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سخـن آغــازین

   
ــک  ــتبر بان ــینه س ــر س ــر ب ــاهد و ایثارگ ــزز ش ــای مع ــه خانواده ه ــزاری ب ــان خدمتگ ــه نش ــت ک      سال هاس
ــای  ــش تحریم ه ــش از پی ــه بی ــروز ک ــغ نکرده اســت و ام ــچ کوششــی دری ــن راه از هی دی نقــش بســته و در ای
ــا، بســیاری  ــر دوش اقتصــاد ایــن کشــور فشــار آورده و در کنــار آن، همه گیــری ویــروس کرون ــه غــرب ب ظالمان
ــر از  ــن دی، مصمم ت ــک ارزش آفری ــزان شــما در بان از فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی را مختــل کــرده، عزی
گذشــته، در تاشــند تــا بیــش از بضاعــت خــود، از ســختی ایــن فشــارها بکاهنــد. همــکاران پــر تــاش بانــک دی 
ــه  ــادی را ب ــر توانســته اند چرخ هــای اقتصــادی زی ــن ماه هــای اخی ــد مدیریتــی در ای ــا راهبری هــای تیــم جدی ب
حرکــت واداشــته یــا از توقــف آنهــا جلوگیــری کننــد. حمایــت از خانوارهــای آســیب دیده از فشــارهای اقتصــادی 
و بایــای طبیعــی، حمایــت از کســب و کارهــای کوچــک و متوســط و ارائــه ده هــا طــرح تســهیاتی در جهــت 
رونــق اقتصــادی، نمونــه ای از تــاش فرزنــدان شــما در بانــک دی اســت. در کنــار تمــام ایــن تاش هــا، کاســتن از 
زیــان انباشــته بانــک و رویکردهــای مدیریــت جدیــد، امیــد ســهامداران را بــه ارزش آفرینــی بیشــتر، صدچنــدان 

کــرده بــه گونــه ای کــه افزایــش ارزش ســهام بانــک دی در ماه هــای اخیــر، گویــای ایــن واقعیــت اســت.
 بــه امیــد روزهایــی کــه بــا حمایــت شــما عزیــزان و تــاش فرزندانتــان در ایــن بانــک، نــام دی، بیــش از پیــش 

بــر تــارک اقتصــاد ایــران بدرخشــد.

))بسم اهلل الرحمن الرحیم((
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گزارش هیئت مدیره

Annual Report

بخـــش اول
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پیام هیئت مدیره

سپاس و ستایش 

))بسم اهلل الرحمن الرحیم((
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دستاوردهای کلیــدی 
ســال1398

جذب 1/1 درصد نقدینگی کل 
کشور

افزایش 24 درصدی سپرده 
مشتریان

افزایش 10/6 درصدی درآمدهای 
کارمزدی

افزایش 85/7 درصدی 
درآمدهای سپرده گذاری ها

کاهش 1/75 درصدی 
مطالبات غیرجاری

درصــدی   24 افزایــش 
ــده تســهیالت اعطایی مان

افزایش 10/5 درصدی 
درآمد تسهیالت اعطایی

کاهش 21/6 درصدی زیان خالص سال 98 نسبت به 97

افزایش 140 درصدی سود سرمایه گذاری ها

افزایش سهم مانده تسهیالت اعطایی در قبال ضمانت نامه بانکی از 0/06 درصد به 47/5 درصد )افزایش بهداشت اعتباری(

افزایش 41 درصدی سپرده های دیداری )منابع ارزان قیمت(

افزایش 15/3 درصدی منابع 

افزایش 85/7 درصدی درآمدهای سپرده گذاری

کسب سود 4,656 میلیارد ریالی از سرمایه گذاری ها

کاهش 75/6 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول

برگزاری 4 دور مزایده فروش امالک با عرضه بیش از 100 رقبه از امالک بانک و فروش 38 رقبه از این امالک به ارزش دفتری 247 میلیارد 

ریال و کسب سود  283 میلیارد ریال 

کسب تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی )دومین بانک دارنده تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی در نظام بانکی(

افزایش 14/8 درصدی سپرده های سرمایه گذاری

افزایش 112 درصدی تسهیالت مرابحه

افزایش 67/2 در آمد سپرده گذاری های بانک

-%1/75 %1/1

%10/5%10/6%85/7

%24%24
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گــزیده اقالم کلیدی 

1397/12/291398/12/29عنوان

مجموع داراییها  )میلیون ریال(

مجموع تسهیالت )میلیون ریال(

مجموع بدهی ها  )میلیون ریال(

مجموع سپرده های مدت دار   )میلیون ریال(
مجموع حقوق صاحبان سهام )میلیون ریال(

سرمایه )میلیون ریال(
زیان انباشته )میلیون ریال(

جمع درآمدها  )میلیون ریال(

سهم بانک از درآمدهای مشاع )میلیون ریال(

زیان خالص )میلیون ریال(

بازده داراییها
بازده حقوق صاحبان سهام

سود هر سهم )ریال(
سود تقسیمی )ریال(

تعداد کارکنان

تعداد شعبه

اقالم کلیدی ترازنامه

اقالم کلیدی سود و زیان

سود آوری بانک

اطالعات سهام

منابع انسانی

شبکه شعب

249,415,964

95,927,354

361,795,096

265,737,488
)112,379,133(

6,400,000
)119,947,160(

23,494,050

0

)33,492,458(

%- 13/42
---

)5,233(
----

1141

91

249,442,804

77,334,035

328,329,479

233,648,308
)78,886,675(

6,400,000
)86,454,702(

23,670,525

0

)42,722,961(

% - 17/12
---

)6.675(
---

1074

91
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تــرازنامـــه بانک 

دارایی ها :

موجودي نقد 

مطالبات از بانک ها  و سایر موسسات اعتباري

 تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي

 سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته

سایر حسابهاي دریافتني

 دارایی هاي ثابت مشهود

 دارایی هاي نا مشهود

سپرده قانونی

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها :

بدهي به بانکها و سایر موسسات اعتباري

سپرده هاي مشتریان

سود سهام پرداختنی 

ذخیره مالیات عملکرد

ذخایر و سایر بدهی ها

 ذخیره مزایاي پایان خدمت 

جمع بدهي های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

10,622,105

17,454,738

77,334,035

36,419,874

43,562,671

9,318,396

22,685,857

506,844

28,750,106

2,788,179

249,442,804

75,365,405

11,478,496

0

0

3,485,982

197,290

90,527,172

8,821,761

1,030,346

95,927,354

37,252,836

39,679,425

9,561,693

22,260,162

686,612

32,779,428

2,783,230

246,725,963

76,690,956

14,252,258

0

0

2,048,199

293,081

91,917,608

% -17

% -94

% 20.6

% 2.3

% -9

% 2.6 

% -1.9

% 35.5

% 14

% -0.18

%1.7

% 24.16

---

---

% -41.24

% 48.5

% 1.5

 

درصد تغییرات1397/12/291398/12/29شـــرح



11

تــرازنامـــه بانک 

حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری 

حقوق صاحبان سهام

سرمایه 

 اندوخته قانوني

زیان انباشته

جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها  و حقوق صاحبان سهام

233,648,308

 

6,400,000

1,168,027 

)82,396,616(

)74,732,676(

249,442,804

265,737,488

 

6,400,000

1,168,027 

)118,593,073(

)110,929,133(

246,725,963

---

%14

---

 

درصد تغییرات1397/12/191398/12/29شـــرح
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 عمــلکرد
  و نسبت های مالی          

عملکرد مالی در طی  دوره مالی

کل درآمد ها

کل هزینه ها

سود تسهیالت اعطایی

سود پرداختی 

سود ) زیان ( خالص

سود ) زیان ( پایه هر سهم

 تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص

سپرده هاي مشتریان

حقوق صاحبان سهام

جمع دارایی ها

جمع بدهی ها

نسبت های مالی

نسبت دارایی ها به بدهی ها

نسبت سود تسهیالت به کل درآمد ها

نسبت سود پرداختی به سپرده ها به کل هزینه ها

 

%  -0.7

% -10

% 10.5

% 20

% -21.6

% -21.6

% 24

% 24

% 42

% -0.01

% 10.2

% -9.2

% 10.6 

 % 33.7

23,494,050

 )59,737,850(

16,160,112

)55,233,048(

)33,492,458(

)5,233(

93,237,354

14,252,258

)110,929,133(

248,092,849

361,795,096

0.69

68.7%

% 92.4

23,670,525

)66,393,486(

14,623,031

)45,909,370(

)42,722,961(

)6,675(

77,334,035

11,478,496

)74,732,676(

249,442,804

328,329,479

0.76

61.7%

% 69.1

23,829,265

)54,748,804(

18,347,258

)46,616,735(

)4,919,559(

)4,831(

91,623,114

8,865,725

)36,132,719(

232,824,849

268,957,568

0.87

% 77

% 85

31,647,674

)45,147,095(

25,256,707

)36,858,264(

)13,499,422(

)2,109(

93,936,348

14,163,686

)5,244,156(

242,602,282

247,846,438

0.98

% 80

% 82

شـــرح

شرکت اصلی

درصد تغییرات 
نسبت به دوره 

مالی مشابه 
سال قبل

1398/12/29139713961395
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معیارها و شاخص های 
عملکردی

نسبــت های ســرانه                                                                                                                                          
                                                                       

درآمد تسهیالت به کل تسهیالت

سود پرداختی به کل هزینه ها

سود تسهیالت به کل درآمدها

نسبت تسهیالت به سپرده

نسبت سودپرداختی به سپرده ها به درآمد

هزینه استهالک به کل هزینه ها

سهم هزینه های پرسنلی از کل هزینه ها

سهم هزینه مطالبات مشکوک الوصول از کل هزینه ها

کل درآمد به ازای هر شعبه

زیان خالص به ازای هر شعبه

نسبت سپرده ها به ازای هر شعبه

نسبت تسهیالت به ازای هر شعبه

کل درآمد به تعداد کارکنان

زیان خالص به تعداد کارکنان

نسبت سپرده به تعداد کارکنان

نسبت تسهیالت به تعداد کارکنان

% 18.9

% 73.7

.61.7%

  31.5

 1.93

% 0/27

1.8%

9.6%

260,115

)469,483(

2,693,701

849,824

21,538

)38,874(

223,045

70,367

% 16.8

% 92.4

% 68.7

34.2

2.35

% 0.54

% 2.7

% 3.2

258,176

)368,048(

3,076,810

1,054,146

20,590

)29,353(

245,389

84,073

شـــرح

شـــرح

1397/12/291398/12/29

1398/12/29 1397/12/29
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سرمایه بانک و روند 
تغییرات آن 

بانک از منظر بورس 

ســرمایه بانــک در بــدو تاســیس مبلــغ 2.000.000 میلیــون ریــال ) شــامل تعــداد 2.000 میلیون ســهم بــه ارزش 
اســمی هــر ســهم 1.000 ریــال ( بــوده کــه بــا توجــه بــه ســه مرحلــه افزایــش ســرمایه، بــه مبلــغ  6.400.000 

میلیــون ریــال ) شــامل 6.400 میلیــون ســهم بــه ارزش اســمی هــر ســهم 1.000 ریــال ( رســیده اســت.

بانــک دی بــه موجــب اطاعیــه شــماره 0126/ پ / 90 مــورخ 1390/02/14 شــرکت فرابــورس ایــران ، بــه عنوان بیســت 
و ســومین نمــاد معاماتــی ) چهارمیــن شــرکت در بــازار دوم ( ، در فهرســت نمادهــای فرابــورس ایــران درج گردید.

وضعیت معامات و قیمت سهام طی سا لهای اخیر به شرح زیر می باشد:

تاریخ ثبت افزایش 
سرمایه

سال مالی 
منتهی به

تعداد سهام 
معامله شده

ارزش سهام 
معامله شده 

)میلیون ریال(

تعداد روزهای 
معامالت

ارزش بازار 
)میلیون ریال(

قیمت سهام 
در پایان سال / 

دوره )ریال (

سرمایه                 
)میلیارد ریال(

درصد افزایش 
سرمایه

مبلغ افزایش سرمایه
)میلیون ریال(

مبلغ سرمایه جدید 
)میلیون ریال(

محل افزایش سرمایه

1391/03/24

1391/12/28

1395/01/31

1392/12/29

1393/12/29

1394/12/29

1395/12/30

1396/12/29

1397/12/29

1398/12/29

2,529,453,677

1,747,144,029

3,015,709,269

1,096,885,606

0

5,473,712,843

10,941,836,350

4,522,510

3,178,756

5,330,995

1,673,573

0

6,192,341

37,198,987

205

188

214

80

0

136

195

2,104,985,600

2,130,457,600

2,370,732,800

771,404,800

0

873,356,800

400,4,081,190

2,007

1,890

1,745

1,404

0

1,141

5,377

5,000

5,000

6,400

6,400

6,400

6,400

6,400

100

25

28

2,000,000

1,000,000

1,400,000

4,000,0000

5,000,000

6,400,000

آورده نقدی سهامداران

آورده نقدی سهامداران

سود انباشته
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ترکیــب سهامـداران

3

516

718,459

63,445

11/13

79/6

49/10

30/99

100.00

839064046

434,793,721

3,142,555,423

1,983,586,810

6,400,000,000

باالی یک درصد

زیر یک درصد

جانبازان و خانواده معزز شهدا

عادی

کل

کل سهامداران بانک دي در تاریخ  1398/12/29

نوع سهامدار

حقوقی

حقیقی

تعداد شرکت/ نفراتدرصدتعداد سهم

شرکت آتیه سازان دي

صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه دی

سایر اشخاص حقوقی کمتر از یک درصد )516 سهامدار(

اشخاص حقیقی )781,904 سهامدار(

جمع

222,404,846

70,000,000

546,659,200

434,793,721

 5,126,142,233

6,400,000000

3,48

1,1

8,54

6,79

80,1

100

درصد مالکیتسهامدار 1398/12/29 تعداد سهام
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ساختــار بدهــی ها

کفایت سرمایه بانک 

در تاریخ 1398/12/29 ساختار بدهی های بانک به شرح زیر می باشد:

سپرده های جاری و قرض الحسنه

سپرده های کوتاه مدت

سپرده های بلند مدت

بدهي به بانکها و سایر موسسات اعتباري

ذخایر و سایر بدهی ها

جمع کل بدهی ها 

سال مالی منتهی به 1398/12/29

سال مالی منتهی به 1397/12/29

سال مالی منتهی به 1396/12/29

 سال مالی منتهی به 1395/12/30

سال مالی منتهی به 1394/12/29

سال مالی منتهی به 1393/12/29

14,252,258

135,026,912

128,530,691

79,464,071

2,048,197

361,795,096

% 3.9

% 37.3

%  35.5

%  21.9 

%  0.5

%  100

-58,5%

-29%

4%

-2%

8%

8%

سهامدار

سال

سهم از کل بدهی ها

درصد 

مبلغ
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مجمـع محترم عمومی 
عادی سالیانه بانک دی 

)شرکت سهامی عام(

     در اجــرای مفــاد مــاده 232 اصاحیــة قانــون تجــارت، مصــوب اســفندماه 1347 و مــادة 45 قانــون بــازار اوراق 
بهــادار، بدینوســیله گــزارش عملکــرد بانــک در ســال مالــی منتهــی بــه 1398/12/29 بــر پایــه ســوابق، مــدارک 

و اطاعــات موجــود تهیــه و بــه شــرح پیوســت تقدیــم می گــردد.
گــزارش حاضــر بــه عنــوان یکــی از گزارش هــای ســاالنة هیــأت مدیــره بــه مجمــع، مبتنــی بــر اطاعــات ارائــه 
ــره  ــأت مدی ــک و عملکــرد هی ــی بان ــی را در خصــوص وضــع عموم ــوده و اطاعات ــی ب ــای مال شــده در صورت ه

فراهــم مــی آورد.
ــا  ــارة عملیــات و وضــع عمومــی بانــک اســت، ب بــه نظــر اینجانبــان اطاعــات منــدرج در ایــن گــزارش کــه درب
تأکیــد بــر ارائــة منصفانــة نتایــج عملکــرد هیــأت مدیــره و در جهــت حفــظ منافــع بانــک و انطبــاق بــا مقــررات 
ــوده  ــا واقعیت هــای موجــود ب ــه شــده اســت. ایــن اطاعــات هماهنــگ ب قانونــی و اساســنامة بانــک تهیــه و ارائ
ــت و  ــو درس ــه نح ــرد، ب ــی ک ــوان پیش بین ــی می ت ــت فعل ــه در موقعی ــدی ک ــا ح ــده ت ــا در آین ــرات آن ه و اث
کافــی در ایــن گــزارش ارائــه گردیــده و هیــچ موضوعــی کــه ناآگاهــی از آن موجــب گمراهــی اســتفاده کنندگان 

ــده اســت . ــزارش حــذف نگردی ــود، از گ می ش

مدیــره/  هیئــت  رئیــس 
ظــف مو عضو

نصرت اهلل شهبازی

نائــب رئیــس هیئــت مدیــره/ 
عضــو موظــف

فریدون رشیدی

عضــو هیئــت مدیــره/ عضــو 
موظــف

رحیم طاهری

مدیرعامــل و عضــو هیئــت 
ــف ــو موظ ــره/ عض مدی

برات کریمی
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راهبــردهای آتـــی 
بانــک دی 

راهبــردهای آتـــی 
بانــک دی 

     بانــک دی بــا اذعــان بــه اینکــه ســهامداران، مهمتریــن ذی نفعــان بانــک بــوده و ارزش آفرینی برای آنــان رمز بقــا و دوام 
بانــک می باشــد ســعی در افزایــش نفــوذ و ســهم خــود در بازارهــای مالــی دارد. از ایــن رو در ســال 97 ســند اســتراتژی 
ســه ســاله »بانــک دی در افــق 1400« را بــا رویکــردی نویــن تدویــن نمــود. در ایــن رویکــرد چشــم انداز مدیــران بانــک 
دی، افزایــش حضــور در عرصــه بانکــداری شــرکتی، اختصاصــی، خــرد و بین الملــل، همزمــان بــا توســعه فعالیت هــای 
ــرمایه گذاری و  ــن س ــای نوی ــتارتاپ ها و عرصه ه ــوزه اس ــه ح ــی، ورود ب ــن مال ــای نوی ــای تکنولوژی ه ــی در حوزه ه مال
حمایــت از کســب و کارهــای کوچــک و متوســط می باشــد. تعــداد کــم شــعب، وجــود همــکاران متخصــص و متعهــد و 
نیــز مشــاوران آگاه و اندیشــمند در حوزه هــای مختلــف از مهم تریــن پتانســیل های بانــک دی می باشــد کــه باعــث شــده 
ــا مدیــران ارشــد و تصمیم گیــران، جــرأت و جســارت برداشــتن گام هــای بــزرگ را در حوزه هــای نویــن اقتصــادی و  ت
مالــی داشــته باشــند. اســتقرار هیئــت مدیــره جدیــد بانــک در دی مــاه 1398 نیــز منجــر به ســرعت بخشــیدن بــه برخی 
اقدامــات گذشــته و تدویــن رویکردهــای نوینــی در جهــت بهبــود وضعیــت بانــک بــه لحــاظ بهبــود ســبد دارای هــای 
بانــک، کاهــش معوقــات، افزایــش محصــوالت و خدمــات و جــذب منابــع ارزان قیمــت شــده اســت. اقداماتــی نیــز در 
جریــان اســت تــا اوالً وضعیــت حاضــر در بانــک دی کــه عمدتــاً ناشــی از شــرایط اقتصــادی و متاســفانه عــدم رعایــت 
بهداشــت اعتبــاری در برخــی مــوارد بــوده اســت بهبــود یابــد و ثانیــاً تــوان داخلــی در جهــت ورود بــه مرحلــه جدیــدی از 
فعالیت هــای بانــک، هرچــه  ســریع تر همســو شــود. اصــاح ســاختار ســازمانی و تدویــن برنامه هــای ورود بــه حوزه هــای 
جدیــد ســرمایه گذاری و مشــارکت از جملــه اقدامــات همسو ســازی تــوان داخلــی بــرای گــذار بــه دوره جدیــد می باشــد. 
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نگاهــی گــــذرا 
به متغیـرهای کالن 

اقتصــــادی  

تـــورم

نــرخ ارز

 تــورم عمدتــاً از چهــار کانــال بــه اقتصــاد ایــران تزریــق شــده اســت. تــورم ناشــی ازفشــار تقاضــا، تــورم ناشــی از 
فشــار هزینــه، تــورم انتظــاری و تــورم ســاختاری کــه عمدتــاً زاییــده بودجــه غیرکارآمــد دولت هــا و نحــوه تامیــن 

بودجــه آنهــا، اقتصــاد نفتــی، بروکراســی و فســاد اداری اســت.
   نمــودار زیــر نــرخ تــورم ســاالنه را نشــان می دهــد. بــا اســتقرار دولــت دهــم و امضــای برجــام، تــورم بــه واســطه 
کاهــش انتظــارات تورمــی و گشــایش در مســیر صــادرات نفــت، در پایــان ســال 95 بــه کمتریــن میــزان خــود در 
دهه هــای اخیــر یعنــی  عــدد 6/8 درصــد رســید، امــا ایــن دســتاورد بــا خــروج آمریــکا از برجــام از بیــن رفــت و 

در پایــان ســال 98، رقــم 34/8 درصــد بــرای تــورم ســاالنه ثبــت شــد.

   نــرخ ارز یکــی از مهمتریــن متغیرهــای اثرگــذار بــر اقتصــاد ایــران اســت. از ســویی درآمدهــای دولــت تابــع تغییــرات 
قیمــت ارز اســت، از طــرف دیگــر هزینــه تولیــدات داخلــی وابســته به مــواد اولیــه وارداتــی و تابع نرخ ارز اســت و از ســوی 
دیگــر و مهمتــر از همــه، انتظــارات تورمــی اســت کــه مســتقیماً از نوســانات نــرخ ارز تبعیــت می کنــد. بــه عبارتــی دیگر، 
یکــی از علــل مهــم تــورم در اقتصــاد ایــران، تغییــرات نــرخ ارز اســت. از عوامــل مهــم تعیین کننــده نــرخ ارز می تــوان بــه 
انتظــارات ناشــی ازپیامدهــای سیاســی خارجــی، تــراز تجــاری و بازرگانــی، ذخایــر بانــک مرکــزی، سیاســت های پولــی 
بانــک مرکــزی و شــدت آزادی اقتصــادی نــام بــرد. در ایــران بــا توجــه بــه وجــود تحریم هــای همیشــگی، کاهــش فــروش 
نفــت و  وابســتگی بودجــه دولــت بــه آن، مســدود شــدن ذخایــر ارزی، عــدم وجــود جریــان آزاد بین المللــی ســرمایه از 
یکســو و تــورم ناشــی ازحجــم بــاالی نقدینگــی کــه بواســطه عــدم کارایــی بــازار ســرمایه و بــازار پــول نتوانســته جــذب 
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نگاهــی گــــذرا 
به متغیـرهای کالن 

اقتصــــادی  

نقدینــگی

     یکــی دیگــر از مهمتریــن متغیرهــای اقتصــادی، نقدینگــی می باشــد. رشــد بیــش از حــد نقدینگــی و عــدم 
ــد  ــه بای ــران شــناخته می شــود. البت ــورم در ای ــن عامــل ت ــد اقتصــاد، مهمتری جــذب آن توســط بخش هــای مول
ــای  ــش بدهی ه ــطه افزای ــی به واس ــه پول ــش پای ــه اول، افزای ــی در وهل ــد نقدینگ ــه رش ــه ریش ــت ک ــه داش توج
ــه دوم، به واســطه  ــه و در وهل ــی و کســری بودج ــای نفت ــل کاهــش درآمده ــه دلی ــزی ب ــک مرک ــه بان ــت ب دول
افزایــش تســهیات پرداختــی نظــام بانکــی اســت. جایی کــه تــورم بیــش از نــرخ ســود تســهیات بانکــی باشــد، 
ــن تســهیات صــرف  ــه ســمت اخــذ بیشــتر تســهیات از نظــام بانکــی پیــش مــی رود و زمانی کــه ای ــه ب جامع
تولیــد نشــود، منجــر بــه افزایــش ســطح عمومــی قیمت هــا خواهــد شــد. نمــودار زیــر حجــم نقدینگــی را بیــن 

ــد. ــاه 99 نشــان می ده ــان خردادم ــی 80 تاپای ــازه زمان ب

فعالیت هــای مولــد اقتصــادی شــود و نیــز عــدم کفایــت تولیــدات داخــل، بــازار ارز همــواره یکــی از بازارهــای جــذاب 
بــرای هجــوم نقدینگــی بــوده اســت. از ایــن رو همــواره نــرخ ارز رونــدی صعــودی داشــته و هرچنــد دولت هــا بــا اتخــاذ 
سیاســت های کنترلــی خواســته اند رونــد آن را ســرکوب کننــد، لــذا تنهــا اقدامــات آنهــا منجــر بــه ســرکوب قیمتــی و 

فشــرده شــدن فنــر نــرخ ارز بــوده کــه در مقاطعــی حســاس جهــش  نــرخ ارز را همــراه داشــته اســت. 
در نمودار زیر روند قیمت دالر در بازار آزاد طی بازه زمانی 97 تا اواخر مرداد 99 مشاهده می شود. 



22

نگاهــی گــــذرا 
به متغیـرهای کالن 

اقتصــــادی  

ــازه زمانــی، بیشــترین  ــا 98 مشــاهده می شــود. در ایــن ب در نمــودار زیــر رشــد نقدینگــی طــی ســال های 80 ت
رشــد نقدینگــی در ســال 85 و کمتریــن آن در ســال 87 بــوده اســت.

