیک اجرا و کنترل فرآیند است که تأثير قابل بدهی در برگيرنده برنامه _های مدیریت داراییهمچنين فعاليت

ف اصلی مدیریت گاارد.هدای بر حجم دارایی، بدهی، ترکي ، سررسيد، نوسانات نرخ بهره، کيفيت و ميزان نقدینگی آنها میمالحظه

بدهی ایجاد یک جریان مستمر سودآوری با کيفيت باال، با ثبات و در حال رشد است. این هدف با دستيابی به یک ترکي   ب دارایی

یابد. به همين دليل بررسی ترکي  سبد دارایی و بدهی بانکها مطلوب ميان سطح دارایی و بدهی و ميزان ریسک مالی تحقق می

 دارای اهميت است.

صورت حساب سود و زیان، منبع اصلی اطالعات در هصوص سودآوری بانک است و منابع درآمدزا و مقادیر و جنبه کيفی آن و 

همچنين کيفيت پرتفوی وام بانک و کانون هزینه ها را نشان می دهد. ساهتار صورت حساب سود و زیان، جهت گيری بانک را نيز 

 زارش سعی شده است ترکي  سود و زیان بانکها تحليل گردد. نشان می دهد. در همين راستا، در این گ

در این گزارش بانکهای کشور به رهار گروه بانکهای هصوصی، هصوصی شده، دولتی و تخصصی تقسيم شده اند که به ترتي  

 عبارت هستند از:

زمين، حکمت ایرانيان، کارآفرین، ایرانهصوصی: اقتصاد نوین، انصار، پارسيان، پاسارگاد، تات، دی، سامان، سرمایه، سينا، شهر، 

 قوامين، گردشگری

 شده: تجارت، صادرات، ملت، رفاه کارگرانهصوصی

 0الحسنه مهرتجاری دولتی: سپه، ملی، پست بانک، قرض

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

دارایی ، بدهی و سود و زیان بانکها که هر ساله توسط موسسه عالی بانکداری  در این گزارش از آمار منتشره مربوط به اقالم

استفاده شده است. شایان ذکر است با توجه به اینکه بانکها هرساله با تعدیل اطالعات  0340 -0341منتشر می شود، در دو سال 

وند که این امر باعث شده است، اقالم ترازنامه و سود و مربوط به اقالم تر ازنامه و سود وزیان، با تغييرات اقالم ماکور مواجه می ش

( 0341و  0384ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سالهای "در گزارش جاری و گزارش  0341زیان بانکها در سال 

 ( شاهصهای مورد بررسی معرفی شده اند.0متفاوت باشد. در جدول شماره ) 2 "

 

 

 

الحسنه است که به صورت مجزا باید بررسی شود. اما با توجه به اینکه آماری بندی بانک مرکزی، جزء بانکهای قرضالحسنه مهر بر اساس دستهبانک قرض -0

الحسنه )نظير بانک رسالت( در دسترس نبود، این بانک به عنوان یک بانک دولتی بررسی شده است. دليل قرار گرفتن آن در گروه قرض هایاز سایر بانک

 های دولتی است. های دولتی به هاطر تأمين مالی اوليه آن از سوی بانکبانک

، پژوهشکده پولی و 0342، بهار 22، مقاله کاری، شماره  "( 0341و  0384سالهای ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه "احمدیان، اعظم،   -2

 بانکی.
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 هاهای ارزیابی عملکرد بانکمعرفی شاه  -0جدول 

 

 نسبت مالی های ارزیابی عملکردشاخص

 سبد دارایی

 تسهيالت اعطایی

 اوراق مشارکت

 مطالبات از شبکه بانکی

 

 سبد بدهی

 گااریسپرده سرمایه

 سپرده فرار

 بدهی به بانکها

 بدهی به بانک مرکزی

 سود و زیان

 ایدرآمد بهره

 از تسهيالت اعطایی سود حاصل

 گااریی و سرمایهگاارسپردهسود حاصل از 

 گاارسهم سود سپرده

 ایدرآمد غير بهره

 سایر درآمدها

 درآمدهای کارمزدی

 هزینه مطالبات غيرجاری

 اداری هزینه

 سایر

 شکاف بهره به دارایی

 شکاف بهره به سرمایه

 حساسيت به نرخ بهره

 نرخ هزینه تأمين مالی وجوه

 بازدهی دارایی درآمدزا

 حاشيه بازدهی
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های دارایی و بدهی در حف  سالمت سيستم بانکی و با توجه به اهميتی که مدیریت منابع مصارف بانک در قال  شاه 

سودآوری بانکها دارد، در فصل دوم، عملکرد بانکها به تفکيک گروه های همگن مورد تحليل و بررسی قرار گيرد. به همين منظور، 

شود نسبت اقالم دارایی به کل دارایی و نسبت اقالم بدهی به کل بدهی  بررسی و تحليل گردد. از در بخش اول و دوم سعی می

طرف دیگر با توجه به اهميت تحليل ترکي  سود و زیان بانک و جهت گيری فعاليت آن، ترکي  سبد سود و زیان بانکها در بخش 

رد. همچنين با توجه به تأثيری که مدیریت دارایی و بدهی بر سود و زیان بانک می تواند سوم مورد بررسی و تحليل قرار می گي

داشته باشد، با تعریف رند شاه ، ارتباط بين مدیریت دارایی و بدهی و سود و زیان مورد بررسی قرار می گيرد. در پایان نيز 

 گيری بيان می شود. جمع بندی و نتيجه
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 ها به تفکیک گروه همگنتحلیل عملکرد بانک

 ای سبد داراییتحلیل مقایسه .1

دهد. هررند ساهتار ترازنامه شبدیداً  ها را نشان میهای ترازنامه هریک از بانکبانکی شامل اقالمی است که ویژگیهای بخش دارایی

های تجاری، محيط بازار، نوع و ترکي  مشتریان یا محيط اقتصادی بسبتگی دارد. ترکيب  ترازنامبه    به عوامل متعددی مانند گرایش

دارایی، بدهی و مدیریت ریسک است و رویکبرد مبدیرت بانبک ببه ریسبک پبایری و       گيری در هصوص بانک معموالً حاصل تصميم

 گيرند.دهنده دارایی مورد تحليل قرار میریسک گریزی را نشان می دهد. در ادامه مهمترین اقالم تشکيل 

 )درصد(شدههای هصوصی و هصوصیترکي  دارایی بانک -2جدول 

 هاسایر دارایی یمطالبات از شبکه بانک اوراق مشارکت ییاعطا یالتتسه 

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 22.2 19.4 7.2 6.5 1.2 4.7 69.4 69.5 اقتصاد نوین

 24.6 20.8 7 4.2 1 1 68.4 75.1 انصار

 22.3 26.3 12 7.0 0.4 0.3 65.4 66.5 پارسیان

 19.8 19.4 17.3 16.1 4 2.6 58.8 61.9 پاسارگاد

 63.7 47.9 11.4 3.8 1 0.5 24.9 47.8 آینده

 32.0 66.6 32.3 13.1 1.2 0.1 34.5 20.3 دی

 21.8 23.8 20.1 14 1 0.2 58.1 61.9 سامان

 21.5 16.9 21.1 11.7 1 0.4 57.4 71.1 سرمایه

 26.6 29.0 20.2 5.9 1 1 52.2 65.1 یناس

 56.0 50.9 13.8 4 1.6 0.8 28.6 44.3 شهر

 22.9 20.6 16.8 14.0 1 3.2 60.4 62.2 کارآفرین

 78.9 16.4 5.0 53.5 1 1 16.1 30.2 ینزم ایران
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 50.1 47.7 20.3 22.3 0.1 0.4 29.6 29.7 یرانیانا حکمت

 42.9 50.8 52.1 37.9 1 4.5 4.9 6.8 قوامین

 76.4 43.4 6.3 16.3 1 1 17.3 40.3 گردشگری

 23.6 21.1 16.1 10.9 1.3 1.7 59 66.3 یخصوص

 21.6 20.5 7.1 7.6 7.1 4.6 64.2 67.4 تجارت

 35.5 30.5 2 3.6 5.5 3.7 57.1 62.2 صادرات

 19.1 19.0 11.7 8.3 3.9 2.6 65.3 70 ملت

 24.7 26.4 5.3 4.1 1 1 70.1 69.5 رفاه کارگران

 24.4 23.3 7.6 6.5 4.8 3.3 63.2 67 شدهیخصوص

 

تغييرات نسبت تسهيالت اعطایی به دارایی بيانگر تغييرات ریسک اعتباری در دوره های آتی است. دو دارایی اوراق مشارکت و 

مطالبات از شبکه بانکی از جمله دارایی های بدون ریسک هستند و تغييرات آن رویکرد ریسک گریزی بانک را نشان می دهد. در 

در دارایی بيش از سهم سایر اقالم دارایی است به عبارت دیگر شبکه بانکی کشور ریسک  بانک های کشور سهم تسهيالت اعطایی

 یها و مشارکتها( ترجيح می دهد.گاارسرمایهاعتباری را به سایر ریسکها نظير ریسک بازار)ناشی از 

مشاهده می شود، در دوره مورد بررسی سهم تسهيالت اعطایی و اوراق مشارکت در دارایی بانکهای  2همانطور که در جدول شماره 

هصوصی کاهش یافته و در مقابل مطالبات از شبکه بانکی افزایش یافته است. در بانکهای هصوصی شده نيز سهم تسهيالت اعطایی 

سهم اوراق مشارکت و مطالبات از شبکه بانکی افزایش یافته است. به عبارت دیگر دو گروه  از دارایی کاهش یافته و در مقابل

 رویکرد ریسک گریزانه را در شبکه بانکی کشور در پيش گرفته اند.  0340بانکهای هصوصی و هصوصی شده در سال 

د در سهم تسهيالت اعطایی داشته اند. در بانکهای کورکی نظير آینده، شهر، ایران زمين، حکمت ایرانيان و گردشگری کاهش شدی

شود در بانکهای کورک، نظير مقابل سهم مطالبات از شبکه بانکی آنها افزایش یافته است. از سوی دیگر همانطور که مشاهده می

ه آن را درصد است که عمد 91تقریباً باالی  0هاسهم سایر دارایی زمين، حکمت ایرانيان و گردشگری،آینده، قوامين، ایران

یها و مشارکتها گاارسرمایهسعی نموده اند  0340که این گروه از بانکها در سال دهد به طوریگااری و مشارکت تشکيل میسرمایه

اند. ضمن را به شدت افزایش دهند. به عبارت دیگر با کاهش تسهيالت اعطایی از وظيفه هود یعنی واسطه گری مالی فاصله گرفته

اند و همچنين یها و مشارکتها، ریسک بازار را به ریسک اعتباری ترجيح دادهگاارسرمایهيالت اعطایی و افزایش اینکه با کاهش تسه

در پيش گرفته اند. در ميان  0340به دليل روآوردن به مطالبات از بازار بين بانکی در واقع رویکرد ریسک گریزانه را در سال 

 رگران با افزایش سهم تسهيالت اعطایی مواجه شده است.بانکهای هصوصی شده نيز تنها بانک رفاه کا

