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 چکیده

ناظرین بانکی، برای ای داری و تحلیل سالمت بانکی از اهمیت ویژهبررسی عملکرد صنعت بانک
باعث  بانک هابندی وجود یک سیستم مناسب برای رتبه .برخوردار است سهامداران و سپرده گذاران

 بهکملز  بندی رتبه سیستم .ها خواهد شدی ضعفیافزایش سالمت و شفافیت در نظام بانکی و شناسا
بانک  با مرتبط ریسک سطح تعیین برای کارآمدی بسیار سیستم سریع، دهنده هشدار سیستم یک عنوان
تا شرایط مالی، عملیاتی و مدیریتی  کنند می استفاده آن از بانک های هر کشور ناظر اتمقام که است ها

بانک  22)شامل  ایرانهدف از این پژوهش رتبه بندی شبکه بانکی  .دمورد ارزیابی قرار گیر بانک ها
 .از اطالعات صورت های مالی حسابرسی شده استبر اساس مدل کملز با استفاده دولتی و غیردولتی( 

طبقه  در 1397در سال دولتیی بزرگ ها بانک اکثر ،مشخص شد تحقیق این حاصل ازطبق نتایج 
 کنترل ها و اقدام های الزم جهت برخورد و مقابله با ریسک های مزبورچنانچه . قرار دارندناکارآمد 

خواهند به سمت ورشکستگی  ،شده نامطلوبتر اغلب بانک های بزرگمالی  های صورت نگیرد، نسبت
 و بحران اقتصادی فراگیری را ایجاد خواهند نمود.رفت 

یمال ینسبت ها ،یمدل کملز، نظارت بانک ،ی، سالمت بانک یرتبه بند: کلیدی کلمات.
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 مقدمه

بتا   کشور است که بیشتترین ارتبتاط را   هر های اقتصادیترین بخشاهمیت نظام بانکی یکی از با
تواند بتر اقتصتاد کتالن کشتور     کشور دارد و هرگونه نوسان و بی ثباتی آن می آن بخش کالن اقتصادی

داری و تحلیتل ستالمت   بنابراین بررسی عملکترد صتنعت بانتک    .(2007 )الیزا و همکاران، اثرگذار باشد
هه اخیر تامین مالی اقتصاد ایران بانک محتور بتوده و   ای برخوردار است. طی چند دبانکی از اهمیت ویژه

توجته نبتوده استت.    های تولیدی قابتل  رغم رونق گرفتن بازار سرمایه، سهم آن در تامین مالی بنگاهعلی
همتراه آورد و در صتورت   توانتد کارآمتدی در اقتصتاد را بته    وجوه سیستم بانکی کشور می گردش مناسب
)حیدری و فتاطمی   های اقتصادی با مشکل جدی مواجه خواهد شدفعالیت دیگر بخش ،عملکرد نامناسب

 انجام را مالی گری واسطه اصلی است نقش ناپذیر اقتصاد جدایی بخش که بانکی سیستم .(1395ورزنه، 
شامل هدایت منابع مازاد بخش های مولد به بخش های مورد نیاز است و ، بانک ها سنتی نقش .دهد می
ها در اقتصاد ستالمت   شکل گیری سرمایه را تسهیل می کند. بنابر این به منظور حفظ نقش بانک فرایند

بانک ها باید حفظ شود. سالمت مالی صنعت بانکی پیش نیاز مهم برای حفتظ ثبتات و رشتد اقتصتادی     
سوسی، است. متعاقب آن ارزیابی شرایط مالی بانک ها هدف بنیادی مقررات گذاران است )اردوغان و ادال

2017). 

دلیل دوره طوالنی تحریم بانکی و قطع سوییفت، ارتباط بانک های ایرانی با کارگزاری ها و بانک به 

-ز استانداردهای روز دنیا در زمینه گزارشهای مطرح خارجی قطع بوده و به تبع آن نظام بانکی کشور ا

دلیل عدم المللی فاصله گرفته است. متعاقبا بهگری مالی، ارزیابی ریسک و تطبیق با قوانین ناظر بین

 حضور شعب بانک های خارجی در ایران بازار رقابت بانکی محدود بوده است. 

مدل نظارت بانکی برای پیشگیری از  وضعیت کنونی سیستم بانکی نشان می دهد تقویت و بهینه سازی 

بحران هایی که هزینه های سنگینی برای کشور دارد، از الویتهای اصلی سیستم اقتصادی است. همچنین 

تعامل بیشتر بین فعالیت های نظارت بانکی )معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی، بانک 

سان مستقل وحسابرسان داخلی( و به اشتراک گذاری مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابر

رویکردهای نظارتی می تواند منجر به اثر بخشی بیشتر هر یک از فعالیت های نظارت بانکی شود. از 

جمله نارسایی های مدل نظارتی فعلی می توان به صدور بخشنامه های بسیار متعدد و در برخی موارد 

با موارد نقض مکرر بخشنامه ها توسط بانک های عامل که منجر متناقض، نبود برخورد انضباطی موثر 

به عادی جلوه دادن عدم رعایت بخشنامه های نظارتی می شود و عدم بکارگیری مدل های ارزیابی 

 عملکرد موثر، و نبود گزارش های ارزیابی مستقل اشاره کرد.

بندی بانک ها است. با توجه به  تبهرسیستم ای در کشور، نبود  یکی از کمبودهای اساسی بانکداری حرفه

ای که مؤسسات غیر مجاز مالی برای اقتصاد کشور پدید شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و مسائل عدیده

های متعارف سالمت بانکی، به شدت افزایش یافته  با شاخص بندی بانک ها مطابق اهمیت رتبه آوردند،

داخل کشور نیازمند ایجاد بسترهای قانونی الزم  گذاران خارجی به است. از طرف دیگر، جذب سرمایه

بندی بانک ها توسط بانک مرکزی و یا  ، ضرورت رتبهبه همین سبببرای تامین سالمت بانکی است. 
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های  بندی بسیار مهم است. براساس معیارهای کمیته بال، بانک ها با ریسک های تخصصی رتبه شرکت

)دولتی،  ، ریسک عملیاتی و ریسک نقدینگی مواجه هستندگوناگونی نظیر ریسک اعتباری، ریسک بازار

بندی بانک ها باعث افزایش سالمت و شفافیت در نظام وجود یک سیستم مناسب برای رتبه .(1397

شود تا بانک های ضعیف و قوی از لحاظ بندی باعث میرتبه. ها خواهد شدی ضعفیبانکی و شناسا

از وضعیت بانک ها و در نهایت  مردم بتوانند ارزیابی مناسبیی شوند و عموم یسالمت و شفافیت شناسا

مبتنی بر شاخص های  ،یک سیستم خوب رتبه بندی وجودهمچنین  .انتخاب بانک خوب داشته باشند

شود تا مدیران نقاط ضعف بانک خود را شناخته و برای رفع آن اقدام و در مناسب و فراگیر باعث می

رتبه بندی بانک ها و . شایان ذکر است رتبه خود تالش نمایند ارتقایرقابت با سایر بانک ها برای 

ناظران به منظور نظارت بر بانک ها و موسسات مالی و ، موسسات مالی برای سه گروه اهمیت دارد

سپرده گذاران برای انتخاب بانک و موسسه مالی مناسب و برتر برای ، جلوگیری از بحران های بانکی

داران برای ارزیابی و انتخاب گزینه مناسب به منظور خرید و فروش سهام و سرمایه سهامو  سپرده گذاری

  (.1397)دولتی،  گذاری

ها برای تحلیل و ارزیابی سالمت بانک ها چارچوب کملز است که توسط روشیکی از شناخته شده ترین 

در آمریکا ارائه شده است و به عنوان ابزاری مفید  1979سازمان های مقررات گذار بانک ها در سال 

 برای مقامات نظارتی کشورهای مختلف به منظور ارزیابی سالمت موسسات مالی لحاظ می شود

برای ذینفعان بانک ها و عدم انتشار عام  اشاره شدهبا توجه به اهمیت موارد   (.2013)رومانس و ساراگو، 

دولتی و  یصورت های مالی حسابرسی شده بانک های دولتی، این پژوهش به رتبه بندی بانک ها

 بر اساس مدل کملز پرداخته است. غیردولتی ایران

 

 بررسی سیستم رتبه بندی بانک ها در جهان

 پیچیده فرایندی به ها بانک عملکرد بر نظارت و بررسی مالی، مبادالت تنوع و حجم روزافزون افزایش با

 با همگام تا شده سعی بنابراین. (1999لوپز، ) تاس زیادی هزینه و زمان صرف مستلزم و شده تبدیل

