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)عامیسهامشرکت(يدبانکانهیساليعادیعموممحترممجمع
یگرامدارانسهامبهمقدمریخوسالمبا

، بهاداراوراقبازارقانون45مادةو1347ماهاسفندمصوبتجارت،قانونۀیاصالح232مادهمفادياجرادر
ومداركسوابق،ۀپایبر29/12/1390بهیمنتهیمالساليبرابانکیعموموضعوتیفعالگزارشلهیوسنیبد

.گرددیممیتقدپیوستشرحبهوهیتهموجوداطالعات

درشدهارائهاطالعاتبریمبتنمجمع،بهرهیمدهیأتۀساالنيهاگزارشازیکیعنوانبهحاضرگزارش
.آوردمیفراهمرهیمدهیأتعملکردوبانکیعموموضعخصوصدررایاطالعاتوبودهیمالهايصورت

ۀارائبرتأکیدبا،استبانکیعموموضعواتیعملةدربارکهگزارشنیادرمندرجاطالعاتنجانبانیانظربه
هیتهبانکۀاساسنامویقانونمقرراتباانطباقوبانکمنافعحفظجهتدرورهیمدهیأتعملکردجینتاۀمنصفان

درکهيحدتاندهیآدرهاآناثراتوبودهموجوديهاتیواقعابهماهنگاطالعاتنیا.استدهشارائهو
کهیموضوعچیهودهیگردارائهگزارشنیادریکافودرستنحوبهد،کرینیبشیپتوانیمیفعلتیموقع

به31/03/1391خیتاردرودهینگردحذفگزارشازشود،میکنندگاناستفادهیگمراهموجبآنازیآگاهنا
.استدهیرسرهیمدهیأتدییأت

امضاسمتندهینمایحقوقتیشخصنام

رهیمدهیأتسیرئمازارعرباکبریعل)خاصیسهام(کوثريکشاورزيگذارسرمایهشرکت

رهیمدهیأتسیرئبینایهنجنيعبدنیحس)عامیسهام(کوثرمعادنتوسعهيگذارهیسرماشرکت

رعاملیمدمقامقائمورهیمدهیأتعضويبذروشیدارکوثرياقتصادسازمان

رهیمدهیأتعضومورجیعلمحمد)خاصیسهام(ثاریامهرتیآساختمانوعمران

رعاملیمدورهیمدهیأتعضویجمالجعفر)عامیسهام(کوثرنمادییغذاعیصنايگذارهیسرما
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تجدید ارائه شدهگزیده اطالعات  گروه
تغییرات13901389:عملکرد مالی طی سال اطالعات ) الف

درصدمیلیون ریالمیلیون ریال
%513,36760,714746درآمد مشاع از تسهیالت اعطایی

%520,416228,775127سایر درآمدهاي مشاع
%1,033,783289,489257جمع درآمدهاي مشاع 

635%916,383124,619درآمدهاي غیرمشاع
%1,950,166414,108371جمع درآمدهاي بانک

%2010)23,889()504,101(سود علی الحساب سپرده ها
%989,897225,952338سود خالص سال 

:اطالعات وضعیت مالی در پایان سال ) ب
%16,544,4254,124,624301جمع داراییها

%2,595,9681,703,86852جمع تسهیالت اعطایی
%1,807,996137,7971212جمع سرمایه گذاریها

%1,007,389660,09953جمع داراییهاي ثابت مشهود
%6,724,4481,478,850355جمع سپرده ها
%11,512,3101,898,670506جمع بدهی ها

%4,000,0002,000,000100سرمایه 
%5,032,1152,225,953126جمع حقوق صاحبان سهام 

) :درصد(نرخ بازده ) پ
%5.5%6.0نرخ بازده داراییها

%11%27.2نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

:اطالعات مربوط به هر سهم ) ت
%4,000,000,0002,000,000,000100تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع 

%19811375ریال-د هر سهم پیش بینی سو
%248113119)چهار میلیارد سهم(ریال–سود واقعی هر سهم 

%317113181ریال-سود تقلیل یافته هر سهم 
1,4670ریال-آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تائید گزارش

%1,2581,11313ریال-ارزش دفتري هر سهم 

:سایر اطالعات ) ث
%3818111تعداد شعب استان تهران
%2321050تعداد شعب سایر استانها 

%301776تعداد شعب در حال تجهیز
%626220156تعداد کارکنان پایان سال 
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شدهارائهتجدیداصلیشرکتاطالعاتةگزید
راتتغیی13901389:سالطیمالیعملکرداطالعات)الف

درصدریالمیلیونریالمیلیون
%513,36760,714746اعطاییتسهیالتازمشاعدرآمد

%591,835228,775159مشاعدرآمدهايسایر
%1,105,202289,489282مشاعدرآمدهايجمع

370%581,798123,660غیرمشاعدرآمدهاي
%1,687,000413,149308بانکدرآمدهايجمع
%2018(23,889)(505,955)هاسپردهالحسابعلیسود
%802,521225,952255سالخالصسود

:سالپایاندرمالیوضعیتاطالعات)ب
%12,804,9374,294,622198هاداراییجمع
%2,595,9681,703,86852اعطاییتسهیالتجمع
%1,377,513307,797348هاگذاريسرمایهجمع
%1,005,890660,09952مشهودثابتيهاداراییجمع
%7,055,7981,646,850328هاسپردهجمع
%7,956,4642,068,670285هابدهیجمع

%4,000,0002,000,000100سرمایه
%4,848,4732,225,952118سهامصاحبانحقوقجمع

:)درصد(بازدهنرخ)پ
%5.3%6.3هاداراییبازدهنرخ
%11%22.6سهامصاحبانحقوقبازدهنرخ

:سهمهربهمربوطاطالعات)ت
%4,000,000,0002,000,000,000100مجمعبرگزاريزماندرسهامتعداد
%19811375ریال–سهمهرسودبینیپیش
%20111378)سهماردیلیمچهار(ریال–سهمهریواقعسود
%257113127ریال–سهمهریافتهتقلیلسود

1,4670ریال-گزارشتأیید تاریخدرسهمهرقیمتآخرین
%1,2121,1139ریال-سهمهردفتريارزش

:اطالعاتسایر)ث
%3818111تهراناستانشعبتعداد
%2321050استانهاسایرشعبتعداد
%301776تجهیزحالدرشعبتعداد
%564220156سالپایانکارکنانتعداد
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1391سالدرایراناقتصادوجهانیبانکداري-1
1391سالدرجهانیبانکداريروندهفت- 1-1
ابعاداولیه،امیدهايرغمبهبود،هدیدرنوردراجهانپهنۀ2008و2007هايسالازکهمالیبحران،1391سالدر

یوروحوزةایتالیا،واسپانیایونان،درویژهبهاروپایی،هايدولتدربدهیبحرانبروزباوپیدا کردجدیدي
ریاضتهايبرنامهاجرايازناگزیررابدهکارکشورهايازبسیاريیورو،حوزةتضعیف.شدتضعیفشدتبه

حال،اینبا.شودفراهماقتصادمالیبخشحیاتتجدیدامکانعمومیبخشمخارجکاهشباتانموددياقتصا
شاهدسویی،از.گذاشتکشورهاایندراجتماعیواقتصاديزندگیبربسیاريآمدهايپیهابرنامهایناجراي

سويازوایمبودهاتحادیهدرسیاسیهايبحرانوهاشکافزمینه،ایندریوروحوزةکشورهايدرنظراختالف
تحوالتاینوکردندمیدنبالرایوروحوزةتحوالتنگرانیباجهانیاقتصادبازارهايفعاالندیگر

.آوردپدیدبهاداراوراقهايبورسویژهبهومالیبخشدربسیاريهايفرازونشیب
حالیدراین.بوددرصد7/2پول،المللیبینوقصندبرآورداساسبرجهانیاقتصادرشدنرخ،2011سالدر

درجهانیاقتصادکهنیستتردیديبنابراین،.داشتقراردرصد1/4سطحدرنرخاینقبلسالدرکهاست
...وجنوبیافریقايبرزیل،هند،چین،مانندنوظهورياقتصادهايرشدنرخکاهش.بردمیسربهرکوديشرایط
کردهخودگرفتارراجهاناقتصاد2008بحرانپیدرکهرکوديازخروجوجهانیاقتصادوضعیتبهبودانتظار

ریسکواطمینانعدمباتوأمجهانیاقتصادآیندةبهنسبتهانگاهاکنون.رو ساخته استبا نومیدي روبه،بود
رغمبه،اقتصاديرکودازمتأثرزنیمالیبازارهاي.استساختهنمایانراخودجهانیپهنۀدرکهاستفزاینده اي

درخاصطوربهرواینازوبودندگریبانبهدستبسیاريمشکالتباکماکانها،دولتهنگفتهايکمک
.بودیماندكرشدنیزوهافعالیتندکُفرایندشاهدجهانیبانکداريصنعت

:استهدادرخجهانیبانکینظامدرروندهفت،گذشتهسالدرکلی،طوربه
subprimeاعتبارهاکمهايوامازناشیبحرانازبعد-1-1-1 loansدرهابانکگذشته،هايسالدر

افزایششاهدآرامیبهسودآوريروندحفظمنظوربهرو،ایناز.برآمدنددرآمديجدیدمنابعوجويجست
یاجاري،حسابۀزمیندرخدماتیيبراالمللیبینهايبانکازبسیاريازجمله.بودیمبانکیخدماتۀالزحمحق

.کردندمطالبههاییالزحمهحقبود،رایگانترپیشکهخدماتی
کاهشمنظوربهرابدهیهايکارتيزمینهدررسانیخدمتهابانکازبسیاريباال،چارچوبدر-2-1-1

برخیبرايیاودادندقرارتریانمشازمحدودتريگروهاختیاردرراهاکارتاینوساختندمحدودترها،هزینه
.ساختندمحدودترراخودخدماتفروشیخردهکوچکواحدهاي
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گسترشبهتوجهبااکنوناما.استبانکبازارنفوذوجغرافیاییيگسترهازشاخصیبانکیشعبشمار-3-1-1
سیاستجهانیبزرگهايبانکازبرخیها،بانکشعبباالسريسنگینهايهزینهوالکترونیکیبانکداري

.کندپیداادامهکماکانرونداینکهرسدمینظربهوکردنددنبالراشعبتعدادکاهش
اینبا.بوددرصدي45رشديشاهد2011سالنخستۀنیمدرصرفاً،همراهتلفنازاستفادهبابانکداري-4-1-1

همراهتلفندارندگانبامقایسهدرکماکانهمراه،تلفنازاستفادهبابانکیخدماتازگانکننداستفادهشمارحال،
تريبیشکاربرديهايبرنامههابانکهمراه،تلفنطریقازبانکیمشتریانشمارافزایشبا.استناچیزبسیار
تلفنازاستفادهبابانکداريازاستفادهخودۀنوببهکهاندکردهطراحیهمراهتلفنهايدستگاهدراستفادهبراي

.دهدمیگسترشراهمراه
هايبرنامهگسترشبرعالوه.اندآوردهرويالکترونیکیبانکداريازاستفادهبهبیشتريمشتریان-5-1-1

يهزینهافزایشنیزوالکترونیکبانکداريامنیتیهايسیستمبهبودآنالین،بانکداريازاستفادهبرايکاربردي
درگیرراتريبیشهرچهمشتریانکهاستهاییانگیزهدیگرازمشتریان،رايبیسنتوکاغذيبانکداري
.استساختهالکترونیکیبانکداري

درموجودهايمحدودیتاینترنتی،هايشرکتومخابراتبانکداري،پیوندوهمگراییحال،عیندر-6-1-1
گذاريقانونةحوزدرجدیديهايچالششاهدوراینازواستساختهنمایانتربیشراهابانکبرنظارتةحوز

.هستیمبانکیفعالیتبرناظرنهادهايدرنظارتیو
افزایش.کردپیداصعوديروندسرانجامنیزجهاندربانکیسودهاينرختورم،نرخافزایشبهتوجهبا-7-1-1

سويازواستکردهتشویقراهابانکدريگذارسپردهپول،بازارهاينرخواندازها،پسانواعسپرده،سودنرخ
اخیرهايسالپولیانبساطیهايسیاستۀزمیندرهاییمحدودیترهنیالتیتسهمورددرنرخاینافزایشدیگر
.استآوردهپدید

1391سالدربانکداريتحوالتوایراناقتصاد- 2-1
کشورهايرشدفضايدرجهان،شورهايکاغلبدراقتصاديرشدکاهشنیزوجهانیاقتصاددرتورمبروز

جهانیبازارهايدرسوداگريهايموجبروزآن،موازاتبه.کردایجادايتازههايمحدودیتنیزتوسعهدرحال
همزمان،.داشتایراندراقتصاديفعاالنعملکرددرروانیآمدهايپیقیمتی،فلزاتدیگروطالوکاالها

نقدینگیفشارنیزوهزینهافزایشازناشیتورمیفشارهاي،هایارانهدفمندسازيهطرحيمرحلهنخستیناجراي 
برايتقاضاخود،ينوبهبهتورم،باقیاسدربانکیسودنرخبودنپایین.داشتدنبالبهراجامعهبهشدهتزریق

،بدیلبازارهايدرمناسبريسودآوغیابدرنقدینگیانبوهوجودبهتوجهباودادافزایششدتبهراطالوارز
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گفتهپیشینبخشدرکهچنان.شدارزوطالبرايتقاضاافزایشبهمنجرمسکن،بازاروبهاداراوراقبورسمانند
ايعمدهبخشامریکا،داخلیهايبدهیمالیتأمینازناشیمشکالتویورويحوزهدربحرانگرفتنشدتشد،

یمستثنتحوالتاینازنیزایراناقتصاد.کرده بودطالریسککمنسبتبهبازاريهروانراجهانیهايسرمایهاز
سیاستکردندنبالنیزوسکهفروشوضربطریقازطالعرضۀافزایشبامقابلدرمرکزيبانک.نشد

ۀجموعمدربازنگريۀزمین،عواملاین.بکاهدطالبازاردرهیجانمیزانازگرفتتصمیمسکهفروشپیش
.کردفراهمرا»1390سالدرکشوربانکینظامنظارتیواعتباريپولی،هايسیاست«

