










پیام مدیر عامل

ســال ۱۳۹۵ را در حالــی پشــت سرگذاشــتیم کــه بــر اســاس اعــام بانــک مرکــزی 
ج.ا.ا، نــرخ تــورم در محــدوده تــک رقمــی و در حــد ۹ درصــد قــرار گرفتــه و 
رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه ۱2.۵ درصــد )ســال پایــه ۱۳۹0( و براســاس 
گــزارش مرکــز آمــار ایــران بــه 8.۳ درصــد )ســال پایــه ۱۳76( بالــغ گردیــد کــه 
در یــک دهــه اخیــر بــی ســابقه بــوده و ایــن نشــانه هایــی امیــدوار کننــده از آینــده 

اقتصــاد ایــران را ترســیم مــی نمایــد. 
ــزوده  ــه ارزش اف ــوط ب ــل ماحظــه ای از رشــد اقتصــادی، مرب ــه بخــش قاب البت
ــر  ــه ب ــای ظالمان ــم ه ــن تحری ــدت گرفت ــس از ش ــت. پ ــوده اس ــت ب ــش نف بخ
ــر از نصــف کاهــش  ــه کمت ــازار نفــت ب ــران در ب صنعــت نفــت کشــور، ســهم ای
ــد و  ــود، لیکــن پــس از توافــق هســته ای و اجــرای برجــام، حجــم تولی ــه ب یافت

ــک شــد.  ــش از آن نزدی ــه ســطوح پی ــت ب صــادرات نف
ــگاه هــای  ــه بن بــی شــک حمایــت هــای نظــام بانکــی در اعطــای تســهیات ب

ــر  ــاورزی  موث ــت و کش ــد صنع ــای رش ــادی، در ارتق اقتص
بــوده و رشــد ایــن بخــش هــا، رشــد اقتصــادی بــدون نفــت 
ــه ایــن ترتیــب در ســال ۱۳۹۵  را تقویــت نمــوده اســت. ب
دولــت توانســت در ســطح کان اقتصــادی هــم تــورم را  بــه 
ســطح مناســبی برســاند و هــم رشــد اقتصــادی مطلوبــی را 

)گــر چــه بــا فــروش نفــت( ایجــاد نمایــد.
 علــی رغــم خــوش بینــی فعــاالن بورســی در بــازار ســرمایه، 
ــدود  ــد ح ــا رش ــه ب ــدی در مقایس ــی ۳.7درص ــی منف بازده
ــک 2۵  ــدون ریس ــی ب ــکه، بازده ــت س ــدی قیم 20 درص
ــدی دالر  ــدود ۱0 درص ــد ح ــی و رش ــدی اوراق بده درص
)میانگیــن ســاالنه ۵.6 درصــد(، خاطــره ایــن ســال را 
بــرای فعــاالن ایــن بــازار تلــخ نمــود و صرفــا بــازار مســکن 
همبســتگی معنــی داری را بــا بــازار ســرمایه داشــته و بــا 
نــرخ حــدود منفــی ۱7 درصــد همچنــان در انتهــای جــدول 

ــرار گرفــت. ــوازی ق ــازار هــای م بازدهــی ب
امــا تحــوالت موجــود در بــازار بانکــی در ســال ۱۳۹۵ 
ــورت  ــق ص ــس از تواف ــود! پ ــده ب ــترده و پیچی ــیار گس بس
ــرخ ســپرده هــای بانکــی در  ــه در خصــوص کاهــش ن گرفت
اواخــر ســال ۱۳۹4 کــه منجــر بــه اعــام نــرخ ۱8 درصــد 
بــرای ســپرده هــای یکســاله و نــرخ ۱0 درصــد بــرای 
ســپرده های روز شــمار گردیــد و مجــددا در خــرداد مــاه 
ــا  ــق بانک ه ــورد تواف ــود بانکــی م ــرخ س ۱۳۹۵ کاهــش ن
ــاله بانکــی ۱۵  ــک س ــپرده ی ــود س ــرخ س ــت و ن ــرار گرف ق
ــن  ــت ناســالم بی درصــد اعــام شــد. لیکــن در عمــل، رقاب
بانــک هــا و موسســات اعتبــاری در جــذب ســپرده هــا 
ــه  ــد، ب ــای بانکــی گردی ــپرده ه ــرخ س ــش در ن باعــث افزای
ــا نــرخ هــای بــاالی 24  نحــوی کــه برخــی از بانــک هــا ب
درصــد اقــدام بــه جــذب ســپرده نمودنــد. ایــن رقابت ناســالم 
ــا افزایــش دارایــی هــای ســمی بانــک هــا باعــث  همــراه ب
ــا و  ــا و بدهی ه ــی ه ــادل در دارای ــدم تع ــرایط ع ــاد ش ایج
همچنیــن درآمــد هــا و هزینــه هــای بانــک هــا گردیــده اســت 

بــه طــوری کــه اکثــر بانــک هــا را در شــرایط بســیار ســخت 
ــداوم، برخــی از  ــرار داده کــه در صــورت ت ــده ای ق و پیچی

ــد داد .   ــرار خواه ــتگی ق ــتانه ورشکس ــا را در آس آنه
هــا  بانــک  )ریالــی(  ســپرده  حجــم   ۱۳۹۵ ســال  در 
بالـــــــــــغ بــر ۱2،۱40/6هــزار میلیــارد ریــال گردیــد کــه 
نســبت بــه پایــان ســال گذشــته 2۳/۹ درصــد رشــد داشــت، 
ضمــن اینکــه پایــه پولــی کشــور ۱7.2 درصــد رشــد داشــته 
ــا  ــوده ام ــل ب ــال قب ــتر از س ــد بیش ــد آن  0.۳ واح ــه رش ک
ضریــب فزآینــده )تکاثــری( پــول، رشــد ۵.۱ درصــدی 
داشــته کــه نســبت بــه ســال گذشــته رشــد آن 6.۱ واحــد 

ــت. ــوده اس ــر ب کمت
ــت بانکــداری در ســال  ــی رغــم شــرایط خــاص صنع    عل
ــک  ــوان بان ــه عن ــال ب ــن س ــار در ای ــک انص ــته ، بان گذش
اقتصــاد  اهــداف  راســتای تحقــق  متعهــد در  و  ارزشــی 
مقاومتــی، بــا تــاش جهــادی همــکاران، ضمــن رو نمایــی 
از ســند فــاز دوم طــرح تحــول بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتی، 
ــرای پیشــبرد  ــت هــای خــود ب ــی ظرفی ــا از تمام کوشــیده ت

ــد.  ــک اســتفاده نمای ــن شــده بان اهــداف تبیی
اخــذ تاییدیــه بانــک مرکــزی ج.ا.ا بــرای برگــزاری بــه موقــع 
ــالیانه، پرداخــت بیشــترین ســود  ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
نقــدی ســهام در بیــن بانــک هــای بورســی و همچنیــن 
نخســت  رتبــه  جملــه  از  دیگــر  افتخــارات  از  بســیاری 
ــی در  ــای بورس ــک ه ــن بان ــات در بی ــفافیت اطاعـــ شــــ
ســال ۱۳۹۵، بیانگــر موفقیــت بانــک در حــوزه هــای 
مختلــف مــی باشــد. هیــات مدیــره بانــک در ســال آینــده بــر 
پایــه سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتی)تولیــد و اشــتغال ( بــه 
نحــوی برنامــه ریــزی نمــوده اســت تــا ضمــن تحقــق اهــداف 
و برنامــه هــای فــاز دوم طــرح تحــول بانــک، بتوانــد در بیــن 
بانــک هــای کشــور بــه عنــوان یــک بانــک ســرآمد اســامی 

مطــرح باشــد.
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گزیده اطاعات 
گزیده نموداری 

تاریخچه 
موضوع فعالیت 

سرمایه و ترکیب سهامداران 
اعضای هیأت مدیره 

بانک انصار در گذر زمان
ساختار سازمانی 

هیأت عامل بانک 
کمیته های تخصصی 

پراکندگی جغرافیایی شعب 
محیط قانونی

ارزش های محوری، بیانیه مأموریت و چشم انداز 
تجهیز منابع انسانی



الف( اطاعات عملکرد مالی طی دوره                                          

درآمد  تسهیات، سپرده گذاری  و سرمایه گذاری ها

درآمد  ارایه خدمات

جمع درآمد ها

هزینه  های عملیاتی

هزینه های غیرعملیاتی

مالیات
سود خالص - پس از کسر مالیات

ب( اطاعات منابع و مصارف

سپرده ها 

سپرده ها )با احتساب منابع قرض الحسنه ویژه(

خالص تسهیات اعطایی

مطالبات غیر جاری-مبلغ

مطالبات غیر جاری-درصد

 ج( اطاعات وضعیت مالی در پایان دوره

 جمع دارائی ها 

جمع بدهی  ها  و حقوق صاحبان سپرده 
های سرمایه گذاری

جمع حقوق صاحبان سهام

د ( نرخ بازده )درصد(:

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام   

نرخ بازده دارائیها 

نرخ بازده درآمد

هـ( اطاعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع )میلیون سهم(

اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال

آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال

سود واقعی هر سهم - ریال

سود نقدی هر سهم - ریال *

ارزش بازار هر سهم - ریال

ارزش دفتری هر سهم - ریال

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم  - مرتبه

و( سایر اطاعات:

تعداد شعب و باجه

تعداد کارکنان -  نفر

درصد تغییرات شرح
بانک انصار

۱۳۹۵/۱2/۳0۱۳۹4/۱2/2۹
بانک انصار        گروه انصاربانک انصار     گروه انصار

۳7,۹8۵,۹8۱

۵,۱۹2,۵۹8

4۳,۱78,۵7۹

-2۹,48۱,۳۵7 

-۱۱,046,244

-

2,6۵0,۹78

 

2۳8,828,4۵4

266,۳۵0,0۱8

۱88,70۱,۵47

۱۱,4۵0,220

۵.4

 

268,۵۵4,066

2۵۳,۱70,62۳

۱۵,۳8۳,44۳

 

۱۹

۱/۱

 6/۱

۳۹0

۳۵0

26۵

۱20

2,۱7۳

۱,۵۳8

8/2

 

6۳6

۵,2۱7

4۱,462,644

76,۵۵2,46۵

۱۱8,0۱۵,۱0۹

-2۹,427,۵08

-80,0۳۹,8۵6

-40۳,7۵4

8,۱4۳,۹۹۱

 

2۳۵,۹۹2,6۱0

26۳,۵۱4,۱74

۱8۹,۱۹۳,۱۵۱

-

-

 

286,۵06,۹64

262,062,0۳۵

24,444,۹2۹

 

40.۱

۳.۳

 6/۹

-

-

8۱4

-

-

2,444

-

 

-

6,026

۳8,۱27,07۱

۳,07۳,0۳4

4۱,200,۱0۵

-۳0,۱04,844

-8,۱28,880

-278,۱4۱

2,688,240

 

202,۳۵6,6۳4

2۳۱,۹۳۳,۱6۵

۱87,746,47۳

8,۵۱6,772

4.7

 

224,800,8۹2

2۱2,۳08,427

۱2,4۹2,46۵

 

22/۱

۱/4

 6/۵

488

4۳8

۳۳6

220

2,866

۱,۵62

8/۵

 

-

۵,2۳2

۳7,۳۳4,۵۵0

4۱,۵0۹,۳80

78,84۳,۹۳0

-۳0,080,۱۱2

-4۵,۵7۹,608

-۳۳2,۳۱6

2,8۵۱,8۹4

 

202,202,7۵2

2۳۱,77۹,28۳

۱77,274,00۵

-

-

 

2۳6,6۵6,۹۳8

220,47۱,4۵۳

۱6,۱8۵,48۵

 

۱7/۵

۱/4

 ۳/6

-

-

۳۵6

-

-

2,02۳

-

 

642

۵,۹۳2

-0.4

6۹

4/8

-2/۱

۳۵/۹

-۱00

 - ۱/4

۱8

۱4.8

0/۵

۳4

 ۱۵

۱۹/۵

۱۹/2

2۳/۱

 

-۱۳/8

-22

 -۵/۹

-

-20

-20.۱

-2۱/۱

-4۵/۵

-24

-۱/۵

-4

 

-0.۹

-0.۳

۱0,0008,000

گزیده اطالعات

گزیده نموداری

   * پیشنهاد هیأت مدیره می باشد.

مبلغ میلیون ریال

نمودار شماره 2
متوسط درآمد هر شعبه ) میلیون ریال(

نمودار شماره 4 
سرانه درآمد بانک ) میلیون ریال(

نمودار شماره 6 
تعداد مشتریان بانک ) نفر(

نمودار شماره ۱
متوسط منابع هر شعبه ) میلیون ریال(

نمودار شماره ۳ 
سرانه منابع بانک ) میلیون ریال(

نمودار شماره ۵ 
تعداد کارت های صادره

64
،۱

7۵ 67
،8

۹۱

۵۱
،۵

4۹

۳4
،4

70

22
،2

22

۱۵
،۵

۵۳

۱0
،۹

۳۳

۳6
۱،

26
7

4۱
8،

78
۹

۳۱
8,

62
2

26
8,

۵6
2

۱7
4,

77
0

۱۱
6,

47
4

۹۹
,۱

۵2

۵۱
,0

۵4
۱7

,6
7۹

،2
7۵

۱۱
,۳

7۹
,7

۳۳

۱0
,6

۹۳
,۵

۳۹

۹,
۹۵

0,
۳0

0

۹,
22

0,
۱۹

۹

8,
4۹

0,
۳0

۵

7,
۵۹

0,
۱6

6

6,
۹۱

0,
4۳

2

۱4
,6

۱8
,۳

۳۳

۱2
,0

۵4
,2

۳۱

۹,
62

0,
80

7

7,
۱4

2,
0۹

4

۳,
88

4,
۳۳

2

2,
۳4

۱,
6۳

0

8،
27

7

7،
87

۵

6،
67

۳

4،
6۳

6

2،
۹7

۳

2،
۱6

0

۱،
۵6

۱

44
،۳
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بانــك انصــار در جلســه تاریــخ 6/۳۱ /۱۳88 شــورای پــول و اعتبــار 
و بــر اســاس مــاده واحــده قانــون تأســیس بانــک هــای غیــر دولتــی و 
ــخ ۱۳8۹/۳/8  ــه، طــی شــماره ۳74۵28 تاری ــررات مربوط ــایر مق س
ــت رســید  ــه ثب ــران ب ــی ته ــت شــرکت هــا و مالکیــت صنعت در اداره ثب
ــه شــماره 8۹/۵۹204 از بانــک مرکــزی  ــات بانکــی ب و مجــوز عملی
ج.ا.ا را در تاریــخ ۱۳8۹/۳/20 اخــذ نمــود. بانــک انصــار در تاریــخ 
ــری  ــطه گ ــروه واس ــران درگ ــادار ته ــورس اوراق  به 4/2۹ /۱۳۹0درب
ــا نمــاد »وانصــار«درج شــده و ســهام آن بــرای اولیــن  بــار در  مالــی ب
ــن  ــت. همچنی ــه اس ــرار گرفت ــه  ق ــورد  معامل ــخ 6 /6 /۱۳۹0 م تاری
اساســنامه بانــک انصــار در ســال ۱۳۹۳ توســط مجمــع عمومــی فــوق 
العــاده مــورد تصویــب و بــه تاییــد شــورای پــول و اعتبــار نیــز رســیده 

اســت .

تاریخچه

ــات و معامــات بانکــی،  ــه عملی براســاس مفــاد اساســنامه، فعالیــت بانــک انصــار شــامل انجــام کلی
بازرگانــی و خدماتــی اســت کــه بــه موجــب قوانیــن و مقــررات بــرای بانــک هــا مجــاز مــی باشــد. 

موضوع فعالیت
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۸۹ ۹۰

۹۱

۹۲

۹۳ ۹۴

۹۵

سرمایه و ترکیب سهامداران

 ســرمايه بانــک انصــار )شــركت ســهامی عــام( در بــدو تأســیس مبلــغ 2,000 میلیــارد ریــال بــوده  و طــی 
چهــار مرحلــه بــه شــرح نمــودار شــماره )7( بــه مبلــغ ۱0،000 میلیــارد ریــال افزایــش یافتــه اســت. 

2،000 2،000 4،000 6،000 8،000 8،000 میلیارد ریال۱0،000

نمودار شماره )7( - وضعیت تغییرات سرمایه بانک 

ــه  ــه شــرح نمای ــه گــزارش( ب ســهامداران دارای مالکیــت بیــش از یــک درصــد ســهام بانــک )در تاریــخ تهی
شــماره )۱( مــی باشــند:

شركت ارتباطات سيارايران )سهامي عام (

شركت سرمايه گذاري يمين )سهامي عام (

شركت سرمايه گذاري گنجينه شايستگان )سهامي عام (

شرکت سرمايه گذاري نگين خاتم ايرانيان )سهامی عام(

شرکت سرمايه گذاري توسعه اعتماد)سهامی عام(

شركت شهريارمهستان )سهامي عام (

موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير

شرکت سرمايه گذاري سيماي توسعه کار)سهامی خاص(

شركت سرمايه گذاري سامان مجد)سهامي خاص (

صندوق بازنشستگی صدا و سیمای ج.ا.ا

صندوق سرمایه گذاری یکم بازارگردانی آرمان

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

نمایه شماره )۱( سهامداران

تعداد سهامتعداد سهامنام سهامدار

سال ۱۳۹4سال ۱۳۹۵

جمع

درصد سهم 
از کل

۱,000,000,000

۱,000,000,000

۱,000,000,000

۱,000,000,000

8۵7,708,۳76

88۵,872,۳۱6

6۱6,48۹,022

۵00,000,000

4۹۹,۳۵2,۳0۵

2۵۹,0۵۹,408

۳06,40۱,480

2,07۵,۱۱7,0۹۳

۱0,000,000,000

۱0

۱0

۱0

۱0

8.6
8.۹

6.2

۵

۵

2.6

۳/۱

20/8

۱00

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

68۵,۱۳۵,۹۱0

708,6۵۹,8۵۳

4۹۳,۱۹۱,2۱8

400,000,000

۳۹7,8۹۵,024

-

-

2,۱۱۵,۱۱7,۹۹۵

8,000,000,000
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دکتر آیت اله ابراهیمی
 نایب رٔيیس هیٔات مدیره و مدیر عامل

محمود رهنما
رٔيیس هیٔات مدیره

اعضای هیٔات مدیره بانک
اعضای هیأت مدیره بانک به شرح زیر می باشند:

دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
 عضو هیٔات مدیره 

 سید علیرضا سعیدی مدنی
 عضو هیٔات مدیره

یحیی فروتن
عضو هیٔات مدیره  و قأيم مقام مدیر عامل
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۱۳8۹ ۱۳۹۱ ۱۳۹2

تأسیس بانک انصار

عرضه عمومی سهام 
بانک در بازار بورس 

اوراق بهادار تهران

تدوین اولین برنامه 
تحول سه ساله بانک
)۱۳۹2 - ۹4 (

شــروع تغییــرات اساســی 
اصــاح  و  ســاختار  در 
فرآینــد هــای عملیاتــی و 

بانــک  پشــتیبانی 
)APQC بر اساس مدل (

۱۳۹0

بانک انصار در گذر زمان

۱۳۹۳ ۱۳۹۵۱۳۹4

شــفافیت  اول  رتبــه  کســب 
اطــاع  و  انتشــار  ) کیفیــت 
رســانی( در بیــن بانــک هــای 

بورســی کشــور

- تدوین برنامه تحول سه ساله دوم بانک 
)۱۳۹۵ -۹7(

- کسب رتبه اول شفافیت 
) کیفیت انتشار و اطاع رسانی( در بین 

ناشران بورسی
- ایجاد دبیرخانه دائمی و همچنین

شورای عالی راهبردی اقتصاد مقاومتی

- اولین سال صدور گزارش مالی 
بانک بر اساس نمونه بانک مرکزی 

IFRS مبتنی بر
- اولین سال اجرای برنامه دوم تحول 

بانک

ـ  رعایت قوانین بانکداری اسامی 
ـ  پایبندی به مسئولیت های اجتماعی 

ـ  رعایت کامل قوانین و مقررات جاری و به ویژه پذیرش کامل هدایت های مقامات 
     ناظر بانک مرکزی و نهاد های حاکمیتی

