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"به نام خدا"
گزارش هیأتمدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
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 ،بدینوسیله گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه بانک خاورمیانه در اجرای مفاد ماده  232اصالحیه
قانون تجارت ،مصوب اسفند ماه  1347و مادة  45قانون بازار اوراق بهادار که نشان دهنده فعالیت و وضعیت عمومی بانک برای
سال مالی منتهی به  1399/12/30بر 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 هیأت 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  1400/04/05به تایید هیأتمدیره رسیده است.

هیأتمدیره
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پیام مدیر عامل
سال  1399شرایط دشواری برای کسبوکارها و اقتصاد به همراه داشت .تحریمهای اقتصادی ،محدودیت ارتباط بینالمللی و گسترش ویروس کرونا چشمانداز
بازار را غیرقابل پیشبینی کرده بود .در حوزه صنعت بانکداری کشور نیز کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در اوایل سال  1399و افزایش آن در میانه سال و
الزام به اجرای قانون جدید چک جزو اقدام های شاخص بانک مرکزی بود و این بانک برای سال جدید عالوه بر نهادینهسازی اجرای کامل قانون جدید چک،
تقویت ار زش پول ملی ،ارتقای ثبات بازار و بسترسازی هدایت منابع بانکی به سمت تولید و رفع موانع ،پشتیبانی بانکها از تولید را در دستور کار دارد.
به رغم مشکالت یاد شده در سال  1399خوشبختانه موفق شدیم کارنامه مثبتی از عملیات بانک را به سهامداران محترم تقدیم نموده و اهداف پیشبینی شده
را محقق سازیم .در این سال ،سود بعد از کسر مالیات بانک  16،627میلیارد ریال بود که نسبت به سال گذشته  92درصد رشد داشته است .با ثبت افزایش
سرمایه بانک به میزان  5هزار میلیارد ریال که به تصویب مجمع عمومی بانک رسیده بود ،سرمایه بانک به  15هزار میلیارد ریال رسید .این افزایش از محل سود
انباشته تأمین شد تا امکان افزایش ارائه تسهیالت به بنگاههای موفق اقتصادی کشور فراهم گردد .در نظر داریم در صورت تصویب سهامداران محترم در مجمع
عمومی فوق العاده ،از محل سود بانک معادل  10هزار میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه تخصیص دهیم.
گسترش فعالیتهای بانکداری بینالملل در حوزه اعتبار اسنادی ،حواله ارزی و حفظ کارگزاران خارجی ،عاملیت بانکی کانال سوییس و ادامه فعالیتها در حوزه
بانکداری سرمایهگذاری و عاملیت صندوق توسعه ملی و همچنین افزایش اعطای تسهیالت ریالی و ارزی شاخصهای مثبتی هستند که در گزارش هیأتمدیره
به مجمع به صورت مشروح قابل مشاهده است .افزایش خدمات غیر حضوری و توسعه بانکداری الکترونیک همواره جزو اولویتهای بانک خاورمیانه بوده است.
در همین راستا خدمات بانکداری دیجیتال به عنوان بانک کامال غیرحضوری در سال گذشته راه اندازی شد و در سال جاری شاهد توسعه آن خواهیم بود.
همچنین تشکیل تیم نوآوری در حوزه فناوریهای مالی از دیگر برنامههای توسعهای بانک بوده است.
در حوزه خدمات مالی نیز در نظر داریم پس از کسب مجوزهای الزم از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت تامین سرمایه بانک را تأسیس
نمائیم .این امر منجر به تقویت توان تامین مالی پروژههای مشتریان شده و امیدواریم جذب سرمایههای خارجی را نیز به دنبال داشته باشد.
در شرایط متالطم بازار که در باال شرح داده شد ،بانک خاورمیانه به دلیل رعایت استانداردهای حرفهای بانکداری و الزام هیأتمدیره محترم بر سالمت و صحت
عملیات بانکی ،جزء 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 کشور را دارا میباشد.
علیرغم محدودیتهای ناشی از تحریمهای بانکی ،ما تالش کرده ایم برای کمک و حمایت از مشتریان نظام بانکی از تمام امکانات خود در حوزه بینالملل برای
انجام تجارت در حوزه یورو بخصوص در زمینه تامین کاالهای بشردوستانه استفاده کنیم.
شفافیت و درستتی اطالعرستانی فعالیتهتای بانتک همتواره متدنظر متدیریت بانتک بتوده و در میتان بانکهتای بورستی شتاخص بتوده استت .ستهام بانتک
خاورمیانه در سال گذشته  237روز معامالتی داشته و دارای  90/66درصد سهام شناور آزاد در سامانه بورس و اوراق بهادار تهران بوده است.
در کنتتار فعالیتهتتای پتتولی و متتالی ،متتدیریت بانتتک وظتتایف مستئولیت اجتمتتاعی ستتازمان را نیتز متتدنظر داشتتته و در فعالیتتهتتای بهداشتتتی ،آموزشتی و
ترویجی حضور و مشارکت داشته است.
متتن و همکتتارانم اعتقتتاد داریتتم در شتترایط بحرانتتی موجتتود حمایتتت از کستتبوکار مشتتتریان جتتزو اولویتهتتای اصتتلی بانتتک استتت و تتتالش متتیکنیم
راهکارهتای مناستبی بترای تتأمین متالی و ادامته فعالیتت آنتان ارائته دهتیم .متا مصتمم هستتیم ضتمن عبتور از چالشهتا ،کفایتت سترمایه بانتک را حفتظ
کتترده و بتتا کتتاهش تستتهیالت غیرجتتاری ،افتتزایش بهتترهوری و تمرکتتز بیشتتتر بتتر درآمتتدهای کتتارمزدی ،شتتاهد رشتتد و تنتتوع حوزههتتای فعالی تت بانتتک و
خدمترسانی بیش از پیش به فعاالن اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در کشورمان باشیم.
متأسفانه در سال جاری بتا فقتدان جنتاب آقتای خسترو نتایبی اهرنجتانی ریتیس محتترم هیتأت متدیره کته از بنیانگتذاران اصتلی ایتن بانتک بودنتد مواجته
شدیم.
آن زنده یاد در طول فعالیت چنتدین ستاله ختود بتا اهتمتام و جتدیتی مثتال زدنتی الگتوی ستالمت حرفتهای و منشتا ختدمات فتراوان و بته عنتوان چهتره
ماندگار نظتام بتانکی راهنمتای عزیتز متن و بانتک خاورمیانته بودنتد .جتا دارد کته از جانتب ختود و هیتات محتترم متدیره درگذشتت ایشتان را بته ختانواده
ایشان و سهامداران گرامی تسلیت عرض کنم و یاد و نام ایشان را گرامی بدارم.
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دستتتاوردهایی کتته درایتتن گتتزارش مالحظتته میکنیتتد نتیجتته اعتمتتاد مشتتتریان محتتترم ،همراهتتی ستتهامداران ارجمنتتد ،تتتالش خالصتتانه همکتتاران
متخصص و اعضتای محتترم هیتأتمتدیره بتوده استت کته از یتک یتک ایشتان تشتکر متیکنم .امیتد دارم در تتداوم ایتن راه موجبتات افتختار ،سترافرازی و
خوشنامی بانک خاورمیانه را بیش از پیش فراهم آوریم.

