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چکیده
اي برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه اهمیت ویژهکشورهاي مختلف از نظام بانکی در

را هاي اقتصاديهاي دیگر بخشصورت کارکرد نامناسب، فعالیتهمراه آورد و دراقتصاد بهتواند کارآمدي را در می
هایی داشته است، پیشرفت،عرصه نظريدرچند بانکداري بدون رباهرسازد. در ایران، با مشکل مواجه می

ل متعددي براین پذیري و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندك است. عواماما قدرت رقابت
سویی با استانداردهاي بانکداري اسالمی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل دارند؛ عدم همثیرموضوع تأ

هایی هستند که نظام بانکی ما جمله چالشاز،ط فقهیها و ریسک تطابق عقود با ضوابسیاسی مانند تحریم
اند. این مقاله با استفاده از روش محدود نموده،هاهمچنین باالبردن کیفیت شاخصرا در برقراري ارتباط و 

هايبانکمالیاي و اسنادي نگارش یافته، به مطالعه عملکرداطالعات کتابخانهريآوجمعتحلیلی و- توصیفی
هايشاخصبراساسحوزه خلیج فارسکشورهاياسالمیهايبانکبااسالمی ایرانجمهوريخصوصی شده

سرمایه، کفایتشاخصنظرهاي منتخب اسالمی ازدهد بانکنتایج نشان میپردازد.میCAMEL(3(کمل
تري نسبت به نقدینگی وضعیت مناسبمدیریت و نیز شاخصکیفیتاعتباري، شاخصهايکنترل ریسک

هاي خصوصی شده ایرانی دارند.بانک
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مقدمه
شدهمطرح»اسالمیمالیهوبانکداري«نامبهجدیدصنعتیکهاستدههسهبهنزدیک

مالیوبانکیخدماتومحصوالتازبرخورداريبراي روزافزونیمدت، تقاضاياینطیو
بسیاري از منابع و است. آمدهوجودغرب بهدرچهواسالمیکشورهايدرچه،اسالمی
سیس داري اسالمی را در کشور مصر با تأر زمینه بانکداري اسالمی، شروع بانکها دپژوهش

.دانندمی1963در سال 1انداز میت قمر مصربانک پس
قوانینبامنطبقعملیات آنکهشودمیاطالقمالیوپولیمدیریتبه،اسالمیبانکداري

اجرامعامالتفقهیاواسالمیقوانین معامالتبراساسآنخدماتواستاسالمیشریعتو
معاملهدرزیانوسودپذیرشوریسکپذیرشاصلمبنايبراسالمیشود. بانکداريمی
حقیقیهايبخشدرگذاريسرمایهبربیشتروگرفتهشکلبهرهصرفجاي درخواستبه

کند. میکیدتأاقتصاد
هایی از جمله ممنوعیت اشتن ویژگیبانکداري اسالمی پس از بحران مالی در جهان با د

گذاري، برقراري دادهاي واقعی، توزیع ریسک سرمایهانجام معامالت ربوي، تأکید بر قرار
ازي در نظام هاي سفته بواقعی اقتصاد و محدودیت فعالیتشارتباط میان عرضه پول و بخ

عنوان جایگزین مطمئن و خوبی براي بانکداري معمولی انتخاب شده بانکداري اسالمی، به
کشورهاي مختلف جهان از جمله اروپا، کانادا، انگلیس و آمریکا در است و تمایل به آن در

کشورهايواسالمیکشورهايدراسالمیاقتصادبازارحال افزایش است. همزمان با رشد
شریعتموازینباراخوداقتصاديومالیخدماتکنندتالش میهابانکغربی، بسیاري از

حالدربازاراینازسهمیبتوانندمشتریان بیشترجذببرعالوهتاکنندهمساناسالم
بازاربهپیوستنمنظوربههابانکدرخواستافزایشموازاتدهند. بهاختصاصخودبهرارشد
امراینیافته وگسترشجهانسراسردرنیزاسالمیاسالمی، بانکداريتوسعهحالدرمالی

، حاضرحالاست. درکردهآسانرااسالمشرعمالیقوانینوبانکیتسهیالتازاستفاده
اقتصادبازارازبزرگیسهموشدهتبدیلرشدحالدرايپدیدهبهبانکداري اسالمی

مشهورهايبانکشعبازاست. بسیاريگرفتهاختیاررا درفارسخلیجحوزهکشورهاي

1 MitGhamr Saving Bank
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شریعتموازینباراخودو خدماتتأسیساسالمیکشورهايدرراهاییشعبه،غربی
میانآورند. دردستبهبیشتريخدمات، مشتریانارائهبرعالوهتاکنندمیهمساناسالمی

هاي بانکداري عنوان یکی از بزرگترین گروه، بهHSBCبانک فعالیتبهتوانمیهانمونهاین
رونقومجموع، گسترشکرد. دراشارهمالزيدرجهانبزرگبانکسومینودر جهان

برمبنیغربیکشورهايتقاضايوسویکازاسالمیکشورهايمیاندربانکداري اسالمی
نظامنوعاینچشمگیردیگر، رشدسويازاسالمقوانینبابانکداري خودقوانینتطابق

بهرادنیاسراسربانکدارانوگذارانسرمایهبسیاري ازتوجهوزدهرقمرااسالمیسوددهی
. استکردهجلبخود

ازبیش،حاضرحالدهد، درمینشانجهاندراسالمیبانکدارياز وضعیتکلیتصویر
اسالمی، هايبانککلازبانک85کهداردوجودمختلفکشورهايدراسالمیبانک141
8تا3بینهايبا داراییبانک12دالر، میلیارد3ازکمترهايداراییباکوچکهاییبانک

آمدهدستبهآمارهستند. براساسدالرمیلیارد2تا8بینداراییبابانک13ودالرمیلیارد
معادلجهاندرشریعتبرمنطبقهايداراییکل، ارزش2012سالدرنشریه بنکراز

درراآندالرمیلیارد1019مبلغاسالمیکامالًهايبانککهاستمیلیارد دالر1267
PGGCجغرافیایی، کشورهايبنديطبقهبراساسکهاستحالیدردارند. اینخوداختیار

آسیا) وPGCCازمنطقه منا (غیرکویت)، وسعودي، امارات، بحرین، عمان، قطر(عربستان
هايداراییدالر، بیشترینمیلیارد249ودالرمیلیارد490دالر، میلیارد497باترتیببه

7/14سودي معادل ،هاي اسالمینکافزون بر این، با. دهندمیتشکیلراشریعتبرمنطبق
رو،ایناند، ازکردهکسبمذکورطی سال درصد را5/1داراییبازدهنرخمتوسطبادالرمیلیارد

سالتادهدمینشانهابینیپیشوداردجهانیسطحدرپرانرژيوفعالموقعیتیبازاراین
بانکداريازترسریعدو برابرحداقلمقداراینکهباشدرشددرصد20شاهدسالهر2020

)1393(محرابی،. استکالنسطوحدررایج
هايداراییحجمنظراز،کشورهاسایرمیاندرشده، ایرانانجامبنديرتبهبراساس

، حدود2012سالدرواستدادهاختصاصخودبهرانخستشریعت، رتبهبرمنطبق
بهمربوطترتیبآن، بهازبعدوایرانبهمربوطجهانهاي اسالمیداراییکلازنیمی

این. استدرصد8ودرصد10درصد، 12باعربیمتحدهاماراتوسعودي، مالزيعربستان
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برابر2دالر، حدودمیلیارد475میزانباایراندرهادارایینوعاینارزشکهاستحالیدر
نیز، ایرانهاسپردهونظر میزان سرمایهکشور مالزي است. ازبرابر4/2وعربستانکشور
نخست قرارمقامدالر) درمیلیارد350ودالرمیلیارد50باترتیبکشورها (بهسایربهنسبت
وسرمایهنظرازکویتوعربیمتحدهعربستان، اماراتکشورهايترتیببهواستگرفته

درهاي بعدي را ان از نظر سپرده رتبهعربستمالزي، امارات متحده عربی وکشورهاي
وسیصدمیاندر،ایرانمالیسساتمؤوهابانکبندي، نقشرتبهاینگیرند. براساسبرمی

دراعتباريوسسات مالیمؤوبیمههايتخصصی، شرکتوتجاريبانکیکوهشتاد
قراربنديرتبهاینهايردیفباالتریندر،هاداراییحجمنظرازوچشمگیرجهان، بسیار

)1393(همان،.گرفتند
، فرصتی 2008سال با توجه به بحران مالی بخش مسکن اقتصاد آمریکا در،کلیطورهب