ـ  تضمین امنیت سرمایه گذاری در بانک برای جذب سرمایه 
ـ  ظرفیت سازی و بکار گیری تمام توان بانک در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان 

ـ  تأمین مالی بازار سرمایه در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور 
ـ  بهره مندی از بازار بالقوه انواع بانکداری در راستای افزایش سهم بازار 

ـ  پیوند دادن فعالیت بانک با بازار های پول و سرمایه 
ـ  حمایت مالی از نیروهای خاق، توانمند و متعهد جامعه 

ـ  افزایش اطمینان سهامداران، بازار پول و سرمایه نسبت به بانک

بیانیه سیاست های کلی  
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کمیته جبران خدمات 
کارکنان

کمیته حسابرسی

اداره حسابرسی داخلی

کمیته عالی مطالبات 
معوق

گروه مشاوراندفتر بررسی فقهی دفتر مدیرعامل

معاونت بانکداری

اداره بانکداری خرد

اداره بانکداری ویژه

اداره امور اعتباری

اداره حسابداری کلدایره دعاوی

دایره مستقل امور 
سهام

اداره حسابداری انبار
 و دارایی ثابت

اداره راهبری و 
تلفیقی

اداره خزانه و 
مبادالت دایره قراردادها

دایره ارزیابی وثایق

اداره بانکداری کسب 
و کارهای کوچک و 

متوسط

معاونت اقتصادیمعاونت مالی معاونت برنامه ریزی 
و هدایت راهبردی اداره کل حقوقی

اداره سازمان ها 
و روش ها

اداره برنامه ریزی 
راهبردی

اداره تحقیق و 
توسعه

اداره آمار و 
اطاعات

اداره  امور شرکت ها

اداره  امور 
سرمایه گذاری

مدیریت شعب شعب مستقل
استان ها

هیأت مدیرهساختارسازمانی

کمیته عالی ریسککمیته مبارزه با پولشویی

اداره ریسک

مدیر عامل/ قائم مقام

معاونت منابع انسانی 
و آموزش

اداره آموزش

اداره منابع انسانی

اداره امور مدیران

اداره حراست اداره کل روابط عمومیاداره مبارزه با پولشویی
و تبلیغات

اداره کل بازار یابی

معاونت فناوری 
اطاعات و ارتباطات

اداره بانکداری 
الکترونیک

اداره پرداخت های 
الکترونیک

اداره شبکه

اداره سایت

اداره سخت افزار

اداره نرم افزار

اداره کاربری سیستم 
های عملیاتی

معاونت امور 
بین الملل

معاونت مهندسی و 
پشتیبانی

معاونت نظارت و 
بازرسی

اداره  عملیات ارزی 
و روابط بین الملل

اداره مهندسی و 
اماک

اداره بازرسی

اداره نظارت 
سیستمی

اداره رسیدگی به 
شکایات و تخلفات

اداره حسابداری و اداره پشتیبانی
خزانه داری ارزی
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علی رضازاده بنا
معاون فناوری اطاعات و ارتباطات

سید علیرضا سعیدی مدنی
معاون مهندسی و پشتیبانی 

صدراله چمک
معاون برنامه ریزی و هدایت راهبردی

حسن نظری  
معاون منابع انسانی و آموزش

حسین مجاهدی
معاون بانکداری

ابراهیم محمدی
 معاون نظارت و بازرسی

کاظم نراقیان
مدیرکل بازاریابی

هیأت عامل بانک در سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل می باشد:

هیٔات عامل بانک

غامرضا فتحعلی
معاون مالی

رضا صحرانورد
مدیر کل حقوقی

سید حمید خالقی
مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات

ابراهیم لطفی
مدیرکل امور مدیران

حرمت اله رضازاده
دفتر امور فقهی

محمدرضا فهمی
معاون اقتصادی

27



کمیته های تخصصی

بانــک انصــار در راســتای تحقــق برنامــه هــای راهبــردی بانــک و همچنیــن 
ــه  ــه هــای تخصصــی ب ــه ایجــاد کمیت ــت شــرکتی نســبت ب اســتقرار نظــام حاکمی

ــوده اســت : ــدام نم ــل اق ــرح ذی ش

کمیته)شورای( راهبردی
کمیتــه یــا شــورای راهبــردی بانــک بــه عنــوان اصلــی تریــن بخــش از سیســتم مدیریــت راهبــردی، فعالیــت خــود 
را همزمــان بــا اجــرای اولیــن طــرح تحــول ســه ســاله بانــک از ســال ۱۳۹2 آغــاز و بــه صــورت منظــم تاکنــون 
ــد و  ــران ارش ــل، مدی ــا حضــور مدیرعام ــک ب ــردی و کان بان ــایل راهب ــل مس ــون تحلی ــات خــود را پیرام جلس
ــوارد و  ــری در م ــم گی ــر و تصمی ــادل نظ ــث، تب ــی مباح ــور اصل ــت. مح ــوده اس ــزار نم ــگاهی برگ ــاتید دانش اس

موضوعــات عمــده راهبــردی در کلیــه ســطوح بانــک مــی باشــد.

کمیته تدوین بخش نامه ها
کمیتــه یــا کمیســیون تدویــن بخــش نامــه هــا بــا هــدف مدیریــت تطبیــق و تصویــب بخــش نامــه هــا، آیین نامه هــا، 
اباغیــه هــا و دســتورالعمل هــای اجرایــی بانــک تشــکیل گردیــده و از جملــه وظایــف و اختیــارات  آن  می تــوان 
بــه بررســی، آیین نامــه هــا، طــرح هــا، دســتورالعمل هــا، بخــش نامــه هــای پیشــنهادی، ارائــه پیشــنهادات اصاحــی 
ــه واحدهــای بانــک در چارچــوب  ــات کمیســیون ب ــاغ مصوب ــه هــا، اب ــر روی دســتورالعمل هــا و بخــش نام ب
اختیــارات مصــوب، ارجــاع دســتورالعمل هــای مصــوب بــه هیــأت مدیــره جهــت تصویــب و اخــذ بازخــورد از 

نحــوه اجــرای دســتورالعمل هــای اباغــی از ســوی مبــادی ذیربــط مــی باشــد.

کمیته جذب منابع و تبلیغات
نقــش اساســی تبلیغــات در برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبیــن ایجــاب مــی کنــد تــا بــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــای 
نویــن رســانه هــای تبلیغاتــی، کارکــرد ایــن حــوزه نــزد مخاطبین)اعــم از عــام و خــاص( تبییــن گــردد. ایــن مهــم 
در بانــک انصــار در کمیتــه منابــع و تبلیغــات صــورت مــی پذیــرد. اهــم فعالیــت هــای مــورد بحــث در ایــن کمیتــه 
شــامل ارائــه پیشــنهاد و طــرح و بررســی پروپــوزال جهــت اختصــاص بودجــه بــه طــرح هــای تبلیغاتــی، بررســی 
چگونگــی اســتفاده بهینــه از رســانه هــای تبلیغاتــی، بررســی طــرح هــای تبلیغاتــی جهــت برنــد ســازی و جــذب 
منابــع و مشــتریان، بررســی حضــور در نمایشــگاه هــای هــم ســو بــا اســتراتژی بانــک و ارایــه خدمــات مشــاوره ای 

تبلیغاتــی.

کمیته فقهی
موضــوع تطبیــق فعالیــت هــای اجرایــی بانکــی بــا احــکام و قوانیــن بانکــداری بــدون ربــا و اســامی توســط ایــن 
ــا و  ــه قرارداده ــه کلی ــی اولی ــامل بررس ــه ش ــن کمیت ــای ای ــف و کارکرده ــم وظای ــرد و اه ــی پذی ــورت م ــه ص کمیت
دســتورالعمل هــا، بررســی و اظهــار نظــر نســبت بــه مــوارد ارجاعــی از ســوی شــورای فقهــی، مشــارکت در تهیــه و 
تدویــن قراردادهــا و دســتورالعمل هــا، مطالعــات تخصصــی و تطبیقــی در حــوزه بانکــداری اســامی و بررســی و 

اظهــار نظــر نســبت بــه اســتعامات ارجاعــی مــی باشــد.

کمیته  اعتباری 
مأموریــت اصلــی کمیتــه اعتبــارت بــه عنــوان رکــن اعتبــاری بانــک، اتخــاذ تصمیــم در خصــوص موضوعــات و 
مســائل اعتبــاری از قبیــل سیاســت هــای اعتبــاری  بانــک ) اعــم از کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت(، بررســی بازارهــای 

هــدف، تســهیات و تعهــدات کان، تســهیات صنــدوق توســعه ملــی و غیــره  مــی باشــد.
اعضــای ایــن کمیســیون شــامل مدیــر عامــل، قائــم مقــام مدیــر عامــل، معاونــت هــای بانکــداری، اقتصــادی، مالــی، 

اداره کل حقوقــی و بــه اقتضــای موضوعــات معــاون ارزی اســت. 

کمیته  بهره وری 
پیــرو فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر لــزوم توجــه ویــژه بــه موضــوع  بهــره وری،کمیتــه بهــره وری بانــک 
ــای  ــود شــاخص ه ــره وری و بهب ــگ به ــج فرهن ــور تروی ــده اســت. منظ ــی تشــکیل ش ــتای اقتصــاد مقاومت درراس
بهــره وری جلســات دوره ای ویــژه ای بــا حضــور صاحــب نظــران در ایــن حــوزه تشــکیل شــده اســت. اهــداف و 

مأموریــت هــای ایــن کمیتــه عبــارت اســت از :
- ارتقاء بهره وری بانک و کمک به ارتقاء بهره وری بنگاه های اقتصادی در داخل کشور 

- ارائه الگوئی الهام بخش از بهره وری در  نظام اقتصادی اسام
- محور قراردادن رشد بهره وری در ارائه خدمات بانکی 

- ارتقاء كمی و کیفی فرایندهای ارائه خدمات بانکی  

کمیته پیگیری وصول مطالبات
ایــن کمیتــه بــر اســاس الــزام بانــک مرکــزی در دســتورالعمل وصــول مطالبــات تشــکیل گردیــده و از اهــداف تشــکیل 

آن مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود :
- تعيين خط مشی درخصوص پیگیری و وصول مطالبات غیرجاری بانک

- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست های مشتریان پرونده های غیرجاری کان بانک
- بررسی و ارائه پیشنهاد طرح های اجرایی تأثیرگذار در کنترل، وصول و کاهش مطالبات بانک

- بررسی ادواری عملکرد مدیریت شعب استانها درخصوص پیگیری و وصول مطالبات
- نظــارت بــر عملکــرد اداره پیگیــری و نظــارت بــر وصــول مطالبــات، اداره کل حقوقــی و شــرکت هــای وصــول 

مطالبــات طــرف قــرار داد بــا بانــک در زمینــه وصــول مطالبــات معــوق بانــک
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کمیته  حسابرسی 
در چارچــوب اجــرای مفــاد آييــن نامــه نظــام راهبــری شــركتی مصــوب ۱۳۹0/۱2/0۳ کميتــه حسابرســی بــه منظور 
کمــک بــه هیــأت مدیــره در انجــام مســولیت هــای نظارتــی و همچنیــن اطمينــان معقــول از اثربخشــی فرآیندهــای 
نظــام راهبــری، مدیریــت ریســک و کنترلهــای داخلــی،  ســامت گزارشــگری مالــی، اثربخشــی حسابرســی داخلــی، 

اســتقال و اثربخشــی حسابرســی مســتقل و رعايــت قوانيــن، مقــررات و الزامــات تشــکیل شــده اســت.

کمیته دارایی ها و بدهی ها 
کمیتــه دارائــی و بدهــی )ALCO( بــا هــدف مدیریــت منابــع و مصــارف ترازنامــه بــا توجــه بــه ریســک نــرخ ســود 
و ریســک نقدینگــی، زیــر نظــر هیــأت مدیــره و بــا ترکیــب مدیــر عامــل یــا جانشــین و معاونــت هــای مرتبــط از 
ابتــدای ســال ۱۳۹2 در بانــک تشــکیل گردیــده اســت کــه جلســات آن بــه طــور معمــول هفتــه ای یــک بــار برگــزار 
و در خصــوص سیاســت هــای کان مرتبــط بــا منابــع و مصــارف تصمیــم گیــری نمــوده و آن را جهــت اجــرا بــه 

واحدهــای مربوطــه ابــاغ مــی نمایــد. 

کمیته مدیریت ریسک 
ــاری  ــه منظــور ی ــک ب ــره بان ــأت مدی ــه از ســوی هی ــه تخصصــی اســت ک ــت ریســک، کمیت ــی مدیری ــه عال کمیت
رســاندن در امــر نظــارت موثــر بــر مدیریــت ریســک هــای فــراروی بانــک تشــکیل و در چارچــوب اختیــارات، 

مقــررات، خــط مشــی هــا و حــدود و وظایــف تعییــن شــده انجــام وظیفــه مــی نمایــد.

کمیته طراحی محصول
ــداری و  ــتری م ــای مش ــق راهبرده ــی و تحق ــای رقابت ــت ه ــش ظرفی ــتای افزای ــول درراس ــی محص ــه طراح  کمیت
بــه منظــور افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان و توســعه حــوزه نفــوذ بانــک در میــان رقبــا جهــت طراحــی و اجــرای 

ــی و ارزی در بانــک تأســیس شــده اســت. خدمــات بانکــی ریال

کمیته امنیت اطالعات 
مطابــق الزامــات قانونــی، سیاســت گــذاری و پیــاده ســازی در حــوزه هــای امنیــت اطاعــات وتــداوم کســب وکار را 
تضمیــن نمــوده و سیاســت گــذاری و  راهبــری در مدیریــت بحــران امنیــت اطاعــات، آمــوزش و فرهنــگ ســازی 
امنیــت اطاعــات، امنیــت شــبکه و اطاعــات را اجــرا نمــوده اســت. همچنیــن کمیتــه مذکــور، سیاســت گــذاری 
ــت  ــت اســتراتژیک امنی ــت اطاعــات، مدیری ــت ریســک امنی ــت فیزیکــی و محیطــی، مدیری ــاده ســازی امنی و پی

اطاعــات و امنیــت ســرویس هــا و نــرم افزارهــای بانکــی را انجــام و نتایــج را ارزیابــی مــی نمایــد.

کمیته منابع انسانی
کمیســیون عالــی منابــع انســانی بانــک کــه باالتریــن مرجــع تصمیــم گیــری در حــوزه منابــع انســانی مــی باشــد بــا 
ــکات و  ــع مش ــذاری و رف ــت گ ــوص سیاس ــه داده و در خص ــکیل جلس ــه تش ــورت ماهیان ــه ص ــاء ب ــور اعض حض
معضــات منابــع انســانی از جملــه پوشــش بیمــه مکمــل درمانــی کارکنــان، بیمــه عمــر و حــوادث، صــدور مجــوز 
ادامــه تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد، سرکشــی از خانــواده بازنشســتگان و متوفیــان، آمــوزش و توانمنــد ســازی 

کارکنــان و ســایر امــور مربوطــه تصمیــم گیــری الزم بــه عمــل مــی آورد.

کمیته ضد پول شویی 
هــدف از تشــکیل ایــن کمیتــه پیشــگیری و تشــخیص عملیــات مشــکوک مشــتریان و جلوگیــری از ارائــه خدمــات 
ــارات آن شــامل  ــه پولشــویی مــی باشــد. از مهمتریــن وظایــف و اختی ــه مشــتریان دارای عملیــات مجرمان بانکــی ب
انتخــاب راهبــرد مبــارزه بــا پولشــویی بــرای شــعب، کنتــرل عملیــات مشــکوک از طریــق نظــارت بــر عملکرد شــعب، 
ــات مشــکوک  ــه عملی ــت گــزارش روزان ــک مرکــزی، دریاف ــط اباغــی بان ــه گــزارش دوره ای براســاس ضواب ارائ
توســط شــعب، بررســی شــیوه هــای مــورد اســتفاده پولشــویان در سیســتم بانکــی و ارائــه راهــکار بــرای شناســایی 
ــا  ــات آن ه ــل از تجربی ــتفاده متقاب ــا و اس ــک ه ــایر بان ــویی در س ــا پولش ــارزه ب ــای مب ــا واحده ــل ب ــر وتعام بهت

می باشــد.

کمیته های تخصصی اقتصاد مقاومتی 
ــی  ــه دایم ــاد دبیرخان ــن ایج ــال۱۳۹2، ضم ــاه س ــفند م ــی، در اس ــاد مقاومت ــی اقتص ــای کل ــت ه ــاغ سیاس ــا اب ب
اقتصــاد مقاومتــی، بانــک اقــدام بــه تشــکیل شــورای عالــی راهبــری اقتصــاد مقاومتــی و کمیتــه هــای تخصصــی : 
»بانکــداری بیــن الملــل، بانکــداری داخلــی، بانکــداری اســامی، بهــره وری و گفتمــان ســازی و آمــوزش« نمــوده 
اســت و تــاش دارد در راســتای تحقــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در جهــت پیــاده ســازی و عملیاتــی نمــودن 

بانکــداری در اقتصــاد مقاومتــی ایفــای نقــش نمایــد.
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پراکندگی جغرافیایی شعب
تعداد شعب و پراکندگی جغرافیایی آن تا  پایان سال ۱۳۹۵ به شرح نمایه شماره )2( می باشد:

نمایه شماره 2- شعب و پراکندگی جغرافیایی

شرح

شعب تهران   

باجه تهران

جمع

شعب شهرستان ها   

باجه شهرستان ها

جمع

شعب مناطق آزاد   

باجه مناطق آزاد

جمع

جمع کل

1395

100

6

106

484

36

520

6

4

10

636

 درصد ترکیب

15.7

1

16.7

76.1

5.7

81.8

1

0.6

1.6

100

 درصد تغییرات

-

-

-

-1.2

-

-1.1

-

-

-

-0.9

1394

100

6

106

490

36

526

6

4

10

642
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قوانین مالیاتی
ــی بازنگــری شــده  ــن مالیات ــن قوانی مجموعــه ای از آخری
شــامل قانــون مالیــات هــای مســتقیم اصاحــی ســال 
۱۳۹4 و قانــــــــون مالیـــــــــــات بــر ارزش افــزوده و 
ــط  ــی مرتب ــه هــا و دســتور العمــل هــای اجرای بخــش نام

می باشــد.
قانون پولی و بانکی کشور 

کلیــه  و  مرکــزی  بانــک  قانــون،  ایــن  اجــرای  در 
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــاری  ب ــات اعتب ــا و مؤسس بانک ه
اســتقرار نظــام پولــی و اعتبــاری بــر اســاس ضوابــط 
و  پــول  صحیــح  تنظیــم گــردش  منظــور  بــه  اســامی 
افزایــش  درآمدهــا،  و  منابــع  عادالنــه  توزیــع  اعتبــار، 
اقتصــاد  تقویــت  اقتصــادی،  اســتقال  ملــی،   تولیــد 
مولــد،  اشــتغال  و  بنیــان، گســترش کارآفرینــی  دانــش 
اقتصــادی  هــای  فعالیــت  در  مــردم  حضــور گســترده 
ــی،  ــامت عموم ــاه و س ــاد رف ــر، ایج ــع فق ــت رف در جه
رشــد و پیشــرفت اقتصــاد کشــور موظــف بــه رعایــت آن 

می باشــند.

اساسنامه بانک
ســندی اســت کــه بــه بانــک اعتبــار داده و در آن ســرمایه، 
خــط مشــی هــا، نحــوه فعالیــت و وظایــف هــر یــک  از 
اعضــای  هیــأت مدیــره، مجامــع عمومــی و بازرســان 

معیــن شــده اســت. 

استانداردهای حسابداری
اســتانداردهای حســابداری بــر مبنــای مفاهیــم نظــری 
ی  دامنــه  اســت.  تدویــن گردیــده  مالــی  گزارشــگری 
کاربــرد اســتانداردهای حســابداری، صــورت هــای مالــی 
بــا مقاصــد عمومــی اســت کــه بــه منظــور ارائــه اطاعــات 
مفیــد جهــت تصمیــم گیــری اســتفاده کننــدگان تهیــه 

می شــود.

