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  دهيچک
 بانـک   يهـا  يها و بده   يي هم زمان همه دارا    يزير عنوان برنامه   بانک به  ي و بده  ييت دارا يريمد

ران بانـک، الزامـات     يب ترازنامه بانک تحت الزامـات مختلـف، همچـون اهـداف مـد             ي ترک که

ت يـ  و تقو  ينگين نقـد  يسک نرخ بهره، تام   يط بازار به منظور کاهش ر     ي و شرا  يتيري و مد  يقانون

ت يري مـد  ي اسـتفاده شـده بـرا      ي کمـ  يهـا  کيـ از جملـه تکن   . ف شـده اسـت    يارزش بانک تعر  

: ن اسـت کـه    يـ  ا يسوال اصـل  . باشد ي م ي آرمان يزير دل برنامه ا م ه ها در بانک   يها و بده   ييدارا

منظـور    مـرتبط بـه    يهـا  نـه يهـا و هز    ن بـازده  يانگيـ د باشد تـا م    يها چه با   يها و بده   ييب دارا يترک

ن گـردد؟ تحقيـق ارايـه     ي درآمـد خـالص تـام      يسازل حداکثر ي به اهداف مشخص از قب     يبايدست

 و يبنـد  تيـ بـراي الو AHP  سـت كـه از روش  شده در بانك خصوصي كارآفرين ارايه شـده ا 

 ياتيـ ، عمل ي براي تبيين مالحظات قـانون     ي آرمان يزير و مدل برنامه   ت اهداف، ين درجه اهم  ييتع

ره لحـاظ شـده     يـ ها و غ   تيران و الو  ي و مالحظات همراه با اهداف مد      ي اجبار يها تيو محدود 

ان شـده،   يـ  و اهـداف ب    يهـا  تيهمه الو :  حاصل از حل مدل نشان داد که، اوال        يج کل ينتا .است

 حاصل از مدل بزرگتر از اقالم       يشنهاديبازده و سود سهام پ    ) و مهمتر ( اًيثان. ده است ين گرد يامت

  .باشد ي ميمشابه در ترازنامه واقع
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 مقدمه
در آمدها  ينيب شيک و پي استراتژيزير  برنامهي براي و بده ييت دارا يري مد يها کيتکن

 از منابع و مصارف بانک است، بوجـود      يشياساس ترازنامه که نما    بر يساز مدلدات و   يو عا 

  .آمد

د، نرخ يرس سر ب،يحجم، ترک ،يه و بدييت دارايري مديها کيف، تکنيبنا به تعر

سک به ي به نسبت ريابي  دستيها را برا يها و بده يي داراينگيت و نقديفيت، کيحساس

، ي و بدهييت دارايريواقع هدف مد در. دهند ين شده، هدف قرار مييبازده از قبل تع

 يا براه يها و بده ييسک همراه دارايها با در نظر گرفتن ر ييت دارايت و کميفيت کيتقو

 مناسب يکيافتن تکنيدنبال  هد بيها با ن هدف بانکي کسب ايبرا. باشد ينده ميت آيريمد

  .]۶[ن هدف باشندي به ايابي  دستدر جهت

 يگذار هي مناسب سرمايت استراتژيري مدي، طراحي و بدهييت دارايريقت مديدر حق

 مرتبط با ي خروجياه اني موسسه مالي و جريها ي مختلف با توجه به بدهيها ييدر دارا

 .باشد  ميي در دسترس موسسه ماليآن با استفاده از منابع مال
 يبرا. نامند يز ميت ترازنامه نيريت آن مدي را بواسطه ماهي بده‐ييت دارايريمد

 و يي موسسه شناساي ماليها  صورتي است اجزاي ضروريت ترازنامه موسسات ماليريمد

. ن شوديي به طور کامل تبي ماليها ر صورتيزا ساگر و با اجيکدين اجزا با يارتباط ا

ن ينکه اي دارد و اييها ييست چه داراي مالک چيترازنامه نشانگر آن است که موسسه مال

 در ترازنامه ينحو  موسسه بهيمات مالي تصميدر کل، تمام. اند ن شدهيها چگونه تام ييدارا

 از يبخش مهم. کند يان ميب ي مشخصيها منعکس خواهد شد و حالت موسسه را در زمان

را . ..مه و ي بيها ها، شرکت مانند بانک) سمت راست ترازنامه (ي موسسات ماليها ييدارا

ن ي در ايريگ مين تصميبنابرادهد،  يل مي تشکيي مختلف دارايها  در گروهيگذار هيسرما

ف از هد. دهد يل مين موسسات تشکي را در ايران ماليمات مدي از تصمينه بعد مهميزم

 و به موقع يد منابع کافي تولي مطلوب برايگذار هي سرماين پرتفوييمات تعين تصميا

 کامل از وجوه و منابع يريگ ن بهرهي وجوه موسسه و همچنيها يازمندي در رفع نينگينقد

 .]۳[  استيموسسه مال
  ]۸[: شوند يمم يروه تقس به چهار گي و بدهييت دارايري مديها ياستراتژ

 مثـال   يبـرا . شـود  منحني پرتفوي دريك لحظه خـاص بررسـي مـي         : ستاي ا ياه ياستراتژ .١

 انطباق ، يــ زماني وزنيل شکاف ارزش فعليه تحليتجز،ديل شکاف سررسيه تحليتجز
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  .يانات نقدي جريزمان

 ياساسـاَ انفعـال    يسـاز  مـن ي ا يهـا  ياسـتراتژ : ايـ  نشات گرفتـه از ارزش پو      يها ياستراتژ .٢

رد و بـر    يـ گ ينده صورت نم  ي بهره آ  يها  نرخ ي بر رو  يدبن چ شرط يباشند چون که ه    مي

  بهـره صـورت    يهـا   نـرخ  يجاد شده توسط توسـعه احتمـاالت بـر رو         يطبق مفروضات ا  

  . رديپذ يم

 اسـت  ي مختلفـ يهـا  ييسـاز  مدلکرد شامل   ين رو يا:  نشات گرفته از بازده    ياه ياستراتژ .٣

نـرخ  (ط مختلـف    ي در شـرا   و رفتار اوراق بهادار     انجام شود  ير پرتفو يد توسط مد  يکه با 

  .دشو بررسي مي )بهره

 و  ياضـ يعبـارات ر   مختلـف در قالـب       يهـا  تي بيـان محـدود     شامل :ياضي ر يزير برنامه .٤

تـرين   از موفـق  . باشـد  بـه شـكل رياضـي مـي        ALM يابعـاد ضـرور   لحاظ نمـودن تمـام      

  .ريزي آرماني است  مورد استفاده برنامهيها مدل
  ]۱۱[ :کند يد مي تاکين هدف اصليدها بر چن يها و بده ييت دارايريمد

هـا و هـم     يـي ب و بازده و سـود هـم دارا        يد تا حد امکان بر حجم، ترک      يت بانک با  يريمد .١

 .دن به اهداف بانک کنترل داشته باشدي رسيها برا يبده
ن ي حـداکثر کـردن فاصـله بـ        ي بـرا  ي و بـده   يـي ت دارا يري مـوثر در مـد     يهمـاهنگ براي   .٢

هـا بـا کنتـرل       يـي ت دارا يريسک کنترل مد  ير نظرگرفتن ر  ها همراه با د    نهيدرآمدها و هز  

 .د هماهنگ باشديها با يت بدهيريمد
ها از هـر دو طـرف ترازنامـه          نهيهاي بانك توجه شود كه درآمدها و هز        در ارائه سياست   .٣

 . شود ي ميبانک ناش
  

 قيتحقت يان مسئله و اهميب. ۱
 ي قـرض گرفتـه و بـه گروهـ          را ي که وجـوه گروهـ     ‐يعنوان واسطه گران مال    ها به  بانک

سـپرده گـذاران و     (هـا    همه گروه نه، اهداف   يت به يريد بتوانند با مد   يدهند، با  يگر قرض م  يد

 يريامروزه بـا بکـارگ    . ندين نما يباشد را تام   يند م ين فرا ي، که کسب سود از ا     )صاحبان سهام 

... ها و    تيده اهداف، الزامات، محدو   يتوان کل  ي م ي بده ‐ييت دارا يري مد يها کيانواع تکن 

 ‐يـي ت دارا يريمـد . ت شـود  يريند مد يران ف ين شکل ا  ي کرد به بهتر   يرا در نظر گرفت و سع     

ل آن بـه   يشـود کـه بـا تبـد        يک عنـوان مـ    ي اسـتراتژ  يزيـ ر ک برنامـه  يعنوان    امروزه به  يبده

نان يها اطم  سکيتوان از کسب سود مورد نظر و کنترل ر         ي کوتاه مدت م   ياتي عمل يها برنامه
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هـا آنهـا را واخواهـد         در بانـک   ي پـول  ياد وجوه جذب شـده بازارهـا      يمقدار ز . حاصل کرد 

گر ترازنامـه   ي د ي پول باشند از طرف    يها نهي کاهش هز  ي برا يکيافتن تکن يداشت که به دنبال     

 مـشخص   يک مقطـع زمـان    يـ  بانـک را در      يها يها و بده   ييب و اندازه، دارا   يهر بانک ترک  

