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بهنامدانـــایدادگــر

بانک پارسیان سازمان شـکوهمند و پرافتخاری است که امروز در ذهن ایرانیـان جایگاه رفیع و اهتمام برانگیزی دارد.
ــد و  ــی و ســخت کوشــی همــکاران توانمن ــر باورمنــدی،  همدل ــه ب ــا تکی ــه پشــتوانه اعتمــاد وهمراهــی شــما و ب ــا ب م
متخصــص خویــش، پــا بــه عرصــه هــای بــزرگ خدمــت گذاشــته و در گســتره ملــی، همــدوش دولــت محتــرم و همســوی 
ملــت، همــراه و هــم پیمــان ایرانیــان بــوده ایــم. هــم میهنــان بســیاری هــرروزه آســایش و اطمینــان را بــه یــاری خدمــات 
بانــک پارســیان تجربــه مــی کننــد؛ بانکــی کــه بــه مفهــوم دیرینــه خدمــت، رنگی نــو و تصویری پرشــکوه بخشــیده اســت.

اکنــون کارنامــه خدمــت رســانی خــود در هفدهمیــن ســالگرد بانــک را در شــرایطی بــا شــما ســهامداران ارجمنــد مرور 
مــی کنیــم کــه ســاماندهی مدبرانــه بــزرگ تریــن موسســه اعتبــاری غیــر مجــاز کشــور ، اجــرای موفــق طــرح هــای 
بــزرگ ســازمانی بــا محوریــت تمرکــز در وصــول مطالبــات معــوق و بازگشــت آن بــه چرخــه مالــی، گســترش زنجیــره 
خدمــات شــعب بــا سیاســت امــکان ســنجی وگشــایش شــعب جدیــد در اســتان هــای گوناگــون کشــور، ســرمایه گــذاری 
در پــروژه هــای بــزرگ معدنــی و نفتــی کشــور بــا محوریــت اســتخراج نفــت، احــداث پاالیشــگاه هــای نفتــی و گازی، طرح 
اســتحصال از معــادن ســنگ و کنســانتره بــا هــدف غنــا بخشــیدن بــر ظرفیــت هــای نهفتــه معدنــی ایــران، تامیــن 
مالــی مجتمــع هــای بــزرگ و اســتراتژیک تولیــد فــوالد کشــور، کمــک بــه توســعه نــاوگان هوایــی، ریلــی و زمینــی، 
حمایــت هدفمنــد از شــرکت هــای دانــش بنیــان، کســب و کارهــای اســتارت آپــی و فیــن تــک هــا و اندیشــیدن 
ســازوکارهای هوشــمندانه در پیشــبرد تجــارت بیــن الملــل تنهــا گوشــه ای از دســتاوردهای بانــک پارســیان در ســال 
گذشــته بــوده اســت . کســب رتبــه چهــارم در میــان ۱00 شــرکت برتــر کشــور و رتبــه دوم میــان تمــام بانــک هــا 
بــر اســاس عملکــرد شــاخص فــروش، دررتبــه بنــدی ســال ۱۳۹۶ ســازمان مدیریــت صنعتــی، گویــای عــزم جــدی 

مــا در نیــل بــه اهــداف عالــی بانــک پارســیان دارد. 
مــا در بانــک پارســیان برآنیــم کــه بــا نــوآوری در کســب و کار و ارائــه روزآمدتریــن و بهتریــن راه حــل هــا و ارزش - آفرینی 
هرچــه بیشــتر بــرای تمامــی ذینفعــان ، بــا تکیه بــر نیروی انســانی متعهــد و متخصص و همچنیــن به کارگیــری فــن آوری روز 
در ســطح اســتانداردهای جهانــی، نبــض نــوآوری و کســب و کار را بــه دســت گرفتــه و با خلــق زنجیــره ارزش خدمات گســترده 

و حرفــه ای همــواره بــرای ایــران و ایرانیــان و ســهامداران نیــک اندیــش خویــش افتخــار آفرین باشــیم . 

هيأتمديره

معــرفی بانــک5 فصــل اول

هاشـم يکـه زارع
رییس هیأت مـدیره

کوروش پرويزيـان
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

جواد شکرخواه
عضو هیأت مدیره

عباس خسروانی
عضو هیأت مدیره

سيدحسام شمس عالم
عضو هیأت مدیره

عارف نوروزی
نایب رییس هیأت مدیره
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مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام
بانکپارسيان)سهاميعام(

ــازار اوراق   در اجــراي مفــاد مــاده 2۳2 اصالحیــه قانــون تجــارت , مصــوب اســفند مــاه ۱۳47 و مــاده 45 قانــون ب
بهــادار بدینوســیله گــزارش دربــاره فعالیــت و وضــع عمومــي بانــک بــراي ســال مالــي منتهــي بــه ۱۳۹6/۱2/2۹ بــر 

ــه شــرح ذیــل تقدیــم مي گــردد. پایــه ســوابق، مــدارک و اطالعــات موجــود تهیــه و ب
گــزارش حاضــر مبتنــي بــر اطالعــات ارائــه شــده در صورتهــاي مالــي بــوده و اطالعاتــي را در خصــوص وضــع عمومــي 

بانــک و عملکــرد هیــأت مدیــره فراهــم مــي آورد.  
بــه نظــر اینجانبــان اطالعــات منــدرج در ایــن گــزارش کــه دربــاره عملیــات و وضــع عمومــي بانــک مــي باشــد، بــا 
تاکیــد بــر ارائــه منصفانــه نتایــج عملکــرد هیــأت مدیــره و در جهــت حفــظ منافــع بانــک و انطبــاق بــا مقــررات قانوني 
و اساســنامه بانــک تهیــه و ارائــه گردیــده اســت. ایــن اطالعــات هماهنــگ بــا واقعیــت هــاي موجــود بــوده و اثــرات 
آنهــا در آینــده تــا حــدي کــه در موقعیــت فعلــي مــي تــوان پیــش بینــي نمــود، بــه نحــو درســت و کافــي در ایــن 
گــزارش ارائــه گردیــده و هیــچ موضوعــي کــه عــدم آگاهــي از آن موجــب گمراهــي اســتفاده کنندگان مــي شــود، از 

گــزارش حــذف نگردیــده و در ۱۳۹7/04/۱4بــه تاییــد هیــأت مدیــره رســیده اســت. 

موظف/غيرموظفسمتاعضايهيئتمديره

غيرموظفرئيسهيأتمديرههاشميکهزارع

غيرموظفنايبرئيسهيأتمديرهعارفنوروزي

موظفعضوهيأتمديرهعباسخسروانی

غيرموظفعضوهيأتمديرهجوادشکرخواه

موظفعضوهيأتمديرهسيدحسامشمسعالم

موظفمديرعاملکوروشپرويزيان

عملـــکردمالی9 فصــل چهـــارم

معــرفیبانـــک
فصل اول

Section One

Parsian Bank introduction
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گزيدهاطالعات

139413951396شرح

الف(اطالعاتعملکردماليطيدوره

۹۹,057101,۳2412۹,۹۶8جمع درآمد هاي بانک

171,4872۳۹,۳۶۶۳0۹,801جمع درآمدهاي گروه پارسیان ) تلفیقي (

۹04)507(۹81سود عملیاتي بانک

۹04)507(۹81سود خالص - پس از کسر مالیات

ب(اطالعاتوضعيتماليبانکدرپاياندوره

۶54,۹7870۹,57۶۹0۹,۹5۶جمع داراییها

۶18,811۶75,105874,۶22جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری 

2۳,7۶02۳,7۶02۳,7۶0سرمایه ثبت شده

۳۶,1۶۶۳4,471۳5,۳۳۳جمع حقوق صاحبان سهام

ج(نرخبازده)درصد(:

0/11)0/07(0/1۶نرخ بازده داراییها )1 (

2/5۹)1/4۳(۳/05نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  ) 2(

د(اطالعاتمربوطبههرسهم:

2۳,7۶02۳,7۶02۳,7۶0تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع ) میلیون سهم (

۳0۶12051اولین پیش بیني سود هر سهم- ریال

)20(۹2۳0آخرین پیش بیني سود هر سهم - ریال

۳8*)21(۶4سود واقعي هر سهم - ریال

11541,145۹77آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش  - ریال)۳(

1,5221,4۹01,487ارزش دفتري هر سهم براساس تعدا د سهام در تاریخ مجمع - ریال

12/5۳8/248/۹نسبت قیمت به درآمد واقعي هر سهم  - مرتبه) 4(

ه(سايراطالعات:

4,4054,۳4۹4,2۶۹تعداد کارکنان - نفر )پایان سال(

*پیشنهاد هیأت مدیره )طبق ماده ۹0 قانون تجارت(                                                                                                                                                    
1( نرخ بازده دارایي ها = سود خالص / متوسط جمع داراییهاي ابتدا و انتهاي سال 

2( نرخ بازده حقوق صاحبان سهام = سود خالص / متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهاي سال

۳( منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ 1۳۹7/04/14 مي باشد.

