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 :ت مدیره و مدیرعامل اپیام هی

به سهامداران ارجمند خداوند بزرگ را شاكریم كه بار دیگر فرصتی دست داد تا كارنامه مثبت بانک دی را در گزارش پیش روی 

 . میم نماییتقد

شد مگر با سعی و تالش خالصانه همکاران متعهد و متخصص، اعتماد مشتریان گرامی و همراهی بی تردید این توفیق حاصل نمی

دانیم بنابراین وظیفه خود می .اندسهامداران گرانقدر بانک كه با حضور مستمر و موثر خود، ما را در مسیر موفقیت بانک حامی بوده

 .ی خالصانه خود را از همه عزیزان اعالم داریمسپاس و قدردان

و با وجود اینکه پنجمین سال  هرا در شرایطی گذراندیم كه تحریم ها و محدودیت ها همچنان بر اقتصاد كشور استمرار داشت 3131سال 

به شرح رئوس  های مختلفرا از جنبه با در نظر گرفتن شرایط رقابتی فشرده بازار توانستیم نتایج مثبتی ،را سپری می نماییمفعالیت بانک 

 .به دست آوریم ذیل

در سالی كه گذشت بیشترین تالش مدیران و كارشناسان بانک در بهبود كمی و كیفی محصوالت و خدمات و ایجاد آمادگی برای 

ه كه نشان از تالش و های عملکردی بانک بودارائه خدمات مطلوب و متنوع و متناسب با نیازهای مشتریان و همچنین ارتقاء شاخص

 .تجربه همکاران دارد

 : توان به شرح زیر برشمردرا می 3131برخی از دستاوردهای مهم و اساسی بانک در سال 

  درصد نسبت به سال  87عالوه بر پرداخت سود سهام سهامداران بانک برای سال مالی قبل، سود هر سهم نیز به میزان  3131در سال

 . استافزایش داشته  3132مالی

 میلیارد ریال در پایان سال   78،318های مشتریان نزد بانک به مبلغ   ، میزان سپردهعتماد عمومی و تثبیت موقعیت بانکبا جلب ا

  . دهدرا نشان میدرصد نسبت به سال گذشته  13كه رشدی بالغ بر  رسیده است  3131

  درصد افزایش داشته است 383الی قبل حدود نسبت به سال م 31میزان تسهیالت اعطایی بانک در پایان سال.  

  نیز از دستاوردهای مهم بانک بوده است 3132حقوق تا پایان سال وعملکرد مالیات مفاصاحسابتسویه و . 

  تاسیس شد 3131مركز مطالعات بانکداری اسالمی بعنوان یکی از واحد های علمی و كاربردی بانک دی در سال. 

  لی مرحله دوم در چارچوب المل بین بانکداری عملیات انجام و ارزی خدمات ارائه،  ایران اسالمی یجمهور مركزی با مجوز بانک

های ارزی  نامه ، بروات اسنادی، صدور ضمانت(وارداتی و صادراتی )از جمله اعتبارات اسنادی های ارزی  مقررات و دستورالعمل

 . توسط بانک دی برای مشتریان فراهم شد

  333در چهارمین دوره جایزه مدیریت سالمت اداری، در بین ، بنگاه اقتصادی پیشرو در حوزه سرمایه انسانی به عنوانبانک دی 

 .دریافت كردجایزه پیشروترین سازمان در حوزه سرمایه انسانی را ، بنگاه اقتصادی، سازمان خدمات عمومی و بانک 

 نامه كیفیت بانک دی موفق به دریافت گواهی ISO 33332:2331 ر بخش مدیریت رسیدگی به شکایات شدد .ISO20001 

شود كه با  مندی مشتریان است، این استاندارد باعث می ریزی در جهت رضایت المللی برای مدیریت و برنامه چارچوبی بین

 .گیرنده در مسیر مشتری مداری حركت كند بندی نیازهای مشتریان، مجموعه گواهی طبقه



 

  نشان به عنوان نخستین بانک ایرانی موفق به دریافت ،انمندسازی منابع انسانینفرانس تودر هشتمین كبانک دی B  منابع رهبری 

 European)  اروپا از سوی آكادمی مدیریت منابع انسانی( European HR Leadership Award  2331) اروپا انسانی

HR Management Academy )شد. 

  این سیستم با پوشش كامل فرایندهای  .الب عظیمی در بانک دی ایجاد نمودانق ،جایگزینی سیستم بنکو بجای سیستم بانکیران

بانکی منطبق بر دستورالعملهای بانک مركزی و قوانین اسالمی، بانکها و موسسات مالی را از طریق یک شبکه اطالعاتی به پایگاه 

 تجاری، بانکداری با مرتبط های حوزه بر عالوه و نمایدمی متصل  بانک  متمركز  های مشترک و یکپارچه به صورتداده

ها، حوزه های ریسک، سیستم سایر با ارتباط طریق از تواند می خصوصی بانکداری و شركتی بانکداری اسالمی، بانکداری

 .كانالهای ارتباطی بانکی، سیستمهای ارزیابی بانکی و سیستمهای بین بانکی را پشتیبانی نماید

 شركت برتر و بزرگ كشور برگزار شد بر اساس  833های برتر ایران كه با حضور  شركتبندی  در هفدهمین همایش رتبه

 .دائز رتبه اول به لحاظ رشد فروش شح 3132اطالعات سال مالی 

  بانک دی در نخستین حضور خود در فرآیند ارزیابی مدل تعالی سازمانی در دوازدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی كه بر

وری و منابع انسانی و همچنین با مشاركت جمعی از  از سوی سازمان مدیریت صنعتی و مركز مطالعات بهره EFQM اساس مدل

 . دش« تقدیرنامه دو ستاره»نخبگان دانشگاهی، اقتصادی و صنعتی برگزار شد، موفق به دریافت 

های بانک حاصل تالش امی این دستاوردها و موفقیتتردید تمها و اقدامات انجام شده بوده كه بیای از فعالیتموارد یاد شده نمونه

 .گیری از پشتوانه اعتماد و حمایت شما یاران همیشه همراه بانک بوده استجمعی همکاران و بهره

امید آن داریم كه در پرتو الطاف بیکران پروردگار سبحان و با حضور فعاالنه شما عزیزان، بیشتر از گذشته در رشد و تعالی بانک و 

دست یابیم و بتوانیم رضایت مشتریان گرامی و سهامداران ارجمند را  ،های روشن چشم دوخته استقق اهداف واالی آن كه به افقتح

 .بیشتر از پیش حاصل نماییم
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3131  3133 

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

   

 357,659,9 درآمد مشاع از تسهیالت اعطایی
 

1561351,1  35713581, 

 ,6589,583 سایر درآمدهای مشاع
 

,37113193  33,1,311, 

 335938,617 درآمدهای غیرمشاع
 

33,933631  337393331 

 (365,3,5933) سود علی الحساب سپرده ها
 

(338,8391,)  (151,73913) 

 15,335376 سود خالص سال 
 

35,635,3,  331193733 

   (:میلیون ریال)اطالعات وضعیت مالی در پایان سال ( ب
   

 ,31651,7569 جمع داراییها
 

7,583,5663  ,3369933,3 

 ,65191533, جمع تسهیالت اعطایی
 

13577951,3  3,57,15176 

 ,135338511 جمع سرمایه گذاریها
 

6596657,1  ,33883,,7 

 6599,5,69 جمع داراییهای ثابت مشهود
 

6573,5663  1369,3,13 

 6683113.,7 جمع سپرده ها
 

6,36133,83  115,7,5,31 

 ,31753815,7 جمع بدهی ها
 

9951175,13  ,133893363 

 38883888, سرمایه 
 

,38883888  ,58885888 

 753,65833 جمع حقوق صاحبان سهام 
 

6599953,7  63,633338 

   ( :درصد)نرخ بازده ( پ
   

 3,,13 نرخ بازده داراییها
 

%131,  1393 

 1,3713 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
 

%113,1  133,3 

   :اطالعات مربوط به هر سهم ( ت
   

 388838883888, ی مجمع تعداد سهام در زمان برگزار
 

,388838883888  ,588858885888 

 11, ریال-پیش بینی سود هر سهم 
 

196  188 

 33, ریال-سود واقعی هر سهم 
 

133  1,7 

 33, ریال-سود تقلیل یافته هر سهم 
 

133  137 

 13383 ریال-آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تائید گزارش
 

3373,  3513, 

 33613 ریال-هم ارزش دفتری هر س
 

331,,  3313, 

      

   :سایر اطالعات ( ث
   

 7, تعداد شعب استان تهران
 

,7  17 

 11 تعداد شعب سایر استانها 
 

11  11 

 33 تعداد شعب در حال تجهیز یا اخذ مجوز
 

33  18 

 ,3338 (نفر)تعداد کارکنان پایان سال 
 

331  

 

9,3 
 

 

 
 

 
   



 

 گزیده اطالعات شرکت اصلی

 
3131   3131  3133 

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

   

 ,,38511956 درآمد مشاع از تسهیالت اعطایی
 

133333176  35713581, 

 11,,658,9 سایر درآمدهای مشاع
 

631913113  35,,85718 

 65,3,5681 درآمدهای غیرمشاع
 

336793176  3511,5331 

 (,365,3,581) سپرده هاسود علی الحساب 
 

(3389,31,1)  (151615368) 

 ,15137519 سود خالص سال 
 

351,356,3  333,,3,7, 

 (:میلیون ریال)اطالعات وضعیت مالی در پایان سال ( ب
  

   

 33958175331 جمع داراییها
 

975,385399  ,1586,5617 

 7531,5133, جمع تسهیالت اعطایی
 

113,,73789  3,57,15137 

 ,15,11518 جمع سرمایه گذاریها
 

15,,35818  356115871 

 5137,,58, جمع داراییهای ثابت مشهود
 

,53865131  13,733113 

 ,7,531,5,1 جمع سپرده ها
 

6,33,133,1  11578,5,,, 

 ,3835873539 جمع بدهی ها
 

9357,3563,  1639,63316 

 58885888, سرمایه 
 

,38883888  ,58885888 

 953,95919 وق صاحبان سهام جمع حق
 

656,35161  631893981 

 ( :درصد)نرخ بازده ( پ
  

   

 13,3 نرخ بازده داراییها
 

13113  ,3313 

 113713 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
 

1837,3  18393 

 :اطالعات مربوط به هر سهم ( ت
  

   

 388838883888, تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع 
 

,388838883888  ,588858885888 

 68, ریال-پیش بینی سود هر سهم 
 

198  336 

 78, ریال-سود واقعی هر سهم 
 

198  1,7 

 78, ریال-سود تقلیل یافته هر سهم 
 

198  139 

 13383 ریال-آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تائید گزارش
 

3373,  3513, 

 33,33 ریال-ارزش دفتری هر سهم 
 

33113  33161 

 :سایر اطالعات ( ث
  

   

 7, تعداد شعب استان تهران
 

,7  17 

 11 تعداد شعب سایر استانها 
 

11  11 

 33 تعداد شعب در حال تجهیز یا اخذ مجوز 
 

33  18 

 ,31 تعداد کارکنان پایان سال 
 

9,1 
 

693 
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 تحوالت اقتصادی ایران و جهان  1

 مقدمه  1.1

 و كسب به آن در سازمان كه است محیطی شناخت سازمان، آینده های گذاری هدف و ها تژیاسترا تعیین در ها گام ترین مهم از یكی

 كه است واضح. است سازمان روی پیش تهدیدهای و ها فرصت تعیین برای مهمی بسیار زمینه پیش شناخت، این.  پردازد می كار

. است متفاوت مختلف، های سازمان بر متغیرها این از دامك هر گذاری اثر میزان و گذارند اثر ها سازمان بر بسیاری محیطی متغیرهای

  .است برخوردار باالیی اهمیت از سازمان، همان منظر از سازمان؛ پیرامون محیطی متغیرهای از كدام هر بررسی رو این از

 دیگر همانند ست،ا فعالیت حال در كشور اقتصادی تالطم پر محیط در كه و جویای افتخار جوان بانك یك عنوان به دی، بانك

 مدون برنامه یك اساس بر از محیط پیرامون و رقابتی خویش است، بدین روی و كامل و جامع یشناخت مندنیازپیشرو  یها سازمان

محیط بیرونی و تدوین گزارشهای تحلیلی از عرصه پیرامونی را در دستور كار قرار داده تا با شناخت  رصد ،شده تعیین پیش از و

 . ی باز به مسیر ارزش آفرینی در جاده سرآمدی بپردازدكامل و چشمان

 و كتئوری تحقیقات باشند، داشته ها بانك بر توانند می اقتصادی كالن متغیرهای كه اثراتی و اقتصادی محیط تحلیل در خصوص

 مربوط های بحث ،داد ارقر تاثیر تحت چیز هر از بیش را پول بازار فضای 7393سال  در آنچه اما. است گرفته صورت بسیاری عملی

 به و اقتصادی فضای بر هسته ای مذاكرات مهم اثرات و بانكی سیستم معوقات موضوع بانكی، سود نرخ نقدینگی، رشد روند به

 . است كشور های بانك خصوص

 کنترل رشد نقدینگی 1.1

و در  7393سال  در نقدینگی شدر نرخ كاهش. بود 7393در سال  پول بازار رویدادهای ترین مهم از یكی نقدینگی رشد كنترل

 درصد 44 به درصد 34 حدود در نرخی از نقدینگی رشد. است توجهی قابل دستاورد ،بود روبرو بودجه كسری با دولت كه شرایطی

نكرد، كما اینكه مباحث  ایجاد پولی ریشه از ها قیمت جهش برای شرایطی خود خودی به نقدینگی رشد مقدار این و رسید سال در