قانون مبارزه با پول شویی 
قانــون مبــارزه بــا پــول شــویی، در جلســه علنــی  در ســال 
ــد  ــه  تایی ــب و ب ــامی تصوی ــورای اس ــس ش ۱۳86 مجل
شــورای نگهبــان رســیده اســت. در ایــن قانــون اصــل بــر 
صحــت و اصالــت معامــات تجــاری موضــوع مــاده )2( 
ــون تجــارت اســت، مگــر آن كــه براســاس مفــاد ایــن  قان

قانــون خــاف آن بــه اثبــات برســد. 

01

02

03

04

05

محیط قانونی

قانون تٔامین اجتماعی
اســت  مکلــف  بانــک  قانــون  ایــن  اســاس  بــر 
مزایــای  از  کارکنــان  برخــورداری  منظــور   بــه 
بیمــه  حــق  پرداخــت  بــه  نســبت  اجتماعــی   تأمیــن 
صــورت  بــه  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  بــه 
بیمــه  حــق  همچنیــن  نمایــد.  اقــدام  ماهانــه 
نیــز کارفرمایــان  بــه  منعقــده  قراردادهــای   کلیــه 

ــن  ــی تأمی ــورای عال ــات ش ــررات و مصوب ــاس مق ــر اس  ب
اجتماعــی محاســبه و بــه حســاب تأمیــن اجتماعــی واریــز 

مــی گــردد.

قانون تجارت
امــور  بــه  مربــوط  قوانیــن  مــدون  مهمتریــن مجموعــه 
بــه  مربــوط  اصــول  قانــون  ایــن  در  اســت.  بازرگانــی 
معامــات تجــاری، دفاتــر تجــاری، اســناد تجــاری و ... 

بیــان شــده اســت. 

اسناد باالدستی
ایــن اســناد زیرمجموعــه قوانیــن، بخــش نامــه هــا  و 
آیین نامــه هایــی اســت کــه از شــرکت  هلدینــگ بــه منظــور 
ــده  ــاغ ش ــرکت اب ــه ش ــداف ب ــق اه ــازی و تحق همسوس

ــد. ــی باش ــرا م ــرکت الزم االج ــط ارکان ش اســت و توس

قانون بازار اوراق بهادار
 در راســتاي حمايــت از حقــوق ســرمايه  گذاران و بــا 
هــدف ســاماندهي، حفــظ و توســعه بــازار شــفاف، قانــون 
بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی ایــران  بــه عنــوان 
اصلی تریــن قانــون حاکــم بــر اوراق بهــادار و بورس هــای 
ایــران در  مجلــس شــورای اســامی تصویــب و بــه تأییــد 

شــورای نگهبــان رســیده اســت. 

قانون صدور چک 
ایــن قانــون شــامل 2۳ مــاده بــوده کــه در آن انــواع چــک 
ــط  ــی مرتب ــان شــده و مقررات ــا بی و چگونگــی صــدور آنه
ــر دارد.  ــواد را در ب ــن م ــن از ای ــورد مجــازات متخلفی در م 06

07

08

09

10
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بانــک انصــار یــک مجموعــه برآمــده از متــن انقــاب اســامی و پایبنــد بــه مبانــی و اصــول دیــن 
مبیــن اســام می باشــد و بــه قوانیــن، مقــررات و ارزش هــای اســامی پایبنــد اســت و ارزش هــای 

حاکــم بــر مجموعــه بانــک را بــه شــرح ذیــل بــه عنــوان اصــول ارزشــی خــود می شناســد: 

-اصل امانت داری، رازداری  و رعايت اخاق اسامی
-اصل مشتری مداری

-اصل روزآمدی و دانش محوری
-اصل شفافیت و پاسخگویی

-اصل ترویج و تعمیق سنت الهی قرض الحسنه
-اصل خدمت حرفه ای بی منت و به هنگام

-اصل سامت و صيانت از سرمايه انسانی
-اصل قانونمندی و پایبندی به مسئولیت های اجتماعی
-اصل سهولت دسترسی به محصوالت وخدمات بانکی

-اصل تحکیم و توسعه عدالت اقتصادی اسامی 

 بیانیه مٔاموریت ارزش های محوری بانک

 بانک انصار به عنوان نماد خدمت و اعتبار با بهره گيری از قابلیت ها، ظرفیت ها و شایستگی های:
- شبکه گسترده و بهره مند از سامانه های نوین بانکی 

- برخوردار از روش هاي کارآمد اعتبارسنجی مشتريان
- قابليت جذب منابع از مشتريان ويژه

- کارکنان متعهد و جهادی
- نظام قابل اعتماد نظارت و کنترل

- پيشتاز در توسعه سنت قرض الحسنه

از طريق:
- فعاليت در بازارهای پولی و سرمايه ای داخلی و بين المللی

- کشف و برآورده نمودن نيازها و انتظارات مشتريان
- ورود به بازارهای جديد

- توسعه خدمات
ــا  ــق ب ــژه و شــرکتی را منطب ــی و ارزی( شــامل بانکــداری خــرد، وی ــواع خدمــات بانکــداری تجاری)ریال ان
موازیــن اســامی در داخــل و خــارج از کشــور بــا بهــره گیــری از فــن آوری هــای روز دنیــا، توانمدســازی و 
تکریــم ســرمایه انســانی مبتنــی بــر نــوآوری و کارآمــدی، بــه منظــور مشــارکت مؤثــر در تقویــت بنیــان هــای 

اقتصــادی جامعــه اســامی و نقــش آفرینــی در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ارائــه مــی نمایــد.

چشـــم انداز

بــا اتــکاء برخداونــد متعــال و تکيــه بــر کوشــش، عــزم و خــرد جمعــی، بانــک 
انصــار در افــق ۱404، بانکــی اســت:

• پيشگام  در توسعه بانکداری اسامی
• پايبند به ارزش های انقاب اسامی در زمينه عدالت اقتصادی
• نوآور و خالق ارزش های نو برای مشتريان و  ساير  ذی نفعان

• سرآمد در ارائه خدمات بانکداری نوين
• برخوردار از سرمايه انسانی توسعه يافته
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نمایه شماره) ۳(- ترکیب کارکنان بر حسب  تحصیات

نمودار شماره) 8(- روند رشد تحصیات کارکنان

تجهیز منابع انسانی 

ترکیــب کارکنــان از لحــاظ تحصیــات در پایــان ســال ۱۳۹۵ بــه شــرح 
نمایــه شــماره )۳( و همچنیــن در نمــودار شــماره )8( رونــد رشــد 

ــی باشــد: ــل مشــاهده م ــان قاب ــات کارکن تحصی

تحصیات
محل فعالیت

 درصد  ترکیباداره مرکزیشعب استان ها درصد  ترکیب

جمع درصد  ترکیب

درصد تغییرات

تحصیات دانشگاهی

دیپلم و زیر دیپلم

 سال۱۳۹4

 سال ۱۳۹۵

  ۱۳۹4     ۱۳۹۵ 

جمع

۳,80۵

8۵۹

4,664

4,66۱

0.۱

82

۱8

۱00

-

-

۵0۱

۵2

۵۵۳

۵7۱

 -۳.2

۹۱

۹

۱00

-

-

4,۳06

۹۱۱

۵,2۱7

۵,2۳2

-0.۳

82.۵

۱7.۵

۱00

-

-

7۹

2۱

۱00

-

-

نمایه شماره )4(-دوره های آموزشی برگزار شده

نوع دوره

حضوری

غیر حضوری

سال ۹۵جمع
سال ۹4

سرانهنفر ساعتتعداد فراگیرتعداد دوره

همچنین دوره های آموزشی کارکنان در طی سال ۱۳۹۵ که به صورت حضوری و غیر 
حضوری برگزار گردیده است به شرح نمایه شماره )4( می باشد :

422

6

428

4۳2

6,7۵۳

۳۱,200

۳7,۹۵۳

26,6۹۵

64,86۵

260,000

۳24,86۵

۳۵6,660

۱2

۵0

62

68

39



تجهیز منابع
•سهم بازار بانک 

تخصیص منابع
•عملکرد تسهیات پرداختی

•نسبت تسهیات به کل سپرده ها
•نسبت مطالبات غیر جاری

خدمات بانکی
•ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی

•خدمات ارزی
•خدمات بانکداری الکترونیک و مجازی

•خدمات مبادالت بانکی
زنجیره ارزش بانک

عملکرد فعالیت های سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
مقایسه بودجه ای سود و زیان
 بانک انصار در بازار سرمایه 

 شاخص ها و نسبت های مالی بانک
مسئولیت های اجتماعی بانک 
گزارش مدیریت ریسک بانک

فعالیت های حوزه اقتصاد مقاومتی
•حمایت از تولید ملی در قالب طرح حاتم
•برنامه های آتی در حوزه اقتصاد مقاومتی

گزارش کنترل های داخلی



تجهیز منابع

شرح

قرض الحسنه جاری

قرض الحسنه پس انداز

قرض الحسنه ویژه

سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاری بلند مدت

سایر سپرده ها

جمع

سال ۱۳۹۵
 میلیون ریال

۳4,0۱8,۱2۳

2۵,26۹,۱۹4

۳0,۵۱0,۳78

۱۱0,۵۹۵,7۹4

6۱,626,۳۵7

4,۳۳0,۱72

266,۳۵0,0۱8

درصد ترکیب

۱2.8

۹.۵

۱۱.۵

4۱.۵

2۳.۱

۱.6

۱00

درصد ترکیب

۱۱.۱

7.۹

۱4.0

26.7

۳۹.8

0.۵

۱00

درصد تغییرات

۳2.4

۳7.۵

-6.۱

78.7

-۳۳.2 

2۵۱.۱

۱4.8

۱۳۹4
 میلیون ریال

2۵,6۹8,078

۱8,۳80,8۹2

۳2,480,2۵۳

6۱,88۵,7۱0

۹2,22۵,087

۱,2۳۳,۱4۵

2۳۱,۹۳۳,۱6۵

منابع بانک در پایان سال ۱۳۹۵ بالغ بر 266،۳۵0،0۱8 میلیون ریال بوده که در نمایه شماره )۵( قابل 
ماحظه می باشد. 

الزم بــه ذکــر اســت مانــده منابــع  بــدون احتســاب قــرض الحســنه ویــژه مصــرف شــده در پایــان ســال۱۳۹۵ 
مبلــغ2۳8,828,4۵4 میلیــون ريــال بــوده کــه ۱8 درصــد نســبت بــه پایــان ســال قبــل رشــد نشــان مــی دهــد.

نمایه )۵( - ترکیب، رشد و حجم منابع  بانک انصار

نمودار شماره)۹(- ترکیب سپرده های بانک انصار در پایان سال ۱۳۹۵

سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله

سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله 

سرمایه گذاری بلند مدت سه ساله

سرمایه گذاری بلند مدت چهار ساله

سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله

جمع

سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه

جمع

شرح

شرح

سال ۱۳۹4

سال ۱۳۹4

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۵

درصد تغییرات

درصد تغییرات

میلیون ریال           درصدترکیب 

میلیون ریال           درصدترکیب میلیون ریال           درصدترکیب 

میلیون ریال           درصدترکیب 

نمودار شماره )۱0( رشد منابع بانک را از ابتدای تشکیل بانک تاکنون نشان می دهد:

نمایه )6(- ترکیب و حجم سپرده های کوتاه مدت

نمایه )7(- ترکیب و حجم سپرده های بلند مدت

  نمودار شماره )۱0( - روند رشد مانده منابع بانک  )میلیارد ریال(

۱06,۳۳0,6۹۱

4,26۵,۱0۳

۱۱0,۵۹۵,7۹4

۵2,۱42,08۳

27,8۳۵

۵2,04۹

86,۳04

۹,۳۱8,086

6۱,626,۳۵7

7۹,66۱,77۹

۳2,۱84

۱0۳,6۳0

78,248

۱2,۳7۹,246

۹2,22۵,087

84.6

0.0۵

0.۱

0.۱

۱۵.۱

۱00

86.۳

0.0

0.۱

0.۱

۱۳.4

۱00

- ۳4.۵  

 - ۱۳.۵

 - 4۹.8

۱0.۳

 -24.7

-۳۳.2

6۱,222,۵۹0

66۳,۱20

6۱,88۵,7۱0

۹6.۱

۳.۹

۱00

۹8.۹

۱.۱

۱00

7۳.7

۵4۳.2

78.7

ترکیب و حجم سپرده های مدت دار بانک در تاریخ فوق به شرح نمایه شماره 6 و 7 می باشد:

  ۱۳8۹         ۱۳۹0         ۱۳۹۱        ۱۳۹2        ۱۳۹۳        ۱۳۹4          ۱۳۹۵

266,۳۵0

2۳۱,۹۳۳

2۱۵,708

۱84,882

۱۳6,۳04

۹4,۵۹4

76,۱۳۹
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سهم بازار بانک
 

در نمایه شماره )8( حجم سپرده ها و سهم بازار بانک از کل سپرده های سیستم بانکی و همچنین سهم آن از سپرده های 
بانک های خصوصی ارائه شده است.

* اطاعات کل سپرده ها بر اساس گزارش سایت بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد.
** سپرده های بانک های خصوصی بر اساس گزارش کانون بانک های خصوصی می باشد.

*** سپرده های بانک انصار با احتساب قرض الحسنه ویژه در سال ۱۳۹۵ مبلغ 266,۳۵0 میلیارد ریال می باشد.

نمــودار شــماره )۱۱( رونــد رشــد منابــع بانــک انصــار و رشــد حجــم نقدینگــی کشــور )ســپرده هــای نــزد بانــک هــا( از 
ابتــدای ســال تاســیس بانــک را نشــان مــی دهــد. همــان گونــه کــه ماحظــه مــی شــود در ســال ۱۳۹۵  رقابــت شــدید و 
ناســالم بیــن بانــک هــا و التــزام بانــک انصــار بــه قوانیــن و مقــررات موجــب از دســت رفتــن بخشــی از ســهم بــازار بانــک 

شــده اســت. 

نمودار شماره ۱۱ – روند حجم نقدینگی کشور و رشد منابع بانک

نمایه شماره )8( – سهم بانک انصار از سپرده های سیستم بانکی

سال

اسفند ماه سال ۱۳۹۵

اسفند ماه سال ۱۳۹4

بانک انصار 

2۳8,828

202,۳۵7

 بانک های خصوصی  

۳,۹۳0,0۳7

2,۵67,۱2۳

 سایر بانک ها 

8,2۱0,۵6۳

7,2۳۳,777

جمع کل سپرده ها ی
ریالی    بانک ها     

۱2,۱40,600

۹,800,۹00

نسبت سهم بانک انصار

  )از بانک های خصوصی(

٪6/۱

٪7.۹

نسبت سهم بانک انصار 

)از کل بانک ها(

٪2

٪2.۱

ــان  ــی در پای ــای خصوص ــک ه ــط بان ــار و متوس ــک انص ــت بان ــران قیم ــع ارزان و گ ــب مناب ــماره )۱2( ترکی ــودار ش نم
اســفندماه ۱۳۹۵ را نشــان مــی دهــد . بدیهــی اســت ترکیــب مناســب تــر ســپرده هــای بانــک انصــار مزیــت رقابتــی خوبــی 

را  ایجــاد نمــوده اســت.

همچنین نمودار شماره)۱۳( مانده کل منابع بانک های خصوصی را در پایان سال ۱۳۹۵ نشان می دهد : 

نمودار شماره )۱2( - مقایسه ترکیب سپرده ها

نمودار شماره )۱۳( - مقایسه مانده کل منابع بانک های خصوصی در سال ۱۳۹۵ )میلیارد ریال(

انصار متوسط بانک های خصوصی

ارزان قیمت

گران قیمت

٪74/7

٪25/3

٪5/5

٪94/5

) مبالغ میلیارد    ریال(

45



از مزیت های رقابتی بانک انصار وجود منابع ارزان قیمت شامل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز 
می باشد که نمودارهای مقایسه ای شماره )۱4( و )۱۵( این موضوع را به خوبی منعکس نموده است .

نمودار شماره )۱4(- سپرده های جاری ریالی سال ۱۳۹۵ مبلغ میلیارد ریال

نمودار شماره )۱۵(- سپرده های قرض الحسنه ریالی سال ۱۳۹۵ مبلغ میلیارد ریال

نمودار شماره )۱6( - روند رشد خالص مانده تسهیات بانک را از شروع فعالیت نشان می دهد:

همچنین مانده خالص تسهیات اعطایی بانک پس از کسر تسهیات اعطایی از محل سپرده های قرض الحسنه 
ویژه بالغ بر ۱6۱,۱7۹,۹8۳ میلیون ریال می باشد که نسبت به پایان سال قبل ۱/۹ درصد رشد نشان می دهد .  

تخصیص منابع 

خالص تسهیات اعطایی بانک انصار در پایان سال ۱۳۹۵ مبلغ  ۱88,70۱,۵47 میلیون ريال به شرح نمایه
  شماره )۹( می باشد:

نمایه شماره )۹(-  خالص تسهیات اعطایی

نمودار شماره )۱6(- روند رشد خالص مانده تسهیات بانک

شرح

قرض الحسنه

عقود مبادله ای

عقود مشارکتی

سایر

جمع ناخالص تسهیات اعطایی

سود سالهای آتی

حساب مشترک مشارکت مدنی و مضاربه

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

خالص تسهیات اعطایی)پس از کسر ذخیره(

۱۳۹۵
 میلیون ریال

47,688,670

78,0۵2,۱۱۳

۱۱۱,67۳,۱76

68۱,7۳۹

2۳8,0۹۵,6۹8

- 2۱,4۱۹,۹6۳

- 2۱,078,۵6۱

-6،8۹۵،627

۱88,70۱,۵47

۱۳۹4
 میلیون ریال

46,626,۱۳8

2۵,602,784

۱40,۱۳7,۹0۱

۳48,7۹6

2۱2,7۱۵,6۱۹

- ۱0,۱0۳,2۱۳

- ۹,۹67,۹۹7

-4,8۹7,۹۳6

۱87،746،47۳

درصد ترکیب

20

۳2/8

47

0.۳

۱00

-

-

-

-

درصد رشد

2.۳

204/۹

-20/۳

۹۵.۵

۱2

۱۱2

۱۱۱/۵

40/8

0/۵۱

۱88,702
۱87,746

۱74,۹۱۵
۱4۵,06۱

۱0۹,۹۵0
8۳,200

۵2,۵4۳

میلیارد ریال
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عملکرد تسهیالت پرداختی

ــهیات  ــره تس ــداد 4۵۳،۱۱7 فق ــک تع ــد ، بان ــی ده ــان م ــال ۱۳۹۵ نش ــی س ــار ط ــک انص ــی بان ــهیات پرداخت ــرد تس عملک
ــر  ــغ ب ــوع بال ــه لحــاظ ارزش در مجم ــه ب ــوده اســت ک ــود اســامی پرداخــت نم ــنه و تســهیات عق ــرض الحس ــای ق شــامل وام ه
۱08،۹۹۳،4۹7 میلیــون ریــال و متوســط هــر فقــره حــدود  24۱میلیــون ریــال مــی باشــد. نمایــه شــماره )۱0( عملکرد تســهیات 

پرداختــی در ســال ۱۳۹۵ را نشــان مــی دهــد.

