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و مدیر عاملت مدیره پیام هیا

مثبت بانک دي را در گزارش پیش روي خداوند بزرگ را شاکریم که بار دیگر فرصتی دست داد تا کارنامه 
.به سهامداران ارجمند تقدیم نماییم 

و تالش خالصانه همکاران متعهد و متخصص، اعتماد شد مگر با سعین توفیق حاصل نمیایبی تردید
مشتریان گرامی و همراهی سهامداران گرانقدر بانک که با حضور مستمر و موثر خود، ما را در مسیر 

ود را از همه دانیم سپاس و قدردانی خالصانه خبنابراین وظیفه خود می.اندهحامی بودموفقیت بانک 
.عزیزان اعالم داریم

راندیم که در نیمه نخست سال، تحریم ها و محدودیت ها همچنان بر را در شرایطی گذ1392سال 
می نماییم و با در نظر اقتصاد کشور استمرار داشت و با وجود اینکه چهارمین سال فعالیت بانک را سپري

به به شرح رئوس ذیلهاي مختلفگرفتن شرایط رقابتی فشرده بازار توانستیم نتایج مثبتی را از جنبه
.آوریمدست 

در بهبود کمی و کیفی محصوالت و بانک در سالی که گذشت بیشترین تالش مدیران و کارشناسان 
یازهاي مشتریان و همچنین تنوع و متناسب با نو ممات مطلوبخدمات و ایجاد آمادگی براي ارائه خد

.دارداراننشان از تالش و تجربه همکبوده که هاي عملکردي بانک شاخصارتقاء

: توان به شرح زیر برشمردرا می1392دستاوردهاي مهم و اساسی بانک در سال برخی از 

 افزایش و مجوز 1392شعبه در پایان سال 80به 1391شعبه در پایان سال 60تعداد شعب بانک از
. فعالیت آنان نیز از بانک مرکزي دریافت گردید

32,805هاي مشتریان نزد بانک از مبلغ اعتماد عمومی و تثبیت موقعیت بانک، میزان سپردهبا جلب
افزایش یافت که 92میلیارد ریال در پایان سال 65,943غ به مبل91میلیارد ریال در پایان سال 

. دهددرصد را نشان می101لغ بر رشدي با
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اي که جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت بهبود چشمگیر وضعیت نقدینگی بانک به گونه
3,000میلیارد ریال بوده و در پایان سال مالی مورد گزارش مبلغ 16,252هاي عملیاتی مبلغ 

.پرداخت گردیده استها محصوالت بانکی به سایر بانکمیلیارد ریال نیز در قالب 
 بانک براي دوره مالی قبل، سود هر سهم نیز سهامداران عالوه بر پرداخت سود سهام 1392در سال

. افزایش داشته است1391سال مالیبه درصد نسبت 25,5به میزان 
تهاي فعال اقتصادي کشور و همچنین شرکتهاي مخابراتی نظیر انعقاد قراداد با تعدادي از شرک

. تر براي مشتریان فراهم شده استشایرانسل، رایتل و همراه اول جهت ارائه خدمات و محصوالت بی
 از دیگر دستاوردهاي مهم سال بوده 1391قطعی نمودن مالیات عملکرد و تکلیفی بانک تا پایان سال

.است

تردید تمامی این دستاوردها و قدامات انجام شده بوده که بیاها و از فعالیتاي موارد یاد شده نمونه
گیري از پشتوانه اعتماد و حمایت شما یاران هاي بانک حاصل تالش جمعی همکاران و بهرهموفقیت

.همیشه همراه بانک بوده است
فعاالنه شما عزیزان، بیشتر از گذشته امید آن داریم که در پرتو الطاف بیکران پروردگار سبحان و با حضور 

چشم دوخته است دست یابیم و هاي روشن در رشد و تعالی بانک و تحقق اهداف واالي آن که به افق
.نیم رضایت مشتریان گرامی و سهامداران ارجمند را بیشتر از پیش حاصل نماییمبتوا

و مدیر عاملت مدیره هیا
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)تجدید ارائه شده()تجدید ارائه شده(گزیده اطالعات  گروه
139213911390

):میلیون ریال(اطالعات عملکرد مالی طی سال ) الف
3,631,2421،821،035513،367درآمد مشاع از تسهیالت اعطایی

5,832,4761,424,334520،416درآمدهاي مشاعسایر
9,579,6921,897,193916،383درآمدهاي غیرمشاع

)504،101()2،358,731()9,050,734(سود علی الحساب سپرده ها
1,673,9821,237,819966،281سود خالص سال 
)3،530()24,337()86,923(تعدیالت سنواتی

16,715,84418,114,183558،743حاصل از فعالیتهاي عملیاتیوجوه نقد 

):میلیون ریال(اطالعات وضعیت مالی در پایان سال ) ب
84,181,76549,677,15116،544،426جمع داراییها

21,887,35914،852،2863،114،682جمع تسهیالت اعطایی
6,521,6885,900,5581،807،996جمع سرمایه گذاریها

6,907,3902,675,5311،007،389جمع داراییهاي ثابت مشهود
65,639,50932،585،4925،382،792جمع سپرده ها
76,362,34043,107,96111،536،648جمع بدهی ها

5,000,0005،000،0004،000،000سرمایه 
7,819,4256,569,1905،007،779جمع حقوق صاحبان سهام 

) :درصد(نرخ بازده ) پ
%9,2%3,7%2,5نرخ بازده داراییها

%22%21,4%23,2نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

:اطالعات مربوط به هر سهم ) ت
5,000,000,0005،000،000،0004،000،000،000تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع 

276200198ریال-سود هر سهم پیش بینی 

335248242ریال- سود واقعی هر سهم 
335318310ریال-سود تقلیل یافته هر سهم 

1,8951،2941،467ریال-آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تائید گزارش
1,5631,3141،208ریال-ارزش دفتري هر سهم 

5,656مرتبه-نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم 

:سایر اطالعات ) ث
483838تعداد شعب استان تهران
322323تعداد شعب سایر استانها 

113030یا اخذ مجوزتعداد شعب در حال تجهیز
913749626)نفر(تعداد کارکنان پایان سال 
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)ارائه شدهتجدید()تجدید ارائه شده(گزیده اطالعات شرکت اصلی

139213911390
:)میلیون ریال(اطالعات عملکرد مالی طی سال ) الف

3,991,3861،821،035513،367درآمد مشاع از تسهیالت اعطایی
6,273,3211،540،820591،835سایر درآمدهاي مشاع

1,687,2871،325،993581،797درآمدهاي غیرمشاع
)505،955()2،362،960()9,075,353(الحساب سپرده هاسود علی 

1,452,3141,155,484786،985سود خالص سال 
)3،529()16،255()84,432(تعدیالت سنواتی

)27،621(16,251,86215،351،550وجوه نقد حاصل از فعالیتهاي عملیاتی
:)ریالمیلیون (اطالعات وضعیت مالی در پایان سال ) ب

78,266,55943،064،62812،804،938جمع داراییها
23,558,80714،852،3183،114،682جمع تسهیالت اعطایی

1,956,3691،622،0831،377،513جمع سرمایه گذاریها
5,126,9632,581,3211،005،890جمع داراییهاي ثابت مشهود

65,943,14332،804،5445،714،142جمع سپرده ها
71,506,54236,756,9267،972،720جمع بدهی ها

5,000,0005،000،0004،000،000سرمایه 
6,760,0176,307,7024،832،218جمع حقوق صاحبان سهام 

) :درصد(نرخ بازده ) پ
%9,2%4,13%2,4نرخ بازده داراییها

%22%20,7%22,2سهامنرخ بازده حقوق صاحبان 
:اطالعات مربوط به هر سهم ) ت

5,000,000,0005،000،000،0004،000،000،000تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع 
270196198ریال-پیش بینی سود هر سهم 

290248201ریال- سود واقعی هر سهم 
290297257ریال-سود تقلیل یافته هر سهم 

1,8951،2941،467ریال-آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تائید گزارش
1,3521,2621،208ریال-ارزش دفتري هر سهم 

:سایر اطالعات ) ث
483838تعداد شعب استان تهران
322323تعداد شعب سایر استانها 

113030یا اخذ مجوز تعداد شعب در حال تجهیز
743671564تعداد کارکنان پایان سال 
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1392سالدرجهانتحوالت اقتصادي ایران و -1
1392سالدرجهانیاقتصاد-1-1

یی همچنان بهترین وجود تاثیر مخرب شرایط آب و هوادر میان کشورهاي پیشرفته، اقتصاد امریکا با
سال آلمان نامید که در میان مشکالت را 2012اگر بتوان سال . داشته است2013در سال را عملکرد 

را باید سال ایاالت متحده 2013همچنان استوار ایستاده بود، سال ، شدید اقتصادي هم قاره هاي خود
ها بهتر عمل کرده و پیش بینیاقتصاد آمریکا حاال از انگشت شمار اقتصادهایی است که پیش. دانست

. اي مختلف اقتصادي این کشورصورت گرفته استدر شاخص ه2014بینی هاي خوبی نیز براي سال 

این حوزه . خروج حوزه یورو از رکوردهاي طوالنی بود1392یکی از مهم ترین رویدادهاي اقتصادي سال 
با پیشتازي آلمان و 2013ماهه شده بود، در فصل دوم سال 18ها دچار رکودي که در پی بحران بدهی

کشور حوزه 17ل باید توجه داشت با وجود آنکه رشد اقتصادي در با این حا. فرانسه از رکود خارج شد
یورو از سه ماهه دوم سال میالدي مثبت شد، اما برخی از کشورها مانند اسپانیا، ایتالیا و هلند همچنان با 

انداز رشد براي اقتصادهاي منطقه یورو در سالهاي چشم. کنندمینرم رشد منفی اقتصادي دست و پنجه 
اقتصاد انگلستان . بت است، اگرچه شرایط در بسیاري از بخشهاي منطقه یورو شکننده استپیشرو مث

رود ژاپن نیز در سال جاري رشد اقتصادي مناسبی را کند و انتظار میمراحل بهبود را به خوبی طی می
. تجربه کند

اقتصاد نو ظهور

رشد اقتصادي

بیشترین 2013درصد در سال 24,68جنوبی با سودان) IMF(المللی پولبر اساس گزارش صندوق بین
هاي کشورهاي سیرالئون و ترکمنستان در رتبه. رشد اقتصادي را در جهان به خود اختصاص داده است

توجه به رشد اقتصادي باالي ترکمنستان با توجه به همسایگی این کشور با ایران . سوم قرار دارنددوم و
2013درصد، داراي کمترین رشد اقتصادي در سال 22,5ي منفی سوریه نیز با رشد اقتصاد. مهم است
انداز اقتصاد چشم"المللی پول در گزارش جامع خود از اقتصاد دنیا با عنوان صندوق بین. بوده است
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درصدي را تجربه کرده و 3اقتصاد جهان در این سال رشد اقتصادي , اعالم کرد2013در سال "جهانی
. درصد کاهش رشد داشته است0,1دي میال2012نسبت به سال 

نرخ تورم 

به خود 2013درصد باالترین نرخ تورم را در سال 42,3با نرخ تورم ایران در میان کشورهاي جهان،
درصد اعالم 30,5میالدي 2012المللی پول نرخ تورم ایران را در سال صندوق بین. اختصاص داده است

میالدي 2012درصد و در سال 43,2میالدي را 2013ایران در سال  بانک جهانی نرخ تورم . کرده است
همچنین یونان با توجه به آثار ناشی از بحران اقتصادي با نرخ تورم منفی . درصد اعالم کرده است27,4
.را به خود اختصاص داده است2013درصد کمترین نرخ تورم سال 0,8

سالبراساسایرانشهريمناطقدرمصرفیخدماتوکاالهابهايشاخصازآمدهدستبهنتایجخالصه
: استذیلشرحبه1390=100پایه

رسید194عددبه1393ماهخرداددرایرانشهريمناطقدرمصرفیخدماتوکاالهابهايشاخص-
.یافتافزایشدرصد1,7قبلماهبهنسبتکه

داشتهافزایشدرصد14,6معادلقبلسالمشابهماهبهنسبت1393ماهخرداددرمذکورشاخص-
.است

نرخ بیکاري

درصد باالترین نرخ بیکاري در سال 30بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، مقدونیه با نرخ بیکاري 
بالروس و .. جهان قرار گرفته است18درصد در رتبه 13,1ایران با نرخ بیکاري را دارا بوده است و2013

با توجه به اینکه . را دارا بودند2013درصد کمترین نرخ بیکاري جهان در سال 0,6نرخ بیکاري تایلند با 
نیز "شاخص فالکت"کشورها از اختالف نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ تورم "شاخص رفاه اقتصاد "

میالدي با 2013ران در سال شاخص رفاه اقتصادي ای.شوداصل میاز جمع نرخ تورم با نرخ بیکاري ح
. درصدي داشته است30درصدي همراه بوده و شاخص فالکت نیز رشد 35کاهشی 
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1392سالدرایراناقتصاد- 2-1

بعنوان سالی پر فراز و نشیب براي اقتصاد ایران، در حالی به اتمام رسید که به عقیده بسیاري 1392سال 
روزشمار وقایع . آیدنوعی نقطه عطف به شمار میالمللی به از صاحبنظران، در عرصه هاي داخلی و بین

-ماهه دولت یازدهم، با شرایط و سیاست7ماهه دولت دهم و 5را در دو برهه زمانی 92ایران در سال 

. توان بررسی نمودهایی کامال متفاوت، می

گذاري نام"حماسه سیاسی و حماسه اقتصادي"را در حالی به عنوان سال 92ال مقام معظم رهبري س
رو بود و منظور رهبري ه بهاي اقتصادي و سیاسی روهایی در زمینهها و چالشنمودند که کشور با بحران

. معظم انقالب نیز اعمال جدیت و شجاعت در عرصه هاي پیش رو از جمله انتخابات ریاست جمهوري بود
ولیکن بحران اقتصادي حماسه سیاسی با حضور پر شور مردم در انتخابات ریاست جمهوري خلق شد،

هاي اصلی این همچنان به قوت خود باقی ماند و ابعاد اشتغال، رکود و تورم همچنان به عنوان شاخصه
.برجاستبحران در اقتصاد کشور پا

آنها ضمن تاثیر از ه اصطالح رکورد تورمی که هر یک ازوجود همزمان رکود و تورم در اقتصاد کشور یا ب
هاي خروج از اعمال سیاستاز که باشند به گونه اي گر نیز موثر میبسیار بر یک دیهايعوامل و مولفه

