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گزارش هیاتمدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ 1397/04/27
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

با سپاس فراوان از حضور سهامداران محترم و نمایندگان معزز صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه بانک خاورمیانه ،بدينوسيله گزارش هيات
مديره به مجمع عمومي عادي ساالنه بانك خاورمیانه در اجرای مفاد ماده  232اصالحیه قانون تجارت ،مصوب اسفند ماه  1347و ماده  45قانون بازار اوراق
بهادار که نشان دهنده فعالیت و وضعیت عمومی بانک برای سال مالی منتهی به  1396/12/29بر پایه سوابق ،مدارک و اطالعات موجود میباشد ،به شرح فصول
آتی به استحضار میرساند.
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی بانک میباشد ،با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت
حفظ منافع بانک و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه بانک تهیه و ارائه گردیده است .این اطالعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده
تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیشبینی نمود ،به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی
استفادهکنندگان میشود ،از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ  1397/04/03به تایید هیات مدیره رسیده است.
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پیام مدیر عامل

سال  1396به رغم ثبات نسبی نرخ تورم که عدد  9/6را به ثبت رساند برای نظام پولی و اقتصادی کشور سالی پر بیم و امید
بود .در این سال رشد اقتصادی  3/7درصد و رشد سرمایهگذاری  1/4درصد شناسایی شد.
در شرایط متالطم بازار که همه بر آن واقفید ،بانک خاورمیانه به دلیل رعایت استانداردهای علمی بانکداری و الزام هیات
مدیره محترم بر سالمت و صحت عملیات بانکی ،جزو معدود بانکهایی است که از نظر رعایت استاندارد کفایت سرمایه حائز
امتیاز قابل قبول از نظر استانداردهای بازل بوده و در حال حاضر با توجه به سرمایه ثبت شده باالترین رتبه کفایت سرمایه
بین بانکهای بورسی را دارد.
با ثبت افزایش سرمایه بانک به میزان یک هزار میلیارد ریال که به تصویب مجمع عمومی بانک رسیده بود ،سرمایه بانک
به  6000میلیارد ریال رسید .این افزایش از محل سود انباشته تامین شد تا امکان افزایش توان ارائه تسهیالت به بنگاههای
موفق اقتصادی کشور فراهم گردد.
به رغم کاهش حاشیه سود فعالیتهای بانکی در سال  1396خوشبختانه موفق شدیم کارنامه مثبتی به سهامداران تقدیم
کنیم و اهداف پیشبینی شده در بودجه پیشنهادی را محقق سازیم .در این سال سود خالص بانک بیش از  2.454میلیارد
ریال بوده که نسبت به سال گذشته  22درصد رشد داشته است.
بانک خاورمیانه نخستین بانک ایرانی است که صورتهای مالی سالهای  1393تا  1395را بر اساس استاندارد  IFRSتهیه
کرده و آن را به تایید حسابرس نیز رسانده است .گزارش مالی سال  96نیز بر اساس این استاندارد جهانی تهیه شده است.
گسترش فعالیتهای بانکداری بینالملل در حوزه اعتبار اسنادی ،حواله ارزی و افزایش تعداد کارگزاران خارجی ،توسعه
فعالیتها در حوزه بانکداری سرمایهگذاری و عاملیت صندوق توسعه ملی و همچنین افزایش اعطای تسهیالت ریالی و ارزی
شاخصهای مثبتی هستند که در گزارش هیات مدیره به مجمع به صورت مشروح قابل مشاهده است.
در راستای افزایش روابط کارگزاری با بانکهای معتبر جهانی و انجام مراودات بینالمللی بانک خاورمیانه به عنوان یکی از
بانکهای عامل فاینانس ارزی کشورهای اتریش و ایتالیا انتخاب شد.
با پیگی ریهای انجام شده پیشرفت زیادی برای آغاز فعالیت شعبه مونیخ داشتهایم ،امکانات سختافزاری و نرمافزاری و
آموزش پرسنل انجام شده و با توجه به دریافت مجوز نهایی ،فعالیت نخستین شعبه خارجی بانک به زودی آغاز خواهد شد.
شفافیت و درستی اطالعرسانی فعالیتهای بانک همواره مدنظر مدیریت بانک بوده است .در سال گذشته در رتبهبندی
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،براساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطالعرسانی مناسب،
بانک خاورمیانه با  84.96امتیاز در میان بانکهای بورسی رتبه نخست را کسب کرد .همچنین سهام بانک خاورمیانه دارای
 91درصد سهام شناور آزاد در سامانه بورس و اوراق بهادار تهران است.
ضمن بازبینی و حسابرسیهای دورهای در عملیات و فرایندهای بانکی ،نیاز به برخی اصالحات برای بهبود روشها و
پیشگیری از تخلفات مشاهده شد که با بررسی همه جانبه ،نسبت به بهینهسازی دستورالعملها و افزایش کنترل سیستمی
اقدامهای الزم انجام شد.
در کنار فعالیتهای پولی و مالی ،مدیریت بانک وظایف مسوولیت اجتماعی سازمان را نیز مدنظر داشته و بانک در چندین
فعالیت بهداشتی ،آموزشی و ترویجی حضور و مشارکت داشته است .اختصاص بودجه انتشار تقویم و هدایای نوروزی و
جمعآوری کمکهای همکاران ،سهامداران و مشتریان برای بازسازی مناطق زلزلهزده غرب کشور از جمله این اقدامات است.
من و همکارانم اعتقاد داریم با توجه به تالشهایی که در سال گذشته انجام گرفته است چشمانداز روشن و قابل دسترسی
پیشرو داریم .ما مصمم هستیم ضمن عبور از چالشها ،با بهبود کفایت سرمایه بانک ،کاهش تسهیالت غیرجاری و افزایش
بهرهوری با تمرکز بیشتر بر درآمدهای کارمزدی شاهد رشد و تنوع حوزههای فعالیت بانک و خدمترسانی بیشا ز پیش به
فعاالن اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در کشورمان باشیم.
دستاوردهایی که دراین گزارش مالحظه میکنید نتیجه تالش خالصانه همکاران پرتالش و متخصص ،اعتماد مشتریان
محترم و همراهی سهامداران ارجمند و اعضای محترم هیات مدیره بوده است که از یک یک ایشان تشکر میکنم .امید دارم
در تداوم این راه موجبات افتخار ،سرافرازي و خوشنامی بانك خاورمیانه را بیش از پیش فراهم آوریم.
با تقدیم احترام

