
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
برای عملکرد سال 1395



به نام دانای دادگر

سهامداران گرانقدر بانک پارسیان 

کشــور نــه یــک ســازمان ایســتا، بلکــه بــه ســازمانی فرهنگ ســاز در زمینــه  کــه در عمــر شــبکه بانکــی  پارســیان، ســازمانی 
کنــون پرتــوان و ســربلند بــه پشــتوانه اعتمــاد شــما، بزرگ تریــن و  خدمتگــزاری و وفــاداری صادقانــه بــوده اســت، ا
ــداری  ــه بانک ــیب های عرص ــراز و نش ــا و ف ــی تند باده ــه در تمام ک ــی  ــت؛ بانک ــور اس کش ــی  ــک خصوص ــن بان پرافتخارتری
گــوار تحریم هــای ناجوانمردانــه بــود، پرچــم پرافتخــار خــود را در خدمت رســانی  کــه بســیاری از آن هــا، پیامــد نا کشــور 
کجــا فرصــت خدمتگــزاری  کشــور در اهتــزاز نگه داشــته و هــر  بــه شــبکه بانکــی و میهــن اســالمی برفــراز ســپهر اقتصــادی 
فراهــم بــوده، دوشــادوش دولتمــردان، پیشــگام همراهــی و هم پیمانــی توســعه میهــن بــوده اســت . هیــأت مدیــره 
گرانقــدر، خــود را متعهــد و پاســخگو بــه شــما  بانــک پارســیان قــدردان حمایــت شــما عزیــران از پــاس داشــت ایــن امانــت 

گرامیــان می دانــد.

کارنامــه زریــن بانــک پارســیان اســت  شــانزده ســال فرهنگ ســازی خدمــت، درآمیختــه بــه از خودگذشــتگی دلســوزانه، 
ــد و  ــک برومن ــت . بان ــوده اس ــی« ب ــتغال داخل ــد و اش ــی، تولی ــاد مقاومت ــت »اقتص ــرای سیاس ــگام اج ــار هم ــا افتخ ــه ب ک
کارآزمــوده پارســیان، نــه فقــط در اجــرای سیاســت های بانکــی ماننــد ســاماندهی بــه موسســات غیــر مجــاز پولــی، نمونــه 
کارکنــان خــود بــوده، بلکــه در شــرایطی  بی بدیــل از اجــرای قانــون بــه پشــتوانه نظــم ســازمانی و فرهنــگ پارســیانی 
ــازار  ــی از ب ــه روح جامعــه از رنج هــای ناشــی از آســیب هایی چــون ســاختمان پالســکو جریحــه دار شــده و بخــش بزرگ ک
کشــور در آســتانه ســال نــو، تهدیــد بــه بحــران می شــد، مدبرانــه و قدرتمنــد، بــار دیگــر بانــک معتمــد دولــت برای  ک  پوشــا
کار ایشــان پرداخت. کســب و  کشــور، به ســاماندهی  ســاماندهی ایــن بازرگانــان شــد و بــه نمایندگــی از هفــت بانک بزرگ 

ــا شــناخت هوشــمندانه شــرایط و چابکــی در اجــرای متعهدانــه سیاســت های اقتصــادی بــه  امــروزه بانــک پارســیان ب
ویــژه در تأمیــن مالــی طرح هــای بــزرگ ملــی، بــه شــریکی قابــل اعتمــاد و مطمئــن بــرای دســتگاه های اجرایــی و ناظــر 
کاری متعهــد و شــفاف تبدیــل شــده و در حوزه هــای روابــط بین الملــل، بــا  کشــور بــه شــریک  و حتــی فراتــر از مرزهــای 

کارگــزاری در بازارهــای جهانــی نامــی معتبــر و اثرگــذار اســت. برخــورداری از بزرگتریــن شــبکه 

کــه بــا تکیــه بــر اعتمــاد شــما وتــوان و تخصــص نیروهــای دانشــی خــود، همچنیــن بــه پشــتوانه  تــالش مــا برآنســت 
دســتاوردهای علمــی و فناوری هــای نویــن ایــن ســرمایه عظیــم در عرصــه خدمــات نویــن و انحصــاری بانکــی، در ســال 
ــول  ــر آن در وص ــزوده ب ــاد ارزش اف ــما و ایج ــر پاسداشــت ســرمایه ش ــان خویــش ب ــر پیم ــتوار ب ــز ســرفراز و اس پیــش رو نی
کــه چشــم اندازش همانــا آینــده روشــن میهــن عزیزمــان  مطالبــات و افزایــش منابــع مالــی برقــرار مانــده و در ایــن مســیر 
کــه بــه  کــه بــه پشــتوانه ســرمایه عظیــم و ارزشــمند بانــک پارســیان  اســت، خســتگی ناپذیر و پایمــرد بمانیــم . بــاور داریــم 
کارآزمــوده و بــا انگیــزه اســت، هیــچ ناممکنی برای  راســتی همراهــی و اعتمــاد شــما ســهامدارن ارجمنــد و نیــروی انســانی 

پارســیان شــکوهمند، وجــود نخواهــد داشــت.

هیأت مدیره
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 نایسراپ 

هاشم یکه زارع
رییس هیأت مدیره

کورش پرویزیان
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

عارف نوروزی
نایب رییس هیأت مدیره

سیدحسام شمس عالم
عضو هیأت مدیره

جواد شکرخواه
عضو هیأت مدیره

عباس خسروانی 
عضو هیأت مدیره
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مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
بانک پارسیان ) سهامی عام (

در اجــرای مفــاد مــاده 2۳2 اصالحیــه قانــون تجــارت، مصــوب اســفند مــاه ۱۳47 و مــاده 4۵ قانــون بــازار اوراق بهــادار 
گــزارش دربــاره فعالیــت و وضــع عمومــی بانــک بــرای ســال مالــی منتهــی بــه ۱۳۹۵/۱2/۳۰ بــر پایــه ســوابق،  بدینوســیله 

مــدارک و اطالعــات موجــود تهیــه و بــه شــرح ذیــل تقدیــم می گــردد.

ــی  ــع عموم ــوص وض ــی را در خص ــوده و اطالعات ــی ب ــای مال ــده در صورت ه ــه ش ــات ارائ ــر اطالع ــی ب ــر مبتن ــزارش حاض گ
بانــک و عملکــرد هیــأت مدیــره فراهــم مــی آورد.