پرویز عقیلی کرمانی
عضو هیأتمدیره و مدیرعامل
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وضعیت اقتصادی در سال 1399
در سال  1399عالوه بر تداوم مشکالت تجربهشده در سال  1398از قبیل تورم باال ،تشدید کسری بودجه ،افزایش نابرابریها ،نوسانات گسترده در بازار ارز،
تشدید فضای نااطمینانی در حوزههای مختلف اقتصادی-اجتماعی ،چالش سالمت نظام بانکی ،کاهش قابل توجه مراودات بینالمللی کشور و افت شدید
درآمدهای نفتی ،شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز تأثیر منفی شدیدی بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد داشت .در این سال نه تنها سیاستهای
کنترل قیمت دولتی کمکی به کاهش تورم نکردند ،بلکه با ایجاد کمبود کاال در بازارهای مختلف ،بر دشواریهای اقتصادی افزودند .عالوه بر تحریمها و
محدودیتهای شدید بینالمللی ،قوانین غیرشفاف و کمثبات پیش روی فعاالن اقتصادی و تغییر مداوم مقررات تجاری و ارزی ،فضای نااطمینانی را برای
بنگاههای بخش خصوصی گسترش داده و شوکهای متعدد داخلی و خارجی انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در بخش تولید از بین بردند .رشد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نه ماهه نخست سال  1399در مقایسه با مدت مشابه سال  1398تنها  0/2درصد بود و عمده این رشد مدیون سرمایهگذاری
در ساختمان بود ،در حالی که سرمایهگذاری در ماشینآالت روندی نزولی را تجربه کرد .تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت در سه فصل ابتدایی سال
 ،1399تقریبا برابر با میزان تولید در مدت مشابه سال  1390بود که به معنی عقبگرد اقتصاد ایران به سطح تولید نه سال قبل خود است .این در حالی است
که بر جمعیت ایران در این بازه  9ساله حدود  10میلیون نفر افزوده شده و به این ترتیب درآمد سرانه و رفاه ایرانیان حتی از  9سال قبل کمتر شده است.
برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی نشان میدهد که در نه ماهه نخست سال  1399کل ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد کشور حدود  2۴.729هزار میلیارد
ریال بوده که به قیمتهای ثابت از رشد اقتصادی  2/2درصدی حکایت دارد .گروه خدمات با  0/3درصد انقباض ،تنها گروه عمده اقتصادی کشور بود که رشد
منفی را در این مدت تجربه کرد .این گروه بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد .در مقابل گروه صنایع و معادن با سهم 27/8
درصدی از تولید ناخالص داخلی ،بیشترین رشد مثبت ( 6/0درصد) را در این مدت تجربه کرد .گروه کشاورزی نیز با رشد اقتصادی  ۴/6درصدی همراه بود.
نکته قابل توجه اما رشد اقتصادی مثبت  3/9درصدی گروه نفت پس از تجربه چند دوره متوالی انقباض بود .این گروه در سال  1398معادل  38/7درصد
منقبض شده بود و حتی در فصل نخست سال  1399رشد منفی  16/7درصدی را تجربه کرد .در سمت تقاضای اقتصاد ،رشد منفی  1/1درصدی هزینههای
مصرفی بخش خصوصی (به قیمتهای ثابت) در نه ماهه نخست سال  1399از کاهش سطح رفاه جامعه حکایت دارد ،اگرچه در فصل دوم و سوم سال رشد
مثبت این هزینهها به قیمت های ثابت به ثبت رسیده است .مصرف دولتی اما در مجموع نه ماهه نخست سال  1399با رشد  1/6درصدی همراه بوده و تشکیل
سرمایه ثابت ناخالص نیز در این مدت افزایش  0/2درصدی را تجربه کرد .در مجموع باید گفت که رشد مثبت بخش نفت در فصل دوم و سوم سال  1399به
خروج اقتصاد از رکود کمک شایانی رسانده ،در حالی که چشم انداز این بخش به دلیل وضعیت ویژه سیاسی کشور اصال مشخص نیست.
در کنار رشد مثبت اقتصادی و با وجود شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا ،نرخ بیکاری در پاییز سال  1399نسبت به دوره مشابه سال  1398با کاهش
 1/2واحد درصدی مواجه شد و به  9/۴درصد رسید .البته این کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال ،بلکه در پی کاهش نرخ مشارکت به وقوع پیوست.
در این مدت حتی حدود یک میلیون نفر از جمعیت شاغالن کاسته شد ،اما کاهش جمعیت فعال از این بیشتر و در حدود  1/5میلیون نفر بود .این مهم باعث
شد که نرخ مشارکت از  ۴۴/3درصد در پاییز  1398به  ۴1/۴درصد کاهش یابد .ناامیدی بسیاری از جویندگان کار از یافتن شغل مناسب و خروج آنها از بازار
کار در بروز این شرایط تأثیر قابل توجهی داشته است.
در شش ماهه نخست سال  1399درآمدهای مالیاتی (به جز مالیات بر واردات) معادل  852/2هزار میلیارد ریال بود که اندکی کمتر از نصف رقم مصوب برای
کل سال بود .این رقم در مجموع سال  1398معادل  1.۴1۴/3ریال بود .به این ترتیب برآورد میشود رشد درآمدهای مالیاتی در مجموع سال  1399کمتر از
تورم محقق شده در این سال باشد که نشانگر رشد واقعی منفی درآمدهای مالیاتی دولت است .بخش عمده درآمدهای مالیاتی دولت به مالیات بر ارزش افزوده
مربوط میشود که در شش ماهه نخست سال  1399معادل  228/2هزار میلیارد ریال بوده است .در این مدت  193/9هزار میلیارد از محل مالیات اشخاص
حقوقی غیردولتی 99/2 ،هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام و  57/7هزار میلیارد ریال از محل مالیات مشاغل در اختیار دولت قرار گرفته
است .از سایر درآمدها و مخارج دولت در سال  1399اطالعاتی در دسترس نیست.
اطالعات رسمی تراز پرداختهای کشور در شش ماهه نخست سال  1399نشان میدهد که موازنه کل تحت تأثیر کاهش خالص خروج سرمایه و با وجود بروز
کسری در حساب جاری ،مقداری بهبود یافته و کاهش  ۴/2میلیارد دالری ذخایر خارجی کشور در شش ماهه نخست سال  1398به کاهش  1/9میلیارد دالری
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ذخایر خارجی در نیمه نخست سال  1399تبدیل شده است .صادرات نفتی در این مدت با کاهش  ۴7/1درصدی به  8/6میلیارد دالر رسیده و صادرات غیرنفتی
با کاهش  22/5درصدی به  11/6میلیارد دالر بالغ شده است .واردات کاال نیز با کاهشی  16/7درصدی معادل  21/0میلیارد دالر بوده است.
روند افزایشی نرخ دالر آمریکا در برابر ریال ایران در بازار آزاد که پس از اندکی وقفه ،از نیمه دوم سال  1398مجددا آغاز شده بود ،تا اواخر مهرماه سال 1399
ادامه یافت ،اگرچه پس از آن و تا پایان سال روندی نسبتا کاهشی بر بازار حکمفرما شد .قیمت دالر آمریکا در بازار آزاد که در ابتدای سال  1399معادل 1۴9/0
هزار ریال بود ،در  27مهر قله  318/6هزار ریال را درنوردید .این نرخ البته مربوط به صرافی های مجاز بود و در میان صرافیهای غیرمجاز نرخ دالر آمریکا در
برابر ریال ایران فراتر از این ارقام به ثبت رسید .پس از آن و با نزدیک شدن به انتخابات ر یاست جمهوری آمریکا ،این نرخ روندی کاهشی به خود گرفت ،به
نحوی که پس از مشخص شدن پیروزی نامزد حزب دموکرات ،نرخ برابری دالر آمریکا در برابر ریال ایران در بازار آزاد تا سطح  235/0هزار ریال در تاریخ 18
آبان ماه فروافتاد .پس از آن بازار ارز روند نسبتا باثباتی داشت .نرخ دالر آمریکا در برابر ریال ایران در  29دی ماه به سطح  218/0هزار ریال فروافتاد ،اگرچه در
پایان سال با اندکی افزایش در نرخ  239/6هزار ریال به کار خود پایان داد .به طور متوسط در سال  ،1399نرخ دالر در برابر ریال در بازار آزاد  75/۴درصد
بیشتر از سال  1398بود.
بازار پول کشور در انتهای پاییز  1399شاهد رشد  29/7درصدی پایه پولی نسبت به زمان مشابه سال قبل و  15/5درصدی آن نسبت به ابتدای سال بود .علت
اصلی رشد پایه پولی در نه ماهه نخست این سال ،رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بود که عمدتا متأثر از برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و
همچنین تجدید ارزیابی و تسعیر نرخ ارز بوده است .بخش قابل توجهی از این ذخایر خارجی به دلیل تحریمهای آمریکا قابل دسترس نیستند .از طرف دیگر
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به دنبال برداشت قابل توجه دولت از منابع صندوق توسعه ملی با کاهش  50/2درصدی نسبت به انتهای پاییز 1398
مواجه شد .بدهی بانکها به بانک مرکزی اما رشد یک ساله  13/9درصدی را در پایان پاییز  1399به ثبت رساند .در پایان آذرماه  1399حجم نقدینگی به
سطح  31.300هزار میلیارد ریال رسید .رشد نقطه به نقطه نقدینگی در انتهای این ماه معادل  38/۴درصد بود که از روند بلندمدت این متغیر بسیار بیشتر
است .در یک سال منتهی به انتهای پاییز  1399رشد نقطه به نقطه پول ( 69/8درصد) بیش از دو برابر رشد شبه پول ( 32/3درصد) بود .به این ترتیب در سال
 1399عالوه بر رشد قابل توجه حجم نقدینگی ،افزایش سیالیت آن نیز به رشد سطح عمومی قیمتها دامن زد.
رشد سطح عمومی قیمتها که از نیمه دوم سال  1398روندی نسبتا کاهنده داشت ،با آغاز سال  1399مجددا روند صعودی خود را در پیش گرفت ،به نحوی
که نرخ تورم نقطهبهنقطه  19/8درصدی در فروردین ماه به  ۴8/7درصد در اسفندماه افزایش یافت .متعاقبا تورم ساالنه که در مردادماه به سطح  25/8درصد
فروافتاده بود ،در پایان سال به سطح  36/۴درصد بازگشت و انتظار میرود در نیمه نخست سال  1۴00ارقامی فراتر از این را تجربه کند.
بازار سرمایه کشور در نیمه نخست سال  1399دوره بسیار پررونقی را تجربه کرد .شاخص کل بورس که این سال را با رقمی حدود  510هزار واحد شروع کرده
بود ،در هفته آخر اردیبهشتماه به بیش از یک میلیون واحد رسید و در یک ماه و نیم ابتدایی فعالیت در این سال نرخ سود بیش از  100درصدی را به ثبت
رساند .علیرغم یک افت مقطعی در اواخر این ما ه ،روند صعودی شاخص با سرعت بیشتری در خردادماه ادامه پیدا کرد و این روند تا اواخر تیرماه تقریبا بیوقفه
ادامه دار بود .از اوایل مرداد نوساناتی در بازار رخ داد اما روند کلی باز هم صعودی بود تا این که در بیستم این ماه شاخص به قله  2میلیون و  56هزار واحد
رسید  .پس از آن افت شاخص کل بازار سرمایه آغاز شد ،به نحوی که در هجدهم بهمن ماه این سال به سطح یک میلیون و  135هزار واحد فروافتاد .در نهایت
شاخص کل بورس در آخرین روز کاری سال با یک میلیون و  308هزار واحد به کار خود پایان داد .به این ترتیب رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در
سال  1399معادل  155درصد بود که بسیار بیشتر از رشد سطح عمومی قیمتها در اقتصاد ایران محسوب میشود .در این سال ارزش کل معامالت به
 26.886/9هزار میلیارد ریال رسید که  ۴2۴/5درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشت .فرابورس ایران که معموال روند کامال مشابهی را در مقایسه با بورس
اوراق بهادار تهران تجربه میکرد ،از پاییز سال  1399با اندکی تغییر مسیر از بورس اوراق بهادار تهران پیشی گرفت .شاخص فرابورس که در آخرین روز کاری
سال  1398کمتر از  8.600واحد بود ،در نوزدهم مردادماه به  21هزار و  536واحد رسید و در نوزدهم آبانماه به سطح  15هزار و  ۴8۴واحد فروافتاد .رشد
شاخص کل فرابورس ایران در طول سال  1399حدود  173درصد و  18واحد درصد بیشتر از بورس تهران بود .در آخرین روز کاری سال ارزش بازار بورس
 51.601هزار میلیارد ریال و ارزش بازار فرابورس  19.077هزار میلیارد ریال بود که به ترتیب  176درصد و  17۴درصد نسبت به انتهای سال قبل از آن رشد
نشان میدهد.
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کلیاتی درباره بانک خاورمیانه
تاریخچه بانک
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) به موجب مجوز شماره  91/18۴90۴مورخ  1391/07/16صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ
 1391/07/30تحت شماره  ۴30795نزد 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 حساب های قرض الحسنه جاری (با دسته چک) ،پس انداز و سایر حسابهای مشابه ،قبول انواع سپردههای سرمایهگذاری مجاز
مطابق با مقررات مربوط ،صدور گواهی سپرده مدت دار 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 بانک
موارد زیر ،حوزه های تمرکز استراتژیک بانک در  5سال آینده را تشکیل می دهند:
 -1رشد درون زا 1از طریق افزایش سودآوری عملیات ،بهینهسازی هزینه ها و گسترش عملیات بانکی از طریق طراحی محصوالت جدید ،گسترش کانالهای
ارائه خدمت و دستیابی به منابع جدید در چارچوب تعیین شده جهت حصول اطمینان از تطبیق با قوانین و مقررات و مدیریت مؤثر ریسک.
-2