هاي نظام بانکداريی پدید آورد تا بتوانند توانمنديمناسب براي فعاالن حوزه بانکداري اسالم
بخش بادارد وکه در معرض نوسانات کمتري قراردهندمورد ارزیابی مجدد قراراسالمی را 

در ایران .باشدکارایی بیشتري میمین مالی آن داراي ثبات وواقعی اقتصاد گره خورده و تأ
ارتقايپایداري، رشد وچنین عملکردي داشته و1363نظام بانکداري بدون ربا از سال ،نیز

که این هاي اسالمی سایر کشورهاستمقایسه آن با بانککارایی آن مستلزم ارزیابی و
هاي ایران با سایر کشورهاي اسالمی هاي کمل، به مقایسه بانکتوجه به شاخصتحقیق با

خواهد پرداخت. 
هاي اسالمی حوزه هاي خصوصی شده ایران و بانکادامه مقاله، عملکرد مالی بانکدر

گیرد. تحقیق حاضر مورد بررسی قرار میCAMELخلیج فارس براساس شاخص استاندارد 
له به مبانی نظري سنجش هار بخش تهیه شده است. پس از مقدمه، بخش دوم مقادر چ

پردازد. بخش سوم، روش تحقیق و پس از آن، آزمون کارایی براساس شاخص کمل می
گیري و پیشنهاداتبندي، نتیجهگیرد. در پایان جمعها انجام میتحلیل آنتجزیه و ها و فرضیه

گردد. ارائه می
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موضوعادبیات - 1
مبانی نظري- 1- 1

هادهد. این تفاوتمینشانرامتفاوتیمختلف، نتایجکشورهايدراسالمیبانکداريعملکرد
قوانیندرهاي مختلفمنابع، محدودیتبهینهتخصیصوتجهیززمینهدرهابانککاراییبه
باشد. میانتسابقابلوهابانکبینمقررات، میزان کارمزدو

هاسیاستودارنداساسیواصلینقش،جهانکشورهايهمۀدر،هابانکامروزدر دنیاي
استبودهمؤثرهغیروملیاشتغال، درآمداقتصادي، ایجادتوسعۀدرهاآنراهبردهايو
ترین اجزاي صنعت هممازتجاريهايها، بانکبانکمیان انواعاز). 2، 1387کاظمی، (

ظرفیت توسعه پایدار صنعت بانکداري را از طریق عملیاتی و سطحکه مستقیماًبانکداري هستند
ها و کارایی البته افزایش سودآوري بانک1).2009، (یانگ و زائوکنندمخاطره منعکس می

ترین گام ها است. بنابراین، اساسیات بانکتحلیل کارایی عملیتجزیه و مستلزم سنجش و
سنجش شاخص عملکردي ،نتیجههاست. درگیري آنوري اندازهبهرهبهبود عملکرد ودر

هاي صورتنحوي درهاي بانکی بهرا آثار همه فعالیتها اهمیتی ویژه دارد، زیمالی بانک
). 3، 1388صورت قابل ارزیابی است(غیور، بدینشود واساسی مالی نشان داده می

شود. چون اثربخشیفعالیت تعریف می3و اثربخشی2کاراییتابعی از،کارکسب وعملکرد
بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر

عملکرد ها را دو بعد مهم توان آناند و میکار رفتهاقتصادي، چگونه براي کسب هدف به
انجام گیري عملکرداندازهاحی سیستمپژوهشی درباره طردر)،2005همکاران (دانست. نیلی و

وکسبکرد لها از آنجا که عماند. از نظر آنبراي عملکرد بیان کردههایی راتعریفواندداده
براي عملکرد توانهاي زیر را میاثربخشی فعالیت است، بنابراین، تعریفتابعی از کارایی و،کار

4بیان کرد.

فعالیت تعریف شود. کمی کردن کارایی و اثربخشییند تواند فراگیري عملکرد میاندازه- 

1 Yang & Zhao, 2009, p. 562
2 Efficiency
3 Effectiveness
4 Neely et al,2005, p.1228
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فعالیت سازي اثربخشی وکارایی عنوان معیاري براي کمیتواند بهشاخص عملکرد می- 
تعریف شود. 

سازياستفاده براي کمیعنوان مجموعه معیارهاي موردتواند بهیستم ارزیابی عملکرد میس- 
فعالیت تعریف شود. اثربخشی و کارایی 

ها برايسسات مالی، سیاست بانکها و مؤدلیل رقابت بین بانکبه،بنابراین در عصر حاضر
شایستگیبهبود عملکرد، جلب رضایت و اعتماد مشتریان، نیازمند شاخصی است تا فعالیت و

سساتمؤدررایجهايشاخصشرح زیر،بههاي مالی شاخصها را مورد ارزیابی قرار دهد. آن
است. BIS(1(المللیبینتسویهبانکبالبانکداريبرنظارتکمیتهوالمللیبینومالی

ها و ها براي ارزیابی بانکاین شاخصکننده ازارزیابیالمللی سسات مالی و بینؤاکثر م
کنند. استفاده می،سسات مالیؤم

CAMELشاخص -1-1- 1

وسیله در ایاالت متحده به1979بار سال ها نخستیني ارزیابی عملکرد بانکاین الگو
و پس از آن گسترش پیدا گذاري شد نامCAMELها تحت عنوان سازمان نظارتی بانک

سسات مالی نظارتی و ارزیابی توانایی مالی مؤهاي مناسب براي نهاديابزارعنوانکرد و به
ها مورد ارزیابی قرار یابی بانککه در این الگو براي ارزعواملیگرفت. تمام مورد استفاده قرار

اند. المللی پول و بانک جهانی قرار گرفتهگیرند، مورد توصیه صندق بینمی
گرفته کاربه2توسط اداره اتحادیه اعتبار ملی1987اکتبر سالدرCAMELشاخص 

جمله مهمترین معیارها براي تعیین نقدینگی ازشده است. درجه اعتبار، سودآوري و
کمیته نظارت بر1988سال همین منظور، ازبانک است. بهسنجش فعالیتشایستگی و

را براي ارزیابی نهادهاي مالی الزم CAMELهاي کارگیري شاخصنکداري بازل نیز بهبا
.دانسته است

1 Bank for International Settlements
2 National Credit Union Administration (NCUA)
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هاي هاي تحت نظارت خود را با استفاده از شاخصبانک، آمریکامرکزيبانک همچنین 
CAMEL ، ترین ند. رتبه یک باالترین رتبه (قويکمیارزیابی 5تا 1در یک مقیاس

. ترین عملکرد) استترین رتبه (ضعیفعملکرد) و رتبه پنج پایین
مرسوم»دومبالپیشنهادات«که به 1یکم،وبیستقرنبرايبالقرارداداساسیمحور

سرمایهکفایتبرآوردبا اصولکهباشدمیبازارانضباطوهابانکنظارتیشده، چارچوب
سازگاري دارد. CAMELهايشاخصازهابانک

وسط (تهیه شده تهاي اسالمیکفایت سرمایه براي بانکمحاسبه نسبتبیانیه اهداف و
ازیکیمورد) در1999در مارس 2ی،سسات مالی اسالمؤسازمان حسابداري و حسابرسی م

باشد. میCAMELهايشاخصهايمتغیر
گري مالی را طهواسفعالسساتؤها و مبندي بانکرتبه3،هاانجمن ایالتی بیمه سپرده

مالیهايشاخصازاستفادهنماید.میاستفادهCAMELهاي از شاخصودار استعهده
واند تمیهاشاخصاینباخودهايفعالیتسنجشوالمللیبینمعتبرمالیسساتمؤدرمرسوم

ها عبارتند این شاخصد. اجزايثر باشؤی در رسیدن به اهداف خود بسیار ممالسسه ؤهر مبراي
از:
شاخص کفایت سرمایه در ایران ،(بازل)براساس اصول کمیته بال4:کفایت سرمایه- 1

نامهراساس این آییندرصد تعیین شده است. ب8نامه کفایت سرمایه آیین3براساس ماده 
المللی ومواردي که استانداردهاي بینتواند دربانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران می

نماید حدود باالتري را ءسسات اعتباري اقتضاها و مؤیا ضرورت حفظ سالمت بانک
هر چه قدر دارایی بانک سسات اعتباري تعیین نماید ومؤها وبانکبرخی ازبراي تمام یا

مخرج کسر،نتیجهدروشوداعمال میهاضرایب ریسک بزرگتري به آن،تر باشدپرریسک
درصد8این نسبت فقط ،حال حاضرگردد. درمینسبت کفایت سرمایه کوچکتروبزرگتر

