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  10400  اداره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهشمار
 06/12/1385 در هثبت شد

 

 :تذکر
 و  یت مقـررات قـانون    یـ نـان از رعا   یمنظور حـصول اطم    هادار، ب هادار نزد سازمان بورس و اوراق ب      هثبت اوراق ب  

 در  ی و سفارش  یها توص ی و   ین سودآور یا، تضم ید مزا یی تأ ه منزل ه و ب  ه بود یت اطالعات یمصوبات سازمان و شفاف   
 . باشد یادار توسط سازمان نمه مرتبط با اوراق بیاه ا طرحیا ه مورد شرکت
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 ) شرکت سهامی عام( بانک پارسیان 
 :ت انتشاراوراق در دس

  ریالی1000 سهم عادی بانام 7,500,000,000
 
 
ـ   ه در مرحل  ه ک یا، اطالعات، اسناد و مدارک    ه فرم عهموج بر اساس م   یهانین ب یا  سـازمان بـورس و اوراق       ه ثبت ب
ام در دست انتشار    ه س همنظور انتشار اطالعات مرتبط با عرض     ه، ب یهانین ب یا. است هدی گرد هیه، ت ه شد هادار ارائ هب
ـ   هیـه ، توسط ناشـر ت    )شرکت سهامی عام  ( انک پارسیان   ب ـ   یهسـرما . اسـت ه   شـد  ه و ارائ منظـور  هگـذاران ب

 سـازمان   یت رسم ی شرکت در سا   یرسان اطالع ه بخش مربوط ب   هتوانند ب   ی شرکت م  ی اطالعات مال  ه ب یدسترس
. ندی نما هع مراج www.parsian-bank.com ناشر   یت رسم ی سا ها ب ی،  www.seo.irادار  هبورس و اوراق ب   

ـ    ه منتشر و ب   اطالعات و دنیای اقتصاد    های   هق روزنام ی از طر  بانک پارسیان  یاههیآگ د هـ  خوا ه عمـوم ارائ
 .دیگرد

بـورس اوراق بهـادار تهـران       در  4/8/1383درتـاریخ   ، )شرکت سهامی عام  ( بانک پارسیان   ام  هس 
 پارس ونماد  ، با  ی پول یهادهار ن ی وسا یسسات اعتبار بانکها،مو در صنعت    ی طبقه بند   و با  ه شد هرفتیپذ

 .ردیگی قرار مهمورد معامل
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 شخصات ناشرم
 تیموضوع فعال

 .باشدیر میشرح زه بیلت اصی موضوع فعال، )شرکت سهامی عام( بانک پارسیان  هاساسنام 6 ماده مطابق
 .افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه جاری، پس انداز و سایر حسابهای مشابه -1
 .قبول سپرده های سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت یا مشابه آنها و صدور گواهی سپرده -2
 .قبول سپرده های مدتدار برای مصرف دریک موضوع خاص یامشابه آنهاو صدور گواهی سپرده -3
 .دیریت وجوهقبول م -4
 .دریافت تسهیالت یا تحصیل وام و اعتبار از داخل و خارج از کشور با رعایت ضوابط مقرر -5
 .اعطای انواع تسهیالت با رعایت ضوابط مقرر -6
 .تأمین مالی طرحهای خاص با رعایت ضوابط مقرر -7
 .سرمایه گذاری و مشارکت به صور مختلف با رعایت ضوابط مقرر -8
 .خل کشورنقل و انتقال وجوه در دا -9

 .انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت بحساب بانک یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص -10
 .صدور اعتبار نامه و انواع چک اعم از مسافرتی و غیره و انجام معامالت مربوط به آنها -11
 .صدور، تائید و قبول هر گونه تعهد نامه و یا ضمانتنامه بانکی با رعایت ضوابط مقرر -12
معامالت ارزی، افتتاح اعتبار و ابالغ اعتبار اعم از اعتبار اسنادی یا غیر آن اصالتاً یا به نمایندگی و انجام  -13

وساطت و انجام هر نوع عملیات مربوط و استفاده از آنها پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
 .ایران و طبق مقررات ذیربط

 .ت و نگهداری سهام و اوراق بهادار و سایر اشیاء و اموال قابل قبولاجاره دادن صندوق امانات و قبول امانا -14
 .حفظ وبرقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانکهاومؤسسات مالی واعتباری داخل وخارج  کشور -15
قبول پذیره نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آن و خرید و فروش سهام نرخ بندی شده به حساب خود  -16

 .راجعینیا مشتریان و م
افتتاح حسابجاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در  -17

 .داخل و خارج از کشور و استفاده از آنها
استفاده از خدمات شرکتها و مؤسسات بیمه برای انجام هر گونه عملیات بیمه مربوط به بانک و یا بحساب  -18

 .مشتریان
 .دگی مؤسسات پولی و بانکی که به موجب قانون تشکیل شده یا بشوندقبول نماین -19
قبول وصایت و قیمومیت، نظارت و همچنین قبول وکالت جهت اداره امور مربوطه از جمله اداره اموال  -20

اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق موکل به هر عنوان اعم از دعوی و دفاع از دعوی با حق توکیل غیر 
 . با داشتن حق عزل و نصب مجدد وکیل برای یک یا چند بارولو کراراً

استفاده از خدمات شرکتها و مؤسسات ترخیص و حمل و نقل مجاز، برای ترخیص کاال از گمرکات و حمل و  -21
 .نقل کاال از بنادر و گمرکات بحساب بانک یا مشتریان

 .دمات فنی و مهندسیاعطای تسهیالت و تأمین مالی برای فعالیت های صادراتی و به ویژه خ -22
انجام سایر عملیات و معامالت بانکی، بازرگانی و خدماتی که به موجب قوانین و مقررات برای بانک ها ممنوع  -23

 .نباشد
 .موکول به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود) 13(و ) 10( اجرای بندهای -تبصره
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 تی فعالهخچیتار
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران               ) 98(به استناد ماده    ارسیان  بانک پ              

 سـایر مقـررات     ، و 21/1/1379، ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتـی مـصوب مـورخ               17/1/1379مصوب مورخ   
 مجـوز عملیـات     . ا و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید        در اداره ثبت شرکته    15/6/1380 مورخ   178028 طی شماره    مربوطه

  . صادر گردید26/6/1380هـ از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در /2348بانکی به شماره 
 امدارانهس
 .باشد یر می شرح زه ب30/7/1388خ یامداران شرکت، در تارهب سیترک

 
 شخصیت

 نام سهامدار
 حقوقی

تاریخ 
 تأسیس

شماره 
 ثبت

 اد سهامتعد مدیرعامل
درصد 
 مالکیت

 9,97 747،928،002 دحشام شمس عالمیس 147888 18/11/77 سهامی خاص شرکت سرمایه گذاری تدبیر

 9,52 713،951،853 علی محمدی - 1351 صندوق صندوقهای بازنشستگی،پس اندازورفاه کارکنان صنعت نفت

 9,04 677،973،317 علی شیخی 228430 26/5/83 سهامی خاص شرکت سرمایه گذاری سمند

 8,20 614،815،395 ستهید شایمج 136946 1378 سهامی خاص شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

 5,40 405،276،795  نژادی عالیدمهدیس 126857   رانی ای توسعه صنعتیه گذاریشرکت سرما

 4,45 333،977،220 یوسفید یحم 3047 - سهامی خاص شرکت ایران وشرق

 2,68 201،232،220 یدرضا توسلیحم 217076 28/11/82 سهامی خاص شرکت خدمات بیمه ایران خودرو

 2,40 179،875،554 حسین صمیمی 147960 21/11/77  عامیسهام نی صبا تامیه گذاریشرکت سرما

 2,05 154،087،580 محمدصادق فروغی  بزرگ 551 8/4/77 سهامی خاص شرکت طراحی مهندسی خودروقشم

 1,55 116،568،173 مهران فرد 14770 11/11/78 سهامی خاص شرکت کشاورزی مدبرکشت توس

 1,35 101،049،190 - 165286 18/5/79 سهامی خاص شرکت مدبربازرگان

 1,35 100،899،189 یاحمدرضا نجف 68730 20/10/66 سهامی خاص شرکت تولید محور خودرو

 1,23 92،561،824 یاحیفضل اهللا ر 171336   خاصیسهام نفت ی صندوق بازنشستگیه گذاریشرکت سرما

 1,21 90،809،272 میرغیاث الدین طاهری 13191 13/3/48 سهامی خاص ایدم-شرکت تولید موتورهای دیزل

 1,16 87،330،527 حمیدمرادی 136942 16/10/76 سهامی خاص شرکت تام ایران خودرو

 1,14 85،619،419 ییمحمدرضا بابا 30048 15/8/56 امی خاصسه شرکت تهیه وتوزیع قطعات ولوازم یدکی

 1,08 80،720،852 قاسم سلیمانی دودران 56793 19/4/64 سهامی خاص شرکت تولیدقالبهای پیشرفته ایران

 1,08 80،719،350 - 63888 30/11/65 سهامی خاص شرکت سازه های خودکفایی

 1,04 77،644،802 محمدرضامصلحی 70513 25/4/67 امی عامسه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

 1,02 76،345،352 محمدزالی 136944 16/10/76 سهامی خاص شرکت تحقیق،طراحی وتولیدموتورایران خودرو     

 33,07 2،480،614،114       سهامدار72380تعداد 

 100 7,500,000,000 جمع

 
 
 



 )شرکت سهامی عام ( بانک پارسیان انیه ثبت سهام یب
 

 