دهد هاي مبارزه با تورم رکود را افزایش می، تورم را افزایش خواهد داد و سیاسترکود و افزایش تقاضا
.باشدبدین ترتیب اتخاذ تدابیر الزم براي پایان دادن به شرایط رکود تورمی پیچیده و دشوار می

رکودراپدیدهایناقتصادمنفیرشدبهتوجهباکه. گردیدبالغدرصد45بهتورمنرخ1392خرداددر
34منفیبانفتبخشاست؛بودهمنفیاقتصاديهايبخشتمامدررشد1392سال. نامندمیتورمی
.بوددرصد4/0منفیخدماتبخشودرصد12منفیباصنعتبخشدرصد،
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:مشکالت اقتصادي در برخی حوزه ها و شاخص ها به شرح زیر می باشد1392سال در

هاي نهم و ساله دولت8را می توان بحرانی ترین برهه زمانی در عمر 92از دیدگاه تورمی، سال - 1
شود تورم ، پیش بینی می92با توجه به عدم انتشار رسمی نرخ تورم در سال . دهم قلمداد کرد

. درصد بوده است31، 91رصد افزایش یابد و این درحالی است که تورم در سال د34به 92سال 
دولت یازدهم همان گونه که اصالحات اقتصادي را مد نظر قرار داده است توانسته با این وجود، 

براي امسال وعده داده است نرخ تورم را . در شیب مالیم نزولی قرار دهد92نرخ تورم را از سال 
هم روند نزولی خود را حفظ کرده است که در 1393نرخ تورم در سال . اهش دهددرصد ک25به 

. گرددجدول زیر اطالعات آن را مشاهده می

ماهنرخ تورم

فروردین30,2

اردیبهشت28,4

خرداد26,2

-هاي عمرانی علیبا استمرار رکود در فعالیت. در زمینه اشتغال نیز، شرایط سختی بر کشور حاکم بود- 2

سازي و کاهش توان مالی پیمانکاران بخش خصوصی، میزان هاي زیربنایی و ساختمانالخصوص طرح
5/12تا 5/10افزایش محسوسسی پیدا نکرد و نرخ بیکاري نیز بین 1392تقاضا براي نیروي کار در سال 

، در حدود 1392ماهه اول سال 9براساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان بیکاري در . درصد باقی ماند
پانصد هزار میلیون و ، تعداد بیکاران را نزدیک به دو92درصد بوده و این مرکز در گزارش تابستان 5/10

اجتماعی و معاون رییس جمهور، در ، وزیر کار و امور92با این حال در بهمن ماه سال . د نمودنفر برآور
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میلیون نفر اعالم کرده و مرکز آمار ایران نیز 5/3هاي جداگانه اي، تعداد نیروي بیکار در ایران را گزارش
.میلیون نفر به بازار کار وارد شوند5/8، 93پیش بینی نموده که در سال 

هزارمیلیارد تومان 80، مقدار مطالبات غیرجاري بانکی یا همان مطالبات معوق به حدود 92در سال - 3
عدم . پرداختی شبکه بانکی بوده استدرصد از کل تسهیالت15افزایش یافت که این مبلغ درحدود 

.ها را با مشکالت کمبود منابع روبرو نمودبازپرداخت به موقع تسهیالت، بانک
هاي ها در مرحله نخست، به معناي عدم افزایش قیمت حاملتوقف اجراي قانون هدفمندي یارانه- 4

برق و حامل خدماتی مانند آب،هاي این امر دستگاههاي دولتی را به ویژه در بخشبود92در سال انرژي
هاي جاري هاي مربوطه براي تامین هزینه، به گونه اي که شرکتهاي انرژي به شدت تحت فشار قرار داد

هاي خدماتی خود نیز دچار مشکالت فراوانی شده و در نتیجه مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان بخش
هاي در عرصه1392سال اي نیز در بت و امیدوارکنندهدر کنار مشکالت مذکور، جریانات مث.افزایش یافت

:گردداقتصادي و سیاسی کشور به وقوع پیوست که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

ثبات قیمت ارز

92در حالی که اوایل سال .در زمینه اقتصادي ثبات قیمت ارز بود92یکی از مهمترین رخدادهاي سال 
تومان نیز افزایش یافت 3500بازار ارز و سکه افت و خیزهاي فراوانی را تجربه کرد و قیمت دالر تا مرز 

با روي کارآمدن دولت یازدهم روند صعودي قیمت ارز و سکه در بازار متوقف شده و به مرور زمان افت 
قیمت ارز در بازار آزاد تقریبا تا اوایل پاییز ادامه داشت و البته روند کاهشی . قابل توجه اي را تجربه نمود

92تومان رسید وارد مرحله ثبات شد همچنین در روزهاي پایانی 2900زمانی که قیمت دالر به کانال 
.تومان به تثبیت رسید3040قیمت ارز اندکی افزایش پیدا کرد و در نهایت دالر در قیمت 
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بازگشت پول نفت به کشور

پول هاي بلوکه مقداري از ، بازگشت مورد گزارش یکی دیگر از رویدادهاي مهم اقتصادي کشور در سال 
کشور جهان و ایران بین شش1392در آذرماه به واسطه توافقاتی که شده نفت ایران به کشور بود که 

تا امروز آثار خوبی بر اقتصاد کشور داشته است اما هنوز ابهاماتی در خصوص اجرایی شدن ومنعقد شد
.آن وجود دارد

گزارشبه. شدواریزایراناسالمیجمهوريمرکزيبانکحساببهشدهسررسیدهايبدهیششمقسط
میلیون550مبلغ5+1گروهوایرانتوافقاساسبرایران،اسالمیجمهوريمرکزيبانکعمومیروابط
تاریخدراماراتمرکزيبانکطریقازششم،قسطقالبدرهندکشورهايبدهیبابتدالر
ژنوتوافق. گردیدمنظورایراناسالمیجمهوريمرکزيبانکحساببهوشددریافت05/04/1393

توجهباهمچنین. دهدمیقسط8درراشدهبلوکهنفتپولازدالرمیلیارد4,2بهایراندسترسیامکان
.شودمیواریززوديبهوبودهاقدامتحتها،مراتببدهیازاینهفتمقسطسررسیدبه

هاتصمیم نهایی براي ورود به مرحله هدفمند کردن یارانه

همان ماه هاي سال از اجراي هدفمند کردن یارانه ها و انتقادهاي فراوانی که از3با سپري شدن بیش از 
سرانجام اجازه ورود به فاز دوم هدفمندي یارانه ها در جریان . شدبر نحوه اجراي آن مطرح مینخست 

.کل کشور صادر گردیدرد93بررسی الیحه بودجه سال 

ر این احتمال وجود دارد که افراد پیافت و لیکنناگرچه در این مرحله یارانه نقدي افراد نیازمند کاهش 
نحوه پرداخت آن در اساس، و بر اینگان یارانه توسط دولت حذف شوند درآمد از فهرست دریافت کنند

.نیز اصالحاتی صورت گیرد
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توقف روند صعودي قیمت مسکن 

روندي صعودي را می پیمود و نوسانات نرخ ارز نیز یکی از علل 92قیمت مسکن در ابتداي سال 
ماه خرید و فروش موجب شد تا در خردادافزایش بیش از پیش قیمت مسکن . تشدیدکننده این روند بود

با 92مسکن کاهش یافته و معامالت مسکن اغلب در شکل معاوضه صورت پذیرد در سه ماهه اول سال 
نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوري به دلیل افزایش انتظارات عموم به کاهش قیمت مسکن 

سکن حضور پیدا کردند و با توجه به انتظارات کاهش پس از انتخابات مربوطه خریداران کمتري در بازار م
شکل گرفته در خصوص قیمت مسکن فروشندگان مایل به فروش امالك خود شدند وزیر جدید راه و 

اخذ مالیات از 93هاي وزارتخانه متبوع خود را در سال شهرسازي در ابتداي شهریورماه سیاست و برنامه
هاي داخلی در حوزه مسکن اعالم جاره بلندمدت و افزایش سهم بانکخانه هاي خالی، تنظیم قراردادهاي ا

اعتبار، سقف تسهیالت ساخت و خرید مسکن را به نیز، شوراي پول و92در اواسط دي ماه سال . نمود
میلیون تومان افزایش داد با این حال 50هاي جوان به میلیون تومان و وام خرید مسکن براي زوج35

سکن اعالم نمودند که این وام با توجه به متوسط قیمت ملک در کالن شهرها  کارشناسان حوزه م
.داشتتهران تاثیر محسوسی بر قیمت مسکن نخواهدخصوصاً

بازار سرمایه

دهاي مختلفی  را ررسید و رکوواحد هزار 90شاخص کل بورس و اوراق بهادار به مرز 1392در سال 
رشد هنتوانست چندان دوام داشته باشد و پایان سال را با محدوددرصدي 128شکست، اما رکورد  رشد 

.درصدي به اتمام رساند107

از خصوصیات و محاسن . را می توان رشد قیمت دالر دانست92از دالیل اصلی رشد بازار در سال 
می کند سرمایه گذاري در بازار اوراق بهادار این است که با کاهش ارزش پول ملی ارزش سهام رشد پیدا

ولی رشد ارزش سهام و دارایی شرکتها بیشتر است چرا که به هر ترتیب یک واحد اقتصادي مشغول تولید 
کند و نسبت بیشتري افزایش پیدا میبهو ایجاد ارزش افزوده است که با افزایش فروش و درآمد سود آن
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ین اتفاق در سال گذشته منجر رشد کند که اباز هم قیمت سهام می تواند به نسبت بیشتري به سودآوري
.به رشد اکثر صنایع در بورس و رشد شاخص گردید

و شد مصاحبه مسئولین هزار واحدي نزدیک می90در سال گذشته زمانی که شاخص کل به مرز 
شود و یک اراده در سطوح می داد که تمایل بیشتر به رشد دیده نمیتصمیمات نهاد ناظر جملگی نشان 

به . کردهزار واحد افت76ترمز رشد شاخص وجود دارد و شاخص کل پس از آن تا مرز باال براي کشیدن
هاي مردم براي پس انداز وارد بازار سکه وارز گردد و ترجیح طور قطع مسئولین تمایل ندارند که سرمایه

-د شاخص میها در اوراق بهادار و بازار سرمایه انباشت شود، اما جلوگیري از رشدهند که این سرمایهمی

. توانست به این دلیل باشد که بخشی از رشد آن در سال آینده صورت گیرد

هاي دهد که بورس در این سال در اختیار شرکتنشان می92بررسی معامالت بازار سرمایه در سال 
. هاي نفتی و صنعت بانکداري بوده استپتروشیمی، گروه فراورده

هاي معامالت با تغییر مواجه شد اما بیشترین ارزش معامالت به شرکتهر چند از نیمه دوم دي ماه روند 
هاي حاضر در گروه مواد اغلب سهام شرکت92این گروه اختصاص داشته است و سهامداران در سال 

صنعت بزرگ، گروه 3پس از این . اندشیمیایی را که شامل پتروشیمی و داروسازي است خریداري کرده
در مجموع، 92اند و به این ترتیب در سال هاي چهارم و پنجم قرار گرفتهدر ردهفلزات اساسی و خودرو

. درصد ارزش کل معامالت بازار سهام به این پنج صنعت بزرگ بورس اختصاص پیدا کرده است60

:سه عامل اصلی بوده است1392دلیل ظهور بحران اقتصادي در کشور ایران در سال 

ابستگی به درآمدهاي نفتی و پتروشیمیساختار اقتصادي موجود و و.1
تامین مالی دولت از طریق پول نفت.2
افزایش وابستگی به واردات.3
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:تحریم ها سبب شد تا

درصد 34کاهش تولید نفت به میزان .1
کاهش درآمدهاي ارزي هم بدلیل کاهش میزان صادرات و هم نقل و انتقال ارز بین المللی.2
درصد 80وابستگی صنایع کشور به مواد اولیه و کاالهاي واسطه اي وارداتی براي تولید تا .3
کاهش بودجه دولت بدلیل وابستگی به پول نفت و انقباض بودجه عمرانی دولت.4

بانکخچهیتارویمعرف-2

ونیقوانبراساسبانک،این.باشدمیخودفعالیتسالچهارمینگذراندنحالدراکنونهميدبانک
اساسنامۀ،رانیایاسالميجمهورمرکزيبانکهايدستورالعملوهابخشنامهوکشوريجارمقررات
نیآخر.گرددمیادارهرهیمدهیأتوعمومیمجامعمصوباتنیهمچنوبانکاعتباروپوليشورامصوب

میتقدریزشرحبهبانکارکانومجامعسهام،معامالته،یسرمااستقرار،محلاساسنامه،تیوضع
.شودیم

بانکسیتاسخچۀیتار- 2-1
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 98به استناد ماده ) شرکت سهامی عام(بانک دي 

و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1379جمهوري اسالمی ایران مصوب فروردین 
بدون ربا و بر اساس ماده واحده قانون تأسیس بانکهاي غیر دولتی مصوب ، قانون عملیات بانکی 1351

.شودو ضوابط مربوط طبق مقررات بانک مرکزي و قانون تجارت تشکیل و اداره می21/1/1379
15/2/89مورخ 31783/1389و شماره26/12/1387مورخ 131296/87به موجب مجوزهاي شماره 

صادره از 30/09/1388مورخ 10751سالمی ایران و مجوز شماره صادره توسط بانک مرکزي جمهوري ا
10320237706ملی و شناسه374111تحت شماره 18/02/1389تاریخ ، دربهاداراوراقوسازمان بورس

مجوز فعالیت بانک به شماره . نزد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاري ثبت گردیده است
مرکز . از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران صادر گردیده است28/02/1389مورخ 41065/89

، ، نبش خیابان پروینسازمان مدیریت صنعتیمقابلاصلی بانک در خیابان ولیعصر، باالتر از پارك ملت، 
نزد 10751با شماره ثبت 14/02/1390نماید که بانک دي در تاریخ اضافه می.باشدمی45شماره 

.شده استدرجشرکت فرابورس 
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تیفعالموضوع-2-2
دینمامبادرتمجازومشروعیبانکویمال،یپولاتیعملۀیکلبهتواندیمبانکاساسنامه،2مادةمطابق

:استریزشرحبهاختصاربهآنيهاتیفعالحدودوموضوعاهمکه
ومدتکوتاهيهاسپردهقبولها،حسابریساواندازپس،يجارالحسنۀقرضيهاحسابانواعافتتاح