پرویز عقیلی کرمانی
عضو هیاتمدیره و مدیرعامل
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وضعیت اقتصادی در سال 1396
سال  1396سال پرچالشی برای اقتصاد ایران بود .در این سال رشد اقتصادی نسبت به سال  ۱۳۹۵کاهش قابل توجهی یافت و نرخ تورم که از آغاز به کار دولت
یازدهم روندی نزولی را آغاز کرده بود به تدریج روندی صعودی به خود گرفت .کاهش در نرخ رشد اقتصادی عمدتاً به دلیل رسیدن تولید نفت به حداکثر خود
بود .رشد واقعی ارزش افزوده گروه نفت از  61/6درصد در سال  1395به  5/8درصد در شش ماهه نخست سال  1396و سپس منفی  3/7درصد در شش ماهه
دوم این سال رسید .در نهایت در سال  1396نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت به  3/7درصد و بدون نفت به  4/6درصد رسید که بخش عمده این رشد در
نیمه اول سال حاصل شد .در بین گروههای اقتصادی گروه صنایع و معادن با  5/1درصد بیشترین نرخ رشد را به ثبت رساند و پس از آن گروههای خدمات و
کشاورزی به ترتیب با  4/4درصد و  3/2درصد قرار داشت .در سمت هزینهها نیز ،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بعد از مدتها در هر دو بخش ماشینآالت و
ساختمان با افزایش واقعی همراه بود و در مجموع رشد  1/4درصدی را تجربه کرد .در این سال مصرف بخش دولتی با  3/9درصد و مصرف بخش خصوصی با
 2/5درصد رشد واقعی همراه بوده است.
طی سال  ،1396به طور خالص  797هزار نفر به سمت عرضه بازار کار کشور افزوده شد که افزایش هفتصد و نود هزار و ششصد نفری جمعیت شاغل و شش
هزار و هشتصد نفری جمعیت بیکار را به همراه داشت .در نتیجه این تحوالت ،نرخ مشارکت با  0/9واحد درصد افزایش به  40/3درصد و نرخ بیکاری با 0/3
واحد درصد کاهش به  12/1درصد رسید.
به دلیل تأثیرگذاری قابل توجه دولت بر اقتصاد کشور ،بررسی عملکرد بودجهای دولت تصویر دقیقتری از تحوالت اقتصادی به دست میدهد .در یازده ماهه
نخست سال  1396درآمدهای مالیاتی رشدی  7/6درصدی ،سایر درآمدهای جاری دولت رشدی  4/1درصدی و پرداختهای جاری دولت رشدی  15/6درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشتند .این در حالی است که در یازده ماهه نخست سال  1395رشد درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای جاری به
ترتیب  31/1و  33/2درصد بوده و پرداختهای جاری نیز  20/2درصد رشد یافته بود .به این ترتیب کسری تراز عملیاتی در یازده ماهه نخست سال  1396به
شدت افزایش یافته و با رشد  30/1درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ،به سطح  842/4هزار میلیارد ریال رسید .در همین مدت رشد درآمدهای
نفتی  38/0درصد و رشد پرداختهای عمرانی  70/1درصد بود .به این ترتیب در یازده ماهه نخست سال  1396کسری بودجه دولت با رشدی  42/2درصدی به
 331/3هزار میلیارد ریال رسید .برای تأمین مالی این کسری بودجه عمدتاً به دو منبع تنخواهگردان خزانه و فروش اوراق بدهی دولتی اتکا شده بود .در نه ماهه
نخست این سال  274/8هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی از سوی دولت منتشر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن از رشد  190/8درصدی حکایت
دارد .واگذاری شرکتهای دولتی در همین مدت تنها  28/3هزار میلیارد ریال و  39/3درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل از آن بوده است .در مجموع میتوان
تحلیل کرد که رشد کسری بودجه و رشد انتشار اوراق بدهی دولتی در سال  1396منجر به فشار افزایشی بر نرخ تورم و نرخ بهره در اقتصاد ایران خواهد شد.
ت جهانی نفت و خروج
تراز پرداختهای کشور در نه ماهه نخست سال  1396تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله افزایش میانگین صادرات نفتی ،افزایش قیم 
سرمایه از کشور قرار داشت .با وجود افزایش  14/6درصدی صادرات کاال و رشد  19/1درصدی واردات کاال در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن،
به دلیل افزایش کسری حساب خدمات ،مازاد حساب جاری با افت  8/4درصد روبهرو شد .در این مدت حساب کاالی نفتی تحت تأثیر افزایش صادرات نفتی با
آهنگی سریعتر از افزایش واردات نفتی ،نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش یافت و به  44/9میلیارد دالر رسید .از سوی دیگر کسری حساب کاالی
غیرنفتی به علت رشد سریعتر واردات غیرنفتی در مقایسه با صادرات آن 26/4 ،درصد افزایش یافت و به  28/6میلیارد دالر رسید .با وجود مازاد حساب جاری به
میزان  10/9میلیارد دالر در  ۹ماه نخست سال  ،۱۳۹۶به دلیل منفی بودن خالص حساب سرمایه به میزان  11/8میلیارد دالر در کنار رقم  7/7میلیارد دالری
مربوط به اشتباهات و از قلم افتادگیها ،ذخایر بینالمللی کشور در حدود  8/6میلیارد دالر نسبت به انتهای سال  1395کاهش یافت .آمارهای گمرکی نشان
میدهد که ارزش صادرات و واردات کشور در سال  1396نسبت به سال قبل از آن به ترتیب  6/6درصد و  24/3درصد افزایش یافته است.
بازار ارز ایران سال  1396را با ادامه روند کاهشی قیمت دالر آمریکا که از دی ماه  1395آغاز شد بود شروع کرد .قیمت دالر آمریکا در بازار آزاد تا اوایل تابستان
پیرامون  37هزار  600ریال با دامنه کمی در نوسان بود اما از آن فصل به بعد وارد روندی افزایشی شد .در مهر ماه تحت تاثیر عوامل سیاسی از جمله سخنرانی
دونالد ترامپ درباره میزان پایبندی ایران به برجام قیمت دالر آمریکا از  40هزار ریال گذشت و در زمستان نیز به مرز  50هزار ریال نزدیک شد .به طور کلی
بازار ارز ایران در سال  1396آبستن تحوالت متعددی به ویژه در نیمه دوم سال بود  .قیمت دالر آمریکا در واپسین روزهای سال  1396پیرامون  48هزار و
 300ریال در نوسان بود.
بازار پول کشور در سال  ۱۳۹۶شاهد تحوالت قابل توجهی بود .در پایان این سال ،پایه پولی کشور به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی ،نسبت به پایان اسفند
 ۱۳۹۶معادل  1۹/۱درصد رشد داشته که عمده آن از افزایش  ۳۱/۴درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانکها نشأت گرفته است .در این مقطع نقدینگی با 2۲/۱
درصد رشد نسبت به مقطع مشابه در سال قبل از آن به  15.299/۸هزار میلیارد ریال رسید.
مانده سپردههای ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان اسفند  139۶به  16.464/0هزار میلیارد ريال رسید که نسبت به پایان اسفند  ۱۳۹۵حدود
 ۲۹/۳درصد افزایش نشان میدهد .با در نظر گرفتن نرخ ذخیره قانونی سپردهها ،منابع در اختیار بانکها جهت اعطای تسهیالت ،یعنی سپردهها پس از کسر
سپرده قانونی ،نسبت به پایان اسفند  139۵حدود  ۲۷/۶درصد افزایش یافت .همچنین در پایان اسفند  ،139۶نسبت تسهیالت به سپردهها پس از کسر سپرده
قانونی با  ۱/۳واحد درصد کاهش نسبت به پایان اسفند  ۱۳۹۵به  8۵/۴درصد رسید .مجموع داراییهای (بدهیهای) بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در
پایان بهمن  139۶به  29.303/7هزار میلیارد ريال بالغ شد که نسبت به اسفند  139۵حدود  ۲۳/۵درصد و نسبت به بهمن  139۵حدود  ۲۴/۵درصد افزایش
نشان میدهد.
حجم تسهیالت پرداختی بانکها در پایان اسفند  ۱۳۹۶رشدی  ۱۲/۰درصدی نسبت به پایان اسفند  ۱۳۹۵داشت .باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از
تسهیالت پرداخت شده توسط بانکها در سالهای گذشته به نظام بانکی بازپرداخت نشده و نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت نظام بانکی در پایان
آذر  139۶به  11/۵درصد رسیده است که نسبت به پایان سال  139۵حدود  1/۳واحد درصد باالتر است.
نرخ تورم نقطه به نقطه مصرفکننده در فرودین  1396به  12/7درصد افزایش یافت اما به جز  2ماه آخر پاییز روندی کاهشی داشت و نهایتاً در اسفندماه به
 8/3درصد رسید که کمترین نرخ تورم نقطه نقطه مصرفکننده در سال  1396بود .نرخ تورم ساالنه مصرفکننده نیز در اسفندماه به  9/6درصد رسید و برای
دومین سال متوالی نرخ تورم ساالنه تک رقمی را برای اقتصاد ایران رقم زد .نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که در طول سال  1395تک رقمی بود ،از ابتدای
تابستان  1396مجددا ً دو رقمی شد و این سال را با نرخ  12/8درصد به پایان رساند که باالترین نرخ در طول سالهای  1395و  1396است .همچنین نرخ تورم
نقطه به نقطه تولیدکننده از مرداد  1396از نرخ تورم نقطه به نقطه مصرفکننده به طور مداوم بیشتر بوده است .نرخ تورم تولیدکننده ساالنه نیز از ابتدای سال
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 1396به طور مداوم افزایش یافت و نهایتاً در بهمن ماه پس از دو سال مجددا ً دو رقمی شد و در پایان سال به  10/5درصد رسید.
بورس اوراق بهادار تهران پس از افت  3/7درصدی شاخص کل در سال  ،1395در سال  1396شرایط بهتری را تجربه کرد و شاخص کل در آخرین روز کاری
سال  1396به  96.290رسید که نسبت به ابتدای سال  24/3درصد رشد نشان میدهد .ارزش این بازار در انتهای سال  1396معادل  3.850هزار میلیارد ریال
بود .بخش دیگر بازار سرمایه کشور یعنی فرابورس نیز طی این مدت رشد  24/6درصدی شاخص را تجربه کرد .ارزش بازار فرابورس در انتهای این سال به 1.490
هزار میلیارد ریال رسید که حدود یک سوم آن به اوراق بدهی تعلق داشت.
در سالهای اخیر نامساعد بودن محیط کسب و کار بنگاهها به عنوان یکی از مهمترین موانع جذب سرمایه خارجی و ناتوانی در دستیابی به رشدهای اقتصادی
باال و پایدار مطرح بوده است .براساس آخرین گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار ،جایگاه ایران در سال  2018نسبت به سال  2017با  4رتبه تنزل
به  124رسید که از بدتر شدن محیط کسب و کار در برخی زمینهها نسبت به سایر کشورها حکایت دارد .بر طبق گزارش رقابتپذیری اقتصادی که از سوی
مجمع جهانی اقتصاد منتشر میشود ،ایران در سال  2016-17در جایگاه  76از بین  138کشور مورد بررسی قرار داشت و در گزارش سال  2017-18به رتبه
 69از بین  137کشور ارتقا یافت.

کلیاتی درباره بانک خاورمیانه
تاریخچه بانک
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) به موجب مجوز شماره  91/184904مورخ  1391/07/16صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ
1391/07/30تحت شماره  430795نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت و در تاریخ  1391/08/11مجوز فعالیت بانک از سوی بانک
مرکزی ج.ا.ا .صادر و به صورت یک بانک تجاری به انجام کلیه عملیات بانکی مجاز گردید.
موضوع فعالیت طبق اساسنامه بانک
فعالیت بانک شامل افتتاح انواع حسابهای قرضالحسنه جاری (با دسته چک) ،پسانداز و سایر حسابهای مشابه  ،قبول انواع سپردههای سرمایهگذاری مجاز
مطابق با مقررات مربوط ،صدور گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری عام و خاص به صورت بینام و یا بانام در چارچوب مقررات مربوط ،ارائه خدمات
بانکداری الکترونیکی و همچنین صدور انواع کارتهای الکترونیکی  ،دریافت تسهیالت یا تحصیل وام و اعتبار از داخل و خارج کشور با رعایت ضوابط مقرر،
اعطای انواع تسهیالت اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و سایر موارد مطابق با اساسنامه بانک میباشد.

استراتژی

استراتژی کلی بانک در حوزه فعالیتهای خود به شرح ذیل میباشد:
• •تمرکز بر شبکه محدود شعب و تاکید بر کیفیت اجرایی باال و خدمات بانکی و اعتباری گسترده.
• •توسعه خدمات غیر حضوری با ارائه راهکارهای عملیاتی و نرمافزاری به منظور تامین منافع مشتریان،کاهش هزینهها و رشد سودآوری برای ذینفعان.
• •طراحی محصوالت و ارائه خدمات با شناسایی شرایط و نیازهای مشتریان.
• •تمرکز بر گسترش روابط بینالملل با هدف کسب اعتبار و شهرت منطقهای و بینالمللی.
• •تمرکز بر جذب و آموزش مستعدترین فارغالتحصیالن دانشگاهی در کنار مدیران با سابقه کشور به منظور کسب رتبه برتر تیم حرفهای در بانکهای کشور.
• •بهبود و بازنگری در کلیه فرایندهای کسبوکار داخلی با هدف کاهش هزینههای عملیاتی ،افزایش بازدهی و بهینهسازی مصرف منابع.
• •ایجاد مطلوبیت پایدار و افزایش اعتماد در سهامداران و مشتریان از طریق استقرار حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای مدیریت ریسک.