 يقت بررس يشد و در حق   با يران بانک م  يمات مد ي تصم جه عملکرد و  يدهنده نت  است که نشان  

ک بانک عنوان   ي يل و بررس  ي تحل ين ابزار برا  ي از بهتر  يکيعنوان   ل ترازنامه بانک به   يو تحل 

  . شود يم

  

 ق يهاي تحق پرسش .٢
ک بانـک را بـا   يـ  يهـا  ييص داراي تخصي کم يها توان با استفاده از مدل     يچگونه م  .١

بـازده مـورد انتظـار و     بـه  يابين و بـا هـدف دسـت   يعـ  از سـپرده م   ينيتوجه به حجم مع   

 نه کرد ؟ ين و بهيي، تعسک متعارفير
 يهـا  تيز محـدود يـ  و نيتيريهـا و مالحظـات مـد      اسـت يتوان اهـداف، س    يچگونه م  .٢

  کرد؟ يبند تي ادغام و الوها يها و بده يي را در مدل دارايقانون
  

 قياهداف تحق .٣
نه يت بهيري به منظور مدي چارچوب کمک مدل وي، ارائه يق هدف اصلين تحقيدر ا

 يباشد و اهداف فرع يم) نيبانک کار آفر: مونهبانک ن(ها   بانکيها يها و بده ييدارا

ها و الزامات  استياز وجوه جذب شده و ادغام س) ها يبده(نه تعهدات ين حد بهييق تعيتحق

 ي تجاريها به بانکق يج تحقيم نتاي آن تعمي مربوطه و اهداف جنبي در مدل کميتيريمد

 مدل ارائه شده در »لوتيپا« ي و در صورت امکان اجراييدر صورت وجود امکانات اجرا

  .  ف شده استي مدل تعريت و اعتبار عملي قابليابيها به منظور ارز  از بانکيکي

  

 ق يتحق روش .٤
نـک   اقـالم ترازنامـه با     يرهـا يان متغ يـ  و روابـط م    يستم مال يق ابتدا ساختار س   ين تحق يدر ا 

شـود و    ي مـ  يي روابط حاکم بر اقالم ترازنامـه شناسـا        ييمنظور شناسا  ن به يآفر کار يخصوص

ز بانـک مـورد   يـ  و نيستم بانکيها و الزامات حاکم بر س  تيسپس با توجه به اهداف، محدود     

زان بودجـه   يـ ا م يـ  و   يبا توجه به مقـدار واقعـ      . گردد يف م ي مدل تعر  يها تي محدود يبررس

بـا کمـک مـدل مـورد         مـدل،    ي بـرا  يعنـوان ورود   سهام به وق صاحبان   ها و حق   سپردهانواع  
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ها  يين اقالم مختلف دارا   يها ب  يص ورود ينه تخص يزان به ي م ي آرمان يزير  برنامه يعنياستفاده  

ج بـازده   ي مدل و نتـا    يها ييص دارا يزان بازده حاصله از تخص    يگردد و م   يل م ي و تحل  يبررس

رد و به لحاظ يگ ي قرار مياحبان سهام مورد بررسها و حقوق ص يحاصل از همان مقدار بده   

 مـرتبط،   ي کمـ  يهـا  ز مـدل  يـ ق و ن  يـ  تحق يات موضـوع  ي بر ادب  يق شامل مرور  ي، تحق يياجرا

  . گردد ي و حل مدل ميساز مدل، ، انتخاب مدل مورد نظرف مسئلهيرتع

 ٦ و يت ســاختاري محــدود١٥ باشــد، كــه يت مــيمحــدود ٢١ يمــدل ارائــه شــده دارا

صـورت ثابـت در    هت بـ ي محدود ٣،  يت ساختار ي محدود ١٥از  . باشد ي م يمانت آر يمحدود

 ١٦باشـد،که    يم مـ  ير تصم يمتغ٢٨ ين مدل دارا  يهمچن. ده است ي لحاظ گرد  يسه مقطع زمان  

ر انحـراف   يـ  متغ ٦(ر انحراف   ير، متغ يمتغ١٢و) مربوط به اقالم ترازنامه   (ي اصل يرهاير، متغ يمتغ

ق يـ  از طر   ارائه شده در مـدل عمـدتاً       يها تيمحدود.اشدب يم) ير انحراف منف  ي متغ ٦مثبت و   

 بانـک مـورد مطالعـه،       يران ارشد بانک مورد مطالعه، مراجعه به اطالعات مال        يمصاحبه با مد  

ن شـده   يـي تب...  و ارتباط اقـالم ترازنامـه بـا هـم و             ين شده از طرف بانک مرکز     ييالزامات تع 

  .است

  

  قينه تحقيشي پي نظريمبان .٥
تـوان بـه دو گـروه        ي را مـ   يده و بـ   يـي دارات  يرينه مد يائه شده در زم    ار يها درکل مدل 

 اسـتفاده   ي خطـ  يزيـ ر  از برنامـه   ي قطعـ  يها مدل.  کرد يبند مي تقس ‐يا احتمال ي يعقط ‐يکل

 يمحاسـبه را بـرا  ر قابـل  ي و مقـاد ي اتفاقات تصادفيرا برا) يثابت (ي مشخصيمقدارکرده و   

رهـا و   ي با در نظر گرفتن نوسانات متغ      ياحتمال يها رند و مدل  يگ ي نظر م  مشکالت بزرگ در  

 . دهند يرات ارائه ميين تغي متناسب با اييها مدلنده ي موجود در آيها ينانيز عدم اطمين
  

  ]۹[ ي قطعيها  مدل‐الف

هـا و    يـي ن مـدل دارا   ي، اول ١٩٦١م که در سال     يشو ينه موضوع متوجه م   يشيبا مراجعه به پ   

ــ يبــده ارائــه  توســط چمبرزوکــارنز ي قطعــي خطــيزيــر ک مــدل برنامــهيــصــورت  ههــا ب

بود که از طـرف بازرسـان و نـاظران           ياطي و احت  يتيريها در واقع الزامات مد     تيمحدود.شد

تـزو  يليو ف  فـسون و بلکمـن    ي ل ،ربرتـسون ،  مطالعات آنها توسط کهن و همر     . بانک مدنظر بود  

  .  قرار دادندي تابع هدف را سودآوريدا کردکه همگيادامه پ لوئفلر

ه و نـسبت    يت سرما ينسبت کفا هدف، سود خالص بعد از نرخ بهره،         با سه    يتمن و سال  يا
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ش انـدازه   ي اهداف سـهم بـازار و افـزا         با لوگلويوکاس و واس  يه، ج يها به سرما   ييسک دارا ير

 اهـداف متعارضـي چـون سـود موردانتظـار، ريـسك،              با ني کورهون يها، آنتت  ها و سپرده   موا

چهـار هـدف،     بـا    ينـس ي فورستون و دا   ،)...شد، روابط مشتريان و   نقدينگي،كفايت سرمايه، ر  

 ي آرمـان  يزيـ ر  از برنامه  ي، همگ ينگيه، نسبت وام به سپرده و نقد      يت سرما ي، کفا يسودآور

  .  استفاده کردند)BALM( بانک ي و بدهييت داريري مديبرا

  

   ي احتماليها مدل  . ب
 از دهـه هفتـاد آغـاز شـده     ي و بـده ييت دارا يرينه مد ي در زم  يهر چند مباحث دانشگاه   

م به دهه   يبان تصم ي پشت يعنوان ابزارها   به ي احتمال يزير  از برنامه  ي استفاده کاربرد  ياست ول 

 ١٩٥٩در سال تز ي مارکوي پرتفوياز مفهوم تئور   ي احتمال يها شتر مدل يگردد و ب   ينود باز م  

، يکلـ د  يـ ک د يـ بـا   .  شـدند  يرد که در عمل به سـمت مـشکالت محاسـبات          يگ يسرچشمه م 

 يبنـد  ميکرد تقـس  يتوان به هشت رو    ي را م  ي احتمال يها  مدل ي ارائه شده بر مبنا    يکردهايرو

 ي با توجـه بـه تئـور       يساز مدل،  ي احتمال يساز هي شب يها کردها شامل مدل  ين رو يا .]۷[نمود

، ي متـوال  يريـ گ مي تـصم  ي، تئـور  ي احتمـال  ي تـصادف  يهـا  تي محدود يزير تز، برنامه يمارکوئ

کپارچـه  ي يهـا  ، شـبکه   با منابع سـاده    ي احتمال ي خط يزير ، برنامه ي احتمال ياي پو يزير برنامه

  . گردد يم يص احتمالي تخصيها  و مدلي احتماليايپو

 يتئـور ) ١٩٧٨(و بـروت  ) ١٩٧١(ليـ پا.  بودنـد  و گـرابمنن نـسون يراب،  روايـ ن افراد د  ياول

نامـه، رسـاندن سـود بـه         مـوثر تراز   يايت پو يري از مد  يه طرح يرفتند و با ارا   يتز را پذ  يمارکوئ

 در ن دوره مـشخص را صـرفاً      ي چنـد  ين و طـ   يسک مع يک سطح ر  يک مقدار مشخص در     ي

 يسـاز  مـدل کـرد   ين رو يسـوم .  قـرار دادنـد    ي ترازنامـه، مـورد بررسـ      يسک پورتفو ينه ر يزم