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

معــرفی بانــک11 فصــل اول

تاريخچه 
بانــک پارســیان بــه اســتناد مــاده 98 قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي جمهــوري اســالمي 
ایــران مصــوب 1379/01/17، مــاده واحــده قانــون اجــازه تاســیس بانکهــاي غیردولتــي مصــوب 1379/01/21 و ســایر 
مقــررات مربوطــه طــي شــماره 178028 در تاریــخ 1380/06/15 در اداره ثبــت شــرکتها و مالکیــت صنعتــي تهــران 

بــه ثبــت رســید.
مجــوز عملیــات بانکــي بــه شــماره 2348/هـــ مــورخ 1380/06/26 از بانــک مرکــزي جمهوري اســالمي ایــران دریافت 

گردیــد و فعالیت هــاي بانکــي از تاریــخ 1380/11/12 بــا افتتــاح چهــار شــعبه در تهــران آغــاز شــد.
ــران  ــادار ته ــورس اوراق به ــرکت در ب ــن ش ــد و یکمی ــوان چهارص ــه عن ــیان ب ــک پارس ــخ 1383/08/04 بان در تاری

ــت. ــام پذیرف ــک انج ــهام بان ــر روي س ــتد ب ــن داد و س ــخ 1383/09/10 اولی ــد و در تاری ــه ش پذیرفت
مرکــز اصلــي بانــک در تهــران، شــهرک قــدس ) غــرب (، بلــوار فرحــزادي، خیابــان زرافشــان غربــي، شــماره 4 واقــع 

اســت.

موضوع فعاليت 
بــر اســاس مفــاد اساســنامه، فعالیت هــاي بانــک پارســیان شــامل انجــام کلیــه عملیــات و معامــالت بانکــی، بازرگانــي 

و خدماتــي اســت کــه بــه موجــب قوانیــن و مقــررات بــراي بانک هــا مجــاز مــي باشــد.

سرمايه ثبت شده 
آخریــن ســرمایه قانونــي بانــک کــه در تاریــخ تهیــه ایــن گــزارش تشــریفات قانونــي ثبــت آن در اداره ثبــت شــرکت ها 
و موسســات غیــر تجــاري مبلــغ 23,760 میلیــارد ریــال )منقســم بــه 23 میلیــارد و هفتصــد و شــصت میلیــون ســهم 
ــه 1  ــون در نمای ــدو تاســیس تاکن ــک از ب ــي بان ــرات ســرمایه قانون ــي( مي باشــد. تغیی ــزار ریال ــام یک ه ــا ن ــادي ب ع

نشــان داده شــده اســت.
نمايه 1 - تغييرات سرمايه ثبت شده بانک پارسيان

محل تامينمبلغ سرمايه پس از افزايشمبلغ افزايشتاريخ ثبتتاريخ مجمع

آورده نقدي1380/06/15310310بدو تاسیس

سود انباشته1382/04/101382/07/1231341

آورده نقدي ) فروش با صرف( 1382/12/271383/03/161,6592,000

آورده نقدي1384/04/091384/09/023,0005,000

آورده نقدي و مطالبات1386/04/251387/03/221,0006,000

آورده نقدي و مطالبات1386/04/251387/09/101,5007,500

آورده نقدي و مطالبات1388/10/141389/03/261,5009,000

آورده نقدي و مطالبات1388/10/141389/10/152,00011,000

آورده نقدي و مطالبات1390/02/191391/02/272,20013,200

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

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

ميليارد ريـال



معرفی بانک7 فصــل اول معــرفی بانــک11 فصــل اول

تاريخچه 
بانــک پارســیان بــه اســتناد مــاده 98 قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي جمهــوري اســالمي 
ایــران مصــوب 1379/01/17، مــاده واحــده قانــون اجــازه تاســیس بانکهــاي غیردولتــي مصــوب 1379/01/21 و ســایر 
مقــررات مربوطــه طــي شــماره 178028 در تاریــخ 1380/06/15 در اداره ثبــت شــرکتها و مالکیــت صنعتــي تهــران 

بــه ثبــت رســید.
مجــوز عملیــات بانکــي بــه شــماره 2348/هـــ مــورخ 1380/06/26 از بانــک مرکــزي جمهوري اســالمي ایــران دریافت 

گردیــد و فعالیت هــاي بانکــي از تاریــخ 1380/11/12 بــا افتتــاح چهــار شــعبه در تهــران آغــاز شــد.
ــران  ــادار ته ــورس اوراق به ــرکت در ب ــن ش ــد و یکمی ــوان چهارص ــه عن ــیان ب ــک پارس ــخ 1383/08/04 بان در تاری

ــت. ــام پذیرف ــک انج ــهام بان ــر روي س ــتد ب ــن داد و س ــخ 1383/09/10 اولی ــد و در تاری ــه ش پذیرفت
مرکــز اصلــي بانــک در تهــران، شــهرک قــدس ) غــرب (، بلــوار فرحــزادي، خیابــان زرافشــان غربــي، شــماره 4 واقــع 

اســت.

موضوع فعاليت 
بــر اســاس مفــاد اساســنامه، فعالیت هــاي بانــک پارســیان شــامل انجــام کلیــه عملیــات و معامــالت بانکــی، بازرگانــي 

و خدماتــي اســت کــه بــه موجــب قوانیــن و مقــررات بــراي بانک هــا مجــاز مــي باشــد.

سرمايه ثبت شده 
آخریــن ســرمایه قانونــي بانــک کــه در تاریــخ تهیــه ایــن گــزارش تشــریفات قانونــي ثبــت آن در اداره ثبــت شــرکت ها 
و موسســات غیــر تجــاري مبلــغ 23,760 میلیــارد ریــال )منقســم بــه 23 میلیــارد و هفتصــد و شــصت میلیــون ســهم 
ــه 1  ــون در نمای ــدو تاســیس تاکن ــک از ب ــي بان ــرات ســرمایه قانون ــي( مي باشــد. تغیی ــزار ریال ــام یک ه ــا ن ــادي ب ع

نشــان داده شــده اســت.
نمايه 1 - تغييرات سرمايه ثبت شده بانک پارسيان

محل تامينمبلغ سرمايه پس از افزايشمبلغ افزايشتاريخ ثبتتاريخ مجمع

آورده نقدي1380/06/15310310بدو تاسیس

سود انباشته1382/04/101382/07/1231341

آورده نقدي ) فروش با صرف( 1382/12/271383/03/161,6592,000

آورده نقدي1384/04/091384/09/023,0005,000

آورده نقدي و مطالبات1386/04/251387/03/221,0006,000

آورده نقدي و مطالبات1386/04/251387/09/101,5007,500

آورده نقدي و مطالبات1388/10/141389/03/261,5009,000

آورده نقدي و مطالبات1388/10/141389/10/152,00011,000

آورده نقدي و مطالبات1390/02/191391/02/272,20013,200

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

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

ميليارد ريـال
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گزارش سـاالنه 1۳۹۶

سهامداران
در پایــان ســال 1۳۹۶، تعــداد ســهامداران بانــک بالــغ75,522   نفــر شــخص حقیقــي و حقوقــي اســت کــه ترکیــب آن در 

نمایــه 2 ارائــه شــده اســت. 
نمايه2–ترکيبسهامدارانبانکپارسياندرپايانسال1396

درصدسهامنسبتبهکلسهامتعدادسهام)ميليونسهم(تعدادسهامدارانگروهسهامدار

75,2۶۶۳,8151۶اشخاص حقیقی

25۶1۹,۹4584اشخاص حقوقی

75,52223,760100جمع

همچنیــن ســهامداران داراي مالکیــت بیــش از 1% ســهام شــرکت در پایــان ســال مالــي منتهــي بــه1۳۹۶/12/2۹ بــه 
شــرح نمایــه ۳ مــي باشــند.