نقدینگــی از دو بخــش پــول و شــبه پــول تشــکیل شــده اســت. در نمــودار زیــر ســهم پــول )اســکناس و مســکوک 
و ســپرده های دیــداری( و شــبه پــول )ســپرده های غیردیــداری( از نقدینگــی از ســال 80 تــا انتهــای خــرداد99 
دیــده می شــود. ســهم پــول از نقدینگــی بــه ســرعت در حــال کاهــش اســت،  ایــن ســهم از حــدود 44.5 درصــد 
ــه حــدود18.9 درصــد در خــرداد 99 رســیده اســت. رشــد ابزارهــای پرداخــت الکترونیکــی کــه  در ســال 80 ب
ــه  ــدت ک ــز و برداشــت الکترونیکــی از حســاب های ســپرده کوتاه م ــکان واری ــد شــده اند و ام ــن وجــه نق جایگزی
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نگاهــی گــــذرا 
به متغیـرهای کالن 

اقتصــــادی  

باعــث شــده جایگزیــن خوبــی بــرای حســاب جــاری باشــند، از دالیــل کاهــش ســهم پــول از نقدینگــی اســت. 
البتــه تــورم شــدید ســال های 97 بــه بعــد باعــث شــده تــا مــردم تمایــل کمتــری بــرای نگهــداری ســپرده های 

مــدت دار  داشــته باشــند.

ــا  ــی 80 ت ــازه زمان ــی ب ــول ط ــزای پ ــی از اج ــوان یک ــه عن ــداری را ب ــپرده های دی ــد س ــد رش ــر رون ــودار زی نم
ــرخ ســود ســپرده های مــدت دار، انتظــارات تورمــی و  98نشــان می دهــد. عمــده تغییــرات، ناشــی از تغییــرات ن
نحــوه عملکــرد بانک هــا در قبــال پرداخــت یــا عــدم پرداخــت ســود بــه حســاب های پشــتیبان بــوده کــه باعــث 
شــده اســت تــا رشــد حســاب های جــاری رونــدی متغیــر داشــته باشــد. از ســال 94 بــه بعــد رشــد حســاب های 
ــای الکترونیکــی،  ــد حاصــل توســعه کســب و کاره ــن رشــد می توان ــه اســت. ای ــودی گرفت ــدی صع جــاری رون
کاهــش نــرخ ســود ســپرده های مــدت دار و انتظــارات تورمــی باشــد، کمااینکــه ســال 97 به واســطه تــورم شــدید 

و ســودآوری بازارهــای مــوازی رشــد بیــش از 58 درصــدی را بــه ثبــت رســانده اســت.  
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نگاهــی گــــذرا 
به متغیـرهای کالن 

اقتصــــادی  

ــن بخــش  ــد اجــزای ای ــر، رون ــول تشــکیل داده اســت. در نمــودار زی   بخــش عمــده ای از نقدینگــی را شــبه پ
ــاهده  ــی مش ــه خوب ــد ب ــدت می باش ــدت و بلندم ــذاری کوتاه م ــرمایه گ ــپرده های س ــامل س ــده آن ش ــه عم ک
ــپرده های  ــهم س ــش و س ــال کاه ــداز در ح ــنه پس ان ــپرده های قرض الحس ــهم س ــر س ــنوات اخی ــود. در س می ش
ــب(،  ــای رقی ــی در بازاره ــش بازده ــال افزای ــه دنب ــد 97 و ب ــال های بع ــز در س ــدت )به ج ــرمایه گذاری بلندم س

در حــال افزایــش بــوده اســت.

بخــش عمــده ای از نقدینگــی زاییــده تســهیات اعطایــی نظــام بانکــی اســت. در دو دهــه اخیــر و بــا گســترش 
ــوده اســت.   در نمــودار زیــر  ــه افزایــش ب بانک هــای خصوصــی، ســهم ایــن بانک هــا در اعطــای تســهیات رو ب
ــود.  ــاهده می ش ــی مش ــهیات اعطای ــده تس ــاری از مان ــات اعتب ــی و موسس ــی و خصوص ــای دولت ــهم بانک ه س
هرچنــد ســهم بانک هــای خصوصــی بیــش از بانک هــای دولتــی اســت، امــا ســهم عمــده تســهیات اعطایــی در 

ــی خصوصــی شــده می باشــد.  ــای دولت ــه بانک ه ــق ب ــروه، متعل ــن گ ای
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نگاهــی گــــذرا 
به متغیـرهای کالن 

اقتصــــادی  

نمــودار زیــر ســهم انــواع تســهیات را از مانــده تســهیات پرداختــی نظــام بانکــی در پایــان اســفند 98 نشــان 
ــد. ــت کرده ان ــی پرداخ ــای خصوص ــی را بانک ه ــارکت حقوق ــهیات مش ــد از تس ــد. 86.9 درص می ده
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نگاهــی گــــذرا 
به متغیـرهای کالن 

اقتصــــادی  

نمــودار زیــر ســهم مانــده انــواع تســهیات اعطایــی بانک هــای خصوصــی را تــا پایــان ســال 98 نشــان می دهــد. 
بانک هــای خصوصــی بیشــترین تســهیات خــود را بــه مشــارکت مدنــی، مرابحــه و فــروش اقســاطی اختصــاص 

داده اند.

ــاه  ــه م ــی در س ــام بانک ــی کل نظ ــهیات پرداخت ــادی را از تس ــف اقتص ــای مختل ــهم بخش ه ــر س ــودار زی نم
ــت و  ــات و صنع ــای خدم ــه بخش ه ــدت ب ــن م ــهیات در ای ــترین تس ــد. بیش ــان می ده ــال 99 نش ــی س ابتدای

ــه اســت.  ــدن اختصــاص یافت مع
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نگاهــی گــــذرا 
به متغیـرهای کالن 

اقتصــــادی  

بــه غیــر از بخــش مســکن کــه بیشــترین تقاضــای تســهیات، بــرای خریــد مســکن بــوده اســت، مابقــی بخش هــا 
بیشــترین تســهیات را بــرای ســرمایه در گــردش دریافــت کرده انــد. نمــودار زیــر ســهم ســرمایه در گــردش را در 

تســهیات دریافتــی توســط هــر بخــش اقتصــادی در ســه ماهــه نخســت ســال 99 نشــان می دهــد.
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نگاهــی گــــذرا 
به متغیـرهای کالن 

اقتصــــادی  

ــا در  ــن بانک ه ــدت بی ــی کوتاه م ــع ریال ــان مناب ــهیل جری ــی تس ــی ریال ــن بانک ــازار بی ــکیل ب ــدف از تش      ه
ــم،  ــازار، مســوولیت تنظی ــر ب ــوان عضــو و مدی ــزی به عن ــک مرک ــی اســت. بان ــد نقدینگ ــت کارآم ــت مدیری جه
برنامه ریــزی، ســازماندهی، هماهنگــی، تدویــن مقــررات، نظــارت، کنتــرل و تســویه معامــات را برعهــده داشــته و 
بــرای اعمــال سیاســت های پولــی در بــازار بیــن بانکــی مداخلــه می کنــد. نمــودار زیــر، نــرخ ســود بیــن بانکــی 
را بیــن بــازه زمانــی 88 تــا 98 نشــان می دهــد. خــروج آمریــکا از برجــام و التهابــات بازارهــا در ســال 97 باعــث 
شــد تــا اتــکای بانک هــا بــه منابــع بیــن بانکــی بیشــتر شــده و نــرخ ســودی کــه در ســال 95 و 96 کاهــش یافتــه 
ــا نظارت هــای بیشــتر بانــک مرکــزی و ثبــات در برخــی بازارهــا،  ــد ولــی در نهایــت ب ــود، مجــدداً افزایــش یاب ب

ایــن نــرخ در ســال 98، بــه ســطحی پایین تــر از نــرخ 97 رســید.

بازارطــای ایــران از ســه جهــت تحــت تاثیــر اســت، اول بــازار جهانــی طــا، بعــد نــرخ ارز و در نهایــت انتظــارات. 
ــد.  ــاه 99 نشــان می ده ــان مردادم ــا پای ــال 98 ت ــدای س ــار آزادی را از ابت ــکه به ــد قیمــت س ــر رون ــودار زی نم

درایــن بــازه زمانــی ســکه بهــار آزادی قریــب بــه 140 درصــد رشــد داشــته اســت.

نرخ بهره بین بانکی 

بازار طال 
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نگاهــی گــــذرا 
به متغیـرهای کالن 

اقتصــــادی  

همــواره بــازار مســکن شــهر تهــران بــه عنــوان پیشــرو در بــازار مســکن ســایر شــهرها بــوده اســت. نمــودار زیــر 
رونــد قیمــت یــک مترمربــع زیربنــای مســکونی در شــهر تهــران  را در بــازه زمانــی فروردیــن 98 تــا تیرمــاه 99 
ــران بیــش از 82  ــای مســکونی در شــهر ته ــع زیربن ــک مترمرب ــی قیمــت ی ــازه زمان ــن ب ــد. در ای نشــان می ده

درصــد افزایــش داشــته اســت.

بازار مسکن
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به متغیـرهای کالن 

اقتصــــادی  

ــی  ــادی از نقدینگ ــم زی ــت حج ــر توانس ــای اخی ــران، در ماه ه ــرمایه ای ــاد بازارس ــوان نم ــه عن ــران ب ــورس ته ب
ســرگردان را جــذب نمایــد. امــا بــر خــاف انتظــار بســیاری از متخصصــان حــوزه اقتصــادی، بازدهی هــای بــاال در 
ایــن بــازار، تــورم انتظــاری را در ســایر بازارهــا افزایــش داد بــه طــوری کــه بــازار مســکن کــه در طــول ســال 98 
نســبتاً آرام گرفتــه بــود، بــا اوج گیــری شــاخص بــورس، شــروع بــه افزایــش قیمــت کــرد. نمــودار زیــر شــاخص 
کل بــورس تهــران را در بــازه زمانــی فروردیــن 98 تــا ابتــدای شــهریور 99 نشــان می دهــد. ظاهــراً در هفته هــای 
اخیــر ایــن بــازار دچــار اصــاح شــده و برخــاف انتظــار ســهامداران، رونــدی نزولــی در پیــش گرفتــه اســت. در 
ایــن بــازه زمانــی، شــاخص بیــش از 1000 درصــد افزایــش داشــته اســت. ایــن مقداربازدهــی در تمــام بازارهــا و 
ادوار مشــابه، کــم ســابقه اســت. بــرای همیــن بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم، رکــود اقتصــادی و شــیوع بیمــاری 

کرونــا، بســیاری از صاحب نظــران انتظــار مقــدار زیــادی اصــاح در شــاخص دارنــد. 

بازار سرمایه 
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حـــوزه فعـــالیت 
بانــک دی 

ــي و  ــه ســوم توســعه اقتصــادي، اجتماع ــون برنام ــاده 98 قان ــه اســتناد م ــام( ب ــک دی )شــرکت ســهامی ع بان
ــور  ــي کش ــي و بانک ــون پول ــوب قان ــن 1379 و در چارچ ــوب فروردی ــران مص ــامي ای ــوري اس ــي جمه فرهنگ
ــا و بــر اســاس مــاده واحــده قانــون تأســیس بانک هــاي  مصــوب ســال 1351، قانــون عملیــات بانکــي بــدون رب
ــون تجــارت تشــکیل و  ــوط، طبــق مقــررات بانــک مرکــزي و قان غیردولتــي مصــوب 1379/1/21 و ضوابــط مرب

اداره مــي شــود.
ــورخ  ــورخ 1387/12/26 و شــماره1389/31783 م ــاي شــماره 87/131296 م ــه موجــب مجوزه ــک دی ب   بان
89/2/15 صــادره توســط بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و مجــوز شــماره 10751 مــورخ 1388/09/30 
ــي  ــه مل ــماره 374111 و شناس ــت ش ــخ 1389/02/18 تح ــادار، درتاری ــورس  و  اوراق-به ــازمان ب ــادره از س ص
ــده اســت. مجــوز فعالیــت  ــزد اداره کل ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاري ثبــت گردی 10320237706 ن
ــران صــادر  ــک مرکــزي جمهــوري اســامي ای ــورخ 1389/02/28 از ســوي بان ــه شــماره 89/41065 م ــک ب بان
گردیــده اســت. مرکــز اصلــی بانــک در خیابــان ولیعصــر، باالتــر از پــارک ملــت، مقابــل ســازمان مدیریــت صنعتی، 
ــا  ــد کــه بانــک دي در تاریــخ 1390/02/14 ب ــان پرویــن، شــماره 45 مــی باشــد.  اضافــه مــي نمای نبــش خیاب

شــماره ثبــت 10751 نــزد شــرکت فرابــورس بــه ثبــت رســیده اســت.
   مطابــق مــادة 2 اساســنامه، بانــک می توانــد بــه کلیــة عملیــات پولــی، مالــی و بانکــی مشــروع و مجــاز مبــادرت 

نمایــد کــه اهــّم موضــوع و حــدود فعالیت هــای آن بــه اختصــار بــه شــرح زیــر اســت:
ــدت  ــپرده های کوتاه م ــول س ــایر حســاب ها، قب ــداز و س ــاری، پس ان ــواع حســاب های قرض الحســنة ج ــاح ان افتت
و بلندمــدت و صــدور گواهــی ســپرده، قبــول ســپرده های مــدت دار بــرای موضوع هــای خــاص، قبــول مدیریــت 
ــط و مقــررات،  ــا رعایــت ضواب ــواع تســهیات ب ــار، اعطــای ان ــا تحصیــل وام و اعتب وجــوه، دریافــت تســهیات ی
ــا رعایــت مقــررات  تأمیــن طرح هــای خــاص، ســرمایه گذاری و مشــارکت در طرح هــا و فعالیت هــای اقتصــادی ب
مربوطــه، نقــل و انتقــال وجــوه، انتشــار و خریــد و فــروش اوراق مشــارکت بــه حســاب بانــک، صــدور اعتبارنامــه و 
انــواع چــک اعــم از مســافرتی و...، صــدور تأییدیــه و قبــول هرگونــه تعهدنامــه و ضمانت نامــة بانکــی، انجــام انــواع 
معامــات ارزی طبــق مقــررات ذی ربــط، اجــاره دادن صنــدوق امانــات و قبــول امانــات و نگــه داری ســهام و اوراق 
و...، قبــول کارگــزاری و انجــام کلیــة عملیــات مربــوط بــه آن، ارائــه خدمــات مدیریــت نقــدی بــرای مشــتریان، 
ــه  ــوط ب ــه ای مرب ــات بیم ــه عملی ــیابی و...، انجــام هرگون ــزی کســب وکار، مشــاوره ارزش ــات برنامه ری ــه خدم ارائ
بانــک، قبــول نمایندگــی مؤسســه های پولــی و بانکــی، قبــول وصایــت و قیمومیــت، نظــارت و وکالــت، ترخیــص 
ــهیات  ــای تس ــتریان، اعط ــا مش ــک ی ــاب بان ــه حس ــا ب ــادر و گمرک ه ــل کاال از بن ــرکات و حمل ونق کاال از گم
اعتبــاری و تأمیــن مالــی بــرای فعالیت هــای مختلــف، تأســیس و گســترش شــبکة بانکــی در داخــل کشــور، ارائــه 
ــة  ــه اوراق بهــادار کــردن مطالبــات و عرضــة آن، ارائ ــه بنگاه هــای اقتصــادی، تبدیــل ب طرح هــای بازنشســتگی ب
خدمــات بانکــداری اختصاصــی و خدمــات بانکــداری شــرکتی و تکالیــف مترتــب بــر فعالیت هــای بانــک شــامل 

ــرای اســتفادة متعــارف بانــک و ... خریــد دارایی هــای ثابــت ب
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مـــدل کســب و کار 
بانک دی

ــا تغییــرات و تحــوالت ســریعی  ــا هــر انــدازه  و ماهیــت عملکــردی ب    در دنیــای رقابتــی فعلــی هــر ســازمان ب
روبــرو اســت و بایــد فعالیت هــای خــود را بــه گونــه ای برنامه ریــزی و مدیریــت کنــد کــه در محیــط پرتاطــم و 
بــازار بــه شــدت رقابتــی موفقیــت کســب کــرده و تــداوم حیــات داشــته باشــد. بــا توجــه بــه مفهــوم برنامه ریــزی 
اســتراتژیک ایــن امــر مســتلزم بهــره گیــری از ایــن نــوع برنامه ریــزی اســت. چــرا کــه برنامه ریــزی اســترتژیک 
از یــک طــرف آینــده نگــر بــوده و از طریــق پیــش بینــی تحــوالت آتــی اقدامــات مناســب را تنظیــم می کنــد و از 
ســوی دیگــر بــه محیــط پیرامــون گرایــش داشــته و بــا آن ارتبــاط تنگاتنــگ دارد و از ایــن لحــاظ مــی توانــد بــه 
ســرعت از تغییــرات محیــط بــا خبــر شــده و نســبت بــه آن واکنــش ســریع و مناســب نشــان دهــد. برنامه ریــزی 
ــی یــک ســازمان، فرصت هــا و تهدیدهــای محیطــی و قوت هــا  ــا بررســی محیــط خارجــی و داخل اســتراتژیک ب
ــی را  ــد مدت ــداف بلن ــازمان؛ اه ــت س ــتن ماموری ــر داش ــا در نظ ــد و ب ــایی می کن ــی را شناس ــای درون و ضعف ه
ــه  ــدام ب ــن اهــداف از بیــن گزینه هــای اســتراتژیک اق ــه ای ــرای دســتیابی ب ــرای ســازمان تنظیــم می کنــد و ب ب
ــا را از  ــا، ضعف ه ــری از فرصت ه ــا و بهره گی ــدرت ه ــر ق ــه ب ــا تکی ــه ب ــد ک ــتراتژی هایی می کن ــاب اس انتخ

بیــن بــرده و از تهدیدهــا پرهیــز کنــد تــا در صــورت اجــرای صحیــح باعــث موفقیــت ســازمان در عرصــه 
ــه تدویــن برنامــه  ــرای همیــن منظــور از ابتــدای فعالیــت خــود اقــدام ب رقابــت گــردد. بانــک دی ب

اســتراتژیک نمــوده اســت کــه در طــی زمــان بــا بهره گیــری از مفهــوم »برنامه ریــزی غلتــان« 
ــری از توانمندی هــای ســازمان  و در  ــا بهره گی ــروزآوری آن نمــوده اســت. ب ــه ب ــدام ب اق

نظــر داشــتن فرصت هــا و تهدیدهــای محیطــی مجموعــه ای از اهــداف اســتراتژیک 
ــتراتژی های  ــا اس ــق آنه ــت تحق ــه جه ــت ک ــن گش ــک دی تدوی ــرای بان ب

ــی ســازمان طراحــی  ــران عال ــا بهره گیــری از خبرگــی مدی ــف ب مختل
شــده اســت.
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حـــوزه فعـــالیت 
بانــک دی 

بانکداری خرد

بانکداری اختصاصی 

بانکداری شرکتی

- تهیه بسته تسهیات خرید مسکن
- تهیه بسته های تسهیات خرد به ویژه جهت جامعه هدف

- فراهم سازی بسترهای الزم جهت راه اندازی سامانه مدیریت ذینفع واحد و اشخاص مرتبط
- تهیه و اباغ دستورالعمل تسهیات و تعهدات گروهی

- تهیه بسته اعتباری تسهیات ودیعه مسکن
- بازنگری در بسته اعتباری کارگزاران بورس 

- مدیریت و پایش ارسال گزارش های 28Xبانک و ارسال گزارشات ماهیانه به کلیه شعب جهت رفع مغایرت های موجود.
- اعطای انواع تسهیات تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به کسب و کارهای بزرگ

- ارائه خدمات صدور ضمانت نامه های ریالی و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی
-  اعطای انواع خدمات ارزی شامل تسهیات ارزی، ضمانت نامه ارزی، اعتبارات اسنادی و حوالجات ارزی

در راســتای ارائــه مســتقیم خدمــات بــه خانوارهــا و کســب و کارهــای کوچــک بانــک دی اقــدام 
بــه ارائــه خدمــات و محصــوالت ذیــل نمــوده اســت:

ــد  ــه مشــتریان ثروتمن ــت ب ــه خدم ــت ارائ ــه نحــوه و کیفی ــوط ب ــی بانکــداری اختصاصــی مرب ویژگــی اصل
مــی باشــد. امــروزه افــراد زیــادی بــا وجــود داشــتن ثــروت مناســب، توانایــی اســتفاده از آن را ندارنــد و در 
ایــن میــان برخــی از بانــک هــا بــا درک ارزش ایــن مشــتریان آنهــا را بــه ســوی خــود جــذب مــی نماینــد. 
ــه  ــه راه انــدازی بانکــداری اختصاصــی نمــوده اســت کــه در زیــر ب بانــک دی نیــز در ایــن راســتا اقــدام ب

اهــم فعالیــت هــای آن اشــاره مــی شــود:
- طراحــی کســب و کار و مدل عملیاتــی بانکداری اختصاصی

- تدوین دســتورالعمل های اجرایــی بانکداری اختصاصی

یــک مــدل کســب و کار و اســتراتژی کان و نظام منــدی اســت کــه تــاش دارد کلیــه نیازهــای مشــتریان خــود 
را بــا بهره گیــری از ســاختار، مدل هــا و فرآیندهایــی متفــاوت از گذشــته، پاســخ دهــد. بانــک دی نیــز در همیــن 

راســتا فعالیتهــای زیــر را انجــام داده اســت :
- اعطای انواع تسهیات تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به کسب و کارهای بزرگ

- ارائه خدمات صدور ضمانت نامه های ریالی و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی
- اعطای انواع خدمات ارزی 

- انواع خدمات رایج بانکداری الکترونیک و خدمات ویژه مشتریان بانکداری شرکتی )اینترنت بانک شرکتی و ...(
- تنظیــم تفاهــم نامــه هــا و قراردادهــاي همــکاري دوجانبــه بــا مشــتریان بانکــداری شــرکتی بــرای تســهیل در 

ارائــه خدمــات و خلــق راه حــل هــای نویــن بانکــی
- اختصــاص مدیرحســاب کارآمــوزده بــرای تســهیل و تســریع در کلیــه فرآیندهــای مربــوط بــه ارائــه خدمــات بــه 

مشــتریان بانکداری شــرکتی
- ارائه خدمات و محصوالت سفارشی سازی شده بسته به نوع کسب و کار مشتریان بانکداری شرکتی
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استراتژی های کالن 
بانـک در سال 98

متناســب بــا ســند چشــم انداز بانــک در ســال 1400، اهــداف اســتراتژیک و اســتراتژی های کان بانــک بــه شــرح 
زیــر تدویــن شــده اند:

.   توسعه بازار شرکت های کوچک و متوسط و اصناف
.   توسعه بازار اشخاص حقیقی طبقه درآمدی متوسط به باال

ــرای  ــتراتژیک ب ــوع اس ــه موض ــد، س ــران ارش ــط مدی ــده توس ــم انداز ترسیم ش ــداف کان و چش ــا اه ــب ب متناس
بانــک دی تدویــن شــده اســت:

موضوع استراتژیک اول: سودآوری  و کیفیت دارایی ها
  بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی و اقتصــادی پیــش آمــده بــرای ایــران و متعاقــب آن رکــود اقتصــادی، شــرایط 
ســودآوری بــرای کســب و کارهــای فعــال بــه یکــی از چالــش هــای اساســی تبدیــل شــده اســت. بانــک دی نیــز 
بــه عنــوان یــک عضــو فعــال صنعــت بانکــداری در ایــن شــرایط بحرانــی بایســتی ترتیباتــی را بــرای بهــره بــرداری 
بهینــه از منابــع ســازمانی خــود اتخــاذ نمایــد. در ایــن راســتا بــا توجــه بــه اینکــه ایجــاد ارزش بــرای ســهامداران 
مهمتریــن هــدف می باشــد؛ ســودآوری یکــی از موضوعــات اساســی بانــک دی عنــوان شــده کــه نیازمنــد تدویــن 
ــره  ــتراتژیک دوم: به ــوع اس ــت. موض ــا اس ــا و هزینه ه ــت درآمده ــش در مدیری ــتراتژی های اثربخ ــتقرار اس و اس

بــرداری بهینــه از زیرســاخت هــا )فنــاوری اطاعــات و ســرمایه انســانی(
ــک دی  ــد. بان ــا می کن ــرای ســازمان مهی ــازار را ب ــرای فعالیــت در ب زیرســاختارهای ســازمانی زمینه هــای الزم ب
ــات و  ــاوری اطاع ــوزه فن ــاخت ها، در ح ــعه زیرس ــرف توس ــی را ص ــل توجه ــع قاب ــر مناب ــال های اخی ــی س ط
ســرمایه انســانی نمــوده اســت. بــر همیــن اســاس بهره بــرداری بهینــه از ایــن زیــر ســاخت ها و چگونگــی انجــام 
ایــن امــر از موضوعــات اساســی جــاری ســازمان اســت. بهره بــرداری کارامــد از زیــر ســاخت ها و توســعه جانبــی 

آنهــا می توانــد زمینــه الزم را بــرای تحقــق موضــوع اول کــه همــان ســودآوری اســت، تضمیــن نمایــد. 
 موضوع استراتژیک سوم: نوآوری و بازارگرایی

ــد  ــای جدی ــا نیازه ــب ب ــوآوری متناس ــاد ن ــا، ایج ــی فعالیت ه ــت خدمات ــل ماهی ــه دلی ــداری ب ــت بانک در صنع
مشــتریان و همپــای تکنولوژی هــای روز، از مهمتریــن چالش هــای پیــش روی مدیــران می باشــد. بــرای بقــاء در 
بــازار رقابتــی و حفــظ و افزایــش ســهم بــازار؛ ایجــاد نــوآوری در محصــوالت، خدمــات و فرایندهــای ارائــه آنهــا، 
از ضروری تریــن اقدامــات می باشــد کــه بانــک دی بــا علــم بــه ایــن موضــوع، تــوان کارشناســی خــود را بــر ایــن 

حــوزه متمرکــز کــرده اســت. 