وجوه،تیریمدقبولخاص،يهاموضوعيبرادارمدتيهاسپردهقبولسپرده،یگواهصدوروبلندمدت
يهاطرحنیتأممقررات،وضوابطتیرعاباالتیتسهانواعياعطااعتبار،وواملیتحصایالتیتسهافتیدر

انتقالونقلمربوطه،مقرراتتیرعاباياقتصاديهاتیفعالوهاطرحدرمشارکتويگذارهیسرماخاص،
یمسافرتازاعمچکانواعواعتبارنامهصدوربانک،حساببهمشارکتاوراقفروشودیخروانتشاروجوه،

مقرراتطبقيارزمعامالتانواعانجام،یبانکنامۀضمانتوتعهدنامههرگونهقبولوهیدییتأصدور،...و
ۀیکلانجامويکارگزارقبول،...واوراقوسهاميدارنگهواماناتقبولواماناتصندوقدادناجارهبط،ریذ

وکار،کسبيزیربرنامهخدماتارائۀان،یمشتريبراينقدتیریمدخدماتارائۀآن،بهمربوطاتیعمل
ویپوليهامؤسسهیندگینماقبولبانک،بهمربوطيامهیباتیعملهرگونهانجام،...ویابیارزشمشاورة

وبنادرازکاالونقلحملوگمرکاتازکاالصیترخوکالت،ونظارتت،یمومیقوتیوصاقبول،یبانک
مختلف،يهاتیفعاليبرایمالنیتأموياعتبارالتیتسهياعطاان،یمشترایبانکحساببههاگمرك

لیتبد،ياقتصاديهابنگاهبهیبازنشستگيهاطرحارائۀکشور،داخلدریبانکشبکۀگسترشوسیتأس
ویشرکتيبانکدارخدماتویاختصاصيبانکدارخدماتارائۀآن،عرضۀومطالباتکردنبهاداراوراقبه

...وبانکمتعارفاستفادةيبراثابتيهاداراییدیخرشاملبانکيهاتیفعالبرمترتبفیتکال

بانکمحل-3-2
سازمان مدیریت صنعتی، نبش خیابان مقابل، باالتر از پارك ملت، بانک در خیابان ولیعصرمرکز اصلی 

.باشدمی45پروین، شماره 

بانکسهاموهیسرماوانسهامداربیترک- 4-2
گذاران اشخاص حقیقی و حقوقی، مشتمل بر سرمایه29/12/1392تعداد سهامداران بانک در تاریخ 

نفر شخص حقیقی و حقوقی به شرح 769,232فرزندان معزّز شهدا جانبازان و ایثارگران عزیز بالغ بر 
.جدول زیر بوده است
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گروه سهامدار
تعداد 

درصد سهامتعداد سهامسهامدار
769,0803,274,117,43265,48اشخاص حقیقی

1531,725,882,56834,52حقوقیاشخاص
769,2335،000،000،000100

آنراتییتغوبانکۀیسرما-1-4-2
بهالیراردیلیم4،000مبلغازآنشیافزاکهاستالیراردیلیم5،000يدبانکیفعلشدةثبتۀیسرما
صرفاً سود سهام مصوب (سهامداران و مطالبات حال شده ينقدآوردةمحلازالیراردیلیم5،000مبلغ

.استشدهتأمین در سال گذشته)31/04/1391مجمع 

25/10/1389خیتاردربانکالعادةفوقیعموممجمع،یقانونالزامورهیمدهیأتبرنامۀبهتوجهبا
دوحداکثریطراالیراردیلیم5،000مبلغبهالیراردیلیم2،000مبلغازهیسرماشیافزاولیتشک
نهاییمرحلۀدادقراررهیمدهیأتاریاختدر)25/04/1390مورخالعادهفوقیعموممجمعیط(سال
در 28/12/1391م ودر تاریخ جاناالیراردیلیم5،000مبلغتامیلیارد 4،000از مبلغ هیسرماشیافزا

.یده استاداره ثبت شرکتها به ثبت رس

فرابورسدربانکسهام-2- 2-4
مصوبۀياجرادروبانکالعادةفوقطوربهيعادیعموممجمع25/10/1389مورخمصوبۀبهتیعنابا

درفرابورسدربانکسهامپذیرشيبراياداريهايریگیپواقداماتره،یمدهیأت03/12/1389مورخ
به14/2/1390خیتارازرش،یپذطیشراۀیکلاحرازازپسيدبانکنامت،ینهادر.گرفتقرارکاردستور
يهانرخفهرستدر"يد"نمادبا،)دومبازاردرشرکتنیچهارم(یمعامالتنمادنیسوموستیبعنوان

.دیگرددرجرانیافرابورسبازار
سهم به ارزش میلیون2,880حجم بالغ بر سهام بانک دي دادوستدشاهد،1392طی دوازده ماهه سال 

ضمناً موضوع مهاجرت بانک از بازار .ایمبودهلیذنمودارشرحبهفرابورسدرمیلیارد ریال5,235
.اوراق بهادار در دستور کار هیئت مدیره بانک قرار داردسفرابورس به بازار اصلی بور
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بانکمجامع-5-2
:استبودهلیذشرحبهکنونتاسیتاسيابتداازبانکیعموممجامع

جلساتدستورمجمعخیتارمجمععنوان
ریساوره،یمدهیأتانتخاباساسنامه،بیتصو10/10/1388بانکموسسیعموممجمع
طوربهيعادیعموممجمع

العادهفوق
رهیمدهیأتانتخاب10/01/1389

اساسنامهرییتغ10/01/1389العادهفوقیعموممجمع
دیجدۀاساسنامبیتصووهیسرماشیافزا25/10/1389العادهفوقیعموممجمع
طوربهيعادیعموممجمع

العادهفوق
بهپیوستنخصوصدرمیتصموبازرسانتخابذیتنف25/10/1389

فرابورس
روالبهجلسهدستوراتریساو89سالعملکردتصویب25/4/1390ساالنهعاديعمومیمجمع

معمول
طوربهعاديعمومیعممج

العادهفوق
سرمایهافزایشمدتتمدید25/4/1390

طوربهعاديعمومیعممج
العادهفوق

دیجدمدیرههیأتانتخاب30/1/1391

مجمع عمومی عادي ساالنه

مجمع عمومی عادي ساالنه

مجمع عمومی فوق العاده 
العادهمجمع عمومی عادي بطور فوق 

مجمع عمومی فوق العاده 

31/04/1391

31/04/1392

31/04/1392
08/10/1392
08/10/1392

و سایر دستورات جلسه به روال 90تصویب عملکرد سال 
معمول

و سایر دستورات جلسه به روال 91تصویب عملکرد سال 
معمول

اصالح اساسنامه 

و بازرس قانونیانتخاب هیأت مدیره جدید
اصالح اساسنامه 

یقانونبازرسوحسابرس-2- 6
خدماتویحسابرسمؤسسه،08/10/1392خبه تاریساالنهعاديیعموممجمعمصوبۀاساسبر

البدلیعلبازرسعنوانبهموسسه حسابرسی هوشیار بهمندویاصلبازرسعنوانبهحقسخنتیریمد
.دندیگردانتخاب
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ترکیب هیات مدیره-7-2

در ترکیب نیزبه شرح ذیل بوده و تغییراتی اساس آخرین روزنامه بررهیمدهیأتاعضايبیترکنیآخر
اداره امور ،ذیل ایجاد گردیده که پس از تکمیل، انجام انتخابات داخلی و ثبت آن در روزنامه رسمی کشور

.ت مدیره جدید انجام خواهد پذیرفتـأبانک توسط هی

سمتندهینمایحقوقتیشخصنام
رهیمدهیأتسیرئمازارعرباکبریعل)خاصیسهام(کوثريکشاورزيگذارسرمایهشرکت

رهیمدهیأتسیرئبینایهنجنيعبدنیحس)عامیسهام(کوثرمعادنتوسعهيگذارهیسرماشرکت

رهیمدهیأتعضومورجیعلمحمد)خاصیسهام(ثاریامهرتیآساختمانوعمران

رهیمدهیأتعضويبذروشیدارکوثرياقتصادسازمان

)عامیسهام(کوثرنمادییغذاعیصنايگذارهیسرما

بنیاد شهید و امور ایثارگران 

یجمالجعفر

احمد شفیع زاده 

رهیمدهیأتعضو

مدیر عامل 

:سایر توضیحات 

رهیمدهیأتجلساتتعداد-2-7-2
برگزاربانکمحلدررهیمدهیأتجلسه28تعداد،پایان اسفند ماه همان سال تا1392ساليابتدااز

.استدهیگرد
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نمودار سازمانی مصوب بانک دي - 8-2
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شعبشبکۀ-9-2
مجموع کلدر مرحله اخذ مجوزداراي مجوز بانک مرکزيشهرردیف

48654تهران1
101گیالن2
303مازندران3
112گلستان4
101البرز5
101سمنان6
101زنجان7
101قم8
101قزوین9
202اصفهان10
101کرمان11
101یزد12
101آذربایجان شرقی13
101آذربایجان غربی14
101چهارمحال و بختیاري15
101اردبیل16
112خراسان رضوي17
101سیستان و بلوچستان18
011خراسان شمالی19
112خراسان جنوبی20
101خوزستان21
101لرستان22
101شیراز23
101کهکیلویه و بویراحمد24
101هرمزگان25
101بوشهر26
101همدان27
101کرمانشاه28
101ایالم29
101مرکزي30
101کردستان31
011کیش32

801191جمع کل 
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شعبه فعال و آماده سرویس دهی به مشتریان می باشد، که 90تعداد 1392به طور کلی در پایان سال 
همچنین . شعبه در مرحله اخذ مجوز می باشند10شعبه داراي مجوز بانک مرکزي و 80از این تعداد 

.کیش تاکنون شروع بکار ننموده استشعبه 

رندهیگمیتصمیتخصصيهاتهیکم-10-2
ازيریگبهرهژهیوبهوهايریگمیتصمدربانکرانیمدوکارکنانمشارکتيایمزاازاستفادهمنظوربه

،رهیمدهیأتياعضاازمرکبيمتعددکارشناسیيهاتهیکمافراد،یکارشناسویتیریمدياستعدادها
به بانکدریاساسيهايریگمیتصميبراکارشناساننیهمچنوشعبواداراتيرؤساران،یمدن،یمعاون
:استشدهلیتشکلیذشرح

کمیسیون معامالتهاکمیتۀ مستندسازي، فرایندها و روش
 کمیتۀ تجهیز منابع و رضایتمندي

مشتریان
هاگذاريکمیتۀ سرمایه

کمیتۀ گسترش و تجهیز شعب کمیتۀ پیگیري مسایل بانکداري الکترونیکی و
فاوا

کمیتۀ جذب و استخدام نیروي انسانی ریسک و تطبیق(کمیتۀ انطباق(
رسانیکمیتۀ تبلیغات و اطالعهاکمیتۀ حسابرسی و نظارت بر عملکرد داده
کمیتۀ تسهیالت رفاهی هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات اداري

کارکنان
رات و وصول کمیتۀ عالی اعتبا

مطالبات


شدهتالشسازي،تصمیمفراینددرهاآنفعاالنۀمشارکتوباالکارشناسیهايکمیتهتشکیلبهتوجهبا
.باشدیجمعخردبرمبتنیویمشارکت،ياحرفهتخصصی،اصولبراساسبانکهاييریگمیتصماست

يشوراروزانهوالعادهفوقطوربهاقتضاحسبویهفتگمقاطعدر،یتخصصيهاتهیکمبرافزون
مشتمل بر معاونین، زینمعاونانيشورامشاورین وومعاونانۀیکلبرمشتملستادرانیمدومشاورین

.شودیملیتشکمدیران و کلیه رؤساي ادارات مستقل
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بانکعملمورديجارمقرراتونیقوان- 11-2
میتنظرایمالویپوليهاتیفعالقلمروواندحاکمهابانکتیفعالبريمتعددمقرراتونیقوان

:ازعبارتندبانکتیفعالبرحاکمنیقوانعمدة.ندینمایم
:امور بانکی-1-11-2

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

مذکور
29/11/1376مصوبربا،بدونیبانکاتیعملقانونیاصالحقانون15ةمادبهتبصرهدوالحاققانون
1379نیفروردمصوب،یردولتیغيهابانکسیتأساجازةقانون
22/10/1383مصوب،یپولرمتشکلیغبازارمیتنظقانون
1386مصوب،ییشوپولبامبارزهقانون
17/3/1358مصوبهابانکشدنیملقانون
2/7/1358مصوبها،بانکامورادارهیقانونحۀیال
28/9/1358مصوببانکهاامورادارهیقانونۀحیالمتممیقانونۀحیال
 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب 44قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل

مجلس شوراي اسالمی 08/11/1386
 شوراي 12/08/1388آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانک ها و موسسات اعتباري غیر دولتی مصوب

پول و اعتبار 
 ، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیالت بانک ها با نرخ بازدهی در بخش هاي مختلف اقتصادي

31/02/1385مصوب 
 20/02/1359الیحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب

27/11/1380مصوبمیمستقيهااتیمالقانون
مصوبییاجرااتیعملازتیشکابهیدگیرسطرزواالجراالزمیرسماسنادمفادياجرانامۀنیآی

11/6/1387
 با آخرین اصالحات و الحاقات 26/12/1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب
28/12/1386مصوبثبتقانونیاصالح34مادةاصالحةواحدماده
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 و اصالحیه هاي بعد از آن 1311قانون تجارت مصوب
قانون تجارت الکترونیک 32و آیین نامه اجراي ماده 5/11/1382مصوبالکترونیک تجارتقانون
1/9/1384مصوبرانیایاسالميجمهوربهاداراوراقبازارقانون
وچهلاصلکلیهايسیاستاجرايتسهیلراستايدرجدیدمالینهادهايوابزارهاتوسعۀقانون

25/9/1388مصوباساسیقانونچهارم
بهاداراوراقوبورسسازمانیابالغيهادستورالعملوهانامهنیآی
افزودهارزشبرمالیاتقانون
 02/06/1382قاون صدور چک مصوب
رانیایاسالميجمهورۀتوسعيهابرنامهقوانین
آناجراییيهانامهینیآوهایارانهکردنهدفمندقانون
 قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه ساالنه
 قانون مدنی و قانون اجراي احکام مدنی
 آیین نامه نحوه انتشار اوراق مشارکت
 آیین نامه ها و دستور العمل هاي ابالغی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
 اصالح آیین نامه اجرایی اعطاي تسهیالت
ریالی و (الوصول موسسات اعتباري آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوك

) ارزي
بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران که طی سال مورد گزارش مبناي فعالیت-