و باشـد کـه در ابتـدا توسـط تـور و کـارنز                ي م ي تصادف يها تي محدود يزير  برنامه ياحتمال

 يهـا  تيک مدل محـدود   يهم پوگا و باسارد     ١٩٧٢در سال   . لد ارائه شد  ي چ يت ل ي ل کارنز و 

 ي را فرموله کردنـد کـه در آن تنهـا مقـدار نـامطمئن الزامـات نقـد                  يا  دوازده دوره  يتصادف

  . نده بوديآ

ک يـ دا کـردن    يـ  پ ي را بـرا   ي متـوال  يريگ ميل تصم يه تحل يتجز ن بار ولف    ياول ١٩٦٩در  

ن يـ  ا ي و کرانـ   يز بردلـر  يـ بعـدا ن  .  بکار گرفت  ين ضمن ييتعق استفاده از    ينه از طر  يم به يتصم

آنهـا مـدل درخـت      . و اوراق قرضـه بکـار گرفتنـد       يـ ت پرتفول يري مـدل مـد    يکرد را بـرا   يرو

 ي پرتفـو  ياتيـ مـدل عمل  ک  يـ  ي اساس يها يژگيو را با در نظر گرفتن       ي احتمال يريگ ميتصم
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 ي احتمـال  يزير کرد برنامه ي از رو  ز با استفاده  ي ن ١٩٧١در  . کار گرفتند  ه ارائه مدل ب   يبانک برا 

ن يـ ن در ا  يهمچنـ .  کردنـد  يسـاز  مدلسوم را    نوع دوم و     يها يين مسئله دارا  يپيا، فاما و ا   يپو

  .  توسط کوهن و همکارانش انجام شدينه مطالعاتيزم

  با منابع سـاده ي احتمالي خطيزيبرنامه ر از جمله مطالعات انجام شده با استفاده از مدل

 کوهن و   يتوان به کارها   يم ‐شود يده م يز نام ينان ن ي تحت عدم اطم   ي خط يزير که برنامه  ‐

   .اشاره کرد يمبا و کازيزج و همکارانش و يکالبر، ن و بوتيتورکر

 را يا  چنـد مرحلـه  ي احتمـال يزيـ ر و همکارانش برنامه نولي، کار١٩٩٤در سال   همچنين  

  . دبه انجام دادن حداکثر کردن ثروت بلندمدت شرکت  هدفيارب

ل ي مـسا  ي طراحـ  ي را برا  ي احتمال يايکپارچه پو ي يها کرد شبکه يرو رو يمي و والد  يمالو

 ين مالو يهمچن. دکار بردن  ه گسسته مختلف ب   يها نان و تحت زمان   يط عدم اطم  ي در شرا  يمال

 و يـي  سـاختار دارا يسـاز  مـدل  يهـا  کيـ  از تکنيتـر  ع و جـامع  ي اندازه وس  ١٩٩٨ مبا در يو ز 

مـه در خـصوص     ي ب يهـا  هـا و شـرکت     ل بانـک  ي از قب  يموسسات مال  اشخاص و    ي، برا يبده

  .]۱۰[ه دادنديسک را ارايکنترل ر

ن و  يکـست ي اشاره کـرد کـه ا      يالص احتم يتوان به مدل تخص    يکرد م ين رو يعنوان آخر  به

  .  با درآمد ثابت استفاده کردندت اوراق بهاداريري مديآن برا از لريه

  ينه در زمينه مديريت دارايي و بدهيمران در زيتحقيقات انجام گرفته در ا ‐ ج
كـارگيري   ههـاي بيمـه ايـران بـا بـ          هـا در شـركت     ها و بدهي   طراحي مدل رياضي دارايي    .١

در : علي اصـغر انـواري رسـتمي      : حميد حبيبي، به راهنمايي   / ريزي پوياي احتمالي   برنامه

ريـزي   هابت شـده اسـت كـه مـدل برنامـ     ثاي بوده و    ريزي چند مرحله   اين مدل افق برنامه   

هـاي   پوياي احتمالي ارائه شده ثروت بلندمدت شركت را با توجه بـه انـواع محـدوديت               

 ريزي احتمالي با مـدل قطعـي و        نتايج مدل برنامه  . نمايد حداكثر مي ...  و قانوني، عملياتي 

گذاري مقايسه و نتايج نشان داده است كه تـصميمات      ضعيت كنوني تصميمات سرمايه   و

ريـزي پويـاي احتمـالي و قطعـي بـسيار متفـاوت از        دي مدل برنامـه گذاري پيشنها  سرمايه

تـايج بهتـري    نگذاري در شركت بيمه آسيا است و مدل احتمـالي            سياست كنوني سرمايه  

  .]۳[نسبت به مدل قطعي توليد كرده است

هـا و    يـي ت دارا يرياصـول مـد   س شـده براسـاس      يک بانک تازه تاسـ    ي ترازنامه   ينيب شيپ .٢

ک بانـک تـازه     يـ ، ترازنامـه    ن مطالعـه  يـ در ا : يکي مز ي، عل يميرد محمد ک  ي س ‐ها يبده

سک اقـالم   ي ر ي  درجه ي کننده  خاص که منعکس   يبند ک طبقه يس شده بر اساس     يتاس
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 دو  يطـ  مـورد مطالعـه       بانـک  يها يبده . شده است  ينيب شياست، پ  ها يها و بده   ييدارا

س ي روش مـاتر   ‐ سـه روش   اسـتفاده از   با   ها و  ي بده ينيب شياساس پ ها بر  ييراداو  ويسنار

 اول  نکتـه . انـد   شـده  ينـ يب شيپـ  ‐يسـاز  هي و روش شـب    يعصب شبه معکوس، روش شبکه   

. گر اسـت يکـد ي شـده بـه   ينـ يب شي پـ يک بودن مقـدارها يها، نزد ينيب شين پ ي ا ي درباره

 روش هـا در  يـي  از کـل دارا ي خروجيرهايغک بودن سهم متيتر، نزد   دوم و مهم   ي نکته

ن ي بــيدار يز معنــين، تمــايبنــابرا.  اســتيروش شــبکه عــصبس شــبه معکــوس و يرمــات

 يهـا  ينـ يب شيسوم، کمتر بودن مقدار پـ      نکته. شود ي انجام شده مشاهده نم    يها ينيب شيپ

  .]۵[است) ١٣٨٤مربوط به سال  (ير واقعيق و مقادين تحقيه در اانجام شد

 ي علـ  ي مـصطف  ران،يسک ساختار ترازنامه توسعه صادرات ا     ي ر يلي تحل ي و بررس  يابيارز .٣

 يته تخصصيه،کميت سرماي مدل کفايها کياز تکناين تحقيق در : ياريمدد، حسن بخت  

اسـتفاده شـده    ) VaR(سک  ي و مدل ارزش در معرض ر      CAMELS يبند بال، مدل رتبه  

سک سـاختار ترازنامـه را بـه همـراه          يـ ه، ر يت سرما ي و مدل کفا   يمدل بانک جهان  . است

در . کننـد  ي م يابي و ارز  يي، شناسا يفي و ک  يصورت نسب اقالم خارج از ترازنامه بانک به       

ران، انـدک بـرآورد شـده       يسک ساختار ترازنامه بانک توسعه صادرات ا      يها، ر  ن مدل يا

 ي و بــدهيــي مـرتبط بــا اقـالم دارا  يهــا نــهي، درآمـدها و هز CAMELSدر مــدل . اسـت 

ختار ترازنامـه  سک سـا ين مدل، ريا. گذارند يسک اثر ميت ر يريند مد يز برفرا يترازنامه ن 

 يابي عالوه بر ارزVaRدر مدل . ن برآورد کرده استييران را پايبانک توسعه صادرات ا

نـان  ي سـاختار ترازنامـه بانـک را در مقـاطع و سـطوح اطم              يسک مـال  يـ تـوان ر   ي م يفيک

  .]۴[ و کنترل کرديابي ارزيمختلف به صورت کم

   ي آرمانيزير  برنامهيها  مدليريکارگ هب .٤

  . باشد يها و اهداف م تيرات در محدويياد تعداد تغيانعطاف زGP ل مديت اصليمز .٥

 ن اجزا مدل ارائه شدهييتب .٦
  

  اهدافيت بندي الو.١‐۵
 . شـدند يم بندي سه گروه تقس در‐تيتفاوت سطح اهما توجه به ب ‐اهداف در سه گروه 

321رابطه ppp  ون هر گروه به شرح    ها در در   تيوزن الو  .ن پارامترها برقرار است   ي ب <<

  : باشدير مزي

∑ ∑∑ ++=ΖΜ )()()( 321 diwpdwpdwpin iiiii  
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  وزن الويت ها ): ۱( نگاره

  تيدرجه الو  اريمع  تيسطح الو

  ١٤/٠   کوتاه مدت و بلند مدتيگذار هيسرما

 P1: نيتر گروه مهم  ٤٩٧/٠  هيت سرماينسبت کفا

  ٣٦٣/٠  ينگيسک نقدير

  ٠٠٠/١  جمع

  ٠٠٠/١  ها ييرشد کل دارا  P2: تر  مهمگروه

  ٠٠٠/١  جمع

  ٦٢٦/٠  يها و موسسات اعتبار ر بانکيمطالبات نزد سا
  P3: گروه مهم 

  ٣٧٤/٠ ها پرداخت شيها و پ يير داراي ثابت و سايها ييدارا

  ٠٠٠/١  جمع

 
 )GP( ي آرمانيزي برنامه ريساز مدل .٢‐٥

هاي مورد نظر مديريت مـشخص گرديـده          آرمان ،متغيرهاي مدل پس از تعريف     GP در