نسبت تسهیالت به کل سپرده ها 

ــی  ــرای بســیاری از تحلیــل گــران صــورت هــای مال ــه کل ســپرده هــا یکــی از نســبت هــای کلیــدی اســت و ب نســبت تســهیات ب
بانــک هــا حائــز اهمیــت میباشــد. نســبت مزبــور، درصــدی از ســپرده هــا کــه بــه منظــور اعطــای وام و تســهیات عقــود اســامی 
مصــرف شــده اســت را بیــان مــی کنــد. نمــودار شــماره )۱7( مقایســه نســبت مذکــور بــا بانــک هــای خصوصــی را نشــان مــی دهــد :

نسبت مطالبات غیر جاری بانک 
نمــودار شــماره )۱8( تغییــرات نســبت مطالبــات غیــر جــاری بانــک را در مقایســه بــا متوســط بانکهــای خصوصــی نشــان می دهــد. 
همــان گونــه کــه ماحظــه مــی شــود نســبت مطالبــات غیــر جــاری بانــک در ســال مــورد گــزارش بالــغ بــر ۵/4درصــد می باشــد کــه 
علــی رغــم رشــد نســبت مطالبــات غیــر جــاری کــه عمدتــًا بــه دلیــل افزایــش حجــم تســهیات عقــود مشــــــارکتی می باشــد، نســبت 
مطالبــات غیــر جــاری بانــک انصــار در بیــن بانــک هــای کشــور و متوســط بانــک هــای خصوصــی در ســطح پایینــی قــرار دارد : 

شرح

قرض الحسنه

عقود مبادله ای

عقود مشارکتی

جمع

مبلغ تسهیات  
میلیون ریال

 ۱4,۹60,78۹

 60,04۳,020

 ۳۳,۹8۹,688

 ۱08,۹۹۳,4۹7

تعداد تسهیات

 2۳۵,446

 ۱۹۵,۱۹۹

 22,472

 4۵۳,۱۱7

سرانه تسهیات 
میلیون ریال

 64

 ۳08

 ۱,۵۱۳

 241

حجم

۱4

۵۵

۳۱

۱00

تعداد

۵2

4۳

۵

۱00

درصد ترکیب

نمایه شماره )۱0(- عملکرد تسهیات پرداختی

نموار شماره )۱7( - شاخص خالص تسهیات به سپرده ها
۱۳۹۵۱۳۹4

متوسط بانک های خصوصی     

بانک انصار 

خدمات بانکی

بــا توجــه بــه نیــاز مشــتریان بــه انــواع خدمــات بانکــی، بانــک انصــار تــاش نمــوده اســت از طریــق توســعه کانــال هــای ارتباطــی 
اقدامــات مؤثــری را در تنــوع بخشــیدن بــه خدمــات مالــی و خدمــات بانکــداری الکترونیــک و مجــازی بــه عمــل آورد. صــدور 
ــواع چــک و  ــادالت ان ــه خدمــات ارزی، خدمــات مب ــی، ارائ ــارات اســنادی ریال ــواع ضمانت نامه هــای بانکــی و گشــایش اعتب ان

غیــره از جملــه ایــن خدمــات مــی باشــند.
شــایان ذکــر اســت در ســال ۱۳۹۵ اقدامــات موثــری بــه منظــور ارایــه بخشــی از خدمــات از قبیــل خریــد ســهام، لیزینــگ خــودرو 

و کاال، صرافــی و غیــره از طریــق ســوپر مارکــت مالــی صــورت پذیرفتــه اســت.

خدمات صدور ضمانت نامه های بانکی و  گشایش اعتبارات اسنادی
بانــک انصــار در ســال ۱۳۹۵ در بخــش خدمــات مربــوط بــه صــدور انــواع ضمانت نامه هــای بانکــی و گشــایش اعتبــارات اســنادی 
رشــد چشــم گیــری داشــته اســت بــه نحــوی کــه ضمانــت نامــه هــای صــادره بــه لحــاظ تعــداد 27 درصــد و از نظــر حجــم ۳4 درصــد 

افزایــش نشــان مــی دهــد.  نمایــه شــماره )۱۱(  فعالیــت هــای ایــن بخــش را گــزارش مــی نمایــد:

تعداد

 ۵,68۹

 70۵

 7,۱۳۹

 ۱,۳6۵

 ۱64

 ۳0۳

 4۱6

 ۱۵,78۱

تعداد

۱6

2

۳6

۱7

۱8۳

6۳

۱27

27

مبلغ  میلیون ریال

 ۵,7۱8,۳27

 ۱,602,402

 ۳,8۹۳,67۵

 ۱,2۱2,۹7۳

 ۱28,۵۵۳

 4,27۵,708

 8۵2,267

 ۱7,68۳,۹0۵

حجم

۵۵

-۱

۳۹

-4۵

2۵8

۵۹

467

۳4

تعداد

 4,8۹۳

 6۹۳

 ۵,26۱

 ۱,۱6۳

 ۵8

 ۱86

 ۱8۳

 ۱2,4۳7

مبلغ میلیون ریال

 ۳,68۵,۱۳۳

 ۱,6۱۹,477

 2,7۹6,04۹

 2,20۵,۵7۱

 ۳۵,۹۱8

 2,6۹۱,6۱0

 ۱۵0,2۳۵

  ۱۳,۱8۳,۹۹۳

شرح

حسن انجام کار 

استرداد پیش پرداخت

شرکت در مناقصه/مزایده

ضمانت نامه گمرکی

استرداد کسور وجه الضمان

اعتبارات اسنادی ریالی

سایر ضمانت نامه ها

جمع

نمودار شماره )۱8( - مقایسه درصد مطالبات غیر جاری

نمایه شماره )۱۱( – ارایه خدمات ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی

بانک انصار

متوسط بانک های خصوصی

سال ۱۳۹4درصد تغییراتسال ۱۳۹۵
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سهم هر یک از انواع ضمانت نامه های بانکی صادره در سال ۱۳۹۵ به شرح نمودار شماره )۱۹( می باشد.

خدمات ارزی

 واحــد بیــن الملــل بانــک بــا وجــود تحریم هــای بانکــی بــا بکارگیــری کارگــزاران داخلــی و خارجــی و همچنیــن تــوان  علمــی و 
اجرایــی کارکنــان خــود، نســبت  بــه ارائــه ســرویس مطلــوب بــه مشــتریان خــود در داخــل و خــارج از کشــور اقــدام نمــوده اســت ، 

ایــن واحــد توانســته اســت در امــوری کــه امــکان پذیــر بــوده ، فعالیــت هــای چشــم گیری را اجــرا نمایــد .
 اهــم خدمــات ارزی ارایــه شــده در واحــد امــور بیــن الملــل بانــک در ســال ۱۳۹۵ بــه شــرح  نمایــه شــماره )۱2( زیــر گــزارش 

شــده اســت: 

نمودار شماره )۱۹( -  سهم انواع خدمات ضمانت نامه های بانکی

نمایه شماره )۱2(- وضعیت فعالیتهای ارزی

۱٪
استرداد کسور وجه الضمان

24٪
اعتبارات اسنادی ریالی

۵٪
سایر ضمانت نامه ها

۳2٪
حسن انجام کار

۹٪
استرداد پیش پرداخت

22٪
شرکت در مناقصه/مزایده

7٪
ضمانت نامه گمرکی

شرح

خرید ارز

فروش ارز

حواله های ارزی ارسالی

حواله های ارزی دریافتی

ضمانت نامه های ارزی

اعتبارات و بروات اسنادی

سال ۱۳۹۵

6۵۱,264,27۹

6۵4,۳0۱,۱4۱

۱,7۱4,020,74۳

۱,۱40,4۵7,0۵2

۱04,۱6۳,74۳

۱,۱46,۳۱6,404

سال۱۳۹4

6۳8,۳۱۳,۳۳6

647,028,202

۱,488,82۳,4۹6

4۵۵,۹۵۹,6۹6

42,824,884

۹47,87۵,۵۱8

درصد تغییرات

2

۱

۱۵

۱۵0

۱4۳

2۱

الر
د

سهم هر یک از فعالیت های ارزی در سال ۱۳۹۵ به شرح نمودار شماره )20( می باشد:

خدمات بانکداری الکترونیک و مجازی

بانــک هــا بــرای اینکــه بتواننــد در بــازار مالــی از مزیــت رقابتــی بهــره منــد شــوند و ایــن مزیــت را حفــظ 
کننــد، بایــد همــواره بتواننــد خــود را بــا شــرایط جدیــد ســازگار کننــد و فــن آوری هــای جدیــد را بپذیرنــد.

 از جدیــد تریــن فــن آوری در زمینــه بانکــداری، ایجــاد بانــک مجــازی اســت. ایــن نــوع بانکــداری قــادر 
اســت خدمــات خــود بــه مشــتریانش را بــه جــای شــعب فیزیکــی در فضــای مجــازی )ماننــد اینترنــت( 
ــات  ــت از خدم ــق اینترن ــران یکــی شــده و از طری ــتریان و کارب ــک مجــازی مش ــک بان ــد. در ی ــه کن ارائ
بانکــی اســتفاده مــی کننــد. بانــک مجــازی یــک بانــک رایانــه ای اســت کــه قــادر بــه انجــام اکثــر امــور 
ــه  ــود و افــراد از هــر رایانـــــ ــه شــعبه نخواهــد ب ــه مراجعــه ب ــازی ب ــا ایــن تفــاوت کــه نی بانکــی اســت، ب

خانگــی مــی تواننــد امــور بانکی،تجــارت و بازرگانــی مــورد نظــر خــود را بــه انجــام برســانند.
ــاوری هــای پیشــرفته  ــه ســرمایه گــذاری هــای انجــام شــده در حــوزه هــای فن ــا توجــه ب بانــک انصــار ب
نرم افــزاری و ســخت افــزاری مبتنــی بــر شــبکه هــای مخابراتــی توانســته اســت بســتر هــای مناســبی را بــرای 
ــد. در ســال ۱۳۹۵ بانــک تــاش  انجــام فعالیــت هــای بانکــداری الکترونیکــی و مجــازی فراهــم نمای
ــن  ــزات الکترونیکــی و اســتفاده از پیشــرفته تری ــن بســتر مناســب و تجهی ــا اســتفاده از ای نمــوده اســت ب
فنــاوری هــای جدیــد، خدمــات بانکــداری الکترونیکــی و مجــازی بهتــر و مناســب تــری را بــه مشــتریان 

خــود ارائــه دهــد.

نمودار شماره )20( - سهم فعالیت های ارزی

۱2٪
خرید ارز

۱2٪
فروش ارز

۳2٪
حواله های ارزی ارسالی

2۱٪
حواله های ارزی دریافتی

2٪
ضمانت نامه های ارزی

2۱٪
اعتبارات و بروات اسنادی
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نمایه شماره )۱۳( تعداد مشتریان و سپرده های فعال بانک را گزارش می نماید:

نمایــه شــماره )۱4( و نمــودار شــماره )2۱( رشــد تعــداد کاربــران خدمــات بانکــداری مجــازی بانــک را طــی دو ســال 
گــزارش مــی نمایــد:

نمایه شماره )۱۳(- گزارش آماری مشتریان و حساب های بانکی

نمایه شماره )۱4(- خدمات بانکداری مجازی

نمودار شماره )2۱( - خدمات بانکداری مجازی )تعداد کاربران - نفر(

تعداد

تعداد مشتریان - نفر

تعداد حساب سپرده فعال

درگاه 

اینترنت بانک

همراه بانک

تلفن بانک

آنی بانک

 سال ۱۳۹۵

۱,222,6۱4

۱,248,۵۹2

۱,0۵۱,27۵

۱,42۳,0۵0

درصد تغییرات

۳۱

۳۵

۳۵

2۵

 سال ۱۳۹4

۹۳۱,0۹0

۹2۵,28۱

777,2۵7

۱,۱40,0۳0

سال ۱۳۹۵

۱۱,۳7۹,7۳۳

۱4,۱0۵,4۹0

درصد تغییرات

6.4

8

سال۱۳۹4

۱0,6۹۳,۵۳۹

۱۳,0۱8,002

تعداد کاربران - نفر  

۱,222,6۱4۱,248,۵۹2

۱,0۵۱,27۵

۱,42۳,0۵0

۹۳۱,0۹0
۹2۵,28۱

777,2۵7

۱,۱40,0۳0

نمایه شماره )۱۵( ابزارهای خدمات بانکداری الکترونیکی را نشان می دهد :

ــه شــماره   ــه در نمای و در نهایــت تعــداد و ترکیــب کارتهــای صــادره اعــم از کارتهــای برداشــت ، بــن کارت و کارت هدی
)۱6(  گــزارش شــده اســت :

کارت های اعتباری سال ۱۳۹۵ شامل حاتم کارت نیز می باشد.

خدمات مبادالت بانکی

ــواع چک هــای بانکــی، عــادی،  ــه ســامانه چــکاوک شــامل ان ــوط ب ــه شــده در طــی ســال ۱۳۹۵  مرب آمــار خدمــات ارائ
رمـــــزدار بیــن بانکی)عهــده و واگــــــذاری( بــه تفکیــک چــــک هــای واگــذاری و عهــده را نمایـــــه شــــماره )۱7( نشــان 

می دهد :

نمایه شماره )۱۵(- ابزار های خدمات بانکداری الکترونیکی

نمایه شماره )۱6(- وضعیت کارت های بانکی

نمایه شماره )۱7(- خدمات مبادالت بانکی

تعداد

)Pos( پايانه های فروش

خودپردازها 

نوع کارت

کارت برداشت)نقدی(

کارت هدیه

 کارت بن

کارت اعتباری

جمع

شرح

چک های واگذاری

چک های عهده

تعدادکل مبادله

درصد 
تغییرات

تعداد کل) به هزار(تعداد برگشتی) به هزار(تعداد وصولی ) به هزار( درصد 
تغییرات

درصد 
تغییرات

۱۳۹۵

2،228

2،6۱0

4،8۳8

۱۳۹۵

60۱

72۳

۱،۳24

۱۳۹۵

2،82۹

۳،۳۳2

6،۱6۱

۱۳۹4

2،۱۹۹

2،4۵۳

4،6۵2

۱۳۹4

۵۳۵

62۳

۱،۱۵8

۱۳۹4

2،7۳۵

۳،076

۵،8۱۱

۱/۳

6/4

4

۱2/۳

۱6/۱

۱4/۳

۳/4

8/۳

6/0

سال ۱۳۹۵

۱۱8,۹۱۹

۳،24۳

درصد تغییرات

2۱

۵8

سال ۱۳۹4

۹8,2۱۹

2،0۵۹

سال  ۱۳۹۵

۱0,008,۳84

7,۵0۱,0۱2

۱6۱,664

8،2۱۵

۱7,67۹,27۵

درصد تغییرات

24

۱7

2۵

۱7۳

2۱

سال ۱۳۹4

8,0۵6,200

6,42۹,474

۱2۹,6۵0

۳,00۹

۱4,6۱8,۳۳۳

تعداد کارت
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زنجیره ارزش بانک  

زنجیــره ارزش )Value Chain(بــه مجموعــه عملیاتــی گفتــه مــی شــود کــه در یــک صنعــت بــه 
صــورت زنجیرگونــه انجــام مــی گیــرد تــا بــه خلــق ارزش منجــر شــود. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، هــر 
ــان،  ــه خــود اختصــاص میدهــد. در ایــن جری ــره ارزش ب ــی را در زنجی شــرکتی یــک موقعیت
تامیــن کننــدگان ورودی هــا را مهیــا می کننــد و ســپس آنــرا بــه عامــل دیگــری در زنجیــره انتقــال 

ــه مشــتری برســد.  ــا در نهایــت ب ــد ت می دهن
ــار ،  ــگ انص ــرکت لیزین ــس ، ش ــان اطل ــای ایرانی ــرکت ه ــامل ش ــه ش ــار ک ــک انص ــروه بان درگ
ــاوران اطاعــات انصــار  شــرکت صرافــی انصــار ، شــرکت کارگــزاری بانــک انصــار و شــرکت فن
ــا  ــوده ت ــه نم ــات اضاف ــوالت و خدم ــه محص ــی را ب ــرکت ارزش ــر ش ــده  ه ــاش گردی ــد ت می باش
نیازهــای واقعــی مشــتری بــرآورده گــردد. در ســال هــای اخیــر بررســی هــای الزم بــه منظــور ایجــاد 
یــک شــرکت خدمــات بیمــه ای و یــک شــرکت PSP در گــروه شــرکت هــای بانــک بــه منظــور 
توســعه و ترمیــم زنجیــره ارزش بانــک صــورت پذیرفتــه اســت کــه انتظــار مــی رود در آینــده نزدیــک 

بــه زنجیــره ارزش بانــک افــزوده شــود.
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شرکت صرافی انصار )سهامی خاص(
ــت  ــاص تح ــهامی خ ــرکت س ــورت ش ــه ص ــخ ۱۳۹0/۱2/2۳ ب ــاص( در تاری ــهامی خ ــار )س ــی انص ــرکت صراف ش
ــر تجــاری اســتان  ــا و موسســات غی ــت شــرکت ه ــال در اداره ثب ــارد ری ــا ســرمایه یکصــد میلی شــماره 42۳264 ب
تهــران بــه ثبــت رســیده اســت و در تاریــخ ۱۳۹۳/02/۱4 مجــوز فعالیــت صرافــی )نــوع دوم( را از بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســامی ایــران بــا شــماره صــادره ۳62۳۳ اخــذ نمــود. در حــال حاضــر شــرکت صرافــی جــزء واحدهــای 
تجــاری فرعــی بانــک انصــار اســت. فعالیــت اصلــی شــرکت خریــد و فــروش نقــدی ارز و مســکوک طــا و نقــره، نقــل 

و انتقــال ارز در چارچــوب مقــررات ارزی و غیــره مــی باشــد.

شرکت فناوران اطاعات انصار)سهامی خاص( 
شــرکت فنــاوران اطاعــات انصــار )ســهامی خــاص(، بــه شــماره ۱۹06۱7 در اداره ثبــت شــرکت هــای 
ــی در اساســنامه طــی صورتجلســه تاریــخ ۱۳8۱/۱۱/۱۵ مجمــع عمومــی  ــرات کل ــا تغیی تهــران ثبــت  و ب
ــال  ــدای س ــًا از ابت ــده، عم ــخ ۱۳82/0۱/۱8 درج گردی ــماره ۱6۹2۳ تاری ــمی ش ــه رس ــه در روزنام ک
۱۳82 شــروع بــه فعالیــت نمــوده اســت. در حــال حاضــر شــرکت مزبــور جــزء شــرکت هــای فرعــی بانــک 
انصــار مــی باشــد. موضــوع فعالیــت شــرکت طبــق مــاده 2 اساســنامه، فعالیــت در زمینــه تولیــد سیســتم هــای 
کاربــردی بانکــداری الکترونیکــی، اتوماســیون فرآیندهــای ســازمانی، طراحــی و تولیــد ســامانه هــای جامــع 

بیمــه، بــورس و غیــره مــی باشــد.

شرکت ایرانیان اطلس )سهامی خاص( 
شــرکت ایرانیــان اطلــس )ســهامی خــاص( بــه طــور عمــده در حــوزه ســاخت و ســازهای شــهری فعالیــت داشــته 
و بخشــی از پروژه هــای آن در قالــب شــرکت پــروژه  در حــال اجــرا می باشــد. از مهمتریــن پروژه هــای در دســت 
اجــرای شــرکت ایرانیــان اطلــس مــی تــوان بــه هتــل پنــج ســتاره و مرکــز خریــد آرمــان، اطلــس مــال، مرکــز تجــارت 
اطلــس تبریــز، بــرج اطلــس کیــش، مرکــز خریــد اطلــس بــم، 400 واحــدی اطلــس نمــک آبــرود، اطلــس پــازا، 

اطلــس کلینیــک کرمــان، مرکــز خریــد اطلــس گانــدی، ســاختمان مســکونی اطلــس فرمانیــه اشــاره نمــود. 

شرکت لیزینگ انصار )سهامی خاص(
شــرکت لیزینــگ انصــار در تاریــخ ۱۳8۳/0۹/۱2 بــه صــورت شــرکت بــا مســئولیت محدودبــا نــام لیزینــگ 
خــودرو بیســتون، تأســیس و طــی شــماره 2۳۵860 تاریــخ ۱۳8۳/0۹/۱2 در اداره ثبــت شــرکت هــا و 
ــه  ــه ثبــت رســیده اســت و در تاریــخ ۱۳8۵/07/۳0 نــوع حقوقــی شــرکت ب ــر تجــاری تهــران ب موسســات غی
ســهامی خــاص تغییــر یافــت و در تاریــخ ۱۳۹2/۱0/2۱ مجــوز فعالیــت از ســوی بانــک مرکــزی صــادر گردیــد 
ــد  ــر یافــت. موضــوع فعالیــت شــرکت خری ــه لیزینــگ انصــار تغیی ــام شــرکت ب و در تاریــخ ۱۳۹2/۱2/۱۱ ن
انــواع کاالهــای منــدرج در بندهــای الــف و ب مــاده ۵ دســتورالعمل اجرائــی تأســیس، نحــوه فعالیــت و نظــارت 

بــر شــرکت هــای لیزینــگ مــی باشــد.

