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 دادگر يبه نام دانا
  ،سهامداران ارجمند 

  
بانکداري شناخته شده و  پارسیان به پشتوانه اعتماد و همیاري شما ، از ابتداي تاسیس به بنگاهی اثرگذار و نوآور در صنعت

با پشت سرگذاشتن رقباي بزرگ و کهن سال با شتاب به بزرگ ترین بانک خصوصی کشور تبدیل شد ؛ تا جایی که امروزه 
افزون بر داشتن سهم عمده اي در بازار پولی کشور، نقشی بی بدیلی در فرهنگ سازي ارائه خدمات نوین و صنعت بانکداري 

بانک پارسیان قدردان و سربلند از پاس داشت این امانت گرانقدر خود را متعهد و پاسخگو به شما  ت مدیرهاداشته است . هی
  گرامیان می داند.  

بانک پارسیان پانزده سالگی خود را در شرایطی آغاز می کند که هم سطح با بزرگان صنعت بانکداري درکشور تجربه اندوخته 
همسو با سیاست هاي دولت محترم بوده است .     "تصاد مقاومتی ، اقدام و عمل اق "و با افتخار میدان دار اجراي سیاست 

آنچه بانک پارسیان در راستاي ساماندهی به بازار پولی در راستاي برنامه هاي بانک مرکزي و دستگاه هاي ناظر براي 
      رفیت هاي پیشین  انجام داد پاسخگویی به سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج، در مدت زمان اندکی با همان ظ

بی شک عالوه بر آنکه به واقع اجراي مسولیت سترگ اجتماعی بود ، به الگویی در شرایط مشابه براي شبکه بانکی کشور بدل 
کار جز به پشتوانه همکاران دلسوز ، ساختار منسجم و پویا و تعلق خاطر به سازمانی بالنده و بزرگ ممکن  اینخواهد شد. 

؛ و با همین پشتوانه پانزدهمین سال را بر وصول مطالبات معوق و سنواتی بانک متمرکز شده و خود را موظف به نبود
بازگرداندن امانت شما سهامداران ارجمند و سپرده گذاران خود می دانیم .  به باور ما سرمایه هاي عظیم و ارزشمند بانک 

  آزموده و با انگیزه ، است که بدین پشتوانه ، ناممکنی وجود نخواهد داشت .پارسیان ، همانا اعتماد شما و نیروي انسانی کار

امروزه بانک پارسیان با شناخت هوشمندانه شرایط و چابکی در اجراي متعهدانه سیاست هاي اقتصادي به ویژه در پروژه هاي 
از مرزهاي کشور به شریک کاري متعهد ملی ، به شریکی قابل اعتماد و مطمئن براي دستگاه هاي اجرایی و ناظر و حتی فراتر

  و شفاف تبدیل شده و در بازارهاي ارزي با وجود داشتن بزرگترین شبکه کارگزاري، برندي معتبر و اثرگذار است . 

تالش می کنیم در سال جدید نیز با سرفرازي , استوار و پایمرد بر پیمان خویش در پاسداشت سرمایه شما و ایجاد ارزش 
در وصول مطالبات و افزایش منابع مالی ،  برجامانده و در این مسیرکه چشم انداز آن آینده روشن میهن  افزوده بر آن

                      اسالمی در سایه اقتصاد شکوفا و هم میهنان دلگرم و شاد می باشد، با تکیه بر اعتماد شما ، خستگی ناپذیر و پوینده باشیم.

                                                                     

  هیات مدیره                                                                                                      
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 مجمع عمومی عادي ساالنه صاحبان سهام

  بانک پارسیان ( سهامی عام )

قانون بازار اوراق بهادار  45و ماده  1347قانون تجارت , مصوب اسفند ماه  اصالحیه 232در اجراي مفاد ماده      
بر پایه سوابق،  19/12/1394بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی بانک براي سال مالی منتهی به 

  گردد. مدارك و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می
ده در صورتهاي مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی بانک و گزارش حاضر مبتنی بر اطالعات ارائه ش

    آورد. عملکرد هیات مدیره فراهم می
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی بانک می باشد، با تاکید بر ارائه 

نک و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه بانک تهیه و منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع با
ارائه گردیده است. این اطالعات هماهنگ با واقعیت هاي موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدي که در موقعیت 
فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی 

هیات مدیره  به تایید 31/03/1395حذف نگردیده و در کنندگان می شود، از گزارش  ز آن موجب گمراهی استفادها
 رسیده است. 

  
 امضاء موظف / غیرموظف سمت نماینده اعضاي هیئت مدیره

شرکت مهندسی و تامین قطعات 
 خودرو قشم

   غیرموظف رئیس هیأت مدیر ه هاشم یکه زارع

   غیرموظف نایب رئیس هیأت مدیره عارف نوروزي دور اندیش شرکت سرمایه گستر

   غیرموظف عضو هیأت مدیره   شرکت مهرآفرینان دوران 

   غیرموظف عضو هیأت مدیره ابوالقاسم جمشیدي شرکت خدمات بیمه اي ایران خودرو

   موظف عضو هیأت مدیره سیدحسام شمس عالم شرکت سرمایه گذاري تدبیر

   غیرموظف عضو هیأت مدیره حمید رضا رفیعی تامین آتیه امید موسسه رفاه و

   غیرموظف عضو هیأت مدیره   شرکت نگار نصر سهم

   موظف مدیر عامل کورش پرویزیان  

  



 ٣ 

  
  

                  

  

  فصل اول                 

  معرفی بانک
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          ده اطالعاتیگز
    

   
  

 میلیارد ریال

 1394 1393 1392 شرح
 الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیارد ریال):