 )(Minزان انحرافـات    يم و   شود بندي مدل انجام مي    ها، اولويت  براساس ترتيب تقدم آرمان   و  

  .باشد ي به اهداف ميابيه حد دستکنند اني بي آرمانيزير در مدل برنامه

  

 م ي تصميهاريمتغ .٣‐٥
  . گردد يم ارائه مي تصميرهاي متغير برايف زيبا توجه به ساختار ترازنامه تعار

  

  مدلم ي تصميرهاي متغگروه اول):۲ (نگاره

  ixريمتغ  ها ييدارا
  و ها يبده

حقوق صاحبان 
  سهام

  jyريمتغ

   نقديموجود
1x  1   يداري ديها سپردهy  

   يمطالبات از بانک مرکز
2x  2  دار  مدتيها سپردهy  

  يها و موسسات مال بانک ريمطالبات از سا
3x  ي پرداختنيها حساب  

3y  

  اوراق مشارکت
4x  يشنهاديسود سهام پ  

4y  

  حقوق صاحبان سهام   5x   کوتاه مدتيگذار هيسرما
5y  

  6x  يافتني دريها حساب

  7x  ها پرداخت شيپ
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 م مدلي تصميرهايگروه اول متغ):۲ (نگارهادامه 

  ixريمتغ  ها ييدارا
  و ها يبده

حقوق صاحبان 
  سهام

  jyريمتغ

  8x  التيتسه

  9x   بلند مدتيها يگذار هيسرما

  10x  ها يير داراي ثابت و ساياه ييدارا

  

    يخطرياقالم عمده ز

   11x  ها  نامه ضمانت

 
  

  مدلم ي تصميرهاي، گروه دوم متغانحرافات ):۳( نگاره

  ن شدهييهدف تع
  انحرافات مثبت

  جاد شده از اهداف يا
)Over achivement(  

  يانحرافات منف
   اهدافجاد شده ازيا

(Under achivemen)  

+   ي مالوها و م ر بانکيمطالبات از سا
1d  −

1d  

+  کوتاه و بلند مدتيها يگذار هيسرما
2d  −

2d  

 و هــا يــير دارا ي ثابــت و ســا يهــا يــيدارا

 ها  پرداخت شيپ

+
3d  −

3d  

+ ه يت سرماينسبت کفا
4d  −

4d  

+ ينگيسک نقدير
5d  −

5d  

+ ها ييرشد کل دارا
6d  −

6d  

  
 ها تيمحدود .٤‐٥

هـاي   ن تركيـب اقـالم ترازنامـه در دو گـروه محـدوديت            ييهاي الزم براي تع    محدوديت

آور بـه شـکل       الـزام  يهـا  تيمحـدود . هـاي هـدف ارائـه شـده اسـت           محدوديت آور و  الزام

هاي هدف با انحـراف مثبـت        شود و محدوديت   ال و يا پايين بيان مي     با حد با   ييها تيمحدود

در شود و تابع هدف اصلي ميـزان انحـراف ايجـاد شـده      شده بيان مي  و منفي از هدف تعيين      

نوع هدف، هدف كاهش انحراف مثبت و يا انحراف منفـي     کند و بسته به      يان م ياهداف را ب  

  .شود و يا هر دو تعريف مي
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  ي ساختاريها تيمحدود: الف
ده يـ ن گرد يـي  پـول و اعتبـار تع      يک الزام توسط شـورا    يصورت   ه ب :ينسبت سپرده قانون   .۱

ر از حقـوق    يـ بـه غ  ) سمت چپ ترازنامه  ( ه منابع ترازنامه  ي درصد كل  ١٧که معادل   ،  است

 . باشد يصاحبان سهام م
 

∑
=

=
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1
2 17%

j
jyx  

  

 بـراي انجـام مبـادالت و نيـز          يـي ن دارا ي ا :ها و ساير موسسات اعتباري     مطالبات از بانك   .۲

 . شود ي مي نگهداراست،ا ه  مجموع سپرده۰۳/۰نيازهاي بين بانكي که عموماً حداقل 
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 )دت و بلندمدت کوتاه ميها يگذار هياوراق مشارکت، سرما(ها  يگذار هيگروه سرما .۳
هـايي   سهام شركت( بلند مدت يگذار هي بانک دو گروه، سرما    يگذار هي در سبد سرما   ‐فال

 يگـذار  هيسـرما و  )ددگـر  كه ميزان سهام بانك در آنها منجر به نفوذ قابـل توجـه مـي              

س اوراق بهـادار  رفتـه شـده در بـور      ي پذ يهـا  المعامله شرکت  عيسهام سر ( کوتاه مدت 

  )  کوتاه مدتيگذار هيسرما : 5x (.وجود دارد )تهران
  

  
 

 .  باشد ياست بانک ميسته به سبن گروه ي درايگذار هيسرمازان ي م:اوراق مشارکت  ‐ ب

)4x :اوراق مشارکت(  ∑
=

≤
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1
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بـه   در بانـک مـورد مطالعـه         كـه هـا     بانـک  يها يين رقم دارا  يالت مهمتر يسه :تسهيالت .۴
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الت ي تـسه  يافتيـ ن سرفصل ترازنامه را سود در     ي ا قسمتن  يهمترم :يافتني در يها حساب .۶

ده يـ درصد از نظر کارشناسـان بانـک اعـالم گرد         ١٢/٠نرخ  حداقل   لذا   ،دهد يل م يتشک

 . است

86 12.0 xx ≥  
 

شـدکه بـه علـت کـسب کـارمزد          با ها مي  نامه قسمت عمده آن، ضمانت   : ير خط ياقالم ز  .۷

 .  رديگ يمورد توجه بانکداران قرار م
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1
511 10.0*30.0 xyyx
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، درآمــد حاصــل از ي بانــك در ســه گــروه اصــليمنــابع اصــلي درآمــدها: بــازده کــل .۸

درآمـد  . رديـ گ يها و كارمزد دريافتي قرار م گذاري تسهيالت، در آمد حاصل از سرمايه   

 بـا بـازده کـل       ينه بهره مساو  ي هز ي دارا يها ينه بده ي هز ي بازده منها  ي دارا يها ييدارا

)R (العمل ابالغ شده   الوصول براساس دستور   البات مشکوک نه مط يهز. ن شده است  ييتع

زه يـ  محاسـبه و ذخ    يالت اعطـائ  يدرصـد مانـده خـالص تـسه        ٢ معـادل    ياز بانک مرکز  

 .  شود يم
 

Rnetlonsyxxxxx =−−++++ )(*02.017.002.020.020.025.016.0 2119854

  

  ]۲ و ۱[ :ها و حقوق صاحبان سهام يبده ‐

هـا   يه به بـده   ين بودن نسبت سرما   يي، پا يت بانکدار يک جنبه خاص از ترازنامه در فعال      ي

رفتـه  يگـر پذ  ي د يها تي فعال ي برا ير از موسسات خدمات مال    ي به غ  ياست که در حالت عاد    

  .ستين

شـوند و بـه      ي مدل لحاظ مـ    يعنوان ورود  ها به  زان سپرده ي در مدل م   :يداري د يها سپرده .۹

 . رديگ ي قرار مي مورد بررسري در سه مقطع زينلحاظ زما
 )اليون ريليم (٨٤سال  برابر مدل در يداريقدار سپرده دم •

682/9711 =y  
 

 )اليون ريليم( ٨٥سال  ي برايداريزان بودجه سپرده ديم •
2/250/0001 =y۰  
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  )اليون ريليم (٨٥سال  شش ماه اول ي برايداري سپرده ديزان واقعيم •
598/4571 =y 

  

 )اقالم به ميليون ريال(ها  ر سپردهي و سايگذار هي سرمايها سپرده .۱۰
 ٨٤هادرسال  ر سپردهي و سايگذار هي سرمايها زان سپردهيم •

223/415/102 =y  
  

 ٨٥ سال يها برا ر سپردهي و سايگذار هي سرمايها بودجه سپرده •

13/813/6122 =y  
 

  ٨٥ ماه اول سال ٦يبراها  پردهر سي و سايگذار هي سرمايها  سپردهين واقعزايم •

720/746/122 =y  
 

ن سـهامداران  ي درصـد سـود بـ   ٨٠م مجمع سـهامداران     ي طبق تصم  :يشنهاديسود سهام پ    .۱۱

 .گردد يم ميتقس

Ry 80.04 =  
  

 ):، سود انباشتهيه پرداخت شده، اندوخته قانونيسرما (حقوق صاحبان سهام  .۱۲
 اسـت کـه     ييهـا  انيـ ز حفاظـت بـستانکاران در مقابـل         يبرا يليه بانک به مثابه حا    يسرما