شرکت کارگزاری بانک انصار )سهامی خاص(
شــرکت کارگــزاری بانــک انصــار) ســهامی خــاص( در تاریــخ ۱۳84/06/22 بــه صــورت شــرکت ســهامی خاص 
بــا نــام شــرکت پــارس گســتر تأســیس و طــی شــماره 24467 تاریــخ ۱۳84/06/22 اداره ثبــت شــرکت های 
مشــهد بــه ثبــت رســیده اســت. در حــال حاضــر شــرکت دارای ۹ شــعبه در تهــران و ســایر شهرســتان هــا می باشــد. 
موضــوع فعالیــت شــرکت طبــق مــاده ۳ اساســنامه شــرکت خدمــات کارگــزاری، معاملــه گــری و بــازار گردانــی 
و خدمــات مالــی و مشــاوره ای مــی باشــد . نــام شــرکت در ســال ۱۳۹4 بــه شــرکت کارگــزاری بانــک انصــار 

تغییــر یافتــه اســت.
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عملکرد فعالیت های سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

ــازده مــورد انتظــار در  ــره ارزش بانــک و کســب ب ــل زنجی ــا هــدف تکمی ســرمایه گذاری بانــک در ســهام شــرکت هــا ب
ــه شــماره )۱8(  ــه اســت. نمای ــک مرکــزی ج.ا.ا صــورت پذیرفت چارچــوب دســتورالعمل ســرمایه گــذاری اباغــی بان

ــد : ــی ده ــان م ــده نش ــام ش ــای تم ــه به ــال ۱۳۹۵ را ب ــان س ــک در پای ــرمایه گذاری های بان ــت س وضعی

پرتفوی سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی در پایان سال ۱۳۹۵ به شرح نمایه شماره )۱۹( می باشد: 

نمایه شماره )۱8(- سرمایه گذاری های بانک

نمایه )۱۹(- پرتفوی سرمایه گذاری در سهام

شــــــــرح

نام شرکت

شرکت ایرانیان اطلس)سهامی خاص(

شرکت فناوران اطاعات انصار )سهامی خاص(

شرکت لیزینگ انصار )سهامی خاص(

شرکت صرافی انصار )سهامی خاص(

شرکت کارگزاری بانک انصار )سهامی خاص(

پرتفوی شرکت های بورسی و غیر بورسی 

جمع

سرمایه گذاری ها

درصد سهم

۱00

۱00

۹6/7

۹8

۱00

-

-

درصد تغییرات

-

-

-42

-۱

۹۹

- ۱2 

-7/۵

سال ۱۳۹۵

مبلغ - میلیون ريال

۱,04۹,۹72

۱0,000

۵8,000

۱۹6,000

2۹8,200

4,۱۱۹,۳8۵

۵,7۳۱,۵۵7

سال ۱۳۹4 

مبلغ - میلیون ريال

۱,04۹,۹72

۱0,000

۹۹,۳۵0

۱۹8,000

۱۵0,000

4,68۹,2۱2

6,۱۹6,۵۳4

سهام شرکت های بورسی

سهام شرکت های غیر بورسی

جمع

سهام شرکت های غیر بورسی

 سال ۱۳۹۵

مبلغ - میلیون ريال

۳,407,۹22

27,2۱4

۳,4۳۵,۱۳6

684،24۹

 سال۱۳۹4

مبلغ -  میلیون ريال

۱,770,02۹

2،7۳0،۹87

4,۵0۱,0۱6

۱88،۱۹6

درصد تغییرات

۹۳

-۹۹

- 24
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4,68۹,2۱2      -۱2         4,۱۱۹,۳8۵ جمع سرمایه گذاری ها در سهام و اوراق            

سرمایه گذاری
 کوتاه مدت

سرمایه گذاری بلند مدت

نام شرکت

شرکت ایرانیان اطلس)سهامی خاص(

شرکت فناوران اطاعات انصار )سهامی خاص(

شرکت لیزینگ انصار )سهامی خاص(

شرکت صرافی انصار )سهامی خاص(

شرکت کارگزاری بانک انصار )سهامی خاص(

سایر سرمایه گذاری )بورسی و غیر بورسی(

جمع

سال ۱۳۹۵

مبلغ – میلیون ریال

۳,۵26,278

۱,۹28

2,۱۳۱

24۵,000

80,000

27۹,۵64

4,۱۳4,۹0۱

سال ۱۳۹4

مبلغ – میلیون ریال

640,000

۳۳۵

۹۵۵

78,400

2,0۵7

۱,۳۹2،4۵۹

2،۱۱4،206

درصد تغییرات

4۵۱

476

۱2۳

2۱۳

۳78۹

-82

۹6

درآمد حاصل از سرمایه گذاری های بانک به شرح نمایه شماره )2۱( قابل گزارش می باشد:

نمایه )2۱(- درآمد سرمایه گذاری های بانک

نمایه شماره )20(- سود خالص شرکت های تابعه بانک

نمایه شماره )20( سود عملکرد شرکت های تابعه را نشان می دهد:    

شرح

 شرکت  ایرانیان اطلس )سهامی خاص( 

شرکت فناوران اطاعات انصار )سهامی خاص(

شرکت لیزینگ انصار )سهامی خاص(

شرکت صرافی انصار )سهامی خاص(

شرکت کارگزاری بانک انصار )سهامی خاص(

جمع 

سال ۱۳۹۵

مبلغ - میلیون ریال

۹,0۳۵,840

2۱42

22/0۵0

2۵4,۱۱8

۵۵,۵28

۹,۳6۹,678

سال ۱۳۹4

مبلغ - میلیون ریال

8۱۹,7۹7

۳,۳۵0

۹,882

۹6,۵۵8

20,۵66

۹۵0,۱۵۳

درصد تغییرات

۱002

 - ۳6

۱2۳

۱6۳

۱70

886
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مقایسه بودجه ای سود و زیان 

نمایه شماره )22( وضعیت عملکرد سال ۱۳۹۵ بانک در مقایسه با بودجه و عملکرد سال قبل را نشان می دهد:

همان گونــه کــه در نمایــه شــماره 22 ماحظــه مــی شــود در بانــک )شــرکت اصلــی( از لحــاظ درصــد پوشــش بودجــه ای درآمــد هــا 
۹۹.6 درصــد و هزینــه هــا نیــز ۱02.۵ درصــد محقــق شــده اســت و در نهایــت ســود خالــص بودجــه شــده در بانــک 7۵.6 درصــد 
تحقــق یافتــه اســت . همچنیــن در مقایســه بــا عملکــرد ســال قبــل درآمــد هــا حــدود 4/8 درصــد و هزینــه هــا 6 درصــد رشــد یافتــه 
اســت کــه در مجمــوع بــا کاهــش 2۱ درصــدی در ســود بانــک روبــرو بــوده اســت لیکــن در گــروه بانــک ســود هــر ســهام گــروه 
۱28/۵ نســبت بــه ســال گذشــته رشــد نشــان مــی دهــد. نمــودار شــماره )22( رونــد ســود خالــص بانــک و گــروه انصــار را طــی

 ۵ سال گذشته نشان می دهد.

نمایه شماره )22(- عملکرد بانک و مقایسه با بودجه

 نمودار شماره )22(- روند سود خالص بانک انصار و گروه انصار)مبلغ میلیارد ریال(

شرح

درآمد ها

هزینه ها

سود قبل از کسر مالیات

مالیات

سود پس از کسر مالیات

سود هر سهم بانک )ریال(

سود هر سهم گروه )ریال(

عملکرد

مبلغ - میلیون ریال

4۳,۱78,۵7۹

-40,۵27,60۱

2,6۵0,۹78

0

2,6۵0,۹78

26۵

8۱4

بودجه 

مبلغ - میلیون ریال

4۳,۳64,04۳

۳۹,۵26,۵0۵

۳,8۳7,۵۳8

-۳۳۳,2۵8

۳,۵04,280

۳۵0

-

درصد پوشش 
بودجه

۹۹/6

۱02.۵

6۹.۱

0.0

7۵.6

7۵.6

-

عملکرد

مبلغ - میلیون ریال

4۱,200,۱0۵

-۳8,2۳۳,724

2,۹66,۳8۱

-278،۱4۱

2,688,240

۳۳6

۳۵6

بودجه 

مبلغ - میلیون ریال

40,۹۵0,826

-۳7,۱48,۳۳4

۳,802,4۹2

-2۹7,777

۳,۵04,7۱۵

4۳8

-

درصد تغییرات 
عملکرد

4/8

6

-۱0/6

- ۱00.0

- ۱.4

- 2۱.۱

۱28/۵

سال ۱۳۹۵                                                          سال ۱۳۹4

2,6۵۱

8،۱44

2،8۵2
2،688

4،۱67

۳،22۳

۵،408

2،60۱

۳،۹7۳

2،084

نمــودار شــماره )2۳( رونــد قیمــت ســهام بانــک انصــار بــر اســاس معامــات انجــام شــده در بــورس تهــران و همچنیــن شــاخص 
کل بانــک هــا و شــاخص کل بــورس در ســال ۱۳۹۵ را نشــان می دهــد:

بانک انصاردر بازار سرمایه
ــاد  ــا نم ــک انصــار ب ــهام  بان ــه س ــن معامل ــاهد اولی ــخ 6 /6 /۱۳۹0 ش ــران در تاری ــادار ته ــورس و اوراق به ــی ب ــوی اصل تابل
"وانصــار" بــود . از آن تاریــخ تاکنــون ایــن نمــاد معاماتــی بــا فــراز و نشــیب هــای فراوانــی همــراه بــوده اســت. آخریــن قیمــت 

معاماتــی ثبــت شــده در پایــان ســال ۱۳۹۵ مبلــغ 2،۱7۳ ریــال مــی باشــد .
در رتبــه بنــدی شــرکت هــای پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران بانــک انصــار عنــوان شــفاف تریــن ناشــر بورســی 
در شــاخص اطــاع رســانی و قابــل اتــکا بــودن در بیــن بانــک هــای بورســی در دوره مالــی منتهــی بــه اســفند مــاه ۱۳۹۵ را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن رتبــه بانــک از نظــر تعــداد ســهامداران و نقدشــوندگی ســهام در بیــن بانــک هــای بورســی 
اول مــی باشــد. وضعیــت معاماتــی ســهام بانــک طــی ســال ۱۳۹۵ و  در مقایســه  بــا  ســال گذشــته بــه  شــرح  نمایــه  شــماره 

)2۳( مــی باشــد: 

نمایه شماره )2۳(- وضعیت معاماتی سهام بانک در بازار سهام

سال

۱۳۹۵

۱۳۹4
درصد تغییرات

تعداد سهام 
معامله شده

80۳,۱۵2,044

۱,2۹6,882,7۵7

-۳8

ارزش سهام 
معامله شده  
)میلیون ریال(

۱,708,48۳

۳,462,۵2۳

- ۵0.7

تعداد روزهای انجام 
معامله

2۳6

2۵6

- 7.8

ارزش بازار
)میلیون ریال(

2۱,7۳0,000

22,۹28,000

- ۵.2

قیمت سهم  )ریال(

2,۱7۳

2,866

- 24.2

سرمایه
)میلیون ريال(

۱0,000,000

8,000,000

2۵

پایان سال

61



نمودار شماره )2۳(- بررسی شاخص کل بورس، بانک ها و بانک انصار

نمودار شماره )24( - ارزش سهام بانک های بورسی در پایان سال ۱۳۹۵ )مبلغ ریال(

2,672

2,۱7۳
۱,626

۱,۱4۵
۱,۱0۵ ۱,0۱8

۱,00۵ ۹۹۹
67۳

همان گونــه کــه در شــاخص بانــک هــا ماحظــه مــی شــود، عــدم برگــزاری مجامــع عمومــی عــادی ســالیانه اکثــر 
بانــک هــا  در تیــر مــاه و توقــف نمــاد بســیاری از آنهــا، مانــع از کاهــش بیشــتر رونــد شــاخص صنعــت بانکــداری 
گردیــد، امــا بــا توجــه بــه فعــال بــودن نمــاد بانــک انصــار و قــدرت نقدشــوندگی ســهام، ریســک سیســتماتیک 
بــازار ناشــی از عــدم اقبــال بــه ســهام صنعــت بانکــداری، منتــج بــه کاهــش قیمــت ســهام بانــک انصــار در بــازار 
ســرمایه گردیــد کــه بــا ارائــه گــزارش تحقــق بودجــه پیــش بینــی شــده منتهــی بــه آذر مــاه ۱۳۹۵ و مدیریــت بهینــه 

قیمــت ســهام، افــت قیمــت ســهام بانــک تــا پایــان ســال جبــران گردیــد. 

ارزش سهام بانک های بورسی در پایان سال ۱۳۹۵ به شرح نمودار شماره )24( می باشد :

بررسی و ارزیابی سهام بانک- نمودار شماره )2۵( وضعیت بازدهی سهام بانک در سال ۱۳۹۵ و 
در مقایسه با متوسط صنعت بانک ها را نشان می دهد :

شاخص ها ونسبت های مالی بانک 

ــت و در  ــدت فعالی ــی م ــک را ط ــردی بان ــاخص های عملک ــن ش ــت مهمتری ــماره )24( وضعی ــه ش نمای
ــی دهــد: ــان سال۱۳۹۵نشــان م پای

نمودار شماره )2۵(- بررسی مقایسه ای بازده سهام بانک انصار

نمایه شماره )24(- شاخصهای عملکردی بانک

عنوان شاخص یا نسبت 

سود آوری  )درصد(

بازده دارائی ها

بازده حقوق صاحبان سهام

بازده درآمد 

شاخص های بانکی

نسبت مطالبات غیر جاری

نسبت کفایت سرمایه    

توسعه فعالیت 

 درصد رشد  منابع 

 متوسط درآمد هر شعبه )میلیون ریال(

متوسط منابع هر شعبه )میلیون ریال( 

بهره وری )میلیون ریال(

سرانه منابع 

سرانه درآمد

1395

۱/۱

۱۹/0

6/۱

۵/4

8/0۳

۱4/8

67،8۹۱

4۱8,78۹

۵۱,0۵4

8,277

 تغییرات

-0/۳

-۳/۱

-0/4

0/7

-0/02

7/0

۳،7۱6

۵7,۵2۳

402

1394

۱/4

22/۱

6/۵

4/7

8/0۵

7/8

64،۱7۵

۳6۱,267

44,۳۳0

7,87۵

63

6,72۵



مسئولیت های اجتماعی بانک
 

در راســتای انجــام مســئولیت هــای اجتماعــی بانــک و توســعه اقدامــات  مربــوط بــه امورعــام المنفعــه و کمــک 
بــه ایجــاد  جامعــه بهتــر و محیــط پاکیــزه تــر بــه خصــوص همیــاری بــا اقشــار محــروم تــر جامعــه، بانــک انصــار 
ــرم بانــک در ســال ۱۳۹۵،  تــاش نمــوده در قالــب بودجــه مصــوب مجمــع عمومــی عــادی ســهامداران محت
اقدامــات مناســبی از جملــه حمایــت مالــی از انجمــن دیابــت ایران،کمــک بــه زندانیــان بــی بضاعــت، حمایــت 
مالــی از بنیــاد عفــاف و حجــاب، توزیــع ســبد ارزاق جهــت خانــواده هــای نیازمنــد، تاســیس مدرســه پیشــین در 

اســتان سیســتان و بلوچســتان، مدرســه شــهید بهشــتی ورامیــن و غیــره انجــام داده اســت. 
همچنیــن بانــک در نظــر دارد در ایــن خصــوص طــی ســال آینــده از طریــق قــرارگاه مســئولیت هــای اجتماعــی 
ــه محکومیــن جرائــم  ــا تکمیــل مراکــز آموزشــی، بهداشــتی و درمانــی، کمــک ب بانــک پــروژه هــای ســاخت ی

غیرعمــد را بــه انجــام رســاند: 
ابعاد مسئولیت های اجتماعی بانک انصار به صورت زیر قابل ترسیم می باشد :

جامعه و کشور

رهبری و 
فرآیندهای درون 

سازمانی

محیط کاربازار وصنعت

محیط زیست

گزارش 
مدیریت ریسک بانک 

یکــی از مهمتریــن الزامــات تحقــق اهــداف 
فعالیــت  تــداوم  و  ســامت کاری  تامیــن  و  ســود آوری 

بانــک، شناســایی و ارزیابــی انــواع ریســک هــای مترتــب بــر 
ــش  ــر بخ ــت اث ــت مدیری ــر در جه ــر موث ــاذ تدابی ــک و اتخ ــات بان عملی

آنهــا مــی باشــد. در ســالهای اخیــر مهمتریــن عامــل ایجــاد مشــکات ســود آوری 
و کســب و کار بــرای بانــک هــا عــدم توجــه بــه اصــول و مفاهیــم مدیریــت ریســک بــوده 

اســت. در ایــن راســتا بانــک مرکــزی بــه منظــور بهبــود فضــای حاکــم بــر فعالیــت بانک هــا بــر 
اســاس اســتاندارد هــای نظارتــی بیــن المللــی نســبت بــه تدویــن رهنمــود هــا و راهکارهــای هدفمنــد در 
حــوزه مدیریــت انــواع ریســک اقــدام نمــوده اســت کــه در ادامــه شــرح مختصــری از گــزارش عملکــرد 

ــان مــی گــردد: ــن بانــک در ایــن حــوزه بی ای

1- ریسک اعتباری   
1-1-تدوین چارچوب مدیریت موثر ریسک اعتباری بر مبنای استاندارد های بازل 2

در حــال حاضــر کلیــه محاســبات نظارتــی و مراقبتــی در حــوزه ریســک اعتبــاری بــر اســاس اســتاندارد 
بــازل ۱ مــی باشــد. در ایــن راســتا بــا عنایــت بــه ایــن موضــوع کــه تغییــر ایــن اســتاندارد هــا بــه بــازل 2 
در دســتور کار بانــک مرکــزی قــرار دارد و همچنیــن ارســال پیــش نویــس دســتور العمــل مــورد نیــاز در 
ایــن خصــوص توســط بانــک مرکــزی، ایــن بانــک تمامــی الزامــات اطاعاتــی و نــرم افــزاری و همچنیــن 
دســتورالعمل هــای مــورد نیــاز بــه منظــور محاســبه تمامــی شــاخص هــا و محاســبات در حــوزه مدیریــت 

ریســک اعتبــاری منطبــق بــا اســتاندارد هــای جدیــد بانــک مرکــزی را تأمیــن نمــوده اســت.

2-1- تدویــن فرآینــد مدیریــت موثــر ریســک اعتبــاری بــر اســاس رهنمــود هــای بانــک مرکــزی 
در ایــن حــوزه

بــا عنایــت بــه جدیــد بــودن مفاهیــم مربــوط بــه مدیریــت انــواع ریســک هــای مترتــب بــر عملیــات بانــک 
ــد هــای مرتبــط،  ــا ســایر فرآین ــاری ب ــد مدیریــت ریســک اعتب ــزوم یکپارچــه ســازی فرآین و همچنیــن ل

مراتــب بــه شــرح زیــر تدویــن و مبنــای عمــل در بانــک قــرار گرفتــه شــده اســت: 
- تدوین فرآیند مرتبط با تأمین الزامات کنترل ریسک اعتباری

- فرآیند های مرتبط با سیستم اعتبار دهی مناسب
- تدوین فرآیند های مرتبط با ارزیابی، مراقبت و مدیریت تسهیات و تعهدات اعطایی

- تدوین فرآیند های مرتبط با رویکرد های کنترل ریسک اعتباری

1
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)IFRS(3-1- پاسخگویی به الزامات گزارشگری  بین المللی
بــا عنایــت بــه برنامــه بانــک مرکــزی مبنــی بــر الــزام بانــک هــا و موسســات اعتبــاری در 
 ،IFRSخصــوص تهیــه و تدویــن صــورت هــای مالــی بــر اســاس اســتاندارد های بیــن المللــی
ایــن بانــک توانســته اســت یادداشــتهای توضیحــی حــوزه مدیریــت ریســک اعتبــاری را بــر 

اســاس اســتاندارد هــای مذکــور تهیــه و شــفاف نمایــد. 

