
  
 

   

                                                          
 هیأت مدیرهگزارش             

 به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام      

 92/29/2921مالی منتهی به سالعملکرد برای             

 





 )سهامی عام( بانک آینده 

 و وضع عمومی شرکت گزارش فعالیت 

 2931اسفند  92سال مالی منتهی به برای 

 

 84 از 2 

 

 

 اطالعات گزیده
 

 تجدید ارائه شده        

  3129  3121  3121 

       الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:
 777.721.022  717،722،363  220.317.777  درآمد خالص

 73.633.431  3،322،302  71.134.161  درآمدهای غیرعملیاتی

 7.022.314  2،472،062  167.113  پس از کسر مالیات – سود خالص

 1،300،236  47،432،300  7.306.227  های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت
           ریال(: در پایان دوره )مبالغ به میلیون ب( اطالعات وضعیت مالی

 440.117.267  120،161،302  7.737.127.236  هاجمع دارایی

 437.177.236  117،773،723  7.723.223.332  هاجمع بدهی

 6.000.000  71.000.000  71.000.000  ثبت شده سرمایه

 2.010.033  72،412،774  76.321.662  جمع حقوق صاحبان سهام

         ج( نرخ بازده )درصد(:
 %0.23  %0،31  %0،7  هانرخ بازده دارایی

 %72.22  %71،44  % 3.42  ویژه( )ارزش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

        د( اطالعات مربوط به هر سهم:
 6.000.000.000  71.000.000.000  71.000.000.000  تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 ریال –سود واقعی هر سهم 
 *ریال –سود نقدی هر سهم 

 33 
3.3 

 741 
770 

 731.3 
1 

 7.733  7،223  7.740  ریال –ارزش دفتری هر سهم 

        ( سایر اطالعات :ه
 3.224  3.742  3.763  )پایان سال( نفر –تعداد کارکنان 

 
 

در مجمرع عمرومی عرادی    هرای مرالی   ، پرس از تصرویب صرورت   7321سرال مرالی    مربرو  بره   * سودنقدی هرر سرهم  
 باشد.صاحبان سهام، مطابق با قوانین حاکم، قابل اعمال می
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 84 از 3 

 

 
 ت مدیرهأپیام هی

 
 سهامداران گرامی؛

 

رت بانک آینده، مطابق با های گذاریها و هدفچشم اندازها، اولویت بندی رویکردها، ره     هایسیاس رادمقاومتی ب ری اقتص  کل
بنیررران برررودن و برررودن، دانشگرایی، مردمی زایررری، بروندرونحوزه در پنرررج  ،های کلی نظامعنوان یکررری از سیاسرررت

ره عدالت رودن  طلبان آینده  در این راستا، بانک تدوین واجرایی شده است. ،ملی سازی اقتصادمستحکم لزوم، با نظرداشت به ب
 توسررعهو پیشرررو، اقدامات مرثری را در  گرازا، برون درون تحقق یک اقتصررادمولد، با اسررتعانت از درگاه خداوند متعال، برای

  .نموده است در صنایع مختلف ایفا اقتصادی توجیه دارای هایحطرو  وتأمین مالی صنایع متوسرط و کوچک اقتصادی
در سررطآ آحاد جامعه، از سررهم قابل توجهی  منابعهای اجرایی بانک آینده برای توزیع مناسررب در برنامه« محوری عدالت»

رایف مربو                  برخوردار می فای و با ای کداری،  بان جاری  یات  نه در عمل جدا که این مهم ضرررمن پیگیری م به  باشرررد؛                
 صورت پذیرفته است.« مبانی مسئولیت اجتماعی»

ساعدت اثربخش در فرآیند  از دیگر توانمندی شکل پولی  »های اجرایی بانک آینده، م س « ساماندهی بازار غیر مت ت؛ که بوده ا
بار افضررل ی تعاونی اعتهاها و تعیین تکلیف قریب به اکثریت سرردردهها وبدهیاین مهم با ایفای مسررئولیت مدیریت دارایی
 توس)در حال تصفیه( صورت پذیرفته است.

ته از انتظاراتی که برخاسررو برآورده نمودن  انسررانی فنی و شررایسررته توانشررامل  ،های داخلیتکیه بر ررفیتاین توفیق با 
 بوده است، حاصل گردیده است.های مطلوب های مبتنی بر اطالعات صحیآ و سیاستتحلیل

، در «حاکمیت شررررکتی»ه بانک آینده در ادامه روند مثبت گفته شرررده و با توجه به الزامات مربو  به مبانی لذا، هیأت مدیر
  حقوق و هادارایی بازدهی نرخ افزایش طریق از سهامداران،  مربو  به ارزش پایدار برای خلق سودآوری  و جهت درآمدزایی

 و خواهد داد:را همواره مدنظر قرار داده  زیرسهام چهار محور  صاحبان
  های اقتصادی مولد.اقتصادی با تأمین مالی هدفمند بنگاه رشد پایدار به دستیابی -7
 متوسط. و کوچک هایشرکت برای خصوصبه خرد، مالی تأمین طریق از مولد اشتغال ایجاد -2
 ها.بحران از ناشی هایآسیب برابر در پذیرآسیب اقشار از حمایت -3
 ها.زیرساخت در گذاریسرمایه هایطرح از حمایت -3

  یسازحداقل و گذاریسرمایه هایهزینه کاهش به منظور تمهیدات الزم توسط نهادهای نظارتی، نمودن فراهم در این مسیر،
 باشد.های پولی و مالی منتج به تسریع در پیشبرد موارد فوق میهای مترتب بر فعالیتانواع ریسک

نفعان گیری از درگاه خداوند متعال و معاضرردت وهمراهی مسررتمر نهادهای نظارتی و جملگی ذی امید بر آن اسررت، با یاری
ا شاهد دستیابی به اقتصادی مولد، پوی محترم، به خصوص سهامداران گرامی،  ضمن برآورده نمودن تمامی نتایج مورد انتظار، 

 و با ثبات باشیم.
 

 

 با احترام                                                                                                                         

 هیأت مدیره                                                                                                                                             
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 شرکتکلیاتی درباره 

 

 تاریخچه

سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  یقانون برنامه 26بانک آینده ) شرکت سهامی عام( به استناد ماده   

و سایر  7312روردین ف 27و ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیردولتی مصوب  7312فروردین 71سالمی ایران مصوب ا

، از ادغام بانک تات، تعاونی اعتباری صالحین 7322فروردین 22می مرسسین، مورخ و به موجب مجمع عمو مقررات مربو 

،تحت 7322مرداد71خراسان و تعاونی توسعه اعتباری آتی به موجب دستور شورای محترم پول و اعتبار تأسیس؛ و در تاریخ 

جوز فعالیت بانک به شماره ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مثبت شرکت ، در اداره332324ماره ش

در  07/03/23 از تاریخ بانک آیندهو صادر گردیده؛  ،از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران 21/72/7323 تاریخ در 332733/23

ان شهید بخارست(، خیاب)در تهران، خیابان شهید احمد قصیر ،های فرابورس قرار گرفته است. مرکز اصلی بانکشرکت فهرست

 .می باشد 7، شماره پانزدهم(احمدیان )

وری چند منظوره، افزایش مستمر بهره نهاد مالیالملل، حرکت در جهت تشکیل گسترش بانکداری مجازی، بانکداری بین    

الت شده محصومهندسی فرآیندها و کاهش قیمت تمامها قیت، تخصص و تعلق سازمانی آنهای انسانی و قدرت خالسرمایه

های آفرینی مستمر و در حد اعال برای تمام گروهطور کلی ارزشها، و بهزمان با افزایش کیفیت آنیان، همو خدمات برای مشتر

 باشد.میهای بنیادی تأسیس این بانک نفع بانک، از استراتژیذی

ازها، در نی رقبا به اینتر از گویی مرثرتر و سریعها و پاسخآنآفرینی برای مشتریان، تشخیص نیازهای آشکار و پنهان ارزش

ک بان اصول پذیرفته شده مرسسان و مدیرانمین حقوق سهامداران و تحقق راهبردهای کالن کشوری، از جمله راستای تأ

 آینده است.

طآ ای و تخصصی بانکداری، در سبانک آینده، کوشش خواهد نمود؛ در قالب یک بانک تجاری پایبند به اصول و اخالق حرفه

ی هاارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در طول یک دوره برنامه ریزی شده، در جمع بانکجهانی و در داخل کشور، در چ

 تراز اول کشور قرار گیرد.

 سرمایه و ترکیب سهامداران

سهم، به ارزش اسمی  6.000.000.000تعداد  ،شامل)ریال  (میلیونهشت ) 6.000.000 مبلغ ، سیسأسرمایه شرکت در بدو ت

 ریال (میلیونشانزده ) 71.000.000به شرح زیر به مبلغ  ،مرحله یکطی  ،7324در سال  که ؛بوده ریال( 7.000هر سهم 

 افزایش یافته است. ، ریال(7.000سهم، به ارزش اسمی هر سهم 71.000.000.000تعداد  ،)شامل

 تغییرات سرمایه شرکت

 همحل افزایش سرمای سرمایه جدید )میلیون ریال( درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 آورده نقدی 71.000.000 % 700 77/77/7324

 



 )سهامی عام( بانک آینده 

 و وضع عمومی شرکت گزارش فعالیت 

 2931اسفند  92سال مالی منتهی به برای 

 

 84 از 5 

 

 

و 22/72/7321در پایان سال مالی منتهی به  ،سهام شرکت (% 7یک درصد )سهامداران دارای مالکیت بیش از  ،همچنین

 به شرح جدول زیر است: ،یید گزارشأتاریخ ت

 د گزارشو  تاریخ تایی3129سهامدار عمده شرکت در پایان سال  بیست

 نام سهامدار ردیف
 تایید گزارشتاریخ  92/39/3129

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 %4691 160.763146111 %4691 160.763146111 پروژه هاي صنعتی ایران 1

 %0611 011,111,111 %0611 011,111,111 شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا 0

 %0611 011,111,111 %0611 011,111,111 داناشرکت مدیریت سرمایه آساي  3

 %0611 011,111,111 %0611 011,111,111 شرکت بيمه رازي 7

 %0611 011,111,111 %0611 011,111,111 شرکت توسعه سرمایه پارميس 0

 %0611 01161116111 %0611 01161116111 اسماعيل مداحی .

 %0611 01161116111 %0611 01161116111 خشایار ضياء ظریفی 4

 %3640 11,111,111. %3640 11,111,111. مهرآوران آتيه البرز 0

 %3610 79960116111 %3610 79960116111 شرکت راه سازان تالش معدن 9

 %0607 70364106700 %0607 70364106700  مين آتيه کارکنان بانك آیندهأشرکت ت 11

 %0601 71161116111 %0601 71161116111 ایلخانی اسمعيلی 11

 %0601 71161116111 %0601 71161116111 زینت تجارت آریاشرکت  10

 %0601 71161116111 %0601 71161116111 حسن عدلخواه 13

 %0601 71161116111 %0601 71161116111 محسن غرات 17

 %0601 711,111,111 %0601 711,111,111 ریه نيکوکارييخ موسسه بنياد 10

 %0674 39061116111 %0674 39061116111 جرئيانی جعفر کریمی .1

 %0674 39061116111 %0674 39061116111 حسين کریمی جرئيانی 14

 %0610 33361116111 %0610 33361116111 نوید آذرمگين 10

 %0610 33361116111 %0610 33361116111 کيوان رادور زنگنه 19

 %0610 33361116111 %0610 33361116111 ن رسول صنعتیابحامد  01

 %92417 224.2241114.11 %92417 224.2241114.11 جمع
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 ساختار سازمانی بانک
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 وضعیت شعب بانک

 

 شرح
درمناطق آزاد و  در سرزمین اصلی

 اقتصادیویژه 
 جمع

 جمع هاشهرستان تهران

 100 0 .10 00 111 تعداد شعب فعال

 ر سطح استانهاوضعيت شعب بانك  براساس پراکندگی د

 شعب فعال نام استان شعب فعال نام استان

 0 فارس 1 اردبيل

 0 قزوین . اصفهان

 0 قم 7 البرز

 1 کردستان 1 ایالم

 1 کرمان 0 آذربایجان شرقی

 0 کرمانشاه 0 آذربایجان غربی

 1 کهگلویه و بویر احمد 0 بوشهر

 3 گلستان 111 تهران

 3 گيالن 1 چهارمحال و بختياري

 0 لرستان 1 خراسان جنوبی

 0 مازندران 17 خراسان رضوي

 1 مرکزي 1 خراسان شمالی

 0 مناطق آزاد 9 خوزستان

 1 هرمزگان 1 زنجان

 0 همدان 1 سمنان

 1 یزد 1 سيستان و بلوچستان

 211 جمع

 