   
 98,645 76,831 69,670 جمع درآمد هاي بانک

 171,561 214,933 116,765 جمع درآمدهاي گروه پارسیان ( تلفیقی )

 2,665 1,123 6,839 سود عملیاتی بانک

 2,665 1,123 5,358 پس از کسر مالیات –سود خالص 

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

 655,032 559,854 465,257 جمع داراییها

 617,181 531,653 435,916 يگذار هیسرما يها و حقوق صاحبان سپرده ها یجمع بده

 23,760 15,840 13,200 سرمایه ثبت شده

 37,851 28,201 29,342 جمع حقوق صاحبان سهام

 ج) نرخ بازده (درصد):
   

 0.44 0.22 1/28 ) 1نرخ بازده داراییها (

 8.07 3.90 18/88 )2نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  ( 

 د) اطالعات مربوط به هر سهم:
   

 23,760 15,840 13,200 تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع ( میلیون سهم )

 306 628 612 ریال –اولین پیش بینی سود هر سهم 
 92 200 650 ریال –آخرین پیش بینی سود هر سهم 

 112 71 622 ریال –سود واقعی هر سهم 

 11* 60 250 ریال –سود نقدي هر سهم 

 1,154 1,769 3,757 )3ریال( –آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش  

 1,593 1,780 2,223 ریال –ارزش دفتري هر سهم براساس تعدا د سهام در تاریخ مجمع 

 12.5 8.8 5/8 )4مرتبه(  –نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم  

 ه) سایر اطالعات :
   

 4,405 4,486 4,477 نفر (پایان سال) –تعداد کارکنان 

             * پیشنهاد هیات مدیره   
                                                                                                                                              

   سالمتوسط جمع داراییهاي ابتدا و انتهاي = سود خالص /  ها ینرخ بازده دارای )1
  سالمتوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهاي حقوق صاحبان سهام = سود خالص / نرخ بازده  )2
  .باشد یم 31/03/1395 منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ )3
4( P/E  =د گزارشییخ تایمت هر سهم در تاریق/  آخرین پیش بینی سود هر سهم  
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  تاریخچه 
  

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي 98بانک پارسیان به استناد ماده      
و سایر مقررات  21/01/1379نون اجازه تاسیس بانکهاي غیردولتی مصوب ماده واحده قا، 17/01/1379مصوب 

  .در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید 15/06/1380در تاریخ  178028مربوطه طی شماره 
د از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران دریافت گردی 26/06/1380/هـ مورخ 2348مجوز عملیات بانکی به شماره 

  .با افتتاح چهار شعبه در تهران آغاز شد 12/11/1380هاي بانکی از تاریخ  و فعالیت
بانک پارسیان به عنوان چهارصد و یکمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و  4/08/1383در تاریخ 
  .ستد بر روي سهام بانک انجام پذیرفت اولین داد و 10/09/1383در تاریخ 

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

  موضوع فعالیت 
  

بازرگانی و ی، هاي بانک پارسیان شامل انجام کلیه عملیات و معامالت بانک فعالیت ،بر اساس مفاد اساسنامه     
  .ا مجاز می باشده خدماتی است که به موجب قوانین و مقررات براي بانک

 

  سرمایه ثبت شده 
  

در اداره ثبت شرکتها و  ثبت آن یفات قانونین گزارش تشریه ایخ تهیتارآخرین سرمایه قانونی بانک که در      
سهم عادي با ون یلیمهفتصد و شصت و میلیارد  23میلیارد ریال (منقسم به  23,760مبلغ موسسات غیر تجاري 
   .نشان داده شده است 1تغییرات سرمایه قانونی بانک از بدو تاسیس تاکنون در نمایه . باشد نام یکهزار ریالی) می

  تغییرات سرمایه ثبت شده بانک پارسیان – 1نمایه 
 میلیون ریال

 محل افزایش سرمایه مبلغ سرمایه جدید مبلغ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه تاریخ ثبت افزایش سرمایه
 سود انباشته 341,000 31,000 10 بدوتاسیس

 آورده نقدي ( فروش با صرف ) 2,000,000 1,659,000 487 1382/07/12
 آورده نقدي 5,000,000 3,000,000 150 1383/03/16
 آورده نقدي و مطالبات 6,000,000 1,000,000 20 1384/09/02
 آورده نقدي و مطالبات 7,500,000 1,500,000 25 1387/03/22
 آورده نقدي و مطالبات 9,000,000 1,500,000 20 1387/09/10
 آورده نقدي و مطالبات 11,000,000 1,980,000 22 1389/03/26
 آورده نقدي و مطالبات 13,200,000 2,200,000 20 1389/10/15
 آورده نقدي و مطالبات 15,840,000 2,640,000 20 1391/02/27
 دید ارزیابی دارایی هامازاد تج 23,760,000 7,920,000 50 1394/04/24
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  سهامداران
  

نفر شخص حقیقی و حقوقی است که ترکیب آن در   75,877، تعداد سهامداران بانک بالغ 1394در پایان سال      
   .ارائه شده است 2نمایه 

  

  1394 سالترکیب سهامداران بانک پارسیان در پایان  – 2نمایه 
 درصدسهام نسبت به کل سهام (میلیون سهم)تعداد سهام تعداد سهامداران گروه سهامدار

 16 3,876 75,598 اشخاص حقیقی

 84 19,884 279 اشخاص حقوقی

 100 23,760 75,877 جمع
  
  

 به شرح 29/12/1394به  یمنته یان سال مالی% سهام شرکت در پا1ش از یت بیمالک يسهامداران دارا نیهمچن
  .دنباش یم 3ه ینما

  

   29/12/1394ده بانک در سهامداران عم – 3مایه ن
  

 نام سهامدار
29/12/1394 29/12/1393 

 درصدسهام تعداد سهم درصدسهام تعداد سهم
 9.95 1,313,457,629 8.29 1,970,186,442 شرکت گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو

 9.65 1,273,358,645 8.10 1,924,562,234 شرکت سرمایه گذارى تدبیر

 6.89 909,786,868 5.74 1,364,680,302 مندشرکت سرمایه گذارى س
 5.00 659,492,093 5.00 1,187,085,766 شرکت مهرآفرینان دوران

 4.99 658,918,252 4.99 1,186,052,853 شرکت توسعه اقتصادآینده سازان

 4.97 656,429,929 4.97 1,181,573,871 موسسه رفاه و تامین آتیه امید
 4.92 650,000,000 4.92 1,170,000,000 شرکت تک آوران شرق

 4.81 634,545,370 4.81 1,142,181,666 شرکت سرمایه گستر دور اندیش

 4.75 627,428,240 4.54 1,077,753,177 شرکت توسعه اقتصاد فردا

 4.71 621,485,405 4.71 1,118,673,729 شرکت کشاورزي مدبرکشت توس
 - - 3.28 779,742,247 شرکت بازرگانی پاسادداناایرانیان

 3.27 432,229,504 3.27 778,013,106 شرکت نگار نصرسهم
 2.68 354,168,705 2.68 637,503,669 شرکت خدمات بیمه ایران خودرو

 - - 2.10 498,463,586 شرکت سرمایه گذارى پویا
 2.05 271,195,339 2.05 488,151,609 شرکت طراحی مهندسی خودروقشم

 1.77 233,701,724 1.77 420,663,101 وشرکت تام ایران خودر

 1.78 234,533,828 1.36 322,800,742 شرکت ایران وشرق
 1.19 157,462,657 1.15 274,057,780 شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري

 1.14 150,690,172 1.14 271,242,307 شرکت تهیه وتوزیع قطعات ولوازم یدکی

 1.08 142,066,054 1.08 255,718,896 شرکت سازه هاي خودکفایی
 1.03 136,385,967 1.03 245,494,739 شرکت تولیدمحورخودرو

 1.02 134,367,818 1.02 241,862,071 شرکت تحقیق ،طراحی وتولیدموتورایران خودرو

 22.34 2,948,295,801 22.00 5,223,536,107 سایر

 100 13,200,000,000 100 23,760,000,000 جمع
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 عملکرد بانک پارسیان در بازار سرمایه
  

  وضعیت معامالت و قیمت سهام
  سال اخیر به شرح نمایه زیر می باشد: 3وضعیت معامالتی سهام شرکت طی 

  

 سال
تعداد سهام معامله 

 شده

ارزش سهام 
معامله شده    

 )میلیون ریال(

تعداد روزهاي 
 باز بودن نماد

تعداد  روزهایی 
که نماد معامله 

 ستشده ا

 پایان سال مالی

  ارزش بازار
 (میلیون ریال)

 قیمت سهم
 ریال

میلیون -سرمایه
 ریال

1392 1,372,475,911 4,707,751 236 236 35,134,000 3,194 13,200 

1393 353,075,432 1,077,386 192 192 30,716,400 2,327 15,840 
1394 861,702,138 1,303,435 131 131 35,307,360 1,486 23,760 
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  بانک پارسیانچشم انداز

  هاي کشور است. اي، انتخاب برتر مشتریان در بانک بانکی جامع که با ارائه خدمات حرفه

  بیانیه ماموریت بانک پارسیان

       مع مالی، ارزش پایدار برايکار و ارائه خدمات جا و هاي کسب ماموریت ما این است که از طریق نوآوري در مدل                

 نفعان خلق کنیم و به رشد و رونق اقتصادي جامعه کمک کنیم. تمامی ذي                

  ارزش هاي سازمانی بانک پارسیان

 هدف اصلی ما، ارائه خدمات متناسب با نیازهاي مالی مشتریان است.: محوري  مشتري  

 شتریان، سهامداران، کارمندان، دولت و جامعه) رفتاري صادقانه خواهیم نفعان خود (م شفافیت و راستگویی: ما با ذي

  نماییم. داشت و شفافیت را در عملکرد خود رعایت می

 هاي عملکردي خود مسئوالنه عمل  پذیري و پاسخگویی: ما در خصوص تمامی تعهدات، ادعاها و جنبه مسئولیت

  کنیم و پاسخگو هستیم. می

 دانیم. قیت اعتقاد داریم و نوآوري در خدمات را الزمه بقا میما به خال: خالقیت و نوآوري  

 داري: اطالعات خصوصی مشتریان نزد ما امانت است و درحفظ آن رازدار هستیم. رازداري و امانت  

 دهیم و اعتماد  اطمینان و استاندارد را مدنظر قرار می پذیري: ما همواره ارائه خدمات قابل قابلیت اعتماد و اطمینان

  تریان براي ما ارزشمند است.مش

 مداري: احترام و پایبندي به قوانین و مقررات کشور، سرلوحۀ کار ما قرار دارد. قانون 

 اي است ترین عامل در ارائه خدمات حرفه توانمندسازي: ما معتقدیم که توانمندسازي کارکنان مهم 

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

 

 جایگاه و سهم بازار بانک پارسیان در
  بین بانک هاي خصوصی و  شبکه بانکی
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  الف :جایگاه پارسیان در بین بانک هاي خصوصی کشور

% سهم بازار از منابع 16ر، به عنوان بانک اول با از نظر میزان منابع در اختیار و سهم بازا 1394بانک پارسیان در سال  

  کانون بانکهاي خصوصی) . - 1394بانکهاي خصوصی ، به افتخارات گسترده اي نایل آمد (آمار: بهمن 

  

  



 ١١

 