31 از 6صفحه 

 
 هریئت مدهی یمشخصات اعضا

 انتخاب  هریئت مد ی هی  سمت اعضا  هر ب ی اشخاص ز   27/11/1387 مورخ   هالعاد  طور فوق   ه ب یعاد یوبۀ مجمع عموم   موجب مص  هب
ر عامل  ی به عنوان مد   آقای علی سلیمانی شایسته       جناب رهیئت مد ی ه  12/10/1387ن بر اساس مصوبۀ مورخ      ی همچن .دندیگرد

 .ده استیشرکت انتخاب گرد
 

 تیمدت مأمور
 هندینما سمت نام

 هخاتم شروع
 حاتیتوض

 غیرموظف 27/11/89 27/11/87  رئیس هیأت مدیره علی شیخی 
 غیرموظف 27/11/89 27/11/87  نایب رئیس هیأت مدیره غالمرضا سلیمانی امیری

 موظف 27/11/89 27/11/87  مدیر عامل و عضو هیأت مدیره علی سلیمانی شایسته 
 غیرموظف 27/11/89 27/11/87  رهعضو هیأت مدی غالمرضا سلیمانی امیری

 موظف 27/11/89 27/11/87  عضو هیأت مدیره  محمد فطانت 
 غیرموظف 27/11/89 27/11/87 صندوق بازنشستگی صنعت نفت عضو هیأت مدیره  مهدی کرباسیان

 غیرموظف 27/11/89 27/11/87 سرمایه گذاری تدبیر عضو هیأت مدیره  سیدحسام شمس عالم
 غیرموظف 27/11/89 27/11/87  عضو هیأت مدیره  ی پیشرفته ایران خودروشرکت قالبها

 

 حسابرس شرکت/مشخصات بازرس

بازرس به عنوان حسابرس و موسسه حسابرسی رایمندوهمکاران 23/4/1388 مورخ  ساالنهی عادی مجمع عمومهبراساس مصوب
 . است هدیگردانتخاب البدل  یعل یون همایون مشیرزاده به عنوان حسابرس وبازرس قانیآقا و ی اصلیقانون

 . بوده است رایمند وهمکارانیموسسه حسابرسز ی قبل نی بانک درسال مالیحسابرس وبازرس قانون
 

  شرکتیهسرما

رات ییـ  تغ.باشـد  ی مـ یالیـ  ر 1,000م  ه سـ   میلیـارد    5/7  هال منقسم ب  یر میلیارد   7,500 شرکت مبلغ    ه ثبت شد  یهن سرما یآخر
 : استهر بودی شرح زهر بیسال اخ ه سی شرکت طیهسرما

 الیون ریلیمبالغ بر حسب م                                                                                                   

خ ثبت یتار
ش یافزا

 یهسرما
مبلغ  یۀ قبلیسرما

درصد  دیۀ جدیسرما شیافزا
 یهش سرمایمحل افزا شیافزا

 آورده نقدی و مطالبات 25 7,500,000 1,500,000 6,000,000 10/9/1387
 آورده نقدی و مطالبات 20 6,000,000 1,000,000 5,000,000 22/3/1387
 آورده نقدی 150 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2/9/1384
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 ام شرکتهمبادالت س

  :باشد یر می شرح زهبر یخ سال اهس یط ) شرکت سهامی عام( بانک پارسیان ام هت مبادالت سیوضع
 

 یسال جار شرح
 1385 1386 1387 10/9/1388تا

 1,614,691,314 651,542,877 862,475,419 1,281,881,233 ه شدهام معاملهتعداد س
 5,000,000,000 5,000,000,000 7,500,000,000  7,500,000,000 ام شرکت هتعداد کل س

 29,32 03/13 50/11 09/17  کل سهامدرصد تعداد سهام معامله شده به تعداد
 47 36 40 40 ام شناور آزادهدرصد س

 1,801 1,629 1,528 2,314 )الیر(مت ین قیآخر
 

. 
 

 م سودی و تقسیروند سودآور

 : استهر بودی شرح زهر بی سال اخه سی شرکت طهم شدیخالص و سود تقس) انیز(زان سود یم
 
 

 
 

  شرکتیت مالیوضع
. باشـد یرمـ ی شرح ز  ه، ب یشرکت اصل ری اخ ی مال سال ه س ه شد ی نقد حسابرس  هان و صورت گردش وجو    ی، صورت سود و ز    هترازنام

ــ)شــرکت ســهامی عــام( بانــک پارســیان  ینترنتــیت ای در ســاهمــراه یاهــ ادداشــتی و ی مــالیاهــصــورت   آدرسه ب
www.parsian-bank.com آدرسهادار به سازمان بورس و اوراق بیت رسمیوسا www.seo.irباشدی موجود م. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1385 1386 1387 شرح
 400 545,7 443,2 )ریال(یشرکت اصلم هر س هیواقع) انیز(سود 
 349 582 412 )ریال(گروهم هر سی هواقع) انیز(سود 

 300 400 324 )ریال (مهر سی هسود نقد
 5,000,000 5,000,000 7,500,000 )میلیون ریال(سرمایه 
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                                                                                            میلیون ریال          :ترازنامه

 1387 1386 1385 
    :داراییها

 1,294,966 1,064,324 4,065,625 موجودی نقد و بانک
 2,469,112 50,222 55,000 اوراق مشارکت

 16,658,978 22,374,272 24,487,164 سپرده قانونی نزد بانک مرکزی
 4,816,558 2,115,945 2,614,810 سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها

 205,426 287,741 162,454 سرمایه گذاری کوتاه مدت
 72,206,382 98,456,043 117,785,833 تسهیالت اعطائی و مطالبات
 11,534,743 22,579,412 29,429,439 مطالبات و پیش پرداختها
 1,790,291 1,794,463 2,307,459 سرمایه گذاری بلند مدت

 1,717,317 2,596,179 3,024,267 داراییهای ثابت مشهود
 64,230 83,256 132,034  نامشهود ثابتداراییهای

 4,065,915 9,699,162 8,169,793 سایر داراییها
 116,823,918 161,101,019 192,233,878 جمع داراییها

    :بدهیها
 1,106,010 1,904,985 4,321,283 بدهی به بانک مرکزی

 883,758 1,063 4,706,522 بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
 4,928,376 8,945,780 7,231,139 سپرده های دیداری

 95,911,495 128,161,408 151,677,644 سپرده های سرمایه گذاری
 1,700,137 3,111,300 3,100,670 سایر سپرده ها

 1,394 38,912 32,496 سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
 4,196,905 8,161,724 7,601,700 سایر حسابهای پرداختنی

 366,401 355,543 612,431 ذخیره مالیات
 17,387 33,774 52,941 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 109,111,863 150,714,489 179,336,826 جمع بدهیها
    :وق صاحبان سهامحق

 5,000,000 5,000,000 7,500,000 سرمایه پرداخت شده
 - 905,328 - وجوه حاصل از افزایش سرمایه

 785,099 1,276,221 1,774,858 اندوخته قانونی
 104,680 170,163 236,648 سایر اندوخته ها

 1,822,276 3,034,818 3,385,546 سود انباشته
 7,712,055 10,386,530 12,897,052 مجمع حقوق صاحبان سها

 116,823,918 161,101,019 192,233,878 جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
 73,044 52,778 33,578 وجوه اداره شده

 3,381,255 8,014,853 10,399,992 تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی
 6,278,424 10,015,744 15,009,450 تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها
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                                                                                     میلیون ریال:صورت سودوزیان وتقسیم سود
 1387 1386 1385 

    :درآمدهای مشاع
 14,801,554 20,697,759 27,921,939 درآمدتسهیالت اعطایی

 295,293 664,034 30,420 درآمداوراق مشارکت
 556,229 1,602,539 712,396 درآمدسرمایه گذاریها وسپرده گذاری نزدبانکها

 15,653,076 22,964,332 28,664,755 جمع درآمدهای مشاع
 )12,906,539( )17,218,321( )22,375,774( سهم سود سپرده گذاران

 2,746,537 5,746,011 6,288,981 )شامل حق الوکاله(سهم بانک ازدرامدهای مشاع 
 762,848 160,306 704,737 خالص درآمدهاوهزینه های غیرمشاع

 3,509,385 5,906,317 6,993,718 جمع درآمد عملیاتی
    :هزینه های عملیاتی

 )273,069( )390,515( )585,473( هزینه کارکنان
 )202,901( )355,774( )465,091( هزینه اداری و عمومی

 )573,203( )1,354,747( )1,639,619(  اعطاییهزینه ذخیره  تسهیالت
 )100,436( )182,666( )259,915( هزینه استهالک

 )1,149,609( )2,283,702( )2,950,098( جمع  هزینه های عملیاتی
 2,359,776 3,622,615 4,043,620 سود عملیاتی

 - - )112,775( ینه مالیهز
 3,976 5,848 6,233 خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

 2,363,752 3,628,463 3,937,078 سود قبل از مالیات
 )365,779( )354,316( )612,831( مالیات

 1,997,973 3,274,147 3,324,247 سود خالص
    انباشته) زیان ( گردش حساب سود 

 1,997,973 3,274,147 3,324,247 خالص سود جاری
 1,601,549 1,822,276 3,034,818 سود انباشته در ابتدای سال

 )78,491( - - تعدیالت سنواتی 
 1,523,058 1,822,276 3,034,818 )تعدیل شده( سود انباشته در ابتدای سال 

 3,521,031 5,096,423 6,359,065 سود قابل تخصیص
    :تخصیص سود
 )299,696( )491,122( )498,637( )سود خالص% 15(اندوخته قانونی

 )39,959( )65,483( )66,485( )سود خالص % 2( یاطیاندوخته احت
 )1,350,000( )1,500,000( )2,400,000( سود سهام پیشنهادی

 )9,100( )5,000( )8,397( ناخالص پاداش پیشنهادی هیات مدیره 
 )1,698,755( )2,061,605( )2,973,519( جمع مبالغ تخصیص یافته