ها باید هر ساله قسمتی از سود خود را درصد بانک8عالوه بر3است، لیکن در بازل 

1 Basel Concordat for the 21st Century
2 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – AAOIFI
3 Federal Deposit Insurance Corporation
4 Capital Adequacy
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بانک نیز براي مقابله با بحران احتمالی درصد سرمایه 5/2تا مبلغی معادلذخیره کند
ها باید حداقل به نسبت کفایت سرمایه بانک2019تجهیز شود. بنابراین از ابتداي سال

شود. از توزیع  سود به سهامداران جلوگیري می،درصد برسد. در غیر این صورت5/10
تقسیمکه ازباشدترازنامه میفت آمارهاي مندرج در براي محاسبه کفایت سرمایه نیاز به دریا

گردد. کارکرد اصلی اینهاي موزون شده به ریسک محاسبه میمجموع داراییسرمایه پایه بر
باشد. گذاران میسرمایهحمایت ازنیزهاي غیرمنتظره وحمایت بانک در برابر زیان،شاخص

نه تنها در بانکداري ها هاي بانکحفظ و باالبردن کیفیت دارایی1:هاکیفیت دارایی-2
به مثابه ،هاآور است. زیرا کاهش کیفیت داراییی، بلکه در تمام نظام مالی الزاماسالم

هاي مختلفی از جمله ریسک نقدینگی، ریسک نکول کاهش سالمت بانکی و بروز ریسک
سسات مالی مستقیماً با عملکرد مالی ؤها در مکیفیت داراییریسک اعتبارات است. و

است، درآنوثایقشدننقدارزشبهتسهیالت، وابستهارزش. استارتباطدرهاآن
ن چورو معیاري است. از اینبازارارزشبهوابستههاگذاريسرمایهارزشکهحالی

، امکان ارزیابی و مقایسه هاها و اوراق آنشامل وامهاي بانکبررسی کیفیت دارایی
.کندها را فراهم میعملکرد بانک

الوصول به کل ها از دو نسبت ذخیره مطالبات مشکوكمنظور ارزیابی کیفیت داراییبه
تسهیالت و نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته به تسهیالت اعطایی استفاده شده 
است. لیکن کاهش این نسبت طی روند، سبب مطلوب شدن وضعیت ریسک اعتباري و به 

گردد. ي بانک میهاافزایش کیفیت دارایی،عبارتی دیگر
ر ثر بترین متغیر مؤعنوان اساسیپایداري مدیریت را باید بهثبات و2:تکیفیت مدیری- 3

ت مدیره و مدیرعامل عملکرد بانک در نظر گرفت. حقیقت آن است که توانمندي هیأ
وکنترل بر مخاطرات عملیات بانک، برقراري ثباتگیري، نظارت وشناسایی، اندازهبانک در

همچنین رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن، ایجاد کارایی در عملیات وسالمت در
تواند ضمن جلب اعتماد عمومی به بانک، متضمن تداوم فعالیت و بقاي نظام بانکی، می

همین ارتباط و در راستاي ارزیابی ثبات و پایداري مدیریت بانک، آن نیز باشد. در
1 Capital Adequacy
2 Management Qulity
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چند گروه کثیري از متفکران ارائه شده است؛ هرمعیارهاي کمی متعددي تدوین و
بانکداري قائل به این باورند که قضاوت و اظهار نظر در مورد مدیریت، تا اندازه زیادي 

کارکرد نظام ه عملیاتی ورمورد مدیریت مخاطویژه درهاین امر بجنبه کیفی دارد و
معیارهاي کمی مشخصی در هر صورت، کند، اماهاي داخلی مصداق پیدا میکنترل

پایداري ها در زمینه قضاوت و اظهارنظر در مورد ثبات وتوان از آنوجود دارد که می
هاي بانک به کل نسبت کل هزینهتوانست؛ از میان این معیارها میمدیریت بهره ج

درآمدهاي بانک را در نظر گرفت. 
ارتباط زیادي به چگونگی ،نهاد مالیمدها درآکیفیت و روند تحصیل در:1درآمدها-4

نهاد مالی باید سودآور دارد. کسب درآمد در نهاد آندرهاها و بدهیمدیریت دارایی
سازي در سازمان را ها حمایت کرده و قابلیت اندوختهدارایینحوي که از رشدبه، باشد

به نتهیبرده تا منجر به افزایش ارزش حقوق سهامداران گردد. عملکرد درآمدي خوب مباال
دهندگان و بخش عمومی نسبت به گذاران، وامگذاران، سرمایهافزایش اطمینان سپرده

سسه خواهد شد. ؤم
هاي، نسبت سود خالص به داراییها در زمینه سنجش سودآوري بانکترین نسبتاز متداول

هاي مربوط به سودآوري هاي بانک است. از دیگر نسبتبانک یا همان نسبت بازده دارایی
بانک، بازده حقوق صاحبان سهام است. این نسبت از تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان 

بازتابی از متوسط بازده تعلق گرفته به سهامداران، به واسطه آید ودست میسهام به
ت. دستیابی به تصویري روشن از میزان پایداري و دوام سودآوري تخصیص منابع به بانک اس

سود، مانند درآمد تسهیالت منابع ایجاد مل درآن مستلزم تأثر بردامنه مخاطرات مؤبانک و
ن بدون مخاطره و همچنیهاياعطایی، درآمد کارمزد خدمات بانکی، درآمد حاصل از دارایی

هاي هزینه، مانند توان با استفاده از نسبتترتیب میهمینسایر درآمدهاي عملیاتی است. به
هاي بانک و از کل هزینههاي اداري و عمومی هزینه، هزینه سود پرداختی وکارکنانهزینه 

زینه کل به درآمد که از تقسیم هدست یافتمقایسه آن با نسبت درآمدها، به نسبت کارایی
شود.کل حاصل می

1 Earnings
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ت. استفاده از وجوه هاي مهم مدیریت بانک اساز مسئولیت،کنترل نقدینگی:1نقدینگی- 5
نماید که ین ریسک مواجه میا، بانک را باهاي بلندمدتگذاريمدت در سرمایهکوتاه

این گذاري ممکن است متقاضی دریافت وجوه خود باشند وهاي سرمایهدارندگان حساب
داراي نقدینگی کافی باید. بانک هاي خود نمایدته بانک را مجبور به فروش دارائینک
عمومیاطمینانتاباشدداشتهدهندگانگذاران و واماي پاسخگویی به تقاضاي سپردهبر
وداراییمدیریتسیستمداشتننیازمندمالیسساتمؤ. نمایدجلبخودبهنسبترا

داقل و حراهابدهیوهاداراییدرسررسیدانطباقعدمبتوانندتابودهاثربخشبدهی
داشته، رابطه معکوس ،ها را بهینه نمایند. همچنین نقدینگی با سودآوريبازگشت آن

بنابراین نهادهاي مالی باید بین نقدینگی و سودآوري تعادل مناسبی را برقرار کنند.
ریزيبرنامهتجهیزدربانکتواناییبهنقدینگیاسالمی، مدیریتبانکداريدیدگاهاز

در مدیریتاساسیترتیب، عواملشود. بدینمیاطالقتقاضاهاي موجهتأمینومنابعشدة
وزمانبهتوجهمناسب، باو پاسخگویینقدینگیموجهتقاضايشناسایینقدینگی، شامل

نگهدارينقدینگی، نیازمندکردنفراهمدراسالمیبانکاست. توانایینقدینگیتأمینهزینۀ
ترتیب، نقدبدیناست؛سریعجاییجابهقابلیتوباالنقدشوندگیقابلیتبامالیهايدارایی
بدینداراییبودنهستند. نقدتعاملیچنیناجزايترینانتقال، مهمونقلو قابلیتبودن

گیرد، قراردسترسدر) کمتریاروزیک(زمانکمتریندربایدمالیداراییکهمعناست
کم، سودآوريبایانقدصورترا بهداراییمقداريبایداسالمیهايمنظور، بانکبدین

نیازهاي بهپاسخگوییضمنخواهندمیاسالمیهايبنابراین، بانک. کنندنگهداري
رقابتکهاستحالیدراینوبرسانندحداقل بهرابازدهکمهايدارایینقدینگی، حجم

درسوددهیهاينرختفاوتتعلبههاسپردهسو، و برداشتیکازهابانکروزافزون
راغیرسودآورهايداراییبهینه کردنبرايدیگر، تالشسويازاقتصاديمختلفهايبخش

کند. میتشدید
شود. هاي جاري استفاده میهاي جاري بر بدهیبراي محاسبه نسبت نقدینگی؛ از نسبت دارایی