  د.یاب گسترش نیز ها بانک عملکرد بر نظارت های روش مالی، های فعالیت و بازارها توسعه

در گیرند  مورد استفاده قرار می G10انتخابی گروه  های نظارتی که در حال حاضر در کشورهای سیستم

طراحی سیستم هشدار سریع در کشورهای مختلف به اندازه بخش نظارت  است.صه شده الخجدول زیر 

های صورت  عاتی و دادهالکنترل، شیوه گزارش دهی و حسابرسی، منابع اط سازوکاردرونی و بیرونی، 

بندی نظارتی بانک ها، سیستم تحلیل  به طور کلی چهار روش سیستم رتبه. مالی بانک ها بستگی دارد

برای نظارت بر عملکرد بانک ها استفاده  سیستم ارزیابی ریسک جامع، مدلسازی آماری های مالی، نسبت

 (.1395)احمدیان و حیدری،  شود می
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 کشتف  بترای  کتارا  روشتی  و شتده  معرفتی  راستا همین در که است ابزاری سریع، هشدار سیستم
 پاترول ،1نظیر اورپ متنوعی بندی رتبه های سیستم. بانک هاست مالی سالمت وضعیت

 وجتود  3 کملز، 2
بندی کملز است که مراجع نظتارت  سیستم رتبه ، استفاده ازینترترین و تاییدشدهکه از بین آنها رایجدارد؛ 

-های این روش رتبته به نظر اکثر کارشناسان شاخص .گیرندبانکی در سراسر جهان از این مدل بهره می

پذیری سیستم مالی در بانک هتا  تواند نقاط آسیبمی شده، استخراج ها بانک مالی صورتهای که از بندی
ایتن روش در حتال حاضتر در فتدرال رزرو بته عنتوان        ی و دالیل آن را تشریح نماید.یرا به خوبی شناسا
 لیلبین الم های همچنین بانک تسویه حساب. گیردبندی نظارتی مورد استفاده قرار میسیستم اصلی رتبه

بسیاری عالوه بر آن  .ی بانک های مشکل دار معرفی می نمایدیبرای شناسا نیز آن را به عنوان معیاری4
از آن استتفاده   … مودیز، فیتچ و داگنت  و  دنیا مانند اس اند پی، رتبه بندی اعتباری از مؤسسات بزرگ

  .نمایندمی
توسط شورای نظتارت بتر مؤسستات متالی      1979سیستم رتبه بندی کمل برای اولین بار در سال 

در ایاالت متحده آمریکا به تصویب رسید و توسط نهادهای نظارتی و مقرراتی صتنعت بانکتداری    5فدرال
و توسط سازمان های بزرگ  1، فدرال رزرو، اداره کنترل پول6آمریکا یعنی شرکت بیمه سپرده های فدرال

 رتبه بندی به کار می رود.

                                                           
1
- Organization and Reinforcement of Preventative Action (ORAP) 

2
- PATrimonio, Redditivita, Rischiosita, Organizzazione, Liquidita(PATROL) 

3
 - Capital Adequacy, Asset Quality, Management Capability, Earnings, Liquidity, 

Sensitivity to market risks (CAMELs) 
4
 - Bank for International Settlements 

5
 - Federal Financial Institutions Examination Council )FFIEC( 

6
 - Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 

نوع سیستمسال بکارگیریسیستممقام نظارتیکشور

سازمان دهی و تقویت اقدامات پیشگیرانه 

)ORAP(
سیستم رتبه بندی نظارت بیرونی بانکی1997

)SAABA( مدل هشدار سریع - زیان انتظاری1997سیستم پشتیبان برای تحلیل بانکی

سیستم تحلیل گروه همسان و نسبت مالی1997سیستم اطالعات یکپارچه )BAKIS(اداره نظارت فدرال آلمانآلمان

(PATROL)  سیستم رتبه بندی نظارت بیرونی بانکی1993پاترول

برنامه ریزی شدهسیستم هشدار سریع
مدل های هشدار سریع - ورشکستگی و پیش بینی 

زمان ورشکستگی

)RAST( سیستم ارزیابی ریسک بانکی جامع1999ابزار پشتیبان تحلیل ریسک

سیستم تحلیل گروه همسان و نسبت مالیبرنامه ریزی شدهسیستم مشاهده

مقام ذیصالح خدمات مالی
ارزیابی ریسک، ابزارهای نظارت و ارزیابی 

)RATE(
سیستم ارزیابی ریسک بانکی جامع1998

 سازوکار تعدیل نسبت آستانه )TRAM(بانک انگلستان
توسعه یافته در سال 1995- 

عدم بکارگیری
مدل هشدار سریع

رتبه بندی و نظارت درونی1980کملز )CAMELS(هرسه مقام ذیصالح نظارتی

تحلیل نسبت مالیدهه1980صفحات نمایش نظارت بانکی جداگانه

)SEER( مدل هشدار سریع - تخمین رتبه1993سیستمی برای تخمین رتبه بندی

مدل هشدار سریع - پیش بینی ورشکستگی1993سیستمی برای تخمین رتبه ریسک

)CAEL( کمل فارغ از ارزیابی مدیریت)سیستم رتبه بندی نظارت بیرونی بانکی1985 )1999خارج شده

)GMS(سیستم نظارت رشد
اواسط دهه 1980 )اخیراً 

تصفیه شده(

مدل هشدار سریع ساده -رهگیری بانک های با 

رشد باال

)SCOR( مدل هشدار سریع- تخمین تنزل رتبه1995رتبه بندی بیرونی آماری کملز

مدل هشدار سریع- پیش بینی ورشکستگیبرنامه ریزی شدهمدل ماشین حساب بانکاداره کنترل ارز

سیستم فدرال رزرو

شرکت بیمه سپرده فدرال 

ایاالت متحده

فرانسه

ایتالیا

هلند

انگلستان

کمیسیون بانکی

بانک ایتالیا

بانک هلند
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(، A) 3(، کیفیتت داراییهتا  C) 2( برگرفته از حروف کلمات: کفایت سرمایهCAMELواژه کمل )
، در تالش بترای ایجتاد یتک    1996( است. در سال L(، نقدینگی )E) (، سودآوریM) 4توانایی مدیریت

به شاخص فتوق آن   Sسیستم رتبه بندی متمرکز بر ریسک، بانک مرکزی ایاالت متحده با اضافه کردن 
( Sواژه حساسیت به ریسک بتازار ) مخفف  S( تغییر داد که در این معیار حرفCAMELSرا به کملز )

 یاز آن استفاده مت  یبانک ینظارت یاست که مقام ها یالملل نیمعتبر ب یرتبه بند ستمیس کیکملز  .است
 یکننتد. مقتام هتا    یرا با توجه به شش عامل ارائه شده در اختصار آن رتبته بنتد   یکنند تا موسسات مال

 یها محسوب م نیاز بهتر کی یدهند. رتبه بند یاختصاص م اسیرا در مق یبه هر بانک نمره ا ینظارت
نظتر   در لیت کملز بته دل  یابیشود. شاخص ارز یدر نظر گرفته م نیهر عامل بدتر یپنج برا ازیشود و امت
جامع متورد قبتول استت.     یابیارز کیبه عنوان  یبانک تیمختلف فعال های پارامترها و جنبه هیگرفتن کل

 نیتی تع یبترا  یکارآمتد  اریبس ستمیس ع،یسیستم هشدار دهنده سر کیکملز به عنوان  یبند رتبه ستمیس
  :عبارت است از یبند رتبه ستمیس نیا یاست. اهداف اصل یمرتبط با موسسات مال سکیسطح ر
کملز بطتور گستترده استتفاده     یبند رتبه ستمیموسسه س یصحت و سالمت مال نییتع ی: برایمال طیشرا
  .شود یم
 یموسسته را بترا   ستک یر تیریموسسه و متد  ینگینقد تیکملز وضع یبند رتبه ستمی: سیاتیعمل طیشرا
 .کند یم لیتحل ح،یصح یاتیعمل طیاز شرا نانیاطم
 ،یمنتابع متال   تیریمتد  هتا،  ستک یدر مقابلته بتا ر   تیریمد ییکارا نیهمچن ستمیس نی: ایتیریمد طیشرا
 .دهد یو کسب سود بالقوه موسسه را نشان م ینگینقد تیوضع

 پیشینه پژوهش 

، بانک ها به این موضوع پرداخته شده است که عملکرد یابیاز مطالعات در رابطه با ارز یاریبسدر 
 کملز یکه رتبه بند افتندی ی( شواهد1993) . بارکر و هولدزورث؟ریخ ایاست  دینظارت بر بانک ها مف ایآ