بهبود محصوالت کنونی و تثبیت جایگاه بانک در محیط رقابتی این محصوالت ،به خصوص در حوزههای بانکداری شرکتی ،مشتریان چند ملیتی و امور
بینالملل.

-3

تجدید معماری سازمان به منظور تقویت حاکمیت شرکتی ،مستند محوری ،شفافیت فرآیندها و نهادسازی که منجر به مقیاسپذیری ،افزایش بهرهوری،
رقابت پذیری و نیل به الگوهای سرآمد عملکردی به منظور همپایی با پیشرفت های بینالمللی و سهولت پیوستن به بازار جهانی میگردد.

 -۴پایش و به کارگیری فنآوریهای نوین در راستای چشم انداز و مأموریت بانک و همچنین انجام گذار دیجیتال جهت حصول اطمینان از مدیریت یکپارچه
داده و اطالعات به منظور آمادگی برای استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی ،مدیریت یکپارچه ریسک ،کمّیسازی موقعیتها ،کمک به تصمیمگیری
جامعنگر ،شفاف و مسئوالنه.
 -5ایجاد نظام حاکمیت اجتماعی و زیست محیطی جهت در نظر داشتن مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی در تصمیمات عملیاتی ،اعتباری و مرتبط
با بازار و مدیریت و پایش وضعیت اثرگذاری و عملکرد بانک در این حوزه.
-6

انتخاب ،جذب ،نگه داشت و آموزش سرمایه انسانی با رویکرد جانشین پروری ب ا توجه به اصل عدم اتکا به افراد و تعیین و پرورش اعضای آینده هیأتعامل
و هیأتمدیره.

Organic.
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معرفی اعضای هیأتمدیره
طبق م صوبة مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده ،مورخ  1398/02/22ا شخاص زیر به عنوان اع ضای ا صلی هیأتمدیره بانک برای  2سال انتخاب گردیدند.
همچنین بر اسففاس مصففوبة  1398/02/23هیأتمدیره ،آقای پرویز عقیلی کرمانی به عنوان مدیر عامل بانک انتخاب گردیده اسففت .الزم به توضففیح اسففت به
ا ستناد جل سه هیأتمدیره مورخ  1399/06/23ضمن موافقت با ا ستعفای آقای روزبه پیروز ،آقای مجید صفریان جایگزین ای شان در ترکیب اع ضای ا صلی
هیأتمدیره بانک گردیدند .همچنین با توجه به فوت آقای خسففرو نایبی اهرنجانی به اسففتناد جلسففه هیأتمدیره مورخ  1۴00/03/01آقای علیرضففا عدالت
جایگزین ایشففان در ترکیب اعضففای اصففلی هیأتمدیره ،آقای سففید حسففین سففلیمی به عنوان رئیس هیأتمدیره و آقای پرویز خاکپور به عنوان نایب رئیس
هیأتمدیره انتخاب گردیدند..

خسرو نایبی اهرنجانی

امیرحسین امین آزاد

رئیس سابق هیأتمدیره (غیر موظف)

عضو هیأتمدیره (موظف غیراجرایی)

سیدحسین سلیمی

جواد جوادی

رئیس فعلی هیأتمدیره (غیر موظف)

عضو هیأتمدیره و قائم مقام مدیرعامل(اجرایی موظف)

پرویز خاکپور

علیرضا عدالت

نایب رئیس هیأتمدیره (غیر موظف)

عضو هیأتمدیره (اجرایی موظف)

پرویز عقیلی کرمانی

مجید صفریان

عضو هیأتمدیره و مدیرعامل (اجرایی موظف)

عضو هیأتمدیره (اجرایی موظف)

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 روزافزونی پیدا کرده است به طوری که مورد حمایت قانونگذاران و سیاست گذاران بوده تا بتوانند اعتماد مجدد عموم را به
بازارهای مالی و اقتصادی بازگردانند .در این راستا بسیاری از مراجع و نهادهای بین المللی 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 نظام بانکی در شریان اقتصادی کشورها و همچنین وجود گروههای بسیار زیاد و متفاوت ذینفعان،
دارای اهمیت خاصی است .در این ارتباط کمیته نظارت بانکی بال با انتشار رهنمودهایی از سال  1998تاکنون ،نسبت به اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی
در بانکها توصیههای موثری را ارائه نموده است .آخرین نسخه از اصول حاکمیت شرکتی کمیته بال که در سال  2015منتشر شد ،حاوی اصول مهمی است
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که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با ترجمه آن در سال  1395و همچنین ابالغ دستورالعملهای ناظر بر لزوم استقرار اصول حاکمیت شرکتی در سالهای
بعد بر اهمیت و لزوم پیادهسازی آن تاکید نموده است.