1 Liquidity
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تعریف عملیاتی متغیرها:1شماره نمودار

نگارندگان:مأخذ

کارایی

ROA

کفایت 
سرمایه

تسهیالت 
به سپرده

نقدینگی

ذخیره 
مطالبات به

تسهیالت

کیفیت 
دارایی

ROE

این نسبت از حاصل تقسیم سرمایه پایه (سرمایه 
وسوداندوخته احتیاطی+اندوخته قانونی+اسمی+

محاسبهپذیر هاي ریسکزیان انباشته) بر مجموع دارایی
هايین نسبت از حاصل تقسیم هزینها.باشدمیدرصد8این نسبت استانداردگردد. حدمی

خالص محاسبه نامدعملیاتی بردرآ
این نسبت استانداردگردد. حدمی
.باشددرصد می50

این نسبت از تقسیم  ذخیره مطالبات
الوصول به کل تسهیالت اعطاییمشکوك

گردد. سبه میامح

حاصل تقسیم این نسبت از
مجموع مطالبات  سررسید گذشته
و معوق به کل مطالبات محاسبه

شود. می

ع حاصل تقسیم مجمواین نسبت از
ها تسهیالت اعطایی به مجموع سپرده

استاندارد بین گردد حدمحاسبه می
.استتعیین شده درصد80تا70

حاصل تقسیم سوداین نسبت از
مجموع مالیات برکسرقبل از
شود هاي بانک محاسبه میدارایی

و براساس اعالم بانک جهانی استاندارد
درصد تعیین شده است.1این نسبت 

حاصل تقسیم این نسبت از
مالیات برقبل از کسرسود

مجموع حقوق صاحبان سهام 
گردد.بانک محاسبه می

درصد15استاندارد این نسبت 
تعیین شده است. 

تعریف عملیاتی 
متغیرها

حاصل تقسیم این نسبت از
هايهاي جاري بر بدهیدارایی

حدیدآمیدستهجاري ب
3/1این نسبت استاندارد

مرتبه تعیین شده است. 
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پیشینه موضوع- 2- 1
خارجی-2-1- 1

پوششیتحلیلو روشمالیکاراییهاينسبتازتعداديازاستفاده، با1هالکونجورج 
است. پرداخته1999- 1997دورهطیدریونانتجاريهايبانکعملکردارزیابیبههاداده

افزایشنیزبانککاراییها میزانداراییمجموعافزایشباکهکندمیبیانتحقیقایننتایج
کاراییتوانمیتحصیلوطریق ادغامازکوچکهايبانکتعدادکاهشبایابد. همچنینمی

. دادافزایشراهابانک
ایاالتهايبانکدرکارایی مولدهاينشانهعنوانتحت2)،1998(باروسایرنتحقیق

دلیل. نمودندارائهآمریکاییهايبانککارایی نسبیگیرياندازهبرايهایی رامتحده شاخص
بود، تصادفیمرزيومالیهاينسبتهايروشذاتیهاي محدودیتانتخاباینبرايآنها
گرفتهکارهبمحاسباترا درکمتريعواملتصادفیمرزيمالی وهاينسبتهايروشزیرا

بنديدرجهسپس. دهندنمیقرارمورد توجهراهاستادهوهادادههمهمتقابلارتباطو
محاسبهوسیلهبهکهنمودهمقایسهبنديدرجهباراهادادهتحلیل پوششیروشباهابانک

ازاستفادهباهاآوردند. آندستبهمتفاوتینتایجوانجام گرفتهبالکمیتهمالیهاينسبت
رسیدگیرامولدافزایش کاراییممکنهايراهوکاراییمنابع، عدمگیرياندازهروشاین

وبانکمدیریتبههاي صنعتبهترینشناساییزمینهدرمولدکاراییهاينشانه. نمودند
سويبهکاراهايبانکدهدکهمینشانشواهدعالوهبه. نمایدمیشایانیکمکدولتمردان

هاداده،تحقیقایندر. دارندگرایشترمطمئنسساتمؤبهشدنبهتر و تبدیلعملکردارائه
همچنینووجوههايهزینهانواعوتجهیزاتودستمزد، ساختمانهزینهاز:بودندعبارت
. غیربهرهدرآمدوها، درآمد بهرهداراییسوداز:بودندعبارتهاستانده

هاي تجاري و اسالمی مالزي را مورد) عملکرد بانک2000() و صمد و حسن1999(صمد
ازه ریسک نقدینگی و هاي تجاري از نظر اندمقایسه قرار دادند و نتیجه گرفتند که بانک

اند. هاي اسالمی عملکرد بهتري داشتهوري مدیریتی نسبت به بانکبهره

1 Jorj Halkon
2 Thomas F. Sirens and Richard S. Bar
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ثابت و متغیر نسبت به و دو فرض بازدهDEAاستفاده از مدل ، با1)2004(یودیستیرا
بررسی کرد. 1997- 2000کشور را طی دوره 12بانک اسالمی در 18مقیاس، کارایی فنی 

عنوان خروجی و هاي نقدشونده را بهوي در پژوهش خود تسهیالت، سایر درآمدها و دارایی
داد که گرفت و نشانعنوان ورودي در نظرها را بههاي ثابت و سپردههزینه کارکنان، دارایی

هاي مورد بررسی، ایفا اي در تفاوت کارایی ظاهر شده در نمونهکنندهکشورها نقش تعیین
هاي مشابه درهاي اسالمی منطقه خاورمیانه نسبت به بانکبانکنمونه،عنوان کنند. بهمی

ثیر معناداري بر کارایی برخوردار هستند و بازار مشترك تأتريخارج از منطقه از کارایی کم
نداشته است. 

هاي هاي مالی به بررسی عملکرد بانک) با استفاده از نسبت2007(2همکارانکادر و
پرداختند، نتایج نشان داد 2000- 2004هاياسالمی و تجاري در کشور امارات طی سال

تري نسبت به اند و نقدینگی کمو کاراتر بودهترهاي اسالمی سودآورتر، کم ریسکبانک
اند. ري داشتههاي تجابانک

هاي رویکرد یاد شده به بررسی عملکرد بانکازاستفاده ، با3)2009(اتیگوگواالري
دوره مشخص و با تمرکز بر پنج بانک بزرگ قبرس قبرس پرداخت، این پژوهش براي یک

طول دوره صورت پذیرفت و نتایج آن گویاي این بود که نرخ سودآوري وکیفیت مدیریت در
ها رو به وخامت کیفیت داراییچند نرخ کفایت سرمایه وهبود یافته است، هرمورد بررسی ب
گذاشته است. 

هاي اسالمی و تجاري درمقایسه کارایی نسبی بانک) به بررسی و2012(همکارانیحیی و
پرداختند، نتایج نشان2008تا2006هايها طی سالتحلیل پوششی دادهمالزي با استفاده از

کشور مالزي باشد.هاي تجاري درتواند معادل کارایی بانکهاي اسالمی میکارایی بانکداد که 
کارایی نسبی هر بانک را طی هاي اسالمی اردن و، کارایی بانک4)2013لونی ودیگران(اج
ثابت فرض بازدهبا5هاالگوي تحلیل پوشش دادهبا استفاده از2009تا2005هاي سال

1 Yudistira
2 Kader, et al
3 Atikog Ullari
4 Ajlouni, et al
5 Data Envelopment Analysis (DEA)
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با ،این تحقیقهاي مالی مورد ارزیابی قرار دادند. درمحاسبه نسبتنسبت به مقیاس و 
وحقوق صاحبان سهام)ها وهاي ثابت، هزینهها، دارایی(سپردهمتغیر وروديکارگیري چهاربه
طول دوره موردهاي درآمدزا)، نشان دادند که در(تسهیالت و دیگر داراییمتغیر خروجیدو

اردن همواره کارا بوده و نوسان چشمگیري نداشتند. به عقیده هاي اسالمی بررسی، بانک
هاي مالی تفاوت معناداري و نسبتDEAروشها با استفاده ازبندي بانکها در رتبهآن

طریق بهبود در ها را ازکارایی بانکبایدهاي اسالمی اردن وجود ندارد و مدیران بانک
والت نهایی افزایش دهند. تولید محصبرايتخصیص و استفاده از منابع 

اسالمیهاي اسالمی و غیرسه عملکرد بانکمقای)، به بررسی و2013(1سنگیز ارول و همکاران
پرداختند و نتایج نشان داد کیفیت دارایی وCAMELالگوي در کشور ترکیه با استفاده از

هاي تواند، نتیجه مزیتمیهاي اسالمی باالتر بوده است. این سودآوري باالتر سودآوري بانک
هاي اسالمی در ترکیه باشد. تر بانکهاي پایینمالیاتی و هزینه

پیشینه داخلی-2-2- 1
اي به بررسی کارایی نسبی مدیریت دارایی و مطالعه) در1387(و الهیاريبیدآبادي

