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  نام خداوند جان و خرده ب

  پیام هیات مدیره
  

سـال  . خود را پـشت سـر نهـاد        های عملیاتی    بانک پارسیان چهارمین سال فعالیت    
 دوره ای پر فراز و نشیب برای صنعت بانکداری کـشور بـه ویـژه بانکهـای          1384

وم تحـوالت محیط اقتصادی و اجتماعی در       اشــواهد نشان دهنده تد   . خصوصی بود 
ــنج ســاله   . اســت 1385ســال  ــرای یــک دوره پ برنامــه کــسب و کــار بانــک ب

ـ ارم توسـعه و نی ــبر مبنای مفروضات قانون برنامه چه  ) 1384ـ1388( ز سـند  ـــ
ـ تح. چشم انداز بیست سـاله تـدوین شـد       والت بعـدی، مـصوبات و تـصمیمات    ـــ

متخذه در نهادهای قانون گذاری، اجرایی و نظارتی نشان داد که مفروضات پـیش              
اینک بانک پارسیان با نگاه واقع بینانه بـه       . با چالش های اساسی مواجه است     گفته  

تغییرات محیط اقتصادی و اجتماعی فعالیت، در مسیر تطبیق هوشمندانه برنامه هـا             
در . مدت خود با این تغییرات گام بـر مـی دارد          میان  و فعالیت های کوتاه مدت و       

 و مـستمر در ابعـاد برنامـه ای و           این راستا مجموعه ای از تالش های همـه جانبـه          
 . اجرایی شکل گرفته که بخشی از آن به نتایج مطلوبی نیز رسیده است

  هـزار گیرنـده      85 میلیـون سـپرده گـذار،        2/1 هـزار سـهامدار،      80بیش از   
بـه شـمار    ک  ـ ذینفعان مستقیم فعالیتهای بان    ،دولتنیز   هزار همکار و     2تسهیالت،  

حبان منـافع سـهامداران حقـوقی،       صـا بانـک شـامل     ذینفعان غیرمستقیم   . می آیند 
 منـدان نهـایی از تـسهیالت        بهـره نیز  وابستگان سپرده گذاران و کارکنان بانک و        

 حفـظ هویـت ایـن    . را در بر می گیرد     جامعهطیف وسیعی از    اعطایی می باشند که     
نهاد مردمی با تاکید بر ماهیت اقتصادی فعالیت، خلق ارزش در محیطی پر تغییـر،               

یت عدالت اجتماعی در توزیع منافع و پاسخگویی به ایـن مجموعـه عظـیم، در                رعا
تـداوم و حفـظ موفقیتهـای       . بستــری قانونمند، مسئولیتی بـزرگ و پیچیـده اسـت         

مکتسبه، گرچه با چالش هـای مهمـی مواجـه اسـت، امـا بـاور عمیـق بـه مانـدن،              
ـ            ر خالقیـت نهـادین،     اعتقــادی بنیادیـن به ساختـن و نگرشی امیدوارانه با اتکـا ب

. ـ اقتصادی اسـت    دست مایه مدیران و کارکنان سخت کوش این نهـــاد مردمی         
  .ی امیدوار، مصمم به پیمودن این راه دشواریمـخ و نگاهـــبا اعتقادی راس
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  بخش اول 
  معرفی بانک

   
  تاریخچه 

 و  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی98بانک پارسیان به استناد ماده 
ماده واحده قانون اجازه  ،17/1/1379فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

و سایر مقررات مربوطه طی  21/1/1379انکهای غیر دولتی مصوب تأسیس ب
 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 15/6/1380 مورخ 178028شماره 

وسط  ت هـ/2348مجوز شروع عملیات بانکی به شماره . تهران به ثبت رسید
و فعالیتها   صادر گردید26/6/1380بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در

مرکز اصلی بانک در تهران بلوار کشاورز شماره . آغاز شد 12/11/1380از 
  .قرار دارد 65

  

 موضوع فعالیت 
 کلیه عملیات و معامالت بانکی،بانک شامل به موجب اساسنامه ، فعالیت 

قوانین و مقررات برای بانکها مجاز  موجب  که به استبازرگانی و خدماتی
 .است

 

 عامل  ت مدیره و مدیرهیا
 1384 تیر ماه 9عادی ساالنه مورخ ت مدیره بانک که در مجمع اعضای هیا

  :شرح زیر می باشندترتیب حروف الفبا به شده اند به انتخاب 
  غالمحسین اسدی 

  )نایب رئیس(امیر البدوی 
  شهال انصاری 

  ان محمد علی بهزاد
  ) مدیر عامل(طالبی ... عبدا

  علی اکبر عالئی
  ) رئیس(بهرام فتحعلی 
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 سرمایه 
 میلیارد ریال 5ر000 میلیارد ریال به 2ر000  از1384 سال ردبانک سرمایه 

ر اداره ثبت شرکتها د 2/9/1384در تاریخ رمایه ــزایش ســاف. افزایش یافت
ط ــ توس18/2/1385ریخ در تاوط در اساسنامه ــاصالح ماده مربثبت و 

 ارائه شده 1نمایه  سرمایه بانک درتغییرات . شدصویب تشورای پول و اعتبار 
  .است

  
  تغییرات سرمایه بانک -1 نمایه

  ریالارد مبالغ به میلی            

  مبلغ سرمایه  مبلغ افزایش  تاریخ ثبت  تاریخ مجمع
  محل تأمین  از افزایشپس 

   نقدیآورده  310  310  15/6/1380  بدو تأسیس
  سود انباشته  341  31  12/7/1382  10/4/1382
  آورده نقدی  2ر000  1ر659  16/3/1383  27/12/1382
  آورده نقدی  5ر000  3ر000  2/9/1384  9/4/1384

  
  

  سهامداران   
 .  ارائه شده است2درنمایه سال پایان در ترکیب سهامداران بانک     

  

  1384ترکیب سهامداران در پایان سال  -2 نمایه

تعداد سهام   تعداد  انگروه سهامدار
  )میلیون سهم(

   مالکیتدرصد

  1/38  1ر904  81ر311  اشخاص حقیقی

  9/61  3ر096  363  اشخاص حقوقی

  100  5ر000  81ر674  معــج
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 خالصه ارقام مالی و شاخص ها 
برخــی ارقام به  مالی بانک،  و وضعیتصویر کلی از عملکرد تارائهجهت 

  . نشان داده شده است 3 نمایه صـــورت مقایسه ای در
 

  ـ خالصه اطالعات مالی3نمایه 
  بالغ به میلیارد ریالم                                                                                                                   

1382 1383 1384 
 شــــرح

 رشد درصد مبلغ  مبلغ مبلغ

  و زیاناطالعات سود

  150  10ر373    4ر151    848    جمع درآمدها
    61    1ر819    1ر133    192    سود خالص

    50    1ر350    900    100    سود نقدی سهام

    78    257  144    -  مالیات مستقیم به دولت

    )پایان سال (اطالعات ترازنامه

    151    67ر310    26ر791    7ر152  مانده سپرده ها

    142    51ر470    21ر253    5ر493    مانده تسهیالت اعطایی 

    158    80ر945    31ر332    8ر664    جمع داراییها

    148    5ر793    2ر340    451    جمع حقوق صاحبان سهام

    150  5ر000    2ر000    341    سرمایه ثبت شده

  146    6ر493  2640  533  سرمایه پایه 
  
  

  .  شده استارائه 4 بانک در نمایه یشاخص های عملکرد
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  ـ شاخص های عملکرد بانک پارسیان 4نمایه 

 1384 1383 1382 شاخص

 کارایی عملیات

 76 79 77 )درصد( تسهیالت اعطایی به کل سپرده ها

 64 68 63 )درصد( تسهیالت اعطایی به کل داراییها

 613 438 275 )میلیارد ریال(متوسط تسهیالت اعطایی هر شعبه 

 801 552 358 )ریال میلیارد(متوسط سپرده های جذب شده هر شعبه 

 18 21 16 )درصد( ارایی هادرآمدها به متوسط د

  7/0  1 5/1 )درصد( هزینه های اداری به متوسط دارایی ها
 3/11 9/10 8 )درصد( کفایت سرمایه

 توسعه فعالیت 

  142  287 808  )درصد( رشد تسهیالت اعطایی
  151  275 423 )درصد (رشد سپرده ها
 102 66 31 تعداد شعب

 42  29  17  شعبهتعداد شهرهای دارای 

 1ر910 931 496  نفر-روی انسانینی

  سود آوری
 16 17 13 )درصد( بازده دارایی ها

   )ریال(عایدی هر سهم 
 بر مبنای تعداد سهام در پایان سال ـ میلیون سهم

563  
341 

566  
 2ر000

364  
 5ر000

 )میلیارد ریال(بهره وری 

 3/7 8/5  5/2 سرانه درآمدها

 4/47 5/37 2/21 سرانه جذب سپرده ها

 2/36 8/29 3/16 سرانه اعطای تسهیالت

 3/1 6/1 6/0 سرانه سود خالص
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 بخش دوم

  1384فعالیت های بانک در سال 
  

  محیط اقتصادی فعالیت 
برخی از شاخص های مهم اقتصادی کشور که بر عملکـرد صـنعت بانکـداری               

  .  ارائه شده است5تاثیر دارد، در نمایه 
  

    شاخص های اقتصادی کشور-5نمایه 

 1384 1383 1382 1381 شـــرح 

 5/5 5/4 7/6 5/7 )درصد(رشد اقتصادی 

 20ر248 16ر637 14ر031 11ر989 )هزار ریال(درآمد سرانه 

 1/12 2/15 6/15 8/15 )درصد(تورم 

 3/34 2/30 1/26 1/30 )درصد(رشد نقدینگی 

 1/12 1/11 3/11 8/12 )درصد(نرخ بیکاری 

 8/48 8/36 27 23 )رمیلیارد دال(صادرات نفتی 

 2/11 6/7 6/5 2/5 )میلیارد دالر(صادرات غیر نفتی 

 3/24 1/23 17 5/12 )میلیارد دالر(بدهی های خارجی 

 7/8 13 3/8 8 )میلیارد دالر(حساب ذخیره ارزی 

 9ر042 8ر747 8ر323 8ر019)دالر/متوسط ساالنه برابری ریال(نرخ ارز

 10ر877 10ر999 9ر721 7ر906 )یورو/یالمتوسط ساالنه برابری ر(نرخ ارز

 9ر459 12ر113 11ر379 5ر063 )واحد(شاخص کل بورس در پایان سال 
  نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی : مأخذ
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   1384عملکرد صنعت بانکداری در سال 
خالصه ارقام دارایی ها و بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربـانکی در پایـان     

، جمـع   1384در سـال    .   ارائه شـده اسـت      6 در نمایه    1384 و   1383سالهای  
 و 9/32دارایی بانک ها و تسهیالت اعطایی آنها به بخش غیردولتی به ترتیـب         

ایـن رقـم بـرای بانکهـای     .  درصد نسبت به سال قبل رشد داشته اسـت         3/38
 درصد می باشد کـه از       114 و   142غیردولتی و موسسات اعتبـاری به ترتیب       

افزایش سرمایه بانکها و نیز وضـع اندوختـه هـای           . شتر است متوسط صنعت بی  
قانونی و احتیاطی به منظور بهبـــود نسبت های کفایـت سـرمایه و توســـعه               

 درصـدی حقـوق صـاحبان ســــهام در صـنعت            107فعالیت، مــوجب رشد    
این رشد برای بانکهای غیردولتی و موسـسات اعتبـاری   . بانــکداری شده است 

مقایـسه  .  درصـد مـی باشـد   144ای بانکهای تجـاری دولتـی    درصد و بر  199
عملکرد بانکهای غیردولتی و موسـسات اعتبـاری بـا بانکهـای تجـاری دولتـی                
معنادارتر می باشد، زیرا بانکهای تخصصی دولتی عموماً به عنـوان بانـک هـای               
  . توسعه ای و در راستای اهداف و سیاست های حمایتی دولت فعالیت می کنند

 بـه ترتیـب     1384ای دیداری و مدت دار صنعت بانکداری در سـال           سپرده ه 
این رشد برای بانکهای تجاری دولتـی       .  درصد رشد داشته است    3/39 و   5/28
 درصــد مـی  3/142 و  5/31 درصد و برای بانکهای غیردولتی       5/24 و   3/29

علیرغم باالتر بودن نرخ رشد سپرده بانکهای غیردولتـی، سـهم آنـان از              . باشد
  مبلـغ    84کل حجم سپرده ها در سـال        . غ افزایش در سپرده ها کمتر است      مبل

 هزار میلیارد توسط بانکهای     59 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که         229
از .  هزار میلیارد ریال توسط بانکهای دولتی جذب شده اسـت          170غیردولتی و   

م بانکهـای    درصـد سـه    26 درصد سهم بانکهای دولتی و       74کل افزایش بازار    
  . غیردولتی است

ترکیـب نقـدینگی    .  درصد بوده اسـت    3/34  حدود    84رشد نقدینگی در سال     
نیـز نشان می دهد سهم سپرده های سرمایه گذاری افزایش یافتـه اسـت کـه                

رشـد  . نتیجه آن، افزایش میانگین موزون هــزینه های سپرده بانکها می باشـد           
ردولتی و موسسات اعتباری بـیش از    سپرده های سرمایه گذاری در بانکهای غی      

رشد کل سپرده های سرمایه گذاری است که بیانگر باالتر بودن هزینه تجهیـز              
 ارائه 6وضعیت نقدینگی در نمایه . منابع آنها نسبت به بانکهای دولتی می باشد

  .شده است



 ٨ 

  
  

  خالصه دارایی ها و بدهی های بانکها و موسسات اعتباری- 6نمایه 
 

لیارد ریالارقام به می                                
جمع کل بانکها و موسسات اعتباری بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباریبانکهای تخصصی دولتیبانکهای تجاری دولتی

شـــــرح 
درصد 1384 1383

درصد 1384 1383رشد
درصد 1384 1383رشد

درصد  1384 1383رشد
رشد 

 7/16 341ر3/998 292ر0/969 5/401 18ر5/073 3ر8/603 1/23 31ر6/791 25ر5/815 8/10 292ر2/133 263ر7/549دارایی های خارجی 
 1/35 5ر4/005 3ر3/705 7/153 6/485 4/191 2/0 2/634 2/633 9/34 3ر6/885 2ر7/880اسکناس و مسکوک 

 5/59 165ر6/227 103ر7/562 2/105 17ر1/057 8ر2/892/313 15ر7/104 7ر6/982 5/52 133ر8/065 87ر9/266سپرده نزد بانک مرکزی 
 5/8 112ر4/395 103ر4/579 5/224 4ر5/686 1ر3/444- 9/22 4ر3/980 6ر6/458 4/7 102ر6/728 95ر5/676بدهی بخش دولتی 

 3/38 865ر4/315 625ر9/714 6/113 105ر3/175 49ر1/232 5/43 203ر0/760 141ر9/988 1/28 556ر1/380 434ر9/493بدهی (تسهیالت) بخش غیردولتی 
 7/38 278ر9/139 200ر2/518 9/229 24ر8/058 7ر8/291 2/58 62ر6/533 39ر8/518 6/24 191ر5/547 153ر6/707سایر اقالم دارایی 

 9/32 1ر768ر0/082 1ر330ر5/049 9/141 169ر8/536 70ر6/076 3/43 318ر4/804 222ر6/397 3/23 1ر279ر8/740 1ر037ر3/575جمع دارایی ها 
 5/28 267ر8/243 208ر1/043 5/31 5ر2/124 3ر7/896 3/18 19ر9/585 16ر0/562 3/29 242ر7/533 187ر4/584سپرده های دیداری 

 3/39 603ر0/100 433ر1/052 3/142 98ر5/908 40ر0/814 0/45 111ر2/835 77ر8/124 5/24 392ر3/356 315ر3/113سپرده های پس انداز و مدت دار 
 6/66 35ر4/813 21ر2/493-  0/0 0/0 2/75 7ر2/951 4ر8/537 3/64 27ر2/862 16ر4/955بدهی به بانک مرکزی 

 1/69 53ر2/107 31ر6/406-  0/0 0/0 1/100 15ر2/472 7ر0/733 0/59 37ر0/635 23ر6/673سپرده های بخش دولتی 
 4/107 115ر1/018 55ر4/445 4/199 12ر6/371 4ر9/131 8/34 27ر3/914 20ر4/704 2/144 74ر2/732 30ر1/609حقوق صاحبان سهام 

 6/11 300ر7/830 269ر2/521 9/351 16ر6/440 3ر3/638- 1/2 16ر9/891 17ر2/247 6/7 267ر2/498 248ر7/635وام ها و سپرده های ارزی 
 3/26 392ر8/968 311ر9/087 5/108 36ر9/691 17ر7/595 8/51 119ر7/153 78ر4/488 3/10 237ر2/123 215ر8/003سایر اقالم بدهی 

 9/32 1ر768ر0/082 1ر330ر5/049 9/141 169ر8/536 70ر6/076 3/43 318ر4/804 222ر6/397 3/23 1ر279ر8/740 1ر037ر3/575جمع بدهی ها و سرمایه 
   

   ir.cbi.www: مأخذ 
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   نقدینگی- 7نمایه 
  مبالغ به میلیارد ریال                   

ترکیب مبلغ 
شـــرح  

درصد   1384  1383
رشد 

درصد   1384  1383
رشد 

- 7/15 5/5 5/6 2/13 50ر6/675 44ر0/772اسکناس و مسکوک 

- 3/4 0/29 3/30 5/28 267ر8/243 208ر1/043سپرده های دیداری 

- 4/6 5/34 9/36 8/25 317ر4/919 252ر1/815پول 

- 5/0 1/10 2/10 6/33 93ر1/230 69ر2/806قرض الحسنه پس انداز 

 0/4 2/24 3/23 7/39 223ر6/291 159ر9/867سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 

 8/4 9/28 6/27 7/40 266ر6/401 189ر4/281سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت 

 6/6 2/2 1/2 1/43 20ر7/176 14ر6/096سایر سپرده ها  

 7/3 5/65 1/63 3/39 603ر0/100 433ر1/052شبه پول  

ـ  0/100 0/100 3/34 921ر4/019 685ر2/867نقدینگی 
   

  www.cbi.ir: مأخذ
 

مانده تسهیالت اعطایی بانکها و موسسات اعتباری بـه تفکیـک عقـود اسـالمی در                
مانده تسهیالت اعطایی کل صنعت، بانکهای تجاری دولتی      . است ارائه شده    8نمایه  

از .  درصد افزایش یافته اسـت     114 و   6/26،  9/36و بانکهای غیردولتی به ترتیب      
 هـزار   169 هـزار میلیـارد ریـال، مبلـغ          224کل افزایش مانده تسهیالت به مبلغ       

ای خصوصی تعلـق     هزار میلیارد ریال به بانکه     55میلیارد ریال به بانکهای دولتی و       
 درصـد در اختیـار    75به عبارت دیگر از کـل افـزایش حجـم بـازار،             . داشته است 

نسبت مطالبـات   .  درصد در اختیار بانکهای خصوصی می باشد       25بانکهای دولتی و    
 درصـد   7/8 درصـد بـه      7/6معوق و سررسید گذشته به جمع مانده تسهیالت از          

 درصـد،   8/9بانکهای تجاری دولتی     در   84این نسبت در سال     . افزایش یافته است  
 درصـد بـوده     3/3 درصـد و در بانکهـای غیردولتـی          5/8بانکهای تخصصی دولتی    

  . است
  



 ١٠ 

  

   مانده تسهیالت بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسالمی- 8نمایه 
   

     ارقام به میلیارد ریال                                   
جمع کل بانکها و موسسات اعتباری بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباریبانکهای تخصصی دولتیبانکهای تجاری دولتی

شــــــرح 
درصد 1384 1383

درصد 1384 1383رشد
درصد  1384 1383رشد

درصد  1384 1383رشد
رشد 

 0/27 36ر9/580 28ر7/802 8/170 8/257 2/95 1/25 5ر2/164 4ر1/127 8/26 31ر9/158 24ر4/580قرض الحسنه  
 2/51 57ر3/299 37ر8/890 6/213 12ر0/775 4ر0/074 6/48 5ر5/406 3ر4/639 6/29 39ر8/117 30ر4/177مضاربه 

 0/22 43ر1/057 35ر9/303- 5/23 1ر9/283 1ر0/679 9/20 6ر6/304 5ر9/212 8/24 35ر6/468 28ر0/412سلف 
 8/47 62ر6/789 42ر4/496 3/457 4ر285ر3 0/769 9/46 12ر9/878 8ر0/766 4/38 45ر4/625 32ر4/961مشارکت مدنی  

 4/12 14ر2/450 12ر0/852- 3/6 3ر5/020 3ر5/223 8/19 4/887 9/740 6/18 10ر3/542 8ر6/887جعاله  
 6/24 279ر9/453 224ر9/360 7/115 28ر2/349 13ر2/143 8/33 48ر4/234 36ر8/057 8/15 202ر3/870 175ر9/159فروش اقساطی 

 6/117 20ر6/328 9ر9/340 8/217 13ر2/316 4ر4/190 4/19 1ر9/701 1ر2/425 6/42 5ر5/310 3ر3/725اجاره به شرط تملیک 
 0/40 215ر1/861 154ر8/141 4/85 34ر0/408 18ر1/558 1/53 93ر3/330 60ر5/955 1/18 88ر8/122 74ر2/628مسکن 

 6/206 1ر0/065 4/347 2/225 5/836 2/257 5/666 4/146 1/19 5/15 1/82 1/71خرید دین 
 0/23 3ر3/655 2ر9/971- 9/50 4/28 9/57 4/13 9/866 5/764 4/28 2ر0/760 2ر5/149معامالت اموال 

 1/76 69ر1/820 39ر5/642 4/152 3ر9/353 1ر8/328 1/29 16ر4/307 12ر1/630 3/95 50ر8/158 25ر6/683مطالبات معوق و سررسید گذشته 
 8/36 804ر1/361 588ر2/151 1/115 101ر7/914 47ر3/376 3/42 191ر9/228 134ر5/338 8/25 511ر5/217 406ر4/436جمع تسهیالت اعطایی 

 9/41 20ر0/429 14ر2/396 2/94 1ر8/754 5/904 6/35 6ر0/277 4ر0/630 9/39 12ر2/395 8ر7/861مشارکت حقوقی 
 2/37 8ر6/041 5ر1/860 9/26 8/414 0/327- 8/86 3/155 1ر4/173 4/71 7ر5/471 4ر7/359سرمایه گذاری مستقیم  

 9/36 832ر7/831 608ر5/407 1/114 104ر3/086 48ر8/607 0/41 197ر2/661 140ر9/141 6/26 531ر2/084 419ر8/657جمع کل  

درصد مطالبات معوق و سررسید 
 8/28 7/8 7/6 3/17 3/3 8/2- 3/9 5/8 4/9 3/55 8/9 3/6 گذشته به جمع تسهیالت اعطایی

   
  www.cbi.ir:           مأخذ
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رخدادهای مهم و موثر بر صنعت بانکداری در سال گذشته، کاهش تکلیفـی  یکی از  
نرخ سود تسهیالت بانکهای دولتـی در اردیبهـشت         . نرخ سود تسهیالت بانکی بود    

بانکهای غیردولتی در آبان    .  درصد کاهش یافت   16 برای کلیه بخش ها به       84ماه  
در .  دادنـد  درصـد کـاهش    2ماه ، نرخ های سود تـسهیالت را بـه طـور متوسـط               

 درصـد  14 بـه  85اسفندماه حداقل نرخ سود تسهیالت بانکهای دولتی برای سـال    
در .  درصد تعیین شـد    17کاهش یافت و متعاقب آن نرخ سود بانکهای غیردولتی          

 شورای پول و اعتبار اعالم نمود که نرخ تعیین شـده، نـرخ قطعـی                85خرداد سال   
ی عقود مشارکتی نرخ مذکور، حـداقل       عقود مبادله ای و خرید دین می باشد و برا         

  . نرخ می باشد
 درصـد و پـس از آن بـه       17 ،   15/9/84نرخ سود اوراق مشارکت تـا تـاریخ         

 میلیـارد   16ر800در نتیجه این کـاهش از کـل مبلـغ           .  درصد کاهش یافت   5/15
 64( میلیـارد ریـال      10ر768ریال اوراق مشارکت منتـشره بانـک مرکـزی فقـط            

 کنـد شـدن رونـد جـذب سـپرده موجـب شـد بانکهـای         .به فروش رسید ) درصد
 علیرغم کـاهش نـرخ سـود تـسهیالت، نـرخ سـود       1385خصوصی در اوایل سال    

  . سپرده ها را افزایش دهند
 ساله و 20قوانین و مقررات طی چند سال گذشته به ویژه سند چشم انداز 

ی بوده قانون برنامه چهارم توسعه مجموعاً در جهت تسهیل فعالیت های بانکدار
در دوره گزارش، مصوبات شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسالمی . است

محدودیتهای قابل مالحظه ای را برای بانکداری خصوصی ایجاد نمود که یکی از 
نتایج آن توقف روند مقررات زدایی است که در قانون برنامه چهارم بر آن تاکید 

 شده است تا در یک تعامل درعین حال، تالش های زیادی انجام. شده است
منطقی، ضمن رعایت مقررات و همسویی با سیاستهای دولت و مجلس، مشکالت 