.رفته است هاي عملیاتی و سایر اقدامات قانونی بانک قرار گ

1392در سال ا.ا.جغ شده توسط بانک مرکزي بالضوابط و مقررات ااهم -2- 2-11
 ابالغ مصوبه یک هزار و پنجاه و هشتمین جلسه 02/02/1392مورخ 23943/92بخشنامه شماره

شوراي پول و اعتبار در خصوص اصالح ماده مربوط به هیات مدیره در اساسنامه 22/12/1391مورخ 
هاي غیر دولتی بانک

 ه 47632ت /48003غ تصویب نامه شماره بالا23/03/1392مورخ 81771/92بخشنامه شماره
قانون اساسی در خصوص اصالح اساسنامه 138کمیسیون موضوع اصل 31/02/1392مورخ 

صندوق ضمانت سپرده ها به همراه نسخ نهایی اساسنامه مذکور 
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 ابالغ اساسنامه نمونه بانک هاي تجاري 24/04/1392مورخ 117708/92بخشنامه شماره
العاده و انطباق اساسنامه خود با ها به برگزاري مجمع عمومی فوقغیر دولتی و الزام بانک

ماه از تاریخ ابالغ آن 4دت رف ماساسنامه نمونه مذکور حداکثر ظ
 دریافت حق ابالغ آیین نامه میزان و نحوه 15/05/1392مورخ 92/ 143022بخشنامه شماره

عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها 
 14ابالغ دستور العمل اجرایی ماده 14/08/1392مورخ 92/ 2395552بخشنامه شماره

آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه موسسات اعتباري در داخل کشور 
 ابالغ نسخه جدید آیین نامه تسهیالت و تعهدات 16/08/1392مورخ 242553/92بخشنامه شماره

کالن 
 الحاق مواردي به آیین نامه مدت و طرز 23/09/1392مورخ 280031/92بخشنامه شماره

نگهداري اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک بر اساس مصوبه جلسه بیست و پنجم کمیسیون 
نظارت موسسسات اعتباري مقررات و 

 مستثنی شدن موسسات دولتی، وابسته به دولت 22/12/1392مورخ 377466/92بخشنامه شماره
و شرکت هاي دولتی از شمول مفاد ایین نامه تسهیالت و نعهدات کالن 

 هاي تجاري ابالغ اصالحیه اساسنامه نمونه بانک22/12/1392مورخ 377/538/92بخشنامه شماره
لتی غیر دو

 ه 49909ت /169061ابالغ مصوبه شماره 22/12/1392مورخ 377540/92بخشنامه شماره
آیین نامه وصول مطالبات 11هیات محترم وزیران در ارتباط با اصالحیه ماده 08/11/1392مورخ 

)ریالی و ارزي(سر رسید گذشته، معوق و مشکوك الوصول موسسات اعتباري 

بانکعملکرد-3
ۀیسرما،المللبازاریابی و امور ارزي و بینواعتبارات،يگذارهیسرماویابیبازارهايحوزهدربانکعملکرد

بودهلیذشرحبهو مالی کیالکترونيبانکدارو، حقوقی، بازرسی، امورشعب، امور سهام، پولشویی یانسان
.است
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يگذارسرمایهویابیبازار-3-1

موردیمالسالکهآنرغمبه.استشدهنیتأمسپردهوهیسرمامحلدوازبانکیمالمنابععمدة
برايافزارينرموافزاريسختهايزیرساختایجادهمچنانوبودهبانکتیفعالسالچهارمینگزارش،

است،دادهاختصاصخودبهراحوزهنیاهايفعالیتازايعمدهبخشبانکهايفعالیتسازيآماده
.استبودهبرخوردارلیذشرحبهیقبولقابلرشدازمجموعدردر جذب منابع بانکتیفعالوعملکرد

سپردهجذب-1-1-3
جاکهآناز،ردیپذیمریتأثبانککالنياستراتژازبانک،منابعزیتجهوهاسپردهجذبوةیش
Retail(خُرديبانکدار،چارچوبایندربودهيدبانکرسالت"ینیآفرارزش" banking(توجهمورد

بانکنیاحال،عیندر.دندهیملیتشکرابانکمنابععمدةانیمشتريهاسپرده.استگرفتهقرار
يهاروشبه،شدهتعیینماموریتبهتوجهباو،رهمینازودادهقرارمدنظررافراگیريبانکداررویکرد

تااستبرآنبانکرانیمدکوششورفتهیپذصورتياژهیوتوجهمنابعزیتجهویمالنیتأمنینو
يگذارهیسرمايهاافقوهاسلیقهباآنانمنابعتانمودهفراهميگذارسپردهيبرايدیجديهافرصت

گزارش،موردسالدرهاسپردهانواعيریکارگبهدربانکیاتیعملییکارآشیافزا.شوندجذبمتفاوت
دربانکیرقابتتیوضعرواینازوهشدگذارانسپردهبهمتعارفیومنصفانهسودپرداختبهمنجر
تیفیکيارتقاها،آنبهیدسترسسهولتوبانکشعبتعدادشیافزا.استیافتهبهبودهاسپردهجذب
.استبوده1392سالدربانکيهاسپردهجذبیاصلعواملاز،سرعتشیافزاوشعبدرخدماتارائۀ

با)يگذارهیسرمايبانکدار-يمجازيبانکدار(اختصاصیوشرکتیبانکداريبهتوجهچارچوب،همیندر
ديبانکۀمجموعرو،اینازوهداشتقراربانکموردتوجهمداريمشتريبرتربیشهرچهتأکیدبهعنایت

شرکتیبانکداريفعالیتها،مشیخطیواهدافنمودنمشخصوخودشرکتیمدیریتساختارتکمیلبا
.استنمودهآغازرااختصاصیو

هايتجربهوالمللیبینتجربیاتازاستفادهباهمچنینوبانکداريالزاماترعایتبا،هافعالیتاینالبته
بردهبکارراخودتالشتمامیزمینهایندرديبانک.استدادهرخکشوردرتاکنونکهاستمحدودي

بانکداريرسمیاجرايةآماداکنونهمودینماایجادمناسبیهايساختارمشتریاننیازرفعجهتدرتا
خدماتارائهآمادهبانکاختصاصیوشرکتیبانکداريةاداراکنونهمزمینه،همیندر.باشدیمشرکتی

در،1392مالیسالانیپادرریالیيهاسپردهتیوضعنیآخرجدولوبودگرامیمشتریانبهبانکی
:باشدیملیذشرحبهقبل،مالیسالپایانبامقایسه
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میلیون ریال- 30/12/1391میلیون ریال-29/12/1392شرح
4,112,5394,392,225سپرده هاي دیداري 

138,91561,131سپرده هاي قرض الحسنه و پس انداز 
61,376,51227,969,120سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار

315,177382,067سایر سپرده ها
65,943,14332,804,544جمع 

دیجدمحصوالت-3- 2-1
شاملریزفهرست.استهبوددیجدخدمتومالیابزارهادهیطراحیپدر1392سالدريدبانک
:باشدیمبانکاجراشدةوطراحیابزارهايازياپاره

دي کارت شهروند الکترونیکطرح آزادگان مصرفرمز یکبار (توکن(
دي کارت چند منظورهطرح شکرانهطرح خدمت با بانک صادرات
کارت مشتركديطرح پاداشبانک ديهمراه
 اعتباريکارت ديطرح امیداینترنت بانک
دي کارت مجازيطرح سپاستلفنبانک
کارتالماسطرح میثاق سامانه پرداخت اینترنتی دي

)سپاد(
  بن کارتطرح رمضان سپردهگواهی
دي کارت خانوادهطرح اشتیاق بسته آموزشی شهروند

الکترونیک
هاکارت جوانهديطرح پیام

گوهر
ماهان
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هاگذاريسرمایه-3-1-3
صرف،اریاختدرمنابعازیبخشبانک،ینگینقدتیریمدومنابعصیتخصیمشخطبهتوجهبا

جادیاها،تیفعالتوسعۀمنظوربه.استشدهمشارکتاوراقویبورسيهاشرکتسهامدريگذارهیسرما
کیالکترونتجارتويگذارهیسرمامه،یبنگ،یزیل،یصرافويارزخدماتنۀیزمدروابستهيهاشرکت

بهوشدهیطراحبانکیاصليهاتیفعاليراستادرهاشرکتنیااتیعمل.استگرفتهقرارتوجهمورد
استمرارو شیافزاوالتیتسهيدرآمدهابهبانکیوابستگکاهشنده،یآيسودآورثباتوشیافزا

.کردخواهدکمکسودتیفیک
به،استینگینقدسکیرکاهشومناسببازدهکسبمشارکتاوراقدريگذارهیسرماازیاصلهدف
.گرددفراهمزیننشدهینیبشیپيازهاینبهییپاسخگويبرایکافنقدوجوهکهياگونه
وابستهيهاشرکتاصوالًوبودهتابعهووابستهيهاشرکتسهامبهمربوطعمدتاًبلندمدتيگذارهیسرما

حاصليدرآمدهاازبانکسهمهامجموعهنیابالطبعوندینمایملیتکمرايبانکداريهاتیفعالتابعه،و
بهخدماتازکامليابستهارائۀامکاننیهمچنهاشرکتنیا.دهندیمشیافزاراارزشرةیزنجاز

.ندسازیمفراهمراانیمشتر

ریزشرحبهشدهيزیربرنامهوشدهانجاميگذارهیسرماکیتفکبهبانکيگذارسرمایهمورديهاشرکت
است که براساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران برنامه تجمیع آنان در یک 

.ت مدیره بانک قرار داردأواگذاري سهام شرکت اصلی در دستور کار هیشرکت و نهایتاً 

شرکت لیزینگ دي- 1
شرکت خدمات ارزي و صرافی دي- 2
شرکت تجارت الکترونیک دي- 3
)سهم اندیش سابق(دي شرکت کارگزاري بانک- 4
گذاري بانک ديصندوق سرمایه- 5
آفرینان بانک ديگذاري ارزشصندوق سرمایه- 6
گذاري بوعلیسرمایهشرکت - 7
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استشدهفعالارزيخدماتانواعارائهدرمرکزيبانکازرسمیمجوزباديصرافیشرکت.
وخریدیادبود،هايسکهونقرهوطالمسکوکاتانواعفروشوخرید،ديصرافیهايفعالیتاهم

نظامدرمشتریانارزيتعهداتۀتسویارزي،ۀحوالانواعصدورارزي،دالتابموارزانواعفروش
با عنایت به مشکالت ارزي .است...وصادراتیارزخریدوکشورداخلبهارزورودکشور،بانکی

حقوقی در نهاد پروندهمواجه گردیده و داراي این شرکت با محدودیتفعالیت 1390پایان سال 
-این شرکت منوط به نتیجهگیري درخصوص بدیهی است هرگونه تصمیم. باشدقضایی کشور می

.باشدگیري پرونده قضایی ذیربط می

ثبتریالمیلیارد100ۀسرمایباخاصسهامیيهاشرکتچارچوبدرديلیزینگشرکت
ياعطاهدفباایراناسالمیجمهوريمرکزيبانکسويازفعالیتمجوزبا اخذ ودهش

ومنقولاموالوکاالانواعخریدواگذاري،براياقساطیفروشواجارهقراردادقالبدرتسهیالت
وقوانینچارچوبدرنقدینگیمدیریتمنظوربهبهاداراوراقانواعفروشوخریدومنقولغیر

سال فعالیت خود را پی چهارمینو در حال حاضر استدهکرآغازراخودفعالیتموجودمقررات
.گیردمی

اعمیالکترونیکبانکداريةحوزدرمرتبطامورۀکلیانجامهدفباديالکترونیکتجارتشرکت
خودپردازو(POS)فروشۀپایانهايدستگاهپشتیبانیونصبها،کارتۀکلیازپشتیبانیاز

ATM،KIOSKهايدرگاهاندازيراهوفاداري،هايکارتمانندافزودهارزشهايکارتصدورو
الکترونیکیتجارتحوزةبهمربوطهاينوآوريسایروالمللیبینوداخلیاینترنتیپرداخت

E-Commerceگردیده و هم سیسأترانیایاسالميجمهويمرکزبانکازمجوزاخذبا
.نمایدخود را سپري میفعالیت سال پنجمیناکنون 

وبورسسازمانازفعالیتمجوزدریافتبا3/3/1390تاریخدرديبانکگذاريسرمایهصندوق
20بندموضوعگذاريسرمایهصندوقعنوانبهسرمایهبازارعرصۀدرراخودفعالیتبهاداراوراق

برصندوقاینعملکرد.ه استکردآغاز1384آذرماهبمصوبهاداراوراقبازارقانونیکةماد
اینفعالیت.استمربوطهمقرراتوقوانینچارچوبدروامیدنامهواساسنامهمفاداساس

نظرزیرراآنفعالیتمستمرطوربهنیزصندوقمتولیوشدهانجامسبانظارتتحتصندوق
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،استبورسدرشدهپذیرفتههايشرکتسهامشاملعمدتاًکهصندوقيهاداراییمدیریت.دارد
ایندرگذاريسرمایهازايدرگذارانسرمایه.گیردمیصورتصندوقگذاريسرمایهمدیرتوسط

برهاآنابطالوگذاريسرمایهواحدگواهیصدور.کنندمیدریافتگذاريسرمایهگواهیصندوق
.گیردمیصورتدرخواستئۀاراازبعد،روزيهاداراییخالصارزشاساس

دریافتبا3/7/1390تاریخدرديآفرینانارزشگذاريسرمایهصندوقراستا،همیندرهمچنین
ديبانکدومگذاريسرمایهصندوقعنوانهب)سبا(بهاداراوراقوبورسسازمانازمجوز

خودفعالیت،1384سالآذرماهمصوببهاداراوراقبازارقانونیکماده20بندموضوعبراساس
.استکردهآغازرا

درصد98خریدبهيدبانک،سرمایهبازارعرصۀدرترگستردهفعالیتمنظوربهدیگر،سوياز
را داده يدبانکيکارگزاربهنامرییتغيکارگزارنیاونمودهاقدامشیاندسهميکارگزارسهام
باکهياندازراهنیزکارگزاريایننیآنالمعامالتخدماتمعمول،هايتیفعالبرعالوه.است

پیشازبیشبازاراینعرصۀدريکارگزارنیاتیفعالسرمایه،بازاردرديبانکترفعاالنهحضور
.یافتخواهدافزایش

،سهامازیبخشهیسرمابازاردرخودتیفعالگسترشيهااستیسيراستادربانکهمچنین
باشد یمشرکتنیاةعمدسهامدارحاضردرحالوهکرديداریخرزینرا»یبوعليگذارهیسرما«