معرفی اعضای هیات مدیره

خسرو نایبی اهرنجانی

رییس هیاتمدیره (غیر موظف)

سید حسین سلیمی

نایب رییس هیاتمدیره (غیر موظف)

پرویز عقیلی کرمانی

عضو هیاتمدیره و مدیر عامل (موظف)

روزبه پیروز

عضو هیاتمدیره (غیر موظف)

پرویز خاکپور

عضو هیاتمدیره (غیر موظف)

امیر دادخواه

عضو هیاتمدیره (غیر موظف)

رضا سلطانزاده

عضو هیاتمدیره (غیر موظف)
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حاکمیت شرکتی
مفهوم و سابقه تاریخی
حاکمیت شرکتی از اوایل دهه  1990میالدی به صورت ویژه مطرح گردید .این مفهوم به دنبال نارساییها ،تقلبها و بحرانهای مالی به ویژه رسواییهای مالی
اوایل دهه  2000میالدی اهمیت روزافزون پیدا کرده است به طوری که مورد حمایت قانونگذاران و سیاستگذاران بوده تا بتوانند اعتماد مجدد عموم را به بازارهای
مالی و اقتصادی بازگردانند .در این راستا بسیاری از مراجع و نهادهای بینالمللی اقدام به ارائه اصول و یا رهنمودهایی در این خصوص کردهاند.
حاکمیت شرکتی با تاکید بر اصولی چون پاسخگویی ،شفافیت و عدالت به دنبال تحقق منافع و حقوق ذینفعان است که در سایه انجام این مهم میتوان همافزایی
در عملیات ،افزایش کارایی و رشد اقتصادی و تقویت اعتماد سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل در جامعه را انتظار داشت.
اهمیت حاکمیت شرکتی در نظام بانکی
حاکمیت شرکتی در بانکها به علت نقش و جایگاه حساس ایشان در شریان اقتصادی کشورها و همچنین وجود گروههای بسیار زیاد و متفاوت ذینفعان ،دارای
اهمیت خاصی است .در این ارتباط نیز کمیته نظارت بانکی بازل (بال) با انتشار رهنمودهایی از سال  1998تاکنون ،نسبت به اجرای صحیح اصول حاکمیت
شرکتی در بانکها فعال بوده است .آخرین نسخه از اصول حاکمیت شرکتی کمیته بازل در سال  2015منتشر گردید که حاوی  13اصل است .بانک مرکزی
جمهوری اسالمی نیز با ترجمه سند فوق در سال  1395و همچنین ابالغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال  1396در همین راستا اقدام کرده است.
رویکرد بانک خاورمیانه برای تحقق حاکمیت شرکتی
بانک خاورمیانه از ابتدای تشکیل خود نسبت به تحقق مفهوم حاکمیت شرکتی مصمم بوده است .در این راستا از ابتدا با تشکیل کمیته حسابرسی و کارگروه
جبران خدمات و پاداش و همزمان با گسترش عملیات بانک و به منظور حسن اجرای تکالیف و اثربخشی کنترلهای داخلی خود نسبت به تشکیل کمیته ریسک
و تطبیق قوانین و مقررات و همچنین کمیتههای تخصصی دیگر تحت نظارت هیات مدیره و به منظور تحقق اصول حاکمیت شرکتی بازل  2015اقدام نمود .در
حال حاضر مدیریت حسابرسی داخلی تحت نظارت کمیته حسابرسی و مدیریتهای ریسک و تطبیق قوانین و مقررات تحت نظارت کمیتههای ریسک و تطبیق
قوانین و مقررات فعالیت میکند .در سال  1396بانک در راستای اجرای دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی اقدامات زیادی از جمله تشکیل کمیتههای استراتژی
به منظور تبیین اهداف ،ریسکها و اقدامات اصالحی در جهت پوشش آنها انجام داده است.

حسابرسي داخلي
حسابرسی داخلی یکی از مهمترین ابزارهای تحقق حاکمیت شرکتی در بانکها است .آخرین نسخه اصول حاکمیت شرکتی در بانکها که از سوی کمیته بازل
در سال  2015منتشر گردید حسابرسی داخلی را به عنوان اصل دهم از اصول 13گانه خود معرفی کرده است .از سال  1394با مطرح شدن مدل سه خط دفاعی
در بانک ،حسابرسی داخلی نقش خود را به عنوان سومین خط دفاعی برای تحقق اهداف بانک و کاهش ریسکهای مرتبط با دستیابی به آن اهداف ایفا میکند.
بر این اساس حسابرسی داخلی فرآیندی است که نسبت به ارزیابی و کسب اطمینان از اثربخشی نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی در سطوح
واحدهای عملیاتی (خط اول دفاعی که ریسکهای عملیاتی و اجرایی متوجه آنها میباشد و خط دوم دفاعی که مهمترین آنها مدیریت ریسک و تطبیق است)
مستقل و بیطرفانه عمل نموده و به هیات مدیره بانک گزارش میدهد .مدیریت حسابرسی داخلی تحت نظارت و هدایت کمیته حسابرسی فعالیت میکند و
گزارشهای خود را نیز به آن کمیته و سپس هیات مدیره بانک ارائه میدهد .این واحد در راستای برنامهریزیهای صورت گرفته در سال  1395و پس از ارزیابی
از سوی موسسه ( KPMGیکی از  4شرکت بزرگ حسابرسی در سطح بینالمللی) آلمان اقدام به انجام وظایف خود در راستای موارد زیر نموده است:
• •تهیه برنامه ساالنه بر اساس گستره حسابرسی به عنوان استراتژی مبتنی بر ریسک که تعیینکننده نقشه راه سه ساله برای انجام حسابرسیهای ساالنه است.
• •تمرکز بر حسابرسی واحدهای نظارتی خط دوم دفاعی (ریسک و تطبیق) به ویژه تطبیق.
• •حرکت به سوی حسابرسی مبتنی بر تحلیل داده با استفاده از مفهوم دادههای بزرگ.
• •ارزیابی راهبری دادهها و تعیین نقاط مستعد بهبود در زمینه دادهها و اطالعات و نگهداری آنها و گزارشگری اطالعات.
• •حسابرسی و ارزیابی کنترلهای داخلی فناوری اطالعات.
• •ارزیابی عملیات بانک نسبت به حسن اجرای برخی مقررات و استانداردهای بینالمللی مانند توصیه چهلگانه گروه ویژه اقدام مالی ،رهنمودهای کمیته بازل
و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی.
• •حسابرسی روزانه عملیات اعتباری و ارزی بانک.

مدیریت ریسک در بانک خاورمیانه

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بهعنوان نهاد ناظر قدم هاي موثري براي ملزم كردن بانكها به افشاي اطالعات و تا حد زيادي انطباق با استانداردهاي
بينالمللي گزارشگري مالي ( )IFRSبرداشته كه يكي از پايههاي مهم مقررات بينالمللي بانكداري و بازل 3-است .كميته بازل و بهدنبال آن نهادهاي ناظر
بينالمللي نيز الزامات جديدي را در زمينه مديريت داخلي ،مديريت سرمايه و نقدينگي تدوين كردهاند كه بانك خاورميانه حتيالمقدور و در چارچوب الزامات
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در پيادهسازي آنها تالش ميكند .مديريت ريسك بانك خاورميانه عالوه بر پيروي از مقررات و الزامات بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران ،اقدامات گستردهاي را براي انطباق بانك با استانداردهاي بينالمللي انجام داده است.
حاكميت شركتي در بانك خاورميانه منطبق با استاندارد بينالمللي «سه خط دفاعي» اجرا ميشود .در اين استاندارد ،تمام واحدهاي اجرايي بانك موظف هستند
درك كاملي از ريسكهاي موجود در فعاليتهايشان داشته باشند و خود اين ريسكها را مديريت كنند .اين مفهوم بهعنوان خط اول دفاعي شناخته ميشود.
واحد مديريت ريسك بهعنوان خط دفاعي دوم شناخته ميشود كه عالوه بر نظارت ،مديريت و گزارشدهي در مورد ريسك فعاليتهاي واحدهاي اجرايي ،وظيفه
آموزش واحدهاي اجرايي را نيز براي شناسايي و كنترل ريسكها بر عهده دارد .واحد ريسك از طريق كميتههاي مرتبط با هياتمديره در ارتباط مستقيم هستند
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و بهطور ادواري و منظم به هيات مديره يا كميتههاي مرتبط گزارش ميدهند.
اقدامات واحد مديريت ريسك براي بهبود حاكميت شركتي را ميتوان به اين صورت دستهبندي كرد:
1
 .1تهيه انباره ريسک
2
 .2تعيين اشتهاي ريسک
 .3تدوين استراتژي ريسك
 .4تدوين پروسههاي مورد نياز براي اجرايي كردن استراتژي ريسك
 .5ارزيابي داخلي كفايت سرمايه و نقدينگي
 .6برنامه ريزي براي سرمايه و نقدينگي بانك
 .7آزمونهاي بحران
 .8گزارشدهي و شفافيت
عملکرد بانک در زمینه ریسک های اعتباری
سياست كلي بانك خاورميانه در زمينه پذيرش ريسك اعتباري و مديريت ريسك را مي توان به ترتيب زير بیان کرد:
كليه متقاضيان تسهيالت از سوي مديريت ريسك اعتبارسنجي میشوند و اين كار بايد مستقل از بخش اعتبارات صورت پذيرد .رتبهبندي ريسك اعتباري
مشتريان براساس چهار عامل عمده صورت مي گيرد -1 :صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال گذشته؛  -2برآورد مديريت ريسك از جريان وجوه نقد شركت
بهمنظور بازپرداخت اصل و سود تسهيالت كوتاه مدت از محل درآمدهاي عادي شركت؛  -3موارد كيفي از قبيل برآورد توان رقابتي و قابليت مديريتي؛  -4سابقه
خوش حسابي .نظر واحد ريسك در مورد مشتريان بايد در نظر گرفته شود و شرايط قراردادهاي تسهيالت با رتبههاي ارائه شده توسط واحد ريسك همخواني
داشته باشد .واحد اعتبارات ،اعتبارسنجي خود را بهطور مجزا انجام مي دهد.
مديريت ريسك بانك خاورميانه از بدو تاسيس به گردآوري و ذخيره اطالعات مربوط به صورت هاي مالي شركت هاي درخواست كننده تسهيالت و ايجاد
مدل هاي داخلي براي رتبه بندي شركت هاي توليدي ،بازرگاني ،خدماتي (غيرمالي) و پيمانكاري اقدام كرده است .بخش عمده تسهيالت به اين نوع شركت ها
ارائه شده است.
متقاضيان تسهيالت بايد به طور متوسط داراي رتبه اعتباري  B+و باالتر باشند .طبق تعريف ،مشتري با رتبه  B+قابليت باز پرداخت تسهيالت دريافتي را
در حال حاضر دارد هر چند شرايط بد اقتصادي كشور ممكن است باعث شود حتي اين مشتريان با مشكالتي روبرو شوند .گستره اعتبار سنجي مشتريان بانك
خاورميانه از  AAتا  Cمي باشد .متوسط اعتبار مشتريان بدون توجه به ميزان وثايق در حدود  B+تا  BBمي باشد.