بانک پارسیان . بانک های خصوصی نیز به نحو واقع بینانه ای مورد توجه قرار گیرد
به سهم خود از طریق ارائه گزارشات کارشناسی، مالقات ها و مذاکرات با 

الن و کارشناسان ذیربط، تا کنون موفق شده است نمایندگان دولت، مجلس، مسئو
امیـد می رود ادامه این تالش ها در جهت . زمینه ارتباطی مناسبی را فراهم نماید

  . تداوم فعالیت بانکداری خصوصی در یک فضای سالم و رقابتی موثر واقع شود
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  تجهیز منابع مالی 
منابع . یه و سپرده تأمین می شود     منابع مالی بانک پارسیان عمدتًا از دو محل سرما        

 از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که در بخـش بعـدی بـه               1384مذکور درسال 
  .تفصیل تحلیل شده است

  

    افزایش سرمایه –الف 
 1384 میلیارد ریال در سال 5000 میلیارد ریال به 2000افزایش سرمایه بانک از 

 توسعه فعالیت های بانک، ضرورت افزایش سرمایه ناشی از رشد و. محقق شد
، اصالح ساختار مالی و کاهش (Economy of Scale)برخورداری از اقتصاد مقیاس 

این اقدام . ریسک، و فراهم نمودن زمینه حضور بانک در بازارهای بین المللی بود
 . باعث بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش ظــرفیت توسعه فعالیت ها گردید

  

   جذب سپرده -ب 
سعـــی بـر    . نبع اصلی تأمین منابع مالـــی بانــک، سپرده های مـــردم است           م

این بوده است که فرصت های جدیدی بــرای سپرده گذاری فراهــــم گـردد و               
افزایش . سپرده گذاران با سالیق و افــق های سرمایه گذاری متفاوت جذب شوند           

 گذشـته، منجـر بـه       کارآیی عملیاتی بانک در بکارگیری سـپرده هـا طـی سـنوات            
پرداخت سود بیشتر بـه سـپرده گـذاران گردیـد و وضـعیت رقـابتی بـــانک در                   

افــزایش تعـداد شـعب بانـک و سـهولت           . جـــذب سپرده ها را بهبود بــخشید     
دسترسی به آنـها، ارتــقای کیفیت ارائه خـــدمات در شعب، سرعت و دقـت در             

زایش نرخ سود سـپرده هـا در        پرداخت تفاوت سودهای قطعی و علی الحساب و اف        
.  مـی باشـد    1384تیر ماه از عوامل اصلــی افزایش سپرده های بانک در ســـال             

 اقدام به کاهش نـرخ      1384بانک در پاسخ به تغییر شرایط اقتصادی، در آبان ماه           
قابل ذکر است سود سپرده هایی که قبل از آبان ماه افتتاح            . ســود سپرده ها نمود   

د ـم و رشـ ـــ حج. ر اساس نرخ های قبلی محاسـبه شـده اسـت          شده تا سررسید ب   
 . ارائه شده است9سپرده ها در نمایه 
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   حجم سپرده ها در پایان سال-9نمایه                              
  مبالغ به میلیارد ریال   

1382  1383  1384  
  نوع سپرده

  درصد  مبلغ
  درصد  مبلغ  رشد

 درصد  مبلغ  رشد
  رشد

سنه جاری و قرض الح
  43  3ر516  151  2ر466  26  981  پس انداز

سپرده سرمایه گذاری 
  146  27ر281  286  11ر085 1ر801  2ر871  کوتاه مدت

سپرده سرمایه گذاری 
  174  35ر098  322  12ر824  642  3ر042  مدت دار

  240  1ر415  61  416  760  258  سایر سپرده ها 
  151  67ر310  275  26ر791 423 7ر152  معــج
  
در  اصلی بانک پارسیان افزایش اندازه بانک ،حفظ نرخ ســـود سپرده ها شیخط م

علیـرغم دشـواری و     . تـسهیالت اعطـایی مـی باشـد       سود  کاهش نرخ   حد امکان و    
ـ  نـرخ ســــود    . م بـوده اسـت    ـن سیاست، اجرای آن با موفقیت تــوا       پیچیدگی ای

  . ارائه شده است10های سرمایه گذاری در نمایه  سپرده
  

  گذاری های سرمایه  جدول نرخ سود سپرده- 10نمایه 
  ) درصد (                                                                                                                                 

1382  1383  1384  
  نوع سپرده

* علی الحساب  قطعی علی الحساب  قطعی علی الحساب

  12  15  13  15  12  مدت عادیکوتاه 
  10  10  10  9  9  کوتاه مدت خاص

  14  17  15  17  14   ماهه ویژه6
  16  20  18  20  17  یکساله
  17  5/20  19  5/20  18  دوساله
  18  21  5/19  21  5/18  سه ساله
  19  22  5/20  22  5/19  چهارساله
  20  23  5/21  23  5/20  پنج ساله

  . اجرا شده است16/8/1384که از تاریخ  84آخرین وضعیت نرخ سود سپرده های سال * 
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. اجرای سیاستهای مشتری مداری بانک باعث افزایش سپرده گـذاران شـده اسـت    

  .   اطالعات مقایسه ای تعداد حسابهای سپرده را نشان می دهد11نمایه 
  

   تعداد حسابهای سپرده - 11نمایه 

 1384 1383 1382 نــوع سپرده 

 549ر407 230ر906 50ر151 کوتاه مدت

 123ر388 46ر486 9ر034 یکساله

 21ر623 8ر861 1ر740 دوساله

 11ر052 2ر463 423 سه ساله

 2ر946 947 168 چهار ساله

 152ر377 54ر794 12ر534 پنج ساله

 355ر240 157ر497 43ر155 قرض الحسنه جاری و پس انداز

 1ر216ر033 501ر954 117ر205 جــمع

  

  

  اعطای تسهیالت 
لی برای افزایش تسهیالت اعطایی، ورود به حوزه های جدید و کاهش خط مشی اص

با عنایــت به کارآیی عملیاتی بانک در بهره برداری . نرخ سود تسهیالت می باشد
از منابع، سعی شده است منافــع حاصله بین سپرده گذاران، دریافت کنندگان 

مـــن حفظ یا بر این اساس ض. تســهیم شود) سهامداران(تسهیالت و بانک 
  .کاهش اندک نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود تسهیالت کاهش یافته است

اعطای تسهیالت بر مبنای خط مشی های مصــوب هیات مدیره و با رعایت 
تالش بر این است که با نوآوری در اعطای . قــوانین مربــوط انجــام می گیرد

نرخ سود . اسب شناسایی شودتسهیالت، بخش های جدید با بازدهی و ریسک من
مورد انتظار با عنایت به وضعیت رقابتی و پیش بینی بازدهی هر بخش تعیین می 

 1384امکان را برای بانک فراهم نمود که در سال  استفاده موثر از منابع، این. شود
نرخ سود تسهیالت در تمام بخش ها را کاهش داده و در عین حال حجم تسهیالت 

 .یش دهداعطایی را افزا
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 (Consumer Finance)یکی از بازارهای هدف بانک، تأمین مالی مصرف کننده 
از طریق افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان و ایجاد تقاضاهای جدید، . است

. بانک توانسته است کمک های موثری به صنعت خودرو و ساختمان داشته باشد
اشت، بانک تسهیالت علی رغم اینکه بخش مسکن در سال گذشته رکود نسبی د

اعطای تسهیالت به این گروه، . قابل توجهی را به این بخش اختصاص داده است
تقاضای بالقوه برای مسکن را به تقاضای موثر تبدیل و به طور نسبی به رونق بخش 

  . مسکن کمک نمود
تامین مالی بخش صنعت و معدن به منظور افزایش سرمایه گذاری ها، بهبود رشد 

صنایع .  کاهش نرخ بیکاری یکی دیگر از بازارهای هدف بانک است اقتصادی و
تولیدی کشور مشکل نقدینگی دارند و بانک توانسته است در رفع این مشکل موثر 

  .واقع شود
خط مشی های مدیریت ریسک اعتباری به نحو مناسب طراحی و اجرا شده است 

تسهیالت بخش .  گرددتا از قابلیت برگشت تسهیالت اعطایی اطمینان کافی حاصل
تسهیالت ساختمان و مسکن . لیزینگ عمدتاً تحت پوشش بیمه اعتباری قرار دارد

نیز با وثیقه گرفتن ملک خریداری شده اعطــا می شود و در مورد سایر تسهیالت 
مانده تسهیالت اعطایی در پایان سال . نیز تضمینات و وثایق الزم اخذ می شود

  . ارائه شده است12درنمایه 
  

   حجم تسهیالت اعطایی- 12نمایه 
  مبالغ به میلیارد ریال                                                                    
1382 1383 1384 

 شرح
درصد  مبلغ

درصد  مبلغ رشد
درصد  مبلغ رشد

 رشد

  مانده تسهیالت اعطایی
 سود سالهای آتی 

8,105  
 )2ر500(

  1ر053
 2ر841

  30ر455
 )8ر768(

276  
251 

  71ر305
 )18ر785(

134  
114 

  اصل تسهیالت 
ذخیره عمومی تسهیالت

  5ر605
)112( 

807  
762 

  21ر687
)434( 

287  
288 

  52ر520
 )1ر050(

142  
142 

اصل تـسهیالت پـس از      
 کسر ذخیره

 142 51ر470 287 21ر253 808 5ر493
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  .ده است ارائه ش13تسهیالت اعطایی بر حسب بخشهای اقتصادی در نمایه 
  

   پرتفوی تسهیالت اعطایی برحسب بخش های اقتصادی- 13نمایه 
  مبالغ به میلیارد ریال 

1382 1383 1384 
 شــــرح

 مبلغ
درصد 
 رشد

 مبلغ
درصد 
 رشد

 مبلغ
درصد 
 رشد

درصد از 
 کل پرتفوی

 25 109 12ر675 278 6ر066 5ر434 1ر605 ساختمان و مسکن

 36 493 18ر432 27 3ر110 426 2ر452 صنعت و معدن

 22 199 11ر585 757 3ر880 473 453 بازرگانی

 17 7 8ر778 734 8ر197 3ر071 983 )شامل لیزینگ(خدمات

 100 51142ر470 21287ر253 808 5ر493 جــمع

  
 14تغییرات نرخ سود تسهیالت بانک در بخش های مختلـف اقتـصادی درنمایـه               

  .ارائه شده است
  
  

  ت اعطایی بر حسب بخش های اقتصادی نرخ سود تسهیال- 14نمایه 
              

 *1384 1383 1382 1381 شـــرح  

 24 26 27 30 مسکن 

 23 24 24 28 صنعت و معدن

 25 25 27 30 بازرگانی

 25 26 27 30 )شامل لیزینگ(خدمات 

   . اجرا شده است16/8/1384آخرین وضعیت نرخ ها که از * 
  

نـرخ ســـود    .  تغییـر نمـوده اسـت      1385ر سـال    ســود مورد انتظار تسهیالت د    
 17تسهیالت بر اساس مصوبات شورای پـول و اعتبـار، بـرای عقــود مبادلـه ای                  

درصد و برای عقود مشارکتی بر حسب سودآوری طرح و توافق با مشتری تعیـین               
  . می شود



      

                                                                                                                          
          

١٧ 

  خدمات بانکی
  :خدمات بانکی ریالی و ارزی به شرح زیر می باشد

  
   خدمات ریالی-الف
   ضمانت نامه ها– 1

مانده تعهدات ضمانت نامه های ریالی در پایان سال و ضمانت نامه های صادره 
  .  ارائه شده است15در هر سال در نمایه 

  

  ضمانت نامه های ریالی صادره- 15نمایه 
      مبالغ به میلیارد ریال                                                                                            

1382 1383 1384 
 شرح

  درصد مبلغ 
 درصد مبلغ  رشد

  درصد مبلغ  رشد
 رشد

 182 3ر808 105 1ر349 198 659 مانده تعهدات ضمانتنامه ها

 -33 3ر156 239 4ر710 757 1ر388 ضمانت نامه های صادره

  
   کارت های بانکی  – 2

 نصب (POS)دی صادره و پایانه فروشگاهی تعداد کارتهای اعتباری و کارتهای نق
 دستگاه 11ر976 عدد و 293ر426 و 103ر788 به ترتیب 1383شده در سال 

 41ر275 عدد و 1ر153ر205 و 191ر473 به ترتیب به 1384بود که در سال 
این دستگاه ها متعلق به شرکت تجارت الکترونیک . دستگاه افزایش یافته است

 باشد و کارت ها نیز توسط شرکت مذکور به نمایندگی از می) تابعه بانک پارسیان(
طرف بانک صادر و عملیات بانکی مرتبط با کارتها توسط بانک پارسیان انجام می 

 به بهره 1385 آغاز شد که در سال ATM پروژه نصب 1384در سال . شود
  .   برداری خواهد رسید

  
   خدمات ارزی –ب 
  دی ارزی  ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنا-1

  .  ارائه شده است16اطالعات مربوط به ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی در نمایه 
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

١٨ 

   ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی ارزی صادره–16نمایه 
  مبالغ به میلیون دالر                   

  درصد رشد 1384 1383 1382
 شرح 84سال 

 دادتع مبلغ تعداد مبلغتعداد مبلغتعداد مبلغ

اعتبارات اسنادی 
 گشایش یافته وارداتی

 220 1196ر1580ر257 493 424 451 245

اعتبارات اسنادی 
 گشایش یافته صادراتی

 650 6ر900 15 14 2 2/0 1 3/0

ضمانت نامه های ارزی 
 صادره

 383 2ر067 58 65 12 3 3 8

مانده تعهدات اعتبارات 
 اسنادی 

78 124 178 215 516 796 190 270 

  مانده تعهدات 
 ضمانتنامه های ارزی 

17 4 12 13 74 56 517 331 

  

برای گسترش عملیات ارزی و بین المللی، مذاکرات و ارتباطات موثری با بانکهای 
نتیجه این اقدامات اخذ خطوط اعتباری . خارجی انجـــام شده است

ی و آسیایی ، فاینانس و یوزانس از چندین کارگزار اروپای(Refinance)ریفاینانس
  . بــوده است

  
   خرید و فروش ارز -2

 میلیون 390 به ترتیب معادل 1384 و 1383حجم خرید و فروش ارز در سال   
  . درصد رشد نشان می دهد30 میلیون دالر بوده است که 507دالر و 

  
  : ج ــ درآمد خدمات بانکی

  . ارائه شده است17درآمد حاصل از خدمات بانکی در نمایه 
  
  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

١٩ 

    درآمد خدمات بانکی- 17نمایه 
                                                                                                                           مبالغ به میلیارد ریال

1384 
 1383 1382 شـــرح

درصد رشد مبلغ
 191 67 23 12 کارمزد ضمانت نامه ها 

 252 243 69 20 اعتبارات اسنادیکارمزد 

 86 401 216 8 کارمزد مسکن و خدمات لیزینگ 

 220 16 5 3 سایر کارمزدها

 132 727 313 43 جــمع

  
  سرمایه گذاری ها

با توجه به خط مشی تخصیص منابع و مدیریت نقدینگی بانک، بخشی از منابع 
. ارکت شده استصرف سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورســی و اوراق مش

به منظــور توسعه فعالیتها، ایجاد شرکتهای وابسته در زمینه لیــزینگ، بیمه، 
عملیات این . سرمایه گذاری و تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است

شرکتها در راستای فعالیتهای اصلی بانک است و به کمیت و ثبات سودآوری 
های تسهیالت و افزایش استمرار و کیفیت آینده، کاهش وابستگی بانک به درآمــد

 ترکیب سرمایه گذاری ها را در پایان هر سال 18نمایه . سود کمک خــواهد نمود
  .نشـــان می دهد

  

   سرمایه گذاری ها- 18نمایه 
     مبالغ به میلیارد ریال

 1384 1383 1382 شــرح

سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکتهای 
 بورسی

273 423 184 

 828 356 15 اوراق مشارکت 

 1ر764 613 103 سرمایه گذاری بلندمدت 

 2ر776 1ر392 391 جــمع

 



      

                                                                                                                          
          

٢٠ 

هدف اصلــی از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت کسب بازده مناسب و کاهش 
ریسک نقدینگــی می باشد، به گونه ای که وجوه نقد کافی برای پاسخگویی به 

  . گرددنیازهای پیش بینی نشده نیز فراهم 
. سرمایه گذاری بلندمدت عمدتاً مربوط به سهام شرکتهای وابسته و تابعه است

این شرکتها، زنجیره فعالیت های بانکداری را تکمیل نموده و ســهم بانک از 
این شــرکت ها همچنین . درآمدهای حاصل از زنجیره ارزش را افزایش می دهند

  .ریان را فراهم می نمایندامکان ارائه بسته ای کامل از خدمات به مشت
  
  

  شاخصهای فعالیت
  

  ـ نسبت تسهیالت اعطایی به کل سپرده ها1
نسبت تسهیالت به سپرده ها، میزان بکار گیری سپرده ها در اعطای تسهیالت را 

 درصد سپرده قانونـــی، بانک از سپـرده ها 17با لحاظ نمودن . نشان می دهد
 درصد تسهیالت اعطایی به کل 70-80ـه دامنـ. بهره برداری مطلوب داشته است

، روند این 19نمایه . سپرده ها، بیانگر توازن معقول بین نقدینگی و درآمدزایی است
  . نسبت را نشان می دهد

  
   نسبت تسهیالت اعطایی به کل سپرده ها- 19نمایه 
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٢١ 

  ـ نسبت تسهیالت اعطایی به کل دارایی ها2
یی به کل دارایی ها بهره برداری مناسب بانک از دارایی ها را نسبت تسهیالت اعطا

  .  ارائه شده است20روند این نسبت در نمایه . نشان می دهد
  

   نسبت تسهیالت اعطایی به کل دارایی ها- 20نمایه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ نسبت کفایت سرمایه 3
دانش مالی، یک و ) مقررات بانک مرکزی(نسبت کفایت سرمایه از لحاظ قانونی 
این نسبت، سرمایه واقعی را به صورت . شاخص کلیدی وضعیت بانک می باشد

. درصدی از کل دارایی های موزون شده بر حسب ضرایب ریسک بیان می نماید
کفایت سرمایه بر توسعه .  درصد باشد8از لحاظ قانونی این نسبت باید حداقل 

 افزایش حجم تسهیالت و ضرورت به دلیل. فعالیتهای بانک تاثیر مستقیم دارد
 از طریق افزایش سرمایه، نسبت کفایت سرمایه 1384تداوم رشد بانک در سال 

روند این نسبت در . حفظ شد تا روند گسترش و توسعه فعالیت ها استمرار یابد
  . ارائه شده است21نمایه 
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٢٢ 

   نسبت کفایت سرمایه- 21نمایه 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ایی هر شعبهـ متوسط تسهیالت اعط4

روند فعالیت های شعب . شعب ابزار الزم برای توسعه فعالیت های بانک می باشد
 نشان داده شده است، 22همانگونه که در نمایه . رشد چشمگیری را نشان می دهد

  . تسهیالت اعطایی به متوسط شعب رشد داشته است
  
  

   متوسط تسهیالت اعطایی هر شعبه- 22نمایه 
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٢٣ 

  های جذب شده هر شعبه متوسط سپرده -5
سپرده های جذب شده به متوسط . شعب در جذب سپرده ها نیز موفق بودند

  .  نشان داده شده است23این روند در نمایه . شعب رشد داشته است
  

   متوسط سپرده های جذب شده هر شعبه- 23نمایه 
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358 552 801

1382 1383 1384

  
  
  

  ـ نسبت هزینه های اداره عملیات به متوسط دارایی ها6
عملیات شامل هزینه های کارکنان، اداری و عمومی و استهالک هزینه های اداره 

نسبت هزینه های اداره عملیات به متوسط دارایی ها بیانگر موفقیت بانک در . است
با توجه به مقیاس اقتصادی مثبت، انتـــظار . کنترل هزینه های اداره عملیات است

ـدی کاهشــی داشته می رود با گسـترش فعالیت های بانک، نسبت هزینه ها رونـ
 نسبت هزینه های اداره عملیات به متوســط دارایی ها را نشـان 24نمایه . باشد

  . می دهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٢٤ 

   نسبت هزینه های اداره عملیات به متوسط دارایی ها- 24نمایه 
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  ـ نسبت هزینه های اداره عملیات به درآمدها 7
 ارائه شده است، روند 25در نمایه نسبت هزینه های اداره عملیات به درآمدها که 

درآمدها شامل درآمدهای مشاع، درآمدهای غیــرمشاع . نزولی را نشان می دهد
  . عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی می باشد

  

  
  به درآمدهاهزینه های اداره عملیات  نسبت –25نمایه 
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٢٥ 

  ـ نسبت هزینه های اداره عملیات به کل هزینه ها 8
کل .  ارائه شده است   26اداره عملیات به کل هزینه ها در نمایه         نسبت هزینه های    

هزینه ها شامل هزینه های اداره عملیات، سهم سود سپرده گذاران و هزینه ذخیره              
روند نزولی این نسبت نشان مـی دهـد علیـرغم افـزایش             . عمومی تسهیالت است  

  . حجم عملیات، بانک در کنترل هزینه ها موفق بوده  است
  

  به کل هزینه ها هزینه های اداره عملیات  نسبت –26نمایه 
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  ـ نسبت سود تسهیالت به مجموع درآمدها9
با افــزایش اندازه بانک، منابـــع مالی بیشتری به اعطای تسهیالت اختصاص 
یافته و نسبت سود تسهیالت به مجموع درآمدها رشد داشته است که روند آن 

  . ارائه شده است27در نمایه 
  

  



      

                                                                                                                          
          

٢٦ 

   نسبت  سود تسهیالت به مجموع درآمدها- 27مایه ن
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  ـ نسبت پرداخت سود نقدی 10
با توجه به نوع و ترکیب سهامداران، بانک سعی نموده است با اتخاذ سیاست با 

پرداخت .  به تمایل سهامداران پاسخ دهد(Dividend Policy)ثبات تقسیم سود 
طبق . ی کیفیت سود می باشدسود سهام در حداقل زمان ممکن، یکی از شاخص ها

. برنامه، پرداخت سود نقدی بالفاصله بعد از تصویب مجمع، انجام می شــود
 ناشــی از ضرورت حفــظ نسبت 1384کاهش درصد تقسیم سود نقدی در سال 

روند نسبت تقسیم . کفایت ســـرمایه و رعایت مقــررات قانونی می باشد
  .  ارائه شده است28ه در نمای (Dividend Payout Ratio)سود

  
   نسبت پرداخت سود نقدی  - 28نمایه 
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٢٧ 

  مقایسه بودجه و عملکرد
عملکرد بانک در خصوص جذب سپرده و اعطای تسهیالت نزدیک به ارقام پیش 

مقایسه بودجه و عملکرد تسهیالت اعطایــی و سپرده های جذب . بینی شده است
  .  ارائه شده است29شده در نمایه 

  
  84مقایسه بودجه و عملکرد تسهیالت و سپرده های سال  - 29نمایه 
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بودجه  50,176 67,380

واقعی 51,470 67,310

تسهیالت اعطایی سپرده ها

  
  

 مقایسه عملکرد مجموع درآمدها، درآمد تسهیالت اعطایی و سود 30در نمایه 
 درصدی مجموع 98با وجــود تحقق . خالص با ارقام بودجه ارائه شده است

درآمدها و صرفه جویی در هزینه ها، به دلیل کاهش نسبی سود سرمایه گذاری ها 
  .  درصد محقق گردیده است89و کارمزدها سود خالص درحد 

  

  
  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٢٨ 

  84 مقایسه بودجه و عملکرد درآمدها و سود خالص سال - 30نمایه 
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بودجه  10577 8,952 2,053

واقعی 10373 8,290 1,819

جمع درآمدها
درآمد تسهیالت 

اعطایی
سود خالص

  
  
  

  اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت
اندازه گیری آثار متنوع و مختلف فعالیت های بانک در زمینه های اقتصادی و 

 ذیًال تحلیل گردیده برخی از این آثاردر عین حال، . اجتماعی امری دشوار است
   .است
  
کل ارزش افزوده حاصل از فعالیت های بانک، برای  :ـ تسهیم موفقیت های مالی1

 میلیارد ریال بوده است که نحوه 10ر208 معادل 84ذینفعان مختلف درسال 
 71از کل ارزش ایجاد شده .  ارائــه شده است31توزیــع آن در نمایه 

 درصد به دولت 3 درصد به سهامداران، 13ه گذاران ، درصد به سپرد
شامل سود ( درصد جهت رشد بانک 11 درصد به کارکنان و 2، )مالیات(

تعلق گرفته ) تقسیم نشده، اندوخته ها و ذخیره عمومی تسهیالت و استهالک
تسهیالت اعطایی همچنین منجر به ایجاد درآمدهایی برای دولت در . است

و انتقال امالک و خودرو و مالیات ترهین وثایق شده که در قالب مالیات نقل 
  . محاسبات فوق لحاظ نگردیده است

  
  



      

                                                                                                                          
          

٢٩ 

   توزیع ارزش ایجاد شده بین ذینفعان - 31نمایه 

   مبالغ به میلیارد ریال

186257
1150

1350

7265

 سپرده گذاران کارکنان دولت رشد بانک سهامداران

71%

11%

13%

3% 2%

  
  