اهداف استراتژیک 

استراتژی های کالن
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ــر  ــرح زی ــه ش ــی ب ــای اصل ــرد و برنامه ه ــتراتژی های خ ــتراتژیک کان، اس ــات اس ــق موضوع ــتای تحق در راس
تدویــن شــده اند:

استراتــژی های کالن 
بانـک دی

برنامه اصلیاستراتژی

دستیابی به وجوه نقد از 
طریق بهبود ساختار و 

ترکیب دارایی ها

کاهش هزینه تمام شده پول 
از طریق جذب منابع ارزان 

سازمانی

مدیریت مصارف از طریق 
بهینه سازی نظام ارزیابی 

سرمایه گذاری ها و مدیریت 
اعتباری

ایجاد نقدینگی از طریق وصول مطالبات  غیرجاری

مدیریت واگذاری شرکت های زیرمجموعه

ایجاد نقدینگی از طریق مدیریت فروش امالک و سرمایه گذاری ها

بهبود نظام ارزیابی اعتباری

کاهش مطالبات معوق

کاهش مطالبات مشکوک الوصول با تمرکز بر برون سپاری

کاهش مطالبات سررسید گذشته

نفوذ و سرمایه گذاری در بازارهای پربازده

ایجاد نظام مدیریت پیش نگر و حال نگر جهت ارزیابی عملکرد و بازده سرمایه گذاری

ایجاد ارتباطات و تعامالت شرکتی در حوزه سرمایه گذاری ها

مدیریت مشتریان بالقوه و بالفعل اعتباری

توسعه تعامالت سازمانی با شرکت های متوسط و کوچک

ایجاد جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز

نوآوری و توسعه محصوالت بانکداری شرکتی

کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول

توسعه خدمات غیر مالی در بستر بانکداری ویژه یا اختصاصی
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استراتــژی های کالن 
بانـک دی

تمرکز بر سوپر مارکت مالی 
الکترونیک

توسعه و عمق بخشی نظام 
جامع منابع انسانی

توسعه تعامالت اطمینان 
بخش با مشتریان از طریق 

کانال های متنوع

نوآوری در مدل کسب و کار 
بانک و گروه با تمرکز بروی 

ارائه خدمات متمایز غیرمالی

توسعه کانال های پرداخت الکترونیک

افزایش امنیت کانال های پرداخت با تمرکز بر تسهیل عملیات

طراحی خدمان نوین پرداخت الکترونیک

توسعه زنجیره ارزش گروه مالی دی در بستر الکترونیک

ترویج فعالیت در بانکداری الکترونیک از طریق فعالیت های باشگاهی

تقویت مراکز پشتیبانی بانکداری الکترونیک از نظر تخصصی و مشتری مداری

آموزش و تسهیل یادگیری انجام عملیات بانکداری الکترونیک

بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان با تمرکز بر نیازهای ذینفعان

توسعه نظام پاداش مبتنی بر عملکرد

توسعه آموزش های کاربردی

بهبود اختیارات و سازماندهی شعب

تبلیغات در فضای مجازی

مدیریت ارتباطات گروهی و فردی با مشتریان هدف از طریق کانال های متعدد

تبلیغات محیطی و رسانه ای

مدیریت بحران و شایعات

تدوین طرح جامع بازاریابی

طراحی مدل کسب و کار

طراحی خدمات نوین غیرمالی برای مشتریان هدف

تقویت زنجیره خدمات غیر مالی
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استراتــژی های کالن 
بانـک دی
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برنامه های کالن بانک 
در سال 1399

ــرای ذی نفعــان  ــا ارزش آفرینــی ب بانــک دی در راســتای تحقــق مهمتریــن هــدف خــود کــه همان
ــت. ــرار داده اس ــتور کار ق ــال 99 در دس ــود در س ــرای خ ــی و کالن را ب ــه اصل ــد، دو برنام می باش

ــره شــرکت هــای  ــک دی در زم ــا ، بان ــر بانک ه ــرای اکث ــده ب ــه شــرایط اقتصــادی پیــش آم ــا توجــه ب   ب
مشــمول مــاده 141 قانــون تجــارت قــرار دارد. از ایــن رو هیئــت مدیــره بانــک در نظــر دارد از طریــق فــروش 
ــر پوشــش کامــل  ــی دی. عــاوه ب ــازاد و واگــذاری ســهام برخــی شــرکت های مجموعــه مال دارایی هــای م
زیــان انباشــته بانــک و پــس از اخــذ مجــوز افزایــش ســرمایه، در مرحلــه دوم اقــدام افزایــش ســرمایه نمایــد. 

ــه  ــی ب ــود پرداخت ــی س ــی از فزون ــی ناش ــکل زیانده ــا مش ــک ب ــر، بان ــال های اخی ــه در س ــی ک از آنجای
ــذا هدفمنــد کــردن تســهیات و  ــده اســت. ل ــر ســود دریافتــی از تســهیات مواجــه گردی ســپرده گذاران ب
ــع ارزان قیمــت در دســتور کار هیئــت مدیــره بانــک قــرار  افزایــش بازدهــی ایــن تســهیات و جــذب مناب

ــه اســت. گرفت

افــزایش سرمایــه

بهبود وضعیت سودآوری 
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جلسات هیئت مدیره 
در سال 1398

ردیفردیفردیفردیف تاریخ جلسهتاریخ جلسهتاریخ جلسهتاریخ جلسه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

98/01/28

98/02/02

98/02/08

98/02/15

98/02/22

98/02/29

98/03/05

98/03/07

98/03/12

98/03/19

98/03/26

98/04/02

98/04/09

98/04/16

98/04/23

98/04/26

98/05/02

98/05/06

98/05/13

98/05/20

98/05/27

98/06/05

98/06/10

98/06/24

98/06/31

98/07/08

98/07/14

98/07/16

98/07/21

98/07/28

98/07/29

98/08/12

98/08/19

98/08/26

98/09/03

98/09/10

98/09/17

98/09/24

98/10/01

98/10/08

98/10/09

98/10/17

98/10/24

98/11/01

98/10/28

98/11/08

98/11/13

98/11/15

98/11/21

98/11/29

98/12/06

98/12/13

98/12/20

98/12/24

98/12/27
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مجــامع بانـک دی

مجمع عمومي مؤسس بانک

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

مجمع عمومي عادي ساالنه

مجمع عمومي عادي فوق العاده

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

مجمع عمومي عادي ساالنه

مجمع عمومي عادي ساالنه

مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی عادی ساالنه

مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومی عادی ساالنه

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی عادی ساالنه

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی عادی ساالنه

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

1388/10/10

1389/01/10

1389/01/10

1389/10/25

1389/10/25

1390/04/25

1390/04/25

1391/01/30

1392/04/31

1392/04/31

1392/04/31

1392/10/08

1392/10/08

1393/04/29

1393/04/29

1394/04/30

1394/04/30

1394/04/30

1395/04/31

1395/04/31

1396/03/06

1396/03/13

1396/03/16

1396/04/31

1396/12/19

1397/10/30

تصویب اساسنامه، انتخاب هیات مدیره، و سایر

انتخاب هیات مدیره

تغییر اساسنامه

افزایش سرمایه و تصویب اساسنامه جدید

تنفیذ انتخاب بازرس و تصمیم در خصوص پیوستن به فرابورس

تصویب عملکرد سال 89 و سایر دستورات جلسه به روال معمول

تمدید مدت افزایش سرمایه

انتخاب اعضای هیات مدیره جدید

تصویب عملکرد سال 90 و سایر دستورات جلسه به روال معمول

تصویب عملکرد سال 91 و سایر دستورات جلسه به روال معمول

اصالح اساسنامه برابر گزارش هیئت مدیره و سایر موارد

انتخاب اعضای هیات مدیره، انتخاب بازرس و حسابرس قانونی بانک و سایر موارد

تغییر اساسنامه و سایر موارد

تصویب عملکرد سال 92 و سایر دستورات جلسه به روال معمول

تغییر اساسنامه و تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و سایر موارد

تصویب عملکرد سال 93 و سایر دستورات جلسه به روال معمول

انتخاب اعضای هیات مدیره و سایر موارد

اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه

تصویب عملکرد سال 94 و سایر دستورات جلسه به روال معمول

انتخاب اعضای هیات مدیره) مجمع به حد نصاب قانونی نرسیده (

انتخاب اعضای هیات مدیره )تنفس (

انتخاب اعضای هیات مدیره )تنفس2(

انتخاب اعضای هیات مدیره 

تصویب عملکرد سال 95 و سایر دستورات جلسه به روال معمول)مجمع برگزار 

وبه علت آماده نبودن گزارشات مالی مجمع به زمان دیگری موکول شده است(

تصویب گزارش ها و صورت های مالی 95/12/29

تصویب صورت های مالی سال 1396

دستور جلساتعنوان مجمع  تاریخ مجمع
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شاخـص  هــای 
کلیدی مالی

1398 1397

شاخص های سودآوری

شاخص های کارایی عملیات

شاخص های توسعه فعالیت

شاخص های بهره وری 
)سرانه ها برحسب تعداد 

نیروی انسانی(

اقالم زیر خط

بازده دارایی ها

بازد حقوق صاحبان سهام

مانده تسهیالت به کل سپرده ها

مانده تسهیالت به کل دارایی ها

متوسط تسهیالت اعطایی هر شعبه

متوسط سپرده های جذب شده هرشعبه

مجموع درآمدها به دارایی ها

هزینه های عمومی و اداری به دارایی ها

کفایت سرمایه

تعداد شعب

تعداد خودپرداز

تعداد پایانه فروش

سرانه مجموع درآمدها )میلیون ریال(

سرانه سپرده جذب شده )میلیون ریال(

سرانه اعطای تسهیالت )میلیون ریال(

سرانه دارایی ها )میلیون ریال(

نیروی انسانی )نفر(

تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها )میلیون ریال(

تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی )میلیون ریال(

% -15.5

بی معنی

%31.55

%31.00

849,824

2,693,701

% 9.48

% -1.34

 % -29

91

909 

 31387

21,538

223,045

70,367

226,972

1,99

6,007,682

425,642

% -14/7

بی معنی

34.2

38.4

1,054,146

3,076,810

% 9.41

% -1.54

% -58.5

91

916

35277

20,590

245,390

84,073

218,594

1,141

3,840,768

19,100
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ساختـــار سازمانــی
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کمیته های بانک 

ــرد  ــری از خ ــن بهره گی ــرکتی و همچنی ــت ش ــتقرار حاکمی ــت اس ــد جه ــتمی نظام من ــاد سیس ــت ایج   در جه
جمعــی مدیــران و کارکنــان بانــک بــرای تعامــل و اخــذ تصمیمــات کان بــا ارائــه راهــکار و پیشــنهاد بــه منظــور 
ــکیل  ــی تش ــاز و نظارت ــر، تصمیم س ــای تصمیم گی ــک، کمیته ه ــات بان ــا و عملی ــی فرآینده ــود کیف ــا و بهب ارتق

شــده اســت.

نام کمیته
هیئت عامل

شورای مدیران
ALCO نقدینگی و
کمیسیون معامات

کمیته های اعتبارات )عالی، مرکز و امورشعب(
 کمیته های حوزه وصول مطالبات )عالی، مرکز و امورشعب(

کمیته امور سرمایه گذاری
کمیته انتصابات و جبران خدمات

کمیته انضباطی
کمیته راهبری امنیت اطاعات، پدافندغیرعامل و مدیریت بحران

کمیته بهبود روش ها
کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

کمیته حسابرسی
کمیته عالی مدیریت ریسک و تطبیق
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گـــروه مالـــی دی
ــک، بخشــی از  ــت نقدینگــی بان ــع و مدیری ــص مناب ــه خط مشــی تخصی ــا توجــه ب ب
ــی و اوراق  ــرکت های بورس ــهام ش ــرمایه گذاری در س ــرف س ــار، ص ــع در اختی مناب
ــه منظــور توســعة فعالیت هــا، ایجــاد شــرکت های وابســته  مشــارکت شــده اســت. ب
ــورد توجــه  ــی، لیزینــگ، بیمــه و ســرمایه گذاری م ــات ارزی و صراف ــة خدم در زمین
قــرار گرفتــه اســت. عملیــات ایــن شــرکت ها در راســتای فعالیت هــای اصلــی بانــک 
ــک  ــده، کاهــش وابســتگی بان ــات ســودآوری آین ــش و ثب ــه افزای طراحــی شــده و ب
بــه درآمدهــای تســهیات و افزایــش و اســتمرار کیفیــت ســود کمــک خواهــد کــرد.

ــه  ــته و تابع ــرکت های وابس ــهام ش ــه س ــوط ب ــاً مرب ــدت عمدت ــرمایه گذاری بلندم س
ــل  ــداری را تکمی ــای بانک ــه، فعالیت ه ــته و تابع ــرکت های وابس ــوالً ش ــوده و اص ب
ــل از  ــای حاص ــک از درآمده ــهم بان ــا س ــه ه ــن مجموع ــع ای ــد و بالطب ــی نماین م
زنجیــرة ارزش را افزایــش می دهنــد. ایــن شــرکت ها همچنیــن امــکان ارائــة 

ــازند.  ــم می س ــتریان را فراه ــه مش ــات ب ــل از خدم ــته ای کام ــک، بس ــی بان ــت نقدینگ ــع و مدیری ــص مناب ــی تخصی ــه خط مش ــه ب ــا توج ب
ــرکت های  ــهام ش ــرمایه گذاری در س ــرف س ــار، ص ــع در اختی ــی از مناب بخش
بورســی و اوراق مشــارکت شــده اســت. بــه منظــور توســعة فعالیت هــا، ایجــاد 
ــه،  ــگ، بیم ــی، لیزین ــات ارزی و صراف ــة خدم ــته در زمین ــرکت های وابس ش
ــرکت ها  ــن ش ــات ای ــت. عملی ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــرمایه گذاری م س
در راســتای فعالیت هــای اصلــی بانــک طراحــی شــده و بــه افزایــش و ثبــات 
ــهیالت و  ــای تس ــه درآمده ــک ب ــتگی بان ــش وابس ــده، کاه ــودآوری آین س

افزایــش و اســتمرار کیفیــت ســود کمــک خواهــد کــرد.
ــته و  ــرکت های وابس ــهام ش ــه س ــوط ب ــًا مرب ــدت عمدت ــرمایه گذاری بلندم س
تابعــه بــوده و اصــوالً شــرکت های وابســته و تابعــه، فعالیت هــای بانکــداری را 
تکمیــل مــی نماینــد و بالطبــع ایــن مجموعــه هــا ســهم بانــک از درآمدهــای 
ــن  ــرکت ها همچنی ــن ش ــد. ای ــش می دهن ــرة ارزش را افزای ــل از زنجی حاص
امــکان ارائــة بســته ای کامــل از خدمــات بــه مشــتریان را فراهــم می ســازند. 

گروه مالی دی
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شرکت تجارت 
الکترونیک دی

ــا هــدف توســعه صنعــت پرداخــت الکترونیــک، فعالیــت خــود را در ســال 1389 بعنــوان ارائــه  شــرکت تجــارت الکترونیــک دی ب
ــه تأمیــن، نصــب و پشــتیبانی از  ــن شــرکت فعالیت هــای خــود را در زمین ــاز نمــود. ای ــات پرداخــت الکترونیکــی آغ دهنــده خدم
پایانــه هــای کارت در انــواع کارتخــوان تلفنــی، کارتخــوان شــبکه ای، کارتخــوان بیســیم،کارتخوان متصــل بــه رایانــه و همچنیــن 

ــه خدمــات درگاه پرداخــت اینترنتــی )IPG( متمرکــز ســاخته اســت. ارائ

خدمات ارزی وصرافی:
خرید و فروش نقدی ارز و سکوک و طا و نقره و نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی 

شرکت 
صرافی دی 

ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی وســاختمانی- انجــام کلیــه عملیــات مجــاز تجــاری داخلــی وخارجــی اعــم از صــادرات و 
ــول  ــوال منق ــک ام ــا تملی ــروش ی ــد و ف ــازی خری ــاختمانی و راهس ــاورزی و س ــین آالت صنعتی،کش ــروش ماش ــد و ف واردات .خری
ــای  ــرداری واحده ــره ب ــداری و به ــراردادی تأمین،حفظ،نگه ــرایط ق ــه و ش ــرارداد و معامل ــد ق ــوع عق ــت هرن ــول تح ــر منق وغی

ومطالعاتــی(.  اداری،خدماتی،پشــتیبانی)پیمانکاری 
انجام کلیه فعالیتهای مجاز مربوطه و همچنین عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی. 

طراحی، نظارت و مدیریت اعم از مطالعه ، اجرا درپروژه های اجرایی، تولیدی، ساختمانی، صنعتی ومعدنی، کشاورزی. 

شرکت توسعه 
دیدار ایرانیان

شرکت 
کارگزاری بانک 

دی 

فعالیت در بازار سرمایه شامل:
. بورس اوراق بهادار

. فرابورس
. معامات برخط آناین 

. بورس کاال

. مشاوره عرضه و پذیرش 
. صندوقهای سرمایه گذاری

. سایر فعالیتهای مرتبط با سازمان بورس

ســرمایه گــذاری در ســهام شــرکتها ، خریــد و فــروش ســهام ، خریــد و فــروش ســکوکات ، ســرمایه گــذاری در صندوقهــای ســرمایه 
ــی و انجــام امــور  ــروش داراییهــای فیزیکــی و اخــذ تســهیات مال ــد و ف ــا ســایر اوراق بهــادار و ســرمایه گــذاری و خری گــذاری ی

واردات و صــادرات 
شرکت سرمایه 
گذاری بوعلی 

خریــد انــواع کاال و امــوال منقــول و غیرمنقــول و واگــذاری آنهــا بــه متقاضیــان در قالــب عقــود اجــاره و یــا فــروش اقســاطی و اعطــاء 
تســهیات توســط شــرکت در چارچــوب قــرارداد اجــاره و فــروش قســطی بــرای واگــذاری مــی باشــد. 

شرکت 
لیزینگ دی 

شرکت عمران و 
مسکن آباد دی 

ســرمایه گــذاری و مشــارکت در احــداث شــهرک هــای مســکونی، ســرمایه گــذاری و مشــارکت در اجــرای انــواع عملیــات ســیویل، 
ســرمایه گــذاری و مشــارکت و اجــرای انــواع پــروژه هــای عمرانــی و غیرعمرانــی، ســرمایه گــذاری و مشــارکت در احــداث کارخانجان 
تولیــد محصــوالت و کاالهــای ســاختمانی و خریــد و فــروش کلیــه مصالــح و تجهیــزات مرتبــط در صنعــت ســاختمان در داخــل و 

خــارج از کشــور. اخــذ تســهیات از بانــک هــا و موسســات مالــی و ســرمایه گــذاری در ســهام ســایر شــرکتها.
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شناســایی واحیــای بافتهــای ارزشــمند شــهری بارویکــرد اقتصــادی . مشــارکت درانــواع پــروژه هــا، اعــم ازتولیــدی وخدماتــی ،ســاختمانی ، 
شهرســازی ، زیــر ســاخت شــهری، متــرو شــهری ، بازیافــت ومحیط زیســت شــهری ، مدیریتــی ومدیریت ســرمایه درداخــل وخارج ازشــرکت 

بــا مشــارکت یــا بــدون مشــارکت اشــخاص ایرانــی وخارجــی . 
ارائــه خدمــات مــورد لــزوم اشــخاص حقیقــی وحقوقــی در زمینــه تولیــد ســرمایه گــزاری هــای جدید توســعه تکمیــل برنامــه ریــزی وبودجه 
بنــدی پــروژه ها،اعتبارســنجی واعتباربخشــی وتهیــه گزارشــات توجیهی وطراحــی سیســتمهای مدیریتی جهت تســهیل افزایــش کارایی آنها 

شرکت توسعه 
دنیای شهر کهن 

شرکت بیمه دی 

ــا خــارج از کشــور؛  ــی از داخــل ی ــواع رشــته هــای بیمــه؛ تحصیــل پوشــش بیمــه اتکائ انجــام عملیــات بیمــه ای مســتقیم در ان
قبــول بیمــه هــای اتکائــی از موسســات بیمــه داخلــی یــا خارجــی؛ ســرمایه گــذاری از محــل ســرمایه و ذخایــر و اندوختــه هــا در 

چارچــوب ضوابــط مصــوب شــورایعالی بیمــه

ارائه طرح توجیه فنی-اقتصادی-مالی وحقوقی طرحها،پروژه هاوفعالیت هاونظارت براجرای آنها. 
ــات  ــه خدم ــی. ارائ ــت مال ــه مدیری ــف ازجمل ــای مختل ــه ه ــات درزمین ــه خدم ــی وارائ ــادی واجتماع ــات فنی-اقتص ــام مطالع انج
مدیریــت ومشــاوره درزمینــه هــای مختلــف مــورد نیازموسســات اقتصادی-مالی-تجــاری واشــخاص. انجــام امــور حسابرســی داخــل 
شــعب بانکهــا وســایر موسســات مالــی. انجــام امــور حسابرســی داخلــی عملکــرد مدیریــت واحدهــای ســتادی. مشــارکت بــا شــرکتها 

وبنگاههــای اقتصــادی داخلــی وخارجــی وتاســیس یــا مشــارکت درشــرکتهای جدیــد. 

خریــد و فــروش کاال، واردات و صــادرات، خریــد و فــروش ســهام و انــواع اوراق بهــادار و قرضــه، ســرمایه گــذاری در بازارهــای پولــی 
و مالــی. 

انجام خدمات مجاز بیمه ای

تولید برق برای شبکه سراسری

ــتر  ــارت گس تج
ــرداد  ف

خدمات بیمه ای 
امید بنیان دی

شرکت خدمات 
مالی و حسابداری 

دی ایرانیان 

نیروگاه برق 
دماوند

شرکت آتیه 
سازان 

شرکت 
سرمایه گذاری 

رویای روز کیش 

گــروه آتیــه ســازان دی متشــکل از دو شــرکت و دو دپارتمــان بــه انجــام فعالیــت مــی پــردازد. شــرکت هــای کیــان گســتر آتیــه 
کیــش کــه در زمینــه بازرگانــی فعالیــت داشــته و شــرکت پشــتیبانی آتیــه ســازان دی کــه بــا زمینــه فعالیــت هــای عمرانــی و تجهیز 
شــعب بانــک ایفــای نقــش مــی نمایــد. دپارتمــان راهبــری خودپــرداز نیــز بــه عنــوان دیگــر زیرمجموعــه گــروه آتیــه ســازان دی در 
زمینــه پرســتاری و پولرســانی خودپردازهــای بانــک دی نقشــی حســاس و بــی بدیــل دارد و همچنیــن دپارتمــان نیــروی انســانی در 

زمینــه تامیــن نیــروی انســانی مشــغول فعالیــت مــی باشــد.

شــرکت رویــای روز کیــش در زمینــه تأمیــن منابــع مالــی در ازای ارائــه انــواع اســناد و تضامیــن معتبــر، ارائــه خدمــات مشــاوره در 
زمینــه امــور مالــی و علــی الخصــوص تأمیــن مالــی و ســرمایه گــذاری و فعالیــت دارد.
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1396 13971398نام شرکت

تجارت گستر فرداد

خدمات بیمه ای امید بنیان دی 

سرمایه گذاری بوعلی

خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان

توسعه دنیا شهر کهن

عمران و مسکن آباد دی

کارگزاری دی 

تولید برق دماوند

صرافی دی

لیزینگ دی

توسعه دیدار ایرانیان

بیمه دی

تجارت الکترونیک دی

 2,061

 13,063

 470,799

 22,901

 6,101

 19,776

 59,998

 2,770,787

 63,867

)1,334,725(

 1,362,439

 731,187

 11,215

 3,912

 8,484

 812,657

 23,409

 15,580

 213,355

 136,745

 2,272,199

 180,877

)1,809,210(

 2,276,891

1,370,269

 22,603

 8,642

 551

 1,269,204

 34,825

 )1,091(

 98,812

 317,682

 2,458,236

 77,310

)309,851(

 3,658,465

 5,527,750

 64,200

)ارقام به میلیون ریال(

خالصــه اطالعــات 
گروه مالی دی
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خالصــه اطالعــات 
گروه مالی دی
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خالصــه اطالعــات 
گروه مالی دی
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حــــوزه 
فعالیــت 
بانـک دی
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منــــــابع

حقوق صاحبان سهام

تسهیالت

بــورس

سپرده ها

سرمایه گذاری ها

مصـــــارف

عملــکرد بانــک در 
ســال 1397
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منـــابع

منــابع

منابــع بانــک شــامل منابــع دریافتــی از ســایر بانکهــا ، ســپرده هــای جــاری ، ســپرده هــای پــس انــداز و ســایر ســپرده 
هــای ریالــی و ارزی مــی باشــد .