  ب :سهم منابع در اختیار بانک پارسیان از نقدینگی
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  94افتخارات کسب شده بانک پارسیان در سال 
 

  :شرکت برتر کشور  100تبه بندي جایگاه در ر- 1

 صورت صنعتی  از سوي سازمان مدیریت 1393که بر اساس اطالعات مالی سال صد شرکت برتر ي تبه بنددرهجدهمین ر
تمامی بانک ن میا در دوم ممقا ،خصوصی هاي بانک اول ممقا "فروش شاخص "در است توانسته پارسیان بانک است، گرفته
هاي برتر اقتصاد  و بیش از گذشته، موقعیت خود را در میان شرکت د کندخورا از آن شرکت برتر  صد بینم ششم در مقاها و 

مبناي اصلی این رتبه بندي میزان کسب درآمد و فروش بوده و الگویی از رتبه . ها تثبیت نماید کشور و به ویژه در میان بانک
 گیرد.  مدیریت صنعتی صورت میشرکت برتر جهان می باشد که هر ساله توسط سازمان  500بندي 

 
  :افتخارات بانک پارسیان در رتبه بندي هاي بین المللی- 2 

و برترین بانک ایران در بانکداري  Best Islamic Bank- Iranبرترین بانک اسالمی ایران کسب رتبه -1
 Theنشریه  2014، 2013، ،2012بر اساس رتبه بندي Best Islamic Retail Bank- Iran خرد

Asset  

  

  

 میالدي 2014در سال  Euromoneyاز نشریه  The Best Bank In Iranکسب رتبه  -2

 
رتبه اول میان بانک هاي خصوصی کشور و سیزدهمین موسسه اسالمی جهان بر اساس شاخص کسب  -3

  میالدي 2013در سال  Bankerنشریه  دارایی هاي منطبق بر شریعت
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( شاخص عملکرد نسبت سود به سرمایه) در ROEازدهی سرمایه برترین بانک ایران در ب کسب رتبه -4

  يالدیم 2013در سال  Banker هیبانک برترجهان نشر 1000رتبه بندي 

  
در نهمین اجالس سران و مدیران شرکت هاي نمونه و  NAPECلوح تقدیر و تندیس دریافت  -5

  تاثیرگذار در صنعت و اقتصاد
 از سوي اتحادیه اروپا )ISO 10668:2010رزش برند(دریافت نشان و استاندارد بین المللی ا -6

 
  UNDPزیست  سازمان ملل در امور محیطدریافت لوح تقدیر  -7
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 فصل سوم

  عملکرد مالی بانک                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥

     1394بانک در سال  عملکرد مالی
 نشان داده شده است. رزیاقالم عمده صورت سود و زیان و ترازنامه بانک در نمایه 

 

  1394تا  1392خالصه عملکرد و وضعیت مالی بانک پارسیان از سال  – 7نمایه 
 میلیون ریال

 1394 1393 1392 شرح

               اقالم سود و زیان
  98,644,695  76,831,268 69,670,456 جمع درآمدها

  86,449,395  67,850,669 53,046,899 سود پرداختی به سپرده گذاران

  9,530,056  7,857,650 9,784,263 جمع هزینه ها

  2,665,244  1,122,949 6,839,294 سود قبل از مالیات

  2,665,244  1,122,949 5,358,182 سود خالص

 * 266,524  950,400 3,300,000 سود نقدي سهام

       اقالم ترازنامه
  586,197,762  508,883,232 421,453,069 مانده سپرده هادر پایان سال

  384,292,314  325,767,610 284,158,043 مانده تسهیالت اعطایی در پایان سال ( به کسر ذخایر )

  655,031,595  559,853,653 465,257,466 جمع دارایی ها

  37,850,803  28,200,669 29,341,570 جمع حقوق صاحبان سهام

 23,760,000 15,840,000 13,200,000 عسرمایه در زمان برگزاري مجم

 7.9 7.1 5/8  نسبت کفایت سرمایه ( درصد )

       اقالم هر سهم
 112 71 406 ریال بر مبناي تعداد سهام درتاریخ مجمع -)EPSعایدي هر سهم (

 11 60 250 ) ریال بر مبناي تعداد سهام در تاریخ مجمعDPSسود نقدي هر سهم (

رهپیشنهاد هیات مدی*



 ١٦

  شاخص هاي عملکردي بانک
وري  هاي عملکرد بانک پارسیان در چـهار بخـش سـودآوري، کارآیی عملیات، توسـعه فـعالیت و بهره شاخص     

  .نشان داده شده است 8در نمایه  1394لغایت  1392هاي  بانک براي سال
  

  1394تا   1392شاخص هاي عملکرد بانک پارسیان از سال  – 8نمایه 

 1394 1393 1392 خصشا 

   :                                                                                     سودآوري