 مساله فصل و حل برای مثبت انداز چشم به توجه با اماداد  ها تمامی معادالت اقتصادی را تحت الشعاع قرار می ط به تحریممربو

 پشتوانه بدون اسكناس چاپ به نیاز دولت المللی، بین بازارهای در ایران شده بلوكه ارزی منابع از برداشت پذیری امكان و ای هسته

 .تا پایان سال ادامه یافت پیدا نكرد و روند نزولی رشد نقدینگی نقدینگی رشد آن تبع به و

این مساله . به منظور كنترل رشد نقدینگی و در نتیجه كنترل تورم؛ دولت بر اصلی ترین عامل اثر گذار یعنی پایه پولی تمركز نمود

 : در نمودار زیر قابل بررسی است

 



 

ی | 2 د ک  ن ا ب  
 

 :نمایید ه پایه پولی را نیز مشاهده میدر نمودار زیر، رشد هر یک از اجزای تشکیل دهند

 
بانك مركزی توانست با كمك انتظام . بود 7393ترین عامل در رشد پایه پولی در سال  ها به بانك مركزی، مهم رشد بدهی بانك

پایه ایجاد شده در سیستم پولی دولت، بدهی های دولت به بانك مركزی را كنترل نموده و همچنین سایر عوامل تشكیل دهنده 

مركزی   های خصوصی به بانك در میان روند بدهی بانك ها به بانك مركزی، رشد بدهی بانك. پول را نیز تحت كنترل خود درآورد

 .های دولتی به بانك مركزی در روندی معكوس قرار گرفت رو به افزایش نهاد در حالی كه بدهی بانك  7393در سال 

 

 بانکی سود نرخ 1.1

 گذاری سرمایه با كه است بهره نرخ متغیر گذاری سرمایه برای گیری تصمیم در مهم های متغیر از یكی تصادی،اق های نظریه اساس بر

 مورد مالی منابع گذاران سرمایه. شود می گذاری سرمایه( افزایش) كاهش موجب بهره نرخ( كاهش) افزایش یعنی دارد؛ معكوس رابطه

 واقع در شخصی آورده محل از مالی تامین هزینه. كنند می تأمین استقراض و صیشخ آورده منبع دو از كلی طور به را خود نیاز

 مالی تأمین هزینه. آورد دست به ها آن بازده محل از ها دارایی انواع از یكی خرید با توانست می گذار سرمایه كه است هایی درآمد



 

ی | 3 د ک  ن ا ب  
 

 بازار به مراجعه گذاری سرمایه برای نیاز مورد وجوه تأمین های راه از دیگر یكی البته. است استقراض بابت پرداختی بهره استقراض

 برای تصمیم در نیز دیگری عوامل گذاری سرمایه وجوه تأمین هزینه بر عالوه. خواهد بود سهام فروش طریق از سرمایه

 های روش تولید، در نینااطمینا و ریسك بخش، هر در گذاری سرمایه سودآوری: از عبارتند ها آن از برخی كه مؤثرند گذاری سرمایه

 .مالكیت مقررات و قوانین سیاسی، و ای منطقه شرایط مالی، منابع به دسترسی

 یعنی است؛ محور بانك استقراض، بازار ،و محدودیت های آن سرمایه بازار عدم توسعه دلیل به ایران اقتصاد مانند هایی اقتصاد در

 كنندگان عرضه) كنندگان انداز پس با مستقیم ارتباط برقراری امكان خود نیاز مورد مالی منابع تأمین برای گذاران سرمایه و ها بنگاه

  رسمی، بازار در گذاران سرمایه برای منابع تأمین محل تنها لذا. ندارند را قرضه اوراق یا سهام فروش طریق از( استقراض قابل وجوه

 غیررسمی، بازار گذاران سرمایه برای ممكن گزینه تنها كنند، تأمین را آنها نیاز مورد وجوه نتوانند بانكها اگر و خواهند بود بانكها

 باال گذاری؛ سرمایه برای مالی متغیرهای ترین مهم از یكی عنوان به بانكی بهره نرخ كه شرایطی تحت. است بیشتر بهره با استقراض

 ركود دچار اقتصاد آورند، دست به خود سرمایه ههزین با متناسب بازدهی خود گذاری سرمایه از نتوانند كنندگان تولید و ،باشد

 .داد نخواهد نشان دهد نمی پوشش را سرمایه هزینه حتی آن، بازدهی كه تولیدی برای تمایلی كننده تولید كه چرا. گردد می

 روند بر انتظار اینكه با 7393سال در اما. باشد سود كننده تعیین باید آتی سال تورم نرخ است آمده قانون در كه آنچه اساس بر

 این به باید البته. كرد طی را افزایشی روندی نانوشته، رقابت یك در بلكه ننمود پیدا كاهش تنها نه بانكی سود نرخ بود، تورم نزولی

 سود نرخ عبارتی، به. است برعكس علیت جهت بلكه كنند نمی ظیمنت تورم با را سود نرخ سالم، اقتصاد یك در كه شود اشاره نكته

 اقتصاد كه شرایطی در. است شده درك معكوس طور به قاعده این ایران در اما. است تورم نرخ بر گذار اثر و گذاری سیاست زاراب

 شده تبدیل كار و كسب روش یگانه به ها بانك جمله از مالی موسسات توسط نقدینگی جذب است نقدینگی كمبود دچار كشور

 نظارت كه مجاز غیر موسسات وجود و داشتند نقدینگی بیشتر هرچه جذب برای جذاب پیشنهادات ارائه در سعیها   واسطه. است

 .نمود دشوار بسیار ها بانك برای را كار شود، می انجام آنها بر پایینی بسیار

 بانکی سیستم معوقات 1.1

 وصول در نهادها از بعضی جدی عزم نبود. بود ای كننده نگران بسیار بحث ،7393در سال  بانكی سیستم در معوقات افزایشی روند

. بنابر یك روایت و گاه تا دو برابر این عدد از روایتی دیگر شود یتومان میلیارد هزار94 موجب رقم خوردن عدد معوقات   معوقات

 دو یا یك عرض در. است كشور های بانك در سنجی اعتبار سیستم و تسهیالت اعطای نحوه ،معوقات مقدار توسعه در اصلی عامل

 اینكه به توجه با. است نشده ایجاد بانكها در تسهیالت ارائه نحوه یا و سنجی اعتبار سیستم در بنیادی تغییرات گونه هیچ اخیر سال

 تغییر بدون معوقات افزایشی روند نشود رونق وارد كشور اقتصاد كه زمانی تا ندارد، وجود تحوالت گونه این برای تصوری قابل افق

 تسهیالت در اما است گیرنده وام مشكل وام اقساط پرداخت كوچك های وام در ،ن نانوشته ای می گویدقانو. ماند خواهد باقی

 با را بانك پولی گردش بزرگ، وامهای بازپرداخت عدم چون. است بانك مشكل مشتری، توسط تسهیالت اقساط پرداخت بزرگ

. است دلیل همین به كنند می پنهان را معوقات آمار خود، نمشتریا بدهی استمهال با كشور های بانك اینكه. كند می روبرو مشكل

 معوقات كاهش برای روشنی راه مدت، كوتاه در و است اقتصاد به رونق بازگشت بانكی شبكه معوقات افزایشی روند در تغییر راه تنها

 .باشد رگذا اثر شدت به مساله این بر تواند می ای هسته مذاكرات روند اما. ندارد وجود ها بانك در

 کشور اقتصاد بر آن اثرات و ها تحریم بحث 1.1

و پیگیری مذاكرات جهت رفع آنها  ها تحریم موضوع تحت تاثیر قرار داد 7393، كه اقتصاد كشور را در سال دیگر مهم بسیار عامل

 اروپا مالی موسسات و ایرانی های بانك میان مالی مبادالت ممنوعیت لغو و سوئیفت مجدد گشایش ارزی، های  فعالیت گسترش. بود

 خصوص در المللی بین نظرهای اختالف گرفتن باال با. از گره هایی كوری است كه نظام اقتصادی و بانكی كشور را دچار بحران نمود

 در ایران مركزی بانك سوئیفت سیستم كشور رسمی اداری ساعت پایان در 739۱ اسفند 41 شنبه روز ،ایران ای هسته مسائل
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 هزینه وجود این با اما نكرد، متوقف را ایرانی بانكهای المللی بین مراودات ها تحریم چند هر. شد قطع اروپایی های متحری راستای

 سوئیفت خدمات از محروم های بانك از برخی اگرچه. شد تحمیل كشور بانكی سیستم كل بانكی و ارزی عملیات بر زیادی های

 دادستانی گزارش طبق یا بپردازند پول انتقال به چین و تركیه  دبی، در خود تایانهم از فكس و تلفن خطوط اجاره با توانستند

 عالوه. گرفت می صورت فراوان هزینه و كندی با برایشان كار این اما ،دهند قرار انتقال واسطه را ایرانی نشده تحریم های بانك تركیه

 نیز شده تحریم های بانك با بانكی كارهای سایر انجام از كرد وادار را بیغر های بانك ایرانی، های بانك علیه  تحریم حكم صدور این، بر

 .كنند خودداری

 . ها را شدیدا تحت تاثیر قرار داد بانك 7393این مساله در سال 

 ..4۱ منفی بازدهی و نبود خوب آن در بورس عملكرد كه سالی .كننده ای را سپری ننموددوره امید وار 7393در سال  سرمایه بازار

 .آورد ارمغان به سهامداران برای را درصدی

 
 :از عبارتند شد 93 سال در كل شاخص درصدی 47 ریزش باعث كه دالیلی جمله از

 

 ای هسته مذاكرات نتیجه از گران معامله بالتكلیفی 

 بانكی سود میزان افزایش 

 صنایع برخی دهی سود میزان بر ها تحریم گذاری تاثیر 

 نفت جهانی قیمت كاهش 

 نوسانگیری تكنیك به گران معامله رویكرد ییرتغ 

 بازار نقدینگی كاهش و سهامداران خروج 

 19۱73 شاخص برای رقم باالترین. بود منفی روز 742 و مثبت معامالت روند روز 771 معامالتی روز 427 از 93 سال در همچنین

 .گردید ثبت واحد 37433 ترین پایین و واحد

 مساله این. بود خواهد جهانی نفت بازار در خود سهم و جایگاه بازیابی دنبال به ایران ها، تحریم اهشك و نامه توافق امضای از پس

 كمی مقدار و حجم شده حاصل های گشایش با هرچند رو این از. شد خواهد منجر نفت قیمت كاهش به عرضه، افزایش با خود

( دولت سوی از خوراك قیمت ریسك كنار در فروش، قیمت ریسك اب موسسات این اما یابد، می افزایش نفتی های فراورده صادرات

 .بود خواهند روبرو

 تاثیر اینكه ضمن. باشد همراه مثبت تعدیالت با نیز ها شركت 92 ماهه 9 و ماهه 3 ای دوره میان های گزارش است ممكن بنابراین

 .شد خواهد نمایان بورسی های ركتش 94 سال بودجه روی بر آن شدن نهایی صورت در توافق این بنیادین و اصلی

 سوی از و بازار این بودن تر شونده نقد و سرمایه بازار پیشتازی به توجه با. سال ركود مسكن بود 7393سال  مسكن، بازار مورد در

 كایشر با مشترك قراردادهای قالب در تولیدی فرایندهای در ای هسته فقاتو از پس مدت بلند و پایدار فرصتهای وجود دیگر

 وجود گذاران سرمایه برای كه مثبتی انتظارات از بخشی باید برسد، مسكن بازار به رونق اینكه برای كه رسد می نظر به خارجی،

 تنها كه است ضروری نكته این به توجه. شود ایجاد كشور در اعتبارات گردش در بهبودی دیگر سوی از و یابد تحقق بورس در دارد

 .است مسكن بازار دارد، را یابد می افزایش كشور شده بلوكه های دارایی ورود دلیل به كه ینگینقد جذب توان كه بازاری

 درصد 2۱ دیگر سوی از اما است، یافته كاهش درصد 3۱ حداقل 93 سال در مسكن تولید میزان كند می تایید رسمی های گزارش

 امالك معامالت ثبت سامانه های گزارش آخرین. است سیدهنر ساخت مرحله به هنوز 94 سال در شده صادر ساختمانی های پروانه

 داشته رشد درصد .. گذشته سال با قیاس در 93 سال ماه شهریور در كوچك های خانه فروش و خرید میزان كند، می تایید نیز

كه  كندمی تایید نهاد همین گزارش. است داشته كاهش درصد 2۱ تا 34 حداقل مسكن معامالت میزان تابستان فصل در اما. است

 مركز های گزارش دیگر سوی از. است بوده همراه نسبی رونق با مسكن معامالت ماه شهریور و ماه اردیبهشت در 7393در سال 
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 كسری میزان از تومان هزار 44۱ تنها و نداشته توجهی قابل رشد خانوارها خرید قدرت دارد تاكید همچنان مركزی بانك و آمار

 انداز پس با متوسط طبقه خانوارهای كه دهد می خبر نیز دیگر تحقیقی گزارش. است شده كاسته آنها مانیتو هزار 4۱۱ بودجه

 میزان حال همین در .كنند می پیدا را بزرگ شهرهای و تهران در خانه خرید قدرت سال 34 از پس خود ماهیانه حقوق سوم یك

 رود می انتظار و كند می كمك سازها و ساخت افزایش به رشد این .است بوده درصد 4.7 تنها نیز بهار فصل در مسكن بخش رشد

 .شود بازار چرخه وارد ملك بیشتری تعداد ركود از خروج های سیاست اجرای با همزمان و سال پایان تا