نمايه3–سهامدارانعمدهبانکدر1396/12/29

نامسهامدار
1396/12/291395/12/30

درصدسهامتعدادسهمدرصدسهامتعدادسهم
 8.2۹  1,۹70,18۶,442  8.2۹  1,۹70,18۶,442 شرکت گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو)سهامی عام(

 8.10  1,۹24,5۶۹,278  8.15  1,۹۳۶,5۶۹,278 شرکت سرمایه گذاری تدبیر )سهامی خاص(
 5.74  1,۳۶4,۶80,۳02  5.74  1,۳۶4,۶80,۳02 شرکت سرمایه گذاری سمند )سهامی خاص(

 5.00  1,187,085,7۶۶  5.00  1,187,085,7۶۶ شرکت مهرآفرینان دوران
 4.۹۹  1,18۶,052,85۳  4.۹۹  1,18۶,052,85۳ شرکت توسعه اقتصادآینده سازان

 4.۹7  1,181,57۳,871  4.۹7  1,181,57۳,871 موسسه رفاه وتامین آتیه امید
 4.۹2  1,170,000,000  4.۹2  1,170,000,000 شرکت تک آوران شرق

 4.81  1,142,181,۶۶۶  4.81  1,142,181,۶۶۶ شرکت ایده گستردوراندیش
 4.75  1,12۹,00۶,510  4.75  1,12۹,00۶,510 شرکت توسعه اقتصادفردا

 4.71  1,118,۶7۳,72۹  4.71  1,118,۶7۳,72۹ شرکت کشاورزي مدبرکشت توس
 ۳.28  77۹,742,247  ۳.28  77۹,742,247 شرکت بازرگاني پاسادداناایرانیان

 ۳.27  778,01۳,10۶  ۳.27  778,01۳,10۶ شرکت نگارنصرسهم
 2.۶8  ۶۳7,50۳,۶۶۹  2.۶8  ۶۳7,50۳,۶۶۹ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو

 2.10  4۹8,4۶۳,58۶  2.1۶  512,4۶۳,58۶ شرکت سرمایه گذاري پویا
 2.05  488,151,۶0۹  2.05  488,151,۶0۹ شرکت طراحي مهندسي خودروقشم

 1.77  420,۶۶۳,101  1.77  420,۶۶۳,101 شرکت تام ایران خودرو
 1.۳۶  ۳22,800,742  1.۳۶  ۳22,800,742 شرکت ایران وشرق

 1.15  274,057,780  1.15  274,057,780 شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوری
 1.14  271,242,۳07  1.14  271,242,۳07 شرکت تهیه وتوزیع قطعات ولوازم یدکي

 1.08  255,718,8۹۶  1.08  255,718,8۹۶ شرکت تولیدي نیرومحرکه
 1.0۳  245,4۹4,7۳۹  1.0۳  245,4۹4,7۳۹ شرکت تولیدمحورخودرو

 1.02  241,8۶2,071  1.02  241,8۶2,071 شرکت تحقیق ،طراحي وتولیدموتورایران خودرو
 21.77  5,172,275,7۳0  21.۶۶  5,14۶,275,7۳0 سایر
23,760,000,00010023,760,000,000100.00جمع

معــرفی بانــک13 فصــل اول

عملکرد بانک پارسيان در بازار سرمايه

وضعيت معامالت و قيمت سهام

وضعیت معامالتي سهام شرکت طي 3 سال اخیر به شرح نمایه زیر مي باشد:

نمايه4-  وضعيت معامالت و قيمت سهام

ارزش سهام معامله تعداد سهام معامله شدهسال
شده )ميليون ريال(

تعداد 
روزهاي باز 
بودن نماد

تعداد  
روزهايي که 
نماد معامله 
شده است

پايان سال مالي

ارزش بازار
)ميليون ريال(

قيمت سهم
)ريال(

سرمايه
)ميليون ريال(

1394861,702,1381,303,43513113135,307,360,0001,48623,760,000
1395557,589,092691,74813213227,205,200,0001,14523,760,000
139656,615,65657,9944424,116,400,0001,01523,760,000

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

بيانيه ماموريت بانک پارسيان
ماموریــت مــا ایــن اســت کــه از طریــق نــوآوری در مدل هــای کســب و کار و ارائــه خدمــات جامــع مالــی، ارزش پایــدار 

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

ارزش های سازمانی بانک پارسيان

• مشتری محوری: هدف اصلی ما، ارائه خدمات متناسب با نیازهای مالی مشتریان است.
• شــفافيت و راســتگويی: مــا بــا ذی نفعــان خــود )مشــتریان، ســهامداران، کارمنــدان، دولــت و جامعــه( 

رفتــاری صادقانــه خواهیــم داشــت و شــفافیت را در عملکــرد خــود رعایــت می نماییــم.
• مســئوليت پذيری و پاســخگويی: مــا در خصــوص تمامــی تعهــدات، ادعاهــا و جنبه هــای عملکــردی 

خــود مســئوالنه عمــل می کنیــم و پاســخگو هســتیم.
• خالقيت و نوآوری: ما به خالقیت اعتقاد داریم و نوآوری در خدمات را الزمه بقا می دانیم.

• رازداری و امانت داری: اطالعات خصوصی مشتریان نزد ما امانت است و درحفظ آن رازدار هستیم.
ــتاندارد را  ــان و اس ــات قابل اطمین ــه خدم ــواره ارائ ــا هم ــری: م ــاد و اطمينان پذي ــت اعتم • قابلي

ــت. ــمند اس ــا ارزش ــرای م ــتریان ب ــاد مش ــم و اعتم ــرار می دهی ــر ق مدنظ
• قانون مداری: احترام و پایبندی به قوانین و مقررات کشور، سرلوحه کار ما قرار دارد.

• توانمندسازی: ما معتقدیم که توانمندسازی کارکنان مهم ترین عامل در ارائه خدمات حرفه ای است



معرفی بانک9 فصــل اول معــرفی بانــک13 فصــل اول

عملکرد بانک پارسيان در بازار سرمايه

وضعيت معامالت و قيمت سهام

وضعیت معامالتي سهام شرکت طي 3 سال اخیر به شرح نمایه زیر مي باشد:

نمايه4-  وضعيت معامالت و قيمت سهام

ارزش سهام معامله تعداد سهام معامله شدهسال
شده )ميليون ريال(

تعداد 
روزهاي باز 
بودن نماد

تعداد  
روزهايي که 
نماد معامله 
شده است

پايان سال مالي

ارزش بازار
)ميليون ريال(

قيمت سهم
)ريال(

سرمايه
)ميليون ريال(

1394861,702,1381,303,43513113135,307,360,0001,48623,760,000
1395557,589,092691,74813213227,205,200,0001,14523,760,000
139656,615,65657,9944424,116,400,0001,01523,760,000

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

بيانيه ماموريت بانک پارسيان
ماموریــت مــا ایــن اســت کــه از طریــق نــوآوری در مدل هــای کســب و کار و ارائــه خدمــات جامــع مالــی، ارزش پایــدار 

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

ارزش های سازمانی بانک پارسيان

• مشتری محوری: هدف اصلی ما، ارائه خدمات متناسب با نیازهای مالی مشتریان است.
• شــفافيت و راســتگويی: مــا بــا ذی نفعــان خــود )مشــتریان، ســهامداران، کارمنــدان، دولــت و جامعــه( 

رفتــاری صادقانــه خواهیــم داشــت و شــفافیت را در عملکــرد خــود رعایــت می نماییــم.
• مســئوليت پذيری و پاســخگويی: مــا در خصــوص تمامــی تعهــدات، ادعاهــا و جنبه هــای عملکــردی 

خــود مســئوالنه عمــل می کنیــم و پاســخگو هســتیم.
• خالقيت و نوآوری: ما به خالقیت اعتقاد داریم و نوآوری در خدمات را الزمه بقا می دانیم.

• رازداری و امانت داری: اطالعات خصوصی مشتریان نزد ما امانت است و درحفظ آن رازدار هستیم.
ــتاندارد را  ــان و اس ــات قابل اطمین ــه خدم ــواره ارائ ــا هم ــری: م ــاد و اطمينان پذي ــت اعتم • قابلي

ــت. ــمند اس ــا ارزش ــرای م ــتریان ب ــاد مش ــم و اعتم ــرار می دهی ــر ق مدنظ
• قانون مداری: احترام و پایبندی به قوانین و مقررات کشور، سرلوحه کار ما قرار دارد.

• توانمندسازی: ما معتقدیم که توانمندسازی کارکنان مهم ترین عامل در ارائه خدمات حرفه ای است
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فصــل چهـــارم15

جايـگاهوسـهمبازاربـانکپارسيان
دربينبانکهایخصـوصیوشبکهبانـکی

فصل دوم

Chapter Two

Operational Performance



جایگاه و سهم بازار بانک پارسیان11 فصــل دوم
16

گزارش سـاالنه 1۳۹6

الف:سهممنابعدراختياربانکپارسيانازنقدينگی

نمايه5-سـهمبازارسپردههایاشخاصبانکپارسـيانازنقدينـگی

منبع آمار نقدینگی: بانک مرکزی ج.ا.ا
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جایگاه و سهم بازار بانک پارسیان17 فصــل دوم

ب :جایگاه پارسیان در بین بانک های خصوصی کشور
بانــک پارســیان در ســال  1396 از نظــر میــزان منابــع در اختیــار و ســهم بــازار، بــه عنــوان بانــک دوم بــا %14 ســهم بــازار 

ازمجمــوع منابــع بانکهــای خصوصــی ، بــه افتخــارات گســترده ای نایــل آمــد.