 137.34 79.04- 32/72- (درصد) رشد سود خالص

    کارایی عملیات
 

 59.19 59.44 71/77 (درصد) مانده تسهیالت اعطایی به کل سپرده ها

 58.67 58.19 61/08 (درصد) هیالت اعطایی به کل داراییهامانده خالص تس

  1,184,208 1,032,286 1,039,381 میلیون ریال)متوسط تسهیالت اعطایی هر شعبه (

  2,000,675  1,736,803 1,448,292 )میلیون ریالمتوسط سپرده هاي جذب شده هر شعبه (

 16.24 14.99 16/69 (درصد) مجموع درآمدها به متوسط دارایی ها

 0.92 0.87 1/19 (درصد) هزینه هاي اداره عملیات به متوسط داراییها

 7.9 7.1 5/8  (درصد) کفایت سرمایه

     توسعه فعالیت :
 15.2 20.7 30/2 )درصد( رشد سپرده ها

 17.97 14.64 17/59 )درصد(رشد مانده تسهیالت اعطایی 

 28,427 26,855 21,433 میلیارد ریال –حجم ضمانتنامه هاي صادره 

 880 1,291 843 میلیون دالر –حجم اعتبارات اسنادي گشایش یافته 

 294 294 294 تعداد شعب

 4,405 4,486 4,477 نفر –نیروي انسانی 

    بهره وري نیروي انسانی
  22,190  17,144 12,301 میلیون ریال)( سرانه مجموع درآمدها

  131,863  113,552 71,760 ل)میلیون ریا( سرانه جذب سپرده ها

 91,020 77,551 57,752 میلیون ریال)( سرانه اعطاي تسهیالت

  147,347  124,926 81,904 میلیون ریال)( سرانه دارایی ها

   .شاخص هاي بهره وري بر اساس متوسط تعداد کارکنان طی دوره محاسبه گردیده است *
 



 ١٧

  جذب سپرده ها 
 

رشد  درصد 15 با ،جه به فعالیت مناسب بانک در جذب سپرده ها و افزایش این گونه منابعبا تو 1394در سال      
   .هزار میلیارد ریال سپرده جدید جـذب شده است 586مبلغ 

  .نشان داده شده است ریاخ سال 3ترکیب حجم سپرده هاي بانک در طول  9در نـمایه 
  

   1394 یال 1392 يسال ها یطدر  روند ترکیب و حجم سپرده هاي بانک پارسیان –9نمایه 
 میلیارد ریال  

 نوع سپرده
1392 1393 1394 

 مبلغ  
درصد 

 رشد
 مبلغ  

درصد 
 رشد

 مبلغ  
درصد 

 رشد
 درصدترکیب

 16 7- 95,604 7 103,015 297 96,062 قرض الحسنه جاري و پس انداز

 41 63 239,766 87 146,898 19- 78,642 سرمایه گذاري کوتاه مدت

 42 3- 247,984 6 254,923 25 240,583 سرمایه گذاري مدت دار

 0.5 30- 2,844 34- 4,047 36- 6,166 سایر سپرده ها

 100 15 586,198 21 508,883 30 421,453 جمع

  
  

  .باشد یم 10ه یبه شرح نما 1394 یال 1392در سال  یپرداخت ي نرخ سپرده هان یآخر
  

 ده هاي سرمایه گذاري بانک پارسیانروند نرخ سود سپر – 10نمایه 
  درصد                                                                                                             

 1394 1393 1392 نوع سپرده

10و 7 7 کوتاه مدت عادي  10 
 14 14 10 ماهه 3سپرده کوتاه مدت ویژه 

18و 16 12 ماهه 6ژه سپرده کوتاه مدت وی  16 
20و  18 15 ماهه 9سپرده کوتاه مدت ویژه   75/17  

20و  18 22 17 یک ساله  



 ١٨

  
  

  تعداد حساب سپرده هاي بانک پارسیان –11نمایه 
  

 1394 1393 1392 نوع سپرده
 4,480,989 3,583,924 3,284,32 سپرده کوتاه مدت عادي

 6,354 4,197 4,059 انواع سپرده ویژه کمتر از یکسال
 7,405 15,716 24,260 گواهی سپرده سرمایه گذاري بلند مدت یکساله بانام

 921,955 925,609 686,606 انواع سپرده یک تا پنج سال
 661,559 1,230,894 1,156,282 سپرده قرض الحسنه جاري و پس انداز

 6,078,262 5,760,340 5,155,527 جمع

  
  
  

  اعطاي تسهیالت 
  

ریال تامین مالی براي اشخاص حقیقی و اشخاص  میلیارد هزار 110بالغ بر  1394پارسیان در سال  بانک     
 چگونگی این توزیع را نشان 12نمایه  .هاي اقتصادي) در بخش هاي مختلف اقتصادي انجام داده است حقوقی (بنگاه

  .دهد می
 
 

  تسهیالت اعطایی بانک پارسیان بر حسب نوع مشتري – 12نمایه 
  الیر ونیلیم                                                                                                                          

 شرح

1392 1393 1394 

 تعداد
 مبلغ

 تعداد
 مبلغ

 تعداد
 مبلغ

 ترکیب متوسط کل متوسط کل متوسط کل
 14 424 15,461,096 36,484 380 16,245,183 42,745 380 16,245,183 42,745 اشخاص حقیقی

 86 30,087 95,136,270 3,162 14,950 46,091,052 3,083 14,950 46,091,052 3,083 اشخاص حقوقی

 100 2,790 110,597,366 39,646 1,360 62,336,235 45,828 1,360 62,336,235 45,828 جمع
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  ایان سه سال اخیر را نشان می دهد.مانده تسهیالت اعطایی بانک در پ 13نمایه 
  مانده تسهیالت اعطایی بانک پارسیان –13نمایه 

  میلیارد ریال                                                                                                                                                                 

 شرح
1392 1393 1394 

 درصد رشد مبلغ درصد رشد مبلغ درصد رشد مبلغ

 18 413,189 14.7 349,946 17/8 305,002 مانده تسهیالت اعطایی

 44 4,279- 17.0 2,973- 10/3- 2,542- سود سالهاي آتی

 18 408,910 14.7 346,973 18/1 302,460 اصل تسهیالت

 16 24,618- 15.9 21,205- 38/3 18,302- ذخیره تسهیالت

 18 384,292 14.6 325,768 17/0 284,158 تسهیالت پس از کسر ذخیرهاصل 
  
  

  خدمات بانکی 
  

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

 خدمات ریالی : –الف 
 ضمانت نامه ها 

  .ارائه شده است 14نمایه  وضمانت نامه هاي صادره هرسال در ریاخ سال 3پایان  مانده تعهدات ضمانت نامه هاي ریالی در
  نامه هاي صادره  ضمانتمبلغ نامه ها و  مانده تعهدات ضمانت -14نمایه 