وضعیت نقدینگی
جهت کنترل ریسک نقدینگی و مدیریت منابع و مصارف ،مدیریت مالی هر روز یک گزارش از وضعیت سپردهها ،وامهای اعطایی ،انواع داراییها و بدهیهای
بانک ،سودآوری داراییها و هزینههای منابع در اختیار مدیران ارشد بانک قرار میدهد .هر هفته وضعیت منابع و مصارف با حضور مدیران ارشد بانک مطالعه
و تصمیمگیریهای الزم برای پیشرفت امور گرفته میشوند .مدیریت ریسک در زمانهای مقتضی گزارشهایی در زمینه محاسبات شکاف نقدینگی ،نسبت
پوشش نقدینگی و نسبت منابع پایدار بانک به مدیران ارشد بانک و هیات مدیره ارائه میدهد .با توجه به حدود تعیین شده برای انواع نسبتهای مالی از جمله
نسبتهای نقدینگی ،تصمیمهای الزم برای مدیریت نقدینگی گرفته میشوند .در مورد ریسک نقدینگی این تصمیمها میتواند شامل کاهش و یا افزایش حجم
تسهیالت و در مقابل افزایش یا کاهش داراییهای نقدشونده بانک شود .بانک خاورمیانه تالش دارد نسبت تسهیالت به منابع بانک بیش از  %85نباشد .در مورد
شکاف نقدینگی بانک پیوسته توازن مثبت قابل توجهی در دوره کمتر از سه ماه نگه میدارد.
سنجش ریسک نقدینگی بر مبنای چند مدل سنتی و مدلهای بازل 3-صورت میگیرد .مدلهای سنتی شامل نسبتهای سپردهها به تسهیالت ،نسبت
داراییهای نقد شونده باال به کل داراییها ،و شکاف نقدینگی میشوند .مدلهای بازل 3-شامل نسبت پوشش نقدینگی و نسبت منابع پایدار میشوند .نسبت
پوشش نقدینگی ( )LCR ۳قابلیت بانک برای پوشش خروج سپردهها در شرایط بحرانی برای مدت  30روز را نشان میدهد .طبق مدل بازل ،این نسبت باید
حداقل  %100باشد که در پایان سال  1396این نسبت  %90/4محاسبه شده است .نسبت منابعی که برآورد میشود در بلندمدت در اختیار بانک است به نیازهای
بانک برای فعالیت بلندمدت به عنوان نسبت منابع پایدار ( )NSFR ۴شناخته میشود و این نسبت باید حداقل  %100باشد که در پایان سال  1396برای بانک
خاورمیانه  %126/9محاسبه شده است .مقدار دقیقتر نسبتهای مذکور در گزارش ساالنه  1396ارائه خواهد شد.

مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق

با توجه به استراتژی بانک خاورمیانه مبنی بر تطبیق کامل با قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی ،گسترش روابط تجاری بینالمللی و افتتاح شعبه در خارج
از ایران ،در سال  1395اقدامات پایهای به منظور شکلگیری صحیح فرهنگ تطبیق در سازمان صورت گرفت .در سال  ،1396در راستای بهبود و تکمیل
فرآیندهای تطبیق و مبارزه با پولشویی و جرایم مالی ،تمرکز این مدیریت بر اقدامات اجرایی در حوزه مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین و مقررات بوده است
که از مهمترین اقدامات صورت گرفته میتوان به ارتقای فرآیندها ،سیستمها و آموزش کلیه کارکنان در حوزه مبارزه با پولشویی  ،برگزاری دورههای عمومی
مبارزه با کالهبرداری ،رشوه و فساد اشاره کرد .در ذیل لیست مهمترین اقدامات بیان میگردد:
اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی
• •ارائه گزارشات واریز بیشتر از سقف مقرر ،وکالتنامهها و اطالعات پایه و ...
• •ارائه و پیادهسازی روشهایی برای انجام شناسایی کامل مشتریان خارجی که امکان حضور نداشتهاند.
• •اصالح رویه همکاری با شرکت صرافی جهت کاهش ریسک پولشویی
• •اصالح رویههای شناسایی دقیق مشتری
• •بررسی و ارائه مقاله در خصوص گزارش  2017کمیته بازل
Risk Inventory
Risk Appetite
Liquidity Coverage Ratio
Net Stable Funding Ratio

1.
2.
3.
4.
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آموزش
• •انجام نیازسنجی آموزشی در حوزههای مبارزه با پولشویی و تطبیق و مبارزه با جرایم مالی
• •برگزاری دورههای آموزشی تطبیق ،مبارزه با پولشویی و مبارزه با کالهبرداری و رشوه و فساد برای کارکنان در سطوح مختلف
بررسی پروندههای واحد بینالملل
• •تکمیل پرسشنامههای مبارزه با پولشویی جهت برقراری روابط کارگزاری
• •بررسی پروندههای ثبت سفارش بازرگانی (شامل بررسی کاال)
• •مدیریت سامانه جامع تطبیق
تطبیق قوانین و مقررات
• •تهیه سیاستنامه تطبیق قوانین و مقررات و ریسک عدم تطبیق
• •بررسی محصوالت جدید به منظور ریسک تطبیق و پولشویی
• •اعالم نظر و بررسی تطبیقی در خصوص اصالحیه لوایح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارز با تامین مالی تروریسم

معرفی کمیته های تخصصی بانک

کمیته ریسک

کمیته ریسک موظف است چارچوب گزارش عملکرد خود را تعیین و به هیات مدیره ارائه نماید .اهم وظایف کمیته ریسک بانک خاورمیانه عبارتند از پایش و
سیاست گذاری مدیریت کالن ریسکهای بانکی و پیشنهاد درخصوص استراتژیها و سیاستهای مدیریت ریسک ،حصول اطمینان از کفایت ابزارها ،سیستمها
و منابع برای ارزیابی صحیح ریسکهای اعتباری ،نقدینگی ،بازار و عملیاتی ،ارائه روشهای پیشنهادی بهمنظور اندازهگیری و مدیریت ریسکهای کسبوکار،
همکاری با کمیته حسابرسی برای ارزیابی عملکرد نظامهای کنترل داخلی و مدیریت ریسک و همچنین بررسی گزارش مدیریت ریسک در رابطه با اجرا ،تصویب
و اعمال کنترلهای داخلی میباشد .این کمیته نهایت تالش خود در جهت انطباق با مقررات بانک مرکزی و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی()IFRS
و بازل 3-بهکار گرفته و اساس کار خود را بر پایه حفظ منافع سهامداران ،سپردهگذاران و سایر ذینفعان از طریق مدیریت مخاطرات پیش روی بانک قرار داده
است.
کمیته حسابرسی داخلی
كميته حسابرسي داخلي بانك خاورميانه در تاريخ  1392/09/17وفق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار تشكيل و منشور آن به تصويب هياتمديره رسيد .اين
كميته به منظور ياري رساندن به هياتمديره در امر نظارت بر مسووليتهايشان در حيطه فرآيند گزارشگري مالي ،سيستم كنترل داخلي ،فرآيند حسابرسي و
فرآيند تطبيق با قوانين ،مقررات و ضوابط اخالقي تشكيل شده است.
کمیته آییننامه ها و دستورالعمل ها
اين كميته با هدف تسريع و تسهيل در فرآيند تهيه ،تدوين ،اصالح و ابالغ بخشنامهها ،دستورالعملها و فرمهاي بانك و بهبود و اثربخشي كاملتر روشهاي
انجام كار در واحدهاي مختلف بانك؛ تشكيل شده است.
کمیته های اعتباری
مديريت بانك اختيارات اعتباري خود را به دليل اهميت آن و به منظور پرهيز از اعمال سليقه شخصي و جلوگيري از بروز مشكالت احتمالي و نهايتاً استفاده
از خرد جمعي به اعضاي كميتههايي كه حداقل داراي  3عضو باشند واگذار يا تفويض مینماید .در همين راستا و بنا به گستردگي واحدهاي بانك ،به ترتيب
اهميت و اختيارات از كميتههاي اعطاي تسهيالت بشرح ذيل استفاده ميشود:
• •كميته عالي اعتباري بانك
• •كميته اعتباري مركز
• •كميته اعتباري شعبه
کمیته کنترل های داخلی
هدف اين كميته بهبود توان مديريت مالي و اداري از طريق تحديد آن گروه از رفتارهاي مالي است كه به اتالف و تخصيص نامناسب منابع و بروز فساد ميانجامند
و همچنين استقرار و استمرار يك نظام كنترل داخلي توانمند در سازمان بهمنظور اجراي كارا و موثرعمليات ،اطمينان از قابليت اتكاي گزارشهاي مالي و غير
مالي و اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات توسط بانك است.
کمیته نیروی انسانی و جبران خدمات
كميته نيروي انساني و جبران خدمات با وظيفه نظارت بر استقرار ،حفظ و اجراي طرحهايي براي تعيين حقوق ،مزايا و پاداش كاركنان و مديران تشكيل گرديده
است .اين كميته شامل دو عضو هياتمديره ،قائممقام مدير عامل و مدير سرمايه انساني است .تدوين چشم انداز ،ماموريت و استراتژيهاي سرمايه انساني،
تعيين سياستها و رويكردهاي جذب و استخدام همسو با استراتژيهاي بانك ،تعيين رويكردهاي آموزش و توانمندسازي كاركنان ،طراحي سبد جبران خدمات
انگيزشي مبتني بر عملكرد ،تعيين ضريب ريالي ساالنه و افزايشهاي مازاد بر قوانين كار و تامين اجتماعي ،بررسي در خصوص تسهيالت مختلف اعطايي به
كاركنان از اهم وظايف اين كميته است.
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کمیته تطبیق
كميته تطبيق كميتهاي است تخصصي كه در راستاي تصميمگيري در امور مربوط به ريسك تطبيق و كاهش آن ،يعني ريسك عدم مطابقت عمليات بانك با
قوانين و مقررات اعم از داخلي و بينالملل ،ايجاد شده است .مسووليت اصلي اين كميته نظارت بر برنامهها ،سياستها و روالهاي بانك در خصوص تطبيق با
قوانين و مقررات الزماالجرا است .در واقع هياتمديره اين كميته را به منظور انجام صحيح وظايف خود ايجاد كرده است .اعضاي اين كميته عبارتند از مدير
عامل ،مشاور مدير عامل و سه عضو هياتمديره به عالوه مدير واحد تطبيق قوانين .همچنين مدير واحد ريسك و مدير واحد حسابرسي به عنوان ناظر در برخي
جلسات شركت ميكنند .در اين كميته مدير تطبيق ،به عنوان دبير جلسات ،ريسكهاي تطبيق را شناسايي و طرح و اعضا نسبت به آنها تصميمگيري ميكنند.
سپس تصميمات و سياستهاي اتخاذ شده براي اجرا به مديريت تطبيق قوانين ابالغ ميشود .اهم تكاليف كميته تطبيق شناسايي ،ارزيابي ،كنترل و نظارت بر
ريسكهاي تطبيق است.