 1,822,276 3,034,818 3,385,546 سود انباشته نقل به سال بعد
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                                                                                     میلیون ریال:صورت گردش وجوه نقد
 1387 1386 1385 

    :فعالیتهای عملیاتی
 2,914,689 2,618,033 4,641,834 جریان خالص خروج وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

    :بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
 - - )112,775( ین مالی بابت تامیسود پرداخت

 105,158 67,138 44,590 سود سهام دریافتی
 )1,350,000( )1,500,000( )926,326( سود سهام پرداختی

پرداختـی تـامین    جریان خالص خروج وجوه نقد ناشی از بازده سرمایه گـذاریهاو سـود              
 مالی

)994,511( )1,432,862( )1,244,842( 

    :مالیات بر درآمد
 )380,095( )365,792( )356,361( مالیات پرداختی

    :فعالیتهای سرمایه گذاری
 )268,092( )149,510( )272,037( وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریها

 32,835 96,613 164,688 وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریها
 )549,501( )1,050,970( )686,334( وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای ثابت مشهود

 )1,497( )31,232( )50,435( وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود
 45,301 459 475 وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای مشهود

 - 21 - شهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نام
 )740,954( )1,134,619( )843,643( جریان خالص خروج وجه نقد از فعالیتهای سرمایه گذاری

 548,798 )315,240( 2,447,319 جریان نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
    :فعالیتهای تأمین مالی

 - 1,409 153,495 وجوه حاصل از افزایش سرمایه نقدی
 548,798 )313,831( 2,600,814 وجه نقد) خروجی(خالص جریان ورودی 

 )13,077( 83,189 400,487 تسعیر وجه نقد) زیان(سود 
 535,721 )230,642( 3,001,301 وجه نقد) کاهش(خالص افزایش

 759,245 1,294,966 1,064,324 مانده موجودی نقد در ابتدای سال
 1,294,966 1,064,324 4,065,625 مانده موجودی نقد در پایان سال

 

 یهش سرماین افزایج حاصل از آخرینتا

بهبود کفایت سرمایه و اصالح نسبت های مـالی طبـق ضـوابط               افزایش سرمایه پایه ،   منظور    ه، ب 1387  سال ه ما بهمنشرکت در   
ــران    ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــدام بــ بان ــزاه اق ــرمای اف ــغ یهش س ــغ   6,000,000 ازمبل ــه مبل ــال ب ــون ری    میلی

 بـه مبلـغ     ریـال و آورده نقـدی     ون  یـ لیم1,346,505مطالبـات بـه مبلـغ       از محل   )  درصد 25معادل  (ال  یون ر یلیم 7,500,000
 .  است به ثبت رسیده10/9/87 درتاریخ یهش سرماین افزایا .است ه نمودریالون یلیم153,495

 



 )شرکت سهامی عام ( بانک پارسیان انیه ثبت سهام یب
 

 

31 از 11صفحه 

 برای گسترش عملیات بانکی و اصالح   همانگونه که درگزارش توجیهی اشاره گردیده است هدف از افزایش سرمایه ایجاد ظرفیت            
تحقـق  . و سرمایه گذاری و افزایش سودآوری بـوده اسـت          شعببهبود کفایت سرمایه و امکان ایجاد       کاهش ریسک ،    ساختار مالی ،  

 :می باشد  قابل مشاهده 1387 و 1386 یسه اقالم سالهای در مقااین اهداف با عنایت به برخی اطالعات وشاخص ها بشرح زیر
 
 

 یارد ریال     میل
 راتییدرصد تغ 31/6/1388 1387 1386 شرح

 21 124,387 122,394 101,424 ییالت اعطاهیتس
 18 3,099 3,156 2,680  ثابتیاه ییدارا

 19 2,484 2,470 2,082 اه یگذار یهسرما
 19 200,466 192,234 161,101 اه ییجمع دارا

 18 167,908 151,678 128,161 دار  گذاری مدت های سرمایه سپرده
 35 16,422 27,922 20,698 ییالت اعطاهیسود تس

 6 181 413 388 یافتیکارمزد در
 2 1,651 3,324 3,274 سود خالص
 20 208 200 167 تعداد شعب

 14 3,801 3,904 3429 )نفر(تعداد پرسنل 
 25 7,500 7,500 6,000 یهسرما

 
رمایه و افزایش حـد تـسهیالت فـردی و تـسهیالت کـالن  نیزموجـب تـسهیل در                    عالوه بر تغییرات فوق بهبود نسبت کفایت س       

 .مربوطه گردیده است ی وهمچنین روابط بین المللعملیات بانکی
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 یهش سرمایح طرح افزایتشر

 
 یه سرماشیدف از انجام افزاه
 . باشدیر می شرح زه ثبت، بیهانین بیۀ موضوع ایش سرمای، از افزا)شرکت سهامی عام( بانک پارسیان دف ه

بهبود کفایت سرمایه    کاهش ریسک ،     هدف از افزایش سرمایه ایجاد ظرفیت برای گسترش عملیات بانکی و اصالح ساختار مالی ،              
  سرمایه گـذاری و افـزایش      افزایشو امکان ایجاد و   افزایش سقف وضعیت باز ارزی، افزایش حدفردی مشتریان و تسهیالت کالن            

 .سودآوری استارائه خدمات و  بهبودغیرمنقول، تعدادشعب و درنتیجهحداموال 
 

 ن آنی و محل تأمیادهشنیۀ پیش سرمایمبلغ افزا
ون یلیم 7,500,000 خود را از مبلغ      هی در نظر دارد سرما    )شرکت سهامی عام  ( بانک پارسیان    ه شد ه اطالعات ارائ  ه ب هبا توج 

  .دهدش یافزا  سهامدارانمطالبات  وی آورده نقدمحل، از الیون ریلی م15,000,000 مبلغ هال بیر
 
 
 

 تشریح جزییات طرح
 
 

 :بینی ساختار مالی آتی پیش
با فرض انجام و عـدم انجـام افـزایش سـرمایه             1391الی   1388 هایبینی ترازنامۀ شرکت برای  سال        و پیش  1387ترازنامۀ سال   

 شـده ومبـالغ      پـیش بینـی      تـصمیمات مجمـع   اعمـال   ان سـهام    حقـوق صـاحب   بخش  الزم به ذکر است در     .باشد شرح زیر می به
 درصد سودپس از کـسر      75  سیاست تقسیم سود درطرح ارائه شده به میزان        . بدهیها لحاظ گردیده است    بخش در یپرداختنسود

 .مالیات  است
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1388 1389 1390 1391 
 انجام  1387  هاییدارا

 افزایش سرمایه
   عدم انجام

 افزایش سرمایه
  انجام

 افزایش سرمایه
عدم انجام 

 افزایش سرمایه
 انجام 

 افزایش سرمایه
عدم انجام 

 افزایش سرمایه
 انجام 

 افزایش سرمایه
عدم انجام 

 افزایش سرمایه
 2,544,131 3,880,689 2,345,079 3,371,451 2,141,943 2,905,004 1,893,696 2,052,625 4,065,625 موجودی نقد
 34,741,830 47,894,418 31,768,319 40,601,088 28,808,641 34,054,629 26,518,907 27,983,327 24,487,164 رکزی بانک م نزدیسپرده قانون
 6,173,251 9,894,385 5,782,282 8,429,007 5,393,972 7,111,566 8,148,876 5,878,379 2,614,810  نزد بانکهایه گذاری سرمایسپرده ها

 157,085,148 225,193,635 144,850,923 191,669,599 133,639,694 162,156,512 122,477,161 135,712,584 117,785,833 تسهیالت اعطایی
 62,577,798 80,745,181 56,725,685 67,668,480 49,591,296 54,589,037 40,459,745 38,897,555 29,429,439 های دریافتنی سایر حساب

 2,074,358 2,852,243 1,901,556 2,420,162 1,731,522 2,034,538 1,601,606 1,688,183 55,000 اوراق مشارکت
 2,523,734 2,472,723 2,510,115 2,483,476 2,498,159 2,490,655 2,482,942 2,482,942 2,469,913 ها گذاری سرمایه
 3,662,981 4,915,655 3,309,456 4,183,864 3,089,087 3,590,626 3,051,001 3,473,388 3,024,267 های ثابت مشهود دارایی
 195,010 195,010 195,225 195,225 194,105 194,105 195,591 195,591 132,034 های نامشهود دارایی

 2,623,469 6,922,242 2,433,381 6,319,265 2,260,576 5,781,786 807,554 992,115 8,169,793 ها سایر دارایی
 274,201,710 384,966,181 251,822,021 327,341,617 229,348,995 274,908,458 192,233,878219,356,689207,637,079 ها جمع دارایی

          بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
         9,027,805 ها و موسسات اعتباری بدهی به بانک

 17,722,822 24,662,462 14,063,975 18,196,061 10,805,711 12,993,906 8,085,591 8,565,957 7,231,139 های دیداری سپرده
 225,713,971 309,494,210 209,301,413 265,756,343 192,461,102 225,739,295 180,044,814 189,653,036 151,677,644 های سرمایه گذاری سپرده

 4,587,077 6,905,150 4,102,894 6,189,903 3,690,616 5,578,591 2,984,694 3,328,262 3,100,670 ها سایر سپرده
 1,589,619 2,596,297 1,741,902 2,444,132 1,609,382 1,906,940 834,687 858,502 612,431 مالیات پرداختنی

 3,667,401 8,492,467 3,354,952 7,603,934 3,061,356 6,795,547 1,518,454 1,765,287 7,609,392 ها ذخایر و سایر بدهی
 4,647,000 7,612,000 4,598,000 6,566,000 4,655,000 5,567,000 2,710,000 2,774,000 2,492,496 سود سهام پرداختنی