  میلیارد ریال                                                                                                                                

 شرح
1392 1393 1394 

 درصد رشد مبلغ درصد رشد مبلغ درصد رشد مبلغ

 6 28,427 25 26,855 27 21,433 ضمانتنامه هاي صادره

 14 14,915 16 13,134 14 11,344 انتنامه هامانده تعهدات ضم
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  خدمات ارزي :    -ب
 اعتبارات اسنادي و حواله هاي ارزي ،نامه ها ضمانت

 .ارائه شده است 15اعتبارات اسنادي و حواله هاي ارزي در نمایه  ،نامه ها اطالعات مربوط به ضمانت
  و حواله هاي ارزي بانک پارسیاننامه ها , اعتبارات اسنادي  ضمانت – 15نمایه 

  میلیون دالر                                                                                                                                                                    
  

 شرح
 درصد رشد 1394 1393 1392

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد لغمب تعداد مبلغ تعداد
 )32( )25( 880 1,356 1,291 1,801 843 1,241 اعتبارات اسنادي  و بروات اسنادي

 918 327 196.0 111 19 26 10 15 ضمانتنامه هاي ارزي صادره

 )18( )47( 3,469 2,056 4,225 3,916 3,319 4,052 حواله هاي صادره

 0 202 5,521 12,354 5,502 4,084 5,175 3,883 حواله هاي وارده

 )53( )35( 1,271 6,909 2,719 10,594 2,284 7,888 حواله هاي ورودي کاال



 ٢١

  بلند مدت يسرمایه گذاریها
 

  .است 16سرمایه گذاري بلندمدت بانک در سهام شرکتهاي فرعی و وابسته در پایان سال مالی به شرح نمایه 
 

  رسیان شرکتهاي فرعی و وابسته بانک پا – 16نمایه 
  

 سرمايه نام شرکت
)میلیون ریال(  

 سهم بانک
)درصد(  

 80 200,000 صرافی پارسیان
 100 10,000 گروه داده پردازي

 70 3,513,636 سرمایه گذاري پارسیان
 100 1,000,000 گروه مالی پارسیان

 100 100 پارسیس کیش
 100 50,000 صندوق قرض الحسنه پارسیان

 
 

 

  کرد مقایسه بودجه و عمل
  

مجموع درآمدها بانک از لحاظ سودآوري بیانگر تحقق بودجه بانک در زمینه سود خالص و  مقایسه بودجه و عملکرد
  باشد. می

   .بودجه و عملکرد بانک از حیث مجموع درآمدها و سود خالص مقایسه شده است 17در نمایه 
 میلیون ریال                      

 عملکرد بودجه شرح
لکرد مقایسه عم

 و بودجه

 %104.60 98,644,695 94,306,180 مجموع درآمدها

 %122.58 2,665,244 2,174,375 سود خالص



 ٢٢

  شاخص هاي مالی 
 

ررسی در این بخش برخی از مهم ترین شاخص هاي اصلی که عموماً براي تحلیل سود آوري و کارایی مورد ب     
 قرار می گیرد ارائه شده است.

  رشد درآمدها :
میلیارد ریال و درآمد حاصل از تسهیالت اعطایی در  98,645برمجموع درآمدهاي بانک بالغ  1394 در سال     

روند  .رشد داشته است 1393درصد نسبت به سال  26/13و  3/28 میلیارد ریال بوده که در حدود 60,330 حدود
  .شود مالحظه می 19و  18نمایه هاي بانک در سه سال اخـیر در درآمـد تسهیالت اعـطایی  و مـجموع درآمـدها
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 سود پرداختی به سپرده گذاران :

معرفی محصوالت جدید  تر و ارائه خدمات مناسب با نمود بانک پارسـیان تالش در پاسخ به اعتماد سپرده گذاران، 
سپرده گذاران با  سود پرداختی به 1394در سال  .ش دهدیز افزایمنابع خود را ن یمیان قدیحفظ مشتر ضمن

بیـانـگر این رشد در  20نمایه  .میلیارد ریال رسید 85,551درصد نسبت به سال قبل، به رقم  28رشدي معادل 
   .سال اخیر است 3طی 

  

  
 

  



 ٢٤

  اداره عملیات به متوسط دارایی ها  نسبت هزینه هاي
باشند ، نسبت هزینه هاي اداره  اقالم تشکیل دهنده هزینه هاي اداره عملیات می یو مال یو عموم يادارهزینه هاي 

  .نشان داده شده است 1394الی  1392در نمودار زیر براي سالهاي ها  عملیات به متوسط دارایی

                                           
  

  

  نسبت هزینه هاي اداره عملیات به مجموع درآمدها
  

به عبارت دیگر افزایش درآمدها به بهاي افزایش بیش از حد . این نسبت بیانگر کارایی و مدیریت هزینه ها است
هاي اخیر نسبت مذکور به نحو شود که در سال مالحظه می 22در نمایه  .هاي عملیاتی نباید صورت پذیرد هزینه

  .باشد شایان ذکر است مجموع درآمدهاي بانک شامل درآمدهاي مشاع و غیر مشاع می.لوبی حفظ گردیده استمط
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 نسبت هزینه هاي اداره عملیات به مجموع هزینه ها

، د سپرده گذاران و هزینه ذخیره تسهیالت استمجموع هزینه ها شامل هزینه هاي اداره عملیات، سهم سو     
حفظ  ،نمایه زیر بیانگر آن است که بانک با توجه به شرایط محیطی توانسته است این نسبت را در حد مطلوب

  .نماید
 

  
  