نمایه6-  سهم بازار از بانک پارسیان از سپرده اشخاص بانک های عضو کانون بانک های خصوصی

نمایه7- سهم بازار از بانک پارسیان از تسهیالت اعطایی بانک های عضو کانون بانک های خصوصی



جایگاه و سهم بازار بانک پارسیان13 فصــل دوم 18

گزارش سـاالنه 1۳۹۶

نمايه8-سهمبازارازبانکپارسيانازماندهتعهداتضمانتنامههایصادرهبانکهایعضوکانونبانکهایخصوصی

نمايه9-سهمبازارازبانکپارسيانازماندهتعهداتبابتاعتباراتاسنادیبانکهایعضوکانونبانکهایخصوصی

%12

%24/6
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جایگاه و سهم بازار بانک پارسیان19 فصــل دوم

افتخارات کسب شده بانک پارسیان در سال 1396

1-جایگاه در رتبه بندی 100 شرکت برتر کشور :
ــت   ــی ســال 1395 از ســوی ســازمان مدیری ــر اســاس اطالعــات مال در بیســتمین رتبه بندی صد شرکت برتر کــه ب
ــان تمامي  ــروش” مقام دوم در می ــاخص ف ــت در” ش ــته اس ــیان توانس ــک پارس ــت، بان ــه اس ــورت گرفت ــی ص صنعت
بانک هــا و مقام چهــارم در بیــن صد شرکت برتر را از آن خود کنــد و بیــش از گذشــته، موقعیــت خــود را در میــان 
ــدی  ــه بن ــن رتب ــی ای ــای اصل ــد .مبن ــت نمای ــا تثبی ــان بانک ه ــژه در می ــه وی ــر اقتصــاد کشــور و ب شــرکت های برت
میــزان کســب درآمــد و فــروش بــوده و الگویــی از رتبــه بنــدی 500 شــرکت برتــر جهــان مــی باشــد کــه هــر ســاله 

توســط ســازمان مدیریــت صنعتــی صــورت مــی گیــرد. 

عملـــکردمالی21 فصــل چهـــارم

عملکردمــــالی
فصل سوم

Section  Three

Financial Performance



عملـــکرد مالی15 فصــل اول عملـــکردمالی21 فصــل چهـــارم

عملکردمــــالی
فصل سوم

Section  Three

Financial Performance
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 عملکردماليبانکدرسال1396
اقالم عمده صورت سود و زیان و ترازنامه بانک در نمایه زیر نشان داده شده است.

نمايه10-خالصهعملکردووضعيتماليبانکپارسيانازسال1394تا1396

139413951396شرح

اقالمسودوزيان

۹۹,057,۱2۶101,323,627129,967,641جمع درآمدها

8۶,44۹,۳۹590,587,076116,367,907سود پرداختي به سپرده گذاران

۱0,۶2۳,4۳29,137,51210,594,562جمع هزینه ها

903,791)506,817(۹80,720سود قبل از مالیات

903,791)506,817(۹80,720سود خالص

اقالمترازنامه

58۶,۱4۳,8۹۹۶۳8,۹8۱,۶۹۱8۱4,۳57,050مانده سپرده هادر پایان سال

۳84,2۹5,۱70445,445,8۶45۶5,772,548مانده تسهیالت اعطایي در پایان سال ) به کسر ذخایر (

۶54,۹77,7۳270۹,57۶,۳08۹0۹,۹55,70۳جمع دارایي ها

۳۶,۱۶۶,278۳4,47۱,4۶۱۳5,۳۳۳,۳۶2جمع حقوق صاحبان سهام

2۳,7۶0,0002۳,7۶0,0002۳,7۶0,000سرمایه در زمان برگزاري مجمع

%۶.۱%8.۱%7.۹نسبت کفایت سرمایه ) درصد (

اقالمهرسهم

۳8*)2۱(۶4عايدي هر سهم )EPS(- ريال بر مبناي تعداد سهام درتاريخ مجمع

*پیشنهاد هیات مدیره )طبق ماده ۹0 قانون تجارت(

ميليونريـال

عملـــکرد مالی23 فصــل ســـوم

شاخص هاي عملکردي بانک
     شــاخص هاي عملکرد بانک پارســیان در چـــهار بخـــش ســـودآوري، کارآیي عملیات، توســـعه فـــعالیت و بهره وري 

بانــک بــراي ســال هاي 1394 لغایــت 1396 در نمایــه 11 نشــان داده شــده اســت.

نمايه 11- شاخص هاي عملکرد بانک پارسيان از سال 1394  تا 1396

139413951396شاخص

سودآوري: )اقالم به درصد(

278/33)151/68()12/67(رشد سود خالص

کارايي عمليات )مبالغ به میلیون ریال نسبتها به درصد(

69/0372/3571/58مانده تسهیالت اعطایي به کل سپرده ها

58/6762/7862/18مانده خالص تسهیالت اعطایي به کل داراییها

1,395,5971,372,1811,793,257متوسط تسهیالت اعطایي هر شعبه

2,000,4912,144,2342,581,163متوسط سپرده هاي جذب شده هر شعبه

16/3114/8516/05مجموع درآمدها به متوسط دارایي ها

1/130/971/09هزینه هاي اداره عملیات به متوسط داراییها

7/98/16/1کفایت سرمایه

توسعه فعاليت : 

15/2927/4رشد سپرده ها- درصد

17/9715/9127/01رشد مانده تسهیالت اعطایي - درصد

28,42730,46854,780حجم ضمانتنامه هاي صادره - میلیارد ریال

1,3669951,261حجم اعتبارات اسنادي گشایش یافته- میلیون دالر

294304330تعداد شعب

4,4054,3494,269نیروي انساني - نفر

بهره وري نيروي انساني* )مبالغ به میلیون ریال(

22,28323,14930,162سرانه مجموع درآمدها

131,851145,986188,990سرانه جذب سپرده ها

91,020105,623135,288سرانه اعطاي تسهیالت

147,335162,115211,176سرانه دارایي ها
* شاخص هاي بهره وري بر اساس متوسط تعداد کارکنان طي دوره محاسبه گردیده است. 



عملـــکرد مالی17 فصــل ســـوم عملـــکرد مالی23 فصــل ســـوم

شاخص هاي عملکردي بانک
     شــاخص هاي عملکرد بانک پارســیان در چـــهار بخـــش ســـودآوري، کارآیي عملیات، توســـعه فـــعالیت و بهره وري 

بانــک بــراي ســال هاي 1394 لغایــت 1396 در نمایــه 11 نشــان داده شــده اســت.

نمايه 11- شاخص هاي عملکرد بانک پارسيان از سال 1394  تا 1396

139413951396شاخص

سودآوري: )اقالم به درصد(

278/33)151/68()12/67(رشد سود خالص

کارايي عمليات )مبالغ به میلیون ریال نسبتها به درصد(

69/0372/3571/58مانده تسهیالت اعطایي به کل سپرده ها

58/6762/7862/18مانده خالص تسهیالت اعطایي به کل داراییها

1,395,5971,372,1811,793,257متوسط تسهیالت اعطایي هر شعبه

2,000,4912,144,2342,581,163متوسط سپرده هاي جذب شده هر شعبه

16/3114/8516/05مجموع درآمدها به متوسط دارایي ها

1/130/971/09هزینه هاي اداره عملیات به متوسط داراییها

7/98/16/1کفایت سرمایه

توسعه فعاليت : 

15/2927/4رشد سپرده ها- درصد

17/9715/9127/01رشد مانده تسهیالت اعطایي - درصد

28,42730,46854,780حجم ضمانتنامه هاي صادره - میلیارد ریال

1,3669951,261حجم اعتبارات اسنادي گشایش یافته- میلیون دالر

294304330تعداد شعب

4,4054,3494,269نیروي انساني - نفر

بهره وري نيروي انساني* )مبالغ به میلیون ریال(

22,28323,14930,162سرانه مجموع درآمدها

131,851145,986188,990سرانه جذب سپرده ها

91,020105,623135,288سرانه اعطاي تسهیالت

147,335162,115211,176سرانه دارایي ها
* شاخص هاي بهره وري بر اساس متوسط تعداد کارکنان طي دوره محاسبه گردیده است. 
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جذبسپردهها
در ســال ۱۳۹۶ بــا توجــه بــه فعالیــت مناســب بانــک در جــذب ســپرده هــا و افزایــش ایــن گونــه منابــع، بــا 27 درصــد 

رشــد مبلــغ ۱75 هــزار میلیــارد ریــال ســپرده جدیــد جـــذب شــده اســت. 
در نـمایه ۱2 ترکیب حجم سپرده هاي بانک در طول ۳ سال اخیر نشان داده شده است.