   .ديسک به وجود آيت ريرير مناسب در مديممکن است بر اثر عدم اتخاذ تداب

  )اقالم به ميليون ريال(: ١٣٨٤حقوق صاحبان سهام در سال  •

851/0295 =y  
 

  ١٣٨٥ ساليبراصاحبان سهام زان بودجه حقوق يم •

1/229/975 5 =y  
 

 ١٣٨٥ ماه اول سال ٦ي حقوق صاحبان سهام برايزان واقعيم •

607078/ 1/  5 =y  
  

  ) اهداف (ي آرمانيها تي محدو:ب
ت ي محـدود  يـي ن دارا يـ  ا ي حد باال  ي برا :ها و ساير موسسات اعتباري     البات از بانك  مط .١

 :استف شده ير تعريز
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  :يه گذاريگروه سرما  .٢

030% 22595 =−+−+ +− ddyxx  
  

ن شـده از طـرف      يـي  تع آرمان بربنا: ها ها و پيش پرداخت    يير دارا ي ثابت و سا   يها ييدارا .٣

 درصد حقوق صاحبان سـهام بـه        ۳۰/۰ حداقل   ي خصوص يها  بانک ي برا يبانک مرکز 

  .ابدي يختصاص ما)  بازده بدونيها ييدر گروه دارا(ها  يين گروه دارايا

030.0 335107 =−+−+ +− ddyxx 
  

هـاي   عبارتست از حاصل تقسيم سـرمايه پايـه بانـك بـه دارايـي              : هيت سرما ينسبت کفا  .٤

موزون شده بر حسب ريسك كه طبق مـصوبه كميتـه بـال يـك، ايـن نـسبت در مـورد                      

يـي ضـريب    هر كدام از اقـالم دارا ياهمچنين بر.  درصد باشد ٨تي حداقل   ها بايس  بانك

  . شود ريسكي تعريف مي

+++++++++− 9876543215 *020.0*0*0(8% xxxxxxxxxy  

0)20.0 441110 =−++ +− ddxx  
 

  از ۳۷/۰، حداقل ينگيسک نقدي کنترل ري در بانک مورد مطالعه برا:ريسك نقدينگي .٥
 .ابدي يص مي باال تخصينگي با درجه نقديها ييها به دارا کل سپرده
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  . استيعيک انتظار طبي ترازنامه، ي انتظار رشد اقالم کل:ها رشد كل دارايي .٦
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ن يـي ان شـده تع   يـ ب ب يبه ترت  جاد شده ي انحرافات ا  ضريب اهميت هر کدام از    : تابع هدف  .٧

  .ديگرد
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∑ ∑ −+− ++ )374.0626.0()( 31362 ddpdp  
  

 شده ي، مدل طراحLINGO8افزار  ها با استفاده از نرم تيپس از مشخص شدن محدود

) هي و سرماها يبده(نه منابع يص بهيزان تخصيدهنده م ج حاصل از مدل نشانينتا. ديحل گرد

ج يط مختلف نتايباشد که همراه با توسعه مدل در شرا ي متفاوت ميي دارايها ن گروهيدر ب

  . رديگ ي قرار ميمختلف مورد بررس

  ي کليريگ جهي از مدل و نتج حاصلينتا .٨
  

  ١٣٨٤ل ترازنامه يتحل .٦
 ج حاصل از مدل يو نتا١٣٨٤ ترازنامه يبررس . ١‐٦

 ٨٤باشد که رشد اقـالم ترازنامـه         ي م ين نکته ضرور  يترازنامه ذکر ا   اقالم   يقبل از بررس  

 از ياريس بوده و هنـوز بـس     يباشد که بانک مذکور تازه تاس      يل آن م  ي به دل  ٨٣نسبت به سال    

 از  يباشند لذا ممکن اسـت بـه علـت عـدم ثبـات تعـداد               ي م يت رشد باالئ  ي ظرف يارااقالم د 

  . رندير قرار گي تحت تاثيج تا حدودياقالم نتا

 يص منـابع تـا حـدود      يم کـه تخـص    يشـو  ي متوجه مـ   ٨٤ج مدل با ترازنامه     ي نتا يدر بررس 

نـرود و از    ن شـده فراتـر      ين الزامـات از حـد تـام       يکوشد تا در تـام     يمدل م . باشد يمتفاوت م 

ج ي نتـا  ها و الزامات برآورده سازد لـذا       تيمحدوده  ز، با توجه ب   يه اهداف را ن   ين کل ي تام يطرف

نـه  يت به يري مـد  ي برا ي تجار يها  بانک ي برا ي تامل ي، در واقع جا   يمتفاوت از ترازنامه واقع   

  . باشد يها م يها و بده ييدارا

 که بـازده کمتـر داشـته و    يياه ييص وجوه کمتر به دارا  ي مدل، تخص  يها تياز جمله مز  

 مثـال مقـدار     يباشـد بـرا    ي نقـد مـ    يشـد از آن جملـه موجـود       با ي مـ  ،تنها جنبـه الـزام دارنـد      

  مـدل  ي مقـدار اختـصاص    يولـ ،  ال بـوده  يـ ون ر يـ لي م ٧٣١/٤٠ ، ١٣٨٤ ترازنامه سال    ياختصاص

د رصت استفاده از وجوه نقف است که بانک ين بدان معنيباشد که ا يال مين رويليم ١٦١/٣٤

  .  دارديگذار هيا سرمايالت و ي مثل تسهيات بانکي عملي برايشتريب

 ١٤١/٩٤٧تـوان از   ي، را مـ   آور دارد  ز جنبـه الـزام    يـ ها که ن   کر بان ين مطالبات از سا   يهمچن

بـاالتر   بـازده    ي دارا يهـا  يـي  عـوض بـه دارا     ال کـاهش داد و در     ير ٢١٤/٦٨٣ال به يون ر يليم

ش داده کـه هـم   ي به اوراق مـشارکت را افـزا  يصي مثال مدل مقدار تخص يبرا. ص داد يتخص

تـوان از آن سـود جـست و در           ي مـ  ينگي نقـد  يازهاي رفع ن  ين برا ي بازده بوده و همچن    يدارا

  .شدبا يسک ميضمن بدون ر
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 خـود  يات مالي کسب سود از عملير موسسات ماليز چون ساي ني بانک يها ستميهدف س 

باشـند از اهـداف      يشتر مـ  يـ  بـازده ب   يارا کـه د   ي وجـوه  يص منابع بر رو   يلذا تخص . باشد يم

الت ي و تـسه   يگـذار  هي سـرما  يهـا  هـا گـروه    يـي در گروه دارا  . باشد يران بانک م  ي مد ياصل

 مـدل   يدهد که مقدار اختصاص    يج مدل نشان م   ي نتا يبررس .باشند ي بازده قابل قبول م    يدارا

الت يمدت و تسه   بلند   يگذار هي کوتاه مدت، سرما   يگذار هيبه گروه اوراق مشارکت، سرما    

ش يمنجـر بـه افـزا     باشـد، کـه لـذا        ي م يراز نامه واقع  از مقدار اختصاص داده شده در ت       شتريب

  .  گردد يبازده م

باشد کـه البتـه      ي کوتاه مدت قابل توجه م     يگذار هي مدل سرما  ين مقدار اختصاص  يهمچن

 مـدل بـه     يمقـدار اختـصاص    . تامـل دارد   يط خاص بازار بورس جا    يابن نکته با توجه به شرا     

 ياختـصاص  مقـدار    يباشـد ولـ    يال مـ  يون ر يليم ٧٣٨/٢٢٧ کوتاه مدت مقدار     يگذار هيسرما

ــرا ــ ايب ــين داراي ــه ســال  در ترازي ــليم ٢٣١/١٠٣، ٨٤نام ــون ري ــوده اســتي ــورد . ال ب در م

 يال بـوده و در حـال      يـ ون ر يـ ليم ٥٧٠/٢٧ مدل يز مقدار اختصاص  ي بلند مدت ن   يگذار هيسرما

ز در  يـ ن مورد ن  يالبته ا . ال بوده است  يون ر يليم ٩٨٦/٩٣ آن ي برا ١٣٨٤ سال   يمقدار اختصاص 

 متـاثر از  ياديـ ن بـه مقـدار ز  يده است و همچنـ يبانک مورد مطالعه، هنوز به حالت ثبات نرس 

  .  باشد يمد بودن بانک مورد مطالعه يط جديا کشور و شريگذار هيط خاص بازار سرمايشرا

مقـدار  . ديـ الت نامي را بتـوان تـسه  يهـا  يـي مـصرف دارا ن گـروه  ي مهمتـر يد به نـوع  يشا

 کـه مقـدار     يال بـوده اسـت در حـال       يـ ون ر يليم ٠٦٣/٣١٠/٧  آن ي برا ٨٤ترازنامه   ياختصاص

 .  باشد يال ميون ريليم ٨٣٣/٩٧٠/٧ مدلياختصاص
باشـند کـه در ترازنامـه        ي مـ  يهـا از جملـه اقالمـ       پرداخـت  شي و پـ   يافتنيـ  در يها حساب

 با توجـه    يباشند و ل   ي را دارا م   ي روند ثابت  يرسند تا حدود   ي که به حالت ثبات م     ييها بانک

 ي ثبـات خاصـ  ين اقـالم دارا يباشد ا  يحالت را دارا نم   ن  ي که ا  يط بانک مورد بررس   يبه شرا 