نتایج عملیات :
مانــده منابــع بانــک در تاریــخ 29 اســفند مــاه  1398 ، مبلــغ  356.681  میلیــارد ریــال مــی باشــد کــه در مقایســه بــا 

ســال مالــی قبــل حــدود 11.3% افزایــش داشــته اســت .
روند تغییرات منابع بانک طی سال های اخیر به شرح زیر می باشد :

دالیل تغییرات 

از تاریــخ 1396/06/11 پیــرو اباغیــه بانــک مرکــزی ج.ا.ا مبنــی بــر کاهــش نــرخ ســود ســپرده ها، بانــک دی در راســتای 
سیاســت خــود مبنــی بــر رعایــت الزامــات آن بانــک، بخشــی از منابــع ســپرده هــای ســرمایه گــذاری بلنــد مدت خــود را 
از دســت داد، امــا علــت افزایــش جمــع کل منابــع در تاریــخ 29 اســفند مــاه 1398  نســبت بــه پایــان ســال مالــی قبــل، 

مربــوط بــه دریافــت تســهیات در قالــب بــازار بیــن بانکــی می باشــد.
چشم انداز / اهداف/ برنامه ها: 

بانــک دی در ســال 1399 در نظــر دارد بــا طراحــی و ارائــه طرح هــای متعــدد  و همچنیــن تمرکــز بــر خدمــات بانکــداری 
نویــن و محصــوالت جدیــد و ارائــه خدمــات بــا کیفیــت درصــد ســهم خــود از منابــع بــازار را افزایــش دهد. 
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حقوق صاحبان سهام                                                                                                 

سپرده ها 

در پایــان ســال 1398، ترکیــب انــواع ســپرده های اشــخاص حقیقــی و حقوقــی  نــزد بانــک دی  نســبت بــه پایــان 
ســال مالــی 1397 قبــل بیــش از 14 درصــد افزایش داشــته اســت. 

منـــابع

13971398

سرمایه

اندوخته قانونی

زیان انباشته

مجموع حقوق صاحبان سهام

6400000

1,168,027

)86,454,702(

)78,886,675(

6400000

1,168,027

)119,947,160(

)112,379,133(
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منـــابع

13971398

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ریالی

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ارزی

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ارزی

سپرده بلند مدت یک ساله

سپرده بلند مدت دو ساله

سپرده بلند مدت سه ساله

سپرده بلند مدت چهار ساله

سپرده بلند مدت پنج ساله

سپرده ویژه اوراق گواهی سپرده

قرض الحسنه

دیداری

سایر سپرده ها

سپرده دریافتی از بانک ها

114,410,170

336

11,568,252

0

96,492,272

20,286

54

0

7,780,916

1,019,656

2,512,232

8,048,046

918,218

0

122,259,810

0

12,767,102

0

129,593,405

436

30

0

117,892

11,003

2,418,389

11,340,802

493,066

0
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مصـــارف

تسهیالت

تسهیات بانک شامل انواع تسهیات ریالی و ارزی  در قالب عقود اسامی می باشد .
نتایج عملیات 

ــال مــی باشــد کــه در  ــارد ری ــغ 95.927  میلی ــاه 1398 ، مبل ــخ 29 اســفند م ــک در تاری ــده تســهیات بان مان
مقایســه بــا ســال مالــی قبــل،  حــدود 24% افزایــش داشــته اســت . رونــد تغییــرات تســهیات بانــک بــه شــرح 

زیــر مــی باشــد :

دالیل تغییرات 
بانــک دی طــی ســنوات گذشــته در راســتای حمایــت از تولیــد ملــی ، ایجــاد اشــتغال ، تســهیل ازدواج ، توســعه 
صــادرات و .... بــه اعطــای تســهیات بــه گــروه هــای هــدف  متناســب بــا منابــع جــذب شــده اقــدام نمــوده اســت 

.
بانــک در ســال مالــی منتهــی بــه 29 اســفند مــاه 1398 بــا توجــه بــه کمبــود نقدینگــی و در راســتای کاهــش 
ــش  ــرف کاه ــود را ص ــاش خ ــده ت ــادی، عم ــرایط اقتص ــت و ش ــی از وضعی ــاری ناش ــات غیرج ــزان مطالب می

ــه شــده نمــود.  ــاً از محــل تســهیات مطالب تســهیات غیرجــاری و اعطــای تســهیات، صرف

چشم انداز / اهداف/ برنامه ها: 
هــدف عمــده بانــک در ســال 1399، اعطــای تســهیات بیشــتر در قالب هــای مختلــف و گســترش جامعــه هــدف 

بــا رعایــت دقیق تــر بهداشــت اعتبــاری در ایــن حــوزه و وصــول مطالبــات غیرجــاری خواهــد بــود.
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مصـــارف

سرمایه گذاری ها
ســرمایه گــذاری هــای بانــک شــامل ســرمایه گــذاری در شــرکتهای بورســی و غیــر بورســی و ســرمایه گــذاری در 

شــرکتهای فرعــی و صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری مــی باشــد . 

نتایج عملیات 
ســرمایه گــذاری هــا در تاریــخ  29 اســفند مــاه 1398 ، مبلــغ 37.253 میلیــارد ریــال مــی باشــد کــه نســبت 
بــه پایــان ســال 1397 بیشــتر از 2.2% افزایــش داشــته اســت . رونــد تغییــرات ســرمایه گــذاری طــی ســنوات 

گذشــته در نمــودار زیــر نشــان داده شــده اســت.

چشم انداز / اهداف/ برنامه ها: 
در ســال 1399 در راســتای قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر، برنامه هــای بهبــود ســاختار مالــی و کاهــش 
ســرمایه گذاری ها و منابــع در اختیــار شــرکت ها  پیــش بینــی شــده اســت. یکــی از مهمتریــن مــوارد در بحــث 
ــروگاه  ــن نی ــوان بزرگتری ــد به عن ــرق دماون ــروی ب ــد نی ــرکت تولی ــهام ش ــروش س ــرمایه گذاری ها، ف ــش س کاه
ســیکل ترکیبــی خــاور میانــه در ســال 1399 و همچنیــن فــروش ســهام تعــدادی از شــرکت های مــازاد بانــک 
می باشــد کــه ایــن امــر باعــث ســودآوری بیشــتر بــرای بانــک و همچنیــن اصــاح ســاختار مالــی خواهــد شــد.
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مصـــارف

13971398

فروش اقساطي

جعاله

مضاربه

اجارهبه شرط تملیک

مشارکت مدني

قرض الحسنه

مرابحه

خرید دین

تسهیالت اعطایي به ارز

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي  پرداخت شده

بدهکاران بابت کارت هاي اعتباري پرداخت شده

3,114,232

1,076,760

220,068

34,356

51,594,422

1,033,574

15,199,874

1,638,504

0

2,485,199

814,475

122,571

3,267,044

1,380,698

205,451

45,449

49,594,377

816,268

34,838,265

2,091,759

0

1,543,972

1,888,675

255,397

)میلیون ریال(انــواع تسهیــالت
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مصـــارف

1397

1397

1397

1398

1398

1398

مطالبات سررسید گذشته

مطالبات معوق

مطالبات مشکوک الوصول

سرمایه گذاری در سهام سریع المعامله در بازار

سرمایه گذاری در سایر سهام

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

پیش پرداخت سرمایه گذاری

بورسی :

شرکت تولید نیروی برق دماوند )سهامی عام(

شرکت سرمایه گذاری بوعلی )سهامی عام(

خارج از بورس :

شرکت خدمات ارزی و صرافی دی )سهامی خاص (

شرکت لیزینگ دی )سهامی خاص (

شرکت تجارت الکترونیک دی )سهامی خاص (

شرکت توسعه دیدار ایرانیان )سهامی خاص (

شرکت کارگزاری بانک دی )سهامی خاص (

دی ایرانیان

پذیرفته شده در فرا بورس :

شرکت بیمه دی )سهامی عام (

بهای تمام شده بهای تمام شده  ارزش بازارارزش بازار

724,816

25,399,187

13,014,270

35,200,383

559,193

590,298

70,000

31,622,681

819,902

 

70,000

100,000

19,662

50,000

210,212

109,319

635,424

78,032,148

1,314,636

 

70,000

100,000

19,662

50,000

210,212

109,319

 

615,558

3,414,175

17,318,980

30,001,121

35,950,491

642,047

590,298

70,000

133,229,239

3,378,582

 

70,000

100,000

19,662

50,000

210,212

109,319

 

480,088

31,769,673

786,855

 

70,000

100,000

19,662

50,000

210,212

109,319

 

635,424

وضعیت اعطای تسهیــالت

سرمایــه گذاری 

)میلیون ریال(

)میلیون ریال(

)میلیون ریال(
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مصـــارف

سپرده گذاری ها

ــزد بانک هــا و موسســات اعتبــاری، مطالبــات از بانک هــا و موسســات  ســپرده گذاری های بانــک شــامل ســپرده ن
ــا و ... (،  ــایر بانک ه ــادره س ــای ص ــت چک ه ــا، پرداخ ــاتنا، پای ــت س ــات باب ــص مطالب ــامل خال ــاری )ش اعتب

ــد.  ــی( می باش ــپرده قانون ــادی و س ــای ع ــر چک ه ــت کل ــزی ) باب ــک مرک ــات از بان مطالب

نتایج عملیات: 
ــان ســال 1397 کاهــش  ــه پای ــاه 1398 حــدود 25% نســبت ب ــخ 29 اســفند م ــده ســپرده گذاری ها در تاری مان

یافتــه و رونــد تغییــرات آن در نمــودار زیــر آمــده اســت.

دالیل تغییرات: 
ــه کاهــش مبلــغ مطالبــات از ســایر بانک هــا  ــوط ب کاهــش ســپرده گذاری ها در تاریــخ 29 اســفندماه 1398 مرب

ــاری می باشــد. و موسســات اعتب

)میلیارد ریال(
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مصـــارف

دارایی های ثابت 

دارایی های ثابت بانک شامل دارایی های مشهود و دارایی های نامشهود است. 

نتایج عملیات: 
مانــده دارایی هــای ثابــت در تاریــخ 29 اســفندماه 1398 ، مبلــغ 22.947 میلیــارد ریــال میباشــد و نســبت بــه 
ســال مالــی 1397 حــدوداً 1 % کاهــش یافتــه اســت . رونــد تغییــرات دارایــی ثابــت طــی ســنوات گذشــته در 

نمــودار زیــر آمــده اســت:

دالیل تغییرات :
افزایــش دارایی هــای ثابــت بانــک در دوره جــاری و پایــان ســال مالــی 97، نســبت بــه پایــان ســال مالــی 96، بــه 
دلیــل انتقــال امــوال تملیکــی بــاالی دو ســال بــه حســاب دارایــی هــای ثابــت مشــهود، مطابــق بخشــنامه بانــک 

ــد. ــزی ج.ا.ا می باش مرک

چشم انداز / اهداف/ برنامه ها: 
بانــک دی در نظــر دارد در راســتای قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر، بهبــود ســاختار مالــی و همچنیــن 
بهبــود  نســبت کفایــت ســرمایه، بانــک  نســبت بــه واگــذاری هــر چــه بیشــتر  امــاک مــازاد خــود و شــرکت های 

گــروه اقــدام نمایــد.

)میلیارد ریال(
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مصـــارف

دارایی های تملیکی 
دارایی های تملیکی شامل اماک و سهام تملیک شده بابت تسویه تسهیات غیر جاری می باشد . 

نتایج عملیات: 
ــال مــی باشــد کــه  ــارد ری ــغ 2.073 میلی ــاه 1398، مبل ــخ 29 اســفند م ــی هــای تملیکــی در تاری ــده دارای مان
ایــن مبلــغ در مقایســه بــا پایــان ســال مالــی 1397 بیــش از 15 درصــد افزایــش داشــته اســت. رونــد تغییــرات 

ــر مــی باشــد: ــه شــرح نمــودار زی دارایی هــای تملیکــی ب

دالیل تغییرات:
دارایی های تملیکی بانک نسبت به پایان سال مالی 1397 تغییرات چندانی نداشته است.

چشم انداز / اهداف/ برنامه ها: 
ــی، بهبــود نســبت کفایــت ســرمایه و در  ــع تولیــد، بهبــود ســاختار مال ــع موان ــون رف ــک دی در راســتای قان بان

ــد. ــدام می نمای ــازاد اق ــاک م ــذاری ام ــه واگ ــبت ب ــزی نس ــک مرک ــی بان ــنامه های اباغ ــوب بخش چارچ

)میلیارد ریال(
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سرمــایه 
ســرمایه ثبــت شــده بانــک دی در بــدو تاســیس مبلــغ 2.000 میلیــارد ریــال بــوده و طــی ســنوات گذشــته دو 
مرحلــه افزایــش ســرمایه انجــام شــده و نهایتــاً در تاریــخ 29 اســفند مــاه  1398 ، ســرمایه بانــک مبلــغ 6.400 

میلیــارد ریــال بــوده اســت.

چشم انداز / اهداف/ برنامه ها: 
ــه عنــوان اولویــت اول در دســتور کار هیئــت مدیــره بانــک قــرار دارد و در صــورت  فــروش دارایی هــای مــازاد ب
ــورس و اوراق  ــا رعایــت قوانیــن و الزامــات ســازمان ب ــک دی در نظــر دارد ب عــدم تحقــق فــروش دارایی هــا، بان
بهــادار و همچنیــن بانــک مرکــزی ج.ا.ا از محــل آورده نقــدی، مطالبــات حــال شــده و تجدیــد ارزیابــی دارایی هــای 

خــود، نســبت بــه افزایــش ســرمایه اقــدام نمایــد و ســاختار مالــی را بهبــود بخشــد.

)میلیارد ریال(
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مصـــارف

دالیل تغییرات عملکرد :
کاهش مطالبات غیرجاری و افزایش تسهیات اعطایی از  دالیل افزایش درآمدهای تسهیات میباشد.

چشم انداز / اهداف/ برنامه ها: 
در ســال 1399 افزایــش اعطــای تســهیات بــا هــدف ارزش آفرینــی بــرای اقتصــاد ملــی و بــه تبــع آن افزایــش 

درآمــد ناشــی از تســهیات به عنــوان اصلــی تریــن منبــع درآمــدی بانــک در نظــر گرفتــه شــده اســت.

درآمد تسهیالت اعطایی 
درآمد تسهیات بانک شامل درآمد عقود اسامی می باشد .

نتایج عملیات:
درآمــد تســهیات عقــود اســامی در ســال مالــی منتهــی بــه  29 اســفند مــاه 1398 ، مبلــغ 16.160 میلیــارد 
ریــال می باشــد کــه نســبت بــه ســال مالــی 1397 حــدود 10.5% افزایــش داشــته اســت. رونــد درآمــد حاصــل 

از تســهیات در نمــودار زیــر آمــده اســت:.

)میلیارد ریال(
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مصـــارف

چشم انداز / اهداف/ برنامه ها: 
ــروش  ــرد ف ــا رویک ــک ب ــار شــرکت های بان ــع در اختی ــد ناشــی از ســرمایه گذاری ها و مناب در ســال 1399 درآم
و همچنیــن مدیریــت بهینــه درآمدهــای ناشــی از ســرمایه گذاری ها بــه میــزان  10.983میلیــارد ریــال در نظــر 
گرفتــه شــده اســت کــه عمــده آن مربــوط بــه فــروش بخشــی از ســهام شــرکت تولیــد نیــروی بــرق دماونــد مــی 

. شد با

درآمد سرمایه گذاری ها 
درآمــد ســرمایه گــذاری هــای بانــک شــامل درآمــد ســرمایه گــذاری در ســهام شــرکت هــای گــروه دی و پرتفــوی 

بورســی و غیربورســی و اوراق مشــارکت می باشــد . 
نتایج عملکرد: 

مانــده درآمــد ســرمایه گــذاری هــا در ســال مالــی منتهــی بــه 29 اســفند مــاه 1398 بــه میــزان 4.657 میلیــارد 
ریــال می باشــد کــه نســبت بــه ســال مالــی 1397 کــه مبلــغ  7.197 میلیــارد ریــال بــوده اســت ، بــه میــزان 

35% کاهــش داشــته اســت .

روند تغییرات درآمد سرمایه گذاری ها در نمودار زیر آمده است :
)میلیارد ریال(
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مصـــارف

چشم انداز / اهداف/ برنامه ها: 
 در سال 1399 میزان درآمدهای کارمزدی بانک معادل 1.412 میلیارد ریال هدف گذاری شده است. 

درآمدهای غیر مشاع 
درآمدها ی غیر مشاع بانک شامل درآمد کارمزد خدمات ریالی و ارزی و فروش دارایی ها می باشد.

نتایج عملکرد: 
مبلــغ درآمدهــای غیــر مشــاع در ســال مالــی منتهــی بــه  29 اســفند مــاه 1398، مبلــغ 973  میلیــارد ریــال مــی 
باشــد کــه نســبت بــه ســال مالــی 1397، بیــش از 39 % افزایــش داشــته اســت. رونــد درآمدهــای غیــر مشــاع 

در نمــودار زیــر آمــده اســت:

)میلیارد ریال(
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مصـــارف

چشم انداز / اهداف/ برنامه ها: 
ــه  ــزان ســود پرداختــی ب ــان ســال 1399، می ــده ســپرده در پای ــال مان ــارد ری ــا تحقــق هــدف 452.131 میلی ب

ــده اســت. ــرآورد ش ــال 1399 ب ــان س ــال در پای ــارد ری ــزان 55.209 میلی ــه می ــپرده ها ب س

هزینه سود سپرده های سرمایه گذاری 
ــی الحســاب و ســود قطعــی ســپرده های  ــه ســود عل ــه ســود ســپرده هــای ســرمایه گــذاری شــامل هزین هزین

ــت.  ــرمایه گذاری اس س
نتایج عملکرد :

ــغ 55.233   ــاه 1398، مبل ــفند م ــه 29 اس ــی ب ــی منته ــال مال ــرمایه گذاری در س ــپرده های س ــود س ــه س هزین
میلیــارد ریــال می باشــد کــه نســبت بــه ســال مالــی 1397، بیــش از 20% افزایــش داشــته اســت. رونــد هزینــه 

ســود پرداختــی بابــت ســپرده های ســرمایه گــذاری در نمــودار زیــر آمــده اســت:

)میلیارد ریال(
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سایر هزینه های بانک 
ــی و  ــای مال ــی، هزینه ه ــزد پرداخت ــه کارم ــی- اداری ، هزین ــای عموم ــامل هزینه ه ــک ش ــای بان ــایر هزینه ه س

ــه اســتهاک می باشــد. ــات مشــکوک الوصــول و هزین ــه مطالب هزین
نتایج عملکرد :

ســایر هزینه هــا در ســال مالــی منتهــی بــه 29 اســفند مــاه 1398، مبلــغ 4.519  میلیــارد ریــال می باشــد کــه 
ــد ســایر  ــه 29 اســفند مــاه 1397، بیــش از 63% کاهــش داشــته اســت. رون ــی منتهــی ب ــه ســال مال نســبت ب

ــده اســت: ــر آم ــا در نمــودار زی هزینه ه

دالیل تغییرات :
ــوده  ــک ب ــکوک الوصول بان ــات مش ــی و مطالب ــای مال ــش هزینه ه ــا، کاه ــایر هزینه ه ــش س ــل کاه ــده دلی عم

اســت .
چشم انداز / اهداف/ برنامه ها: 

در ســال 1399، هزینه هــای عمومــی و اداری مبلــغ 2.448 میلیــارد ریــال و هزینه هــای پرســنلی 1.720 
ــه شــده اســت.. ــال در نظــر گرفت ــارد ری میلی

مصـــارف

)میلیارد ریال(
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بانــک دی بــا شــعار» بانــک ارزش آفریــن « همــواره خــود را بــر آن داشــته تــا بــا رســالت » ارزش آفرینــی 
ــای  ــه راهکاره ــق ارائ ــران از طری ــرمایه های ایثارگ ــت از س ــان و صیان ــع ذی نفع ــن مناف ــرای تامی ــتمر ب مس
ــا 28  ــک از زمــان تاســیس در ســال 1389 ب ــن بان ــع کلیــه ذی نفعــان خــود باشــد. ای ــی « حافــظ مناف مال
شــعبه آغــاز بــه کار نمــود و بــا رونــدی افزایشــی هــم اکنــون بــا 91 شــعبه بــه کار خــود ادامــه مــی دهــد. 
ــند.  ــی باش ــال م ــا فع ــتا ن ه ــایر اس ــز س ــعبه در مراک ــران و 37 ش ــتان ته ــعبه در اس ــداد،54 ش ــن تع از ای
توســعه کیفــی شــعب بــه جــای توســعه کمــی، همــواره از اهــداف بانــک بــوده اســت. رفــاه حــال مشــتریان، 
ــک دی، یکــی از شــاخص هــای  ــک از شــعب بان ــه هــر ی تســهیل در حمــل و نقــل و ســهولت دسترســی ب

مــکا ن یابــی شــعب بــوده اســت.
ــری  ــت بص ــازی هوی ــه س ــازی و یکپارچ ــعب استاندارس ــطح ش ــک دی در س ــم بان ــای مه ــر رویداده از دیگ

ــی باشــند. ــن ویژگــی م ــک از شــعب سراســر کشــور دارای ای ــه هــر ی ــوده اســت ک شــعب ب

شبکه شعب بانک دی 

سال

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

2

24

49

53

53

54

54

54

54

54

54

-

4

27

36

37

37

37

37

37

37

37

2

28

76

89

90

91

91

91

91

91

91

مجموعتعداد شعب شهرستانتعداد شعب تهران
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سیستان بلوچستان

کرمان

فارس
بوشهر

بویراحمد

خوزستان

ایام

کرمانشاه همدان

کردستان

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی
اردبیل

گیان

زنجان

قزوین

تهران

البرز
مازندران

لرستان

مرکزی

قم

چهارمحال بختیاری
یزد

اصفهان

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی
گلستان

سمنان

هرمزگان

توزیــع شعــب بانک دی

54 شعبه در تهران 37 شعبه در مراکز استان ها
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دستاوردهای مالی بانک 

دستاوردهای مالی بانک 

 . جذب 1/1 درصد نقدینگی کل کشور
 . کاهش 1/75 درصدی مطالبات غیرجاری

 . افزایش 20/6 درصدی مانده تسهیات
 . افزایش 24 درصدی سپرده مشتریان

 . افزایش 10/5 درصدی درآمد تسهیات اعطایی
 . افزایش 10/6 درصدی درآمدهای کارمزدی

 . کاهش 6/3 درصدی زیان خالص سال 98 نسبت به 97
 . افزایش 140 درصدی سود سرمایه گذاری ها

 . افزایش سهم مانده تسهیات اعطایی در قبال ضمانت نامه بانکی از 0/06 درصد به 47/5 درصد )افزایش بهداشت اعتباری(
 . افزایش 41 درصدی سپرده های دیداری )منابع ارزان قیمت(

 . افزایش 15/3 درصدی منابع 
 . افزایش 85/7 درصدی درآمدهای سپرده گذاری

 . کسب سود 4.656 میلیارد ریالی از سرمایه گذاری ها
 . کاهش 75/6 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول

 . فروش 38 رقبه از اماک بانک طی 4 دوره مزایده و  کسب 283 میلیارد ریال سود
 . کسب بازدهی 312 درصدی در سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

 . کسب بازدهی112 درصدی صندوق سرمایه گذاری بانک دی 
 . کسب بازدهی 23 صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
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دستاوردهــای غیــر 
مالی بانک 

 . احداث مخازن صندوق اجاره ای در شعب دولت ، شهران و نیاوران
 . احداث باجه الکترونیک فرادی 

 . کســب تندیــس بلوریــن جایــزه ملــی تعالــی ســازمانی )دومیــن بانــک دارنــده نشــان تندیــس بلوریــن تعالــی 
ســازمانی در نظــام بانکــی ایــران(

 . تمدیــد گواهی نامه هــای اســتانداردهای بین المللــی ایــزو 9001 )مدیریــت کیفیــت( ، ایــزو 10002 )رســیدگی 
بــه شــکایات مشــتریان( و اســتاندارد ایــزو 31000 ) مدیریــت ریســک(

 . اخذ استاندارد ایزو 10004 ) مدیریت نظرات مشتریان(
 . دریافت نشان مسئولیت اجتماعی از سوی انجمن مدیریت ایران
 . راه اندازی سرویس پرداخت اقساط تسهیات از طریق خودپرداز

ــد دســتگاه و پرداخــت ســایر  ــدون خری ــه بیــش از 2000 دســتگاه )ب ــک ب  . افزایــش تعــداد خودپردازهــای بان
هزینــه هــای ســرویس و نگهــداری و تامیــن وجــه( 

)NIX(اتصال سامانه های حاکمیتی به شبکه ملی فناوری اطاعات . 