 189,150 186,846 148,351 146,812 112,934 112,305 82,262 82,166 52,941 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
 258,117,040 237,311,487359,949,432 306,903,185 216,396,101 258,693,584 196,260,502 207,027,210 181,774,518 ها جمع بدهی

 7,500,000 15,000,000 7,500,000 13,000,000 7,500,000 11,000,000 7,500,000 9,000,000 7,500,000 سرمایه
 5,110,155 6,296,816 4,176,984 4,768,269 3,253,638 3,449,835 2,318,941 2,331,976 1,774,858 اندوخته قانونی
 681,354 839,576 556,931 635,769 433,818 459,978 309,192 310,930 236,648 ها سایر اندوخته
 2,793,161 2,880,357 2,276,619 2,034,394 1,765,438 1,305,061 1,248,444 686,573 947,854 ) مصوبات مجمعیپس ازاجرا(سود انباشته

 16,084,670 25,016,749 14,510,534 20,438,432 12,952,894 16,214,874 11,376,577 12,329,479 10,459,360 جمع حقوق صاحبان سهام
 274,201,710 384,966,181 251,822,021 327,341,617 229,348,995 274,908,458 219,356,689207,637,079 192,233,878 ها و حقوق صاحبان سهام جمع بدهی
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 تسهیالت اعطایی و سود تسهیالت اعطایی
 .باشد شرح زیر می  با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به 1391 ی ال1388 یسالها  بینی جزئیات سود و ماندۀ تسهیالت اعطایی برای پیش

 
 میلیون ریال             :مبالغ

اجاره به شرط  یفروش اقساط جعاله قرض الحسنه شرح
 جمع التیر تسهیسا سلف یمشارکت مدن مضاربه کیتمل

 158,364,182 12,869,147 22,293 77,806,405 32,326,892 13,526,052 18,699,577 3,109,981 3,835 مانده
 15,235,998 0 3,413 3,662,739 1,214,105 2,599,564 7,077,316 677,558 1,303 ی آتیسود و کارمزد سالها

 7,415,600 666,757 978 3,841,479 1,611,969 566,107 602,155 126,025 130 ره مطالبات مشکوک الوصولیذخ
 135,712,584 12,202,390 17,902 29,500,81870,302,187 10,360,381 11,020,106 2,306,398 2,402 خالص

افزا
ام 

انج
ی

رما
ش س

 32,257,332 1,773,646 3,738 17,700,845 7,386,794 2,259,764 2,719,503 412,877 165 ییالت اعطایسود تسه هی
 143,008,191 11,736,651 20,114 70,200,104 29,166,637 12,203,755 16,871,519 2,805,952 3,459 مانده

 13,746,538 0 3,080 3,304,672 1,095,415 2,345,432 6,385,442 611,321 1,176 ی آتیسود و کارمزد سالها
 6,784,492 616,011 894 3,511,134 1,473,348 517,425 550,373 115,188 119 صولره مطالبات مشکوک الویذخ

 122,477,161 11,120,640 16,140 63,384,298 26,597,874 9,340,898 9,935,704 2,079,443 2,164 خالص

13
88

 

افزا
ام 

انج
دم 

ع
ی

رما
ش س

 30,947,368 1,688,709 3,534 17,137,148 7,006,598 2,142,266 2,577,480 391,475 158 ییالت اعطایسود تسه هی

 190,627,010 13,170,614 24,294 38,313,57089,451,481 19,905,291 25,328,842 4,428,050 4,868 مانده

 20,031,899 0 3,720 4,210,946 1,438,948 3,825,586 9,586,325 964,720 1,654 ی آتیسود و کارمزد سالها

 8,438,599 651,487 1,018 4,216,519 1,824,010 795,385 778,706 171,314 160 شکوک الوصولره مطالبات میذخ

 162,156,512 12,519,127 19,556 81,024,016 35,050,612 15,284,320 14,963,811 3,292,016 3,054 خالص

افزا
ام 

انج
ی

رما
ش س

 37,672,429 1,952,982 4,340 20,294,584 8,498,426 2,970,681 3,420,597 530,618 201 ییالت اعطایسود تسه هی

 157,243,310 10,985,363 20,023 73,725,096 31,577,695 16,405,760 20,875,801 3,649,559 4,013 مانده

 16,510,109 0 3,066 3,470,623 1,185,968 3,153,013 7,900,962 795,114 1,363 ی آتیسود و کارمزد سالها

 7,093,507 553,700 855 3,541,136 1,531,848 667,984 653,977 143,874 133 ره مطالبات مشکوک الوصولیذخ

 133,639,694 10,431,663 16,102 28,859,87966,713,337 12,584,763 12,320,863 2,710,571 2,517 خالص

13
89

 

افزا
ام 

انج
دم 

ع
ی

رما
ش س

 32,991,561 1,704,151 3,739 18,046,381 7,307,869 2,542,218 2,932,615 454,417 171 ییالت اعطایسود تسه هی
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اجاره به شرط  یفروش اقساط جعاله قرض الحسنه شرح
 جمع التیر تسهیسا سلف یمشارکت مدن مضاربه کیتمل

 224,459,607 16,021,521 28,535 105,068,604 45,002,645 23,380,509 29,750,945 5,201,133 5,715 مانده

 23,529,219 0 4,369 4,946,125 1,690,170 4,493,486 11,259,979 1,133,148 1,942 ی آتیسود و کارمزد سالها

 9,260,789 738,417 1,114 4,614,644 1,996,233 870,486 852,232 187,490 173 ره مطالبات مشکوک الوصولیذخ

 191,669,599 15,283,104 23,052 95,507,835 41,316,242 18,016,537 17,638,734 3,880,495 3,600 خالص

افزا
ام 

انج
ی

رما
ش س

 44,339,358 2,189,410 4,921 10,023,38723,318,051 3,846,340 4,279,185 677,818 246 ییالت اعطایسود تسه هی

 170014,491 11,934,377 21,641 34,130,15179,684,366 17,731,853 22,563,212 3,944,556 4,335 مانده

 17,844,635 0 3,313 3,751,157 1,281,831 3,407,874 8,539,604 859,383 1,473 ی آتیسود و کارمزد سالها

 7,318,933 574,004 882 3,652,205 1,579,895 688,936 674,489 148,387 135 ره مطالبات مشکوک الوصولیذخ

 144,850,923 11,360,373 17,446 72,281,004 31,268,425 13,635,043 13,349,119 2,936,786 2,727 خالص

13
90

 

افزا
ام 

انج
دم 

ع
ی

رما
ش س

 35,040,818 1,718,981 3,881 18,469,946 7,905,006 3,033,440 3,374,806 534,566 192 ییالت اعطایسود تسه هی

 262,652,155 18,265,368 33,457 123,189,476 52,764,118 27,412,876 34,882,003 6,098,157 6,700 مانده

 27,587,234 0 5,122 5,799,169 1,981,669 5,268,464 13,201,954 1,328,579 2,277 ی آتیسود و کارمزد سالها

 9,871,286 767,026 1,190 4,929,721 2,132,531 929,921 910,420 200,291 186 ره مطالبات مشکوک الوصولیذخ

 225,193,635 17,498,342 27,145 112,460,586 48,649,918 21,214,491 20,769,629 4,569,287 4,237 خالص

افزا
ام 

انج
ی

رما
ش س

 51,461,703 2,571,517 5,775 26,792,043 11,761,866 4,513,458 5,021,377 795,381 286 ییالت اعطایسود تسه هی

 183,964,257 12,727,125 23,442 86,316,501 36,970,805 19,207,676 24,441,150 4,272,862 4,696 مانده

 19,329,846 0 3,589 4,063,366 1,388,517 3,691,512 9,250,356 930,910 1,596 ی آتیسود و کارمزد سالها

 7,549,263 583,593 910 3,771,730 1,631,600 711,482 696,563 153,243 142 ره مطالبات مشکوک الوصولیذخ

 157,085,148 12,143,532 18,943 78,481,405 33,950,688 14,804,682 14,494,231 3,188,709 2,958 خالص

13
91

 

افزا
ام 

انج
دم 

ع
ی

رما
ش س

 37,452,802 1,849,613 4,200 19,532,298 8,553,826 3,282,416 3,651,800 578,441 208 ییالت اعطایسود تسه هی

 
 
 



 )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان  ثبت سهام بیانیه
 

 

31 از 16صفحه 

 سپرده ها و سهم سود سپرده گذاران
 .باشد شرح زیر می   با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به1391 ی ال1388 ی برای  سالهاسپرده هابینی  یشپ
 

 
 
 
 
 

1388 1389 1390 1391 

 انجام  شرح
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما

 انجام 
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما

 انجام 
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما

 انجام 
ش یافزا

 یهسرما

 انجام عدم
ش یافزا

 یهسرما
 16,804,838 23,110,631 13,204,579 16,809,846 10,004,343 11,759,131 7,403,171 7,803,945 ی جاریسپرده ها
 917,984 1,551,831 859,396 1,386,215 801,368 1,234,775 682,420 762,012  پس اندازیسپرده ها
 93,856,001 128,189,502 88,427,742 111,917,126 82,336,223 96,342,561 77,997,821 82,089,763  کوتاه مدتیسپرده ها

          بلندمدتیه گذاری سرمایسپرده ها
 99,497,953 136,809,681 91,209,373 116,084,656 83,157,447 97,710,000 77,102,855 81,270,748 کسالهی    سپرده 

 1,654,454 2,274,877 1,516,632 1,930,258 1,378,696 1,619,968 1,275,256 1,344,192     سپرده دوساله
 945,402 1,299,928 866,646 1,103,005 787,826 925,696 728,718 768,110     سپرده سه ساله
 480,023 660,032 440,035 560,045 400,015 470,017 370,003 390,004     سپرده چهارساله
 29,280,138 40,260,190 26,840,985 34,161,253 24,400,895 28,671,052 22,570,161 23,790,219     سپرده پنج ساله