 یافته است. شعبه, افزایش017الزم به توضيح است؛ در زمان تهيه این گزارش, تعداد شعب فعال بانك, به 
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعیت معامالت و قیمت سهام
بررا نمرراد  هرا و مرسسررات اعتبراری  بانررکدر برورس اوراق بهررادار تهرران در گررروه    ،07/03/7323 شررکت در ترراریخ 

 مورد معامله قرار گرفته است. 02/03/7323درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ  وآیند

 :باشدمیبه شرح  ،سال اخیر 3طی  ،ت سهام شرکتوضعی

 پایان سال مالی          

سال مالی منتهی 

 به

تعداد سهام  

 معامله شده

ارزش سهام  

 معامله شده

تعداد روزهای  

 باز بودن نماد      

تعداد روزهایی  

که نماد معامله 

 شده است

قیمت   ارزش بازار 

 سهم

 سرمایه 

 میلیون ریال  ریال  میلیون ریال      ریال میلیارد    

22/72/7323  216،217،367  322  712  744  6،623،000  7،703  6،000،000 

30/72/7324  323،707،204  332  232  223  71،171،000  7،707  71،000،000 

22/72/7321  33.706.312  40  727  11  ،00076،472  7،741  71،000،000 

 
 

 در صنعتجایگاه شرکت 

فرروش صرنعت مرذکور در     رشرد کنرد.  فعالیرت مری   هرای خصوصری  هرا، در بخرش بانرک   بانرک در صرنعت  شرکت 

هرای فعرال در ایرن    در برین شررکت  ، 7321در سرال   بانرک آینرده  . باشرد درصرد مری  22 سال جاری نسبت به سرال قبرل  

در رده  بره سرال قبرل،   درصرد نسربت    11، برا رشرد   میلیرون ریرال   316.322.223برا حجرم فرروش معرادل مبلرغ      ،صنعت

 سهم فروش محصوالت مختلف این شرکت از کل بازار داخلی به شرح زیر است: ،قرار دارد. همچنین اول

 

 13/39/3121سال مالی منتهی به     92/39/3129سال مالی منتهی به   

 زار داخلیاز با شرکتسهم  داخلی کل بازار   از بازار داخلی شرکتسهم  داخلی کل بازار  نوع محصول

  درصد  میلیون ریال  میلیون ریال   درصد  ریالمیلیون  میلیون ریال  

بالغ بر   تسهیالت
3.000.000.000 

بالغ بر    % 22  613.432.377 
3.700.000.000 

 321.032.361  71 %  
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 محیط حقوقی شرکت

 عبارتند از: بانکمهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت 

 بانکی صادره از سوی شورای محترم پول واعتبار کشور. -پولیقوانین  .7

 های ابالغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران.بخشنامه ها ودستورالعمل .2

 های ابالغی از سوی سازمان بورس واوراق بهادار.بخشنامه ها ودستورالعمل .3

 قانون تجارت. .3

 های مستقیم و سایر قوانین مالیاتی مرتبط.قانون مالیات .4

 یر قوانین مرتبط باالدستی.و سا

 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

 بانک هایسپردهوضعیت 

 .آورده شده است زیر،در جدول ، 7321بانک در پایان سال مالی های سدردهترکیب و جمع کل   
. 

 (ریال ون)مبالغ به ميلي 

 شرح
 منابع پایان سال

139. 

 منابع پایان سال

1390 

 4,170,040 1761306109 دیداري و مشابههاي دهسپر

 1,000,409 064106143 مشابه و هاي پس اندازسپرده

 01,441.,3.3 00961406910 هاي کوتاه مدت ریالیسپرده

 09,400.,.30 3969016171. هاي بلند مدت ریالیسپرده

 070,..1,1 9146111 سایر

 922،191،291 72249224212 بانکیهای سپردهجمع کل 

 14،911.،24 .44.7.421 جمع کل منابع بین بانکی

 924،271،979 .712412.412 هاسپردهجمع کل 
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  بانک به تفکیک نوع سپرده هایسپردهتحلیل 

ن را نشا 7321مدت( در مقطع زمانی پایان سال مالی مدت و بلندها )کوتاهبع به تفکیک نوع سدردهنمودارهای زیر، وضعیت منا

 دهد.می

 

 به شعب سپردهسرانه 

ن ها است. هر چه ایای اصلی تحلیل بهره وری شعب بانک، یکی از شاخص ههاسدردهتحلیل سرانه شعب بانک بر حسب 

 نسبت از نظر قدر مطلق بیشتر باشد، نشان دهنده عملکرد خوب یک شعبه در تجهیز منابع است.

 دهد. و روند رو به رشد آن را نشان می مقاطع زمانی مختلفبه تعداد شعب در  هاسدردهسرانه  ،جدول زیر

 ریال( ون)مبالغ به ميلي

 به  شعب سپردهسرانه  تعداد شعبه تاریخ

 417.4922. 211 2472پایان سال 

 9..،411،. 221 2471پایان سال 
 

 

 

 

 

هسدرده های دیداری و مشاب
7/43%

سدرده های پس انداز و مشابه
0/22%

کوتاه مدت
26/74%

بلند مدت
12/44%

سایر
0/70%

بین بانکی
0/36%

سدرده های دیداری و مشابه سدرده های پس انداز و مشابه کوتاه مدت بلند مدت سایر بین بانکی
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  بانک به نیروی انسانی سپردهسرانه  

 ا میزان منابع تجهیز شده توسط هر یک از منابع انسانی به تفکیک کل بانک و منابعبهره وری منابع انسانی در شبکه بانکی، ب

 انسانی شعب آن، سنجیده می شود.

      به تعداد نیروی انسانی کل بانک و شعب قابل مشاهده می باشد.ها سدردهدر جدول زیر سرانه  

 ریال( ون)مبالغ به ميلي                                                                                                                           

 هاسپردهجمع  تاریخ
تعداد نیروی 

 انسانی شعب

کل نیروی انسانی 

 بانک

به  سپردهسرانه 

نیروی انسانی 

 شعب

سرانه منابع به 

 کل نیروی انسانی

 1174227 4114222 .4421 14421 .712412.412 2472پایان سال 

 111،712 1924114 4،217 14241 924،271،979 2471پایان سال 

 

 

 هاتعداد سپرده 

 باشد.عدد می 3.314.167، 22/72/7321های بانک در مقطع زمانی تعداد سدرده

 

 سرانه تعداد سپرده به شعب 

 باشد.می قابل مشاهده ، 7321و  7324های طع زمانی پایان سالادر مق سرانه تعداد سدرده به شعب ،در جدول زیر 

 

 تعداد شعبه تعداد سپرده تاریخ
سرانه تعداد سپرده به 

 شعبه

 .14491 211 4.214912. 2472پایان سال 

 22.،12 221 .4،141،92 2471پایان سال 
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 وضعیت مصارف بانک

 د.دهرا نشان می 7321سال پایان در ،)ریالی(، عملکرد اعتباری بانکجدول زیر
 

 شرح
2472 

 ریال میلیون

 47160.161.0 مدنی مشارکت اعطایی تسهيالت

 160406301 مضاربه اعطایی تسهيالت

 060136007 جعاله اعطایی تسهيالت

 .16037603 الحسنه قرض اعطایی وام

 03361706190 اقساطی فروش اعطایی تسهيالت

 076700 تمليك شرط به اجاره اعطایی تسهيالت

 160796109 مرابحه

 .0.1677 خرید دین

 067106710 ها نامه ضمانت بابت بدهکاران

 06300 اعتباري هايکارت بابت بدهکاران

 061006009 اسنادي اعتبارات بابت بدهکاران

 71244244211 جمع تسهیالت جاری

 361046417 تسهيالت گذشته سررسيد مطالبات

 460936079 تسهيالت معوق مطالبات

 1.6.9060.7 تسهيالت الوصول مشکوك مطالبات

 94219..194 جمع تسهیالت غیر جاری

 2422441224211 جمع ناخالص تسهیالت

 (0064346.00) ذخيره مطالبات مشکوك الوصول

 (11060136903) هاي آیندهسود سال

 (410) سود و کارمزد معوق

 (476.10) وجوه دریافتی بابت مضاربه

 (.16001697) حساب مشترك مشارکت مدنی

 19.41414422 خالص تسهیالت اعطایی
 

ل بانک را تشکیل          ی از درآمدهای مشاع و به تبع آن درآمدهای کااعطای تسهیالت، بخش عمدهدرآمدهای حاصل از 
 دهد.می
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 خالصه ترازنامه بانک آینده

 

 شرح
17/21/2472 42/21/2471 

 صد به کلدر میلیون ریال درصد به کل میلیون ریال

 ها:دارایی

 % 1610 09.,1,104 % 1611 161316037 نقد موجودي

 %1,19 1,000,1.1 % 1603 0609061.1 اعتباري موسسات و هابانك از مطالبات

و مطالبات از اشخاص  اعطایی تسهيالت

 غير دولتی
04760306311 4.6.1 % 79.,139,304 .0,47% 

 %0,00 14,991,010 % 16.3 461036000 بهاداردر سهام و سایر اوراق  گذاري سرمایه

 %1,10 ..34,3. % 1610 163.96094 هاي فرعی و وابستهمطالبات از شرکت

 %0,00 0,031,700. % 6.1. 4063906107 دریافتنیهاي حساب سایر

 %.1,0 00.,11,139 % 1619 1067306.97 مشهود ثابت هايدارایی

 %1,13 991,900 % 1611 161076179 نامشهود هايدارایی

 %11,30 .00,1.4,74 % 9670 11460016307 سپرده قانونی

 %17,07 74.,110,110 % 0610 0061116033 هادارایی سایر

 %222 972،212،427 % 222 242.242724141 هاجمع دارایی
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 شرح

17/21/2472 42/21/2471 

 میلیون ریال
درصد به 

 کل
 میلیون ریال

درصد به 

 کل

 ها :بدهی

 %93,. 07,011,300 % 14671 0..19064.06 ها و سایر مؤسسات اعتباريبدهی به بانك

 %1,00 9,913,000 % 1600 146.036130 هاي مشتریانسپرده

 %1,04 173,.0,11 % 1630 36.046979 هاذخایر و سایر بدهی

و تعهدات بازنشستگی ذخيره مزایاي پایان خدمت 

 کارکنان
..76900 161. % 704,0.9 1,1.% 

 1 1 1 1 سود سهام پرداختنی

 %09,11 413,490,010 %49610 91060016.40 دارهاي سرمایه گذاري مدتسپرده

های و حقوق صاحبان سپرده هاجمع بدهی

 سرمایه گذاری
24214417444.7 71447 % 992،22.،27. 79،11% 

 حقوق صاحبان سهام:

 %0,10 111,111,.1 % 1671 1.61116111 سرمایه

 %1,19 400,0.0 % 1614 0006100 اندوخته قانونی

 %.1,3 0,079,003 % 1617 1604064.1 انباشتهسود 

 %1.،1 27،191،221 % 2422 2144794117 حقوق صاحبان سهام

 %222 972،212،427 % 222 242.242724141 ها و حقوق صاحبان سهامبدهی
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 دهخالصه عملکرد بانک آین

  
                                                              

 ارقام به ميليون ریال

  

 شرح

2472 2471 

 جمع غیر مشاع مشاع
درصد 

 تغییر
 جمع

 110,997,043 % 1.619 .1196.416.1 106097 1196.006400 گذاريدرآمد تسهيالت اعطایی و سپرده

 000,301 % 010674 460006401 460006401 - کارمزد دریافتی

 7,799,310 % .0.969 .1.6.70640 .1.6.70640 - سایر درآمدها

 00,013,009 % 77603 4.67916909 - 4.67916909 هاخالص سود)زیان( سرمایه گذاري

 .1.،222،217 % 42492 11244224222 1.412.4.42 27242.24212 جمع کل درآمدها

 (111,499,1.3) % 14600 (11061036030) - (11061036030) هادهکسر می شود : هزینه سود سپر

 (711,010) % 73634 (0096901) (0096901) - هزینه کارمزد

 (4,103,090) %.7067 (1167416.09) (1167416.09) - هزینه مطالبات مشکوك الوصول

 (010,101,.) % 7611. (116.4161.3) (116.4161.3) - هزینه اداري و عمومی

 (73,041,004) % 00630 (.496771614) (.496771614) - هزینه هاي مالی

 (049,330) % 10640 (3036001) (3036001) - هزینه استهالك

 (21.،211،229) % 41412 (12742974449) (2224.724277) (22142144141) جمع کل هزینه ها

 0,010,100 % -.4060 016447. سود قبل از کسر ماليات

 - - - می شود : مالياتکسر 

 0,010,100 % -.4060 016447. سود خالص

 1116111,.1 - 1.61116111 تعداد سهام )ميليون سهم(

 104 % -.4060 73 ( بانك ریالEPSسود هر سهم )
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 نسبت های مالی