نمايه12-روندترکيبوحجمسپردههايبانکپارسياندرطيسالهاي1394الي1396

نوعسپرده
139313941395

درصدترکيبدرصدرشدمبلغدرصدرشدمبلغدرصدرشدمبلغ

۹2,82۹۳۹۱۱)2۶(۶۶,754)۱2(۹0,۳24قرض الحسنه جاري و پس انداز

۱7)۶۱(2۳۹,7۶۶۶۳۳۶۳,۳۶752۱4۱,۹۹۶سرمایه گذاري کوتاه مدت

575,407۱8۱7۱)۱۹(204,8۶۶)۱(25۳,2۶4سرمایه گذاري مدت دار

۳,۹۹44۳4,۱25۳۱)۳۱(2,7۹0سایر سپرده ها

586,14415638,9829814,35727100جمع

آخرین نرخ سپرده ها ي پرداختي در سال ۱۳۹4 الي ۱۳۹۶ به شرح نمایه ۱۳ مي باشد.

نمايه13-روندنرخسودسپردههايسرمايهگذاريبانکپارسيان                                                                                                                

139413951396نوعسپرده

7۱0۱0کوتاه مدت عادي
-۱0۱2سپرده کوتاه مدت ویژه ۳ ماهه
-۱2۱4سپرده کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه
-۱5۱4سپرده کوتاه مدت ویژه ۹ ماهه

20-۱7۱5۱5یک ساله

نمايه14-تعدادحسابسپردههايبانکپارسيان

139413951396نوعسپرده

4,480,۹8۹4,7۳7,۳۶54,۹۱7,۶02سپرده کوتاه مدت عادی

۶,۳54۳2,8۳۳2,۳40انواع سپرده ویژه کمتر از یکسال

7,40555۹5,2۳0گواهی سپرده سرمایه گذاری 

۹2۱,۹5570۳,۹7۱۶28,570انواع سپرده یک تا پنج سال

458,۹80542,0۹0۶۱0,۳0۶سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز

5,875,6836,016,3146,254,048جمع

ميلياردريـال

درصـــد

عملـــکرد مالی25 فصــل ســـوم

اعطاي تسهيالت 
بانــک پارســیان در ســال 1396 بالــغ بــر 207 هــزار میلیــارد ریــال تامیــن مالــي بــراي اشــخاص حقیقــي و اشــخاص حقوقــي 
)بنگاه هــاي اقتصــادي( در بخــش هــاي مختلــف اقتصــادي انجــام داده اســت. نمایــه 12 چگونگــي این توزیــع را نشــان مي دهد.

نمايه 15 - تسهيالت اعطايي بانک پارسيان بر حسب نوع مشتري

شرح

139413951396

تعداد
مبلغ

تعداد
مبلغ

تعداد
مبلغ

ترکيبمتوسطکلمتوسطکلمتوسطکل

36,48415,4610.4249,82520,3820.4145,37528,9800.6414اشخاص حقیقي
3,16295,13630.092,462106,90943.423,012177,87559.0686اشخاص حقوقي

39,646110,5972.7952,287127,2912.4348,387206,8544.27100جمع

نمایه 16 مانده تسهیالت اعطایي بانک در پایان سه سال اخیر را نشان مي دهد.
نمايه 16- مانده تسهيالت اعطايي بانک پارسيان           

شرح
139413951396

درصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغ

413,19218470,90914592,32326مانده تسهیالت اعطایي

9)4,687(45%)4,298(44)4,279(سود سالهاي آتي

408,91318466,61114587,63626اصل تسهیالت

3/3)21,866()14()21,165(16)24,618(ذخیره تسهیالت

384,29518445,44616565,77027اصل تسهیالت پس از کسر ذخیره

خدمات بانکي 
خدمات بانکي در دو بخش ریالي و ارزي به شرح زیر ارائه مي شود:

الف - خدمات ريالي :
ضمانت نامه ها 

مانــده تعهــدات ضمانــت نامــه هــاي ریالــي در پایــان 3 ســال اخیــر وضمانــت نامــه هــاي صــادره هرســال در نمایــه 
17 ارائــه شــده اســت.

نمايه -17 مانده تعهدات ضمانت نامه ها و مبلغ ضمانت نامه هاي صادره 

شرح
139413951396

درصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغ

28,427630,468754,78080ضمانتنامه هاي صادره

14,9151419,0502830,53260مانده تعهدات ضمانتنامه ها

ميليارد ريـال

ميليارد ريـال

ميليارد ريـال



عملـــکرد مالی19 فصــل ســـوم عملـــکرد مالی25 فصــل ســـوم

اعطاي تسهيالت 
بانــک پارســیان در ســال 1396 بالــغ بــر 207 هــزار میلیــارد ریــال تامیــن مالــي بــراي اشــخاص حقیقــي و اشــخاص حقوقــي 
)بنگاه هــاي اقتصــادي( در بخــش هــاي مختلــف اقتصــادي انجــام داده اســت. نمایــه 12 چگونگــي این توزیــع را نشــان مي دهد.

نمايه 15 - تسهيالت اعطايي بانک پارسيان بر حسب نوع مشتري

شرح

139413951396

تعداد
مبلغ

تعداد
مبلغ

تعداد
مبلغ

ترکيبمتوسطکلمتوسطکلمتوسطکل

36,48415,4610.4249,82520,3820.4145,37528,9800.6414اشخاص حقیقي
3,16295,13630.092,462106,90943.423,012177,87559.0686اشخاص حقوقي

39,646110,5972.7952,287127,2912.4348,387206,8544.27100جمع

نمایه 16 مانده تسهیالت اعطایي بانک در پایان سه سال اخیر را نشان مي دهد.
نمايه 16- مانده تسهيالت اعطايي بانک پارسيان           

شرح
139413951396

درصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغ

413,19218470,90914592,32326مانده تسهیالت اعطایي

9)4,687(45%)4,298(44)4,279(سود سالهاي آتي

408,91318466,61114587,63626اصل تسهیالت

3/3)21,866()14()21,165(16)24,618(ذخیره تسهیالت

384,29518445,44616565,77027اصل تسهیالت پس از کسر ذخیره

خدمات بانکي 
خدمات بانکي در دو بخش ریالي و ارزي به شرح زیر ارائه مي شود:

الف - خدمات ريالي :
ضمانت نامه ها 

مانــده تعهــدات ضمانــت نامــه هــاي ریالــي در پایــان 3 ســال اخیــر وضمانــت نامــه هــاي صــادره هرســال در نمایــه 
17 ارائــه شــده اســت.

نمايه -17 مانده تعهدات ضمانت نامه ها و مبلغ ضمانت نامه هاي صادره 

شرح
139413951396

درصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغ

28,427630,468754,78080ضمانتنامه هاي صادره

14,9151419,0502830,53260مانده تعهدات ضمانتنامه ها

ميليارد ريـال

ميليارد ريـال

ميليارد ريـال
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ب-خدماتارزي:
ضمانتنامهها،اعتباراتاسناديوحوالههايارزي

اطالعات مربوط به ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادي و حواله هاي ارزي در نمایه ۱8 ارائه شده است.

نمايه18- ضمانتنامهها,اعتباراتاسناديوحوالههايارزيبانکپارسيان

شرح
درصدرشد139413951396

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

۱,4۳۹۱,۳662,0۹۱۹۹52,۳۱0۱,26۱۱027اعتبارات اسنادي  و بروات اسنادي

۳۳264787۱۹2455۳0۹42۳ضمانتنامه هاي ارزي صادره

)۱6(5,4454,25۱8,۱8۹4,4۱28,۹76۳,70۳۱0حواله هاي صادره

)۳4(2,056۳,46۹۳,0002,4۱6۳,0۹6۱,5۹2۳حواله هاي وارده

6,۹0۹۱,27۱۹,227۱,۳04۱0,45۹۱,60۱۱۳2۳حواله های ورودی کاال

سرمايهگذاريهايبلندمدت

سرمایه گذاري بلندمدت بانک در سهام شرکتهاي فرعي و وابسته در پایان سال مالي به شرح نمایه ۱۹ است.

نمايه19–شرکتهايفرعيووابستهبانکپارسيان

سرمايهنامشرکت
)ميليونريال(

سهمبانک
)درصد(

200,0007۹/2صرافي پارسیان

۱,200,000۱00گروه داده پردازی

5,000,000۱00گروه مالی پارسیان

۱00۱00پارسیس کیش

50,000۱00صندوق قرض الحسنه پارسیان

مقايسهبودجهوعملکرد
در نمایه 20 بودجه و عملکرد بانک از حیث مجموع درآمدها و سود خالص مقایسه شده است. 