 4,587,077 6,905,150 4,102,894 6,189,903 3,690,616 5,578,592 2,984,694 3,328,262 ر سپرده هایسا

 248,023,870 341,061,822 227,468,282 290,142,307 206,957,429 244,311,792 191,115,099 201,547,255 جمع



 )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان  ثبت سهام بیانیه
 

 

31 از 17صفحه 

 
 .باشد شرح زیر می   با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به1391 ی ال1388 ی برای  سالهاسهم سود سپرده گذارانبینی  یشپ
 

 

1388 1389 1390 1391 

 انجام  شرح
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما

 انجام 
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا
 یهرماس

 انجام 
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما

 انجام 
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما
 10,172,686 13,437,430 9,449,581 11,542,047 8,807,479 9,781,014 8,116,940 8,285,261  کوتاه مدتیسپرده ها

 13,826,729 18,258,789 12,632,904 15,423,008 11,632,562 12,918,358 12,126,977 12,351,376 کسالهی بلندمدت یه گذاریسرماسپرده 
 244,605 323,011 223,232 272,543 206,354 228,952 194,213 198,095  دوساله بلندمدتیه گذاریسپرده سرما
 144,283 190,532 132,838 161,925 131,173 144,502 117,981 120,271  سه ساله بلندمدتیه گذاریسپرده سرما
 78,041 102,991 71,270 86,962 65,411 72,601 53,152 54,386  چهارساله بلندمدتیه گذاریسپرده سرما
 4,797,677 6,364,339 4,372,445 5,357,754 4,158,026 4,609,571 4,019,989 4,097,518 پنج ساله بلندمدت یه گذاریسپرده سرما

 29,264,021 38,677,092 26,882,270 32,844,239 25,001,005 27,754,998 24,629,252 25,106,907 جمع



 
 ) عامیشرکت سهام(بانک پارسیان بیانیه ثبت سهام 

 
 

31 از 18صفحه 

 
 تعداد شعب

 
 .باشد  با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می1391 ی ال1388  مالییها سال بینی آن برای  و پیش1387 تعداد شعب بانک برای سال مالی

 

1388 1389 1390 1391 
 انجام  1387 شرح

ش یافزا
 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما

 انجام 
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما

 انجام 
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما

 انجام 
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما
 148 217 143 188 138 164 133 148 123 رانهشعب استان ت

 101 132 96 116 91 100 86 91 76 رستانهشعب ش

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شعب مناطق آزاد

 - - - - - - - - - شعب خارج از کشور

 250 350 240 305 230 265 220 240 200 جمع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ) عامیشرکت سهام(بانک پارسیان بیانیه ثبت سهام 

 
 

31 از 19صفحه 

 
 نسبت کفایت سرمایه

 
باتوجـه بـه روابـط بـین     . درصـد باشـد  8زامات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باید حداقل   آید، طبق ال    دست می   های موزون شده بر حسب ریسک به        نسبت کفایت سرمایه که از تقسیم سرمایه پایه به دارایی         

 : نسبت کفایت سرمایه بانک در تاریخ ترازنامه به شرح زیر  است.درصدبرنامه ریزی برای بهبودآن ضروری است12المللی وافزایش این ضریب درمقررات کمیته بال تا
 

1388 1389 1390 1391 

 انجام  1387 شرح
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما

 انجام 
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما

 انجام 
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما

 انجام 
ش یافزا

 یهسرما

عدم انجام 
ش یافزا

 یهسرما
 7,500,000 15,000,000 7,500,000 13,000,000 7,500,000 11,000,000 7,500,000 9,000,000 7,500,000 ه پرداخت شدیهسرما

 5,791,509 7,136,392 4,733,915 5,404,038 3,687,456 3,909,813 2,628,133 2,642,906 2,011,506 ها هاندوحت

 2,793,161 2,880,357 2,276,619 2,034,394 1,765,438 1,305,061 1,248,444 686,573 947,854 هسود انباشت

 16,084,670 25,016,749 14,510,534 20,438,432 12,952,894 16,214,874 11,376,577 12,329,479 10,459,360 ی اصلیهجمع سرما

 2,709,632 3,523,861 2,497,829 3,015,247 2,283,625 2,544,637 2,065,446 2,059,787 1,793,534  مطالبات یره عمومیذخ

 )45,098( )45,098( )45,098( )45,098( )45,098( )45,098( )45,098( )45,098( )45,098( سایرتعدیالت               

 2,664,534 3,478,763 2,452,731 2,970,149 2,238,527 2,499,539 2,020,348 2,014,689 1,748,436 یلی تکمیهجمع سرما

 18,749,204 28,495,512 16,963,265 23,408,582 15,191,421 18,714,413 13,396,925 14,344,169 12,207,796 یه پایهجمع سرما
199,826,319281,908,895216,770,556 241,219,785 182,689,974 164,782,988165,235,674203,570,996 143,482,733 های موزون شده بر حسب ریسک جمع دارایی
 65/8 11/10 49/8 70/9 32/8 19/9 11/8 70/8 51/8 یهت سرماینسبت کفا

 
 .محاسبه شده است) مصوبات مجمع( سرمایه طبق مقررات مربوطه وبالحاظ سودانباشته پس از کسر تقسیم سودنسبت کفایت

 



 
 ) عامیشرکت سهام(بانک پارسیان بیانیه ثبت سهام 

 
 

31 از 20صفحه 

 سکی بر حسب ره موزون شدیاه ییدارا
 :هیش سرمای افزاعدم انجامسک با فرض ی موزون شده بر حسب ری هاییدارا

 
1387 1388 1389 1390 1391 

 شرح
موزون  ییدارا اه ییدارا

موزون  ییدارا اه ییدارا شده
موزون  ییدارا اه ییدارا شده

موزون  ییدارا اه ییدارا شده
موزون  ییدارا اه ییدارا شده

 شده

  821,632  752,900  683,048 0 625,847  2,354,622 موجودی نقد
  37,420,519  34,220,668  31,034,687 0 28,557,701  26,395,046 مطالبات از بانک مرکزی

 1,912,354 9,561,768 1,684,141 8,420,707 1,438,823 7,194,115 1,865,088 9,325,438 1,299,985 6,499,926  و موسسات اعتباریها بانکسایر  از مطالبات
  2,074,358  1,901,556  1,731,522 0 1,601,606  55,000 اوراق مشارکت دولتی

           اوراق مشارکت غیر دولتی
 3,662,981 3,662,981 3,309,456 3,309,456 3,089,087 3,089,087 3,051,001 3,051,001 3,024,267 3,024,267 ی ثابت و سرقفلیها خالص دارایی

 2,478,636 2,478,636 2,465,016 2,465,016 2,453,061 2,453,061 2,437,844 2,437,844 2,424,815 2,424,815 ها گذاری سرمایه
 5,808,817 5,808,817 5,547,638 5,547,638 5,076,263 5,076,263 6,384,214 6,384,214 5,193,057 5,193,057  اسنادیبدهکاران بابت اعتبارات

 58,960,616 58,960,616 53,954,827 53,954,827 47,750,622 47,750,622 39,240,343 39,240,343 28,212,834 28,212,834 سایر داراییها
 15,243,896 30,487,792 14,072,630 28,145,261 13,020,196 26,040,391 9,989,625 19,979,250 10,092,935 20,185,869  شرط تملیک و تسهیالت مسکنوام و تسهیالت اجاره به

 6,416,889 12,833,780 5,923,849 11,847,696 5,480,828 10,961,655 5,144,909 10,289,819 10,987,728 21,975,458  باوثیقه ملکیها و تسهیالت پرداختی سایر وام
 115,504,022 115,504,022 106,629,262 106,629,262 98,654,893 98,654,893 92,608,370 92,608,370 75,039,194 75,039,194 ها و تسهیالت پرداختی سایر وام

           ) درصد50مشمول ضریب(تضمین اوراق مشارکت بخش غیردولتی
 4,710,698 4,710,698 4,302,309 4,302,309 3,911,245 3,911,245 3,500,983 3,500,983 2,798,323 2,798,323 )% 20تبدیلمشمول ضریب (های صادره  امهن تعهدات بابت ضمانت

           تعهدات بابت قراردادهای منعقده
 1,026,169 1,026,169 986,757 986,757 950,925 950,925 875,777 875,777 1,691,376 1,691,376 )% 20تعدیلمشمول ضریب (تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته 
 1,045,478 1,045,478 950,434 950,434 864,031 864,031 137,520 137,520 2,718,219 2,718,219 )% 50تعدیلمشمول ضریب (تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته 

 216,770,556 286,397,266 199,826,319 263,434,487 182,689,974 240,395,545 165,235,674 218,615,713 143,482,733 198,568,006 سب ریسکهای موزون شده بر ح جمع دارایی
 18,749,204  16,963,265  15,191,421  13,396,925  12,207,796  هیه پایسرما

 65/8  49/8  32/8  11/8  51/8  )درصد(هیت سرماینسبت کفا
 .محاسبه شده است) مصوبات مجمع(نسبت کفایت سرمایه طبق مقررات مربوطه وبالحاظ سودانباشته پس از کسر تقسیم سود



 
 ) عامیشرکت سهام(بانک پارسیان بیانیه ثبت سهام 

 
 

31 از 21صفحه 

 :هیش سرمای افزا انجامسک با فرضیموزون شده بر حسب ر ی هاییدارا
 

1387 1388 1389 1390 1391 

 شرح
موزون  ییدارا اه ییدارا

 ییدارا اه ییدارا شده
موزون  ییدارا اه ییدارا موزون شده

موزون  ییدارا اه ییدارا شده
 ییدارا اه ییدارا شده

 موزون شده

  1,150,620  979,868  824,717  662,917  2,354,622 موجودی نقد
  51,560,711  43,709,000  36,654,157  30,124,319  26,395,046 مطالبات از بانک مرکزی