هاي مالی به این نتیجه رسیدند که بانکداري اسالمی پرداختند و با مقایسه نسبتبدهی در
باشد. بانکداري اسالمی نسبت به بانکداري متعارف کاراتر می

هاي دولتی جمهوري اسالمی ایران ) به تجزیه و تحلیل بانک1387(مشایخی و همکاران
پرداختند، نتایج 2001- 2005هايو مقایسه آن با کشورهاي حوزه خلیج فارس طی سال

هاي حوزه خلیج فارس نسبت به طور کلی عملکرد مالی بانکحاصل حاکی از آن است که به
هاي دولتی ایران از وضعیت مطلوبتري برخوردار است. بانک

نقش شوراي فقهی در ارتقاي سطح «) در پژوهشی با عنوان 1388اران (موسویان و همک
وصیفی با روش ت»ي اسالمی (مطالعه تجربه چند کشور اسالمی)هامشروعیت و کارایی بانک

به این نتیجه رسیدند که چنین نهادي با نظارت بر انطباق و تحلیل محتوا انجام دادند و
ها با موازین اسالمی، فضاي اعتماد را براي کارگزاران و فضاي قوانین و عملکرد بانک

1 Cengiz Erol et al.
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دهد و با بروزکند و ریسک شریعت را کاهش میها فراهم میاطمینان را براي مشتریان بانک
افزاید.کردن قانون عملیات بانکی و طراحی ابزارهاي مالی جدید بر کارایی بانکداري اسالمی می

مطالعه تطبیقی بانکداري اسالمی و متعارف«)، در تحقیقی با عنوان 1390(نبی و دیگران
بانک اسالمی 4بانک ایرانی و 8به مقایسه عملکرد »در ایران و مالزي با رویکرد سودآوري

بانک متعارف مالزي پرداختند. نتایج حاکی از برتري مطلق شاخص سودآوري در 7مالزي و 
هاي مورد متغیرهاي نسبت تسهیالت به دارایی و نسبت هزینهبانکداري متعارف مالزي در

ود بود. اي به کل دارایی نسبت به سایر رقباي بانکی خغیربهره
هاي سه عملکرد بانکمقای«) در تحقیقی تحت عنوان 1394(نیا و همکارانمحقق

هاي به مقایسه بانک»CAMELsاسالمی در کشور قطر با استفاده از الگوي اسالمی و غیر
هايهاي اسالمی در شاخصاسالمی قطر پرداختند، نتایج حاکی از آن است که بانکاسالمی و غیر

اسالمی از نظر هاي غیربانکتر وها مطلوبکفایت سرمایه، کیفیت مدیریت و کیفیت دارایی
شاخص نقدینگی و اندازه و سایز در وضعیت بهتري قرار دارند. 

به افقیوعموديتحلیلهايروشازاستفادهبااسالمیبانکداريکتابدرموسویان
شدهگیرينتیجه،عموديتحلیلازاستفادهبا.تاسپرداختهایرانبانکداريکاراییارزیابی

اقتصاديمهمهايبخشبینبانکیمنابعتوزیع بهینهزمینهدرربابدونبانکداريکهاست
حرکت) مسکن، صنعت، کشاورزي(تولیديبخشازحمایتسمتبهوکردهعملصحیحنیز

کهدهدمینشاننیز) افقی(زمانطولدرربابدونبانکداريعملکردبررسی. استنموده
برخیتخاذابابلکهنرفتهپیشبهرهحقیقتازرهاییسمتبهتنها نهبانکینظامسفانهأمت

. استشدهکشیدهنظامآنسمتبه) ثابتبازدهباعقودرشدجملهاز(هاراهکاروهاروش
باعقودکارگیريبهسمتبهعمدتاًهابانکهايفعالیتگیريجهتگذشت زمانباهمچنین

ازقبلچهبانکینظامکهاستشدهگیرينتیجهنیزمجموعدر. استثابت بودهبازده
حدودي مناگذاريسپردهبهسوددهیمعیاربرايازآنازبعدچهوربابدونبانکداري

). 209- 206، 1381است (موسویان،بودهکارآمد
آن است تا با مقایسه عملکرد حاضر برهاي صورت پذیرفته، پژوهشتوجه به پژوهشبا

انکداري اسالمی بدون ربا در ایران و شناخت هاي اسالمی حوزه خلیج فارس با بکمالی بان
گذاران نظام بانکی کشور را سیاستنقاط قوت و ضعف نظام بانکداري ایران، مدیران و دیگر
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اري در جهت گذمت سیاستسي تجدید ساختار بانکی ترغیب و بهجامع براراهبردبه تدوین 
ساله کشور سوق دهد. 20انداز سند چشمنیل به اهداف

روش تحقیق-2
بین CAMELها براساس شاخصهاي کلیدي عملکرد بانکاین تحقیق بررسی شاخص

هاي اسالمی کشورهاي حوزه خلیج فارس طی هاي تجاري خصوصی شده ایران و بانکبانک
هاي ایرانی شامل چهار بانک تجارت، صادرات،باشد. بانکمیشمسی 1393تا1389هاي سال

هام آن در بورس واگذار قانون اساسی خصوصی اعالم شده و س44رفاه و ملت که طبق اصل
هاي دلیل ماهیت عملیات تجاري و همگن بودن مورد توجه قرار گرفته است. بانکگردیده به

بانک اسالمی 2بانک اسالمی قطر،1بی،منتخب حوزه خلیج فارس شامل؛ بانک اسالمی ابوظ
با توجه به در 5و بانک اسالمی خانه مالی کویت،4بانک اسالمی الراجحی عربستان3دبی،

هاي اسالمی حوزه دسترس بودن اطالعات و در نظر گرفتن قابلیت تعمیم به سایر بانک
اند.عنوان جامعه آماري انتخاب شدهخلیج فارس، به

شامل ايکتابخانهروشطریقازنیازموردهايدادهآوريجمعبراي،تحقیقایندر
اطالعاتی، اینترنتی هايپایگاهازنیازموردمطالبگردآوريومداركوکتب، اسنادمطالعه

هاي صورتآوريایرانی، جمعهايبانکمالیهايصورتتهیهمنظوراست. بهشدهاقدام
مکمل اطالعاتوريگردآواینترنتیهايپایگاهطریقازهابانکاینسالیانهگزارشومالی

. اقدام شده استایرانبانکداريآموزشسسه عالیانتشارات مؤومرکزيبانکاز طریق
گزارش سالیانه هاي مالی واطالعات مالی کشورهاي حوزه خلیج فارس نیز از طریق صورت

مالی استخراج گردیده پژوهشکده پولی وهمچنین سایت ها وپایگاه اینترنتی این بانک
ها، تجزیه و تحلیل آماري دادهمنظورها بهاستخراج دادهآوري اطالعات وجمعاست. پس از

1 Abu Dhabi Islamic Bank
2 Qatar Islamic Bank
3 Dubai Islamic Bank
4 Al Rajhi Banking &Investment
5 Kuwait Finance House
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باSPSSافزارنرمواریانس درتجزیه و تحلیلاي وتک نمونه- tمستقل، t–روش آزمون از
استفاده شده است. CAMELها در مدل هاي کلیدي عملکرد بانکشاخصاستفاده از

تحلیل نتایجها وآزمون فرضیه- 3
ها؛ نسبت بازده دارایی، بازدهکه فرضیهاین پژوهش در قالب هشت فرضیه بیان شده است 

نمایند. نسبت ذخیره مطالباتنسبت کارایی، کیفیت مدیریت و سودآوري را تبیین میسرمایه و
پردازد. ها میطور جداگانه به تبیین کیفیت داراییهدلیل اهمیت آن بالوصول بهمشکوك

بازده دارایی- 1- 3
و 1393تا 1389هاي ایران طی سالهاي خصوصی شدهبانکداراییبازدهبین 

ار وجود دارد.دیتفاوت معن،هاي اسالمی کشورهاي حوزه خلیج فارسبانک

بازده سرمایه- 2- 3
و 1393تا 1389هاي ایران طی سالشدههاي خصوصی بانکبازده سرمایهبین 

. دار وجود داردتفاوت معنی،هاي اسالمی کشورهاي حوزه خلیج فارسبانک

نسبت کارایی-3- 3
و 1393تا 1389هاي ایران طی سالهاي خصوصی شدهبانکنسبت کاراییبین 

. دار وجود داردتفاوت معنی،هاي اسالمی کشورهاي حوزه خلیج فارسبانک

نسبت نقدینگی- 4- 3
و 1393تا 1389هاي ایران طی سالهاي خصوصی شدهبانکنسبت نقدینگیبین 

. دار وجود داردتفاوت معنی،هاي اسالمی کشورهاي حوزه خلیج فارسبانک
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نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده- 5- 3
هاي ایران طی سالهاي خصوصی شدهبانکهاينسبت تسهیالت اعطایی به سپردهبین 