رویکرد بانک خاورمیانه برای تحقق حاکمیت شرکتی
بانک خاورمیانه در راستای ایفای تعهدات و مسئولیت های قانونی و اجتماعی خود از ابتدای تشکیل ،نسبت به تحقق مفهوم حاکمیت شرکتی و استقرار اصول
آن مصمم بوده است و بدین منظور اقدامات متعددی انجام شده است که اهم آنها به صورت خالصه به شرح زیر است:
1

تصویب اساسنامه بانک خاورمیانه به عنوان باالترین سند رسمی بانک و مهمترین مبنای استقرار اصول حاکمیت شرکتی مطلوب در مجمع عمومی
بانک

2

نظر به م سئولیت کلی بانک در خ صوص اطمینان از وجود چارچوب حاکمیتی رو شن و متنا سب با ساختار ،ک سب وکار و ری سکهای گروه ،سند
حاکمیت شرکتی بانک م صوب هیأتمدیره به تف صیل به م سئله لزوم ا ستقرار الزامات حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه و ایجاد ساختارهای
ضروری و الزم به تصویب رسیده و سازوکارهای الزم برای اجرای فرایند نظارتی به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای آن در شرکتها تدوین
شففده اسففت .عالوه بر این سففند اسففتقرار الزامات حاکمیت شففرکتی در سففاختارهای گروهی پس از تایید در کمیته حاکمیت شففرکتی به تصففویب
هیأتمدیره رسیده و از سوی مدیرعامل به شرکتهای تابعه در ساختارهای گروهی جهت اجرا و پیادهسازی ابالغ شده است.

3

تصویب سند استراتژی کسبوکار بانک ،سند بازنگری شده منشور اخالقی همراه با اصول انضباط کاری و اخالق حرفهای هیأتمدیره ،هیأتعامل
و سایر کارکنان ،تصویب بیانیه فرهنگ و ارزشهای سازمانی و سالمت مالی ،تصویب منشور هیأتمدیره ،تصویب منشور هیأتعامل ،تصویب سند
سیاست و رویه اجرایی افشای محرمانه تخلفات ،تصویب سند فرایند ارزیابی کفایت سرمایه و برنامههای نقدینگی و سرمایه ،تصویب سند خطمشی
رعایت قوانین و مقررات (سیاست تطبیق) ،تصویب سند سیاست حاکمیتی بانک ،تصویب سند بیانیه ریسکپذیری ،سیاستها و حدود ریسک،
تصویب سند نظام جبران خدمات کارکنان ،تصویب دستورالعمل اجرایی تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط برای حصول اطمینان از اعمال رویه
معمول در خصوص سایر مشتریان در مبادالت با اشخاص مرتبط ،تصویب سند جامع آموزش در راستای توسعه و ارتقای سطح دانش و تخصص
متناسب با گسترش و پیچیدگی عملیات ،تصویب سیاست بانک در خصوص مبارزه با پولشویی و سیاست بانک در خصوص مبارزه با فساد ،تصویب
آییننامه انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان توسط هیأتمدیره.

۴

چارچوب سففازمانی مدیریت ریسففک شففامل واحد مدیریت ریسففک و کمیته عالی ریسففک و چارچوب سففازمانی واحد حسففابرسففی داخلی و کمیته
حسابرسی داخلی براساس منشور مصوب هیأتمدیره با شرح مسئولیت ها ،اختیارات و پاسخگویی مناسب به روشنی ایجاد شده است .هم چنین
سامانه اف شای محرمانه تخلفات برای ت شویق کارکنان به گزارش فعالیتهای غیرقانونی ،مغایر با ا صول اخالقی و م شکوک ،با حفظ محرمانگی و
بدون نگرانی از هرگونه اقدام تالفیجویانه طراحی و راه اندازی شده و جهت تسهیل دسترسی ،لینک مستقیم این سامانه در صفحه اصلی سیستم
همکاران قرار داده شده است.

5

هیأتمدیره در راستای انجام صحیح و دقیق وظایف عالی خود ،کمیتههای تخصصی الزم شامل کمیته «حاکمیت شرکتی»،کمیته «رعایت قوانین
و مقررات (تطبیق)» ،کمیته «حسابرسی داخلی» و کمیته «ریسک» با منشور مصوب هیأتمدیره را ایجاد کرده است .همچنین به منظور نظارت
کلی بر مدیریت نظام حقوق ،مزایا و پاداش کارکنان و حصول اطمینان از کارکرد مطلوب آن ،کمیته حقوق و مزایا با ساختار ،اعضا و شرح وظایف
مشخص ایجاد شده است.

6

نظر به اهمیت جایگاه هیأتعامل در بانک ،و تکلیف آن به ایفای وظایف مدیریتی خود تحتنظارت هیأتمدیره هم سو با راهبردها و سیا ستهای
مصفففوب ،عالوه بر تبیین وظایف و مسفففئولیتها ،واحدهای اجرایی حاکمیت شفففرکتی نیز تحت نظارت هیأتعامل براسفففاس مصفففوبات جداگانه
هیأت مدیره با ساختار سازمانی م شخص و ا ستقالل و منابع ان سانی و بودجه کافی برای تحقق اهداف ایجاد شده و تحت مدیریت مدیران ار شد به
ایفای وظایف خود میپردازند.
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نظر به اهمیت التزام به احکام و اصففول شففریعت ،بانک عالوه بر پایبندی به رعایت قوانین و مقررات (که در اصففل بر پایه احکام و اصففول شففریعت

7

است) ،در تمامی امور و فعالیتهای خود ،برای تاکید بیشتر بر این امر ،مادهای از سند استراتژی کسبوکار خود را به این امر اختصاص داده است.
واحد حسففابرسففی و کنترلهای داخلی به عنوان واحدی مسففتقل تحت نظر هیأتمدیره با شففرایط ،اختیارات و تکالیف مشففخص ایجاد شففده تا به

8

ارزیابی مسففتقل کارایی و اثربخشففی فرایندها و نظام کنترل داخلی ،مدیریت ریسففک و چارچوب حاکمیتی بانک بپردازد .مدیر ارشففد این واحد به
پیشنهاد کمیته حسابرسی و تایید هیأتمدیره و اخذ گواهی صالحیت حرفهای از سوی بانک مرکزی برگزیده میشود.
دستورالعمل اجرایی شفافیت و انتشار عمومی اطالعات ،به منظور ایجاد شفافیت کافی برای تسهیل نظارت تمامی ذینفعان بر عملکرد هیأتمدیره

9

و هیأت عامل در زمینه انجام وظایف محوله پس از تایید در کمیته حاکمیت شفففرکتی به تصفففویب هیأتمدیره رسفففیده اسفففت .وظیفه هریک از
واحدهای سازمانی بانک در این خصوص به دقت و با جزییات در این دستورالعمل تصریح شده است.

حسابرسی داخلی
حسابرسففی داخلففی یکففی از مهمتففرین ابزارهففای تحقففق حاکمیففت شففرکتی در بانففکهففا اسففت .در اصففول حاکمیففت شففرکتی در بانففکهففا کففه از سففوی
کمیتفه بفازل در سفال  2015منتشفر گردیفد حسابرسفی داخلفی بفه عنفوان اصفل دهفم از اصفول  13گانفه خفود معرففی گردیفده اسفت .از سفال  139۴بفا
مطففرح شففدن مففدل سففه خففط دفففاعی در بانففک ،حسابرسففی داخلففی نقففش خففود را بففه عنففوان سففومین خففط دفففاعی بففرای تحقففق اهففداف بانففک و کففاهش
ریسکهای مرتبط با دستیابی بفه آن اهفداف ایففا مفیکنفد .بفر ایفن اسفاس حسابرسفی داخلفی فرآینفدی اسفت کفه نسفبت بفه ارزیفابی و کسفب اطمینفان
از اثربخشففی نظففام حاکمیففت شففرکتی ،مففدیریت ریسففک و کنتففرلهففای داخلففی در سففطوح واحففدهای عملیففاتی (خطففوط اول دفففاعی کففه ریسففکهففای
عملیففاتی و اجرایففی متوجففه آنهففا مففیباشففد) و خطففوط دوم دفففاعی (کففه مهمتففرین آنهففا مففدیریت ریسففک ،مففدیریت تطبیففق و مبففارزه بففا پولشففویی،
مدیریت بازرسی و مدیریت امنیت میباشند) ،مستقل و بیطرفانه عمل نموده و به هیأتمدیره بانک گزارش میدهد.
به منظور دستیابی بفه اهفداف سیسفتم حسابرسفی داخلفی ،تمفامی واحفدها اعفم از معاونفتهفا ،مفدیریتهفا ،واحفدها و فراینفدهای بانفک بفه شفکل ادواری
و بففدون هففید محففدودیتی برمبنففای ریسففک مففورد بررسففی و حسابرسففی قففرار مففیگیرنففد و کفایففت و اثربخشففی سیسففتمهففای کنتففرل داخلففی و مففدیریت
ریسففک مففورد ارزیففابی قففرار مففیگیففرد .حسابرسففی داخلففی تحففت نظففارت و هففدایت کمیتففه حسابرسففی فعالیففت مففیکنففد و گففزارشهففای خففود را بففه آن
کمیته و سپس هیأتمدیره بانک ارائه میدهد.