 2,995,693 14,978,463 2,443,096 12,215,481 1,918,042 9,590,208 1,434,294 7,171,471 1,299,985 6,499,926 عتباری و موسسات اها بانکسایر مطالبات از 
  2,852,243  2,420,162  2,034,538  1,688,183  55,000 اوراق مشارکت دولتی

           اوراق مشارکت غیر دولتی
 4,915,655 4,915,655 4,183,864 4,183,864 3,590,626 3,590,626 3,473,388 3,473,388 3,024,267 3,024,267 های ثابت و سرقفلی خالص دارایی

 2,427,625 2,427,625 2,438,378 2,438,378 2,445,557 2,445,557 2,437,844 2,437,844 2,424,815 2,424,815 ها گذاری سرمایه
 8,391,675 8,391,675 7,600,223 7,600,223 6,001,037 6,001,037 6,936,765 6,936,765 5,193,057 5,193,057 بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی

 75,505,904 75,505,904 63,919,961 63,919,961 52,330,493 52,330,493 37,582,485 37,582,485 28,212,834 28,212,834 سایر داراییها
 21,755,835 43,511,670 18,555,605 37,111,210 15,797,548 31,595,096 11,072,018 22,144,036 10,092,935 20,185,869 وام و تسهیالت اجاره به شرط تملیک و تسهیالت مسکن

 27,470,165 54,940,329 23,429,580 46,859,159 19,949,845 39,899,693 17,107,109 34,214,216 10,987,728 21,975,458  باوثیقه ملکیها و تسهیالت پرداختی سایر وام
 128,221,247 128,221,247 109,359,795 109,359,795 93,099,284 93,099,284 79,833,168 79,833,168 75,039,194 75,039,194 ها و تسهیالت پرداختی سایر وام

           ) درصد50مشمول ضریب(تضمین اوراق مشارکت بخش غیردولتی
 5,150,605 5,150,605 4,622,234 4,622,234 4,141,916 4,141,916 3,612,180 3,612,180 2,798,323 2,798,323 )% 20تبدیلضریب مشمول (های صادره  نامه تعهدات بابت ضمانت

           تعهدات بابت قراردادهای منعقده
 1,906,377 1,906,377 1,786,946 1,786,946 1,678,372 1,678,372 1,064,537 1,064,537 1,691,376 1,691,376 )% 20تعدیلمشمول ضریب (تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته 
 3,168,114 3,168,114 2,880,103 2,880,103 2,618,276 2,618,276 229,200 229,200 2,718,219 2,718,219 )% 50تعدیلمشمول ضریب (تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته 

 281,908,895 398,681,238 241,219,785 340,086,384 203,570,996 286,503,970 164,782,988 231,174,709 143,482,733 198,568,006 ب ریسکهای موزون شده بر حس جمع دارایی
 28,495,512  23,408,582  18,714,413  14,344,169  12,207,796  سرمایه پایه
 11/10  70/9  19/9  70/8  51/8  )درصد(نسبت کفایت سرمایه

 .محاسبه شده است) مصوبات مجمع(نسبت کفایت سرمایه طبق مقررات مربوطه وبالحاظ سودانباشته پس از کسر تقسیم سود



 
 ) عامیشرکت سهام(بانک پارسیان بیانیه ثبت سهام 

 
 

31 از 22صفحه 

 یهش سرمای طرح افزایابیارز
 انی صورت سود و زینیب شیپ

1388 1389 1390 1391 
 انجام  1387 شرح

 افزایش سرمایه
عدم انجام 

 افزایش سرمایه
 انجام 

 افزایش سرمایه
م انجام افزایش عد

 سرمایه
 انجام 

 افزایش سرمایه
عدم انجام افزایش 

 سرمایه
 انجام 

 افزایش سرمایه
عدم انجام 

 افزایش سرمایه
          :درآمدهای مشاع

 37,452,802 51,461,703 35,040,818 44,339,358 32,991,561 37,672,429 32,257,332 32,257,332 27,921,939 درآمدتسهیالت اعطایی
 306,685 404,992 280,060 341,918 257,229 285,609 183,061 183,061 30,420 درآمداوراق مشارکت

 1,351,539 2,136,455 1,276,575 1,789,237 1,311,720 1,510,213 1,228,565 1,228,565 712,396 درآمدسرمایه گذاریها وسپرده گذاری نزدبانکها
 39,111,026 54,003,150 36,597,453 46,470,513 34,560,510 39,468,251 33,668,958 33,668,958 28,664,755 جمع درآمدهای مشاع

 )29,264,021( )38,677,092( )26,882,270( )32,844,239( )25,001,005( )27,754,998( )25,106,907( )25,106,907( )22,375,774( سهم سود سپرده گذاران
 9,847,005 15,326,058 9,715,183 13,626,274 9,559,505 11,713,253 8,562,051 8,562,051 6,288,981 سهم بانک ازدرامدهای مشاع 

 502,337 695,902 396,137 569,071 315,147 466,075 311,749 311,749 704,737 خالص درآمدهاوهزینه های غیرمشاع
 10,349,342 16,021,960 10,111,320 14,195,345 9,874,652 12,179,328 8,873,800 8,873,800 6,993,718 جمع درآمد عملیاتی
          :هزینه های عملیاتی

 )1,109,218( )1,088,400( )962,882( )938,153( )833,873( )819,388( )688,517( )688,517( )585,473( هزینه کارکنان
 )896,477( )1,154,043( )748,350( )874,303( )623,472( )676,738( )509,754( )509,754( )465,091( هزینه اداری و عمومی

 )230,330( )610,497( )225,426( )822,191( )309,015( )1,022,998( )2,807,855( )2,807,855( )1,639,619( هزینه ذخیره  تسهیالت اعطایی
 )315,002( )394,846( )287,486( )337,373( )276,232( )309,508( )301,695( )301,695( )259,915( استهالک

 )2,551,027( )3,247,786( )2,224,144( )2,972,020( )2,042,591( )2,828,632( )4,307,821( )4,307,821( )2,950,098( جمع  هزینه های عملیاتی
 7,798,315 12,774,174 7,887,176 11,223,325 7,832,061 9,350,696 4,565,979 4,565,979 4,043,620  سود عملیاتی

         )112,775( ینه مالیهز
 12,439 12,439 10,366 10,366 8,639 8,639 6,646 6,646 6,233 خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

 7,810,754 12,786,613 7,897,542 11,233,691 7,840,700 9,359,335 4,572,625 4,572,625 3,937,078 سود قبل از مالیات
 )1,589,619( )2,596,297( )1,741,902( )2,444,132( )1,609,382( )1,906,940( )858,502( )858,502( )612,831( مالیات

 6,221,135 10,190,316 6,155,640 8,789,559 6,231,318 7,452,394 3,714,123 3,714,123 3,324,247 سود خالص
 829 679 821 676 831 677 495 413 2/443 )ریال ( عایدی هر سهم 

 7,500 15,000 7,500 13,000 7,500 11,000 7,500 9,000 7,500 )میلیون سهم ( سهام تعداد 
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 انی صورت سود و زینیب شی پیمفروضات مبنا
 :ر استی بشرح ز با فرض انجام افزایش سرمایه و عدم انجام افزایش سرمایه1388مفروضات بودجه سال 

 
 1391 ینیش بیپ 1390 ینیش بیپ 1389 ینیش بیپ 1388 ینیش بیپ شرح

 248,000 227,000 207,000 191,000 هیش سرمایعدم افزا امانده سپرده ه 341,000 290,000 244,000 201,000 هیش سرمایانجام افزا
    ی مصوب بانک مرکزینرخ ها هیش سرمایانجام و عدم انجام افزا نرخ سود سپرده ها

    ی مصوب بانک مرکزینرخ ها هیماش سریانجام و عدم انجام افزا التینرخ سود تسه
    .ها لحاظ نشده استیه گذاریق منابع در سرمای تزریبا توجه به مقررات بانک مرکز هیش سرمایانجام و عدم انجام افزا یه گذاریسرما

    ی نظارتیاستی بسته سیبه نرخ ها هیش سرمایانجام و عدم انجام افزا یسپرده قانون
 مهصدور ضمانتنا   سال قبل%110 التیدرصد تسه12 هیش سرمایانجام افزا
    درصد تسهیالت12 هیش سرمایعدم افزا
   سال قبل%110 میلیارد دالر0,6 هیش سرمایعدم افزا یات اعتبارات اسنادیعمل ارد دالریلیم2,5 دالر اردیلیم2,2 ارد دالریلیم2 ارد دالریلیم1 هیش سرمایانجام افزا

    ش کارکنانینه ماهانه سال قبل با لحاظ افزاین هزیانگیرشد م هیش سرمایانجام و عدم انجام افزا ه کارکناننیهز
    ش ساالنه و تعداد شعبی هر شعبه با لحاظ افزاینه ماهانه سال قبل براین هزیانگیم هیش سرمایانجام و عدم انجام افزا ی و عمومینه اداریهز

    ساله3زات ینرم افزار و تجه,%25هیوسائط نقل,ساله10اثاثه,%7ساختمان هیش سرمایعدم انجام افزاانجام و  استهالک
    تیموارد معاف یدرآمد به استثنا%5/22 هیش سرمایانجام و عدم انجام افزا اتیمال

 - - - - هیش سرمایعدم افزا هیش سرمایافزا 2,000 2,000 2,000 1,500 هیش سرمایانجام افزا
 250 240 230 220 هیش سرمایعدم افزا تعداد شعب 350 305 265 240 هیش سرمایانجام افزا
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 بینی بودجه نقدی پیش
   :درصورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر خواهد بود بینی صورت منابع و مصارف نقدی پیش