  ) ٤ نگاره(.باشد ي من اقالم قابل اتکاتريتر ا باثباتط ي با شراي در بانکيباشند، ول ينم
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   ها به کمک مدل ويياص داريج حاصل از تخصي نتا):۴(نگاره 

 ١٣٨٤ ساليسه آن با ترازنامه واقعيمقا

  اقالم ترازنامه
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X1 ۱۰۰/۱۸  ۷۳۱/۴۰  نقديموجود  ۱۶۱/۳۴  ۵۷۰/۶‐  

X2 ۹۴۷/۸۰۴ يمطالبات از بانک مرکز  ۴۱۶/۶۵۱/۱  ۴۹۶/۹۵۹/۱  ۰۸۰/۳۰۸  

X3 ۵۴۸/۲۲۱  .ها و مو  بانکزمطالبات ا  ۱۴۱/۹۴۷ ۲۱۴/۶۸۳  ۹۲۷/۲۶۳‐  

X4 ۳۶۱/۵۶۸ اوراق مشارکت  ۳۱۲/۱۷۷/۱  ۳۸۱/۲۷۷/۲  ۰۶۹/۱۰۰/۱  

X5 ۶۲۶/۱۱۵  کوتاه مدتيگذار هيسرما  ۲۳۱/۱۰۳  ۷۳۸/۲۲۷  ۵۰۷/۱۲۴  

X6 ۱۲۸/۵۵۴ يافتي دريها حساب  ۸۵۸/۰۲۵/۱  ۵۱۳/۰۷۱/۱  ۶۵۵/۴۵  

X8 ۵۰۵/۹۷۳/۳ التيتسه  ۰۶۳/۳۱۰/۷  ۸۳۳/۹۷۰/۷  ۷۷۰/۶۶۰  

X9 ۰۰۰/۷  بلند مدتيها يگذار هيسرما  ۹۸۶/۹۳  ۵۷۰/۲۷  ۴۱۶/۶۶‐  

 X7 ري ثابت و سايها ييدارا
+X10 

۶۷۹/۲۸۰  ۱۱۳/۳۳۵  ۳۰۸/۲۵۵  ۸۰۵/۷۹‐  

۸۹۵/۵۴۳/۶  ييجمع کل دارا  ۸۵۱/۶۸۴/۱۲  ۲۱۵/۵۰۷/۱۴  ۳۶۴/۸۲۲/۱  

X11 ۴۱۴/۸۲۲/۱ ها نامه ضمانت  ۹۹۶/۸۸۹/۲  ۲۲۱/۷۴۱/۴  ۲۲۵/۸۵۱/۱  

Y1 ۲۷۳/۷۳۱ يداري ديها سپرده  ۶۸۲/۹۷۱  ۶۸۲/۹۷۱  ۰ 

Y2 ۷۱۰/۱۲۴/۵ يگذار هي سرمايها سپرده  ۲۲۳/۴۱۵/۱۰  ۲۲۳/۴۱۵/۱۰  ۰ 

Y3 ۴۱۲/۱۸ ي پرداختنيها حساب  ۷۳۴/۶۴  ۴۱۲/۱۸  ۳۲۲/۴۶‐  

Y4 ۰۰۰/۱۷۵ يشنهاديسهام پسود   ۳۵۶/۲۳۶  ۲۲۹/۲۱۲  ۱۲۷/۲۴‐  

Y5 ۴۹۴۵۰۰ ۰۲۹/۸۵۱ حقوق صاحبان سهام  ۰۲۹/۸۵۱  ۰ 

۰۲۴/۵۳۹/۱۲ ۶۵۴۳۸۹۵   و حقوقيجمع کل بده  ۵۷۵/۴۶۸/۱۲  ۴۹۹/۷۰‐  

 
  ج مدل ي انحرافات حاصل از نتايبررس .٢‐٦

 بـه  D5Pمقـدار  ، ينگيسک نقـد يـ  ر مربـوط بـه   يت آرمـان  يمحدودبا در نظر گرفتن،      ‐الف

ن يهـا در بـ     يـي ص دارا يتخـص اسـت كـه     مفهـوم   دين  ال بـ  يـ ون ر يـ ليم ٨٣٦/٩٦٨زان  يم

سک يـ زان ذکـر شـده مـدل ر       يـ  اسـت کـه بـه م       يا  به گونـه   يي مختلف دارا  يها گروه

  .  را کاهش داده استينگينقد



  ۱۳۸۶پاييز و زمستان  ،٢٢ شماره ،٨ دورهتحقيقات مالی، 

  

١٠٦

 

ن يـ دهد کـه بـه ا      يال  نشان م   يون ر يليم ٣٦١/٨٢٢/١زانيها به م   يي ،رشد دارا  D6P مقدار ‐ب

 .ن گـردد  ين شـده تـام    يـي و الزامـات تع    ابد تا اهداف  يش  يها افزا  ييد کل دارا  يزان با يم

  )    ٥ نگاره(

  

   ١٣٨٤ اقالم ترازنامه ين شده در بررسييش انحرافات حاصل از اهداف تعي نما):۵(نگاره 

 ٨٤ يانحرافات مدل برا

 انحرافات ريمتغ اليون ريليم

٨٣٦/٩٦٨  D5P ينگيسک نقدير 

٣٦١/٨٢٢/١  D6P ها يي دارارشد 
 
 ن شده يي تعيها تيدر الوجاد شده يل انحرافات ايتحل .٣‐٦

 ١٣٨٥ ترازنامه سال يج حل مدل برايدر نتا   مقدار تابع هدف   يمقدار صفر برا  با مشاهده   

 هـر   يعنـ ي. ده است ين گرد يت تام يه سطوح الو  يه اهداف در کل   يم که کل  يرس يجه م ين نت يبه ا 

سک يـ ن هـدف ر   ي در تـام   يده اسـت و حتـ     يگردن  يتام ت به طور صد در صد     يسه سطح الو  

ن شـده   يز از حـد تـام     يـ ن گـروه دوم     يهـا  تي از الو  )D6P(ها   يي و رشد دارا   (D5P)ينگينقد

   .ده استين گرديها تام ه آرمانيفراتر رفته است و کل

  

 ١٣٨٥ل ترازنامه يتحل .٧
 ج حاصل از مدلي و نتا١٣٨٥ترازنامه  يبررس . ١‐٧

م اقـال ( ١٣٨٥ سـال  ي و حقـوق صـاحبان سـهام بـرا       ها زان بودجه سپرده  يدر مرحله دوم م   

زان يـ  بـه مـدل داده شـده و م         يعنـوان ورود   بـه ) ١٣٨٥ و بودجه    ١٣٨٥ ماه اول سال     ٦ يواقع

زان يـ م. رديـ گ ي قرار م  ي و بازده آن مورد بررس     يي مختلف دارا  يها ن گروه يص آنها ب  يتخص

ال و  يـ  ميليـون ر   ٦١٠/٠٦٣/١٦ برابـر    ١٣٨٥ در بودجـه     يگـذار  هي و سـرما   يداريکل سپرده د  

  )٦ نگاره.(ال در مدل لحاظ شده استيون ريلي م٥٧٩/٢٢٩/١ز يحقوق صاحبان سهام آن ن

  



   ...  و)GP( ي آرمانيزيبا استفاده از مدل برنامه ر  ها در بانک هاي ها و بدهيينه دارايت بهيريمد 

  

١٠٧

   و ١٣٨٥ ساليها برا ييص دارايج حاصل از تخصي نتا):۶(نگاره 

  يسه آن با ترازنامه واقعيمقا

  اقالم ترازنامه
  )اليون ريلي اقالم به م(
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X1 ۰۰۰/۶۰  نقديموجود  ۱۹۱/۴۸  ۸۰۹/۱۱‐  