دستاوردهای غیر مالی بانک 
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حوزه های استراتژیک 

حوزه سرمایه انسانی
      وجــود نیروهــای متخصــص در تمامــی حوزه هــا در کنــار جوان گرایــی باعــث شــده تــا ســرمایه انســانی بانــک 
ــم،  ــرمایه عظی ــن س ــای ای ــعه توانمندی ه ــظ و توس ــل شــود. حف ــی آن تبدی ــای رقابت ــی از مزیت ه ــه یک دی، ب
همــواره جــزو دغدغه هــای اصلــی مدیــران ارشــد بانــک بــوده و در ایــن راه، از هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرده 
اســت. پیــاده ســازی روش هــای نویــن یادگیــری از جملــه گــردش شــغلی، مربیگــری، ژورنــال کاب بــه منظــور 
ــع انســانی  ــتراتژیک مناب ــزی اس ــی، اجــرای برنامه ری ــی و اجرای ــای عملیات ــان در حــوزه ه ــازی کارکن توانمندس
و بازنگــری در آن، برگــزاری طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل و همــه الزامــات پیرامونــی از قبیــل؛ تشــکیل کمیتــه، 
رأی گیــری، برگــزاری جلســات تخصصــی و تولیــد قریــب بــه 1000 صفحــه مســتندات و اخــذ تأییدیــه نهایــی 
از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در کنــار افزایــش قریــب بــه 60 درصــدی کارانــه پرداختــی، ســبب شــده 
تــا نیــروی انســانی بــا تعلــق خاطــر بیشــتر، بــه انجــام وظایــف و تعهــدات خــود مشــغول باشــد. بــرای ارتقــای 

ــه 59.480 نفــر ســاعت آمــوزش برگــزار شــد. مهارت هــای پرســنل، در ســال 98 قریــب ب

تعداد کارکنان صف 

تعداد کارکنان ستاد 

مجموع 

459

344

803

338

-

338

797

344

1141

مجموعشهرستان تهراننیروی انسانی به تفکیک صف و ستاد

کاردانی و پایین تر

کارشناسی 

کارشناسی ارشد و دکترا

مجموع

63

417

323

803

12

170

156

338

75

587

479

1141

مجموعشهرستان تهراننیروی انسانی به تفکیک مدرک تحصیلی 
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حوزه بانکداری الکترونیک
ــه ای  ــه گون ــک، همــواره مســیر خــود را ب ــام الکترونی ــک تم ــک بان ــه ی ــل شــدن ب ــا رویکــرد تبدی ــک دی ب بان
ــه یــک مزیــت رقابتــی آن در صنعــت بانکــداری تبدیــل شــود. در  ترســیم کرده اســت کــه فنــاوری اطاعــات ب
ایــن راســتا همــواره ســعی نمــوده اســت تــا از زیرســاخت های نویــن الکترونیــک و فنــاوری اطاعــات و خبــرگان 
ــداری  ــن بانک ــای نوی ــات و ابزاره ــتقرار خدم ــعه و اس ــد، توس ــد. تولی ــرداری را نمای ــر بهره ب ــن عرصــه حداکث ای
الکترونیــک، تأمیــن و پشــتیبانی از شــبکه های ارتباطــی، یــه روزآوری نــرم افزارهــا و ســخت افزارهای کــورد نیــاز 

ــک دی اســت.  ــای بانکــداری الکترونیــک در بان ــن فعالیت ه ــک از مهمتری بان

دستاوردهــای غیــر 
مالی بانک 
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از مهمترین دستاوردهای بانک دی در حوزه فناوری های بانکداری الکترونیک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

راه اندازی سرویس پرداخت اقساط تسهیات از طریق خودپرداز

افزایش تعداد خودپردازهای بانک به بیش از 2000 دستگاه )بدون خرید دستگاه و پرداخت 
سایر هزینه های سرویس و نگهداری و تامین وجه( 

)NIX(اتصال سامانه های حاکمیتی به شبکه ملی فناوری اطاعات

طراحــی و راه انــدازی ســامانه های مهتاب)کان-تــراز، (، ســاماش، صورتحســاب کارتــی، ارســال 
ــال  ــاب رجــوع در اتوماســیون، وب ســایت و پورت ــک ارب ــن، پیام ــر معی تســهیات شــعب غی
ــتریان،  ــا مش ــاط ب ــز ارتب ــی، مرک ــی حقوق ــه مل ــتعام شناس ــی دادرس، اس ــازمانی، حقوق س
TSB+ ، صنــدوق ضمانــت ســپرده، ســهام ســیگما، کشــف تقلــب و صنــدوق هــای اجــاره ای ) 
66 ســامانه توســط معاونــت فنــاوری اطاعــات بانــک دی، طــی ســال های 94 تــا خــرداد مــاه 

99، طراحــی و راه انــدازی شــده اســت.(

افزایش تعداد کاربران اینترنت بانک دی
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تعداد کاربران اینترنت بانک از فروردین 97 تا اسفند 98

افزایش تعداد کاربران همراه بانک دی 
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مبارزه با پولشویی 
ــر رونــد اجــرای قوانیــن و مقــررات و همچنیــن کاهــش ریســک هــای ناشــی از عملیــات  در راســتای نظــارت ب
پولشــویی دوره هــای بازرســی بــه روش هــای حضوری،غیرحضــوری و مــوردی از شــعب بانــک صــورت گرفتــه و 

مــوارد زیــر اجرایــی شــده اســت.  

وصول مطالبات 
در راستای وصول مطالبات و کاهش مطالبات غیرجاری، اقدامات مهمی انجام شده است:

ــه همــکاران و مشــتریان  *  اقدامــات کنترلــی درخصــوص حســاب هــای اجــاره ای از جملــه اطــاع رســانی  ب
بانــک 

*  فرهنــگ ســازی و ارتقــای ســطح دانــش پرســنل صــف و ســتاد در زمینــه فرآیندهــای مبــارزه بــا پولشــویی،این 
ــه برگــزاری و شــرکت در دوره هــای آموزشــی نظیــر دوره  ــا همــکاری معاونــت ســرمایه انســانی اقــدام ب اداره ب

آموزشــی نحــوه شناســائی مشــتریان
*  اقدامــات و پیگیریهــای مســتمر در راســتای پیــاده ســازی ســامانه نهــاب بــه منظــور دریافــت کــد شــهاب بــرای 

مشــتریان و رفــع نواقــص اطاعــات آنان

1-  رصد روزانه آمار مطالبات غیرجاری شعب و پیگیری
2-  تماس و برگزاری جلسه و مذاکره با مشتری جهت پیگیری پرونده های غیرجاری

3-  ارائــه راهــکار بــا اســتفاده بهینــه از ابزارهــای موجــود در وصــول مطالبــات غیرجــاری حســب دســتور العمــل 
و بخشــنامه هــای صــادره

4-  بازدید حضوری از محل کسب و کار مشتری در صورت لزوم
5-  برگزاری کمیته های وصول مطالبات شعب به صورت منظم و پیگیری در جهت اجرای مصوبات

6-  دعــوت از مشــتریان کان دارای تســهیات سررســید شــده و مذاکــره بــا مشــتری جهــت یافتــن راهکارهــای 
جلوگیــری از ورود بــه ســرفصل هــای غیرجــاری

7-  برگــزاری جلســات کمیتــه ویــژه وصــول مطالبــات و کمیتــه هــای وصــول مطالبــات بــه صــورت هفتگــی بــا 
حضــور معاونیــن و اعضــای محتــرم هیــأت مدیــره

8-  تنظیــم دســتورالعمل و بخشــنامه هــا در چارچــوب قوانیــن اباغــی از بانــک مرکــزی جهــت تســهیل و تســریع 
ــد وصــول مطالبات در رون

9-  مجــوز شــروع اقدامــات بموقــع اجرایــی جهــت پرونــده هــای غیرجــاری فاقــد راه حــل وصــول از طریــق اداره 
کل حقوقــی 
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و بواسطه این اقدامات، نتایج زیر حاصل شده است: 

1-  کاهش مطالبات غیرجاری نسبت به پایان سال مالی 97
2-  برگــزاری بموقــع جلســات کمیتــه وصــول و کمیتــه ویــژه وصــول مطالبــات و نهایتــاً تنظیم گزارشــات و مصوبــات در 

چارچــوب مقــررات و دســتورالعمل ها
3-  اباغ مصوبات و نهایتاً پیگیری جهت اجرا 

4-  برگــزاری جلســات منظــم بــا همــکاران محتــرم در ســایر معاونــت هــا جهت سیســتماتیک کــردن برخــی از اقدامات 
ــع نواقص و رف

5-  بررسی کلیه پرونده های مطالباتی کان و تعیین تکلیف آن )تقسیط، اقدام حقوقی و ...( 
6-  کاهــش ارجــاع پرونــده بــه اداره کل حقوقــی کــه بیانگــر تعییــن تکلیــف پرونــده هــای غیرجــاری بــدون تحمیــل 

هزینــه هــای حقوقــی و اجرایــی بــه بانــک 

از ابتــدای ســال تــا پایــان ســال98 تعــداد پرونــده هــای تعییــن تکلیــف شــده و مبالــغ تعییــن تکلیــف شــده بــه شــرح 
جــدول ذیــل مــی باشــد:

بخشودگی

تقسیط

اقدام حقوقی

جمع کل

تعداد اقدامات
پرونده

پرونده های 
مطرح شده

مبلغ 
بخشودگی

مبلغ 
تقسیط 

شده
مبلغ 

وصولی 
مبلغ اقدام 

حقوقی

153

77

13

243

7,267

12,731

1,487

21,485

679

679

  

11,571

11,571

6,588

1,160

7,748

  

1,487

1,487

)ارقام به میلیارد ریال(
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استقرار مدیریت نوین 
   براســاس ســند چشــم انــداز بانــک مبنــی بــر دســتیابی بــه باالتریــن مــدل هــا و اســتانداردهای سیســتم بانکــی و 
همچنیــن شــرح وظایــف و برنامــه هــای مصــوب، طراحــی و پیــاده ســازی مــدل هــا، اســتانداردها و سیســتم هــای نوین 
مدیریتــی از قبیــل مــدل ملــی تعالی ســازمانی، اســتانداردهای مدیریــت  ISO، نظــام آراســتگی و...  در دســتور کار بانک 

قــراردارد. از ایــن رو اقدامــات زیــر انجــام شــده اســت:

*  تعیین شاخص های KPI و PI جهت پایش فرایند ها
*  طراحی و تدوین مستند فرایند های سطح 3 بانک 

*  پیــاده ســازی اســتاندارد بیــن المللــی سیســتم مدیریــت کیفیــت ISO9001:2015 و اخــذ گواهــی نامــه در 
ســال 97

*  انجــام ممیــزی داخلــی نظــام آراســتگی در ســتاد و کلیــه شــعب بانــک دی بــه صــورت مســتمر در ســال هــای 
96 و 97

*  پیــاده ســازی اســتاندارد بیــن المللــی سیســتم مدیریــت رســیدگی بــه شــکایات مشــتریان ISO10002 و 
تمدیــد گواهــی نامــه در ســال 97

ــه در  ــوزش ISO10015 و اخــذ گواهــی نام ــت  آم ــی سیســتم مدیری ــن الملل ــاده ســازی اســتاندارد بی *  پی
ســال 97

ISO10004 پیاده سازی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت نظرات مشتریان  *

روابط عمومی 

)ISO10004:2018( دریافت گواهی استاندارد مدیریت سنجش رضایت مشتریان  *
*   تهیــه و تولیــد مجموعــه فیلــم هــای آموزشــی » دانــش بانکــی« در راســتای  آگاهــی بخشــی بــه جامعــه  بــرای 

نخســتین بــار در نظــام بانکــی کشــور
)CRM( راه اندازی سامانه جامع و یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان  *

*  افزایــش 93 درصــدی پاســخگویی تخصصــی بــه موضوعــات مالــی ، بانکــی و حقوقــی مشــتریان و درنتیجــه تبدیــل 
ماهیــت تلفنخانــه ای مرکــز ارتبــاط بــا دی  بــه یــک مرکــز کامــا تخصصــی

*  ایجاد بسترهای راه اندازی مدیریت تجربه سفر مشتری
*  تدوین سند هویت برند بانک

*  صعود 67.000  پله ای وب سایت بانک دی در رنکینگ جهانی
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694 posts
10.5k followers

*  رشد 60 درصدی ارزش دامنه وب سایت بانک دی
*  ارتقای رتبه سایت از صفحه 7 گوگل به صفحه 2 گوگل

*  دریافت نشان مسئولیت اجتماعی از سوی انجمن مدیریت ایران
*  کسب رتبه اول صفحه آرایی در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات 

*  کسب رتبه اول برنامه های ویدئویی کوتاه در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات  
*  کسب رتبه دوم تبلیغات مکتوب در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات  

*  کسب رتبه سوم ساخت تیزر در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات 
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مسئولیت های اجتماعی

*  ساخت سه باب مدرسه در مناطق سیل زده استان لرستان و گلستان
*  تهیه و توزیع لوازم التحریر در مدارس مناطق محروم صفر مرزی 
*  توسعه سامانه خدمات بانکی روشندالن در هشت شعبه بانک دی

*  تخصیــص هزینــه تولیــد کارت تبریــک و خریــد هدایــای نــوروزی بانــک بــه توســعه زیرســاخت هــای بهداشــتی در 
مناطــق کــم برخــوردار کشــور

*  جمع آوری کمک های مالی هموطنان و همکاران برای سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان
*  بازدید و تجلیل از خانواده معظم شهدا و ایثارگران
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انواع ریسک ها در صنعت بانکداری

مهمترین این ریسک ها به شرح زیر می باشند :

ریسک اعتباری
ــای  ــا ایف ــهیات ی ــود تس ــل و س ــت اص ــاری در بازپرداخ ــتریان اعتب ــل مش ــا تمای ــی ی ــدم توانای ــه ع    هرگون
تعهــدات بــه نحــوی کــه منجــر بــه تحمیــل هزینــه و کاهــش درآمــد بانــک گــردد ، بــه عنــوان ریســک اعتبــاری 

شــناخته مــی شــود .
بانــک دی سیاســت های اعتبــاری خــود را در چارچــوب قوانیــن و مقــررات مصــوب بانــک مرکــزی ج.ا.ا تعریــف 
مــی کند.رویکــرد عمــده بانــک دی ارائــه خدمــات و تســهیات بانکــی بــه شــرکت هــای حقوقــی عمدتــا جهــت 
ــواع مشــارکت حقوقــی و خدمــات بانکــی بیــن المللــی مــی باشــد.به  ــرآورد نیازهــای ســرمایه در گــردش و ان ب
ــای  ــرآورد نیازه ــت ب ــب کســب و کار و در جه ــا در قال ــی عمدت ــه اشــخاص حقیق ــب تســهیات ب ــن ترتی همی

ســرمایه در گــردش و خدمــات بانکــی بیــن المللــی اعطــا مــی شــوند.
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برنامه   های مدیریت ریسک اعتباری
1- تشکیل جلسات کمیته فرعی ریسک اعتباری.

2- گزارشگری مستمر به مدیر عامل و هیأت مدیره.
ــد اعتبارســنجی و  ــی فراین ــدگاه هــای ریســک و بازبین ــاری و منظــور نمــودن دی 3- بررســی خــط مشــی اعتب

ــارات. ــک در حــوزه اعتب ــه ســوابق عملکــردی مشــتریان بان ــا توجــه ب اصــاح آن ب
4-  رتبــه بنــدی اعتبــاری و اعتبارســنجی مشــتریان و تعییــن حــدود اعتبــاری مشــتریان در راســتای کاهــش 

مطالبــات غیــر جــاری بانــک
5-  آمــوزش هــای الزم بــه گــروه اعتبــاری بانــک جهــت آشــنایی بــا عوامــل موثــر بــر افزایــش ریســک اعتبــاری 

مشــتریان و بــه کارگیــری روش هــای موثــر در جهــت کنتــرل و کاهــش ایــن ریســک هــا

میزان اثربخشی برنامه  ها
اجــرای برنامــه هــای مدیریــت ریســک اعتبــاری همچنیــن سیاســتگذاری در ایــن حــوزه در چارچــوب کمیتــه 
ــه  ــع و مصــارف و ارائ ــع و مصــارف موجــب پایــش مــداوم وضعیــت مناب ــی مدیریــت ریســک و کمیتــه مناب عال

طرحهــا و برنامــه هــای جدیــد در خصــوص وصــول مطالبــات غیرجــاری مــی گــردد.

بیــش از 80% مشــتریان تســهیات بانــک دی را اشــخاص حقوقــی تشــکیل مــی دهنــد و اعطــای تســهیات بــه 
اشــخاص حقیقــی اکثــرا ، در قالــب یــک فعالیــت اقتصــادی درآمــدزا ، مربــوط بــه کســب و کار مشــتری صــورت 

مــی پذیــرد .
عــاوه بــر رعایــت مقــررات بانــک مرکــزی ج.ا.ا ، بایــد کلیــه متقاضیــان تســهیات ، توســط مدیریــت ریســک ، 
اعتبــار ســنجی شــوند و ایــن کار بایــد بــه طــور مســتقل از بخــش اعتبــارات صــورت گیــرد . رتبــه بنــدی ریســک 
اعتبــاری مشــتریان بــر اســاس چهــار مــورد عمــده زیــر صــورت مــی گیــرد : 1- ســه ســال صــورت هــای مالــی 
ــرای پرداخــت اصــل و ســود  ــان وجــوه نقــد شــرکت ب ــرآورد مدیریــت ریســک از جری حسابرســی شــده ، 2- ب
وام هــای کوتــاه مــدت از محــل درآمدهــای عــادی شــرکت ، 3- مــوارد کیفــی از قبیــل بــرآورد تــوان رقابتــی و 
ــه اعطــای  قابلیــت مدیریتــی و 4- ســابقه خــوش حســابی بیشــترین تمرکــز ریســک اعتبــاری در ایــن بانــک ب
ــکاری و یــا صاحبــان  ــاه مــدت تامیــن ســرمایه در گــردش شــرکتهای تولیــدی، بازرگانــی، پیمان تســهیات کوت
کســب و کار مــی باشــند .شــرکتهای کارگــزاری و ســرمایه گــذاری هــم بخشــی از مشــتریان تســهیات بانــک را 
تشــکیل مــی دهنــد کــه بــه شــرط تمرکــز عملیــات خــود در بانــک ، بــرای ســهولت فعالیــت مشــتریان خــود 

اقــدام بــه اخــذ تســهیات از بانــک دی مــی کننــد.

ریســک
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ریسک عملیاتی

مدیریــت ریســک عملیاتــي عبــارت اســت از پوشــش زیانهــاي ناشــي از قصــور و عــدم کارایــي پرســنل )نیــروي 
ــا عــدم صحــت  ــوژي، زیانهــاي ناشــي از عــدم آگاهــي و ی انســاني(، شکســت تدابیــر امنیتــي، کنترلهــا و تکنول
اطاعــات، ارتباطــات، ریســک اجرایــي قراردادهــا و آییــن نامــه هــا و ریســک اعتمــاد و اعتبــار. مدیریــت ایــن 
ریســک بســیار پیچیــده اســت و از جملــه وظایــف ایــن بخــش تمرکــز کنتــرل در عملیــات متقابــل مــي باشــد. 
ــات وارد نشــود و از ســوي دیگــر از  ــر اطاع ــچ خدشــه اي ب ــي باشــد کــه هی ــن منظــور م ــه ای ــرل ب ــن کنت ای
دسترســي اشــخاص سوءاســتفاده کننــده ممانعــت نمایــد. بــا توجــه بــه پیچیــده بــودن ریســک عملیاتي،کمــی 
کــردن ایــن ریســک کار دشــواري اســت امــا بانکهــا مــي تواننــد بــرآوردي از ریســک عملیاتــي را بــا توجــه بــه 
ــه  ــان ب ــن می ــند. در ای ــته باش ــره داش ــب وکار و غی ــه کس ــران، برنام ــهاي مدی ــي، گزارش ــهاي حسابرس گزارش

برنامه  های مدیریت ریسک بازار
1- تشــکیل کمیتــه  عالــی مدیریــت ریســک بــا موضــوع بررســی وضعیــت ریســک بــازار در ادوار مختلــف ســاالنه 

و فصلــی.
2- تشکیل کمیته های فرعی ریسک بازار با موضوع؛ بازگشایی سهام و وضعیت پرتفوی بورسی.

3- تدوین دستورالعمل آزمون بحران ریسک بازار
4- گزارشگری مستمر به هیأت مدیره محترم

میزان اثربخشی برنامه ها
بــا اجــرای برنامــه هــای مدیریــت ریســک بــازار؛ سیاســت هــا و رویــه هــای مدیریــت پرتفــوی بــازار بــا تصویــب 
هیــأت مدیــره محتــرم بــه شــکل پویاتــری انجــام شــد کــه اثربخشــی آن در اســتقرار مــاده 5-50 بخشــنامه الزم 
االجــرای شــماره 96/51935 مــورخ 1396/02/24 بانــک مرکــزی بــا عنــوان؛ »دســتورالعمل الزامــات ناظــر بــر 
حاکمیــت شــرکتی در موسســات اعتبــاری غیردولتــی« مبنــی بــر »تصویــب سیاســت هــا و راهبردهــای مناســب 
در خصــوص ایجــاد ســاختارهای جدیــد و اطمینــان از اینکــه ســاختارهای مذکــور بــا سیاســت هــا و منافــع گــروه 

ســازگار اســت« بــه وضــوح مشــاهده مــی گــردد.
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ــش  ــد در کاه ــي توان ــه م ــت ک ــي اس ــي از عوامل ــي یک ــک در حسابرس ــي ریس ــتانداردهاي ارزیاب ــري اس کارگی
ــر باشــد. ریســک عملیاتــي مؤث

ریسک نقدینگی

ریســک نقدینگــي عبــارت اســت از عــدم آمادگــي بانکهــا بــراي تأمیــن تســهیات اعطایــي یــا پرداخــت بــه موقــع 
دیــون بانکهــا )ســپرده هــا(. ایــن ریســک بــا ســایر ریســکهاي مالــي مختلــط اســت و بــه همیــن دلیــل ســنجش 
و کنتــرل آن بــا دشــواري روبــه روســت. علــل پیدایــش ریســک نقدینگــي عبــارت اســت از: 1ـ خــروج ســپرده 
هــا، 2ـ قابلیــت تبدیــل داراییهــاي غیرنقــد بــه نقـــد، 3ـ حجــم سرمایـــه گـذاریهـــا، 4ـ شــکاف زمانــي دارایي هــا 

و بدهي هــا.
ــرآورد نیازهــاي نقــد بانــک در آینــده اســت.   از اینــرو یکــي از مهمتریــن اصــول مدیریــت ریســک نقدینگــي ب
ایــن برآوردهــا مــي توانــد بــر مبنــاي ســه روش زیــر انجــام گیــرد: ـ بــرآورد بــر مبنــاي منابــع و مصــارف وجــوه 
نقــد ـ بــرآورد بــر مبنــاي ســاختار داراییهــا و بدهیهــا و ســرعت تبدیــل آنهــا بــه وجــوه نقــد ـ بــرآورد بــر مبنــاي 

شــاخصهاي نقدینگــي

برنامه  های مدیریت ریسک عملیاتی
1- تشکیل کمیته عالی مدیریت ریسک با موضوع؛ استقرار استاندارد بین المللی مدیریت ریسک.

ــات،  ــوالت و خدم ــک محص ــی ریس ــوع؛ بررس ــا موض ــی ب ــک عملیات ــی ریس ــه فرع ــات کمیت ــکیل جلس 2- تش
ــران. ــی کارب ــدود دسترس ــا و ح ــامانه ه ــرد س کارک

3- رونمایی و بهره برداری از سامانه ثبت رویدادهای زیانبار ریسک عملیاتی.
ــأت  ــه هی ــگری آن ب ــک ) ISO31000:2009( و گزارش ــت ریس ــی مدیری ــن الملل ــتاندارد بی ــتقرار اس 4- اس

ــرم. ــل محت ــأت عام ــره و هی مدی

میزان اثربخشی برنامه  ها
ــت  ــی مدیری ــن الملل ــتاندارد بی ــه اس ــذ گواهینام ــژه؛ اخ ــی بوی ــک عملیات ــت ریس ــای مدیری ــه ه ــرای برنام اج
ــاده  ــتقرار م ــی آن در اس ــه اثربخش ــی ک ــک عملیات ــامانه ریس ــی از س ــک )ISO31000:2009( و رونمای ریس
6-61 بخشــنامه الزم االجــرای شــماره 96/51935 مــورخ 1396/02/24 بانــک مرکــزی بــا عنــوان؛ »دســتورالعمل 
الزامــات ناظــر بــر حاکمیــت شــرکتی در موسســات اعتبــاری غیردولتــی« مبنــی بــر »امــکان دسترســی، تعامــل و 
گــزارش دهــی مســتقیم بــه هیــأت مدیــره و کمیتــه ریســک بــه صــورت منظــم« بــه وضــوح مشــاهده مــی گــردد، 

موجــب کنتــرل مناســب و مدیریــت ریســک عملیاتــی شــده اســت.

برنامه  های مدیریت ریسک نقدینگی
1- تشکیل جلسات کمیته فرعی ریسک اعتباری 

2- پرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات به طور مستمر و به موقع
3- جذب بیشتر منابع ارزان در جهت کاهش قیمت تمام شده پول 

4- نگهداری سطح مناسبی از نقدینگی جهت پاسخگویی به جریان های نقدی خروجی منتظره و غیرمنتظره
5- اجتناب از تأمین وجوه با هزینه های زیاد
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ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات )تطبیق(

ایــن ریســک مربــوط بــه احتمــال زیــان ناشــی از شــمول جریمــه هــا و مجــازات هــای قانونــی، تنبیهــات نظارتــی 
و آســیب بــه حســن شــهرت بــه دلیــل عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات و ســایر الزامــات ناظــر بــر فعالیــت هــای 

بانکــی موسســه اعتبــاری تعریــف مــی شــود.

برنامه   های مدیریت ریسک تطبیق
1- ایجــاد ســاختار تطبیــق در واحــد ســازمانی اداره مدیریــت ریســک و تطبیــق در جهــت اســتقال آن از اداره 

حسابرســی داخلــی.
ــا موضــوع؛ بررســی دســتورالعمل رعایــت قوانیــن و مقــررات در موسســات  2- تشــکیل کمیتــه عالــی ریســک ب

اعتبــاری.