4-1- تدویــن برنامــه هــای آموزشــی بــه منظــور ارتقــا ســطح آشــنایی کارکنــان بــا 
مفاهیــم مدیریــت ریســک اعتبــاری:

ــا  ــن ب ــت ریســک و همچنی ــد مدیری ــاده ســازی سیســتم کارآم ــک در راســتای پی ــن بان ای
هــدف اشــاعه فرهنــگ بکارگیــری اصــول و فنــون ایــن امــر در تصمیمــات بانــک، نســبت 
بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی متعــدد در ســطوح مختلــف اقــدام نمــوده و ایــن برنامــه 

در ســال ۱۳۹6 نیــز ادامــه خواهــد داشــت.

2- ریسک نقدینگی:
2-1- مدیریت شکاف دارایی ها و بدهی ها

ــد داده کاوی و  ــد اســتفاده از ابزارهــای قدرتمن ــا نیازمن ــا و بدهــی ه ــی ه ــت دارای مدیری
طراحــی نــرم افــزار ALM مــی باشــد. در ایــن راســتا بانــک ضمــن ایجــاد بســترهای مــورد 
نیــاز نســبت بــه پــردازش اطاعــات دارایــی هــا و بدهــی هــا و محاســبه شــکاف نقدینگــی 

بطــور مســتمر اقــدام نمــوده اســت.
2-2-مدیریت ریسک تمرکز سپرده 

ــه  ــاز ب ــورد نی ــی م ــات اطاعات ــت ریســک تمرکــز ســپرده، الزام ــه منظــور مدیری ــک ب بان
ــورت  ــه ص ــت ب ــا اهمی ــای ب ــپرده ه ــزارش س ــی  و گ ــات تحلیل ــن  گزارش ــور تدوی منظ
ــد. ــی نمای ــه م ــک تهی ــای بان ــپرده ه ــوی  س ــاختار پرتف ــاع از س ــت اط دوره ای را جه

2-3-آزمون بحران و تحلیل حساسیت 
یکــی از ابزارهــای قدرتمنــد و هشــداردهنده در زمینــه ریســک نقدینگــی و برنامــه ریــزی 
جهــت تعدیــل و کنتــرل ایــن ریســک، تدویــن ســناریوهای هوشــمندانه و ســنجش آزمــون 
بحــران مبتنــی بــر ایــن ســناریو هــا مــی باشــد. ایــن فرآینــد بــر اســاس گزارشــات متفــاوت 
در دوره هــای زمانــی مختلــف باعــث هوشــیاری از رونــد قابــل قبــول در اجــرای ســناریوها 
مــی شــود. ایــن بانــک درصــدد فراهــم نمــودن زیــر ســاخت های  الزم بــه منظــور انجــام 

آزمــون بحــران بــا روش تحلیــل ســناریو مــی باشــد.

۲

3- ریسک بازار :
عملیــات ارزی و ســرمایه گــذاری بانــک از جملــه مهمتریــن فعالیــت هــا و منابــع در 
معــرض ریســک بــازار مــی باشــند کــه بایــد بــه صــورت هدفمنــد و مســتمر تحــت 
ــرم افــزار محاســبه  ــد. در ایــن راســتا تدویــن ن نظــارت و مدیریــت موثــر قــرار گیرن
ــرای پرتفــوی ارزی و ســرمایه گــذاری جهــت مراقبــت  ارزش در معــرض ریســک ب

مســتمر از آنهــا بــه منظــور اتخــاذ تدابیــر مقتضــی صــورت پذیرفتــه اســت. 

4 - ریسک عملیاتی :

بــه منظــور مدیریــت ریســک عملیاتــی و بــا توجــه بــه فرآینــد محــور بــودن عملیــات 
بانــک، شناســایی ریســک هــا بــر اســاس فرآینــد اجرایــی آنهــا بــه شــرح ذیــل مــورد 

بررســی قــرار گرفتــه اســت:
-فرآیند های مرتبط با حوزه منابع انسانی

-فرآیند های مرتبط با بانکداری الکترونیک و اینترنت بانک
-فرآیند های مرتبط با فعالیت های پشتیبانی بانک

-فرآیند های مرتبط با تسهیات ریالی و عقود اسامی
-فرآیند های مرتبط با تعهدات )ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی(

-فرآیندهای مرتبط با عملیات سرمایه گذاری بانک
-فرآیند های مرتبط با مبادالت بانکی)ساتنا، پایا و چکاوک(

-فرآیند های مرتبط با ساختار سازمانی بانک
-فرآیند های مرتبط با مدیریت راهبردی و بهبود کیفیت 

-فرآیند های مرتبط با خدمات مشتریان بانک
-و شناسایی ریسک های عملیاتی در سامانه های بانک 

الزم بــه ذکــر مــی باشــد تمامــی ریســک هــای شناســایی شــده، بــا اســتفاده از 
روش هــای اســتاندارد، ارزیابــی و اولویــت بنــدی شــده و راهکارهــای مدیریــت آنهــا 
تدویــن و بــه واحــد هــای ذیربــط ارســال گردیــده اســت و همچنیــن بانــک اطاعاتــی 

زیــان هــای گذشــته و ریســک هــای شناســایی شــده تهیــه شــده اســت.

۳

۴
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فعالیت های حوزه اقتصاد مقاومتی
 

»بانکها باید برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نقش مثبت ایفا کنند و خود را 

با این سیاستها و برنامه ریزی های دولت برای اجرای آنها تطبیق دهند«

)آیت ا.... خامنه ای –16 تیر ماه 1393(

بــا عنایــات خداونــد متعــال و در پرتــو رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری »مــد ظلــه العالــی«، 
"بانــک انصــار" بعنــوان بانکــی "رســالت محــور، ارزش مــدار  و جهــادی"، بــا ســرلوحه 
قــرار دادن "موازیــن شــرعی" و توجــه جــّدی بــه اجــرای "سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی"، 
بافاصلــه پــس از ابــاغ سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی، در اســفند مــاه ســال ۱۳۹2، 
ضمــن ایجــاد دبیرخانــه دا  ئمــی اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام بــه تشــکیل شــورای عالــی راهبــری 
ــی،  ــل، بانکــداری داخل ــن المل ــه هــای تخصصــی : »بانکــداری بی ــی و کمیت اقتصــاد مقاومت
بانکــداری اســامی، بهــره وری و گفتمــان ســازی و آمــوزش« نمــوده اســت و تــاش دارد در 
راســتای تحقــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در جهــت پیــاده ســازی و عملیاتــی نمــودن 

بانکــداری در اقتصــاد مقاومتــی ایفــای نقــش نمایــد.
ــه نحــوی هــدف گــذاری  در همیــن راســتا جهــت گیــری اعطــای تســهیات بانــک انصــار ب
ــی در  ــال ۱۳۹۵، حــدود 62 درصــد از کل تســهیات اعطای ــاه س ــفند م ــا اس ــه ت ــد ک گردی

ــی پرداخــت گــردد.  ــد داخل ــت از تولی ــی و حمای ــت سیاســتهای اقتصــاد مقاومت جه
عملکــرد مدیریــت شــعب برتــر بــر اســاس اعطــای تســهیات در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و 

حمایــت از تولیــد ملــی بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
-مدیریت شعب استان اصفهان )٪86.0۱(
-مدیریت شعب استان هرمزگان )٪8۵.0۱(

-مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری )٪84.۵۱(
-مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان )٪8۳.۱۳(

-مدیریت شعب استان لرستان )٪80.62(
ــه شــرح  ــک در ســال ۱۳۹۵ ب ــه در ســطح بان ــت هــای صــورت گرفت ــات و فعالی اهــم اقدام

زیــر مــی باشــد:

- اســتخراج و ابــاغ شــاخص های بانکــداری در اقتصــاد 
ــع  ــز مناب مقاومتــی در بخــش تســهیات، تعهــدات، تجهی
و فراهــم کــردن زیرســاخت های الزم جهــت عملیاتــی 

نمــودن در ســطح کلیــه شــعب؛
ــک  ــب و کار بان ــرح کس ــردی و ط ــند راهب ــاق س - انطب

ــی؛ ــاد مقاومت ــتهای اقتص ــول و سیاس ــر اص ــی ب مبتن
ــا  ــه در بانــک متناســب ب ــن الگــوی مصــرف بهین - تعیی

ــی؛ اصــول و اهــداف اقتصــاد مقاومت
-اولویــت قــرار دادن خریــد تولیــدات ملــی در تأمیــن 

اقــام مــورد نیــاز در ســطح بانــک؛ 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــازی الگــوی بانکــداری مقاومت ــاده س - پی

ــازی  ــار و الگوس ــک انص ــدات در بان ــهیات، تعه تس
بانکداری مقاومتی؛

ارشــد و  نامــه هــای کارشناســی  پایــان  از  - حمایــت 
مقاومتــی؛ اقتصــاد  حــوزه  در  دکتــری 

در  ایرانــی  کاال هــای  از  اســتفاده  و  -تبلیــغ 
؛  عه کشــی قر یز ا جو

ــداری  ــه بانک ــرح و الیح ــوص ط ــر در خص ــار نظ - اظه
جمهــوری اســامی و ارســال مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 

کانــون بانــک هــا و بانــک مرکــزی ج.ا.ا؛
د  قتصــا ا دی  ن جهــا ا یــر مد یــش  هما در  شــرکت   -

مقاومتی کشور؛
 - دریافــت لــوح زریــن جشــنواره نــوآوری محصــول برتــر 

ایرانی)طــرح حاتــم (؛
- برگــزاری منظــم و مســتمر جلســات شــورای عالــی 
راهبــری اقتصــاد مقاومتــی و کمیتــه هــای تخصصــی؛
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نمایه شماره )2۵( تسهیات پرداختی و تعهدات ایجادی در راستای اقتصاد مقاومتی را در سال ۱۳۹۵ 
نشان می دهد .

حمایت از تولید ملی در قالب طرح حاتم

در ایــن طــرح بــه هــر متقاضــي مبلــغ ۱00 ميليــون ريــال تســهيات بــا نــرخ ۱۵درصــد و بــه منظــور خريــد 
کاالهــاي ايرانــي واگــذار ميشــود و بيــش از ۹4۵ نمایندگــی طــرف قــرارداد درقالــب عقــد مرابحــه، ايــن 
کاالهــا را در اختيــار مصــرف کننــدگان قــرار مــي دهنــد. نمایــه شــماره )26( گــزارش عملکــرد طــرح حاتــم 

کارت از ابتــدای شــروع طــرح تــا پایــان ســال ۱۳۹۵ را نشــان مــی دهــد.

شرح

بازرگانی داخلی

بازرگانی خارجی )واردات(

صنعت

مسکن و ساختمان

کشاورزی

خدمات

مجموع عملکرد

مبلغ کل تسهیات و تعهدات 
بانک)میلیون ریال(

۱0،۱۳6

۱،۱40

۱7،6۱4

7،۵60

8۳8

82،۵04

۱۱۹،7۹2

مبلغ تسهیات و تعهدات در راستای 
اقتصاد مقاومتی)میلیون ریال(

6،78۵

44۵

۱۳،08۱

۱،776

۳64

۵0،۹8۵

7۳،4۳6

درصد عملکرد هر بخش

66.۹4

۳۹/04

74.26

2۳.4۹

4۳/44

6۱.8

6۱/۳

تعداد ثبت نام کنندگان

تعداد مراجعه کنندگان

میزان فروش

تعداد کارت صادره

فروش تبدیل شده به تسهیات

تعداد کارت تبدیل شده به تسهیات

تعداد شرکت های طرف قرارداد

تعداد نمایندگی

  ۳2،026نفر

 ۱4،۵0۱نفر

حدود 67۵ میلیارد ریال

۱0،0۹0 عدد

حدود ۵4۱ میلیارد ريال

6،784 عدد

۱7 شرکت

۹4۵ نمایندگی

نمایه شماره )2۵(- تسهیات پرداختی و تعهدات ایجادی در راستای اقتصاد مقاومتی

 نمایه شماره )26(- گزارش عملکرد طرح حاتم کارت

برنامه های آتی در حوزه اقتصاد مقاومتی
ــش  ــی در بخ ــاد مقاومت ــداری در اقتص ــاخص های بانک ــاغ ش ــتخراج و اب ــت اس ــزی جه ــه ری -برنام

ــه شــعب ــت اجــرا در ســطح کلی ــردن زیرســاخت های الزم جه ــم ک ــات بانکــی و فراه خدم
-طراحــی مــدل هــای کســب و کار بانکــی در بخــش  تجهیــز منابــع، تســهیات، تعهــدات و خدمــات 

بانکــی
-تبدیل شاخص های اقدام جهادی در حوزه بانکی به کدهای رفتاری مدیران و کارکنان

-برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات با مراجع تقلید، حوزه های علمیه و روحانیون
-طراحی و راه اندازی سایت تخصصی بانکداری در اقتصاد مقاومتی

ــی، حــوزه هــای  ــا همــکاری ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومت ــه ب ــرای ائمــه جمع -برگــزاری کارگاه ب
ــه ــه جمع ــت گذاری ائم ــورای سیاس ــه و ش علمی

ــر  ــه تأثی -تدویــن و ابــاغ آییــن نامــه هــا و دســتورالعمل هــای عملیاتــی اقتصــاد مقاومتــی و توجــه ب
ــان ــر سیســتم ارزیابــی عملکــرد کارکن ــاده ســازی ایــن دســتورالعمل هــا ب پی

-برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بانکداری در اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی 
-برگزاری دوره های آموزشی اقتصاد مقاومتی برای دانش آموزان و دانشجویان

-طراحی بروشور آشنایی با بانکداری مقاومتی جهت مشتریان
- برنامــه ریــزی پرداخــت 7۵ درصــد از تســهیات بانــک در جهــت فعالیــت هــای اقتصــاد مقاومتــی 

در ســال ۱۳۹6
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گزارش کنترل های داخلی
برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 

دوره و دامنه مورد گزارش
ایــن گــزارش در راســتای اجــرای دســتورالعمل کنتــرل هــای داخلــی مصــوب ســازمان بــورس و اورق بهــادار ، 
تهیــه شــده اســت و محــدود بــه کنتــرل هــای داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری مالــی در تاریــخ ۱۳۹۵/۱2/۳0 

مــی باشــد.

مسئولیت هیٔات مدیره در قبال کنترل های داخلی
مســئولیت اســتقرار و بکارگیــری کنتــرل هــای داخلــی مناســب و اثربخــش، بــه منظــور دســتیابی بــه اطمینــان 
معقــول نســبت بــه قابلیــت اتــکا و بــه موقــع بــودن گزارش گــری مالــی، افشــای مناســب و کامــل اطاعــات 
اشــخاص وابســته، پیشــگیری و کشــف بــه موقــع تقلــب هــا و ســایر تحریــف هــای بــا اهمیــت در گزارشــگری 
ــی  ــودن اطاعــات مال ــی ب ــداری مســتندات مناســب در خصــوص معامــات و رویدادهــا، منطق ــی، نگه مال
پیــش بینــی شــده، مقایســه عملکــرد واقعــی بــا بودجــه و افشــای کامــل دالیــل مغایــرت بــا اهمیــت و افشــای 
فــوری اطاعــات مهــم بــا هیــأت مدیــره مــی باشــد. همچنیــن مســئولیت ارزیابــی و گزارش گــری کنترل هــای 

داخلــی مذکــور بــر عهــده هیــأت مدیــره اســت.

چارچوب کنترل های داخلی
شــرکت بانــک انصــار مدیریــت ریســک و کنتــرل داخلــی را در فرآینــد کســب و کار خــود یکپارچــه 
ــی، ارزیابــی ریســک،  فعالیــت هــای  ــی شــامل محیــط کنترل ــرل داخل نموده اســت و اجــزای چارچــوب کنت
کنترلــی،  اطاعــات و ارتباطــات و نظــارت را مطابــق بــا بخشــنامه شــماره ۱۱72 تاریــخ 86/۳/۳۱ بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران طراحــی و اســتقرار و همچنیــن بــر اســاس مفــاد دســتورالعمل کنتــرل داخلــی 
مصــوب ســازمان بــورس و اوراق بهــادار منطبــق و اجــرا نمــوده است.ســامانه کنتــرل داخلــی، صــرف نظــر از 
نــوع طراحــی آن، بــه دلیــل محدودیــت هــای ذاتــی خــود ممکــن اســت نتوانــد از تحریــف هــا پیشــگیری یــا 
آن هــا را کشــف کنــد. بــا ایــن حــال اطمینــان معقولــی را نســبت بــه تهیــه و ارایــه گزارش هــای مالــی بــه موقــع 

و قابــل اتــکا فراهــم مــی آورد.

ارزیابی کنترل داخلی
هیــأت مدیــره شــرکت، اثربخشــی کنتــرل هــای داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری مالــی را در تاریــخ ۳0اســفند 
۱۳۹۵ ارزیابــی نمــوده اســت.در فرآینــد ارزیابــی مزبــور، از معیارهــای ذکــر شــده در فصــل دوم دســتورالعمل 

کنتــرل داخلــی مصــوب ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اســتفاده شــده اســت.

اظهارنظر هیٔات مدیره 

بــر اســاس ارزیابــی هــای انجــام شــده، هیــأت مدیــره معتقــد اســت کــه کنتــرل هــای 
داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری مالــی شــرکت در تاریــخ ۳0 اســفند ۱۳۹۵، اطمینــان 
معقولــی از دســتیابی بــه اهــداف شــرکت مــی دهــد و بــر اســاس معیارهــای یــاد شــده 

اثــر بخــش بــوده اســت.
شــایان ذکــر اســت، عــدم توافــق بــا اهمیتــی بیــن کمیتــه حسابرســی و هیــأت مدیــره در 

خصــوص کنتــرل هــای داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری مالــی وجــود نــدارد.