در مورد  یاز اطالعات عموم یا ردهگست فیپس از کنترل ط یشکست بانک، حت نیبا توجه به تخم
بانک ها، رتبه  یفعل طیشرا یابیارز ی( برا1999و لوپز ) رتلی. همناسب استو عملکرد بانک ها،  تیوضع
 یدر رتبه بند اقالم مالیکه  به نتیجه این دست یافتندقرار دادند. آنها  یرا مورد بررس کملزگذشته  یها
، ثابت شده است که بنابرایندهد.  یرا ارائه م یشتریبانک ها اطالعات ب یکنون طیدرباره شرا کملز یها

 .بانک ها است تینظارت بر وضع یروش مؤثر برا کی، کملز یها یرتبه بند ارایه شده در اطالعات

کی در ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک های فعال در نظام بان به( 1396ارضاء و قاسم پور )
 6چارچوب مدل کملز پرداختند. به این منظور مولفه های سنجش کارآمدی، سالمت و ثبات بانک ها در 
حوزه شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ضریب اهمیت هر کدام از این عوامل با 

ی فعال در بازار سرمایه بر استفاده از نظرات خبرگان صنعت بانکداری تعیین شده و در ادامه بانک ها
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 - Office of the Comptroller of the Currency (OCC) 

2
 - Capital Adequacy 

3
 - Asset Quality 
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-1390مبنای مقادیر شاخص های استخراج شده از صورتهای مالی حسابرسی شده پنج سال اخیر )
( و تکنیک آراس رتبه بندی شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق آنها نشان می دهد به ترتیب 1394

رد مطلوبتری نسبت به سایر بانک های بانک های خاورمیانه، پاسارگاد، قوامین، کارآفرین و سینا عملک
 مورد مطالعه داشته اند.

( در بررسی سیستم رتبه بندی نظارتی بر اساس الگوی کملز، شناسایی مهمترین 1397احمدیان )
عوامل موثر بر احتمال رخداد هر رتبه، استخراج ریسک ناشی از هر متغیر مستقل و استخراج احتمال 

حاصل از بررسی مدل ارایه شده توسط وی، بیانگر این است که متغیرهایی  رخداد هر رتبه پرداخت. نتایج
نظیر نسبت مطالبات غیر جاری به کل دارایی ها، سن بانک، نسبت هزینه های غیربهره ای به کل 
دارایی ها، سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به کل دارایی ها و نرخ ارز رسمی رابطه مثبت با کاهش رتبه 

د و متغیرهایی نظیر تسهیالت اعطایی به کل دارایی های درآمدزا، نرخ رشد سپرده، اندازه بانک ها دار
بانک، تسهیالت اعطایی بخشی، بازده نقدی در بازار سرمایه، و رشد تولید ناخالص داخلی دارای رابطه 

 منفی با کاهش رتبه بانک ها هستند. 

ط ضعف و قوت سیستم کملز پرداخت تا ( در پژوهشی کاربردی به شناسایی نقا2011اوین دن  )
تعیین کند که آیا چارچوب کملز نقش حیاتی در نظارت بانکی ایفا می کند. یافته های پژوهش نشان می 
دهد مدل کملز به عنوان رتبه بندی استاندارد شده بین المللی به دلیل انعطاف پذیری بین ناظران درونی 

ست. همچنین این مدل هنگام سرمایه گذاری در سهام بانک ها و بیرونی از محبوبیت باالیی برخوردار ا
به سرمایه گذاران کمک می کند تا با درک بهتر موقعیت مالی و نقاط ضعف و قوت بانک ها، تصمیمات 
دقیق تر و به موقع تری بگیرند. عالوه بر آن به دلیل مقبولیت آن به عنوان استاندارد بین المللی رتبه 

 مشارکت های خارجی به بانک ها کمک می کند. بندی به تسهیل جذب

( شاخص سبز را به سیستم رتبه بندی کملز اضافه کردند تا از 2019لیو جوانژی و همکاران )
عملیات تجاری موسسات مالی ارزیابی جامع تری انجام دهند. این پژوهش کملز را به دنبال الزامات اخیر 

ری و به منظور ارزیابی رقابت پذیری آنها طراحی کرده دولت چین برای توسعه پایدار بانک های تجا
است. آنها از شاخص های کمی برای اندازه گیری اثر زیست محیطی بانک ها )مفهوم توسعه سبز( 
استفاده کردند. نتایج تحقیق در مقایسه با سیستم رتبه بندی کملز نشان داد که رتبه بانک های دولتی در 

اعتباری سبز )مانده اعتبارات در بخش محیط زیست به کل مانده نتیجه ارزیابی با شاخص های 
 تسهیالت( نسبت به دیگر بانک ها افزایش معناداری خواهد یافت.

، 2001 هیو فور 2000نوامبر  مالی دراز زمان بحران کنند مطرح می( 2011دینسر و همکاران )
 یسع روی داده است. نظام بانکی هیترک یبانک ساختار ژهیبه و یمهم در بخش مال یساختار رییتغ کی

. عالوه کندنظر  دیتجد یدر بخش بانک یو نظارت مال ینظارت بانک یساختار ینامه ها نییآ داشته است
مقررات و بحران  لیبه دل ی، واکنش بخش بانکوطهمرب رییدر روند تغ یعملکرد حوزه بانک این بر

مطالعات  نکهیا رغمیشده است. عل لیقابل توجه تبد لیموضوع تحل کی، به 2008 یجهان یاقتصاد
 لیو تحل هیاز انواع مهم تجز یکیکه  کملز یوجود دارد، نسبت ها یعملکرد بانک یابیدر مورد ارز یادیز
 جیاست که منعکس کننده نتا یمهم یاست، شامل پارامترها ینکعملکرد در بخش با یابیارز یبرا
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بعد از  دهد که( نشان می2011اهد بود. مطالعه دینسر و همکاران )در این کشور خو یعملکرد بخش بانک
ی در و خارج داخلیو  ی، خصوصیدولت یاز نظر عملکرد بانک ها ی، تحوالت مثبت2008و  2001بحران 
 نیاز جمله اصالح قوان ی، مقررات مختلف2001مشاهده شده است. به خصوص پس از بحران سال ترکیه 
 جادیا یبانک یابیبر بخش بازار یمهم راتیمؤثر و کارکردها تأث یخل، کنترل داهیسرما تیکفاحد، یبانک

در سال  یدر طول بحران جهان یدر بخش بانک یمال ینسبت ها و نیز نامه ها نییآ بررسیکردند. با 
 یکه برا نسبت کفایت سرمایهحاصل شده است. ی زیآم تیموفق جیکه نتا دهنده آن استنشان  ،2008
تحت  یشده است، به موازات تحوالت کالن اقتصاد نییبحران تع ازربوط به بانک ها پس م یها سکیر
بخش  ینشان داد که به طور کل تیوضع نیبود. ا ری، متغ٪8رد باالتر از نسبت ادر مو یبانک قوانین طیشرا
 یها ییدارا یگذار هی، سرمانی. عالوه بر ادکن یفراهم م سکهایدر برابر ر یکاف هیسرما هیترک یبانک
 .است افتهی شیافزا یدولت یبانک ها مدیریتها تحت  ییدر کل دارا یمال

 روش تحقیق 

در این تحقیق ابتدا، متغیرهای مرتبط به مدل رتبه بندی کملز براساس مطالعات گذشته )نظیر 
استخراج شده است. پس از  (2019و همکاران  یجوانژ ویل ،2011، اوین دن 2011دینسر و همکاران 

جمع آوری داده های مالی مرتبط به شاخص های شش گانه فوق، اقدام به امتیازدهی به بانک ها در دو 
ی، تجاری و قرض و توسعه ا یخصصسطح بانک های دولتی و خصوصی و نیز تفکیک آنها )نظیر ت

براساس میزان دسترسی به  1397الحسنه( در بین اکثر بانک های موجود در نظام بانکی کشور در سال 
های حاصل به منظور افزایش صحت و قابلیت اتکای نتایج تحلیل دادهاطالعات آنها پرداخته شده است. 

( باید قبل از کملزها )در قالب نسبت های مالی تعریف شده در شش حوزه مدل از صورت های مالی بانک
استاندارد سازی داده ها کمک می کند که اهمیت آنها به انجام هرگونه تحلیل، داده ها را استاندارد نمود. 