میزان اثربخشی برنامه  ها
اجــرای اثربخــش برنامــه هــای مدیریــت ریســک تطبیــق منتــج بــه ارزیابــی دوره ای و بررســی میــزان اســتقرار 
ــتورالعمل  ــوان؛ »دس ــا عن ــزی ب ــک مرک ــورخ 1396/02/24 بان ــماره 96/51935 م ــرای ش ــنامه الزم االج بخش
ــاد  ــن ایج ــده، همچنی ــک ش ــی« در بان ــاری غیردولت ــات اعتب ــرکتی در موسس ــت ش ــر حاکمی ــر ب ــات ناظ الزام
کمیتــه تطبیــق در ســاختار کمیتــه عالــی مدیریــت ریســک و تهیــه خــط مشــی مدیریــت ریســک تطبیــق نیــز 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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تکالیـف مجمــع

بند مقدمه :
ــهامي  ــرکت س ــک دي )ش ــروه و بان ــي گ ــي تلفیق ــاي مال 1- صورته
عــام( شــامل ترازنامــه هــا بــه تاریــخ 29 اســفندماه 1397 و صورتهــاي 
ــرمایه  ــاي س ــپرده ه ــرد س ــد، عملک ــوه نق ــان وج ــودوزیان و جری س
ــي  ــال مال ــراي س ــهام ب ــان س ــوق صاحب ــرات در حق ــذاري و تغیی گ
منتهــي بــه تاریــخ مزبــور و یادداشــت هاي توضیحــي 1 تــا 76 توســط 

ــن مؤسســه، حسابرســي شــده اســت. ای

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی :
ــتانداردهاي  ــق اس ــي یادشــده طب ــاي مال ــه صورته 2- مســئولیت تهی
ــا هیــأت مدیــره بانــک اســت.  حســابداري و الزامــات بانــک مرکــزي ب
ــي  ــن مســئولیت شــامل طراحــي، اعمــال و حفــظ کنترلهــاي داخل ای
ــن  ــه ای ــه اي ک ــه گون ــت ب ــي اس ــاي مال ــه صورته ــه تهی ــوط ب مرب
صورتهــا، عــاري از تحریــف بااهمیــت ناشــي از تقلــب یــا اشــتباه باشــد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی :
ــي  ــاي مال ــه صورته ــن مؤسســه، اظهارنظــر نســبت ب 3- مســئولیت ای
یادشــده براســاس حسابرســي انجــام شــده طبــق اســتانداردهاي 
حسابرســي اســت. اســتانداردهاي مزبــور ایجــاب مــي کنــد این مؤسســه 
الزامــات آئیــن رفتــار حرفــه اي را رعایــت و حسابرســي را بــه گونــه اي 
برنامــه ریــزي و اجــرا کنــد کــه از نبــود تحریــف بااهمیــت در صورتهــاي 
ــراي  ــامل اج ــي ش ــود. حسابرس ــب ش ــول کس ــان معق ــي، اطمین مال
ــر  ــغ و دیگ ــاره مبال ــي درب ــواهد حسابرس ــب ش ــراي کس ــهایي ب روش
ــهاي  ــاب روش ــت. انتخ ــي اس ــاي مال ــده در صورته ــا ش ــات افش اطاع
حسابرســي، بــه قضــاوت حســابرس، ازجملــه ارزیابــي خطرهــاي تحریــف 
بااهمیــت ناشــي از تقلــب یــا اشــتباه در صورتهــاي مالــي، بســتگي دارد. 
بــراي ارزیابــي ایــن خطرهــا، کنترلهــاي داخلــي مربــوط بــه تهیــه و ارائه 
ــب  ــي مناس ــهاي حسابرس ــي روش ــور طراح ــه منظ ــي ب ــاي مال صورته
شــرایط موجــود، و نــه بــه قصد اظهارنظر نســبت بــه اثربخشــي کنترلهاي 
داخلــي واحــد تجــاري، بررســي مــي شــود. حسابرســي همچنین شــامل 
ارزیابــي مناســب بــودن رویــه هــاي حســابداري اســتفاده شــده و معقــول 
بــودن برآوردهــاي حســابداري انجــام شــده توســط هیــأت مدیــره و نیــز 
ارزیابــي کلیــت ارائــه صورتهــاي مالــي اســت. ایــن مؤسســه اعتقــاد دارد 
کــه شــواهد حسابرســي کســب شــده، بــراي اظهارنظــر مشــروط نســبت 
بــه صورتهــاي مالــي، کافــي و مناســب اســت. همچنیــن ایــن مؤسســه 
مســئولیت دارد ضمــن ایفــاي وظایــف بازرســي قانونــي، مــوارد الزم و نیز 
مــوارد عــدم رعایــت الزامــات قانونــي مقــرر در اصاحیــه قانــون تجــارت 
ــر فعالیــت هــاي  و مفــاد اساســنامه بانــک و قوانیــن و مقــررات ناظــر ب

بانکــي را بــه مجمــع عمومــي عــادي صاحبــان ســهام گــزارش کنــد.

اقدامات اجراییتکالیف مجمع

اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

نام حسابرس 

حق الزحمه و هزینه حسابرسی 

نام بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی بهمند 

4,500 میلیون ریال 

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز 
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ــي و ســایر  ــت تســهیات اعطای ــک باب ــات بان ــا مطالب 4-  در رابطــه ب
حســابهاي دریافتنــي و همچنیــن مطالبــات تجــاري شــرکتهاي فرعــي 
و بــا توجــه بــه دســتورالعملهاي بانــک مرکــزي ج.ا.ا درخصــوص 
نحــوه محاســبه ذخیــره مطالبــات مشــکوک الوصــول موسســات مالــي 
ــت  ــب جه ــه ترتی ــود ب ــهیات، الزم ب ــدي تس ــه بن ــاري و طبق و اعتب
ــابهاي  ــایر حس ــي 14( و س ــتهاي توضیح ــي )یادداش ــهیات اعطای تس
ــه منــدرج  ــا روی دریافتنــي )یادداشــت توضیحــي 1-18( در انطبــاق ب
ــول  ــکوک الوص ــات مش ــره مطالب ــي 7-8، ذخی ــت توضیح در یادداش
حداقــل بــه میــزان 1.911 میلیــارد ریــال و 150 میلیــارد ریــال مــازاد 
بــر ذخائــر موجــود در حســابها بشــرح یادداشــتهاي توضیحــي 2-14 و 
18 در حســابهاي بانــک و گــروه منظــور و مبلــغ حــدود 58 میلیــارد 
ــاد دریافتنــي  ــراي حســابها و اسنـ ــر ایجــادي ب ــر ذخای ــازاد ب ــال م ری
ــاظ  ــابها لح ــز در حس ــي 16( نی ــت توضیح ــروه )یادداش ــاري گ تج
ــي  ــوق، تســهیات اعطای ــات ف ــد. در صــورت اعمــال تعدی مــي گردی
ــغ  ــه مبال ــب ب ــه ترتی ــروه ب ــک و گ ــي بان ــابهاي دریافتن ــایر حس و س
1.911 و 150 میلیــارد ریــال و همچنیــن حســابها و اســناد دریافتنــي 
ــص  ــان خال ــال کاهــش و زی ــارد ری ــغ 58 میلی ــه مبل ــروه ب تجــاري گ
دوره جــاري بانــک و گــروه بــه ترتیــب بــه مبالــغ 150 و 208 میلیــارد 
ریــال افزایــش و همچنیــن زیــان انباشــته ابتــداي ســال بانــک و گــروه 

ــال افزایــش مــي یافــت. ــارد ری معــادل 1.911 میلی

ــه  ــي وج ــده بده ــزي مان ــک مرک ــه بان ــخ تأییدی ــاس پاس 5-  براس
ــان  ــک در پای ــزد آن بان ــاري ن ــاب ج ــت از حس ــه برداش ــزام اضاف الت
ســال 1397 معــادل حــدود 8.573 میلیــارد ریــال مــي باشــد. در ایــن 
ــق  ــذ تواف ــت اخ ــک جه ــط بان ــده توس ــام ش ــاي انج ــه پیگیریه رابط
ــارد  ــدود 4.140 میلی ــغ ح ــبه مبل ــدم محاس ــراي ع ــزي ب ــک مرک بان
ــه  ــر ب ــزارش منج ــن گ ــخ ای ــا تاری ــور ت ــزام مذک ــه الت ــال از وج ری
نتیجــه نگردیــده و بــه همیــن دلیــل ثبتــي از ایــن بابــت در حســابها 
بعمــل نیامــده اســت. در صــورت اعمــال کل مبلــغ وجــه التــزام اضافــه 
ــان  ــه زی ــال ب ــارد ری ــغ حــدود 4.140 میلی ــابها مبل برداشــت در حس

ــد.  ــه میگردی ــروه اضاف ــک و گ ــته بان ــان انباش ــاري و زی ــال ج س

6-  وضعیــت مالیاتــي گــروه و بانــک در یادداشــت توضیحــي 29 درج 
ــرگ تشــخیص صــادره  ــاط و براســاس ب ــن ارتب ــده اســت. در ای گردی
بــراي عملکــرد ســال 1394 بانــک، مبلــغ 1.996 میلیــارد ریــال 
ــدوي  ــي ب ــاف مالیات ــأت حــل اخت ــق رأي هی ــه طب ــه شــده ک مطالب
صــادره، اعتــراض بانــک مــورد پذیــرش قــرار نگرفتــه و پرونــده مربوطــه 
در هیــأت حــل اختــاف مالیاتــي تجدیدنظــر )صــدور قرار کارشناســي( 
در جریــان بررســي مــي باشــد. ضمنــا بــرگ تشــخیص صــادره بــراي 
ــوده و  ــال ب ــارد ری ــغ 1.951 میلی ــک، مبل ــال 1395 بان ــرد س عملک
ــاي )ب( و  ــوع بنده ــات موض ــه مالی ــرگ مطالب ــاس ب ــن براس همچنی
)پ( مــاده 17 قانــون »رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــاي نظــام 

مطابــق بخشــنامه 2823 بانــک مرکــزی ج.ا.ا مبنــی بــر طبقــه بنــدی 
ــان ،  ــر زم ــه پارامت ــاس س ــر اس ــره ب ــبه ذخی ــوه محاس ــا ، نح داراییه
ــه  ــه ب ــته مربوط ــت رش ــا فعالی ــت ی ــتری و صنع ــی مش ــت مال وضعی
4طبقــه جــاری ، سررســید گذشــته ، معــوق ،مشــکوک طبقــه بنــدی 
ــر اول کمــی و پارامترهــای دوم و ســوم کیفــی مــی  شــده کــه پارامت
ــا ایــن توضیحــات ذخایــر بــه انــدازه کافــی در  باشــد .لــذا متناســب ب
ــای  ــه صورته ــر ب ــه اگ ــن اینک ــت .ضم ــده اس ــور ش ــا منظ ــاب ه حس
ــر  ــفاف ت ــک ش ــد بان ــر میرس ــود بنظ ــوع ش ــا رج ــایر بانکه ــی  س مال
ــی در  ــت.از طرف ــده اس ــور گردی ــی منظ ــر کاف ــوده و ذخای ــل نم عم
ــه تناســب شــعب  راســتای وصــول مطالبــات ، کارگــروه هــای ویــژه ب
ــای  ــه مشــوق ه ــن اینک ــده اســت . ضم ــه و تشــکیل ش ــتاد تهی و س
ــا  ــن تکلیــف و ی ــه منظــور تعیی ــرای ترغیــب مشــتریان ب انگیزشــی ب

ــد . ــی باش ــتور کار م ــات در دس ــدی مطالب ــویه نق تس

در ایــن خصــوص مکاتبــات متعــددی بــا بانــک مرکــزی ج.ا.ا مبنــی بــر 
ــد صــورت  ــه 18% کاهــش یاب ــرخ  اضافــه برداشــت از 34% ب اینکــه ن
گرفتــه اســت کــه مراتــب در حــال پیگیــری مــی باشــد و جنــاب آقــای 

مدیرعامــل محتــرم نیــز بــا جدیــت در حــال پیگیــری مــی باشــند . 

مالیــات عملکــرد بانــک تــا پایــان ســال مالــی منتهــی بــه 29 اســفند 
مــاه 1393 در ســنوات قبــل قطعــی و پرداخــت شــده اســت.در 
ــه  ــخیص ب ــرگ تش ــک ب ــال 1394 بان ــرد س ــات عملک ــوص مالی خص
ــراض  ــه آن اعت ــک نســبت ب ــال صــادر و بان ــارد ری ــغ 1.996 میلی مبل
نمــوده و درحــال رســیدگی مــی باشــد .بــرگ تشــخیص ســال 1395 
ــراض  ــک اعت ــه بان ــده ک ــادر ش ــال ص ــارد ری ــغ 1.951 میلی ــه مبل ب
نمــوده و در هیــات مالیاتــی در حــال رســیدگی مــی باشــد و در ایــن 
خصــوص از وکای مجــرب مالیاتــی نیــز اســتفاده شــده اســت کــه در 

ــی باشــند. ــری م حــال پیگی
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ــارد  ــغ 1.387 میلی ــال 1395 مبل ــرد س ــراي عملک ــور« ب ــي کش مال
ــه  ــوق و جریم ــي، حق ــاي تکلیف ــراي مالیاته ــده و ب ــه ش ــال مطالب ری
مــاده 169 ســال 1396 نیــز جمعــا مبلــغ 110 میلیــارد ریــال مطالبــه 
کــه مــورد اعتــراض بانــک قــرار گرفتــه اســت. در رابطــه بــا مالیاتهــاي 
ــر ارزش  ــات ب ــاده 59 ق.م.م، مالی ــال موضــوع م ــل و انتق عملکــرد، نق
افــزوده و خریــد و فــروش ســرقفلي شــرکتهاي فرعــي توســعه دیــدار 
ــک  ــد، توســعه دنیــاي شــهر کهــن و صرافــي بان ــرق دماون ایرانیــان، ب
دي بــراي ســالهاي 1392، 1394، 1395 و 1396 جمعــا مبلــغ حــدود 
2.031 میلیــارد ریــال مابــه التفــاوت مالیــات مطالبــه شــده کــه مــورد 
اعتــراض قــرار گرفتــه ولــي بــه نتیجــه نهایــي منجــر نگردیــده اســت. 
بنــا بــه مراتــب فــوق، اگرچــه تعدیــل حســابها در رابطــه بــا مــوارد فوق 
ــیدگي  ــه رس ــان خاتم ــا زم ــزان آن ت ــن می ــي تعیی ــوده ول ضــروري ب
ــه  ــن مؤسس ــراي ای ــان، ب ــي ایش ــر نهای ــام نظ ــي و اع ــع مالیات مراج

امــکان پذیــر نمــي باشــد..

7- درخصــوص تأییدیــه هــاي ارســالي بــراي اشــخاص طــرف حســاب 
بــا گــروه بــه مــوارد زیــر اشــاره مــي گــردد 

ــان  ــاي I.E.H آلم ــراي بانکه ــالي ب ــه ارس : پاســخ تأییدی  7-1
ــا جمــع مانــده هــاي )براســاس صورتحســاب(  و کنــزو کنلــن چیــن ب
معــادل هــم ارز 1.769 میلیــارد ریــال )یادداشــت توضیحــي 10-3-3( 

ــت. ــده اس ــل نش واص
:7-2از تعــداد 16 فقــره تأییدیــه ارســالي بــراي وکاي حقوقــي بانــک 
کــه امــور مربــوط بــه پرونــده هــاي قضایــي وصــول مطالبــات بانــک را 
پیگیــري مــي نماینــد، تنهــا تعــداد 5 وکیــل پاســخ خــود را بــه دفتــر 
حقوقــي بانــک ارائــه نمــوده انــد کــه پاســخ هــاي ارائــه شــده در عمــده 

مــوارد فاقــد جزئیــات دعــاوي مطروحــه مــي باشــد
ــا  ــاب ب ــرف حس ــخاص ط ــراي اش ــالي ب ــه ارس ــخ تأییدی :7-3 پاس
ــابها و  ــرفصل حس ــزو س ــان ج ــدار ایرانی ــعه دی ــي توس ــرکت فرع ش
اســناد پرداختنــي تجــاري معــادل حــدود 1.104 میلیــارد ریــال 
)ســاختماني توســعه برجهــاي هفــت آســمان پاســارگاد و کیــان گســتر 
آتیــه کیــش( واصــل نشــده اســت. بنــا بــه مراتــب فــوق، تعییــن آثــار 
ــر  ــور ب ــاي مزب ــه ه ــت پاســخ تأییدی ــه در صــورت دریاف ــي ک تعدیات
صورتهــاي مالــي مــورد گــزارش ضــرورت مــي یافــت، حتــي از طریــق 
ــر نشــده  ــراي ایــن مؤسســه امــکان پذی ســایر روشــهاي حسابرســي ب

اســت

ــل  ــه دلی ــفانه ب ــوص متاس ــن خص ــد 7-1 – در ای ــا بن ــه ب در رابط
ــه  ــن کلی ــت ولیک ــده اس ــل نگردی ــا واص ــه ه ــور ، تاییدی ــم کش تحری
ــک  ــرم بان ــابرس محت ــم حس ــی تقدی ــای خارج ــابهای بانکه صورتحس

ــت  . ــده اس ش
در رابطــه بــا بنــد 7-2– تاییدیــه هــای وکای حقوقــی بــا رقــم هــای 
ــت و  ــده اس ــرم ش ــابرس محت ــار حس ــه و در اختی ــاال تهی ــاوی ب دع
مابقــی نیــز مربــوط بــه وکای بــا ارزش دعــاوی پاییــن بــوده کــه قطــع 

یقیــن مراتــب نیــز رفــع خواهــد شــد.
در رابطــه بــا بنــد 7-3- بــه دلیــل عــدم ایفــای تعهــدات مبایعــه نامــه 
توســط شــرکت کیــان گســتر آتیــه کیــش، مبایعــه نامــه فســخ شــده 
اســت.و در خصــوص برجهــای هفــت آســمان در مجمــع خــود شــرکت 
بــه هیــات مدیــره تکلیــف گردیــد اســت کــه منبعــد کلیــه تاییدیــه هــا 

را اخــذ و تســلیم نماینــد .
ــد  ــردد منبع ــی گ ــف م ــک تکلی ــره بان ــات مدی ــه هی ــف : ب ــد تکلی بن
کلیــه تاییدیــه هــا را اخــذ و در اختیــار حســابرس محتــرم قــرار دهنــد .
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8-  بــه شــرح مندرجــات یادداشــت توضیحــي 1-3-18، مانــده 
مطالبــات بانــک و شــرکت فرعــي عمــران و مســکن آبــاد دي در رابطــه 
ــه  ــن در ســال 1393 از شــرکت آتی ــروش آه ــد و ف ــات خری ــا عملی ب
ــر 910 میلیــارد ریــال و 253 میلیــارد  ــغ ب ــه ترتیــب بال ســازان دي ب
ــن  ــد. در ای ــي باش ــال( م ــارد ری ــر 1.163 میلی ــغ ب ــا بال ــال )جمع ری
ــت  ــده جه ــل آم ــاي بعم ــات و پیگیریه ــه اقدام خصــوص و از آنجائیک
وصــول مطالبــات مذکــور منجــر بــه نتیجــه نگردیــده، ایجــاد ذخیــره 
ــات در  ــن مطالب ــده ای ــه مان ــبت ب ــول نس ــکوک الوص ــات مش مطالب

ــرورت دارد. ــابداري ض ــتانداردهاي حس ــت اس رعای

مانــده  توضیحــي 17-1،  یادداشــت  بــه شــرح مندرجــات    -10
مطالبــات بانــک از شــرکتهاي فرعــي توســعه دیــدار ایرانیــان، توســعه 
ــه  ــاد دي ب ــکن آب ــران و مس ــگ دي و عم ــن، لیزین ــهر که ــاي ش دنی
ترتیــب معــادل 13.793 میلیــارد ریــال، 4.230 میلیــارد ریــال، 4.175 
میلیــارد ریــال و 3.029 میلیــارد ریــال و بــدون احتســاب ســود جــزو 
ســرفصل مطالبــات از شــرکتهاي فرعــي و وابســته لحــاظ شــده اســت. 
در غیــاب هرگونــه توافقنامــه فیمابیــن بــا بانــک در رابطــه بــا چگونگــي 
بازپرداخــت ایــن مطالبــات، از هرگونــه آثــار احتمالــي مترتــب بــا ایــن 

موضــوع، اطاعــي در دســت نمــي باشــد

11-  در رابطــه بــا ســرمایه گــذاري در امــاک مربــوط بــه شــرکت فرعــي توســعه دیدار 
ایرانیــان )شــامل خریــد و فــروش طــي ســال مالي جــاري و ســنوات قبل( و حســابهاي 
مرتبــط ایجــاد شــده در ایــن زمینه، گــزارش توجیهي مســتند و مســتدل درخصوص 
دالیــل انجام ســرمایه گــذاري، نرخ، زمــان و نحوه بازیافت آنهــا و خرید، کارگــزاري و فروش 
امــاک عمدتا به اشــخاص حقیقــي و تعهد انتقال امــاک در آینــده ارائه نگردیده اســت. 
ضمنــا بــا این توضیح کــه درخصوص ســرمایه گذاریهاي مزبور ســودهاي ناشــي از تهاتر 
امــاک معــادل حــدود 1.812 میلیارد ریــال وجــود دارد و طبق روال ســنوات قبل عمدتا 
دریافــت و یــا پرداخــت هرگونه وجهــي بابت معامات مزبــور انجام نشــده و تأمین مالي 

هزینــه هــاي جــاري توســط بانــک دي بــوده، مطالب زیر نیــز حائز اهمیت اســت: 

ــه ســازان دي در ســرفصل  ــک از شــرکت آتی ــات بان ــده مطالب 9-  مان
ســایر حســابهاي دریافتنــي بشــرح یادداشــت توضیحــي 1-3-18 مبلــغ 
ــراي بخــش عمــده اي از آن ســود  ــوده کــه ب ــال ب 2.485 میلیــارد ری
محاســبه شــده اســت. همچنیــن مانــده مطالبــات از شــرکتهاي تعاونــي 
ــت  ــر )یادداش ــادي کوث ــازمان اقتص ــک دي و س ــان بان ــکن کارکن مس
ــه ترتیــب  هــاي توضیحــي 1-18 و 3-18( منقــول از ســنوات قبــل ب
بالــغ بـــر 866 میلیــارد ریــال و 554 میلیــارد ریــال بــوده کــه بــدون 
ــي از  ــا بخش ــت. ضمن ــده اس ــاظ ش ــابها لح ــود در حس ــاب س احتس
بدهــي ســازمان اقتصــادي کوثــر از طریــق فــروش ســهام متعلــق بــه 
ــا تاریــخ ایــن گــزارش  ســازمان مذکــور کــه در وکالــت بانــک بــوده ت
ــت  ــدم دریاف ــه ع ــه ب ــا توج ــه و ب ــن رابط ــت. در ای ــده اس ــویه ش تس
پاســخ تأییدیــه ارســالي بــراي ســازمان اقتصــادي کوثــر و مراتــب فــوق 
الذکــر از آثــار احتمالــي ناشــي از نحــوه عمــل بشــرح فــوق، اطاعــي 

حاصــل نشــده اســت.

ــی بعلــت طــرح موضــوع در  متاســفانه علیرغــم تاکیــد در مجمــع قبل
ــه نتیجــه نشــده  ــج ب ــون منت ــت ، تاکن ــان دول دادگاه شــعبه 7 کارکن
ــک از  ــه بان ــای مطروح ــده ه ــرای پرون ــا ب ــتا قطع ــن راس ــه در ای ک
مقامــات قضایــی برنامــه ریــزی الزم معمــول خواهــد نمــود .تاکیــد مــی 
ــره  ــی 1398 ذخی ــرای ســال مال ــره شــرکت ب ــات مدی ــه هی ــردد ک گ

ــد . منظــور نمای
بنــد تکلیــف: بــه هیــات مدیــره بانــک تکلیــف مــی گــردد کــه پرونــده 

هــای فــوق را در محاکــم قضایــی پیگیــری و بــه نتیجــه برســاند .

ــع شــرکتها  ــزاری مجام ــا برگ ــروه و ب ــات از شــرکتهای گ ــت مطالب باب
ــود  ــور ، س ــع مزب ــرکت در مجام ــر ش ــره ه ــات مدی ــب هی و تصوی

ــت . ــده اس ــا گردی ــک افش ــای بان ــاب ه ــایی و در حس شناس
بنــد تکلیــف : بــه هیــات مدیــره تکلیــف گردیــد نســبت بــه بررســی و 

تعییــن تکلیــف طلــب از شــرکتهای یادشــده اقــدام نمایــد .

ــعه  ــرکت توس ــابرس ش ــد حس ــه بن ــوط ب ــه مرب ــورد مناقش ــاک م ام
دیــدار ایرانیــان فــی مابیــن بانــک شــهر و بانــک دی مــی باشــد کــه در 
ایــن خصــوص در حــال مذاکــره هســتیم . ظاهــرا در ســازمان بازرســی 
ــه  ــاز ب ــده هــا مطــرح شــده کــه نی ــی ، پرون ــام قضای کل کشــور و مق

بررســی بیشــتر و مذاکــره بــا طــرف دعــوی دارد .
بنــد تکلیــف : بــه هیــات مدیــره تکلیــف گردیــد بــرای تــداوم پیگیــری 
ــع آن ،  ــک و مناف ــوق بان ــن حق ــر گرفت ــا در نظ ــان ، ب ــای در جری ه

مراتــب را پیگیــری نماینــد . 

اوال کلیــه مطالبــات از ســازمان اقتصــادی کوثــر تســویه گردیــده اســت 
.