ها به این شرکت که با عنایت به تأکید بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران سهام سایر شرکت
.هاي بانک از طریق این شرکت انجام خواهد پذیرفتگذاريسرمایهانتقال و واگذاري 

کهاستشدهيزیربرنامهنیزمرتبطياقتصاديهابخشریسادرتیفعالباییهاشرکتتأسیس
.شدخواهدییاجرازینهاآنتیفعالالزميمجوزهااخذصورتدر

الملل و بازاریابی و امور ارزي و بیناعتبارات-2-3
تمامیبههدف خود را گسترش ارائه خدمات اعتباري1392الملل در سال حوزه اعتبارات و امور بین

دستورالعملکلیهرعایتباوزااشتغالوتولیديبخشهاياولویتبابانک،حقوقیوحقیقیمشتریان
سپردهمنافعوبانکاهدافجهتدرکهنحويبه،جمهوري اسالمی ایرانمرکزيبانکوبانکهاي

سودافزایشپرداخت،روشهايسازيبهینهرابطهایندر. ه استباشد، قرار دادسهامدارانوگذاران
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عملکرد .سرلوحه کار قرار گرفتاسالمیاخالقرعایتوسرعت،دقتباهمراههاهزینهکاهشومناسب
.بخش زیر قابل بحث است4اداره اعتبارات در این راستا در 

التیتسهياعطا-3- 1-2
هاي جاري و مانده. جهش مناسبی داشت1392عملکرد حوزه اعتباري در اعطاي تسهیالت در سال 

.شده استارائهجدول زیر به شرحبراي مقایسه 1392و 1391غیرجاري تسهیالت در پایان سال 

29/12/139230/12/1391
درصد 

رشد
میلیون ریالمیلیون ریال

23,558,80714,852,31858,6)مصارف(جمع مانده خالص تسهیالت 

برابري 1,59، مانده خالص تسهیالت با رشد حدود 1392د در پایان سال شومیمشاهده همانطور که 
همچنین در جدول زیر جزئیات سهم . استمواجه بوده 1391نسبت به پایان سال ) درصدي58,6رشد (

.شوددیده می1392تسهیالت اعطایی در پایان سال عقود اسالمی از مانده خالص

میلیون ریال –30/12/91میلیون ریال -29/12/92شرح
758,658256,850مانده تسهیالت غیر جاري قبل از ذخایر 

23,957,10615,079,430مانده کل تسهیالت قبل از ذخایر 
%1,7%3,16نسبت تسهیالت غیر جاري 
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1392/12/29

جمعمشکوك الوصولمعوقسررسید گذشتهجاري
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

22,262,300265,344224,56533122,752,539مشارکت مدنی

299,1689,54544,594200,126553,433مضاربه

67,891180067,909قرض الحسنه

515,7973,6554,3690523,820فروش اقساطی

149,0891,3673,0900153,545جعاله

1,6290001,629بدهکاران ضمانتنامه هاي پرداخت شده

1,9500001,950خرید دین

36,8919895848238,545اعتباريکارتهاي 

23,334,713280,917277,202200,53824,093,371

(136,265)000(136,265)سود سالهاي آتی

(347,977)000(347,977)مطالبات مشکوك الوصولذخیره عمومی 

(50,322)(12,640)(22,782)(14,901)0ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوك الوصول

22,850,472266,017254,420187,89923,558,807

.استهشدلحاظرانیایاسالميجمهوريمرکزبانکيهادستورالعملياجرايراستادرخاص وعامالوصولمشکوكمطالباترةیذخکهاستگفتنی
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ارزيخدمات-2-2-3

کارکنانبرايالزمهايآموزشوارزيعملیاتمجوزاخذو1392سالطیبانکيهاپیگیريدنبالبه
کهاستشدهتامینراستاایندرشدهبینیپیش1392سالبرايکهبانکدرآمدهايازبخشیربطذي

.استریالمیلیون28,447بربالغديبانکدرمبادالت ارزي ازحاصلدرآمد

:هاصدور ضمانت نامه-3-2-3
در بانک و افزایش سهم بانک نامههاي کاري حوزه اعتبارات بانک دي توسعه صدور ضمانتیکی از اولویت

نتیجه خود را به وضوح نشان 1392ها در سال این تالش. هاي صادره بانکی استنامهدي از محل ضمانت
. ه استداد

و در مقایسه با پایان سال 1392نامه در پایان سال هاي صادره به تفکیک نوع ضمانتنامهمانده ضمانت
:در جدول زیر آمده است1391

13921391تعهدنوع
ریالمیلیون الیرمیلیون  

353,282240،814پرداختاسترداد پیشهايضمانتنامه
788,988916،296کارانجاموحسنتعهدانجامحسنهايضمانتنامه
56,60624،168ومزایدهمناقصهدرشرکتهايضمانتنامه

257,19113،593هاي صادرهسایر ضمانت نامه
37,38120،022ضمانت نامۀ استرداد کسور 

1,493,4481،214،893
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هاي توسعۀ منابع انسانیفعالیت-3-3

سیاست و راهبرد بانک جذب نیروي جوان، شایسته، نخبه و داراي تحصیالت تکمیلی در کنار کارکنان 
بر این . باتجربه و خوشنام سیستم بانکی است به نحوي که تناسب نیروهاي صف و ستاد رعایت گردد

و تاریخ تهیه این گزارش به 1392پایان سال مشغول به کار در شعب و ستاد در اساس، آمار کارکنان 
:باشندشرح ذیل می

آنان به شرح ترکیب آمار نیروهاي انسانی بانک در تاریخ پایان سال مالی با توجه به وضعیت تحصیلی 
: باشدمندرجات جدول ذیل می

مراکز تهرانشرح
استانها

جمع

322224546تعداد پرسنل شعب
197- 197تعداد پرسنل ستاد

519224743جمع 

مدرك 
تحصیلی

جمعتعداد همکاران خانمتعداد همکاران آقا بازنشستهقرارداديبازنشستهقراردادي
81009دکتري

فوق 
لیسانس

507421100

256721425475لیسانس
14235042فوق دیپلم

189432117دیپلم
3461971928743
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پذیر از شرکت آتیه سازان دي جهت انجام امور خدماتی ضمناً با هدف ایجاد نهادي کارآمد و انعطاف
نفر در مجموعه شعب و واحدهاي 171تعداد ) در قالب مجموعه برون سپار... (عمومی، پولرسانی و 

.ستادي بانک مشغول به فعالیت می باشند

.به شرح ذیل بوده است1392وري نیروي انسانی در سال هاي بهرهشاخص

1392شرح
میلیون ریال

16,086درآمدهامجموع سرانۀ
88,753ها سرانۀ جذب سپرده

31,708سرانۀ اعطاي تسهیالت
1,955خالصسرانۀ سود 

6نفر-متوسط تعداد کارکنان شعب 

هاي آموزشی تخصصی جهت کارکنانبرگزاري دوره
ترین اقدامات انجام شده در بخش آموزش بدو و ضمن خدمت همکاران بانک در سال گذشته به مهم

:شرح زیر بوده است

 دورة آموزشی اجرا 60نفر ساعت آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت مشتمل بر 30,313برگزاري
شده در مؤسسات آموزش عالی علوم بانکی و واحد آموزش بانک

 نفر ساعت مصاحبۀ تخصصی توسط استادان 1,987نوبت آزمون استخدامی و حدود یکبرگزاري
.نظر حوزة علوم بانکی و منابع انسانی براي جذب پرسنل موردنیاز ستاد و شعبصاحب
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الکترونیکیبانکداريواطالعاتفناوري-4-3
باتوجه به هدف اصلی ایجاد بستر الکترونیک در جهت فرآیندهاي بانکداري الکترونیکی نوین، واحد 
بانکداري الکترونیکی و فناوري تاکنون محصوالت متنوعی از جمله موبایل بانک، اینترنت بانک، سپردة 

کارت مشترك، ها، ديکارت جوانهاده، ديکارت خانوبانک، محصوالت متنوع کارت از جمله ديپویا، تلفن
کارت، کارت هدیۀ حجاج، کارت هدیۀ نوروزي، کارت هدیه با مبالغ متغیر، کارت هدیه با مبالغ ثابت را بن

ها در سال گذشته و مسئولیت سازي یارانهقانون هدفمندهمچنین، در راستاي اجراي. اجرایی کرده است
.دارده امور مربوط به حوزة فوق را برعهده جاري این واحد، وظیفه انجام کلی

آوري، بستر الزم جهت پرداخت قبوض همگانی از طریق هاي واحد فنگیريدر اواخر سال گذشته با پی
ازجمله، پرداخت کلیه قبوض و خرید شارژ همراه اول و شارژ . هاي خودپرداز فراهم شده استدستگاه

ازنیزاقساطپرداختامکانهمچنین. از عملیاتی شده استهاي خودپردایرانسل نیز بر روي دستگاه
.استشدهفراهمبانکهمراهوبانکاینترنتهايدرگاهطریق

آوري، پنلی براي شعب طراحی کرده و با برقراري ارتباط در راستاي ارائۀ سایر خدمات بانکی، واحد فن
گفتنی است تاکنون بستر . فراهم شده استپرسرعت با کلیۀ شعب، امکان دسترسی به سیستم دفتر کل 
.ارتباطی پرسرعت براي کلیۀ شعب بانک دي فراهم شده است

هاي اند که با نصب پایانههاي خودپرداز خارج خانه در مراکز متعددي نصب شدهدر حال حاضر، دستگاه
.ها بر این تعداد افزوده شده استهاي مترو و پایانهدي در ایستگاهپرداخت بانک

هاي مکرر کارشناسان واحد گیريتر شدن سیستم بانکداري با پیدر نهایت، در راستاي هرچه کارا
افزاري برطرف شده که امید است با تعامل اي از مشکالت نرمبانکداري الکترونیکی تاکنون قسمت عمده

. برطرف گرددسایر واحدها بقیه مشکالت احتمالی نیز
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اینترنت بانک-1-4-3

 غیر بلندمدت(افتتاح حساب(سایرینحساببهوجهانتقال
حسابدریافت خالصهپایا- بانکیبینوجهانتقال

 ساتنا- انتقال وجه بین بانکی
حسابدریافت ماندة
 مدیریت حسابها

 کارت به کارتوجه انتقال
 تایید رسید انتقال وجه
دستور پرداخت

آخرگردش30حسابصورتپرداخت قبوض
 استعالم وضعیت چک

ايدورهحسابصورت استعالم وضعیت دسته چک
حسابهاي خودبینوجهانتقالدرخواست صدور کارت نقدي
مشتريسازيفعالغیرتغییر رمز دوم کارت
مسدود نمودن کارت براي افرادي که (امکان تعریف مشتري

)مشتري بانک نیستند
صورتحساب کارت اعتباري براي افرادي که (حساب اولیه  افتتاح

)مشتري بانک نیستند
 مشاهده و پرداخت اقساط

تسهیالت بانک دي
 پرداخت اقساط بین بانکی
  دستور پرداخت اقساط

موبایل بانک-3- 2-4
هاسایر سرویس: جهاي کارتسرویس: بهاي حسابسرویس: الف
مشاهدة ماندة حساب مشاهده مانده کارت استعالم چک
صورتحسابریافتد دریافت صورتحساب کارت اطالعات سه شارژ آخر
انتقال وجه به حساب خودکارتمفقودياعالم شارژ هاي خریداري شده در

تاریخ خاص
حساب دیگرانانتقال وجه بهپرداخت قبضدریافت آخرین پاسخ
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 از حساب به کارتانتقال وجهخرید شارژ سیم کارتحسابرمزدریافت
دریافت اطالعات وام
پرداخت اقساط تسهیالت
پرداخت قبض
کارتخرید شارژ سیم

لیست حسابهاي متصل به کارتنرخ ارز
 بررسی نسخه
 شناسه شبا
 تغییر رمز حساب

تلفن بانک-3-4-3
سرویس هاي حسابسرویس هاي کارت

موجوديدریافت دریافت موجودي
حسابآخرگردشسهازاطالع اطالع از سه گردش آخر

حساب 
طریقازصورتحسابدریافت

نمابر
 اعالم مفقودي کارت
 شنیدن رمز حساب خود
 اعالم مانده کارت اعتباري
 دریافت صورتحساب کارت

اعتباري از طریق نمابر 
 پرداخت قبض
 دریافت اطالعات قبض پرداخت

شده 

 دریافت صورتحساب از طریق
نمابر
 تغییر رمز حساب
 آخرین وضعیت چک مورد

) براي حساب هاي جاري (نظر 
 انتقال وجه بین حساب هاي

خود 
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هاي بانک مرکزيسامانه-4-4-3
هاي مختلفامکان انجام عملیات ساتنا از طریق سامانه: ساتنا
هاي مختلفامکان انجام عملیات پایا از طریق سامانه: پایا

:سامانۀ ساپتا
عملیاتی بودن امکان ارسال پیام به ازاي هر تراکنش مالی و غیر مالی

هاي بانکیکارت-5-4-3
انواع کارتهاي مغناطیسی صادره توسط بانک، ضمن کاهش مراودات نقدي، باعث سهولت دریافت 

شدة پول شود، همچنین قیمت تمامنگهداري وجوه براي مشتریان بانک میخدمات وامکانات وامنیت 
ها را در جدول ذیل آمار تعداد و مبالغ تامین شده در زمان فروش کارت. دهدبراي بانک را کاهش می

.نمایدارائه می1392سال 

)میلیون ریال(مبلغ تعدادنوع کارت
17,42516,621,428,888بن کارت

368,23829,620,506,607هدیه با مبالغ متغیرکارت 
12,564286,807,618ریالی1،000،000کارت هدیه 
18,026280,253,774ریالی500،000کارت هدیه 
17,879354,950,761ریالی200،000کارت هدیه 

9,201)توکن(کارت رمزساز 
924,521کارتدي
107هاکارت جوانهدي
451کارت خانوادهدي
178,829کارت مشتركدي

1,547,24147,163,947,648
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)  ATM(هاي خودپرداز دستگاه- 4-3- 6
150دستگاه بوده که تعداد 800بالغ بر 1392هاي خودپرداز فعال کشور در سال کل دستگاه

.دستگاه آن در داخل شعب و مابقی در خارج از شعب نصب شده است

)POS(هاي پذیرندة فروشگاهی دستگاه-7-4-3
در کل کشور،  1392ها و مراکز ارائۀ خدمات بانک درسال هاي پذیرندة منصوب در فروشگاهکل دستگاه