X2 ۵۰۰/۴۲۲/۲  يمطالبات از بانک مرکز  ۸۹۵/۰۰۳/۳  ۳۹۵/۵۸۱  

ها و  ربانکيمطالبات از سا

 يموسسات مال
X3 ۰۰۰/۳۵۰  ۸۱۷/۹۶۳  ۸۱۷/۶۱۳  

X4 ۵۳۲/۴۸۶/۱ اوراق مشارکت  ۳۶۱/۶۰۶/۱  ۸۲۹/۱۱۹  

X5 ۲۰۲/۱۳۴  کوتاه مدتيگذار هيسرما  ۲۷۲/۳۲۱  ۰۷۰/۱۸۷  

X6 ۱۴۶/۰۰۰/۱  يافتي دريها حساب  ۳۴۳/۳۴۹/۱  ۱۹۷/۳۴۹‐  

X8 ۹۵۱/۸۳۶/۱۱ التيتسه  ۵۳۰/۲۴۴/۱۱  ۴۲۱/۵۹۲‐  

X9 ۹۷۹/۱۴۰  بلند مدتيها يگذار هيسرما  ۷۲۰/۴۷  ۲۵۹/۹۳‐  

 + يير دارايسا +  ثابتييدارا

 پرداخت  شيپ
X7 + 

10 
۰۰۰/۸۱۸  ۸۲۵/۸۷۴  ۸۲۵/۵۶  

۳۱۰/۲۴۹/۱۸   ها ييجمع کل دارا  ۹۵۴/۴۵۹/۱۹  ۲۵۰/۵۱۲‐  

X11 ۲۸۹/۲۶۱/۴ ها  نامه ضمانت  ۱۷۶/۷۲۱/۶  ۸۸۷/۴۵۹/۲  

Y1 ۰۰۰/۲۵۰/۲  يداري ديها سپرده  ۰۰۰/۲۵۰/۲  ۰ 

Y2 ۶۱۰/۸۱۳/۱۳ يگذار هي سرمايها سپرده  ۶۱۰/۸۱۳/۱۳  ۰ 

Y3 ۴۳۴/۲۳۶ ي پرداختنيها حساب  ۳۰۵/۴۹۲/۱  ۸۷۱/۲۵۵/۱  

Y4 ۲۰۰/۲۳۹ يشنهاديسود سهام پ  ۵۶۵/۲۴۲  ۳۶۵/۳‐  

Y5 ۹۷۵/۲۲۹/۱ حقوق صاحبان سهام   ۹۷۵/۲۲۹/۱  ۰ 

 ۱۲۵۲۵۰۶ ۴۵۵/۰۲۸/۱۹ ۲۱۹/۷۶۹/۱۷    و حقوقيجمع کل بده

 
 ج مدل ي انحرافات حاصل از نتايبررس . ٢‐٧

د کـل   يزان با ين م ي به ا  دهد که  يال  نشان م   يون ر يليم ٦٤٣/٢١٠/١زاني، به م  D6Pمقدار ‐الف

  . ن گرددين شده تامييابد تا اهداف و الزامات تعيش يها افزا ييدارا



  ۱۳۸۶پاييز و زمستان  ،٢٢ شماره ،٨ دورهتحقيقات مالی، 

  

١٠٨

 

ــيمقــدار تع    ‐ ب ــرا ي ــدل ب ــي دارا گــروهين شــده توســط م ــير داراي ثابــت و ســاي ــا و  ي ه

ون يـ ليم ٨٣٢/٥٠٥زانيـ  بـه م   D3P باشد کـه   يال م يون ر يليم ٥٢٨/٨٧٤ ها پرداخت شيپ

 )٧ نگاره(. باشد يزان ذکر شده مي به مييرقم داران يش ايشنهاد افزاي پيال به معنير
  

  ن شده در ييش انحرافات حاصل از اهداف تعي نما):۷(نگاره 

  ١٣٨٥ اقالم ترازنامه بودجه يبررس

 ٨٥ بودجهيانحرافات مدل برا

 انحرافات  ريمتغ اليون ريليم

٥٠٥٨٣٢ D3P ها پرداخت شي ثابت و پيها ييدارا 

١٢١٠٦٤٣ D6P  ها ييدارارشد کل  

 
  ن شده يي تعيت هايدر الوجاد شده يل انحرافات ايتحل . ٣‐٧

 ١٣٨٥ ترازنامه سال يج حل مدل برايدر نتا   مقدار تابع هدف   يمقدار صفر برا  با مشاهده   

 در  يحت و   ده است ين گرد يت تام يه سطوح الو  يه اهداف در کل   يم که کل  يرس يجه م ين نت يبه ا 

 ثابـت و    يهـا  يـي  گـروه دوم و هـدف دارا       يها تيوال از )D6P( ها يين هدف رشد دارا   يتام

ن شـده فراتـر رفتـه       يز از حد تام   ينت گروه سوم    ي از اهداف الو   يکي )(D3P ها پرداخت شيپ

  . است

  

 ١٣٨٥  شش ماه اوليل ترازنامه واقعيتحل .٨
  ج حاصل از مدلي و نتا١٣٨٥  شش ماه اولي واقع ترازنامهيبررس . ١‐٨

 ١٧٧/٦٤٢/١٣ ،١٣٨٥ در شـش مـاه اول سـال          يرگذا هي و سرما  يداريزان کل سپرده د   يم

ال در مـدل لحـاظ شـده        يـ ون ر يـ ليم ٦٠٧/٠٧٨/١ز  يال و حقوق صاحبان سهام آن ن      يرون  يليم

ل سـال   يـ  ماننـد تحل   ياديـ ز تا حـدود ز    ي ن ١٣٨٥ سال   يج حاصل از مدل برا    يل نتا ي تحل .است

، مقـدار مطالبـات   يش مقدار مطالبات از بانک مرکز   يشنهاد افزا ي مثال پ  يبرا. باشد ي م ١٣٨٤

. باشـد  ي کوتاه مدت مـ    يگذار هيالت و سرما  يها، مقدار اوراق مشارکت وتسه     ر بانک ياز سا 

  )٨ نگاره( .باشد ي بلند مدت ميگذار هيشنهاد مدل کاهش مقدار نقد، سرماين پيهمچن



   ...  و)GP( ي آرمانيزيبا استفاده از مدل برنامه ر  ها در بانک هاي ها و بدهيينه دارايت بهيريمد 

  

١٠٩

  و ١٣٨٥ سال ماه اول ٦ يها برا ييص دارايج حاصل از تخصي نتا):۸( نگاره

  يواقع زنامهرات سه آن بايمقا

  اقالم ترازنامه
 )اليون ريلياقالم به م(
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X1 ۰۴۹/۶۳  نقديموجود  ۰۳۶/۴۰  ۰۱۳/۲۳‐  

X2 ۸۹۴/۰۸۳/۲  يمطالبات از بانک مرکز  ۷۰۵/۴۹۱/۲  ۸۱۱/۴۰۷  

X3 ۰۵۱/۷۵۲ يمال ها و مو ربانکيمطالبات از سا  ۵۳۱/۸۱۸  ۴۸۰/۶۶  

X4 ۱۲۸/۵۵۹/۲ اوراق مشارکت  ۴۳۶/۷۲۸/۲  ۳۰۸/۱۶۹  

X5 ۴۸۷/۸۳  کوتاه مدتيگذار هيسرما  ۸۴۴/۲۷۲  ۳۵۷/۱۸۹  

X6 ۰۲۸/۹۴۱  يافتي دريها حساب  ۹۴۳/۱۴۵/۱  ۹۱۵/۲۰۴  

X8 ۵۴۷/۳۰۶/۸ التيتسه  ۵۲۵/۵۴۹/۹  ۹۷۸/۲۴۲/۱  

X9 ۰۵۷/۱۷۲  بلند مدتيها يگذار هيسرما  ۷۳۹/۵۰  ۳۱۸/۱۲۱‐  

 + X7 پرداخت شيپ ريسا و ثابتيها ييدارا
X10 

۹۱۷/۸۱۹  ۶۶۳/۱۵۰/۱  ۷۴۶/۳۳۰  

۱۵۸/۳۸۱/۱۵   ها  ييجمع کل دارا  ۴۲۰/۲۴۸/۱۸  ۲۶۲/۴۶۷/۲  

X11 ۶۶۴/۹۹۰/۳  نامه ها ضمانت  ۸۴۵/۷۴۵/۵  ۱۸۱/۷۵۵/۱  

Y1 ۴۵۷/۸۹۵  يداري ديها سپرده  ۴۵۷/۸۹۵  ۰ 

Y2 ۷۲۰/۷۴۶/۱۲ يگذار هي سرمايها سپرده  ۷۲۰/۴۷۶/۱۲  ۰ 

Y3 ۷۸۴/۶۳ ي پرداختنيها حساب  ۶۴۸/۸۶۱  ۸۶۴/۷۹۷  

Y4 ۳۸۱/۱۵۴ يشنهاديسود سهام پ  ۳۹۹/۲۶۲  ۰۱۸/۱۰۸  

Y5 ۶۰۷/۰۷۸/۱ حقوق صاحبان سهام   ۶۰۷/۰۷۸/۱  ۰ 

۱۵۸/۳۸۱/۱۵  ها و حقوق يجمع کل بده  ۶۹۳/۷۳۵/۱۵  ۸۸۲/۹۰۵  

  

   ج مدليات حاصل از نتا انحرافيبررس . ٢‐٨
 يهـا   در آرمـان   ١٣٨٥ شـش مـاه اول سـال         يجاد شده در مـدل بـرا      ين انحرفات ا  يهمچن

  )٩ نگاره( .باشد يها م پرداخت شيها و پ يير داراي ثابت و سايها يي و داراينگيسک نقدير



  ۱۳۸۶پاييز و زمستان  ،٢٢ شماره ،٨ دورهتحقيقات مالی، 

  

١١٠

 

  ن شده در ييش انحرافات حاصل از اهداف تعي نما):۹(نگاره 

  ١٣٨٥ه اول سال  اقالم ترازنامه شش مايبررس

 ٨٥ ترازنامه شش ماه اول ساليانحرافات مدل برا

 انحرافات ريمتغ اليون ريليم

٨٢٧٠٨١ D3P ها پرداخت شي ثابت و پيها ييدارا 
١٣٠٤٨٣٥ D5P ينگيسک نقدير 

  

 ن شدهيي تعيها تي در الوجاد شدهيل انحرافات ايتحل .٩
 ترازنامـه شـش مـاه اول        ي بـرا  ج حل مـدل   يدر نتا   تابع هدف  يبا مشاهده مقدار صفر برا    