نمايه20– بودجهوعملکردبانکپارسيان  

مقايسهعملکردوبودجهعملکردبودجهشرح

22/66%۱05,۹55,06۳۱2۹,۹67,64۱مجموع درآمدها

2۹۱/76%۹0۳,7۹۱)47۱,۳2۳(سود خالص

ميليــوندالر

ميليونريـال

عملـــکرد مالی27 فصــل ســـوم

شاخص هاي مالي 
در ایــن بخــش برخــي از مهــم تریــن شــاخص هــاي اصلــي کــه عمومــاً بــراي تحلیــل ســود آوري و کارایــي مــورد 

بررســي قــرار مــي گیــرد ارائــه شــده اســت.

رشد درآمدها :
در ســال 1396 مجمــوع درآمدهــاي بانــک بالــغ بــر 129,968 میلیــارد ریــال و درآمــد حاصــل از تســهیالت اعطایــي 
در حــدود 106,390 میلیــارد ریــال بــوده کــه در حــدود 28/2 و 47/8 درصــد نســبت بــه ســال 1395 رشــد داشــته 
اســت. رونــد مـــجموع درآمـــدها و درآمـــد تســهیالت اعـــطایي بانــک در ســه ســال اخـــیر در نمایــه هــاي 21 و 22 

ــود. ــه مي ش مالحظ

نمايه 21 –  جمع درآمد  

                            

نمايه 22 –  درآمد تسهيالت  



عملـــکرد مالی21 فصــل ســـوم عملـــکرد مالی27 فصــل ســـوم

شاخص هاي مالي 
در ایــن بخــش برخــي از مهــم تریــن شــاخص هــاي اصلــي کــه عمومــاً بــراي تحلیــل ســود آوري و کارایــي مــورد 

بررســي قــرار مــي گیــرد ارائــه شــده اســت.

رشد درآمدها :
در ســال 1396 مجمــوع درآمدهــاي بانــک بالــغ بــر 129,968 میلیــارد ریــال و درآمــد حاصــل از تســهیالت اعطایــي 
در حــدود 106,390 میلیــارد ریــال بــوده کــه در حــدود 28/2 و 47/8 درصــد نســبت بــه ســال 1395 رشــد داشــته 
اســت. رونــد مـــجموع درآمـــدها و درآمـــد تســهیالت اعـــطایي بانــک در ســه ســال اخـــیر در نمایــه هــاي 21 و 22 

ــود. ــه مي ش مالحظ

نمايه 21 –  جمع درآمد  

                            

نمايه 22 –  درآمد تسهيالت  
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سودپرداختيبهسپردهگذاران:
 در پاســخ بــه اعتمــاد ســپرده گــذاران، بانــک پارســـیان تــالش نمــود بــا ارائــه خدمــات مناســب تر و معرفــي محصــوالت 
جدیــد ضمــن حفــظ مشــتریان قدیمــي منابــع خــود را نیــز افزایــش دهــد. در ســال ۱۳۹۶ ســود پرداختــي بــه ســپرده 
گــذاران بــا رشــدي معــادل 28,45 درصــد نســبت بــه ســال قبــل، بــه رقــم ۱۱۶,۳۶8 میلیــارد ریــال رســید. نمایــه 2۳ 

بیـانـــگر ایــن رشــد در طــي ۳ ســال اخیــر اســت.  

نمايه23– سودپرداختیبهسپردهگذاران  

نسبتهزينههايادارهعملياتبهمتوسطداراييها
ــه هــاي  ــه هــاي اداره عمليــات مي باشــند ، نســبت هزين ــي اقــام تشــکيل دهنــده هزين ــه هــاي اداري و عمومــي و مال هزين

ــی ۱۳۹۶ نشــان داده شــده اســت.     ــرای ســالهای ۱۳۹4 ال ــر ب ــه متوســط دارايي هــا در نمــودار زي ــات ب اداره عملي

نمايه24– هزينههایادارهعملياتبهمتوسطدارايیها 

    

عملـــکرد مالی29 فصــل ســـوم

نسبت هزينه هاي اداره عمليات به مجموع درآمدها
ایــن نســبت بیانگــر کارایــي و مدیریــت هزینــه هــا اســت. بــه عبــارت دیگــر افزایــش درآمدهــا بــه بهــاي افزایــش بیش 
از حــد هزینه هــاي عملیاتــي نبایــد صــورت پذیــرد. در نمایــه 25 مالحظــه مي شــود کــه در ســالهاي اخیــر نســبت 
ــده است.شــایان ذکــر اســت مجمــوع درآمدهــاي بانــک شــامل درآمدهــاي  ــي حفــظ گردی ــه نحــو مطلوب مذکــور ب

مشــاع و غیــر مشــاع مي باشــد. 

نمايه 25 –  هزينه های اداره عمليات به مجموع درآمدها  

نسبت هزينه هاي اداره عمليات به مجموع هزينه ها
مجمــوع هزینــه هــا شــامل هزینــه هــاي اداره عملیــات، ســهم ســود ســپرده گــذاران و هزینــه ذخیــره تســهیالت 
اســت، نمایــه زیــر بیانگــر آن اســت کــه بانــک بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی توانســته اســت ایــن نســبت را در حــد 

مطلــوب، حفــظ نمایــد. 

نمايه 26 –  هزينه های اداره عمليات به مجموع هزينه ها 



عملـــکرد مالی23 فصــل ســـوم عملـــکرد مالی29 فصــل ســـوم

نسبت هزينه هاي اداره عمليات به مجموع درآمدها
ایــن نســبت بیانگــر کارایــي و مدیریــت هزینــه هــا اســت. بــه عبــارت دیگــر افزایــش درآمدهــا بــه بهــاي افزایــش بیش 
از حــد هزینه هــاي عملیاتــي نبایــد صــورت پذیــرد. در نمایــه 25 مالحظــه مي شــود کــه در ســالهاي اخیــر نســبت 
ــده است.شــایان ذکــر اســت مجمــوع درآمدهــاي بانــک شــامل درآمدهــاي  ــي حفــظ گردی ــه نحــو مطلوب مذکــور ب

مشــاع و غیــر مشــاع مي باشــد. 

نمايه 25 –  هزينه های اداره عمليات به مجموع درآمدها  

نسبت هزينه هاي اداره عمليات به مجموع هزينه ها
مجمــوع هزینــه هــا شــامل هزینــه هــاي اداره عملیــات، ســهم ســود ســپرده گــذاران و هزینــه ذخیــره تســهیالت 
اســت، نمایــه زیــر بیانگــر آن اســت کــه بانــک بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی توانســته اســت ایــن نســبت را در حــد 

مطلــوب، حفــظ نمایــد. 

نمايه 26 –  هزينه های اداره عمليات به مجموع هزينه ها 
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نسبتکفايتسرمايه
ــه لحــاظ مقــررات بانکــي، نســبت کفایــت ســرمایه یکــي از شــاخص هاي کلیــدي در ارزیابــي  در صنعــت بانکــداري و ب
ــر  ــه دارایي  هــاي مـــوزون شــده ب ــه ب ــي بانــک محســوب مي شــود. نســبت مذکــور از تقســیم ســرمایه پای ســالمت مال
حســب ضرایــب ریســک، بــه دســت مي آیــد. در حــال حاضــر حداقــل نســبت کفایــت ســرمایه 8 درصــد اعــالم گردیــده 
اســت. عــالوه بــر ســرمایه قانونــي و خط مشــي تقســیم ســـود بانــک، مدیریــت دارایـــي ها )تخصیــص منابع( نیز بر نســبت 
کفایــت ســرمایه بانــک تاثیــر دارد. مدیریــت بانــک همــواره خــط مشــي تعــادل بیــن ســطح ریســک و ســودآوري دارایي ها 
را در نظــر داشــته اســت. نمایــه 27 رونــد نســبت کفایــت ســرمایه در پایــان ســالهاي ۱3۹4 تــا ۱3۹۶ را نشــان مــي دهــد.    

در راســتای بهبــود ایــن نســبت برنامــه افزایــش ســرمایه بانــک در هیــأت مدیــره، در دســت بررســی می باشــد.

نمايه27– نسبتکفايتسرمايه

                                     
سرانهسپردههاوتسهيالتاعطاييهرشعبه

در نمایه 28 روند افزایش تعداد شعب طي سه سال اخیر مشاهده مي شود.
نمايه-28تعدادشعببانکطيسالهاي1394الي1396

139313941395شرح

۱۶4۱70۱7۶شعب تهران

۱28۱32۱50شعب شهرستان ها

۱۱2شعب منطقه آزاد

۱۱2شعب خارج از کشور

294304330جمع

عملـــکرد مالی31 فصــل ســـوم

 متوســط ســرانه جــذب ســپرده هاي هــر شــعبه در پایــان ســال 1396 بالــغ بــر 2,580 میلیــارد ریــال و هــم چنیــن 
متوســط ســرانه شــعب در اعطــاي تســهیالت 1,793 میلیــارد ریــال مي باشــد.