هابانکبه)سپردهگواهیاوراقجملهاز(بانکیهايسپردهسودنرختعیینجدید،پولیهايسیاستچارچوبدر
افزایشمشارکتیعقودتسهیالتسودنرخسقفوايمبادلهعقودتسهیالتسودنرخهمزمانوشدواگذار
افزایشابزار،ایندرگذاريسرمایهجذابیتافزایشجهتدرمشارکتاوراقسودنرخاینبرعالوه.یافت
بهکهشدبانکیسپردهسودنرخافزایشبهمنجرنهایتدرتورمیفشارهايسال،دومنیمۀدراز این رو، .یافت

.داشتیپدررابازارهادیگردرتالطمکاهشدرمؤثريسهمخودۀنوب
ترتنگبرايجدیدهايتصمیماعالمموازاتبهتورمافزایشکناردرمختلفبازارهايدرسودآوريکاهش
اجرايازناگزیررامرکزيبانکنفتی،هايفرآوردهونفتخریدکاهشومالیهايتحریميحلقهکردن

.ساختآنفروشنظاماصالحودالرهريازابهریال12ر260سطحدرارزنرختجمیعسیاست
نخستيماههششطی.ایمبودهرشدشاهدمجموعدرگذشتهسالطیکشاورزيوصنعتمسکن،هايبخشدر

هايآپارتمانمعامالتتعدادودهدمینشانافزایشدرصد3/7ساختمانیهايپروانهتعدادرشدآمارسال،این
.دهدمینشانافزایشدرصد3/47قبلسالمشابهماهبامقایسهدر1390سالآذرماهدرتهرانشهرمسکونی
9/13تا9/2ازرشديهاينرخشاهدگذشتهسالدرداريباغوزراعتصنعت،مختلفهايبخشدرهمچنین

.ایمبودهدرصد
بهتولیدکنندگانزابرخیرویکردبرکاروکسبنامساعدفضايتاثیرشاهدگذشتهسالدردیگر،سوياز

تورم،افزایشومالیبازارهايتالطمبرموثرعواملازیکیبیترتنیبد.بودیمارزوطالدرمالیسوداگري
نیچندر.استاقتصادواقعیبخشومالیبازارهايدرؤثرمرونقنبودوتولیدبخشساختاريمشکالتبرخی

نیازپیشومبرمنیازیکصورتبهوکارکسبفضايهايشاخصدرعملیتجدیدنظررسدمینظربهیطیشرا
کاروکسبفضايگزارش.استدرآمدهمولدهايفعالیتسويبهجامعههايسرمایهدادنسوقبرايکلیدي

Doingبهموسوم( Business(183نیبدرایرانکاروکسبسهولتکلۀرتب،2011سالدرجهانیبانک
مجمعاخیرهايبررسی.دهدمینشانقبلسالبهنسبتبهبودپلهدوکهکردهبرآورد129رابررسیموردکشور
هشتمۀرتبوجهانیپذیريرقابتنهموشصترتبهدرراایرانعملکرد،)2010-11گزارش(اقتصادجهانی
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ةدرباراقتصاديتشکل190ازداخلینظرسنجییکنتایجاساسبرآن،برعالوه.استدادهقرارخاورمیانه
ۀبیمباالينرخ،)نرخازفارغ(هابانکازتسهیالتدریافت،1389پاییزدروکارکسبمحیطۀگان22هايلفهؤم

بهغیررسمیبازارازسرمایهمینأتبااليهزینهوتولیدمالیمینأتدرسرمایهبازارسهمانسانی،نیروياجباري
اعتباريوپولیهايسیاستچنانچهشودمییادآور.استداشتهقرارندگانتولیدکنمبتالبهمسائلصدردرترتیب

تنظیمايگونهبهرابانکینظامفعالیتساختارتواندمیمرکزيبانکباشند،برخوردارکافیعملیاتیاستقاللاز
.بنمایدرااقتصادواقعیبخشفعاالننیازهايکفایتبانکینظاممنابعکهکند

نرخگرفتنشتاباحتمالدربایدرا91سالبرايسیاستیموضوعترینمهممذکور،هايتحلیلجموعهماساسبر
قیمتشاخصافزایشنرخ.کردخالصهاقتصاديرشدنرخافزایشبرايموجودهايمحدودیتوتورم

تغییراترفت،میرانتظاکهگونههمانورسیددرصد21به)تورمنرخ(1390ماهديپایاندرکنندهمصرف
عواملنبوددرصورتبنابراین،.یافتکاهشدرصد9/20بهتوجهقابلافتیبامذکورشاخصنقطهبهنقطه

قانوناجرايازناشیفشارازتوجهیقابلبخشهاقیمتشاخصبودمیدواراتوانمیجدید،تأثیرگذار
ثباتبیفضايوجهانیتورمها،بینیپیشغالباساسبر.باشدشتهسرگذاپشتراهایارانههدفمندسازي

وارداتازناشیتورمکنترلعمده،ارزهايدهندهانتشارهايحوزهوکشورهاغالبدرنهاديوسیاسیاقتصادي،
منشاءتواندمیخود وجوهانتقالونقلشدندشوارتروتحریمازناشیروانیآثارکرد،خواهددشواررا

هارویهها،زیرساختاصالحبهکاروکسبفضايیافتهپاسخکمترنیازهايباالخره،وباشدديجدیهاينگرانی
تحتهايحوزهدررسانیخدمتبهبودبرايموثريهايگام،91سالدربتوانددولترودمیامیددر مجموع،

مسیرازايعمدهبخش،رانیایاسالميجمهورمرکزيبانکذاتیوظایفلحاظبه.برساندانجامبهخودمدیریت
.استرسیدهانجامبهاعتبار،وپولشوراياخیرابالغیهباوگذشتهماههدوطیپولبازارسیاستیاصالح

.استآمدهپدیدمنابعتجهیزوسپردهجذببرايحوزهایندرفعالنهادهايمیانمناسبیرقابتیفضاياکنونهم
ارائهمالیخدماتکیفیتوساختاربهبودصرفبیشترياهتمامجاري،سالدراستکردهاعالممرکزيبانک
مورددرویژهبههاتخلفکنترلمالی،نهادهايبرنظارتکیفیتارتقايازجمله،.کردخواهداقتصادبهشده

یبرخکردنهماهنگواصالحوبانکیمنابعبهعمومدسترسیافزایشپولی،مقامازمجوزفاقدسساتؤم
برايسیاست،ایناجرايدر.داردقرارنهاداینکاردستوردراکنونهمموسساتتعداديدردرستناهايرویه
.ایمبودهمطرحاعتباريـمالیمؤسسه14بهمؤسسه1700ازاعتباريـمالیمؤسساتشمارکاهششاهدمثال
موازاتبهمرکزيبانکپدیده،اینازیعمومةفزاینداستقبالوالکترونیکبانکداريخدماتاهمیتبهنظر

ۀارائباکردهتالش،)جدیدشهرهايمانند(خاصموارددرجزبههابانکشعبتوسعۀروندمحدودسازي
.برداردحوزهایندرنیزمهمیهايگامجدید،ابزارهاي
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درکشورارزيسیاسترسدمینظربهگذشته،سالدرارزبازارتوجهقابلنوساناتبهتوجهبادیگر،سوياز
شفافوواحدارزنرخنظامحفظبرمبتنیاعتبار،وپولشورايهايمصوبهوفرابخشیقانونیاسنادالزاماتقالب

.بودخواهدبازارتالطمازاجتنابونوساناتکنترلمنظوربهارزيمصارفکردن

بانکخچهیتارویمعرف-2
کشوريجارمقرراتونیقوانبراساسبانک،این.باشدمیخودفعالیتسالسومیناندنگذرحالدراکنونهميدبانک

وبانکاعتباروپوليشورامصوباساسنامۀ،رانیایاسالميجمهورمرکزيبانکهايدستورالعملوهابخشنامهو
معامالته،یسرمااستقرار،محلاساسنامه،تیوضعنیآخر.گرددمیادارهرهیمدهیأتوعمومیمجامعمصوباتنیهمچن
.شودیممیتقدریزشرحبهبانکارکانومجامعسهام،

بانکسیتاسخچۀیتار- 1-2
نیفروردمصوبرانیایاسالميجمهوریفرهنگویاجتماع،ياقتصادتوسعۀسومبرنامۀقانون98مادةاستنادبهيدبانک

قانونواحدةمادهربا،بدونیبانکاتیعملقانون،1351سالصوبمکشوریبانکویپولقانونچارچوبدر،1379سالماه
لیتشکتجارتقانونويمرکزبانکضوابطومقرراتمربوط،ضوابطو21/01/1379مصوبیردولتیغيهابانکسیتأس

.شودیمادارهو
مجوزويمرکزبانکاز15/02/1389مورخ31783/1389شمارهمجوزموجببه1389سالماهبهشتیارددريدبانک
شرکتقالبدر18/02/1389مورخ374111شمارهتحت,بهاداراوراقوبورسسازمان30/09/1388مورخ10751شماره
.استدهیرسثبتبهيرتجاریغمؤسساتوهاشرکتثبتادارةدروسیتأس»يدبانک«نامتحتوعامیسهام

تیفعالموضوع- 2-2
وموضوعاهمکهدینمامبادرتمجازومشروعیبانکویمال،یپولاتیعملۀیکلبهتواندیمبانکمه،اساسنا2مادةمطابق
:استریزشرحبهاختصاربهآنيهاتیفعالحدود
صدوروبلندمدتومدتکوتاهيهاسپردهقبولها،حسابریساواندازپس،يجارالحسنۀقرضيهاحسابانواعافتتاح
وواملیتحصایالتیتسهافتیدروجوه،تیریمدقبولخاص،يهاموضوعيبرادارمدتيهاسپردهقبول،سپردهیگواه

وهاطرحدرمشارکتويگذارهیسرماخاص،يهاطرحنیتأممقررات،وضوابطتیرعاباالتیتسهانواعياعطااعتبار،
حساببهمشارکتاوراقفروشودیخروانتشارجوه،وانتقالونقلمربوطه،مقرراتتیرعاباياقتصاديهاتیفعال

انجام،یبانکنامۀضمانتوتعهدنامههرگونهقبولوهیدییتأصدور،...ویمسافرتازاعمچکانواعواعتبارنامهصدوربانک،
قبول،...واوراقوسهاميدارنگهواماناتقبولواماناتصندوقدادناجارهربط،يذمقرراتطبقيارزمعامالتانواع

يزیربرنامهخدماتارائۀان،یمشتريبراينقدتیریمدخدماتارائۀآن،بهمربوطاتیعملۀیکلانجامويکارگزار
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،یبانکویپوليهامؤسسهیندگینماقبولبانک،بهمربوطيامهیباتیعملهرگونهانجام،...ویابیارزشمشاورةوکار،کسب
حساببههاگمركوبنادرازکاالونقلحملوگمرکاتازکاالصیترخوکالت،ونظارتت،یمومیقوتیوصاقبول
داخلدریبانکشبکۀگسترشوسیتأسمختلف،يهاتیفعاليبرایمالنیتأموياعتبارالتیتسهياعطاان،یمشترایبانک

خدماتارائۀآن،عرضۀومطالباتکردنهادارباوراقبهلیتبد،ياقتصاديهابنگاهبهیبازنشستگيهاطرحارائۀکشور،
يبراثابتيهاداراییدیخرشاملبانکيهاتیفعالبرمترتبفیتکالویشرکتيبانکدارخدماتویاختصاصيبانکدار
...وبانکمتعارفاستفادة

بانکمحل- 3-2
ابانیخنبشجم،جاميروبرو،)عج(رعصولیابانیخ،تهراندرآنشدةثبتینشانواست،تهرانبانکیاصلمرکز

.باشدمی45پالكپروین،

بانکسهاموهیسرماوانسهامداربیترک-2- 4
شهدامعزّزفرزندان،یحقوقویقیحقاشخاصانگذارسرمایهبرمشتمل29/12/1390خیتاردربانکسهامدارانتعداد

.استبودهریزجدولشرحبهیحقوقویقیحقشخصنفر728,438بربالغزیعزثارگرانیاوجانبازان

سهامدرصدسهامتعدادسهامدارتعدادسهامدارگروه
728,3791,367,404,72337/68یقیحقاشخاص
60632,595,27763/31یحقوقاشخاص

728,4392,000,000,000100

آنراتییتغوبانکۀیسرما-1-4-2
مبلغبهالیراردیلیم2,000مبلغازآنشیافزاکهاستالیراردیلیم4,000يدبانکیفعلشدةثبتۀیسرما

مجمعیقانونالزامورهیمدهیأتبرنامۀبهتوجهبا.استشدهنیتأمينقدآوردةمحلازالیراردیلیم4,000
مبلغبهالیراردیلیم2,000مبلغازهیسرماشیافزاولیتشک25/10/1389خیتاردربانکالعادةفوقیعموم

در)25/04/1390مورخالعادهفوقیعموممجمعیط(سالدوحداکثریطرایقانونطرقبهالیراردیلیم5,000
تایمابقوییاجراالیراردیلیم4,000مبلغتاهیسرماشیافزااولمرحلۀاکنونهم.دادقراررهیمدهیأتاریاخت

امکانفوقالعادهفوقعمومیمعامجتوسطشدهتعیینزمانیمحدودیتعلتبهدوممرحلۀطیشدهنییتعسقف
.شدخواهدنپذیر
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فرابورسدربانکسهام-2-4-2
مورخمصوبۀياجرادروبانکالعادةفوقطوربهيعادیعموممجمع25/10/1389مورخمصوبۀبهتیعنابا

کاردستوردرفرابورسدربانکسهامپذیرشيبراياداريهايریگیپواقداماتره،یمدهیأت03/12/1389
وستیبعنوانبه14/2/1390خیتارازرش،یپذطیشراۀیکلاحرازازپسيدبانکنامت،ینهادر.گرفتقرار
رانیافرابورسبازاريهانرخفهرستدر"يد"نمادبا،)دومبازاردرشرکتنیچهارم(یمعامالتنمادنیسوم
.دیگرددرج