 

 2471 2472 شاخص نسبتها

 نسبت کفایت سرمایه

 3691 1610 درصد *کفایت سرمایه

 0,70 16.1 درصد هاان سهام به کل دارائیحقوق صاحب

 00,37 74603 نسبت تسهيالت اعطایی به حقوق صاحبان سهام

 74,.3 01610 نسبت ها به حقوق صاحبان سهامسپرده

 .91,0 016.1 درصد هاها به کل دارائیل سپردهک نسبت نقدینگی

 0,04 0603 درصد *تسهيالت به کل تسهيالت اعطایی*م.م ذخيره  هاکيفيت دارائی

 هاي شاخص

 بهره وري

 .000690 0096119 ميليون ریال ها به کارکنانسپرده

 1046107 0..0476 ميليون ریال تسهيالت اعطایی به کارکنان

 .001609 3006041 ميليون ریال سرانه دارایی

هاي ریسك نسبت

 اعتباري

 .367 0631 درصد NPLنسبت 

 00644 00607 درصد NPLCنسبت 

هاي ریسك نسبت

 نقدینگی

 99611 90674 درصد هاي غير دیداري به کل سپرده هانسبت سپرده

 9,31. 03610 درصد منابعتسهيالت اعطایی به کل 

 0,47. 4.6.1 درصد هاتسهيالت اعطایی به کل دارائی

 90,00 01690 درصد هاها به کل بدهینسبت مجموع سپرده

 3/3معادل  ج.ا.ایران، سرمایه سال جاری طبق محاسبات پیشین بانک مرکزی سه با محاسبات سال گذشته، نسبت کفایتبه منظور امکان مقای *
 د.درصد می باش

 .خالص تسهیالت قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول**

 های بهره وری: نسبت
د؛ نشان دهنده میزان بهره وری  نیروی انسانی های سرانه محاسبه و بررسی می شونها  که به شکل نسبتاین گروه از شاخص

ذب ان را در ایجاد درآمد، جبه کار گرفته شده در ستاد و شعب بانک است. بدین ترتیب، می توان اثر بخشی هر یک از کارکن

ست انی اسدهنده کیفیت نیروی انها نشاناین شاخصبه عبارت دیگر، ها سنجید. و تولید منابع برای تحصیل داراییها سدرده

 اند.که در بانک به کار گماشته شده
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 42/21/2471 17/21/2472 شاخص شرح
 .000690 0096119 ميليون ریال ها به کارکنانسپرده

 1046107 0..0476 ميليون ریال تسهيالت اعطایی به کارکنان

 .001609 3006041 ميليون ریال سرانه دارایی

 

 های ریسک اعتباری:نسبت

های دارای روهگ تسهیالت اعطایی بانک در بندیهبا طبق ،ها استگیری کیفیت داراییکه رویکرد اصلی آنها اندازه ،هاتاین نسب

ازه چه اندتا  ،سیاست اعتباری در بانک باشد که؛و نشان از این می؛ دهدنشان می را عدم بازپرداخت ریسکف؛ درجات مختل

ضمن  ،ج.ا.ایرانمرکزی محترم های نظارتی بانک لب چارچوبدر قا صحیآ اعتباردهیبا اتخاذ سیاست منطقی اتخاذ شده است. 

سهیالت شدن ت غیرجاریتوان درصد متناسب و قابل تحملی از ریسک می، نه افراطیااجتناب از برخورد متهورانه یا محافظه کار

 .نمودبرای بانک تعریف  را

 

 42/21/2471 17/21/2472 شاخص شرح

 .367 0631 درصد NPLنسبت 

 00644 00607 درصد NPLCنسبت 

 

 

  های ریسک نقدینگی:نسبت
ن گروه اد توازن میا. ایجها استسهم آنها از ساختار بدهی ها وقالب سدرده نابع درهای این گروه بیانگر میزان ماندگاری منسبت

یر ی تمام شده پول در بانک تأثدیگر بر  بهاهای دیداری و غیردیداری از سویی بر سیاست سرمایه در گردش و از سوی سدرده

 گذارد.می

 

 42/21/2471 17/21/2472 شاخص شرح
 9,31. 03610 درصد منابعتسهيالت اعطایی به کل نسبت 

 99611 90674 درصد هاهاي غير دیداري به کل سپردهپردهنسبت س

 90,00 01690 درصد هاها به کل بدهینسبت مجموع سپرده
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 سرمایه : نسبت کفایت
ورد نوان یک شاخص کلیدی معه ب ،چنین مطابق دانش مالیو هم ج.ا.ایراننسبت کفایت سرمایه طبق مقررات بانک مرکزی 

اعتباری  ها و مرسساتباشد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط الزم برای حفظ سالمت نظام بانکی است و بانکتوجه می

ای خود ههای خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارائیبرای تضمین ثبات و پایداری فعالیت

                گذاران وسدرده غیر منتظره و نیز حمایت ازهای ن نسبت حمایت بانک در برابر زیانبرقرار نمایند. کارکرد اصلی ای

 . باشددگان میاعتبار دهن

        های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصدبه مجموع دارائی م سرمایه پایهحاصل تقسیاز ، نسبت کفایت سرمایه

 .آیدبه دست می

میلیون  2.722.210.307، مبلغ 7321در پایان سال مالی ، آینده های موزون شده به ریسک بانکداراییالزم به توضیآ است؛ 

 باشد.ریال می

 باشد:می زیربه شرح جدول  ،7321در پایان سال  ،بانکنظارتی کفایت سرمایه و سرمایه نسبت 

 

 شرح
2472 2471 

 میلیون ریال میلیون ریال

 :(2سرمایه الیه)                                       

 111,111,.1 111,111,.1 سرمایه پرداخت شده

 0,079,003 1604064.1 انباشته (زیان) و سود

 400,0.0 0006100 اندوخته قانونی

 27،191،221 2144794117  ( قبل از تعدیالت2الیه ) جمع سرمایه

 (2شود: تعدیالت نظارتی سرمایه الیه )کسر می               

 - (161076170)  هاي نامشهوددارایی

 - (61116111.) گذاري در واحدهاي تابعه غيرمالیبهاي تمام شده سرمایه

 - (9421.42.1) (2جمع تعدیالت نظارتی سرمایه الیه)

 2741914221 2241.441.2 (2جمع سرمایه الیه)

 (:1سرمایه الیه)                                       

هاي درصد دارایی 1600عام حداکثر تا  ذخيره مطالبات مشکوك الوصول

 موزون شده به ریسك

14633.6040 0603.6071 

 1414241.2 2241.441.2 ((2یه)( )حداکثر معادل سرمایه ال1جمع سرمایه الیه)

 114.214412 114.194211 سرمایه نظارتی
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درصررد    7.02میلیررون ریررال،  22.361.162نسرربت کفایررت سرررمایه، بررر اسرراس سرررمایه نظررارتی جدیررد بانررک برره مبلررغ  

 دسرتورالعمل سررمایه سرال جراری طبرق      به منظور امکان مقایسره برا محاسربات سرال گذشرته، نسربت کفایرت       باشد. می

شرایان ذکرر اسرت، بانرک آینرده در نظرر دارد؛ بره منظرور          .درصرد مری باشرد    3/3معادل  ج.ا.ایران، پیشین بانک مرکزی

مرحلره و بره شررح زیرر، نسربت بره افرزایش سررمایه ترا           2اصالح ساختار مالی و بهبود نسبت کفایت سرمایه خود، طری  

 اقررردام نمایرررد. حرررال شرررده سرررهامداراناز محرررل آورده نقررردی و مطالبرررات  ،ریرررالون میلیررر 40.000.000سرررقف 

 .میلیون ریال 32.000.000تا  71.000.000، از 7321در سال  -7

 .میلیون ریال 40.000.000تا  32.000.000، از 7326در سال  -2
 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

تاندارد اسرر 76ضرروابط بنررد  قررانون تجررارت طبررق 722معررامالت موضرروع مرراده  حررداقل مرروارد افشررا در خصرروص کلیرره

 گیرد.ختیار بازرس قانونی بانک قرار میدر ا و ؛صورت پذیرفته 72حسابداری شماره 

 هبری شرکترانظام 

راهبری ) رکتیش حاکمیت بر مقوله تمرکز به نیاز، توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای از بسیاری در مالی اخیر هایبحران  

 هایجنبه یهکل به باید بانک، یک شرکتی، اصول حاکمیت صحیآ سازیپیاده منظور به. است داده افزایش ( راگروهی بنگاه

اصل  میتاه با توجه به نیز آینده بانک ارشد مدیریت راستا، این در. نماید تمرکز داخلی کنترل وریفه ویژه به این اصل،

 نموده است: ، به شرح ذیلاخلیحسابرسی د و مدیریت ریسک هایشرکتی اقدام به تشکیل کمیته حاکمیت

  :که از سوی هیأت مدیره بانک و با هدف مساعدت مستقیم به آنها در  ،ای است تخصصیکمیتهکمیته حسابرسی

ند گیری مالی، سیستم کنترل داخلی، فرآیند حسابرسی و فرآیهایشان در حیطه فرآیند گزارشامر نظارت بر مسئولیت

دود ها و حمشیو در چارچوب اختیارات، مقررات، خط گردد؛می بط اخالقی، تشکیلتطبیق با قوانین و مقررات و ضوا

حه بعد، فصجدول به شرح  اسامی اعضای این کمیته نماید.ت مدیره انجام وریفه میشده از سوی هیأورایف تعیین

 باشد:می
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 سمت نام و نام خانوادگی

 نائب رییس هیأت مدیره  مرتضی شاکری

 معاون پشتیبانی ادانمحمد علی بهز

 هامعاون سرمایه گذاری و مشارکت اسماعیل جاهدی

 مدیر امور مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی  هیدی یوسفی

 حسابرس محمد سلطانی

 

  :به  انک به منظور یاری رسانیدنکه از سوی هیأت مدیره ب ،ای است تخصصیکمیتهکمیته عالی مدیریت ریسک

و در چارچوب گردد؛ میتشکیل  که بانک در معرض آنها قرار دارد، هاییبر مدیریت مرثر ریسکها در امر نظارت آن

به اجرا ها و حدود ورایف تعیین شده از سوی هیأت مدیره بانک، اقدامات الزم را مشیاختیارات، مقررات، خط

 باشد:می زیرجدول به شرح  اسامی اعضای این کمیته .گذاردمی

 سمت گینام و نام خانواد

 عضو هیأت مدیره ناصر کریمی

 هامشارکت سرمایه گذاری و معاون اسماعیل جاهدی

 مبارزه با پولشویی مدیر امور مدیریت ریسک و هیدی یوسفی

 

 شرکت گزارش تحلیل ریسک

 تشریح ریسک های بانک

 

 ریسک اعتباری: 

 تعریف ریسک اعتباری:

که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک گیرد ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می

های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می شود. ضرر

اثر  رتوان به عنوان ضرر محتمل که دمی ریسک اعتباری را ،ترطرف قرارداد رخ دهند. به طور کلیقبل از وقوع نکول واقعی 
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 شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتشمیافتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی یک رخداد اعتباری اتفاق می

 است.  اعتباریها و موسسات یکی از مهمترین عوامل تولید ریسک در بانک ،تغییر کند. ریسک اعتباری

 :اعتباری هایمشی طخ و هاسیاست

به منظور کمک به توسعه اقتصادی کشور و در راستای توزیع و تخصیص بهینه منابع در بانک آینده و در جهت ارائه خدمات 

ا ملحوظ ب وآفرینی برای آنها ، سرعت و ارزشبا در نظر گرفتن اصول اعتماد، دقت آینده بانک ،بهتر به مشتریان اعتباری

الت شرایط اعطای تسهی ،تسهیل وصول مطالبات چنین تحقق اهداف اعتباری و متعاقباًت موضوعه و همنمودن ضوابط و مقررا

د. مفاد نمایای و حسب ضرورت اصالح میو به تمامی شبکه بانک ابالغ و به طور دوره ؛تهیه و تدوین ،را به صورت سالیانه

مدیره  تأهای بانک مرکزی ج.ا.ایران و مصوبات هیبالغیههای اعتباری حاوی سیاست گذاری اعتباری بانک حسب انامهآئین

 گردد:اشاره می مذکوربه اهم موارد  ،به شرح زیرکه باشد؛ محترم بانک آینده می

پرداخت تسهیالت به مشتریان مطابق ضوابط و مقررات اعمال شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران، با رعایت قوانین  .7

 های مترتب.ری به منظور کاهش ریسکداشت اعتباو مقررات و لحاظ نمودن به

 های مترتب.ت به منظور پوشش ریسکتعیین سیاست اخذ وثایق قابل قبول با توجه به شرایط تسهیال .2

 مقررات و با اخذ وثایق قابل قبول.های اعتباری طبق نامهصدور ضمانت .3      

 منظور اتخاذ تصمیمات اعتباری.اعتباری به های تعیین مراجع اعتباری در راستای تشکیل کمیته .3

مشخص نمودن حدود اختیارات مراجع اعتباری برای هر یک از ارکان اعتباری هنگام تصمیم در خصوص اعطای  .4

 .تسهیالت و تعهدات

 واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری 

 )کمیته ریسک )جنبه نظارتی. 