واحد اندازه گیری شان بستگی نداشته باشد، در نتیجه در مواردی مانند داده کاوی و تحلیل داده های 
چند متغیره از داده های استاندارد شده استفاده می شود. یکی از معروفترین روش های نرمال کردن داده 

 MinMaxNormalizationها در یک بازه مساوی نسبت به یکدیگر( روش ها )قرار دادن داده 
 است که برای تبدیل بازه ها به بازه صفر تا یک با فرمول زیر انجام می شود:

z =
𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

xmax − xmin
 

X.عددی که می خواهیم نرمال شود : 
Xminکمترین عدد در آن مجموعه داده : 
Xmaxبیشترین عدد در آن مجموعه داده : 

Zعدد نرمال شده در بازه صفر تا یک : 
است.  1اولین اقدام قبل از شروع پردازش داده ها، تشخیص داده های پرت و جداسازی آن ها

وجود داده های پرت باعث می شود تا ارتباط بین دو متغیر از بین برود. روش های گوناگونی برای 
ارک اول و سوم استفاده شده است. به تشخیص داده های پرت وجود دارد. در این تحلیل از روش چ

                                                           
1
 - Outlier Detection 
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چارک اول و سوم محاسبه و سپس از همدیگر کسر  Quartileنحوی که در اکسل با کمک فرمول 
% حد وسط و چارک سوم بعالوه 150شده تا حد وسط داده ها مشخص شود. سپس چارک اول منهای 

ه ای که از حدباال و حدپایین خارج % حد وسط به ترتیب به عنوان حدپایین و حدباال تعیین و هر داد150
حوزه، داده های نرمال  6باشد به عنوان داده پرت شناسایی و حذف شده است. در گام بعدی در هریک از 

شده بین صفر تا یک برای هر نسبت مالی بر اساس اهمیت و میزان قدرت توصیف کنندگی آن، ضریب 
بازه صفر تا یک حاصل شود. سپس بازه به پنج گرفته تا برای بانک در هر حوزه، یک عدد واحد در 

( تقسیم می شود؛ و با حرکت از صفر به سمت یک رتبه هر بانک از پنج 0.2قسمت مساوی )با فاصله 
)ضعیفترین( به یک )قویترین( میل می کند. در نهایت با توجه به ضرایب استاندارد متداول جهانی تعیین 

%، 15%، سودآوری 25%، توانایی مدیریت 20  ، کیفیت دارایی%20)کفایت سرمایه شده برای هر حوزه 
حوزه محاسبه می شود  6(، رتبه کلی هر بانک در مجموع %10%، حساسیت به ریسک بازار 10نقدینگی 

و متناسب با بازه های تعریف شده در الگوی بین المللی به شرح جدول زیر وضعیت بانک تعیین و 
 (.2011الزم مشخص می شود)دن ،اقدامات احتیاطی و هشدار های 

 
 

 
 
 
 

 تفسیر بندی تحلیل رتبه بندی رتبه  بازه بندی رتبه

 ترین است. از همه لحاظ مناسب قوی 1.4 - 1.0 1

 مطلوب است اما برخی نقاط ضعف مشخص دارد. بخش رضایت 2.4 - 1.5 2
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 کملز(، بررسی رتبه بندی ترکیبی 1نمودار)

 
 (2011کملز )دن ، مدل مبنای آن بر مختلف اجزای تفسیر و بندی رتبه تحلیل  نحوه (1جدول )

 

بندی انجام شده توسط بانک مرکزی  بانک های فعال در صنعت بانکداری )طبق گروه به منظور ارزیابی

بانک های دولتی تجاری  -1اطالعات موجود در سایت بانک مرکزی، بخش نظارت بر بانک ها:  –

بانک های دولتی تخصصی و توسعه ای )بانک های توسعه  -2)بانک های ملی، سپه و پست بانک( 

بانک های غیردولتی تجاری )بانک های  -3صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی( 

ادرات، تجارت، رفاه، سینا، اقتصاد نوین، آینده، دی، سرمایه، پارسیان، خاورمیانه، کارآفرین، ملت، ص

بانک های غیردولتی قرض الحسنه )بانک قرض الحسنه مهر ایران( در چهار گروه  -4پاسارگاد و سامان( 

 ایه شاخص تخصصی معرفی مالی نسبت های کمک با بر حسب نوع مالکیت و فعالیت همگن شده و

بندی شده است. شاخص حوزه اصلی مدل کملز ارزیابی و رتبه 6بانکی، امتیازدهی و بر مبنای  سالمت

 های ارزیابی سالمت مالی بانک های کشور استفاده شده در تحلیل به شرح زیر است:

 کفایت سرمایه -1

قدرت داخلی بانک است و  سرمایه حداقل به مربوط مقررات با موسسه مالی یک انطباق سرمایه، کفایت

را برای مقاومت در برابر زیان ها در طول بحران های مالی آشکار می کند. همچنین مقدار سرمایه الزم 

 موسسات سرمایه موقعیت ارزیابی برای پوشش دارایی های ریسکی را اندازه گیری می کند. ناظرین با

  .کنندمی تعیین را رتبه مالی،

 مدیریتی همراه است که به توجه نظارتی نیاز دارند.با برخی نقاط ضعف مالی، عملیاتی یا  بخشکمتر از رضایت 3.4 - 2.5 3

 ای دارد. کننده نقاط ضعف مالی جدی و نگران ناکارآمد 4.4 - 3.5 4

 دارای نقاط ضعف مالی بحرانی )شدید( است که ممکن است به ورشکستگی موسسه منجر شود. به شدت ناکارآمد 5.0 - 4.5 5
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های تعیین شده توسط کمیته نظارت بانکی بال برای مهمترین نسبتیکی از : نسبت کفایت سرمایه

های بانک تا چه حد در سبد مناسبی دهد دارایینشان می. این نسبت ستا سالمت مالی بانک ها سنجش

 )با اتکا به مبلغ سرمایه موجود(،احتمالی  برابر بحران های درآن پذیری گذاری شده و انعطافسرمایه

نسبت کفایت سرمایه  .استگذاران تا چه میزان های احتمالی و حفاظت از منافع سپردهتقابل با زیان

دستورالعمل  6عبارتست از سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون بر ریسک. این نسبت طبق ماده 

محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 

درصد باشد. در محاسبه این نسبت در قیاس با دستور العمل قبلی  8ی بایست حداقل م 23/3/1396

( عالوه بر تغییر ضرایب ریسک، در مخرج کسر دارایی های موزون عالوه بر 25/11/1382)مصوب 

 ریسک اعتباری ریسک بازار و عملیاتی نیز اضافه می شوند. 

رین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام: یکی از مهمتنسبت 

مالی مورد نیاز است که می توان آن را از طریق سهامداران و یا اعتبار دهندگان تامین کرد. ساختار 

سرمایه یا نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام که آن را اهرم مالی نیز می نامند همواره مورد توجه 

بهینه سرمایه موجب حداقل نمودن هزینه تامین مالی یا هزینه سرمایه و به تحلیلگران بوده است. ساختار 

 تبع آن افزایش ارزش سهام، قیمت سهام و ثروت سهامداران می گردد.

 کیفیت داراییها-2

بانک ها باید در مورد نحوه تخصیص منابع مالی سپرده گذاری شده نزد خود تصمیم بگیرند. این تصمیم 

احتمال نکول و واخواستی های آن را تعیین می کند. بانک مرکزی ایاالت سطح ریسک اعتباری و 

متحده برای بررسی کیفیت دارایی بانک ها از بُعد تسهیالت، پنج معیار را معرفی می کند که عبارتند از: 

( 3( وثیقه: کیفیت دارایی های پشتوانه تسهیالت. 2( ظرفیت: توانایی پرداخت تسهیالت گیرندگان. 1

( سرمایه: تفاوت بین دارایی ها و 4: اوضاع و احوال و شرایطی که نیاز به آن وام را پدید می آورند. شرایط

( خصلت: تمایل تسهیالت گیرندگان به پرداخت وام ها که بوسیله 5بدهی های تسهیالت گیرندگان. 

و همکاران،  سابقه اعتباری و پرداخت های گذشته آنها در مورد وام ها سنجیده می شود )بزرگ اصل

ها جنبه ای مهم برای ارزیابی درجه استحکام مالی بانک است. مهمترین هدف  دارایی (. کیفیت1395

برای اندازه گیری کیفیت دارایی ها تعیین ترکیب دارایی های غیر سودآور و منجمد به عنوان درصدی از 

 بیان می کند.  کل دارایی ها می باشد. کیفیت پرتفوی اعتباری توان سودآوری بانک را

میزان عدم موفقیت بانک در که این نسبت  :(NPL) به کل تسهیالت 1نسبت تسهیالت غیر جاری

از تقسیم مانده تسهیالت غیرجاری بانک بر  کندی )منابع مصرف شده( را بیان مییوصول تسهیالت اعطا

کل مانده تسهیالت جاری و غیرجاری حاصل می شود. و نشان دهنده کیفیت اعتبارسنجی مشتریان و 

 میزان انحراف منابع است. 