کیــد بــر  کــه دربــاره عملیــات و وضــع عمومــی بانــک می باشــد، بــا تأ گــزارش  ج در ایــن  بــه نظــر اینجانبــان اطالعــات منــدر
ارائــه منصفانــه نتایــج عملکــرد هیــأت مدیــره و در جهــت حفــظ منافــع بانــک و انطبــاق بــا مقــررات قانونــی و اساســنامه 
ــده  ــا در آین ــرات آن ه ــوده و اث ــود ب ــای موج ــا واقعیت ه ــگ ب ــات هماهن ــن اطالع ــت. ای ــده اس گردی ــه  ــه و ارائ ــک تهی بان
گردیــده و  گــزارش ارائــه  کافــی در ایــن  کــه در موقعیــت فعلــی می تــوان پیــش بینــی نمــود، بــه نحــو درســت و  تــا حــدی 
ــده و در  ــذف نگردی ــزارش ح گ ــود، از  ــتفاده کنندگان می ش ــی اس گمراه ــب  ــی از آن موج گاه ــدم آ ــه ع ک ــی  ــچ موضوع هی

۱۳۹6/۰۸/2۱ بــه تاییــد هیــأت مدیــره رســیده اســت.

امضاءموظف / غیرموظفسمتاعضای هیئت مدیره

 غیرموظفرئیس هیأت مدیر ههاشم یکه زارع

 غیرموظفنایب رئیس هیأت مدیرهعارف نوروزی

 موظفعضو هیأت مدیرهعباس خسروانی 

 غیرموظفعضو هیأت مدیرهجواد شکرخواه

 موظفعضو هیأت مدیرهسیدحسام شمس عالم

 غیرموظفعضو هیأت مدیرهحجت اله صیدی

 موظفعضو هیأت مدیره و مدیر عاملکورش پرویزیان
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فصل اول
معرفی بانک
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گزیده اطالعات        
۱3۹3۱3۹4۱3۹5شرح

الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیارد ریال(:

76,83199,057101,324جمع درآمد های بانک

گروه پارسیان ) تلفیقی ( 214,933171,487239,331جمع درآمدهای 

1,123981419سود عملیاتی بانک

کسر مالیات 1,123981419سود خالص -پس از 

ب( اطالعات وضعیت مالی بانک در پایان دوره )مبالغ به میلیارد ریال(:

559,854654,978709,945جمع دارایی ها

531,653618,811674,548جمع بدهی ها 

15,84023,76023,760سرمایه ثبت شده

28,20136,16635,397جمع حقوق صاحبان سهام

ج( نرخ بازده )درصد(:

0/220/160/06نرخ بازده دارایی ها )1 (

3/903.051.17نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  ) 2(

د( اطالعات مربوط به هر سهم:

15,84023,76023,760تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع ) میلیون سهم (

628306120اولین پیش بینی سود هر سهم -ریال

2009230آخرین پیش بینی سود هر سهم -ریال

716418سود واقعی هر سهم -ریال

1.8*6050سود نقدی هر سهم -ریال

گزارش  -ریال)3( 1,7691,1541,145آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید 

1,7801,5221,490ارزش دفتری هر سهم براساس تعدا د سهام در تاریخ مجمع -ریال

8/812/538/2نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم  -مرتبه) 4(

ه( سایر اطالعات :

کارکنان -نفر )پایان سال( 4,4864,4054,349تعداد 

 پیشنهاد هیأت مدیره )طبق ماده ۹۰ قانون تجارت(  
۱( نرخ بازده دارایی ها = سود خالص / متوسط جمع دارایی های ابتدا و انتهای سال 

2( نرخ بازده حقوق صاحبان سهام = سود خالص / متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای سال
گزارش، تاریخ  ۱۳۹6/۰۸/2۱  می باشد. ۳( منظور از تاریخ تایید 

گزارش P/E )4 = آخرین پیش بینی سود هر سهم / قیمت هر سهم در تاریخ تایید 

لوا لصف
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کنال  فاعم

 تاریخچه  

بانــک پارســیان بــه اســتناد مــاده ۹۸ قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی 
ایــران مصــوب ۱۳7۹/۰۱/۱7، مــاده واحــده قانــون اجــازه تاســیس بانک هــای غیردولتــی مصــوب ۱۳7۹/۰۱/2۱ و ســایر 
مقــررات مربوطــه طــی شــماره ۱7۸۰2۸ در تاریــخ ۱۳۸۰/۰6/۱۵ در اداره ثبــت شــرکت ها و مالکیــت صنعتــی تهــران بــه 

ثبــت رســید.

خ ۱۳۸۰/۰6/26 از بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران دریافــت  مجــوز عملیــات بانکــی بــه شــماره 2۳4۸/هـــ مــور
گردیــد و فعالیت هــای بانکــی از تاریــخ ۱۳۸۰/۱۱/۱2 بــا افتتــاح چهــار شــعبه در تهــران آغــاز شــد.

در تاریــخ ۱۳۸۳/۰۸/4 بانــک پارســیان بــه عنــوان چهارصــد و یکمیــن شــرکت در بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه 
شــد و در تاریــخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ اولیــن داد و ســتد بــر روی ســهام بانــک انجــام پذیرفــت.

مرکز اصلی بانک در تهران، شهرک قدس ) غرب (، بلوار فرحزادی، خیابان زرافشان غربی، شماره 4 واقع است.

 موضوع فعالیت 

کلیــه عملیــات و معامــالت بانکــی، بازرگانــی و  بــر اســاس مفــاد اساســنامه، فعالیت هــای بانــک پارســیان شــامل انجــام 
کــه بــه موجــب قوانیــن و مقــررات بــرای بانک هــا مجــاز می باشــد. خدماتــی اســت 

 سرمایه ثبت شده 

ــرکت ها و  ــت ش ــت آن در اداره ثب ــی ثب ــریفات قانون ــزارش تش گ ــن  ــه ای ــخ تهی ــه در تاری ک ــک  ــی بان ــرمایه قانون ــن س آخری
موسســات غیــر تجــاری مبلــغ 2۳,76۰ میلیــارد ریــال )منقســم بــه 2۳ میلیــارد و هفتصــد و شــصت میلیــون ســهم عــادی 
کنــون در نمایــه ۱ نشــان داده شــده  بــا نــام یک هــزار ریالــی( می باشــد. تغییــرات ســرمایه قانونــی بانــک از بــدو تاســیس تا

اســت. 