 معاونت امور اعتباری.  

 معاونت مالی.  

 امور مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی یتمدیر. 

 اداره کنترل داخلی و بازرسی. 

 مدیریت شعب تهران و شهرستان. 
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 شعب. 

 حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیالت و تعهدات

ردیده و اجرا گ تصمیمات اعتباری بانک بر اساس آرای مراجع تصویب کننده اعتبار تشکیل شده در سطوح مختلف بانک اتخاذ

ت ها و گشایش اعتبارا، صدور ضمانتنامهر بانک که در خصوص اعطای تسهیالتشوند. مراجع تصویب کننده اعتبار دمی

 نمایند، عبارتند از:گیری میاسنادی تصمیم

 ربط.کمیته اعتبارات شعبه به ریاست رئیس شعبه و در غیاب وی معاون شعبه ذی -الف

 ریت شعب مناطق به ریاست مدیر شعب منطقه.کمیته اعتبارات مدی -ب

 کمیته اعتبارات به ریاست معاون امور اعتباری بانک. -ج

 کمیته عالی اعتبارات به ریاست مدیرعامل بانک. -د

 .هیأت مدیره بانک -ه

ایجاد  وحدود اختیارات مراجع تصویب اعتبار در بانک، متفاوت بوده و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص درخواست تسهیالت 

شعب  ،ای است که سقف مبلغ تسهیالت و تعهدات در حدود اختیارات آن کمیته باشد. لذاتعهدات برای مشتریان، با کمیته

ای هابط و مقررات و دستورالعملمشتریان از هر حیث، با رعایت ضو اعتباریهای اند؛ پس از تشکیل و تکمیل پروندهمورف

شعبه مطرح، و در صورتی که میزان تسهیالت و تعهدات بیش از حدود اختیارات تفویضی  بانک، مراتب را در کمیته اعتبارات

 به شعب باشد؛ پیشنهاد را به کمیته اعتباری مدیریت شعب مناطق ارجاع نمایند. 

  های کاهش ریسک اعتباریروش

کمیته  "مدیریت ریسک اعتباریاصول "با بیشترین انطباق با رهنمود را های کاهش ریسک اعتباری در بانک آینده رویه 

 ماید.نهایی سهم به سزایی در کاهش ریسک اعتباری ایفا میبندی نمود. چنین رویهدسته زیر،توان در طبقات مینظارتی بازل، 

 ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری .3

 ر الیانه مورد بازنگری قراهای اعتباری بانک را به صورت سها و خط مشیت مدیره بانک آینده سیاستأهی

  نماید.داده و به کل بانک ابالغ می

 ت مدیره را در قالبأهای اعتباری تعیین شده از سوی هیها و خط مشیمدیریت ارشد بانک آینده سیاست 

 نماید.های اعتباری تشریآ میها و دستورالعملبخشنامه
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 مدیر امور مدیریت ریسک آینده از طریق  های بانکریسک اعتباری موجود در کلیه محصوالت و فعالیت

های بانک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ریسک اعتباری کلیه محصوالت و فعالیت و مبارزه با پولشویی

یریت شناسایی و مدربط بانک مورد کلیه واحدهای ذی جدید بانک نیز در کمیته طراحی محصول متشکل از

 گیرد.قرار می

 فرآیند مناسب اعتباردهیاقدام تحت یک  .9

 ا هاعطای تسهیالت و تعهدات در بانک آینده بر اساس معیارهای مناسب و تعریف شده که در قالب بخشنامه

 پذیرد.های اعتباری مختلف به همکاران بانک ابالغ گردیده است صورت میو دستورالعمل

 ن اعتباری خود وضع نموده است.آینده حدود اعتباری مشخص برای واحدهای صف، ستاد و مشتریا بانک 

  بانک آینده در قالب آیین نامه اعطای تسهیالت، فرآیند اعطای اعتبار را کامالً به طور یکسان برای اعتبارات

 جدید و برای تجدید اعتبارات تشریآ نموده است.

 حفظ یک روش مناسب مدیریت، ارزیابی و مراقبت از اعتبارات .1

 دیریت افزار مبانکداری متمرکز، سامانه دفتر کل، سامانه نظارت اعتباری و نرم بانک آینده از طریق سامانه

 ردازد.پهای اعتباری مترتب میبه بررسی سیستمی پرتفوی اعتباری در قبال کلیه ریسک ،ریسک

 ری ها و عملیات اعتبابانک آینده و اداره نظارت بر طرح مدیریت امور مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی

ی ان اعتباربه بررسی سیستمی وضعیت اعتباری فردی مشتری ،ر قالب گزارشات مدیریت حدود خودد

بندی، به صورت داخلی قالب سیستم رتبه رشتریان اعتباری)حقیقی و حقوقی( دپردازد؛ و بر این اساس، ممی

 شوند.بندی میرتبه

 ازنامه، در کلیه اقالم باال و پایین خط ترافزار مدیریت ریسک بانک آینده وریفه تحلیل ریسک اعتباری نرم

 ترکیب پرتفوی اعتباری و ریسک تمرکز اعتباری را بر عهده دارد.

 های از جنبهیی با بررسی دقیق تسهیالت و تعهدات اعطا ،سامانه نظارت اعتباری در سطآ بانک آینده

ابی و ارزی زمینه ،اص مرتبطاشختسهیالت و تعهدات اعطا شده به مشتریان ذینفع واحد و  :مانند ،مختلف

 سازد. می فراهمکنترل دقیق ریسک اعتباری در بانک آینده را 
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 های کافی بر ریسک اعتباریحصول اطمینان از وجود کنترل. 1

دیره و ت مأای به هیفرآیند مدیریت ریسک اعتباری به صورت سیستمی ارزیابی و گزارش آن به صورت دوره 

 د.گردمی ارائهمدیریت ارشد 

 فرآیند اعتبارسنجی مشتریان

بندی ایران(، سامانه فرایند اعتبارسنجی متقاضیان در بانک آینده از طریق سامانه سنجش اعتبار)منتصب به شرکت مشاوره رتبه

 .سازی شده است، انجام می پذیرداستعالم چک و بدهی و سامانه نظارت اعتباری که در سطآ بانک پیاده

در سطآ بانک ابالغ شده و همکاران از طریق سامانه اینترانت بانک  های مربو دستورالعمل ار:الف( سامانه سنجش اعتب

و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور که در اختیار کلیه شعب قرار گرفته و با استفاده از نام و شماره ملی مشتری حقیقی و 

آمار استعالم، گزارش پایه، گزارش  :را که شاملی مربو  هاشده و گزارشسیستم وارد نام و شماره ثبت مشتری حقوقی 

 ، یک نسخه آن را در پرونده؛ و ضمن بهره برداریباشد، از سامانه دریافتاستاندارد، گزارش پیشرفته و گزارش سوابق می

 .دننمایمشتری نگهداری می

 و ایجاد تعهدات از طریق سامانه داخلیشعب بانک آینده ملزم هستند هنگام اعطای تسهیالت  ب( سامانه استعالم بدهی:

 ای برای اخذ استعالم چک و بدهی از بانک مرکزی ج.ا.ایران(، اقدام به اخذ استعالم نمایند. فرانام)سامانه

گردآوری اطالعاتی جامع از  ،نفعان آنهادر این سامانه ضمن شناسایی مشتریان بانک و ذی ج(سامانه نظارت اعتباری:

پذیرد. اطالعات مندرج در این سامانه مشتمل بر اطالعات مالی و وضعیت بدهی مشتریان صورت می مشتریان اعتباری

افزارهای باشد. با تجمیع اطالعات این سامانه وضعیت اعتباری و به طور خاص امتیاز اعتباری مشتریان با استفاده از نرممی

 گردد.پرتفوی اعتباری لحاظ می و در محاسبات مربو  به ؛آماری، ریاضی و هوش مصنوعی محاسبه

 در بانک آینده هنگام اعطای تسهیالت، شعب د(اعتبارسنجی مشتریان در شعب از طریق شرکت سنجش امید آینده:

توانند از طریق کارشناسان شرکت سنجش امید آینده نسبت به ارزیابی اعتباری مشتری متقاضی تسهیالت اقدام نمایند. می

 د.نمایهای مشتری و میزان بدهی وی در سیستم بانکی اقدام به ارزیابی مشتری میاراییکارشناس پس از بررسی د
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 ریسک نقدینگی

یسک ر" :شامل ،شود. ریسک نقدینگی در دو حالتناشی میش عدم توانایی بانک در انجام تعهداتاز ریسک نقدینگی، 

 باشد.قابل تعریف می "ریسک نقدینگی تأمین مالی"و  "نقدشوندگی دارایی

مت شود که معامله با قیشود، زمانی راهر میریسک نقدشوندگی دارایی که با نام ریسک نقدینگی بازار هم شناخته می

ها ای داراییهبینی شده قابل انجام نباشد )به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی(. این ریسک در بین گونهپیش

ارند و های عمیقی دهای اصلی یا اوراق قرضه، بازارها مانند ارزکند. بعضی داراییتغییر می و در زمان، وابسته به شرایط بازار

 ها صادق نیست.این امر در مورد همه دارایی. اما، شونددر اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می

 ردد.گبه عدم توانایی در پرداخت تعهدات بر می شود،ریسک نقدینگی تأمین مالی، که ریسک جریان وجه نقد هم نامیده می

عضل م ،دکاران هستناخت حاشیه سود به طلباند و متعهد به پردهایی که متوازن شدهبرای پرتفو، مخصوصاً، این موضوع

داخت وجه رنیاز به پ ،اگر ذخیره وجه نقد کافی نباشد، ممکن است در شرایط سقو  ارزش بازار ،در واقع آید.به شمار می مهمی

ود که با حاشیه س ،هاشود. این چرخه ضررکه منجر به نقد کردن اجباری پرتفو در قیمت پایین می ؛نقد وجود داشته باشد

قد ریزی مناسب جریان وجه نشود. ریسک تأمین مالی با برنامهشود، گاهی به مارپیچ مرگ تعبیر میمیتعهدشده شدیدتر 

سری ک تأمینبرای  نابع مالی جدیدجریان وجه نقد، متنوع کردن و در نظر گرفتن مکنترل می شود. محدود کردن شکاف 

و به همین  ؛های مالی مختلط استنقدینگی نقش مهمی در کنترل ریسک نقدینگی دارند. ریسک نقدینگی با سایر ریسک

شود، ناگزیر دینگی مواجه میکه بانک با ریسک نقزمانی ،سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است. به عبارت دیگر ،دلیل

 ها خواهد شد.مین مالی با نرخ باالتر از مشتریان و سایر بانکبه تأ

 های مدیریت ریسک نقدینگیمشی خط و هاسیاست     

های ری، استراتژیگیساختار تصمیم :نظیر ،ت مدیره بانک در خصوص مسایلیکلی مدیریت ریسک نقدینگی توسط هیأخطو  

و  گردد؛میوین مین مالی اقتضایی تدرنامه مقابله با بحران و برنامه تأتامین مالی، حد آستانه تحمل ریسک نقدینگی، تنظیم ب

 گردد. ابالغ می ،جهت اجرا ،به مدیریت ارشد بانک هیأت مدیرههر ساله مورد بازنگری قرار گرفته و در قالب مصوبات 
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 سک نقدینگیواحدهای اجرایی مدیریت ری     

 )کمیته ریسک )جنبه نظارتی. 

 معاونت مالی. 

  هاگذاری و مشارکتمعاونت سرمایه. 

 گذاریمعاونت بانکداری سرمایه. 

  مدیریت امور مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی. 

 روش سنجش ریسک نقدینگی

در قالب تسهیالت اعطایی  ،شده که عموماًمین مالی ، تأهای کوتاه مدتدر نظام بانکداری ایران بیشتر منابع از محل سدرده

مدت لندب مصارفی و ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مال ،وریفه اصلی بانک ،بنابراینگردد. می مدتبلند مصارفصرف 

دهد تا با تولید صورت افزار مدیریت ریسک بانک به کاربر این امکان را مینرم ،بخش مدیریت ریسک نقدینگیدر است. 