1388 1389 1390 1391 
 انجام  شرح

 مایهافزایش سر
عدم انجام افزایش 

 سرمایه
 انجام 

 افزایش سرمایه
عدم انجام افزایش 

 سرمایه
 انجام 

 افزایش سرمایه
عدم انجام افزایش 

 سرمایه
 انجام 

 افزایش سرمایه
عدم انجام 

 افزایش سرمایه

 2,345,079 3,371,451 2,141,943 2,905,004 1,893,696 2,052,625 4,065,625 4,065,625 هماندۀ نقد اول دور
         :منابع

 7,810,754 12,786,613 7,897,542 11,233,691 7,840,700 9,359,335 4,461,907 4,572,625 سود قبل از کسر مالیات

 20,555,588 50,919,515 20,510,851 45,830,513 15,842,329 42,764,536 20,077,840 30,509,997 خالص افزایش در سپرده های مشتریان

          در اوراق مشارکتکاهش

  200,000  200,000  200,000  93,000 افزایش سرمایه

 28,366,342 63,906,128 28,408,393 57,264,204 23,683,029 52,323,871 24,539,747 35,175,622 جمع منابع
         :مصارف

 )12,234,225( )33,524,035( )11,211,229( )29,513,087( )11,162,533( )26,443,928( )4,691,328( )17,926,752( افزایش در تسهیالت اعطایی

 )2,973,511( )7,293,330( )2,959,677( )6,546,459( )2,289,734( )6,071,302( )2,031,743( )3,496,163( افزایش در سپرده های قانونی

 )988,382( )2,700,704( )979,498( )2,379,731( )552,048( )2,160,584( )7,627,375( )5,443,455( * سرمایه گذاریسپرده افزایش در اوراق مشارکت و 

 )4,598,000( )4,766,000( )4,655,000( )3,767,000( )2,710,000( )974,000( )2,462,496( )1,625,496( یسود سهام پرداخت

 )1,741,902( )2,444,132( )1,609,382( )1,906,940( )834,687( )858,502( )612,605( )612,605( یات پرداختمالی

 )5,631,270( )12,668,689( )6,790,471( )12,684,540( )5,885,780( )14,963,176( )9,286,129( )8,084,151( سایر مصارف

)28,167,290()63,396,890()28,205,257()56,797,757( )23,434,782( )51,471,492( )26,711,676( )37,188,622( جمع مصارف
 2,544,131 3,880,689 2,345,079 3,371,451 2,141,943 2,905,004 1,893,696 2,052,625 هان دوریاندۀ نقد پام

 .  افزایش دراوراق مشارکت و سپرده های سرمایه گذاری باتوجه به سیاست مدیریت نقدینگی و لحاظ نیاز به نقدینگی درمقابل سپرده هامی باشد*
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  ارزیابی مالی طرح
 

  .محاسبه گردیده استزیر  درصد بشرح5/15یه دراختیار و بانرخ تنزیل  برای کل سرمامالی طرحارزیابی  عات ارائه شدهبراساس اطال
 

 مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول 

 دوره 
سرمايه 
 گذاری 

  ارزش فعلی   جريان نقد    ارزش فعلی  جريان نقد   ارزش فعلی   جريان نقد   ارزش فعلی   جريان نقد 

 سرمايه
   

٩،٠٠٠،٠٠٠- 
    
٩،٠٠٠،٠٠٠- 

 
١١،٠٠٠،٠٠٠- 

  
١١،٠٠٠،٠٠٠- 

  
١٣،٠٠٠،٠٠٠- 

 
١٣،٠٠٠،٠٠٠- 

  
١۵،٠٠٠،٠٠٠- 

   
١۵،٠٠٠،٠٠٠- 

 *٠ 
   
۶،٨٢٣،۶٧٣  

     
۶،٨٢٣،۶٨،٧٨     ٧٣۴،٩٠٠ 

    
٨،٧٨۴،٩٠٠  

    
٩،٩۴٩،٩     ٩،١٢٣۴٩،١٢٣  

   
١١،١٩۵،۶۵٩  

   
١١،١٩۵،۶۵٩  

١ 
   
٨،٧٨۴،٩٠٠  

     
٧،۶٠۵،٩٧۴     ٩،٩۴٩،١٢٣ 

    
٨،۶١٣،٩۵٩  

  
١١،١٩۵،۶۵٩     ٩،۶٩٣،٢١١  

   
١١،١٩۵،۶۵٩  

     
٩،۶٩٣،٢١١  

٢ 
   
٩،٩۴٩،١٢٣  

     
٧،۴۵١١،١٩   ٧،٩٧٣۵،۶۵٩ 

    
٨،٣٩٢،٣٩١  

  
١١،١٩۵،۶۵٨،٣٩٢،٣٩١     ٩  

   
١١،١٩۵،۶۵٩  

     
٨،٣٩٢،٣٩١  

٣ 
 
١١،١٩۵،۶۵٩ 

     
٧،٢۶۶،١١،١٩   ١٣٩۵،۶۵٩ 

    
٧،٢۶۶،١٣٩  

  
١١،١٩۵،۶۵٧،٢     ٩۶۶،١٣٩  

   
١١،١٩۵،۶۵٩  

     
٧،٢۶۶،١٣٩  

۴ 
 
١١،١٩۵،۶۵٩ 

     
۶،١١،١٩   ٢٩١،٠٣٠۵،۶۵٩ 

    
۶،٢٩١،٠٣٠  

  
١١،١٩۵،۶۵٩     ۶،٢٩١،٠٣٠  

   
١١،١٩۵،۶۵٩  

     
۶،٢٩١،٠٣٠  

۵ 
 
١١،١٩۵،۶۵٩ 

     
۵،۴۴۶،١١،١٩   ٧٧٩۵،۶۵٩ 

    
۵،۴۴۶،٧٧٩  

  
١١،١٩۵،۶۵٩     ۵،۴۴۶،٧٧٩  

   
١١،١٩۵،۶۵٩  

     
۵،۴۴۶،٧٧٩  

۶ 
 
١١،١٩۵،۶۵٩ 

     
۴،٧١۵،٨٢۶   ١١،١٩۵،۶۵٩ 

    
۴،٧١۵،٨٢۶  

  
١١،١٩۵،۶۵٩     ۴،٧١۵،٨٢۶  

   
١١،١٩۵،۶۵٩  

     
۴،٧١۵،٨٢۶  

٧ 
 
١١،١٩۵،۶۵٩ 

     
۴،٠٨٢،٩۶۶   ١١،١٩۵،۶۵٩ 

    
۴،٠٨٢،٩۶۶  

  
١١،١٩۵،۶۵٩     ۴،٠٨٢،٩۶۶  

   
١١،١٩۵،۶۵٩  

     
۴،٠٨٢،٩۶۶  

٨ 
 
١١،١٩۵،۶۵٩ 

     
٣،۵٣۵،٠٣۶   ١١،١٩۵،۶۵٩ 

    
٣،۵٣۵،٠٣۶  

  
١١،١٩۵،۶۵٣     ٩،۵٣۵،٠٣۶  

   
١١،١٩۵،۶۵٩  

     
٣،۵٣۵،٠٣۶  

٩ 
 
١١،١٩۵،۶۵٩ 

     
٣،٠۶٠،۶١١،١٩   ٣٧۵،۶۵٩ 

    
٣،٠۶٠،۶٣٧  

  
١١،١٩۵،۶۵٣،٠     ٩۶٠،۶٣٧  

   
١١،١٩۵،۶۵٩  

     
٣،٠۶٠،۶٣٧  

١٠ 
 
١١،١٩۵،۶۵٩ 

     
٢،۶۴١١،١٩   ٩،٩٠٢۵،۶۵٩ 

    
٢،۶۴٩،٩٠٢  

  
١١،١٩۵،۶۵٢     ٩،۶۴٩،٩٠٢  

   
١١،١٩۵،۶۵٩  

     
٢،۶۴٩،٩٠٢  

 
باتوجه به افزایش سرمایه درپایان سال اول . ابها استر لحاظ شده درحسیات به اضافه ذخای سود بعدازکسرمالیان نقد ورودی شاملجر*  

 .ل اعمال نمی گرددینرخ تنزسال 
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 ت صنعت شرکتی وضعیبررس
   نظـام بـانکی کـشور   .گـذاران اسـت   رشد و توسعه اقتصادی کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مازاد پس انداز کنندگان به سـرمایه                

بانکهای دولتی با   .  که می توان آن را به دو بخش بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی تقسیم بندی نمود                است فرآیند  این عهده دار اجرای  

 دارند و با توسعه و تنوع نیازهای پولی بانکی و   عهدهبهای از فعالیت بازار پولی کشور را سابقه طوالنی و شبکه گسترده شعب، بخش عمده

 .م بازار خود را حفظ نمایندمحدودیتهای تکنولوژی تالش می کنند سه

بخشی از سهم بازار را به خـود اختـصاص داده و      , بانکهای خصوصی با ورود به عرصه نظام بانکی و ارائه خدمات جدید و متنوع               

 شبکه گسترده خدمت رسانی و سابقه طوالنی فعالیت و دسترسـی          بابانکهای دولتی   , به عبارت دیگر  . می باشند افزایش آن   هر ساله شاهد  

 ی اعطـا هـا و خـدمات و همچنـین    به منابع پولی ارزان قیمت از پتانسیل خوبی برخوردار بـوده معـذالک بجهـت محـدودیت در فعالیـت               

و )  ( Onlineبانکهای خصوصی به جهت ارائـه خـدمات بانکـداری جدیـد    . باشند تسهیالت تکلیفی، پاسخگوی نیاز روبه فزونی بازار نمی