 

 

 

 ها استگااریهای نقد، اوراق مشارکت و سرمایهها مشتمل بر مجموع داراییسایر دارایی -0



 

00 

 

 )درصد(های دولتی تجاری و تخصصیترکي  دارایی بانک -3جدول 

 

 هاییدارا یرسا یمطالبات از شبکه بانک اوراق مشارکت ییاعطا یالتتسه

0341 0340 0341 0340 0341 0340 0341 0340 

 31.1 26.2 6.3 6.09 0.29 0.17 62.3 67.5 سپه

 28.5 19.9 5.6 8.2 2.45 3.1 63.5 68.8 یمل 

 33.5 28.0 4.1 5.9 1 1 62.4 66.1 بانک پست

 20.1 18.7 2.1 5.1 34.39 48.1 43.4 28.1 مهر الحسنهقرض

 29 21.6 5.7 7.6 2.49 3.1 62.8 67.7 تجاری 

 18.7 18.3 2.7 4.4 1 0.04 78.6 77.3 صنعت و معدن

 24.6 24.0 7.3 6.3 1 0.07 68.08 69.6 یکشاورز

 7.2 9.2 10.3 2.9 0.05 0.06 82.5 87.8 مسکن

 25.2 20.5 14.7 13.4 1 0.11 60.1 66.04 صادرات توسعه

 23.1 26.4 8.08 11.2 1 1 68.8 62.4 تعاون توسعه

 14 15 8.8 4.7 0.03 0.06 77.2 80.2 تخصصی

الحسنه مهر، صنعت و معدن و توسعه تعاون با کاهش سهم تسهيالت اعطایی در به جز بانکهای قرضبانکهای دولتی و تخصصی 

مواجه شده اند. همچنين این دو گروه بانکی با کاهش سهم اوراق مشارکت در دارایی نيز همراه بوده اند. اما بانکهای  0340سال 

 ها همراه بوده اند. افزایش شدید سهم تسيهالت اعطایی در بانک دولتی برهالف سایر بانکهای کشور با کاهش مطالبات از بانک

قرض الحسنه مهر این بانک را در دوره های آتی با افزایش ریسک اعتباری مواجه می سازد. اما همانطور که مشاهده می شود این 

ه این بانک فعاليت بيشتری در بانک کمترین سهم تسهيالت اعطایی را در بين بانکهای دولتی دارد. دليل عمده آن این است ک

 زمينه سرمایه گاا ری ها و مشارکتها دارد.

 به صورت کلی می توان بيان نمود:

  که از ارائه تسهيالت در یک تغيير را در سبد دارایی هود شاهد بوده است به طوری 0340شبکه بانکی کشور در سال

ها گااریها که عمده آن را سرمایهکی و هرید سایر داراییفروشی به سمت اعطای تسهيالت در بازار بين و بانسطح هرده

گری که وظيفه اصلی آنهاست فاصله های کشور از واسطهاند. در واقع بانکدهد، روآوردهها تشکيل میو مشارکت

 اند. گرفته

 بازار برای  کاهش عرضه اعتبارات باعث کاهش دسترسی بخش توليد به منابع ارزان قيمت)درمقایسه با استقراض از

های توليدی( و در نتيجه کا هش توليد، کاهش توان بنگاه های توليدی در بازپرداهت اعتبارات دریافتی و تشدید بنگاه

 مطالبات غير جاری هواهد شد.

  بانکهای کشور بنا به دو دليل ریسک کم و نرههای آزاد مطالبات از شبکه بانکی، بيشتر متمایل به اعطای تسهيالت به

ر بين بانکی هستند. از سوی دیگر سهم باالی تسهيالت اعطایی در دارایی بانکها، در کنار فقدان ساز و کار اطمينان بازا

بخش برای مدیریت ریسک اعتباری، پيامدی جز مطالبات غيرجاری ندارد. این امر درکنار نرخ بازده واقعی منفی 

 تسهيالت اعطایی به تشدید این پدیده می انجامد. 
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  ی هستند. گاارسرمایهاز بانکهای کشور در دو سال اهير از واسطه گری مالی فاصله گرفته اند و بيشتر متمایل به برهی

اگر ره همچنان سهم تسهيالت اعطایی در سبد دارایی بيش از سایر اقالم است. با توجه به نااطمينانی که در ایجاد 

توان بيان نمود کس  سود نيز در دوره های آتی برای بانکها با نا یها و مشارکتها وجود دارد، می گاارسرمایهدرآمد از 

 اطمينانی مواجه هواهد شد.

 ای سبد بدهی تحلیل مقایسه .9

ها، ها شکلی کلی و عمومی دارد، تفاوت در ترکي  آنها و همچنين نرخهای مندرج در ترازنامه بانکبندی بدهیاگرره طبقه

های مختلف، بيانگر نوع فعاليت تجاری بانک است.ساهتار تأمين ها در زمانواع مختلف بدهیهای هریک از انها و ویژگیشاه 

باشد. کننده در منافع بالقوه و سطح ریسک بانک میمالی بانک همواره بر هزینه عمليات آن، تأثير مستقيم دارد. زیرا عامل تعيين

 های مدیریت ریسک بانک است.یی، بدهی و سياستدهنده ارتباط بين داراهای بانک نشانهمچنين ساهتار بدهی

ها معموالً بخش بخش عمده بدهی های بانکها را سپرده ها، بدهی به شبکه بانکی و بدهی به بانک مرکزی تشکيل می دهد. سپرده

گاار بر مل تأثيرها در سيستم بانکی یکی از عوادهند. هر نوع تغيير در سطح سپردههای بانک را تشکيل میای از کل بدهیعمده

شود.دالیل قابل قبول برای اتکا به ها معموالً به عنوان منابع مالی موقت و ناپایدار تلقی میبه بانک های پولی است. بدهیسياست

با  ها یا رفع احتياجات نقدی بانک و ایجاد آمادگی برای مقابلهتأمين وجوه بين بانکی، عبارتست از موقتی و یا فصلی بودن این وام

ها دهد که بانکگااران بانک است. اتکای زیاد یک بانک به تأمين وجوه بين بانکی نشان میهای عمده و غير منتظره سپردهبرداشت

با ریسک باالی تأمين وجوه مواجه هستند. از طرف دیگر مهمترین دليل استقراض از بانک مرکزی، تغيير در حجم ذهایر مورد نياز 

ها وضعيت ذهایر روزانه هود را گيرد که بانکها است. استقراض از بانک مرکزی در مواقعی صورت مینات سپردهبرای مقابله با نوسا

 شوند. بينی نکرده و برای جبران این نقيصه و تأمين موقت منابع مالی بانک، نارار به اها وام از بانک مرکزی میبه درستی پيش

 )درصد(شدههای هصوصی و هصوصیبدهی بانکترکي   -9جدول 

های سپرده 

 گذاریسرمایه

بدهی به بانک  بدهی به بانکها های فرارسپرده

 مرکزی

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 1.3 2.4 2.6 1 8.3 10.3 80.3 78.5 اقتصاد نوین

 1 1 4.5 2.3 25.8 21.8 65.3 71.3 انصار

 5.1 1.2 2.1 3.1 7.1 5.7 77.6 78.7 پارسیان

 1.8 3.4 1 1 8.5 6.6 78.1 80 پاسارگاد

 1 19.4 22.8 24.9 2.1 2.5 69 47.6 آینده

 1 0.9 9.7 6.3 12.1 13.7 76.3 74.9 دی

 1.3 4.9 9.5 8.7 10.5 6.3 69.2 63.5 سامان

 10.3 2.7 11.1 16.2 28.8 10.3 44 46.4 سرمایه

 1 1 5.9 0.3 5 4.6 84.7 90.2 یناس

 0.0 0.9 4.7 3.1 24.4 30.2 65.4 59.1 شهر

 7.8 5.9 2.7 4.3 4.1 5.2 72.2 71.9 کارآفرین

 1 4 6 14 6.8 8.4 59.7 43.5 ینزم ایران
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 1 1 1 1 27.5 36.8 65.6 37.3 یرانیانا حکمت

 1 1 1 1 1.1 1.6 97.1 96.5 قوامین

 0.9 0.0 13.4 28.2 1.7 12.3 80.6 36.9 گردشگری

 2.3 2.5 4.2 3.6 9.4 7.7 77 76.6 یخصوص

 2.6 2.5 2.3 4.1 28.8 29.2 50.8 45.9 تجارت

 1.4 3.2 10.9 14.8 29.1 25.5 48 42.3 صادرات

 18.2 7.2 4 6.2 31.9 27.0 35.5 43.9 ملت

 1 1.3 0.3 1.7 37.4 44.9 57.4 47 رفاه کارگران

 9.2 4.5 5.1 8 30.9 28.1 43.6 44.1 شدهیخصوص

های مشاهده می شود سبد بدهی بانک های هصوصی و هصوصی شده را بدهی پر هزینه سپرده 3همانطور که در جدول شماره 

ی از جمله سپرده های پایدار می باشند. اگر ره افزایش در سپرده گاارسرمایهی تشکيل می دهد. سپرده های گاارسرمایه

اما از آنجا که جاب سپرده  کمتری مواجه شوند، دوره های آتی با ریسک نقدینگیی باعث می شود بانکها در گاارسرمایه

بهره ای مواجه هواهند شد. از  گااری مستلزم پرداهت سود می باشد، بنابراین بانکها در دوره های آتی با افزایش هزینهسرمایه

جه شده اند در مقابل با افزایش بدهی به شبکه موا 0340ی در سال گاارسرمایهسوی دیگر بانکهایی که با کاهش نسبت سپرده 

 بانکی و بدهی به بانک مرکزی همراه بوده اند. 