محل تامینمبلغ سرمایه پس از افزایشمبلغ افزایشتاریخ ثبتتاریخ مجمع
آورده نقدی1380/06/15310310بدو تاسیس

سود انباشته1382/04/101382/07/1231341
آورده نقدی ) فروش با صرف( 1382/12/271383/03/161,6592,000
آورده نقدی1384/04/091384/09/023,0005,000

آورده نقدی و مطالبات1386/04/251387/03/221,0006,000
آورده نقدی و مطالبات1386/04/251387/09/101,5007,500

آورده نقدی و مطالبات1388/10/141389/03/261,5009,000
آورده نقدی و مطالبات1388/10/141389/10/152,00011,000
آورده نقدی و مطالبات1390/02/191391/02/272,20013,200

آورده نقدی و مطالبات1392/02/311394/04/242,64015,840

مازاد تجدید ارزیابی دارایی  ها1394/04/311394/12/227,92023,760

میلیارد  ریال  نمایه 1 - تغییرات سرمایه ثبت شده بانک پارسیان
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 سهامداران 

کــه ترکیــب آن در  در پایــان ســال ۱۳۹۵، تعــداد ســهامداران بانــک بالــغ 7۵,۳۸۱ نفــر شــخص حقیقــی و حقوقــی اســت 
نمایــه 2 ارائــه شــده اســت. 

نمایه 2 - ترکیب سهامداران بانک پارسیان در پایان سال  1395 

کل سهامتعداد سهام)میلیون سهم(تعداد سهامدارانگروه سهامدار درصدسهام نسبت به 
75,1213,84616اشخاص حقیقی

26019,91484اشخاص حقوقی

75,38123,760100جمع

همچنیــن ســهامداران دارای مالکیــت بیــش از ۱% ســهام شــرکت در پایــان ســال مالی منتهــی به ۱۳۹۵/۱2/۳۰ به شــرح 
نمایــه ۳ می باشــند.

نمایه 3 - سهامداران عمده بانک در 1395/12/30 

۱3۹5/۱2/30۱3۹4/۱2/2۹نام سهامدار
درصدسهامتعداد سهمدرصدسهامتعداد سهم

گذاری ایران خودرو گسترش سرمایه  1,970,186,4428.291,970,186,4428.29شرکت 

گذارى تدبیر 1,924,569,2788.101,924,562,2348.10شرکت سرمایه 

گذارى سمند 1,364,680,3025.741,364,680,3025.74شرکت سرمایه 

1,187,085,7664.991,187,085,7664.99شرکت مهرآفرینان دوران

1,186,052,8534.991,186,052,8534.99شرکت توسعه اقتصادآینده سازان

1,181,573,8714.971,181,573,8714.97موسسه رفاه وتامین آتیه امید

1,170,000,0004.921,170,000,0004.92شرکت تك آوران شرق

گستردوراندیش 1,142,181,6664.811,142,181,6664.81شرکت ایده 

1,129,006,5104.751,077,753,1774.54شرکت توسعه اقتصادفردا

کشاورزی مدبرکشت توس 1,118,673,7294.711,118,673,7294.71شرکت 

779,742,2473.28779,742,2473.28شرکت بازرگانی پاسادداناایرانیان

778,013,1063.27778,013,1063.27شرکت نگارنصرسهم

637,503,6692.68637,503,6692.68شرکت خدمات بیمه ایران خودرو

گذاری پویا 498,463,5862.10498,463,5862.10شرکت سرمایه 

488,151,6092.05488,151,6092.05شرکت طراحی مهندسی خودروقشم

420,663,1011.77420,663,1011.77شرکت تام ایران خودرو

322,800,7421.36322,800,7421.36شرکت ایران وشرق

کشوری گذاری صندوق بازنشستگی  274,057,7801.15274,057,7801.15شرکت سرمایه 

271,242,3071.14271,242,3071.14شرکت تهیه وتوزیع قطعات ولوازم یدکی

255,718,8961.08255,718,8961.08شرکت تولیدی نیرومحرکه

245,494,7391.03245,494,7391.03شرکت تولیدمحورخودرو

241,862,0711.02241,862,0711.02شرکت تحقیق، طراحی وتولیدموتورایران خودرو

5,172,275,73021.805,223,536,10722.01سایر

23,760,000,00010023,760,000,000100جمع

لوا لصف



۹

کنال  فاعم

عملکرد بانک پارسیان در بازار سرمایه
وضعیت معامالت و قیمت سهام

وضعیت معامالتی سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح نمایه زیر می باشد:

نمایه ۴ - وضعیت معامالت و قیمت سهام

تعداد سهام معامله سال
شده

ارزش سهام 
معامله شده    

)میلیون ریال(

تعداد 
روزهای باز 
بودن نماد

که  تعداد  روزهایی 
نماد معامله شده 

است

پایان سال مالی
ارزش بازار 

)میلیون ریال(
قیمت سهم 

ریال
سرمایه  

)میلیون ریال(

1393353,075,4321,077,38619219236,859,6802,32715,840,000

1394861,702,1381,303,43513113135,307,3601,48623,760,000

1395557,589,092691,74813213227,205,2001,14523,760,000

چشم اندازبانک پارسیان
کشور است. که با ارائه خدمات حرفه ای، انتخاب برتر مشتریان در بانک های  بانکی جامع 

بیانیه ماموریت بانک پارسیان
کســب و کار و ارائــه خدمــات جامــع مالــی، ارزش پایــدار بــرای  کــه از طریــق نــوآوری در مدل هــای  ماموریــت مــا ایــن اســت 

کنیــم. کمــک  کنیــم و بــه رشــد و رونــق اقتصــادی جامعــه  تمامــی ذی نفعــان خلــق 

ارزش های سازمانی بانک پارسیان

◄ مشتری  محوری: هدف اصلی ما، ارائه خدمات متناسب با نیازهای مالی مشتریان است. 
◄ کارمنــدان، دولــت و   بــا ذی نفعــان خــود )مشــتریان، ســهامداران،  شــفافیت و راســتگویی: مــا 

جامعــه( رفتــاری صادقانــه خواهیــم داشــت و شــفافیت را در عملکــرد خــود رعایــت می نماییــم.
◄ جنبه هــای   و  ادعاهــا  تعهــدات،  تمامــی  خصــوص  در  مــا  پاســخگویی:  و  مســئولیت پذیری 

هســتیم. پاســخگو  و  می کنیــم  عمــل  مســئوالنه  خــود  عملکــردی 
◄ خالقیت و نوآوری: ما به خالقیت اعتقاد داریم و نوآوری در خدمات را الزمه بقا می دانیم. 
◄ رازداری و امانــت داری: اطالعــات خصوصــی مشــتریان نــزد مــا امانــت اســت و درحفــظ آن رازدار  

ــتیم. هس
◄ را   اســتاندارد  و  قابل اطمینــان  ارائــه خدمــات  مــا همــواره  و اطمینان پذیــری:  اعتمــاد  قابلیــت 

مدنظــر قــرار می دهیــم و اعتمــاد مشــتریان بــرای مــا ارزشــمند اســت.
◄ کار ما قرار دارد.  کشور، سرلوحه  قانون مداری: احترام و پایبندی به قوانین و مقررات 
◄ خدمــات   ارائــه  در  عامــل  مهم تریــن  کارکنــان  توانمندســازی  کــه  معتقدیــم  مــا  توانمندســازی: 