در نمایه هاي 29 و 30 سرانه سپرده ها و تسهیالت اعطایي هر شعبه به تفکیک نشان داده شده است.          

نمايه 29 –  متوسط سپرده های جذب شده در هرشعبه  

                                    

                    
   نمايه 30 –  متوسط تسهيالت اعطايی هرشعبه  

                                



عملـــکرد مالی25 فصــل ســـوم عملـــکرد مالی31 فصــل ســـوم

 متوســط ســرانه جــذب ســپرده هاي هــر شــعبه در پایــان ســال 1396 بالــغ بــر 2,580 میلیــارد ریــال و هــم چنیــن 
متوســط ســرانه شــعب در اعطــاي تســهیالت 1,793 میلیــارد ریــال مي باشــد.

در نمایه هاي 29 و 30 سرانه سپرده ها و تسهیالت اعطایي هر شعبه به تفکیک نشان داده شده است.          

نمايه 29 –  متوسط سپرده های جذب شده در هرشعبه  

                                    

                    
   نمايه 30 –  متوسط تسهيالت اعطايی هرشعبه  
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اهمپروژههایانجامشدهدرسال1396:
ــت های  ــق سیاس ــتای تحق ــور، در راس ــاد کالن کش ــت های اقتص ــا سیاس ــویی ب ــر همس ــالوه ب ــیان ع ــک پارس بان
ــر سالم ســازی، شفاف ســازی اقتصــاد و جلوگیــری از  ــاد بنــد ۹ و ۱۹ مبنــی ب ــژه مف ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی به وی
زمینه هــای فســادزا در حــوزه پولــی و اصــالح و تقویــت نظــام مالــی کشــور باهــدف پاســخگویی بــه نیازهــای اقتصــاد 

ملــی و ایجــاد ثبــات دراقتصــاد اهــم اقدامــات راهبــردی زیــر را در ســال ۱3۹۶بــه انجــام رســانده اســت:
ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان  •
ارائه تسهیالت و ضمانت نامه به SME ها  •

حمایت ویژه از بخش استراتژیک کشور با خرید تضمینی گندم  •
طرح نوسازی 30 هزار تاکسی فرسوده در جهت حمایت از منابع بین نسلی و سوخت های فسیلی  •

مشــارکت در توســعه اشــتغال روســتایی و کاهــش بیــکاری از طریــق انعقــاد قــرارداد ســه  جانبــه فی مابیــن بــا   •
بنیــاد برکــت و معاونــت توســعه روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت جمهــوری 

ایجاد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان با همکاری پژوهشگاه رویان وبنیاد برکت   •
ایجاد صندوق جسورانه رویش لوتوس  •

طرح تأمین مالی گازرسانی به مناطق مختلف به خصوص مناطق روستایی   •
طرح تحریک تقاضا و در جهت خروج از بحران رکود در کشور با تأمین مالی ۱0 هزار دستگاه خودرو   •

تامیــن اعتبــار طــرح اکتشــاف و اســتخراج نفــت از میدان هــای مشــترک در جهــت صیانــت از منافــع ملــی بــا   •
مجموعــه یــاران شــمالی

مشارکت در سندیکای تأمین مالی پروژه پاالیشگاه گاز بید بلند خلیج  فارس  •
مشارکت در تأمین مالی طرح کارخانه فوالدسازی جهان آرا اروند  •

پذیرش عاملیت تأمین مالی بیمارستان برکت بعنوان مرکز درمانی تخصصی سرطان   •
همراهی در نوسازی ناوگان حمل ونقل هوایی کشور   •

تامیــن مالــی طــرح اســتحصال از معــادن ســنگ و کنســانتره باهــدف کاهــش وابســتگی بــه خــارج بــا مشــارکت   •
شــرکت گل گهــر

تامین مالی طرح اکتشاف و استخراج نفت از میدان های مشترک در جهت صیانت از منافع ملی   •
تامین مالی طرح احداث پاالیشگاه نفت در میدان های مشترک در جهت صیانت از منافع ملی  •

طراحــی الگوهــای نویــن بانکــی به صــورت مشــترک میــان بانــک پارســیان، صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران   •
ــی بنگاه هــای کوچــک و متوســط؛ ــی باهدفتأمیــن مال ــدوق توســعه مل و صن

ــان  ــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری و صنــدوق دانش بنی ــدوق ن ــا صن ــی ب ــاد تفاهم نامه هــای اجرای انعق  •
ــان؛ ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــت حمای ــت جه برک

خلق زنجیره ارزش ارائه خدمات گسترده و حرفه ای به مشتریان  باهدف تکمیل فرآیند زنجیره مالی؛   •
ــد،  ــز رش ــتاب دهنده ها، مراک ــور )ش ــی کش ــبکه کارآفرین ــا ش ــوس ب ــش لوت ــتمر روی ــاط مس ــود ارتب وج  •

رویدادهــا( و  دانشــگاه ها 
توسعه روابط با بازار سرمایه  •

استاندارد سازی فرآیند ها ی مدیریت ریسک مبتنی بر استاندارد های بین المللی  •
ارتقا زیرساخت های رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان  •

اعطای حدود 7۱،230 فقره وام قرض الحسنه)به مبلغ حدود 5،5۹3 میلیارد ریال(  •

عملـــکرد مالی33 فصــل ســـوم

کليات طرح های بانک برای سال 1397
طرح های مرتبط با:

کاهش حجم و هزینه های مطالبات غیرجاری و آزادسازی منابع  •
افزایش بازدهی دارایی های تملیکی  •

افزایش کارایی شعب و واحدهای ستادی عملیاتی  •
کنترل هوشمندانه و پیاده سازی استانداردهای ریسک  •

ــت گذاری،  ــت )سیاس ــه خدم ــک ارائ ــای الکترونی ــات و کانال ه ــاوری اطالع ــازی فن ــت گذاری و رقابتی س سیاس  •
امنیــت ، پشــتیبان تغییــر و نــوآوری(

بهبود ساختار، فرآیندهای سازمانی )مشتری و داخلی( و برنامه ریزی بانک  •
پیاده سازی برنامه جامع بازاریابی )طراحی محصول،  مدیریت برند، ترفیع، توزیع و فروش(  •

پیاده سازی و ارزیابی برنامه جامع سرمایه انسانی و آموزشی  •
نظام راهبري بانک

هيأت مديره و مدير عامل 
در تاریــخ 1395/10/27 مجمــع عمومــي عــادي بــه طــور فــوق العــاده تشــکیل و اعضــاي هیــات مدیــره بــه شــرح 

ذیــل انتخــاب شــدند.

نمايه 31- اعضاي هيات مديره بانک پارسيان           

موظف / غيرموظفسمتاعضاي هيئت مديره

غيرموظفرئيس هيأت مدير ههاشم يکه زارع

غيرموظفنايب رئيس هيأت مديرهعارف نوروزي

موظفعضو هيأت مديرهعباس خسروانی

غيرموظفعضو هيأت مديرهجواد شکرخواه

موظفعضو هيأت مديرهسيدحسام شمس عالم

موظفعضو هيأت مديرهکوروش پرويزيان



عملـــکرد مالی27 فصــل ســـوم عملـــکرد مالی33 فصــل ســـوم

کليات طرح های بانک برای سال 1397
طرح های مرتبط با:

کاهش حجم و هزینه های مطالبات غیرجاری و آزادسازی منابع  •
افزایش بازدهی دارایی های تملیکی  •

افزایش کارایی شعب و واحدهای ستادی عملیاتی  •
کنترل هوشمندانه و پیاده سازی استانداردهای ریسک  •

ــت گذاری،  ــت )سیاس ــه خدم ــک ارائ ــای الکترونی ــات و کانال ه ــاوری اطالع ــازی فن ــت گذاری و رقابتی س سیاس  •
امنیــت ، پشــتیبان تغییــر و نــوآوری(

بهبود ساختار، فرآیندهای سازمانی )مشتری و داخلی( و برنامه ریزی بانک  •
پیاده سازی برنامه جامع بازاریابی )طراحی محصول،  مدیریت برند، ترفیع، توزیع و فروش(  •

پیاده سازی و ارزیابی برنامه جامع سرمایه انسانی و آموزشی  •
نظام راهبري بانک

هيأت مديره و مدير عامل 
در تاریــخ 1395/10/27 مجمــع عمومــي عــادي بــه طــور فــوق العــاده تشــکیل و اعضــاي هیــات مدیــره بــه شــرح 

ذیــل انتخــاب شــدند.