وفق آن اعم از شتابی و غیرشتابی هاي مباشد که آمار تعداد و مبلغ تراکنشدستگاه می44,138بالغ بر
.در دو مقطع پایان سال مالی و تاریخ تهیه گزارش به قرار ذیل است

:1392سال هايگزارش

کلهاي موفقتراکنش
35,218,735تعداد

45,097,455,316,141مبلغ به ریال 

:1393گزارش هاي سه ماهه اول سال 

کلتراکنش هاي موفق
9,875,501تعداد

12,504,932,315,833مبلغ به ریال
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درآمد حاصل از کارمزد خدمات بانکی -8-4-3

13921391
میلیون ریالمیلیون ریال

20,52214،591درهزارکارشناسی طرح 5/1کارمزد بابت 
21,9399،708ها کارمزددریافتی ازضمانتنامه

144,61655،340کارمزددریافتی ازشتاب خودپرداز 
56,58715،398سایر خدمات 

243,66495،037جمع

حقوقی-5-3
ها و دقت کافی براي مند نمودن این فعالیتحوزه امور حقوقی و قراردادهاي بانک از ابتداي فعالیت با نظام

نتایجی گردیده که بانک کمترین استفاده از وکالء و به هاي بانکی منجر به چنان تمرکز بر اجراي فعالیت
.هاي مرتبط برون سازمانی داشته استطور کلی حوزه

پولشوییوبازرسی-3- 6
هاي مرتبط از ابتداي فعالیت بانک بیش هاي بازرسی، پولشویی، انتظامات و سایر حوزهانجام اقدامات حوزه

-به جرأت می. اندالزم باشد در حوزه پیشگیري موفق عمل نمودهو گزارشاتاز آنچه نیاز به ارائه عملکرد 
از اختالس، سوءاستفاده، تقلب یا اشتباه با اي که حکایت پروندهتوان ادعا نمود که در ستاد و شعب بانک، 

.اهمیت نماید وجود ندارد
امور شعب-7-3

توسعه شبکه شعب به نحوي که ریزي براي فعالیت این حوزه درخصوص مدیریت شعب موجود و برنامه
.ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران رعایت گردد متمرکز و نتیجه بخش بوده است

امور سهام-8-3
-توان ادعا نمود که ترکیب سهامداران بانک از حیث کمی بزرگترین ترکیب در تمامی شرکتبه جرأت می

افزارهاي موجود کشور و ارتقاء آن براي نرمهاي جدید ایجاد نسخه. باشدمیهاي سهامی عام کشور 
میلیارد 000,2پاسخگویی به این تعداد از سهامداران و اجراي موفق فرایند افزایش سرمایه در دو مرحله از 

. همتاي این حوزه از فعالیت بانک بوده استهاي بیمیلیارد ریال از موفقیت000,5ریال به مبلغ 
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مالیاطالعات- 9-3
ترازنامه- 9-3- 1

تجدید ارائه شده) تجدید ارائه شده)( )
1392/12/291391/12/30بدهی ها وحقوق صاحبان سهام 1392/12/291391/12/30دارائیها

میلیون ریال میلیون ریال :بدهی ها میلیون ریال میلیون ریال :دارایی ها 
4،814،7843,565,139بدهی به بانکها و موسسات اعتباري387،955788،453موجودي نقد 

4،112،5394,392,225سپرده هاي دیداري 10،905،8783،752،370لبات ازبانک مرکزي مطا
138،91561,131سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و مشابه 28،887،06513،926،132لبات ازسایر بانکها وموسسات اعتباري مطا

61،376،51227,969,120سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار23،558،80714،852،318یالت اعطائی به سایر اشخاص تسه
315،177382,067سایر سپرده ها 5,858,0114،121،695سایر حسابهاي دریافتنی 

067,608مالیات پرداختنی 500،000500،000اق مشارکت اور
734,583303,667ذخایر وسایر بدهی ها 10،5478،172رشات و پیش پرداخت ها سفا
07,460سود سهام پرداختنی1،959,0201،622،083ایه گذاري هاسرم
16،6838,508ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان 5،126،9632،581،321ائی هاي ثابت مشهود دار

71,509,19336،756،926جمع بدهی ها 9،16210،188دارائی هاي نامشهود 
:حقوق صاحبان سهام1،065،801901،895سایر دارائی ها 

5,000,0005،000،000) میلیون سهم یکهزار ریالی5،000تعداد (سرمایه 
558,643340،796اندوخته قانونی 

1,201,374966،907سود انباشته 
6،760،0176،307،702جمع حقوق صاحبان سهام

78،269,20943،064،628جمع بدهی ها وحقوق صاحبان سهام78،269،20943،064،628جمع دارائی ها 
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وزیانسودصورت-2-9-3
تجدید ارائه شده) )

1391سال 1392سال 
میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  

:درآمدهاي  مشاع
3,991,3861,821,035سود تسهیالت اعطایی

71,158108,422سود اوراق مشارکت
6,202,1631,432,397سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاري ها 

10,264,7073,361,855
:کسر می شود 

(2,362,960)(9,075,353)سود علی الحساب سپرده هاي سرمایه گذاري
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده هاي سرمایه 

00گذاري

(2,362,960)(9,075,353)سهم سود سپرده گذاران 
1,189,354998,895)شامل حق الوکاله ( سهم  بانک از درامدهاي مشاع 

:درآمدهاي غیر مشاع 
243,66495,037درآمد کارمزد 

28,44790نتیجه مبادالت ارزي
1,415,1751,230,866سایر درآمدها

1,687,2871,325,993
2,876,6412,324,887جمع درآمدها

:کسر می شود هزینه ها 
(773,702)(1,141,068)هزینه هاي اداري و عمومی 

(187,686)(171,155)هزینه مطالبات مشکوك الوصول
(109,848)(372)هزینه هاي مالی

(30,083)(111,732)هزینه کارمزد 
(1,101,319)(1,424,326)جمع کل هزینه ها

1,452,3141,223,569سود قبل از  مالیات
(68,085)0مالیات

1,452,3141,155,484سود خالص
290231ریال-سود  هر سهم 

0277سود تقلیل یافته هر سهم
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انباشتهوزیانسودحسابگردش-3-9-3

1,452,3141,155,484سود خالص 
1,051,339693,665سود انباشته در ابتداي سال 

(16,255)(84,432)تعدیالت سنواتی
966,907677,411تعدیل شده -سود انباشته در ابتداي سال 

(680,000)(1,000,000)مصوب مجمع -سود سهام سال قبل 
(33,093)(2,589)

1,419,2211,152,894سود قابل تخصیص 
: تخصیص سود 

(185,987)(217,847)اندوخته قانونی 
00سایر اندوخته ها 

(217,847)(185,987)
1,201,374966,907پایان سالسود انباشته در 
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نقدوجوهجریانصورت-3- 4-9
تجدید ارائه شده) )

1391سال 1392سال 
میلیون ریال  میلیون ریال  

:فعالیتهاي عملیاتی
16,251,86215,351,550جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهاي عملیاتی           

پرداختی بابت تامین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود 
348,94811,804سود سهام دریافتی

(50,955)(1,007,460)سود سهام پرداختی
وجه نقد ناشی ازبازده سرمایه گذاریها و سود )  خروج(جریان خالص 

(39,152)(658,512)پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد
(19,818)(67,608)مالیات بر درآمد پرداختی 

:فعالیتهاي سرمایه گذاري
(899,686)(336,937)وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریها و اوراق مشارکت 

(3,555,002)(2,720,055)وجوه پرداختی بابت داراییهاي ثابت مشهود 
656,863446,625وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریها و اوراق مشارکت 

227,000(26,671)وجوه حاصل از فروش داراییهاي ثابت مشهود
(7,981)(185)وجوه حاصل از فروش داراییهاي نامشهود

(3,789,044)(2,426,985)جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهاي سرمایه گذاري 
13,098,75611,503,536جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهاي تامین مالی

:فعالیتها تامین مالی
378,415افزایش سرمایه نقدي 

2,550,000دریافت تسهیالت مالی 
(3,050,000)بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی 

(121,585)0وجه نقد ناشی از فعالیتهاي تامین مالیجریان خالص ورود 
13,098,75611,381,951جریان خالص ورود وجه نقد                      

28,44785تاثیر تغییرات نرخ ارز
13,127,20411,382,036خالص افزایش  وجه نقد 

12,671,6731,289,637مانده وجه نقد در ابتداي سال
25,798,87712,671,673مانده وجه نقد در پایان سال 
7,416,5592,045,868مبادالت غیر نقدي                
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بانکيعملکردهايشاخص-5-9-3
ریزجدولشرحبهيوربهرهوتیفعالتوسعۀات،یعملییکارا،يسودآوربخشچهاردربانکيعملکردهايشاخص

.است
1391سال 1392سال

شاخص سودآوري
ROE(*22,2%20,7%(بازده حقوق صاحبان سهام 

ROA(*2,4%4,13%(بازده دارایی 
شاخص کارایی عملیات

38,353,1ي مدت دارهاماندة تسهیالت اعطایی به سپرده
%5/34%30هاماندة تسهیالت اعطایی به کل دارایی

294,485247,539میلیون ریال- شعبه متوسط تسهیالت اعطایی هر 
824,289546,742میلیون ریال-هاي جذب شده هر شعبه متوسط سپرده

%7/16%19,7هامجموع درآمدها به متوسط دارایی
%77/2%1,88هاهاي اداري به متوسط داراییهزینه

%2/24%17کفایت سرمایه
شاخص توسعۀ فعالیت

9191تعداد شعب و باجه
ATM(800645(هاي خودپردازتعداد دستگاه

138,4443،411منصوب)POS(هاي فروش تعداد پایانه
***وري نیروي انسانیشاخص بهره

16,0866،986سرانۀ مجموع درآمدها ـ میلیون ریال
88,75354،202ها ـ میلیون ریالسرانۀ جذب سپرده

31,70822،135سرانۀ اعطاي تسهیالت ـ میلیون ریال
1,9551,722ـ میلیون ریالسود خالصسرانۀ 

743671نیروي انسانی ـ نفر
.استیمالسالیطسهامصاحبانحقوقمتوسطبهخالصسودمیتقسحاصل،سهامصاحبانحقوقمتوسطبازده*

یطها داراییمجموعمتوسطبهگذارانسپردهسودسهمشاملخالصسودمیتقسحاصل،هاداراییمتوسطبازده**
.استشدهمحاسبهیمالسالیطکارکنانتعدادمتوسطبراساسيوربهرهشاخص.استیمالسال
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تیفعاليهاشاخص-9-3- 6
دارمدتيهاسپردهکلبهییاعطاالتیتسهنسبت
راالتیتسهياعطادردارمدتيهاسپردهيریکارگبهزانیم،دارمدتيهاسپردهبهالتیتسهنسبت
بهییاعطاالتیتسهنسبت،یقانونسپردة)متوسططوربه(درصد1/11نمودنلحاظبا.دهدیمنشان

همچنین کاهش این نسبت .استدرصد43زانیمبههاآنيریکارگبهانگریب،دارمدتيهاسپردهکل
.زان قیمت بوده استربه دلیل افزایش جذب منابع ا

13921391
میلیون ریالریالمیلیون 

23,558,80714،852،318تسهیالت اعطایی به اشخاص 
61,376,51227،969،120دارهاي مدتکل سپرده

%53,1%38,3نسبت

هاداراییکلبهییاعطاالتیتسهنسبت
نیاروند.دهدیمنشانراها داراییازبانکمناسبيبرداربهره،هاداراییکلبهییاعطاالتیتسهنسبت
.استشدهارائهلیذشرحبهنسبت

13921391
میلیون ریالمیلیون ریال

23,558,80714،852،318تسهیالت اعطایی به اشخاص 
78,269,20943,064,628کل دارایی ها

%5/34%30نسبت

شعبههرییاعطاالتیتسهمتوسط
يهاماهدربانکشعبازعدد20تعدادنکهیارغمبه.استبانکيهاتیفعالتوسعۀيبراالزمابزار،شعب
دهدیمنشانرايریچشمگرشدشعبيهاتیفعالرونداندنمودهافتیدرراخودتیفعالمجوزسالآخر

احتسابباییاعطاالتیتسهمتوسط.استداشتهیمناسبطیشراشعبمتوسطبهییاعطاالتیتسهو
درصد افزایش نسبت به 18,9(الیرونیلیم294,485شعبههريبراسالانیپادرفعالشعبتعداد

.استبوده)سال قبل
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شعبههرشدةجذبيهاسپردهمتوسط
داشتهیمناسبتیوضعشعبمتوسطبهشدهجذبيهاسپرده.بودندموفقزینهاسپردهجذبدرشعب
824,289شعبههريبراسالانیپادرفعال شعبتعداداحتسابباشدهجذبيهاسپردهمتوسط.است

.استبوده)درصد افزایش نسبت به سال قبل51(الیرونیلیم

هاداراییکلبهاتیعملادارةيهانهیهزنسبت
يهانهیهزنسبت.استاستهالكویعمومويادارکارکنان،يهانهیهزشاملاتیعملادارةيهانهیهز

بهتوجهبا.استاتیعملادارةيهانهیهزدرکنترلبانکتیموفقانگریبها داراییکلبهاتیعملادارة
داشتهیکاهشيروندهانهیهزنسبتبانک،يهاتیفعالگسترشبارودیمانتظارمثبت،ياقتصاداسیمق

.دهدیمنشانراها داراییمتوسطبهاتیعملادارةيهانهیهزنسبتلیذجدول.باشد
13921391

میلیون ریالمیلیون ریال
1,141,068773,702هاي اداره عملیاتهزینه

78,269,20943،064،628کل دارایی ها
%1,79%1,45نسبت

درآمدهابهاتیعملادارةيهانهیهزنسبت
شعبةعمدتیفعالگسترشبهتیعناباشده،ارائهلیذدرکهدرآمدهابهاتیعملادارةيهانهیهزنسبت
شاملدرآمدها.دهدیمنشانرایمناسبروندبانکیواقعاستقرارسالیکلطوربهوجاريسالدربانک

.استرمشاعیغيدرآمدهامشاع،يدرآمدها
13921391

میلیون ریالمیلیون ریال
1,141,068773,702هاي اداره عملیاتهزینه

11,951,9944,687,848کل درآمدها
%16,5%9,5نسبت
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هانهیهزکلبهاتیعملادارةيهانهیهزنسبت
يهانهیهزشاملهانهیهزکل.استشدهارائهلیذشرحبههانهیهزکلبهاتیعملادارةيهانهیهزنسبت
نشان1392سالیطروند.استالتیتسهالوصولمشکوكمطالباترةیذخنۀیهزواتیعملادارة