فعالیت های توسعه سرمایه انسانی

ساختار سرمایه انسانی بانک
تعداد کارکنان بانک در تاریخ  1396/12/29به شرح جدول ذیل میباشد:
محل خدمت

سال ۹۶

سال ۹۵

سال ۹۴

۲۱۱

۱۸۸

۱۷۱

شعب و دفاتر استان تهران

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۴

شعب و دفاتر شهرستانها

55

۵۵

۵۱

۳۷۱

۳۴۹

۳۲۶

ستاد
صف

جمع کل (نفر)

ماموریت سرمایه انسانی
• •جذب و نگهداری سرمایه انسانی شایسته و صالح و توانمند نمودن آنها جهت انجام فعالیتهای تعریف شده در راستای تحقق اهداف بانک
• •آموزش و ارتقا شایستگیهای کارکنان در راستای ایجاد ارزشآفرینی برای بانک
• •استعدادیابی و جانشینپروری برای هریک از مشاغل کلیدی بانک
• •حفظ و ارتقا سالمت روحی وجسمی کارکنان و ایجاد روحیه نشاط و سرزندگی در آنان
آموزش و توانمندسازی کارکنان
یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت سرمایه انسانی توانمندسازی کارکنان و مدیران جهت دستیابی بهتر و سریعتر به اهداف بانک بوده و به همین منظور بانک
با رویکردهای مختلف مانند فراهم نمودن بسترهای مناسب برای خودآموزی ،آموزشهای حضوری و مجازی همواره تالش میکند نیروها را در راستای تامین
منافع همه ذینفعان توانمند نماید.
برنامههای آموزشی بانك خاورميانه
طی سال  1396مدیریت منابع انسانی به اجرای  8.968نفر ساعت دوره آموزشی از قبیل بازاريابي خدمات بانکي ويژه روساي شعب ،اخالق حرفهاي ويژه مديران
ستاد و روساي شعب ،دوره تطبيق ،مبارزه با پولشويي ،فساد ،جرائم مالي و تامين مالي تروريسم ويژه کارکنان ،زبان انگليسي تخصصي ويژه کارکنان ،برآورد
برگزاری سایر دورههای آموزشی تخصصی برای واحدهای سازمانی و برگزاري آزمونهاي داخلي به طور مستمر در راستاي سنجش توانايي و دانش کارکنان،
حضور همکاران در آزمون بینالمللی  CFAمرحله  2 ،1و  3و آزمون بینالمللی FRMسطح يک ،همکاری با موسسه  IBSجهت استفاده کارکنان بانک از دوره
 EMBAدانشگاه آلتو فنالند ،به روز رسانی کتابخانه الکترونيک و سامانه آموزش همکاران و حضور دو نفر از همکاران ستاد در دوره تخصصي تطبيق و مبارزه
با پولشويي دانشگاه فرانکفورت آلمان اقدام کرده است.
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امور رفاهی و درمانی
بانک بر این باور است که نیروهای متعهدتر یعنی مشتریان راضیتر و به همین منظور این مدیریت تالش میکند با ارائه طرحهای مختلف انگیزشی چسبندگی
نیروهای کلیدی را به بانک افزایش دهد لذا برخی از رویکردهایی که در سال گذشته مورد توجه بوده است به شرح ذیل میباشد:
• •اعطای تسهیالت رفاهی و ورزشی و کارت اعتباری به کارکنان
• •انجام امور درمانی کارکنان بانک و معاینات بدو استخدام و دریافت گواهی سالمت آنان در اجرای ماده  90قانون تامین اجتماعی
• •تحت پوشش قراردادن کليه کارکنان از لحاظ بیمه عمر و حادثه
• •اخذ موافقت کلی از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در مورد طرح طبقهبندی مشاغل بانک
• •بهکارگیری کارشناس ایمنی در بانک در راستای ماده  91 ،86 ،85و  176قانون کار
• •تاسیس انجمن صنفی کارکنان بانک در اجرای ماده  131قانون کار

فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک

خالصه اقدامات انجام شده توسط واحد فناوری اطالعات در سال  ،1396شامل تغییر و اصالح در سیستم متمرکز بانک و ایجاد گزارشهای جدید برای واحدهای
بانک به شرح ذیل است:
• •تحلیل و طراحی و پیادهسازی سامانه برداشت مستقیم پایا ()DD
• •تحلیل و طراحی و پیادهسازی سامانه صیاد ،پیادهسازی سامانه نهاب (استعالم آنالین) ،پیادهسازی و عملیاتی نمودن سوییچ شتاب نسخه  ،7راهاندازی سپام اعتبار
اسنادی ریالی
• •سرویس استعالم ضمانتنامههای ریالی و گمرکی
• •ایجاد سرویس پرداخت اقساط جهت بکارگیری در درگاهها
• •پیادهسازی سامانه استعالم ضمانتنامه گمرکی
• •عملیاتیسازی نسخه جدید موبایل بانک با طراحی جدید و اعمال تغییرات سامانه اینترنت بانک
• •بهبود و بهینهسازی رویههای امنیتی

سرمایه و ترکیب سهامداران

کل سهامداران بانک در تاریخ  ،1396/12/29تعداد  2.933شخص و ترکیب سهامداران باالی یک درصد حقیقی و حقوقی در همین مقطع به شرح زیر میباشد:
تعداد سهام

نام سهامدار

درصد مالکیت

یک درصد و باالتر:
بانك سامان(سهامي عام)

146,379,400

2/4

شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان(سهامي عام)

136,200,000

2/3

شركت سرمايهگذاري توسعه صنعتي ايران(سهامي عام)

120,000,000

2/0

شركت سرمايهگذاري پارس توشه(سهامي عام)

90,588,367

1/5

شركت گروه صنعتي سپاهان(سهامي عام)

74,199,998

1/2

شركت سام گروه(سهامي خاص)

64,500,000

1/1

شركت شهرك صنايع دريايي ساحل اروند(سهامي خاص)

60,000,000

1/0

شركت مهندسي وساختماني جهانپارس(سهامی خاص)

60,000,000

1/0

اشخاص حقیقی باالتر از یک درصد(تعداد  16سهامدار)

1,362,606,318

22/7

سایرین کمتر از یک درصد:
اشخاص حقیقی (تعداد  2.652سهامدار)

3,155,827,220

52/6

اشخاص حقوقی (تعداد  257سهامدار)

729,698,697

12/2

جمع کل

6,000,000,000

100

اشخاص حقیقی باالتر از یک درصد
اشخاص حقوقی باالتر از یک درصد
سایر سهام داران

بانک از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار
به موجب اطالعیه شماره 130/55289مورخ  1393/12/20شرکت بورس و اوراق بهادار تهران ،بانک خاورمیانه پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ
 1393/12/25به عنوان چهارصد و نود و یکمین شرکت پذیرفته شده در فهرست نمادهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گردید.
به عالوه بانک خاورمیانه در تاریخ  1396/12/29با  91/95درصد سهام شناور ،در رتبه اول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته
است.
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وضعیت معامالت و قیمت سهام
سال منتهی به

تعداد سهام معامله شده

ارزش سهام معامله شده
(میلیون ریال)

ارزش بازار
(میلیون ریال)

تعداد روزهای معامالت

قیمت سهام در پایان
سال (ریال)

سرمایه ثبتشده
(میلیون ریال)

1391/12/30

2،658،515،451

2,715,241

55

4,156,000

1,039

4,000,000

1392/12/29

825,040,266

1,126,627

221

10,272,000

2,568

4,000,000

1393/12/29

409,085,657

842,589

229

7,776,000

1,944

4,000,000

1394/12/29

843,689,780

2,415,505

229

12,328,000

3,082

4,000,000

1395/12/30

717,378,577

1,814,375

228

12,215,000

2,443

4,000,000

1396/12/29

739,070,695

1,679,848

229

12,000,000

2,000

6,000,000

*

* تعداد  1,934,509هزارسهم به مبلغ  1,934,509میلیون ریال از ارزش معامالت سال  1391مربوط به پذیرهنویسی میباشد.

همانطور که در نمودار فوق مشاهده میشود بازده سهام بانک خاورمیانه دارای روندی تقریبا صعودی بوده و در مقایسه با شاخص بانکها ،عملکرد بهتری
داشته است.