                                                           
1
 -Non-performing loans(NPL) 
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با توجه به پیامدهای منفی رشد مطالبات معوق در شبکه بانکی )که معلول نبود سیستم های اعتبارسنجی 

و حقوقی و یا ناکارآمدی و اثربخشی ضعیف آن در بانک ها است( از جمله افزایش مشتریان حقیقی 

هزینه مطالبات مشکوک الوصول و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده پول، کاهش سودآوری و بازده 

صاحبان سهام و به تبع آن ارزش و قیمت سهام بانک ها، کاهش سرمایه نظارتی و به تبع آن کاهش 

رمایه که منجر به افزایش مخاطرات سپرده گذاران می گردد، نسبت تسهیالت غیر جاری نسبت کفایت س

 به کل تسهیالت از اهمیت باالیی برخوردار است.

به دلیل نبود یکنواختی در سرفصل و طبقه بندی کردن مطالبات از دولت در صورت های مالی بانکها و  

 لبات از صورت و مخرج کسر حذف گردیده است.به منظور افزایش مقایسه پذیری داده ها، این مطا

عمده بانک های مورد تحلیل سیستم مناسبی که امکان تهیه گزارش مبلغ تسهیالت امهالی در همچنین 

هر سال، تعداد دفعات امهال و کنترل و نظارت بر صحت طبقه بندی در صورت عدم اجرای مفاد توافق 

و یا گزارشگری و افشا الزم و کافی از این بابت ندارند. بنابراین  نامه امهال را داشته باشد، مهیا نکرده اند

با عنایت به بندهای شرط گزارشات حسابرسی نسبت محاسبه شده، به میزان کافی توصیف کننده واقعیت 

 های موجود بانکها نیست.

لبات این نسبت از تقسیم مانده ذخیره مطا: به کل تسهیالتمطالبات مشکوک الوصول نسبت ذخیره  

مشکوک الوصول به مانده کل تسهیالت )به استثنای مطالبات از دولت که به دلیل داشتن تضمین نامه 

های احتمالی نیاز به احتساب ذخیره ندارند( بدست می آید؛ و بیانگر میزان کفایت ذخایر برای پوشش زیان

 ناشی از سوخت شدن تسهیالت است. 

ها نشان دهنده کسری ذخیره به عنوان مشکل اصلی و  بررسی بندهای شرط گزارش حسابرسی بانک

مشترک عمده بانک ها است. همچنین به دلیل عدم درج مبلغ کسری ذخایر در بندهای گزارش 

حسابرسی عمده بانک ها، امکان تعیین درصد شاخص قابل اتکا وجود ندارد. عالوه بر آن عدم نظارت 

د سازی ذخایر در شعب بانکها موجب شده در مواردی مناسب و سیستمی به سازوکار ذخیره گیری و آزا

که به دلیل عدم رعایت پیش شرط امهال می بایست مانده تسهیالت به طبقه قبل از امهال منتقل گردد 

با آن مشابه تسهیالت جدید برخورد شده و از طبقه جاری به سررسید گذشته، معوق و .... منتقل می شود 

اطالعات و آزاد سازی ذخایر می گردد. بنابراین رویه فعلی طبقه بندی که منجر به گمراه کننده شدن 

دارایی های اعتباری در بانک ها از جمله سازوکارهای غیرشفاف امهال، ارزیابی وثایق و نامشخص بودن 

 آثار برآوردی کسری ذخایر باعث ایجاد محدودیت هایی می شود که نتایج تحلیل را مخدوش می سازد.

ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول و آزاد سازی آن در یک دهه گذشته به عنوان نحوه احتساب 

یکی از مهمترین اقالم تعهدی، ابزار مدیریت سود در بانک ها بوده است. عدم رعایت دستورالعمل بانک 

مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی های اعتباری، امهال، آزادسازی ذخایر و ارزیابی وثایق، با 

یهات غیر منطقی و حرکت به سمت عدم شفافیت موجب شده تحلیل نسبت فوق از قدرت توصیف توج

 کنندگی باالیی برخوردار نباشد.
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های ریسک اعتباری است یکی از شاخص این نسبت که به عنوان: هانسبت تسهیالت به کل دارایی

نسبت حاصل تقسیم جمع . این استبانک ها گری های واسطهمیزان تمرکز بر فعالیت نشان دهنده

تسهیالت اعطایی در بخش دولتی و غیر دولتی به جمع کل داراییها است. در صورت وجود سیستم 

اعتبارسنجی مناسب در بانک ها با افزایش این نسبت انتظار افزایش بازده عملیات بانکداری وجود خواهد 

خواهد بود. با توجه به اینکه مطالبات از داشت و نشان دهنده استفاده بهینه از منابع موجود و در اختیار 

دولت عمدتا به صورت تکلیفی و دستوری در دستور کار بانک ها قرار می گیرد به دلیل یکنواختی ارزیابی 

 کارامدی سیاست های اعتباری بانک ها در نسبت لحاظ نشده است.

  مدیریت توانایی-3

. ی سنجدم یو سپس واکنش به استرس مال ییرا در شناسا مالی موسسه کی ییتوانا ت،یریمد ییتوانا

 یبستگ ی مدیریتداخل های و کنترل یحوزه عملکرد مال ،کسب و کار یاستراتژ تیفیطبقه به ک نیا

توانایی مدیریت، توان مدیر عامل و هیات مدیره برای شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسک دارد. 

آیی و سالمت عملیات در انطباق با قوانین و مقررات قابل اجرا است. فعالیتهای بانک و اطمینان از کار

 عوامل موثر بر رتبه توانایی مدیریت به شرح زیر است:

از جمع کل منابع در اختیار بانک ها به استثنای قسمتی از آن که صرف دارایی ثابت، : نسبت بازده فعالیت

های مابقی )دارایی، شودمی نگیش ریسک نقدیسپرده قانونی نزد بانک مرکزی و وجوه نقد برای پوش

و اوراق مشارکت ها  در سهام شرکت گذاریسرمایه وسودآور( در قالب دو گروه اصلی اعطای تسهیالت 

رسد که کیفیت و کارایی مدیریت از طریق حداکثر کردن بازده منابع تخصیص یافته در این به مصرف می

 شود. دو بخش ارزیابی می

گذاری ها به جمع این نسبت از تقسیم سود حاصل از سرمایه :فعالیتهای شرکت دارینسبت بازده 

از ضعف های این نسبت عدم توجه به بازده حاصل از  .شودگذاری های انجام شده محاسبه میسرمایه

افزایش قیمت سهام سرمایه گذاری های انجام شده و وابسته بودن به سیاست های تقسیم سود و تمرکز 

عالوه بر آن رویه نگهداری سرمایه گذاری )روش های مبتنی بر . تقسیمی استبازده ر روی صرف ب

روش های مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی( بر صورت و مخرج کسر این نسبت اثر  -ارزش بازار

مستقیم دارد؛ و بانک هایی که از روش های مبتنی بر ارزش بازار استفاده می کنند در صورت صعودی 

قیمت سهم، به دلیل شناسایی درآمد اضافه ارزش سهم مانده سرمایه گذاری هایشان به طرفیت  بودن

 درآمد اضافه ارزش، افزایش یافته که قابلیت مقایسه پذیری آنها را کاهش می دهد.

به دالیل مختلف از جمله بهینه نبودن پرتفوی سهام، ناکارآمدی مدیران منصوب در شرکت های تابعه، 

ی کالن دولتی از جمله خصوصی سازی از طریق رد دیون و یا فروش شرکت به بانک ها با سیاست ها

هدف حفظ غیر مستقیم مدیریت آن ها و یا تملیک اجباری و عدم فروش شرکت ها ظرف یک بازه 

زمانی مشخص پس از تملیک منجر به تغییر مسیر فعالیت بانک ها از واسطه گری مالی به بنگاه داری 
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ت. با توجه به چالش های حقوقی و کارگری این شرکت ها و ساختار راهبری شرکتی ضعیف گردیده اس

 به ویژه در بانک های دولتی این رویه منجر به تضعیف توان عملیاتی بانک ها شده است. 

به کسر سود حاصل از )این نسبت از تقسیم کل درآمدهای عملیاتی : های بانکداری فعالیتنسبت بازده 

ارزیابی واقع د. شومحاسبه می (گذاری هابه کسر سرمایه)های سودآور به جمع دارایی (اریگذسرمایه

بینانه از بازده فعالیت واسطه گری مالی بانک ها از طریق مقایسه این نسبت در سنوات مختلف و در بین 

 بانک های مختلف شبکه بانکی حاصل می شود. 

هیالت غیر جاری بین بانک ها )به دلیل محتمل نبودن نبود چارچوب یکنواخت شناخت درآمد بابت تس

ورود وجه نقد( که در برخی از بانک ها موضوع بند شرط گزارش حسابرس شده است )طبق دستورالعمل 

شناخت درآمد بانک مرکزی، شناسایی درآمد از ابتدای ورود تسهیالت به طبقه معوق تنها در شرایطی 

وندگی باال دریافت شده باشد(، منجر به عدم یکنواختی در سطح مجاز است که وثایق ارزنده با نقدش

شبکه بانکی و شناسایی سودهای بی کیفیت گردیده است که زمان تبدیل آن به وجه نقد واقعاً نامشخص 

 و مبهم است.