.دار وجود داردتفاوت معنی،هاي اسالمی کشورهاي حوزه خلیج فارسو بانک1393تا 1389

نسبت کفایت سرمایه-6- 3
1393تا 1389هاي ایران طی سالهاي خصوصی شدهبانکنسبت کفایت سرمایهبین 

. وجود دارددار تفاوت معنی،هاي اسالمی کشورهاي حوزه خلیج فارسو بانک

الوصول به کل تسهیالت اعطاییذخیره مطالبات مشکوك-7- 3
هاي خصوصی بانکالوصول به کل تسهیالت اعطاییذخیره مطالبات مشکوكنسبت بین 

ورهاي حوزه خلیج فارس هاي اسالمی کشو بانک1393تا 1389هاي ایران طی سالشده
. دار وجود داردتفاوت معنی

هاکیفیت دارایینسبت -8- 3
تا 1389هاي ایران طی سالهاي خصوصی شدهبانکهاينسبت کیفیت داراییبین 

. دار وجود داردهاي اسالمی کشورهاي حوزه خلیج فارس تفاوت معنیو بانک1393

مستقل- tهاي نتایج آزمون:1شماره جدول

آماره آزمون
tآزمون 

میانگین 
هاي بانک

ایرانی

میانگین 
هاي بانک

عربی

سطح 
داريمعنی

)p-value(
نتیجه

تأیید فرضیه*0095/00239/0000/0-131/4نسبت بازده دارایی
رد فرضیه175/01640/01593/0862/0نسبت بازده سرمایه

تأیید فرضیه*457/68027/05349/0000/0نسبت کارایی
فرضیهرد 2312/02688/0105/0- 661/1نسبت نقدینگی

نسبت تسهیالت اعطایی 
رد فرضیه364/07916/07749/0719/0هابه سپرده

تأیید فرضیه*0781/01740/0000/0-462/10نسبت کفایت سرمایه
نسبت ذخیره مطالبات 

الوصول به کل مشکوك
تسهیالت اعطایی

رد فرضیه382/1-0511/00933/0178/0

تأیید فرضیه *777/92787/00509/0000/0هانسبت کیفیت دارایی
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ها مستقل به میانگین دو جامعه آماري با استفاده از دادهtکه آزمون با توجه به این
مقایسه بهتر میانگین دو براي تبیین وپردازد، میکه چه مقداري دارندنظر از اینصرف

هاي فرعی هر یک از فرضیهاي تک نمونهtجامعه با مقادیر استاندارد متغیرها، به آزمون
پردازیم.شرح ذیل میبه

هاي دیگر:فرضیه-4
باشد، درصد می1ها براساس اعالم بانک جهانی برابراز آنجایی که نسبت بازده دارایی

هاي زیر را داشت:توان فرضیهمی

هاي ایرانیکل بانکبرايبازده دارایینسبت - 1- 4
1برابر 1393تا 1389هاي هاي ایرانی طی سالبانکها براي کلنسبت بازده دارایی

باشد. درصد می

هاي عربیبازده دارایی براي کل بانکنسبت - 2- 4
1برابر 1393تا 1389هاي هاي عربی طی سالها براي کل بانکنسبت بازده دارایی

باشد.درصد می

ايتک نمونه-tنتیجه آزمون :2شماره جدول

میانگین نسبت آزمون
بازده دارایی

آماره 
tآزمون 

داري سطح معنی
)p-value(نتیجه

هايقایسه نسبت بازده داراییم
با نرم ایرانیهاي بانک

درصد1استاندارد 
یید فرضیهتأ0095/0474/0-641/0

هايمقایسه نسبت بازده دارایی
با نرم عربیهاي بانک

درصد1استاندارد 
*رد فرضیه0239/0192/4000324/0

هاي عربی رد شده است آزمون یک طرفه انجام دادیم و نتیجه گرفتیم که این نسبت براي با توجه به اینکه فرضیه براي بانک*
درصد است. 1هاي عربی بیش از بانک
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کننده استفاده مطلوببیاناز معیارهاي مهم سودآوري و،ROAشاخص بازده دارایی 
هاي اسالمی حوزه خلیج فارس نزدیک این نسبت براي بانک. هاي خود استبانک از دارایی

ترتیب این نسبت باشد. بدینمی1شده ایران نزدیک بههاي خصوصیو براي بانک3/2به 
پرداخت سودهاي تواند ناشی از هاي ایرانی است که میبرابر بانک3/2هاي عربی براي بانک

ایران باشد. نتایج هايکاهش درآمد در بانکاي وهاي بهرهتیجه افزایش هزینهتوافقی و در ن
گروه، تفاوت ها بین دوییدهد که بین نسبت بازده داراحاصل از آزمون آماري نشان می

داري وجود دارد. معنی
باشد، درصد می15اساس اعالم بانک جهانی برابر که نسبت بازده سرمایه برآنجاییاز

هاي زیر را داشت:توان فرضیهمی

ایرانیهاي براي کل بانکسرمایهبازده نسبت - 3- 4
برابر 1393تا 1389هاي هاي ایرانی طی سالنسبت بازده سرمایه براي کل بانک

باشد.درصد می15

هاي عربیبراي کل بانکسرمایهبازده نسبت - 4- 4
برابر 1393تا 1389هاي سالهاي عربی طی نسبت بازده سرمایه براي کل بانک

.باشددرصد می15

ايتک نمونه-tنتیجه آزمون :3جدول شماره 
آماره میانگینآزمون

tآزمون 
داري سطح معنی

)p-value(نتیجه
مقایسه نسبت بازده سرمایه 

با نرم استاندارد ایرانیهاي بانک
درصد15

یید فرضیهتأ1639891/0623/0541/0

نسبت بازده سرمایه مقایسه 
با نرم استاندارد عربیهاي بانک

درصد15
یید فرضیهتأ1592800/0580/0567/0
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مستقیمی از بازده سهامداران است. این نسبت عیارم) ROE(شاخص بازده سرمایه
ازاي هر واحد سرمایه چند دهد بهنشان میثیر ساختار سرمایه بانک است وتحت تأکامالً

خالص کسب شده است. این نسبت معیاري از توان سودآوري بانک و همچنین واحد سود 
که میانگین این نسبت براي باشدمین مالی میجدید و تأتوان بانک در جذب سرمایه

93/15خلیج فارس هاي اسالمی حوزهبراي بانکو40/16هاي ایرانی مورد مطالعهبانک
باشد که نتایج حاصل از آزمون ستاندارد جهانی میکه این نسبت باالتر از حداقل اباشدمی

داري وجود ندارد. گروه تفاوت معنابین این دودهدآماري نشان می
باشد، در زیر درصد می50از آنجایی که نسبت کارایی براساس اعالم بانک جهانی برابر

هاي زیر را داشت:توان فرضیهمی

ایرانیهاي براي کل بانککاراییبازده نسبت -5- 4
برابر 1393تا 1389هاي هاي ایرانی طی سالنسبت بازده کارایی براي کل بانک

.باشددرصد می50

هاي عربیبراي کل بانککاراییبازده نسبت - 6- 4
برابر 1393تا 1389هاي هاي عربی طی سالبراي کل بانککارایینسبت بازده 

.باشددرصد می50

ايتک نمونه-tنتیجه آزمون :4جدول شماره
آماره میانگینآزمون

tآزمون 
داري سطح معنی

)p-value(نتیجه
کاراییمقایسه نسبت بازده 

با نرم استاندارد ایرانیهاي بانک
درصد50

فرضیهرد8027/0000/13000/0

کاراییمقایسه نسبت بازده 
با نرم استاندارد عربیهاي بانک

درصد50
یید فرضیهتأ5349/0015/132/0
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درصد است. با توجه به اینکه این نسبت از 50هاي ایرانی بیش از این نسبت براي بانک
هاي اسالمی حوزه خلیج فارس در نتیجه بانکدر،آیددست میهم هزینه به درآمد بیتقس

دارند. وضعیت مطلوبی قرار
دهد که هر اي بانک را نشان میآمد کل به نوعی کارایی هزینهنسبت هزینه کل به در

همچنین شاخص کیفیت چه این نسبت کمتر باشد بانک به لحاظ هزینه کاراتر خواهد بود. 
ها دارد. این نسبت براي ثیر زیادي در ثبات و سالمت بانککه تأباشدمدیریت نیز می

درصد بوده است49/53هاي اسالمی حوزه خلیج فارسو بانکدرصد2/80هاي ایرانبانک
کسب سود و مدیریت هزینه موفقیت هاي ایرانی مورد بحث دردهد بانککه نشان می

که بین نسبت کارایی هزینه دودهدآزمون نیز نشان میمطلوبی ندارند. نتایج حاصل از
گروه تفاوت معناداري وجود دارد. 