خردادماهامسیتاریختاپذیرشهنگامازوگذردمیبازارنیادربانکسهامدادوستدازماه14حدوداکنونمه
لیذنمودارشرحبهفرابورسدرديبانکسهامریالمیلیون879,814بربالغستدودادشاهد،1391سال
.ایمبوده
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بانکمجامع- 5-2
:استبودهلیذشرحبهکنونتاسیتاسيداابتازبانکیعموممجامع

جلساتدستورمجمعخیتارمجمععنوان
ریساوره،یمدهیأتانتخاباساسنامه،بیتصو10/10/1388بانکموسسیعموممجمع
رهیمدهیأتانتخاب10/01/1389العادهفوقطوربهيعادیعموممجمع
اساسنامهرییغت10/01/1389العادهفوقیعموممجمع
دیجدۀاساسنامبیتصووهیسرماشیافزا25/10/1389العادهفوقیعموممجمع
فرابورسبهپیوستنخصوصدرمیتصموبازرسانتخابذیتنف25/10/1389العادهفوقطوربهيعادیعموممجمع

بهجلسهوراتدستریساو89سالعملکردتصویب25/4/1390سالیانهعاديعمومیمجمع
معمولروال

سرمایهافزایشمدتتمدید25/4/1390العادهفوقطوربهعاديعمومیمجع
دیجدمدیرههیأتانتخاب30/1/1391العادهفوقطوربهعاديعمومیمجع

یقانونبازرسوحسابرس- 6-2
حقسخنتیریمدخدماتویبرسحسامؤسسه،25/04/1390مورخسالیانهعاديیعموممجمعمصوبۀاساسبر
.دندیگردانتخابالبدلیعلبازرسعنوانبهیخستوئهوشنگيآقاویاصلبازرسعنوانبه

10/01/1389مورخالعادهفوقطوربهيعادیعموممجمعاساسبررهیمدهیأتاعضايبیترکنیآخر- 7-2

سمتندهینمایحقوقتیشخصنام

رهیمدهیأتسیرئمازارعرباکبریعل)خاصیسهام(کوثريکشاورزيگذارسرمایهشرکت

رهیمدهیأتسیرئبینایهنجنيعبدنیحس)عامیسهام(کوثرمعادنتوسعهيگذارهیسرماشرکت

رهیمدهیأتعضومورجیعلمحمد)خاصیسهام(ثاریامهرتیآساختمانوعمران

رهیمدهیأتعضوورعاملیمداممققائميبذروشیدارکوثرياقتصادسازمان

رعاملیمدورهیمدهیأتعضویجمالجعفر)عامیسهام(کوثرنمادییغذاعیصنايگذارهیسرما
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رهیمدهیأتجلساتتعداد-2- 1-7
.استدهیگردبرگزاربانکمحلدررهیمدهیأتجلسه09/03/1391،51خیتارتاگذشتهیمالساليابتدااز

ديبانکمصوب سازمانینمودار- 8-2
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یانسانمنابعوکارکنان- 9-2

خوشناموباتجربهکارکنانکناردرتکمیلیتحصیالتدارايونخبهشایسته،جوان،نیرويجذببانکسیاست
شدةجذبکارکنانآماراساس،اینبر.گرددتیرعاستادوصفيروهاینتناسبکهنحويبهاست یبانک

به1391سالبرايکارآموزيوآموزشدرحالنیروهايو1390سالانیپادرستادوشعبردکاربهمشغول
:دنباشمیلیذشرح

شرحبهآنانیلیتحصتیوضعبهتوجهباگزارشنیاۀیتهخیتاردربانکیانسانيروهاینآماربیترک
:باشدیملیذجدولمندرجات

وکارآمدينهادجادیاويستاديهاحوزهویژه درهب،بانکۀبدنشدنمتورمازيریجلوگهدفباضمناً
قالبدر(رسانیپولواتیخدمامورانجامجهتنیزاندیشجمعوسپهرنگهدارهايشرکتازپذیر انعطاف
.استدهشنیتأمفوقمواردبرعالوهنیروينفر126تعداد)سپاربرونيهامجموعه

جمعاستانهامراکزتهرانشرح
308111419شعبپرسنلتعداد
130-145ستادپرسنلتعداد
453111564جمع

مدرك
یلیتحص

خانمهمکارانتعدادآقاهمکارانتعداد
جمع

بازنشستهيقراردادبازنشستهيقرارداد
12--210يدکتر
101-451739سانسیلفوق

14575942316سانسیل
43-7306پلمیدفوق

292-1080پلمید
2092121394564
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شعبشبکۀ-2- 10
.باشدمیذیلشرحبه1390مالیسالپایاندربانکشعبترکیب

مجوزاخذۀمرحلدرمرکزيبانکازمجوزدارايشهر
3816تهران
1-گیالن
3-انمازندر

11گلستان
- 1البرز
-1سمنان
-1زنجان

1-قم
1قزوین
11اصفهان
1کرمان
1-یزد
-1شرقیآذربایجان

-1بختیاريوچهارمحال
-1غربیآذربایجان

-1اردبیل
12رضويخراسان

-1بلوچستانوسیستان
1-شمالیخراسان
1-جنوبیخراسان

-1خوزستان
-1لرستان
-1شیراز

-1بویراحمدوکهکلویه
-1هرمزگان
-1بوشهر
-1همدان

-1کرمانشاه
-1ایالم

1-مرکزي
-1کردستان

1-کیش
6130مجموع



17

تعدادبرعالوهونمودهارائهسیسروبانکانیمشتربهفعالشعبه61تعدادیمالسالانیپامقطعدر،یکلطوربه
بهبانکفعالشعبشبکهالزممجوزاخذباکهرفتهیپذصورتمجوزصدور درخواستشعبه30يبرافوق،شعب

.افتیخواهدشیافزاشعبه91
سهرفاًصواندنمودهفعالیتبهشروعشهرستانهاوتهراندرشعبيتعدادکنونتا)1391(جاريسالابتداياز

بهتیعنابا.اندکردهنآغازراخویشفعالیتگزارشاینتنظیمتاریختاکیشوشهرريمشهد،ایثارۀشعب
1391سالپایاندرکهاستدیام)شعبه34تعداد(1391سالدربانکشعبۀشبکۀتوسعۀبرناموفوقطیشرا

.باشدفعالشعبه125دارايبانک

رندهیگمیتصمیتخصصيهاتهیکم-11-2
ازيریگبهرهژهیوبهوهايریگمیتصمدربانکرانیمدوکارکنانمشارکتيایمزاازاستفادهمنظوربه

ن،یمعاون،رهیمدهیأتياعضاازمرکبيمتعددکارشناسیيهاتهیکمافراد،یکارشناسویتیریمدياستعدادها
لیتشکلیذشرحبانکدریاساسيهايریگمیتصميبراکارشناساننیهمچنوشعبواداراتيرؤساران،یمد

:استشده
مطالباتوصولواعتباراتعالیۀتیکم.1
مشتریانرضایتمنديومنابعتجهیزۀتیکم.2
شعبتجهیزوگسترشۀتیکم.3
انسانینیروياستخداموجذبۀتیکم.4
رسانیاطالعوتبلیغاتۀتیکم.5
رفاهیتسهیالتۀتیکم.6
هاروشودهافراینمستندسازي،ۀتیکم.7
هاگذاريسرمایهۀتیکم.8
فاواوالکترونیکیبانکداريمسایلپیگیريۀتیکم.9

)قیتطبوسکیر(انطباقۀتیکم.10
هادادهعملکردبرنظارتوحسابرسیۀتیکم.11
کارکناناداريتخلفاتبهرسیدگیبدويهیأت.12
معامالتکمیسیون.13
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استشدهتالشسازي،تصمیمفراینددرهاآنفعاالنۀمشارکتوباالکارشناسیهايکمیتهتشکیلبهتوجهبا
.باشدیجمعخردبرمبتنیویمشارکت،ياحرفهتخصصی،اصولبراساسبانکهاييریگمیتصم

ستادرانیمديشوراروزانهوالعادهفوقطوربهاقتضاحسبویهفتگمقاطعدر،یتخصصيهاتهیکمبرافزون
.شودیملیتشکزینمعاونانيشوراوشعبيرؤسايشوراادارات،يؤسارومعاونانۀیکلبرمشتمل

بانکعملمورديجارمقرراتونیقوان-12-2
عمدة.ندینمایممیتنظرایمالویپوليهاتیفعالقلمروواندحاکمهابانکتیفعالبريمتعددمقرراتونیقوان
:ازعبارتندبانکتیفعالبرحاکمنیقوان

18/4/1351مصوبکشور،یبانکویپولقانون
قانونییاجرايهادستورالعملوهانامهنییآو8/6/1362مصوب،)بهره(ربابدونیبانکاتیعملقانون

مذکور
29/11/1376مصوبربا،بدونیبانکاتیعملقانونیاصالحقانون15ةمادبهتبصرهدوالحاققانون
1379نیفروردمصوب،یولتردیغيهابانکسیتأساجازةقانون
22/10/1383مصوب،یپولرمتشکلیغبازارمیتنظقانون
1386مصوب،ییشوپولبامبارزهقانون
17/3/1358مصوبهابانکشدنیملقانون
2/7/1358مصوبها،بانکامورادارهیقانونحۀیال
28/9/1358مصوببانکهاامورادارهیقانونۀحیالمتممیقانونۀحیال
مصوب،ياقتصادمختلفيهابخشدریبازدهنرخباهابانکالتیتسهسودنرخکردنیمنطققانون

31/2/1385
20/2/1359مصوبها،بانکبدهکارانخروجتیممنوعحۀیال
2/6/1382مصوبآنالحاقاتواصالحاتنیآخرباچک،صدورقانون
27/11/1380مصوبمیمستقيهااتیمالقانون
مصوبییاجرااتیعملازتیشکابهیدگیرسطرزواالجراالزمیرسماسنادمفادياجراۀنامنیآی

هیقضائقوهسییر11/6/1387
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28/12/1386مصوبثبتقانونیاصالح34مادةاصالحةواحدماده
5/11/1382مصوبکیالکترونتجارتقانون
1/9/1384مصوبرانیایاسالميجمهوربهاداراوراقبازارقانون
چهارموچهلاصلکلیهايسیاستاجرايتسهیلراستايدرجدیدمالینهادهايوابزارهاتوسعۀقانون

25/9/1388مصوباساسیقانون
بهاداراوراقوبورسسازمانیابالغيهادستورالعملوهانامهنیآی
يجمهوريمرکزبانکیابالغيهابخشنامهوهادستورالعملوهانامهنیآیاعتبار،وپوليشورامصوبات

رانیایاسالم
يمبناگزارشموردیمالسالیطکهرانیایاسالميجمهوريمرکزبانکینظارتـیاستیسبستۀ

.استگرفتهقراربانکیقانوناقداماتریساویاتیعمليتهایفعال
عنوانبارانیوزهیأتنامۀبیتصوابالغدرخصوص18/7/88مورخ175208/88شمارةبخشنامۀ

)يارزویالیر(ياعتبارمؤسساتالوصولمشکوكوقمعوگذشته،دیسررسمطالباتوصولنامۀنیآی
االجراالزمیرسماسنادمفادياجرانامۀنیآی126مادةموضوع،14/9/88مورخ103/600/88شمارةنامۀ
واحدنفعذيفیتعر16/6/88مورخ500/403/88شمارةنامۀ
مورخ173772/89شمارهبخشنامهموجببهیابالغمرتبطاشخاصتعهداتوالتیتسهۀنامنییآ

10/8/1389
افزودهارزشبرمالیاتقانون
رانیایاسالميجمهورۀتوسعيهابرنامهقوانین
آناجراییيهانامهینیآوهایارانهکردنهدفمندقانون
احکاماجرايدوایروهادادگاهبهقضائیهقوهممحتررئیس13/11/87مورخ1/87/9365شمارهۀبخشنام

غیابیاحکاماجرايخصوصدرکشورسراسر
هابانکطرفازیسیظهرنوونامهضمانتصدورۀنامنییآ
هیسرماتیکفاۀنامنییآ
کالنتعهداتوالتیتسهشدهلیتعدۀنامنییآ
برناظرمقرراتومصوباتمه،یبجارت،تقانونمرتبطمواد،یمدنقانونجملهازمربوطنیقوانریسا

کشوريجارضوابطوهابانک
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بانکعملکرد-3
يبانکدارویانسانۀیسرما،یمالالملل،نیبامورواعتبارات،يگذارهیسرماویابیبازارحوزة5دربانکعملکرد
.استبودهلیذشرحبهکیالکترون

يگذارسرمایهویابیبازار- 1-3

دومینگزارش،موردیمالسالکهآنرغمبه.استشدهنیتأمسپردهوهیسرمامحلدوازنکبایمالمنابععمدة
هايفعالیتسازيآمادهبرايافزارينرموافزاريسختهايزیرساختایجادهمچنانوبودهبانکتیفعالسال

مجموعدربانکتیفعالوعملکرداست،دادهاختصاصخودبهراحوزهنیاهايفعالیتازايعمدهبخشبانک
.استبودهبرخوردارلیذشرحبهیقبولقابلرشداز

سپردهجذب-3- 1-1
"ینیآفرارزش"جاکهآناز:ردیپذیمریتأثبانککالنياستراتژازبانک،منابعزیتجهوهاسپردهجذبوةیش

Retail(خُرديبانکدار،چارچوبایندروبودهيدبانکرسالت banking(استگرفتهقرارتوجهمورد.
رافراگیريبانکداررویکردبانکنیاحال،عیندر.دهدیملیتشکرابانکمنابععمدةانیمشتريهاسپرده
توجهمنابعزیتجهویمالنیتأمنینويهاروشبه،شدهتعیینماموریتبهتوجهباو،رهمینازودادهقرارمدنظر

فراهميگذارسپردهيبرايدیجديهافرصتتااستبرآنبانکرانیمدکوششورفتهیپذصورتياژهیو
دربانکیاتیعملییکارآشیافزا.شوندجذبمتفاوتيگذارهیسرمايهاافقوهاسلیقهباآنانمنابعتانموده