اســت. حرفــه ای 





فصل دوم
 جایگاه و سهم بازار بانک پارسیان
در بین بانک های خصوصی و  شبکه بانکی



۱2

الف :سهم منابع در اختیار بانک پارسیان از نقدینگی
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۲۰۰۰

۴۰۰۰
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۱۰۰۰۰
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۵،۹۴۸
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۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳۱۳۹۲
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۴۰۰۰
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۱۲۰۰۰

۱۴۰۰۰
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��� ��زار ���ده ��ی ا���ص ���� ��ر���ن از �������

��� ��زار ���ده ��ی ا���ص ���� ��ر���ن از �������
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۳٫۵٪
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۵٫۹ ٪
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������� (�����رد ر��ل)

منبع آمار نقدینگی: بانک مرکزی ج.ا.ا

نمایه 5 - سهم بازار سپرده های اشخاص بانک پارسیان از نقدینگی

لوا لصف



۱3

 اایار ص سنا فاالی فاعم نایسراپ 

ب :جایگاه پارسیان در بین بانک های خصوصی کشور

کانــون بانک هــای خصوصــی را  بانــک پارســیان در پایــان ســال  ۱۳۹۵، ۱۳% از منابــع شــبکه بانک هــای خصوصــی عضــو 
کانــون بانک هــای خصوصــی(. در اختیــار داشــته اســت. )آمــار: اســفند۹۵- 

��� ��زار ���� ��ر���ن از ���ده ا���ص

���� ��ی ��� ����ن ���� ��ی ����� - ا���� ۹۵

ا����د ����
ا���ر  
ا��ان ز���  
آ���ه  
��ر���ن
����ر��د  
دی  
����ن  
������
����
���
�� ���� ����  

��ر���ن 

٪۱۳

کانون بانک های خصوصی - اسفند 95 نمایه ۶ - سهم بازار بانک پارسیان از سپرده اشخاص بانک های عضو 

الــی ۹ ســهم بانــک پارســیان از تســهیالت اعطالیــی، تعهــدات اعتبــارات و تعهــدات ضمانت نامه هــای صــادره در بیــن   در نمایه هــای 6 
ارائــه شــده اســت. کانــون بانک هــای خصوصــی  بانک هــای خصوصــی عضــو 



۱4
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۱۱٪
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ا����د ����
ا���ر  
��د���ی  
��ور�����  
��ر���ن  
����ر��د  
دی  
����ن  
������  
����  
���  
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٪۲۱

۱۵٪

۱۰٪
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۵٪

۱۴٪
۱۵٪

۴٪
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���� ��ی ��� ����ن ���� ��ی ����� - ا���� ۹۵

ا����د ����
ا���ر
ا��ان ز���
����ر��د  
��ر���ن  
آ���ه  
���  
����ن  
����  
دی  
������  
��رآ����  
�� ���� ���� ��ر���ن  

٪۱۵

کانون بانک های خصوصی - اسفند 95 نمایه ۸ - سهم بازار بانک پارسیان از مانده تعهدات بابت اعتبارات اسنادی بانک های عضو 

کانون بانک های خصوصی - اسفند 95 نمایه ۷ - سهم بازار بانک پارسیان از تسهیالت اعطایی بانک های عضو 

لوا لصف



۱5

 اایار ص سنا فاالی فاعم نایسراپ 

۳۰٪

۱۶٪
۲٪
۲٪

۱۵٪

۱۰٪

۱٪
۴٪

۸٪

۴٪
۶٪
۲٪

��� ��زار ���� ��ر���ن از ����ه ����ات ��������� ��ی ��دره

���� ��ی ��� ����ن ���� ��ی ����� - ا���� ۹۵

ا����د ����
ا���ر  
��د���ی  
��ور�����  
��ر���ن  
����ر��د  
دی  
����ن  
������  
����  
���  
�� ���� ����  

��ر���ن 

٪۱۰

کانون بانک های خصوصی - اسفند 95 نمایه 9 - سهم بازار بانک پارسیان از مانده تعهدات ضمانتنامه های صادره بانک های عضو 





فصـل ســ وم
عملکرد مالی بانک



۱8

عملکرد مالی بانک در سال 1395  
اقالم عمده صورت سود و زیان و ترازنامه بانک در نمایه زیر نشان داده شده است.

نمایه 10 - خالصه عملکرد و وضعیت مالی بانک پارسیان از سال 1393  تا 1395

۱3۹3۱3۹4۱3۹5شرح

اقالم سود و زیان 

76,831,26899,057,126101,323,627جمع درآمدها

گذاران 67,850,66986,449,39590,587,076سود پرداختی به سپرده 

7,857,65010,623,4328,211,794جمع هزینه  ها

1,122,949980,720418,901سود قبل از مالیات

1,122,949980,720418,901سود خالص

*41,890 950,4001,188,000سود نقدی سهام

اقالم ترازنامه

508,883,232586,143,899638,981,692مانده سپرده ها در پایان سال

کسر ذخایر ( 325,767,610384,295,170445,814,864مانده تسهیالت اعطایی در پایان سال )به 

559,853,653654,977,732709,945,308جمع دارایی  ها

28,200,66936,166,27835,397,179جمع حقوق صاحبان سهام

15,840,00023,760,00023,760,000سرمایه در زمان برگزاری مجمع

کفایت سرمایه ) درصد ( 7.17.98.1نسبت 

اقالم هر سهم

716418عایدی هر سهم )EPS(- ریال بر مبنای تعداد سهام درتاریخ مجمع

60501.8سود نقدی هر سهم )DPS( ریال بر مبنای تعداد سهام در تاریخ مجمع

پیشنهاد هیأت مدیره )طبق ماده ۹۰ قانون تجارت(  

میلیون  ریال

لوـا سـ ـصف



۱۹

کنابال کا   فاعم

شاخص های عملکردی بانک
کارآیی عملیات، توســـعه فـــعالیت و بهره وری بانک  شاخص های عملکرد بانک پارسیان در چـــهار بخـــش ســـودآوری، 

بــرای ســال های ۱۳۹۳ لغایــت ۱۳۹۵ در نمایــه ۱۱ نشــان داده شــده اســت.