.  شغل جدید ایجاد نمود979 بالغ بر 1384بانک در سال  :ـ اشتغال مستقیم2

است که بخشی از  میلیارد ریال بوده 186کل مبلغ پرداختی به کارکنان حدود 
  . این مبلغ به عنوان مالیات حقوق به دولت پرداخت شده است

  
مجموع نقدینگی جذب شده در قالب انـــواع سپرده در  :ـ جذب نقدینگی3

  میلیارد ریال نسبت به ســـال قبل افزایش 40ر519، معادل 1384ســـال 
دازکنندگان محصوالت سپرده بانک توانسته است توجـــه پس ان. داشته است

 2/1زیادی را جلب نماید، به گونه ای که تعداد حسابهای سپرده به حدود 
  . میلیون حساب افزایش یافته است

 

مانده تسهیالت اعطایی در بخش  :ـ توسعه سرمایه گذاریها و اشتغال غیرمستقیم4
 میلیارد ریال، در بخش 6ر609 میلیارد ریال، در بخش مسکن 15ر322تولید 

 581 میلیارد ریال و در بخش لیزینگ خودرو و خدمات 7ر705بازرگانی 
این تسهیالت ضمن کمک به رونق اقتصادی . میلیارد ریال افزایش یافته است

این بخشها، تأثیر مطلوب و قابل مالحظه ای بر اشتغال و افزایش تولید ناخالص 
  . داخلی داشته است

  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٣٠ 

  مدیریت اثرات خدمات مالی
ی کند، اثرات محـصوالت و خـدمات بـانکی بـر مـشتری و               بانک پارسیان تالش م   
جامعه به یک سیستم بانکداری با ثبات نیازمند است که از . جامعه را مدیریت کند

اقدامات انجام شـده    . سپرده ها حمایت کند و تسهیالت مالی مناسبی را ارائه نماید          
 : برای مدیریت اثرات خدمات به شرح زیر است

  
  یالت ـ خط مشی اعطای تسه1

رویکرد اعطای تسهیالت و سرمایه گذاری بانک انعکاسی از اصـول و ارزش هـای               
در . کاری و حساسیت به انتظارات جامعه و همچنین ارزیابــی ریـسک مـی باشـد               

اعطای تسهیالت و سرمایه گـذاری ســـعی مـی شـود از پایـداری فعالیـت هـای          
تصادی و اثـرات مثبـت      موضوع تسهیالت و سرمایه گذاری و نیز نیاز به توسعه اق          

  . محیطی و اجتماعی، اطمینان حاصل شود
منابع و تسهیالت عمده ای به خانوارها و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط              
در بخش های مختلف اقتصادی تخصیص داده شده است، هر چنـد بـه بنگاههـای                

یز تولیدی بزرگ به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی و حفظ و توسعه اشتغال ن              
 32تسهیالت اعطایی در هر سال بر حسب نوع مشتری در نمایه            . توجه شده است  
  . ارائه شده است

  
   تسهیالت اعطایی بر حسب نوع مشتری- 32نمایه 

  مبالغ به میلیون ریال                           
1382 1383 1384 

 شــرح  مبلغ مبلغ مبلغ
 تعداد

 متوسط کل 
 تعداد

 متوسط کل 
 تعداد

 متوسط کل 

 205 16ر724ر501 81ر483 175 7ر823ر740 44ر610 130 2ر631ر080 20ر314 اشخاص حقیقی

 8ر821 34ر702ر611 3ر934 6ر353 12ر833ر724 2ر020 3ر220 3ر255ر748 1ر011 اشخاص حقوقی 

 602 51ر427ر112 85ر417 443 20ر657ر464 46ر630 276 5ر886ر828 21ر325 جــمع

  
  

  
  



      

                                                                                                                          
          

٣١ 

 33ی جدید در هر سال بر حسب بخش های اقتـصادی، در نمایـه               تسهیالت اعطای 
  . ارائه شده است

  
  تسهیالت اعطایی بر حسب بخش های اقتصادی- 33نمایه 

 

1382 1383 1384 

 شـــرح مبلغ مبلغ مبلغ
تعداد

متوسط کل
تعداد

متوسط کل
 تعداد

متوسط کل
 253 7ر966ر072 31ر497 220 5ر021ر308 22ر739 256 1ر706ر583 6ر664 مسکن

 5ر635 21ر795ر769 3ر868 3ر999 8ر799ر572 2ر200 2ر782 2ر645ر653 951 تولیدی  

 2ر415 14ر520ر401 6ر001 1ر360 4ر230ر770 3ر111 638 527ر926 827 بازرگانی 

خدمات شامل 
 162 7ر144ر870 44ر051 140 2ر605ر814 18ر580 77 996ر666 12ر883  لیزینگ

 602 51ر427ر112 85ر417 443 20ر657ر464 46ر630 276 5ر886ر828 21ر325 جـــمع

  

 

.  هزار خانوار صاحب مسکن شـوند      60تسهیالت اعطایی موجب شده است بیش از        
از این طریق به صنعت ساختمان نیـــز کمک شده است که اثرات آن بر ایجـــاد 

و صـنایع مـرتبط     ) کارگران موقـت سـاختمانی    (اشتغال برای کارگران آسیب پذیر      
  . قابل توجه است...) سیمان، فوالد، کاشی، (

  
  ـ دسترسی به خدمات و محصوالت بانک 2

به منظور دسترسی آحاد بیشتری از جامعه به محصوالت و خدمات بانکی، گـستره              
 شهر در   42 و   1383 شهر در سال     29 به   1382 شهر در سال     17فعالیت بانک از    

 شـعبه   102 شعبه بـه     31همچنین تعداد شعب از     .  افزایش یافته است   1384سال  
شعب بانک در مناطق کمتـر برخـوردار خراسـان          . توسعه یافته است  ) 84تا پایان   (

جنوبی، خراسان شمالی، سمنان و هرمزگـان دایـر شـده اسـت و خـدمات کـارت                  
اجرای این سیاست   . پارسیان به بسیاری از مناطق دورافتاده توسعه داده شده است         

 ایجاد اشتغال مستقیم، اثرات مثبتی بر اشتغال و اقتصاد محلی این منـاطق              عالوه بر 
 شـرایطی   ،(POS)توسعه شبکه شعب و سیستم پایانه های فروشگاهی         . داشته است 

فراهم می نماید که هموطنان در مناطق دور دست کـشور بتواننـد بـه خـدمات و                  



      

                                                                                                                          
          

٣٢ 

 تمـامی مـردم     محصوالت بانک دسترسی یابند و بانک بیش از گذشته در خـدمت           
  . کشور قرار گیرد

  

   حمایت از قدرت خرید سپرده گذاران - 3
سپرده گذاران بانک عمومًا از اقشار متوسط جامعه می باشند که بـه منظـور حفـظ            
قدرت خرید، کاهش ریسک و کسب بازدهی مناسب، بانک را برای سپرده گذاری             

 1384ش شده در سال      اطالعات سپرده های گشای    34در نمایه   . انتخاب نموده اند  
متوسـط سـپرده هـای هـر        . بر حسب نــوع مشتری و نوع سپرده ارائه شده است         

 میلیون ریال می باشد، بـاالترین رقـم متوسـط،           63حســاب برای اشخاص حقیقی     
 میلیـون ریـال و کمتـرین رقـــم      111مــربوط به سپرده های پنج ساله به مبلـغ          
  .  میلیون ریال می باشد40مبلغ متوسط، مــربوط به سپرده های عادی به 

بانک بخشی از وجوه فعال در بـازار غیررسـمی را جـذب نمـوده اسـت کـه آثـار                     
غیرمستقیم این امر بر هدایت منابع به فعالیـت هـای ســـالم اقتـصادی، کـاهش                 

  . پرونده های قضایی و آرامش خاطر جامعه قابل توجه است
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  1384جدید سال  اطالعات سپرده های -34نمایه 
      ارقام به میلیون ریال               

 متوسط تعداد مبلغ مشتری

 سپرده گذاری کوتاه مدت

    حقیقی:         شش ماه ویژه
                            حقوقی

  1ر902ر356
 234ر256

  21ر266
90 

89  
 2ر603

 100 21ر356 2ر136ر611         جمع

       حقیقی:کوتاه مدت خاص
                          حقوقی   

  146ر202
 425ر645

  1ر948
366 

75  
 1ر163

 247 2ر316 571ر870         جمع

       حقیقی:کوتاه مدت عادی
                             حقوقی

  20ر778ر360
 3ر963ر189

  523ر465
 2ر248

40  
 1ر763

 47 525ر713 24ر741ر549         جمع

تسپرده گذاری بلندمد  

                    حقیقی:یکساله
                            حقوقی

  11ر649ر761
 1ر512ر629

  123ر053
332 

95  
 4ر556

 107 123ر385 13ر162ر390         جمع

                   حقیقی:دو ساله
                            حقوقی

  1ر875ر277
 71ر510

  21ر593
29 

87  
 2ر466

 90 21ر622 1ر946ر942 مع        ج

                  حقیقی:سه ساله
                            حقوقی

  857ر193
 37ر226

  11ر028
24 

78  
 1ر551

 81 11ر052 894ر419         جمع

               حقیقی:چهار ساله
                           حقوقی

  209ر670
125 

  2ر1945
1 

71  
125 

 71 2ر946 209ر795         جمع

                 حقیقی:پنج ساله
                                  حقوقی

  16ر908ر191
 1ر959ر822

  151ر881
494 

111  
 3ر967

 124 152ر375 18ر868ر013         جمع

 کل سپرده های سرمایه گذاری

   حقیقی                           
 قی                          حقو

  54ر327ر011
 8ر204ر401

  857ر179
 3ر584

63  
 2ر289

 73 860ر793 62ر531ر412 جمع کل
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  ـ گسترش مالکیت عمومی و جذب سهامداران جدید4
بوده اسـت کـه     نفر66ر124 بالغ بر  1383تعداد سهامداران حقیقی در پایان سال       

د اشـخاص   همچنین تعدا .  نفر افزایش یافته است    81ر674 به   1384در پایان سال    
حقوقی که عمدتاً شرکتهای سهامی عام و یا صندوق های بازنشستگی می باشـند از           

 درصد سـهام    1/38 حدود   1384در پایان سال    .  افزایش یافته است   363 به   270
بانک در اختیار اشخاص حقیقی قرار داشت که نحوه توزیع سهام بین آنها در نمایه               

  .  ارائه شده است35
  

  وزیع سهام بین سهامداران حقیقی نحوه ت- 35نمایه 
  1384در پایان سال 

درصد از کل  تعداد سهامتعداد سهامدار دامنه تعداد سهام

 93 859ر994ر214 75ر570  50ر000کمتر از 

 3/6 423ر145ر912 5ر195 50ر000 – 250ر000

 4/0 94ر556ر157 274 250ر000 – 500ر000

 2/0 101ر055ر655 145 500ر000 – 1ر000ر000

 1/0 425ر705ر262 127  1ر000ر000بیشتر از 

 1100ر904ر457ر200 81ر311 جــمع

  

ترکیب سهامداران حقیقی نشان می دهد، سهامداران جزء بخـش قابـل تـوجهی از               
 درصد از کل تعداد سهامداران حقیقی مالک کمتـر از     93. سهام را در اختیار دارند    
درصد از سهام بانک در اختیار شرکت های        9/61حدود  . پنجاه هزار سهم بوده اند    

سهامی عام بزرگ و صندوق های بازنشستگی است و با احتساب سـهامداران و یـا                
اعضای این نهادها، گستره واقعی مالکیت عمومی بانک پارسـیان بهتـر نـشان داده               
شده و حاکی از حضــور یک نهاد اقتصادی مردمی در صحنه اقتـصادی کـشــور                

م شرایط اقتصادی و اعمال سیاست هـای محدودکننـده، مـدیریت            به رغ . می باشد 
بانک تمام تالش خود را جهت ارزش آفرینی برای عموم سهامداران، معمول نموده        

  . است
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  ـ تکریم ارباب رجوع و بهبود ارائه خدمات 5
صدور مجوز تاسیس بانک های غیردولتی، حق انتخـاب وسـیع تـری بـرای عمـوم       

بر آن به دلیل افـزایش رقابـت، زمینـه بهبـود و نـوآوری در                فراهم نمود و عالوه     
رضایت مشتریان و پاسخگویی بـه  . خدمات و تکریم ارباب رجوع را مساعد ساخت  

درخواست های آنان اولویت و سرلوحه فعالیت و عامل تداوم حیات بانک پارسیان             
 (on-line)با بهـره بـرداری از سـامانه هـای ارتبـاط و انتقـال لحظـه ای           . می باشد 

اطالعات بین کلیه شعب، ضرورت مراجعه مردم به یک شعبه خاص منتفی شده و              
با چیدمان جدید شعب و نصب سیستم های اتوماتیک نوبت دهی، سعی شده است              
ضمن کاهش مدت توقف مشتریان در شعب، فضایی مطلوب و توام با آرامـش در               

  . زمان انتظار و دریافت خدمات ایجاد گردد
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 بخش سوم
 سازمان و مدیریت

 
 

  اصول و ارزش های کاری
  

  (Business Principles) اصول کسب و کار
  : بانک به پنج اصل محوری کسب و کار متعهد است

  ـ خدمات به مشتریان 1
  ـ عملیات کارا و اثربخش 2
  ـ سرمایه و نقدینگی قوی 3
  ـ خط مشی احتیاط در اعطای تسهیالت 4
  انضباط مالی و مدیریت هزینه ها ـ 5
  

 (Business Values)ارزش های کسب و کار 
  :  است استوارفعالیت های بانک بر مبنای ارزش های محوری زیر

  ـ استانداردهای فردی درستکاری در تمام سطوح1
  ـ تعهد به مبادالت منصفانه و حقیقی2
  ـ مشارکت مدیریت در مسائل کاری در تمام سطوح3
  به کیفیت و شایستگیـ تعهد 4
  روکراسی وـ حداقل ب5
  ـ تصمیم گیری و اجرای سریع6
  مناسب همراه با پاسخگویی تفویض اختیارـ 7
  و محتوای قوانین و مقررات ـ تعهد به رعایت شکل 8

  
 نمودار سازمانی بانک پارسیان 

  .در صفحه بعد ارائه گردیده است بانک نمودار سازمانی
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 مدیر عامل

عبداله طالبی

مدیریت حسابرسی و بازرسی
 حسینقلی اصانلو

 مدیریت آموزش و  توسعه منابع انسانی
 ناصر قهرمانی

مدیریت ارتباط با مشتریان
 غالمرضا اشکانی

 دبیرخانه هیات مدیره
 مسعود نورایی

قائم مقام
بهرام فتحعلی

ه برنامه ریزی و توسعه بانککمیت  

 

امور  و معاونت توسعه اقتصادی
 بین الملل

 علیرضا طلوع کاشف

معاونت اجرایی
 محمدعلی بهزادان

  فناوری اطالعاتعاونتم
 عبدالحمید منصوری

معاونت طرح و برنامه 
 عبدالمجید پورسعید

ت اعتباریمعاون
 مسعود عزمی

 

یمال معاونت  
 زهرا نعیمیان

 

مدیریت بودجه و 
 گزارشات مالی
 سعید زاغری

 

 مدیریت امور مالی
 علیرضا بلگوری

مدیریت توسعه امور بین الملل
 حسین عالیی

مدیریت توسعه مشتریان
 محمد احمدی

مدیریت توسعه سرمایه گذاری
 غالمعلی عرفانی

 مدیریت امور شعب
علیرضا پویان شاد

 مدیریت پشتیبانی
 یحیی صمدی

 مدیریت اعتبارات
امیر سعادت

 مدیریت حقوقی
افسر افشاری

 مدیریت سازمان و روشها
 حسین خمامی

 مدیریت تحقیق و توسعه
 امیر طاهری

 مدیریت برنامه ریزی
 غالمرضا اشکانی

عاتت  برنامه ریزی فناوری اطالمدیری  
 هادی طهماسبی پور 

 مدیریت شبکه و سخت افزار
 فرهاد اینالویی

 مدیریت توسعه نرم افزارهای کاربردی
 حسن صیحانی

ز و پشتیبانی فناوری اطالعاتمدیریت تجهی  

 سعید اسالمی

 نمودار سازمانی بانک پارسیان

 اداره عملیات مکانیزاسیون اداری
 فاطمه حجاران
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  برنامه مدیریت و توسعه بانک
 شده است که بانـک بـا        موجبفرصت های رشد و توسعه بانکداری خصوصی        

ا ترسـیم و رونـد     ایجاد کمیته برنامه ریزی و توسـعه، مـسیر آینـده فعالیـت ر             
یکی از اقدامات اساسی در این خصوص تدوین طـرح          . دپیشرفت را کنترل نمای   

.  بود)1384-1388( پنج ساله دوره بانک برای (Business Plan)کسب و کار 
بر اساس وضعیت کالن اقتصادی، فضای سرمایه گـذاری و صـنعت بانکـداری            

 در بین بانکهای کشور هدف گذاری       1388تحلیل و جایگاه بانک در پایان سال        
 با تجزیه و تحلیل حساسیت، اثرات تغییر در شـرایط کـالن اقتـصادی بـر       . شد

برای دسـتیابی بـه     . های متناسب طراحی گردید    بانک ارزیابی و برنامه      فعالیت
، )جایگاه بانک در بازار پـول، سـهم بـازار و ارزش آفرینـی             (اهداف تعیین شده    

داد کارکنـان، سـخت افـزار و      ـــامل تعداد شعب، تع   ــنیازمندی های بانک ش   
  .  انجام شده است نیزاقدامات موثریتاکنون نرم افزار مشخص و 

 شـرکتی ) راهبـری (ه فعالیـت هـای بانـک، حاکمیـت          توسعافزایش اندازه و    با  
(Corporate Governance)  به منظور رعایت حقوق ذینفعان، افزایش شفافیت و

بانک برای ارائه خدمات بهینه مـصمم  . کاهش ریسک مورد عنایت قرار گرفت 
است در ایجاد و استقرار سیستم ها و سـازکارهای نـوین مـدیریت و سـازمان                 

استقرار کمیته حسابرسی    الزم به منظور     ام نخست مطالعات  در گ . پیشگام باشد 
که اهمیت ویژه ای در فرآیند حاکمیت شرکتی دارد، انجـام و اقـدامات اولیـه                

  شناسـایی وابرسی، آیین رفتاری اعضای کمیتـه  شامل تدوین منشور کمیته حس  
  . ابزارهای کمیته حسابرسی انجام شده است
کتی بر اسـاس اسـتانداردهای کمیتـه        در گام بعد پروژه جامع حاکمیت شر      

بال که یک نهاد بین المللی تدوین مقررات نظارتی و احتیاطی صنعت بانکداری             
نیمـه اول سـال     گزارش نهایی آن تا پایان      انتظار می رود    است، طراحی شد که     

  . تدوین شود 1385
  

  توسعه منابع انسانی
متناسب با  1384ال ر سافزایش نیروی انسانی و استخدام همکاران جدید د
روی توزیع جغرافیایی نی. افزایش شعب و توسعه عملیات صورت گرفته است

  . ارائه شده است36انسانی درسطح کشور در نمایه 
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)                                                     نفر(    توزیع جغرافیایی کارکنان بانک در سطح کشور -36نمایه            

  1384  1383 هاـانـتاس
 926 445 استان تهران

  16 13 آذربایجان شرقی
  12 11 آذربایجان غربی

  13 11  اردبیل
  36 29  اصفهان
  20 11  بوشهر

  5 ـ جنوبیخراسان 
  44 21 خراسان رضوی

  9  ــ  شمالیخراسان
  13 2 خوزستان
  12 10  زنجان
  14 ـ  سمنان

  13 11  بلوچستانسیستان و
  49 12  فارس

  16 10  قم
  16 10  قزوین

  12 11 کردستان
  31 22  کرمان

  15 10 کرمانشاه
  15 13  گلستان
  44 23  گیالن
  26 7  لرستان

  90 32 مازندران
  29 11  مرکزی

  12 ـ هرمزگان 
  13 10  همدان
  18 9  یزد

 378 174 ستاد مرکزی بانک
  13 13 مناطق آزاد و ویژه
 1ر910 931 معــج
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  .  ارائه شده است37ترکیب کارکنان بانک بر حسب تحصیالت در نمایه  
  

             یب کارکنان بر حسب تحصیالت ترک-37نمایه                    
 84 سال درصد رشد  1384

 1383 1382 شرح
  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد

1ر333 387744666667 تحصیالت دانشگاهی  96 65 72 
 208 105 218 577 10918754235  و پایین تردیپلم

معــج 1ر910 1702ر208 496931   137 67 105 
  

کارکنان با تحصیالت دانشگاهی جهت مشاغل کارشناسی و تخصصی و کارکنان 
با تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم جهت تصدی مشاغل بانکی و خدماتی استخدام 

  . شده اند
ستلزم آموزش و باال بردن سطح آگاهی و مهارت های توسعه نیروی انسانی م

  . ارائه شده است38عملکرد آموزشی بانک در نمایه . کارکنان می باشد
  

   1384 در سال عملکرد آموزشی بانک -38نمایه 
تعداد شرکت   تعداد دوره  عنوان دوره  ردیف

  )نفر(کننده 
ساعات آموزش 

  )نفر ساعت(
 2ر058  65  8  عملیات بانکی   1

 84ر518  510  18  آموزش جامع کاربران   2

 28ر120  420  35  سیستم نرم افزاری بانک  3

  408  32  3  دوره ارزی  4
  208  5  3  اعتبارات اسنادی و امور ارزی  5
  300  9  7  دوره شناخت و کنترل پولشویی  6
  270  7  5  دوره های مالی  7
  34  1  1  دوره حقوقی  8
  232  16  5  سمینارها و همایشها  9
  1ر649  58  16   ر دوره هاسای  10

  117ر797  1ر123  101  معــج
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  بهره وری نیروی انسانی
  .  ارائه شده است39 بهره وری نیروی انسانی در نمایه  هایشاخص

  
  یبهره وری نیروی انسانهای شاخص  -39نمایه 

  مبالغ به میلیارد ریال               

 
رشد متوسط تعداد . شاخص های سرانه درآمد روند مثبتی نشان می دهد

ظار مشتریان و ـید شعب برای کاهش زمان انتکارکنان ناشی از چیدمان جد
 . ی شعب می باشدـــنیز ایجاد واحد ارزی و اعتباری در برخ

  
  فعالیت های توسعه تکنولوژی بانکی

بـه صـورت   در زمینه توسعه تکنولوژی بانکی  1384فعالیتهای انجام شده سال    
  : شده استارائهخالصه در زیر 

 بانکی و شبکه خـدمت رسـانی        توسعه و بهینه سازی کانالهای خدمات      !
  در جهت کاهش ازدحام شعب

بهینه سازی سیستمهای اطالع رسانی نظیر سیـستم پیـام هـای کوتـاه               !
(Short Message System: SMS)ــس ــک ـــ، سی ــست الکترونی تم پ
(Email Message System: EMS)    تلفنبانـک، سیـستم صورتحـساب ،

کیوسـک بانـک در    و (Internet Statement System: ISS)اینترنتـی  
  . راستای مشتری مداری

تهیـه   و   Pinpadی،  ـتوسعه، استقرار و نگهداری سامانه های نوبت دهـ         !
 در راسـتای بـاالتر بـردن زمـان        ATM نـصب و راه انـدازی        مقدمات

  . سرویس دهی و خدمت رسانی شعب

 درصد رشد  1384 1383 1382 شــرح 
1384 

8/53/7  5/2 سرانه درآمد ها  26
2/215/374/47 سرانه جذب سپرده ها  26
3/168/292/36 سرانه اعطای تسهیالت  21

6/06/13/1 سرانه سود خالص  )19(
شعبمتوسط تعداد کارکنان   6/115/114/13  16
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 و انتخـاب  امنیـت فـضای تبـادل اطالعـات بانـک       تشکیل کمیته ویژه     !
  .ه استانداردهای جهانیمشاور برای دستیابی ب

 در کلیه   CASYSراه اندازی و استقرار سیستم یکپارچه       انجام مقدمات    !
  .شعب به موازات سیستم های خدمات انفورماتیک

 102افزایش شبکه شعب مکانیزه و مجهز به سیستمهای یکپارچـه بـه        !
 در راسـتای    85 شـعبه در سـال       170شعبه و برنامه افـزایش آن بـه         

  .انکسیاست های کالن ب
 شعبه موجود حـسب اتـصال       102پشتیبانی فنی حضوری و از راه دور         !

  .  پارسیانonlineبه شبکه 
انتقال میزبانـــی سایت اینترنتـــی بانک پارسیان به داخل بانـک در            !

راستای باال بردن امنیت و کاهـــش ریـسک فنـاوری اطالعـات، بـه              
ا و خـدمات  عنوان یکی از زیر ساختهای حیـاتی بـرای ارائـه سیـستمه            

 Payment Geteway از جمله ایجـاد اولـین   Intrnet-bankingمبتنی بر 
  . اینترنتی برای توسعه تجارت الکترونیک

  .  سیستمها(Reliability)طرح باال بردن اعتمادپذیری  !
  . استقرار سیستم نظام پیشنهادهاکمک به !
ری در  راه اندازی، پیاده سازی، اجرا و استقــرار سامانه های نـرم افـزا             !