  نسبت کفایت سرمایه
هاي کلیدي در ارزیابی  ه یکی از شاخص، نسبت کفایت سرمایلحاظ مقررات بانکی در صنعت بانکداري و به     

هاي مـوزون شده بر حسب   نسبت مذکور از تقسیم سرمایه پایه به دارایی .شود سالمت مالی بانک محسوب می
عالوه بر  .درصد اعالم گردیده است 8در حال حاضر حداقل نسبت کفایت سرمایه  .آید دست میه ضرایب ریسک، ب

سبت کفایت سرمایه ن ها (تخصیص منابع) نیز بر مدیریت دارایـی سـود بانک،قانونی و خط مشی تقسیم سرمایه 
ها را در نظر داشته  مدیریت بانک همواره خط مشی تعادل بین سطح ریسک و سودآوري دارایی .بانک تاثیر دارد

      .را نشان می دهد 1394تا  1392پایان سالهاي  سبت کفایت سرمایه درن روند 24نمایه  .است
                                                                 

                             
 



 ٢٦

 

 هر شعبه سرانه سپرده ها و تسهیالت اعطایی

  .روند افزایش شعب طی سه سال اخیر مشاهده می شود 25در نمایه 
  

            ١٣٩٤ يال ١٣٩٢ يسال ها يطتعداد شعب بانک  – ٢٥نمايه 
 

 1392 1391 1390 شرح

 164 164 164 شعب تهران

 128 128 128 شعب شهرستان ها

 1 1 1 شعب منطقه آزاد

 1 1 1 شعب خارج از کشور

 294 294 294 جمع
 

  

میلیارد ریال و هم چنین متوسط  2,000بالغ بر  1394هاي هر شعبه در پایان سال  متوسط سرانه جذب سپرده     
  .باشد میلیارد ریال می 1,184یالت سرانه شعب در اعطاي تسه

  

            شعبه به تفکیک نشان داده شده است.ی هر یسرانه سپرده ها و تسهیالت اعطا 27و  26در نمایه هاي 

                                                          
 
 

                                  



 ٢٧

  بانک ينظام راهبر
  

  هیات مدیره و مدیر عامل 
  

ل انتخاب یره به شرح ذیات مدیه يل و اعضایبه طور فوق العاده تشک يعاد یمجمع عموم 30/11/1391خ یدر تار
  شدند.

  
  اعضاي هیات مدیره بانک پارسیان -28نمایه 

  

              

سمتنماینده  اعضاي هیئت مدیره  

رئیس هیأت مدیر ه هاشم یکه زارعشرکت مهندسی و تامین قطعات خودرو قشم  

نایب رئیس هیأت مدیرهعارف نوروزيشرکت سرمایه گستر دور اندیش

عضو هیأت مدیره شرکت مهرآفرینان دوران 

عضو هیأت مدیره ابوالقاسم جمشیديشرکت خدمات بیمه اي ایران خودرو

عضو هیأت مدیره سیدحسام شمس عالمشرکت سرمایه گذاري تدبیر

عضو هیأت مدیره حمید رضا رفیعی  موسسه رفاه و تامین آتیه امید   

عضو هیأت مدیره شرکت نگار نصر سهم

مدیر عاملکورش پرویزیان
  



 ٢٨

 
 

نمودار سازماني بانک    
 

 .ده استیارائه گرد 29ه شماره یدر نما ین نمودار سازمانیآخر

 

 
 
 
 
 



 ٢٩

  : حسابرس مستقل و بازرس قانونی
  

کسال به عنوان یر به مدت یاشخاص ز 31/04/1394انه مورخ یسال يعاد یبه موجب مصوبه مجمع عموم     
  دند: یبانک انتخاب گرد  یحسابرس مستقل و بازرس قانون

  دایارهیافت ی: موسسه حسابرس یزرس اصلحسابرس مستقل و با
  دش و همکارانموسسه حسابرسی البدل:  یبازرس عل

  
 اقدامات انجام شده در راستاي مبارزه با پولشویی

تکمیل و تصحیح ادواري و مستمر اطالعات مشتریان (کد ملی اشخاص حقیقی/شناسه ملی اشخاص  •
 حقوقی/شناسه اتباع خارجی)

ارزه با پولشویی در واحدهاي صف و ستاد از تالش در راستاي نهادینه کردن هر چه بیشتر قوانین و مقررات مب •
 طریق صدور دستورالعمل ها و بخشنامه هاي داخلی و نظارت بر حسن اجراي آن 

راه اندازي سامانه ساها و سامانه احراز هویت سازمان ثبت احوال در بانک و ایجاد بستر مناسب جهت راه اندازي  •
 سامانه استعالم کدپستی

 م افزار مبارزه با پولشویی نر استقرار و پیاده سازي •

جمع آوري، تهیه و پایش مستمر گزارش هاي مرتبط با هرگونه عملیات بانکی مشکوك به پولشویی و معامالت  •
 ؛ CTRیکی تجمیع گزارش هاي روننقدي بیش از سقف مقرر و راه اندازي آزمایشی سامانه الکت

پولشویی از طریق تدریس در دوره هاي بدو اعتالي سطح دانش همکاران و مشتریان در زمینه مبارزه با  •
خدمت،درج مطالب متعدد در هفته نامه پارسیان، تهیه بروشور مبارزه با پولشویی، شرکت در دوره هاي آموزشی 

   ،سمینارها و...