کنترلهای داخلی
یکی از مهم ترین سازوکارهای کنترلی که زمینه هدایت اثربخش و کارای بانک را فراهم میآورد مجموعه تدابیری است که از آنها تحت عنوان کنترلهای
داخلی یاد میشود.
کنترلهای داخلی ،فرایندهای طراحی شده جهت مدیریت معقول ریسک های موثر بر دستیابی به اهداف بانک جهت حصول اطمینان از موارد زیر میباشد:
•

موثر بودن ،کارایی ،صرفه اقتصادی و صحت عملیات؛

•

قابلیت اتکاء و مربوط بودن سیستم گزارشگری؛

•

تطابق با قوانین و مقررات کاربردی؛

•

حفاظت از داراییها و منابع بانک؛

•

حاکمیت شرکتی مناسب.

پیاده سازی سیستم کنترل داخلی کارا و اثربخش ،دستیابی به اهداف استراتژیک و عملیاتی را در کنار انجام عملیات مطابق با قوانین و مقررات مرتبط همراه با
کاهش ریسک برای بانک میسر مینماید .همچنین کنترل های داخلی ،بانک را قادر به واکنش موثر نسبت به تغییرات در محیط اقتصادی ،رهبری ،اولویتها و
مدلهای کسبوکار مینماید.
هدف سیاست کنترل داخلی ،ارائه اطمینان معقول به هیأتمدیره درخصوص موارد زیر میباشد:
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•

اطالعات منتشر شده برای ذینفعان داخلی و خارجی ،صحیح ،قابل اتکاء و به موقع باشد؛

•

کلیه اقدامات هیأتمدیره ،مدیریت ارشد و کارکنان بانک مطابق با سیاستها ،استانداردها ،رویههای اجرایی و کلیه قوانین و مقررات مربوطه باشد؛

•

داراییها و منابع بانک شامل کارکنان ،سیستمها و اطالعات به شیوهای موثر حمایت و حفاظت میشوند؛

•

اهداف استراتژیک ،اهداف تجاری و برنامهها ،محقق شده باشند؛

•

ریسک هایی که در فرایند مدیریت ریسک یکپارچه بانک شناسایی میشوند به صورت موثر مدیریت شوند؛

•

احتمال بروز زیانهایی که بانک به واسطه عملیات خود با آن مواجه میشود به صورت مناسب شناسایی و ارزیابی شوند؛

•

فرایندهای کنترلی کاربردی که هیأتمدیره ،مدیریت و کارکنان را در انجام وظایف و مسئولیتهایشان به روش موثر و کارا ملزم و تشویق نمایند
ایجاد شود.

از آنجایی که سیستم کنترل داخلی به دنبال حصول اطمینان از حفاظت از داراییهای بانک ،در دسترس بودن به موقع اطالعات ،قابلیت اتکاء و یکپارچگی
سیستم گزارشگری و انجام فعالیتها ی بانک به شکل کارا ،موثر و طبق قانون و دیگر مقررات مربوط ،سیاستها و قواعد داخلی بانک میباشد ،بانک به دنبال
استقرار نظام جامع کنترلهای داخلی در تمامی سطوح و فرایندها و فعالیتها و نظارت مستمر بر پیاده سازی این نظام جامع میباشد.

مدیریت ریسک در بانک خاورمیانه
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان نهاد ناظر قدم های موثری برای ملزم کردن بانک ها به افشای اطالعات و تا حد زیادی انطباق با استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSبرداشته که یکی از پایههای مهم مقررات بینالمللی بانکداری و بازل 3-است .کمیته بازل و بهدنبال آن نهادهای ناظر
بین المللی نیز الزامات جدیدی را در زمینه مدیریت داخلی ،مدیریت سرمایه و نقدینگی تدوین کردهاند که بانک خاورمیانه حتیالمقدور و در چارچوب الزامات
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در پیادهسازی آنها تالش میکند .مدیریت ریسک بانک خاورمیانه عالوه بر پیروی از مقررات و الزامات بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،اقدامات گستردهای را برای انطباق بانک با استانداردهای بینالمللی انجام داده است.
حاکمیت شرکتی در بانک خاورمیانه منطبق با استاندارد بینالمللی "سه خط دفاعی" اجرا میشود .در این استاندارد ،تمام واحدهای اجرایی بانک موظف هستند
درک کاملی از ریسکهای موجود در فعالیتهایشان داشته باشند و خود این ریسکها را مدیریت کنند .این مفهوم بهعنوان خط اول دفاعی شناخته میشود.
واحد مدیریت ریسک به همراه واحد تطبیق بهعنوان خط دفاعی دوم شناخته میشود .واحد مدیریت ریسک عالوه بر نظارت ،مدیریت و گزارشدهی در مورد
ریسک فعالیتهای واحدهای اجرایی ،وظیفه آموزش واحدهای اجرایی را نیز برای شناسایی و کنترل ریسکها بر عهده دارد .واحد ریسک از طریق کمیتههای
مرتبط با هیأتمدیره در ارتباط مستقیم هستند و بهطور ادواری و منظم به هیأتمدیره یا کمیتههای مرتبط گزارش میدهند.
اقدامات واحد مدیریت ریسک برای بهبود حاکمیت شرکتی را میتوان به این صورت دستهبندی نمود:
 .1تهیه و نگهداری انبار ریسک
.2تهیه و بروزرسانی مستندات و دستورالعملهای حاکمیت شرکتی مربوطه تحت نظارت کمیته عالی ریسک
 .3نظارت و تدوین پروسههای مورد نیاز برای اجرای استراتژی ریسک
 .۴نظارت بر رعایت اشتهای ریسک بانک
 .5ارزیابی داخلی نسبتهای کفایت سرمایه و پوشش نقدینگی طبق دستورالعملهای بانک مرکزی و همچنین بازل3-
 .6برنامه ریزی برای کفایت سرمایه و نقدینگی بانک
 .7توسعه دادن مدلهای رتبه بندی هوشمند داخلی ،جهت ارزیابی عملکرد مشتریان اعتباری
 .8ارزیابی و تخصیص رتبه اعتباری به مشتریان حقوقی بانک
 .9همکاری با مدیریت فناوری اطالعات و سایر واحدهای مربوطه جهت اتوماسیون نمودن محاسبات ریسک
 . 10نظارت و مشارکت در رویه تصویب محصوالت و خدمات جدید و تغییرات سازمانی به منظور شناسایی ریسکهای عملیاتی
 .11آزمونهای بحران مربوط به کفایت سرمایه و نقدینگی
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عملکرد بانک در زمینه ریسکهای اعتباری
سیاست کلی بانک خاورمیانه در زمینه پذیرش ریسک اعتباری و مدیریت ریسک را می توان به ترتیب زیر بیان کرد:
کلیه متقاضیان تسهیالت از سوی مدیریت ریسک اعتبارسنجی می شوند و این کار باید مستقل از بخش اعتبارات صورت پذیرد .رتبهبندی ریسک اعتباری
مشتریان براساس سه عامل عمده صورت می گیرد -1 :صورتهای مالی حسابرسی شده -2 ،سابقه فعالیت نزد بانک خاورمیانه و سایر بانکها -3 ،موارد کمی و
کیفی از قبیل برآورد توان رقابتی ،ریسکها ی ارزی ،میزان واردات مواد اولیه و محصوالت ،صادرات ،چشم انداز شرکت و صنعت ،توانایی و حمایت شرکا .نظر
واحد ریسک در مورد مشتریان باید در نظر گرفته شود و شرایط قراردادهای تسهیالت با رتبه های ارائه شده توسط واحد ریسک همخوانی داشته باشد .واحد
اعتبارات ،اعتبارسنجی خود را بهطور مجزا انجام می دهد .اطالع از وضعیت تسهیالت و چک برگشتی در سیستم بانکی یکی از شاخصهای بسیار مهم در
اعتبارسنجی مشتریان می باشد .در این راستا استعالم تسهیالت و تعهدات و چک برگشتی کلیه مشتریان اعتباری و مدیران آنها بصورت هفتگی از سامانه بانک
مرکزی دریافت و در بانک اطالعات "سامانه یکپارچه مدیریت اعتبارات" ( )CARMنگهداری میگردد .مدیران و کارشناسان معاونت اعتبارات و مدیریت ریسک
در پروسه اعتبارسنجی مشتریان از این اطالعات استفاده میکنند.
واحد مدیریت ریسک بانک خاورمیانه از بدو تاسیس به گردآوری و ذخیره اطالعات مربوط به صورت های مالی شرکت های درخواست کننده تسهیالت/تعهدات
و ایجاد مدل های داخلی برای رتبه بندی شرکت های تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی (غیرمالی)/پیمانکاری اقدام کرده است .بخش عمده تسهیالت به این نوع
شرکت ها اعطا شده است.
مطابق با اشتهای ریسکپذیری بانک ،پورتفوی تسهیالتی بانک میبایست به طور متوسط دارای رتبه اعتباری  Bیا باالتر باشد .طبق این تعریف ،هرچند اکثر
مشتریان در حال حاضر توان باالیی در بازپرداخت تسهیالت دریافتی دارند لذا شرایط بد اقتصادی کشور ممکن است عاملی شود که مشتریان با مشکالت غیر
قابل پیش بینی روبرو شوند .گستره اعتبار سنجی مشتریان بانک خاورمیانه از  AAتا  C/CCمی 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 در کمیته مدیریت داراییها و بدهیها
( )ALCOبا حضور مدیران ارشد بانک مطالعه و تصمیمگیریهای الزم برای پیشرفت امور گرفته میشوند .در کمیته مزبور که به صورت هفتگی برگزار میگردد
بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار داراییها و بدهیهای بانک به منظور افزایش سودآوری همراه با کنترل و مهار ریسکهای نقدینگی ،بازار و اعتباری در دستور
کار قرار دارد .واحد مدیریت ریسک در زمانهای مقتضی گزارشهایی در زمینه شکاف نقدینگی ،نسبت پوشش نقدینگی را به مدیران ارشد بانک و هیأتمدیره
با نظارت کمیته عالی ریسک ارائه میدهد .با توجه به حدود تعیین شده توسط کمیته ریسک 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 نقد شونده بانک شود .بانک خاورمیانه تالش دارد نسبت تسهیالت به منابع بانک بیش از  %85نباشد .در مورد شکاف نقدینگی بانک پیوسته
توازن مثبت قابلتوجهی در دوره حداقل 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 قابلیت بانک برای پوشش خروج سپردهها در شرایط بحرانی برای مدت 30روز را نشان میدهد .طبق دستورالعمل "حداقل الزامات مدیریت
ریسک نقدینگی موسسات اعتباری" بانک مرکزی ،این نسبت در پایان سال  1399میبایست حداقل  %80باشد ،که در بانک خاورمیانه این نسبت حدودا %93
بوده است.
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مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی
باتوجه به استراتژی بانک خاورمیانه مبنی بر تطبیق کامل با قوانین و مقررات داخلی و بین المللی ،گسترش روابط تجاری بین المللی و افتتاح شعبه در خارج
از ایران ،در سال  1395اقدامات پایهای به منظور شکل گیری صحیح فرهنگ تطبیق در سازمان صورت گرفت .در سال  ،1396در راستای بهبود و تکمیل
فرآیندهای تطبیق و مبارزه با پول شویی و جرایم مالی ،تمرکز این مدیریت بر اقدامات اجرایی در حوزه ی مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین و مقررات بوده
است که از مهمترین اقدامات صورتگرفته 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 سال  1398با توجه به بر وز شرایط جدید تغییراتی در نحوه ارائه خدمات بینالملل از سوی بانک صورت
گرفت که مهمترین آنها تمرکز بر روی چهار گروه غذایی ،دارویی ،نهاده های کشاورزی و تجهیزات پزشکی بوده است .در همین سال با توجه به رویکرد
هیأتمدیره و مدیرعامل محترم بانک ،تاکید بسیاری بر پیادهسازی الزامات چارچوب حاکمیت شرکتی و تطبیق با قوانین و مقررات صورت گرفت و برنامهریزیها
و هماهنگی های الزم انجام شد و در سال  1399با توجه به نقشه راه تعیین شده اسناد متعددی جهت استقرار الزامات حاکمیت شرکتی در سطح بانک به
صورت کلی و همچنین در واحد های اجرایی مربوطه تدوین شد و به تصویب هیأتمدیره رسید .سند سیاست حاکمیت شرکتی بانک سند مدیریت تضاد منافع
منشور کمیته های تخصصی و  ...از این جمله اند.