جهت برآورد نیــازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت واحدهای          
  : مختلف بانک، از جمله

  
  )بانک ایران(راه اندازی سیستم حوالجات و بروات  •
  )سود واقعی و تقسیط پلکانی(پیاده سازی سیستم جدید تسهیالت  •
 )بانک ایران(راه اندازی سیستم ایران چک  •
 ) بانک ایران( ها راه اندازی سیستم ضمانتنامه •
 ) بانک ایران (Batchراه اندازی سیستم وصول اقساط در عملیات   •
راه اندازی سیستم وصول صورتحساب کارتهای اعتباری از طریـق           •

 )بانک ایران(تلفنبانک 
 )بانک ایران (Sweep Accountراه اندازی سیستم  •
 )بانک ایران(راه اندازی سیستم اوراق مشارکت  •
 )ارسال اخطاریه(تم تسهیالت سررسید شده اجرایی کردن سیس •
 تهیه سیستم اطالعات تغییر و تسویه تسهیالت  •
سـپرده هـا،   ( پایگاه اطالعاتی بانک ایران تکمیل طراحی و پیاده سازی  •

 )تسهیالت
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متمرکز نمودن سیستم ها و سرویس هـای کـاربردی شـعب از جملـه            !
ـ           ردن سـرعت   سیستم ضمانتنامه ها و چکهای رمزدار در راستای باال ب

  .سرویس دهی و امکان نگهداری بروز
  .یستمهای مورد درخواست در طول سالاجرا و استقرار س !

  
  توسعه عملیات بانکی 

   توسعه  شعب
ورد توجـه  ـــ  توسعه شـعب م ،برای افزایش حجم تسهیالت و جذب سپرده ها      

  . ، روند رشد شعب را نشان می دهد40نمایه . خاص قرار گرفته است
  

  تعداد شعب بانک -40نمایه 
 

 1384رشد  1384 1383 1382 نوع شعبه
)درصد(  

 14355454 شعب تهران 

هاشعب استان  16294662 

 ـ 122 شعب منطقه آزاد

 55 102 66 31  معــج
  
  

 در آن شعبه داشته 84 تا 82تعداد شهرهایی که بانک در پایان سال های 
  .  شهر می باشد42 و 29، 17است به ترتیب 

  
  

  بانکمحصوالت و خدمات 
: به شرح زیر بوده است1384محصوالت و خدمات در سال   

ارائه خدمات بانکی شامل قبول انـواع سـپرده هـا و اعطـای تـسهیالت                •
مختلف و سایر خدمات ریالی و ارزی با اسـتفاده از سیـستم رایانـه بـه                 

 .(Real-time) و به موقع  (On-line) صورت پیوسته
د از انواع کـارت هـای الکترونیـک نظیـر کـارت             ارائه محصوالت جدی   •

 .اعتباری،  کارت نقدی، کارت خرید و کارت هدیه
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گــسترش خــدمات کــارت از طریــق افــزایش اســتقرار دســتگاه هــای  •
 .کارتخوان در فروشگاه ها و مراکز تجاری و خرید

 .عضویت در شبکه شتاب •
اع ارائه خدمات تلفنبانک جهت اطالع از آخـرین مانـده و گـردش انـو               •

حساب های مشتریان از طریق ارتباط تلفنی تـا لحظـه تمـاس تلفنـی و                
 .انتقال وجوه بین حساب های مشتری

ارائه خدمات ارسال اطالعات مربوط به انواع حساب های مـشتریان از             •
 .(SMS)طریق ارسال صورتحساب به وسیله تلفن همراه 

یان از  ارائه خدمات ارسال اطالعات مربوط به انواع حساب های مـشتر           •
 .(EMS)طریق ارسال صورتحساب به وسیله پست الکترونیک 

انـواع  ) تـراکنش (ارائه خدمات ارسال صورتحساب و جزئیات معامالت      •
 .(ISS)حساب های مشتریان از طریق اینترنت

 . تلفن همراه وانتقال وجوه بین حساب های مشتری از طریق تلفن ثابت •
  
  

       ریسکدیریتم
بانـک  . یسک پیشرفت های محسوسی داشـته اسـت        مدیریت ر  1384در سال   

. ت به سیاست گذاری و کنترل موارد کلیدی ریـسک اقـدام نمـوده اسـت               نسب
پروژه جامــع مدیریت ریسک منطبق بر آخرین تجربیات علمی و توصیه های            
کمیته بال و دستـور العمل های بانک مرکزی، تعریف و در فاز مطالعاتی قـرار               

  :برای کنترل ریسک به شرح زیر استجام شده ناقدامات ا. گرفته است
  
این ریسک به زیـان احتمـالی ناشـی از عـدم ایفـای               :مدیریت ریسک اعتباری  . 1

ک ــر ریـس  ـــ ریسک اعتبـاری  بیانگ    . دات مشتریان بانک مربوط است      ـتعه
امل تسهیالت، اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه هـا         ــذاتی محصوالت بانکی ش   

  . می باشد
 اطمینان از رویکردی یکنواخت و سیستماتیک، دستورالعمل های الزم          به منظور 

درخصوص نحوه تخصیص منابع بین فعالیت های مختلف، ارزیابی اعتبار، سقف        
اعتبار، تعیین نرخ های سود مناسب و اخذ تضمینات و وثایق با توجه به ریسک      

  . مربوط تدوین و به اجرا گذاشته شده است
 بـر مبنـای توانـایی پرداخـت متقاضـیان، محـیط             سقف تسهیالت، به ویژه   

اقتصادی، وضعیت صـنعت و عوامـل کیفـی نظیـر شخـصیت و توانـایی هـای                  
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کمیته هـای اعتبـاری بـا بررسـی تقاضـاها و پـس از             . مدیریتی تعیین می شود   
همچنـین  . برآورد قابلیت وصول اقساط، اقدام به تصویب تسهیالت می نماینـد          

. ذ مـی شـود    ـــ در قبال تسهیالت پرداختی اخ     تضمین ها و وثیقه های مناسب     
به عالوه، براساس سیاست های بانک و نیز خط مـشی بانـک مرکـزی ذخیـره                 

د و درصـدی از  وشـ مـی  ور  ـعمومی برای زیان های احتمالی در حـسابها منظـ         
 ریـسک    شاخص های کنتـرل    .ود نیز به اندوخته احتیاطی تخصیص می یابد       ـس

  .ه است ارائه شد41اعتباری در نمایه 
  

   شاخص های کنترل ریسک اعتباری -41نمایه 
  )درصد(                                                                                            

 1383 1384  شرح 

9/2 مطالبات سررسید گذشته به کل تسهیالت  4/4  
 2 2 ذخیره مطالبات به کل تسهیالت 

1/18 طالبات به حقوق صاحبان سهام ذخیره م  6/18  
1/1 اندوخته احتیاطی به حقوق صاحبان سهام   2/1  

5/76 تسهیالت به سپرده ها   3/79  
  

  
کمتـر از متوسـط صـنعت       ) درصـد  9/2(نسبت مطالبـات سررسـید گذشـته        

) درصـد  3/3(ولتـی   ط بانکهای غیـر د    ـز متوس ــو نی  )درصد 7/8(داری  ــبانک
خیره مطالبات به حقوق صـاحبان سـهام بـه دلیـل افـزایش              نسبت ذ  .می باشد 

جهت کنترل ریـسک     در .کاهش نشان می دهد    اندکی   1385 سرمایه در سال  
اعتباری تنوع بخشی به پرتفوی تسهیالت در بخشهای مختلف اقتصادی و نیـز             

  .استمورد توجه قرار گرفته عدم تمرکز تسهیالت به مشتریان خاص 
  

براسـاس رویکـرد بانـک بـرای مـدیریت نقـدینگی ،              :کنترل ریسک نقدینگی  . 2
موجودی نقد و دارایی های نزدیک به نقد به میزان کافی نگهداری مـی شـود،                 

وعد مقـرر اطمینـان حاصـل و از         ـــ تا از پرداخت تعهدات و سـپرده هـا در م          
 جریان های نقدی مورد انتظار بر     . به نحو مطلوب بهره برداری شود     ها  فرصت  

 ی مختلف ارزیابی و امکان واکنش مناسب به نیازهای نقدینگی         اساس سناریوها 
  .  دورفراهم می آرا 
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عالوه بر وجوه نقد و سپرده های بانکی نزد  سایر بانکها، بخشی از منابع به                
 ریسک نقـدینگی    ،اوراق مشارکت اختصاص یافته است تا ضمن کسب بازدهی        

 (Duration)مـان بنـدی   استراتژی دیگر استفاده از تکنیک ز . تحت کنترل باشد  
. برای حفظ تناسب زمانی بین تسهیالت اعطایی و سپرده های مدت دار اسـت             

  .  ارائه شده است42 ریسک نقدینگی در نمایه شاخص های کنترل
  
  

   شاخص های کنترل ریسک نقدینگی-42نمایه 
 )درصد(                                                                                                                           

 1383 1384 شـــرح 

 1/1 1 اوراق مشارکت به جمع دارایی ها 
5/3 موجودی نقد و سپرده نزد بانکها به جمع دارایی ها  7/2  

2/0 سرمایه گذاری کوتاه مدت به جمع دارایی ها   3/1  

6/63 تسهیالت به جمع دارایی ها  8/67  
نقدو سپرده نـزد بانکهـا بـه جمـع کـل سـپرده هـای                 اوراق مشارکت، 

5/5 دیداری و سرمایه گذاری  5/4  

نقدو سپرده نزد بانکها به جمع سپرده های دیـداری و            اوراق مشارکت، 
 9 12 کوتاه مدت

  
  

سه نسبت اول سهم دارایی های نقد و نزدیک به نقد در ترکیب دارایـی هـا را                  
رف ــتـسهیالت یعنـی اصـلی تـرین مـص         رابطه  سبت چهارم   ن. نشان می دهد  

نقـد و   میـزان   دو نسبت آخر نیز     . سپرده ها به کل دارایی ها را نشان می دهد         
  . را در مقایسه با سپرده ها نشان می دهدشبه نقد 

  

این ریسک به زیان احتمـالی ناشـی از تغییـرات در             :مدیریت ریسک نرخ سود   . 3
نـرخ سـود از دو جنبـه تـسهیالت اعطـایی و             ریسک  . نرخ سود مربوط است     

بـا  نموده  بانک تالش   . سپرده های سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته است        
افزایش حجم تسهیالت، کارآیی و بهره برداری بهینه از دارایی ها، نـرخ سـود                

  .تسهیالت را کاهش دهد و همچنان سودآوری خود را حفظ نماید
سـناریوهای  ای سـرمایه گـذاری،     در خصوص ریسک نرخ سود سـپرده هـ        

مختلف در مواجهه با تغییرات محیطی تنظیم شده است بـه گونـه ای کـه بـه                  
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. بانک این امکان را می دهد تا با واکنش به موقع، این ریسک را کنتـرل نمایـد              
  .  ارائه شده است43 ریسک نرخ سود در نمایه شاخص های کنترل

  
  ود ریسک نرخ س شاخص های کنترل – 43نمایه 

 )درصد(                                                                                                                                       

 1383 1384 رح ـــش

5/82 تسهیالت به سپرده های سرمایه گذاری  9/88  

3/1 اوراق مشارکت به سپرده های سرمایه گذاری  5/1  

4/3 سپرده های نزد بانک ها  به سپرده های سرمایه گذاری  8/2  

رده هـای   پ سپرده های کوتاه مدت دیداری و سرمایه گذاری بـه  سـ            
7/43 سرمایه گذاری  2/46  

5/40  سپرده های کوتاه مدت دیداری و سرمایه گذاری به کل سپرده ها  2/41  

  
سـپرده هـای سـرمایه گـذاری       را بـا مدزاآهای در سه معیار اول رابطه دارایی 

سهم سپرده های کوتاه مدت از سپرده ها         بیانگر دو معیار دیگر   .نشان می دهد  
 امکان تعدیل نرخ سود سـپرده هـای کوتـاه           با تغییر نرخ سود عموماً     .می باشد 

تغییـر نـرخ در     جدیـد   مورد سپرده های بلند مـدت        ولی در  مدت وجود دارد  
سپرده ها و تسهیالت برای      تکنیک انطباق سررسید   . میسر است  پایان هر سال،  

  .را می شودـــ اج،کاهش ریسک نرخ سود
  

این ریسک ناشی از تغییر منفی احتمـالی   :کنترل ریسک سرمایه گذاری در سهام   . 4
هام ـسـرمایه گـذاری در سـ      . در ارزش سهام شرکتهای سـرمایه پـذیر اسـت         

ه فعالیت بانک صـورت     وابسته در راستای کمک به توسع       و شرکت های فرعی  
گرفته است و روند رشد فعالیت آنها باعث شده است کـه ارزش سـهام آنهـا                 

ریسک سرمایه گذاری در سهام شرکت هـای بورسـی از          . معموًال  افزایش یابد   
برنامه ریزی تخصصی شـامل تعیـین       ،  طریق تنوع بخشی و مدیریت پرتفــوی     

 بـه   ازی ریـسک و بـازده     رد و خط مشی سرمایه گذاری و مدلس       ــاهداف، راهب 
 شرایط عمومی اقتصادی و رکود بـازار سـرمایه در         .  کنترل می شود   طور نسبی 

ان بـر   ـــ زایش ریـسک سیـستماتیک و تحمیـل زی        ــــ باعث اف  1384ال  ــس
  .سرمایه گذاران شده است
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توسـط  کـه  مقررات کفایت سـرمایه  بر اساس    :مدیریت ریسک کفایت سرمایه   . 5
رمایه بـه   ـــ حـداقل نـسبت س    ، در حال حاضـر      ستبانک مرکزی ابالغ شده ا    

بانک سیـستم   . باشدمی  د  ـ درص 8 ،اس ریسک ـدارایی های موزون شده بر اس     
 کمـا   .مناسبی برای مدیریت کفایت سرمایه طراحی و به اجـرا گذاشـته اسـت             

 به موقع تـشخیص داده شـد و در   1384اینکه نیاز به افزایش سرمایه در سال   
  .  گردیدزودترین زمان ممکن عملی

  

این ریسک ناشی از احتمال عدم کفایت یا ایجـاد           :کنترل ریسک اداره عملیات   .  6
ولوژی، کارکنـان،   ــــ مشــکل در فرآیند ها و کنترل ها است که مرتبط با تکن           

در حـال حاضـر بانـک    . ایر عوامل اداره بانک می باشـد ــساختار سازمانی و س 
ایـن  . کپارچـه اسـتفاده مـی نمایـد       پارسیان از سیستم نرم افزاری متمرکـز و ی        

سیستم که از طریق شرکت خـدمات انفورماتیـک تـأمین شـده اسـت، دارای                 
حسابداری متمرکز بوده و بر این اساس امکانات کنترلـی مناسـبی در سیـستم               

و تمهیـدات  گرفتـه  امنیت شبکه مورد توجه قرار . مزبور پیش بینی شده است    
  . موثری اندیشیده شده است

نـصب شـده    ساس سیستم نرم افزاری کـه طراحـی و          شعب برا هر یک از    
است، به طور مستقیم به عملکــرد و خالصه دفترکل شـعبه کـه بـه صـورت                 
روزانه تهیه می گردد، دسترســـی داشته و مسئولیت انجام کنترل هـای الزم،             

 . به صورت روزانه برعهده دارندت احتمالی حسابها را اتطبیق حسابها و رفع مغایر
ت امغـایر  تحت عنوان نظارت و پی گیری رفع مغـایرت شـعب،          ته ای   کمی

  . می نماید و رفع احتمالی شعب را کنترل
ربه اسـتفاده  ـــ تج بخش حسابرسی و بازرسی بانک از کادر متخصص و بـا   

این بخش با استفاده از سیستم نرم افزاری مناسب و مطابق با برنامه             . می نماید 
ه عمل آورده و با مراجعه به شـعب و واحـدهای            تنظیمی، کنترل های الزم را ب     

  . بازرسی های مورد نیاز را انجام می دهد) به صورت ادواری و موردی(ستادی 
اساس شرح   واحدهای تخصصی ستادی نظیر امور اعتباری و امور شعب، بر         

 . رل و نظارت بر فعالیت های شعب بر عهده دارندوظایف و مسئولیتها، کنت
  

این ریسک به احتمال عـدم رعایـت قـوانین و مقـررات              :انونیکنترل ریسک ق  . 7
کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون قوانین و بخشنامه ها در سـطح  . مربوط است  

مدیران و کارشناسان بانک تشکیل می شود تـا از رعایـت قـوانین و مقـررات                  
اطمینان حاصل گردد و دستورالعمل ها و بخشنامه های الزم تدوین، تصویب و             

  . شودگذاشته را اجبه 
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  بخش چهارم
   آیندهبرنامه ها و چشم انداز

  
  
  
  

شــاخص های اقتصادی کـشور و عملکـرد بانـک پارسـیان در چهـار ســـال                 
گذشته نشان می دهد که ظرفیت های مناسبی برای رشـد و توسـعه فعالیـت                 

 ساله چـشم انـداز و   20محتوای سند  . بانکداری خصوصی در کشور وجود دارد     
هارم توسعه بستر مناسب را برای حضور موثر بانکداری خـصوصی در            برنامه چ 

در عین حال، مصوبات اخیر شـورای       . فضای اقتصادی کشور فراهم نموده است     
پول و اعتبار و مجلس شورای اسالمی برخی از مفروضـات فـوق را بـا چـالش                  
 مواجه نموده و نتیجتًا محدودیتهایی را نیز برای صنعت بانکداری کـشور بطـور             

بانک پارسیان با نگاهی . اعم و بانکداری خصوصی بطور اخص ایجاد نموده است 
واقع بینانه ضمن رعایت کامل مقررات و مصوبات قانونی، مصمم است از تمـام      
ظرفیتهای مدیریتی و کارشناسی خود برای اثرگذاری مثبت بـر فرآینـد شـکل         

انکـداری  گیری قوانین و مقررات در جهـت حفـظ حقـوق مـشروع و قـانونی ب                
خصوصی استفاده نماید و به موازات آن بستر فعالیتی برنامه های آتی خـود را               

رئوس برخی از برنامه های  . در انطباق با تغییرات محیط اقتصادی تعدیل نماید       
  : آتی بانک به شرح زیر است

 
 گسترش فعالیت های بانک در سطح کشور با توسعه شعب  •
 ات جدید بانکی طراحی و پیاده سازی محصوالت و خدم •
 افزایش عملیات ارزی  •
 توسعه مدیریت ریسک  •
 اخذ خطوط اعتباری مناسب از بانک های خارجی •
ورود به بازارهای بین المللی از طریق ایجاد شعب خـارجی و همکـاری               •

 موثر با بانکهای معتبر 
 گسترش شبکه کارتهای اعتباری و اتصال به شبکه های برون مرزی •
یه سرمایه و شناسایی طرح های سرمایه گذاری با         ورود به بازارهای اول    •

  قابلیت رشد سریع 
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 انواع خدمات مورد نیاز اشـخاص حقـوقی در قالـب یـک بـسته                ارائه •
  (Package)مجموعه خدماتی 

  صدور گواهی سپرده  •
ایجاد صندوق بیمه های تکمیلی بازنشستگی و مشارکت بـا شـرکتهای             •

 و خـدمات مـالی و       خارجی برای تاسیس شرکت رتبه بنـدی اعتبـاری        
 بانکی پیشرفته

شـرکتی بـه منظـور ارتقـای     ) راهبری(استقرار ساز و کارهای حاکمیت      •
  سازمان و مدیریت
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  1385بودجه سال 
  . ارائه گردیده است44در نمایه ، 1385سال مصوب بودجه 

   بودجه مصوب  – 44نمایه 

  
  

ـرحـــشــ  
مبلغ به میلیون 

 ریال
د نسبت به درص

 جمع درآمدها

  91  14ر372ر791 درآمد حاصل از تسهیالت اعطایی
  2  355ر830 درآمد سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

  3  523ر018 درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
  1 152ر568 درآمد حاصل از سپرده گذاریها

  3  456ر076 خالص درآمدها و هزینه های غیرمشاع
  100  15ر860ر283 جمع درآمدها

  80 12ر661ر704 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
  2  338ر510 هزینه ذخیره عمومی تسهیالت اعطایی

  1  132ر993 هزینه استهالک
اداری و تشکیالتی هزینه های پرسنلی،   3  528ر284 

  86  13ر661ر491 جمع هزینه ها
عملیاتی ) زیان(سود    14  2ر198ر792 

ینه های غیرعملیاتیخالص درآمدها و هز   ـ  3ر585 
قبل از کسر مالیات) زیان(سود   14  2ر202ر377 

  2  297ر794 مالیات
  12  1ر904ر583 سود پس از کسر مالیات

  3ر173 نسبت درآمدها به تعداد سهام ـ ریال 
ـ ریال ) قبل مالیات(عایدی هر سهم   440  
ـ ریال) پس از کسر مالیات(عایدی هر سهم   381  

)میلیون ریال(سرمایه     5ر000ر000 
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  )سـهامی عامشرکت (بانک پارسیان 

  صـورتهای مالی 
  1384 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 
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  مجمع عمومی صاحبان محترم سهام

  با احترام،
  مالیمربوط به سال) شرکت سهامی عام(به پیوست صورتهای مالی بانک پارسیان 

اجزای تشکیل دهنده صورتهای .  تقدیم می شود1384 ماه  اسفند29منتهی به 
  :مالی به قرار زیر است

  
اساس استانداردهای بر ) شرکت سهامی عام(صورتهای مالی بانک پارسیان 
       . رسیده است به تایید هیات مدیره28/3/1385حسابداری تهیه شده و در تاریخ 

  
  : اعضای هیات مدیره

  
  امضاء         سمت     نام و نام خانوادگی 

    عضو هیات مدیره   حسین اسدی غالم
  

    نایب رئیس هیات مدیره    امیر البدوی
  

    عضو هیات مدیره    شهال انصاری 
   

    عضو هیات مدیره   محمد علی بهزادان 
  

    عضو هیات مدیره و مدیر عامل     طالبی... عبدا
  

    عضو هیات مدیره     عالئیعلی اکبر 
  

    رئیس هیات مدیره     بهرام فتحعلی 

 شماره صفحه 

 2 ترازنامه
 3 صورت سود و زیان

انباشته ) زیان(گردش سود  3 
 4 صورت جریان وجوه نقد 
  :یادداشتهای توضیحی
 5  تاریخچه فعالیت بانک

 6 مبنای تهیه صورتهای مالی 
 7 ی حسابداری خالصه اهم رویه ها

 8ـ31 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
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 )شرکت سهامی عام(ک پارسیان بان
 ترازنامه

 1384 اسفندماه 29
 مبالغ به میلیون ریال            

 تجدید ارائه شده         تجدید ارائه شده       
 1383/12/30   1384/12/29   یادداشت   بدهیها و حقوق صاحبان سهام   1383/12/30   1384/12/29   یادداشت   داراییها

             :بدهیها                : اداراییه 

 2،466،623   3،515،969   15   سپرده های دیداری   188،651   759،245   4   موجودی نقد و بانک

 23،908،509   62،379،421   16   سپرده های سرمایه گذاری   356،000   827،815   5   اوراق مشارکت

 416،138   1،414،479   17   سایر سپرده ها   4،156،657   10،536،638   6   سپرده قانونی نزد بانک مرکزی

 900،000   1،350،000   18   سود سهام پیشنهادی و پرداختنی   670،684   2،104،132   7   سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها
 1،169،448   6،230،794   19    سایر حسابهای پرداختنی   422،782   184،165   8   سرمایه گذاری کوتاه مدت

 134،902   253،167   20    ذخیره مالیات   21،253،203   51،469،700   9   تسهیالت اعطایی و مطالبات

 3،907   8،635   21   ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان   2،256،660   5،740،143   10   مطالبات و پیش پرداختها

 28،999،527   75،152،465       جمع بدهیها   612،650   1،764،085   11   سرمایه گذاری بلند مدت

              :حقوق صاحبان سهام   447،206   1،304،136   12   داراییهای ثابت مشهود

 2،000،000   5،000،000   22   سرمایه پرداخت شده   57،047   66،244   13   داراییهای نامشهود
 212،531   485،403   23   اندوخته قانونی   910،511   6،188،734   14   سایر داراییها

 28،337   64،720   24   سایر اندوخته ها                

 91،656   242،449       سود انباشته                

 2،332،524   5،792،572       جمع حقوق صاحبان سهام                

 31،332،051   80،945،037       جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام   31،332،051   80،945،037       جمع داراییها
                              

             :اقالم زیر خطی               :اقالم زیر خطی

 178،439   92،018   37   تعهدات بانک بابت وجوه اداره شده   178،439   92،018   37   وجوه اداره شده

 1،268،160   4،935،986   38   تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی   1،268،160   4،935،986   38   تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
 1،349،243   3،808،103   39   تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها   1،349،243   3،808،103   39   تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها

 یادداشتهای توضیحی همراه، جزء الینفک صورتهای مالی است
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 )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان 
 صورت  سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال               1384 اسفندماه 29 برای سال مالی منتهی به 
 1383/12/30   1384/12/29   یادداشت    شرح