حدودیت در شبکه و منابع ارزان قیمت، هر ساله بخش قابل مالحظه ای از بازار را بـه خـود اختـصاص                 توجه به مشتری مداری علیرغم م     

طی سالهای گذشته بانکهای خصوصی عموماً رشد دو رقمی را در عملکرد خود شاهد بوده اند و سهم بازار بانکهای خصوصی از                      .می دهند 

  باشدیدرصد م 9/22 و 0/19, 7/15 به ترتیب87یدت ی لغا85ان اسفندیپا

رشد بـازار مـصرف و      , های اجتماعی و اقتصادی نظیر جمعیت جوان           ایران بعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه با شاخص         

 تامین  یان بانکها منبع اصل   ین م یبوده و در آینده از بازارهای بسیار جذاب و در حال رشد خواهد بود که در ا                  سرمایه گذاری  مندکار، نیاز 

 . هستند گذاریها این سرمایه

 و   شـده   انجـام   ی دولتـ  ی بانکهـا   از ی در برخ   برنامه خصوصی سازی   ، قانون اساسی    44های کالن مبتنی براصل       با توجه به سیاست         

 فضای حاکم بر بـازار     ، ی خصوص یضمن توسعه سهم بازار بانکها    این امر   ده است که    یدز صادر گر  ید ن ی جد ی خصوص یمجوز حضور بانکها  

تنوع نهادها و ابزارها، بازار با از سوی دیگر ابزارهای بازار پولی بانکی در بازار اولیه و ثانویه در حال گسترش بوده و  . نمایدیم تری رقابترا

با توسعه تعـامالت بـین المللـی و پیـاده سـازی             . ده اند یگردبسوی تخصصی شدن سوق پیدا کرده و نهادهای جدیدی نیز در بازار فعال              

 .شود بانکی تخصصی ترمی یت های فضای فعال،دارد حاکم بر نظام بانکی و مبادالت پولیقوانین استان
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 عوامل ریسک
ها هم از این قاعده توان بدون ریسک تلقی نمود و به همین ترتیب موسسات مالی و بانکدر دنیای امروز هیچ فعالیت اقتصادی را نمی

 :توان خالصه نمودباشد به شرح زیر میک با آن مواجه میهایی را که بانعمده ریسک. کلی مستثنی نیستند
 ریسک عملیاتی -1

های موجود و نیز همچنین نامناسب بودن افراد و سیستم. شودها ناشی میاین نوع ریسک معموالً از فقدان یا کافی نبودن روش
-هر یک از انواع ریسک عملیاتی با خسارت. ندتوانند بانک را با ریسک عملیاتی مواجه سازدادهای خارج از بانک میاتفاقات و رخ

ها و ها، با تدوین دستورالعمــلجهت مقابلــه با این نوع ریسک. هایی همراه است که نهایتاً در سودآوری بانک اثرگذار خواهد بود
های مختلف مــورد نظر متضوابط مربوط به بکارگیری افراد در س. شوندهای اجرایی امور و فرآیندها تعریف میها، روشآیین نامه
 .شودهای جدید و کارآتر جایگزین میهای داخلی مورد مراقبت قرار داشته و عنداللزوم با سیستمسیستم. باشدو دقت می

 ریسک اعتباری -2
شوند که رابطه مستقیم با سودآوری ها در صورت عدم ایفای تعهدات توسط مشتریان خود با ریسک اعتبـاری مواجــه میبانک

های اعتبارسنجی و استفاده از خدمات و نظرات کارشناسان خبره اعتباری از مواردی است که برای تدوین روش. کندبانک پیدا می
چنانچه مشتری مورد بحث دارای شرایط دریافت تسهیالت بانک باشد، . شودتشخیص صالحیت مشتریان اعتباری به کار گرفته می

 .گردد مورد نظر بانک اخذ مینهایتاً جهت تضمین تعهدات، وثایق
 ریسک نقدینگی -3

دهی نماید که در جریانات روزمره فعالیت خود با کمبود نقدینگی مواجه نشود باشد جریان وجوه را به ترتیبی سامانبانک ملزم می
ند تا به هنگام نیاز کهایی که دارای نقدشوندگی سریع هستند ضرورت پیدا میهای متفاوتی از داراییو به همین لحاظ وجود الیه

بدیهی است نگهداری بیش از اندازه . ها از اهمیت فراوانی برخوردار استسازی میزان هر یک از الیهبهینه. مورد استفاده قرار گیرند
نکرده و های مورد بحث تحقق پیدا تواند باعـث شود که بازده مـورد انتظار از داراییمی) یا نقد شونده(های نقدی هر یک از دارایی

 .این امر به طور مستقیم در سودآوری بانک موثر واقع گردد
گیری و تحت های مورد نظر اندازهها از قبیل ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک شهرت و ریسک بازار با تعریف شاخصسایر ریسک

داشته باشند، الزم است عناوین ذیل نیز عالوه بر موارد فوق که در هر شرایطی باید مورد کنترل و مراقبت قرار . کنترل قرار دارند
 .مورد اشاره قرار گیرد 

 فضای رقابتی
های آینده های دولت طی سالسازیباشد و بنظر میرسد با خصوصیدر حال حاضر شرایط رقابتی بر بازار بانکداری حاکم می

این شرایط رقابتی بانک با معرفی محصوالت برای حضور در . تر خواهد شدهای خارجی شرایط رقابتی فشردهواحتماالً حضور بانک
 .جدید در نظر دارد سهم خود را از بازار حفظ و تا حد امکان گسترش دهد

 خدمات الکترونیکی
بانک با . های آتی بیشتر خواهد شدسرعت در این زمینه طی سال. اندها ارائه خدمات الکترونیکی را آغاز کردهاز هم اکنون بانک
 .کندتر در بانکداری الکترونیکی آماده میزم خود را برای حضور فعالایجاد بسترهای ال

 مشتریان
های دولتی مشتریان این فرصت را خواهند داشت که از رقابت شدن برخی از بانکهای خصوصی وخصوصیبا افزایش تعداد بانک

ین زمینه ارائه خدمات مطلوب چه از لحاظ در ا. ها بهره جسته و شرایط مورد نظر خود را بیش از پیش مطرح نمایندبین بانک
 تواند حضور موفق بانک را تضمین نمایدکیفیت و نیز از جنبه سرعت ارائه سرویس می
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 امه سیسینو هریپذ
 ی و مشخصات حساب بانکهشمار

بانـک    نـزد  010001163004  حـساب    هشمار ه را ب  یهانین ب یام موضوع ا  ه در س  یسینوهریت پذ هاز ج ی مبلغ مورد ن   یستیسان با ینو هریپذ
 .ندی پرداخت نما پارسیان قابل پرداخت در کلیه شعب بانک شعبه مرکزیپارسیان 

 
 یهش سرمایامداران در افزاه ناشر در صورت عدم مشارکت کامل سعملنحوۀ 

حق تقدم های استفاده نشده و پاره            ند،در صورتی که سهامداران محترم از حق تقدم خود استفاده ننموده و یا اقدام به واگذاری آن به سایرین ننمای                   
عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به ) سهامی عام(سهم های احتمالی از طریق شرکت  بورس و اوراق بهادارتهران      

 .حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهدشد
 

 سایرنکات با اهمیت
ب مجمـع   ی چهار مرحله و در چهار سال پس از تصو         یط میلیارد ریال    15,000 میلیارد ریال به     7,500رمایه از مبلغ    الزم به توجه است که افزایش س      

 44512/  مـب    افزایش سرمایه بـه شـماره   بایموافقت اصول. . فوق العاده و صدور مجوز سازمان محترم بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد  یعموم
   اسـالمی   توسـط بانـک مرکـزی جمهـوری    میلیارد ریال15,000  تا سقف 26/8/1388 مورخ 181000/88 به شماره  وتایید مجدد2/9/1387مورخ  
  . صادرگردیده استایران
  انتشار ینه هایهز

 .باشد های تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه و خالص وجوه ناشی از افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می هزینه
 لایون ریلیم-مبلغ شرح

 7,500,000 منابع حاصل از افزایش سرمایه
توسـط حـسابرس، مـشاور عرضـه،     (های تهیه و رسیدگی به گزارش تـوجیهی افـزایش سـرمایه         هزینه

 ...)کارشناس رسمی دادگستری، سازمان بورس و اوراق بهادار، 
50 

 500 هزینه صدور گواهی حق تقدم و ارسال توسط پست
 500 اطالعاتآوری و طبقه بندی  هزینه جمع

نویسی   سهام پذیره  ۀنویسی، درج اعالمیۀ عرض    جهت برگزاری مجمع، درج آگهی پذیره     (آگهی روزنامه   
 ) ثبت افزایش سرمایه، درج اعالمیۀ توزیع اوراقۀنشده، اعالمیه، درج اعالمی

500 

 300 العاده هزینۀ برگزاری مجمع عمومی فوق
 - بلی هزینۀ آگهی جهت تمدید و یا اصالح آگهی ق

 10 های استفاده نشده و پاره سهام تقدم های فروش حق هزینه
 30,000  در هزار حق تمبر مالیاتی4هزینۀ 
 20 ها های ثبت نزد مرجع ثبت شرکت هزینه

 7,468,120 خالص وجوه ناشی از انتشار

 
 یلی اطالعات تکمه بىابی دستهنحو

ت و دنیای اقتصاد و همچنین سایت رسمی بـورس اوراق بهـادار بـه اطـالع سـهامداران                 کلیه اطالعات ازطریق جراید کثیراالنتشار اطالعا     
ا بـا   یـ  همراجع  www.parsian-bank.com آدرس   هشتر، ب یت کسب اطالعات ب   هتوانند ج   یگذاران م یهسرما.محترم خواهدرسید 

 .ندی تماس حاصل فرما اداره سهام بانک84843160 -67   تلفنهشمار
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