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پیش نیازهاي رتبه بندي

سید فرشاد فاطمی2

وز تدوین استانداردهاي حسابداري دقیق و شفاف و مطابق با دانش ر•
فرآیند حسابرسی•
الزام قانونی بانک ها به انتشار صحیح اطالعات•

جدیت در اعمال قانون  –
درت اجرایی اعمال قانونق–

هاي زمینهنظارتی در هاي بخشنامهو ها نامهتدوین و اعمال آیین •
گوناکون فعالیت موسسات مالی



بیست و پنجمین همایش سیاست هاي پولی و ارزي 3
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1996-2012بهره در فاصله مورد ریسک نرخ 



شفاف اطالعاتضرورت انتشار 

سید فرشاد فاطمی4

عدم تقارن اطالعات بین سهام داران و مدیران •
عدم تقارن اطالعات بین موسسات مالی •
ابزار نظارت بانکی براي نهاد ناظر •
)early warning system(طراحی یک نظام هشدار پیش هنگام •
بین المللیارتباط با نظام مالی •



مشاهدات آماري
1391ها در انتهاي سال سهم از تعداد شعب داخلی بانک•

سید فرشاد فاطمی5



مشاهدات آماري

سید فرشاد فاطمی6

1391انتهاي سال سود خالص شبکه بانکی در سهم از 
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مشاهدات آماري

سید فرشاد فاطمی7

1386:1دوره 

4_سهم بازار 3_سهم بازار 2_سهم بازار *1_سهم بازار تعداد نوع بانک ها

0.304 0.290 0.301 0.288 3 دولتی

0.176 0.153 0.181 0.204 5 دولتی تخصصی

0.392 0.405 0.390 0.389 4 خصوصی شده

0.122 0.145 0.123 0.114 18 خصوصی

0.004 0.005 0.003 0.002 2 موسسات

1 1 1 1 32 مجموع

1392:7دوره 

0.169 0.190 0.166 0.174 3 دولتی

0.208 0.130 0.210 0.261 5 دولتی تخصصی

0.328 0.340 0.329 0.334 4 خصوصی شده

0.273 0.315 0.274 0.223 18 خصوصی

0.019 0.021 0.018 0.005 2 موسسات

1 1 1 1 32 مجموع
سپرده هابر اساس مجموع 3_بر اساس مجموع دارایی ها، سهم بازار2_بر اساس مجموع تسهیالت، سهم بازار1_بازارسهم * 

بر اساس مجموع بدهی ها تنظیم شده اند4_سهم بازارو 



مشاهدات آماري

سید فرشاد فاطمی8

هیرشمن-سري زمانی شاخص هرفیندال



)CAMELS(رتبه بندي کملز 

دکتر سید فرشاد فاطمی9

بانک ها یک نظام رتبه بندي جهت ارزیابی وضعیت کلی•
ابتدا (کا که به عنوان یک نظام رتبه بندي نظارتی در آمری

.توسعه یافت) 1979در سال 

بر اساس دو پایه داده هاي ترازنامه اي و نظارت هاي •
.طراحی شده است) on-site examination(محلی 

1392اسفند 



)CAMELS(رتبه بندي کملز 
Capital)2(کفایت سرمایه •
Asset)3(کیفیت دارایی •
Management)3(کیفیت مدیریت •

Earning)3(سودآوري •
Liquidity)5(نقدینگی •
Sensitivity)3(حساسیت به ریسک هاي بازار •

دکتر سید فرشاد فاطمی10



نظام رتبه بندي

دکتر سید فرشاد فاطمی11

رتبه لتحلی
١ عالی
٢ بخشرضایت
٣ متوسط
۴ ضعیف
۵ بحرانی



نظام رتبه بندي

دکتر سید فرشاد فاطمی12

حقوق صاحبان سهام به کل دارایی  •

م  هامطالبات غیر جاري به حقوق صاحبان س•
هکفایت سرمای

مطالبات غیرجاري به کل تسهیالت•

اقالم زیر خط ترازنامه به کل دارایی•

دارایی هاي درآمدزا به کل دارایی•
یکیفیت دارای

مانده سپرده به تعداد شعب•

مانده سپرده به تعداد کارکنان•

رعایت بخش نامه شفافیت مالی•
یتکیفیت مدیر



نظام رتبه بندي

دکتر سید فرشاد فاطمی13

ود خالص به حقوق صاحبان سهامس•

بازده دارایی ها•

حاشیه سود•
سودآوري

تسهیالت به سپرده ها•

دارایی هاي نقدشونده به سپرده فرار•
دارایی هاي نقدشونده به دارایی هاي درآمدزا•

سپرده فرار به کل سپرده•

دارایی نقدشونده به بدهی کوتاه مدت•

نقدینگی



نظام رتبه بندي

دکتر سید فرشاد فاطمی14

نتیجه مبادالت ارزي به حقوق صاحبان سهام•

ل تفاوت دارایی و بدهی حساس به نرخ سود به ک•
دارایی

سرمایه گذاري ها و مشارکت ها به حقوق صاحبان•
سهام

حساسیت
به ریسک

بازار



دکتر سید فرشاد فاطمی15

1392اسفند 



دکتر سید فرشاد فاطمی16



بخشنامه شفافیت مالی

دکتر سید فرشاد فاطمی17

برناظرطضواب«عنوانبابخشنامه ايابالغبامرکزيبانک•
عاتاطالعمومیانتشاروشفافیتاستانداردهايحداقل
رابانک ها،1393ماهمرداددر»اعتباريموسساتتوسط

64(مالیهايصورتاطالعاتازبرخیارائهبهموظف
تاحداکثرشدهمعرفیطبقه بندي هاياساسبر)قلم

اتموسسبخشنامهاینبراساس.استکرده1393آذرماه
ورتصبهرامربوطهکمیاطالعاتکهموظفنداعتباري

.کنندمنتشرقبلدورهدوبامقایسه اي



دکتر سید فرشاد فاطمی18

1392اسفند 



دکتر سید فرشاد فاطمی19

1392اسفند 



دکتر سید فرشاد فاطمی20

خصوصی: آبی
دولتی: قرمز

1392اسفند 



دکتر سید فرشاد فاطمی21

عالی و 1392سال 
ضعیف و متوسطرضایت بخش

جمعبحرانی

628بزرگ
5712متوسط
53210کوچک

1016430جمع

نتایج رتبه بندي کملز



دکتر سید فرشاد فاطمی22

جمع بندي
ازيسشفافجهتدرضرورتیکهابانکبنديرتبه•

.تاسکشورموجودشرایطدربانکداريصنعتفضاي

بانکیبکهشمدیرانبهآننتایجوبنديرتبهاصولانتشار•
.ستاآناهدافبهدستیابیدرتوفیقالزاماتازیکی

مقاميجدتوجهنیازمندهابانکازبرخیفعلیشرایطدر•
.هستدناظر
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