              :اعدرآمدهای مش
  3،274،765    8،290،243    25   درآمدتسهیالت اعطایی
  273،679    474،619    26   درآمداوراق مشارکت

  408،317    506،719    27   درآمدسرمایه گذاریها وسپرده گذاری نزدبانکها

  3،956،761    9،271،581       جمع درآمدهای مشاع
 (2،349،648)   (7،264،514)    28   انسهم سود سپرده گذار

  1،607،113    2،007،067       سهم بانک ازدرامدهای مشاع
  189،766    1،099،441    29   خالص درآمدهاوهزینه های غیرمشاع

  1،796،879    3،106،508       جمع درآمدهای عملیاتی
             :هزینه های عملیاتی

 (87،180)   (185،967)    30   هزینه کارکنان
 (83،836)   (166،152)    31   هزینه اداری و عمومی

 (321،637)   (616،732)    32   هزینه ذخیره عمومی تسهیالت اعطایی
 (27،544)   (63،661)    33   استهالک

 (520،197)   (1،032،512)       جمع  هزینه های عملیاتی
  1،276،682    2،073،996       سود عملیاتی

  1،875    2،111    34   خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

  1،278،557    2،076،107       سود قبل از مالیات
 (143،890)   (256،959)       مالیات

  1،134،667    1،819،148       سود خالص

  567    364   )لریا-بر اساس تعداد سهام در پایان سال( عایدی هر سهم

  450    270 )ریال-بر اساس تعداد سهام در پایان سال(سود تقسیمی پیشنهادی هر سهم
  2،000    5،000       )میلیون سهم(تعداد سهام در پایان سال

 انباشته) زیان ( گردش حساب سود 
  1،134،667    1،819،148       سود خالص سال جاری

  61،407    98،921       سالسود انباشته ابتدای 
 (2،731)   (7،265)    35   تعدیالت سنواتی

  58،676    91،656        ابتدای سال-سود انباشته اصالح شده
  1،193،343    1،910،804       سود قابل تخصیص

             :تخصیص سود
 (169،924)   (272،872)    23 سود خالص دوره%15انتقال به اندوخته قانونی معادل

 (22،656)   (36،383)    24 سود خالص دوره%2انتقال به اندوخته احتیاطی معادل
 (9،107)   (9،100)       )ناخالص( پاداش پیشنهادی هیات مدیره

 (900،000)   (1،350،000)       سود سهام پیشنهادی
 (1،101،687)   (1،668،355)       جمع مبالغ تخصیص یافته

  91،656    242،449       سود انباشته نقل به سال بعد

  .جامع ارائه نشده است) زیان(از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیالت سنواتی است، صورت سود 
 یادداشت های توضیحی همراه، جزء الینفک صورت های مالی است

 



      

                                                                                                                          
          

٥٦ 

 )کت سهامی عامشر(بانک پارسیان 

 صورت جریان وجوه نقد

  1384  اسفندماه29برای سال مالی منتهی به تاریخ 
مبالغ به میلیون ریال

 1383/12/30   1384/12/29   یادداشت   رحــش
             :فعالیتهای عملیاتی
 )834،572(    211،281   36   وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی) خروج(جریان خالص ورود

             : بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

  5،468    25،103       سود سهام دریافتی

 )100،041(   )900،000(       سود سهام پرداختی

 )94،573(   )874،897( جریان خالص خروج وجوه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریهاو سود پرداختی تامین مالی

             : مالیات بر درآمد

 )8،988(   )138،695(       مالیات پرداختی

             : فعالیتهای سرمایه گذاری

 )1،103،411(   )732،273(       وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریها

  800،347    22،130       وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریها

 )334،464(   )948،125(       ی بابت تحصیل داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداخت

  0     44،051       وجوه دریافتی بابت داراییهای ثابت مشهود

 )51،959(   )16،261(       وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود

  246    113       وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود

 )689،241(   )1،630،365(   خروج وجه نقد از فعالیتهای سرمایه گذاری)خروج( خالص ورودجریان

 )1،627،374(   )2،432،676(       جریان نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

             : فعالیتهای تأمین مالی

  1،659،000    3،000،000       وجوه حاصل از افزایش سرمایه نقدی

  31،626    567،324       وجه نقد) خروجی(خالص جریان ورودی 

 )125(    3،270       تسعیر وجه نقد) زیان(سود 

  31،501    570،594       خالص افزایش وجه نقد

  157،150    188،651       مانده موجودی نقد در ابتدای سال

  188،651    759،245       مانده موجودی نقد در پایان سال

       
       
       

 .یادداشتهای توضیحی همراه،جزء الینفک صورتهای مالی است

  
 
 
 
 
 
 



      

                                                                                                                          
          

٥٧ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1384
 
 

   تاریخچه فعالیت بانک-1
   کلیات -1-1

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  98دهبانک پارسیان به استناد ما
ماده واحده قانون اجازه 17/1/1379فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 طی  سایر مقررات مربوطه، و21/1/1379تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب 
 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 15/6/1380 مورخ 178028شماره 

هـ از بانک /2348مجوز عملیات بانکی به شماره .  استهتهران به ثبت رسید
 اخذ گردیده و بانک 26/6/1380 مرکزی جمهوری اسالمی ایران در

 مرکز اصلی بانک .  در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است10/9/1383در
  . باشد  می65، بلوار کشاورز، شماره در تهران

 
   فعالیت اصلی بانک -2-1

اسـت  کلیه عملیات و معامالت بانکی، بازرگانی و خـدماتی          شامل  انک  بفعالیتهای  
  . باشدجاز می موجب قوانین و مقررات برای بانکها مه که ب

  
   تعداد شعب و کارکنان -3-1

  : تعداد شعب و کارکنان بانک به شرح زیر است
  

  1384  1383  
  66  102  شعب ـ تعداد 
  931  1ر910  کارکنان ـ نفر

  
   صورتهای مالی مبنای تهیه-2

و در مـوارد    صورتهای مالی بانک اساسًا بر مبنای بهای تمام شـده تـاریخی تهیـه               
  . شده است مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده 

  
  
  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٥٨ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1384
 

 
  ی حسابداریها  خالصه اهم رویه-3
   مبنای تعیین سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع  -1-3

 و  8/6/1362ورخ  ـــ ــوب م ـی بـدون ربـا مـص      ـــرای قانون عملیات بانکـ   ــدر اج 
آئین نامه ها و دستور العملهای اجرائی قانون مذکور ، درآمد حاصل از فعالیتهـای               

ابــع سـپرده گـذاران       هفته ای خالص من    52مشاع متناسب با بکارگیری میانگین      
 هفته ای کل منابع بکار رفتـه  52نسبت به میانگین  ) سپرده های سرمایه گذاری   (

سهم سپرده گـذاران از جـایزه   . برای تحصیل درآمدهای مشـاع محاسبه می گردد  
سپرده قانونی نیز به نسبت جایزه واقعی متعلقه به سـپرده هـای سـرمایه گـذاری       

  .ور می گرددــمنظ
  
   گذاریهاسرمایه -2-3

هـای بورسـی کـه       های کوتاه مدت در سهام شرکت       سرمایه گذاری  -1-2-3
وع ـــ مجم» ارزش بـازار   «ایـند بـر مبنـ    ـــ ریع المعامله مـی باش    ــس

ایر ــــ س. ورد ارزشـیابی قـرار میگیـرد   ـــ هـای فـوق م   سرمایه گذاری 
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت به اقل بهای تمام شـده و خـالص ارزش              

  .ز سرمایه گذاریها ارزیابی می شودفروش هر یک ا
 سرمایه گذاریهای بلند مدت در شرکتهای فرعی به روش ارزش ویژه         -2-2-3

سـایر  . و در شرکتهای وابسته به مبلغ تجدید ارزیابی منعکس می شود   
سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هـر گونـه            

ز ســرمایه گــذاریها ذخیــره بابــت کــاهش دائمــی در ارزش هــر یــک ا
  .ارزشیابی می گردد

، در زمـان  ی در سهام شرکتهای فرعی و وابـسته       درآمد سرمایه گذار   -3-2-3
تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر          

هـای   و درآمد سایر سرمایه گـذاری     ) تا تاریخ تصویب صورتهای مالی    (
مجمـع عمـومی   ود توسـط  ـــ بلندمدت و جاری، در زمـان تـصویب س        

ایی ـــ شناس) تا تـاریخ ترازنامـه    (هام شرکت سرمایه پذیر     ــصاحبان س 
  .می شود

  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٥٩ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1384
  

  دارائیهای ثابت مشهود  -3-3
شده در حـسابها ثبـت      بر مبنای بهای تمام       دارائیهای ثابت مشهود   -1-3-3

مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افـزایش قابـل           . شود    می
مالحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسـی در             

ای محـسوب و   گردد، به عنوان مخارج سرمایه  کیفیت بازدهی آنها می   
. شـود  طی عمـر مفیـد باقیمانـده دارائیهـای مربوطـه مـستهلک مـی           

ی که به منظور حفـظ یـا تـرمیم    ئهای نگهداری و تعمیرات جز   هزینه
منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی          

هـای    شود، هنگام وقوع بـه عنـوان هزینـه          شده اولیه دارائی انجام می    
  . گردد جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می

  
بانک بـا توجـه بـه آیـین نامـه اسـتهالک              ثابت  استهالک دارائیهای  -2-3-3

مصوب شورای پول و اعتبار، بر اساس نرخها و روشهای زیـر صـورت              
  :میگردد

  

  روش استهالک  )سال(عمر مفید     نوع دارایی
  خط مستقیم   3  اموال منقول 

  خط مستقیم   10  اموال غیرمنقول 
  مستقیم خط   3  بهینه سازی ساختمانهای استیجاری

  

ذکر است بر اساس مصوبات فوق الذکر زمین مربوط به اعیانی           شایان  
به اضافه مقداری از زمینهای مجاور اعیـانی، حـداکثر معـادل سـطح              

 سال مستهلک مـی شـود ولـی بـرای زمینهـایی کـه               10زیربنا، طی   
بـرای  . ساختمان روی آن بنا نـشده اسـتهالک محاسـبه نمـی شـود             

صیل و مورد بهـره بـرداری       داراییهای ثابتی که در نیمه اول سال، تح       
قرار می گیرد یکسال کامل استهالک در نظر گرفته می شود و بـرای   
دارائیهای ثابت تحصیل شده در نیمـه دوم ، از اول سـال مـالی بعـد                 

  . استهالک محاسبه و در حسابها منظور می گردد
  

   دارائیهای نامشهود-4-3
. لی مـنعکس مـی شـود      سرقفلی و نرم افزارها تحت این سرفصل در صورتهای مـا          

  . سال مستهلک می گردد3 سال و نرم افزارها طی مدت 10سرقفلی طی مدت 



      

                                                                                                                          
          

٦٠ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1384
  
   تسعیر ارز -5-3

الم شده توسط   داراییها و بدهی های ارزی در تاریخ ترازنامه براساس نرخ مرجع اع           
گردد و تفاوت حاصله اعم از سـود   بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تسعیر می    

کلیه . گردد  منظور می) سود و زیان دوره (یا زیان به حساب نتیجه معامالت ارزی        
اقالم غیر پولی ارزی به بهای تمام شده تاریخی در حسابها ثبت شده و در صورتی     

 با نرخ تاریخ تجدید ارزیابی تسعیر  دید ارزیابی گردند، که به هر دلیل این اقالم تج      
  .میشوند

  

  درآمدها -6-3
گـری مـالی،       اساسنامه، درآمد ناشی از عملیـات واسـطه        44ماده  ا توجه به مفاد     ب

  . گردد  ارائه خدمات بانکی به روش تعهدی شناسایی می وتسهیالت اعطایی
  

   سپرده قانونی -7-3
 18/4/1351 قانون پولی و بانکی کشور مـصوب مـورخ        )37(در اجرای مفاد ماده     

سپرده قانونی بر اساس ضـوابط و نرخهـای تعیـین شـده توسـط بانـک مرکـزی                   
  .جمهوری اسالمی ایــران محاسبه و نزد بانک مذکــور تودیع می گردد

  

   ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول -8-3
لعمل بانـک مرکـزی     ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصـول براسـاس دسـتورا         

جمهوری اسالمی ایران معـادل دو درصـد مانـده تـسهیالت اعطـایی و مطالبـات                 
  . گردد  محاسبه می

  

   ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان -9-3
بر مبنای یک ماه آخرین حقوق ثابـت بـرای          ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان      

  .هر سال خدمت آنان  محاسبه و در حسابها منظور می شود
 

  
  
  
  
  
 



      

                                                                                                                          
          

٦١ 

 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1384 اسفند ماه 29برای سال منتهی به 

  موجودی نقد و بانک -4

 :موجودی نقد از اقالم زیر تشکیل شده است
     

    1384     شـــرح

 میلیون ریال
   1383    

 میلیون ریال
 99،652 281،907 موجودی نقد نزد بانک

 1،862 6،506 اسکناس و نقود بیگانه

 4،476 25،893 موجودی نزد بانک مرکزی

 45،379 8،050 سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانکها

 33،516 434،806 سپرده ارزی دیداری نزد بانکهای خارجی

 3،766 2،083 سپرده ارزی نزد بانکهای داخلی

 188،651 759،245 جمع
 

  32،030 یـورو و  237،248 دالر آمریکا و 364،011انه شامل اسکناس و نقود بیگ   
  . باشد  پوند می19،645فرانک و 

  .ای کافی قرار داشته است موجودی صندوق شعب، زیر پوشش بیمه
  

  اوراق مشارکت-5

مانده حساب اوراق  مشارکت، مربوط به اوراق  مشارکت منتـشره از طـرف بانـک                 
 درصـد و    17 درصـد و     15الحـساب     د علـی  مرکزی جمهوری اسالمی ایران با سـو      

 درصد در سال بوده که از نظـر      5/17گواهی سپرده صادره بانک کشاورزی با سود        
  :سررسید از اقالم زیر تشکیل شده است

 سررسید
    1384     

 میلیون ریال
    1383     

 میلیون ریال
1384 - 101،000 
1385 11،135 255،000 
1386 758،700 - 

1387 27،480 - 

1388 30،500 - 

 356،000 827،815 جمع
.اوراق مشارکت ویژگی تبدیل به نقد در هر زمان را دارد   



      

                                                                                                                          
          

٦٢ 

 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1384 اسفند ماه 29برای سال منتهی به 

  
   سپرده قانونی نزد بانک مرکزی-6

  :شکیل شده استسپرده قانونی از اقالم زیر ت
  

 شــرح
   1384   

 میلیون ریال
   1383    

 میلیون ریال
 4،105،602 10،406،558  سپرده های سرزمین اصلی-سپرده قانونی

 51،055 130،080  سپرده های مناطق آزاد-سپرده قانونی

 4،156،657 10،536،638 جمع

  
  سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها-7

  :نزد بانکها از اقالم زیر تشکیل شده استسپرده سرمایه گذاری 
 شـــرح

1384     

 میلیون ریال
1383    

 میلیون ریال
 379،435 1،608،499 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانکهای داخلی

 291،249 495،633 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانکهای خارجی

 670،684 2،104،132 جمع

  
  ریهای کوتاه مدت سرمایه گذا-8

 :سرمایه گذاریهای کوتاه مدت از اقالم زیر تشکیل شده است

 شـــرح
   1384    

 میلیون ریال
   1383 

 میلیون ریال
     : سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی

 562،887 230،892 ارزش دفتری قبل از تعدیل

 (140،105)  (46،727)   تعدیل ارزش دفتری به ارزش بازار

 422،782 184،165 جمع

  
  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٦٣ 

 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29برای سال منتهی به 
  

گذاریهای کوتاه مدت، در تاریخ ترازنامه به شـرح زیـر              گروه بندی سرمایه   -1-8
 : بوده است

1384 1383 

 صنعت میلیون ریال میلیون ریال

 ارزش بازار ارزش دفتری ارزش بازار دفتریارزش 

 40،101 40،906 34،594 53،007 شرکتهای چند رشته ای
 33،999 35،364 30،685 38،568 گروه خودرو و ساخت قطعات

 28،531 33،856 45،785 33،760 استخراج کانه های فلزی
 31،554 36،080 16،678 30،729 سرمایه گذاریها

 35،801 38،843 8،937 15،824گاههای برقیگروه ماشین آالت دست
 27،796 33،959 13،886 14،107 ماشین آالت و تجهیزات

 3،753 4،705 11،159 12،156 محصوالت شیمیایی

 10،334 14،341 9،220 10،826 تصفیه نفت وسوخت هسته ای

 10،353 10،754 5،903 10،704 گروه محصوالت اساسی

 23،685 43،854 0 0 محصوالت فلزی

 165،334 257،491 0 0 پیمانکاری صنعتی

 11،541 12،734 7،318 11،211   هاسایرگروه
  422،782 562،887 184،165 230،892 جمع



      

                                                                                                                          
          

٦٤ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1384

 
 

   تسهیالت اعطایی و مطالبات-9
 حساب تسهیالت اعطائی و مطالبات در تاریخ ترازنامه از اقالم زیـر تـشکیل               مانده

  :شده است
 

    1384   شــرح
 میلیون ریال

1383  
 میلیون ریال   

 14،928،255 35،742،656 تسهیالت اعطایی فروش اقساطی

 7،905،372 16،246،025 تسهیالت اعطایی اجاره بشرط تملیک

 2،287،014 7،423،104 تسهیالت اعطایی مضاربه

 1،262،498 4،769،092 تسهیالت اعطایی مشارکت مدنی

 1،682،548 3،415،520 تسهیالت اعطایی جعاله

 74،552 220،297 تسهیالت اعطایی قرض الحسنه 

 796،188 138،856 تسهیالت اعطایی سلف

 931،722 1،507،719 مطالبات سررسید گذشته ومعوق 

 29،868،149 69،463،269 جمع

 (8،768،127) (18،784،691) سود سنوات آتی 

 21،100،022 50،678،578 اصل تسهیالت اعطایی

 484،053 379،463بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

 102،866 321،401 بدهکاران بابت کارت اعتباری

 0 72،619 بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده 
 21،686،941 51،452،061 اصل تسهیالت ریالی
 0 1،068،109 اصل تسهیالت ارزی
 21،686،941 52،520،170 جمع اصل تسهیالت

 (433،738) (1،050،470) ذخیره عمومی تسهیالت

 21،253،203 51،469،700 مانده تسهیالت اعطایی

  
 میلیـون ریـال بابـت       25,348 از مطالبات سررسیدگذشـته و معـوق مبلـغ           -1-9

 میلیون ریـال    2,057، مبلغ   ) بیش از یک ماه   (ای سررسید گذشته    ضمانت نامه ه  
بابت بدهکاران اعتبـارات اسـنادی پرداخـت شـده و مـابقی مربـوط بـه مطالبـات               

میلیون ریـال آن درسـال    1,017,202سررسید شده تسهیالت می باشد که مبلغ  
 .سالهای قبل ایجادگردیده است  و مابقی در1384

  



      

                                                                                                                          
          

٦٥ 

  )ی عامشرکت سهام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1384
  

 میلیارد ریال از این مطالبات وصول 235تاریخ تهیه این صورت های مالی مبلغ  تا
  .گردیده است

  :گردش ذخیره عمومی تسهیالت به شرح زیر است -2-9
  

 شــرح
   1384    

 میلیون ریال
   1383     

ریالمیلیون   

 112،101 433،738 مانده ذخیره ابتدای سال
 321،637 616،732 ذخیره عمومی تامین شده طی سال

 433،738 1،050،470 مانده ذخیره پایان سال

  
  مطالبات و پیش پرداختها-10

 : و پیش پرداختها از اقالم زیر تشکیل شده استمطالبات

 رحـــش
   1384    

 میلیون ریال
   1383    

یون ریالمیل  

   :حسابهای دریافتنی) الف

3،588،5191،492،044 سود دریافتنی تسهیالت و مطالبات
76،15821،138 جایزه دریافتنی سپرده قانونی نزد بانک مرکزی

45،9394،382 سود سهام دریافتنی
18،727106،013 کارمزد دریافتنی

5،6849،357 سود اوراق مشارکت دریافتنی
202،384135،631 ات از شرکتهای گروهمطالب

169،44476،328 بدهی کارکنان بابت سهام
2،2542،208 مساعده و علی الحساب پرداختی به کارکنان

292118،193 تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان
488،182209 سایر دریافتنی ها

1،134،308143،336 خالص چکهای در جریان مبادله از طریق اتاق پایاپای
5،731،8912،108،839 جمع حسابهای دریافتنی

   :اسناد دریافتنی) ب

1،785221 اسناد دریافتنی
   :پیش پرداختها) ج

3،974145،963 پیش پرداختها
2،4931،637 تمبر مالیاتی

6،467147،600 جمع پیش پرداختها
5،740،1432،256،660 جمع مطالبات و پیش پرداختها

   



      

                                                                                                                          
          

٦٦ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1384

 
 سود دریافتنی تسهیالت و مطالبات مربوط به تفاوت محاسبه سود  به -1-10

 روش تعهدی و مبالغ وصول شده از این بابت می باشد
  

  :دول زیر است مطالبات از شرکتهای گروه به شرح ج-2-10

 
 

 رحــش 1383 1384
 میلیون ریال میلیون ریال

 47،179 48،562 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

 69،801 102،288 شرکت لیزینگ پارسیان
 15،668 12،755 شرکت تامین خدمات و سیستمهای کاسپین

 12 22،000 شرکت بیمه پارسیان

 1،043 8،041 شرکت خدمات بیمه امین پارسیان

 0 5،875 شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
 1،328 1،710 شرکت خرد پیروز

 600 859 شرکت مدیریت سرمایه گذاری پارسیان
 0 183 شرکت گسترش هتلهای پارسیان

 0 59 شرکت صرافی پارسیان
 0 52 شرکت کارگزاری پارسیان

 135،631 202،384 جمع
  
  
مربـوط بـه سـود      نیک پارسیان عمدتًا    ت تجارت الکترو  شرک مطالبات از  -1-2-10

وجـه   میلیـارد ریـال و     34منظورشده بابت کـارت اعتبـاری مـشتریان بـه مبلـغ             
  .میلیارد ریال می باشد 7پرداختی بابت سهام شرکت لیزینگ به مبلغ 

مطالبات از شرکت لیزینـگ پارسـیان مربـوط بـه کـارمزد دریـافتی از                 -2-2-10
 که توسط شرکت لیزینگ وصول گردیـده        تولیدکنندگان خودروهای سنگین است   

 .وصول شده است تاریخ تهیه این گزارش تسویه و این مبلغ در. است

 مربـوط بـه ارزش سـهام شـرکت      عمـدتاً  مطالبات از شـرکت کاسـپین      -3-2-10
 .می باشد)  میلیارد ریال9,7مبلغ ( تجارت الکترونیک 

می باشد کـه     83المطالبات ازشرکت بیمه پارسیان بابت سود سهام س        -4-2-10
  .تا تاریخ تهیه این صورتهای مالی تسویه گردیده است



      

                                                                                                                          
          

٦٧ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1384

  
  
 مطالبات ازشرکت خدمات بیمه امین پارسیان بابت سود نقدی عملکرد          -5-2-10

 . می باشد1383سال

مطالبات از شرکت توسـعه سـاختمانی پارسـیان بابـت علـی الحـساب                -6-2-10
 .کیش می باشد گرگان و آمل، ساخت ملک کرمانشاه،

بدهی کارکنان بابت تخصیص سـهام بانـک و شـرکت بیمـه پارسـیان بـه              -3-10
 .کارکنان می باشد

  مربوط به مطالبات از شرکت لیزینگ خودروکـار         سایر دریافتنی ها عمدتاً    -4-10
رکت تعـاونی کارکنـان بانـک و        ـــ قرض الحسنه ش   ازنده،ـــیارانه کارخانه س  بابت  

 و  105ترتیـب بـه مبـالغ       ه  پیش پرداخت شرکت لیزینگ بابت اقساط مشتریان ب       
 .  میلیارد ریال می باشد65 و 103

تاریخ تهیه صـورتهای    دریافتنی بابت سود سهام دریافتنی است و تا        اسناد -5-10
  . ریال آن وصول گردیده است میلیون990 مالی مبلغ

  .پیش پرداخت ها عمدتا مربوط به هزینه های عملیاتی بوده است -6-10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٦٨ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

  سرمایه گذاریهای بلند مدت-11

ط به سـهام شـرکتهای فرعـی و وابـسته در تـاریخ              سرمایه گذاری بلند مدت مربو    
  :ترازنامه از اقالم زیر تشکیل شده است

  
 مبالغ به میلیون ریال          

 جمع کل 1384سال  درصد

 رحـــش
 مالکیت

بهای تمام 
 شده

تعدیل بهای 
 تمام شده

1384 1383 

             شرکتهای فرعی -الف

 159،061 370،439 226،066 144،373 60 شرکت لیزینگ پارسیان

 252،845 286،618 55،773 230،845 20 شرکت بیمه پارسیان

 26 208،942 14،668 194،274 26 شرکت سرمایه گذاری پارسیان

ــین    ــه ای ام ــدمات بیم ــرکت خ ش
 پارسیان

30 2،570 42،318 44،888 13،570 

 49،468 21،345 (31،453) 52،798 60 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