قدینگی ساختار یافته )نردبان سررسیدها(، به بررسی شکاف بین جریان وجوه نقد ورودی و خروجی در سطآ کل بانک، استان ن

ها را از وضعیت نقدینگی آن ،چرا که ؛استر و یا شعبه بدردازد. شکاف نقدینگی برای مدیران ارشد بانک از اهمیت ویژه برخوردا

دهد تا در صورت نیاز به منابع نقد ها مطلع ساخته و به آنها این فرصت را میهای آندروزهای آتی بر اساس سررسید قراردا

 بتوانند با سرعت و هزینه معقول منابع الزم را فراهم آورند.

افزار مدیریت ریسک، به مطالعه رفتاری مشتریان و تحلیل شکاف رفتاری نرم ،در قسمت دیگری از بخش ریسک نقدینگی

یان و در تربر اساس مطالعه رفتار مش ،بانک قدینگی آتیپیش بینی مشخصی از وضعیت ن، در واقع، نوع تحلیل. این پردازدمی

های زیر مجموعه بخش مدیریت ریسک نقدینگی، مدل درآمد بهره خالص باشد. یکی از مدلنظر گرفتن فروضی خاص می

ا ههای حساس نسبت به نرخ بهره و همچنین درآمدها و بدهیثیر تغییرات نرخ بهره را بر داراییتوان تأ، میاست. در این مدل

 سنجید.ای ناشی از این تغییرات را های بهرهو هزینه

 ،نمایدیم سعی ،دهد؛ دیدگاه نسبتیکه دیدگاه جریان نقد کمیته نظارت بانکی بال را پوشش می ،های فوقعالوه بر روش

های نقدینگی متداولی نظیر نسبت نسبت ،. در این بخشتحلیل قرار دهد مورد مالی موقعیت تعیین جهترا مالی  هاینسبت
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مدت وتاههای کیالت بلندمدت به سدردهها و تسههای نقد به کل داراییها، دارایی، موجودی نقد به سدردهمنابعتسهیالت به 

 گردد.محاسبه میاست؛ ی نموده معرف،  IIIهای جدیدی که کمیته نظارت بانکی بال در دستورالعمل بال و نسبت

را با دو هدف  "نسبت منابع مالی پایدار"و  "نسبت پوشش نقدینگی"های جدید به نام نسبتِ دو ،کمیته نظارت بانکی بال

ت سریع ارتقای قابلیت بازگش ،. هدف از معرفی نسبت پوشش نقدینگیه استاما در نهایت مکمل یکدیگر معرفی نمود ،مجزا

ارتقای  ،IIIهدف از معرفی نسبت منابع مالی پایدار در بال  ،مدت است. همچنینقدینگی در کوتاهبانک به شرایط نرمال ن

 یکسال ،تر است. بازه زمانی تعریف شده برای این نسبتمدتقابلیت بازگشت به شرایط نرمال نقدینگی در طول یک بازه بلند

 باشد.می

 سازوکارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی

به صورت هفتگی، ماهیانه و فصلی در  مطرح گردید؛های سنجش ریسک نقدینگی که در بخش قبل از مدلنتایج حاصل 

دهی بانک و بی کمیته عالی مدیریت ریسک و کمیته دارای :شامل ،ت مدیرهمجموعه هیأ های زیراختیار مدیریت ارشد و کمیته

 معاونتربط اعم از شعبه، ورایف واحدهای ذی ،سب موردح، های الزمتا پس از پایش آنها و تصویب کنترل ؛گیردقرار می

 و ... را تشریآ نمایند. مدیریت امور مدیریت ریسک و مبارزه با پولشوییمالی، معاونت بانکداری الکترونیکی، 

  ریسک بازار   

 تعریف ریسک بازار 

به واسطه تغییر در قیمت دارایی،  ،سرمایهاحتمال خطر مربو  به عدم قطعیت درآمد سبدهای معامالتی بانک در بازار پول و 

قی و شود. اشخاص حقیدر بازار میها، موجب نوسانات قیمت داراییکه  ؛باشدنرخ بهره، نرخ ارز، نوسانات و نقدینگی بازار می

های با پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن، طال و سایر دارایی :مانند ،های مختلفهای خود را به صورتحقوقی، دارایی

ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند و این نوسانات قیمتی مداوم، عامل اصلی کنند. تمام این داراییارزش نگهداری می

قش اشد، به همراه ریسک اعتباری نبایجاد ریسک بازار هستند. ریسک بازار که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک می

های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریسک مالی که در دو دهه اخیر در کنند. بحرانا میها ایفرا در اکثر ورشکستگی مهمی
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اند، لزوم مدیریت یکدارچه و کمی ریسک مالی با تمرکز بر ریسک بازار و ریسک قاطع مختلف در سطآ جهان روی دادهم

 اند.اعتباری را بیش از پیش مطرح ساخته

ریسک بازدهی سهام، ریسک نرخ بهره و ریسک بازار  توان به ریسک نرخ ارز،میبازار  های زیر مجموعه ریسکریسک از

  کاال اشاره نمود.

 واحدهای اجرایی مدیریت ریسک بازار 

 )کمیته ریسک )جنبه نظارتی. 

 .معاونت مالی 

 هامعاونت تامین سرمایه گذاری و مشارکت. 

 گذاریمعاونت بانکداری سرمایه. 

  مبارزه با پولشوییمدیریت امور مدیریت ریسک و. 

 روش سنجش ریسک بازار 

  Value at Riskشرکت جی پی مورگان مبتنی بر روش  RISKMETRICSدر بانک آینده، برای ارزیابی ریسک بازار، مدل 

گیرد. در این روش، بیشترین زیان احتمالی بانک در سبد سهام در جهت ارزیابی وضعیت ارزی بانک، مورد استفاده قرار می

 دهد. ر یا وضعیت ارزی مورد نظر خود را در بازه های زمانی آینده مورد گزارش قرار میاختیا

 ریسک عملیاتی

 تعریف ریسک عملیاتی

ها و یستمس ،محاسبه ریسکِ ضررِ مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از نامناسب بودن و ناکارآمد بودن فرآیندهای داخلی، افراد

کل احتمال ایجاد مش ،دیگر، ریسک عملیاتی عبارت است از اتی می گویند. به عبارتریسک عملیهمچنین حوادث خارجی را 

های کامدیوتری، سوء استفاده و تقلب در اسناد بانکی، سرقت های بانک، همچون ایجاد نقص در سیستمدر عملیات و فعالیت

 ها، خطاهای عمدی و غیرعمدی انسانی.و اختالس، اختالل در تسویه حساب
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 شامل مراحل زیر است: ،یسک عملیاتیمدیریت ر

 های کامدیوتری و کنترل و نظارت بر آنها.. ارتقای سیستم7

 ها.. ارتقای سیستم کنترل داخلی بانک2

 . آموزش کارکنان.3

 های الزم متناسب با پیچیدگی امور.. بکارگیری تخصص3

  واحدهای اجرایی مدیریت ریسک عملیاتی

 ی(کمیته عالی ریسک )جنبه نظارت. 

 معاونت مالی.  

 معاونت تامین منابع و سرمایه گذاری. 

 معاونت اجرایی و نظارت. 

 معاونت پشتیبانی. 

 نت سرمایه انسانی و توسعه مدیریتومعا. 

 معاونت بانکداری الکترونیکی. 

 مبارزه با پولشویی مدیریت امور ریسک و.  

 تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی

مان، بدون . سازانجام شده باشدهای الزم نسبت به آن انجامد مگر آنکه کنترلچ فعالیتی در سازمان به توفیق نمیانجام هی

 .تواند از منابع خود به درستی استفاده کندهای خود موفق نبوده و نمیموریتأکنترل در تحقق م وجود یک سیستم موثر

است به شدت از خطاهای عمدی و سهوی انسانی تاثیر پذیرد، خود را از بانک آینده نیز به عنوان یک نهاد مالی که ممکن 

 نماید.این قاعده مستثنی ندانسته و به همین منظور با ایجاد واحدهای نظارتی متفاوت بر فعالیت نیروی انسانی خود نظارت می

بانک آینده به عمل آورده و نقا  ضعف  هایی را از شعببازرسی ،به طور ادواری، رل داخلی و بازرسی در بانک آیندهاداره کنت

 نماید.جود را به ایشان گوشزد میو مشکالت مو
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 off-site نظارتی ،بانک آینده مبارزه با پولشوییامور ریسک و  مدیریتریسک محور در  از سوی دیگر، با ایجاد واحد نظارتِ

مورد بررسی  شعب های همکارانور برخط کلیه فعالیتافزار سماب به طکه با استفاده از نرم ؛بر شعب بانک میسر گردیده است

با اعمال محدودیت بر روی سطآ دسترسی کاربران به ، شود. همچنینوک از ایشان سوال میموارد مشک قرار گرفته و در

 یابد.های مترتب تا حد امکان کاهش میامکان وقوع ریسک ،بانکمتمرکز سیستم 

 تمهیدات مقابله با بحران

ها ن بحراناگر ای ،زیرا باشد؛، ضروری میتوانند هنگام مواجهه با بحران مثمر ثمر واقع گرددر مورد تمهیداتی که میاندیشیدن د

ر برای سازمان گردد. به همین جهت، ناپذیهایی را منجر شوند که باعث صدمات جبرانممکن است زیان ،نادیده گرفته شوند

ران برای گیری، همکاکمک به مدیران برای تصمیم جهتها ها و رویهایجاد پروتکلبه منظور  ،کمیته عالی امنیت بانک آینده

های زیر را در دستور کار خود قرار داده شدن انتظارات هنگام مقابله با بحران، گام هالعمل و مشتریان به جهت برآوردعکس

 است:

کره سرازمان ممکرن اسرت برا       ،های برالقو هر ای از سرناریوها بررای نمرایش دامنره وسریعی از شررایط بحرران       . مجموعه7

کره در طرول فرآینرد شناسرایی      باشرد، مری هرای اصرلی   این سناریوها برر پایره ریسرک    گردد.طراحی می شود،مواجه  آنها

 دست آمده است.ه ریسک عملیاتی ب

 گردد.بررسی می ،ها اعمال نمودتوان هنگام مواجهه با بحران یا ترکیبی از بحرانهایی که میای از پاسخ. مجموعه2

 .شوددهد، گزینش میها تطبیق میها را برای مقابله با بحران. طرحی که بهترین پاسخ3

ل تشررکی ،نماید و یک تیم پاسررخگویی مرکزیای طراحی شررده از دسررتوراتی که پاسررخی متمرکز را فراهم می . زنجیره3

 گردد.می

 گردد.ایجاد می ،در طول بحران ،مودن پاسخهای فعال از پیش تعیین شده، برای هماهنگ ن. پروتکل4

 گردد.تشکیل می ،یابی به افرادبرای دست ،های ارتباطی. کانال1

 گردد.د، شناسایی مینکه باید پشتیبانی شو . منابعی1

 گردد.ریزی میطرح، های پاسخها و روشبررسی پروتکل سازی شده برایهای شبیه. تمرین6

 ؟تا سواالتی مانند: چه مواردی خوب پیش رفته ؛پذیردوسیله تیم پاسخ به بحران انجام میه ب ،حران. برنامه منظم پس از ب2

ها و منابع پشتیبانی آن الزم است؟ پاسخ هایی آموخته شد؟ چه تغییراتی برای سازمان، رویهچه موارد ضعیف بود؟ چه درس

 داده شود.
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 روش سنجش ریسک عملیاتی

      هررایی تهیرره و در اختیررار شررعب بانررک قرررار  ملیرراتی در سررطآ بانررک آینررده پرسشررنامه برره منظررور ارزیررابی ریسررک ع 

بره طرور هفتگری، ماهانره      ،هرا گردنرد. ایرن پرسشرنامه   توسط کراربران ارشرد تکمیرل مری     ،صورت ادواری که به ،گیردمی

 باشند.ل رویت میقاب ،ها بالفاصله پس از تکمیلو شش ماهه توسط کاربران ارشد شعب تکمیل گردیده و پاسخ

های روزانه همکاران، ساختار امنیتی شعب، فعالیت :که شامل؛ دهندهای متفاوتی را مورد بررسی قرار میها جنبهنامهپرسش

 هها پاسخ صحیآ دهند. بنامهند به این پرسشاباشد. کاربران ارشد شعب مورفنحوه برخورد همکاران با مشتری و ... می

 گردد.هیچ مشکلی نمیموجب ایشان محرمانه تلقی شده و  که پاسخ ،ه شده استایشان اطمینان داد

راج ها خواهند داشت، گزارشی کلی از نتایج استخنامهبا اتکا به اینکه کاربران همکاری مطلوب را در تکمیل پرسش ،بنابراین

 گیرد.مورد استفاده قرار می ،گردیده و برای ارزیابی شعب

نماید ارائه می ،های متفاوت ریسک عملیاتیاز جنبه ،به صورت توصیفی بوده و نمای کلی از وضعیت سازمان ،عمدتاً ،هاارزیابی

 کند.  و نقا  ضعف محرز را مشخص می

 سازوکارهای کنترل و پایش ریسک عملیاتی

  کمیلای تبه صورت دوره باشد کهیهای ادواری منامهپرسش نهما، یکی از ابزارهای نظارتی ریسک عملیاتی در بانک آینده

 گردد.می

 های هفتگی، ماهانه و شررش ماهه ریسررک عملیاتی، از جوانب زیر به بررسرری رویدادهای اتفاق افتاده در شررعبنامهپرسررش

 پردازند:می

 های بانکتخطی از دستورالعمل. 