سرمایه گذاری های بانک

خالصه نتیجه سرمایهگذاری در سهام سریعالمعامله در بازار و سرمایهگذاریهای مستقیم در تاریخ  1396/12/29به شرح جداول ذیل میباشد:
سهام سریعالمعامله در بازار

ارقام به میلیون ریال

شرح

قیمت تمام شده

ارزش جاری

سود تقسیم شده

سود (زیان) حاصل از خرید و
فروش

سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

349.577

351.787

48.958

()69.601

در راستای بخشنامههای بانک مرکزی مبنی بر عدم ورود بانکها به بنگاهداری و رعایت تکالیف قانونی مقرر در مواد  16و « 17قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور» ،بانک خاورمیانه واگذاری تمام سرمایهگذاریهای کوتاهمدت خود را تا پایان مهلت قانونی ،در برنامه خود قرار داده است.
سرمایهگذاریهای مستقیم
نام شرکت

ارقام به میلیون ریال

تعداد کل سهام

قیمت تمام شده

درصد سرمایه پرداخت شده

درصد سهم بانک

شرکت داده پردازان سیمای آفتاب

30,000,000

35

100

10,500

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

100.000.000

100

75

89.904

شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه

40,000,000

100

95

38.000

شرکت سهامی بیمه زندگی خاورمیانه

240.000.000

50

20

120.000
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شرکت داده پردازان سیمای آفتاب
شرکت دادهپردازان سیمای آفتاب (سهامی خاص) با سرمایه  30میلیارد ريال در تاريخ  1391/11/17و با هدف خریداری و پیادهسازی نرمافزار جامع بانکداری
از یک شرکت خارجی شروع به فعاليت نموده است.
ارائ ه خدمات تخصصی و مشاورهای و اجرای پروژه در زمینههای کامپیوتری ،شبکه و الکترونیکی ،مکانیزاسیون و اتوماسیون شامل تحلیل و تولید ،بهینهسازی،
پیادهسازی سیستمهای عملیاتی ،مدیریتی و خدماتی ،تحلیل ،طراحی ،منطبقسازی ،ساخت ،تامین ،پیادهسازی و راهبری سیستمهای نرمافزاری از اهم
فعالیتهای این شرکت میباشد.
شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
این شرکت در سال  1374با نام کارگزاری سهام پویا تاسیس و در سال  1392به شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه تغییر نام داد .خدمات کارگزاری معاملهگری
و بازارگردانی ،خدمات مالی و مشاورهای از اهم فعالیتهای این شرکت میباشد.
شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه
شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه (سهامی خاص) در تاریخ  1393/11/13با سرمایه  40میلیارد ریال به ثبت رسید .خرید و فروش نقدی ارز ،مسکوک
طالی ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و انجام عملیات مربوط به حوالههای ارزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز
داخلی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی از اهم فعالیتهای تعریف شده برای این شرکت میباشد.
شرکت سهامی بیمه زندگی خاورمیانه
درخواست تاسیس شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در شهریورماه  1391به تایید شورای عالی بیمه رسیده است و پذیرهنویسی شرکت نیز در اسفندماه  1394از
طریق بازار سوم فرابورس انجام شده است .این شرکت در تاریخ  1395/10/25تاسیس گردید .و با سرمایه هزار و دویست میلیارد ریالی ،به ارایه کلیه خدمات
بیمهای در بخش بیمههای زندگی میپردازد.

فعالیت های ارزی و بین المللی
معاونت بینالملل بانک خاورمیانه با بهکارگیری تعداد متناسبی از نیروهای مجرب و آموزش دیده در امور و عملیات ارزی در کنار نفرات و نیروهای تحصیل
کرده در رشتههای مختلف ،علیالخصوص در زمینههای مالی ،ضمن آموزش ایشان از طریق اعزام به دورههای تخصصی و یا آموزش حین خدمت ،تالش نموده
است امکانات ارائه خدمات ارزی به مشتریان خود را به سطح قابل قبول و حرفهای برساند .در همین راستا با پایهریزی امور زیرساختی در واحد بینالملل اعم از
تجهیزات و نرمافزارهای پذیرفته شده بانک خاورمیانه بر آن بوده است تا سهم خود از بازار رقابتی را در حد امکان افزایش دهد.
رشد بالغ بر  %25درآمدهای تحققیافته ناشی از حجم فعالیتهای ارزی نسبت به هدف تعیین شده ،برآیند سیاستها و امکانات فراهم شده مورد اشاره فوق و
همچنین حاکی از عملکرد بهینه این معاونت در سطح داخلی و بینالمللی بوده است.
در راستای سیاستهای در پیش گرفته شده بانک خاورمیانه مبنی بر سرلوحه قرار دادن کیفیت بر کمیت ،این معاونت نیز اقدام به برقراری روابط کارگزاری
بهینه با بانکهای معتبر نموده که همگی به لحاظ کنترلهای اعمال شده غالبا از سالمت مالی ،تطبیق با مقررات بینالمللی ،گستردگی شبکه توزیع و ...
برخوردار بودهاند.
شایان ذکر است با توجه به حسن شهرت بانک خاورمیانه در عرصه بینالمللی این بانک نیز همانند تعدادی از بانکهای کشور ،پیشنهاد و انعقاد قراردادهای
خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس با بانکهای عمدتا اروپایی نظیر اوبر بانک اتریش ،بانک ایران و اروپا ،بانک ملی لندن ،بانک پرشیا اینترنشنال ،بانک تجارت
و توسعه اکو و  Invitalia Global Investmentرا دریافت نموده است.

شعب
تعداد شعب بانک در پایان سال  1396بدون تغییر نسبت به سال گذشته و  16شعبه میباشد .بانک دارای  9شعبه در شهر تهران و یک شعبه در هر یک از
شهرهای اصفهان ،تبریز ،شیراز ،مشهد ،کرج ،کرمان و اردبیل میباشد که شعب کرج ،کرمان و اردبیل به صورت غیر نقدی فعالیت مینمایند.
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عملکرد مالی و عملیاتی بانک در سال ۱۳۹۶
خالصهای از عملکرد مالی و عملیاتی بانک طی سالهای  1394الی  1396به شرح جداول پیوست میباشد.
اقالم عمده ترازنامه و توضیح مختصری در خصوص برخی از اقالم مزبور به شرح ذیل میباشد:
اقالم عمده ترازنامه
درصد
به کل

درصد
افزایش
(کاهش)
نسبت به
سال قبل

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی

67,821,271

71

26

خالص داراییهای ثابت

3,051,786

3

4

14

39

شرح

الف) داراییها

سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

سپرده قانونی

سایر داراییها

سال1396
(میلیون ریال)

5,280,189

5,679,812

6
6

()%

()%

سال1394
(میلیون ریال)

()%

درصد
به کل

()%

53,625,316

72

91

28,097,787

68

2,939,031

4

6

2,763,709

7

34

3,952,339

30

4,363,685

6

جمع داراییها

95,272,293

100

28

74,537,131

100

80

41,377,823

100

سپردههای مشتریان

78,082,825

82

24

62,781,801

84

82

34,416,163

83

86,000,213

90

28

67,222,698

90

89

35,614,709

86

سایر بدهیها

جمع بدهیها

ج) حقوق صاحبان سهام
سرمایه

افزایش سرمایه در جریان

7,917,388

6,000,000
-

8

6

50

0

()100

996,416

10

27

7,314,433

28

74,537,131

100

27
80

41,377,823

100

2,975,041

9

19

2,507,746

12

785

957,530

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

95,272,293

تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی

4,971,119

13

67

11

()50

تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامههای صادره

27,939,617

74

طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه

446,521

1

ساير تعهدات مشتریان

4,214,850

41

30

()31

2,318,017

1

10

5,763,114

100

د)تعهدات مشتریان

3

5

0

4,000,000

3

100

سود انباشته و اندوخته قانونی
جمع حقوق صاحبان سهام

4,000,000

6

271

1,198,546

9

-

3,272,080

9,272,080

4,440,897

13

41

3,099,233

7

156

78

9,656,760

5

8

3,648,680

9

3,768,414

ب) بدهیها

13,439,235

()%

سال1395
(میلیون ریال)

درصد
به کل

درصد
افزایش
(کاهش)
نسبت به
سال قبل

3

10

21,543,141

64

651,829

2

8,472,670

25

31

29

829

1,763,114

0
4

14

16,750,179

83

70,154

0

5

• •تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
طی سال  1396مبلغ تسهیالت اعطایی نسبت به پایان سال گذشته شاهد رشد  26درصدی بوده است همچنین سهم  71درصدی از کل دارایی نشان میدهد
که ضمن اهتمام بانک در صرف منابع در فعالیتهای اصلی یعنی نقش واسطهگری ،منابع به گونهای مدیریت میشود که منافع سهامداران نیز به بهترین شکل
رعایت گردد .نسبت  4/4درصدی تسهیالت غیر جاری به کل تسهیالت بدان معنی است که بانک خاورمیانه با رعایت و حفظ کنترلهای الزم در اعتبارسنجی
مشتریان خود دقت و کیفیت را فدای رشد ننموده است.
• •سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
از مبلغ  5,280میلیارد ریال سرمایهگذاریهای بانک ،مبلغ  258میلیارد ریال مربوط به سرمایهگذاریهای بلند مدت در شرکتهای کارگزاری بانک خاورمیانه،
دادهپردازان سیمای آفتاب ،خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه و بیمه زندگی خاورمیانه میباشد .همچنین مبلغ  350میلیارد ریال مربوط به سرمایهگذاری
در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس میباشد که در راستای اجرای دستورالعملهای ابالغی بانک مرکزی بر اساس برنامه تعریف شده در آینده سهام
شرکتهای مزبور واگذار خواهد شد (سال گذشته مبلغ سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی  407میلیارد ریال بوده است) .مابقی مبلغ مزبور مربوط به
سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با درآمد ثابت میباشد که بانک به منظور مدیریت نقدینگی و کاهش ریسک
تامین نقدینگی ،بخشی از منابع مازاد خود را با نرخ بازده مناسب در این محل سرمایهگذاری نموده است.
• •خالص داراییهای ثابت
همانگونه که در یادداشتهای شماره  15و  16همراه صورتهای مالی ارائه شده است عمده مانده داراییهای ثابت مربوط به زمین و ساختمان شعب و ساختمان
مرکزی بانک میباشد .این مبلغ نسبت به سال گذشته از رشد ناچیزی برخوردار بوده است که این امر بیانگر اهتمام بانک بر بکارگیری حداکثر منابع در داراییها
مولد میباشد .در پایان سال  1396از  16شعبه بانک  8شعبه متعلق به بانک و  8شعبه دیگر استیجاری میباشد.
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• •سایر اقالم داراییها
از مبلغ  13,439میلیارد ریال قید شده در جدول فوق تحت عنوان سایر اقالم داراییها ،مبلغ  9,568میلیارد ریال مربوط به مطالبات از سایر بانکها و موسسات مالی میباشد .
• • سپردهها
مبلغ سپردههای بانک با رشد  24درصدی نسبت به سال قبل بالغ بر  78,082میلیارد ریال میباشد با این رشد نسبت سپردهها به سرمایه بانک از  12.5برابر
در سال گذشته ،با توجه به افزایش سرمایه  1.000میلیاردی در سال  ،1396به  13.1برابر بالغ گردیده است امید است در راستای سیاستهای بانک این نسبت
در آینده به  15برابر برسد.
اقالم عمده صورت سود و زیان و توضیح مختصری در خصوص برخی از اقالم مزبور به شرح ذیل میباشد :
اقالم عمده سود و زیان