هشدگذارانردهسپبهمتعارفیومنصفانهسودپرداختبهمنجرگزارش،موردسالدرهاسپردهانواعيریکارگبه
سهولتوبانکشعبتعدادشیافزا.استیافتهبهبودهاسپردهجذبدربانکیرقابتتیوضعرواینازو

بانکيهاسپردهجذبیاصلعواملاز،سرعتشیافزاوشعبدرخدماتارائۀتیفیکيارتقاها،آنبهیدسترس
.استبوده1390سالدر
با)يگذارهیسرمايبانکدار-يمجازيبانکدار(اختصاصیوشرکتیاريبانکدبهتوجهچارچوب،همیندر

باديبانکۀمجموعرو،اینازوهداشتقراربانکموردتوجهمداريمشتريبرتربیشهرچهتأکیدبهعنایت
وشرکتیبانکداريفعالیتها،مشیخطیواهدافنمودنمشخصوخودشرکتیمدیریتساختارتکمیل

.استنمودهآغازرااختصاصی
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محدوديهايتجربهوالمللیبینتجربیاتازاستفادهباهمچنینوبانکداريالزاماترعایتبا،هافعالیتاینالبته
رفعجهتدرتابردهبکارراخودتالشتمامیزمینهایندرديبانک.استدادهرخکشوردرتاکنونکهاست
همیندر.باشدیمشرکتیبانکداريرسمیاجرايةآماداکنونهمودینماایجادبیمناسهايساختارمشتریاننیاز

وبودگرامیمشتریانبهبانکیخدماتارائهآمادهبانکاختصاصیوشرکتیبانکداريةاداراکنونهمزمینه،
لیذشرحبهقبل،لیماسالپایانبامقایسهدر،1390مالیسالانیپادرریالیيهاسپردهتیوضعنیآخرجدول

:باشدیم

29/12/139029/12/1389
الیرالیر

2,608,054,227,887623,663,852,343ماههترازسهکممدتکوتاهيگذارسرمایهسپردةحساب
2,302,060,574,376629,736,500,000سالهپنجبلندمدتيگذارهیسرماسپردةحساب
957,590,000,0000ویژهدارمدتيذارگسرمایهسپردهگواهیاوراق
807,217,173,756323,025,277,708الىیر/جارىالحسنۀقرضسپرده
118,128,893,20460,574,382,480الىیر/اندازپسالحسنۀقرضسپرده
53,606,000,000114,000,000دوسالهبلندمدتيگذارهیسرماسپردةحساب
13,484,457,7246,240,500,000کسالهیبلندمدتيارگذهیسرماسپردةحساب
11,939,450,000286,000,000ماهترازششوکمماهازسهشیبمدتکوتاهيگذارهیسرماسپردةحساب
6,638,500,000956,400,000ماههباالترازششمدتکوتاهيگذارهیسرماسپردةحساب

6,264,253,6451,838,036,285هاسپردهریسا
971,000,000315,000,000سالهسهبلندمدتيگذارهیسرماسپردةحساب
355,000,000100,000,000چهارسالهبلندمدتيگذارهیسرماسپردةحساب
16,969,5000)هاجوانه(جواناناندازپسۀنالحسقرضحساب

6,886,326,500,0921,646,849,948,816
169,370,861,8800)3-2بند (هاي ارزي سپرده: اضافه می شود

7,055,797,361,9721,646,849,948,816
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دیجدمحصوالت3- 2-1
ازياپارهشاملریزفهرست.استهبوددیجدخدمتومالیابزارهادهیطراحیپدر1390سالدريدبانک

:باشدیمبانکاجراشدةوطراحیابزارهاي
هاجوانهکارتيد
قیتشوکارتيد
مشتركکارتيد
هیهدکارتيد
صادراتبانکباخدمتطرح
ديبانکهمراه
وجهیسه(طرفهسهوجهانتقال(
کارتبن
هاسپردهمختلفانواعدیسررسدرسود
ایپوطرح
خانوادهکارتيد
بانکنترنتیا
بانکموبایل
بانکتلفن
محصوالتریسا

هاگذاريسرمایه-3- 3-1
دريگذارهیسرماصرفاریاختدرمنابعازیبخشبانک،ینگینقدتیریمدومنابعصیتخصیمشطخبهتوجهبا

دروابستهيهاشرکتجادیاها،تیفعالتوسعۀمنظوربه.استشدهمشارکتاوراقویبورسيهاشرکتسهام
.استگرفتهقرارتوجهموردکیالکترونتجارتويگذارهیسرمامه،یبنگ،یزیل،یصرافويارزخدماتنۀیزم

نده،یآيسودآورثباتوشیافزابهوشدهیطراحبانکیاصليهاتیفعاليراستادرهاشرکتنیااتیعمل
.کردخواهدکمکسودتیفیکاستمرارو شیافزاوالتیتسهيدرآمدهابهبانکیوابستگکاهش
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ياگونهبه،استینگینقدسکیرکاهشومناسببازدهکسبمشارکتاوراقدريگذارهیسرماازیاصلهدف
.گرددفراهمزیننشدهینیبشیپيازهاینبهییپاسخگويبرایکافنقدوجوهکه

تابعه،ووابستهيهاشرکتاصوالًوبودهتابعهووابستهيهاشرکتسهامبهمربوطعمدتاًبلندمدتيگذارهیسرما
ارزشرةیزنجازحاصليدرآمدهاازبانکسهمهامجموعهنیالطبعباوندینمایملیتکمرايبانکداريهاتیفعال
.ندسازیمفراهمراانیمشتربهخدماتازکامليابستهارائۀامکاننیهمچنهاشرکتنیا.دهندیمشیافزارا

:استریزشرحبهشدهيزیربرنامهوشدهانجاميگذارهیسرماکیتفکبهبانکيگذارسرمایهمورديهاشرکت
استدهیگرديزیربرنامه-1391سالاستشدهانجام-1390سال

يدۀیسرمانیتأمشرکتيدنگیزیلشرکت
ثابتدرآمدبايگذارهیسرماصندوقيدیصرافويارزخدماتشرکت
امالكيگذارهیسرماصندوقيدکیالکترونتجارتشرکت
ساختمانونیزميگذارهیسرماصندوق)سابقشیاندسهم(يدبانکيکارگزارشرکت
يدبانکيگذارهیسرماصندوق
ديبانکآفرینانارزشگذاريسرمایهصندوق
بوعلیگذاريسرمایهشرکت
شاهديگذارسرمایهشرکت

يکشاورزخدماتوعیصناگسترش
يدمهیبشرکت

استشدهفعالارزياتخدمانواعارائهدرمرکزيبانکازرسمیمجوزباديصرافیشرکت.اهم
فروشوخریدیادبود،هايسکهونقرهوطالمسکوکاتانواعفروشوخریدديصرافیهايفعالیت

درمشتریانارزيتعهداتۀتسویسوئیفت،طریقازارزيۀحوالانواعصدورارزي،تبدیالتوارزانواع
.است...وصادراتیارزخریدوکشورداخلبهارزورودکشور،بانکینظام
با ودهشثبتریالمیلیارد100ۀسرمایباخاصسهامیيهاشرکتچارچوبدرديلیزینگشرکت

قالبدرتسهیالتياعطاهدفباایراناسالمیجمهوريمرکزيبانکسويازفعالیتمجوزاخذ 
وخریدومنقولغیرولمنقواموالوکاالانواعخریدواگذاري،براياقساطیفروشواجارهقرارداد
خودفعالیتموجودمقرراتوقوانینچارچوبدرنقدینگیمدیریتمنظوربهبهاداراوراقانواعفروش

.استدهکرآغازرا
ازاعمالکترونیکبانکداريةحوزدرمرتبطامورۀکلیانجامهدفباديالکترونیکتجارتشرکت

،ATMخودپردازو(pos)فروشۀپایانهايدستگاهانیپشتیبونصبها،کارتۀکلیازپشتیبانی
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KIOSKپرداختهايدرگاهاندازيراهوفاداري،هايکارتمانندافزودهارزشهايکارتصدورو
الکترونیکیتجارتحوزةبهمربوطهاينوآوريسایروالمللیبینوداخلیاینترنتی

E-Commerceاستشدهسیسأترانیایاسالميجمهويمرکزبانکازمجوزاخذبا.
اوراقوبورسسازمانازفعالیتمجوزدریافتبا3/3/1390تاریخدرديبانکگذاريسرمایهصندوق

یکةماد20بندموضوعگذاريسرمایهصندوقعنوانبهسرمایهبازارعرصۀدرراخودفعالیتبهادار
واساسنامهمفاداساسبرصندوقاینعملکرد.کردازآغ1384آذرماهبمصوبهاداراوراقبازارقانون

وشدهانجامسبانظارتتحتصندوقاینفعالیت.استمربوطهمقرراتوقوانینچارچوبدروامیدنامه
عمدتاًکهصندوقيهاداراییمدیریت.داردنظرزیرراآنفعالیتمستمرطوربهنیزصندوقمتولی
.گیردمیصورتصندوقگذاريسرمایهمدیرتوسط،استبورسدرشدههپذیرفتهايشرکتسهامشامل

.کنندمیدریافتگذاريسرمایهگواهیصندوقایندرگذاريسرمایهازايدرگذارانسرمایه
ئۀاراازبعدروزيهاداراییخالصارزشاساسبرهاآنابطالوگذاريسرمایهواحدگواهیصدور

.گیردمیصورتدرخواست
مجوزدریافتبا3/7/1390تاریخدرديآفرینانارزشگذاريسرمایهصندوقراستا،همیندرمچنینه

موضوعبراساسديبانکدومگذاريسرمایهصندوقعنوانهب)سبا(بهاداراوراقوبورسسازماناز
.استکردهآغازراخودفعالیت،1384سالآذرماهمصوببهاداراقاوربازارقانونیکماده20بند
سهامدرصد98خریدبهيدبانک،سرمایهبازارعرصۀدرترگستردهفعالیتمنظوربهدیگر،سوياز

.استيدبانکيکارگزاربهنامرییتغحالدريکارگزارنیاوهدکراقدامشیاندسهميکارگزار
حضورباکهدهشياندازراهنیزکارگزاريایننیآنالمعامالتخدماتمعمول،ايهتیفعالبرعالوه
افزایشپیشازبیشبازاراینعرصۀدريکارگزارنیاتیفعالسرمایه،بازاردرديبانکترفعاالنه
.یافتخواهد

،امسهازیبخشهیسرمابازاردرخودتیفعالگسترشيهااستیسيراستادربانکهمچنین
.باشدیمشرکتنیاةعمدسهامدارحاضردرحالوهکرديداریخرزینرا»یبوعليگذارهیسرما«
ازپسکهاستشدهيزیربرنامهنیزمرتبطياقتصاديهابخشریسادرتیفعالباییهاشرکتتأسیس

.شدخواهدییاجرازینهاآنتیفعالالزميمجوزهااخذ
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للالمبینامورواعتبارات- 2-3
يمرکزبانکازيارزتیفعالزمجودرخواستبهاقدامنوبنیاديهابانکازگریديتعدادهمراهبهيدبانک

بهنسبت1391سالدراحتماالًخوديهااستیسبامتناسبپولی،ناظرمقامکهنمودهرانیایاسالميجمهور
تسعیرعملیاتاساس،اینبرودهیگرداخذتیعالفاولمرحلهمجوزالبته.دکرخواهداقدامالزممجوزهايصدور

انقالب،میدانونک،میدانشعب.استشدهعملیاتیبانکشعبدرجاريسالمردادماه10تاریخازارز
باشندمیخدماتارائهيبراهموطنانخدمتدرارزيشعبعنوانبهديبانکفراهانیمقامقائموپاسداران

حسابودارمدتارزيةسپردارز،فروشوخریدبرعالوهشعبایندرحضورباتوانندمیمشتریانضمنا
.کنندافتتاحنیزارزياندازپسۀالحسنقرض
:استلیذشرحبه،1390مالیسالانیپادربانکارزييهاسپردهتیوضعنیآخرجدول

29/12/1390شرح
ریال

162,375,943,905)یورو(ارزي/اندازپسۀنالحسقرضحساب
5,598,663,860)آمریکادالر(ارزي/سالهیکسالهيگذارهیسرماسپردةحساب
1,138,716,000)یورو(ارزي/سالهیکسالهيگذارهیسرماسپردةحساب
182,701,095)آمریکادالر(ارزي/اندازپسالحسنۀقرضحساب
153,465,400)پوندانگلیس(ارزي/سالهیکسالهيگذارهیسرماسپردةحساب
12,260,000)آمریکادالر(ارزي/جارىالحسنۀقرضسپرده
7,576,140)پوندانگلیس(ارزي/اندازپسالحسنۀقرضسپرده
1,535,480)اماراتدرهم(ارزي/اندازپسالحسنۀقرضحساب

169,470,861,880

تالیتسهياعطا-3- 1-2
با.استالتیتسهسودنرخکاهشودیجديهاحوزهبهورود،ییاعطاالتیتسهشیافزايبرایاصلیمشخط
گذاران،سپردهنیبحاصلهمنافعاستشدهیسعمنابع،ازيبرداربهرهدربانکیاتیعملییکارآبهتیعنا
.شودمیتسهنفعذيهايگروهسایرنیزو)سهامداران(بانکوالتیتسهکنندگانافتیدر
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مربوطنیقوانتیرعاباورهیمدهیأتمصوبيهایمشخطمرکزي،بانکهايسیاستيمبنابرالتیتسهياعطا
قابلسکیرویبازدهبادیجديهابخشتسهیالت،ياعطادرينوآورباکهاستنیابرتالش.ردیگیمانجام
.شودنییتعبخشهریبازدهینیبشیپویرقابتتیوضعبهتیعناباانتظارموردسودنرخ.دنشوییشناساقبول

تمامدراعطاییالتیتسهحجم1390سالدرکهکردهفراهمبانکيبراراامکاننیامنابع،ازمؤثراستفادة
.باشدمؤثراقتصاديمختلفهايبخشدرمالیمنابعتأمیندرخودسهمبهبتواندتادادهافزایشراهابخش

Consumer(کنندهمصرفیمالنیتأمبانک،هدفيبازارهاازیکی Finance(قدرتشیافزاقیطراز.است
داشتهمختلفعیصنابهيمؤثريهاکمکاستتوانستهبانکد،یجديتقاضاهاجادیاوکنندگانمصرفدیخر