نمايه 31- اعضاي هيات مديره بانک پارسيان           

موظف / غيرموظفسمتاعضاي هيئت مديره

غيرموظفرئيس هيأت مدير ههاشم يکه زارع

غيرموظفنايب رئيس هيأت مديرهعارف نوروزي

موظفعضو هيأت مديرهعباس خسروانی

غيرموظفعضو هيأت مديرهجواد شکرخواه

موظفعضو هيأت مديرهسيدحسام شمس عالم

موظفعضو هيأت مديرهکوروش پرويزيان
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نمودارسازمانيبانک
آخرين نمودار سازماني در نمايه شماره 32 ارائه گرديده است.

عملـــکرد مالی35 فصــل ســـوم

حسابرس مستقل و بازرس قانوني :

ــه  ــدت یک ســال ب ــه م ــر ب ــورخ 1395/11/16 اشــخاص زی ــادي ســالیانه م ــي ع ــه مجمــع عموم ــه موجــب مصوب ب
ــد:  ــک انتخــاب گردیدن ــي بان ــازرس قانون ــوان حســابرس مســتقل و ب عن

موسسه حسابرسي دایارهیافتحسابرس مستقل و بازرس اصلي

موسسه حسابرسی دش و همکارانبازرس علي البدل

اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با پولشويی در سال 1396
تکمیــل و تصحیــح ادواری و مســتمر اطالعــات مشــتریان )کــد ملــی ، شناســه ملــی ، شناســه اختصاصــی اتبــاع   •

خارجــی(
ــالغ  ــق اب ــک از طری ــا پولشــویی در واحدهــای صــف و ســتاد بان ــارزه ب ــررات مب ــن و مق ــه کــردن قوانی نهادین  •

ــرای آن  ــن اج ــر حس ــارت ب ــی و نظ ــنامه های داخل ــتورالعمل ها و بخش دس
ارتقــای ســامانه پــژواک )ســامانه اســتعالم اشــخاص خارجــی(، ســامانه احــراز هویــت ســازمان ثبــت احــوال و راه   •

انــدازی ســامانه اســتعالم کــد پســتی 
تهیــه، جمــع آوری و پایــش مســتمر گزارشــهای مرتبــط بــا عملیــات مشــکوک بــه پولشــویی و معامــالت نقــدی   •

بیــش از ســقف مقــرر
بهره برداری و ارتقای نرم افزار مبارزه با پولشویی  •

ــق برگــزاری دوره هــای  ــا پولشــویی از طری ــارزه ب ــه مب ــش همــکاران و مشــتریان در زمین اعتــالی ســطح دان  •
بــدو خدمــت، حیــن خدمــت ، اطــالع رســانی از طریــق ابزارهــای موجــود از جملــه نشــریه بانــک، شــبکه هــای 
ــا پولشــویی، حضــور در جلســات، همایــش هــا و ســمینارهای مرتبــط و ... مجــازی و...، تهیــه بروشــور مبــارزه ب

بازرسی های الزم از شعب بانک  به منظور پیشگیری و پیگیری نقض قوانین مرتبط   •
ارتقای سیستم های نرم افزاری بانک با توجه به الزامات مرکز اطالعات مالی و بانک مرکزی  •

به روز رسانی اطالعات پایه بانک در خصوص مشتریان متوفی و اقدامات الزم در این خصوص  •
راه اندازی سامانه نهاب و به روز رسانی اطالعات مشتریان به منظور اخذ کد شهاب  •



عملـــکرد مالی29 فصــل ســـوم عملـــکرد مالی35 فصــل ســـوم

حسابرس مستقل و بازرس قانوني :

ــه  ــدت یک ســال ب ــه م ــر ب ــورخ 1395/11/16 اشــخاص زی ــادي ســالیانه م ــي ع ــه مجمــع عموم ــه موجــب مصوب ب
ــد:  ــک انتخــاب گردیدن ــي بان ــازرس قانون ــوان حســابرس مســتقل و ب عن

موسسه حسابرسي دایارهیافتحسابرس مستقل و بازرس اصلي

موسسه حسابرسی دش و همکارانبازرس علي البدل

اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با پولشويی در سال 1396
تکمیــل و تصحیــح ادواری و مســتمر اطالعــات مشــتریان )کــد ملــی ، شناســه ملــی ، شناســه اختصاصــی اتبــاع   •

خارجــی(
ــالغ  ــق اب ــک از طری ــا پولشــویی در واحدهــای صــف و ســتاد بان ــارزه ب ــررات مب ــن و مق ــه کــردن قوانی نهادین  •

ــرای آن  ــن اج ــر حس ــارت ب ــی و نظ ــنامه های داخل ــتورالعمل ها و بخش دس
ارتقــای ســامانه پــژواک )ســامانه اســتعالم اشــخاص خارجــی(، ســامانه احــراز هویــت ســازمان ثبــت احــوال و راه   •

انــدازی ســامانه اســتعالم کــد پســتی 
تهیــه، جمــع آوری و پایــش مســتمر گزارشــهای مرتبــط بــا عملیــات مشــکوک بــه پولشــویی و معامــالت نقــدی   •

بیــش از ســقف مقــرر
بهره برداری و ارتقای نرم افزار مبارزه با پولشویی  •

ــق برگــزاری دوره هــای  ــا پولشــویی از طری ــارزه ب ــه مب ــش همــکاران و مشــتریان در زمین اعتــالی ســطح دان  •
بــدو خدمــت، حیــن خدمــت ، اطــالع رســانی از طریــق ابزارهــای موجــود از جملــه نشــریه بانــک، شــبکه هــای 
ــا پولشــویی، حضــور در جلســات، همایــش هــا و ســمینارهای مرتبــط و ... مجــازی و...، تهیــه بروشــور مبــارزه ب

بازرسی های الزم از شعب بانک  به منظور پیشگیری و پیگیری نقض قوانین مرتبط   •
ارتقای سیستم های نرم افزاری بانک با توجه به الزامات مرکز اطالعات مالی و بانک مرکزی  •

به روز رسانی اطالعات پایه بانک در خصوص مشتریان متوفی و اقدامات الزم در این خصوص  •
راه اندازی سامانه نهاب و به روز رسانی اطالعات مشتریان به منظور اخذ کد شهاب  •
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آموزشوتوسعهمنابعانسانيبانک
ترکیــب جنســیتي و تحصیالتــي کارکنــان و عملکــرد آموزشــي کارکنــان بانــک بــه شــرح نمایه هــاي شــماره 33 و 

34 مي باشــد.
نمايه33-ترکيبکارکنانبرحسبجنسيتوتحصيالت

جمعزنمردشرح

2,7۱۹۱,2۹74,0۱6تحصیالت دانشگاهي

242۱۱253دیپلم 

2,9611,3084,269جمع

نمايه34-عملکردآموزشبانکپارسياندرسالهاي1394الي1396

ساعاتآموزشيتعداددورهتعدادشرکتکنندگاندردورهتعدادکلپرسنلسال
)نفرساعت(

سرانه
آموزش)ساعت(

۱3۹44,405۱0,8045۹۱۱3۹,2373۱.6۱

۱3۹54,34۹۱3,۹6558۱۱26,5562۹.۱0

13964,03014,866700145,44836.09

اقداماتانجامشدهدرخصوصتکاليفمجمع
   در مجمــع عمومــي ۱3۹6/11/16 تقســيم ســود بــراي هــر ســهم ۱/2 ريــال تصويــب شــد كــه ســود متعلــق بــه ســهامداران 
حقيقــی در فاصلــه كوتاهــی پــس از برگــزاری مجمــع پرداخــت و طبــق توافــق بانــک مركــزی ســهم ســهامداران عمــده 

بعنــوان مطالبــات ســهامداران جهــت افزايــش ســرمايه هــای آتــی منظــور گرديــد . 

پيشنهادهياتمديرهبرايتقسيمسود
هیــات مدیــره بــا توجــه بــه مقــررات منــدرج در اساســنامه شــرکت و بــا عنایــت بــه مفــاد ۱34، ۱40،240 و 24۱ 
ــه صــورت  ــون تجــارت مصــوب 24 اســفند ۱347 تقســیم ســود قابــل تخصیــص را ب الیحــه اصــالح قســمتي از قان

ــد: ــنهاد مي نمای ــه 35 پیش نمای
 

نمايه35-پيشنهادهياتمديرهبرايتقسيمسود

بانکگروهشرح

3,00۱۹04خالص سود جاري

2,3553,3۹۱سود قابل تخصیص )گروه به کسر سهم اقلیت(

تخصيصسود:

450۱36اندوخته قانوني )%۱5 سود خالص(

60۱8اندوخته احتیاطي )%2 سود خالص(

۹0۹0سود سهام پیشنهادي

ميلياردريـال