دهد که به طور متوسط هر یک از کارکنان بانک چه مقدار این نسبت نشان می کارکنان:کارایی  نسبت 

این نسبت از تقسیم جمع درآمد سود و کارمزد تسهیالت اعطایی بر  .اندرای بانک ایجاد نمودهدرآمد ب

 تعداد کارکنان بانک به دست می آید. 

های دولتی به  یکی از دالیل ضعیف بودن شاخص های سرانه مرتبط با کارکنان و تعداد شعب در بانک

فای مسئولیت های اجتماعی و ارائه خدمات به دلیل الزامات و سیاستهای کالن دولت بوده که جهت ای

مناطق محروم و در برخی موارد فاقد توجیه اقتصادی، از جمله مناطق روستایی، اقدام به تاسیس شعب 

کرده اند و به راحتی امکان تعدیل شعب و کارکنان توسط مدیران بانک های دولتی وجود ندارد. در برخی 

نوان معیار مسئولیت پذیری اجتماعی بانک ها با امتیاز مثبت پژوهش های خارجی شعب روستایی به ع

 لحاظ شده است.

سهم که حاصل تقسیم هزینه های کارکنان به تعداد آنها است؛ این نسبت کارکنان: سرانه هزینه  نسبت

  .دهدنشان می کارکنانای ههر یک از کارکنان را به طور متوسط از هزینه

دهد که به طور متوسط به ازای هر یک از نشان می نسبتاین  :سرانه جذب سپرده کارکنان نسبت

 .کارکنان چه میزان سپرده جذب شده است

که از تقسیم جمع سپرده ها به تعداد شعب حاصل می شود،  نسبتاین : سپرده شعبسرانه جذب  نسبت 

به عنوان  و دهد که به طور متوسط به ازای هر یک از شعب چه میزان سپرده جذب شده استنشان می

 یکی از شاخص های کلیدی کارایی بانک شناخته می شود. 
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: این نسبت از تقسیم دارایی های ترازنامه موزون نسبت داراییهای موزون بر حسب ریسک به کل داراییها

شده بر حسب ریسک طبق دستور العمل نظارتی مربوط، بر جمع کل دارایی ها بدست می آید و بررسی 

 زان ریسکی بودن دارایی ها و سطح ریسک سبد دارایی ها در سنوات مختلف است.روند آن بیانگر می

  سودآوری-4

بانک به بازده مناسب  کیدر بلندمدت را مدنظر دارد.  طیدر تداوم شرامالی موسسات  ییتواناآوری، سود

درآمدها،  یداریپا در این مولفهدارد تا بتواند عملکرد خود را توسعه داده و رقابت خود را حفظ کند.  ازین

مورد توجه  یسخت اقتصاد طیدر شرا ندهیآ یدآورسو انداز و چشم سود خالص هی، حاشها ییبازده دارا

 و مستمر بیشترین اهمیت را دارد. یاصل ناشی از فعالیت های ، سودآوریسود یابی. هنگام ارزاست

در قالب این  هاعملیاتی بانکدهی مهمترین عامل زیاننسبت درآمد تسهیالت به هزینه سود سپرده: 

-های گران قیمت، عدم رعایت دستورالعملتامین منابع از محل سپرده .نسبت قابل تحلیل و اثبات است

های مختلف )از جمله دار به روشهای مدتهای نظارتی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود سپرده

ون تکریم مشتریان که نرخ سود های ویژه همچپرداخت کل سود سال در زمان افتتاح سپرده و طرح

منجر به فزونی هزینه منابع به نرخ سود تسهیالت  های بانک مرکزی است(سپرده آن باالتر از بخشنامه

 اعطایی )درآمد بانک( گردیده است.

نسبت سود عملیاتی به درآمد کارمزد و تسهیالت: این نسبت نشان دهنده میزان سود عملیاتی حاصل 

آمد کسب شده توسط بانک است. نسبت فوق بازدهی هر بانک قبل از کسر هزینه شده از هر واحد در

 منابع غیر بهره ای )عمدتاً هزینه های مالی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول و....( را نشان می دهد.

 محل از سودآوری در بانک موفقیت دهنده نشان نسبت : ایناعطایی تسهیالتبه نسبت درآمد کارمزد 

 کل به نسبت کشور بانکی شبکه در کارمزدی های فعالیت درآمد سهم است، کارمزدی هایفعالیت 

 اعطای از حاصل درآمدهای از بانک رویکرد تغییر بنابراین .(درصد 7 میانگین)است  بوده ناچیز درآمدها

 ضروری سودآوری افزایش جهت بانکی متنوع خدمات از حاصل کارمزد درآمدهای به( مشاع) تسهیالت

 .رسد می نظر به

سود خالص از مهمترین سنجه های ارزیابی عملکرد از منظر  نسبت سود خالص به کل داراییها:

سهامداران است. این نسبت میزان سود خالص حاصل از هر واحد دارایی تحصیل شده توسط بانک را 

 نشان می دهد.

گهداشتن رشد درآمد افزون بر این نسبت توانایی مدیریت به ن داراییها: کل به عملیاتی سود نسبت

افزایش هزینه ها را اندازه گیری می کند و نشان می دهد مدیریت به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده 

 در دارایی ها، توانایی ایجاد چقدر سود ناشی از عملیات را دارد. هرچه این نسبت باالتر باشد بهتر است.
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شان دهنده کارایی سود می باشد و میزان توانایی تحصیل این نسبت ن کل هزینه ها: به درآمد نسبت کل

 درآمد به ازای هر واحد هزینه تحمل شده توسط بانک ها را نشان می دهد.

 نقدینگی -5

تواند منجر به ای برخوردار است، زیرا فقدان سرمایه نقدی میبرای بانک ها، نقدینگی از اهمیت ویژه

عنوان خطر عدم تحقق نیازهای جاری یا آینده جریان نقدینگی شود. ریسک نقدینگی به  1هجوم به بانک

  وقفه موسسات مالی به منظور اطمینان از انجام بی بدون تاثیرگذاری بر کارهای روزانه تعریف شده است.

 عملیات تجاری باید وضعیت نقدینگی مناسبی را حفظ کنند. 

مدت این نسبت ها و وجوه کوتاهار بودن سپردهبا توجه به فر: مدتنسبت وجه نقد به سپرده و وجوه کوتاه

مدت و بدون سررسید های کوتاهپذیری بانک در بازپرداخت سپردهمیزان ریسک نقدینگی و توان انعطاف

با توجه به اینکه اطالعات د. شودهد. افزایش این نسبت منجر به کاهش ریسک نقدینگی میرا نشان می

ط به مقطع روز پایان سال است به منظور تحلیل دقیقتر نیاز به مبنای جداول تحلیلی این بخش مربو

اطالعات میانگین هفتگی و ماهانه وجود دارد که قابلیت استخراج و مقایسه بین بانکی از طریق 

صورتهای مالی حسابرسی شده وجود ندارد، لیکن اطالعات موجود در کنار سایر نسبت های این بخش 

 برای خواننده فراهم نماید.می تواند دید مناسب تری را 

-ایفای به موقع تعهدات سپردهو  به منظور کاهش ریسک نقدینگی: هانسبت تسهیالت به کل سپرده

های جذب شده صرف اعطای تسهیالت % سپرده80گذاران طبق توصیه ناظران بانکی معموال حداکثر تا 

نقد جهت پاسخگویی آنی نزد بانک مرکزی و وجه سپرده قانونیگردد و مابقی در قالب به متقاضیان می

 . شودگذاران در بانک نگهداری میسپردهبه 

نشان این نسبت است. های ارزیابی ریسک نقدینگی بانک ها از شاخص: هاداراییهای آنی به کل دارایی

ت در میانگین این نسب .استپذیری سریع بانک در قبال پاسخگویی تعهدات مشتریان انعطاف دهنده

درصد بوده است. هر چند نگهداری مقدار مناسب نقدینگی جهت پاسخگویی به  9شبکه بانکی کشور 

تقاضای سپرده گذاران و سایر نیازهای بانک ضروری است، ولی نگهداری وجه نقد مازاد کارایی بانک در 

 کسب بازده و سودآوری آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

 حساسیت به ریسک بازار -6

کاالها،  متیبهره، ق یها نرخ راتییمانند واکنش نسبت به تغ بانک هانوسانات بازار بر  ریتاث ت،یاسحس

دو بانک ممکن است از منظر پنج حوزه قبلی کملز است.  رهیو غ سهام ،یخارج یها ارز  مبادله ینرخ ها

آن بر هر کدام متفاوت آثار  .مشابه باشند ولی وقتی شرایط بازارهای مالی کشور دچار تغییرات می شود

مربوط به حساسیت نسبت به ریسک بازار است. متغیرهای  است. آخرین حوزه ارزیابی در مدل کملز

                                                           
1
 - bank run 
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کلیدی ریسک بازار از جمله نرخ بهره، نرخ ارز، نوسانات بازار سرمایه )پرتفوی سرمایه گذاری بورس بانک 

هد. بانک های حساس در دوران گذار و ها( به شدت صورتهای مالی بانک ها را تحت تاثیر قرار می د

تغییر شرایط اقتصادی احتماال با مشکالت بیشتری روبرو خواهند بود. حساسیت به ریسک بازار منعکس 

کننده درجه ای است که تغییرات نرخ های بهره، نرخ های ارز خارجی، قیمت های کاال یا قیمت های ارز 

ه موسسه مالی اثر گذارند. برای اکثر بانک ها، ریسک بازار می تواند به طور معکوس بر در آمد یا سرمای

 در درجه اول منعکس کننده قرار گرفتن در معرض تغییر نرخ بهره است.