بهبود،هاگذاريسرمایهشیزاافمنظوربهاقتصادي،کالنهايهدفباياقتصادمختلفيهابخشیمالنیتأم.باشد
.باشدیمبانکهدفيبازارهاازگریدیکیيکاریبنرخکاهشوياقتصادرشد
التیتسهبرگشتازتااستشدهاجراویطراحمناسبنحوبهياعتبارسکیرتیریمديهایمشخطالبته
حالدرامالكگرفتنقهیوثبازینمسکندیتولدرمشارکتالتیتسه.گرددحاصلیکافنانیاطمییاعطا

وییاعطاالتیتسهجدول.شودیماخذالزمقیوثاوناتیتضمزینالتیتسهریسامورددروشودیماعطاساخت
.استلیذجدولشرحبهآنمرتبطمشخصات
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.استدهشدلحاظرانیایاسالميجمهوريمرکزبانکيهادستورالعملياجرايراستادروعامصورتبهفوقلالوصومشکوكمطالباترةیذخکهاستگفتنی

29/12/1390

التزاموجهمعوقةماندگذشتهسررسیدةماندجاريةماند
یافتیدر

نیدریافتسود
افتهیسودتحققآتیهايسالسودتسهیالت

نشدهوصول
مطالباتةریذخ

خالصالوصولمشکوك

ریالریالریالریالریالریالریالریالریال

2,233,728,832,495)34,095,925,886(- - 2,030,688,043,91316,100,653,4187,289,585,8275,316,718,118213,666,724,451مدنیمشارکت

177,759,505,136)2,709,594,623(- - 23,563,000,000125,132,571,896150,000,000173,138,82731,620,930,780مضاربه

22,158,948,582)337,445,917(- - - - - 22,496,247,120147,379الحسنهقرض

17,293,268,994)263,354,992()98,440,768()3,077,003,424(381,22098,440,768- - 20,633,621,692اقساطیفروش

257,008,432,856)3,913,891,447()6,439,744,259()4,483,932,255(3,829,5786,439,744,259- 265,385,405,49120,793,623جعاله
بدهکاران
يهاضمانتنامه

شدهداختپر
302,882,033 - - - - - -)4,543,230(298,338,803

2,363,069,200,249141,254,166,3167,439,585,8275,494,067,743251,825,840,258)7,560,935,679()6,538,185,027()41,324,756,095(2,713,658,983,592
شمارروزسود
)117,690,869,354(1,865,774,842--)119,556,644,196(----یافتیدر

2,363,069,200,249141,254,166,3167,439,585,8275,494,067,743132,269,196,062)7,560,935,679()6,538,185,027()39,458,981,253(2,595,968,114,238
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ارزيخدمات-3- 2-2

ربطذيکارکنانبرايالزمهايآموزشوارزيعملیاتمجوزاخذو1390سالطیبانکيهاپیگیريدنبالبه
ازحاصلدرآمدکهاستشدهتامینراستاایندرشدهبینیپیش1390سالبرايکهبانکدرآمدهايازبخشی

.استریال1,740,954,511بربالغديبانکدرارزيخدماتارائۀ

یبانکخدمات-3- 3-2
:استریزشرحبهیالیریبانکخدمات

یالیريهانامهضمانت

.استبودهلیذشرحبهسالیطدرصادرهيهانامهضمانتوسالانیپادریالیريهاتعهدنامهماندة
13901389تعهدنوع

ریالالیر
19,277,613,8637,716,158,818پرداختشیپاسترداديهاضمانتنامه
43,226,352,5497,063,992,422کارانجاموحسنتعهدانجامحسنيهاضمانتنامه
5,737,150,9412,626,570,000دهیومزامناقصهدرشرکتيهاضمانتنامه

-265,200,000صادرهيهانامهضمانتسایر
-1,974,407,421کسوراستردادۀنامضمانت

70,480,724,77417,406,721,240
یبانکيهاکارت

دریافتسهولتباعثنقديمراوداتکاهشضمن،بانکتوسطصادرهمغناطیسیکارتهايانواع
شدة پول قیمت تمامهمچنینشود،میبانکمشتریانبرايوجوهدارينگهوامنیتوامکاناتخدمات

درراهاکارتفروشزماندرشدهتامینمبالغوتعدادآمارلیذجدول.دهدرا کاهش میبانکبراي
.نمایدمیارائه1390سال
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)ریال(مبلغتعدادکارتنوع
10،706868،573،549،30کارتبن

51،771754،036،568،21متغیرمبالغباهدیهکارت
10،613706،836،840،2ریالی1,000,000هدیهکارت
10،599761،922،868ریالی500,000هدیهکارت
8،160945،237،702ریالی200،000هدیهکارت
6970)توکن(رمزسازکارت

288،3680کارتدي
360هاجوانهکارتدي
2440خانوادهارتکدي
3810مشتركکارتدي

0کارتالماس
381،575034،608،529،56

فروشگاهیةپذیرنديهادستگاه)POS(
بربالغ،کشورکلدر1390درسالبانکخدماتۀارائمراکزوهافروشگاهدرمنصوبةپذیرندهايدستگاهکل

دستگاه18،602بربالغ10/4/1391تاریخدرفعاليهادستگاهتعداداستذکرشایانباشد،میدستگاه10،133
خیتارویمالسالانیپامقطعدودرغیرشتابیوشتابیازاعمآنموفقيهاتراکنشمبلغوتعدادآمارکهاست

.استذیلقراربهگزارشهیته

29/12/1390تاریخدر
متوسطیشتابغیرشتابیکلموفقيهاتراکنش

358،60074،562284،03835)عدد(تعداد

001,523405,18596,50451)ریالونیلیم(مبلغ
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گزارشهیتهتاریخدر

خودپردازيهادستگاه)ATM(
داخلدرآندستگاه65تعدادکهبودهدستگاه188بربالغ1390سالدرکشورفعالپردازخوديهادستگاهکلّ

.شده استنصبشعبازخارجدرنیزدستگاه123وتعدادشعب

یبانکخدماتکارمزدازحاصلدرآمد

.استبودهلیذشرحبه1390سالدریبانکخدماتازحاصلدرآمد

13901389
الیرالیر

4,049,401,3842،642،721،607طرحیدرهزارکارشناس5/1بابتکارمزد
991,004,3891،038،959،118هاازضمانتنامهیافتیکارمزددر
15,927,485,6212،276،445،979خودپردازازشتابیافتیکارمزددر

2,708,870,878591،555،196دماتخریسا
23,676,762,2726،549،681،900جمع

متوسطشتابیغیرشتابیکلموفقيهاتراکنش
623،491148،279439،21234)عدد(تعداد

365,791747,22617,76842)ریالونیلیم(مبلغ
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مالیاطالعات- 3-3
)شدهارائهدیتجد()شدهارائهدیتجد(ترازنامه-3- 1-3

29/12/139029/12/138929/12/139029/12/1389
الیرالیرالیرالیر

70,738,132,046مرکزيبانکبهبدهی175,062,782,62431,023,342,418نقديموجود
-

500,000,000,000اعتباريسساتؤموهابانکبهبدهی542,289,292,597206,428,672,711ا.ا.جيمرکزازبانکمطالبات
-

807,229,433,756323,025,277,708يداریدهايسپرده1,679,546,094,82096,028,899,221ياعتباروموسساتهاربانکیازسامطالبات

280,713,619,32460,574,382,480اندازپسالحسنهقرضهايسپرده5,900,000,000251,215,000,000مشارکتاوراق

5,961,590,055,2471,261,412,252,343دارمدتيگذارسرمایههايسپرده2,595,968,114,2381,703,867,808,893اشخاصریسابهیئاعطاالتیتسه

6,264,253,6451,838,036,285هاسپردهریسا3,785,058,831,926159,454,532,802هاپرداختوپیشیافتنیدريهاحسابریسا

321,764,764,377416,039,161,465هایبدهریوساریذخا1,377,512,777,743307,796,894,797هاذاريگسرمایه

4,950,868,6604,950,868,660مالیاتةذخیر1,005,890,501,628660,099,449,682مشهودثابتهايییدارا

-پرداختنیسهامسود1,465,343,941607,554,547,606نامشهودهايییدارا
-

3,213,322,837829,972,977کارکنانخدمتانیپايایمزاةریذخ1,636,243,985,018271,153,383,025هاییداراریسا
7,956,464,449,8922,068,669,951,918هایبدهجمع

2,000,000,000,0002,000,000,000,000هیسرما

2,000,000,000,000سرمایهافزایشالحسابعلی
-

154,808,104,31134,430,000,000یقانونۀاندوخت

693,665,170,332191,522,579,237انباشتهسود

4,848,473,274,6432,225,952,579,237سهامصاحبانحقوقجمع
12,804,937,724,5354,294,622,531,155سهامصاحبانوقوحقهایبدهجمع12,804,937,724,5354,294,622,531,155هایدارائجمع
70,480,724,77417,406,721,240هاضمانتنامهبابتبانکتعهدات70,480,724,77417,406,721,240هانامهضمانتبابتانیمشترتعهدات
3,541,662,8033,360,000,000بانکتعهداتریسا3,541,662,8033,360,000,000انیمشترتعهداتریسا
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وزیانسودصورت-3- 2-3

1390سال
)تجدید ارائه شده(
روزه14وماه10یمالدوره
29/12/1389بهیمنته

الیرالیرالیر:مشاعهايفعالیتازبانکيدرآمدها)الف
513,366,434,77960,713,622,426اعطاییتسهیالتسود
130,313,389,389211,397,056,877مشارکتاوراقسود
439,920,556,5216,904,894,438هاگذاريسرمایهازحاصلسود
21,601,192,52310,473,998,108هايگذارسپردهازحاصلسود

1,105,201,573,212289,489,571,849
:شودمیکسر
)19,529,876,616()505,955,108,071(يگذارسرمایهيهاسپردهالحسابعلیسود

هايسپردهالحسابیعلویقطعسودتفاوت
)5,129,000,000(- يگذاریهسرما

)505,955,108,071()24,658,876,616(
599,246,465,141264,830,695,233الوکالهحقدرآمدومشاعدرامدهايازبانکسودسهم
:مشاعغیردرآمدهاي)ب

23,676,762,2726,549,681,900دریافتیکارمزد
-1,740,954,511يارزمعامالتنتیجه

556,380,037,840117,109,646,210درآمدهاسایرخالص
581,797,754,623123,659,328,110

1,181,044,219,764388,490,023,343بانکيدرآمدهاجمع
:هاهزینه)ج

)131,994,087,782()340,611,202,130(پرسنلی-اداريعمومی،يهاهزینه
)25,237,013,000()14,221,968,253(الوصولمشکوكمطالباتنهیهز

-)18,827,027,123(مالیيهاهزینه
)355,474,664()4,863,326,852(پرداختیکارمزد

)157,586,575,446()378,523,524,358(هاهزینهکلجمع
802,520,695,406230,903,447,897مالیاتکسرازقبلسود

)4,950,868,660(-مالیات
802,520,695,406225,952,579,237خالصسود
201113سهم4ر000ر000ر000-سهمهرخالصسود
-257سهم3ر123ر287ر671- سهمهریافتهتقلیلسود
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انباشتهوزیانسودحسابگردش-3- 3-3

1390سال
روزه14وماه10یمالدوره
29/12/1389بهیمنته

الیرالیرالیر
802,520,695,406225,952,579,237خالصسود

-195,052,127,602یمالساليابتدادرانباشتهسود

-)3,529,548,365(سنواتیتعدیالت

-191,522,579,237شدهتعدیلانباشتهسود

994,043,274,643225,952,579,237:تخصیصابلقسود

-)180,000,000,000(مصوبسهامسود

)34,430,000,000()120,378,104,311(قانونیۀاندوخت

)300,378,104,311()34,430,000,000(

693,665,170,332191,522,579,237سالپایاندرانباشتهسود
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نقدوجوهجریانصورت-3-3- 4
روزه14وماه10یمالةدور1390سال

29/12/1389بهیمنته
الیرالیر

)622,945,085,427(472,378,733,223عملیاتیهايفعالیتازناشینقدوجه)خروج(ورودخالصجریان

یمالنیمأتبابتیپرداختسودوها گذاريسرمایهبازده

-3,301,727,588دریافتیسهامسود

-)180,000,000,000(یپرداختسهامسود

سودوها گذاريسرمایهازبازدهیناشنقدوجهخروجخالصانیجر
یمالنیتامبابتیپرداخت

)176,698,272,412(-

:يگذارسرمایهيهاتیفعال

)3,038,979,196,820()1,685,385,333,059(مشارکتاوراقوها گذاريسرمایهبابتپرداختیوجوه

)283,324,121,786()636,366,236,293(مشهودثابتيهاداراییبابتپرداختیوجوه

1,092,639,232,2352,674,566,935,403مشارکتاوراقوها گذاريسرمایهفروشازحاصلوجوه

95,024,055,083156,000,000مشهودثابتيهاداراییفروشازحاصلوجوه

)933,434,706()978,421,363(نامشهوديهاداراییبابت)پرداختی(دریافتیوجوه

)648,513,817,909()1,135,066,703,397(يگذارسرمایههايفعالیتازناشینقدوجهخروجخالصجریان

)1,271,458,903,336()839,386,242,586(مالیتامینهايالیتفعازقبلنقدوجهخروجخالصجریان

:مالیتامینيهافعالیت

-2,000,000,000,000هیسرماشیافزاازحاصلوجوه

1,400,000,000,000-سهامدارانوناسسؤمتوسطهیاولۀیسرمانیمأتوجوه

2,000,000,000,0001,400,000,000,000یمالنیمأتيهاتیفعالازیناشنقدوجهورودخالصجریان

1,160,613,757,414128,541,096,664جریان خالص ورود وجه نقد

-482,343,349ارزنرختغییرات

1,161,096,100,763128,541,096,664نقدوجهدرافزایشخالص

-128,541,096,664سالابتدايدرنقدوجهةماند

1,289,637,197,427128,541,096,664سالپایاندرنقدوجهةماند
1,521,946,187,7311,774,805,374,044نقديغیرمبادالت
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بانکيعملکردهايشاخص-3- 5-3
خیتاردربانکيوربهرهوتیفعالتوسعۀات،یعملییکارا،يسودآوربخشچهاردربانکيعملکردهايشاخص