ی و افزایش سهم سپرده گاارسرمایهدر ميان بانک های هصوصی، بانک های انصار، پاسارگاد و سرمایه با کاهش سهم سپرده های 

ای در دوره های آتی می شود اما دسترسی بانک به منابع پایدار  فرار همراه بوده اند. اگرره این موضوع باعث کاهش هزینه بهره

سهم  ی،گاارسرمایهکاهش یافته و ریسک نقدینگی بانک افزایش می یابد. ضمن آنکه این سه بانک در مقابل کاهش سهم سپرده 

های هصوصی بيانگر این است بانکبدهی به شبکه بانکی و بدهی به بانک مرکزی را افزایش داده اند. مقایسه ترکي  بدهی و دارایی 

که علی رغم افزایش منابع این گروه بانکی اما سهم تسهيالت اعطایی کاهش یافته است. از سوی دیگر مطالبات از شبکه بانکی 

بيش از بدهی به شبکه بانکی است یا به عبارت دیگر بانکهای هصوصی تأمين کننده منابع در بازار بين بانکی هستند. بانکهای 

ورکی نظير حکمت ایرانيان و قوامين به دليل تازه تأسيس بودن از بدهی به بانک مرکزی و سایر بانکهای کمتری برهوردار ک

اند. بانکی نظير بانک آینده و دی به دليل موفقيت در جاب سپرده نياز کمتری به جاب هستند و در مقابل به سایر بانکها وام داده

 اند.بانک مرکزی داشتهمنابع از بازار بين ب انکی و 

ی،سهم سایر اقالم بدهی را در سبد بدهی بانک گاارسرمایهدر بين بانکهای هصوصی شده نيز بانک ملت ضمن کاهش سهم سپرده 

افزایش داده است. به طوریکه این بانک بيشترین نسبت بدهی به بانک مرکزی را در بين بانکهای هصوصی و هصوصی شده داشته 

ه نيز با کاهش همه اقالم در سبد بدهی مواجه شده است، همانطور که سهم تسهيالت اعطایی را نيز در دارایی هود است. بانک آیند

 یها را افزایش داده است. گاارسرمایهکاهش داده است، در مقابل این بانک مشارکتها و 
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 تخصصی)درصد(های دولتی تجاری و ترکي  بدهی بانک -1جدول 

 

های سپرده

 گذارییهسرما

به بانک  یبده به بانکها یبده های فرارسپرده

 یمرکز

0341 0340 0341 0340 0341 0340 0341 0340 

 9.5 15.7 2.5 0.8 21.8 21.3 53.1 48.9 سپه

 6.9 8.5 2.6 2.5 31.2 28.8 52 42.4 یمل 

 2.1 1 1.4 15.9 53.5 50.8 39.7 26.6 بانک پست

 1 1 1 1 93.7 82.1 1 1 مهر الحسنهقرض

 7.4 10.1 2.5 2.2 29.7 27.8 51.5 43.4 تجاری

 35.1 40.1 7.2 7.5 13.9 16 6 2.2 صنعت و معدن

 23.7 21.5 6.8 4.6 22.3 31.2 38.2 33.3 یکشاورز

 52.2 51.2 2 2.7 15.9 10.7 20.6 20.8 مسکن

 6.5 3.9 24.9 25.1 23.1 23.5 39 5.2 صادرات توسعه

 1 1 2.2 2.6 46.5 44.5 38.1 33.5 تعاون توسعه

 40.9 39.4 4.5 4.6 17.9 17.7 24.2 22.2 تخصصی

ی را در سبد بدهی افزایش داده اند. نکته حائز اهميت گاارسرمایهسهم سپرده های  0340بانکهای دولتی و تخصصی نيز در سال 

باالتر بودن سهم سپرده های فرار در سبد بدهی این بانکها در مقایسه با بانکهای ی و گاارسرمایهپایين تر بودن سهم سپرده های 

هصوصی و هصوصی شده است. به عبارت دیگر اگرره این دو گروه بانکی در مقایسه با دو گروه بانکی دیگر از هزینه بهره ای 

یدار، در دوره های آتی با کمبود نقدینگی و افزایش کمتری در دوره های آتی برهوردار هواهد بود اما به دليل کمتر بودن منابع پا

ریسک نقدینگی برهوردار هواهند بود. به همين دليل در مقایسه با دو گروه بانکی دیگر نيز از نسبت بدهی به بانکها و بدهی به 

 بانک مرکزی باالتری نيز برهوردار هستند.

ی ندارد. در بين بانکهای دولتی و تخصصی بانکهای توسعه گاارمایهسربانک قرض الحسنه مهر به دليل ماهيت فعاليت هود سپرده 

ی هستند و بيش از سایر بانکها گاارسرمایهتعاون، قرض الحسنه مهر و پست بانک دارای نسبت سپرده فرار بيشتر از نسبت سپرده 

در مقایسه با سایر گروه های بانکی به  با ریسک نقدینگی مواجه هواهند شد. دليل باال بودن نسبت سپرده فرار در بانکهای تخصصی

هاطر داشتن مشتریان هاص و نياز به تسویه آنی می باشد. بانک مسکن به دليل تأمين مالی هطوط اعتباری مسکن مهر بيش از 

 سایر بانکها دارای نسبت بدهی به بانک مرکزی می باشد. 

 رهار گروه بانکی حاکی از این است که: یمقایسه سبد بده

  ی و بانکهای تخصصی نيز دارای کمترین نسبت سپرده گاارسرمایهبانکهای هصوصی بيشترین نسبت سپرده

 گااری می باشند.سرمایه
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  بانکهای هصوصی در مقایسه با سایر بانکها دارای منابع قابل اتکا و بلندمدت بيشتری می باشند، در نتيجه در دوره های

ی باال، به گاارسرمایهجه هواهند بود. این گروه بانکی به دليل داشتن نسبت سپرده آتی، با ریسک نقدینگی پایين نيز موا

 تبع هزینه بهره ای باالتری را نيز متحمل می شوند، که در نتيجه بر سودآوری این گروه بانکی اثرگاار هواهد بود.

  گيری ازکنترل حساب پشتيبان، با بهرهبانکهای هصوصی با بهره گيری از امکانات بانکداری الکترونيک و ابداعاتی همچون

 ریسک نقدینگی، هزینه تجهيز منابع هود را پایين نگه داشته اند.

  بانکهای دولتی بيشترین نسبت سپرده فرار را دارند. به عبارت دیگر این گروه از بانکها در مقایسه با بانکهای هصوصی با

به دليل داشتن منابع قابل اتکا و بلندمدت کمتر، در دوره های  هزینه بهره ای کمتری در تجهيز منابع همراه هستند اما

 آتی ممکن است با ریسک نقدینگی باالتری در مقایسه با بانکهای هصوصی مواجه شوند.

 

 )درصد( 0340آنها در سال  گااری و فرار گروه های بانکی از بدهیسهم سپرده سرمایه -0نمودار 

 
 

 

 

  بانکهای هصوصی شده در بين گروه های مختلف بانکی دارای بيشترین نسبت بدهی به بانکها می باشند. به عبارت دیگر

مشارکت در بازار بين بانکی این گروه از بانکها در مقایسه با سایر بانکها بيشتر است. یکی از دالیل باال بودن نسبت بدهی 

ن سپرده می باشد. همين امر ریسک تأمين وجوه را در دوره های آتی افزایش به بانکها در این گروه بانکی، پایين بود

 هواهد داد. 

  بانکهای تخصصی به دليل پایين بودن منابع بلندمدت رو به تأمين مالی از طریق بانک مرکزی آورده اند به همين دليل

 باشند.  در مقایسه با سایر گروه ها نيز دارای بيشترین نسبت بدهی به بانک مرکزی می

  با توجه به موقتی بودن استقراض از بانکها و بانک مرکزی، می توان بيان نمود، بانکها کشور با ریسک باالی تأمين وجوه

 مواجه هستند.

  سبد بدهی بانکها از منابع هزینه دار به سمت منابع با هزینه کمتر تغيير یافته است. این موضوع اگر ره هزینه بهره ای

می دهد اما به دليل موقتی بودن منابع با هزینه کمتر می تون بيان نمود بانکهای کشور در صورت عدم  بانکها را کاهش

ی با ریسک نقدینگی مواجه می شوند. افزایش بدهی به بانک مرکزی و سایر بانکها موید این گاارسرمایهافزایش سپرده 

 ادعا است. 
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 ر این است که عمده سبد دارایی را دارایی درآمدزا و عمده سبد بدهی مقایسه سبد دارایی و بدهی رهار گروه بانکی بيانگ

 را بدهی هزینه دار تشکيل می دهد. 

  بانکها از یک سو سپرده های مردمی را به عنوان منابع جاب نموده و از طرف دیگر با اتخاذ تدابير مناس  آنها را به سمت

ر مدت زمان تعيين شده به نوعی می تواند بيانگر روش صحيح ی هدایت می کنند. وصول تسهيالت اعطایی دگاارسرمایه

 به کا رگيری منابع در جهت گسترش فعاليتهای اقتصادی و تأمين منابع مورد نياز بخشهای مختلف اقتصادی باشد. 
 

 )درصد(1931های بانکی در سال مقایسه منابع و مصارف گروه -2نمودار 

 

 

 

 ای اقالم سود و زیان تحلیل مقایسه -4

صورتحساب سود و زیان، منبع اصلی اطالعات در هصوص سودآوری بانک است و منابع درآمدزا و مقادیر و جنبه کيفی آن و 

 دهد. با توجه به اهميت موضوع با استفاده از اقالم مختلفهای بانک را نيز نشان میهمچنين کيفيت پرتفوی بانک و کانون هزینه

سود و زیان به تحليل ترکي  سود و زیان بانک می پردازیم. نسبت درآمد بهره ای، سود تسهيالت اعطایی، سود حاصل از 

یها، درآمد غيربهره ای، سایر درآمدها و درآمدهای کارمزدی از تقسيم اقالم ماکور به کل درآمد حاصل گاارسرمایهگااریها و سپرده

، هزینه مطالبات مشکوك الوصول و هزینه اداری از تقسيم اقالم ماکور به کل هزینه گاارسپردهشده است و نسبت های سهم سود 

 بانک حاصل شده است و بيانگر سهم هر یک از هزینه ها در کل هزینه بانک را نشان می دهد.

ه در این ميان، سود حاصل مشاهده می شود درآمد بهره عمده درآمد بانک ها را تشکيل می دهد ک 1همانطور که در جدول شماره 

از تسهيالت اعطایی بيشترین سهم را در درآمد کل دارد. نسبت درآمد بهره ای در دوره مورد بررسی دارای روند نزولی بوده است. 

یها از گاارسرمایهیها و گاارسپردهدليل عمده آن کاهش نسبت سود تسهيالت اعطایی از درآمد بوده است. اما نسبت سود حاصل از 

 درآمد در دوره مورد بررسی افزایش یافته است. 
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 شده )درصد(های هصوصی و هصوصیای در بانکهای بهرهدرآمدها و هزینه-1جدول 

سود تسهیالت اعطایی از  ایدرآمد بهره 

 درآمد

سود حاصل از 

ها و گذاریسپرده

ها از گذاریسرمایه

 درآمد

سهم سود 

 گذارسپرده

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 120.8 82.3 7 8.4 88.7 86.2 95.7 94.6 اقتصاد نوین

 74 66.6 12.7 7.6 78.3 79.6 91 87.1 انصار

 88.4 85.9 5.1 7.1 87.6 89.0 92.7 96 پارسیان

 82.1 85.3 16 15.9 72.2 74.6 88.2 90.5 پاسارگاد

 81.1 61.1 27.9 15.3 55.6 72.4 83.6 87.7 آینده

 68.5 57.2 34.9 35.1 38.8 30.4 73.7 65.5 دی

 75.5 70.6 9.9 8.8 74.8 78.0 84.7 86.8 سامان

 54.2 58.2 10.5 3.5 76.9 90.1 87.4 93.6 سرمایه

 86.6 77.5 37.1 11.6 58.1 82.7 95.3 94.3 یناس

 78.8 53.5 34.2 18.1 60.6 78.5 94.8 96.6 شهر

 76.3 69.1 19.1 11.9 73.8 79.6 92.9 91.4 کارآفرین

 57 4.5 82 92.6 9.9 0.3 91.9 92.8 ینزم ایران

 31.8 7.4 33.6 39.5 22.4 43.5 56 83 یرانیانا حکمت

 57.3 54.9 37.0 31.1 49.2 50.9 86.2 81.9 قوامین

 60.6 24.9 9 23.4 77.6 67.7 86.6 91.1 گردشگری

 73.4 77.4 0/01 11 75.4 81.3 89.2 91.6 یخصوص

 70.4 52.4 15.3 9.3 67.7 68 83 77.4 تجارت

 55.4 43.5 8.6 8.2 41.5 52.9 50.1 61.0 صادرات

 58.1 55.9 10.5 3.4 50.9 64.1 61.3 67.5 ملت

 51.3 44.6 2.1 4.2 68.9 76 71.0 80.2 رفاه کارگران

 59.9 50.3 10.5 6.5 53.6 62.4 64.1 68.9 شدهیخصوص

همانطور که در  جدول شماره دو نيز مشاهده گردید در دوره مورد بررسی سهم تسهيالت اعطایی در دارایی کاهش و در مقابل 