 عوامل خارجی.  

 های بانکقطعی سیستم. 

 اشتباهات رخ داده از سوی همکاران شعب. 

 شعب از واحدهای ستادی ارزیابی. 
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 آنها رسد احتمال وقوعوقایعی که به نظر می ،باشد. در واقعهای روزانه همکاران میمربو  به فعالیت ،های هفتگینامهپرسش

و موارد نادر به  ؛مواردی که احتمال آنها در حد متوسط است حداقل به صورت ماهانه باال باشد، حداقل به صورت هفتگی؛

 هه مورد پرسش واقع شده است. صورت شش ما

یتی، های مربو  به مسائل امنچک لیست امنیتی شعبه نیز سعی گردیده است تا کلیه کاستیی نامهدر خصوص پرسش

 نامه به قرار زیر است:های فناوری اطالعات گزارش گردد. موارد مورد پوشش در این پرسشساختتجهیزات و زیر

 های هشدار دهندهسیستم. 

 ن مدار بستهدوربی. 

  دستگاهATM. 

 مسائل ایمنی محیطی. 

 حریق تجهیزات اطفاء. 

ا به هنمایند. پاسخاقدام به پاسخگویی به سواالت می ،همکاران شعب بانک آینده به صورت محرمانه و با خاطری آسوده

 هایز نظر شاخصها در کنترل و پایش وضعیت شعب انامهصورت تجمیعی گردآوری شده و نتایج بدست آمده از پرسش

ه این آید و بیدست مه های کلی سازمان بگردد. دلیل این امر، بینشی است که از فعالیتریسک عملیاتی بسیار موثر واقع می

 . بردبهره  ،مربو  ربط در هموارسازی مشکالتِتوان از واحد ذیمی ،ترتیب

گونه که قبالً هم مطرح شد؛ واحد ، همانر سطآ شعبهای صورت پذیرفته توسط همکاران دبه منظور بررسی دقیق فعالیت

ا مورد بررسی قرار داده و موارد مشکوک ر را هاکه به شکل برخط فعالیت گردید؛در بانک آینده تشکیل نظارت ریسک محور، 

داره کنترل اهای حضوری نیز توسط باشند، پایشها که عمدتاً به صورت غیرحضوری مینمایند. در کنار این کنترلگزارش می

با حضور در شعب، پس از بررسی  ،پذیرد. همکاران اداره کنترل داخلی و بازرسیداخلی و بازرسی بانک آینده صورت می

 نمایند.م را به همکاران گوشزد میموارد مشکوک را مورد بررسی قرار داده و نکات الز ،هاپرونده
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 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

 لیت اجتماعی تدوین استراتژی مسئو

 ، ریشه در باور ما برایحیات سازمانی خود بدان تکیه کردهعنوان تاروپود های رفتاری و عملکردی که بانک آینده بهارزش

، با هدف جامه عمل پوشاندن به این باور، بانک آینده مشارکت 7321ای بالنده، امیدوار و رو به رشد دارد. در سال داشتن جامعه

 پیش برده است. ،«آموزش»و «فرهنگ و هنر»،«سالمت»خود در جامعه را در سه زمینه و حضور فعاالنه 

 

 سالمت.  2

 ساخت خانه بهداشت 3-3

دردی با ، بانک آینده، ضمن عرض تسلیت و ابراز هم7321در پی وقوع زلزله دلخراش در مناطق غربی کشور در سال 

زله اعالم دیده در این زلوطنان عزیز آسیبشتیبانی و یاری رساندن به همبازماندگان این فاجعه انسانی، آمادگی خود را برای پ

ها و مراکز خدماتی و بهداشتی در این حادثه، بانک آینده در دیدن ساختمان. به دنبال وقوع این ضایعه دردناک و آسیبنمود

 24زده، کار ساخت و بازسازی ان زلزلهوطنراهی با همدلی و هممنظور همهای اجتماعی خویش و بهراستای ایفای مسئولیت

 خانه بهداشت در این مناطق را در دستور خود قرار داد.

های کار ساخت تمام خانه ،7321و تا اواخر خرداد ؛خانه بهداشت تکمیل گردید 76کار ساخت تعداد  ،7321تا پایان سال 

دگان زکوشد تا عالوه بر سهیم شدن در کمک به زلزله، میبهداشت به اتمام خواهد رسید. بانک آینده با این اقدام خداپسندانه

 های این عزیزان داشته باشد.آالم و رنج ترم، سهمی هر چند کوچک در کاستنمح

 کمک به ساخت بیمارستان تخصصی مهرآیین 9-3

و تمدید مدت بانک آینده در فرآیند ساخت این پروژه، همراه و کارگشا راهر شد و با اختصاص تسهیالت در دو مرحله 

رسان شد. تسریع در مراحل اخذ تسهیالت و مراحل تشکیل پرونده و همکاری بانک آینده مشارکت، در ساخت این پروژه یاری

ن . بیمارستان مهرآییه استثری در پیشبرد ساخت داشتمردر خصوص نحوه بازپرداخت تسهیالت اعطا شده، همگی نقش 

فوق تخصصی منطقه لواسانات و رودبار قصران است؛ که ساخت آن از سال  لواسانات، مجهزترین بیمارستان تخصصی و

افتتاح  ،7321آذر ماه سال 74این بیمارستان در  ؛ که در نهایت با حمایت بانک آیندهه بودآغاز، اما با مشکل مواجه شد 7362

فنی و اداری در این بیمارستان  نفر در قالب پرستاری و کادر 730پزشک متخصص به همراه  31حدود . در حال حاضر، گردید
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نفر نیز برخوردار  710مشغول خدمت هستند. نکته قابل توجه این است که این مجموعه از ررفیت افزایش نیروی شاغل تا 

 است.

 مشارکت در تجهیز بیمارستان دولتی سینا 1-3

ولیت اجتماعی نک آینده، در راستای ایفای مسئبرداری رسید. بابخش آنژیوگرافی بیمارستان سینا با مشارکت بانک آینده به بهره

این  اندازی بخش آنژیوگرافیخود در حوزه سالمت و بهداشت، با تخصیص تسهیالت مالی به بیمارستان دولتی سینا در راه

ز ، اتان سینا با اعطای لوح سداسرئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارس ،بیمارستان مشارکت نمود. در همین راستا

 مالی اختصاص یافته از سوی بانک آینده و حضور مدیرعامل بانک در مراسم افتتاح آنژیوگرافی بیمارستان قدردانی کرد. اعتبار

 اهدای خون توسط کارکنان  1-3

های زمان با نهم مرداد ماه روز اهدای خون؛ جمع کثیری از مدیران، کارکنان حوزهدر راستای ترویج فرهنگ اهدای خون و هم

 عنوان نمونه، طی هماهنگیدوستانه اهدا خون مشارکت کردند. بهمرکزی و شعب بانک آینده در سراسر کشور در اقدام انسان

نفر  63به عمل آمده از سوی بانک آینده با سازمان انتقال خون ایران، تیم نماینده این سازمان در بانک حضور یافته و تعداد 

 شناخته شدند، اقدام به ها( که واجد شرایط پزشکیها و شهرستانزی )به غیر از استانداوطلب اهدای خون در ساختمان مرک

نفر اهدا  10اهدای خون کردند. بنابر گفته تیم دریافت خون سازمان انتقال خون، این آمار بیش از حد متوسط روزانه حدود 

 باشد.می

از اهمیت بسیاری برخوردار  ،و احساس مسئولیت در جامعه دلی، نوع دوستیهای مهم همعنوان یکی از شاخصاهدای خون، به

نیازمند را در کارکنان بانک آینده نشان  نوعانِاست. این اقدام، وجود روحیه ایثار و از خودگذشتگی و یاری رساندن به هم

 دهد.می

 ساخت مجموعه ورزشی شهدای شهابیه  1-3 

ه با حمایت بانک آیند ،بیه واقع در روستای شهابیه شهرستان خمین، مجموعه ورزشی چند منظوره شهدای شها7321در سال 

های های اجتماعی خود و با هدف گسترش زیرساخت، در راستای عمل به مسئولیت7321افتتاح گردید. بانک آینده در سال 

 خود قرار داد.کار  رمیل این مجموعه ورزشی را در دستوبرخوردار کشور، حمایت از تکویژه در مناطق کمورزشی، به

بال، شامل: فوت ،های ورزشی چند منظورهدارای سالن ،عنوان تنها سالن ورزشی این روستامجموعه ورزشی شهدای شهابیه، به

این مجموعه  سیسات و سرایداری است.میز، و امکاناتی نظیر: رختکن، تأ فوتسال، بسکتبال، والیبال، بدمینتون و تنیس روی

 برداری رسید. در آستانه عید سعید قربان به بهره 7321مترمربع زیربنا، در سال  7.300 ورزشی در وسعتی بالغ بر
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 فرهنگ و هنر . 9

 حمایت از برگزاری نمایشگاه موزه لوور در تهران 3-9

ماعی اجت هایمسئولیتایفای بانک آینده در راستای . احترام به فرهنگ و تمدن جهانی، ضامن آزادی و صلآ در آینده است

 حمایت  «تهران در لوور نمایشگاه» المللیبین رویداد برگزاری از ،«بانک آینده، حامی فرهنگ و تمدن جهانی»خود و با شعار 

 .آمد، در محل موزه ملی ایران، به نمایش در7321خرداد  76تا  7321اسفند  73لوور فرانسه از  اثر از آثار موزه 40بیش از کرد. 

های باستانی غرب آسیا، اروپا و ت بخش موزه لوور انتخاب شده و شامل بیش از پنجاه اثر از تمدنآثار این نمایشگاه از هش

و « اوژن دالکروا»ای از نقاشی، طراحی و چاپ سنگی از آثار هنرمندان بزرگ اروپا مانند چنین مجموعهشمال آفریقا و هم

 د.انانتخاب شده های اصلی موزه لوورها از سالنکه اغلب آن ؛است« کامی کورو»

، وزیر امور «ژان ایو لودریان»با حمایت بانک آینده و با حضور  ،7321اسفندماه سال  73نمایشگاه موزه لوور، عصر دوشنبه 

 شد.  افتتاح ایران، ملی موزه در لوور موزه رئیس ،«مارتینز لوک ژان» و فرانسه خارجه

 نمایش آثار ارزشمند موزه لوور در موزه ملی ایران برای»بر این که کید تأبا و  ؛قرائت گردید آینده در این مراسم، بیانیه بانک

ن ایران تمد»، آمده است: «المللی خواهد درخشیدعنوان یک خاطره و رویداد زرین بینهمیشه در تاالر افتخارات بانک آینده به

ی و های غنیرانی بر پایه احترام به فرهنگهای جهانی بوده و فرهنگ اصیل ااز دوران باستان، در صلآ و دوستی با تمدن

 .«دار در جهان، استوار استریشه

نهند های جهان را ارج میچون اجداد و نیاکان خویش، تمامی تمدندوست، همایرانیان اصیل و فرهنگ»افزاید: این بیانیه می

دانند. نمایش آثاری از فرهنگ و تمدن یساز توسعه و صلآ در جهان مهای مختلف را زمینهوگو میان فرهنگو امکان گفت

های جهانی با همکاری موزه لوور فرانسه و موزه ملی ایران، نشان دهنده ارتبا  عمیق و ها و تمدنایران باستان و فرهنگ

 .«ها است که از گذشته تا آینده، وجود داشته و خواهد داشتدوستانه تمدن

عنوان یک بانک خصوصی ایرانی، در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی نک آینده بهبا»کید شده است: تأچنین در این بیانیه هم

ساز تمرکز نموده و با فراهم کردن امکان آموزش و تحصیل برای کودکان ایرانی، در اندیشه های آیندهخود، همواره بر فعالیت

 .«ای است که کرامت انسانی در هر نقطه از جهان، ارج نهاده شودساختن آینده

گذرد و احترام به می« گذشته»از « آینده»، بر این باور است که مسیر «سازاندیشه آینده»این بیانیه تصریآ شده است:  در

فرهنگ و تمدن جهانی، ضامن آزادی و صلآ در آینده است. بانک آینده با این اندیشه و هدف، از نمایشگاه موزه لوور در 
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المللی امیدوار است، این رویداد فرهنگی و بین« ده، حامی فرهنگ و تمدن جهانیبانک آین»کند و با شعار تهران حمایت می

 .بتواند پل مستحکمی میان گذشته تا آینده در سراسر جهان برقرار نماید

 حمایت از برگزاری جشن خانه تئاتر 9-9

ه، در ایران، با حمایت بانک آیند پانزدهمین دوره جشن خانه تئاتر، به مناسبت بزرگداشت روز جهانی تئاتر و روز ملی تئاتر

: چونهایی همهای مختلفی از هنرهای نمایشی در قالببرگزار شد. در این دوره از جشن خانه تئاتر، بخش 7321اردیبهشت 

های تخصصی طراحان صحنه و لباس، نمایشگاه عکس از طراحان و عکاسان تئاتری و در نهایت اجراهای محیطی، سمدوزیوم

ها در محوطه بیرونی و داخلی شود؛ که همه آنهای کودکان و بزرگساالن( میای )شامل: دو بخش نمایشهاجراهای صحن

شن خانه های جداشت پنج هنرمند پیشکسوت تئاتر کشور، از جمله دیگر برنامهخانه هنرمندان به اجرا گذاشته شدند. بزرگ

 تئاتر بود.