 - 25،451 451 25،000 100 شرکت صرافی پارسیان

 - 8،800 - 8،800 44  شرکت کارگزاری پارسیان

 1،575 3،198 498 2،700 45 شرکت توسعه ساختمانی پارسیان

شرکت تامین خـدمات سیـستمهای      
 کاربردی کاسپین

49 504 (459) 45 505 

 - 330 (160) 490 49 شرکت گسترش هتلهای پارسیان

 135،534 561،893 0 561،893  پرداختهای افزایش سرمایهپیش 

 612،584 1،531،949 307،702 1،224،247  جمع

        شرکتهای وابسته-ب

 20 20 0 20 20 شرکت خدمات مشاور خرد پیروز
شــرکت مــدیریت ســرمایه گــذاری 

 پارسیان
30 30 172 202 30 

 50 222 172 50  جمع
        سایر شرکتها-ج

 16 16 0 16  ام و مشارکتهای خارجیسه

 0 10،000 0 10،000  بانک پاسارگاد
 0 10،000 0 10،000  بانک سرمایه

 16 20،016 0 20،016  جمع

 0 211،898 0 211،898   سرمایه گذاری های بورسی- د
 612،650 1،764،085 307،874 1،456،211  جمع کل



      

                                                                                                                          
          

٦٩ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

 تعدیل بهای تمام شـده ناشـی از بکـارگیری روش ارزش ویـژه وشـناخت                 -1-11
 خالصه اهم  رویـه هـای حـسابداری          3-2-2درآمد مندرج در یادداشت توضیحی      

  .می باشد
ده از طـرف     بخشی از سهام شرکت های تابعه، وثیقه منابع مالی تامین ش           -2-11

بانک می باشد که تا زمان تسویه آن، حق استفاده از منافع به بانک واگذار گردیده 
  . است

 پـیش پرداخـت ســـرمایه گـذاری بابـت پـیش پرداخـت سـهم بانــک از         -3-11
افــزایش سرمایه  شرکت های سرمایه گذاری پارسیان،لیزینگ پارسیان وتجـارت           

سیان وتامین خدمات کاربردی کاسـپین       الکترونیک پارسیان ،گسترش هتلهای پار    
میلیـون  1960 و 3,835 و 100,401 و   205,697 و 250,000ترتیـب بـه مبـالغ     ه  ب

  .ریال می باشد
  ســرمایه گذاری های بورســی مربوط بـه شـرکتهای صـنعتی دریایـــی             -4-11

 ســهم، 22,289,000، صــنایع آذرآب و موتــوژن بــه ترتیــب بــه تعــــداد  ایــران
بـا توجـه بـه ماهیـت ایــن          . سهم می باشد  11,814,720 و سـهم   13,948,754

 طبقه بندی آنها از سرمایه گذاری کوتاه مدت به          1384سال سرمایه گذاری ها در   
ارزش معامالتی سـرمایه گـذاری هـای    . یافته است سرمایه گذاری بلندمدت تغییر  

 . میلیارد ریال بوده است126تاریخ ترازنامه  مذکور در

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



      

                                                                                                                                    ٧٠ 

  )شرکت سهامی عام(رسیانبانک پا
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

                داراییهای ثابت مشهود-12
                  

 مبالغ به میلیون ریال  :جدول قیمت تمام شده و استهالک انباشته دارائیهای ثابت مشهود از اقالم زیر تشکیل شده است

  میلیون ریال- ارزش دفتری   میلیون ریال-استهالک انباشته   میلیون ریال-قیمت تمام شده 

 شرح
) کاهش(افزایش  1383/12/30

 طی دوره
) کاهش(افزایش  1383/12/30 1384/12/29

 طی دوره
1384/12/29 1384/12/29 1383/12/30 

 0 24،414 0 0 0 24،414 24،414 0 زمین
 164،002 654،897 39،861 28،248 11،613 694،758 519،143 175،615 ساختمان

 45،023 73،860 48،912 26،845 22،067 122،772 55،682 67،090 اثاثیه وتجهیزات رایانه ای

 2،472 2،665 2،249 939 1،310 4،914 1،132 3،782 وسائط نقلیه

 1،389 1،843 1،385 1،009 376 3،228 1،463 1،765 بهینه سازی ساختمانهای استیجاری

 212،886 757،679 92،407 57،041 35،366 850،086 601،834 248،252 جمع

 234،320 546،457 0 0 0 546،457 312،137 234،320 پیش پرداختهای سرمایه ای
 447،206 1،304،136 92،407  57،041 35،366 1،396،543 913،971 482،572 جمع کل

                  
. ریال بوده است228,892,508 ریال و کاهش آن به دلیل واگذاری بعضی اقالم دارایی با استهالک انباشته 57,269,334,586یرات استهالک انباشته مربوط به افزایش آن به مبلغ حاصل تغی*  

  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٧١ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  8413 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

بابـت سـاخت     و مبلغ منعکس شـده بابـت زمـین مربـوط بـه اقـالم زیـر                -1-12
  :شعب شهرستان ها می باشد ساختمان و

 

 شــرح
   1384    

 میلیون ریال
   1382    

 میلیون ریال
 0 11،024 زمین کرمانشاه
 0 8،000 زمین گرگان
 0 5،033 زمین آمل

 0 357 زمین الهیجان
 0 24،414 جمع

  
  : ساختمان از اقالم زیر تشکیل شده است-2-12 
  

 رحــش
   1384    

 میلیون ریال
   1382    

 میلیون ریال
 60،951 64،072 ساختمان مرکزی 
 72،827 476،961 شعب ملکی تهران

 35،522 131،845 شعب ملکی شهرستانها

 6،315 21،880 سایر ساختمانها

 175،615 694،758 جمع

  ربوط به پرداخت تتمه ثمن معامله ـافزایش ارزش ساختمان مرکزی نسبت به سال قبل م*                   
 . بابت انتقال ملک به نام بانک می باشد                     

  
  :اثاثیه و تجهیزات رایانه ای از اقالم زیر تشکیل شده است -3-12
  

 رحــش
   1384    

 میلیون ریال
   1382    

 میلیون ریال

 31،970 71،418 یزات رایانه ایتجه
 32،170 28،422 اثاثیه اداری

 2،950 22،932 تجهیزات حفاظتی و برق اضطراری و متفرقه
 67،090 122،772 جمع

 
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٧٢ 

  
  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

  
ای از اقالم زیر تشکیل شده  پیش پرداختهای سرمایه اقالم تشکیل دهنده -4-12

  :است
 

 رحــش
   1384    

 میلیون ریال
   1383    

 میلیون ریال
   :دارایی درجریان تکمیل

 0 19،683 ساختمان دردست احداث و بازسازی شعب 
 0 30،598  تجهیز مرکز پردازش اطالعات بانک 

     :پیش پرداخت

 233،550 494،903  جدیدپیش پرداخت خرید امالک

 0 1،190 پیش پرداخت خرید اثاثه
 770 83 پیش پرداخت خرید وسائط نقلیه 

 234،320 546،457 جمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٧٣ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
 :از اقالم زیر تشکیل شده است د امالک جدیدپیش پرداخت خری -1-4-12

             1384  شــرح
 میلیون ریال

 1383            
 میلیون ریال

     :شعب تهران

 25،000 43،800 زمین سئول
 0 40،000 خیابان دولت

 30،000 30،000 لیزینگ 
 0 28،600 دیباجی جنوبی

 21،600 27،061 کوی نصر
 0 25،492 صدرا

 0 25،000 مسجد جامع شهرک غرب 
 0 22،264 مقدس اردبیلی

 0 21،208 میرداماد شرقی 
 18،696 21،033 اریکه ایرانیان

 0 18،082 آیت اله کاشانی 
 18،000 18،000 حافظ شمالی

 0 18،000 آپادانا
 0 12،113 شهید بهشتی شرقی 

 0 9،120 اسکندری
 0 9،000 ملک اقدسیه
 0 5،920 سلیمان خاطر

 0 5،700 چیذر
 0 4،788 ملک مجتمع بوستان پونک

 0 4،200 قیطریه
 0 4،000 طالقانی

 1،635 1،635 شهید بهشتی غربی

 65،878 0 سایر شعب تهران

 180،809 395،016 جمع شعب تهران

     :شعب شهرستان

 11،655 34،625 ملک کیش 

 9،998 25،233 کرج 

 6،069 9،103 بابل

 3،646 8،408 ساری

 1،350 8،286 بندرعباس
 8،250 8،250 کرمان

 0 3،546 احمد آباد مشهد
 0 2،176 بوشهر
 0 260 تبریز

 11،773 0 سایرشعب شهرستان ها

 52،741 99،887 جمع شعب شهرستان
 233،550 494،903 جمع کل



      

                                                                                                                          
          

٧٤ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  
یهای ثابت مشهود بجز وسائط نقلیه کـه دارای          پوشش بیمه ای کلیه دارائ     -5-12

 میلیـارد ریـال بـوده    224خ ترازنامه مبلـغ  ــپوشش بیمه ای مرسوم است در تاری  
  .است

  
 
 یهای نامشهود دارائ-13

  :ه استدارائیهای نامشهود از اقالم زیر تشکیل یافت
 

 شرح
   1384    

 میلیون ریال
   1383    

 میلیون ریال
 52،464 64،770 رقفلیـس

 4،583 1،474  ق االمتیازها و نرم افزارهاـح

 57،047 66،244   جمع
  

 .مبلغ سرقفلی مربوط به سرقفلی نه شعبه در تهران و شهرستانها می باشد
  
  : 84 ارزش دفتری دارایی های نا مشهود در سال -1-13
 

 شرح
   سرقفلی    
 میلیون ریال

   حق االمتیاز    
 میلیون ریال

     :قیمت تمام شده

 5،012 55،514 مانده در اول سال

 (3،069)   18،657 )کاهش(افزایش 

 1،943 74،171 مانده قیمت تمام شده در پایان سال

     :استهالک انباشته

 429 3،050 مانده در اول سال

 40 6،351 الاستهالک س
 469 9،401 پایان سال درانباشته مانده استهالک 

 1،474 64،770 ارزش دفتری 

  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٧٥ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  
  هائی سایر دارا-14

  : ده استسایر دارائیها در تاریخ ترازنامه از اقالم زیر تشکیل ش
  

 رحــش
   1384    

 میلیون ریال
   1383    

 میلیون ریال
تعهدات مشتریان بابت پذیرش اعتبارات 

 اسنادی مدت دار
6،173،294 888،726 

 21،035 14،620 ودیعه اجاره شعب

 750 820 سپرده نزد سایرین

 910،511 6،188،734 جمع

  
تـاریخ   در نادی مـدت دار، تعهدات مشتریان بابـت پـذیرش اعتبـارات اسـ          -1-14

  :شرح ذیل استه  ب29/12/1384
 

 میلیون ریال مبلغ به ارز نوع ارز

 256،578،9432،819،207 یورو

 2،451،631 289،559،623 دالر 

 811،171 693،926،824 کرون سوئد

 61،074 803،189،950 ین ژاپن

 19،863 8،037،618 درهم امارت

 9،083 1،306،014 فرانک سوئیس

 1،265 78،620 پوند

 6،173،294 _ جمع

  
  
  
  
  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٧٦ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  
   سپرده های دیداری-15

  :مانده سپرده های دیداری از اقالم زیر تشکیل شده است
  

 رحــش
1384   

 میلیون ریال 

1383   

  ریالمیلیون 

   :سپرده های قرض الحسنه جاری) الف

 1،108،509 985،170 ریالی -سپرده های قرض الحسنه جاری 

 374 51،708 ارزی -سپرده های قرض الحسنه جاری 

 1،225،638 1،719،055 انواع چکهای بانکی فروخته شده

 2،334،521 2،755،933 جمع 

     :سپرده های قرض الحسنه پس انداز) ب

 130،647 314،397 سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی

 1،455 445،639 سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی

 132،102 760،036 جمع 

 2،466،623 3،515،969 جمع سپرده های دیداری

  
  و   دالر 4,860,962سپرده های قرض الحسنه جـاری ارزی معـادل ریـالی           -1-15

  . یورو می باشد655,295
 دالر، 46,994,291سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی معادل ریالی -2-15

  .ریال عربستان می باشد 2,035,112 پوند و 3,256 یورو، 1,006,381
  
  
  
  
  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٧٧ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  
   گذاری سپرده های سرمایه-16

 :مانده سپرده های سرمایه گذاری از اقالم زیر تشکیل شده است
 

 رحــش
   1384   

 میلیون ریال 

   1383   

 میلیون ریال 

 387،947 559،615 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت خاص

 9،621،253 24،547،330 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

 1،036،706 2،136،611 هسپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژ

 4،808،964 13،163،745 سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یکساله

 870،002 1،946،942 سپرده سرمایه گذاری بلندمدت دوساله

 202،820 894،419 سپرده سرمایه گذاری بلندمدت سه ساله

 60،550 209،795 سپرده سرمایه گذاری بلندمدت چهارساله

 6،880،962 18،883،314 لند مدت پنج سالهسپرده سرمایه گذاری ب

 39،305 37،650 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزی

 23،908،509 62،379،421 جمع

  
 میلیاردریال از سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت قبل از         37235مبلغ   -1-16
  .افتتاح شده است 16/8/1384
معادل ریـالی دالر و      3,770,357سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزی        -2-16

  . پوند می باشد15,300  یورو و265,347
  
  
  
  
  
  
  
  

  



      

                                                                                                                          
          

٧٨ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  
 
  سایر سپرده ها-17

  :سایر سپرده ها از اقالم زیر تشکیل شده است
  

    1384    رحــش
لمیلیون ریا  

   1383    
 میلیون ریال

 129،455 393،649 سپرده نقدی ضمانتنامه ها

 274،895 990،105 پیش دریافت اعتبارات اسنادی

 11،788 30،725 حواله های ارزی عهده ما

 416،138 1،414،479 جمع

  
  
  سود سهام پیشنهادی و پرداختنی-18

 :ده استسود سهام پیشنهادی و پرداختنی از اقالم زیر تشکیل ش
  

    1384    شــرح
 میلیون ریال

   1383    
 میلیون ریال

 900،000 1،350،000 سود سهام پیشنهادی
 450 270  ریال -سود سهام پیشنهادی هر سهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٧٩ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  
   حسابهای پرداختنی سایر-19

  :سایر حسابهای پرداختنی از اقالم زیر تشکیل شده است
 

    1384    رحــش
 میلیون ریال

   1383    
 میلیون ریال

    :سایر حسابهای پرداختنی) الف

 888،726 6،173،294 بدهی پذیرش اعتبارات اسنادی مدت دار

 3 10،966 شرکتهای گروه

 20،093 18،065 هزینه های پرداختنی

 3،108 6،799 بیمه پرداختنی

 1،114 4،534 حقوق و مزایای پرداختنی کارکنان

 1،830 1،826 مالیات پرداختنی
 157 309 سپرده حسن انجام کار پیمانکاری

 251،843 0 سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری

 2،574 10،256 سایر 

 1،169،448 6،226،049 جمع سایر حسابهای پرداختنی

     :ذخایر) ب

   4،745 ذخیره جایزه سپرده قرض الحسنه پس انداز

 1،169،448 6،230،794 جمع کل

  
  

   ذخیره مالیات-20
  میلیون ریال-1384

 مالیات

 1383     
درآمد مشمول  سال مالی میلیون ریال

 ذخیرهمانده  مانده ذخیره تأدیه شده قطعی تشخیصی ابرازی مالیات

مرحله 
 تشخیص

 قطعی  0 0 1،504 6،072 6،078 1،504 5،944 1381

 قطعی نشده 0 0 0 0 47،815 0 0 1382

 قطعی  143،890 367 544،802143،523 544،802 143،890 650،650 1383

1384 1،142،042 256،959 0 0 0 256،959 0 
رسیدگی 

 نشده

   (8،988) (4،159) پیش پرداخت مالیاتی

   134،902 253،167  جمع

  
  



      

                                                                                                                          
          

٨٠ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  
 در شورای عالی مالیاتی مطرح که تاکنون رای شورا 1381 پرونده سال -1-20

 .ابالغ نشده است

ای  درهیئت حل اختالف  مالیاتی مطرح وبـه موجـب ر           1382پرونده سال   -2-20
تاریخ تهیه این صورتهای مالی نتیجـه        لیکن تا  صادر کارشناسی مجدد  صادره قرار 

  .اعالم نگردیده است مذکور
 در شورای عالی مالیاتی مطرح کـه تـاکنون رای شـورا             1383پرونده سال   -3-20

طبـق بـرگ     1383الزم به توضیح است که مالیات عملکردسـال        .ابالغ نشده است  
  : می باشدقطعی متشکل از اقالم زیر

 

  میلیون ریال  331،800                  ارزش فروش حق تقدم مالیات مطالبه شده بابت مازاد
  میلیون ریال  13،272                      مالیات مطالبه شده بابت ارزش اسمی حق تقدم

  ریالمیلیون 213،002              مالیات مطالبه شده بابت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی
  

با توجه به لوایح دفاعی و مذاکرات انجام شده، اعتقاد بـر ایـن اسـت کـه مالیـات                    
مورد بقیه  در مطالبه شده بابت مازاد ارزش فروش حق تقدم قابل پرداخت نبوده و

  .موارد اعتراضات در دست پیگیری می باشد
  
 

  ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان-21

  :ل به شرح زیر استگردش مزایای پایان خدمت طی سا
  

 رحــش

           
1384       

 میلیون ریال

           
1383       

 میلیون ریال
 1،503 3،907 مانده در اول سال

 (215) (279) پرداخت شده طی سال

 2،619 5،007 ذخیره تامین شده

  3،907 8،635 مانده در پایان سال
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٨١ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

   سرمایه-22
  میلیون سهم یکهزار ریالی با نام پرداخت شده 5000سرمایه بانک متشکل از  

  به قرار زیر 84باشد که از حیث ترکیب و  درصد سهامداران در پایان سال  می
  :گردد تفکیک می

 

84 
تعداد  رحــش

 مدارانسها
  میلیون ریال-مبلغ  تعداد سهام درصد

 3،095،543 3،095،542،800 61,9 363 سهامداران حقوقی

 1،904،457 1،904،457،200 38,1 81،311 سهامداران حقیقی

 5،000،000 5،000،000،000 100,0 81،674 جمع 
  
 مجمـع عمـومی فـوق العـاده         9/4/1384به موجـب صورتجلـسه مـورخ         - 1-22

 بانـک مرکـزی     15/12/1383 مـورخ    2062 سهام و مجـوز شـماره مـب          صاحبان
 میلیارد ریال  از محـل  5000 میلیارد ریال به مبلغ 2000سرمایه شرکت از مبلغ     

 10/5/1384پـذیره نویـسی از تـاریخ      .آورده نقدی سهامداران افزایش یافتـه اسـت       
 .یده است  افزایش سرمایه به ثبت رس2/9/1384 انجام و در تاریخ 10/7/1384تا

 سهام بانک در فهرست تـابلو اصـلی بـورس اوراق بهـادار بـوده و قیمـت                   - 2-22
 . ریال می باشد1525 معامالتی هر سهم آن درتاریخ تهیه این گزارش

  
  

   اندوخته قانونی-23
قانون پـولی و بـانکی کـشور مـصوب مـورخ            ) 33(اندوخته قانونی در اجرای مواد      

 درصد سود ویژه هـر سـال در نظـر گرفتـه             15اساسنامه به میزان    ) 45( و   1351
  :شده و گردش حساب مذکور به شرح زیر است

 

 رحــش
   1384    

 میلیون ریال
   1383    

 میلیون ریال
 42،607 212،531 مانده در ابتدای سال

 169،924 272،872 انتقال از سود قابل تخصیص

 212،531 485،403 مانده در  پایان  سال



      

                                                                                                                          
          

٨٢ 

  )شرکت سهامی عام(نبانک پارسیا
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

   سایر اندوخته ها-24
اساسـنامه، در صـورت وجـود سـود ویـژه، تخـصیص              ) 45( به موجب مفاد ماده     

گردش . باشد  حداقل دو درصد از سود مذکور، بعنوان اندوخته احتیاطی الزامی می          
  :ح زیر استحساب مذکور بشر

  
 رحــش

   1384    

 میلیون ریال
   1383    

 میلیون ریال
 5،681 28،337 مانده در ابتدای سال

 22،656 36،383 انتقال از سود قابل تخصیص

 28،337 64،720 مانده در پایان  سال

  
  

   درآمدهای تسهیالت اعطایی- 25
  :درآمد تسهیالت اعطایی از اقالم زیر تشکیل شده است

 

 رحــش
   1384    

 میلیون ریال
   1383    

 میلیون ریال
 2،636،645 7،315،985 سود تسهیالت اعطایی

 444،218 874،716 وجه التزام تسهیالت اعطایی

 193،902 99،542 کارمزد دریافتی از تسهیالت مسکن

 3،274،765 8،290،243 جمع

  
تـــسهیالت   دــــــ درآم ون ریـــال از ــــــ میلی 3,588,519 لغـــــ مب -1-25
ناشـی از محاسـبات تعهـدی درآمـد         ) میلیـون ریـال    1,492,044-1383الــس(

 میلیون ریال از این درآمد مربوط به کارمزد دریافتی از  327،408باشد و مبلغ می
  . گیرندگان تسهیالت عمده بوده است 

 .ده استشکارمزد تسهیالت مسکن تا مردادماه دریافت  -2-25
  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٨٣ 

  )سهامی عامشرکت (بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

 درآمد اوراق مشارکت -26

  :درآمد حاصل از سرمایه گذاری دراوراق مشارکت به شرح زیر است
 

 رحـــش
   1384    

 میلیون ریال
   1383    

 میلیون ریال
 275،856 479،518 سود اوراق مشارکت

 (2،177) (4،899) ای نگهداری اوراق مشارکتهزینه ه

 273،679 474،619 خالص درآمد حاصل ازخرید اوراق مشارکت

  
  

 بانک ها سایر و سپرده گذاری نزد درآمد سرمایه گذاری ها -27

 :بانک ها بشرح زیر می باشد سایر و سپرده گذاری نزد درآمد سرمایه گذاری ها
  

 رحـــش
   1384    

 میلیون ریال
   1383    

 میلیون ریال
     درآمدسرمایه گذاری ها

     :سرمایه گذاریهای کوتاه مدت)زیان(خالص سود

 41،003 (4،998) فروش سهام ) زیان(خالص سود

 19،118 29،255 سود سهام

 0 (2،523) کارمزد مدیریت سبدسهام
 (140،105) (46،727) تفاوت ارزش بازار و قیمت تمام شده 

 (79،984) (24،993) جمع

 441،331  330،373 خالص درآمد سرمایه گذاریهای بلندمدت
 361،347 305،380 جمع

     :درآمد سپرده گذاری ها

 25،832 125،181 سودسپرده کوتاه مدت ریالی نزدسایربانک ها

 21،138 76،158 جایزه سپرده قانونی به نرخ یک درصد درسال

 408،317 506،719 جمع کل

  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٨٤ 

  )شرکت سهامی عام(نک پارسیانبا
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

   1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

  :خالص درآمد سرمایه گذاری های بلندمدت بشرح زیر است -1-27
 

 رحـــش
   1384    

 میلیون ریال
   1383    

 میلیون ریال
     :سرمایه گذاری های بلندمدت نرخ بندی نشده

 126،916 226،070  لیزینگ پارسیانشرکت

 143،439 55،773 شرکت بیمه پارسیان

 26 14،668 شرکت سرمایه گذاری پارسیان

 13،540 42،318 شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان
 20،263 (31،453) شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

 0 451 شرکت صرافی پارسیان
 0 498 شرکت توسعه ساختمانی پارسیان

 15 (459) خدمات سیستمهای کاربردی کاسپینشرکت 

 0 (160) شرکت گسترش هتلهای پارسیان
 320 910 شرکت خدمات مشاور خرد پیروز

 0 172 شرکت مدیریت سرمایه گذاری پارسیان
 136،812 0 شرکت پتروشمیران

 441،331 308،788 جمع
     :سرمایه گذاری های بلندمدت نرخ بندی شده

 0 21،396 شرکت صنعتی دریایی ایران
 0 0 شرکت صنایع آذرآب

 0 189 شرکت موتوژن
 0 21،585 جمع
 441،331 330،373 جمع کل

  
  
  
  
  
  
  

  



      

                                                                                                                          
          

٨٥ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

  سهم سود سپرده گذاران-28

 :شرح زیر محاسبه گردیده استه  گذاران بسهم سود سپرده
  

 رحــش
   1384    

 میلیون ریال

   1383    

میلیون 
 ریال

 3،956،761 9،271،581 جمع درآمدهای مشاع 
 2،795،706 8،302،186 سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع

 19،249 71،194 سهم جایزه سپرده قانونی

 (465،307) (1،108،866) حق الوکاله بانک

 2،349،648 7،264،514 سهم سود سپرده گذاران 

سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع معادل میانگین منابع آزاد سپرده گذاران به میانگین خالص کل مصارف ضـرب                   : توضیح  
  . در درآمدهای مشاع می باشد

  
 شرحه  بمربوط به درآمدهای مشاع     مصارف  منابع و    هفته ای    52 میانگین   -1-28