کنترلدربانک،سپردهصاحبانبهبانکیمعرفةدورنیهمچنوات،یعملحجمشیافزارغمبهدهدیم
.استبودهموفقهانهیهز

13921391
میلیون ریالمیلیون ریال

1,141,068773,702هاي اداره عملیاتهزینه
1,424,3261,101,319هاهزینهکل 

%70%80نسبت

درآمدهامجموعبهالتیتسهسودنسبت
وافتهیاختصاصالتیتسهياعطابهگذشتهسالبااسیقدريترشیبیمالمنابعبانک،اندازةتوسعۀبا

ودرآمدهامجموعنیز افزایش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است که نسبت بهالتیتسهسود
.استشدهارائهلیذشرحبهدر قیاس با سال قبل آنروند

13921391
میلیون ریالمیلیون ریال

3,991,3861,821,035سودتسهیالت
11,951,9944,687,848)مشاع و غیرمشاع(کل درآمدها

%38,8%33,4نسبت

ينقدسودپرداختنسبت
درثباتبایتاسیساتخاذباکردهیسعبانک،)یحقوقویقیحق(سهامدارانبیترکونوعبهتوجهبا

Dividend(سهامسودمیتقسندیفرا Policy(تاسهامسودپرداخت.دهدپاسخدارانسهاميخواستهبه
ينقدسودپرداختبرنامه،طبق.استسودتیفیکيهاشاخصازیکیب،یتصوازبعدماه2حداکثر

.شدخواهدآغازسهامصاحبانحقوقيتساوتیرعاباطیشراشدنایمهومجمعبیتصوازبعدبالفاصله
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هیسرماتیکفا- 7-9-3
تیوضعيدیکلشاخصکی،یمالدانشو)يمرکزبانکمقررات(یقانونلحاظازهیسرماتیکفانسبت
بیضراحسببرشدهموزونيهاداراییکلازيدرصدصورتبهرایواقعۀیسرمانسبت،نیا.استبانک

توسعۀبرهیسرماتیکفا.باشددرصد8حدوددیبانسبتنیایاجرایضوابطلحاظاز.کندیمانیبسکیر
قیطرازبانکرشدتداومضرورتوالتیتسهحجمشیافزالیدلبه.داردمیمستقریتأثبانکيهاتیفعال
.افتیخواهداستمرارهاتیفعالۀتوسعباآنمطلوبروندوهیسرماتیکفانسبته،یسرماشیافزا

1392/12/291391/12/30
میلیون ریالمیلیون ریال

5،000،0005،000،000سرمایه پرداخت شده
558,643340،796اندوخته قانونی

1,201,374966,907سود انباشته
6,760,0176,307,703جمع سرمایه اصلی

347,977227،145ذخیره عمومی مطالبات مشکوك الوصول وسرمایه گذاریها
:کسر میشود 

00درصد دارایی هاي موزون شده 1,25تعدیالت سرمایه درجه دو بابت مازاد 
347,977227،145جمع سرمایه تکمیلی 

7,101,9946,534,848سرمایه پایه
42,892,49926,987,635جمع داراییهاي موزون شده بر حسب ریسک

%24%17سرمایهنسبت کفایت 
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ریسکبرحسبشدهموزونيهادارایی
1392/12/29

ضریب دارایی ها
ریسک 

داراییهاي موزون 
شده به ریسک 

میلیون ریال  درصد میلیون ریال  
387,95500موجودي نقد 

10,905,87800ا .ا.مطالبات ازبانک مرکزي ج
28,887,065205,777,413مطالبات ازسایربانکها وموسسات اعتباري 

وام ها و تسهیالت اجاره به شرط تملیک و تسهیالت 
1,834,35950917,180مسکن 

21,724,44710021,724,447سایر وام ها و تسهیالت پرداختی 
5,868,5581005,868,558سایر حسابهاي دریافتنی 

500,00000اوراق مشارکت 
1,959,0201001,959,020سرمایه گذاري ها

5,126,9631003,378,179خالص داراییهاي ثابت 
9,1621009,162دارائی هاي نامشهود 

1,065,8011001,065,801سایر دارایی ها 
78,269,20942,448,544جمع داراییها

141,164100141,164تعهدات بابت ضمانت نامه هاي صادر شده 
298,690100298,690تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادي

4,1021004,102سایر تعهدات  
78,713,16442,892,499جمع داراییهاي موزون شده بر حسب ریسک
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یقطعسود-3- 8-9
.استلیذشرحبهگذارانسپردهبهپرداختقابلیقطعسودمحاسبۀ

سال مالی منتهی 
1392/12/29به 

سال مالی منتهی 
1391/12/30به 

میلیون ریالون ریالمیلی
14،055،4417،117،930تسهیالت اعطایی به اشخاص و شرکتها 

1،557،692تسهیالت اعطایی به بانک ها 
1،753،0321،406،745سرمایه گذاري ها

22،103،7834،559،358سپرده گذاري نزد بانکها
336،623600،027اوراق مشارکت

39،806،57113،684،060جمع
:کسر می شود 

47،147،60411،523،868منابع سپرده گذاران
)1،319،645()6،373،371(سپرده هاي قانونی 

40،774،23410،204،223ابع سپرده گذارانخالص من
4،211،863خالص سپرده بانکهاي دیگر 

3،479،837)5،179،526(منابع بانک
3،596،3681،821،035سود تسهیالت اعطایی 

71،158108،422سود اوراق مشارکت
درآمد حاصل از سرمایه گذاري 

1،284،463778،326ها
4،850،821639،551سود سپرده هاي بانکی

9،802،8103،347،335جمع سود مشاع 
10،041،1082،496،112رده گذارانسهم سود سپ

66،88014،520جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده هاي سرمایه گذاري 
10،107،9872،510،632منافع سپرده گذاران 

)288،097()1،178،690()درصد 2,5( حق الوکاله: کسر می شود
8،929،2972،222،536سود قطعی

)2،362،960()9،075،353(سود علی الحساب به سپرده گذاران طی سال مالی
)140،425()146،056(سود پرداختی به سپرده گذاران) مازاد(کسري 
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مواردسایر-4

بانکیاجتماععملکردگزارش-1-4

يهانهیهزکل.دکرجادیاشغل743بربالغ،1392سالپایانتابانک:میمستقاشتغال-1-1-4
بهحقوقۀمیبواتیمالعنوانبهمبلغنیاازیبخشکهاستبودهالیرمیلیون299,750حدودیپرسنل

.استشدهپرداختاجتماعیمینأتومالیاتیامورهايسازمان

معادل،1392سالدرسپردهانواعقالبدرشدهجذبینگینقدمجموع:ینگینقدجذب-4- 2-1
رايادیزاندازکنندگانپستوجهاستتوانستهبانکةسپردمحصوالت.استبودهالیرردایلیم33,139

.دینماجلب

ذکرکهیشرحبهییاعطاالتیتسهةماند:میرمستقیغاشتغالوها گذاريسرمایهۀتوسع-3-1-4
دیتولشیافزاواشتغالبریمطلوبریتأث،خودسهمبهها،بخشنیاياقتصادرونقبهکمکضمنشد

.استداشتهیداخلناخالص

اصولازیانعکاسبانکيگذارهیسرماوالتیتسهياعطاکردیرو:التیتسهياعطایمشخط-4-1-4
والتیتسهياعطادر.استسکیریابیارزنیهمچنوجامعهانتظاراتبهتیحساسي،کاريهاارزشو

هتوسعبهازینزینويگذارهیسرما،التیتسهموضوعيهاتیفعاليداریپاازشودیمیسع،يگذارهیسرما
.گرددحاصلنانیاطم،یاجتماعویطیمحمثبتاثراتوياقتصاد

وهمچنیناعتبارياطالعاتتکمیلطریقازتسهیالتمتقاضیانسنجیاعتبارضمنبانکزمینه،ایندر
اموال،اسناد،قراردادهايشاملمختلفقوثایاخذوکافیمالیمینأتاخذضمن،واقعیاتباموضوعانطباق

نمایدمیتسهیالتاعطايبهاقداماتکامعتبرقابلوضامنیناالجراالزم
مختلفيهابخشدرمتوسطوکوچکياقتصاديهابنگاهوخانوارهابهياعمدهالتیتسهومنابع

ۀتوسع،رشدموتورعنوانبهبزرگيدیتوليهابنگاهبههرچند.استشدهدادهصیتخصياقتصاد
.استشدهتوجهزیناشتغالۀتوسعوحفظ،ياقتصاد



56

جامعهمتوسطاقشارازعموماًبانکگذارانسپرده:گذارانسپردهدیخرقدرتازتیحما-5-1-4
يبرارابانکمناسب،یبازدهکسبوسکیرکاهشد،یخرقدرتحفظمنظوربهکهندهست

استدهکرجذبرایررسمیغبازاردرفعالوجوهازیبخشبانکآن،برعالوه.اندهبرگزیديگذارسپرده
آرامشوییقضايهاپروندهکاهش،ياقتصادسالميهاتیفعالبهمنابعتیهدابریمیتقسرمیغآثارکه

.داشتخواهدجامعهخاطر

دربانکیقیحقدارانسهامتعداد:دیجددارانسهامجذبویعمومتیمالکگسترش-1-4- 6
نهادها،ياعضاایودارانسهاماحتسابباواستبودهنفر769,080ازشیببربالغ1392سالانیپا

دریمردمياقتصادنهادکیحضورازیحاکوتربیشبسیاريدبانکیعمومتیمالکیواقعةگستر
محدودکننده،يهااستیسايپارهوياقتصادهايمحدودیتبرخیرغمبه.استکشورياقتصادۀصحن

.استنمودهمعمولسهامداران،عموميبراینیآفرارزشجهتدرراخودتالشتمامبانکتیریمد

حق،یردولتیغيهابانکسیتأسمجوزصدور:خدماتۀارائبهبودورجوعاربابمیتکر- 7-1-4
درينوآوروبهبودۀنیزمرقابت،شیافزالیدلبهآنبرعالوهودکرفراهمهمگانيبرايترعیوسانتخاب
آنانيهادرخواستبهییگوپاسخوانیمشترتیرضا.ساختترمساعدرارجوعاربابمیتکروخدمات

انتقالوارتباطيهاسامانهازيبرداربهرهبا.استيدبانکاتیحتداومعاملوتیفعالۀسرلوحوتیاولو
یمنتفخاصۀشعبکیبهمردمۀمراجعضرورتشعب،ۀیکلنیبیبانکاطالعات)on-line(يالحظه
مدتکاهشهدفباشدهیسع،یدهنوبتکیاتوماتيهاستمیسنصبوشعبدیجددمانیچباوشده

.گرددجادیاخدماتافتیدروانتظارزماندرآرامشباموأتومطلوبییفضاشعب،درانیمشترتوقف
و همچنین کارمندان بنیاد یاسالمنیمهسرفرازآزادگانانواع پرداخت ها به 1392سال طیازجمله،

این .دیگردزیواریحیترجيهانرخبايددربانکزانیعزنیاسپردهحساببهشهید و امور ایثارگران 
منظورنیبدکهايژهیوخدماتازتوانستندبانکشعببهمراجعهایخودکارتيدازاستفادهباعزیزان 

.دکنناستفاده،بودشدهیطراح

سکیرتحلیل- 2-4
بانکسکیرلیتحلوهیتجزگزارش-4- 1-2

بانکدرسکیرتیریمدازهدفحال،نیعدر.استیاتیحاریبسيدبانکيبراسکیرۀفعاالنتیریمد
خلقفرایندازریناپذییجدائیجزشدهتیریمدومعقوليریپذسکیررایزست،ینسکیرحذف،يد
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،يدبانکدرسکیرتیریمدهنروهدفن،یبنابرا.استیمالویپولخدماتيهاشرکتدرارزش
يدبانکدرسکیرتیریمدچارچوب.استآورانیزودیشديهاسکیرکردنمحدودوهاسکیرکنترل

:استریزاصولبریمبتن

داردیبستگآناعتباروشهرتبهيدبانکيتجارنامارزش:اعتبارویخوشنامشهرت،حفظ.
.استیاتیحومهمکارکنانۀهميبراآمدهدستبهاعتباروشهرتنیاحفظ

يریگاندازه،ییشناساشاملافته،یارساختيندیفراسکیرتیریمد:کپارچهیومستقلنظارت،
یکپارچگیازنانیاطممنظوربهسکیرتیریمدواحدن،یبنابرا.استسکیرگزارشوشیپا
.کندیمعملمستقلندها،یفراکنترلوهاسکیر

ضوابطوربطيذيهادستورالعملومقرراتونیقوانبهاحترامبايدبانک:نیقوانباقیتطب
.داندیمملزمهاآنياجراوتیرعابهراخود،شرعی

هیسرماودرآمدبرنامطلوبيرخدادهااثرکردنمحدودمنظوربه،يدبانک:یمالقدرتحفظ
.کندیمکنترلها را ریسکبانک،

يضرورویاتیحاریبسشدهرفتهیپذيهاسکیرتیشفاف:هاسکیريگزارشگردرتیشفاف
ۀموازنتوانندیموکنندیمدركیخوببهراهاسکیرارشد،رانیمدصورت،نیادررایز.است

.کنندبرقرارراهاسکیرواهدافنیب
ریمد.رندیپذیمرایگوناگونيهاسکیربانک،درموجودمختلفيواحدها:تیریمدییگوپاسخ

پاسخگودیبانهیزمنیاودراستمربوطهيهایبازدهوهاسکیرۀفعاالنتیریمدمسئولواحدهر
.باشد

دهکرییشناساریزشرحبهراشرکتعملکردربمؤثرمخاطراتنیترمهمفوقکردیروبراساسيدبانک
.است

یمالنیتأمومنابعجذبنرخنوساناتسکیر
ارائهقابلخدماتومحصوالتتیفیکسکیر
ارزنرخنوساناتسکیر
ییاعطاالتیتسهنرخراتییتغسکیر
نیگزیجامحصوالتوخدماتبهانیمشتراقبالسکیر
یمقرراتمحیطرییتغایویالمللنیبعواملبهمربوطسکیر
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يتجارسکیر
ینگینقدسکیر

بهبانکةعمدمخاطراتتیریمدوپوششکنترل،يبرارهیمدهیأتاقداماتنیترمهم،راستانیادر
.استبودهریزشرح