.استریزجدولشرحبه29/12/1390
يسودآورشاخص

ROE(*6/22%(سهامصاحبانحقوقبازده
ROA(*3/6%(ییدارابازده

اتیعملییکاراشاخص
%37هاسپردهکلبهییاعطاالتیتسهماندة
%20هاداراییکلبهییاعطاالتیتسهماندة

86,532الیرونیلیم-)شعبمتوسط(شعبههرییاعطاالتیتسهمتوسط
235,193الیرونیلیم-)شعبهمتوسط(شعبههرشدهجذبهايسپردهمتوسط
%26هاداراییمتوسطبهدرآمدهامجموع

%5هاداراییمتوسطبهياداريهانهیهز
%9/26هیسرماتیکفا

تیفعالتوسعۀشاخص
61شعبتعداد

564نفرـیانسانيروین
***یانسانيروینيوربهرهشاخص

.استیمالسالیطسهامصاحبانحقوقمتوسطبهصخالسودمیتقسحاصلسهامصاحبانحقوقمتوسطبازده*
.استیمالسالیطها داراییمجموعمتوسطبهگذارانسپردهسودسهمشاملخالصسودمیتقسحاصلها داراییمتوسطبازده**

.استشدهمحاسبهیمالسالیطکارکنانتعدادمتوسطبراساسيوربهرهشاخص***

4,304الیرونیلیمـدرآمدهامجموعسرانۀ
17,999الیرونیلیمـهاسپردهجذبسرانۀ
6,622الیرونیلیمـالتیتسهي اعطاسرانۀ
32,666الیرونیلیمـها داراییسرانۀ
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تیفعاليهاشاخص-3- 6-3
دارمدتيهاسپردهکلبهییاعطاالتیتسهنسبت
نشانراالتیتسهياعطادردارمدتيهاسپردهيریکارگبهزانیم،دارمدتيهاسپردهبهالتیتسهنسبت

يهاسپردهکلبهییاعطاالتیتسهنسبت،یقانونسپردة)متوسططوربه(درصد4/11نمودنلحاظبا.دهدیم
.استدرصد44زانیمبههاآنيریکارگبهانگریب،دارمدت

هاداراییکلبهییاعطاالتیتسهنسبت
نسبتنیاروند.دهدیمنشانراها داراییازبانکمناسبيبرداربهره،هاداراییکلبهییاعطاالتیتسهنسبت

.استشدهارائهلیذشرحبه
)الیرونیلیممبالغ(

درصد29/12/1389درصد29/12/1390شرح
2,595,9683/201,703,8687/39)خالص(ییاعطاالتیتسهکل
12,804,9374,294,622هاداراییکل

شعبههرییاعطاالتیتسهمتوسط
يهاماهدربانکشعبازیتوجهقابلتعدادنکهیارغمبه.استبانکيهاتیفعالتوسعۀيبراالزمابزار،شعب
ودهدیمنشانرايریچشمگرشدشعبيهاتیفعالرونداندنمودهافتیدرراخودتیفعالمجوزسالآخر
فعالشعبتعداداحتسابباییاعطاالتیتسهمتوسط.استداشتهیمناسبطیشراشعبمتوسطبهییاعطاالتیتسه
.استبودهالیرونیلیم865,532شعبههريبراسالانیپادر

شعبههرشدةجذبيهاسپردهمتوسط
.استداشتهیمناسبتیوضعشعبمتوسطبهشدهجذبيهاسپرده.بودندموفقزینهاسپردهجذبدرشعب

)هاآنتیفعالةدورداشتننظردربا(سالانیپادرفعالهايشعبهتعداداحتسابباشدهجذبيهاسپردهمتوسط
.استبودهالیرونیلیم235,193شعبههريبرا
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هاداراییکلبهاتیعملادارةيهانهیهزنسبت
ادارةيهانهیهزنسبت.استاستهالكویعمومويادارکارکنان،يهانهیهزشاملاتیعملادارةيهانهیهز
ياقتصاداسیمقبهتوجهبا.استاتیعملادارةيهانهیهزدرکنترلبانکتیموفقانگریبها داراییکلبهاتیعمل

نسبتلیذجدول.باشدداشتهیکاهشيروندهانهیهزنسبتبانک،يهاتیفعالگسترشبارودیمانتظارمثبت،
گسترشبهتیعنابا1390سالدرهانهیهزشیافزا.دهدیمنشانراها داراییمتوسطبهاتیعملادارةيهانهیهز

.باشدیمقبولقابلآنانتیفعالسالنیاولوبانکشعبۀشبک

)الیرونیلیمبالغم(
درصد1389درصد1390شرح

340,61165/2131,99407/3اتیعملةاداريهانهیهز
12,804,9374,294,622هاداراییکل

درآمدهابهاتیعملادارةيهانهیهزنسبت
بانکشعبةعمدتیفعالشگستربهتیعناباشده،ارائهلیذدرکهدرآمدهابهاتیعملادارةيهانهیهزنسبت

يدرآمدهاشاملدرآمدها.دهدیمنشانرایمناسبروندبانکیواقعاستقرارسالیکلطوربهواولسالدر
.استیاتیرعملیغيدرآمدهاویاتیعملرمشاعیغيدرآمدهامشاع،

)الیرونیلیممبالغ(
درصد1389درصد1390شرح

340,6112/20131,9949/31اتیعملةاداريهانهیهز
1,687,000413،149درآمدکل

هانهیهزکلبهاتیعملادارةيهانهیهزنسبت
ادارةيهانهیهزشاملهانهیهزکل.استشدهارائهلیذشرحبههانهیهزکلبهاتیعملادارةيهانهیهزنسبت

1390سالیطروند.استالتیتسهالوصولکوكمشمطالباترةیذخنۀیهزوگذارانسپردهسودسهمات،یعمل
کنترلدربانک،سپردهصاحبانبهبانکیمعرفةدورنیهمچنوات،یعملحجمشیافزارغمبهدهدیمنشان

.استبودهموفقهانهیهز
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)الیرونیلیممبالغ(
درصد1389درصد1390شرح

340,6115/38131,9944/72اتیعملةاداريهانهیهز
884,479182،246هانهیهزکل

درآمدهامجموعبهالتیتسهسودنسبت
نسبتوافتهیاختصاصالتیتسهياعطابهگذشتهسالبااسیقدريترشیبیمالمنابع،بانکاندازةتوسعۀبا

.استشدهارائهلیذشرحبهآنروندکهاستمناسبدرآمدهامجموعبهالتیتسهسود

)الیرونیلیملغمبا(
درصد1389درصد1390شرح

513,3664/3060,7147/14التیتسهسود
1,687,000413,149درآمدهاکل

ينقدسودپرداختنسبت
میتقسندیفرادرثباتبایاسیساتخاذباکردهیسعبانک،)یحقوقویقیحق(سهامدارانبیترکونوعبهتوجهبا

Dividend(مسهاسود Policy(ازبعدماه3حداکثرتاسهامسودپرداخت.دهدپاسخدارانسهاميخواستهبه
ومجمعبیتصوازبعدبالفاصلهينقدسودپرداختبرنامه،طبق.استسودتیفیکيهاشاخصازیکیب،یتصو

.شدخواهدآغازسهامصاحبانحقوقيتساوتیرعاباطیشراشدنایمه
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هیسرماتیکفا-3- 7-3
هیسرماتیکفانسبت
بانکتیوضعيدیکلشاخصکی،یمالدانشو)يمرکزبانکمقررات(یقانونلحاظازهیسرماتیکفانسبت
سکیربیضراحسببرشدهموزونيهاداراییکلازيدرصدصورتبهرایواقعۀیسرمانسبت،نیا.است

يهاتیفعالتوسعۀبرهیسرماتیکفا.باشددرصد8حدوددیبانسبتنیایاجرایضوابطلحاظاز.کندیمانیب
قیطراز1390سالدربانکرشدتداومضرورتوالتیتسهحجمشیافزالیدلبه.داردمیمستقریتأثبانک

.افتیخواهداستمرارهاتیفعالۀتوسعباآنمطلوبروندوهیسرماتیکفانسبته،یسرماشیافزا

29/12/139029/12/1389
ریالریال

2,000,000,000,0002,000,000,000,000سرمایه پرداخت شده 
154,808,104,31134,430,000,000اندوخته قانونی

693,665,170,332195,052,127,602سود انباشته 

2,848,473,274,6432,229,482,127,602جمع سرمایه اصلی
39,458,981,25325,237,013,000عمومی مطالبات مشکوك الوصول وسرمایه گذاریهاذخیره 

--درصد دارایی هاي موزون شده بر حسب ریسک1.25بابت مازاد 

2,887,932,255,8972,254,719,140,602سرمایه پایه

10,753,915,749,8143,732,293,740,897جمع دارایی هاي موزون شده بر حسب ریسک 

9/264/60درصد-نسبت کفایت سرمایه 
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ریسکبرحسبشدهموزونيهادارایی
29/12/1390

سکیربهشدهموزونيهاداراییسکیربیضرهادارایی

ریالدرصدریال
--175,062,782,624نقدموجودي
--542,289,292,597مرکزيبانکازمطالبات
1,679,546,094,82020335,909,218,964اعتباريسساتؤموهابانکسایرازمطالبات

--5,900,000,000مشارکتاوراق
3,785,058,831,9261003,785,058,831,926دریافتنیهايحساب

2,595,968,114,2381002,595,968,114,238پرداختیتسهیالتوهاوامسایر
1,377,512,777,7431001,377,512,777,743هاگذاريسرمایه
1,005,890,501,6281001,005,890,501,628ثابتيهاداراییخالص

1,465,343,9411001,465,343,941نامشهودهايییدارا
1,636,243,985,0181001,636,243,985,018ها داراییسایر
12,804,937,724,53510,738,048,773,458هاداراییجمع

70,480,724,7742014,096,144,955شدهصادريهانامهضمانتبابتتعهدات
3,541,662,803501,770,831,402تعهداتریسا

12,878,960,112,11210,753,915,749,814ریسکحسببرشدهموزونيهاداراییجمع
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یقطعسود-3- 8-3
.استلیذشرحبهگذارانسپردهبهپرداختقابلیقطعسودمحاسبۀ

روزه14وماه10یمالدوره1390سال
29/12/1389بهیمنته

الیرونیلیمالیرونیلیم
2,178,592328,498ییاعطاالتیتسه

1,619,23232,773هااريگذسرمایه
798,3750هابانکنزدگذاريسپرده
500,4301,199,527مشارکتاوراق
5,096,6291,560,798)1(جمع
:شودمیکسر
2,991,875317,425گذارانسپردهمنابع
)57,741()351,443(یقانونةسپرد

)259,684(2,640,432)2(گذارانسپردهعمنابخالص
1,940,5051,301,114)1- 2(بانکمنابع

513,36660,714ییاعطاالتیتسهسود
130,313211,397مشارکتاوراقسود

439,92116,969هاگذاريسرمایهازحاصلدرآمد
-15,847بانکیيهاسپردهسود

)71,144(-مشاعریغمشارکتاوراقسود

)7,795(-رمشاعیغيگذارسرمایهدرآمد
1,099,447210,141)3(مشاعسودجمع
569,59534,964)]2)/(1)*(3[()=4(گذارانسپردهسودسهم
5,754403يگذارسرمایههايسپردهانواعبهمربوطیقانونسپردهةزیجا

575,34935,367گذارانسپردهمنافع
:شودمیکسر
)6,349()74,797(الوکالهحق
500,55229,018یقطعسود
)23,889()505,955()29ادداشتی(سالیطگذارانسپردهبهیپرداختالحسابیعلسود
5,129)5,403(گذارانسپردهبهیپرداختسوديکسر
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یانسانمنابعتوسعۀهايتیفعال-3- 4
.استبودهلیذشرحبه1390سالدریانسانيروینيوربهرهيهاشاخص

1390شرح
الیرونیلیممبالغ

304,4درآمدهاسرانۀ
999,17هاسپردهجذبسرانۀ
622,6التیتسهيعطااسرانۀ
666,32خالصسودسرانۀ

شعبههردر2/5نفر-شعبکارکنانتعدادمتوسط

کارکنانجهتیتخصصیآموزشيهادورهيبرگزار
ریزشرحبهگذشتهسالدربانکهمکارانخدمتضمنوبدوآموزشبخشدرشدهانجاماقداماتنیترمهم
:استبوده

شدهاجرایآموزشةدور68برمشتملخدمتضمنوخدمتبدوآموزشساعتنفر390,51يبرگزار
بانکآموزشواحدوبانکیعلومعالیآموزشمؤسساتدر

تاداناستوسطیتخصصۀمصاحبساعتنفر340,2حدودویاستخدامآزموننوبتدويبرگزار
.شعبوستاددنیازمورپرسنلجذببرايانسانیمنابعوبانکیعلومةحوزنظرصاحب

وفناوريالکترونیکیبانکداري- 5-3

بانکداريواحدنوین،الکترونیکیيبانکداريندهایفرآجهتدرکیالکترونبسترجادیایاصلهدفبهباتوجه
بانک،تلفنا،یپوسپردةبانک،نترنتیابانک،لیموباجملهازیمتنوعمحصوالتتاکنونفناوريوالکترونیکی
کارتکارت،بنمشترك،کارتديها،جوانهکارتديخانواده،کارتديجملهازکارتمتنوعمحصوالت

200,000هدیۀکارت(ثابتمبالغباهدیهکارتمتغیر،مبالغباهدیهکارتنوروزي،هدیۀکارتحجاج،هدیۀ
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راستايدرهمچنین،.استکردهییاجرارا)ریالی1ر000ر000هدیۀکارتریالی،500ر000هدیۀکارتریالی،
بهمربوطامورهیکلانجامفهیوظ،واحدنیايجارتیمسئولوگذشتهسالدرهاارانهیيسازهدفمندقانونياجرا