معرفی کمیتههای بانک
در اجرای اصل سوم از اصول حاکمیت شرکتی بازل ،به منظور افزایش کارایی و تمرکز دقیق و مؤثر بر برخی حوزههای خاص ،هیأتمدیره بانک خاورمیانه
کمیتههای تخصصی زیر را ایجاد نموده است:

کمیته عالی ریسک
کمیته عالی ریسک کمیتهای است که از سوی هیأتمدیره بانک و به منظور نظارت بر مدیریت یکپارچه ریسک تشکیل شده و در چارچوب اختیارات ،مقررات،
خطم شیها و حدود وظایف تعیین شده از سوی هیأتمدیره بانک انجام وظیفه مینماید .اهم وظایف کمیته عالی ری سک بانک خاورمیانه عبارتاند از تعیین
ا ستراتژی ،حدود ری سک ،ری سکپذیری و ظرفیت ری سک ،طراحی چارچوبها ،سی ستمها و کنترلهای مورد ا ستفاده در مدیریت ری سک برای اندازهگیری،
تجمیع ،کنترل و گزارش ریسکها ،همسو نمودن ریسکپذیری و استراتژی بانک ،پایش وضعیت ریسکهای بانک بهویژه ریسکهای اعتباری ،نقدینگی ،بازار و
عملیاتی و بررسی و اظهارنظر در مورد تسهیالت و تعهدات کالن ،اشخاص مرتبط و اشخاص خاص.
این کمیته با بهرهگیری از اعضای مستقل متخصص نسبت به ارزیابی نحوه اجرا و اعمال فرآیندهای مدیریت ریسک در بانک اقدام مینماید و اساس کار خود
را بر پایه حفظ منافع سففهامداران ،سففپردهگذاران و سففایر ذی نفعان از طریق مدیریت مخاطرات پیش روی بانک قرار داده اسففت .کمیته عالی ریسففک مطابق
دسفتورالعمل بانک مرکزی باید متشفکل از یک عضفو از اعضفای غیراجرایی هیأتمدیره به عنوان رئیس کمیته ،حداکثر یکی از اعضفای اجرایی هیأتمدیره یا
مدیر عامل ،مدیر ار شد ری سک به عنوان دبیرکمیته ،و سایر اع ضای م ستقل با شد .اع ضای م ستقل کمیته رابطه همکاری با بانک ندا شته و صالحیت حرفهای
آنان توسط بانک مرکزی تایید میگردد.

کمیته تطبیق
کمیته تطبیق (رعایت قوانین و مقررات) یکی از کمیتههای تخصصی هیأتمدیره است که از طریق ارائه چارچوبهای الزم برای رعایت قوانین و مقررات مرتبط
با فعالیت ها و عملیات بانکی و نظارت و پایش مستمر عملکرد تطبیق بانک در چارچوب برنامه تطبیق ،به هیأت مدیره در ایفای صحیح و دقیق مسئولیت خود
درباره نظارت بر کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک تطبیق یاری میرساند.
اعضای این کمیته عبارتند از :حداقل یک عضو غیراجرایی هیأتمدیره و حداقل دو عضو مستقل .مدیر تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان دبیر کمیته به ایفای
وظیفه پرداخته و یکی از اعضای غیراجرایی هیأتمدیره ریاست کمیته را به عهده دارد.
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کمیته حسابرسی
این کمیته با توجه به الزامات بخشنامه شماره مب 1172/مورخ  1386/03/31بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان"رهنمودهایی برای نظام
کنترلهای داخلی در موسسات اعتباری" و همچنین وفق ماده  10دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب  ،1391/02/16در تاریخ
 1392/09/17تشکیل و منشور فعالیت آن در همان تاریخ مورد تصویب هیأتمدیره بانک قرار گرفت و مجددا در تاریخ  1398/09/03بازنگری و به تصویب
هیأت مدیره بانک رسید .این کمیته که به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظارتی هیأتمدیره در اصول حاکمیت شرکتی بازل تعریف گردیده ،مسئول نظارت بر
فرآیند گزارشگری مالی ،ساختار کنترلهای داخلی ،عملکرد حسابرسی داخلی و فعالیتهای حسابرس مستقل بوده و به نیابت از هیأتمدیره و از طریق اطمینان
بخشی نسبت به پاسخگویی بانک ،از منافع سرمایهگذاران و سپردهگذاران صیانت مینماید.
درحال حاضر کمیته حسابرسی از سه عضو با ترکیب یک عضو غیر اجرایی و موظف هیأتمدیره به عنوان رئیس کمیته به همراه دو عضو مستقل با دانش و تخصص مالی
تشکیل شده و جلسات آن به شکل حداقل یکبار در ماه برگزار میشود و صورتجلسات این کمیته توسط دبیر آن (مدیر ارشد واحد حسابرسی و کنترلهای داخلی) به
هیأتمدیره بانک ارائه میگردد.
هدف از تشکیل این کمیته کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن برای کسب اطمینان معقول از موارد زیر است:
•

اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و نظام کنترلهای داخلی؛

•

کیفیت و صحت صورتهای مالی ،فرآیندهای گزارشگری مالی ،نظامهای حسابداری و کنترلهای مالی؛

•

استقرار ،حفظ و حمایت از مدیریت حسابرسی و کنترلهای داخلی؛

•

استقالل ،صالحیت حرفهای و عملکرد حسابرسان داخلی و مستقل؛

•

رعایت کلیه قوانین ،مقررات و الزامات نظارتی و سیاستهای بانک از جمله خط مشیهای مربوط به منشور اخالقی.