ا نرخ عدم نوسانات شدید ارزی و ثبات نسبی آن، به خصوص نزدیك شدن نرخ دولتی ب. به ثبات رسید 7393نرخ ارز نیز در سال 

 .آزاد دالر نشان از كنترل این بخش و جلوگیری از آثار تورمی آن در كوتاه مدت داشت

 

 
 

شود كه با برآوردهای انجام شده از سوی صندوق بین المللی پول  درصد برآورد می 3حدود  7393رشد اقتصادی كشور در سال 

دسترسی به منابع ارزی و تسهیل مبادالت بین المللی، ایران در  پیش بینی ها بر این اصل استوار هستند كه با بهبود. سازگار است

 :دهد نمودار زیر روند رشد اقتصادی كشور را نشان می. درصدی را تجربه كند 3الی  4.4سال جاری نیز رشد اقتصادی 
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 کلیاتی در مورد بانک  1

 معرفی و تاریخچه بانک 1.1

ها  این بانک، براساس قوانین و مقررات جاری كشور و بخشنامه. باشد ت خود میدر حال گذراندن پنجمین سال فعالیاكنون  بانک دی هم

های بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران، اساسنامة مصوب شورای پول و اعتبار بانک و همچنین مصوبات مجامع  و دستورالعمل

معامالت سهام، مجامع و اركان بانک به شرح  آخرین وضعیت اساسنامه، محل استقرار، سرمایه،. گردد عمومی و هیأت مدیره اداره می

 .شود زیر تقدیم می

 تاریخچه تاسیس بانک 1.1

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  37به استناد ماده ( شركت سهامی عام)بانک دی 

، قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس ماده واحده  3183و در چارچوب قانون پولی و بانکی كشور مصوب سال  3183فروردین 

-و ضوابط مربوط طبق مقررات بانک مركزی و قانون تجارت تشکیل و اداره می 23/3/3183قانون تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب 

 .شود

توسط بانک مركزی  صادره 38/2/73مورخ  13871/3173و شماره 21/32/3178مورخ  313231/78به موجب مجوزهای شماره 

 37/32/3173بهادار، درتاریخ اوراق وصادره از سازمان بورس  13/33/3177مورخ  33883جمهوری اسالمی ایران و مجوز شماره 

مجوز فعالیت . نزد اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غیر تجاری ثبت گردیده است 33123218831و شناسه ملی  181333تحت شماره 

مركز اصلی بانک . از سوی بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران صادر گردیده است 27/32/3173مورخ  13318/73بانک به شماره 

نماید كه اضافه می .باشدمی 18در خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ملت، مقابل سازمان مدیریت صنعتی، نبش خیابان پروین، شماره 

 .نزد شركت فرابورس درج شده است 33883با شماره ثبت  31/32/3133بانک دی در تاریخ 

 موضوع فعالیت 1.1

پولی و بانکی كشور، قانون عملیات بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط، مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و  بانک در چارچوب قانون

الزم، مجاز به انجام فعالیت  سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و با اخذ مجوزهای

 :های ذیل می باشد

 قبول سپرده .3

 صدور گواهی سپرده عام و خاص .2

 ارایه چک و خدمات مرتبط باآن طبق قانون صدور چک .1

 انجام عملیات بین بانکی .1

 انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوط .8

 واع ابزارهای پرداخت ارایه ان.1

 ، پرداخت ، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزیدریافت.8
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 ، انواع قبوض خدمات شهری ودایع نمایندگی به منظور جمع آوری وجوهانجام امور .7

 گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه .3
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 ترکیب هیات مدیره 1.1

به شرح ذیل بوده و تغییراتی نیز در تركیب ذیل ایجاد  رسمی كشوری هیأت مدیره بر اساس آخرین روزنامه آخرین تركیب اعضا

گردیده كه پس از تکمیل، انجام انتخابات داخلی و ثبت آن در روزنامه رسمی كشور، اداره امور بانک توسط هیـأت مدیره جدید انجام 

 .خواهد پذیرفت
 

 

 سمت  نماینده  نام شخصیت حقوقی

 رئیس هیأت مدیره  علی اكبر عرب مازار  (سهامی خاص)گذاری كشاورزی كوثر  شركت سرمایه

 عضو هیأت مدیره  محمد علی مورج  (سهامی خاص)عمران و ساختمان آیت مهر ایثارشركت 

 عضو هیأت مدیره  داریوش بذری  سازمان اقتصادی كوثر

 و عضو هیات مدیرهمدیر عامل   دهاحمد شفیع زا  بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 

 تعداد جلسات هیأت مدیره 1.6

 .جلسه هیأت مدیره در محل بانک برگزار گردیده است 11تا پایان اسفند ماه همان سال  ، تعداد  3131از ابتدای سال 

 سرمایه و سهام بانک ،ترکیب سهامداران  1.7

 23/32/3131كل سهامداران بانک دی در تاریخ  

 تعداد نفرات درصد داد سهمتع نوع سهامدار

 32 28.83 3،178،228،331 حقوقی باالی یک درصد

 327 1.11 131،178،331 حقوقی زیر یک درصد

 823،881 83.83 2،828،877،383 فرزندان شاهد و ایثارگران

 11،127 38.18 882،133،713 حقیقی

 811،322 333.33 8،333،333،333 كل
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 سرمایه بانک و تغییرات آن 1.8

  

 سهام بانک در فرابورس 1.9

هیأت  31/32/3173العادة بانک و در اجرای مصوبة مورخ  مجمع عمومی عادی به طور فوق 28/33/3173با عنایت به مصوبة مورخ 

در نهایت، نام بانک دی پس از . های اداری برای پذیرش سهام بانک در فرابورس در دستور كار قرار گرفت مدیره، اقدامات و پیگیری

 "دی"، با نماد (چهارمین شركت در بازار دوم)به عنوان بیست و سومین نماد معامالتی  31/2/3133كلیة شرایط پذیرش، از تاریخ  احراز

 .های بازار فرابورس ایران درج گردید در فهرست نرخ

میلیارد ریال در فرابورس  2.318میلیون سهم به ارزش  3.113، شاهد دادوستد سهام بانک دی بالغ بر حجم  3131طی دوازده ماهه سال 

  .ایمبوده 
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 مجامع بانک 1.12

 :به شرح ذیل بوده است طی سه سال اخیر فعالیت بانک ،مجامع عمومی بانک 

 (شركت سهامی عام)مجامع بانك دي 

 دستور جلسات تاریخ مجمع عنوان مجمع

 دیره جدیدانتخاب هیئت م 3133/33/13 العاده طور فوق مجمع عمومی عادی به

 و سایر دستورات جلسه به روال معمول 33تصویب عملکرد سال  3133/31/13 مجمع عمومی عادی ساالنه

 و سایر دستورات جلسه به روال معمول 33تصویب عملکرد سال  3132/31/13 مجمع عمومی عادی ساالنه

 یره و سایر موارداصالح اساسنامه برابر گزارش هیئت مد 3132/31/13 العاده مجمع عمومی فوق

 انتخاب هیات مدیره جدید و بازرس قانونی 37/33/3132 العاده طور فوق مجمع عمومی عادی به

 اصالح اساسنامه 37/33/3132 العاده مجمع عمومی فوق

 و سایر دستورات جلسه به روال معمول 32تصویب عملکرد سال  3131/31/23 مجمع عمومی عادی ساالنه

 افزایش سرمایه و تصویب اساسنامه جدید 3131/31/23 لعادها مجمع عمومی فوق

 

 چشم انداز بانک دی  1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صنعت بانکداری کشور هاکسب باالترین استاندارد  

 

ارائه خدمات ویژه به 

مشتریان ویژه و 

مدیریت ثروت 

مشتریان در فضائی 

  حرفه ای

 

بهره گیری از فناوری 

های روز و استاندارد 

های جهانی صنعت 

بانکداری برای کسب 

  باالترین رشد و راندمان

 

-ارائه کننده با کیفیت

ترین خدمات در صنعت 

بانکداری کشور و تامین 

  رضایت مشتریان

 

بکارگیری پرسنل مستعد 

و متخصص برای اطمینان 

از حفظ منافع مشتریان 

معه و تضمین منافع و جا

  سهامداران

 
برتری در تخصص و 

 کارآئی پرسنل

 

برتر درکیفیت ارائه 

  خدمات

 

بکارگیری فرآیندها و 

  سیستم های کارا

 

مدل کسب و کار 

  ای حرفه

 



 

ی | 11 د ک  ن ا ب  
 

 ماموریت بانک دی  1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار سازمانی مصوب بانک دی 1.11

 

 

 

 

 

 

 

های  ارزش آفرینی مستمر برای تامین منافع ذینفعان و صیانت از سرمایه

  ایثارگران از طریق ارائه راهکارهای مالی

رویکرد ما توجه به 

بهترین تجارب5 بهینه 

کردن منابع مالی و 

سرمایه های انسانی5 

مشتری مداری و 

بکارگیری فن آوری روز 

 صنعت بانکداری

 

تمرکز ما توسعه کسب 

و کار در حوزه بانکداری 

اختصاصی و  شرکتی و

-سرمایه گذاری در حوزه

های سودآور همسو با 

 رشد اقثصاد ملی

 

زش آفرینی تالش ما ار

برای ذینفعان بویژه 

سهامداران و صیانت از 

سرمایه های جامعه 

 ایثارگران است

 

یک گروه مالی منسجم 

و شریکی مورد اعتماد 

در ارائه خدمات پولی و 

مالی و تامین منافع 

 ذینفعان

 
بر مبنای جدول تغییرات 

استراتژیك بانك به سمت 

گروه مالی دی حركت 

.خواهد كرد   

 

ی تفكر موسسین بر مبنا

بانك در جهت داشتن یك 

بازوی تامین خدمات مالی 

برای یك گروه بزرگتر شكل 

.گرفته است  

 

بر مبنای جدول تغییرات 

بایست استراتژیك، بانك می

در حوزه های سودآور كسب 

و كار بانكی شناخته شده در 

.دنیا فعالیت نماید   

 

بر مبنای موضوعات 

استراتژیك  تبیین شده و 

ل تغییرات استراتژیك جدو

.بانك  
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 کمیته های تخصصی  1.11

 حوزه فعالیت نام کمیته 

 گیرکمیته تصمیم کمیته راهبری 

 یرگکمیته تصمیم کمیته منابع و مصارف 

 گیرکمیته تصمیم کمیته عالی اعتبارات و وصول مطالبات 

 گیرکمیته تصمیم ها گذاری و امور شرکتکمیته عالی سرمایه

 گیرکمیته تصمیم کمیسیون معامالت 

 گیرکمیته تصمیم کمیته فقهی 

 گیرکمیته تصمیم کمیته انضباط کار 

 های تصمیم سازکمیته کمیته بازاریابی5تبلیغات و توسعه محصول 

 های تصمیم سازکمیته های الکترونیکی توسعه سامانه

 های تصمیم سازکمیته ها5 مستند سازی و امحا اسناد کمیته بهبود روش

 های تصمیم سازکمیته کمیسیون سرمایه انسانی و امور فرهنگی 

 کمیته نظارتی کمیته عالی حسابرسی و تطبیق 

 کمیته نظارتی کمیته عالی ریسک مدیریت 

 کمیته نظارتی کمیته مبارزه با پولشویی 

 

سازی و گیری،تصمیمهای تصمیمای و مبتنی بر خرد جمعی در فرآیند،حرفههمشاركت فعاالن های تخصصی مذكور با هدف كمیته

 . نظارت تشکیل شده است

ه و روزانه شورای مشاورین و مدیران ستاد مشتمل بر العاد های تخصصی، در مقاطع هفتگی و حسب اقتضا به طور فوق افزون بر كمیته

 .شود كلیة معاونان و مشاورین و شورای معاونان نیز مشتمل بر معاونین، مدیران و كلیه رؤسای ادارات مستقل تشکیل می

 قوانین و مقررات جاری مورد عمل بانک 1.11

عمدة قوانین حاكم بر فعالیت . نمایند های پولی و مالی را تنظیم می اند و قلمرو فعالیت ها حاكم قوانین و مقررات متعددی بر فعالیت بانک

 :بانک عبارتند از

  37/1/3183قانون پولی و بانکی كشور، مصوب 

  های اجرایی قانون مذكور ها و دستورالعملنامهو آیین 7/1/3112، مصوب (بهره)قانون عملیات بانکی بدون ربا 
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  23/33/3181ون اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب قان 38قانون الحاق دو تبصره به مادة 

 3183های غیردولتی، مصوب فروردین  قانون اجازة تأسیس بانک 

  22/33/3171قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مصوب 

 3171شویی، مصوب  قانون مبارزه با پول 

 38/1/3187ها مصوب  قانون ملی شدن بانک 

  2/8/3187ها، مصوب  بانکالیحة قانونی اداره امور 

  27/3/3187الیحة قانونی متمم الیحة قانونی اداره امور بانکها مصوب 

  مجلس شورای اسالمی 37/33/3171قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب  11قانون اجرای سیاست های كلی اصل 

  شورای پول و اعتبار  32/37/3177آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانک ها و موسسات اعتباری غیر دولتی مصوب 

  13/32/3178قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیالت بانک ها با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی ، مصوب 

  23/32/3183الیحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 

 28/33/3173های مستقیم مصوب  قانون مالیات 

 33/1/3178االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب  نامة اجرای مفاد اسناد رسمی الزم آیین  

  با آخرین اصالحات و الحاقات  21/32/3133قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 