سهم دارایی های بدون ریسک) اوراق مشارکت و مطالبات از شبکه بانکی ( افزایش یافته است. در همه بانکهای هصوصی و 

و حکمت ایرانيان نسبت سود تسهيالت اعطایی از درآمد بيش از نسبت سود حاصل از  هصوصی شده به جز دو بانک ایران زمين

یها است. به عبارت دیگر این بانکها منبع اصلی درآمدشان ناشی از فعاليت مرسوم بانکداری یعنی گاارسرمایهی ها و گاارسپرده

گااریها و مشارکتها و ارائه وام به بازار بين بانکی بوده است.در ها که عمده آن را سرمایهارائه تسهيالت نبوده و بلکه سایر دارایی

د تسهيالت اعطایی از درآمد کمتر از سایر بانکهای هصوصی است و تفاوت اندکی بانکهای آینده، دی، شهر و قوامين نيز نسبت سو

یها از درآمد وجود دارد. همانطور که در جدول گاارسرمایهیها و گاارسپردهبين سود تسهيالت اعطایی از درآمد و سود حاصل از 

در مقایسه با سایر بانکهای هصوصی پایين  است.در  نيز مشاهده گردید، سهم تسهيالت اعطایی در دارایی این بانکها نيز 2شماره 

ميان بانکهای هصوصی کشور بانک حکمت  ایرانيان کمترین نسبت درآمد بهره ای را دارد. همانطور که قبالً نيز مطرح گردید، سهم 

اینکه از نظر اندازه  تسهيالت اعطایی در سبد دارایی این بانک پایين است. در ميان بانکهای هصوصی شده ، بانک ملت با وجود

افزایش  0340دارایی ها رتبه اول را دارد اما نسبت درآمد بهره ای آن کمتر از سایر بانکهای هصوصی شده است. این بانک در سال 

 زیادی در مطالبات از شبکه بانکی داشته است،  در مقابل سهم تسهيالت اعطایی را در سبد دارایی هود کاهش داده است.
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در بخش نسبت های بدهی مشاهده گردید، بانکهای هصوصی در مقایسه با بانکهای هصوصی شده در جاب همانطور که 

این  گاارسپردهنيز مشاهده می شود، سهم سود  1ی موفق تر بوده اند. بنابراین همانطور که در جدول شماره گاارسرمایهسپرده 

ن بانکهای هصوصی بانک اقتصاد نوین همانطور که بيشترین نسبت گروه بانکی نيز بيش از بانکهای هصوصی شده می باشد. در بي

ای را برای این بانک باال برده اما را نيز دارد. اگر ره این امر هزینه بهره گاارسپردهی را دارد، بيشترین سهم سود گاارسرمایهسپرده 

بانکی د ارد، که به عبارت دیگر در مدیریت نقدینگی به دليل داشتن منابع پایدار، نياز کمتری به استقراض از بانک مرکزی و شبکه 

موفق عمل نموده است.در این ميان بانکهای نوظهور هصوصی نظير بانکهای ایران زمين، حکمت ایرانيان، قوامين و گردشگری 

ارند. دليل کاهش سهم کمتری نيز در مقایسه با سایر بانکها د گاارسپردهی پایينی دارند، سهم سود گاارسرمایههمانطور که سپرده 

 در بانکهای هصوصی تغيير سبد بدهی این گروه بانکی از منابع هزینه دار به سمت منابع با هزینه کمتر می باشد. گاارسپردهسود 

ی کمتری در مقایسه با سایر بانکهای هصوصی شده دارد اما به دليل اینکه  گاارسرمایهبا وجود اینکه بانک تجارت سپرده  

بيشتری  گاارسپردهبرای جاب منابع مجبور به ارائه نرخ سود باالتر حتی به منابع کوتاه مدت است به همين دليل دارای سهم سود 

مالحظه گردید، این بانک در مقایسه با سایر از سایر بانکهای هصوصی شده است. به همين دليل همانطور که در بخش سبد بدهی 

بانکهای همگن دارای نسبت بدهی به بانک مرکزی و نسبت بدهی به شبکه بانکی کمتری برهوردار است. بانک رفاه کارگران با 

آن دارد. وجود اینکه دارای نسبت تسهيالت اعطایی باالتری در مقایسه با بانک تجارت است اما درآمد بهره ای کمتری نسبت به 

ی  باالتر است. گاارسرمایهی و گاارسپردهدليل عمده آن این است که بانک تجارت در مقایسه با بانک رفاه کارگران سود حاصل از 

به عبارت دیگر رون بانک تجارت دارایی بدون ریسک بيشتری در مقایسه با بانک رفاه کارگران است بنابراین سود حاصل از 

 تر عمل کرده است.کارانهی آن بيش از بانک رفاه است. به  عبارت دیگر مدیریت بانک تجارت محافظهگاارسرمایهی و گاارسپرده

مشاهده می شود عمده درآمد بهره ای بانکهای دولتی و تخصصی را همچون سایر گروه های  4با توجه به جدول شماره 

ی و گاارسپردهيالت اعطایی بيش از سهم سود حاصل از بانکی، درآمد بهره ای تشکيل می دهد. در این ميان سهم سود تسه

ی است. همانطور که در جداول مربوط به سبد دارایی نيز مشخ  شد، سهم تسهيالت اعطایی در دارایی بيش از سایر گاارسرمایه

ند کاهش در سود حاصل با کاهش سهم تسيهالت اعطایی در دارایی مواجه بوده ا 0340اقالم دارایی می باشد. بانکهایی که در سال 

از تسهيالت اعطایی نيز همراه بوده اند. بانکهای تخصصی به دليل ارائه تسهيالت بيشتر از بانکهای دولتی دارای سود حاصل از 

 تسهيالت اعطایی از درآمد بيشتری نيز در مقایسه با گروه بانکهای دولتی می باشند. 

مواجه شد ه اند با کاهش سود حاصل از  0340طایی در دارایی در سال بانکهای دولتی همانطور که با کاهش تسيهالت اع

تسهيالت اعطایی از درآمد نيز مواجه شده اند و همانطور که با افزایش دارایی بدون ریسک)اوراق مشارکت و مطالبات از شبکه 

ی ها و گاارسرمایهشته اند. از آنجا که ی را نيز داگاارسرمایهی و گاارسپردهبانکی( مواجه بوده اند، افزایش در سود حاصل از 

ی و گاارسپردهمشارکتها در بانکهای دولتی بيش از سایر بانکهای کشور است بنابراین این گروه دارای نسبت سود حاصل از 

هود را از ی باالتری نيز در مقایسه با سایر گروه های بانکی نيز می باشد. بانک قرض الحسنه مهر کل درآمد بهره ای گاارسرمایه

 یها به دست می آورد.گاارسرمایهیهاو گاارسپرده
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 های دولتی تجاری و تخصصی)درصد(ای در بانکهای بهرهدرآمدها و هزینه -4جدول 

 

سود تسهیالت  ایدرآمد بهره

 اعطایی از درآمد

سود حاصل از 

ها و گذاریسپرده

ها گذاریسرمایه

 از درآمد

سهم سود 

 گذارسپرده

0341 0340 0341 0340 0341 0340 0341 0340 

 62.3 50.1 23.9 17.9 68.8 73.0 92.8 90.9 سپه

 61 52.6 18.4 12.2 62.6 74.2 81.1 86.4 یمل 

 34.7 17.9 3.6 1.7 70.1 70.1 73.7 71.8 بانک پست

 1 1 76.2 87.2 1 1 76.2 87.2 مهر الحسنهقرض

 60.5 50.8 20.4 14.9 213. 342. 83.6 87.3 تجاری

 4.6 4.0 0.1 0.1 96.3 95.3 96.4 95.4 صنعت و معدن

 49.6 36.9 0.5 0.9 81.2 82.1 81.7 83.1 یکشاورز

 39.4 43.0 0.8 0.7 95.9 94.2 96.7 94.9 مسکن

 12.8 8.4 4.2 7.6 82.4 75.6 86.6 83.2 صادرات توسعه

 28.2 27.8 3.7 1 87.3 69.7 91.0 69.7 تعاون توسعه

 40.1 37.6 0.8 1 91.2 90.1 92 91.1 تخصصی

بانکهای تخصصی به دليل ماهيت مسئوليتی که دارند، تسهيالت اعطایی باالتری نيز در مقایسه با سایر گروه های بانکی دارند و 

در نتيجه از سود تسهيالت اعطایی بيشتری نيز در مقایسه با سایر بانکها دارا می باشند درمقابل به دليل پایين بودن سهم سایر 

یها در مقایسه با سایر بانکهای کشور بسيار گاارسرمایهیها و گاارسپردهین بانکها، سهم سود حاصل از دارایی ها در کل دارایی ا

 پایين است.  