باشد، درصد می8جهانی برابر کفایت سرمایه براساس اعالم بانکاز آنجایی که نسبت 
هاي زیر را داشت:توان فرضیهمی

ایرانیهاي براي کل بانکنسبت کفایت سرمایه-7- 4
برابر 1393تا 1389هاي هاي ایرانی طی سالنسبت کفایت سرمایه براي کل بانک

.باشددرصد می8

هاي عربیبراي کل بانکنسبت کفایت سرمایه-8- 4
برابر 1393تا 1389هاي طی سالعربیهاي نسبت کفایت سرمایه براي کل بانک

.باشددرصد می8

ايتک نمونه-tنتیجه آزمون :5جدول شماره
آماره میانگینآزمون

tآزمون 
داري سطح معنی

)p-value(نتیجه
هاي بانکنسبت کفایت سرمایه

یید فرضیهتأ737/0-0781131/0340/0درصد8با نرم استاندارد ایرانی
هاي بانکنسبت کفایت سرمایه

فرضیهرد1740160/0651/13000/0درصد8با نرم استاندارد عربی
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هاي عربی رد شده است آزمون یک طرفه انجام که فرضیه براي بانکبا توجه به این
است.   08/0هاي عربی بیش از براي بانکدادیم و نتیجه گرفتیم که این نسبت
هاي  ریسکها و نشانگر قدرت مقابله بانک با بدهیمقایسه نسبت کفایت سرمایه،

به این نکته اشاره دارد که بانک با استفاده از منابع داخلی خود تا عملیاتی و اعتباري است و
ها مقابله نماید. تواند با انواع ریسکچه حد می

باشد که به مراتب بیش از می17/40هاي اسالمی معادلت سرمایه براي بانکنرخ کفای
هاي ایران ین نسبت در بانکباشد، بنابراین میانگین امی7/8هاي ایرانی با میانگینبانک
سالمی حوزه خلیج فارس باشد. پایین بودن نرخ تورم در کشورهاي اتر از استاندارد میپایین

باشد. بنابراین نتایج حاصل از آزمون بودن نرخ کفایت سرمایه میباالثر بر از عوامل مؤ
دهد که بین نسبت کفایت سرمایه دو گروه، تفاوت معناداري وجود دارد. آماري نشان می

بانک جهانی اساس اعالم ها برتاندارد تسهیالت اعطایی به سپردهاز آنجایی که نسبت اس
هاي زیر را داشت:توان فرضیهمیباشد، در زیردرصد می80تا 70بین 

ایرانیهاي براي کل بانکهانسبت تسهیالت اعطایی به سپرده- 9- 4
تا 1389هاي هاي ایرانی طی سالبراي کل بانکهاتسهیالت اعطایی به سپردهنسبت 

.باشددرصد می75برابر 1393

عربیهاي براي کل بانکها به سپردهنسبت تسهیالت اعطایی- 10- 4
تا 1389هاي عربی طی سالهاي براي کل بانکهاتسهیالت اعطایی به سپردهنسبت 

.باشددرصد می75برابر 1393

ايتک نمونه-tنتیجه آزمون :6جدول شماره
آماره میانگینآزمون

tآزمون 
داري سطح معنی

)p-value(نتیجه
هاينسبت تسهیالت اعطایی بانک

یید فرضیهتأ7915626/0951/0353/0درصد75با نرم استاندارد ایرانی
هاينسبت تسهیالت اعطایی بانک

یید فرضیهتأ7748800/0803/1084/0درصد75با نرم استاندارد عربی
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درصد 80تا 70نسبت بین ها، استاندارد ایندر مورد نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده
هاي حوزه درصد و براي بانک80هاي ایرانی نزدیک به که این نسبت براي بانکباشدمی

استاندارد قرارهر دو گروه در محدوده،بارت دیگرعباشد. بهدرصد می4/77خلیج فارس نیز 
دارد که بین دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد.اند و نتایج حاصل از آزمون بیان میگرفته

ها یعنی نسبت مطالبات وسیله کیفیت وامها بهانکی کیفیت داراییدر مؤسسات ب
گذشته به کل نسبت مطالبات معوق و سررسیدالوصول به کل تسهیالت اعطایی ومشکوك

دهد که نسبت ذخیره دد. نتایج حاصل از تحقیق نشان میگرتسهیالت اعطایی محاسبه می
درصد9اي اسالمی حوزه خلیج فارس، معادل هالوصول به تسهیالت براي بانکمطالبات مشکوك

گروه وجود ندارد، ولی در که تفاوت معناداري بین دوباشددرصد می5رانی، هاي ایو بانک
هاي ایرانی این نسبتبانکگذشته به کل تسهیالت درمورد نسبت مطالبات معوق و سررسید

که این باشددرصد می5حوزه خلیج فارس برابر هاي اسالمیدرصد و در بانک27برابر 
ها هاي ایرانی مورد بحث ناشی از رکود تورمی، نوسانات نرخ ارز، تحریمموضوع در اکثر بانک

هاي تکلیفی بوده که از طرف دولت بر سیستم بانکی تحمیل شده است و و همچنین وام
دهدیج حاصل از آزمون نشان میت و نتاهاي ایرانی شده اسباعث کاهش کیفیت دارایی بانک

عوامل ازدارد. همچنین مدیریت نقدینگی نیزگروه وجودکه تفاوت معناداري بین دو
چه قدر میزان نقدینگی شرایط بحران نقدینگی است. هردرهابر مقاومت بانکثیرگذارتأ

که نتایج حاصل از استهاي نقدینگی کمترپذیري بانک در بحرانآسیببانک بیشتر باشد
ندارد. تفاوت معناداري وجود،نسبتدهد که بین این دوآزمون نشان می

بندي، نتایج و پیشنهادهاجمع- 5
هاي خصوصی شده جمهوري اسالمی ایراندر این پژوهش به بررسی و مقایسه عملکرد بانک

پرداختیم، براي CAMELاده از الگوي اي اسالمی حوزه خلیج فارس با استفهبا بانک
تا1389هاي هاي مورد بررسی طی سالهاي مالی بانکدستیابی به این هدف از نسبت

داشتن دلیلمی از نظر شاخص کفایت سرمایه، بههاي اسالاستفاده کردیم. بانک1393
طوري که نرخ کفایت سرمایه در رتري نسبی برخوردار بودند، بهسرمایه باال و مناسب، از ب
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ی ها به مراتب از حداقل نرخ استاندارد، باالتر بوده است و پایین بودن نرخ تورم طکاین بان
هاي ثر بر باال بودن نرخ کفایت سرمایه بوده است. بانکهاي مورد بررسی از عوامل مؤسال

جارياند میزان مطالبات غیري توانستههاي اعتبارکنترل بهتر ریسکبراياسالمی خلیج فارس 
هاي ، وضعیت بهتري نسبت به بانککیفیت داراییادي کاهش دهند و از نظررا تا حد زی

ایرانی داشته باشند. 
ها به درآمدها استفاده شده است، نسبت هزینهبراي محاسبه شاخص کیفیت مدیریت، از

هاي ایرانی عمل هاي اسالمی از نظر این شاخص بسیار بهتر از بانکنتایج نشان داد که بانک
ها با هاي اسالمی در پوشش دادن هزینهاند، در واقع توانایی مدیریتی باالي بانککرده

د. براي محاسبه شاخص ها سودآورتر باشناستفاده از درآمدها، سبب شده است که این بانک
دهنده توانایی مدیریت در که نشاناستفاده نمودیمهادو نسبت بازده داراییسودآوري از 

هاست و بازده سرمایه که میزان کارایی شرکت در خلق سود براي استفاده کارا از دارایی
هاي انکهاي اسالمی به مراتب بیش از ببازده دارایی بانککند ون را بررسی میاسهامدار

مشابه بود. ایرانی بود و بازده سرمایه هر دو بانک تقریباً
هاي اسالمی از نظر شاخص نقدینگی در وضعیت مشابهی نسبت نتایج نشان داد که بانک

هاي اسالمی و به باشد، زیرا بانکهاي ایرانی برخوردارند، ولی این نسبت پایین میبه بانک
کنند.تري نگهداري میهاي نقد کمکسب سود بیشتر، داراییمنظور هاي ایران بهتبع آن بانک