  27/32/3171اصالحی قانون ثبت مصوب  11ماده واحدة اصالح مادة 

  و اصالحیه های بعد از آن 3133قانون تجارت مصوب 

 قانون تجارت الکترونیک  12و آیین نامه اجرای ماده 8/33/3172مصوب  قانون تجارت الکترونیک 

  3/3/3171قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  

 های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی  قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست

 28/3/3177مصوب 

 های ابالغی سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعملها  نامه آیین 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 

  32/31/3172قاون صدور چک مصوب 

 های توسعة جمهوری اسالمی ایرانقوانین برنامه 

 های اجرایی آن نامه ها و آیین قانون هدفمند كردن یارانه 

  قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه ساالنه 

 ون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی قان 

  آیین نامه نحوه انتشار اوراق مشاركت 

  آیین نامه ها و دستور العمل های ابالغی بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران 

  اصالح آیین نامه اجرایی اعطای تسهیالت 

 ( ی و ارزیریال)الوصول موسسات اعتباری آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک 
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 های عملیاتی و سایر بسته سیاستی نظارتی بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران كه طی سال مورد گزارش مبنای فعالیت

 .مات قانونی بانک قرار گرفته استاقدا

 شبکه شعب بانک دی  1.16

شعبه دارای مجوز   73كه از این تعداد شعبه فعال و آماده سرویس دهی به مشتریان می باشد،   33تعداد  3131به طور كلی در پایان سال 

  . شعبه در مرحله اخذ مجوز می باشد 33بانک مركزی و 

 حلهرشعبه در م 8شعبه دارای مجوز و  12نیز در شهرستان ها . شعبه در مرحله اخذ مجوز می باشد  1شعبه دارای مجوز و  17استان تهران 

 . باشداخذ مجوز می

 عملکرد بانکی  1

 بانک عملکرد مالی  1.1

 سپرده ها  1.1.1

درصد  13بل حدود ، تركیب انواع سپرده های اشخاص حقیقی و حقوقی  نزد بانک دی  نسبت به پایان سال مالی ق 3131در پایان سال 

  . افزایش داشته است

 
  

 
 
 
 

 

 نوع سپرده
3131 

 میلیون ریال

3131 

 میلیون ریال

3133 

 میلیون ریال

 11333 311823 321311 سپرده سرمایه گذاري بلند مدت ارزي

 351211,811 2413131835 1118411133 سپرده سرمایه گذاري كوتاه مدت عادي

 3251234 531332 31321 ماهه 5سپرده سرمایه گذاري كوتاه مدت ویژه 

 221151 131313 11243 سپرده سرمایه گذاري كوتاه مدت ویژه

 1831333 114211112 1813131543 سپرده بلند مدت یك ساله

 311381 313181354 4331533 ه بلند مدت دو سالهسپرد

 181813 131583 341153 سپرده بلند مدت سه ساله

 11835 11313 31433 سپرده بلند مدت چهار ساله

 318311513 115321213 3311131841 سپرده بلند مدت پنج ساله

 3211233 3 2131333 سپرده ویژه اوراق گواهی سپرده

 111353,313 5311151231 8113211345 سپرده هاي مدت دار

 531313 3181332 1351352 هاي قرض الحسنه پس اندازسپرده 

 411311112 413311213 111111288 سپرده هاي دیداري

 1811312 1321311 8231115 سایر سپرده ها

 1,2521318 413811181 311511448 ها و موسسات اعتباري بدهی به بانك
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 اعتبارات 1.1.1

 استداشته رشد 3132 سال پایان به نسبت برابری 3.83 حدود افزایش با تسهیالت خالص مانده ،3131 سال پایان در. 

 1191خالص تسهیالت در پایان سال 
 

 درصد رشد 1393193131   3131931913   شرح

 - میلیون ریال   میلیون ریال    

 383 ۱1...43.44   942،399،.4   (مصارف)جمع مانده خالص تسهیالت 

 

 باشدتسهیالت پرداختی از حیث نوع تابعی از عناوین جدول ذیل می.  

 
 3131931913  3131931913 

  نوع تسهیالت 
 ریالمیلیون 

 
 میلیون ریال

 مشاركت مدنی
 

251132,431 
 

1111581181 

 مضاربه
 

1811188 
 

2481345 

 قرض الحسنه
 

3341324 
 

551833 

 فروش اقساطی
 

5311381 
 

4311338 

 جعاله
 

4381158 
 

3131321 

 ي پرداخت شده ضمانتنامه ها بابت بدهکاران
 

3131233 
 

31532 

 كارتهاي اعتباري
 

51224 
 

3,313 

   ریالی - شده پرداخت اسنادي اعتبار بابت بدهکاران
 

313181115 
 

111333 

 جمع
 

281314,133 
 

1112281831 
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  باشدبه شرح ذیل می 3131روند رشد تسهیالت اعطایی از زمان تاسیس تا پایان سال. 

 

 
 

  به شرح ذیل بوده است 3131تا  3173جدول مربوط به درصد رشد تسهیالت طی سال: 

 
 

 3183 3133 3133 3131 3131 شرح

میلیارد )مبلغ تسهیالت

 (ریال

87،321 21،887 31،782 2،838 3،831 

   825 1825 835 %383 درصد رشد

 
 

  به شرح زیر است 31و  32طی سال غیرجاری بانک جاری و مانده حساب مطالبات: 

 

 نوع تسهیالت جاري و غیر جاري   
            3131                 

 میلیون ریال 

           3131      

 میلیون ریال 

 22،783،182 81،873،323 مانده جاري  

 211،338 2،333،823 سررسید گذشته   

 281،123 2،313،381 معوق    

 378،733 3،213،881 مشکوک الوصول    

 21،887،737 87،321،133 جمع   
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 باشدتفکیک تسهیالت مختلف به انواع اصلی به شرح ذیل می: 

 نوعتسهیالت اعطایی به تفکیک   

 
 

 ی سرمایه گذار 1.1.1

 

 
 

 گذارینوع سرمایه
 3131/32/23   3132/32/23  

 میلیون   ریال  میلیون ریال   

 178،833 831,383 سرمایه گذاری در شركتهای فرعی

 388،378 387،113 سرمایه گذاری در شركتهای وابسته

 33،333 33,333 سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

 881،131 133،733 امله در بازار عسرمایه گذاری در سهام سریع الم

 283،333 3،318،781 پیش پرداخت سرمایه گذاری 

 3،383،323 2,112،231 جمع 
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های  گذاری در سهام شركت خصیص منابع و مدیریت نقدینگی بانک، بخشی از منابع در اختیار، صرف سرمایهمشی ت به خط با توجه

گذاری  در زمینة خدمات ارزی و صرافی، لیزینگ، بیمه، سرمایهفرعی های  ها، ایجاد شركت به منظور توسعة فعالیت. بورسی شده است

های اصلی بانک طراحی شده و به افزایش و ثبات سودآوری  ها در راستای فعالیت ین شركتعملیات ا. مورد توجه قرار گرفته است

از طرفی همسو با الزامات .آینده، كاهش وابستگی بانک به درآمدهای تسهیالت و افزایش و استمرار كیفیت سود كمک خواهد كرد

مشاركت در افزایش  31های مربوطه در سال ی واگذاری شركتبراریزی به رغم برنامه( بانک جمهوری اسالمی ایران)ی مقام ناظربالغا

 . استدر قیاس با سال قبل گردیده 31گذاری طی سال مانده سرمایهسرمایه چند شركت منجر به رشد 

 

نکداری های با فعالیتبخشی از ، ها فرعی و وابسته بوده و اصوالً این شركتهای  گذاری بلندمدت عمدتاً مربوط به سهام شركت سرمایه

ها همچنین  این شركت. دهند ها سهم بانک از درآمدهای حاصل از زنجیرة ارزش را افزایش مینمایند و بالطبع این مجموعهرا تکمیل می

 . سازند ای كامل از خدمات به مشتریان را فراهم می امکان ارائة بسته

مجموعه ریزی شده به شرح زیر است كه براساس  و برنامه گذاری انجام شده گذاری بانک به تفکیک سرمایه های مورد سرمایه شركت

برنامه تجمیع آنان در یک شركت و نهایتاً واگذاری سهام شركت اصلی اسالمی ایران الزامات ابالغی از طرف بانک مركزی جمهوری 

 .در دستور كار هیأت مدیره بانک قرار دارد

 

 نوع فعالیت نام شركت

 
 
 
 
 

 ان شركت توسعه دیدار ایرانی

 انجام كلیه عملیاات مجااز تجااري داخلای     -ارائه خدمات فنی ومهندسی وساختمانی

  واردات وخارجی اعم از صادرات و

 ينعتی1كشاورزي وساختمانی  وراهسازخریدوفروش ماشین آالت ص .  

  خریدوفروش یاتملیك اموال منقول وغیر منقول تحت هرنوع عقد قراردادومعامله

 واحدهاي وبهره برداريفظ1نگهداري قراردادي تأمین1ح وشرایط

  (.پیمانکاري ومطالعاتی)اداري1خدماتی1پشتیبانی

 انجام كلیه فعالیتهاي مجاز مربوطه وهمچنین عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی.  

 ومدیریت اعم از مطالعه1اجرا درپروژه هاي  طراحی1نظارت

  .اجرایی1تولیدي1ساختمانی1صنعتی ومعدنی1كشاورزي

 

 ركت سرمایه گذاري بوعلی ش
 سکوكات 1 م1 خرید و فروش سرمایه گذاري در سهام شركتها1 خرید و فروش سهام

سرمایه گذاري در صندوقهاي سرمایه گذاري یا سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاري و 

خرید و فروش داراییهاي فیزیکی و اخذ تسهیالت مالی و انجام امور واردات و 

 صادرات 

 

 لیزینگ دي شركت   
  خرید انواع كاال و اموال منقول و غیرمنقول و واگذاري آنها به متقاضیان در قالب

تسهیالت توسط شركت در چارچوب قرارداد  يعقود اجاره و یا فروش اقساطی و اعطا

  .براي واگذاري می باشد اقساطی اجاره و فروش 
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 شركت كارگزاري بانك دي 

 ملفعالیت در بازار سرمایه شا 

  بورس اوراق بهادار 

 فرابورس 

  معامالت برخط آنالین 

 بورس كاال 

  مشاوره عرضه و پذیرش 

 صندوقهاي سرمایه گذاري 

 سایر فعالیتهاي مرتبط با سازمان بورس 

 

 شركت صرافی دي    
 خدمات ارزي وصرافی. 

  سکوک و طال و نقره و نقل و انتقال ارز در چارچوب مخرید و فروش نقدي ارز و

  ارزي مقررات

 
 
 

 شركت عمران و مسکن آباد دي 

  سرمایه گذاري و مشاركت در احداث شهرک هاي مسکونی1 سرمایه گذاري و مشاركت در

اجراي انواع عملیات سیویل1 سرمایه گذاري و مشاركت و اجراي انواع پروژه هاي 

ت تولید محصوال تعمرانی و غیرعمرانی1 سرمایه گذاري و مشاركت در احداث كارخانجا

و كاالهاي ساختمانی و خرید و فروش كلیه مصالح و تجهیزات مرتبط در صنعت ساختمان 

اخذ تسهیالت از بانك ها و موسسات مالی و سرمایه گذاري در . در داخل و خارج از كشور

 .سهام سایر شركتها

 
 
 
 

 شركت توسعه دنیاي شهر كهن 

 اديرویکرد اقتص شناسایی واحیاي بافتهاي ارزشمند شهري با . 

 11 زیر شهرسازي ساختمانی1   اعم ازتولیدي وخدماتی1 مشاركت درانواع پروژه ها

1 مدیریتی ومدیریت سرمایه 1 بازیافت ومحیط زیست شهريساخت شهري1 مترو شهري 

  . یبدون مشاركت اشخاص ایرانی وخارجدرداخل وخارج ازشركت با مشاركت یا 

 هاي اريذوقی در زمینه تولید سرمایه گارائه خدمات مورد لزوم اشخاص حقیقی وحق

جدید توسعه تکمیل برنامه ریزي وبودجه بندي پروژه ها1اعتبارسنجی واعتباربخشی 

وتهیه گزارشات توجیهی وطراحی سیستمهاي مدیریتی جهت تسهیل افزایش كارایی 

  آنها

 
 

شركت سرمایه گذاري رویاي روز 

 كیش 

 هاي تولیدي1خدماتی1معدنی پروژهري مستقیم ومشاركت در كلیه گذاسرمایه

  .وبازرگانی

 1واردات و فروش كلیه كاالهاي مجازبازرگانی ازجمله مواد  صادرات

-الهاي مصرفی و استفاده از معافیتاولیه1موادمعدنی1كاالهاي سرمایه اي وانواع كا

  . (جزیره كیش )هاي موجود با توجه به محل استقرار شركت 
 

 شركت بیمه دي 
 یات بیمه اي مستقیم در انواع رشته هاي بیمه؛ تحصیل پوشش بیمه اتکائی از انجام عمل

داخل یا خارج از كشور؛ قبول بیمه هاي اتکائی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی؛ 

سرمایه گذاري از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته ها در چارچوب ضوابط مصوب 

 شورایعالی بیمه
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اري شركت خدمات مالی و حسابد

 دي ایرانیان 

 مالی وحقوقی طرحها1پروژه هاوفعالیت هاونظارت -اقتصادي-ارائه طرح توجیه فنی

  .براجراي آنها

 ارائه خدمات درزمینه هاي مختلف ازجمله  اقتصادي واجتماعی و-انجام مطالعات فنی

  .مدیریت مالی

 اديارائه خدمات مدیریت ومشاوره درزمینه هاي مختلف مورد نیازموسسات اقتص-

  .تجاري واشخاص-مالی

 انجام امور حسابرسی داخل شعب بانکها وسایر موسسات مالی.  