مواجه بوده اند با  0340ی در سال گاارسرمایهعالوه بر آن در ميان بانکهای دولتی و تخصصی، بانکهایی که با کاهش سپرده 

ی را در گاارسرمایهنيز در این سال مواجه بوده اند. بانک صنعت معدن همانطور که کمترین سپرده  گاارسپردهکاهش سهم سود 

مقایسه با سایر بانکهای کشور دارد کمترین سهم سود سپرده گاا را نيز دارا می باشد. بانکهای تخصصی همانطور که در مقایسه با 

 کمتری نيز برهوردارند. گاارسپردهرهوردارند از سهم سود ی کمتری بگاارسرمایهسایر گروه های بانکی از سپرده 

در ميان بانکهای کشور بانکهای تخصصی به دليل ارائه تسهيالت بيشتر از سایر گروه های بانکی از سود حاصل از تسهيالت اعطایی  

ل از تسهيالت اعطایی در همه گروه های باالتری نيز در مقایسه با سایر گروه های بانکی برهوردارند. روند درآمد بهره ای و سود حاص

ای بانک را ی هزینه بهرهگاارسرمایهشود اگرره کاهش سپرده بانکی به جز بانکهای تخصصی نزولی است. همانطور که مشاهده می

ستعد ریسک های آتی با مکاهش داده است اما به دليل کاهش منابع پایدار در بانکها، می توان بيان نمود بانکهای کشور در دوره

نقدینگی هواهند بود. از طرف دیگر کاهش تسهيالت اعطایی نيز اگرره باعث کاهش مطالبات غيرجاری شده است اما از سوی دیگر 

مدت، سودآوری بانکها را کاهش هواهد داد. از آنجا که سود ای بانکها داشته است که ادامه این روند در بلنداثر منفی بر درآمد بهره

 منابع تأمين دارایی بانک است، بنابراین با کاهش سود، توان بانکها برای ایفای تعهدات کاهش هواهد یافت. بانک یکی از
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 )درصد(0340ای در سال بهرهدرآمد و هزینه -3نمودار 

 

 

 8درآمد غير بهره ای شامل مجموع درآمد کارمزدی، نتيجه مبادالت ارزی و سایر درآمدها است.همانطور که در جدول شماره 

مشاهده می شود بانک حکمت ایرانيان بزرگترین نسبت درآمد  غير بهره ای را دارد. درهمه بانکهای هصوصی به جز آینده، حکمت 

ارمزدی بيشترین بخش درآمد غير بهره ای را تشکيل می دهد. در دوره مورد بررسی بانکهای ایرانيان، قوامين و گردشگری درآمد ک

هصوصی با افزایش درآمد غير بهره ای که عمدتاً ناشی از درآمد کارمزدی مواجه می باشند. بزرگترین درآمد کارمزدی مربوط به 

 درصد است.  21بانک پارسيان است که دارای اقالم زیر هط بيش از 

مده هزینه غير بهره ای بانکهای هصوصی  هزینه اداری تشکيل می دهد. این مسئله بررسی کيفيت مدیریت بانکها را دارای ع

اهميت می سازد که آیا متناس  با جاب نيروی انسانی و تأمين تجهيزات درآمد و سود کس  شده است یا هير؟ بانکهای هصوصی 

مواجه بوده اند با کاهش نسبت هزینه مطالبات  0340طایی در دارایی کل در سال کشور همانطور که با کاهش سهم تسهيالت اع

 غيرجاری و مشکوك الوصول نيز همراه بوده اند. 

همانطور که در بخش تحليل سبد دارایی مشاهده گردید بانک قوامين دارای حداقل نسبت تسهيالت اعطایی در بين بانکهای 

مشاهده می شود، بيشترین نسبت هزینه مطالبات غيرجاری و مشکوك الوصول  8شماره هصوصی است اما همانطور که در جدول 

را دارد. به عبارت دیگر این بانک در شناسایی مشتریان ضعيف عمل نموده است.  بانک پاسارگاد علی رغم اینکه سهم تسهيالت 

جاری همراه بوده است و بانک دی نيز بر عکس سایر اعطایی را در دارایی کاهش داده است اما با افزایش نسبت هزینه مطالبات غير 

سهم تسهيالت اعطایی را در سبد دارایی افزایش داده است و در نتيجه با افزایش هزینه مطالبات  0340بانکهای هصوصی درسال 

 غيرجاری نيز همراه بوده است. 

درصدی در سهم تسهيالت اعطایی در  11درصدی در نسبت هزینه مطالبات غيرجاری بانک شهر ناشی از کاهش  11کاهش 

سبد دارایی بوده است. بانک سرمایه نيز با وجود اینکه کاهش اندکی در سهم تسهيالت اعطایی در دارایی داشته است اما با کاهش 

ایی در صدی در نسبت هزینه مطالبات غيرجاری همراه بوده است. این موضوع بيانگر موفقيت این بانک در بازگشت وامهای اعط 11

می باشد. در بين بانکهای هصوصی کشور تنها سه بانک  اقتصاد نوین، سرمایه و سينا با کاهش مانده مطالبات غير جاری در سال 

مواجه بوده اند. همچنين تنها بانک پارسيان هزینه اداری را کاهش داده است. اما کاهش نسبت هزینه اداری در همه  0340

 مخرج کسر )افزایش هزینه کل بانک( بوده است. بانکهای هصوصی ناشی از افزایش 
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 های هصوصی و هصوصی شده )درصد(ای در بانکهای غيربهرهدرآمدها و هزینه -8جدول 

درآمدهای  سایر درآمدها ایدرآمد غیر بهره 

 کارمزدی 

هزینه مطالبات 

 غیرجاری 

 های اداریهزینه

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 12 10.6 6 5.4 2.8 3.5 0.1 1 4.3 5.4 اقتصاد نوین

 19.9 24.5 4.2 7.8 4.8 7.1 3.5 5.3 9 12.9 انصار

 6.7 8.1 3.8 5.1 5.9 2.6 0.6 1 7.3 4 پارسیان

 9 9.6 6.1 3.5 9.7 7.1 0.9 0.7 11.8 9.5 پاسارگاد

 7.4 16.8 0.2 7.3 1.9 3 14.6 9.4 16.5 12.3 آینده

 22 38.5 5.5 1.6 1 1.1 1 33 26.3 34.5 دی

 11.6 14 4.9 5.8 1.1 1.8 4.3 0.8 15.3 13.2 سامان

 9.3 12.6 3.6 22.1 8.7 3.1 1.7 3.1 12.6 6.4 سرمایه

 10.4 13.9 2 6.9 2.7 3.4 1.3 0.4 4.7 5.7 یناس

 16.9 23.1 2.3 12.6 1.7 2.2 1 0.6 5.2 3.4 شهر

 10.1 10.2 3.9 6.3 2.6 2.3 1.3 1.6 7.1 8.6 کارآفرین

 30.1 13.1 2.2 0.2 2.4 7.2 5.2 1 8.1 7.2 ینزم ایران

 53 79.4 4.2 9 1.3 5.1 37 9.7 44 17 یرانیانا حکمت

 28.2 26.8 10.1 17.9 5.7 7.5 8.1 10.5 13.8 18.1 قوامین

 12.3 30.9 6.4 8.6 0.5 8.9 12.8 1 13.4 8.9 گردشگری

 14.2 12.1 5.5 6.4 4.9 4.0 9.3 7.6 9.3 7.6 یخصوص

 19.3 23 2.2 4 7.5 7.5 7.8 11.4 17 22.7 تجارت

 23.3 29.8 10.1 11.2 2.8 5.8 43.7 34.9 49.9 39 صادرات

 19.1 21.4 14.2 12.8 2.8 6.9 33.2 20.5 38.7 32.5 ملت

 27.7 39.9 10 2.8 1.1 1.8 5.6 8.3 29 19.8 رفاه کارگران

 21.2 25.7 9.4 9.2 35.9 31.1 27.9 21.7 35.9 31.1 شدهیخصوص

بانکهای هصوصی شده دارای نسبت درآمد بهره ای کمتر از بانکهای هصوصی هستند اما در مقابل از نسبت درآمد غير بهره ای 

دهد. سایر درآمدها تشکيل میباالتری برهوردارند. همانطور که مشاهده می شود عمده درآمد غير بهره ای این گروه بانکی را 

شده است اما درآمد غير بهره ای همانطور که مشاهده شد بانک تجارت دارای درآمد بهره ای بيشتری از سایر بانکهای هصوصی

د مکمتری دارد. بانک تجارت با وجود اینکه سهم تسهيالت اعطایی را در سبد دارایی هود کاهش داده است اما با افزایش درآ

 گاای ها و مشارکتها در این بانک بوده است. ای مواجه شده است که دليل عمده آن ناشی از افزایش سرمایهبهره

است اما در بانک رفاه ناشی از افزایش  0افزایش درآمد غير بهره ای در دو بانک صادرات و ملت ناشی از افزایش سایر درآمدها

بهره ای در بانک تجارت ناشی از کاهش در درآمد کارمزدی و نتيجه مبادله ارزی  نتيجه مبادالت ارزی است. کاهش درآمد غير

است. عمده هزینه بانکهای هصوصی شده را همانند بانکهای هصوصی هزینه اداری تشکيل می دهد. همانطور که مشاهده می شود 

سایر هزینه ها به هصوص هزینه مطالبات  در دوره مورد بررسی سهم هزینه اداری کاهش یافته است. دليل عمده آن افزایش سهم

 غيرجاری در سبد هزینه بانک می باشد. 

 

 سایر درآمدها شامل حق کارشناسی و سایر می باشد. -0
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از آنجا که هزینه مطالبات غيرجاری مربوط به اعطای تسهيالت به دوره قبل می باشد بانکهای تجارت و صادرات رون در سال 

اند به همين دليل با کاهش نسبت هزینه با کاهش سهم تسيهالت اعطایی در کل دارایی مواجه بوده  0384نسبت به سال  0341

مواجه شده اند. اما دو بانک دیگر به دليل افزایش سهم تسهيالت اعطایی در کل دارایی در سال  0340مطالبات غيرجاری در سال 

 مواجه شده اند. 0340با افزایش نسبت هزینه مطالبات غيرجاری در سال  0341

 های دولتی تجاری و تخصصی)درصد(ای در بانکهای غيربهرها و هزینهدرآمده -4جدول 

 

درآمدهای  سایر درآمدها ایدرآمد غیر بهره

 کارمزدی 

هزینه مطالبات 

 غیرجاری 

 های اداریهزینه

0341 0340 0341 0340 0341 0340 0341 0340 0341 0340 

 25.1 27.8 1 5.3 3.2 5.1 0.9 1.1 7.2 9.1 سپه

 23.4 30.7 5.3 8.9 2.7 6.8 13.2 3.1 18.9 13.6 یمل 

 35.9 36.6 1.8 15.9 24.6 26.2 1.7 0.5 26.3 28.2 بانک پست

 81 82.7 11.5 11.9 19.9 10.1 1.7 1.3 23.8 12.8 مهر الحسنهقرض

 23.9 30.6 4 8.1 3.2 7.2 9.9 2.5 16.4 12.7 تجاری

 10.5 10 47.9 39.5 2.7 2.9 0.6 1.3 3.6 4.6 صنعت و معدن

 30 34.2 2.9 2.3 14.8 14.8 0.8 1 18.3 17 یکشاورز

 7.4 9.3 10.7 8.9 0.5 0.8 1 2.1 3.3 5.1 مسکن

 45.9 41.5 13.3 19.3 5.8 7 2 1.3 13.4 16.8 صادرات توسعه

 56.3 63.9 13.7 3.6 2.4 1.5 4.1 27.8 9 30.3 تعاون توسعه

 15.2 17.6 10.5 9.3 5 5.2 0.9 1.4 8 8.9 تخصصی

بانکهای دولتی نيز همانند بانکهای هصوصی و هصوصی شده با افزایش سهم درآمد غير بهره ای در کل درآمد مواجه شده اند. که 

دهد. عمده  آن را درآمدهای کامزدی تشکيل می دهد. البته در بانک ملی عمده درآمد غير بهره ای را سایردرآمدها  تشکيل می

قرض الحسنه مهر در حال افزایش بوده است و افزایش درآمد غيره بهره ای در بانکهای دولتی سهم درآمد کارمزدی تنهادر بانک 

 ناشی از افزایش سایر درآمدها و نتيجه مبادالت ارزی بوده است. 