ــی  ــازان دی و تعاون ــه س ــرکت آتی ــب از ش ــی طل ــرای مابق ــا ب دوم
مســکن ، در حــال مذاکــره و تعییــن تکلیــف بدهــی بــا محاســبه ســود 

ــدام خواهــد شــد . ــک اق ــج بان ــرخ رای ــر اســاس ن ب
ــا پیگیــری هــای  ــه هیــات مدیــره تکلیــف میگــردد ب بنــد تکلیــف : ب
ــد .  ــف نمای ــن تکلی ــک را از شــرکتهای یادشــده تعیی ــب بان الزم ، طل
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ــا  ــد و فــروش امــاک ب ــا خری ــي جــاري عمدت 11-1- طــي ســال مال
ــي 16-12  ــت توضیح ــرح یادداش ــه ش ــي ب ــخص حقیق ــر ش ــک نف ی
بــوده کــه شــامل خریــد ملــک منیریــه )پاســاژ 102 واحــد تجــاري( بــه 
بهــاي کارشناســي 5.950 میلیــارد ریــال در مقابــل فــروش 16 ملــک 
بــه بهــاي کارشناســي 9.666 میلیــارد ریــال و در نهایــت ایجــاد خالــص 
مانــده مطالبــات معــادل 3.717 میلیــارد ریــال بــوده اســت. ضمنــا در 
رابطــه بــا ملــک مزبــور بــه شــرح یادداشــت 28-1-1-7-15، تــا تاریــخ 

ایــن گــزارش انتقــال اســناد مالکیــت صــورت نپذیرفتــه اســت
11-2 - درخصــوص زمیــن موســوم بــه اقاقیــا و مروســتي )خریــداري 
شــده در ســنوات قبــل( بــه ترتیــب بــه مبالــغ 1.994 میلیــارد ریــال 
ــال )یادداشــت هــاي توضیحــي 1-1-1-7-15 و  ــارد ری و 2.033 میلی
21-1-1-7-15( پروانــه ســاختماني بــه روز آوري شــده ارائــه نگردیــده 

اســت
11-3 - درخصــوص امــاک خریــداري شــده از شــرکت ســرمایه 
گــذاري شــهر آتیــه )بــه نمایندگــي از بانــک شــهر( در ســنوات 
ــي 1-1-7-15 و 3-2- ــاي توضیح ــت ه ــدرج در یادداش ــته من گذش

ــد  ــور متعه ــرکت مزب ــده، ش ــاي منعق ــه ه ــه نام ــاس مبایع 30 و براس
بــوده پروانــه هــاي ســاختماني اجرایــي معتبــر و بــه روز شــده همزمــان 
ــن  ــخ ای ــا تاری ــه ت ــد ک ــه نمای ــال 1393( ارائ ــاک )س ــل ام ــا تحوی ب

ــت.  ــده اس ــه نش ــور ماحظ ــوارد مزب ــزارش، م گ
ــدم  ــزوم و ع ــورد ل ــتندات م ــاب مس ــوق و در غی ــب ف ــه مرات ــا ب بن
ــي  ــار احتمال ــوق، از آث ــرح ف ــه ش ــده ب ــام ش ــات انج ــت عملی قطعی
ناشــي از تعییــن تکلیــف وضعیــت قطعــي مــوارد فــوق الذکــر بــر اقــام 

ــت. ــت نیس ــي در دس ــي اطاع ــاي مال صورته

12-  طــي ســال مالــي جــاري و بــه شــرح یادداشــت توضیحــي 30-
ــژه  ــیان آوی ــرکت ش ــه ش ــوط ب ــات آن مرب ــک و ملحق 1-1-7-15 مل
ــدار  ــال توســط شــرکت فرعــي توســعه دی ــه مبلــغ 530 میلیــارد ری ب
ایرانیــان خریــداري شــده کــه بهــاي آن عینــا در ســرفصل حســابها و 
اســناد پرداختنــي تجــاري )یادداشــت توضیحــي 3-30( انعــکاس یافتــه 
اســت. طبــق مبایعــه نامــه تنظیمــي مقــرر شــده کــه بهــاي ملــک بــا 
تســهیات شــرکت گنجینــه آتیــه در بانــک دي تســویه شــود کــه بــا 
ــي از  ــه نهای ــاهده تأییدی ــدم مش ــه و ع ــه نام ــم مبایع ــه متم ــه ب توج
ــغ  ــژه کــه مبل ــه شــرکت شــیان آوی ــک دي و پاســخ تأییدی طــرف بان
مطالبــات خــود را صفــر اعــام نمــوده، تعدیــل حســابها در ایــن رابطــه 
ضــروري بــوده و در صــورت اصــاح، ســرفصل هــاي پرداختنــي هــاي 
ــي 15-7(  ــت توضیح ــاک )یادداش ــذاري در ام ــرمایه گ ــاري و س تج

ــه میــزان 530 میلیــارد ریــال کاهــش خواهــد یافــت هریــک ب

مبایعــه نامــه مذکــور باطــل و از حســابهای فــی مابیــن اصــاح و خــارج 
شــده اســت .
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13-  وضعیــت قــرارداد منعقــده شــرکت فرعــي توســعه دیــدار ایرانیــان 
ــراودات انجــام  ــا ســازمان امــاک و مســتغات شــهرداري تهــران، م ب
ــن خصــوص  ــط در ای ــل و ســایر توضیحــات مرتب شــده از ســنوات قب
بــه تفصیــل در یادداشــت توضیحــي 10-16 بیــان شــده اســت. مانــده 
خالــص مطالبــات از ســازمان مزبــور در تاریــخ ترازنامــه معــادل 1.042 
ــوده و علیرغــم تســویه معــادل حــدود 300 میلیــارد  ــال ب میلیــارد ری
ریــال در ســال مالــي جــاري، مســتنداتي مبنــي بــر وضعیــت تســویه 
ــه  ــخ تأییدی ــا پاس ــت. مضاف ــده اس ــه نش ــوق ارائ ــات ف ــي مطالب مابق
دریافتــي از ســازمان مزبــور داراي مغایرتــي نامســاعد بــه مبلــغ 
حــدود 100 میلیــارد ریــال مــي باشــد. همچنیــن بــه شــرح یادداشــت 
توضیحــي 1-30 مانــده اســناد پرداختنــي شــامل مبلــغ 411 میلیــارد 
ریــال در وجــه مؤدیــان شــهرداري منطقــه 15 بــوده کــه طبــق 
ــور بایســتي توســط شــهرداري  ــاي مزب ــه وجــوه چکه ــات حاصل توافق
ــدادي  ــه تســویه تع ــا توجــه ب ــه ب ــن و پرداخــت شــود ک ــران تأمی ته
از آنهــا برخــاف توافقنامــه طــي ســنوات مالــي قبــل توســط شــرکت 
توســعه دیــدار ایرانیــان، مســتنداتي مبنــي بــر تعییــن وضعیــت 
باقیمانــده چکهــاي سررســید شــده ارائــه نشــده اســت. بــا ایــن ترتیــب 
ــا بخشــي از  ــار احتمالــي ناشــي از عــدم وصــول تمــام ی ــه آث از هرگون
مطالبــات از ســازمان امــاک و مســتغات و تســویه اســناد پرداختنــي 

ــور اطاعــي حاصــل نشــده اســت مزب

14-   بــه علــت در اختیــار نبــودن صورتهــاي مالــي حسابرســي شــده 
شــرکت لیزینــگ دي )ســهامي خــاص( بــراي ســال 1397، صورتهــاي 
ــاي  ــا صورته ــور ب ــرکت مذک ــده ش ــي نش ــوب حسابرس ــي غیرمص مال
مالــي گــروه تلفیــق شــده اســت. همچنیــن صورتهــاي مالــي شــرکت 
ثبــت شــده در خــارج از کشــور )Day Tekstil( کــه عمــده ســهام 
آن بــه نــام معــاون ارزي ســابق بانــک بــوده از شــمول تلفیــق مســتثني 
شــده اســت. بــه علــت عــدم دسترســي بــه صورتهــاي مالــي حسابرســي 
شــده شــرکتهاي مذکــور، از آثــار احتمالــي ناشــي از ارائــه صورتهــاي 
مالــي حسابرســي شــده آن شــرکتها برصورتهــاي مالــي گــروه اطاعــي 

در دســت نمــي باشــد.

ــاک  ــره از ام ــت 7 فق ــناد مالکی ــزارش اس ــن گ ــخ ای ــا تاری 15-  ت
موضــوع ســرفصل داراییهــاي ثابــت بانــک )یادداشــت توضیحــي 21-3( 
ــک  ــام بان ــه ن ــال ب ــارد ری ــادل 8.799 میلی ــام شــده مع ــاي تم ــا به ب
انتقــال نیافتــه کــه بــا ایــن ترتیــب و حســب ســوابق امــر از چگونگــي 
ــا  ــط و نهایت ــي درخصــوص حــل و فصــل مشــکات مرتب ــات آت اقدام

ــک قطعــي امــاک اطاعــي در دســت نمــي باشــد. تمل

ــای  ــت قرارداده ــهرداری باب ــرکت از ش ــب ش ــت طل ــور باب ــد مذک بن
کارگــزاری بــوده کــه بــه هیــات مدیــره شــرکت تکلیــف گردیــد پیگیــر 

وصــول طلــب از شــهرداری باشــد .
بنــد تکلیــف : بــه هیــات مدیــره بانــک تکلیــف گردیــد پیگیریهــای الزم 

را بــرای وصــول مطالبــات بانــک از شــهرداری بعمــل آورنــد.

در ایــن خصــوص مکاتبــه ای بــا بانــک مرکــزی ج.ا.ا انجــام شــده کــه 
ــف  ــن تکلی ــور تعیی ــه منظ ــور ب ــرکت مذک ــرای ش ــاله ب ــت یکس مهل
مطالبــات مطروحــه در مقامــات قضایــی انجــام و مجــوز تاییدیــه 
ــی  ــای مال ــا صورته ــد ت ــادر نمای ــد را ص ــره جدی ــات مدی ــای هی اعض

ــردد . ــابرس گ ــم حس ــه و تقدی ــرکت تهی ش
بنــد تکلیــف : بــه هیــات مدیــره تکلیــف گردیــد تدابیــر الزم را بــرای 
ــد و  ــاذ نمای ــگ دی اتخ ــرکت لیزین ــی ش ــای مال ــی صورته حسابرس
ــه  ــا ادام ــری انحــال و ی ــا شــرکت daytekstill  پیگی ــاط ب در ارتب

ــل آورد . ــرکت را بعم ــت ش فعالی

بــا پیگیــری هــای انجــام شــده و برگــزاری جلســات متعــدد و مکاتبــات 
عدیــده و پــس از طــی مراحــل قانونــی ، انتقــال مالکیــت اســناد انجــام 

خواهــد شــد .
ــه انجــام  ــد نســبت ب ــف گردی ــره تکلی ــات مدی ــه هی ــف : ب ــد تکلی بن
ــاک  ــت ام ــناد مالکی ــذ اس ــال و اخ ــوص انتق ــات الزم در خص اقدام

ــد . ــادرت نمای مب

اقدامات اجراییتکالیف مجمع
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16-  در رعایــت اســتانداردهاي حســابداري ناظــر بــر صورتهــاي مالــي 
ــص  ــال خال ــارد ری ــغ 29.620 میلی ــود اســتهاک مبل ــي، الزم ب تلفیق
ــل تشــخیص شــرکت فرعــي  ــه داراییهــا و بدهیهــاي قاب ارزش منصفان
تولیــد نیــروي بــرق دماونــد کــه در زمــان خریــد بــه حســاب داراییهاي 
ــاري  ــال ج ــان س ــا پای ــد ت ــان خری ــده از زم ــور ش ــروه منظ ــت گ ثاب
محاســبه و در حســابهاي گــروه لحــاظ مــي گردیــد کــه تعییــن میــزان 
مبالــغ قابــل اعمــال در حســابها بــراي ایــن مؤسســه میســر نگردیــده 
ــته  ــرکتهاي وابس ــذاري در ش ــرمایه گ ــا س ــه ب ــا در رابط ــت. ضمن اس
ــي 20( ــت توضیح ــال )یادداش ــارد ری ــدود 1.485 میلی ــغ ح ــه مبل ب

محاســبات مربــوط بــه ارزش ویــژه ســرمایه گذاریهــا ارائــه نگردیــده و 
بــر همیــن اســاس مفــاد اســتانداردهاي حســابداري مربوطــه بــه نحــو 

مناســب رعایــت نشــده اســت.

17-  صورتهــاي مالــي پیوســت در انطبــاق بــا نمونــه صورتهــاي 
ــاي  ــه صورته ــده و ارائ ــه گردی ــزي ج.ا.ا تهی ــک مرک ــي بان ــي اباغ مال
تغییــرات در حقــوق صاحبــان ســهام و عملکــرد ســپرده هــاي ســرمایه 
ــرمایه  ــاي س ــپرده ه ــان س ــوق صاحب ــودن حق ــک نم ــذاري و منف گ
ــک،  ــه بان ــهام در ترازنام ــان س ــوق صاحب ــا و حق ــي ه ــذاري از بده گ
ــه  ــن ارائ ــه و همچنی ــه طبق ــد در س ــوه نق ــان وج ــورت جری ــه ص ارائ
ــوارد پیــش بینــي شــده  ــر م ــزون ب برخــي یادداشــتهاي توضیحــي اف
در اســتانداردهاي حســابداري اســت. ضمنــا دارایــي هــا و بدهــي هــاي 
ــورخ  ــه م ــه نام ــتناد ب ــا اس ــه، ب ــخ ترازنام ــک در تاری ــي ارزي بان پول
1398/3/22 بانــک مرکــزي تســعیر گردیــده و آثــار آن تحــت عنــوان 
ســایر اندوختــه هــا در بخــش حقــوق صاحبــان ســهام منظــور گردیــده 

ــاد اســتانداردهاي حســابداري نمــي باشــد ــا مف ــاق ب ــه در انطب ک

اظهار نظر مشروط :
ــدرج در  ــوارد من ــار م ــتثناي آث ــه اس ــه، ب ــن مؤسس ــر ای ــه نظ 18- ب
بــه  و همچنیــن   )17( و   )16(  ،)12(  ،)8(  (6) الــي   (4) بندهــاي 
ــي  ــاي )7(، )9( ال ــدرج در بنده ــوارد من ــي م ــار احتمال ــتثناي آث اس
ــت  ــاال، وضعی ــي یادشــده در ب ــاي مال ــي )15(، صورته )11( و )13( ال
مالــي تلفیقــي گــروه و بانــک دي )شــرکت ســهامي عــام( در تاریــخ 29 
اســفندماه 1397 و عملکــرد مالــي و جریانهــاي نقــدي آن را براي ســال 
مالــي منتهــي بــه تاریــخ مزبــور، از تمــام جنبــه هــاي بااهمیــت، طبــق 

ــوب نشــان مــي دهــد. ــه نحــو مطل اســتانداردهاي حســابداري، ب

ماحظه گردید.

ــورس و اوراق  ــرم ب ــازمان محت ــن س ــه بی ــورد مناقش ــوع م ــن موض ای
بهــادار و بانــک مرکــزی محتــرم جمهــوری اســامی اســت کــه 

حســابرس محتــرم توضیــح خواهــد داد .

مورد ندارد

تکالیف مجمع
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ــک مشــهود اســت، طــي  ــي بان ــاي مال ــه از صورته ــه ک 19-  همانگون
ســال مــورد گــزارش هزینــه ســود ســپرده هــا معــادل حــدود 30.230 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــوده ک ــد تســهیات ب ــال بیشــتر از درآم ــارد ری میلی
ــاي  ــه ه ــول و هزین ــکوک الوص ــات مش ــاي مطالب ــه ه ــش هزین افزای
مالــي نهایتــا منتــج بــه زیــان خالــص ســال بــه مبلــغ 38.664 میلیــارد 
ــت ســرمایه حــدود 29  ــده اســت. همچنیــن نســبت کفای ــال گردی ری
درصــد منفــي و زیــان انباشــته بانــک در تاریــخ ترازنامــه بیــش از 12/8 
برابــر ســرمایه آن اســت. مــوارد فــوق بــه همــراه مندرجــات یادداشــت 
توضیحــي 1-9 نشــان دهنــده ابهامــي بااهمیــت اســت کــه مــي توانــد 
ــه ادامــه فعالیــت تردیــدي عمــده ایجــاد  ــه توانایــي بانــک ب نســبت ب

کنــد.

توضیحــي 4-1-18 ســرفصل ســایر  یادداشــت  بــه شــرح    -20
حســابهاي دریافتنــي شــامل مبلــغ حــدود 1.664 میلیــارد ریــال طلــب 
از آقــاي علــي رخشــان مــي باشــد کــه در ســال 1391 و بابــت فــروش 
قدرالســهم پــروژه مشــارکتي المــاس ایــران )58%( از طریــق شــرکت 
ــا  ــت. ب ــده اس ــاد ش ــابها ایج ــان در حس ــدار ایرانی ــعه دی ــي توس فرع
ــه  ــه مندرجــات یادداشــت مذکــور انتقــال مالکیــت رســمي ب توجــه ب
نــام خریــدار براســاس مفــاد مبایعــه نامــه صــورت نگرفتــه و از طریــق 
رأي دادگاه الــزام بــه تنظیــم ســند گردیــده کــه متعاقبــا بانــک نیــز بــه 
دلیــل عــدم وصــول چکهــاي موضــوع قــرارداد اقــدام بــه طــرح دعــوي 
در محاکــم قضایــي نمــوده و پــروژه مذکــور در حــال حاضــر بــه صــورت 
نیمــه تمــام متوقــف شــده اســت. نتیجــه مراتــب امــر منــوط بــه حــل 

و فصــل نهایــي موضــوع مــي باشــد.

22-  در رابطه با اماک گروه به موارد زیر توجه شود: 
ــال  ــي 1-1-7-15 و 2-1-7-15 انتق ــتهاي توضیح ــرح  یادداش :22-1 بش
رســمي مالکیــت ســرمایه گذاریهــاي انجــام شــده در امــاک شــرکتهاي 
ــاد دي در ســنوات  ــان و عمــران و مســکن آب ــدار ایرانی ــي توســعه دی فرع
قبــل و ســال مالــي جــاري و همچنیــن امــاک واگــذار شــده حســب مــورد 
ــط  ــداران ذیرب ــا خری ــور و ی ــام شــرکتهاي مذک ــه ن ــداران، ب ــام خری ــه ن ب
انجــام نپذیرفتــه و امــاک خریــداري شــده از ســازمان امــاک و مســتغات 
شــهرداري تهــران، شــرکت ســرمایه گــذاري شــهر آتیــه )بــه نمایندگــي از 
بانــک شــهر( و برخــي از بدهــکاران معــوق بانکــي بانــک دي )بــه طرفیــت 
بانــک دي( بــا اســتناد بــه قراردادهــا، مبایعــه نامــه هــا و وکالتنامــه هــاي 
تنظیمــي بــا اشــخاص طــرف قــرارداد خریــداري و بعضــا بــه فروش رســیده 

اســت. 

ــی باشــد  ــی م ــک در حــال اصــاح ســاختار مال ــن خصــوص بان در ای
.از جملــه کاهــش قیمــت تمــام شــده پــول ، فــروش داراییهــای ثابــت 
و ســرمایه گذاریهــا و نهایتــا افزایــش ســرمایه از محــل مــازاد تجدیــد 

ــی داراییهــا و آورده نقــدی ســهامداران محتــرم بانــک . ارزیاب

مانــده مزبــور در خصــوص پــروژه موســوم بــه المــاس مــی باشــد کــه 
ــه  ــان ب ــای رخش ــه آق ــوط ب ــهم مرب ــد 42 س ــق نمودن ــن تواف طرفی
همــراه 58 ســهم متعلــق بــه بانــک ، مجموعــا بــه نــام ایشــان منتقــل 
ــارد  ــغ 1600 میلی ــه مبل ــک ب ــره چ ــور ، 4 فق ــغ مزب ــت مبل ــه باب ک
ریــال در اختیــار قــرار گیــرد کــه بــه علــت عــدم وصــول چــک هــا ، 
امــکان انتقــال 58 ســهم بانــک بــه ایشــان مهیــا نگردیــده و چــک هــا 
در موعــد مقــرر بــه وجــه نقــد تبدیــل نشــده اســت .در ایــن خصــوص 
آقــای رخشــان الــزام بــه تنظیــم ســند را از شــعبه 112 دادگاه مربوطــه 
اخــذ و شــکایت کیفــری توســط ایشــان علیــه بانــک دی در خصــوص 
فــروش مــال غیــر مطــرح کــه تــا تاریــخ تاییــد صورتهــای مالــی منجــر 
بــه نتیجــه نهایــی نشــده اســت .مبایعــه نامــه فــروش در ســال 1391 
بیــن شــرکت توســعه دیــدار ایرانیــان و آقــای رخشــان بابــت 58 درصد 
از پــروژه مشــارکتی موســوم بــه المــاس بــوده کــه مانــده حســاب آقــای 
رخشــان در ســنوات قبــل بــه بانــک دی انتقــال یافتــه اســت.و پرونــده 
ــی  ــری م ــال پیگی ــک در ح ــی بان ــق اداره کل حقوق ــان از طری همچن

باشــد .
بنــد تکلیــف : بــه هیــات مدیــره بانــک تکلیــف گردیــد کــه مراتــب را 

از طریــق مراجــع قضایــی پیگیــری نمایــد .

ــم  ــا تفاه ــته ب ــه در گذش ــم اینک ــر علیرغ ــورد تهات ــاک م 22-1- ام
ــارت  ــتگاه نظ ــه دس ــا از ناحی ــت ام ــده اس ــام ش ــرف انج ــای ط بانکه
ــب  ــون مرات ــم اکن ــه و ه ــرار گرفت ــارض ق ــورد تع ــی م ــام قضای و مق
ــه نحــوی  ــرار دارد کــه ب ــه ق ــورد معامل ــک هــای م در دســتور کار بان

ــردد . ــف گ ــن تکلی تعیی
22-2- ملــک مــورد مناقشــه ، ظاهــرا اقالــه شــده ولیکــن مقــرر گردیــد 

شــرکت گــزارش آن را تهیــه و ارائــه نمایــد .
22-3- در حــال پیگیــری از بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران هســتیم 
کــه دســتگاه مربوطــه یــا خریــداری نمایــد و یــا اینکــه قــرارداد اجــاره 

تنظیــم نمایــد.
22-4- شــرکت توســعه دیــدار ایرانیــان مکلــف بــه پاســخگویی اســت 
ــک از  ــع بان ــتای مناف ــای الزم را در راس ــری ه ــره پیگی ــات مدی و هی

اقدامات اجراییتکالیف مجمع

تکالیـف مجمــع



100

:22-2 بــه شــرح یادداشــت توضیحــي 13-1-1-7-15 در ســال مالــي قبــل 
و در قبــال تســویه بخشــي از ثمــن معاملــه جهــت خریــد ملــک اصفهــان 
توســط شــرکت فرعــي توســعه دیــدار ایرانیــان، ملــک رامســر واگــذار شــده 
ــا توجــه بــه عــدم ایفــاي تعهــدات از طــرف  کــه در ســال مالــي جــاري ب
فروشــنده ملــک اصفهــان، ملــک رامســر اقالــه گردیــد و مجددا ملــک مزبور 

در ســال مالــي جــاري بــه فــروش رســید.
ــه از  ــار طبق ــي 35-1-1-7-15، چه ــت توضیح ــرح یادداش ــه ش :22-3 ب
ملــک ایرانشــهر مربــوط بــه شــرکت فرعي توســعه دیــدار ایرانیان از ســنوات 
قبــل در اختیــار موسســه فرهنگــي ورزشــي و توانبخشــي ایثــار )متعلــق به 

بنیــاد شــهید( بــوده کــه قــراردادي در ایــن زمینــه منعقــد نشــده اســت.
:22-4بــه شــرح یادداشــت توضیحــي 19-1-1-7-15، مغــازه هاي موســوم 

بــه ســپند مربــوط بــه شــرکت فرعي 

ــا تاریــخ ایــن  ــوده کــه ت توســعه دیــدار ایرانیــان داراي مســائل حقوقــي ب
ــده اســت. ــور مرتفــع نگردی گــزارش مشــکات مزب

 :22-5 وضعیــت مطالبــات از شــرکت تولیــد ســاختماني بــک شــن بابــت 
فــروش زمیــن موســوم بــه طــا مربــوط بــه شــرکت فرعــي توســعه دیــدار 
ایرانیــان در ســنوات قبــل بــه تفصیــل در یادداشــت توضیحــي 5-16 درج 
شــده اســت. وصــول مطالبــات از شــرکت مزبــور بــه مبلــغ 390 میلیــارد 
ریــال منــوط بــه ایفــاي تعهــدات از طــرف شــرکت توســعه دیــدار ایرانیــان 
ــن  ــخ ای ــا تاری ــه ت ــوده ک ــده ب ــه روز ش ــاختماني ب ــه س ــه پروان ــت ارائ باب

گــزارش بــه نتیجــه نرســیده اســت.
:22-6 بــه شــرح یادداشــت توضیحــي 3-21، مالکیــت رســمي تعــدادي از 
امــاک بــه بهــاي تمــام شــده 1.800 میلیــارد ریــال بــه نــام بانــک انتقــال 

ــت. نیافته اس

23-  وضعیــت مــراودات فیمابیــن شــرکت فرعــي عمــران و مســکن آبــاد 
دي بــا آقــاي بیداریــان در ســنوات قبــل و نحــوه تســویه مانــده مطالبــات از 
ایشــان )مبلــغ 398 میلیــارد ریال(طــي ســال مالــي جــاري بــه تفصیــل در 
یادداشــت توضیحــي 11-16 عنــوان شــده اســت. در ایــن خصــوص اراضــي 
زراعــي موســوم بــه زرندیه ســاوه بــه مبلــغ 1.030 میلیــارد ریــال خریداري 
و مقــرر گردیــد ملــک موســوم بــه 18 واحــدي ویایــي بابلســر بــه مبلــغ 
115 میلیــارد ریــال بــه ایشــان عــودت و مانــده مطالبــات ایشــان بــه مبلــغ 
398 میلیــارد ریــال تســویه گــردد و مابــه التفــاوت عمدتــا به عنــوان درآمد 
ناشــي از جرایــم تأخیــر در ایفــاي تعهــدات بــه مبلــغ 517 میلیــارد ریــال 

)یادداشــت توضیحــي 1-53( شناســایي شــده اســت

ــی بعمــل خواهــد آورد . ــات قضای ــق مقام طری
22-5- ماحظه گردید

ــی  ــه م ــرکت مربوط ــت و ش ــری اس ــال پیگی ــوع در ح 22-6- موض
ــد . ــخگو باش ــت پاس بایس

بنــد تکلیــف : مقــرر گردیــد هیــات مدیــره نســبت بــه رفــع اشــکاالت 
بندهــای فــوق اقدامــات الزم را ظــرف مــدت یکســال بعمــل آورد .