.داردبرعهدهرافوقحوزة
طریقازهمگانیقبوضپرداختجهتالزمبستر،آوريفنواحديهايریگیپباگذشتهسالاواخردر

شدهعملیاتیخودپردازهايدستگاهرويبرقبوضکلیهپرداختازجمله،.استشدهفراهمردازخودپهايدستگاه
قیطراززیناقساطپرداختامکانهمچنین.استانجامدستدرنیزایرانسلشارژخریدراستانیهمدراست،
.استرفتهیپذورتص)بانکهمراهبانک،اینترنتوبانکتلفنبانک،موبایل(پرداختهايدرگاهکلیۀ

پرسرعتارتباطيبرقرارباوکردهیطراحشعبيبرایپنل،آوريفنواحدبانکی،خدماتریساارائۀيراستادر
پرسرعتیارتباطبسترتاکنوناستگفتنی.استشدهفراهمکلدفترستمیسبهیدسترسامکانشعب،ۀیکلبا

.استشدهفراهميدبانکشعبۀیکليبرا
پرداختيهاانهیپانصبباکهاندشدهنصبيمتعددمراکزدرخانهخارجخودپردازهايدستگاهحاضر،حالدر

.استشدهافزودهتعدادنیابرهاانهیپاومتروهايستگاهیادريدبانک
يربانکداواحدکارشناسانمکرريهايریگیپبايبانکدارستمیسشدنترکاراهرچهيراستادرت،ینهادر

بقیهواحدهاسایرتعاملبااستامیدکهشدهبرطرفافزارينرممشکالتازايعمدهقسمتتاکنونکیالکترون
.گرددبرطرفنیزاحتمالیمشکالت

بانکاینترنت-3- 1-5

بلندمدتغیر(حسابافتتاح(
حسابخالصهدریافت
حسابةمانددریافت
آخرگردش30حسابصورت
ايدورهحسابصورت
شخصخودحساببهوجهانتقال
سایرینحساببهوجهانتقال



44

پایا(بانکیبینوجهانتقال(
شتابیولوکال(کارتبهکارتانتقال(
هاحسابمدیریت
تهرانگازوبرقوآب(قبضپرداخت(
پرداختدستور
چکوضعیتاستعالم
کارتنمودنمسدود
تسهیالتخالصه
هابانکسایروديبانکاقساط(تسهیالتاقساطپرداخت(
مشتريسازيفعالغیر
ندیستنبانکمشتريکهافراديبراي(مشتريتعریفامکان(
ندیستنبانکمشتريکهافراديبراي(حسابافتتاحامکان(

بانکموبایل-3- 2-5
حسابيهاسرویس:الف
حسابةماندةمشاهد
صورتحسابدرخواست
نکباداخل(خودحساببهوجهانتقال(
دیگرانحساببینوجهانتقال
پایاطریقازبانکیبینوجهانتقال
واماطالعاتدریافت
هابانکسایروديبانکاقساط(تسهیالتاقساطپرداخت(
چکاستعالم
قبضپرداخت
کارتسیمشارژخرید

کارتيهاسرویس:ب
شتابیکارتةمانددریافت
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کارتمفقودياعالم
قبضپرداخت
کارتسیمژشارخرید

هاسرویسسایر:ج
آخرشارژسهاطالعاتدریافت
ارزنرخاستعالم
شباحسابۀشناسدریافت
پاسخآخریندریافت
حسابرمزدریافت

بانکتلفن-3- 3-5

حسابموجوديدریافت
حسابآخرگردشسهازاطالع
نمابرطریقازصورتحسابدریافت
حسابرمزتغییر
داخلیحساببینوجهانتقال
قبوضپرداخت
کارتنمودنمفقود
شتابيهاکارتةمانددریافت

مرکزيبانکيهاسامانه-5-3- 4
مختلفيهاسامانهطریقازساتناعملیاتانجامامکان: ساتنا
مختلفيهاسامانهطریقازپایاعملیاتانجامامکان: پایا
:ساپتاۀسامان

مالیغیرومالیتراکنشرهازايبهپیامارسالامکانبودنعملیاتی
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مواردسایر- 4
بانکیاجتماععملکردگزارش-1-4

سالدرمختلفنفعانيذيبرابانک،يهاتیفعالازحاصلةافزودارزشکل:یماليهاتیموفقمیتسه-4- 1-1
بهدرصد5/40گذاران،سپردهبهدرصد30شدهجادیاارزشکلاز.استبودهالیراردیلیم1,687معادل1390
شامل(بانکرشدبرايدرصد10وبانکامورةاداريهانهیهزدرصد7/14،کارکنانبهدرصد8/4داران،سهام

.استگرفتهتعلق)هاداراییاستهالكوالتیتسهیعمومةریذخ،یقانوناندوختۀ
81حدودیپرسنليهانهیهزکل.دکرجادیاشغل564بربالغ،1390سالپایانتابانک:میمستقاشتغال-4- 2-1
مینأتومالیاتیامورهايسازمانبهحقوقۀمیبواتیمالعنوانبهمبلغنیاازیبخشکهاستبودهالیراردیلیم

.استشدهپرداختاجتماعی
ردایلیم5,409معادل،1390سالدرسپردهانواعقالبدرشدهجذبینگینقدمجموع:ینگینقدجذب-4- 3-1
ياگونهبه.دینماجلبرايادیزاندازکنندگانپستوجهاستتوانستهبانکةسپردمحصوالت.استودهبالیر

.استافتهیشیافزاحسابهزار336حدودبهسپردهيهاحسابتعدادکه
ضمنشدذکرکهیشرحبهییاعطاالتیتسهةماند:میرمستقیغاشتغالوها گذاريسرمایهۀتوسع-1-4- 4

داشتهیداخلناخالصدیتولشیافزاواشتغالبریمطلوبریتأثخودسهمبهها،بخشنیاياقتصادرونقبهکمک
.است

واصولازیانعکاسبانکيگذارهیسرماوالتیتسهياعطاکردیرو:التیتسهياعطایمشخط-4- 5-1
والتیتسهياعطادر.استسکیریابیارزنیهمچنوجامعهانتظاراتبهتیحساسي،کاريهاارزش
ياقتصادهتوسعبهازینزینويگذارهیسرما،التیتسهموضوعيهاتیفعاليداریپاازشودیمیسعيگذارهیسرما

.گرددحاصلنانیاطم،یاجتماعویطیمحمثبتاثراتو
نطباقاوهمچنیناعتبارياطالعاتتکمیلطریقازتسهیالتمتقاضیانسنجیاعتبارضمنبانکزمینه،ایندر

االجراالزماموال،اسناد،قراردادهايشاملمختلفوثائقاخذوکافیمالیمینأتاخذضمن،واقعیاتباموضوع
نمایدمیتسهیالتاعطايبهاقداماتکامعتبرقابلوضامنین

ياقتصادمختلفيهابخشدرمتوسطوکوچکياقتصاديهابنگاهوخانوارهابهياعمدهالتیتسهومنابع
ۀتوسعوحفظ،ياقتصادۀتوسع،رشدموتورعنوانبهبزرگيدیتوليهابنگاهبههرچند.استشدهدادهصیخصت

.استشدهتوجهزیناشتغال
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بهکهندهستجامعهمتوسطاقشارازعموماًبانکگذارانسپرده:گذارانسپردهدیخرقدرتازتیحما-4- 6-1
عالوه.اندهبرگزیديگذارسپردهيبرارابانکمناسب،یبازدهکسبوسکیرکاهشد،یخرقدرتحفظمنظور

منابعتیهدابریمیتقسرمیغآثارکهاستدهکرجذبرایررسمیغبازاردرفعالوجوهازیبخشبانکآن،بر
.داشتخواهدجامعهخاطرآرامشوییقضايهاپروندهکاهش،ياقتصادسالميهاتیفعالبه
1390سالانیپادربانکیقیحقدارانسهامتعداد:دیجددارانسهامجذبویمومعتیمالکگسترش-4- 7-1

یعمومتیمالکیواقعةگسترنهادها،ياعضاایودارانسهاماحتسابباواستبودهنفر000,700ازشیببربالغ
رغمبه.استکشورياقتصادۀصحندریمردمياقتصادنهادکیحضورازیحاکوتربیشبسیاريدبانک
جهتدرراخودتالشتمامبانکتیریمدمحدودکننده،يهااستیسايپارهوياقتصادهايمحدودیتبرخی
.استنمودهمعمولسهامداران،عموميبراینیآفرارزش

انتخابحق،یردولتیغيهابانکسیتأسمجوزصدور:خدماتۀارائبهبودورجوعاربابمیتکر-4- 8-1
وخدماتدرينوآوروبهبودۀنیزمرقابت،شیافزالیدلبهآنبرعالوهودکرفراهمهمگانيابريترعیوس

ۀسرلوحوتیاولوآنانيهادرخواستبهییگوپاسخوانیمشترتیرضا.ساختترمساعدرارجوعاربابمیتکر
)on-line(يالحظهانتقالوارتباطيهاسامانهازيبرداربهرهبا.استيدبانکاتیحتداومعاملوتیفعال

وشعبدیجددمانیچباوشدهیمنتفخاصۀشعبکیبهمردمۀمراجعضرورتشعب،ۀیکلنیبیبانکاطالعات
مطلوبییفضاشعب،درانیمشترتوقفمدتکاهشهدفباشدهیسع،یدهنوبتکیاتوماتيهاستمیسنصب

.گرددجادیاتخدماافتیدروانتظارزماندرآرامشباموأتو
سپردهحساببهیاسالمنیمهسرفرازآزادگانازنفرهزار43یآزادگدورانحقوقاخیرهايماهطیازجمله،

مراجعهایخودکارتيدازاستفادهبازیعزآزادگان.دیگردزیواریحیترجيهانرخبايددربانکزانیعزنیا
.دکنناستفاده،بودشدهیطراحمنظورنیبدکهايژهیوخدماتازشدندقادربانکشعببه

سکیرتحلیل-2-4
بانکسکیرلیتحلوهیتجزگزارش-4- 1-2
،يدبانکدرسکیرتیریمدازهدفحال،نیعدر.استیاتیحاریبسيدبانکيبراسکیرۀفعاالنتیریمد

درارزشخلقفرایندزاریناپذییجدائیجزشدهتیریمدومعقوليریپذسکیررایزست،ینسکیرحذف
وهاسکیرکنترل،يدبانکدرسکیرتیریمدهنروهدفن،یبنابرا.استیمالویپولخدماتيهاشرکت
ریزاصولبریمبتنيدبانکدرسکیرتیریمدچارچوب.استآورانیزودیشديهاسکیرکردنمحدود

:است
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نیاحفظ.داردیبستگآناعتباروشهرتبهيدبانکيتجارنامارزش:اعتبارویخوشنامشهرت،حفظ
.استیاتیحومهمکارکنانۀهميبراآمدهدستبهاعتباروشهرت

وشیپا،يریگاندازه،ییشناساشاملافته،یساختيندیفراسکیرتیریمد:کپارچهیومستقلنظارت
وهاسکیریپارچگکیازنانیاطممنظوربهسکیرتیریمدواحدن،یبنابرا.استسکیرگزارش
.کندیمعملمستقلندها،یفراکنترل

خود،شرعیضوابطوربطيذيهادستورالعملومقرراتونیقوانبهاحترامبايدبانک:نیقوانباقیتطب
.داندیمملزمهاآنياجراوتیرعابهرا
بانک،هیسرماورآمددبرنامطلوبيرخدادهااثرکردنمحدودمنظوربه،يدبانک:یمالقدرتحفظ

.کندیمکنترلرا هاسکیر
دررایز.استيضرورویاتیحاریبسشدهرفتهیپذيهاسکیرتیشفاف:هاسکیريگزارشگردرتیشفاف

هاسکیرواهدافنیبۀموازنتوانندیموکنندیمدركیخوببهراهاسکیرارشد،رانیمدصورت،نیا
.کنندبرقراررا
هرریمد.رندیپذیمرایگوناگونيهاسکیربانک،درموجودمختلفيواحدها:تیریمدییگوپاسخ

.باشدپاسخگودیبانهیزمنیاودراستمربوطهيهایبازدهوهاسکیرۀفعاالنتیریمدمسئولواحد

.تاسدهکرییشناساریزشرحبهراشرکتعملکردربمؤثرمخاطراتنیترمهمفوقکردیروبراساسيدبانک

یمالنیتأمومنابعجذبنرخنوساناتسکیر
ارائهقابلخدماتومحصوالتتیفیکسکیر
ارزنرخنوساناتسکیر
ییاعطاالتیتسهنرخراتییتغسکیر
نیگزیجامحصوالتوخدماتبهانیمشتراقبالسکیر
یمقرراتمحیطرییتغایویالمللنیبعواملبهمربوطسکیر
يتجارسکیر
ینگینقدسکیر

ریزشرحبهبانکةعمدمخاطراتتیریمدوپوششکنترل،يبرارهیمدهیأتاقداماتنیترمهم،راستانیادر
.استبوده
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یمالنیتأمومنابعجذبنرخنوساناتسکیر-4- 2-2
نوسانکموپرنوسانرفتاريداراکالنانیمشترییشناساوکالنانیمشتریرفتارشناس،
منظوربهآنانرفتارینیبشیپتیقابلوثباتشیافزاوپرنوسانرفتاريداراکالنانیمشتربایزنیرا

،منابعيداریپابیضرشیافزا
داریپاۀرابطحفظوتداوممنظوربهنوسانکمرفتاريداراکالنانیمشتربایزنیرا،
رمشاعیغيدرآمدهاسهمشیافزاوبانکيدرآمدمنابعيسازمتنوع،
ماندگاريهاسپردهحفظوجذبمنظوربهکنندهبیترغخدماتـصوالتمحۀبستۀارائ،
ندهیآدریبدهـییدارااقالمیخروجويورودينقديهاانیجرینیبشیپ،
خدماتۀارائواعتباراتصیتخصمنابع،زیتجهيهوشمنديارتقامنظوربهافتهیساختاريهاهیروبهبودواستقرار،
وجوهنیتأميبراموجودمختلفامکاناتشناختوبازاربهیدسترستیقابلیابیارز،
آنهاازکیهربهاتکاۀدرجویمالنیتأممنابعتمرکززانیمشیپاویبررس،