یکی از دالیل کاهش درآمد کارمزدی در بانکهای دولتی کاهش اقالم زیر هط بوده است. رون عمده درآمد کارمزدی را درآمد 

سهم ضمانتنامه از اقالم زیر هط کاهش یافته است. همانطور که  0340از صدور ضمانتنامه تشکيل می دهد که در سال  حاصل

مشاهده می شود. عمده هزینه بانک را هزینه ادرای تشکيل می دهد. اما کاهش سهم آن علی رغم افزایش هزینه اداری بيانگر  

که سهم هزینه مطالبات غيرجاری نيز کاهش یافته است بنابراین این موضوع بيانگر افزایش سهم سایر هزینه ها می باشد از آنجا 

افزایش سایر اقالم هزینه نظير هزینه مالی، هزینه کارمزد و سایر هزینه ها است. کاهش نسبت هزینه مطالبات غيرجاری ناشی از 

 کاهش سهم تسهيالت اعطایی در دارایی بانکهای دولتی است.
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بر عکس سایر گروه های بانکی با کاهش سهم درآمد غير بهره ای مواجه شده اند وعمده درآمد غير بهره ای را  بانکهای تخصصی 

این گروه بانکی هم با کاهش درآمدکارمزدی و هم با کاهش سایر  0340در این بانکها درآمد کارمزدی تشکيل می دهد که در سال 

ه ای مر بوط به بانک کشاورزی است و بانک توسعه تعاون نيز بيشترین کاهش را درآمدها مواجه شده است. بيشترین درآمد غير بهر

در مقایسه با  0341درآمد غير بهره ای ناشی از کاهش در سایر درامدها داشته است.  بانکهای تخصصی به این دليل که در سال 

با افزایش سهم هزینه مطالبات غيرجاری  0340با افزایش سهم تسهيالت ا عطایی مواجه شده اند بنابراین در سال  0384سال 

 مواجه شده اند. در مقابل سهم هزینه اداری علی رغم افزایش هزینه اداری کاهش یافته است.

 مقایسه رهار گروه بانکی از نظر نسبت اقالم سود و زیان بيانگر این است که:

  باشد. این مهم از دو ارف مطالبات غيرجاری میهای نظام بانکی کشور در حال حاضر، حجم نامتعها و رالشیکی از آسي

ها را تضعيف نموده که قطعاً رنين بعد آثار و تبعات مخربی را به همراه داشته است. از یک سو، ظرفيت اعتباری بانک

ف و های نظام بانکی در تحقق اهدامحور بودن نظام تأمين مالی در کشور و تکاليف و مأموریت -شرایطی با توجه به بانک

تواند وافی به مقصود و مطلوب تلقی گردد. از طرف دیگر، سالمت و ثبات و مدت تعيين شده کشور، نمیمقاصد بلند

است. بنابراین در صورت تداوم افزایش  پایر ساهتهها را هم از حيث هرد و هم به لحاظ کالن آسي استحکام مالی بانک

 ، سودآوری بانکها در دوره آتی با کاهش مواجه هواهد شد.مطالبات غير جاری و در نتيجه افزایش هزینه آن

 نسبت هزینه مطالبات غيرجاری )درصد( -9نمودار 

 

 

 
 

  بانکهای تخصصی همانطور که بيشترین سهم تسهيالت اعطایی را در سبد دارایی داشته اند، از یک سو بيشترین نسبت

اند. به عبارت درآمد بهره ای را نيز داشته اند. اما از سوی دیگر بيشترین نسبت هزینه مطالبات غيرجاری را نيز داشته

 های بانکی است. ر گروهدیگر، ریسک اعتباری این گروه بانکی بيش از سای

  ی را در سبد بدهی داشته اند، بيشترین سهم سود گاارسرمایهبانکهای هصوصی نيز همانطور که بيشترین سپرده

نيز کاهش یافته است. این موضوع  گاارسپردهگاار را نيز داشته اند. اما به دليل کاهش جاب سپرده سهم سود سپرده

 ا را در دوره های آتی افزایش دهد.تواند ریسک تأمين وجوه بانکهمی
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 ای نيز در سيستم بانکی سهم درآمد بهره ای بيش از سهم درآمد غير بهره ای است و در ميان اقالم مختلف درآمد بهره

سود حاصل از تسهيالت اعطایی، بزرگترین قلم درآمد بهره ای را تشکيل می دهد. در صورت افزایش مطالبات غير جاری 

 ها هواهد داشت.سهيالت اعطایی نيز کاهش هواهد یافت و اثر منفی هود را بر سودآوری بانکسود حاصل از ت

 

 )درصد( 0340ای در سال ای و غير بهرهدرآمد بهره -1نمودار 

 

 

 

  نکته حائز اهميت کاهش سهم درآمد بهره ای بانکها و افزایش سهم درآمد غير بهره ای است به عبارت دیگر با توجه به

ریسک گریزانه شده است و آنها از فعاليت واسطه گری نيز فاصله گرفته اند درآمد  0340اینکه رویکرد بانکها در سال 

 بهره ای آنها کاهش یافته است. 

 که ثبات در آمد بهره ای بيش از ثبات درآمد غير بهره ای است می توان انتظار داشت در دوره های آتی با توجه به این

 سودآوری بانکها با بی ثباتی مواجه گردد.

  از طرف دیگر سهم سود حاصل از تسهيالت اعطایی نيز به دليل کاهش تسهيالت اعطایی در سبد دارایی بانکها، کاهش

یها افزایش یافته است که البته با توجه به اینکه گاارسرمایهیها و گاارسپردهد حاصل از یافته است. در مقابل سو

 ی و فعاليت بازار بين بانکی آنها در دوره مورد بررسی افزایش یافته است، این نتيجه دور از انتظار نيست.گاارسرمایه

 دهد، آمدهای ناشی از مبادالت ارز تشکيل میدر ميان درآمدهای غير بهره ای نيز درآمدکارمزدی که عمده آن را در

 بيشترین سهم را داشته است. 

  سایر درآمدها به جز در بانکهای تخصصی افزایشی بوده است در مقابل درآمد کارمزدی افزایش رندانی نداشته است و

ی گاارسرمایهی، حتی در بانکهای هصوصی کاهش یافته است به عبارت دیگر بانکهای کشور به جای توسعه هدمات مال
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تواند ریسک اعتباری را ی میگاارسرمایهدر بازار را افزایش داده اند. اگرره تغيير رویکرد بانکها از  تسهيالت اعطایی به 

 یها، سودآوری بانکها با نا اطمينانی مواجه هواهد شد.گاارسرمایهکاهش دهد اما با توجه به بی ثباتی درآمد حاصل از 

 بهره و رابطه آن با سود و زیان حساسیت به نرخ .5

موضوع نرخ بهره اگر ره برای مدیران مالی بسيار از بانکها  بسيار  اهميت دارد و تعيين کننده موقعيت سود بانکهای ماکور است؛ 

ری یک بانک را اما مدیران بانکها نمی توانند سطح نرخ بهره و روند تغييرات آن را کنترل کنند. تغيير در نرخ بهره می تواند سودآو

با افزایش در هزینه های تأمين مالی و کاهش بازده آن؛ که ناشی از دارایی های سودآور است، به علت کاهش ارزش سرمایه 

ان تحت تأثير قرار دهد. در برهورد با ریسک نرخ بهره، اصلی ترین هدف، ایمن کردن سود، از تأثيرات مخرب تغييرات گاارسرمایه

که نرخ بهره رگونه و در کدام جهت تغيير می یابد، اهميتی ندارد. در نظر مدیران بانکها ، هدف، دستيابی به نرخ بهره است. این

سودی است که در حد دلخواه) موردنظر مدیران و مطابق با برنامه های از پيش تعيين شده ( و ثابت باشد.به همين دليل بررسی 

 اهميت است.  دارایی ها و بدهی های حساس به نرخ بهره دارای

استفاده می شود. به همين منظور دارایيها و بدهی های  0برای اندازه گيری حساسيت به نرخ بهره از روش تحليل شکاف ساده

حساس به نرخ بهره مورد بررسی قرار می گيرند. دارایی ها و بدهی هایی که بازده یا هزینه آنها با تغيير نرخ بهره در یک دوره 

کند به عنوان دارایی ها و بدهی های حساس به نرخ بهره در نظر گرفته می شوند. در این گزارش شکاف به  زمانی مشخ  تغيير

صورت تفاوت دارایی های حساس به نرخ بهره و بدهی های حساس به نرخ بهره تعریف شده است. دارایی های حساس به نرخ بهره 

های ها است و بدهیگااریها و سرمایهیگاارسپردهالبات از سایر بانکها و شامل وامها، اوراق مشارکت، مطالبات از بانک مرکزی، مط

 حساس به نرخ بهره شامل سپرده ها، بدهی به بانک مرکزی و بدهی به سایر بانکها است. 

 یک بانک می تواند نسبت به دارایی یا بدهی حساس باشد، زمانی یک بانک به دارایی حساس است که شکاف مثبت باشد و در

این صورت با افزایش نرخ بهره افزایش در درآمد هال  را تجربه می کند. از طرف دیگر زمانی که یک بانک به بدهی حساس است 

که شکاف منفی باشد و در این صورت با افزایش نرخ بهره، درآمد هال  بهره کاهش هواهد یافت. با توجه به اینکه مقدار عددی 

اس نرخ بهره نيست،) دليل این امر تفاوت در ميزان دارایی، بدهی و سرمایه موسسات مختلف شکاف به تنهایی گویای موقعيت حس

است( برای ارائه تحليل مناس  از موقعيت شکاف الزم است مقياس بانکها حاف شود. به همين دليل عمدتاً از نسبت شکاف نسبی  

ه دارایی است، به این ترتي  شکاف برای بانکهای مختلف با شود. نسبت شکاف به دارایی به مفهوم نرمال شدن شکاف باستفاده می

شود و نسبت شکاف به سرمایه بيانگر این است که آیا بانک از سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از شکاف هم قابل قياس می

ی پوشش ریسک ناشی از نرخ برهوردار است که اگر قدر مطلق آن از یک بزرگتر باشد به مفهوم این است که بانک سرمایه کافی برا

بهره ندارد. نسبت حساسيت نيز به صورت حاصل تقسيم دارایيهای حساس به نرخ بهره و بدهی های حساس به نرخ بهره تعریف 

 شده است که اگر بزرگتر از یک باشد، بانک حساس به دارایی است و اگر کورکتر از یک باشد بانک حساس به بدهی است.
 