 انجام امور حسابرسی داخلی عملکرد مدیریت واحدهاي ستادي.  

  مشاركت با شركتها وبنگاههاي اقتصادي داخلی وخارجی وتاسیس یا مشاركت

  .درشركتهاي جدید

 

 تجارت گستر فرداد   
  1واردات و صادرات1 خرید و فروش سهام و انواع اوراق بهادار و خرید و فروش كاال

  .1 سرمایه گذاري در بازارهاي پولی و مالیمشاركت

 

 خدمات بیمه اي امید بنیان دي

 

 انجام خدمات مجاز بیمه اي 
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 بانک دیگروه مالی شرکتهای  1191کرد سال اطالعات مالی عمل 

  

       
 

 
 میلیون ریالارقام به 

 شرح

شركت 

سرمایه 

گذاري 

 بوعلی

شركت بیمه 

 دي

شركت تجارت 

 ادگستر فرد

شركت توسعه 

 دیدار ایرانیان

شركت 

خدمات مالی 

و حسابداري 

 دي ایرانیان 

سرمایه  شركت

رویاي گذاري 

 روز كیش 

شركت عمران 

و مسکن آباد 

 دي

شركت 

 لیزینگ دي

 

شركت 

خدمات ارزي 

 و صرافی  دي

شركت توسعه دنیاي 

 شهر كهن

شركت كارگزاري بانك 

 دي

  341311  3 31335  2331452  111141143  31121  331114  311381313  341411  113111114  1111331 درآمدها

(31345) (4121338) (114331528) (11813) (21315) (311111558) (311135) (111211281)  3 بهاي تمام شده   3  3  

(13)  141451  311111281 (31411)  51148  421151  583  1131343  1111331 سود ناخالص  3  341311  

عمومی و هزینه هاي 

 اداري 
(511233) (1111311) (11822) (3431125) (11821) (11288) (13833) (451181) (11125)  (11231) (321123) 

سایر درآمدهاو 

 هزینه هاي عملیاتی
(1331115) 3  281  4321141 3  3  (1311531)  (41513) 4 3  3  

(11181) (151381)  313131333 (41352)  11832  1331148 (51281) (211811)  1231111 سود عملیاتی  (11231) (435) 

 (335) (31533) 3 (321211) (2311313) (1)  3  3  3 (511331)  3 هزینه هاي مالی

خالص سایر درآمدها 

وهزینه هاي غیر 

 عملیاتی

81138  2211334  321181  3231511 341133  882  (321181) 421131  331 423  554  

(11383)  11541  2431814 (11381)  311134 2231411  81535  4151313  1231312 سود قبل ازمالیات  (11511) 311  

(114) 3 3 3 3 مالیات   3 3 3 3 3 3 

(11383)  11541  2431814 (11381)  311134 2231411  81535  4151313  1231312 سود خالص   (11511) 311  
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 دكترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم

 كل كاركنان

Series7 1..4%  2.۱3%  34.9.%  4۱.4۱%  7.32%  

۱.۱۱%  

7۱.۱۱%  

4۱.۱۱%  

3۱.۱۱%  

2۱.۱۱%  

4۱.۱۱%  

3۱.۱۱%  

1۱.۱۱%  

 سرمایه انسانی  1.1

در این بخش از گزارش برخی از شاخص های جمعیت شناختی و عملکردی حوزه سرمایه انسانی بانک ارائه شده است كه می تواند 

 . تصویری روشن از وضعیت منابع انسانی بانک و مدیریت آن را نشان دهد

  سطح تحصیالت 

 

 

 

 

 

 

 

  

 یب پرسنل بانکترک 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص عایدی 

باالیی درآمد  31اگرچه در سال . دهد كه این شاخص در طول سال های مورد بررسی دارای رشد نسبی بوده است می نشانذیل نمودار 

نسبت به سال های قبل نصیب بانک شده است اما به همان نسبت نیز هزینه های عملیاتی بانک افزایش یافته است و لذا رشد عایدی 

 .نسبت به سال های قبل قابل توجه نبوده است

 

 تهران  شرح
 

 جمع  مراكز استانها

 113  218  111  تعداد پرسنل شعب

 238  -  238  تعداد پرسنل ستاد

 312  151  528  جمع
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 ارزش افزوده سرمایه انسانی 

 

 

 . دهد كه روند كلی شاخص مثبت است نمودار نشان می

 عات فناوری اطال 1.1

با تالش شبانه روزی كاركنان  بانک دی، زیرساختهای الزم جهت استقرار سامانه هوشمند خدمات مالی بانک دی، فراهم گردید و این 

 .به بهره برداری رسید 3131سامانه یکپارچه، در نیمه دوم سال 

های مالی و اعتباری از طریق شعب و  ه انواع سرویسبا راه اندازی سامانه هوشمند خدمات مالی در بانک، انعطاف بسیار زیادی برای ارائ

رود با بهره برداری مناسب از این سیستم یکپارچه، بتوان در  انتظار می. های بانکداری الکترونیکی ایجاد گردیده است همچنین سامانه

 .های بلندی برداشت راستای ارزش آفرینی برای مشتریان گام

کترونیک در جهت فرآیندهای بانکداری الکترونیکی نوین، معاونت فناوری اطالعات تاكنون با توجه به هدف اصلی ایجاد بستر ال

كارت  كارت خانواده، دی محصوالت متنوعی از جمله اینترنت بانک، موبایل بانک، تلفن بانک و محصوالت متنوع كارت از جمله دی

روزی، كارت هدیه با مبالغ متغیر، كارت هدیه با مبالغ كارت مشترک، بن كارت، كارت هدیه حجاج، كارت هدیه نو ها، دی جوانه

 .ثابت و كارت اعتباری را اجرایی كرده است

های بانکداری الکترونیکی  های خودپرداز و سایر سامانه شایان ذكر است بستر الزم جهت پرداخت قبوض همگانی از طریق دستگاه

كارتهای اعتباری و همچنین امکان پرداخت قبوض جرایم  شارژ سیم عالوه بر پرداخت كلیه قبوض، امکان خرید. فراهم شده است

 های درگاه طریق از نیز اقساط تسهیالت همین طور، پرداخت. ها عملیاتی شده است راهنمایی و رانندگی نیز بر روی تمامی سامانه

 .باشد و تلفن بانک امکان پذیر می بانک همراه بانک، اینترنت

0 

5000 

90 91 92 93 

1669 2264 2417 2618 
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تا كاربران . نکی نوین به مشتریان، بانک دی، بستر ارتباطی پرسرعت برای كلیه شعب فراهم نموده استدر راستای ارائه خدمات با

 . ای جهت ارائه خدمت به مشتریان مواجه نشوند شعب، با كوچکترین وقفه

 تعداد ابزارهای مربوط به بانکداری الکترونیک به این قرار است: 

 

 شرح جدول زیر استهای مختلف بهمتوسط تعداد تراكنش پایانه: 

 

 بانکبانک و اینترنتموبایل هایتعداد مشتریان و تراكنش 

  

 

 

 

 3138 3133 3131 3131 

 ATM 377 6,, 97, 939تعداد 

 PINPAD 1,1 18, 917 917تعداد 

 353615633 353835669 135639, ,137596 های نقدی کارت

 15,18 35391 9,6 8 های اعتباری کارت

 835933, ,1,5,3, 1695913 7353,1 هدیه -کارت خرید 

 3138 3133 3131 3131 

 3،9۱4،۱34 243،.3،47 .7،293،33 794،3۱3 (ماهانه) ATMتعداد تراکنش 

 4۱.1 2247 4374 7۱42 (ماهانه) ATMسرانه تعداد تراکنش 

 739،332 773،342 .14،22 .42،41 (ماهانه) PINPADتعداد تراکنش 

 PINPADسرانه تعداد تراکنش 

 (ماهانه)

91 43. 743 434 

 شرح   3131 3131 3133

 تعداد مشتریان اینترنت بانك 131813 31133 11153

 تعداد تراكنش اینترنت بانك 3114351153 112121112 1131838

 تعداد مشتریان موبایل بانك 331311 81814 21318

 تعداد تراكنش موبایل بانك 5831438 5151251 1331311
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 خدمات ارزی و بین المللی 1.1
ی ربط بخشی از درآمدها های الزم برای كاركنان ذی و اخذ مجوز عملیات ارزی و آموزش 3131های بانک طی سال  به دنبال پیگیری

پیش بینی شده در این راستا تامین شده است كه درآمد حاصل از مبادالت ارزی  در بانک دی بالغ بر  3131بانک كه برای سال 

 .باشد می ارز فروش و خرید از حاصل درآمد ریال میلیون 387 میلیون ریال است و مبلغ1.187

 

 بازرسی ، حسابرسی و رسیدگی به شکایات مشتریان  1.1

به شرح  31طور خالصه درسال توان بهآوردهای مهم بانک دی در زمینة بازرسی، حسابرسی و امور شکایات را میبرخی از دست

  .ذیل بیان نمود

 ها و بهبود نرم افزاراستقرار نرم افزار كشف تقلب اقدام جهت شناسایی نیاز 

 طراحی دموی نرم افزار بازرسی كامپیوتری 

 اعضای كمیته و ابالغ احکام هر یک از اعضاء تشکیل كمیته عالی حسابرسی و تعیین 

 طرح برون سپاری استقرار و ارزیابی نظام كنترل داخلی به كمیته عالی حسابرسی و اخذ مصوبه این كمیته 

 یتصویب منشور اداره حسابرسی داخلی در كمیته عالی حسابرس     

 انک مركزیتهیه و تدوین دستورالعمل رسیدگی به شکایات منطبق بر دستورالعمل ب  

  اخذ گواهینامهISO 20001 مدیریت رسیدگی به شکایات  

  شاكیان5   71مورد شکایت از كانال های مختلف و جلب رضایت 3233اخذ و رسیدگی به حداقل  

  بررسی رفتارها پس از تخلفات مکشوفه و آسیب شناسی آن در راستای ارتقای سالمت اداری 

1390 1391 1392 1393 

(یورو/ دالر )قرض الحسنه جاری   0.01% 2.14% 2.43% 0.91% 

قرض الحسنه پس  
(درهم/یورو/پوند/دالر)انداز  

0.62% 1.23% 8.13% 57.26% 

سپرده مدت  
(درهم/یورو/پوند//دالر)دار  

99.37% 96.62% 89.43% 41.82% 

0.00% 
20.00% 
40.00% 
60.00% 
80.00% 

100.00% 
120.00% 



 

ی | 26 د ک  ن ا ب  
 

 های عملکردی بانک شاخص 1.6

 .شرح جدول زیر است وری به کردی بانک در چهار بخش سودآوری، كارایی عملیات، توسعة فعالیت و بهرههای عمل شاخص
 

    7393 7394 7397 

شاخص 

 سودآوری

 %4۱.1 %4..44 %4..34 صاحبان سهام بازده حقوق

 %2.72 %4.44 %4.4 بازده دارایی

شاخص 

كارایی 

 عملیات

ماندة تسهیالت اعطایی به کل 

 ها سپرده
3..3% 34.13% 24.41% 

ماندة تسهیالت اعطایی به کل 

 ها دارایی
4۱.34% 3۱.۱7% 32.4۱% 

متوسط تسهیالت اعطایی هر 

 (میلیون ریال)شعبه
133،444 492,2.4 421،439 

های جذب شده هر  متوسط سپرده

 شعبه
7،۱12،7.4 .42،4.9 423،124 

 %.73.1 %79.33 %43.27 ها مجموع درآمدها به متوسط دارایی

 %4.11 %9..7 %4.۱4 ها های اداری به متوسط دارایی هزینه

 %42.4۱ % 71 %. کفایت سرمایه

شاخص 

توسعة 

 فعالیت

 97 97 97 تعداد شعب و باجه

 324 1.4 191 های خودپرداز تعداد دستگاه

 های فروش  تعداد پایانه
 

22،73. 23،277 

شاخص 

وری  بهره

نیروی 

 انسانی

 3،9.3 73،۱.3 42،121 سرانة مجموع درآمدها

 42،4۱4 144،.. 94،9۱4 ها سرانة جذب سپرده

 44،734 .37،1۱ 33،1۱4 سرانة اعطای تسهیالت

 32،7.۱ 7۱4،331 743،449 ها سرانة دارایی

 317 123 944 (نفر) نیروی انسانی



 

ی | 02 د ک  ن ا   ب
 

  اطالعات هالی 1

 )هثالغ تِ هیلیَى ریال ( تزاسًاهِ شزکت اطلی  1.1

     
  ( تجسٗس اضائِ ضسُ)

      
  ( تجسٗس اضائِ ضسُ)

 زاضائْ٘ا
 

13/31/3131 
 

13/31/3131 
 

 ْام تسّٖ ّا ٍحمَق غاحثاى س
 

13/31/3131 
 

13/31/3131 

 زاضاٖٗ ّا :
 

 ه٘لَ٘ى ضٗال
 

 ه٘لَ٘ى ضٗال
 

 تسّٖ ّا :
 