شرح

الف) درآمدها

سال 1396
(میلیون ریال)

درصد
به جمع
درآمدها
()%

درصد
افزایش
(کاهش)
نسبت به
سال قبل
()%

درآمد تسهیالت اعطایی و سپردهگذاری

11,122,253

89

22

درآمد کارمزد

731,258

6

26

خالص سود (زیان) سرمایهگذاریها

9,085,696

89

40

6,510,681

581,814

6

49

390,259

5

()44

جمع درآمدها

12,490,284

100

261
23

117,001

هزینه سود سپرده ها

ب) هزینه ها

هزینه های اداری و عمومی

هزینه مطالبات مشکوکالوصول

هزینه استهالک
سایر هزینهها

جمع هزینهها

سود پیش از مالیات

سود خالص

422,914

4

10,164,223

100

107
39

7,294,389

100

()8,132,004

65

23

()6,589,609

65

34

()4,910,753

67

()591,360

5

5

()562,012

6

37

78

22

()7,974,302

0

149

()9,981

()9,760,503

1

260

()24,851

2

177

()203,253

3

78

38

()5,799,145

80

2,729,781

22

25

2,189,921

22

46

1,495,244

20

()193,604

()89,344

2,454,063

6

2

20

22
6

22

()615,963

()181,867

2,016,642

1

13

336,791

5

56,658

()754,191

3

سال 1394
(میلیون ریال)

89

379,712

سایر درآمدها

213,859

2

سال 1395
(میلیون ریال)

درصد
به جمع
درآمدها
()%

درصد افزایش
(کاهش)
نسبت به سال
قبل
()%

درصد
به جمع
درآمدها
()%

6

20

14

49

()542,442
()132,716

1,355,526

1

7

2
0

19

• •درآمدها
رشد 22درصدی درآمد تسهیالت و سپردهگذاری در سال ششم فعالیت بانک ،رشد قابل قبولی محسوب میشود و از طرفی مشابه سال قبل درآمد حاصل از
تسهیالت اعطایی سهم  %89از کل درآمدهای بانک را به خود اختصاص داده است .سود حاصل از سرمایهگذاریها کاهش  44درصدی نسبت به سال قبل
داشته که دلیل آن سود شناسایی شده مربوط به فروش شرکت تامین سرمایه کاردان در سال مالی قبل است که طی آن سال بانک سهم  33درصدی خود را
در آن شرکت واگذار نموده است .با توجه به سیاست های بانک و لزوم رعایت دستورالعملهای بانک مرکزی در سالهای آتی نیز سود سرمایهگذاری در سهام
شرکتها کمتر خواهد شد.
در رابطه با درآمدهای کارمزدی که با رشد  26درصدی نسبت به سال گذشته رشد قابل قبولی داشته است باید به این نکته اشاره نمود که حدودا  509میلیارد
ریال از کل درآمد  731میلیارد ریالی کارمزد بانک مربوط به درآمد صدور و تمدید ضمانتنامههای ریالی و ارزی بوده و از رشدی معادل  %25نسبت به سال
قبل برخوردار بوده و میتوان این بخش از فعالیتهای بانک را یکی از وجوه تمایز بانک برشمرد.
• •هزینهها
علی الحساب پرداختی به سپردههای سرمایهگذاری:
یکی از اصلیترین اقالم هزینه هر بانک ،هزینه علیالحساب پرداختی به سپردهگذاران میباشد .این بانک در سال مالی  1396با اهتمام بر کاهش نرخ سود
علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری و رعایت هر چه تمامتر نرخهای ابالغی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موفق به کاهش نرخ هزینه تجهیز منابع از
محل سپردههای سرمایهگذاری ریالی از  18/2درصد در سال گذشته به  17/2درصد در سال مالی  1396گردیده است ،که این امر سهم قابل توجهی در حفظ
حاشیه سود فعالیتهای پولی بانک داشته است.
هزینه مطالبات مشکوکالوصول:
همانگونه که پیشتر ذکر شد نسبت تسهیالت غیر جاری بانک به کل تسهیالت معادل  4/4درصد میباشد .مبلغ  330میلیارد ریال از هزینه مطالبات
مشکوکالوصول مربوط به احتساب  1/5درصد ذخیره عام است؛ فارغ از اینکه تسهیالت و مطالبات در چه طبقهای باشد و یا به چه میزان پوشش وثیقه داشته
است که رشد آن نیز نسبت به سال قبل بابت رشد مانده تسهیالت بوده و مابقی مربوط به احتساب ذخیره خاص بر اساس دستورالعمل مربوطه در حسابها است.

15
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جدول نرخ بازده دارایی ها و بدهی ها و مطابقت آن با صورت سود و زیان:

شرح
موجودی نقد
وجه نقد
سپردههای محدود نشده

مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری
سپردههای دیداری
سپردههای مدتدار

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
تسهیالت ریالی
تسهیالت ارزی
سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
سرمایهگذاری جاری در سهام سریعالمعامله در بازار
سرمایهگذاری بلندمدت در سایر سهام
اوراق مشارکت

سایر حسابهای دریافتنی
داراییهای ثابت

سپرده قانونی

سایر داراییها
جمع داراییها

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
سپرده دیداری
سپرده مدتدار
سپردههای مشتریان

سود سهام پرداختنی

متوسط مانده

()%

362,290
418,098
4,386,974
6,221,712

جمع ذخایر
سرمایه

افزایش سرمایه در جریان

اندوخته قانونی
سود انباشته

جمع حقوق صاحبان سهام

بدهیها،حقوقصاحبانسپردههایسرمایهگذاریوحقوقصاحبانسهام

37,503,192

44/09

22,676,706

26/66

7/50

2/00

1,700,753

0/00

-

0/00

-

0/00

355,735
258,403
2,993,150
1,180,490

0/42
0/30
3/52
1/39

5,038,131

5/92

3,438,354
218,967

4/04
0/26

85,052,202

100/00
0/00

13,979

0/02

2,209,160
534,620
9,990,469

2,504,888

39,283,709
812,986
18,661,062
435,562

2/60
0/63
11/75
0/25
2/95
0/08

0/00

46/19
0/96
21/94
0/51

25/00
40/00
21/53
2/30

0/10
0/12
0/76
0/03

1/00

0/06

0/00
0/00

0/00
()1/30
0/00

0/00
()0/01
0/00

0/00

0/00

-

-

0/00
0/00
0/00

0/00
0/00
0/00

0/00

2,059,445

85,052,202

-

0/00
0/00

-

0/00

8,456,920

-

()17/42
()18/05
()6/00
0/00

0/00

2/42

-

()8/04
()0/17
()1/32
0/00

5,000,000

9/94

-

()6,841,703
()146,774
()1,119,664
-

5/88

980,809

-

()6,950
-

0/00

1/15

50,381

0/00

0/00

416,667

1,692,053

49,860

-

0/00
0/00

0/49

7,411,644

88,934
103,361
644,525
27,151

0/00

74,731,044
486,030
1,378,208

1,864,238

1,258,790

94,412
119,447
677,798
32,107

-

87/86
0/57
1/62
2/19

1,229,743
-

-

()9,815
-

0/00
0/00

0/00
0/00

-

()6,788,358
()145,952
()1,187,878
-

-

100/00

سود خالص قبل از درآمدهای کارمزدی ،هزینه های اداری و عمومی و هزینه مطالبات مشکوکالوصول
خالص نرخ بازده داراییها قبل از درآمدهای کارمزدی ،هزینههای اداری و عمومی و هزینه مطالبات مشکوکالوصول
اضافه میشود :در آمدهای کارمزدی و سود (زیان) حاصل از تسعیر
کسر میشود :سایر هزینهها
سود (زيان) قبل از ماليات بر درآمد

7,425,632

19/80

ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان

سود پرداختنی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار

0/00
0/00
0/00

-

8/73

69,152

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سپردههای سرمایهگذاری
استهالک انباشته
ذخیره مطالبات مشکوکالوصول

5/16
7/32
0/00

0/00
0/00

()%

0/00
19/77

ذخیره مالیات عملکرد

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار
سپردههای مدتدار
سپردههای بین بانکی
سپردههای مدتدار ارزی

0/43
0/49
0/00

()%

نرخ بازده
موزون شده

0/00
1/45
0/00

215,457

ذخایر و سایر بدهیها

درصد از
کل

نرخ بازده
پیشبینیشده

۱۳۹۶

بازده
پیشبینیشده
ماهانه

بازده واقعی

3,155,390
3/71%
1,060,131
()1,534,458
2,681,063

3,204,108
3/77%
1,060,131
()1,534,458
2,729,781
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شاخص های مالی و عملیاتی
خالصه شاخصهای مالی و عملیاتی بانک برای سالهای  1393الی  1396به شرح جدول پیوست میباشد:
شرح