نمایه 11 – شاخص های عملکرد بانک پارسیان از سال 1393  تا 1395

۱3۹3۱3۹4۱3۹5شاخص

سودآوری: )اقالم به درصد(

)57.29()12.67()79.04(رشد سود خالص )درصد(

کارایی عملیات )مبالغ به میلیون ریال نسبت ها به درصد(

کل سپرده  ها 59.4469.0372.35مانده تسهیالت اعطایی به 

کل دارایی ها 58.1958.6762.80مانده خالص تسهیالت اعطایی به 

1,517,765 1,184,2081,395,597متوسط تسهیالت اعطایی هر شعبه

2,147,838 2,000,491 1,736,803متوسط سپرده های جذب شده هر شعبه

14.9916.3114.85مجموع درآمدها به متوسط دارایی ها

0.871.130.89هزینه های اداره عملیات به متوسط دارایی ها

7.17.98.1کفایت سرمایه

توسعه فعالیت :

20.715.29.0رشد سپرده ها- درصد

14.6417.9716.01رشد مانده تسهیالت اعطایی -درصد

26,85528,42730,468حجم ضمانتنامه های صادره -میلیارد ریال

گشایش یافته -میلیون دالر 1,2911,366995حجم اعتبارات اسنادی 

294294304تعداد شعب

4,4864,4054,349نیروی انسانی -نفر

بهره وری نیروی انسانی* )مبالغ به میلیون ریال(

23,149 22,283 17,144سرانه مجموع درآمدها

145,986 131,851 113,552سرانه جذب سپرده  ها

77,55191,020105,623سرانه اعطای تسهیالت

162,199 147,335 124,926سرانه دارایی  ها

گردیده است.    کارکنان طی دوره محاسبه   شاخص های بهره وری بر اساس متوسط تعداد 
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 جذب سپرده ها  

گونــه منابــع، بــا ۹ درصــد رشــد  در ســال ۱۳۹۵ بــا توجــه بــه فعالیــت مناســب بانــک در جــذب ســپرده ها و افزایــش ایــن 
مبلــغ ۵2 هــزار میلیــارد ریــال ســپرده جدیــد جـــذب شــده اســت. 

در نـمایه ۱2 ترکیب حجم سپرده های بانک در طول ۳ سال اخیر نشان داده شده است.

نمایه 12- روند ترکیب و حجم سپرده های بانک پارسیان در طی سال های 1393 الی 1395 

نوع سپرده
۱3۹3۱3۹4۱3۹5

درصدترکیبدرصد رشد مبلغ درصد رشد مبلغ درصد رشد مبلغ 

10)26(66,754)12(103,015790,324قرض الحسنه جاری و پس انداز

کوتاه مدت گذاری  146,89887239,76663363,3675257سرمایه 

گذاری مدت دار 32)19(204,866)1(254,9236253,264سرمایه 

3,994431)31(2,790)34(4,047سایر سپرده  ها

508,88321586,14415638,9829100جمع

آخرین نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ به شرح نمایه ۱۳ می باشد.

نمایه 13 – روند نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بانک پارسیان

۱3۹3۱3۹4۱3۹5نوع سپرده
101010کوتاه مدت عادی

کوتاه مدت ویژه 3 ماهه 101012سپرده 
کوتاه مدت ویژه 6 ماهه 121214سپرده 
کوتاه مدت ویژه 9 ماهه 151514سپرده 

171715یک ساله

نمایه 1۴- تعداد حساب سپرده های بانک پارسیان

۱3۹3۱3۹4۱3۹5نوع سپرده
کوتاه مدت عادی 3,583,9244,480,9894,737,365سپرده 

کمتر از یکسال 4,1976,35432,833انواع سپرده ویژه 

15,7167,40555گواهی سپرده سرمایه گذاری

925,609921,955703,971انواع سپرده یک تا پنج سال

368،300458،980542,090سپرده قرض الحسنه جاری

4,897,7465,875,6836,016,314جمع

میلیارد  ریال

لوـا سـ ـصف
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کنابال کا   فاعم

 اعطای تسهیالت  

بانــک پارســیان در ســال ۱۳۹۵ بالــغ بــر ۱27 هــزار میلیــارد ریــال تامیــن مالــی بــرای اشــخاص حقیقــی و اشــخاص حقوقــی 
)بنگاه هــای اقتصــادی( در بخش هــای مختلــف اقتصــادی انجــام داده اســت. نمایــه ۱۵ چگونگــی ایــن توزیــع را 

نشــان می دهــد.

نمایه 15 – تسهیالت اعطایی بانک پارسیان بر حسب نوع مشتری

شرح
۱3۹3۱3۹4۱3۹5

تعداد
مبلغ

تعداد
مبلغ

تعداد
مبلغ

ترکیبمتوسطکلمتوسطکلمتوسطکل

75,95626,5280.3536,48415,4610.4249,82520,3820.3816اشخاص حقیقی

3,76460,45216.063,16295,13630.092,462106,90942.4184اشخاص حقوقی

79,72086,9811.0939,646110,5972.7952,287127,2922.25100جمع

نمایه ۱6 مانده تسهیالت اعطایی بانک در پایان سه سال اخیر را نشان می دهد.

نمایه 1۶– مانده تسهیالت اعطایی بانک پارسیان

شرح
۱3۹3۱3۹4۱3۹5

درصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغ

349,94617/8413,19218.07470,90913.97مانده تسهیالت اعطایی

0.45)4,298(43.93)4,279()10/3()2,973(سود سال های آتی

346,97318/1408,91317.85466,61114.11اصل تسهیالت

)15.53()20,796(16.10)24,618(38/3)21,205(ذخیره تسهیالت

کسر ذخیره 325,76817/0384,29517.97445,81516.01اصل تسهیالت پس از 

 خدمات بانکی 

خدمات بانکی در دو بخش ریالی و ارزی به شرح زیر ارائه می شود:

الف - خدمات ریالی :

ضمانت نامه ها 
مانــد ه تعهــدات ضمانــت نامه هــای ریالــی در پایــان ۳ ســال اخیــر وضمانــت نامه هــای صــادره هرســال در نمایــه ۱7 ارائــه 

شــده است.

نمایه 1۷- مانده تعهدات ضمانت نامه ها و مبلغ ضمانت نامه های صادره 

شرح
۱3۹3۱3۹4۱3۹5

درصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغ

26,8552528,427630,4687ضمانتنامه های صادره
14,9151419,05028)16(13,134مانده تعهدات ضمانتنامه ها

میلیارد  ریال

میلیارد  ریال

میلیارد  ریال
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ب- خدمات ارزی :   

ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی و حواله های ارزی
اطالعات مربوط به ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی و حواله های ارزی در نمایه ۱۸ ارائه شده است.