بنــد تکلیــف : مقــرر گردیــد هیــات مدیــره نســبت بــه رفــع اشــکاالت 
بندهــای فــوق اقدامــات الزم را ظــرف مــدت یکســال بعمــل آورد .

بدهــی مذکــور تســویه و ملــک بنــام شــرکت عمــاد انتقــال یافتــه اســت 
.
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24-  همانگونــه کــه در یادداشــت توضیحــي 1-4-1-7-15 درج شــده، 
مخــارج انباشــته شــرکت فرعــي توســعه دنیــاي شــهر کهــن درخصوص 
مشــارکت در 3 دانــگ از پــروژه تفریحــي و تجــاري صــدر بــا شــرکت 
آهــاب در ســنوات قبــل تــا پایــان ســال مالــي مــورد گــزارش بالــغ بــر 
مبلــغ 4.612 میلیــارد ریــال شــامل مخــارج مربــوط بــه بهــاي زمیــن، 
ــي  ــرفت فیزیک ــد پیش ــوده و درص ــي ب ــن مال ــاخت و تأمی ــارج س مخ
ــت.  ــوده اس ــد ب ــد و 87 درص ــب 42 درص ــه ترتی ــروژه ب ــي پ و ریال
ــورخ 1393/06/01  ــماره 93/120/123 م ــان ش ــم پیم ــاس متم براس
ــخ  ــا تاری ــروژه ت ــل پ ــت تکمی ــات الزم جه ــود اقدام ــده ب ــرر گردی مق

ــرد ــام پذی 1396/12/28 اتم

25-  بــه شــرح یادداشــت توضیحــي 3-3-66، براســاس اباغیــه مــورخ 
ــرق  ــروي ب ــد نی ــرکتهاي تولی ــهام ش ــه، س ــوه قضایی 1397/12/19 ق
ــه شــرکت  ــد، ســرمایه گــذاري بوعلــي و بانــک آینــده متعلــق ب دماون
ــپه از  ــک س ــات بان ــال مطالب ــان در قب ــدار ایرانی ــعه دی ــي توس فرع
ــه  شــرکت لیزینــگ دي بازداشــت گردیــده و نقــل و انتقــال نســبت ب
ســهام بازداشــت شــده مســدود مــي باشــد. مضافــا ســهام شــرکتهاي 
ــه  ــاس تأییدی ــز براس ــده نی ــک آین ــد و بان ــرق دماون ــروي ب ــد نی تولی
ــویه اوراق  ــوه و تس ــزي وج ــذاري مرک ــپرده گ ــرکت س ــي از ش دریافت
ــه  ــه ب ــخ ترازنام ــد از تاری ــوق بع ــوع ف ــت موض ــادار )CSD( باب به

ــروش رســیده اســت. ف

26-  همانطــور کــه در یادداشــت توضیحــي 1-3-10 منــدرج اســت، 
مانــده ســپرده ریالــي تودیــع شــده نــزد بانــک ســرمایه شــعبه اســکان 
ــال مــي  ــارد ری از ســنوات قبــل کمــاکان معــادل حــدود 5.829 میلی

باشــد

27-  بــه شــرح یادداشــت توضیحــي 1-2-21 ســاختمانها و تأسیســات 
ــال داراي  ــارد ری ــقف 1.362 میلی ــا س ــک ت ــه بان ــزات و اثاث و تجهی

ــل حــوادث مــي باشــد پوشــش بیمــه اي در مقاب

سایر بندهای توضیحی :
ــفند 1396  ــه 29 اس ــي ب ــال منته ــي س ــي تلفیق ــاي مال 28- صورته
گــروه و بانــک دي، توســط مؤسســه حسابرســي دیگــري مــورد 
ــهریورماه 1397 آن  ــورخ 20 ش ــزارش م ــه و گ ــرار گرفت حسابرســي ق
ــه صــورت »اظهارنظــر  ــور ب ــي مزب ــه صورتهــاي مال موسســه نســبت ب

ــت. ــده اس ــادر ش ــروط« ص مش

ــه تعهــدات خــود  ــروژه مذکــور نیمــه تمــام مــی باشــد و ســازنده ب پ
ــی  ــع قضای ــب در مراج ــون مرات ــم اکن ــوده و ه ــل ننم ــون عم تاکن
ــه  ــد ک ــی باش ــی م ــی و کارشناس ــت بررس ــده و در دس ــه ش مطروح

ــردد . ــری گ ــت پیگی ــی بایس ــب م مرات
ــری  ــره و پیگی ــا مذاک ــره ب ــات مدی ــد هی ــرر گردی ــف : مق ــد تکلی بن
ــه ســرانجام  ــی ب ــدت یکســال آت ــی ظــرف م ــات قضای ــق مقام از طری

ــاند . برس

بخشــی از بدهــی در خــال ایــن مــدت بــا فــروش ســهام تهاتــر شــده 
و الباقــی نیــز در حــال تســویه و پرداخــت مــی باشــد .

در ایــن خصــوص بــا بانــک مرکــزی ج.ا.ا مکاتبــه شــده کــه نســبت بــه 
اســترداد ســپرده از طریــق بانــک ســرمایه بــه ســرانجام برســد .

ــتمر از  ــری مس ــا پیگی ــره ب ــات مدی ــد هی ــرر گردی ــف : مق ــد تکلی بن
ــب  ــویه طل ــه تس ــبت ب ــه نس ــک مربوط ــزی و بان ــک مرک ــه بان ناحی
ــده انجــام  ــی ظــرف یکســال آین ــا دارای ــر ب ــا تهات بصــورت نقــدی و ی

ــرد . پذی

ــزد شــرکت بیمــه  پوشــش بیمــه ای امــوال بانــک بصــورت کامــل و ن
ــده اســت. دی ، بیمــه گردی
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گزارش در مورد سایر اطاعات :
1- مســئولیت »ســایر اطاعــات« بــا هیــأت مدیــره بانــک اســت. »ســایر 
اطاعــات« شــامل اطاعــات موجــود در گــزارش تفســیري مدیریــت اســت. 
اظهارنظــر این مؤسســه نســبت بــه صورتهــاي مالــي، دربرگیرنــده اظهارنظر 
نســبت بــه »ســایر اطاعات« نیســت و نســبت بــه آن هیــچ نــوع اطمیناني 
اظهــار نمــي شــود. در ارتبــاط بــا حسابرســي صورتهــاي مالــي، مســئولیت 
ایــن مؤسســه مطالعــه »ســایر اطاعــات« بــه منظــور شناســایي مغایــرت 
هــاي بااهمیــت آن بــا صورتهــاي مالــي یــا بــا اطاعــات کســب شــده در 
فرآینــد حسابرســي و یــا تحریــف هــاي بااهمیــت اســت. در صورتي کــه این 
مؤسســه بــه این نتیجه برســد کــه تحریــف بااهمیتــي در »ســایر اطاعات« 
وجــود دارد، بایــد ایــن موضــوع را گــزارش کنــد. همانطــور کــه در بخــش 
»مبانــي اظهارنظــر مشــروط« در بــاال توضیــح داده شــده، ایــن مؤسســه بــه 
ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه ســایر اطاعــات حــاوي تحریــف بااهمیــت 
ــزارش  ــن گ ــي )6(، )8(، )12(، )16( و )17( ای ــاي )4( ال ــرح بنده ــه ش ب
مــي باشــد. همچنیــن در تاریــخ ترازنامــه، ایــن مؤسســه بــه دلیــل عــدم 
دسترســي بــه اطاعــات الزم، نتوانســته اســت شــواهد حسابرســي کافــي و 
مناســب در خصــوص مــوارد منــدرج در بندهــاي )7(، )9( الــي )11( و )13( 
الــي )15( ایــن گــزارش بــه دســت آورد. از ایــن رو، ایــن مؤسســه نمــي تواند 
نتیجــه گیــري کنــد کــه »ســایر اطاعــات« در ارتبــاط بــا ایــن موضوعــات 

حــاوي تحریــف بااهمیــت اســت یــا خیــر.

ــک دی )شــرکت  ــی بان ــی و مقررات ــات قانون ــورد ســایر الزام گــزارش در م
ســهامی عــام (

1-  اهــم مــوارد مربــوط بــه عــدم رعایــت الزامات قانونــي مقــرر در اصاحیه 
قانــون تجــارت و مفــاد اساســنامه بانــک به بشــرح زیر اســت: 

30-1 - مفــاد مــاده 10 اساســنامه درخصــوص ممنوعیــت واگــذاري ســهام 
بانــک یــا حقــوق و منافــع ناشــي از مالکیــت آن از طریــق اعطــاي وکالــت 
بــه غیــر بــه نحــوي کــه حــدود مجــاز مذکــور در مــاده 7 اساســنامه توســط 
وکیــل نقــض گــردد، طــي ســال مالــي مــورد گــزارش رعایت نشــده اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بیــش از 10 درصد 

)حــد مجــاز( ســهام بانــک را از طریــق وکالتــي در اختیــار دارد.
30-2 - مفــاد مــاده 11 اساســنامه بابــت ممنوعیــت خریــد ســهام بانــک 
توســط شــرکتهایي کــه بانــک بــر آنهــا نفود یــا کنتــرل مؤثــر دارد به شــرح 
یادداشــت توضیحــي 42، طــي ســال مالــي مــورد گــزارش رعایــت نشــده و 
البتــه الزم بــه توضیــح اســت کــه بــا توجــه بــه قانــون رفــع موانــع تولیــد 
رقابــت پذیــر و ارتقــاي نظــام مالــي و دســتورالعمل اجرایــي شــوراي عالــي 
بــورس، بانــک مــي توانــد تــا 10 درصــد ســهام خــود را خریــداري و تحــت 

عنــوان ســهام خزانــه منظــور نمایــد.
ــون  ــه قان ــاده 89 اصاحی ــک و م ــنامه بان ــاده 31 اساس ــاد م 30-3- مف
تجــارت مبنــي بــر تشــکیل مجمــع عمومي عــادي حداکثــر ظرف مــدت 4 

مــاه پــس از تاریــخ پایــان ســال مالــي رعایــت نگردیــده اســت.
30-4- مدارکــي دال بــر ثبــت مفــاد صورتجلســه مجمــع عمومــي عــادي 
بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/10/30 مبنــي بر تصویب حســابهاي ســال 
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1396 بانــک، انتخــاب بازرســــان اصلي و علي البدل و روزنامه کثیراالنتشــار 
کــه بــه مرجــع ثبــت شــرکتها ارســال شــده، ماحظــه نگردیده اســت.

30-5- مفــاد مــاده 55 و تبصــره مــاده 56 اساســنامه به ترتیــب درخصوص 
اداره بانــک توســط مجموعــه اي از مدیــران مشــتمل بــر هیــأت مدیــره و 
ــره کــه  هیــأت عامــل و نیــز تفویــض آن دســته از اختیــارات هیــأت مدی
متضمــن امــور اجرایــي اســت بــه هیــأت عامــل، بــه دلیل عــدم تأییــد بانک 

مرکــزي، هنــوز اجرایــي نشــده اســت.
30-6- مفــاد مــاده 82 اساســنامه در مــورد انتصــاب یــک نفــر بــه عنــوان 
قائــم مقــام توســط مدیرعامــل بانــک کــه بــه تأییــد هیــأت مدیــره رســیده 

باشــد، رعایــت نگردیــده اســت.
30-7- مفــاد مــواد 113 و 114 اساســنامه درخصــوص اشــخاص مرتبــط و 
ذینفــع واحــد بــه شــرح اطاعــات تســهیات و تعهــدات )یادداشــت هــاي 

توضیحــي 75 و 76( درخصــوص برخــي شــرکتها رعایــت نشــده اســت.
30-8- بــه شــرح یادداشــت توضیحــي 3-7-70، نســبت کفایــت ســرمایه 
حــدود 29 درصــد منفــي بــوده کــه از حــد نصــاب حداقــل 8 درصــد تعیین 
شــده در بخشــنامه شــماره 97/31436 مــورخ 1397/2/5 کمتــر مي باشــد، 
فلــذا در رعایــت مفــاد مــاده 116 اساســنامه بانــک، هیــأت مدیــره موظــف 
ــراي  ــان ســهام را ب ــاده صاحب ــوق الع ــي ف ــه مجمــع عموم اســت بافاصل
افزایــش ســرمایه یــا تســلیم تقاضــاي انحال بــه بانــک مرکــزي ج.ا.ا دعوت 
نمایــد. همچنیــن زیــان انباشــته بانــک در تاریــخ ترازنامــه بیــش از 10 برابر 
ســرمایه آن اســت، بنابرایــن بانک مشــمول مفــاد مــاده 141 اصاحیه قانون 
تجــارت بــوده و ضــروري اســت مجمــع عمومــي فوق العــاده صاحبان ســهام 
دعــوت و در مــورد انحــال یــا بقــاي بانــک در چارچــوب مقــررات اصاحیــه 

قانــون تجــارت تصمیــم گیري گــردد.
30-9- بــا توجــه بــه خاتمــه دوره دو ســاله تصــدي اعضــاي هیــأت مدیــره 
در تاریــخ 1398/3/16 داوطلبیــن جدیــد بــه بانــک مرکــزي معرفــي ولیکن 
تــا تاریــخ ایــن گــزارش شــرایط دعــوت مجمــع و انتخــاب اعضــاي جدیــد 
هیــأت مدیــره فراهــم نگردیــده اســت. مراتــب در راســتاي مفــاد مــاده 109 
اصاحیــه قانــون تجــارت و مــواد 61 و 65 اساســنامه بانــک در ایــن گــزارش 

درج گردیــد.
30-10- تــا تاریــخ ایــن گــزارش بــه مســتنداتي مبنــي بــر ثبــت حــدود 
ــره  ــأت مدی ــورخ 1396/7/23 هی ــه در جلســه م ــل ک ــارات مدیرعام اختی

تعییــن گردیــده در مرجــع ثبــت شــرکتها برخــورد نشــده اســت.
ــره از  ــأت مدی ــه اعضــاي هی 30-11 - برخــي پرداختهــاي انجــام شــده ب
ــون تجــارت  ــه قان ــي شــده دراصاحی ــش بین ــي پی ــا مبان ــاق الزم ب انطب

برخــوردار نمیباشــد.
30-12- اقدامــات انجــام شــده درخصــوص بخــش عمــده تکالیف مقــرر در 
مجمــع عمومــي عــادي ســاالنه ســال قبــل صاحبــان ســهام بــا توجــه بــه 
ماهیــت برخــي از ایــن تکالیــف هنــوز بــه نتیجــه قطعــي و نهایــي موردنظر 
مجمــع منجــر نشــده کــه مــوارد مزبــور در بندهــاي )6( الــي )8(، )11-3(، 
ــده  ــزارش درج گردی ــن گ )14(، )1-22(، )24(، )5-30(، )6-30( و )37( ای

ست. ا
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31-  عملیــات مربــوط بــه خریــد و فــروش امــاک بــه موجــب توافقنامــه 
هــاي منعقــده بــا شــرکت فرعــي توســعه دیــدار ایرانیــان )از ســنوات قبــل، 
تمدیــد شــده تــا پایــان ســال 1398( انجــام پذیرفتــه و به موجــب توافقنامه 
ــه انجــام  ــک نســبت ب ــور شــرکت فرعــي برحســب اعــام بان هــاي مذک
عملیــات بــه نــام بانــک اقــدام و شــیوه انجــام معاملــه توســط بانــک تعییــن 
و بــه شــرکت مذکــور ابــاغ مــي گــردد. جهــت جلوگیــري از هرگونــه ابهــام 
توصیــه مــي شــود در مفــاد توافقنامــه تنظیمــي و همچنیــن اجــراي دقیق 

آن تجدیــد نظــر صــورت پذیــرد

ــادل  ــده مع ــام ش ــاي تم ــي 3-24 به ــت توضیح ــرح یادداش ــه ش 32-  ب
8.435 میلیــارد ریــال از امــاک تملیکــي بیــش از دو ســال بــه ســرفصل 
ــودن  ــي ب ــت منف ــه عل ــا ب ــت. مضاف ــه اس ــال یافت ــت انتق ــاي ثاب داراییه
حقــوق صاحبــان ســهام، الزامات بانــک مرکزي درخصوص نســبت مانــــده 
خالــص داراییهــاي ثابــت رعایــت نشــده اســت. اتخــاذ تدابیــر مؤثــر جهــت 
بازدهــي مناســب ســرمایه گذاریهــا و امــاک تملیکــي بــا توجــه به شــرایط 
بــازار امــاک )عــاوه بــر اقدامــات انجــام شــده درخصــوص برگــزاري مزایده 
فــروش ســرمایه گذاریهــا و امــوال مزبــور( و نیــز رعایــت مفــاد مــواد 16 و 
17 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــاي نظــام مالــي کشــور 

ضــروري مــي باشــد

33-معامــات منــدرج دریادداشــت توضیحــي 3-72، بعنــوان کلیــه 
معامــات مشــمول مــاده 129 اصاحیــه قانــون تجــارت کــه طــي ســال 
مالــي مــورد گــزارش صــورت گرفتــه، در زمــان انجــام عملیــات حسابرســي 
توســط هیــأت مدیــره بــه اطــاع این مؤسســه رســیده و مــورد بررســي قرار 
گرفتــه اســت. معامــات فــوق عمدتــا بــا کســب مجــوز از هیــأت مدیــره و 
ــاي 2، 3 و 8 یادداشــت  ــف ه ــري )ردی ــع در رأي گی ــر ذینف شــرکت مدی
ــي  ــاي 1 و 4 ال ــف ه ــره )ردی ــأت مدی ــه هی ــدون مصوب ــور( و بعضــا ب مزب
7 یادداشــت مزبــور( در چارچــوب روابــط تجــاري فیمابیــن در شــرکتهاي 
همگــروه انجــام گردیــده و ایــن مؤسســه بــه شــواهدي حاکــي از اینکــه این 
معامــات بــا شــرایط مناســب تجــاري و در روال عــادي عملیات بانــک انجام 

نگرفتــه باشــد، برخــورد ننمــوده اســت

ــاره  ــه مجمــع عمومــي عــادي ســاالنه درب 34-  گــزارش هیــأت مدیــره ب
فعالیــت و وضــع عمومــي بانــک کــه توســط اکثریــت اعضــاي هیــأت مدیره 
امضــاء شــده مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه رســیدگیهاي 
انجــام شــده، نظــر ایــن مؤسســه بــه مــوارد بااهمیتي کــه حاکــي از مغایرت 
ــه شــده از  ــا اســناد و مــدارک ارائ اطاعــات منــدرج در گــزارش مذکــور ب

جانــب هیــأت مدیــره باشــد، جلــب نگردیــده اســت.

ــروش  ــه ف ــبت ب ــد نس ــع تولی ــع موان ــتای رف ــره در راس ــات مدی هی
ــت . ــد داش ــزی الزم را خواه ــه ری ــازاد برنام ــای م ــاک و داراییه ام
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ــه نامــه 98/119534 مــورخ 1398/4/12 بانــک مرکــزي  35-  باعنایــت ب
ــي  ــي، احتیاط ــط نظارت ــا ضواب ــک ب ــرد بان ــاق عملک ــدم انطب ــوارد ع ،م
فعالیتهــاي بانکــداري، ســایر مصوبــات و بخشــنامه هــاي بانــک مرکــزي، 
عملیــات بانکــي بــدون ربــا، مقــررات پولــي و بانکــي و ســایر قوانیــن مرتبط 
در خصــوص 26 مــورد الزامــات مقــرر در نامــه اشــاره شــده در زمــان هــاي 
مقــرر و در قالــب دو گــزارش )14 گانــه و 12 گانــه( بــه صــورت جداگانــه 
حســب مــورد بــه بانــک مرکــزي ج.ا.ا ارائــه شــده و یــا پــس از صــدور ایــن 

گــزارش ارائــه خواهــد شــد

36-  براســاس مفــاد آییــن نامــه میــزان و نحــوه دریافــت حــق عضویــت در 
صنــدوق ضمانــت ســپرده هــا )موضــوع تصویــب نامــه هــاي هیأت وزیــران( 
و بشــرح یادداشــت توضیحــي 31، حــق عضویت براســاس محاســبات انجام 
شــده توســط بانــک تــا پایــان ســال 1396 پرداخــت و مــورد تســویه قــرار 
گرفتــه و در رابطــه بــا حــق عضویــت ســال 1397 مبلــغ 195.144 میلیون 

ریــال محاســبه و در حســابها لحــاظ شــده اســت

ــي  ــررات اباغ ــط و مق ــات ضواب ــدم مراع ــه ع ــوط ب ــوارد مرب ــم م 37-  ه
درخصــوص شــرکتهاي پذیرفتــه شــده در فرابــورس ایــران بشــرح زیــر مــي 

باشــد: -
تأخیــر در ارائــه صورتهــاي مالــي ســاالنه حسابرســي شــده تلفیقــي گــروه 
و بانــک مربــوط بــه ســال 1396 حداقــل 10 روز قبــل از برگــزاري مجمــع 

عمومــي عــادي
ــي بانــک، گــزارش تفســیري مدیریــت و  ــه صورتهــاي مال - تأخیــر در ارائ

تلفیقــي میــان دوره اي 6 ماهــه حسابرســي شــده
- تأخیــر در ارائــه صورتهــاي مالــي میــان دوره اي 6 ماهه حسابرســي نشــده 

حداکثــر 30 روز پــس از پایــان مقاطــع 3 ماهه
- عدم افشاي فوري تغییر یکي از اعضاي هیأت مدیره

- تأخیــر در ارائــه صورتهــاي مالــي و گــزارش تفســیري مدیریــت ســاالنه 
حسابرســي شــده تلفیقــي گــروه و بانــک مربــوط بــه ســال 1397

- تأخیــر در ارائــه صورتهــاي مالــي ســاالنه حسابرســي شــده ســال 1397 
برخــي از شــرکتهاي تحــت کنتــرل فرعــي

- تأخیر در افشاي فوري تصمیمات مجمع عمومي
- تأخیــر در ارائــه صورتجلســه مجمــع عمومــي عــادي بطــور فــوق العــاده 

مــورخ 1397/10/30 بــه اداره ثبــت  شــرکتها
- عــدم تهیــه و ارائــه صورتهــاي مالــي مبتني بر اســتانداردهاي بیــن المللي 
ــماره 440/005/ب/95  ــه ش ــوع اباغی ــي )IFRS( موض ــگري مال گزارش
ــي  ــالهاي مال ــراي س ــادار ب ــورس و اوراق به ــورخ 1395/5/28 ســازمان ب م

ــه 1395/12/30، 1396/12/29 و 1397/12/29 ــي ب منته
- تأخیــر در ارائــه دالیــل زیاندهــي و برنامــه آتــي بــراي خــروج از شــمولیت 
مــاده 141 اصاحیــه قانــون تجــارت حداکثــر ظــرف مــدت شــش مــاه پس 

از ارائــه صورتهــاي مالــي حسابرســي شــده ســال 1396
- عــدم افشــاي اطاعــات مربــوط بــه پرتفــوي ســرمایه گذاریهــاي شــرکت 

فرعــي ســرمایه گــذاري بوعلــي

قطــع یقیــن هیــات مدیــره بانــک در مواعــد مقــرر نســبت بــه ارســال 
گزارشــات ،اقــدام الزم را بعمــل خواهــد آورد .
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38-  کنترلهــاي داخلــي حاکــم بــر گزارشــگري مالــي بانــک بــراي ســال 
مالــي مــورد گــزارش طبــق الزامــات ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بررســي 
شــده اســت. در ایــن زمینــه و بــا توجه بــه محدودیت هــاي ذاتــي کنترلهاي 
داخلــي، ایــن مؤسســه بــه مــواردي حاکــي از وجــود نقــاط ضعف بــا اهمیت 
کنترلهــاي داخلــي حاکــم بــر گزارشــگري مالي، طبــق چارچوب فصــل دوم 
دســتورالعمل کنترلهــاي داخلــي مصــوب ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، 

برخــورد نکرده اســت.

39-  مفــاد مــاده 42، تبصــره 2 مــاده 15 و بنــد ب مــاده 19 دســتورالعمل 
حاکمیــت شــرکتي شــرکتهاي پذیرفتــه شــده در بــورس و اوراق بهــادار و 
فرابــورس ایــران کــه در رابطــه بــا مــواردي ازجملــه افشــاء اطاعــات مدیران 
در پایــگاه اینترنتــي و تشــکیل کمیتــه انتصابــات بــا 3 عضو مســتقل هیأت 

مدیــره رعایــت نشــده اســت

40-  در اجــراي مــاده 33 دســتورالعمل اجرائــي مبــارزه با پولشــوئي توســط 
حسابرســان، رعایــت مفــاد قانــون مزبــور و آئیــن نامــه هــا و دســتورالعمل 
هــاي اجرایــي مرتبــط در چارچــوب چــک لیســتهاي اباغــي مرجــع ذیربط 
ــرار  ــي ق ــورد ارزیاب ــن مؤسســه م ــتانداردهاي حسابرســي، توســط ای و اس
گرفتــه اســت. درایــن خصــوص بــه اســتثناي عــدم رعایــت برخــي از مفــاد 
قانــون مبــارزه بــا پولشــوئي، آئیــن نامــه اجرایــي آن و دســتورالعمل هــاي 
مرتبط)طبقــه بندي مشــتریان برحســب ریســک و بــه روز رســاني اطاعات 
ــوارد  ــه م ــن مؤسســه در محــدوده رســیدگي شــده ب مشــتریان( نظــر ای
بااهمیــت حاکــي از عــدم رعایــت الزامــات قانونــي حاضــر، جلــب نگردیــده 

اســت.
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