یمالنیتأمومنابعجذبنرخنوساناتسکیر-2-2-4
نوسانکموپرنوسانرفتاريداراکالنانیمشترییشناساوکالنانیمشتریرفتارشناس،
بهآنانرفتارینیبشیپتیقابلوثباتشیافزاوپرنوسانرفتاريداراکالنانیمشتربایزنیرا

،منابعيداریپابیضرشیافزامنظور
داریپاۀرابطحفظوتداوممنظوربهنوسانکمرفتاريداراکالنانیمشتربایزنیرا،
رمشاعیغيدرآمدهاسهمشیافزاوبانکيدرآمدمنابعيسازمتنوع،
ماندگاريهاسپردهحفظوجذبمنظوربهکنندهبیترغخدماتـمحصوالتۀبستۀارائ،
ندهیآدریبدهـییدارااقالمیخروجويورودينقديهاانیجرینیبشیپ،
واعتباراتصیتخصمنابع،زیتجهيهوشمنديارتقامنظوربهافتهیساختاريهاهیروبهبودواستقرار

،خدماتۀارائ
وجوهنیتأميبراموجودمختلفامکاناتشناختوبازاربهیدسترستیقابلیابیارز،
آنهاازکیهربهاتکاۀدرجویمالنیتأممنابعتمرکززانیمشیپاویبررس،

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

،بانکخدماتومحصوالت
یبازرسلیقبازیکنترلامورانجام،
هاآنۀارائازقبلدیجدخدماتیسنجامکان،
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ارزنرخنوساناتسکیر- 4- 4-2
يهایبدهبامتناسبيارزییداراجادیامانندیمختلفيهاروشازاستفادهباارزنرخنوساناتپوشش

،يارز
روزانهصورتبهيارزبازتیوضعکنترلومحاسبه،
يمرکزبانکدستورالعملبراساسيارزبازتیوضعمجازحدودتیرعا،
خطرمعرضدرارزشمقدارشیپاويریگاندازه)VaR(ارزنرخراتییتغ،
کهییهاپولیاحتمالریتسعتیقابلوارزيبازارهابهیاحتمالیدسترسمورددرجامعیابیارز

،کندیمتیفعالهاآنبرحسببانک
گریدارزبهارزکیازیمالنیتأممنابعرییتغامکانمورددرمختلفيوهایسنارنیتدو،
ارزيهانرخيبراممکنيوهایسنارازیفیطنیتدوویطراح،

ییاعطاالتیتسهنرخراتییتغسکیر- 5-2-4
شیافزامنظوربهالتیتسهوخدماتۀارائدرمعتبرانیمشتروماندگاريوکارهاکسبییشناسا

،ییاعطاالتیتسهازمناسبسهم
ياعتبارسبدمستمرتیریمد،
ياعتبارسکیرشیپاوکنترلستمیسازاستفاده،
ياعتباريبندرتبهیداخلستمیسازاستفادهباانیمشتريبندرتبه،
سنجش(بانکيدرآمدهابرییاعطاالتیتسهسودنرخراتییتغریتأثزانیمشیپاویبررس

،)يدرآمددگاهیدازسودنرخسکیرتیموقع
درراتییتغیابیارزقیطراز)ییدارااقالمازیجزئعنوانبه(ییاعطاالتیتسهتیموقعرییتغیبررس

دگاهیدازسودنرخسکیرتیموقعسنجش(سودنرخرییتغۀواسطبهییاعطاالتیتسهیفعلارزش
،)ياقتصاد
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نیگزیجامحصوالتوخدماتبهانیمشتراقبالسکیر-2-4- 6
وخدماتۀارائدريمداريمشتربرتأکید وانیمشترتیرضاحفظوجلبقراردادنسرلوحه

،محصوالت
ۀارائدرآنجینتاازاستفادهويادوارصورتبهانیمشترتیرضاسنجشوبازارقاتیتحقانجام

،خدماتومحصوالتبهتر
ۀصحنازیآگاهمنظوربهرقباتوسطارائهموردخدماتومحصوالتتنوعوتیفیکمستمرشیپا

،لزومصورتدریمقتضاقداماتانجامویرقابت
متنوعوکاملمحصوالتوخدماتۀارائدراهتمام،
موضوعبامرتبطيهابخشایبخشبهآنجینتابازخوردوانیمشتراتیشکاتیریمد،
يمشترباارتباطتیریمدۀنیبهومؤثراعمال،

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

،وارداتوصادراتساختن
دربحرانبامقابلهبراي(یخارجيهاشرکتوهابانکریسابابانکیالمللنیبارتباطاتحجمکنترل

،)بروزصورت
اطالعاتتیشفافيارتقاویشرکتتیحاکماصولبهيبندیپا،
نیقوانبامطابقتجهتبانکيقراردادهاوضوابطها،دستورالعملیمیدایروزرسانهبواصالح

،کشوردیجد
ويارزبخشدرخصوصاًیالمللنیبيبانکدارنیقوانبایمیدامطابقت ،
2باليرهنمودهايسازادهیپجهتدرتالش.

يتجارسکیر-4- 8-2
رهیغويمشترمداركکنترلق،یدقتیهواحرازجهتمدرنیکنترليهاستمیسازاستفاده

اشتباهاتایو)تقلبويکالهبردارازيریجلوگويمشترتیصالحقیدقصیتشخجهت(
،تاثیرگذار

شهرتواعتمادخطراتکاهشيبرابانکداخلدرسوءاستفادهواختالسازيریجلوگ،
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کاهشNLPکشورسطحدرياعتباریبومخاطراتازيریجلوگيراستادرها،
التیتسهياعطاهنگامگریديهابانکدرهاآنسوابقوانیمشترۀترازنامقیدقلیتحلوهیتجز

،مواردریساو
سکیروقوعازيریجلوگجهتجهانياقتصادتیوضعوبازارطیشرایمیداوقیدقلیتحل

،بانکدريگذارهیسرماکاهشازيریجلوگويتجار
یبانکبازارازبانکسهموکشوریبانکستمیسبهدیجديرقباورودکنترلورقبایمیداشیپا

،يجار
وداردراهاآندريگذارهیسرماوورودقصدبانککهيدیجديبازارهاقیدقۀمطالع ،
مانندمهم،اطالعاتينگهداريبرادورراهمرکزچندایکیجادیاbackupيهاستمیساز

وقوعهنگامدراطالعاتهیکلدادندستازخطرازيریجلوگمنظوربه(ITاطالعاتآوريفن
.هکرهاحمالتو)یعیطبحوادث

ینگینقدسکیر-9-2-4
یبدهـییداراتیریمدۀتیکملیتشک،
نقديهاداراییازیمناسبسطحينگهدار،
یبحرانطیشرادرهاسپردهخروجازيریشگیپوبازارکنترلجهتهاسپردهیمیداشیپا،
سپردهمنبعکیيروتمرکزرساندنحداقلبهوهاسپردهانواعدرتنوعجادیا،
درآمدزامنبعنینقدترعنوانهبهابانکنزديگذارسپرده.
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کیاستراتژماتیتصماتخاذلزوم:بانکتیفعالموانعوهاتیمحدود-5
موانعوهاتیمحدود

.بودسیتأسدورةمشکالتبهمربوطتنگناهاوهايدشوارعمدةبانکفعالیتنخستسالۀیکطی:الف
ویمبانازياپارهدربارةسهامدارانندگانینماوینظارتمراجعۀقیسلودگاهیداختالفجمله،از

آوردةتیوضع،يدبانکيجوزهامصدوريبراناظريهامقاماولیۀاحتیاطآنپیدرو،بانکمستندات
ره،یمدهیأتبیترک،يدارسهامبیترکبانک،ۀاساسنامس،یتأسدورانيهانهیهزن،ؤسسامرنقدیغ

.ندبودمسایلاینجملۀاز...،هیسرماشیافزا
مؤسسان،غیرنقدهايآوردهازثبتیپالكهفتانتقالنظیراقداماتیمجموعهپیدر،دورهآندر

باآنانطباقوبانکاساسنامۀاصالحتأسیس،هايهزینهبهبانکقانونیبازرسمستقلرسیدگی
وقوانینباآنکاملانطباقوبانکداريسهامترکیباصالحبهادار،اوراقوبورسسازماننمونۀاساسنامۀ

منظوربهبانکمدیرةهیأتاعضايترکیباصالحمالکان،گسترةمنظرازاساسیقانون44اصلمقررات
بانک،سرمایۀافزایشانجاموشغل،یکازبیشتصديمنعقانونباآنانحضورمغایرتشائبۀرفع
قیسالۀهممنظرازيدبانککهايگونهبهشدهدگرگونشدتبه،اولیهدورةبهنسبتبانکتیوضع

.دیگردقانونمندوشفاف
برتریخصوصبانکچندزمرةدرتیفعالنخستسالپنجدرتابودهآنيدبانکنینخستيگذارهدف
بهلینا،ام.استیافتنیدستکاملطوربه،موجوديهاتیظرفبهتوجهباهدف،نیا.ردیگقرارکشور

تحققجملهازيودیقدیگرسويازواقتصاديکالنباثباتفضايوجودمستلزمسوییازمقصودنیا
:استریزمواردوشروط

.باشدیخصوصبخشنگرشدیبابانکيگذاراستیسوکالنماتیتصمبرحاکمنگرش-
.ردیگقراررهیمدهیأتاریاختدر،یخصوصبخشیرقابتنگرشباالزمامکاناتواراتیاختابزارها،-
.باشدبرخوردارثباتازهايگذاراستیسراستا،نیهمدر-
.شودجادیاتیریمدثبات،بانکدریشرکتيراهبروتیحاکماصلتیرعابا-
،تجارتقانونموضوعیقانونيهانظارتاعمالضمنآنانندگانینماوعمدهسهامدارانراستا،نیهمدر-

واهدافدريبازنگرنباشد،سریمآنازیبخشایوباالمواردتحققامکانچنانچه.کنندتیحمابانکاز
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ضرورتبانک،سهامدارانورانیمدامکاناتچارچوبدرآن،يهاتیمأمورفیتعربازوبانکياستراتژ
.ابدییم

مشکالت ازیناشیحواشموضوعنمود،یتلفتیمحدودعنوانبهتوانمی1392سالدرآنچه:ب
ازيمحدودتعدادتوسطپولبازارهايمجموعهتوافقاتقیدقتیرعاعدم،سیاسی و اقتصادي کشور

يمواردتینهادر وبازارتیوضعبهتوجهبدونناظرمقاماتطرفازیمنطقهايتیمحدودجادیاآنان،
.بودخواهدیهیبدهمروشیپيهاسالدرآنحضوروداشتهوجودحالوگذشتهدرعمدتاًکهاست 

بانکیآتيهابرنامه-6

تمامازاستمصمم،یقانونمصوباتومقرراتکاملتیرعاضمننانهیبواقعینگاهبايدبانک
درمقرراتونیقوانيریگشکلندیفرآبرمثبتياثرگذاريبراخودیکارشناسویتیریمديهاتیظرف

یتیفعالبسترآنموازاتبهودینمااستفادهیخصوصيبانکداریقانونومشروعحقوقحفظجهت
یآتيهاامهبرنترینمهمرئوس.دینمالیتعدياقتصادطیمحراتییتغباانطباقدرراخودیآتيهابرنامه
:استریزشرحبهبانک

،شعبۀتوسعبه نگاهباکشورسطحدربانکيهاتیفعالگسترش- 6- 1
،یبانکدیجدخدماتومحصوالتيسازادهیپویطراح- 6- 2
ایجاد زیر ساخت هاي الزم و افزایش حجم عملیات ارزي - 6- 3
،سکیرتیریمدبهتوجه- 6- 4
،یخارجيهابانکازمناسبياعتبارخطوطاخذ- 6- 5
،معتبريهابانکبامؤثريهمکارویخارجشعبجادیاقیطرازیالمللنیبيبازارهابهورود-6-6
،يمرزبرونيهاشبکهبهاتصالوهاکارتانواعۀشبکگسترش- 6- 7
،عیسررشدتیقابلبايگذارهیسرمايهاطرحییشناساوهیسرماۀیاوليبازارهابهورود- 6- 8
بانکداري(یخدماتۀمجموعبستهکیقالبدریحقوقاشخاصازیموردنخدماتانواعۀارائ- 6- 9

،)شرکتی
،یبانکمشابهمحصوالتریساوسپردهیگواهصدور-10-6
،تیریمدوسازمانيارتقامنظوربهیشرکت)يراهبر(تیحاکميسازوکارهااستقرار-11-6
، وکشوريبانکدارنظامعرفبامتناسبهاشرکتۀشبکجادیا-12-6
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بانکداري(یخدماتمجموعۀبستهکیقالبدرحقیقیاشخاصازیموردنخدماتانواعارائۀ-13-6
.سرمایهومدیریت)اختصاصی

هاي سخت افزاري و نرم افزاري با هدف گسترش کیفی و کمی خدمات بانکی در ایجاد زیرساخت-14-6
هاي بانک شبکه شعب و شرکت

سودمیتقسشنهادیپ-7
وتنگاتنگرقابتبهتوجهبا.استبانکفعالیتالسچهارمینعملکردمربوط بهیمیتقدگزارش

سهملیتحصبهریناگزيدبانککهجاآنازواست،انیجردرکشوریبانکویپولبازاردرکهیکینزد
يسودآوروها،تیفعالۀتوسعرقابت،دربانکۀیسرماۀیپاکهنیابهتیعناباواست،بازارازمناسب

نییتعنکهیابا توجه بهومربوطهمقرراتونیقوانتیرعابابانکةریمدهیأتدارد،ییسزابهنقش
در اختیار صاحبان به عنوان سود تقسیمی )اندوخته قانونی% 15پس از کسر ( ،بخشی از سودقیدق

. ، به تبعیت از تصمیمات مجمع اقدامات اجرایی الزم را انجام خواهد دادمحترم سهام است

جلسهدستورخصوصدريگیرتصمیم-8
خواستدرمجمعدرحاضردارانسهامژهیوهبو،محترمدارانسهامیتمامازتشکربابانکةریمدهیأت

هیأتعملکردخصوصدرنظراظهارشامل(جلسهدستورمواردبهراجعيریگمیتصمضمندکنیم
ساليبراتجارتقانون129مادهمشمولمعامالتذیتنفنیهمچنویمالهايصورتبیتصو،رهیمد
یمالساليبرابانکراالنتشاریکثيهاروزنامهویقانونبازرسوحسابرسانتخابگزارش،موردیمال

محوريهدفتحققورهیمدهیأتبهبانکاموربهترهرچهةادارةدربارراستهیبايرهنمودها،)يجار
.فرمایندارائهآفرینیارزشخصوصدربانک

يدبانکةریمدهیأت