ارائهقابلخدماتومحصوالتتیفیکسکیر-4- 3-2
سازماندرتیفیکیابینهیهزکردیرويریکارگهب،
تیفیکتیریمدوفرهنگ،ستمیسجادیا،
ومحصوالتبامرتبطیتخصصویعموميهاحوزهدربانککارکناندانشيروزآمدحفظوزشآمو

،بانکخدمات
یبازرسلیقبازیکنترلامورانجام،
هاآنۀارائازقبلدیجدخدماتیسنجامکان،

ارزنرخنوساناتسکیر-2-4- 4
يارزيهایبدهبامتناسبيارزییداراجادیامانندیمختلفيهاروشازاستفادهباارزنرخنوساناتپوشش،
روزانهصورتبهيارزبازتیوضعکنترلومحاسبه،
يمرکزبانکدستورالعملبراساسيارزبازتیوضعمجازحدودتیرعا،
خطرمعرضدرارزشمقدارشیپاويریگاندازه)VaR(ارزنرخراتییتغ،
بانککهییهاپولیاحتمالریتسعتیقابلوارزيبازارهابهیاحتمالیدسترسمورددرجامعیابیارز

،کندیمتیفعالهاآنبرحسب
گریدارزبهارزکیازیمالنیتأممنابعرییتغامکانمورددرمختلفيوهایسنارنیتدو،
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ارزيهانرخيبراممکنيوهایسنارازیفیطنیتدوویطراح،
ییاعطاالتیتسهنرخراتییتغسکیر-4- 5-2

سهمشیافزامنظوربهالتیتسهوخدماتۀارائدرمعتبرانیمشتروماندگاريوکارهاکسبییشناسا
،ییاعطاالتیتسهازمناسب

ياعتبارسبدمستمرتیریمد،
ياعتبارسکیرشیپاوکنترلستمیسازاستفاده،
ياعتباريبندرتبهیداخلستمیسازاستفادهباانیمشتريبندرتبه،
تیموقعسنجش(بانکيدرآمدهابرییاعطاالتیتسهسودنرخراتییتغریتأثنزایمشیپاویبررس

،)يدرآمددگاهیدازسودنرخسکیر
یفعلارزشدرراتییتغیابیارزقیطراز)ییدارااقالمازیجزئعنوانبه(ییاعطاالتیتسهتیموقعرییتغیبررس

،)ياقتصاددگاهیدازسودنرخسکیرتیموقعسنجش(سودنرخرییتغۀواسطبهییاعطاالتیتسه
نیگزیجامحصوالتوخدماتبهانیمشتراقبالسکیر-4- 6-2

محصوالتوخدماتۀارائدريمداريمشتربرتأکید وانیمشترتیرضاحفظوجلبقراردادنسرلوحه،
بهترۀرائادرآنجینتاازاستفادهويادوارصورتبهانیمشترتیرضاسنجشوبازارقاتیتحقانجام

،خدماتومحصوالت
ۀصحنازیآگاهمنظوربهرقباتوسطارائهموردخدماتومحصوالتتنوعوتیفیکمستمرشیپا

،لزومصورتدریمقتضاقداماتانجامویرقابت
متنوعوکاملمحصوالتوخدماتۀارائدراهتمام،
موضوعبامرتبطياهبخشایبخشبهآنجینتابازخوردوانیمشتراتیشکاتیریمد،
يمشترباارتباطتیریمدۀنیبهومؤثراعمال،

یدولتمقرراترییتغایویالمللنیبعواملبهمربوطسکیر-4- 7-2
مقرراتونیقوانباقیتطبةادارلیتشک،
ساختنمحدودایمنعها،بانکمیتحرمانندیالمللنیبویدولتنیقوانرییتغبامقابلهيبرایآمادگ

،وارداتوادراتص
صورتدربحرانبامقابلهبراي(یخارجيهاشرکتوهابانکریسابابانکیالمللنیبارتباطاتحجمکنترل

،)بروز
اطالعاتتیشفافيارتقاویشرکتتیحاکماصولبهيبندیپا،
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دیجدنیوانقبامطابقتجهتبانکيقراردادهاوضوابطها،دستورالعملیمیدایروزرسانهبواصالح
،کشور

ويارزبخشدرخصوصاًیالمللنیبيبانکدارنیقوانبایمیدامطابقت ،
2باليرهنمودهايسازادهیپجهتدرتالش.

يتجارسکیر-4- 8-2
جهت(رهیغويمشترمداركکنترلق،یدقتیهواحرازجهتمدرنیکنترليهاستمیسازاستفاده

،تاثیرگذاراشتباهاتایو)تقلبويکالهبردارازيریجلوگويمشترتیصالحقیدقصیتشخ
شهرتواعتمادخطراتکاهشيبرابانکداخلدرسوءاستفادهواختالسازيریجلوگ،
کاهشNLPکشورسطحدرياعتباریبومخاطراتازيریجلوگيراستادرها،
ریساوالتیتسهياعطاهنگامگریديهابانکدرهاآنسوابقوانیمشترۀترازنامقیدقلیتحلوهیتجز

،موارد
ويتجارسکیروقوعازيریجلوگجهتجهانياقتصادتیوضعوبازارطیشرایمیداوقیدقلیتحل

،بانکدريگذارهیسرماکاهشازيریجلوگ
يجاریبانکبازارازبانکسهموکشوریبانکستمیسبهدیجديرقباورودکنترلورقبایمیداشیپا،
وداردراهاآندريگذارهیسرماوورودقصدبانککهيدیجديبازارهاقیدقۀمطالع ،
مانندمهم،اطالعاتينگهداريبرادورراهمرکزچندایکیجادیاbackupآوريفنيهاستمیساز

و)یعیطبحوادثوقوعهنگامدراطالعاتهیکلدادندستازخطرازيریجلوگمنظوربه(ITاطالعات
.هکرهاتحمال

ینگینقدسکیر-4- 9-2
یبدهـییداراتیریمدۀتیکملیتشک،
نقديهاداراییازیمناسبسطحينگهدار،
یبحرانطیشرادرهاسپردهخروجازيریشگیپوبازارکنترلجهتهاسپردهیمیداشیپا،
وسپردهمنبعکیيروتمرکزرساندنحداقلبهوهاسپردهانواعدرتنوعجادیا ،
درآمدزامنبعنینقدترعنوانهبهابانکنزديگذارپردهس.
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کیاستراتژماتیتصماتخاذلزوم:بانکتیفعالموانعوهاتیمحدود- 5
موانعوهاتیمحدود

از.بودسیتأسدورةمشکالتبهمربوطتنگناهاوهايدشوارعمدةبانکفعالیتنخستسالۀیکطی:الف
و،بانکمستنداتویمبانازياپارهدربارةسهامدارانندگانینماوینظارتمراجعۀقیلسودگاهیداختالفجمله،

ن،ؤسسامرنقدیغآوردةتیوضع،يدبانکيجوزهامصدوريبراناظريهامقاماولیۀاحتیاطآنپیدر
اینجملۀاز...،هیسرماشیافزاره،یمدهیأتبیترک،يدارسهامبیترکبانک،ۀاساسنامس،یتأسدورانيهانهیهز

.ندبودمسایل

رسیدگیمؤسسان،غیرنقدهايآوردهازثبتیپالكهفتانتقالنظیراقداماتیمجموعهپیدر،دورهآندر
سازماننمونۀاساسنامۀباآنانطباقوبانکاساسنامۀاصالحتأسیس،هايهزینهبهبانکقانونیبازرسمستقل
قانون44اصلمقرراتوقوانینباآنکاملانطباقوبانکداريسهامترکیباصالحبهادار،اوراقوبورس
آنانحضورمغایرتشائبۀرفعمنظوربهبانکمدیرةهیأتاعضايترکیباصالحمالکان،گسترةمنظرازاساسی

شدتبه،یهاولدورةبهنسبتبانکتیوضعبانک،سرمایۀافزایشانجاموشغل،یکازبیشتصديمنعقانونبا
.دیگردقانونمندوشفافقیسالۀهممنظرازيدبانککهايگونهبهشدهدگرگون

کشوربرتریخصوصبانکچندزمرةدرتیفعالنخستسالپنجدرتابودهآنيدبانکنینخستيگذارهدف
ازمقصودنیابهلینا،ام.استیافتنیدستکاملطوربه،موجوديهاتیظرفبهتوجهباهدف،نیا.ردیگقرار

:استریزمواردوشروطتحققجملهازيودیقدیگرسويازواقتصاديکالنباثباتفضايوجودمستلزمسویی

.باشدیخصوصبخشنگرشدیبابانکيگذاراستیسوکالنماتیتصمبرحاکمنگرش-

.ردیگقراررهیمدهیأتاریاختدر،یخصوصبخشیرقابتنگرشباالزمامکاناتواراتیاختابزارها،-

.باشدبرخوردارثباتازهايگذاراستیسراستا،نیهمدر-

.شودجادیاتیریمدثبات،بانکدریشرکتيراهبروتیحاکماصلتیرعابا-

،تجارتقانونموضوعیقانونيهانظارتاعمالضمنآنانندگانینماوعمدهسهامدارانراستا،نیهمدر-
اهدافدريبازنگرنباشد،سریمآنازیبخشایوباالمواردتحققامکانچنانچه.ندکنتیحمابانکاز
بانک،سهامدارانورانیمدامکاناتچارچوبدرآن،يهاتیمأمورفیتعربازوبانکياستراتژو

.ابدییمضرورت
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دیشدنوسانات،هامیتحرازیناشیحواشموضوعنمود،یتلفتیمحدودعنوانبهتوانمی1391سالدرآنچه:ب
جادیاآنان،ازيمحدودتعدادتوسطپولبازارهايمجموعهتوافقاتقیدقتیرعاعدمطال،وارزمتیق

درعمدتاًکهاست يمواردتینهادر وبازارتیوضعبهتوجهبدونناظرمقاماتطرفازیمنطقهايتیمحدود
.بودخواهدیهیبدهمروشیپيهاسالدرآنحضوروداشتهوجودحالوگذشته

بانکیآتيهابرنامه- 6

يهاتیظرفتمامازاستمصمم،یقانونمصوباتومقرراتکاملتیرعاضمننانهیبواقعینگاهبايدبانک
حقوقحفظجهتدرمقرراتونیقوانيریگشکلندیفرآبرمثبتياثرگذاريبراخودیکارشناسویتیریمد

انطباقدرراخودیآتيهابرنامهیتیفعالبسترآنموازاتبهودینمااستفادهیخصوصيبانکداریانونقومشروع
:استریزشرحبهبانکیآتيهاامهبرنترینمهمرئوس.دینمالیتعدياقتصادطیمحراتییتغبا

،شعبۀتوسعبه نگاهباکشورسطحدربانکيهاتیفعالگسترش-1-6
،یبانکدیجدخدماتومحصوالتيسازادهیپویطراح-2-6
،يارزاتیعملشیافزاوجادیا-3-6
،سکیرتیریمدبهتوجه-4-6
،یخارجيهابانکازمناسبياعتبارخطوطاخذ-5-6
،معتبريهابانکبامؤثريهمکارویخارجشعبجادیاقیطرازیالمللنیبيبازارهابهورود-6-6
،يمرزبرونيهاشبکهبهاتصالوهاکارتانواعۀشبکگسترش-7-6
،عیسررشدتیقابلبايگذارهیسرمايهاطرحییشناساوهیسرماۀیاوليبازارهابهورود-8-6
،)شرکتیبانکداري(یخدماتۀمجموعبستهکیقالبدریحقوقاشخاصازیموردنخدماتانواعۀارائ-9-6

،یبانکمشابهمحصوالتریساوسپردهیگواهصدور-6- 10
،تیریمدوسازمانيارتقامنظوربهیشرکت)يراهبر(تیحاکميسازوکارهااستقرار-6- 11
، وکشوريبانکدارنظامعرفبامتناسبهاشرکتۀشبکجادیا-6- 12
)اختصاصیبانکداري(یخدماتمجموعۀبستهکیقالبدرحقیقیاشخاصازیموردنخدماتانواعارائۀ-6- 13

.سرمایهومدیریت
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سودمیتقسشنهادیپ- 7
بازاردرکهیکینزدوتنگاتنگرقابتبهتوجهبا.استبانکلیتفعاالسدومینعملکرد،یمیتقدگزارش

واست،بازارازمناسبسهملیتحصبهریناگزيدبانککهجاآنازواست،انیجردرکشوریبانکویپول
ةریمدهیأتدارد،ییسزابهنقشيسودآوروها،تیفعالۀتوسعرقابت،دربانکۀیسرماۀیپاکهنیابهتیعنابا

سهاممحترمصاحباناریاختدریمیتقسسودرقمقیدقنییتعنکهیاو،مربوطهمقرراتونیقوانتیرعابابانک
%15کسرازپسالیرونیلیم521,802مبلغبهسالخالصسوداز(،سودازیبخشیالزامعیتوزحداقلاست،

جلسهدرحاضرمحترمسهامدارانمیتصمبانیقیبهکهدینمایمشنهادیپمحترمدارانسهامنیبرا)یقانوناندوخته
.رفتیپذخواهدصورترهیمدهیأتتوسطییاجرااقداممبلغوزانیمهربه

جلسهدستورخصوصدريگیرتصمیم- 8
دکنیمخواستدرمجمعدرحاضردارانسهامژهیوهبو،محترمدارانسهامیتمامازتشکربابانکةریمدهیأت
بیتصو،رهیمدهیأتعملکردخصوصدرنظراظهارشامل(جلسهدستورمواردبهراجعيریگمیصمتضمن

گزارش،موردیمالساليبراتجارتقانون129مادهمشمولمعامالتذیتنفنیهمچنویمالهايصورت
ستهیبايهنمودهار)يجاریمالساليبرابانکراالنتشاریکثيهاروزنامهویقانونبازرسوحسابرسانتخاب

آفرینیارزشخصوصدربانکمحوريهدفتحققورهیمدهیأتبهبانکاموربهترهرچهةادارةدرباررا
.فرمایندارائه

يدبانکةریمدهیأت