کمیته نیروی انسانی و جبران خدمات
کمیته نیروی انسانی و جبران خدمات با وظیفهی نظارت بر استقرار ،حفظ و اجرای طرح هایی برای تعیین حقوق ،مزایا و پاداش کارکنان و مدیران تشکیل
گردیده است .تدوین چشمانداز ،مأموریت و استراتژیهای سرمایه انسانی ،تعیین سیاستها و رویکردهای جذب و استخدام همسو با استراتژیهای بانک ،تعیین
رویکردهای آموزش و توانمندسازی کارکنان ،طراحی سبد جبران خدمات انگیزشی مبتنی بر عملکرد ،تعیین ضریب ریالی ساالنه و افزایشهای مازاد بر قوانین
کار و تأمیناجتماعی ،بررسی در خصوص تسهیالت مختلف اعطایی به کارکنان از اهم وظایف این کمیته میباشد .دو عضو هیأتمدیره ،قائممقام مدیرعامل و
مدیر سرمایه انسانی (دبیر) اعضاء این کمیته را تشکیل میدهند.
برخی کمیتههای تشکیل شده بانک عبارت اند از:

کمیته راهبری امنیت
این کمیته با توجه به الزامات بخشنامه شماره  97/۴9571مورخ  1397/02/20بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان "الزامات سازماندهی امنیت
اطالعات در بانکها و مؤسسات اعتباری" تشکیل شده است .کمیته راهبری امنیت ،سیاستهای کالن برنامه امنیت سازمان بهمنظور همسویی و یکپارچگی با
مأموریتها و راهبردهای کسبوکار سازمان را مشخص می نماید .این کمیته اقدامات مورد نیاز به منظور تغییر رفتار سازمانی و اشاعه فرهنگ امنیت و انطباق
با خطمشیها و استانداردهای امنیت را به انجام میرساند .اعضای این کمیته عبارتاند از :مدیرعامل ،معاون توسعه سیستمها و تکنولوژی ،معاون شعب و
پشتیبانی ،مدی ر فناوری اطالعات ،مدیر ارشد ریسک ،مدیر ارشد امور بازرسی ،مدیر سازمان و روش ها ،مدیر ارشد فناوری اطالعات .شایانذکر است قائممقام

مدیرعامل بهعنوان رئیس و مدیر امنیت اطالعات بهعنوان دبیر کمیته فعالیت مینمایند.
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کمیته مدیریت داراییها و بدهیها
این کمیته بررسی و تجزیهوتحلیل ساختار داراییها و بدهیهای بانک بهمنظور افزایش سودآوری همراه با کنترل و مهار ریسکهای نقدینگی ،بازار و اعتباری
در دستورکار قرار دارد .اعضای این کمیته عبارتاند از :قائم مقام مدیرعامل ،معاون مدیرعامل در امور اعتبارات ،معاون مدیرعامل در شعب و پشتیبانی ،معاون
مدیرعامل در امور بینالملل ،معاون مدیرعامل در امور مالی و مدیر ریسک .شایان ذکر است مدیرعامل به عنوان رئیس کمیته و مدیر مالی به عنوان دبیر کمیته
فعالیت مینمایند.

کمیته آییننامهها و دستورالعملها
این کمیته باهدف تسریع و تسهیل در فرآیند تهیه ،تدوین ،اصالح و ابالغ بخشنامهها ،دستورالعملها و فرمهای بانک و بهبود و اثربخشی کاملتر روشهای
انجام کار در واحدهای مختلف بانک تشکیلشده است .اعضای این کمیته شامل مدیر امور شعب ،مدیر مالی ،مدیر تطبیق و مبارزه با پولشویی ،مدیر بازرسی و
مدیر حقوقی میباشد .مدیر سازمان و روشها بهعنوان رئیس کمیته فعالیت مینماید و دبیر کمیته به پیشنهاد رئیس کمیته و با حکم مدیرعامل منصوب
میگردد .شایانذکر است مدیران و رؤسای حوزههای مرتبط با موضوع جلسه حسب نیاز و ضرورت و با توجه به موضوع جلسه بهعنوان عضو فرعی به جلسه
دعوت و در آن حضور مییابند.

کمیتههای اعتباری
با توجه به حجم زیاد فعالیت اعتباری بانک و به منظور سازماندهی و مدیریت بهینه تصمیمات اعتباری ،هیأتمدیره بانک تا حدی که صالح بداند بخشی از
اختیارات خود را جهت تصمیمگیری به سایر ارکان اعتباری بانک تفویض مینماید .این ارکان اعتباری متشکل از کمیتهایی است که بمنظور استفاده از خرد
جمعی حداقل دارای  3عضو میباشند .در این راستا کمیتهها ی اعتباری فعال در بانک بشرح زیر میباشد:
-

کمیته اعتباری شعبه  :که اعضای آن عبارتاند از رئیس شعبه ،معاونین شعبه ،مسئول صندوق (در صورت عدم حضور ،دو معاون در شعبه)

-

کمیته اعتباری مرکز  :که اعضای آن عبارتاند از مشاور مدیرعامل ،قائم مقام مدیرعامل ،معاون مدیرعامل در امور اعتبارات ،مدیر اعتبارات و یکی از سه
معاون مدیرعامل در امور مالی /پشتیبانی و شعب /بینالملل به عنوان عضو غیرثابت

-

کمیته عالی اعتباری بانک  :که اعضففای آن عبارتاند از مدیرعامل ،دو نفر به پیشففنهاد مدیرعامل و تصففویب هیأتمدیره که حداقل یکی از دو نفر عضففو
هیأتمدیره باشند ،چهار عضو ثابت کمیته اعتباری مرکز.

کمیته امنیت اطالعات و حفاظت اسناد و مدارک
به منظور ارائه راهکارهای پیشگیرانه و مقابله و جبران خسارت ناشی از خروج یا سرقت و افشای اطالعات ،کمیته امنیت اطالعات و حفاظت اسناد و مدارک
تشکیل میگردد .اعضای آن عبارتاند از معاون مدیرعامل در امور توسعه سیستمها و تکنولوژی ،مدیر فناوری اطالعات ،مدیر سازمان و روشها ،مدیر ارشد امور
بازرسی ،مدیر ارشد حسابرسی و کنترل های داخلی ،مدیر پشتیبانی و تدارکات .شایان ذکر است مدیرعامل و یا نماینده ایشان به عنوان رئیس کمیته و مدیر
امنیت اطالعات به عنوان دبیر کمیته فعالیت مینمایند.

کمیته وصول مطالبات
کمیته وصول مطالبات بانک با عضویت یکی از اعضای هیأتمدیره ،قائممقام مدیرعامل ،معاون مدیرعامل در امور اعتبارات ،مدیران اعتبارات ،مدیر حقوقی و
مدیر مالی تشکیل و نظارت مستمر بر اقدامات اجرائی در راستای وصول مطالبات بانک را بر عهده دارد .شایانذکر است مدیرعامل بانک بهعنوان رئیس کمیته
و مدیر عملیات اعتباری بهعنوان دبیر کمیته فعالیت مینمایند.
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بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399

کمیته بازرسی
این کمیته با هدف حصول اطمینان از کفایت نظام حاکم بر فرآیند بازرسی ،گزارشدهی ،اثربخش بودن کنترلهای داخلی و رفع نواقص و ایرادات در زمینه
دستورالعملها ،مقررات و فرآیندهای داخلی بانک تشکیل شده است .اعضای این کمیته شامل مدیرعامل ،قائممقام مدیرعامل ،معاون مدیرعامل در امور شعب
و پشتیبانی ،معاون مدیرعامل در امور مالی ،مدیر بازرسی ،مدیر سازمان و روش ها ،مدیر ریسک ،مدیر حسابرسی و کنترلهای داخلی میباشد.
شایان ذکر است مدیرعامل به عنوان رئیس کمیته و مدیر بازرسی بهعنوان دبیر کمیته فعالیت مینمایند.