این نسبت از حاصل تقسیم پایه:  سرمایه به بهره نرخ به حساس های بدهی و داراییها تفاوت نسبت

سرمایه پایه بانک محاسبه می شود. سرمایه شکاف بین دارایی ها و بدهی های حساس به نرخ سود به 

پایه همواره به عنوان شاخصی جهت ارزیابی رعایت نسبت های احتیاطی استفاده شده است و میزان 

متغیرهای مورد بررسی از درصدی از سرمایه پایه نباید تجاوز نماید. ناظرین بانکی درصد مطلوبی برای 

ر نوسانات در نسبت های تعریف شده در حوزه ریسک کمتر این نسبت معرفی نکرده اند؛ لیکن هرچه قد

 باشد بانک ها رتبه بهتری احراز می نمایند.

باالتر بودن این نسبت نشان دهنده ریسکی  داراییها: کل به بهادار اوراق در گذاری سرمایه مانده نسبت

ر نرخ بهره و با سایر بودن دارایی های بانک است. این شاخص درصد تغییر در پرتفوی سهام با تغییر د

مولفه های بازار را نیز توصیف می کند. در مقررات نظارتی بانک مرکزی در خصوص حدود سرمایه 

درصد سرمایه پایه  20گذاری اشاره شده که مجموع سرمایه گذاری های موسسات اعتباری نباید از 

بانک ها منفی شده و برخی دیگر نیز موسسه اعتباری تجاوز نماید. با توجه به اینکه سرمایه پایه برخی از 

به دلیل زیان دهی رو به صفر میل می کند؛ نسبت سرمایه گذاری ها به سرمایه پایه معنادار نبوده و مورد 

استفاده قرار نگرفته است. در خصوص نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی ها، شاخص استاندارد تعریف 

به منزله ریسک کمتر می باشد در جدول رتبه بندی رتبه بهتری نشده لیکن باتوجه به اینکه عدد پایینتر 

 به آن تخصیص داده شده است.

ریسک سهام زیان احتمالی ناشی از تغییرات قیمت  پایه: سرمایه به سهام خطر معرض در ارزش نسبت

 سهام پرتفوی بانک است که می تواند به صورت سیستماتیک یا غیرسیستماتیک باشد. یکی از مهمترین

 روش های سنجش ریسک بازار مدل ارزش در معرض خطر است.

به زیان احتمالی ناشی از تغییرات نرخ ارز که می تواند سرمایه و پایه:  سرمایه به ارزی باز وضعیت نسبت

درآمد بانک را تحت تاثیر قرار دهد ریسک نرخ ارز می گویند. سرمایه الزم برای پوشش ریسک نرخ ارز 

مرکزی از طریق روش استاندارد مبتنی بر وضعیت باز ارزی برآورد شده است. طبق طبق نمونه بانک 

درصد سرمایه پایه  35بخشنامه بانک مرکزی حد مجاز وضعیت باز مثبت تمامی ارزها حداکثر به میزان 

درصد باشد موسسه اعتباری منوط  8موسسه اعتباری است. در مواردی که نسبت کفایت سرمایه باالتر از 

درصد( می تواند  40درصد باالتر از حد مجاز تعیین شده ) 5تایید بانک مرکزی حداکثر به میزان به 

 برخوردار گردد.
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 نتایج تحلیل آماری

در این بخش به بررسی امتیازهای دو گروه بانک های دولتی و خصوصی براساس گروه نسبت های کملز 

بین بانک های دولتی و خصوصی به  (، مشخص شده است که2پرداخته شده است. براساس جدول )

و شاخص کیفیت مدیریت در دو گروه بانک های  3.00و  2.25ترتیب با میانگین امتیاز کیفیت دارایی 

، تفاوت معناداری بین دو شاخص فوق وجود دارد. به طوری که در 3.10و  4.00فوق به ترتیب با میزان 

ر بانک های دولتی کیفیت دارایی ها مناسب تر ( و د=3.31tبانک های خصوصی کیفیت مدیریت بهتر )

 (. در مورد سایر شاخص های تفاوت معناداری مشاهده نشده است.=2.21tبوده است )

 ( مقایسه بین بانک های دولتی و خصوصی براساس شاخص های کملز 2جدول )

کفایت  تعداد بانک 

 سرمایه

کیفیت  کیفیت دارائیها

 مدیریت

 ریسک نقدینگی سود آوری

 بانک های دولتی

 بانک های خصوصی

 آماره تفاوت میانگین
t-stat 

Sig. (2-tailed)  سطح معناداری

های دولتی براساس نسبت های کملز پرداخته شده است. دربخش دوم به بررسی امتیازهای انواع بانک 

 -(، مشخص شده است که بین بانک های دولتی در دو گروه بانک های تخصصی 3براساس جدول )

تفاوت معناداری وجود  4.00و  3.2توسعه ای و بانکهای تجاری با میانگین امتیاز سودآوری به ترتیب 

صد اطمینان، معناداری است و سطح ریسک بانک های در90دارد. البته شاخص ریسک نیز در سطح 

 (.t=2.24توسعه ای است) -تجاری دولتی بیشتر از سطح ریسک بانک های دولتی تخصصی

 ( مقایسه بین بانک های دولتی براساس شاخص های کملز 3جدول )

کفایت  تعداد بانک بانک دولتی / انواع

 سرمایه

 ریسک نقدینگی آوریسود کیفیت مدیریت کیفیت دارائیها

 توسعه ای -دولتی تخصصی 

 دولتی تجاری

t-stat  آماره تفاوت میانگین

Sig.(2tailed)  سطح معناداری
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انواع بانک های خصوصی براساس نسبت های کملز پرداخته شده است. بخش سوم به بررسی رتبه 

(، از آنجایی که اکثر بانک های خصوصی از نوع تجاری هستند، نمی توان مقایسه ای 4براساس جدول )

بین آن ها انجام داد؛ اما مشخص است از بین شاخص های مورد بررسی، ریسک و کفایت سرمایه بانک 

 ن رتبه را به خود اختصاص داده است.های بخش خصوصی ضعیفتری

 

 کملز  یبراساس شاخص ها خصوصی یبانک ها نیب سهی( مقا4جدول )

/ خصوصی_بانک

 انواع

کیفیت  کیفیت دارائیها کفایت سرمایه تعداد بانک

 مدیریت

 ریسک نقدینگی سود آوری

 غیر دولتی تجاری

 غیر دولتی قرض الحسنه

 

( به بررسی انواع بانک های خصوصی و دولتی از نظر رتبه های ترکیبی کسب شده پرداخته 5در جدول )

 اکثرحاصله  جیطبق نتاشده و براساس سطح امتیازهای کسب شده، اقدام به رتبه بندی آنها شده است. 