درصد

1396

1395

1394

1393

9/15

13/54

18/01

20/96

تسهیالت اعطایی به سپردهها

89

87

83

88

تسهیالت اعطایی به مجموع داراییها

71

72

68

70

نسبت هزینه کل به درآمد کل

80

80

81

84

نسبت بدهی

90

90

86

83

نسبت بازده داراییها

3

3

4

3

نسبت بازده سرمایه

45

45

34

21

نسبت کل سپردهها به سرمایه -مرتبه

13/01

12/56

8/60

6/23

سود پرداختی به سود دریافتی از محل تسهیالت و سپردهگذاری

73

73

75

85

سود پرداختی به سپردهها  -ریالی

14/33

15/36

18/24

18/90

سود دریافتی به تسهیالت  -ریالی

20/66

23/35

27/40

28/10

سود پرداختی به کل هزینهها

81

81

83

85

نسبت کفایت سرمایه

سود تسهیالت به کل درآمدها

73

77

82

81

نسبت تسهیالت غیر جاری ()NPL

4/4

4/3

4/2

2/0

1/9

2/2

2/2

1/1

سهم هزینههای پرسنلی از کل هزینهها

4/5

4/3

4/6

4/5

سهم هزینه مطالبات مشکوکالوصول از کل هزینهها

5/9

6/8

3/4

3/4

1396

1395

1394

1393

درآمد به ازای هر شعبه (بر اساس متوسط تعداد شعب)

780,643

700,981

607,866

549,531

سود خالص به ازای هر شعبه (بر اساس متوسط تعداد شعب)

153,379

139,573

112,961

89,317

نسبت سپرده به ازای هر شعبه (بر اساس متوسط تعداد شعب)

4,880,177

4,329,779

2,868,014

2,622,574

نسبت تسهیالت به ازای هر شعبه (بر اساس متوسط تعداد شعب)

4,336,258

3,772,427

2,386,862

2,297,006

نسبت درآمد کل به تعداد کارکنان (بر اساس متوسط تعداد کارکنان)

34,599

30,072

23,995

20,966

نسبت سود خالص به تعداد کارکنان (بر اساس متوسط تعداد کارکنان)

6,798

5,988

4,459

3,408

نسبت سپرده ها به تعداد کارکنان (بر اساس متوسط تعداد کارکنان)

216,296

185,745

113,211

100,058

نسبت تسهیالت به تعداد کارکنان (بر اساس متوسط تعداد کارکنان)

192,189

161,835

94,218

87,637

هزینه استهالک به کل هزینهها

ارقام به میلیون ریال

شرح
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سپرده ها
خالصه عملکرد بانک در حوزه جذب سپرده مشتریان در سال های  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۵به شرح جداول ذیل است:
ارقام به میلیون ریال

گزارش تجهیز منابع ریالی مشتریان
1396

شرح

تعداد سپرده

1395
نسبت از کل

مبلغ سپرده

()%

مبلغ سپرده

تعداد سپرده

نسبت از کل

()%

سپرده قرضالحسنه جاري

8,058

7,392,493

13/5

6,824

4,580,003

11

سپرده سرمايهگذاري کوتاهمدت عادی

39,241

14,215,270

25/9

31,813

21,038,003

49

سپرده سرمايهگذاري کوتاهمدت ويژه سه و شش ماهه

-

-

0/0

10

44,629

0

سپرده سرمايهگذاري بلندمدت

2,344

16,682,896

30/4

3,494

15,239,836

36

گواهی سپرده سرمایهگذاری عام یکساله -نرخ %16

75

1,096,041

2/0

-

-

0

گواهی سپرده سرمایهگذاری عام یکساله -نرخ %20

1,880

13,695,988

25/0

-

-

0

سپرده نقدی ضمانتنامهها

2,135

1,719,997

3/1

1,941

1,613,274

4

پیشدریافت اعتبار اسنادی

50

88,968

0/2

59

150,395

0

53,783

54,891,653

100

44,141

42,666,140

100

جمع

ارقام به میلیون ریال

گزارش تجهیز منابع ارزی مشتریان
1396

شرح
سپرده قرضالحسنه پسانداز ارزي
سپردههاي سرمایهگذاری کوتاهمدت ارزی
سپرده سرمايهگذاري کوتاهمدت ويژه ارزي
سپرده سرمايهگذاري بلندمدت ارزي
سپرده نقدی ارزی ضمانتنامهها
پیشدریافت ارزی اعتبارات اسنادی
جمع

1395

تعداد سپرده

مبلغ سپرده

1,126
5
55
402
8
87

1,840,210
585
13,667
20,424,370
177,285
385,530

1,683

نسبت از کل

22,841,648

()%

8/06
0/003
0/06
89/42
0/78
1/69

تعداد سپرده
640
3
39
301
6
93

1,082

100

مبلغ سپرده
440,534
143
10,087
17,496,576
39,284
194,309

18,180,933

نسبت از کل

()%

2/4
0/00
0/06
96
0/2
1
100

ارقام به میلیون ریال

ترکیب سپردههای ریالی هزینه بر و بدون هزینه مشتریان
شرح

1396
تعداد سپرده

مبلغ سپرده

1395
نسبت از کل

()%

تعداد سپرده

مبلغ سپرده

نسبت از کل

()%

سپردههای بدون هزینه

10,243

9,201,458

17

8,824

6,343,673

15

سپردههای هزینهبر

43,540

45,690,194

83

35,317

36,322,467

85

جمع

53,783

54,891,653

100

44,141

42,666,140

100

ترکیب سپرده های ریالی هزینه بر و بدون هزینه

۱۳۹۶

۱۳۹۵

گــزارش هیاتمدیــره بــه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه

بانــک خاورمیانــه (ســهامی عــام)  /ســال مالــی منتهــی بــه  ۲۹اســفند ۱۳۹۶

ارقام به میلیون ریال

بررسی نوسانات هزینه سود پرداختی به سپرده های ریالی مشتریان سال  ۱۳96نسبت به  ۱۳95بر اساس حجم و نرخ
شرح

1396

متوسط مانده سپردهها
نرخ موزون شده سود سپردهها (پیش از کسر سپرده قانونی)
سود پرداختی به سپردههای ریالی
افزایش هزینه سود پرداختی به سپردهها
افزایش سود پرداختی سپردهها ناشی از حجم
درصد افزایش ناشی از حجم
افزایش سود پرداختی سپردهها ناشی از نرخ
درصد افزایش ناشی از نرخ

1395
36,322,480
15.36%
5,580,481
857,145
1,916,820
224%
)(1,059,675
()124%

47,370,614
14.33%
6,788,358
1,207,877
1,697,404
141%
()489,527
()41%

تسهیالت
خالصه عملکرد بانک در حوزه اعطای تسهیالت اعطایی به مشتریان طی دوره مورد گزارش به شرح جدول ذیل میباشد:
ارقام به میلیون ریال

بررسی نوسانات درآمد تسهیالت اعطای ريالی به مشتریان سال  1396نسبت به  1395بر اساس حجم و نرخ
شرح

۱۳۹۶

۱۳۹۵

متوسط مانده تسهیالت اعطایی

37.503.192

29.360.461

سود تسهیالت اعطایی

7.411.644

6.595.970

متوسط نرخ سود تسهیالت اعطایی

20/66%

23/4%

افزایش درآمد سود تسهیالت اعطایی

815,674

632.508

افزایش سود تسهیالت اعطایی ناشی از حجم

1.905.399

2.013.352

درصد افزایش ناشی از حجم

234%

318%

افزایش سود تسهیالت اعطایی ناشی از نرخ

()1,089,725

()1.380.844

درصد افزایش ناشی از نرخ

()134%

()218%

محیط حقوقی بانک

مهمترین قوانین حاکم بر فعالیت بانک عبارتند از:
• •قوانین پولی و بانکی کشور ،مصوب .1351/04/18
• •قانون عملیات بانکداری بدون ربا ،مصوب .1392/6/8
• •قانون الحاق دو تبصره به ماده  15قانون اصالحی قانون عملیات بانکداری بدون ربا ،مصوب .1376/11/29
• •قانون اجازه تاسیس بانکهای غیر دولتی ،مصوب فروردین .1379
• •قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ،مصوب .1383/10/22
• •قانون مبارزه با پولشویی ،مصوب .1386
• •الیحه قانونی اداره امور بانکها ،مصوب .1358/2/20
• •قانون مالیاتهای مستقیم.
• •قانون تجارت مصوب  1311و اصالحیههای بعد از آن.
• •قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب .1384/9/1
• •آییننامهها و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار.
• •آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی.
• •آییننامهها و بخشنامههای بانک مرکزی.
• •بستههای سیاستی و نظارتی بانک مرکزی.
• •قانون کار و تامین اجتماعی.
• •استانداردهای حسابداری ایران.

اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

کلیه معامالت مشمول ماده  129قانون تجارت مندرج در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی ،مطابق با مقررات مربوطه ،به بازرس قانونی اعالم شده و کلیه
این معامالت در روال عادی فعالیت بانک صورت گرفته است .هیات مدیره از مجمع عمومی صاحبان سهام تقاضا دارد کلیه معامالت موضوع ماده  129را مورد
تصویب قرار دهد.
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اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی سال پیش

در مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ  1396/04/31تقسیم سود برای هر سهم  100ریال تصویب شد و به شماره حسابهای معرفی شده از سوی سهامداران
واریز گردید همچنین طي سال مالي مورد گزارش با استناد به مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام مورخ  ،1396/08/10به منظور افزايش توانايي در
اعطاي تسهيالت ،با افزایش سرمایه بانک از مبلغ پنج هزار میلیارد ريال به مبلغ هشت هزار میلیارد ريال طی دو مرحله از محل سود انباشته و مطالبات حال
شده سهامداران و آورده نقدی موافقت گردید .لذا مرحله اول آن از محل سود انباشته عملی گردید و سرمایه شش هزار میلیارد ریال در تاریخ 1396/10/06
نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و همچنین مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار نمود مبلغ دو هزار میلیارد ریال بقیه افزایش سرمایه را طی دو سال و از
محل سود انباشته ،مطالبات و یا آورده نقدی سهامداران در یک یا چند مرحله عملی نماید.

پیشنهاد هیاتمدیره برای تقسیم سود

نظر به رعایت دستورالعملها و مقررات سازمان بورس در جهت تقسیم سود ،با در نظر گرفتن  1.000میلیارد ریال جهت مرحله دوم افزایش سرمایه بر اساس
مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ،1396/08/10پیشنهاد هیات مدیره بانک در خصوص تقسیم سود سال  1396مبلغ  150ريال به ازای هر سهم میباشد.