رود: شکافی که به صورت دالری)در کشور ما به صورت بهره، سه روش برای آزمون حساسيت به کار میدر ادبيات مربوط به تحليل حساسيت به نرخ  -0

ای( و سناریو سازی. روش دوم نيازمند داشتن سررسيد برای هر یک از اقالم )گپ دوره شودشود، شکافی که به صورت زمانی بيان میریالی( بيان می

مند داشتن اقالم دارایی و بدهی به صورت سری زمانی است. با توجه به پایگاه اطالعاتی مورد استفاده در این دارایی و بدهی است و روش سوم نيز نياز

 پایر نيست و در نتيجه صرفاً از روش اول استفاده شده است. گزارش امکان محاسبه شکاف به دو روش ماکور امکان
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شده به جز های هصوصی و هصوصیتوان بيان نمود بانکنسبت شکاف به دارایی و نسبت حساسيت میبا توجه به دو شاه  

های حساس به دارایی با افزایش نرخ بهره، افزایش در زمين و قوامين، حساس به دارایی هستند. بانکبانکهای آینده، شهر، ایران

ای نيز در سال دید، بانکهای حساس به دارایی با افزایش درآمد بهرهای را تجربه هواهند کرد.همانطور که مشاهده گردرآمد بهره

زمين و قوامين، حساس به بدهی هستند و در سه بانک آینده، شهر و اند. اما بانکهای آینده ، شهر، ایرانمواجه شده 0340

 تشدید شده است. 0340زمين، حساسيت به بدهی در سال ایران

 شده )واحد(های هصوصی و هصوصیهای شکاف و حساسيت به نرخ بهره در بانکنسبت -01جدول 

نسبت شکاف به  

 دارایی

نسبت شکاف 

 به سرمایه

نسبت 

حساسیت به نرخ 

 بهره

2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 1.1 2/0 1.1 1.4 0.09 0.11 اقتصاد نوین

 2/0 1.1 2.07 1/0 0.13 0.1 انصار

 1.09 1.06 1.03 0.6 0.08 0.05 پارسیان

 9/0 3/0 9/0 1.04 0.2 0.19 پاسارگاد

 0.5 0.7 -1/01 -8/0 -9/1 -2/1 آینده

 1.08 0.9 0.4 -0/1 0.06 1 دی

 1.08 1.08 0.9 0.85 0.06 0.06 سامان

 1.11 9/0 1.27 2.9 0.09 0.24 سرمایه

 1.1 2/0 4/1 0.91 0.08 0.1 یناس

 0.8 1.01 -2 0.04 -0/1 1 شهر

 1.1 2/0 0.63 0.85 0.10 0.14 کارآفرین

 0.7 2.9 -0 2.3 -2/1 0.6 ینزم ایران

 حکمت

 یرانیانا

9/1 3/1 1/1 0.5 2.9 1/0 

 0.14 0.09 -31 -91 -1 -4 قوامین

 1.03 1.2 0.14 9/1 0.02 0.12 گردشگری

 0.94 0.97 -1/1 -2/1 -0/1 0 یخصوص

 1/0 1/0 8/9 1/9 3/1 3/1 تجارت

 1.2 1.2 3/0 2.8 0.13 0.15 صادرات

 1.34 1.43 1 4/9 0.23 0.28 ملت

 1.4 1/0 4.2 3.01 0.27 0.28 رفاه کارگران

 1.34 1.38 3.36 3.9 0.22 0.24 شدهیخصوص

داشت. ای افزایش هواهد ای نيز کاهش هواهد یافت و در مقابل هزینه بهرهبه عبارت دیگر با افزایش نرخ بهره درآمد بهره

مين اای افزایش یافته است. اما بانک قوای این سه بانک کاهش و هزینه بهرهدرآمد بهره 0340همانطور که مشاهده گردید، در سال 

کاهش یافته است. همانطور که مشاهده  0340با وجود اینکه حساس به بدهی است، اما مقدار حساسيت آن به بدهی در سال 

 ای مواجه شده است. هگردید، با افزایش درآمد بهر

در واقع بانکهایی که حساس به دارایی هستند، با کمبود منابع مواجه هستند و باید بتوانند منابع جاب نمایند. همين مسئله 

آنها را با افزایش هزینه مواجه هواهد ساهت. همانطور که مشاهد گردید، بانکهای حساس به دارایی با افزایش بدهی به شبکه بانکی 
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هی به بانک مرکزی نيز مواجه هستند، اما بانکهای حساس به بدهی مازاد منابع دارند، که باید برای ممانعت از کاهش و بد

گااری بيابند. مشاهده گردید نيز این بانکها با کاهش بدهی به شبکه بانکی و بدهی به بانک هایی برای سرمایهسودآوری بانک راه

رنانچه مشاهده گردید، در مقایسه با سایر بانکها نيز از نسبت تسهيالت کمتری برهورداند.  اند.مواجه شده 0340مرکزی در سال 

های آتی ممکن است سودآوری بانکها را با کاهش مواجه سازد. رنانچه مشاهده شد، بانکهای حساس به بدهی با این مسئله در دوره

ضمن کاهش حساسيت به بدهی و افزایش نسبت تسهيالت  ای نيز مواجه شده اند به جز بانک قوامين کهکاهش درآمد بهره

 ای نيز مواجه شده است. اعطایی، با افزایش درآمد بهره

شاه  نسبت شکاف به سرمایه نيز بيانگر ناکافی بودن سرمایه بانکها برای پوشش ریسک ناشی از تغييرات نرخ بهره است. با 

مقایسه با سایر بانکها در بدترین وضعيت از نظر نسبت شکاف به سرمایه در نظر گرفتن قدر مطلق این شاه ، بانک قوامين در 

قرار دارد. این موضوع بيانگر این است که  اگر بانکهای حساس به دارایی، با افزایش ناگهانی مطالبات غير جاری و بانکهای حساس 

 مایه بانک، با هطر ورشکستگی مواجه گردند.به بدهی با هروج ناگهانی منابع مواجه شوند، ممکن است به دليل ناکافی بودن سر

 های دولتی تجاری و تخصصی)واحد(های شکاف و حساسيت به نرخ بهره در بانکنسبت  -00جدول 

 

نسبت 

شکاف به کل 

 دارایی

نسبت 

 شکاف به سرمایه

نسبت 

حساسیت  به نرخ 

 بهره

0341 0340 0341 0340 0341 0340 

 1.1 1.2 5.9 7.9 0.1 0.16 سپه

 1.3 1.5 1.9 8.6 0.2 0.3 یمل 

 1.6 1.4 8.7 5.9 0.3 0.2 بانک پست

 2.9 3.8 1.1 1.1 0.5 0.6 مهر الحسنهقرض

 1.3 1.4 2.1 6.8 0.2 3/1 تجاری

 1.9 2.05 2.7 1.9 0.4 0.4 صنعت و معدن

 1.09 1.2 1.5 2.9 0.06 0.1 یکشاورز

 1.13 1.16 2.7 2.4 0.11 0.13 مسکن

 1.9 3.5 1.1 1.9 0.4 0.6 صادرات توسعه

 1.8 2.2 1.8 1.9 0.4 1/1 تعاون توسعه

 1.2 1.3 2.1 2.2 0.1 0.2 تخصصی

های نسبت شکاف به دارایی و نسبت حساسيت، بانکهای دولتی و تخصصی  حساس به دارایی هستند. با توجه به شاه  

 همانطور که مشاهده گردید بانکهای دولتی و تخصصی در مقایسه با سایر بانکها از دارایی بيشتر و بدهی کمتری برهوردار هستند. 

 یری تغييرات نرخ بهره بيانگر این است که:مقایسه رهار گروه بانکی از نظر تأثير پا

  اغل  بانکهای کشور حساس به دارایی هستند. در نتيجه تغييرات نرخ بهره مربوط به دارایی ها می تواند درآمد بهره ای را

 تحت تأثير قرار دهد.

 ی در بانکها که باعث با توجه به کاهش سود تسهيالت اعطایی در سالهای اهير و از سوی دیگر افزایش مطالبات غيرجار

کاهش ظرفيت اعتباری بانکها شده است، حساسيت به دارایی بانکهای کشور نيز کاهش یافته است. این امر سودآوری 

 بانکهای کشور را در دوره آتی با کاهش مواجه هواهد ساهت.



 

28 

هی نيز تحت تأثير تغييرات نرخ برای بانکها عالوه بر تحليل حساسيت، تحليل حاشيه بازدهی دارای اهميت است. حاشيه بازد

بهره است. حاشيه بازدهی، حاصل تفاوت نرخ هزینه تأمين وجوه و بازده دارایی درآمدزا است. نرخ هزینه تأمين وجوه حاصل تقسيم 

ی( و بازده دارایی حاصل تقسيم درآمد بهره گاارسرمایهبه سپرده  گاارسپردههزینه بهره به  بدهی هزینه بر) حاصل تقسيم سود 

ی گاارسرمایهبه دارایی های درآمدزا است. دارایی درآمدزا شامل، وام، مطالبات از بانکها، مطالبات از بانک مرکزی، اوراق مشارکت و 

نه بهره بابت وجوهی را که ها است. بازده دارایی، سود ناهال  حاصل از دارایی درآمدزا است و نرخ هزینه تأمين وجوه، متوسط هزی

از طریق بدهی ها تأمين شده است،نشان می دهد. حاشيه بازدهی نيز بيانگر سود هال  حاصل از وجوهی که دارای هزینه بهره 

تواند ناشی از افزایش هزینه ی شده اند را نشان می دهد. کاهش حاشيه بازدهی میگاارسرمایههستند و در دارایی های درآمدزا 

مالی باشد که رنين روندی می تواند بر سودآوری بانک تأثير منفی داشته باشد و حتی در نهایت ممکن است بر توانایی تأمين 

 بانک نيز تأثير گاار باشد. ایفای تعهدات

 شده)درصد(های هصوصی و هصوصیرابطه مدیریت دارایی بدهی با سودآوری در بانک -02جدول 

هزینه تأمین نرخ  

 وجوه

بازدهی دارایی 

 درآمدزا

 حاشیه بازدهی 

2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 1.8 2.6 15.7 13.5 14 11 اقتصاد نوین

 2 3.5 12.8 12.8 11 9 انصار

 0.8 2.8 15.4 16.3 15 14 پارسیان

 2.1 2.1 14.1 13.9 12 12 پاسارگاد

 7.4 2.8 23.7 15.9 16 13 آینده

 1.7 9.7 10 17.8 8 8 دی

 0.1 0.4 11.5 10.9 11 11 سامان

 2.7 1- 12.5 11.8 10 13 سرمایه

 1.4 3.6 17.9 15.3 17 12 یناس

 6.6 9.1 17.3 15.8 11 7 شهر

 3.9 4.7 16.3 15 12 10 کارآفرین

 16.1 7.9 28.1 8.9 12 1 ینزم ایران

 5.2 13.1 10.2 15.1 5 2 یرانیانا حکمت

 1.8 2.6 2 2.8 0 0 قوامین

 5.2 13.5 19.2 18.9 14 5 گردشگری

 2/4 4.2 14.4 14 7 10 یخصوص

 2.0- 0.6 10.5 9.3 13 9 تجارت

 3.0- 0.1 7.6 7.4 11 7 صادرات

 3.0- 1.0- 5.8 6.9 9 8 ملت

 0.0 1.4 9.6 8.7 10 7 رفاه کارگران

 3- 1 7.6 7.8 10 8 شدهیخصوص

مشاهده می شود، حاشيه در بانکهای کشور بسيار پایين است و تنها بانکهای هصوصی از  03و  02همانطور که در جد اول شماره 

حاشيه بازدهی مثبت برهوردار هستند. باالتر بودن نرخ هزینه تأمين وجوه در بانکها، آنها را با رنين وضعيتی مواجه ساهته است. 