همکاري موثر به منظور ایجاد قابلیتهاي مورد نظر بانک مرکزي و شوراي عالی مبارزه با پولشویی در  •
 افزاري بانک ؛ سیستمهاي نرم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٠

  آثار اقتصادي و اجتماعی فعالیت هاي بانک
  

میلیارد ریال است  98,379، براي ذینفعان مختلف معادل 1394هاي بانک در سال  کل ارزش ایجاد شده از فعالیت
د به درص 02/3 ،د به سپرده گذاراندرص 33/87از مجموع این ارزش  .ارائه می شود 30که نحوه توزیع آن در نمایه 

ها و اندوخته  ،سود تقسیم نشده ،سهامدارانسهم سود رشد بانک (شامل سهامداران و رصـد براي د 65/6 ،کارکنـان
  .درصد به سایر ذینفعان تخصیص یافته است 3ذخیره تسهیالت و استهالك) و 

  

  1394سال توزیع ارزش ایجاد شده بانک پارسیان بین ذینفعان در  – 30نمایه 
  

  
 

 

  بانک یمنابع انسانآموزش و توسعه 
  .باشد یم 32و  31شماره  هاي هیبانک به شرح نماو عملکرد آموزشی کارکنان  کارکنان یالتیو تحص یب جنسیترک

  

  ترکیب کارکنان بر حسب جنسیت و تحصیالت  – 31نمایه 
 جمع زن مرد شرح

 4,046 1,354 2,692 تحصیالت دانشگاهی
م و پایین تردیپل  347  12  359 

 4,405 1,366 3,039 جمع
  

  
   1394 یال 1392 يان در سالهایعملکرد آموزش بانک پارس – 32نمایه 

 سرانه آموزش ( نفر ساعت )یساعات آموزش تعداد دوره تعداد شرکت کنندگان در دوره تعداد کل پرسنل سال 

1392 4,477 9,699 544 172,458 38/5 
1393 4,486 11,005 359 138,155 39 
1394 4,405 10,804 591 139,237 38/7 

نفر بوده اند 3600کاربر به باال  تعداد  يسمت ها 1394طبق نظام جامع آموزش،گروه هدف آموزش در سال   * 
 
 

  



 ٣١

 هاي توسعه:برنامه ها و طرح   

  :1394اهم پروژه هاي انجام شده در سال 

  هاي سرمایه گذاري متنوع متناسب شرایطسپرده ارائه 

 توسعه کانال هاي الکترونیکی بانکی 

 نک پارسیانبرنامه ریزي پیاده سازي باشگاه مشتریان با 

 پیاده سازي و گسترش قابلیت هاي طرح بیمه سپرده گذاران بانک پارسیان 

 خوان فروشگاهی ارائه بسته هاي هدفمندتسهیالتی دارندگان دستگاه هاي کارتPOS 

  عملیاتی سازي سیستم جامع لوتوس پارسیان 

 تقویت زیر ساخت هاي بانکداري شرکتی به عنوان بانک پیشرو 

 تقرار مدیریت عملکرد ستاد بانک ریزي اسبرنامه 

 توسعه تعامل گروه پارسیان با بازار سرمایه 

 افتتاح صندوق امانات در برخی شهر هاي کشور 

             الحججبازپرداخت وجوه موسسه اعتباري ثامن  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢

  
  1395کلیات طرح هاي بانک براي سال    
 

 2020اتژیک اجراي برنامه استر 

  طراحی و استقرار پروژه پترو بانک 

 طراحی و استقرار شعب هوشمند 

 استقرار باشگاه مشتریان بانک پارسیان 

  طراحی و توسعه محصوالت و خدمات نوین بانکی 

  توسعه و تنظیم شبکه شعب بانک و نقاط تماس با مشتریان 

  مدیریت مطالبات 

  خرد و متوسط توسعه بسته هاي اعتباري در قالب تسهیالت 

  توسعه قابلیت هاي سرمایه هاي انسانی 

  مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزي 

  توسعه درآمدهاي غیر مشاع 

  توسعه زیر ساخت هاي فناوري اطالعات 

 افزایش سهم بازار منابع و تراکنش هاي الکترونیک 

 مشارکت در پروژه هاي آبرسانی آب آشامیدنی شهرهاي بزرگ 

 هاي کوچک و متوسط(  تامین مالی بنگاهSME و دانش بنیان ( 

 مشارکت در تامین مالی احیا و بازسازي ناوگان تاکسی هاي فرسوده 

 آهن نفت و گاز، پتروشیمی، سنگ هاي تامین مالی و سرمایه گذاري در بخش 

  در بخش کشاورزي در حوزه کشت گندمتامین مالی و سرمایه گذاري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وص تکالیف مجمعاقدامات انجام شده در خص



 ٣٣

سهامداران سود متعلق به تصویب شد که  الیر 60 سهم تقسیم سود براي هر 31/04/1394مجمع عمومی  در   
سهامداران عمده بعنوان  سهمدر فاصله کوتاهی پس از برگزاري مجمع پرداخت و طبق توافق بانک مرکزي حقیقی 

  ردید . منظور گهاي آتی جهت افزایش سرمایه مطالبات سهامداران 
 

   ت مدیره براي تقسیم سوداپیشنهاد هی
  

حه یال 241 و 140،240، 134ت به مفاد یرج در اساسنامه شرکت و با عنادره با توجه به مقررات منیات مدیه     
شنهاد یپ 33ه ینماص را به صورت یم سود قابل تخصیتقس 1347اسفند  24از قانون تجارت مصوب  یاصالح قسمت

  د:ینما یم
  

  ت مدیره براي تقسیم سوداپیشنهاد هی – 33ه نمای
  میلیارد ریال     

 بانک گروه شرح
 2,665 3,598 خالص سود جاري

 6,389 4,159 سود قابل تخصیص (گروه به کسر سهم اقلیت)

   تخصیص سود:

 400 540 % سود خالص)15( اندوخته قانونی
 53 72 % سود خالص)2( و سایر اندوخته ها اندوخته احتیاطی

 267 267 یشنهاديسود سهام پ

  