نمایه 1۸ - ضمانت نامه ها , اعتبارات اسنادی و حواله های ارزی بانک پارسیان

شرح
درصد رشد۱3۹3۱3۹4۱3۹5

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

)27(1,8011,2911,4391,3662,09199545اعتبارات اسنادی  و بروات اسنادی

26193326478739235ضمانتنامه های ارزی صادره

3,9164,2255,4454,2518,1894,412504حواله های صادره

)30(4,0845,5022,0563,4693,0002,41646حواله های وارده

کاال 10,5942,7196,9091,2719,2271,304343حواله های ورودی 

 سرمایه گذاری های بلند مدت

گذاری بلندمدت بانک در سهام شرکت های فرعی و وابسته در پایان سال مالی به شرح نمایه ۱۹ است. سرمایه 

نمایه 19 - شرکت های فرعی و وابسته بانک پارسیان 

سهم بانک )درصد(سرمایه )میلیون ریال(نام شرکت

200,00080صرافی پارسیان

1,200,000100گروه داده پردازی

2,000,000100گروه مالی پارسیان

کیش 100100پارسیس 

50,000100صندوق قرض الحسنه پارسیان

 مقایسه بودجه و عملکرد 

بودجه و عملکرد بانک از حیث مجموع درآمدها و سود خالص در نمایه 2۰ مقایسه شده است. 

نمایه 20 - بودجه و عملکرد بانک پارسیان

مقایسه عملکرد و بودجهعملکردبودجهشرح

107.44%94,306,180101.323.627مجموع درآمدها

19.27%2,174,375418,901سود خالص

میلیون  دالر

میلیون  ریال
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کنابال کا   فاعم

 شاخص های مالی  

کارایــی مــورد بررســی قــرار  کــه عمومــًا بــرای تحلیــل ســود آوری و  در ایــن بخــش برخــی از مهــم تریــن شــاخص های اصلــی 
می گیــرد ارائــه شــده اســت.

رشد درآمدها :

در ســال ۱۳۹۵ مجمــوع درآمدهــای بانــک بالــغ بــر ۱۰۱,۳24 میلیــارد ریــال و درآمــد حاصــل از تســهیالت اعطایــی در 
کــه در حــدود 2/۳ و ۹/7 درصــد نســبت بــه ســال ۱۳۹4 رشــد داشــته اســت. رونــد  حــدود 7۱,۹77 میلیــارد ریــال بــوده 

مـــجموع درآمـــدها و درآمـــد تســهیالت اعـــطایی بانــک در ســه ســال اخـــیر در نمایه هــای 2۱ و 22 مالحظــه می شــود.

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

۷۶،۸۳۱

۹۹،۰۵۷ ۱۰۱،۳۲۴

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳

��� در آ�� ��

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳

۵۴۰۰۰

۵۶۰۰۰

۵۸۰۰۰

۶۰۰۰۰

۶۲۰۰۰

۶۴۰۰۰

۶۶۰۰۰

۶۸۰۰۰

۷۰۰۰۰

۷۲۰۰۰

۷۴۰۰۰

۶۱،۲۲۴

۶۵،۶۰۹

۷۱،۹۷۷

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳

در آ�� �����ت

۵۴۰۰۰

۵۶۰۰۰

۵۸۰۰۰

۶۰۰۰۰

۶۲۰۰۰

۶۴۰۰۰

۶۶۰۰۰

۶۸۰۰۰

۷۰۰۰۰

۷۲۰۰۰

۷۴۰۰۰

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳

نمایه 21 - جمع درآمدها

نمایه 22 - درآمد تسهیالت

میلیارد  ریال

میلیارد  ریال



24

سود پرداختی به سپرده گذاران :

ــیان تــالش نمــود بــا ارائــه خدمــات مناســب تر و معرفــی محصــوالت  گــذاران، بانــک پارسـ در پاســخ بــه اعتمــاد ســپرده 
جدیــد ضمــن حفــظ مشــتریان قدیمــی منابــع خــود را نیــز افزایــش دهد. در ســال ۱۳۹۵ ســود پرداختی به ســپرده گذاران 
بــا رشــدی معــادل 4/7 درصــد نســبت بــه ســال قبــل، بــه رقــم ۹۰،۵۸7 میلیــارد ریــال رســید. نمایــه 2۳ بیانـــگر ایــن رشــد 

در طــی ۳ ســال اخیــر اســت.  

نسبت هزینه های اداره عملیات به متوسط دارایی ها 

هزینه هــای اداری و عمومــی و مالــی اقــالم تشــکیل دهنــده هزینه هــای اداره عملیــات می باشــند، نســبت هزینه هــای 
اداره عملیــات بــه متوســط دارایی هــا در نمــودار زیــر بــرای ســال های ۱۳۹۳ الــی ۱۳۹۵ نشــان داده شــده اســت.    

۰

۱۰۰۰۰
۲۰۰۰۰

۳۰۰۰۰
۴۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۷۰۰۰۰
۸۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۶۷,۸۵۱

۸۶,۴۴۹
۹۰,۵۸۷

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳

��د ��دا��� �� ���ده ��اران

۰

۱۰۰۰۰
۲۰۰۰۰

۳۰۰۰۰
۴۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۷۰۰۰۰
۸۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳

۰٫۰

۰٫۲

۰٫۴

۰٫۶

۰٫۸

۱٫۰

۱٫۲

۰٫۸۷

۱٫۱۳

۰٫۸۹

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳

����� ��ی اداره �����ت �� ����� دارا�� ��

۰٫۰

۰٫۲

۰٫۴

۰٫۶

۰٫۸

۱٫۰

۱٫۲

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳

نمایه 23 - سود پرداختی به سپرده گذاران

نمایه 2۴ -  هزینه های اداره عملیات به متوسط دارایی

میلیارد  ریال
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کنابال کا   فاعم

نسبت هزینه های اداره عملیات به مجموع درآمدها

کارایــی و مدیریــت هزینــه هــا اســت. بــه عبــارت دیگــر افزایــش درآمدهــا بــه بهــای افزایــش بیــش از  ایــن نســبت بیانگــر 
کــه در ســال های اخیــر نســبت مذکــور  حــد هزینه هــای عملیاتــی نبایــد صــورت پذیــرد. در نمایــه 2۵ مالحظــه میشــود 
گردیــده اســت. شــایان ذکــر اســت مجمــوع درآمدهــای بانــک شــامل درآمدهــای مشــاع و غیــر  بــه نحــو مطلوبــی حفــظ 

ــد.  ــاع می باش مش

نسبت هزینه های اداره عملیات به مجموع هزینه ها

مجمــوع هزینه هــا شــامل هزینه هــای اداره عملیــات، ســهم ســود ســپرده گذاران و هزینــه ذخیــره تســهیالت اســت، 
ــوب،  ــد مطل ــبت را در ح ــن نس ــت ای ــته اس ــی توانس ــرایط محیط ــه ش ــه ب ــا توج ــک ب ــه بان ک ــت  ــر آن اس ــر بیانگ ــه زی نمای