با داشتن ثبات و هاي اسالمیدر کشورهاي اسالمی حوزه خلیج فارس بانک،طور کلیبه
هاي خود اند سهم نسبی داراییهاي مورد بررسی، توانستهتر در طول سالسالمت مالی بیش

را افزایش داده، عملکرد بهتري داشته باشند. همچنین با توجه به باال بودن کیفیت مدیریت 
تري داشته باشند. اند سودآوري بیشها توانستهبانکهاي اسالمی، این در بانک

بانکداري بدون ربا، همچنین عملکرد اقتصادي سازي عملکرد نظام منظور شفافبه
طور مستقل عمل نموده تا از این طریق  هبانک مرکزي بپایه عدالت، بایدسیستم بانکی بر

تسهیالت تکلیفی و دستوري حذف و حمایت دولت از طریق پرداخت یارانه مستقیم صورت 
هاشناسی اعتباري در پرداختدلیل عدم کارها بهتا بدین طریق از مطالبات معوق بانکپذیرد

منظور اثربخشی سیستم بانکی مدیران کاسته شده و از رانت جلوگیري شود. همچنین به
ها انتخاب شوند و باید کارشناسانی باشند که بر موضوعات مربوط داخل خود بانکها ازبانک
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بخش  کارها و ایجاد تمرکز ریسک درهاي پولی و مالی کالن، روند کسب وبه سیاست
آورند و وجودهرابطه تکاملی بن،کالهاي خرد وبانکداري اطالع کافی داشته، بین سیاست

ایجاد منظور الیش مقررات و استانداردسازي، بهاي بسنده ننمایند. پابه اطالعات فقط ترازنامه
المللی و افزایش رتبه اعتباريسسات مالی بینؤهاي اسالمی و مروابط شفاف بین بانک

شبرد یپبراي، از دیگر پیشنهادات یالمللسطح بینهاي جمهوري اسالمی ایران دربانک
ایران است.  اهداف بانکداري بدون ربا در

، به تقویت بایدسازي مقرراتهاي اجرا و پیادهبرطرف ساختن ضعف، برايدر مرحله دوم
مسلماً تقویت قانون بدون بازوان پرداخت. از جمله نظارت فقهی و شرعیقواي نظارتی

انجامد و انحراف از قوانین و مقررات و حرکت به سوي نظارتی به اجراي دقیق و کامل نمی
آورد. سازي و شبهات ربا را به ارمغان میصوري
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مأخذمنابع و

الف. منابع فارسی
، سالهاي ایرانبانکهاي سالمت بانکی درارزیابی شاخصاحمدیان، اعظم:-1

.بانکی، پژوهشکده پولی و9222مقاله کاري شماره ، 91-1390

ها ، مجموعه سخنرانیهاي اسالمیبانکدرCAMELبندي بررسی رتبهبهرامی، مهناز، -2
.مقاالت سیزدهمین همایش بانکداري اسالمیو

مدیریت دارایی وبررسی کارایی نسبی:)1387(بیدآبادي، بیژن؛ الهیاري، محمود-3
.12، فصلنامه اقتصاد و تجارت شمارهبانکداري اسالمیبدهی در

نظارتکمیتهانتشارات، ثرمؤبانکینظارتبرايگانه29اصول): 2012(حسینصدقی،-4
.سپتامبربربال،

بانکداريعملیونظريهايچالشبررسی): 1394(مجتبیپروین،وحسینعلیصمدي،- 5
،غیراسالمیواسالمیالمللیبینهايبانکباارتباطدرایراناسالمیجمهوري
.اسالمیبانکداريهمایشششمینوبیستمقاالتمجموعه

فصلنامه بانک و ، هاعوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک):1389(پور، محسنعباسقلی- 6
، خردادماه.106اقتصاد، شماره

اقتصاد،هايتازهمجله، خاورمیانهمنطقهوایراندربانکداريمقایسه: مهشیدشاهچرا،-7
.هشتمسال،130شماره
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وبررسی):1394(محمدجوادنیامحققورضاتهرانی،زینب؛بزاز،حسین؛خنیفر،-8
فرهنگمدیریتنشریه،CAMELمدلبراساسخصوصیودولتیهايبانکمقایسه

.437- 461ص،تابستان،13دورهسازمانی،

سریع،هشدارسیستمبراساسبانکینظارت):1391(مانداناطاهري،وسودابهسراج،-9
- پولیهايپژوهشفصلنامه،الجیتمدلقالبدر،CAMELهاينسبتازاستفادهبا

.49-51ص،تابستان،12شمارهبانکی،

باربابدونبانکداريعملیاتارتقاءراهکارهايواکاوي:)1393(دیگرانونیامحقق-10
رویکردباسایرکشورهاوایراندرکاراییبرثیرگذارتأعواملتطبیقیبررسیشیوه

.هادادهپوششیتحلیل

.بانکی، پژوهشکده پولی واطالعات آماري بانکداري اسالمی: محرابی، لیال-11

مقایسه عملکرد ): 1394(کاردر، سودهنیا، محمدجواد؛ باالوندي، علی ومحقق-12
، مجموعه CAMELاستفاده از الگوي قطر باکشورغیراسالمی درهاي اسالمی وبانک

ششمین همایش بانکداري اسالمی.مقاالت بیست و

تجزیه ومقایسه و): 1387(نیا، پریساساداتخی، بیتا؛ کاظمی، رسول و بهبهانیمشای-13
مجله مطالعات ، اسالمی حوزه خلیج فارسهاي هاي دولتی ایران با بانکتحلیل بانک

.زمستان،مالی

ارتقاي سطح فقهی درنقش شوراي تخصصی،): 1388(همکارانموسویان و-14
.36اسالمی شماره مجله اقتصاد،هاي اسالمیککارایی بانمشروعیت و
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و بانکداري اسالمی، راهکارها ): 1392(نصر، مجید؛ کرمعلی، سعید و محمد هدایتی-15
، نخستین کنفرانس ملی توسعه و مدیریت پولی و بانکی، هاي مدیریت نقدینگیچالش

.سیماوالمللی صداهاي بینمرکز همایش- 1392بهمن 9و8

سالمی و متعارف ایران و امطالعه تطبیقی بانکداري :)1390(دیگرانونبی، منوچهر-16
المللی توسعه نظام کنفرانس بینعه مقاالت دومین ومجم،مالزي با رویکرد سودآوري

.1390ایران، مین مالی درتأ

سسهؤم،آماريتحلیلواحتماالت):1393(محسنطلب،تقويوفریدوناهرابی،-17
.ایرانبانکداريآموزشعالی

هايکارگاهدراستفادهموردجزوه،spssافزارنرمراهنماي):1394(حمیدبیدرام،-18
.اصفهاندانشگاهآموزشی

ب. منابع انگلیسی
1- Derviz, A. and J. Podpiera (2008): Predicting Bank CAMELS and

S&P Ratings: The Case of the Czech Republic, Emerging Markets
Finance and Trade, Vol. 44, no. 1, p. 117-130.

2- Atikog˘ ulları, M (2009): An Analysis of the Northern Cyprus
Banking Sector In the Post -2001 Period Through the CAMELS
Approach, International Research Journal of Finance and Economics,
No. 32,pp. 212-229.

3- Samad, A (1999): Comparative Efficiency of the Islamic Bank
Malaysia Vis-a`-Vis conventional Banks, Journal of Economics and
Managemcnt, Vol. 7 No. 1, pp. 1-27.



فصلنامه مطالعات مالی و بانکداري اسالمی، سال دوم، شماره سه62

4- Samad, A. and Hassan, M. K (2000): The Performance of Malaysian
Islamic Bank during 1984- 1997: an Exploratory Study, International
Journal of Islamic Financial Services, Vol. 10 No. 3, pp. 7-26.

5- Yahya, M. H. , Muhammad, J. and Abdul Hadi, A. R (2012): A
Comparative Study on the Level Of Efficiency Between Islamic and
Conventional Banking Systems In Malaysia, International Journal of
Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 5 No. 1,
pp 48-62.

6- Moh’d M. Ajlouni and Hamed O. Omari (2013): Performance
Efficiency of The Jordanian Islamic Banks Using Data
Envelopment Analysis and Financial Ratios Analysis, European
Scientific Journal, Special, Edition No. 1.

7- Cengiz Erol, Hasan F. Baklaci, Berna Aydog˘an and Go¨kc¸e Tunc
(2013): Performance Comparison of Islamic (participation) Banks
and Commercial Banks in Turkish Banking Sector Department of
International Trade and Finance, Izmir University of Economics,
Izmir, Turkey. www.mbri.ac.ir