ده است ين گرديت تاميه سطوح الويه اهداف در کليم که کليرس يجه مين نتي به ا١٣٨٥سال 

ن هـدف   ي در تـام   يده اسـت و حتـ     ين گرد يت به طور صد در صد تام      ي هر سه سطح الو    يعني

 ثابـــت و يهـــا يـــيدارا  گــروه اول و هـــدف يهـــا تيـــ از الو)D5P( ينگيسک نقـــديــ ر

ن شـده فراتـر رفتـه       يز از حد تام   ينت گروه سوم    ي از اهداف الو   يکي )(D3P اه پرداخت شيپ

  . است

 
  يل بازده حاصل از مدل با بازده واقعيتحل .١٠

باشد و  يات خود مي کسب سود از عمليزمانند همه موسسات انتفاعي بانک نييهدف نها

ش کـسب   يا در افـز   ي سـع  ياستفاده از ابزار مختلف علم     و يل و بررس  يدر کل هدف از تحل    

 يات بانکدار يده از عمل   کسب باز  ييز هدف نها  يدرمدل ارائه شده ن   . باشد يند م يبازده از فرا  

  .باشد يم

  

   مقايسه بازده حاصل از مدل با بازده واقعي):۱۰(نگاره شماره 

 ١٣٨٥سال  ١٣٨٤سال   يات بانکياقالم حاصل از عمل
 ماه اول سال ۶

١٣٨٥ 
۳۸۷/۱۱۲/۱ الت يآمد حاصل از تسهدر  ۰۰۰/۶۵۰/۱  ۲۰۲/۷۷۱  
۹۹۵/۲۶۱ آمد حاصل ازاوراق مشارکتدر  ۰۰۰/۳۴۴  ۹۸۸/۱۶۹  

۹۱۸/۶ ها  يگذار هيماسر درآمد حاصل از  ۰۰۰/۱۴  ۷۰۵/۱۳  

۰۴۳/۱۰ آمد حاصل از کارمزد ضمانتنامه در  ۰۰۰/۱۵  ۴۵۶/۱۸  
۳۴۳/۳۹۱/۱ آمدهاجمع در  ۰۰۰/۰۲۳/۲  ۳۵۱/۹۷۳  

۸۳۵/۰۲۸/۱ گذاران  به سپردهيپرداخت نه سوديهز  ۰۰۰/۶۷۴/۱  ۲۵۷/۷۶۰  



   ...  و)GP( ي آرمانيزيبا استفاده از مدل برنامه ر  ها در بانک هاي ها و بدهيينه دارايت بهيريمد 

  

١١١

  مقايسه بازده حاصل از مدل با بازده واقعي):۱۰(نگاره شماره ادامه 

 ١٣٨٥سال  ١٣٨٤سال   يات بانکياقالم حاصل از عمل
 ماه اول سال ۶

١٣٨٥ 

۰۶۳/۶۷ الوصول نه مطالبات مشکوکيهز  ۰۰۰/۵۰  ۱۱۸/۲۰  

۸۹۸/۰۹۵/۱ نهيجمع هز  ۰۰۰/۷۲۴/۱  ۳۷۵/۷۸۰  

۰۰۰/۲۹۹ ۲۹۵/۴۴۵  ي ماليها تبازده در صور  ۹۷۶/۱۹۲  

R  ۲۸۶/۲۶۵  بازده مدل  ۳۰۳/۲۰۶ ۳۲۷/۹۹۸ 
۲۲۹/۲۱۲  مدل‐يشنهاديسود سهام پ  ۲۴۲/۵۶۵ ۲۶۲/۳۹۹ 
۳۵۶/۲۳۶  ترازنامه‐يشنهاديسود سهام پ  ۲۰۰/۲۳۹  ۳۸۱/۱۵۴  
 در ‐ ترازنامهيشنهاديسود سهام پ

 ي مالي  ها صورت
۰۰۰/۲۴۵  ۵۱۸/۳۲۹  ۴۴۱/۱۹۳  

  

ها در سـه مقطـع ترازنامـه         يي بازده کسب شده از اختصاص دارا      يجه کل ينتباال   رهنگادر  

با .  ارائه شده است١٣٨٥و ترازنامه شش ماه اول سال ١٣٨٥و ترازنامه بودجه سال ١٣٨٤سال 

ن از ي توســط بانــک کــارآفر١٣٨٤ق ترازنامــه يــ بــازده کــسب شــده از طر،نگــارهتوجــه بــه 

  .ر بوده استشتيها توسط مدل ب ييص دارايتخص

 از منـابع    يا وارد کـردن تعـداد     يـ ق حاضـر عـدم محاسـبه        ي تحق يها تياز جمله محدود  

ت و  يـ باشـد کـه اهم     يباشد، البته قابل ذکر م     ي م يند بانک يها موجود در فرا    نهي و هز  يدرآمد

سه ي انجام مقا  ي برا ، لذا باشد يتر م  تي محاسبه شده کم اهم    سه با اقالم  ين اقالم در مقا   يزان ا يم

 ي صـرف نظـر شـده اسـت کـه مقـدار            يا نـه ي و هز  ي، از چند مورد در آمد     ح و منطبق  يحص

 در ‐ ترازنامــهيشنهاديــن ترازنامــه و ســود ســهام پي بــيشنهاديــن ســود ســهام پياخــتالف بــ

  .  شده استين نکته ناشياز ا)  ارائه شدهي ماليها موجود در صورترقم  (ي ماليها صورت

ن ي بـ  رصـد از درآمـد خـالص،       د ٨٠م  ي بانک تقـس   استي س يشنهاديدر مورد سود سهام پ    

مقـدار  ( ج مدل يات ترازنامه و نتا   يباشد لذا بعد از محاسبه بازده حاصل از عمل         يسهامداران م 

R که در مـدل  . (گردد ي لحاظ ميشنهاديعنوان سود سهام پ     آن به  ۸۰/۰) ن شده در مدل   يي تع

   .)گردد ين ميي تعY4با مقدار 

شتر توسـط بانـک    يـ  از کسب بازده ب    ي و بازده مدل حاک    ١٣٨٤مه  ن ترازنا يسه ب يجه مقا ينت

 و ترازنامه بودجه شـش مـاه اول         ١٣٨٥ترازنامه بودجه    جي نتا ي برا يباشد ول  ينسبت به مدل م   

  . شتر بوده استي بازده مدل از بازده ترازنامه بانک ب١٣٨٥سال 
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 ج ينتا .١١
 حاصل از حل مدل   •
ده ين گردي به صورت صد در صد تامتين شده در سه سطح الوييه اهداف تعيکل .١

ن امر به يده که اي مدل در هر سه مقطع صفر گردياست و مقدار تابع هدف برا

 .  باشد يت ها مي تحقق کامل اهداف و الويمعنا
ص مدل يق تخصياز طر) يشنهاديو سود سهام پ R =مقدار بازده (بازده کسب شده  .٢

ده يشتر گردينک مورد مطالعه بص بايان شده از تخصيدر دو مقطع از سه مقطع ب

 .  است
 قيج حاصل از تحقينتا •
ت ي حماي که داراي دولتيها ز وجود بانکي موجود و نيط اقتصاديبا توجه به شرا .١

مجبور  يت دولتي با توجه به عدم وجود حماي خصوصيها باشند بانک يدولت م

 محافظه کارانه استيباشند لذا س ي ميط اقتصاديبه برخورد محافظه کارانه تر با شرا

 . باشد يم هيتوج قابل نقد شبه اي و نقد وجوه شتريب مقدار ينگهدار در مثال يبرا بانک
ده ين گرديران بانک در مدل لحاظ شده و تامي و اهداف مدين الزامات بانکيمهمتر .٢

ه، يت سرماي و نسبت کفاينگيسک نقدي مهم از جمله ريها سکين ريهمچن. است

 .  استن شدهيده و تامي در مدل لحاظ گردي بانکيها ن شاخصياز جمله مهمتر
 يافته است که برايص ي تخصيا  به گونهييب اقالم دارايها ترک تيبا کمک محدود .٣

 يو برا ن شده استييا کم بازده اقالم در حد الزام تعي بدون بازده و يها ييدارا

 . افته استي  اختصاصيشترير بيزده باالتر مقاد با باييها ييدارا
 
   يقات بعدي تحقيبراشنهادات يپ .١٢
ج آن با مدل مورد استفاده و استفاده از يسه نتاي و مقاي کميها ر مدلياستفاده از سا .١

 .  مدليورودها ينيب شي پي براي و اقتصادسنجير آمايها مدل
 .جيسه نتايل و مقاي و تحلي و خصوصي دولتيها استفاده از مدل مذکور در بانک .٢
رگذار بر ترازنامه مثل سود و ي تاثينامه ولالم خارج از ترازر اقيدل کردن ساوارد م .٣

 . يسه بهتر بازده کسب شده از مدل و بازده واقعيو مقا... ان و يز
 . ينگهدار دوره و شکاف مثل يميمفاه يکم يها درمدل يمال ميمفاه شتريب واردکردن .٤
 .   ماهانهل شش ماه ويتر از قب  کوتاهي در مقاطع زمانيل مدل کميارائه و تحل .٥
 .  مدل جينتا يرو بر آنها ريتاث وآزمون ديجد اهداف و الزامات از يگريد انواع فيتعر .٦
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