 ه٘لَ٘ى ضٗال
 

 ه٘لَ٘ى ضٗال

 
 هَجَزٕ ًمس 

 
9175781 

 
177511, 

  
 تسّٖ تِ تاًه هطوعٕ 

 
3351635193 

 
7675998 

 
 هغالثات اظتاًه هطوعٕ 

 
3358,1533, 

 
3353,657,8 

  
 تثاضٕتسّٖ تِ تاًىْا ٍ هَسسات اػ

 
351695,,7 

 
,53795971 

 
 هغالثات اظساٗط تاًىْا ٍهَسسات اػتثاضٕ 

 
375,,9573, 

 
175779586, 

  
 سپطزُ ّإ زٗساضٕ 

 
159115,77 

 
,53315,17 

 
 تسْ٘الت اػغاٖٗ تِ ساٗط اضراظ 

 
,7531,5133 

 
115,,75789 

  
 سپطزُ ّإ لطؼ الحسٌِ پس اًساظ ٍ هطاتِ 

 
186536, 

 
317533, 

 
 حساتْإ زضٗافتٌٖ  ساٗط

 
3856395111 

 
,57,75,,9 

  
 سپطزُ ّإ سطهاِٗ گصاضٕ هست زاض

 
7158,158,6 

 
6351965,31 

 
 اٍضاق هطاضوت 

 
8 

 
,885888 

  
 ساٗط سپطزُ ّا 

 
7,35916 

 
13,5399 

 
 سطهاِٗ گصاضٕ ّا

 
15,11518, 

 
353,35818 

  
 ,15,97566 ساٗط حساتْا ٍ اسٌاز پطزاذتٌٖ 

 
9,,53,9 

 
 فاضضات ٍ پ٘ص پطزاذت ّا س

 
375,93 

 
385,,9 

  
 هال٘ات پطزاذتٌٖ 

 
8 

 
385173 

 
 زاضائٖ ّإ ثاتت هطَْز 

 
,58,,5137 

 
,53865131 

  
 سَز سْام پطزاذتٌٖ

 
8 

 
8 

 
 زاضائٖ ّإ ًاهطَْز 

 
1,,5876 

 
35361 

  
 شذ٘طُ هعاٗإ پاٗاى ذسهت واضوٌاى 

 
1353,9 

 
365671 

 
 ساٗط زاضائٖ ّا 

 
351395181 

 
358765,,3 

       

       
 جوغ تسّٖ ّا 

 
3835873539, 

 
9357,3563, 

        
 حمَق غاحثاى سْام:

    

        
 سطهاِٗ 

 
,58885888 

 
,58885888 

        
 اًسٍذتِ لاًًَٖ 

 
3375133 

 
,,756,1 

        
 سَز اًثاضتِ 

 
158135117 

 
353885933 

        
 جوغ حمَق غاحثاى سْام 

 
953,95919 

 
656,35161 

 
 جوغ زاضائٖ ّا 

 
33958175331 

 
975,385399 

  
 جوغ تسّٖ ّا ٍحمَق غاحثاى سْام 

 
33958175331 

 
975,385399 

 
 تؼْسات هطتطٗاى تاتت اػتثاضات اسٌازٕ

 
,11518, 

 
98,5737 

  
 تؼْسات تاًه تاتت اػتثاضات اسٌازٕ

 
,11518, 

 
98,5737 

             

 
 طتطٗاى تاتت ضواًت ًاهِ ّا تؼْسات ه

 
,53675119 

 
35,315,,7 

  
 تؼْسات تاًه تاتت ضواًتٌاهِ ّا 

 
,53675119 

 
35,315,,7 

 
 ساٗط تؼْسات هطتطٗاى 

 
3513,51,3 

 
185,87 

  
 ساٗط تؼْسات تاًه 

 
3513,51,3 

 
185,87 
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  (مبالغ به میلیون ریال )ی صورت سود وزیان شرکت اصل 2.4

     
 

 (تجدید ارائه شده)

 
 

  3131سال  

 

  3131سال  

 
 

 میلیون ریال   میلیون ریال

 

 میلیون ریال

 : درآمد های مشاع
    

 
 

 الت اعطاییسود تسهی
 

38511956,, 
  

 

153335176 

 سود اوراق مشارکت
 

333513, 
  

 

9353,7 

 سود حاصل از سرمایه گذاریها  و سپرده گذاری ها 
 

,57665117 
  

 

651815361 

   
 

36513,5379 

 

38516,5989 

 :کسر می شود
    

 
 

 سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
 

(365,3,581,) 

 
 

 

(3589,51,1) 

تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های 

 سرمایه گذاری

 

8 

 

 

 

8 

 سهم سود سپرده گذاران 
  

 

(365,3,581,) 

 

(3589,51,1) 

 (شامل حق الوکاله)سهم  بانک از درامدهای مشاع 
  

 

(13757,7) 

 

3537351,, 

 : درآمد های غیر مشاع
    

 
 

 درآمد کارمزد 
 

1,,5111 
  

 

1,1566, 

 بادالت ارزینتیجه م
 

,5616 
  

 

175,,9 

 سایر درآمدها 
 

651,,561, 
  

 

35,3,539, 

    
65,3,5681 

 

356795176 

 جمع درآمدها
  

 

6513659,, 

 

1579656,8 

 :کسر می شود هزینه ها 
    

 
 

 هزینه های اداری5 عمومی و تشکیالتی 
 

(1588,5,3,) 

 
 

 

(353,35,,1) 

 هزینه مطالبات مشکوک الوصول
 

(3,,795366) 

 
 

 

(39353,,) 

 هزینه های مالی
 

(18,5339) 

 
 

 

(191) 

 هزینه کارمزد 
 

(3815673) 

 
 

 

(3335913) 

 جمع کل هزینه ها
  

 

(157375193) 

 

(35,1,5988) 

 سود قبل از کسر مالیات
   

15137519, 

 

35,,353,8 

 مالیات
  

 

8 

 

(385173) 

 سود خالص
   

15137519, 

 

351,356,3 

 
    

 
 

 ریال -ود  هر سهم س
   

,78 

 

198 

 

 کفایت سرمایه   1.1

این نسبت، . و دانش مالی، یک شاخص كلیدی وضعیت بانک است( مقررات بانک مركزی)نسبت كفایت سرمایه از لحاظ قانونی 

جرایی این از لحاظ ضوابط ا. كند های موزون شده بر حسب ضرایب ریسک بیان می سرمایة واقعی را به صورت درصدی از كل دارایی



 

ی | 29 د ک  ن ا   ب
 

به دلیل افزایش حجم تسهیالت و . های بانک تأثیر مستقیم دارد كفایت سرمایه بر توسعة فعالیت. درصد باشد 7 داقلنسبت باید ح

 . ها استمرار خواهد یافت ضرورت تداوم رشد بانک از طریق افزایش سرمایه، نسبت كفایت سرمایه و روند مطلوب آن با توسعة فعالیت

 
 

     

 13الی منتهی به سال م 

    3131اسفند ماه 

 13سال مالی منتهی به  

  3131اسفند ماه 

 
     

 میلیون ریال
 

 میلیون ریال

 سرمایه پرداخت شده
    

,58885888 
 

,58885888 

 اندوخته قانونی
    

3375133 
 

,,756,1 

 سود انباشته
     

933 
 

35183519, 

 جمع سرمایه اصلی
    

,53335337 
 

659685839 

 : اضافه می شود 
       

 ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول وسرمایه گذاریها
   

7195878 
 

1,95399 

 :کسر می شود 
       

درصد دارایی های  ,331تعدیالت سرمایه درجه دو بابت مازاد 

   موزون شده 
8 

 
8 

 جمع سرمایه تکمیلی 
    

7195878 
 

1,95399 

 ز کسور جمع سرمایه پایه قبل ا
    

659,65337 
 

953895331 

 : کسور از سرمایه پایه 
       

سرمایه گذاری در سایر بانک ها و 

     موسسات اعتباری 
,15399 

 
8 

 سرمایه پایه 
     

659815113 
 

953895331 

جمع داراییهای موزون شده بر حسب 

     ریسک
775,165916 

 
,157315,37 

 نسبت کفایت سرمایه
    

7 
 

39 
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 دارایی های موزون شده بر اساس ریسک  1.1

 

   
313133131 

   
 دارایی ها

 
 بدیل  ضرایب ت 

 

ضرایب  

  ریسک 

داراییهای موزون شده به  

 ریسک 

   
 میلیون ریال   

 
 درصد  

 
 درصد  

 
 میلیون ریال   

 
 موجودی نقد 

 
9175781 

 
8 

 
8 

 
8 

 
 .ا.ا.مطالبات ازبانک مرکزی ج

 
3358,1533, 

 
8 

 
8 

 
8 

 
 مطالبات ازسایربانکها وموسسات اعتباری 

 
375,,9573, 

 
8 

 
18 

 
159335,93 

 
 تسهیالت اعطای در قبال رهن کامل واحد مسکونی 

 
75,135811 

 
8 

 
,8 

 
,516,5,39 

 
 تسهیالت اعطایی 

 
,851315166 

 
8 

 
388 

 
,851315166 

 
 سایر حسابهای دریافتنی 

 
3856395111 

 
8 

 
388 

 
3856395111 

  سفارشات و پیش پرداخت ها  
375,93 

 
8 

 
388 

 
375,93 

 
 اوراق مشارکت 

 
8 

 
8 

 
388 

 
8 

 
 (کسر سهام بانک ها )سرمایه گذاری ها 

 
15,175119 

 
8 

 
388 

 
15,175119 

 
 خالص داراییهای ثابت 

 
,58,,5137 

 
8 

 
388 

 
,58,,5137 

 
 دارائی های نامشهود 

 
1,,5876 

 
8 

 
388 

 
1,,5876 

 
 (شامل وثایق تملیکی )سایر دارایی ها 

 
351395181 

 
8 

 
388 

 
351395181 

 
 هاجمع دارایی

 
339581,5316 

     
7653135377 

 
 خالص تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده 

 
,5,135768 

 
18 

 
388 

 
38,5391 

 
 خالص تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی

 
1,85,3, 

 
,8 

 
388 

 
39,5189 

 
 سایر تعهدات  

 
3513,51,3 

 
388 

 
388 

 
3513,51,3 

 
 ریسکجمع داراییهای موزون شده بر حسب 

 
31151135,67 

     
775,165916 
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  وابسته اشخاص با معامالت 1.1

 باشد می زیر بشرح گزارش مورد مالی سال طی تجارت قانون 749 ماده مشمول و وابسته اشخاص با اصلی شركت معامالت

  (میلیون ریال):

  

 

سال 1392 

مشمول ماده 

129 اصالحیه 

قانون تجارت

نوع 

وابستگی
 موضوع معامله

شماره 

یادداشت

نحوه 

تعیین 

قیمت

نرخ سودمبلغ معامله
سود)زیان( ناخالص 

معامله

مانده طلب 

)بدهی(

مانده طلب 

)بدهی(

1516,63800-26 اجاره امالک

5,000,00028 تسهیالت مالی

 بیمه اموال 5 درمان3 

عمر5 وجوه
051,11200(562 )6,539

30000037,339-10 سود سهام

8 تسهیالت مالی
کمیته 

اعتبارات
1,061,44727380,8981,061,4471,771,914

1-2-10 پرداخت نقدی
هیات 

مدیره
2,314,246-02,314,2460

30400,00000430,000440,000-10 سود سهام

3013,165,905003,879,2811,042,089-2-10 پرداخت نقدی

8 تسهیالت مالی
کمیته 

اعتبارات
1,142,25922237,6231,142,259780,342

1-4-10 قرارداد خرید و فروش
هیات 

مدیره
1,020,0001442,6561,235,573154,554

-

سایر 

اشخاص 

وابسته

 پشتیبانی پایانه های 

فروش
10-4-2

کمیسیون 

معامالت
237,34500176,1290

1,591,801(178,106)2601,784,31300 ملک شایانشرکت فرعی

2-2-10 پرداخت نقدی
هیات 

مدیره
90,27990,2790

3000090,00090,000-10 سود سهام

4-2-10 کارمزد خرید و فروش

بر اساس 

قوانین  

بورس

560,46501,073186,579

3000009,800-10 سود سهام

شرکت فرعی

 بابت قرارداد 

کارگزاری کوهستان 

پارک

10-2-5
هیات 

مدیره
10,0000010,0000

3-1-10 انتقال طلبشرکت فرعی-
هیات 

مدیره
728,25000728,2500

شرکت فرعی-
 بیمه نامه درمان و 

آتش سوزی
-

هیات 

مدیره
23,9980000

شرکت فرعی
 خدمات ارزیابی و 

کارشناسی مالی
10-2-1

هیات 

مدیره
12,9240013,20811,801

26 خدمات بازرگانیشرکت فرعی-
هیات 

مدیره
12,45700(12,464)2,203

0(102,977)260272,55700 پرداخت نقدی

30000188,277183,063-10 سود سهام

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393

نام شخص 

وابسته

بنیاد شهید و 

امور ایثارگران


عضو هیات 

مدیره

هیات 

مدیره
(138,735)(104,495)

بیمه دی

شرکت 

وابسته

عمران و مسکن 

آباد دی
شرکت فرعی-

کارگزاری بانک 

دی
شرکت فرعی-

خدمات 

پشتیبانی 

توسعه دیدار 

ایرانیان



 شرکت 

فرعی

شرکت آتیه 

سازان دی
-

سایر 

اشخاص 

وابسته

تجارت 

الکترونیک دی

خدمات ارزی و 

صرافی دی

شرکت فرعی-لیزینگ دی

سرمایه گذاری 

رویای روز کیش

توسعه دنیای 

شهر کهن

شرکت بیمه ای 

امید بنیان دی

خدمات مالی و 

حسابداری دی 

ایرانیان

تجارت گستر 

فرداد

شرکت فرعی
سرمایه گذاری 

بوعلی
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 طی(  تلفیق مشمول شركتهای استثنای به) تجارت قانون 749 ماده مشمول و وابسته اشخاص با گروه شركتهای سایر معامالت