ــد. حفــظ نمای

۶٫۶

۷٫۹

۶٫۷

����� ��ی اداره �����ت �� ����ع ����� ��

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳

درصد

درصد نمایه 25 -  هزینه های اداره عملیات به مجموع درآمدها  

نمایه 26 -  هزینه های اداره عملیات به مجموع هزینه ها 

۵٫۸

۶٫۹

۶

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳

����� ��ی اداره �����ت �� ����ع در آ�� ��

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳
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نسبت کفایت سرمایه

کلیــدی در ارزیابــی  کفایــت ســرمایه یکــی از شــاخصهای  در صنعــت بانکــداری و بــه لحــاظ مقــررات بانکــی، نســبت 
ســالمت مالــی بانــک محســوب می شــود. نســبت مذکــور از تقســیم ســرمایه پایــه بــه دارایی هــای مـــوزون شــده بر حســب 
گردیــده اســت.  کفایــت ســرمایه ۸ درصــد اعــالم  ضرایــب ریســک، بــه دســت می آیــد. در حــال حاضــر حداقــل نســبت 
کفایت  عــالوه بــر ســرمایه قانونــی و خــط مشــی تقســیم ســـود بانــک، مدیریــت دارایی هــا )تخصیص منابــع( نیز بر نســبت 
ســرمایه بانــک تاثیــر دارد. مدیریــت بانــک همــواره خــط مشــی تعــادل بیــن ســطح ریســک و ســودآوری دارایی هــا را در 

کفایــت ســرمایه در پایــان ســال های ۱۳۹۳ تــا ۱۳۹۵ را نشــان می دهــد.     نظــر داشــته اســت. نمایــه 27 رونــد نســبت 

۷٫۱

۷٫۹

۸٫۱

������ ����� ����

۶٫۶

۶٫۸

۷٫۰

۷٫۲

۷٫۴

۷٫۶

۷٫۸

۸٫۰

۸٫۲

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳

سرانه سپرده ها و تسهیالت اعطایی هر شعبه

در نمایه 2۸ روند افزایش شعب طی سه سال اخیر مشاهده می شود.

نمایه 2۸ -تعداد شعب بانک طی سال های 1393 الی 1395         

۱3۹3۱3۹4۱3۹5شرح

164164170شعب تهران

128128132شعب شهرستان  ها

111شعب منطقه آزاد

کشور 111شعب خارج از 
294294304جمع

کفایت سرمایه  نمایه 27 -  نسبت 

درصد

لوـا سـ ـصف
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کنابال کا   فاعم

متوســط ســرانه جــذب ســپرده های هــر شــعبه در پایــان ســال ۱۳۹۵ بالــغ بــر 2,۱47 میلیــارد ریــال و هــم چنیــن متوســط 
ســرانه شــعب در اعطــای تســهیالت ۱,۵۱۸ میلیــارد ریــال می باشــد.

در نمایه های 2۹ و ۳۰ سرانه سپرده ها و تسهیالت اعطایی هر شعبه به تفکیک نشان داده شده است.

۱،۷۳۷

۲،۰۰۰
۲،۱۴۷

����� ���ده ��ی ��ب ��ه در �� ����

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳

۱،۱۸۴

۱،۳۹۶
۱،۵۱۸

����� �����ت ا����� �� ����

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۶۰۰

۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳

نمایه 29 -  متوسط سپرده های جذب شده در هر شعبه

نمایه 30 -  متوسط تسهیالت اعطالیی هر شعبه

میلیارد  ریال

میلیارد  ریال



28

کلیات طرح های بانک برای سال 139۶
 افزایش سطح همکاری با صندوق توسعه ملی )ارزی و ریالی(.۱1

گسترش شبکه شعب.21
ک تملیکی مازاد.۳1 مدیریت موثر دارایی ها و خروج دارایی های غیر مولد اعم از فروش و امال
پذیرش شرکت های تابعه بانک پارسیان در بورس اوراق بهادار.41
ایجاد سامانه رتبه بندی مشتریان اعتباری در بانک پارسیان.۵1
طراحی مدل اقتصاد مقاومتی )تاب آوری( بانک پارسیان.61
طراحی و اجرای سواپ اسالمی در صنعت بانکداری اسالمی.71
کوچک و متوسط.۸1 کار بانکداری بنگاه های  کسب و  طراحی مدل 
راه اندازی واحد صدای پارسیان.۹1

شناسایی و توسعه ابزارهای اطالع رسانی بارویکرد استفاده از ابزارهای جدید.۱۰1
تدوین و تصویب سیاست های مسئولیت اجتماعی بانک.۱۱1

مدل سازی، تدوین فرآیندها و ارتقاء شیوه ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی.۱21
پیاده سازی و ارائه زیر ساخت برای شتاب دهنده ها و فین تک ها.۱۳1
توسعه زیر ساخت مشتریان ارزنده )سامانه پارس(.۱41
کارت اعتباری بین المللی.۱۵1 امضای قرارداد به منظور ارائه 
بازنگری و یکسان سازی فرآیند محصوالت و خدمات از نگاه مشتریان.۱61

 نظام راهبری بانک

 هیأت مدیره و مدیر عامل 

در تاریــخ ۱۳۹۵/۱۰/27 مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده تشــکیل و اعضــای هیــأت مدیــره بــه شــرح ذیــل 
انتخــاب شــدند.

نمایه 31- اعضای هیأت مدیره بانک پارسیان

موظف / غیرموظفسمتاعضای هیئت مدیره

غیرموظفرئیس هیأت مدیر ههاشم یکه زارع

غیرموظفنایب رئیس هیأت مدیرهعارف نوروزی

موظفعضو هیأت مدیرهعباس خسروانی

غیرموظفعضو هیأت مدیرهجواد شکرخواه

موظفعضو هیأت مدیرهسیدحسام شمس عالم

غیرموظفعضو هیأت مدیرهحجت اله صیدی

موظفعضو هیأت مدیره و مدیر عاملکورش پرویزیان

لوـا سـ ـصف
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کنابال کا   فاعم

  نمودار سازمانی بانک  

گردیده است. آخرین نمودار سازمانی در نمایه شماره ۳2 ارائه 

حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

خ ۱۳۹۵/۰4/۳۱ اشــخاص زیــر بــه مــدت یک ســال بــه عنــوان  بــه موجــب مصوبــه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــور
گردیدنــد:  حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی  بانــک انتخــاب 