تاریخ صدور گزارش
2۵ اردیبهشت ۱۳۹6
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اهم فعالیت های انجام شده در سال ۱۳۹۵ و اهداف و برنامه های سال آینده 

افتخارات کسب شده بانک در سال ۱۳۹۵



اهم فعالیت های انجام شده در سال 1395
 و برنامه های  سال آینده بانک

براســاس برنامــه و بودجــه تدویــن شــده بــرای دوره ی مالــی منتهــی بــه ســال ۱۳۹۵، واحدهــای عملیاتــی و ســتادی 
ــن در  ــد همچنی ــه تحقــق اهــداف برنامــه هــای مصــوب اقــدام نمــوده ان ــراوان نســبت ب ــا ســعی و تــاش ف بانــک ب
ــرای  ــای الزم  ب ــزی ه ــه ری ــر، برنام ــورد نظ ــای م ــت ه ــق فعالی ــعه و تعمی ــک و توس ــت بان ــتای انجــام مأموری راس

ــه شــرح ذیــل مــی باشــد: ــه کــه اهــم آن ب ــر اســاس طــرح تحــول دوم صــورت پذیرفت ســال۱۳۹6 ب

فعالیت های انجام شده سال95 در حوزه برنامه ريزی و هدایت راهبردی
- رونمایی از سند فاز دوم طرح تحول با رویکرد اقتصاد مقاومتی

- طراحی و پیاده سازی ساختار مبتنی بر کسب و کار در سطح حوزه مرکزی
- تهیه و تدوین بوم کسب و کار بانکی

- استقرار کامل نظام جامع و یکپارچه مدیریت ریسک )ERM( در بانک
- توسعه توانمندی مدیران کسب و کار جهت تغییر مسیر راهبردی

- ساماندهی و آمایش شعب
- بهبود سطح کیفیت و بهره وری عملیات بانکی

- بازنگری شاخص های کلیدی BSC و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی در راستای آن
- تدوین و اباغ نظام نامه مدیریت پروژه 

- انجام بیش از یکصد طرح پژوهشی در قالب طرح های کسر خدمت سربازی نخبگان 
- اخذ تندیس سیمین هفتمین جایزه ملی مدیریت دانش

- بازمهندسی و استاندارد سازی فرآیندهای بانک
- توسعه استانداردهای بین المللی حوزه بانکداری

- تشکیل حلقه های کیفیت در راستای توانمند سازی کارکنان برای خلق ارزش افزوده بر روی کسب  و کار بانک

برنامه های تدوین شده سال96 در حوزه برنامه ريزی و هدایت راهبردی
- طراحی و پیاده سازی ساختار مبتنی بر کسب و کار در سطح مدیریت شعب و شعب استان ها

- پیاده سازی استاندارد بازل 2
- استقرار کامل سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای بانک

- بازنگری سیستم مدیریت پروژه و ارائه و پیاده سازی طرح های بهبود
- بازنگری سیستم بودجه ریزی و کنترل بودجه و ارائه و پیاده سازی طرح های بهبود

- پیاده سازی طرح کیفیت فرآیندهای بانک 
- استقرار نظام مدیریت خطا در فرآیندهای کسب و کار بانک

- طراحی الگوی رضایت شغلی کارکنان بانک
- مدل سازی چرخه عمر محصوالت بانک

- چابک سازی سازمان
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فعالیت های انجام شده سال95 در حوزه بانکداری
گزارش عملکرد اداره امور اعتباری بانک 

- تهیه دستورالعمل ساختار کدینگ تسهیات پرداختی و تعهدات ایجادی در راستای اقتصاد مقاومتی
- شناسایی روش های تجهیز منابع در بانکداری اسامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
- تدوین پیش نویس دستورالعمل عقد استصناع در راستای توسعه و ترویج عقود اسامی

- تدویــن نمونــه قراردادهــای قــرض الحســنه و مرابحــه )مختــص بــرادران اهــل ســنت( و دســتورالعمل هــای مربوطــه 
منطبــق بــا فقــه اهــل ســنت

- تکمیل و راه اندازی نرم افزار رتبه بندی اعتباری مشتریان
- بازنگری بخش امهال دستورالعمل جامع پیگیری و وصول مطالبات

ــی و  ــای صنعت ــه ه ــعه خوش ــه )SCM( و توس ــد، عرض ــره تولی ــی زنجی ــن مال ــت تأمی ــرح مدیری ــب ط ــه و تصوی - تهی
بازرگانــی )ITCD( بــا اعتبــارات اســنادی داخلــی

- تشــکیل کارگــروه هــای تخصصــی بــه منظــور ارائــه هرچــه بهتــر خدمــات بانکــی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و رفــع 
موانــع تولیــد 

 
گزارش عملکرد بانکداری ویژه 

- مدیریت اعتبارات تخصیص یافته در قالب وام قرض الحسنه و عقود مبادله ای
- دریافت اطاعات و وجوه مربوط به ۱2 مرحله یارانه مشتریان از سازمان هدفمندسازی یارانه 

- صدور مجوز انعقاد قرارداد قرض الحسنه ویژه اعتباری برای مدیریت شعب استان ها 
- پیگیــری راه انــدازی ۱7۵ دســتگاه پیشــخوان در مراکــز زیارتــی و ســیاحتی )هتــل هــا، مجتمــع هــا و رســتوران هــا( 

و مراکــز درمانــی
- پیگیری انتقال حقوق بازنشستگان به بانک از ساتا 

گزارش عملکرد بانکداری کسب و کار
- مطالعه بازار، اقدامات عملیاتی و تهیه قراردادها و دستورالعمل های مربوط به خودروهای کار

- تعیین شاخص های الزم برای شعب کسب و کار و ایجاد رتبه بندی مناسب 
- شناسایی مشتریان بالقوه و بالفعل کسب و کار 

- تفکیک سپرده مشتریان در دهک های مختلف جهت تحلیل آزمون بحران
- تعیین سیاست های جذب منابع و سپرده گذاری در بانک
)CLV( مطالعات مقدماتی در حوزه الگوی ارزش مشتری -

- مطالعه بازار، اقدامات عملیاتی و تهیه قراردادها و دستورالعمل های مربوط به طرح برندینگ توزیع سوخت

79



گزارش عملکرد بانکداری خرد
- بروز رسانی و احصاء طرح های تسهیاتی متناسب با سیاست های جاری بانک

- طرح ایجاد فروشگاه حاتم با شرکت های تولید کننده ایرانی 
- طراحــی زیرســاخت بانــک اطاعاتــی و شناســایی مشــتریان هــدف و بخــش بنــدی 

مشــتریان
- تفکیــک مشــتریان خــرد ، sme، ویــژه و شناســایی مشــتریان راکــد، نیمــه فعــال و فعــال 

کســب و کارخــرد
- شناسایی مشتریان خرده پا، میان پا و درشت پا و سرمایه دار

- طراحی پلت فرم بومی جهت شناسایی محل نصب دستگاه های پیشخوان بانکی
- تدوین سناریوهای نرم افزار ارزش افزوده دستگاه های پیشخوان بانکی

ــوان مدیریــت  ــا عن ــت بانــک  ب ــزار اینترن ــرم اف ــات ن ــود  عملی ــی بهب ــه طــرح مقدمات - تهی
خریدهــا

ــنه ازدواج و  ــرض الحس ــک مرکــزی ج.ا.ا( تســهیات ق ــی )بان ــار تکلیف - پرداخــت اعتب
ــه امــداد ــان کمیت مددجوی

برنامه های تدوین شده سال96 در حوزه بانکداری
- ارتقاء نسبت تعهدات به تسهیات

- بهبود  روش های اعتبار سنجی
- ارائه برنامه های اصاحی براساس نتایج آزمون بحران

- بهینه سازی پرتفوی اعتباری
- پیگیری چند الیه برای وصول مطالبات غیرجاری

- تقویت سیستم رتبه بندی اعتباری
- مدیریت تسهیات غیرجاری 

- مدیریت منابع  و مصارف 
- مدیریت بهبود وثایق با نقدشوندگی باال
- تغییر رویکرد بانک به بانکداری خرد

- افزایش سهم پرداخت تسهیات در عقود مبادله ای
ــه و ... در  ــن، مرابح ــد دی ــه خری ــه ای از جمل ــود مبادل ــایر عق ــعه س - توس

ــهیات ــت تس پرداخ
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فعالیت های انجام شده سال 95 در حوزه بین الملل

- ارائه خدمات به بیش از سه هزار پرونده ارزی و تبادل بیش از ۱2،000 پیام سیستمی
- نصب، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش کار برای سپام در شعب ارزی بصورت مستمر

- افزایش باجه های ارزی در شعب بانک
- انجام مطالعات پژوهشی و ارائه گزارش های تحلیلی در خصوص بانکداری بین الملل

 FATF انجام اقدامات اولیه در راستای اجرای -
- گشایش اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی

برنامه های تدوین شده سال 96 در حوزه  بین الملل
- گسترش روابط بانکداری بین الملل و حضور فعال تر در بازار 

- بازنگری فرآیندهای ارزی و ساختار شعب ارزی
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فعالیت های انجام شده سال 95 در حوزه فناوری اطالعات

- برقــراری ارتبــاط سیســتمی بــا صنــدوق هــای قــرض الحســنه بــزرگ و ارائــه ســرویس هــای ویــژه در راســتای 
جــذب منابــع 

- بهينــه ســازی ارائــه خدمــات بــه مشــتريان بــا تأمیــن، نصــب و راه انــدازی خودپردازهــای جدیــد و تعــداد ۱04 
دســتگاه ســورتر

Data warehouse توسعه داشبوردهای مديريتی از طريق توسعه نرم افزاری و -
  ،PG ،افزایــش درگاه هــای الکترونیــک ارائــه خدمــات به مشــتريان شــامل خودپــرداز، خوددريافت -

پایانه های  فروشگاهی، و ساير درگاه های نوين

- افزایــش دســتگاه های پيشــخوان مجــازی از تعــداد 777 بــه حــدود ۳،600دســتگاه بــه منظــور افزايــش ســهم 
ــی      ــای بانک تراکنش ه

ــهم  ــش س ــور افزای ــه منظ ــتگاه ب ــدود ۳،000 دس ــه ح ــرداز از 2،۱00 ب ــای خودپ ــتگاه ه ــداد دس ــش تع - افزای
ــاع  ــای غیرمش درآمده

)BI( راه اندازی خدمات ارزش افزوده با توسعه ابزار هوشمندی کسب و کار -
بــر روی  ه(  غیــر و  رکینــگ  پا رزرو  یــم،  ا فزوده)پرداخــت جر ا رزش  ا رای  دا - گســترش خدمــات 

پایانه های  فروشگاهی، خودپرداز، اینترنت، موبایل، تلفن بانک، آنی بانک و کش لس 
ITIL بهینه سازی فرآیندهای معاونت فناوری اطاعات با رویکرد استاندارد و پياده سازی -

- راه اندازی سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار )BPMS( جهت ارائه خدمات بر اساس نياز مشتريان
- بهينــه ســازی وضعيــت امنيــت و برگــزاری همایــش توجیهــی و آمــوزش امنیــت بــا حضــور رئیــس شــورای عالــی 

فضــای مجــازی کشــور، رئیــس ســازمان پدافنــد غیــر عامــل و رئیــس مرکــز آمــار و فنــاوری قــوه قضائیــه

برنامه های تدوین شده سال96 در حوزه فناوری اطالعات

- گسترش درآمدهای غیرمشاع با راه اندازی دستگاه های پایانه های  فروشگاهی
- راه اندازی درگاه های جديد پرداخت جهت ارائه خدمات مناسب به مشتريان 
VTM گسترش ارائه خدمات متنوع به مشتريان با نصب و راه اندازی دستگاه  -

- بهينه سازی استفاده از دستگاه های پايانه های فروشگاهی  با راه اندازی موبايل پوز
- بهينه سازی وضعيت درآمدی دستگاه های پايانه های فروشگاهی

- ارائه خدمات کامل به مشتريان با شخصی سازی دستگاه های پيشخوان مجازی بانک متناسب
  با نياز اصناف

- کاهش هزينه های خدمات بانکی با راه اندازی پيام رسان  بانک انصار
- استقرار سامانه حسابداری مشتريان جهت بهینه سازی ارائه خدمات متناسب با نوع مشتری و گسترش 

خدمات داده کاوی  
ITG بهينه سازی فرايندهای استاندارد فناوری اطاعات با استقرار فرایند های -

- گسترش خدمات بانکداری ديجيتال 
- راه اندازی پروژه صیاد)صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک(

- راه اندازی سايت پشتيبان بانک  
- بهينه سازی وضعيت  امنيت سیستم های بانک با تست های نفوذ دوره ای 

- بهينه سازی ارائه خدمات به مشتريان با تامین، نصب و راه اندازی خودپردازهای جدید و دستگاه سورتر
Wi-Max باال بردن سطح ارائه خدمات زير ساخت مخابراتی  با نصب و راه اندازی خطوط -
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فعالیت های انجام شده سال95 در حوزه نظارت و بازرسی

واحد حسابرسی داخلی
- شناســایی شــکاف میــان کنتــرل هــای موجــود و مطلــوب و پیشــنهاد اقدامــات اصاحــی آنهــا جهــت 

ارتقــاء عملکــرد سیســتم یکپارچــه بانکــی
- ارزیابــی میــزان اثربخشــی کنتــرل هــای داخلــی در کلیــه ســطوح بانــک وبازنگــری و اصــاح 

کنترل هــای داخلــی فرآینــد هــای عملیاتــی 
- شناسايی ريسک های عملياتی در سطح کلیه واحدها و فرآیندها، به ويژه ريسک های كليدی 

- تجزيه و تحليل و ارزيابی ريسک های بانک 

ــه منظــور ارزیابــی اثربخشــی  - انجــام حسابرســی داخلــی  200 شــعبه و مدیریــت شــعب اســتان هــا ب
نظــام کنتــرل داخلــی بــا رویکــرد مبتنــی بــر ریســک

- اطمینــان بخشــی نســبت بــه صحــت عملیــات مالــی بــر اســاس روش حسابرســی ضــد تقلــب و مراقبــت 
از نظــام راهبــری بانــک 

- عارضه یابی کلیه فرآیندهای بانک در سه سطح حوزه مرکزی، مدیریت شعب و شعب
- ارزیابی اثربخشی،کارآیی و صرفه اقتصادی برخی از فرایند های بانک

- نظــارت بــر شــرکت هــای فرعــی بــا برگــزاری جلســات کمیتــه حسابرســی شــرکت هــا و انجــام عملیــات 
حسابرســی داخلــی آنهــا مطابــق بــا نظــام راهبــری شــرکتی بانــک

واحد نظارت و کنترل
- نظارت و بازرسی از کلیه شعب )ریالی و ارزی( ومدیریت شعب استان ها

- تهیه و تدوین دستورالعمل کمیته بازرسی فناوری اطاعات مطابق با الزامات بانک مرکزی
- طراحی سیستم نرم افزاری یکپارچه کنترل و نظارت مبتنی بر ریسک

- تشکیل جلسات کمیته پیشگیری از تخلفات بانک بر اساس یافته ها و گزارش های بازرسی
- انجام بازرسی نامحسوس در کلیه سطوح بانک

- پایش میزان پایبندی کارکنان به رعایت کنترل های داخلی و بانکداری اسامی
- تشکیل اداره رسیدگی به شکایات و تخلفات مطابق الزامات  بانک مرکزی

                                         ISO 10002 اخذ مجدد گواهینامه استاندارد مدیریت رضایت مندی مشتریان در رسیدگی به شکایات -
 BACKOFFICE ارزیابی سامانه های متصل به سیستم یکپارچه بانکی و سامانه ای -

- افزایش ضریب پایش عملیات بانکی به منظور جامعیت  بخشی به فعالیت های کنترلی

واحد مبارزه با پولشویی
- استقرار نظام جامع ضد پولشویی در بانک

- پایش عملیات نقدی و مشکوک
- گزارش معامات و عملیات مشکوک به مراجع ذی صاح

- اجرای پروژه زمانبندی واحد اطاعات مالی )FIU( وزارت  امور اقتصادی و دارایی
- به روز رسانی سامانه کاوش )AML( بر اساس الزامات بانک مرکزی

- راه اندازی سامانه پژواک برای استعام مشتریان خارجی 
- اصاح و تکمیل اطاعات ناقص مشتریان
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برنامه های تدوین شده سال96 در حوزه نظارت

واحد حسابرسی داخلی                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      

- شناسایی شکاف میان کنترل های موجود و مطلوب وپیشنهاد اقدامات اصاحی آنها 
 Cobit و ITIL انجام حسابرسی فرآیندهای فناوری اطاعات برمبنای الزامات -

- اطمینان از اثربخشی  مدیریت ریسک و تطبیق بانک و ارائه گزارش  به مبادی ذی ربط 
- ارزیابی اثربخشی،کارآیی و صرفه اقتصادی برخی از فرآیند های بانک

- بازنگری عارضه یابی کلیه فرآیندهای بانک در سه سطح حوزه مرکزی، مدیریت شعب و شعب
DEAHP ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان ها در قالب رتبه بندی بر اساس مدل -

واحد نظارت و  بازرسی

- استقرار نظام ارزیابی تامین کنندگان 
- تجدید و توسعه استاندارد گواهینامه رضایتمندی مشتریان )ISO 10002 ( در سطح بانک

- بهبود عملکرد و افزایش بهره وری در حوزه کنترل و نظارت
- استفاده از ابزارهای داده کاوی برای کشف الگوهای رفتاری مشکوک و متقلبانه 

- استقرار نظام خود کنترلی مسئولین شعب در سطح کل بانک   
- افزایش ضریب پوشش کنترل عملیات بانکی از طریق اصاح و بروز رسانی رول کنترل های سیستمی
- انجام پژوهش، تحقیق و توسعه با هدف تجهیز واحد نظارت به ابزارهای نوین کنترلی )داده کاوی(

واحد مبارزه با پولشویی
- استمرار فاز 2پروژه زمانبندی واحداطاعات مالی )FIU( وزارت امور اقتصادی و دارایی             

- راه اندازی سامانه نهاب برای اخذ شناسه شهاب 
- شناسایی و سامان دهی مشتریان تکراری           

- نظارت تخصصی از شعب مناطق پرخطر در حوزه مبارزه با پولشویی 
- توانمند سازی مسئولین حسابداری  شعب در حوزه مبارزه با پولشویی 
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فعالیت های انجام شده سال 95 در حوزه حقوقی

- آموزش مبانی حقوقی بانکداری اسامی، مبانی و مقررات عقود و نحوه تنظیم قراردادهای تسهیات
- راه اندازی گروه تخصصی حقوقی در فضای مجازی متشکل از نمایندگان و کارشناسان حقوقی استان ها

- بررسی عملکرد دوایر حقوقی استان ها و نحوه تعامل مسئولین دوایر حقوقی با مدیریت شعب استان ها
- بررسی و ارزیابی اقدامات شعب در حوزه پیگیری و وصول مطالبات غیر جاری 

- نظــارت بــر عملکــرد دوایــر حقوقــی در زمینــه پیگیــری دعــاوی لــه و علیــه بانــک و نحــوه کارکــرد وکای بانــک و 
میــزان انطبــاق عملکــرد آنــان بــا سیاســت هــای کان حقوقــی بانــک

- بروز رسانی قراردادهای بانکی مرتبط با فعالیت معاونت ها 
ــم لوایــح در اداره ثبــت شــرکت هــا و محاکــم  قضایــی توســط مشــاوران و وکای مجــرب و دارای  ــه و تنظی - تهی

رتبــه هــای ممتــاز 
- بروز رسانی دستورالعمل اماک تملیکی و پیگیری حقوقی مطالبات

ــق  ــی وثای ــه ارزیاب ــذ تعرف ــبه اخ ــوه محاس ــتورالعمل نح ــتریان و دس ــق مش ــذ وثای ــتورالعمل اخ ــتمر دس ــود مس - بهب
ــول غیرمنق

برنامه های تدوین شده سال 96 در حوزه حقوقی
- تــداوم برنامــه بازدیــد هــای اســتانی و بررســی عملکــرد حقوقــی اســتان هــا بــه منظــور هماهنگــی دوایــر 

حقوقــی بــا مدیریــت شــعب اســتان هــا و تســریع در وصــول مطالبــات غیــر جــاری بانــک 
- برگــزاری گردهمایــی سراســری مدیــران و کارشناســان حقوقــی در جهــت تحلیــل و ارائــه گــزارش 

عملکــرد و تبییــن سیاســت هــای کلــی بانــک در بخــش حقوقــی
- بررســی و پیگیــری پرونــده هایــی کــه لــه و یــا علیــه بانــک درمراجــع قضایــی یــا غیــر قضایــی مطــرح 

مــی شــود
- بازنگری دستورالعمل های اخذ وثایق مشتریان و بخشی از قراردادها و دستورالعمل های جاری

- تشکیل و راه اندازی دایره امور بین الملل دراداره کل حقوقی  
- ســاماندهی علمــی و تخصصــی مدیــران دوایــر و اســتفاده از وکا، ســردفترداران و کارشناســان رســمی 

دادگســتری بــه منظــور بهبــود فرآینــد هــای حقوقــی
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فعالیت های انجام شده سال 95 در حوزه مالی

)FTP( اجرای فاز تولید سامانه  قیمت گذاری مبادالت داخلی شعب -
-  اجــرای مراحــل اســتاندارد ســازی و مدیریــت مســتندات و همچنیــن محاســبه قیمــت تمــام شــده فعالیــت هــا، 

)ABC & PBB( محصــوالت و خدمــات پــروژه بودجــه ریــزی بــر مبنــای عملکــرد
- تهیه سامانه نظام جامع مالی در کلیه سطوح بانک 

ــه  ــد ب ــع تولی ــع موان ــون رف ــازاد و تملیکــی حسابرســی شــده در راســتای قان ــه و ارســال گــزارش امــاک م - تهی
ــزی ج.ا.ا ــک مرک بان

- همکاری در مدیریت فروش اماک مازاد و تملیکی
- اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه از بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس 