تماعی، های اجسیس در زمنیه ایفای مسئولیترصه اقتصادی کشور، از بدو تأدر ع زمان با حضور پویای خودبانک آینده، هم

های گذاری مجموعهگام بوده است؛ چرا که معتقد است، توجه و سرمایهویژه در عرصه فرهنگ، همواره سازمانی پیشبه

 یزمان، کمک شایانهای فرهنگی و هنری کشور، به شکوفایی، قوام و رونق فرهنگ غنی کشور عزاقتصادی در زیرساخت

 توجهی خواهد کرد.

 های قهرمانحمایت از همایش چشم 1-9

بانک آینده، در راستای ایفای نقش خود در حوزه مسئولیت اجتماعی و نیز با هدف تعامل پویا و دوسویه با اقشار مختلف جامعه، 

ت پارالمدیک ریودوژانیرو برزیل در سال بینای مسابقاآوران نابینا و کم، از مدال«های قهرمانچشم»ش با شرکت در همای

 .میالدی، تقدیر کرد 2071

از سوی فدراسیون ، داشت روز عصای سفید و روز جهانی معلوالنیمناسبت گرام به، 7321 آذر ماه 73شنبه این همایش روز دو

ریالی به قهرمانان  )ده میلیون( 70 کارت هدیهبانک آینده با اهدای  .بینایان جمهوری اسالمی ایران برگزار شدنابینایان و کم

 .ها تجلیل کرداز تالش و همت بلند آندل پارالمدیک ریو، آوران روشنو مدال

 حمایت از رویدادهای مذهبی 1-9

ربال در کمقدس  و به دلیل حضور پرشور ایرانیان در این مراسم مهم مذهبی در شهرایام اربعین حسینی )ع( بانک آینده، در 

ایالم )که مسیرهای اصلی حرکت  در شعب شهرهای اهواز، کرمانشاه ووطنان عزیز به عموم مشتریان و هم کشور عراق،

 رسانی نمود. های زیارتی بودند(، خدمتکاروان
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          های . توزیع بستهنمودرضوی را اجرا مقدس های گذشته، بانک آینده طرح تکریم زائران پیاده حرم چنین، طبق روال سالهم

ای راهی و توزیع ساک دستی، در مسیرههای بین، پذیرایی در ایستگاهگانه غذاییسه هاینوبتالتحریر، تهیه و توزیع لوازم

 ربط، برایهای ذیها و ارگانکه شهروندان بانک آینده در کنار سایر سازمانبودند  منتهی به شهر مشهد، از جمله خدماتی

 د.ننمودارائه  گرامیمیزبانی زائرین 

 آموزش . 1

 آموزیحمایت از تیم رباتیک دانش 3-1

 2071سال  (WRO) آموزی دانشگاه تهران با حمایت بانک آینده، عازم مسابقات المدیاد جهانی روباتیکتیم روباتیک دانش

لمدیاد جهانی اشد. در کشور کاستاریکا برگزار ، 7321در آذر ماه کشور جهان  10این دوره از مسابقات با حضور . میالدی شد

رف فکری و برطشود و هدف آن تعامل، همبرگزار می های مختلفی از کشورهای سراسر جهانهر ساله با حضور تیم ،روباتیک

ت. این حمایت مالی در راستای المللی در کنار هم، عنوان شده اسبین رویدادآموزان در یک روی دانشهای پیشکردن چالش

 میلیون ریال بوده است.  )چهارصد( 300باشد که در حدودولیت اجتماعی بانک میهای مسئیکی دیگر از رسالت

محور اصلی محیط زیست سالم، سبک زندگی  3های کالن مسئولیت اجتماعی با رویکرد انسان محور در در امتداد استراتژی

بخش اجرایی  2ر این خصوص در در حوزه سالمت و آموزش بوده است. اقدامات د 7321سالم و بدن سالم که تمرکز در سال 

 و زیرساختی صورت گرفته است.

 حمایت از دانش آموزان 9-1

 .بسته لوازم تحریر یک میلیون و هشتصد هزاراز طریق توزیع  برخوردار، ترکم آموزاندانش از حمایت

 ساخت مدرسه 1-1
 

  هایمدرسه امید آینده در استان 77ساخت و تحویل: 

o روستای آساوله -شهرستان سنندج -کردستان. 

o شهرک مهرشهر -شهر بیرجند -خراسان جنوبی. 

o شهرستان ریگان -کرمان. 

o شهر بوشهر -بوشهر. 

o شهر یاسوج -کهگیلویه و بویر احمد. 

o شهر ایالم -ایالم. 

o شهر زاهدان -سیستان و بلوچستان. 

o روستای خون سرخ -بندر عباس -هرمزگان. 
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اقدامات زیرساختی

 7یمال سداری جمع جامع سامانه. 

 ،های کسب و کاری خیریه و پاداش محوری.در مدل "راتا"سازی و اجرای سامانه تامین مالی انبوهپیاده طراحی 

  صورت  به دو زبان فارسی و انگلیسی، به 2دهی جی.آر.آیبا دستورالعمل اجرایی گزارشانتشار گزارش عملکرد پایدار

 .سالیانه

 

 های اجتماعیو حمایت هافعالیتسایراهم 

 مایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدیح (SME) در حوزه اعتبارات. 

  هزار فقره وام ازدواج 73اعطای بیش از.  

 اهدای هدایای نقدی به خانواده های شهدای آتش نشان. 

 باجه بانک با تجهیزات نابینایان. 4اندازی راه 

 های قهرمانایش چشمتقدیر از قهرمانان نابینا و کم بینای مسابقات پارالمدیک ریو در هم. 

 کمک مالی به زلزله زدگان غرب کشور و ارسال بسته های لوازم تحریر برای دانش آموزان این مناطق. 

 حمایت مالی از چهارمین جشنواره کشوری نوجوانان خوارزمی. 

  بین مشتریان بانک. ،هزار دستگاه تست قند خون 33توزیع 
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 های بانکموفقیت

 .7321د منابع در شبکه بانکی کشور در سال رشرتبه یک میزان 

 .میالدی توسط موسسه یورومانی 2076انتخاب بانک آینده به عنوان بانک برتر ایران در سال 

 .توسط موسسه یورومانی 2071انتخاب بانک آینده به عنوان بانک برتر تحول ساز خاورمیانه در سال 

 .بنکرنشریه به انتخاب میالدی  2071ان در سال ایر سالانتخاب بانک آینده به عنوان بانک 

 .، به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی ایران7321و7324شرکت پیشرو در دوسال متوالی 

 .شرکت برتر ایران، به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی ایران 400رتبه دهم در میان 

 .اب سازمان مدیریت صنعتی ایران، به انتخرتبه ششم ارزش آفرینی و تاثیر گذاری بر اقتصاد ایران

 .ترین بانک در اقتصاد ایران، از اجالس سرآمدان اقتصاد ایرانسودآورترین و پربازده

 .دریافت نشان برترین اعتماد، صداقت و امانت داری  در صنعت بانکداری، از اجالس سرآمدان اقتصاد ایران

 . 2071گواهینامه عضو اتحادیه بانکداری آسیایی 

 .2074 (ITE) ایران  تراکنش نمایشگاه تندیس و لوح یافتدر

 .2074 بانک ایران المللیبین یجشنواره سومین در تقدیر لوح و تندیس دریافت

 .در حوزه معاونت مالی iso 2007-2074نامه اخذ گواهی

 . 7324 سال در ایران مالی مدیریت ملی یجایزه بلورین تندیس اخذ

 . 2073 رانیا آزاد روبوکاپ یالمللنیب مسابقات یدوره نینهم از حمایت رنامهیتقد دریافت

 .2073 کد  موبی ایران مسابقات یدوره دومین در هوشمند ابزارهای نویسیبرنامه و پردازیایده تندیس دریافت

 . 7323 سال تبلیغات ملی یجشنواره نخستین در آینده بانک میعمو روابط افتخار دیدلم کسب

 . 7323 سال در  اطالعات فناوری و ارتباطات کیفیت ملی یجایزه یدوره چهارمین در اشتهار سطآ یتقدیرنامه دریافت

 . EFQM 7323تعالی به تعهد یگواهینامه دریافت

 . 7323 سال در ایران مالی مدیریت ملی یجایزه تقدیرنامه اخذ

 .عمومی روابط هایبرترین یجشنواره دوازدهمین در ارتباطی پژوهش یرشته در برتر عمومی روابط لوح دریافت

 . 7323 سال در اطالعات یفناور و طاتارتبا تیفیک یمل یهزیجا یدوره نیسوم در تیفیک به اهتمام سطآ نامهیگواه دریافت

 . 7323 سال در هابانک بین رجانبهچها مسابقات در بانوان والیبال تیم قهرمانی مقام کسب

 . 7323 سال در «تلفیق در سالمت» برای مالی مدیریت ی ملیجایزه خاص تندیس کسب

 . 7322 سال در رانیا یمال تیریمد یمل زهیجا برتر تجربه سیتند دریافت

 . یصنعت هایینوآور و اختراعات المللینیب ییهاتحاد یسو از الماس( )نشان IUI4002-2073 المللینیب یهنامیگواه دریافت

 .شنوا سازمان نشان دریافت

 .کیالکترون بانکداری یساالنه شیهما نیپنجم برتر محصول نده،یآ بانک «هدف سامانه»
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 .«مهیب و بانک یحوزه در یمشتر یمندتیرضا یمل یجشنواره» نینخست در «یمشتر یمندتیرضا» سیتند افتیدر

 .یعموم روابط ستاره سداس لوح دریافت

 .عملکرد یبنام بر یزیربودجه یالمللنیب کنفرانس نیشمش از «عملکرد یمبنا بر یزریبودجه بلوغ» زهیجا دریافت

 .اطالعات یفناور و ارتباطات شیهما نیهفتم از رنامهیتقد دریافت

 .Other ways موسسه جامع تیفیک تیریمد و تیفیک یجهان زیجوا و سیتند دریافت

 فنآوری و ارتباطات ملی جشنواره پنجمین در همراه تلفن های اپلیکیشن بخش در اطالعات ملی شبکه بستر بر خدمات تقدیر لوح دریافت

 .اطالعات

 .ایران حسابداری ملی همایش سیزدهمین در تندیس دریافت

 .عمومی روابط سرآمدان از تقدیر و معرفی آیین دوره چهارمین در سرآمدی زرین تندیس دریافت

 .نیمکت خوانی نمایش ملی جشنواره از حمایت تندیس دریافت

 .عمومی روابط المللی بین سمدوزیوم در گستر ارتبا  ارشد مدیر سداس لوح دریافت

 .هبیم و بانک یحوزه در مشتری مندیرضایت جشنواره نخستین در مشتری مندیرضایت تندیس دریافت

 .تبلیغات ملی جشنواره دوره نخستین از سداس لوح دریافت

 .پرداخت هاینظام و الکترونیک داریبانک ساالنه همایش پنجمین در هدف سامانه برای ویژه تندیس و تقدیر لوح دریافت