 : باشد می زیر بشرح گزارش مورد مالی سال

 باشدمی میلیون ریالكلیة مبالغ به 

 

 

 

 

 

سال 1392 

مشمول ماده 

129 اصالحیه 

قانون تجارت

نوع 

وابستگی
 موضوع معامله

شماره 

یادداشت

نحوه 

تعیین 

قیمت

نرخ سودمبلغ معامله
سود)زیان( ناخالص 

معامله

مانده طلب 

)بدهی(

مانده طلب 

)بدهی(

1516,63800-26 اجاره امالک

85,000,00028 تسهیالت مالی

8 تسهیالت مالی
کمیته 

اعتبارات
1,142,25922237,6231,142,259780,342

 واگذاری سهام 

پتروشمیران
12-5-1

کارشناس 

رسمی
400,00000

 سهم شرکت عماد از 

سود خرید و فروش 

ضایعات آهن

10-4-1
هیات 

مدیره
1,020,00006,573

 انتقال 30000 سهم 

شرکت خدمات مالی و 

حسابداری دی ایرانیان

-
ارزش 

اسمی
200

1-4-10 قرارداد خرید و فروش
هیات 

مدیره
1,020,0001442,656

 انتقال 2000سهم 

شرکت خدمات مالی و 

حسابداری دی ایرانیان

-
ارزش 

اسمی
2000

- خرید و فروش سهام

بر اساس 

قوانین 

بورس

79,22731727,48851

 انتقال 2000  سهم 

شرکت تجارت گستر 

فرداد

-
ارزش 

اسمی
2000

- خرید بیمه نامه
هیات 

مدیره
24,06300

 اجاره یک واحد 

آپارتمان
-

هیات 

مدیره
7500



سایر 

اشخاص 

وابسته

 پشتیبانی پایانه های 

فروش
10-4-2

کمیسیون 

معامالت
237,3450005,879

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393

نام شخص 

وابسته

(102,602)

شرکت آتیه 

سازان دی
-

سایر 

اشخاص 

2,858,429155,657وابسته

بنیاد شهید و 

امور ایثارگران


عضو هیات 

مدیره

هیات 

مدیره
(159,420)

شرکت 

پشتیبانی آتیه 

سازان دی

-

سایر 

اشخاص 

وابسته

شرکت بیمه ای 

امید بنیان دی
6410شرکت فرعی-

تجارت 

الکترونیک دی
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 تحلیل ریسک 1

 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک بانک 1.1

در عین حال، هدف از مدیریت ریسک در بانک دی، حذف ریسک نیست، . مدیریت فعاالنة ریسک برای بانک دی بسیار حیاتی است

بنابراین، . است های خدمات پولی و مالی ناپذیر از فرایند خلق ارزش در شركت شده جزئی جدایی پذیری معقول و مدیریت زیرا ریسک

چارچوب مدیریت . آور است های شدید و زیان ها و محدود كردن ریسک هدف و هنر مدیریت ریسک در بانک دی، كنترل ریسک

 :ریسک در بانک دی مبتنی بر اصول زیر است

 و اعتبار به حفظ این شهرت . ارزش نام تجاری بانک دی به شهرت و اعتبار آن بستگی دارد :حفظ شهرت1 خوشنامی و اعتبار

 .دست آمده برای همة كاركنان مهم و حیاتی است

 گیری، پایش و گزارش ریسک است یافته، شامل شناسایی، اندازه مدیریت ریسک فرایندی ساختار :ستقل و یکپارچهنظارت م .

 .كند ها و كنترل فرایندها، مستقل عمل می واحد مدیریت ریسک به منظور اطمینان از یکپارچگی ریسک بنابراین

 ربط و ضوابط شرعی، خود را به رعایت و  های ذی بانک دی با احترام به قوانین و مقررات و دستورالعمل :تطبیق با قوانین

 .داند ها ملزم می اجرای آن

 ها را كنترل  بانک دی، به منظور محدود كردن اثر رخدادهای نامطلوب بر درآمد و سرمایه بانک، ریسک :حفظ قدرت مالی

 .كند می

 زیرا در این صورت، مدیران . های پذیرفته شده بسیار حیاتی و ضروری است شفافیت ریسک :ها فافیت در گزارشگري ریسكش

 .ها را برقرار كنند توانند موازنة بین اهداف و ریسک كنند و می ها را به خوبی درک می ارشد، ریسک

 مدیر هر واحد مسئول مدیریت . پذیرند اگونی را میهای گون واحدهای مختلف موجود در بانک، ریسک :گویی مدیریت پاسخ

 .های مربوطه است ودر این زمینه باید پاسخگو باشد ها و بازدهی فعاالنة ریسک

 .شناسایی كرده است زیرترین مخاطرات مؤثر بر عملکرد شركت را به شرح  بانک دی براساس رویکرد فوق مهم

  ریسک نوسانات نرخ جذب منابع و تأمین مالی 

 سک كیفیت محصوالت و خدمات قابل ارائهری 

 ریسک نوسانات نرخ ارز 

 ریسک تغییرات نرخ تسهیالت اعطایی 

 ریسک اقبال مشتریان به خدمات و محصوالت جایگزین 

 المللی و یا تغییر محیط مقرراتی  ریسک مربوط به عوامل بین 

 ریسک تجاری 

 ریسک نقدینگی 

 .برای كنترل، پوشش و مدیریت مخاطرات عمدة بانک به شرح زیر بوده است ترین اقدامات هیأت مدیره در این راستا، مهم
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 ریسک نوسانات نرخ جذب منابع و تأمین مالی 1.1

 نوسان، رفتارشناسی مشتریان كالن و شناسایی مشتریان كالن دارای رفتار پرنوسان و كم 

 ینی رفتار آنان به منظور افزایش ضریب پایداری ب رایزنی با مشتریان كالن دارای رفتار پرنوسان و افزایش ثبات و قابلیت پیش

 منابع،

 نوسان به منظور تداوم و حفظ رابطة پایدار، رایزنی با مشتریان كالن دارای رفتار كم 

 سازی منابع درآمدی بانک و افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع، متنوع 

 ی ماندگار،ها كننده به منظور جذب و حفظ سپرده ارائة بستة محصوالت ـ خدمات ترغیب 

 های نقدی ورودی و خروجی اقالم دارایی ـ بدهی در آینده، بینی جریان پیش 

 های ساختاریافته به منظور ارتقای هوشمندی تجهیز منابع، تخصیص اعتبارات و ارائة خدمات، استقرار و بهبود رویه 

 ه،ارزیابی قابلیت دسترسی به بازار و شناخت امکانات مختلف موجود برای تأمین وجو 

 ،بررسی و پایش میزان تمركز منابع تأمین مالی و درجة اتکا به هر یک از آنها 

 ریسک کیفیت محصوالت و خدمات قابل ارائه 1.1

 یابی كیفیت در سازمان، كارگیری رویکرد هزینه به 

 ،ایجاد سیستم فرهنگ، و مدیریت كیفیت 

 ی مرتبط با محصوالت و خدمات بانک،های عمومی و تخصص آموزش و حفظ روزآمدی دانش كاركنان بانک در حوزه 

 ،انجام امور كنترلی از قبیل بازرسی 

 ها،نسنجی خدمات جدید قبل از ارائة آ امکان 

 ریسک نوسانات نرخ ارز 1.1

 های ارزی، های مختلفی مانند ایجاد دارایی ارزی متناسب با بدهی پوشش نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش 

 ی به صورت روزانه،محاسبه و كنترل وضعیت باز ارز 

 ،رعایت حدود مجاز وضعیت باز ارزی براساس دستورالعمل بانک مركزی 

 گیری و پایش مقدار ارزش در معرض خطر  اندازه(VaR )،تغییرات نرخ ارز 

 ها فعالیت  هایی كه بانک برحسب آن ارزیابی جامع در مورد دسترسی احتمالی به بازارهای ارز و قابلیت تسعیر احتمالی پول

 كند، یم

 ،تدوین سناریوهای مختلف در مورد امکان تغییر منابع تأمین مالی از یک ارز به ارز دیگر 

 های ارز، طراحی و تدوین طیفی از سناریوهای ممکن برای نرخ 

 

 ریسک تغییرات نرخ تسهیالت اعطایی 1.1

  افزایش سهم مناسب از تسهیالت وكارهای ماندگار و مشتریان معتبر در ارائة خدمات و تسهیالت به منظور  شناسایی كسب

 اعطایی،
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 ،مدیریت مستمر سبد اعتباری 

 ،استفاده از سیستم كنترل و پایش ریسک اعتباری 

 بندی اعتباری، بندی مشتریان با استفاده از سیستم داخلی رتبه رتبه 

  یسک نرخ سود از دیدگاه سنجش موقعیت ر)بررسی و پایش میزان تأثیر تغییرات نرخ سود تسهیالت اعطایی بر درآمدهای بانک

 ،(درآمدی

  فعلی تسهیالت اعطایی به واسطة   از طریق ارزیابی تغییرات در ارزش( به عنوان جزئی از اقالم دارایی)بررسی تغییر موقعیت تسهیالت اعطایی

 ،(سنجش موقعیت ریسک نرخ سود از دیدگاه اقتصادی)تغییر نرخ سود 

 

 

 ت جایگزینریسک اقبال مشتریان به خدمات و محصوال 1.6

 مداری در ارائة خدمات و محصوالت، سرلوحه قراردادن جلب و حفظ رضایت مشتریان و تأكید بر مشتری 

 ،انجام تحقیقات بازار و سنجش رضایت مشتریان به صورت ادواری و استفاده از نتایج آن در ارائة بهتر محصوالت و خدمات 

 ائه توسط رقبا به منظور آگاهی از صحنة رقابتی و انجام اقدامات مقتضی پایش مستمر كیفیت و تنوع محصوالت و خدمات مورد ار

 در صورت لزوم،

 ،اهتمام در ارائة خدمات و محصوالت كامل و متنوع 

 های مرتبط با موضوع، مدیریت شکایات مشتریان و بازخورد نتایج آن به بخش یا بخش 

 ،اعمال مؤثر و بهینة مدیریت ارتباط با مشتری 

 

 المللی و یا تغییر مقررات دولتی به عوامل بینریسک مربوط  1.7

 ،تشکیل ادارة تطبیق با قوانین و مقررات 

 ها، منع یا محدود ساختن صادرات و واردات،  المللی مانند تحریم بانک آمادگی برای مقابله با تغییر قوانین دولتی و بین 

 (برای مقابله با بحران در صورت بروز)خارجی های  ها و شركت المللی بانک با سایر بانک كنترل حجم ارتباطات بین، 

 ،پایبندی به اصول حاكمیت شركتی و ارتقای شفافیت اطالعات 

 ها، ضوابط و قراردادهای بانک جهت مطابقت با قوانین جدید كشور، روزرسانی دایمی دستورالعمل اصالح و به 

 و  المللی خصوصاً در بخش ارزی، مطابقت دایمی با قوانین بانکداری بین 

 2سازی رهنمودهای بال  تالش در جهت پیاده. 

 

 ریسک تجاری 1.8

 جهت تشخیص دقیق صالحیت )های كنترلی مدرن جهت احراز هویت دقیق، كنترل مدارک مشتری و غیره  استفاده از سیستم

 و یا اشتباهات تاثیرگذار،( مشتری و جلوگیری از كالهبرداری و تقلب
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 اخل بانک برای كاهش خطرات اعتماد و شهرت،جلوگیری از اختالس و سوءاستفاده در د 

  كاهشNPLاعتباری در سطح كشور، جلوگیری از مخاطرات و بی ها در راستای 

 های دیگر هنگام اعطای تسهیالت و سایر موارد، ها در بانک تجزیه و تحلیل دقیق ترازنامة مشتریان و سوابق آن 

 ان جهت جلوگیری از وقوع ریسک تجاری و جلوگیری از كاهش تحلیل دقیق و دایمی شرایط بازار و وضعیت اقتصادی جه

 گذاری در بانک، سرمایه

 ،پایش دایمی رقبا و كنترل ورود رقبای جدید به سیستم بانکی كشور و سهم بانک از بازار بانکی جاری 

 ها را دارد، وگذاری در آن ک قصد ورود و سرمایهمطالعة دقیق بازارهای جدیدی كه بان 

  چند مركز راه دور برای نگهداری اطالعات مهم، مانند ایجاد یک یاbackup آوری اطالعات  های فن از سیستمIT ( به منظور

 .و حمالت هکرها( جلوگیری از خطر از دست دادن كلیه اطالعات در هنگام وقوع حوادث طبیعی

 ریسک نقدینگی 1.9

 ،تشکیل كمیتة مدیریت دارایی ـ بدهی 

 های نقد،  نگهداری سطح مناسبی از دارایی 

 ها در شرایط بحرانی، ها جهت كنترل بازار و پیشگیری از خروج سپرده پایش دایمی سپرده 

 ها و به حداقل رساندن تمركز روی یک منبع سپرده، ایجاد تنوع در انواع سپرده 

 عنوان نقدترین منبع درآمدزا ها به گذاری نزد بانک سپرده . 