در طبقه  ایو  یورشکستگ سکیر یدر طبقه ناکارآمد و دارا یتجار یدولت ریو غ یبزرگ دولت یبانک ها

منجر  آنها یکه ممکن است به ورشکستگ ؛( قرار دارندیبحران ینقاط ضعف مال یبه شدت ناکارآمد )دارا

ناکارآمد  یتواند تعداد بانک ها یمکه ادامه توضیح داده می شود(  )انجام پژوهش یها تیشود. محدود

 .دهد شیرا افزا
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 نسبتهای 

همگن 

 نسبتهای 

همگن 

 نسبتهای 

همگن 

 نسبتهای 

همگن 

 نسبتهای 

همگن 

 نسبتهای 

همگن 

 جمع 

کل امتیاز

20%20%25%15%10%10%100%

 قوی1

10.2020.4020.5010.1540.4040.402.05غیر دولتی تجاری

20.4020.4020.5020.3020.2050.502.30غیر دولتی تجاری

10.2020.4030.7510.1550.5050.502.50غیر دولتی قرض الحسنه

10.2020.4041.0030.4530.3040.402.75دولتی تخصصی و توسعه ای

30.6020.4030.7510.1550.5040.402.80غیر دولتی تجاری

30.6030.6030.7530.4530.3020.202.90غیر دولتی تجاری

40.8020.4030.7530.4530.3030.303.00دولتی تخصصی و توسعه ای

30.6020.4030.7530.4540.4040.403.00غیر دولتی تجاری

30.6030.6030.7530.4530.3040.403.10غیر دولتی تجاری

40.8020.4041.0030.4540.4010.103.15غیر دولتی تجاری

40.8040.8030.7540.6010.1050.503.55غیر دولتی تجاری

51.0030.6030.7530.4530.3050.503.60غیر دولتی تجاری

51.0020.4041.0030.4530.3050.503.65دولتی تخصصی و توسعه ای

51.0020.4041.0040.6020.2050.503.70دولتی تجاری

51.0030.6041.0040.6020.2030.303.70دولتی تخصصی و توسعه ای

51.0020.4041.0040.6030.3050.503.80دولتی تجاری

51.0020.4041.0030.4550.5050.503.85دولتی تخصصی و توسعه ای

51.0040.8030.7540.6020.2050.503.85غیر دولتی تجاری

51.0030.6041.0030.4540.4050.503.95غیر دولتی تجاری

51.0030.6051.2540.6030.3050.504.25دولتی تجاری

51.0051.0041.0050.7530.3050.504.55غیر دولتی تجاری

51.0051.0041.0050.7530.3050.504.55غیر دولتی تجاری

4
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 کملز یبراساس شاخص ها رتبه بندی ترکیبی بانکها( 5جدول )
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 محدودیت های پژوهش

های تحلیلی که ها و نسبتدر برخی از حوزه :شاخص مبنای استفاده شده برای امتیازدهی 

شاخص استاندارد مشخصی برای مبنا قرار دادن وجود ندارد از میانگین عملکرد بانک های کشور 

دهی استفاده شده که در مواردی کل بانک ها در یک شاخص، عنوان معیار امتیاز)شاخص صنعت( به 

عنوان شاخص، تقلیل یافته و منجر به بهتر جلوه اند، لذا میانگین اعمال شده بهعملکرد نامناسب داشته

که واقعیت امر کردن عملکرد بانک ها گردیده است )نقطه ضعف شاخص انتخابی برای ارزیابی( در حالی

 با استانداردهای جهانی فاصله معناداری دارد.

، آثار با اهمیت و قابل مالحظه بندهای شرط گزارش های حسابرسان مستقل بانکها

نسبت های فوق صرفا بر اساس اطالعات افشا شده در صورتهای مالی حسابرسی شده اندازه گیری شده 

گزارشهای حسابرسی، در صورت اعمال آثار  است. با توجه به آثار با اهمیت و قابل مالحظه بندهای شرط

 تعدیلی بندها، نتایج این رتبه بندی می تواند بین یک الی دو طبقه تنزل یابد. 

در سال  مشهود است.  در برخی از بانک هاآنها آثار منفی چرخش ساالنه حسابرسان مستقل در اظهارنظر 

شناسایی هزینه مطالبات مشکوک های گذشته، درج بندهای شرط بدون مبلغ به ویژه در خصوص 

الوصول، مبلغ تسهیالت امهالی و شفاف سازی ریسک اعتباری بدهکاران عمده و ذینفع واحد، کیفیت 

گزارشگری مالی بانک ها شامل سود مبادالت با واحدهای با مقاصد خاص یا معامالت با اشخاص وابسته 

اشته و منجر به شناسایی و توزیع سودهای موهوم می تواند بر کیفیت داراییهای بانک ها اثر با اهمیت گذ

شده است. همچنین به منظور محاسبه نسبت های بخش نقدینگی نیاز به اطالعات میانگین هفتگی و 

 ماهانه است که از صورتهای مالی ساالنه قابل استخراج نیست.

 نتیجه گیری

مدل به کار رفته در تحقیق ارضا و قاسم پور  ابعاد مدل ارائه شده در این پژوهش مشابه با ابعاد
لیکن به دلیل عدم  .نی است( برای تحلیل عملکرد و سالمت بانک های ایرا1397( و احمدیان )1396)

وجود سرفصل های خاص همچون مطالبات از دولت در آنها به داده های بانک های دولتی، دسترسی 
مورد استفاده قرار نداده   یاین بخش از صنعت بانکبانک های دولتی و مدل مدیریتی و نظارتی خاص 

نسبت های تعریف شده در این پژوهش به نحوی انتخاب شده که از جامعیت و توصیف کنندگی  ،اند
نبودن اطالعات قیمت روزانه سهام بانک های  د. عالوه بر آن به دلیل در دسترسباالتری برخوردار باش

ازار مشابه پژوهش ارضا و دولتی )غیربورسی( امکان محاسبه بتای سهم در بخش حساسیت به ریسک ب
با نسبت های جامع تری از سه منظر  حساسیت به ریسک بازار که ( فراهم نگردید1396قاسم پور )
ت های مالی ارز و نرخ بهره مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به این که نسب نرخ سهام، قیمت نوسانات

کیفیت پائین و ناکافی  ،استخراج شده است ها از صورت های مالی حسابرسی شدهمبنای رتبه بندی بانک
، مشابه با بودن سطح افشا در یادداشت ها امکان ارزیابی بانک ها بر اساس شاخص های اعتباری سبز

( را فراهم نکرد. عالوه بر آن به دلیل تفاوت در محیط اقتصادی و 2019جوانژی و همکاران )پژوهش 
ایرانی و متعاقب آن قرار گرفتن در معرض ریسک های  سیاسی حوزه جغرافیای محل فعالیت بانک های
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شاخص های معینی سطح پایین تعامالت بین المللی و اثر بخش نبودن مدل نظارتی فعلی، متنوع بانکی، 
برای حد مطلوب نسبت های مالی در حوزه های مختلف توسط ناظرین بانکی تعریف نشده و معیارهای 

ر برخی از نسبت ها از جمله مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت د( 2011اوین دن  ) مندرج در تحقیق

(NPLبا توجه به نظرات خبرگان مالی متناسب با شرایط بانک های ایرانی مورد تعدیل قرار گرفت )و  ؛
 شبکه بانکی به عنوان شاخص ارزیابی مالک عمل قرار گرفت. 1397متوسط عملکرد سال 

چنانچه کنترل ها و اقدام های الزم جهت  بانکی، صنعت رویپیش هایریسک انداز چشم به عنایت با

 شرط بندهایرفع  همچنین بزرگ و های بانک دهی زیان برخورد و مقابله با ریسک های مزبور، تداوم

ی بزرگ به بانک هاو اغلب  شده نامطلوبتر فعلی های صورت نگیرد، نسبت ها بانک حسابرسان گزارش

علیرغم ابالغ با تأخیر  د.د نمونقتصادی فراگیری را ایجاد خواهسمت ورشکستگی رفته و بحران ا

در راستای همگرایی  1396دستورالعمل سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه توسط بانک مرکزی در سال 

)کمیته نظارت بانکی، بانک تسویه بین المللی( و تاکید قابل توجه آن بر  3بیشتر با الزامات بیانیه بال 

نظارت، کنترل داخلی، مدیریت ریسک های اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی و سیستمی، بهبود مباحث 

 ساختار و یا تجدید اصالح خصوص این در مفاد این دستور العمل به نحو مناسب اجرا نگردیده است.

، از دولت بانک هاپرداخت مطالبات  و سرمایه افزایش ،بانک هابازنگری در مدل کسب و کار  ها، بانک

اصالح مدل نظارتی فعلی، استقرار کامل و اثربخش دستورالعمل های راهبری شرکتی، استقرار سامانه 

کارایی، اثربخشی و صرفه  بهبودهای اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی و بانکداری یکپارچه، 

زمند تصمیم قاطع و و نیا  ضروریبه منظور برون رفت از شرایط فعلی  بانک هااقتصادی فعالیت های 

و تحریم های بین المللی، پایین  سیاسی ریسک نبود صورت در حتی .استنظارت موثر بر اجرای آن 

مقام های ناظر  نسبت به حداقل الزامات بانک هاسرمایه و دیگر نسبت های مالی  کفایت بودن نسبت

 .است المللی بین کارگزاران با بانکی مراودات ترین ابتدایی برقراری در جدی بین المللی، مانع

 منابع
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