  :زیر است
 

 رحـــش
   1384    

 میلیون ریال

 35،028،248  خالص مصارف مربوط به کل تسهیالت

 (661،270) خالص مصارف مربوط به تسهیالت بین بانکی
 (25،407) خالص مصارف مربوط به تسهیالت ارزی

 34،341،571 خالص مصارف مربوط به تسهیالت مشاع
 2،856،694 خالص مصارف مربوط به اوراق مشارکت

 1،950،422 خالص مصارف مربوط به سپرده نزدسایربانکها

 1،283،169 خالص مصارف مربوط به سرمایه گذاریها

 40،431،856 جمع مصارف مربوط به عملیات مشاع

 43،916،850 میانگین سپرده های سرمایه گذاری
 (7،412،719) میانگین سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری

  36،504،131 ین منابع آزاد سپرده گذارانمیانگ

 3،927،725 منابع بانک



      

                                                                                                                          
          

٨٦ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

   خالص سهم سود سپرده گذاران- 2-28
  :پرداخت گردیده است شرح زیره هم سود سپرده های سرمایه گذاری بس
  

1384 1383 
 ع سپردهنو

 میلیون ریالدرصد-نرخ میلیون ریالدرصد-نرخ

 785،668 15 2،168،872 12  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

 102،715 17 283،560 14  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه

 25،710 10 48،043 10  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت خاص
 500،104 20 1،745،205 16  لندمدت یکسالهسپرده سرمایه گذاری ب

 94،534 21 261،973 17  سپرده سرمایه گذاری بلندمدت دوساله

 19،937 21 92،429 18  سپرده سرمایه گذاری بلندمدت سه ساله

 6،350 22 27،073 19  سپرده سرمایه گذاری بلندمدت چهارساله
 814،630 23 2،637،359 20  سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله

 2،349،648   7،264،514   جمع

 16/8/84  و 1/4/84مقـاطع    نرخ سود علی الحساب انـواع سـپرده هـای سـرمایه گـذاری در                1384 سال    طی *
 .تغییریافته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

٨٧ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 ه اسفند ما29سال مالی منتهی به 
  

  هزینه های غیرمشاع و خالص درآمدها-29
 :مدها و هزینه های غیرمشاع از اقالم زیر تشکیل شده استخالص درآ

  
 رحــش

   1384     

 میلیون ریال
   1383     

 میلیون ریال
     :خالص درآمد و هزینه غیرمشاع ریالی

 22،338 151،138 کارمزد تسهیالت لیزینگ خودرو کار و سایر اقالم 

 0 215،010 کارمزد دریافتی ازخودروسازان
 0 34،619 کارمزد تسهیالت لیزینگ خودرو سواری  

 0 146،551 درآمدتسهیالت اعطایی به بانکها
 20،686 54،092 کارمزد ضمانتنامه های ریالی

 3،760 4،194 کارمزد دریافتی از وجوه اداره شده
 1،455 4،068 خالص کارمزد تسهیالت کارمندی

 28،433 11،015 سایر کارمزدها

 76،672 620،687 جمع

 0 (4،745) جایزه سپرده های قرض الحسنه: کسر می شود
 76،672 615،942 خالص درآمد و هزینه غیرمشاع ریالی

     :خالص درآمد و هزینه غیرمشاع ارزی 

 0 188،553 درآمدحاصل ازتسهیالت اعطایی به ارز
 37،152 19،917 ارزیمبادالت ) زیان(سود 

 69،365 242،935 کارمزد دریافتی از اعتبارات اسنادی

 1،987 12،969 کارمزد ضمانتنامه های ارزی

 133 1،718 کارمزد دریافتی از سایر عملیات ارزی

 4،586 14،506 سود دریافتی سپرده های کوتاه مدت ارزی

 (125) 3،270 تسعیر مانده حسابهای ارزی در پایان سال) زیان(سود 

 113،098 483،868 جمع

 (4) (369) سودپرداختی به سپرده های ارزی :کسر می شود

 113،094 483،499 خالص درآمد و هزینه غیرمشاع ارزی 

 189،766 1،099،441 هزینه های غیر مشاع و خالص درآمدها



      

                                                                                                                          
          

٨٨ 

  )شرکت سهامی عام( بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29لی منتهی به سال ما
  

   هزینه کارکنان-30
 :اقالم زیر تشکیل شده است هزینه کارکنان از

 

 رحــش
   1384     

 میلیون ریال
   1383     

 میلیون ریال
 80،755 170،772 حقوق و دستمزد و مزایا

 3،803 10،188 بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری

 2،622 5،007 مزایای پایان خدمت

 87،180 185،967 جمع

  
  

  هزینه اداری و عمومی-31

 :اداری از اقالم زیر تشکیل شده استهزینه های عمومی و 
  

 رحــش
   1384     

 میلیون ریال
   1383     

 میلیون ریال
 19،867 43،744 خدمات رایانه ای

 20،493 39،510 چاپ و انتشار و تبلیغات

 11،893 19،009 اجاره شعب

 31،583 63،889 ر اقالمسای

 83،836 166،152 جمع

های عمومی و اداری نسبت به سال مالی قبل           های کارکنان و هزینه     افزایش هزینه 
ناشی از گسترش دامنه فعالیت و افزایش تعداد شعب، افـزایش تعـداد کارکنـان و                

  .باشد افزایش سطح عمومی قیمتها می
  
  

  هزینه ذخیره عمومی تسهیالت-32

 : ذخیره عمومی تسهیالت به شرح جدول زیر محاسبه گردیده استهزینه
  

 رحــش
   1384     

 میلیون ریال
   1383     

 میلیون ریال
 320،543 614،443 %)2(هزینه ذخیره عمومی تسهیالت 

 1،094 2،289 %)2(هزینه ذخیره عمومی تسهیالت کارمندی 

 321،637 616،732 جمع



      

                                                                                                                          
          

٨٩ 

  ) عامشرکت سهامی(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

  
  هزینه استهالک-33

 :هزینه استهالک از اقالم زیر تشکیل شده است
  

 رحــش
   1384     

 میلیون ریال
   1383     

 میلیون ریال
 24،857 57،270 استهالک دارایی های ثابت مشهود

 2،687 6،391 مشهوداستهالک دارایی های نا

 27،544 63،661 جمع

  
  

   درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-34
 

 رحــش
   1384     

 میلیون ریال
   1383     

 میلیون ریال
 1،714  1،705 اجاره دریافتی و درآمد اموال

 161  406 سایر درآمدها
 1،875 2،111 جمع

  
  

   تعدیالت سنواتی-35
  

 رحــش
   1384     

لیون ریالمی  

   1383     

 میلیون ریال
    1،842 برگشت ذخیره جایزه سپرده قرض الحسنه 

 )2،731( )9،107( پاداش عملکردسال هیئت مدیره ومالیات متعلقه

 (2،731) (7،265) جمع
  
 به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مـالی و نتـایج عملیـات، کلیـه           -1-35

صورتهای مالی مقایسه ای اصالح و ارائه مجـدد شـده           اقالم مقایسه ای مربوط در      
 با صورتهای مالی ارائه شده در سال "است و به همین دلیل اقالم مقایسه ای بعضا   

  .قبل مطابقت ندارد
  



      

                                                                                                                          
          

٩٠ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

  عملیاتی با جریان نقد فعالیتهای عملیاتی صورت تطبیق سود - 36
 

     1384    رحــش
 میلیون ریال

   1383     
 میلیون ریال

  1،278،557  2،076،107 سود عملیاتی قبل از کسر مالیات

  27،544  63،661 هزینه استهالک

 )361،347( )305،380( سود سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلندمدت

  2،404  4،728 ان خدمت کارکنانذخیره مزایای پای

  125 )3،270( زیان تسعیر ارز)سود(خالص 

  947،283  1،835،846 جمع

     بدهیهای عملیاتی) کاهش(خالص افزایش

  1،485،476  1،049،346 سپرده های دیداری

  17،995،528  38،470،912 سپرده های سرمایه گذاری

  157،765  998،341 سایر سپرده ها

  198،714 )236،188( سابهای پرداختنیح

  19،837،483  40،282،411 جمع

     کاهش داراییهای عملیاتی) افزایش(خالص 

 (3،185،448) )6،379،981( سپرده قانونی

 (222،644) )1،433،448( سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها

 )340،538( )471،815( اوراق مشارکت

 (15،760،198))30،216،497( لباتتسهیالت اعطایی و مطا

 )1،993،983( )3،411،580( دریافتنی ها و پیش پرداختها

 (116،527)  6،345 حصه عملیاتی سایر دارایی ها

 )21،619،338( )41،906،976( جمع

 (834،572)  211،281 جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
  
  

   وجوه اداره شده-37
         1384 رحــش

 میلیون ریال
1383        

 میلیون ریال

 68،737 7،050 صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت

 19،388 0 سازمان تامین اجتماعی

 20،934 22،121 شرکت ایران خودرو

 63،189 60،783 صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

 6،191 2،064 بیمه فردا
 178،439 92،018 جمع



      

                                                                                                                          
          

٩١ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

  تعهدات اعتبارات اسنادی-38

 :تعهدات اعتبارات اسنادی از اقالم زیر تشکیل شده است
  

 رحــش
1384          

 میلیون ریال

1383          
 میلیون ریال

 1،268،160 4،935،986 دات بابت اعتبارات اسنادیتعه
 1،268،160 4،935،986 جمع

  
  

  تعهدات ضمانتنامه ها-39

 :تعهدات ضمانتنامه ها از اقالم زیر تشکیل شده است
  

 رحــش
 1384          

 میلیون ریال

1383          
 میلیون ریال

 1،255،941 3،135،228 ضمانتنامه های ریالی
 93،302 672،875 نتنامه های ارزیضما

 1،349،243 3،808،103 جمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



      

                                                                                                                          
          

٩٢ 

  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

  معامالت با اشخاص وابسته-40

:اطالعات مربوط به معامالت فوق به شرح زیر است  
 

مبلغ  شرح معامله  وابستگینوع  رحــش
 میلیون ریال

 شرکت تابعه شرکت سرمایه گذاری پارسیان
 سـایر  علی الحساب افزایش سرمایه و    

 معامالت
306،610 

شـــرکت تجـــارت الکترونیـــک 
 پارسیان

" 

افزایش سرمایه،کارت اعتباری،شـبکه    
شـتاب ،اجـاره سـاختمان،زائر کــارت    
،کارت هدیه،خریـد و فـروش دارایـی        

 طای تسهیالتثابت و اع

587،944

ای امــین  شــرکت خــدمات بیمــه
 پارسیان

 5،261 اجاره ساختمان و خدمات بیمه ای "

 " شرکت لیزینگ پارسیان
علی الحساب افـزایش سـرمایه،خرید      

  اعطای تسهیالت اثاثه و
946،694 

شرکت تامین خدمات سیستمهای    
 کاربردی کاسپین

" 
اجاره ساختمان،علی الحساب افـزایش   

 ه،خرید تجهیزات کـامپیوتری و    سرمای
 کارمزد

4،097 

 3،835 علی الحساب افزایش سرمایه " شرکت هتلهای پارسیان

 48 اجاره ساختمان " شرکت کارگزاری پارسیان

 " شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
کارشناسی امالک وخدمات پیمانکاری    

 ساخت و  اعطای تسهیالت
308،101 

 شرکت بیمه پارسیان
ک عضو مشتر

 هیات مدیره
 196،299 خرید اوراق مشارکت وخدمات بیمه ای

ای  شـــرکت خـــدمات مـــشاوره
 خردپیروز

هـای    هزینه های کارشناسـی و پـروژه      شرکت وابسته
 مطالعاتی

1،808 

شرکت مدیریت سـرمایه گـذاری      
 پارسیان

" 
اجاره ساختمان،خدمات کارشناسـی و     

 کارمزد مدیریت پرتفوی
4،504 

 
 
 
 
 
 
 
 



      

                                                                                                                          
          

٩٣ 

  )شرکت سهامی عام(انبانک پارسی
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  

 ای و بدهیهای احتمالی  تعهدات سرمایه-41

 :باشد ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب بشرح زیر می تعهدات سرمایه
  

 میلیون ریال میلیون ریال رحــش 1383 1384

 291،200 200،000 و ساختمانبابت خرید ملک شعب 
 2،000 50،000 خرید تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی شعب و ساختمان مرکزی

 40،000 40،000 بابت نرم افزار و سخت افزار مرکز پردازش اطالعات
 333،200 290،000 جمع

  
  . بانک در تاریخ ترازنامه بدهیهای احتمالی ندارد-1-41
  
  
 اریخ ترازنامه رویدادهای بعد از ت-42 

ی که بر صورتهای مالی تاثیر می گذارد،        داز تاریخ ترازنامه تاکنون هیچگونه رویدا     
 شورای پول و اعتبار نرخ سود       27/3/1385 بر اساس مصوبه مورخ      .رخ نداده است  

  .  درصد تعیین گردیده است17تسهیالت عقود مبادله ای 
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  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

  
  کفایت سرمایه-43

 :باشد  میزان سرمایه پایه بانک پارسیان در پایان اسفند ماه به شرح زیر می-43-1
 :محاسبه سرمایه پایه- الف

 
 رحـــش 1383/12/30 1384/12/29
 میلیون ریال میلیون ریال

 :سرمایه درجه یک

 2،000،000 5،000،000 رمایه پرداخت شدهس
 240،868 550،123 ها اندوخته

ها پایان سال به کسر برآورد مالیات و  سود انباشته
 98،921 242،449 سود سهام پیشنهادی

 2،339،789 5،792،572  جمع سرمایه درجه یک

 :سرمایه درجه دو

 300،261 720،210 ذخیره عمومی تسیهالت
 300،261 720،210  ه دوجمع سرمایه درج

 0 (20،000) سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری
 2،640،050 6،492،782 سرمایه پایه

  
 درصـد داراییهـای مـوزون       1,25ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی تا حد        

  .شده بر حسب ریسک در محاسبات منظور شده است
 میلیارد ریـال و قیمـت تمـام شـده     1,226ارزش دفتری اموال غیر منقول معادل    

رمایه پایـه   ــ درصد س  30کمتر از   میلیارد ریال و   1,394ها معادل    سرمایه گذاری 
 .می باشد
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  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1384 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 
  :باشد  دارائیهای موزون شده به ریسک بشرح زیر می-43-2                                                

 83پایان سال  84پایان سال 

 ها دارائی
وزن 
 ریسک

دارائی موزون 
 شده

 ها دارائی
وزن 
 ریسک

دارائی 
 موزون شده

 رح ــش

 میلیون ریال درصد میلیون ریال میلیون ریال درصد میلیون ریال

 0 0 101،514 0 0 288،414 موجودی نقد
 0 0 4،191،629 0 0 10،649،035 مطالبات از بانک مرکزی
 150،669 20 753،345 736،676 20 3،683،379 مطالبات از سایر بانکها

 0 0 356،000 0 0 827،815 اوراق مشارکت
 447،206 100 447،206 1،304،136 100 1،304،136 اموال منقول و غیر منقول

 1،035،432 100 1،035،432 1،928،250 100 1،928،250 گذاری سرمایه

 888،726 100 888،726 379،463 100 379،463 دار بدهکاران بابت اسناد اعتبارات مدت

 2،304،996 100 2،304،996 4،601،015 100 4،601،015 سایر دارائیها

 3،095،068 50 6،190،137 6،462،438 50 12،924،876 مانده اصل تسهیالت مسکن

 0   0 1،569،687 50 3،139،374 ر تسهیالت باوثیقه مسکنمانده اصل سای
 15،496،805 100 15،496،805 36،076،457 100 36،076،457 مانده اصل سایر تسهیالت

 243،958 100 243،958 682،891 100 682،891 %)20با ضریب تبدیل (ها نامه تعهدات بابت ضمانت

 72،432 100 72،432 789،176 100 789،176 %)20ل با ضریب تبدی(تعهدات بابت اعتبارات اسنادی 

 285،554 100 285،554 3،086،647 100 3،086،647 %)50با ضریب تبدیل (تعهدات بابت اعتبارات اسنادی 

 24،020،846   32،367،734 57،616،836   80،360،928 جمع داراییها

 2،640،050     6،492،782     سرمایه پایه
 10,99     11,27     )درصد(ایه نسبت کفایت سرم

 . درصد می باشد8طبق دستورالعمل بانک مرکزی ) Capital Adequacy Ratio(                                                    حداقل نسبت کفایت سرمایه 
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1384/12/291383/12/30یادداشت بدهیها وحقوق صاحبان سهام1384/12/291383/12/30یادداشت دارائیها 
بدهیهای جاری:دارائیهای جاری:

1574,180,34428,429,505سپرده ها و حسابهای پرداختنی 5820,806101,875موجودی نقد و بانک
16986,2321,308,889حسابهای پرداختنی غیر تجاری 6089,822مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری 

170728پیش دریافتها 710,536,6394,156,657مطالبات از بانک مرکزی
18388,510164,401ذخیره مالیات84,941,8071,830,322سرمایه گذاری کوتاه مدت 
191,379,760900,000سود سهام پیشنهادی و پرداختنی953,387,44521,079,054حسابهای دریافتنی تجاری

203,83068,633تسهیالت مالی دریافتی کوتاه مدت102,565626موجودیها 
76,938,67630,872,156جمع بدهیهای جاری 1112,317,8893,413,236سایر دارائیها 

بدهیهای غیرجاری :82,007,15130,671,592جمع دارائیهای جاری  
2112,693,2011,274,606حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدتدارائیهای غیرجاری:

2211,9304,755ذخیره مزایای پایان خدمت1,769,4561,670,316دارائیهای ثابت مشهود 
11,766,8441,650,210سرمایه گذاری بلند مدت 

12,705,1311,279,361جمع بدهیهای غیر جاری 303,478150هزینه سنوات آتی
89,643,80732,151,517جمع بدهیها 13,839,7783,320,676جمع دارائیهای غیرجاری  

حقوق صاحبان سهام:
235,000,0002,000,000سرمایه پرداخت شده 

(513,551)(816,362)24سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی
25485,411209,350اندوخته قانونی 

2564,72127,987سایر اندوخته ها 
330,18384,379سود انباشته 

5,063,9531,808,165جمع حقوق صاحبان سهام 
261,139,16932,586سهم اقلیت 

95,846,92933,992,268جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام95,846,92933,992,268جمع دارائیها
اقالم زیرخطی:اقالم زیرخطی:
4992,018178,439تعهدات بانک وجوه اداره شده92,018178,439وجوه اداره شده

504,935,9861,268,160تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی4,935,9861,268,160تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
513,808,1031,349,243تعهدات بانک بابت ضمانتنامه ها3,808,1031,349,243تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها

یادداشتهای توضیحی همراه جزء الینفک صورتهای مالی است.

تراز نامه تلفیقی 
1384 29 اسفند در تاریخ 

مبالغ به میلیون ریال

بانک پارسیان ( شرکت سهامی عام)



      

                                                                                                                                    ١٠٢ 

سال  1383یادداشتشــرح 
درآمدها : 

درآمدهای عملیاتی : 
278,131,8123,015,589درآمد تسهیالت اعطایی

273,852(12,670)28سود سرمایه گذاری ها و مشارکت 
2923,19437,027نتیجه معامالت ارزی 

3084,00120,673درآمد حاصل از خدمات ارائه کارت 
(18,865)(37,613)31بهای تمام شده خدمات ارائه کارت 

46,3881,808
322,215,331846درآمد حاصل از سایرخدمات 

(200)(1,951,421)33بهای تمام شده خدمات ارائه شده
263,910646

347,86328,176درآمد اجاره سرمایه ای 
3511,196درآمد اجاره عملیاتی

36340,92724,484درآمد قراردادهای عاملیت 
3744,087101,699خالص سایر درآمدهای عملیاتی 

8,845,5123,484,477جمع درآمدهای عملیاتی 
درآمدهای غیر عملیاتی 

38483,568275,856سود اوراق مشارکت 
3976,15821,138جایزه سپرده قانونی  

401,319,545427,041کارمزد و سایر درآمدها 
1,879,271724,035جمع درآمدهای غیر عملیاتی 

10,724,7834,208,512جمع درآمدها 

هزینه ها : 
(2,347,895)(7,225,966)41سود پرداختی به سرمایه گذاران 

(321,637)(617,675)42هزینه ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول تسهیالت 
(203)(9,999)43هزینه های اجاره عملیاتی

(220,106)(493,934)44هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(2)450زیان فروش سهام  
(24,835)(3,964)46هزینه های مالی 

(2,914,678)(8,351,538)جمع هزینه ها 
2,373,2451,293,834سود قبل از مالیات   

(173,389)(389,236)مالیات  
1,984,0091,120,445سود بعد از مالیات  

(5,175)(118,438)47سهم سود اقلیت  

سال  1384

بانک پارسیان( شرکت سهامی عام)
صورت سود وزیان تلفیقی 

29اسفند 1384 برای سال مالی منتهی به
مبالغ به میلیون ریال
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سال1383یادداشتشرح
155,61161,407سود انباشته در ابتدای سال 

(2,731)(22,635)48تعدیالت سنواتی 
58,676    132,976سود انباشته در ابتدای سال تعدیل شده 

1,984,0091,120,445سود خالص سال 
2,116,9851,179,121سود قابل تخصیص

1,000,000
تخصیص سود :

(166,742)(272,880)اندوخته قانونی 
(22,825)(36,384)سایر اندوخته ها 

(900,000)(1,350,000)سود سهام پیشنهادی 
0(9,100)پاداش پیشنهادی هیات مدیره 

(1,089,567)(1,668,364)جمع مبالغ تخصیص یافته 
448,62189,554سود (  زیان ) انباشته گروه در پایان سال 

(5,175)(118,438)سهم اقلیت از (  سود) زیان انباشته 
330,18384,379سود انباشته در پایان سال

بانک پارسیان(شرکت سهامی عام)
صورت گردش حساب سود(زیان)انباشته تلفیقی 

1384 29اسفند برای سال مالی منتهی به

ازآنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سودو زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیالت سنواتی است صورت سودو زیان جامع ارائه نشده است.