- تهیه و انتشار گزارشات بودجه فصلی، میان دوره ای و ساالنه حسابرسی شده 

- تهیه و دفاع از لوایح مالیات و بیمه در مراجع ذی ربط
- حضور فعال در بازار بین بانکی به منظور مدیریت موثر نقدینگی

- ساماندهی نظام انتصاب حسابداران و مدیران مالی شعب و مدیریت شعب
- راهبری مصوبات کمیته دارایی و بدهی در سطح بانک

- کنترل و رسیدگی اسناد مثبته مطابق با قوانین و مقررات بانک و مراجع قانونی ذی ربط
- مدیریت موثر بر قیمت سهام بانک  در بازار سرمایه

- همکاری با حسابرسان مستقل بانک و سازمان تأمین اجتماعی جهت اخذ گزارشات مربوطه 
- انجام فرآیند افزایش سرمایه بانک )مرحله اول( تا مبلغ ۱0،000 میلیارد ریال

- صدور گزارش های مالی سالیانه بانک مطابق با نمونه اباغی بانک مرکزی ج.ا.ا  و سازمان بورس 
- انجــام اقدامــات الزم جهــت تهیــه صــورت هــای مالــی ســالیانه بانــک مطابــق بــه اســتانداردهای بیــن المللــی 

)IFRS(گزارشــگری
- حضــور در همایــش هــا و کنفرانــس هــای تخصصــی و حرفــه ای بــه منظــور بهینــه ســازی گزارشــات مالــی بانــک 

)IFRS(بــر اســاس اســتاندارد هــای بین المللــی گزارشــگری
- اخذ رتبه اول شفافیت اطاعات مالی در بین بانک های بورسی کشور

- کسب مجدد جایزه تندیس سیمین ملی مدیریت مالی ایران

- استقرار و پیاده سازی سامانه نرم افزاری مدیریت اموال بانک تا سطح شعب 
ــس شــورای اســامی  ــک مرکــزی ج .ا. ا و مجل ــن بان ــا قوانی ــق ب ــی و بانکــی منطب ــود شــاخص هــای مال - بهب

ــع تولیــد( ــون رفــع موان )قان
 

برنامه های تدوین شده سال 96 در حوزه مالی
-استقرار سامانه حسابداری مشتری به منظور محاسبه ارزش افزوده مشتریان

- استقرار  سامانه مدیریت رسیدگی و امور قرارداد ها
)PBB(استقرار سامانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد -

- تهیه سامانه محاسبه نقطه سربه سری و بهینه سازی سود شعب
- بازنگــری در ســاختار کدینــگ مالــی بــه منظــور امــکان تهیــه گزارشــات مربــوط بــه عملکــرد کانــال هــای فــروش 

بانک در 

)FTP( پیاده سازی  سامانه  قیمت گذاری مبادالت داخلی شعب -
- همکاری در مدیریت فروش اماک مازاد و تملیکی

- اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه از بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس
- تهیه و انتشار گزارشات بودجه فصلی، میان دوره ای و ساالنه حسابرسی شده

- تهیه و دفاع از لوایح مالیات و بیمه در مراجع ذی ربط
- حضور فعال در بازار بین بانکی به منظور مدیریت موثر نقدینگی

- راهبری مصوبات کمیته دارایی و بدهی در سطح بانک
- کنترل و رسیدگی اسناد مثبته مطابق با قوانین و مقررات بانک و مراجع قانونی ذی ربط

- مدیریت موثر بر قیمت سهام بانک  در بازار سرمایه
- همکاری با حسابرسان مستقل بانک و سازمان تأمین اجتماعی جهت اخذ گزارشات مربوطه

- صــدور گــزارش هــای مالــی ســالیانه بانــک مطابــق بــا نمونــه اباغــی بانــک مرکــزی ج.ا.ا  و ســازمان بــورس 
)IFRS(و اســتانداردهای بیــن المللــی

- شرکت در فرآیند جایزه ملی مدیریت مالی ایران
- تاش در جهت احراز رتبه مناسب در شفافیت اطاعات مالی در بین بانک های بورسی کشور
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 فعالیت های انجام شده سال 95 در حوزه منابع انسانی

- استقرار طرح سطح بندی کارشناسان در ستاد و شعب بانک
- بازنگری در رویکرد،مدل و شیوه ارزیابی کارکنان و طراحی و استفاده از شاخص های عملکردی 

اختصاصی هر شغل
- طراحی الگوی نگرش سنجی کارکنان بر اساس استاندارد ISO 34000 منابع انسانی 

- تدوین برنامه های تکریم  و حفظ ارتباط با کارکنان در دوران  بازنشستگی 

- انجام نیازسنجی آموزشی کارکنان شعب  مطابق با نیازهای  بانک و مدل های استاندارد موجود
- انجام فرایند فاز صفر و اول استقرار استاندارد ISO 29990 درحوزه آموزش براساس سه فاز مجزا

ISO29990 انجام پروژه آسیب شناسی حوزه آموزش بانک براساس استاندارد -
Halton و  CIPP انجام پروژه اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در حوزه آموزش براساس مدل -

- برگزاری دوره آموزشی شعبه محور با رویکرد مانیتورینگ و Coaching در سطح شعب منتخب استان ها
- انجام آزمون هدایت شغلی کارکنان در بانک

برنامه های تدوین شده سال 96 در حوزه منابع انسانی
- استقرار نظام شایستگی کارکنان بانک

- بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل
- تشکیل کانون ارزیابی و ارزیابی مدیران و کارکنان در مشاغل حساس کسب و کار

- سامان دهی خدمات رفاهی کارکنان)باشگاه کارکنان(
-  به کارگیری نتایج  ارزیابی عملکرد کارکنان در حوزه های مرتبط

- استقرار الگوی نگرش سنجی و رضایت سنجی کارکنان  و سنجش آن بر اساس استاندارد ISO 34000 منابع انسانی 
)IDP( تدوین چارچوب مفهومی برنامه ریزی توسعه فردی -

- مدل بومی ارزیابی دوره های آموزشی در حوزه آموزش بانک

- استقرار استاندارد ISO29990 در حوزه آموزش و اخذ گواهینامه آن
Mobile Learning   تهیه اپلیکیشن آموزشی در جهت برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت از طریق بستر -
- انجام مرحله دوم سنجش تیپ های شخصیتی کارکنان بانک در راستای نظام مدیریت استعداد و کانون ارزیابی

 ) E-learning (  تهیه و تجهیز فضای استودیو صوتی ویژه برگزاری دوره های آموزش مجازی از راه دور -
- شرکت در جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه سرمایه انسانی 

-انجام نیازسنجی آموزشی ضمن خدمت کارکنان براساس مدل دیکوم برای ۵0٪ مشاغل باقیمانده در حوزه مرکزی
- ایجاد کارراهه آموزشی 

- انجام پروژه ROI برای  دوره های برگزار شده در سطح بانک 
-بازنگری در ساختار و تجهیز مراکز آموزش و استاندارد نمودن اقام و تجهیزات مراکز آموزش
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 فعالیت های انجام شده سال 95 در حوزه امور فقهی

- بررسی کلیه دستورالعمل ها و قراردادها در کمیته فقهی و تایید در شورای فقهی بانک 
- نظــارت شــرعی بــه صــورت میدانــی در ســطح شــعب و بررســی مــوردی پرونــده هــای تســهیات و قراردادهــای 

ســپرده هــای ســرمایه گــذاری و انطبــاق آن بــا موازیــن شــرعی
- تهیــه و توزیــع کتابچــه هــای عقــود اســامی و ادبیــات گفتــاری بــه منظــور تفهیــم  دقیــق مشــتریان و تحقــق 

ــه فقــه معامــات بانکــی  قصــد و انشــاء در انعقــاد قراردادهــای  عقــود اســامی و آشــنایی بیشــتر مشــتریان ب

- برگزاری کارگاه های آموزشی مبانی فقهی بانکداری اسامی برای کارکنان حوزه اعتباری بانک
- ایجاد شعبه نمونه بانکداری اسامی تحت نظارت شرعی علمای شیعه و اهل سنت در زاهدان 

ــا دعــوت از  ــا  قــرآن کریــم ب - برگــزاری  مســابقات کتابخوانــی ، فرهنگــی ، قرآنــی  و تشــکیل محافــل انــس ب
قــّراء بیــن المللــی

- ارایه  مشاوره  در زمینه های دینی ، اخاقی، خانوادگی و بانکی به همکاران  و خانواده ایشان 
- همکاری با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی به منظور تهیه طرح بانکداری جمهوری اسامی

- تهیه و توزیع کتب تربیتی به منظور انتقال مهارت های خانوادگی کارکنان
- تهیه ، تولید  ، چاپ و توزیع کتاب فقه معامات بانکی

برنامه های تدوین شده سال96 در حوزه امور فقهی

- تهیه مدل مفهومی بانکداری در تراز انقاب اسامی
- جمع آوری و تدوین استفتائات مقام معظم رهبری پیرامون مسایل شرعی عملیات بانکی 

- تدوین کتاب سبک زندگی دینی در پیوند اجتماعی )برگرفته از سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی(
- تعمیق و تحکیم هرچه بیشتر معنویت ، مبانی اعتقادی ، فقهی و رشد فرهنگی خانواده انصار

- تقویت بینش سیاسی ، آگاهی اجتماعی و سامت روانی کارکنان
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فعالیت های انجام شده سال 95 در حوزه روابط عمومی و تبلیغات

- برنامه ریزی واجرای کمپین های تبلیغاتی قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز ، خدمات 
الکترونیک ، مناسبتی و غیره

)Logo Book( تهیه ،تدوین و اباغ کتابچه نشان بانک -
- برگزاری و شرکت هدفمند در بیش از 28 همایش و نمایشگاه با هدف معرفی محصوالت و 

خدمات، برندینگ و ایفای مسئولیت اجتماعی بانک 

- انعکاس خبری و اطاع رسانی خدمات و محصوالت بانک در رسانه های مکتوب و مجازی  به 
تعداد بیش از 204 مورد

- مدیریت افتخارات بانک با کسب عناوین متعدد و معتبر

برنامه های تدوین شده سال 96 در حوزه روابط عمومی و تبلیغات
- استاندارد سازی و ارتقای هنری طرح های گرافیکی 

- طبقه بندی رسانه های مکتوب بر اساس بازارهای هدف احتمالی بانک جهت دسترسی بهتر وتبلیغ 
موثرتر و هدفمند 

- برنامه ریزی جهت استفاده از رسانه های تبلیغاتی جدید ، موثر و ارزان 
- افزایش حضور فعال و موثر در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 

- تقویت ایده های خاق در تبلیغات

- نفوذ در افکار عمومی و ارتقای سهم ذهنی وعاطفی مخاطبین
- تدوين و اجرای برنامه های افكارسنجی با همکاری مرکز مطالعات و نوآوری

- تقویت ارتباطات برون سازمانی با استفاده از رسانه های همگانی 
- تقویت ارتباط با روابط عمومی نظام بانکی و رسانه های مورد تعامل 

- ایجاد کانال های ارتباطی جدید برای توسعه ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی
- تشکیل کارگروه های کاربردی روابط عمومی به منظور بهره گیری از استعدادهای علمی -  دانشجویی

- تقویت کمیته های تخصصی داخلی به منظور توسعه فعالیت ها و پیگیری پیشرفت برنامه ها 
- شرکت در نمایشگاه ها و همایش های متناسب بافعالیت های بانک 

- اهتمام به اجرای مصوبات شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی بانک 
- انعکاس مناسب و شایسته اقدامات و برنامه ها و دستاوردهای بانک در زمینه اقتصاد مقاومتی
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فعالیت های انجام شده سال 95 در حوزه مهندسی و پشتیبانی
 

- اجرای بخشی از فرایند فروش اماک مازاد و تملیکی 
- اجرای مانیتورینگ مرکزی دوربین های مداربسته در برخی از استان ها جهت افزایش ضریب امنیتی شعب
- اجرای مانیتورینگ سیستم اعام سرقت شعب جهت مدیریت مکانیزه تجهیزات امنیتی و کاهش هزینه ها

 )cctv اجرای فاز یک مانیتورینگ هشدار سیستم های امنیتی )حریق و -
- اجرای پروژه طرح تحول سیستم مدیریت هوشمند ساختمان )BMS( در تعدادی از شعب و ساختمان های بانک

- اجرای اتاقک های تک خودپرداز در استان های تهران و قزوین

برنامه های تدوین شده سال 96 در حوزه مهندسی و پشتیبانی
- برنامه ریزی و پیگیری ادامه روند اصاح مصرف انرژی و بهینه نمودن حداکثری آن در شعب و سایر 

ساختمان های بانک
- بازنگری و اصاح دفترچه تجهیز مصوب شعب در راستای سیاست کاهش هزینه ها

- بررسی و امکان سنجی بهره برداری از نیروگاه های تولید پراکنده
- طراحی و اجرای شعب خاص متناسب با اقلیم و معماری بومی منطقه

- بازبینی شعب قدیمی و بررسی لزوم اجرای تعمیر و بازسازی مطابق طرح مصوب بانک
)RFID( اجرای فاز سوم پروژه کنترل تردد خودروها -

- برنامه ریزی در خصوص فروش اماک مازاد و تملیکی و افزایش حداکثری  میزان فروش از طریق 
به کارگیری روش های نوین ، از جمله استفاده از فضای مجازی و ...

- ادامه روند اجرای پروژه مدیریت هوشمند ساختمان در بیش از ۱0 شعبه بانک
- بررسی و امکان سنجی اجرای پیشخوان غیر نقدی ) کش لس( در نمای شعب و اجرای تعداد 

۱0 دستگاه آن در شعب استان تهران
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فعالیت های انجام شده سال 95 در حوزه اقتصادی

حوزه امورشرکت ها
- پیگیری تمدید و تاسیس مجوز فعالیت و ترکیب سهامداری شرکت های مجاز بانک از بانک مرکزی ج.ا.ا از جمله 

شرکت فناوران اطاعات، صرافی، لیزینگ، کارگزاری و بیمه
- بررسی وکنترل بودجه و عملکرد شرکت های تابعه براساس گزارشات مالی فصلی و ساالنه

- هماهنگی و برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت های تابعه 
- پیگیری اقدامات انجام شده پیرامون مصوبات  و تکالیف مجامع شرکت های تابعه

- مدیریت توزیع سود تقسیمی مورد انتظار بانک حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی شرکت های تابعه
-  مدیریت رعایت حد مجاز تسهیات پرداختی بانک به شرکت های تابعه

حوزه امورسرمایه گذاری ها
ــه منظــور  ــل تکنیــکال، ب ــادی و تحلی ــل بنی ــری از تحلی ــل و ارزش گــذاری شــرکت هــا و بهــره گی ــع، تحلی ــل صنای - تحلی

ــورد انتظــار بانــک ــازده م ــق ب بهینه نمــودن ســبد ســرمایه گــذاری و تحق
- تنــوع بخشــی بــه ســبد ســرمایه گــذاری هــا بــا اســتفاده از مشــارکت در صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری، ســبدهای 

ســرمایه گذاری و ســایر ابــزار هــای نویــن مالــی و اوراق بهــادار
- حضور در مجامع شرکت های مرتبط با پرتفوی سرمایه گذاری بانک

- راه اندازی طرح سوپرمارکت مالی در راستای بانکداری نوین و اتصال به کارگزاری و لیزینگ انصار
- نظارت بر عملیات اجرایی صندوق های سرمایه گذاری امین و امید انصار در شعب بانک

- نظارت بر عملیات اجرایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک نوید انصار و بازارگردانی آرمان انصار
)VC( راه اندازی اولیه صندوق جسورانه -

برنامه های تدوین شده سال96 در حوزه اقتصادی

حوزه امورشرکت ها
- مدیریت سودآوری و سیاست های تقسیم سود شرکت های تابعه بانک

-  مدیریت برگزاری امور مجامع شرکت های تابعه و پیگیری مصوبات مجامع

-  بررسی و کنترل بودجه و عملکرد شرکت های تابعه براساس گزارشات مالی فصلی و ساالنه
- پیگیری جلسات و مصوبات هیأت مدیره شرکت ها در انطباق با اهداف و برنامه های بانک

حوزه امورسرمایه گذاری ها
- راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری در راستای سیاست های کان بانک

- استفاده از ابزارهای نوین مالی در بازار پول و سرمایه جهت تأمین مالی
- افزایش سرمایه صندوق های سرمایه گذاری
- حضور در بازار بورس آتی و اختیار معامله

- راه اندازی 2۵ باجه سوپرمارکت مالی در مراکز استان ها
- حضور فعال در بورس کاال و انرژی به عنوان بانک عامل

- فروش سرمایه گذاری های غیربانکی با توجه به الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا
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فعالیت های انجام شده سال 95 در حوزه بازاریابی

- پروژه بهبود وضعیت کسب و کار مرکز خدمات مشتریان
- پروژه تحلیل کسب و کار بانک 

- پروژه پیاده سازی بازاریابی دیجیتال در بانک

برنامه های تدوین شده سال96 در حوزه بازاریابی
- تحقیقات بازار مشتریان خرد و ویژه

- تحقیقات بازار برند
- تحقیقات بازار محصوالت فعلی بانک 

- بخش بندی و شناخت بازار 
- توسعه و پیاده سازی بازاریابی دیجیتال

- توسعه برنامه های  وفادار سازی و مشتری مداری به مشتریان ویژه و خاص شعب سراسر کشور
- ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی ) در زمینه های خانواده، شغلی، تحصيلی، حقوقی و بانکی( به 

خانواده های مشتریان ویژه ، خاص و کارکنان بانک 

- برگزاری جشن های موج همدلی  مختص مشتریان ویژه و اعضای فعال در سامانه باشگاه مشتریان 
- راه اندازی سامانه و پرتال اصلی باشگاه مشتريان

- اجرا و توسعه طرح های شبکه تخفیف
- بهبود فرایند پاسخگویی و اطاع رسانی
- بهبود و توسعه ارزیابی رضایت مشتریان

- شناسایی و ارائه خدمات به مشتریان ویژه
- نظرسنجی و کیفیت سنجی خدمات

- اجرای طرح ریکاوری مشتریان ویژه 
- اجرای تحقیقات بازار کسب وکارهای کوچک و متوسط
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مجموعه افتخارات کسب شده بانک انصار در سال 1395

107



پیشنهادات هیأت مدیره به مجمع
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پیشنهادات هیٔات مدیره به مجمع

الف : پیشنهاد هیٔات مدیره برای تقسیم سود 
هیــأت مدیــره بــا توجــه بــه اساســنامه بانــک ، تقســیم ســود قابــل تخصیــص مطابــق مــاده ۹0 قانــون تجــارت بــه 
میــزان ۱20 ريــال ســود نقــدی بــه ازاء هــر ســهم )نســبت DPS بــه EPS حــدود 4۵ درصــد( را بــه شــرح نمایــه 

شــماره )27( پیشــنهاد مــی نمایــد:

شرح

سود خالص 

سود انباشته ابتدای سال -تعدیل شده

سود قابل تخصیص

سود سهام پیشنهادی 

اندوخته قانونی )٪۱۵(

سود)زیان(انباشته در پايان دوره

سال ۱۳۹۵
مبلغ - میلیون ریال

2,6۵0,۹78

-۳۱2,762

2,۳۳8,2۱6

-۱,200,000

-۳۹7,647

740,۵6۹

 سال ۱۳۹4
مبلغ - میلیون ریال

2,688,240

-774,600

۱,۹۱۳,640

-۱,760,000

-466,402

-۳۱2,762 

نمایه شماره )27(- پیشنهاد تقسیم سود

ب : پیشنهاد تصویب عملکرد سال 95 و بودجه سال 1396 مسئولیت های اجتماعی بانک 
در راســتای مســئولیت هــای اجتمـــــــاعی بانـــــــک هیــأت مدیره پیشنــــــهاد مــــــــی نماید ضمــن تأیید مبلغ 
۹،24۵ میلیــون ریــال عملکــرد  بانــک در ســال ۱۳۹۵ در ایــن حــوزه معــادل یــک درصــد ســود خالــص 

بانــک بــه عنــوان بودجــه ســال ۱۳۹6 توســط مجمــع عمومــی عــادی تصویــب گــردد.
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