 گزارش عملکرد اجتماعی بانک  6

از دریافت نشان مسئولیت اجتماعی در كنفرانس ملی برند پایدار با رویکرد مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در بانک دی پس 

و در راستای تدوین استراتژی مسئولیت اجتماعی، اقدامات مسئوالنه خود در قبال جامعه، به چهار رویکرد رسیده است كه به  31سال 

 :مجموع فعالیت های بانک بر اساس این طیف، به شرح ذیل تقسیم بندی می گردند. شدصورت طیفی از اقدامات سازمان می با

 فعالیت های عام المنفعه و مذهبی 6.1

  برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در بانک دی به منظور یادآوری آرمان های انقالب اسالمی 

 انقالب اسالمی  برگزاری نمایشگاه عکس خیابانی انقالب اسالمی به منظور یادآوری دالوری های 

 های ارتباط با مشتریان با هدف كاهش رفت و آمدهای مردم و كمک به هوای پاک تجهیز سامانه 

 كمک به حفظ محیط زیست از طریق الکترونیکی كردن مکاتبات درون سازمانی و كاهش شدید مصرف كاغذ 

 CSRفعالیت های  6.1

 كشور ایثارگر نخبگان از حمایت 

 ارومیه شهرستان شهید و امور ایثارگران در بنیاد زممتا آموزان دانش از تقدیر  

 فوتبال ایران لیگ برترینهای از مشاركت در مراسم تقدیر  
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 311 شیار فیلم عوامل از مشاركت در مراسم تقدیر 

 شهدا جام فوتبال مسابقات از مالی حمایت  

 تالیف علی سلیمانی  بانکداری صنعت با عنوان بازاریابی كتاب چاپ مشاركت در 

 روزبهان محمود دكتر تالیف "اقتصادی های ادغام و المللی بین مالی و پولی های سازمان" كتاب چاپ مشاركت در  

 جلد هفت/  ایرانی و اسالمی مدیریت رویکرد با موثر ارتباط كتاب مشاركت در چاپ 

 بازرگانی تالیف دكتر محمد نوفرستی  و اقتصاد در آمار مشاركت در چاپ كتاب 

  بهشتی شهید دانشگاه تحصیلی سال آغاز جشن در برگزاری دی نکبا مشاركت  

 بهشتی شهید دانشگاه بازنشستگان از تجلیل مراسم در دی بانک مشاركت  

  علمی های نامه پایان از حمایت  

 مختلف های نهاد بین آن توزیع و «اسالمی مالیه و بانکداری توسعه» فصلنامه انتشار  

 CSVفعالیت های  6.1

  كشور نمونه صادركنندگان معرفی رگزاری مراسممشاركت در ب -

 ایران برتر برند صد معرفی مراسم مشاركت در برگزاری -

 فعالیت های کسب و کار 6.1

 عالیات  عتبات بازسازی ستاد و دی بانک همکاری میان نامه تفاهم امضای 

  كشور امضای تفاهم نامه بانک دی و صندوق ضمانت صادارت ایران جهت حمایت از صادركنندگان 

 ایران تجارت توسعه سازمان و دی بانک بین نامه تفاهم امضای  

 و عمرانی های طرح مدیریت عالی دوره اندازی راه راستای در صنعتی مدیریت سازمان و دی بانک بین نامه تفاهم امضای 

 ساختمانی

 بانک دی در مسیر تعالی  7

اقدام به شناسایی فرایند ها، طراحی و استقرار سیستم  3131خود در سال  بانک دی در راستای استاندارد سازی فعالیت ها و فرایند های

 (CB)از  ISO3333:2337نمود و پس از پیاده سازی الزامات مربوط، موفق به اخذ گواهی نامه  ISO3333:2337بین المللی استاندارد 

 .گردید TUV Interceptشركت گواهی دهنده 

و در راستای مشتری مداری، اقدام به اخذ استاندارد  3131عالیت ها و فرایند های خود در سال بانک دی در راستای استاندارد سازی ف

 . تنموده اس ISO33332سیستم مدیریت شکایات مشتری 

با همت مدیریت ارشد، مدیر محترم تعالی سازمانی، معاونین و تمامی بدنه ی بانک اقدام به تشکیل تیم های چند  3131در سال 

با توجه به معیار های مدل تعالی سازمانی و با هدف بهبود و بهره وری اقدام به جاری سازی مفاهیم بنیادین تعالی  (CFT)تخصصی 

گردید و با وجود زمان اندک و جوان بودن و سابقه ی محدود بانک در جمع آوری داده ها، اقدام  31سازمانی بر اساس ویرایش سال 
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ی سازمانی نمود و با همت تمامی اركان خود موفق به اخذ تقدیر نامه ارزشمند دو ستاره از دبیرخانه به شركت در فرایند جایزه ملی تعال

 .جایزه تعالی سازمانی، با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت گردید

 :31ادامه سال  –برخی از افتخارات بانک 

  31شركت برتر ایران در سال  درصد رشد فروش در جایگاه نخست صد 283قرار گرفتن هولدینگ دی با   

  (سازمان مدیریت صنعتی)رتبه افزایش  81جدول صد شركت برتر ایران و صعود با  11قرار گرفتن در رتبه 

   (سازمان مدیریت صنعتی) 31قرار گرفتن در مکان دوم بیشترین صعود در صد شركت برتر در سال 

  31كسب نشان رهبری منابع انسانی اروپا در سال 

 31در سال  واهی نامه مدیریت سالمت اداری به عنوان سازمان پیشروكسب گ  

  31كسب عنوان مدیر شایسته ملی در سال  

  31كسب نشان قهرمان صنعت در سال  

  31اخذ رتبه الف كارگزاری بانک دی از سازمان بورس و اوراق بهادار در سال  

  31كسب عنوان لوح سپاس ستاره حامی روابط عمومی در سال  

 31سب تندیس سالمت اداری و مالی در سال ك  

  31كسب تندیس اتوماسیون اداری در سال  

  31كسب جایزه سرآمدی روابط عمومی در سال  

  31كسب تقدیرنامه از كنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیکی در سال  

 93 كسب عنوان مدیر برتر در عرصه مدیریت جهادی در سال 

 جوایز و افتخارات  8

را بی شك می توان سال تندیس ها1 تقدیرنامه ها و لوح سپاس براي بانك دي دانست1 نشان هایی كه از  31ل سا

 .ممارست یك گروه همراه براي رسیدن به قله هاي افتخار حکایت دارد

 2331 ( اخذ گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 33332 21/3/31( 

  33/1/31(كشور، به مدیرعامل بانک دی   3131اعطای نشان مدیر برگزیده جهادی سال( 

 2/8/31(اعطای عنوان مدیر شایسته ملی به مدیرعامل بانک، از همایش بین المللی مدیر شایسته ملی( 

 23/3/31 (كسب گواهینامه پیشرو در حوزه سرمایه انسانی و مدیریت سالمت اداری( 

 33/3/31(ین المللی ارتقاء سالمت مالی و اداری اخذ گواهی نامه ب( 

  28/8/31 (اخذ تندیس و لوح سپاس دوازدهمین جشنواره روابط عمومی های برتر ایران( 

    8/1/31(اخذ رتبه الف كارگزاری بانک دی از سازمان بورس و اوراق بهادار( 

  23/8/31 (الکترونیک   اخذ تندیس و لوح تقدیر از هفتمین كنفرانس بین المللی نظام اداری( 
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  23/8/31(مقاله برتر نظام اداری الکترونیک( 

  8/1/31 (دریافت جایزه سرآمدی روابط عمومی ایران( 

  3333 2337:اخذ گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت كیفیت ISO      

   27/2/31(اعطای نشان ستاره زرین حامی روابط عمومی به مدیر عامل بانک( 

 ریافت نشان دB27/33/31 (رهبری منابع انسانی اروپا( 

  22/33/31 (اهدای لوح تقدیر وتندیس قهرمان صنعت و اقتصاد به مدیرعامل بانک( 

  دریافت لوح سپاس از جشنواره اقتصاد مقاومتی 

  1/32/31(دریافت تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی( 

 23/33/31 (ن صد شركت برتراحراز رتبه اول باالترین درصد رشد فروش دربی( 

  11شركت برتر ایران با رتبه  333حضور در بین 

 دریافت تندیس حامی برترین های لیگ فوتبال كشور 

  اعطای نشان مدیر برتر به مدیر عامل بانک دی از همایش سلحشوران حماسه اقتصادی دفاع مقدس 

 کلیات برنامه آتی بانک  9

  بانک رقابتی های مزیت و لگوبرداریا مبنای بر كار و  كسب مدل استقرار.  

 مالی گروه/دی بانک برند ترویج و توسعه. 

 شركتی حاكمیت توسعه و استقرار . 

 ریسک مدیریت جامع سامانه توسعه و طراحی(ERM). 

 توسعه فرهنگ سازمانی 

 توسعه سرمایه  انسانی 

 توسعه  زیرساخت های بانکداری الکترونیک و  مجازی 

 توسعه سامانه ها 

 برداری هدفمند از زیرساخت ها بهره 

 بهره برداری از زیرساخت های بانکداری الکترونیکی  و مجازی 

 بانکی و مالی متمایز محصوالت و خدمات ارائه و نوآوری  . 

 بهبود  بهره وری 

 اقتصادی و بهینه منابع و مصارف مدیریت 

 بازار در نفوذ 

 الملل بین بازار در نفوذ 
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 تکالیف مجمع  12

گرفته توسط هیات مدیره اقدامات صورت  تکالیف مجمع 

با مهاجرت از نرم افزار مالی بانکیران به بنکو1 مدیریت وثایق و تضامین  مشتریان به  3131ر سال مالی د

 . شودعنوان یك زیر سیتم جداگانه نگه داري می

امین گزارش حسابرس مقرر گردید بانك نسبت به تهیه سامانه مدیریت وثایق و تض4در خصوص بند 

 . ابالغ گردیده و یا خواهد گردید اقدام نماید. ا . ا. مطابق آنچه توسط بانك مركزي ج

میلیون ریال بابت  111881223طبقه واقع در كامرانیه تهران به ارزش  11با تملك یك واحد ساختمان 

یارد ریال در میل 31134دریافت مازاد منابع حاصل از تسویه مطالبات غیر جاري خانواده بانك 1 مبلغ 

 .   سود كسب شده است 3131سال مالی 

گزارش حسابرس اطالعات ارائه شده به مجمع مقرر گردید بانك تمهیدات الزم  2در خصوص بند 

جهت وصول مطالبات شركت صرافی تا حصول نتیجه بعمل آورد و تا قبل از انتشار عملکرد شش ماهه 

 . طریق سیستم كدال صورت پذیرد حداقل در یك نوبت شفاف سازي در این خصوص از

گزارش حسابرس مقرر گردید به شركت بیمه دي توجه الزم داده شود تا در سنوات  5در خصوص بند  . برگزار گردید 1393193134جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه بیمه دي در مورخ 

 . هاي مقرر نسبت به برگزاري مجمع خود اقدام نمایدآتی در زمان

میلیارد ریال قطعی و تسویه 31183قطعی با پرداخت مبلغ  3131ملکرد بانك تا پایان سال مالی مالیات ع

 . شده است

اي عمل گزارش موضوع مدیریت بهینه مالیات مقرر گردید هیات مدیره به گونه 8در خصوص بند 

نجر به متناسب با میزان سود كسب شده و در نهایت م 3131نماید كه میزان مالیات تشخیصی سال 

 . محاسبه مالیات واقعی گردد

ها  شركت سرمایه گذاري بوعلی به عنوان شركت معین در این خصوص انتقال و فروش سهام شركت

برداري از این شركت مشابه شركت هلدینگ براي این كار انتخاب گردید لذا تغییرات الزم جهت بهره

هلدینگ بوعلی1 كار واگذاري سهام هلدینگ بعداز انتقال سهام شركتها به . فراهم در دست اجراست

از دیگر سو سهام تعدادي از شركتها به صورت مستقل و . گرددبراساس سرمایۀ جدید در بورس آغاز می

 . گردندمستقیم واگذار می

وجود  در خصوص واگذاري امالک نیز ابتدا تفکیك امالک مورد نیاز و مازاد بر مبناي وجود یا عدم

بندي فروش امالک مازاد برنیاز بانك1 و نهایتاً جدول زمان ا بانکداري صورت گرفتفعالیت مرتبط ب

 .ارسال گردید(بانك مركزي)تهیه و به مقام ناظر 

 

-گزارش حسابرس مقرر گردید با عنایت به ابهام موجود در وضعیت سرمایه گذاري 33در خصوص بند 

ها متناسب با شرایط اعالمی بانك مركزي ها1 نسبت به تعیین تکلیف سهام شركتهاي كلیه بانك

 . جمهوري اسالمی ایران اقدام گردد
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 جلسهدرخصوص دستور  گیریدرخواست تصمیم 11

در پایان ضمن تشکر از تمامی سهامداران محترم، همکاران محترم در ستاد بانک، همکاران محترم در شبکه شعب بانک، 

ا ، مدیران و پرسنل .ا.ی، دست اندركاران محترم بانک مركزی جهمکاران محترم در گروه حسابرس و بازرس قانون

محترم سازمان بورس اوراق بهادار، نمایندگان محترم سهامداران اشخاص حقوقی در بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر 

انک را مبذول های الزم برای این بنهادها و تمامی اشخاصی كه به نحوی از انحاء طی سال مالی مورد گزارش مساعدت

داشتند و همچنین درخواست از تمامی اركان مرتبط به شرح فوق برای ادامه پشتیبانی و مساعدت درخصوص عملکرد 

گردد تا نسبت به توزیع سود با در نظر داشتن موضوع افزایش سال جاری این بانک، از سهامداران محترم درخواست می

قانون  323بانک، تصمیم گیری درخصوص تنفیذ معامالت مشمول ماده سرمایه و همچنین اظهارنظر نسبت به عملکرد 

البدل و تعیین تجارت و سایر موارد مرتبط برای سال مالی مورد گزارش و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی

صمیمات الزم را الزحمه ایشان، تعیین روزنامه كثیراالنتشار و حق حضور اعضای هیأت مدیره برای سال مالی جاری تحق

  .اتخاذ نمایند

 

 پایان


	Page 1