 موسسه حسابرسی دایا رهیافتحسابرس مستقل و بازرس اصلی 

 موسسه حسابرسی دش و همکارانبازرس علی البدل

���ت ����ه

������ آ��زش
 و ����� دا��

���� آ��زش و ������ت �����اری ا����

������ ��آوری و ������ت
 �����اری ا����

����� ������

������ �����ی
و و��ل ������ت

اداره ���رزه �� �������

������ ������ ��ی ا����� و ا��ر ر����

������ ا��ر �������

������ روا�� �����

������ ��زر�� و ���رت

���� ����

���� ���م ���� ����

����� ���� ا������ت

����� ر���

������ ر��� و �����

����� ����� و ���رزه �� �������

����� ������� و ����ل ��ی دا���

������ ������� دا���

���و�� ���� و 
������ ��اری �� ���و�� ا����ری���و�� ا��ا�����و�� ��� ا����

و �����اری �����
���و�� ���وری 

ا����ت
���و�� ����� 

و و��ل ������ت
���و�� 

��ح و ������

�������� ������

������ ا��ر ���

اداره را���� ��� و 
���د

 ���� ������
و ��ار���ی

 ������ ��ا�� داری

 ،�� ���� ������
����� و ������ ��اری

������ ا��ر  ��� ا����

������ �����ت ارزی

 ��� ������
��رج از ���ر

������ ا����رات

������ �����اری �����

������ ��م ا��ار

 ��� ������
ا��ار و ����

اداره ����� 
���وری ا����ت

اداره ا���� ���وری 
ا����ت

������ ��ز��ن �� 
و روش ��

������ ������ ر��ی، 
������ت و ����� ��زار
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اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با پولشویی

�����اران

����

��ر���ن

���ده ��اران

۲٫۴۸ ٪

۴٫۷۷ ٪

۳٫۳۵ ٪

۸۹٫۴۰٪

آثار اقتصادی و اجتماعی فعالیت های بانک
ــال  ــارد ری ــرای ذینفعــان مختلــف معــادل ۹۹,2۱۸ میلی کل ارزش ایجــاد شــده از فعالیت هــای بانــک در ســال ۱۳۹۵، ب
کــه نحــوه توزیــع آن در نمایــه ۳۳ ارائــه می شــود. از مجمــوع ایــن ارزش ۸۹/4۰ درصــد بــه ســپرده گذاران،۳/۳۵  اســت 
کارکنـــان،2/4۸ درصـــد برای ســهامداران و رشــد بانک )شــامل ســهم ســود ســهامداران، ســود تقســیم نشده،  درصد به 

ک( و 4/77 درصــد بــه ســایر ذینفعــان تخصیــص یافتــه اســت. اندوخته هــا و ذخیــره تســهیالت و اســتهال

نمایه 33 - توزیع ارزش ایجاد شده بانک پارسیان بین ذینفعان در سال 1395

◄ تکمیــل و تصحیــح ادواری و مســتمر اطالعــات مشــتریان )کــد ملــی اشــخاص حقیقی/شناســه  
ملــی اشــخاص حقوقی/شناســه اتبــاع خارجــی(

◄ کــردن هــر چــه بیشــتر قوانیــن و مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی در   تــالش در راســتای نهادینــه 
واحدهــای صــف و ســتاد از طریــق صــدور دســتورالعمل ها و بخشــنامه های داخلــی و نظــارت 

بــر حســن اجــرای آن 
◄ راه انــدازی ســامانه ســاها و ســامانه احــراز هویــت ســازمان ثبــت احــوال در بانــک و ایجــاد بســتر  

کدپســتی مناســب جهــت راه انــدازی ســامانه اســتعالم 
◄ استقرار و پیاده سازی نرم افزار مبارزه با پولشویی  
◄ گزارش هــای مرتبــط بــا هرگونــه عملیــات بانکــی مشــکوک بــه   جمــع آوری، تهیــه و پایــش مســتمر 

پولشــویی و معامــالت نقــدی بیــش از ســقف مقــرر و راه انــدازی آزمایشــی ســامانه الکترونیکــی 
گزارش هــای CTR؛  تجمیــع 

◄ اعتــالی ســطح دانــش همــکاران و مشــتریان در زمینــه مبــارزه بــا پولشــویی از طریــق تدریــس در  
ج مطالــب متعــدد در هفتــه نامــه پارســیان، تهیــه بروشــور مبــارزه بــا  دوره هــای بــدو خدمــت،در

پولشــویی، شــرکت در دوره های آموزشــی، ســمینارها و...  
◄ همــکاری موثــر بــه منظــور ایجــاد قابلیت هــای مــورد نظــر بانــک مرکــزی و شــورای عالــی مبــارزه  

بــا پولشــویی در سیســتم های نــرم افــزاری بانــک؛

لوـا سـ ـصف
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کنابال کا   فاعم

آموزش و توسعه منابع انسانی بانک

کارکنان بانک به شرح نمایه های شماره ۳4 و ۳۵ می باشد. کارکنان و عملکرد آموزشی  ترکیب جنسیتی و تحصیالتی 

کارکنان بر حسب جنسیت و تحصیالت  نمایه 3۴ - ترکیب 

جمعزنمردشرح

2,7111,3364,047تحصیالت دانشگاهی

29012302دیپلم
3,0011,3484,34۹جمع

نمایه 35 - عملکرد آموزش بانک پارسیان در سال های 1393 الی 1395

کل پرسنلسال  کنندگان در دورهتعداد  سرانه آموزشساعات آموزشی) نفر ساعت (تعداد دورهتعداد شرکت 

۱3۹34,48611,005359138,15530.80

۱3۹44,40510,804591139,23731.61

۱3۹54,34913,965581126,55629.10

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
کــه ســود متعلــق بــه ســهامداران  در مجمــع عمومــی ۱۳۹۵/۰4/۳۱ تقســیم ســود بــرای هــر ســهم ۵۰ ریــال تصویــب شــد 
کوتاهــی پــس از برگــزاری مجمــع پرداخــت و طبــق توافــق بانــک مرکــزی ســهم ســهامداران عمــده  حقیقــی در فاصلــه 

گردیــد.  بعنــوان مطالبــات ســهامداران جهــت افزایــش ســرمایه آتــی منظــور 

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود 
ــه  ــاد ۱۳4، ۱4۰،24۰ و 24۱ الیح ــه مف ــت ب ــا عنای ــرکت و ب ــنامه ش ج در اساس ــدر ــررات من ــه مق ــه ب ــا توج ــره ب ــأت مدی هی
اصــالح قســمتی از قانــون تجــارت مصــوب 24 اســفند ۱۳47 تقســیم ســود قابــل تخصیــص را بــه صــورت نمایــه ۳6 

پیشــنهاد می  نمایــد:

نمایه 3۶ - پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

بانکگروهشرح

4,441419خالص سود جاری

کسر سهم اقلیت( 2,4413,483سود قابل تخصیص )گروه به 

تخصیص سود:

66663اندوخته قانونی )15% سود خالص(

898اندوخته احتیاطی )2% سود خالص(

4242سود سهام پیشنهادی

میلیارد  ریال