 (.EIA) اروپا نوآوری جایزه کسب

 .اطالعات فناوری و ارتباطات کیفیت ملی جایزه دوره پنجمین در ستاره دو کیفیت به اشتهار سطآ تقدیرنامه دریافت

 .الکترونیکی داریبانک یحوزه در فاوا جشنواره برگزیده
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 های توسعه منابع انسانی:فعالیت

 وضعیت نیروی انسانی بانک

های یشایستگ ی متعهد، متخصص، وفادار و مسلط به دانش روز بانکداری از جملهسرمایه انسان :از جمله ،های نامشهوددارایی

کلیدی و عامل مزیت آفرینی رقابتی بانک آینده است. در همین راستا، در فرآیند جذب، تأمین، نگهداری و آموزش و توسعه 

 .رار خواهد گرفتز پیش مورد توجه قای مبذول شده؛ و در سال آتی بیش امنابع انسانی بانک همت ویژه

 دهد.، نشران می7321، وضعریت منابع انسرانی را در مقطع پایان سال مالی جدول زیر

 

  .139سال طی وضعيت نيروي انسانی بانك
 تحصیلی مقاطع: بر اساس شاخص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ری گیجهت بوده؛ ومورد توجه  هاحوزهتمامی انسانی در  سرمایهتوسعه های مربو  به تقویت زیر ساختشایان ذکر است، 

 .باشدهای استراتژیک میهای سیستمی و نگرشبه سمت دیدگاه ،کارکنان های آموزشفعالیت

 

 «انیسازم و فردی توسعه راستای در» 2472 سال در شده اجرا هایطرح 

 .(Job Rotation) شغلی چرخش طرح تهیه .7

 توسعه و توانمندسازی مدرسان ومربیان داخلی. .2

 های مدیریتی معاونان جوان.های ارزیابی، در راستای توسعه مهارتاجرای طرح کانون .3

 نفر.77فراهم نمودن مقدمات فرآیند ادامه تحصیل همکاران، برای  .3

 نامه.هی، و کسب گواISO 70074 استاندارد استقرار .4

 اپلیکیشن قابل نصب بر روی تلفن همراه. -سازی سامانه هم آموزطراحی و پیاده .1

 تعداد مقطع تحصيلی

 431 کارشناسی ارشد و دکتري

 1911 کارشناسی

 073 کاردانی و پایين تر

 .4،21 جمع
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 های آموزش مجازی)وب آموز(.استقرار و توسعه سامانه دوره .1

 .بانک کالن هایسیاست با سوهم هاهزینه در جوییصرفه طرح اجرای .6

 آموزش کارکنان

 ،هرای تخصصری  توانمنرد کرردن همکراران در حروزه     ،و همچنرین  یکسران  کردن فرهنرگ سرازمانی، ایجراد درک   نهادینه

هررای آموزشرری، متناسررب بررا اهررداف و    دوره، در ایررن راسررتا باشررد. از رویکردهررای اساسرری در حرروزه آمرروزش مرری   

 شود.مهارتی همکاران، تدارک دیده می -های بانک و همچنین، شرح شغل و خأل دانشیاستراتژی

 گردیده است.فراهم  7321در سال ، مدیریت زمان، بستر آموزش مجازیها و با هدف کاهش هزینه همچنین،

 2472 های آموزشی برگزار شده در سالدوره

 نفر از همکاران برگزار شده است. 73.207دوره آموزشی با مخاطب قرار دادن  101تعداد  ،7321طی سال 

 

 2472و  2471های برگزارشده در سال های آموزشی و همایشمقایسه دوره

 و مقایسره آن برا آمرار سرال     7321هرای آموزشری در سرال    عمرل آمرده در آمرار برگرزاری دوره    ه با عنایت به بررسری بر  

و  ؛رشررد داشررته %26.1( برره لحرراظ تعررداد 7324برگررزاری دوره آموزشرری)در مقایسرره بررا سررال  ؛مشررخص گردیررد ،7324

هرای آموزشری نیرز برالغ برر      هرای مختلرف در دوره  کننردگان در مشراغل و پسرت   بر مبنای همین مقایسره تعرداد شررکت   

 رشد نموده است. 41.7%

 

 موزشینفر ساعت آ مجموع ساعات آموزش تعداد شركت كنندگان تعداد دوره/همایش

101 73.207 4.123 773.632 

 عنوان ردیف
تعداد 

 دوره

تعداد شركت 

 كنندگان

مجموع ساعات 

 آموزش
 نفر ساعت آموزشی

 773.162 1.211 2.036 312 7324رگزار شده در سال های بها و همایشآمار دوره 7

 773.632 4.123 73.207 101 7321های برگزار شده در سال ها و همایشآمار دوره 2

 - - %41.7 %26.1 7324نسبت به سال  7321درصد رشد سال  3
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 2472و  2471های  های برگزارشده در سالهای آموزشی و همایشای دورهنمودار مقایسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی کارکنان

همررواره اسررتراتژی و اهررداف  ،هررا و عوامررل حیرراتی موفقیررتموریررت، ارزشنررده بررا در اختیررار داشررتن بیانیرره مأبانررک آی

سررازمانی را برررای همکرراران جرراری نمرروده و براسرراس آن سررعی دارد کارکنرران را برره سررمت تحقررق آن سرروق دهررد. در 

نمایرد ترا بتوانرد رضرایت مشرتریان، سرهامداران و       از واحردها اقردام مری    گرذاری هرر یرک   ایرن راسرتا، نسربت بره هردف     

در ارزشریابی   ،زیرر ی بره شررح   کارکنان خود را از طریق نیل به آن و سرودآوری سرازمان فرراهم نمایرد. بنرابراین اقردامات      

 کارکنان خود انجام داده است:

 نظرسنجی طریق از ستادی واحدهای ارزیابی. 

 بانک سطآ در ابیارزشی مقطع سه برگزاری. 

 کارکنان ارزشیابی سامانه توسعه. 

 ارزشیابی فرایند بهبود و توسعه. 

 پروری بر اساس کانون ارزیابینظام مدیریت استعدادها و جانشین. 

 نظام پایستگی. 

 سنجش رضایت مشتریان از عملکرد کارکنان. 
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 دستاوردها:

 ریزی چرخش شغلیبرنامه.

 یتوسعه توانمندسازی سرمایه انسان.

 پرداخت مبتنی بر عملکرد.

 آموزش مجازی هایدوره برگزاری.

 استقرار نظام ارزشیابی عملکرد فردی و گروهی.

 استقرار نظام جبران خدمات عملکرد محور.

 طراحی و اجرای سازوکارهای مربو  به تشکیل و اجرای کانون ارزیابی منابع انسانی بانک.

 و روزانه و نیز غنی نمودن شغلای، موردی ایجاد انواع چرخش شغلی دوره.

  رضایت سازمانی کارکنانهای مل زیربنایی نیازها و اولویتدرصدی تعلق سازمانی پرسنل از طرح تبیین عوا 64برآورد(

 .سنجی کارکنان(

 بانکهای آینده برنامه

 چشم انداز:

 تبدیل شدن به:

 ؛کشور در خصوصی منظوره چند نهاد مالی برترین 

 ؛ وآفرینیزشار و نوآوری نماد 

 در چارچوب قانون  وکاره راه حل در خطو  متنوع کسب ئدر طراحی خدمات و محصوالت و ارا مشتریان پیشرانی

 عملیات بانکداری بدون ربا.

 موریت:مأ

 تغییر مدل کسب و کار در جهت:

 های نوین کسب و کار؛راگیر و عرصهسازی نظام بانکداری فپیاده 



 )سهامی عام( بانک آینده 
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 84 از 85 

 

 ؛المللیو اعتبار بین  الملل و کسب وجههبین ورود موثر به حوزه بانکداری 

 تقویت عوامل مزیت آفرین رقابتی؛ و چابک سازی و 

 گیری از دانش و تجربه مشتریان.گری مالی با بهرهای، متکی به واسطهورود موثرتر به بانکداری حرفه 

 هدف کلی:

 افزایش ارزش بانک با تمرکز بر تقویت ارزش افزوده اقتصادی از طریق: 

 توسعه منابع درآمدی؛ و 

 ها.مدیریت هزینه 

 رویکرد:

 توسعه مزیت رقابتی پایدار بانک از طریق:

 سازی؛بانک از طریق بهینه سازی و ساده ارتقای کارایی و اثربخشی ساختار 

 شی از تغییر فضای جدیدهای کلیدی ناموقع از فرصتبرداری بهارتقای چابکی بانک در راستای کشف و بهره 

 کار؛کسب و 

 عنوان وجه تمایز بانک؛ وت بنگاه بهپردازی، ترسیم چشم انداز و هداینوآوری مستمر در ایده 

 عنوان توانمندسازتوسعه فنآوری اطالعات و ارتباطات به. 

 سال پیش م شده در خصوص تکالیف مجمع عمومیاقدامات انجا

مررورخ  ،بان سرهام صرراح سراالنه  لعراده و ابره طرور فرروق   مجمرع عمرومی عررادی  تصرمیمات اتخراذ شررده در   برا توجره برره   

؛ و مبلررغ 22/72/7323برررای سررال مررالی  منتهرری برره  )شررش( ریررال سررود برره ازای هررر سررهم،  1 مبلررغ ،37/03/7321

 مبلررغبرره جمعرراً  ،30/72/7324برررای سررال مررالی منتهرری برره   )یکصررد و ده( ریررال سررود برره ازای هررر سررهم،    770

 تعیرین شرده،   بنردی برنامره زمران   برر اسراس   و؛ ریرال، مصروب  میلیرون  هشتصرد و پنجراه و شرش(     )یک هرزار و 7.641

برره ، 7321مهرمرراه در سررهامداران حقرروقی، سررود سررهام و  7321در شررهریور مرراه سررهامداران حقیقرری،  سررود سررهام

 گردید.واریز  ،آنهاسوی های معرفی شده از شماره حساب
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 3129سال  ت مدیره برای تقسیم سودأپیشنهاد هی

  نهادهای نظارتی و ها و مقرراتبا توجه به رعایت دسررتورالعملدر اسرراسررنامه شرررکت و  مقررات مندرجبراسرراس 

     گردد:به شرح زیر، پیشنهاد میقابل تخصیص، تقسیم سود سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، 

 

 بانك   شرح

 ریالميليون    

 016447.    خالص سود جاري

 060796003   سود انباشته سال قبل

 (1600.6111)   دسهام پرداختیسو

 (..11060)   سود خالص( %10اندوخته قانونی)

 1604064.1   سود انباشته در پایان سال

    سود قابل تخصیص:

اصالحيه قانون  91طبق ماده  .139درصد سود خالص سال  11حداقل 

 تجارت

 
 .06144 

 1.611161116111   تعدادسهام

 763   ریال()سود سهام پيشنهادي
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 بانکاطالعات تماس با    

 ،خیابان شهید احمدیان )پانزدهم(، خیابان شهید احمد قصیر )بخارست(، میدان آرژانتین، آدرس دفتر مرکزی: تهران
 7473634677 :کد پستی ،7 شماره

 64230شماره تماس: 
 www.ba23.irآدرس تارگاه اینترنتی: 
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 جدول پیوست:

 ت مدیره أاطالعات مربوط به هی

 ت مدیرهأهیی ل مربوط به مشخصات و سوابق اعضاجدو

 

 

 

 

 خانوادگینام و نام

 شخصیت )نماینده

 حقوقی(

 سمت
 تحصیالت/

 ایمدارک حرفه

های زمینه

 سوابق کاری

تاریخ عضویت 

 ت مدیرهأدر هی

میزان 

مالکیت در 

سهام 

 شرکت

عضویت 

همزمان در 

مدیره ت أهی

سایر 

 هاشرکت

عضویت قبلی 

ت مدیره أدر هی

ها سایر شرکت

 سال اخیر 1در 

 دکتری رییس هیأت مدیره قاسم بختیاری فر
های فعالیت

 بانکی
 خیر خیر 223،100 30/02/7321

 دکتری هیأت مدیره سیینائب ر مرتضی شاکری
های فعالیت

 بانکی
 بله بله 206،000 30/02/7321

 کارشناسی ارشد هیأت مدیره عضو الیهکافشین تیرداد لسکو
های فعالیت

 بانکی
 بله بله 7،032،312 30/02/7321

 کارشناسی ارشد عضو هیأت مدیره ناصر کریمی
های فعالیت

 بانکی
 بله بله 70،000 30/02/7321

 دکتری عضو هیأت مدیره و مدیرعامل جالل رسول اف
های فعالیت

 بانکی
 بله بله 72،000 30/02/7321
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