منزله ناکارآمدی عمليات بانکی در کشور است. از یک سو بانکهای کشور ملزم به پرداهت تسهيالت  پایين بودن جاشيه بازدهی به

ن هستند و از سوی دیگر باید بتوانند منابع الزم را جمع آوری نمایند.باال بودن نرخ هزینه تأمين وجوه در بانکهای کشور بيانگر باال بود
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بور به استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی نموده است. تداوم استقراض از بانکها و ریسک تأمين وجوه است. این امر بانکها را مج

 بانک مرکزی به دليل موقتی بودن این دو نوع منبع، بيانگر افزایش ریسک نقدینگی بانکها در دوره های آتی است. 

 

 )درصد( 0340تأمين مالی وجوه در سال بازدهی دارایی درآمدزا و نرخ هزینه  -1نمودار 

 

 

از سوی دیگر بانکهای کشور در کس  درآمد از دارایيهای درآمدزا نيز رندان موفق نبوده اند. با توجه به اینکه عمده دارایی 

مللی با بانکها را تسهيالت تشکيل می دهد که در سالهای اهير به دالیل متعدیی نظير رکود حاکم بر کشور، تحریمهای بين ال

کاهش تقاضای تسهيالت و افزایش مطالبات غير جاری مواجه شده است، این امر بازدهی دارایی های درآمدزا را تحت تأثير قرار 

داده است. از طرف دیگر حاشيه بازدهی یکی از منابع بانکها جهت اعطای تسهيالت است، با وجود حاشيه بازدهی پایين در بانکهای 

 ا توان ایفای تعهدات هود را نخواهند داشت.  کشور، در واقع بانکه

 های دولتی و تخصصی)درصد(رابطه مدیریت دارایی بدهی با سودآوری در بانک -03جدول 

 

نرخ هزینه 

 تأمین وجوه

بازدهی 

 دارایی درآمدزا

حاشیه 

 بازدهی 

0

341 

0

340 

0

341 

0

340 

0

341 

0

340 

 1.2 1.2 12.4 9.8 11 9 سپه

 1- 1- 11.2 7.8 12 9 یمل 

 2.4 6.1 12.9 11.6 10 5 بانک پست

 9.1 9.8 9.1 9.8 0 0 مهر الحسنهقرض

 -1/1 -1/1 11.5 8.4 02 4 دولتی

 2.7 2.8 4.7 7.06 2 4 صنعت و معدن

 1- 0.95 10.01 9.14 11 8 یکشاورز

 1- 4- 9.01 9.02 10 13 مسکن

 3.6 1.1 4.9 4.98 1 4 صادرات توسعه

 5.04 0.65 11.47 6.93 6 6 تعاون توسعه

 -4/0 -1/2 8.3 8.4 10 11 تخصصی
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خصوصی خصوصی شده دولتی تخصصی

نرخ هزینه تأمین مالی وجوه بازدهی دارایی درآمدزا
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 بندیجمع -6

سهم تسهيالت اعطایی در سبد دارایی بيشتر از سهم سایر اقالم دارایی می باشد که در سالهای اهير شاهد کاهش این سهم در 

نرخ آزاد مطالبات از شبکه بانکی کشور، بانکها بيشتر متمایل به ارائه شبکه بانکی کشور بوده ایم. در مقابل به دليل ریسک پایين و 

تسهيالت به بازار بين بانکی هستند. باالبودن سهم تسهيالت اعطایی در دارایی بانکها با توجه به فقدان ساز و کار اطمينان بخش 

 برای مدیریت ریسک اعتباری، باعث باال بودن مطالبات  غير جاری شده است.

سوی دیگر عمده سبد بدهی بانکها را بدهی هزینه دار تشکيل می دهد که در سالهای اهير با توجه به رونق بازارهای از  

جایگزین ) نظير طال و ارز( با کاهش مواجه شده است.کاهش بدهی هزینه دار اگرره بانکها را با کاهش هزینه مواجه می سازد اما 

ا افزایش ریسک نقدینگی مواجه هواهد ساهت. این موضوع با افزایش بدهی به بانکها و بدهی به دليل کاهش منابع پایدار، آنها را ب

 به بانک مرکزی نمود بيشتری یافته است.

است که  دیگری مسئله انگاارسپرده یبده يزانآورده صاحبان سهام با م ميزان نظر از هاترازنامه بانک ي نامتناس  بودن ترک

 يفيتبا ک یه ایسرما یاحائل ه از هاباال هواهد برد، به هصوص که بانک ياردر صورت بروز مشکل بسرا  بانکی و کار کس  یسکر

 . يستندباال برهوردار ن

بانکهای کشور در دوره مورد بررسی با کاهش درآمد بهره ای و افزایش درآمد غير بهره ای مواجه شده اند که با توجه به بی 

ی سودآوری بانکها در دوره های آتی نتيجه ای دور از انتظار نيست. عالوه بر آن بانکهای کشور ثباتی درآمد غير بهره ای، بی ثبات

حساس به دارایی هستند. بنابراین با کاهش نرخ بهره تسهيالت با کاهش سودآوری مواجه هواهند شد. همانطور که مشاهده گردید، 

نکهای هصوصی در سایر بانکها منفی است. این امر بانکها را در معرض حاشيه بازدهی در بانکهای کشور بسيار پایين است و به جز با

 ورشکستگی قرار هواهد داد که هزینه آن در نهایت بر عهده بودجه عمومی هواهد بود.  
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 پیوست

 نسبت مطالبات از شبکه بانکی به دارایی )درصد( -4 نمودار

 

 های خصوصی)درصد(نسبت مطالبات از شبکه بانکی بدون بانک -8نمودار 
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 گااری به بدهی )درصد(نسبت سپرده سرمایه -4نمودار 

 

 

 

 های خصوصی)درصد(گذاری بدون بانکنسبت سپرده سرمایه -10نمودار 
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 2931در سال  منتشرشده های پژوهشیگزارش

 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاکلید واژه

  اعظم احمدیان MBRI9223 (0340ب0341ها )تحليل سهم از بازار بانک

های ایران های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاه 

 (0340ب0341)
MBRI9222 اعظم احمدیان  

بحران اقتصادی جهان و تحوالت ای در های توسعهتجربه بانک

 گااری در اقتصا جهانیانداز و سرمایهپس
MBRI9221 ليال محرابی 

ای، بانک های توسعهبانک

جهانی، بحران اقتصادی، 

 گااریانداز و سرمایهپس

وضعيت آماری مؤسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکيد بر 

 های ایرانی(نقش بانک
MBRI9220 

ليال  وهاب قليچ،

 محرابی

سسات مالی اسالمی، ؤم

 بانکداری اسالمی، ایران

 لوحجت تقی MBRI9219 پایداری تورم و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران
تورم، پایداری تورم،عوامل 

 موثر بر پایداری تورم

تهيه و تدوین آمارهای پولی و مالی بر اساس دستورالعمل صندوق  

 المللی پولبين
MBRI9218 ابوالفضل اکرمی  

 MBRI9217 ماليات تورمی در ترازوی عدالت

دکتر محمداسماعيل 

 توسلی

 وهاب قليچ

عدالت، پول، ماليات 

 تورمی، اقتصاد اسالمی

 MBRI9216 مدیریت ثروت اسالمی
رسول هوانساری، رضا 

 یارمحمدی

مالی اسالمی، مدیریت 

ثروت اسالمی، فرایند 

 مدیریت ثروت

  فرشته مالکریمی MBRI9215 فقهی پيرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای بررسی دیدگاه

شده در های صنعتی پایرفتههای مالی بنگاهتحليل عاملی نسبت

 بورس اوراق بهادار تهران
MBRI9214 

 ماندانا طاهری

 فرهاد نيلی
 

 MBRI9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوك کوتاه

 هوانساریرسول 

 حسين ميسمی

 ليال محرابی

مدت، ربا، صکوك کوتاه

گااران، سود، سپرده

 بانکداری و مالی اسالمی

 MBRI9212 بينی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پيش

 سيدمهدی برکچيان

 سعيد بيات

 هومن کرمی

 

 حسين ميسمی MBRI9211 گااران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

گااران، سود ربا، سپرده

قطعی، حسابداری، 

 بانکداری و مالی اسالمی

 0384 هایسال مقایسه) ایران در بانکداری صنعت عملکرد ارزیابی 

 ( 0341 و
MBRI9210 اعظم احمدیان  

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
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 2931در سال  منتشرشده های پژوهشیگزارش

 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاکلید واژه

  حميد قنبری MBRI9209 نگاهی به رارروب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمين مالی توليدتحليل شاه 

منابع بانک، مصارف بانک، 

مدیریت دارایی و بدهی، 

 تأمين مالی توليد

بسترهای تشکيل منطقه بهينه پولی بين کشورهای سازمان 

 همکاری اقتصادی )اکو(
MBRI9207 مصع  عبدالهی آرانی 

منطقه بهينه پولی، سازمان 

همکاری اقتصادی )اکو(، 

ای، همگرایی اقتصاد منطقه

 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 رهارمين 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، اصول شریعت، 

 ایران

 مدرسه روز دومين گزارش: اسالمی هایبانک در ریسک مدیریت 

 اسالمی بانکداری زمستانه
MBRI9203 رسول هوانساری 

ریسک، مدیریت ریسک، 

تأمين مالی اسالمی، اصول 

 شرعی، ربا

 اولين گزارش: تأمين مالی و معامالت در شرعی مقررات و اصول 

 اسالمی بانکداری زمستانه مدرسه روز
MBRI9202 فرشته مالکریمی 

تأمين مالی اسالمی، اصول 

 شرعی، قواعد فقه، ربا، غرر

تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمين 

 اسالمی مالی و بانکداری هایپژوهش نقد  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%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
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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 2932در سال  منتشرشده های پژوهشیگزارش

 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاکلید واژه

کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمين پولی

 های بانکداری و مالی اسالمیپژوهشجلسه نقد 
MBRI9111 حسين ميسمی 

کردن ربا، ماليه تورمی، پولی

کسری بودجه، دولت اسالمی، 

 بانکداری و مالی اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI9110 )بخش اول( مجموعه روایات ربا
 

 وثایق بانکی، رهن، دین، قبض فرشته مالکریمی MBRI9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 MBRI9108 عوامل مؤثر بر استفاده هانوارهای شهری از انواع هدمات مالی
فرهاد نيلی و 

 فندیاریمرضيه اس

استفاده از هدمات مالی، 

اجتماعی  ب هصوصيات اقتصادی

 هانوارهای شهری، مدل پروبيت

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه 

 مالی در ایرانبه تحوالت سيستم 

MBRI9107 زهرا هوشنود 

مدیریت ریسک نقدینگی، 

رهنمود، بحران مالی، سيستم 

 مالی

ساهتار 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 ريست؟

تورق، ابزار مالی، تجهيز و 

فقه تخصي  منابع بانکی، 

 اسالمی

 اقتصاد اسالمی، بحران مالی ليال محرابی MBRI9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیرشم

 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، دالیل 

 بحران، آینده حوزه یورو

 ، منوی پژوهش مراجعه فرمایيد.http://www.mbri.ac.irسایت های منتشرشده به وببرای دریافت فایل 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
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