سال1384
مبالغ به میلیون ریال

  یادداشتهای توضیحی همراه جزء الینفک صورتهای مالی است .
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سال1383یادداشتشــرح
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

فعالیتهای عملیاتی  
549,606,0244,436,216جریان خالص ورودوجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی 

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی 
204,2486,418سود سهام دریافتی 

(6)(32,478)سود پرداختی بابت تسهیالت مالی
(105,046)(963,757)سود سهام پرداختی 

(98,634)(791,987)جریان ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها 

(1,946)(203,389)مالیات بردرآمد پرداختی (  شامل پیش پرداخت مالیات ) 
فعالیتهای سرمایه گذاری 

(2,356,492)(11,542,649)وجوه پرداختی بابت اجاره عملیاتی و نگهداری برای اجاره     
1,094,7280وجوه دریافتی بابت اجاره عملیاتی و نگهداری برای اجاره  

(2,416,782)(1,262,791)وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود و نا مشهود    
44,183642وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود و نا مشهود        

(4,299)(1,086,933)وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریها کوتاه مدت در سهام شرکتها    
(2,109,676)(1,008,925)وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری بلند مدت در سهام شرکتها     

583,869800,347وجوه دریافتی بابت سرمایه گذاریها 
(150)0هزینه های سنوات آتی 

(6,086,410)(13,178,518)جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری 

فعالیتهای تامین مالی 
598,1871تامین سرمایه اولیه شرکت   

3,942,2761,818,506وجوه حاصل از افزایش سرمایه      
4,540,4631,818,507جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی 

9,7890سود( زیان)تسعیر وجه نقد
67,733(17,618)خالص افزایش (  کاهش ) در وجه نقد 

838,42434,142مانده وجه نقد در آغاز سال 
820,806101,875 مانده وجه نقد در پایان سال

مبالغ به میلیون ریال
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1383

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی 
بانک پارسیان( شرکت سهامی عام)

سال1384

یادداشتهای توضیحی همراه جزء الینفک صورتهای مالی است.
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  وضعیت معامالت سهام 
سهام بانک پارسیان از زمان پذیرش در بورس تهـران همـواره یکـی از سـهام پـر                   

 سهم و حق تقـدم      650ر462ر421، تعداد   1384در سال   . گردش بازار بوده است   
  49ر009  نوبـت توسـط       85ر861یلیارد ریـال در       م  1ر726سهام بانک به ارزش     
مقایسه عملکرد معامالتی سـهام بانـک بـا سـایر شـرکتهای             . نفر خریداری گردید  

 نشان می دهـد بانـک پارسـیان مجموعـًا از لحـاظ تعـداد                1384بورسی در سال    
  . خریدار، دفعات معامله و حجم مبادالت، در جایگاه برتر بورس قرار داشته است

 تیرمـاه   7( تا زمـان تهیـه گـزارش         1384الت سهام از ابتدای سال      آمار معام 
مقایـسه ارقـام    . نیز حاکی از وضعیت ممتاز معامالت سهام بانک می باشد         ) 1385

مربوط به بانک پارسیان با ارقام مربوط به بورس، صنعت واسطه گری مالی و سایر           
 مطلـوب   ، گویـای وضـعیت    )45نمایـه   (بانکهای پذیرفتـه شـده در بـورس تهـران         

همچنین نسبت گردش مبادالتی سهام از      . معامالت سهام بانک پارسیان می باشد     
برای بانـک   ) پس از حذف اثر معامالت عمده      (1385 تیر ماه    7 تا   84ابتدای سال   

.  درصد بوده اسـت    12 درصد و برای کل بــورس در حدود         22پارسیان در حدود    
 2ــهام بانک پارسیان در حدود لــذا می توان نتیجه گرفت قدرت نقد شوندگی س

  . برابر کل بورس می باشد
 روند ارزش ســـهام معامله شده بانک پارســـیان را در مقایـسه بـا        46نمایه  

  . کل بـورس، صنعت واسطه گری مالی و سایر بانکهای عضو بورس نشان می دهد
  

  )7/4/85 تا 1/1/84از ( ـ مقایسه وضعیت معامالت سهام بانک پارسیان 45نمایه 

 ارزش مبادالت شــــرح 
) میلیارد ریال(

تعداد سهام و حق 
 تقدم مبادله شده

 تعداد خریدار دفعات مبادله

 67ر345 136ر726 942ر254ر051 2ر178 بانک پارسیان

 9ر054 23ر780 137ر280ر477 496 سایر بانکهای بورسی 

  صنعت واسطه گری
 )شرکت بدون بانک پارسیان18(

 216ر269 489ر602 4ر006ر993ر377 6ر749

 1ر101ر277 2ر308ر224 17ر585ر130ر460 67ر260 ) شرکت402(کل بورس 
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 بورس تهـران از لحـاظ نقدشـوندگی و          ،در مجموع علیرغم اینکه در دوره گزارش      
روان بودن معامالت در وضعیت مناسبی قرار نداشت، سهام بانک پارسـیان بـدون              

در غالب روزهای معـامالتی تعـادل مناسـبی         محدودیت مورد مبادله قرار گرفت و       
بین عرضه و تقاضا وجود داشت که نشان دهنده جایگاه متمایز سهام بانک در بین 

  .  شرکتهای بورسی است
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نمایه 46 - روند مقایسه ای ارزش سهام معامله شده بانک پارسیان  
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درصد ارزش سهام معامله شده بانک پارسیان به کل بورس          درصد ارزش سهام معامله شده بانک پارسیان به واسطه گری مالی           درصد ارزش سهام معامله شده بانک پارسیان به بانک های خصوصی          
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  شعب بانک
  

  آمل                                                                    
  نداری   خیابان امام خمینی، جنب فرما: ـ شعبه آمل1

  محمد فرج پور                                : رئیس شعبه
    0121-2244170:  فاکس 0121-2248081: تلفن
                  اراک

  خیابان امام خمینی، چهارراه دکتر حسابی  : ـ شعبه اراک2
  حسن نخستین : رئیس شعبه

   0861-2240488: تلفن
  اهواز

     51 خیابان هشتم و نهم شرقی ، پالک نبیخیابان کیانپارس، : ـ شعبه اهواز3
  منوچهر واحدی پور    : رئیس شعبه

  0611-3377318:    فاکس0611-3377316:   تلفن
  اردبیل

  خیابان امام خمینی، میدان سرچشمه   : ـ شعبه اردبیل4
  فضایل جاوید راد: رئیس شعبه

   0451-2251440:  فاکس 0451-2251441: تلفن
  ارومیه

  میدان امام حسین، خیابان سرداران   : ومیهـ شعبه ار5
  نوئل سرگزی سردرود: رئیس شعبه

  0441-2245418:  فاکس0441-2221881: تلفن
  اصفهان

خیابان حکیم نظامی، چهارراه حکیم نظامی، :  شعبه چهارراه حکیم نظامی-6
  273پالک 

  مرتضی خرد پژوه  : رئیس شعبه
  0311-6287890: فاکس0311-6287880: تلفن



      

                                                                                                                          
          

١١٠ 

  فلکه فیض، ابتدای خیابان آپادانا :  شعبه نوربخش-7
  محمدعلی خیام عابد: رئیس شعبه

  0311-6624270:  فاکس 0311-6632933: تلفن
  بابل

   221بلوار مدرس، نبش کوچه اعرابی، پالک : ـ شعبه بابل8
  حیدر نجفی : رئیس شعبه

  0111-229958:   فاکس0111-2299071:تلفن
  بجنورد

   972 خیابان امام خمینی غربی، پالک :ـ شعبه بجنورد9
  سیدعلیرضا پیش بین: رئیس شعبه

    0584ـ2240279ـ2240284: تلفن
  بروجرد

    86کاشانی، پالک ... خیابان آیت ا: ـ شعبه بروجرد10
  ابوالقاسم عهدی: رئیس شعبه

     0662ـ3510080ـ4: تلفن
  بندرعباس

  بادی  ـ شعبه خلیج فارس، خیابان سید جمال الدین اسدآ11
  جالل الدین جهانبخش: رئیس شعبه

   0761ـ2232091:   فاکس0761ـ2232092ـ5: تلفن
  بوشهر

  عبدالحسین خدری : میدان امام خمینی  رئیس شعبه: ـ شعبه بوشهر 12
  0771-3537153:  فاکس0771-3535038: تلفن

  بیرجند
   15 و13 مدرس، حد فاصل مدرسخیابان: ـ شعبه بیرجند13

  سعیدهاشمی تبارسید: رئیس شعبه
   0561ـ2238648: تلفن

  
  



      

                                                                                                                          
          

١١١ 

  تبریز
    2/1خیابان امام خمینی، چهارراه آبرسان، پالک : ـ شعبه تبریز14

  خسرو محمدی: رئیس شعبه
  0411-3341119:  فاکس 0411-3262943: تلفن

  تنکابن
  بلوارامام رضا، میدان شیرودی،خیابان سلیمانی : ـ شعبه تنکابن15

  دیمحسن کیمیارو:رئیس شعبه
   0192ـ4223614:  فاکس0192ـ4221176ـ4220589: تلفن

  تهران 
  36خیابان آپادانا، نرسیده به سهروردی شمالی، پالک : ـ شعبه آپادانا16

  احمد  حاجی جعفرخان: رئیس شعبه
  88760218:   فاکس88523359ـ60: تلفن
   19میدان آرژانتین، ضلع جنوب غربی میدان، نبش کوچه :  شعبه آرژانتین -17

  حسن محمدی زاده: رئیس شعبه
  88700362: تلفن 
  خیابان آزادی، جنب پل یادگار امام :  شعبه  آزادی-18

  محمود آقا محمدی : رئیس شعبه
  66049490 فاکس 66049491:تلفن 

   172خیابان آفریقای شمالی، نرسیده به تقاطع ظفر، پالک :  شعبه آفریقا-19
  محمود حسینی: رئیس شعبه

   88882506: تلفن 
کاشانی، بعد از میدان نور، بلوار آسیا، .. بزرگراه آیت ا: کاشانی... ـ شعبه آیت ا20

   72پالک 
  کرامت فاتحی کردلر: رئیس شعبه

  44328027:    فاکس44328021ـ6: تلفن
   29خیابان ولی عصر، باالتر از نیایش، خیابان ارمغان، پالک :  شعبه ارمغان-21

  قاسم دولتی: رئیس شعبه
  22018094  فاکس 22055305: فن تل



      

                                                                                                                          
          

١١٢ 

شهرک قدس، خیابان فرحزادی، پایین تر از بزرگراه : ـ شعبه اریکه ایرانیان22
  نیایش 

  پوراندخت سلیمانی: رئیس شعبه
  22370077:   فاکس22370070ـ22370072: تلفن
   215خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه توحید، پالک :  شعبه اسکندری-23

   اهیم اکبرابر: رئیس شعبه
     66436404 فاکس 66901891: تلفن 

خیابان دماوند، چهاراه نارمک، اول امامت، پالک : ـ شعبه استاد عالی نسب24
213                                           

  محمد چهرآراء  : رئیس شعبه
   77423843:    فاکس77423818ـ77423824: تلفن
      تان، نبش کوچه اکباتان اکباخیابان:  شعبه اکباتان-25

  احد حمیدی : رئیس شعبه
    33908636:   فاکس33962126ـ8: تلفن
   58خیابان الهیــه، انتهای مریم شرقی، پالک : ـ شعبه الهیه26

  محمدتقی پورمحک:رئیس شعبه
  22051110:  فاکس 22035986: تلفن 

   جاده مخصوص کرج   14کیلومتر :  شعبه ایران خودرو-27
  مسلم پورموسی: عبهرئیس ش

  44904019  فاکس 44904014:  تلفن 
   3خیابان شهرک قدس، بلوار پونک خاور، خیابان شفق، پالک:  شعبه ایکسا-28
  امینی راد : پرست شعبهسر

   88689714:    فاکس88689725ـ27ـ29: تلفن
خیابان ولیعصر، نرسیده به تجریش، باغ فردوس پالک : ـ شعبه باغ فردوس29

1785   
  محمدعلی امینی: ئیس شعبهر

  22746957:    فاکس22723224ـ5: تلفن



      

                                                                                                                          
          

١١٣ 

خیابان شریعتی، نرسیده به شمیران، خیابان واعظی، خیابان : ـ شعبه بوعلی30
   180بوعلی، پالک 
  محمدحسن حسین خان: رئیس شعبه

  22644215:    فاکس22244758ـ9: تلفن
   299، پالک 3و  2خیابان پاسداران، بین گلستان :  شعبه پاسداران-31

  بهروز بحرینی : رئیس شعبه
  22589166: تلفن 

  خیابان پامنار، نبش خیابان مشیر خلوت :  شعبه پامنار-32
  احمد کولیوند: رئیس شعبه

  33970022:  فاکس33951177: تلفن
خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان تجریش، پالک :  شعبه پروفسور حسابی-33
2/1837   

  نامور یعقوب : رئیس شعبه
  22713126:  فاکس22711634:تلفن 

خیابان تهرانپارس، نرسیده به فلکه دوم، نبش خیابان :  شعبه تهرانپارس-34
   124، پالک 162

  سیدمرتضی فاطمی حسینی: رئیس شعبه
   77703507: تلفن 

                  203خیابان شهید بهشتی، چهاراه تختی، پالک : ـ شعبه چهارراه تختی35
  محمدمهدی حاجوی: عبهرئیس ش

  88757202:   فاکس88747744ـ88740965: تلفن
   3/2خیابان چیذر، میدان ندا، پالک :  شعبه چیذر -36

  حسن پورسلیمی: رئیس شعبه
  22232140:  فاکس 22677290: تلفن 

   471خیابان حافظ، باالتر از تقاطع جمهوری، پالک:  شعبه حافظ شمالی-37
  داود کاظمی: رئیس شعبه

  66723395:  فاکس 66760888: لفن ت



      

                                                                                                                          
          

١١٤ 

خیابان هدایت، میدان هدایت، خیابان شهید کماسایی، پالک :  شعبه دروس-38
71/6   

  منوچهر قفقازی: رئیس شعبه
  22593047: تلفن 

   4خیابان ولیعصر، اول خیابان دکتر فاطمی، پالک :  شعبه دکتر فاطمی-39
  حسین اسماعیل لوئی: رئیس شعبه

   88911277:  فاکس88924144:تلفن 
      1/387خیابان کالهدوز، مقابل شیبانی، پالک : ـ شعبه دولت40

  حسین ثقفی: رئیس شعبه
      22567565ـ22567595:تلفن 

خیابان دیباجی جنوبی، نبش تقاطع عرفان، پالک : ـ شعبه دیباجی جنوبی41
3/112   

  ناصر مقدادی: رئیس شعبه
  22760493:   فاکس22760488ـ92ـ22550228: تلفن
   جاده مخصوص کرج، ساختمان ساپکو 13کیلومتر :  شعبه ساپکو-42

  محمد میرزا آقایی: رئیس شعبه
  49038784:   فاکس 44903880: تلفن 

   204خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سپند، پالک :  شعبه سپهبد قرنی-43
  علیرضا پورشعبان: رئیس شعبه

  88920892:  فاکس 88898271: تلفن 
   1خیابان ستارخان، نبش خیابان تاکستان، پالک :  شعبه ستارخان-44

  مرتضی مولوی: رئیس شعبه
  66556162: تلفن 

  خیابان سعادت آباد، بعد از پل نیایش :  شعبه سعادت آباد-45
  ایوب نعمتی : رئیس شعبه

   22061415:تلفن 
  
  



      

                                                                                                                          
          

١١٥ 

، نبش خیابان سعادت آباد، باالتر از میدان کاج:  شعبه سعادت آباد شمالی-46
                     1پنجم، پالک 
  مجید گیالنی نژاد: رئیس شعبه

   22089458:   فاکس22086564ـ6: تلفن 
خیابان امیراتابک، نرسیده به استاد مطهری، پالک :  شعبه سلیمان خاطر-47
136   

  شهریاری فلودری... سیف ا: رئیس شعبه
   88323618:  فاکس 88840172: تلفن 

خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، بین : ه سیدجمال الدین اسدآبادیـ شعب48
     322میدان کالنتری و فرهنگ، پالک 

  اباذری... مسیح ا: رئیس شعبه
  88600788:   فاکس88600781ـ3: تلفن
   69خیابان شهید بهشتی، بعداز چهار اندیشه، پالک :  شعبه شهید بهشتی-49

  سلطانی ... حجت ا: رئیس شعبه
  88766504:  فاکس 88766501: فن تل

   231فلکه دوم صادقیه، ابتدای خیابان ستارخان، پالک :  شعبه صادقیه-50
  حسین وکیلی حاجی آقا : رئیس شعبه

    44244643: تلفن 
   3خیابان شهرک قدس، بلوار پونک خاور، خیابان شفق، پالک: ـ شعبه صدرا51

  ایرانمنش ... یدا: رئیس شعبه
   88689714:    فاکس88689725ـ27ـ29: تلفن

  خیابان طالقانی، نبش کوچه ملک الشعراء بهار :  شعبه طالقانی-52
  محمدحسن اویسی : رئیس شعبه

  88303026:  فاکس 88320012: تلفن 
     50خیابان شریعتی، خیابان ظفر، پالک :  شعبه ظفر-53

  انوش تغابنی: رئیس شعبه
  22909073:   فاکس 22909072: تلفن 

  



      

                                                                                                                          
          

١١٦ 

   489خیابان فردوسی، نرسیده به خیابان کوشک، پالک :  شعبه فردوسی-54
  بهرامعلی شیرخانلو : رئیس شعبه

  6674876:  فاکس 67162296: تلفن 
   440خیابان کارگر شمالی، باالتر از فاطمی، پالک :  شعبه کارگر شمالی-55

  علی کژاغند: رئیس شعبه
   88011949:  فاکس 88012257: تلفن 

   86خیابان کریم خان زند، نبش خردمند، پالک:  کریم خان زند شعبه-56
  حسین افتخاری اصلی: رئیس شعبه

  88212188:  فاکس 88324922: تلفن 
   121خیابان کوی نصر، نبش خیابان بیستم، پالک : ـ شعبه کوی نصر 57

  عزیزعلی ظفری: رئیس شعبه
  88242407: تلفن 

    29 گلشهر شماره آفریقای شمالی، بلوار: ـ شعبه گلشهر58
  موسی بهروزی: رئیس شعبه

  22020333:   فاکس22020324: تلفن 
  خیابان دکتر فاطمی، هتل بین المللی الله، طبقه همکف :  شعبه الله-59

  غالم احمدی... فرج ا: رئیس شعبه
  88970741:  فاکس 88970740: تلفن 

      140بلوارکشاورز، پالک :  شعبه لیزینگ-60
  محمد افشار: رئیس شعبه

  88982363:  فاکس88988900: تلفن 
      65بلوار کشاورز، شماره :  شعبه مرکزی -61

  محمد نوذری پور: رئیس شعبه
   88979286:   فاکس88979285: تلفن 

شهرک قدس، خیابان فرحزادی، نبش خیابان : ـ شعبه مسجد جامع قدس62
   سیف، ساختمان مجتمع کامپیوتر شهرک غرب، طبقه همکف   

  خرمندار ... اسدا: رئیس شعبه
  88574289:    فاکس88574281ـ8: تلفن



      

                                                                                                                          
          

١١٧ 

خیابان ولیعصر، خیابان مقدس اردبیلی،کوچه پسیان، : ـ شعبه مقدس اردبیلی63
  )    حکیم(نبش کوچه حیدری

  سیدمحمد شکرآبی آهاری: رئیس شعبه
  22037262:    فاکس22037263ـ22037259: تلفن

   95 مالصدرا، بعداز تقاطع شیراز، پالک خیابان:  شعبه مالصدرا-64
  ابوالفضل ذکائی: رئیس شعبه

   88042959: تلفن 
   728خیابان آزادی، نرسیده به پمپ بنزین، پالک :  شعبه میدان آزادی -65

  قدرت احدی مقدم: رئیس شعبه
  66049490:     فاکس6604007-9:  تلفن 

   53ن مادر، پالکخیابان میرداماد، میدا:  شعبه میرداماد شرقی-66
  علی اکبر بیات : رئیس شعبه

  22902245:  فاکس 22902241: تلفن 
   222خیابان ولیعصر، اول میرداماد غربی، پالک :  شعبه میرداماد غربی-67 

  محمد علی حقی: رئیس شعبه
   88882280:  فاکس88661283: تلفن 

   163، پالک  شهریور، پایین تر از میدان شهدا17خیابان : ـ هفده شهریور68
  ایرج دادگر: رئیس شعبه

  33500624:    فاکس33500626ـ7: تلفن 
   156خیابان یافت آباد، پالک  : شعبه یافت آباد-69

  علیرضا بافته چی: رئیس شعبه
  66241502:    فاکس66241503: تلفن 

  چالوس 
   شهریور، جنب سینما جهان نما 17خیابان: شعبه چالوس ـ70

   نوروز زاده عبدالحسین:رئیس شعبه
   0191ـ2222895:    فاکس0191ـ2224054ـ2224895:  تلفن

  
  



      

                                                                                                                          
          

١١٨ 

  خرم آباد
  خیابان امام خمینی، باالتر از چهارراه فرهنگ : ـ شعبه خرم آباد71

  روح الدین رضایی پور: رئیس شعبه
  0661-2214962:  فاکس 0661-2214957: تلفن
  رشت

  خیابان شهید مطهری :  شعبه رشت-72
  لی فکر آزادهع: رئیس شعبه

  0131- 3235058:  فاکس 0131-3222150: تلفن
  خیابان گلسار رشت، مجتمع تجاری مصلی :  شعبه گلسار-73

  محمد علی کنعانی: رئیس شعبه
   0131-7759892: فاکس0131-7723900:تلفن

  رفسنجان
   18خیابان امام خمینی، پالک : ـ شعبه رفسنجان74

  ی آبادیمحمدرضا صباغی رنجبر عل: رئیس شعبه
  0391-5229843:  فاکس0391-5234460: تلفن

  زاهدان
خیابان شهید بهشتی، بین خیابان امام خمینی و مصطفی : ـ شعبه زاهدان75

   22خمینی، پالک 
  هوشنگ احمدی پور: رئیس شعبه

  0541-3254487:  فاکس0541-3254483: تلفن
  زنجان 

   498برات پالک کوچه مشکی، میدان رسل، روبروی مخا: ـ شعبه زنجان 76
  کاظم سلمان مهاجر: رئیس شعبه

  0241-4268872:  فاکس 0241-4268870: تلفن
  ساری

  کیومرث دارایی: ـ شعبه ساری، خیابان فرهنگ رئیس شعبه77
  0151-3248393:  فاکس 0151-3266947: تلفن

  



      

                                                                                                                          
          

١١٩ 

  ساوه 
  خیابان انقالب، روبروی پل گذر مهدی   : ـ شعبه ساوه78

  عطائی... احسان ا: رئیس شعبه
   0255ـ2225800:   فاکس0255ـ2229501ـ2229130: تلفن

  سبزوار 
     21خیابان اسدآبادی، نبش خیابان : ـ شعبه سبزوار79

  علیرضا ریحانی: رئیس شعبه
   0571ـ2243781:   فاکس0571ـ2243777ـ78ـ80: تلفن

  سمنان 
  منصور مدنی: بلوار معلم  رئیس شعبه: ـ شعبه سمنان80
   0231ـ3345480:   فاکس0231ـ3345471ـ6: تلفن

  سنندج
  میدان آزادی، خیابان پاسداران، جنب بانک ملت : ـ شعبه سنندج81

  محمدرسول فیضی: رئیس شعبه
  0871-6628881:   فاکس0871-6628882: تلفن

  شیراز
  کاوس شمس نژاد: خیابان مالصدرا، اول قصردشت رئیس شعبه: ـ شعبه شیراز82
  0711- 6274985: کس  فا0711-6269885: تلفن
  خیابان قصردشت، سه راه عفیف آباد : ـ شعبه قصر دشت83

  مسعود معصوم: رئیس شعبه
  0711ـ6270784:   فکس0711ـ6263813ـ17: تلفن
   651 متری دوستان، پالک25بلوار معالی آباد، نبش : ـ شعبه معالی آباد84

  ناصر نعیمی : رئیس شعبه
    0711ـ6351603:   فاکس0711ـ6351518ـ19: تلفن

  
  
  
  



      

                                                                                                                          
          

١٢٠ 

  عسلویه
منطقه ویژه اقتصادی، بلوار کمربندی سابق، جنب سایت : ـ شعبه عسلویه85

  پتروشیمی 
  علی پروانه : رئیس شعبه

  0772-7323291: تلفن
  قائمشهر

  بهرامعلی درویشی نیا: خیابان بابل   رئیس شعبه: ـ شعبه قائمشهر86
   0123ـ2235603:   فاکس0123ـ2235601ـ2: تلفن

  زوینق
     100خیابان طالقانی، روبروی اداره برق، پالک : ـ شعبه قزوین 87

  سعید عطایی : رئیس شعبه
  0281-2241172:  فاکس0281-2241171: تلفن
  قم
  منصور حسینی: بلوار امین رئیس شعبه: ـ شعبه قم88
  0251-2906631:  فاکس 0251-2906630: تلفن

  کاشان
ائی، سه راه میدان فیض، اول خیابان خیابان شهید رج: ـ شعبه الهیجان89

  میرعماد
  عباس چرخچی کاشانی: رئیس شعبه

   0361ـ4466677و 88: تلفن
  کرج

  خاکباز... خیرا: بلوار طالقانی، مقابل خیابان بهار رئیس شعبه: ـ شعبه کرج90
   0261-4403026:  فاکس 0261-4403025: تلفن 

   محمد مردانی کمالی:رئیس شعبه میدان مادر : ـ شعبه میدان مادر91
   0261ـ2742429 و 30: تلفن

  
  
  



      

                                                                                                                          
          

١٢١ 

  کرمان
  بلوار جمهوری اسالمی ایران، نبش بلوار حمزه : ـ شعبه کرمان 92

  غالمرضا لک زاده: رئیس شعبه
  0341-2455502:   فاکس 0341-2446070: تلفن

  کرمانشاه
  بلوار شهید بهشتی، نرسیده به میدان بسیج : ـ شعبه کرمانشاه93

  سلیمانی... یدا: ئیس شعبه
   0831-8229944:  فاکس0831-8228844: تلفن
  کیش

  جزیره کیش، خیابان سنائی، مجتمع مرکزی بانکها : ـ شعبه کیش94
  مهدی تکاور: رئیس شعبه

  0764-4420550:  فاکس 0764-4420850: تلفن
  گرگان

  محمدتقی علی اصغر زاده: خیابان ولیعصر رئیس شعبه: ـ شعبه گرگان 95
   0171-2244766:  فاکس 0171-2253110: تلفن
  الر
  حاج سید عبدالحسین الری ... خیابان آیت ا: ـ شعبه الر96

  اسحاق کامیاب: رئیس شعبه
   0781ـ3335118:   فاکس0781ـ3337690ـ1: تلفن

  الهیجان
  بلوار امام خمینی، روبروی پارک استخر     : ـ شعبه الهیجان97

  محمود اکبری: رئیس شعبه
   0141ـ4220180:      فاکس0141ـ4220179ـ188: تلفن

  مشهد
  109خیابان احمدآباد، بین خیابان پاستور و قائم، پالک :  شعبه احمدآباد-98

  محمد شکوه سرنوازی: رئیس شعبه
  0511-8407625:  فاکس0511-8405006: تلفن

  



      

                                                                                                                          
          

١٢٢ 

   331خیابان دانشگاه، جنب هتل شیراز، پالک :  شعبه دانشگاه مشهد -99
  محمدعلی وارسته یزدی: هرئیس شعب

  0511-8414299:  فاکس0511-8449111: تلفن
  نور
  بلوار امام خمینی، روبروی پمپ بنزین : ـ شعبه نور100

  حسین اکبری: رئیس شعبه
   0122ـ6255511:    فاکس0122ـ6255151ـ6256060: تلفن

  همدان
  میدان بوعلی سینا : ـ شعبه همدان101

  نساریسید محمد صادق خوا: رئیس شعبه
   0811-8275213:  فاکس 0811-8278035: تلفن
  یزد
  1475کاشانی، جنب بیمارستان بهمن، پالک ... خیابان آیت ا: ـ شعبه یزد102

  آرشام نیکنام  : رئیس شعبه
  0351-6242993:  فاکس0351-6232559: تلفن

  
  

  