فعالیتهای توسعه سرمایه انسانی
آمار کارکنان بانک در پایان سالهای  96تا  99به شرح جدول ذیل میباشد:

نمودار توزیع نیروی انسانی ستاد و شعب به شرح زیر میباشد( :تعداد  12نفر از کارکنان شعب خارج از کشور با ملیت خارجی در نمودارهای توزیع نیروی

انسانی محاسبه نشدهاند).
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بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399
مدیریت سرمایه انسانی در راستای ایفای نقش خود در جذب و نگهداشت کارکنان توانمند و شایسته در سال  ،1399اقدام به جذب  88نفر ( 38زن و  50مرد)
نموده که  15نفر از ایشان از شرکت داده پردازان سیمای آفتاب (شرکت زیر مجموعه بانک) منتقل شدند .از این تعداد  18نفر در شعب و  70نفر در ستاد
مشغول به کار شدهاند .همچنین در این سال با  33نفر به دالیل مختلف قطع رابطه همکاری به عمل آمده است.
یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت سرمایه انسانی توانمندسازی کارکنان و مدیران جهت دستیابی بهتر و سریعتر به اهداف بانک میباشد .در سال 1399
تالش شده است علی رغم محدودیتهای کرونایی با رویکردهای مختلف از جمله فراهم نمودن بسترهای مناسب برای آموزشهای تلفیقی حضوری-مجازی،
خودآموزی و برگزاری آزمونهای الکترونیکی ،نیروی انسانی بانک در راستای تامین منافع همه ذینفعان توانمند شوند .بر اساس نیازهای آموزشی ،معادل 6،631
نفر ساعت آموزش شامل  76دوره در زمینههای مدیریتی ،بانکداری ،اعتباری ،امنیت انتظامی و سایبری ،مالی و حسابداری ،عملیات ارزی ،نرم افزارهای داخلی
بانک ،دستورالعملهای بانک مرکزی ،حقوق بانکی ،تطبیق و مبارزه با پولشویی ،اقتصاد پول و بانکداری ،ریسک ،حسابرسی ،بازرسی و مهارتهای نرم افزاری،
برنامهریزی و به اجرا درآمده است.
عالوه بر این ،از دیگر وظایف مدیریت سرمایه انسانی ،ایجاد اطمینان خاطر نسبی در کارکنان به منظور افزایش دلبستگی شغلی نیروهای کلیدی بوده و برخی
از رویکردهایی که در سال گذشته مورد توجه بوده است شامل :افزایش سقف تسهیالت ازدواج و ورزش ،فراهم نمودن امکان استفاده از تسهیالت ورزشی،
صندوق درمان برای کارکنان و خانوادههای آنان و انجام چندین مرحله غربالگری و تست کرونا از تمامی کارکنان میباشد.

فنآوری اطالعات و بانکداری الکترونیک
مدیریت فنآوری اطالعات در سال 1399بر اساس دستورات و تغییرات اعالم شده توسط بانک مرکزی و همچنین نیازهای جدید بانک اقدام به توسعه و بهبود
کیفیت و عملکرد سیستمها و همچنین جهت ایجاد و توسعه دیتاسنتر بحران بانک نموده است.
همچنین واحد مذکور در زمینه طراحی ،پیاده سازی سرویسهای خدمترسانی ،زیر سیستمها و سامانههایی همچون تسهیالت ارزی ،بازنگری و بررسی روال
ضمانتنامهها در فرآیندهای بین الملل  ،عملیاتی کردن تعدیل نتیجه تسعیر ،تغییر در کنترل اسناد ،تغییرات مرتبط با ساتنا و پایا در فرآیندهای مالی ،فرآیند
جدید د ستور پرداخت گروهی ترکیبی ،امکان فعال/غیر فعال سازی چکهای رمزدار بانکی ،تمکن مالی ،نرخ شک ست سپردههای مدتدار ،ا سکن د ستهایی
چکها و خواندن اطالعات بارکد دوبعدی  ،محا سبه و اخذ کارمزد ساتنا و زیر سی ستم یکپارچه وجوه نقد بانک مرکزی ( سینپ) ،سامانه سیاح بانک مرکزی،
سامانه آنالین احکام ق ضایی ،پروژه جدید طرح تحول چک فاز اول (در درگاههای موبایل و اینترنت بانک) و درخوا ست د ستگاههای  POSدر زمینه شعب،
ایجاد امکان بازپرداخت ق سمتی اق ساط ،پیاده سازی زیر سی ستم حد اعتباری برای ت سهالت و ضمانت نامههای ریالی ،ت سهیالت تبدیل شونده از زیر نوع
مشارکتی به زیر نوع اقساطی در حوزه اعتبارات اقدام نموده است.
در زمینه ارتقاء و بهبود خدمات بانکداری الکترونیک نوین نیز موارد انجام شده شامل  :مدیریت اجرای تراکنشهای مبتنی برکارت بر روی د ستگاههای سایر
بانکها و د ستگاههای بانک ،مدیریت ارتباط د ستگاههای مبتنی برکارت مثل  ،CRS , KIOSK ATM , PIN PADپیاده سازی و راهاندازی سرویس SSM

به جای  HSMو بهینهسازی و بهبود عملکرد موبایل بانک و اینترنت بانک است.
در حوزههای داده کاوی که امروزه در صنعت بانکداری نیز بکار میرود میتوان به ایجاد سامانه کشف تخلف در حوزه تراکنشهای اینترنت بانک و پیاده سازی
رفتارهای مشکوک بر اساس قواعد در سامانه تراکنشهای مشکوک کارت اشاره نمود.
همچنین ایجاد و تجهیز دیتاسنتر بحران در اصفهان ،جزء فعالیتهای انجام شده این واحد میباشد که در صورت قطعی ارتباط دو سایت اصلی و پشتیبان در
تهران در زمان بحران ،امکان ارائه حداقل سرویسها از این سایت میباشد.
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بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399

سرمایه و ترکیب سهامداران
تعداد سهامداران بانک در تاریخ  26،07۴ ،1399/12/30شخص و ترکیب سهامداران باالی یک درصد حقیقی و حقوقی در همین مقطع به شرح زیر میباشد:

نام سهامدار

درصد مالکیت

تعداد سهام

یک درصد و باالتر:
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن(سهامی خاص)

424,717,880

2.8

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

320,665,715

2

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه(سهامی عام)

226,470,915

1.5

شرکت گروه صنعتی سپاهان(سهامی عام)

216,000,000

1.4

شرکت سام گرو(سهامی خاص)

161,249,998

1.1

شرکت رادیس(سهامی خاص)

154,590,000

1

بانک سامان(سهامی عام)

151,499,995

1

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)

151,336,971

1

شرکت گروه راما (سهامی خاص)

150,000,000

1

اشخاص حقیقی باالی  1درصد

2,575,469,732

17.2

کمتر از یک درصد:
اشخاص حقیقی (تعداد  25،652سهامدار)

7,479,074,185

49.9

اشخاص حقوقی ( تعداد  401سهامدار)

2,988,924,609

19.9

جمع کل

15,000,000,000

100

اشخاص حقوقی باالی یک
درصد
%17

اشخاص حقیقی باالی یک
درصد
%13

سایرین کمتر از یک درصد

کمتر از یک درصد
%70

اشخاص حقیقی باالی یک درصد
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اشخاص حقوقی باالی یک درصد

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399

بانک از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار
به موجب اطالعیه شماره 130/55289مورخ  1393/12/20شرکت بورس و اوراقبهادار 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  1399/12/30با  90/66درصد سهام شناور ،در رتبه ششم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته
است.

وضعیت معامالت و قیمت سهام
اطالعات مربوط به معامالت سهام طی  5سال مالی اخیر به شرح جدول ذیل میباشد:

سال/دوره منتهی به

تعداد

تعداد سهام معامله

ارزش سهام معامله

شده

شده (میلیون ریال)

روزهای
معامالت

ارزش بازار
(میلیون ریال)

قیمت سهام
در پایان سال
(ریال)

سرمایه ثبت شده
(میلیون ریال)

1395/12/30

717،378،577

1،81۴،375

228

12،215،000

2،۴۴3

۴،000،000

1396/12/29

739،070،695

1،679،8۴8

229

12،000،000

2،000

6،000،000

1397/12/29

2،038،971،017

۴،889،715

229

21،665،000

3،095

7،000،000

1398/12/29

2،126،۴68،610

9،928،259

226

69،6۴0،000

6،96۴

10،000،000

1399/12/30

۴،17۴،597،852

۴9،309،398

237

1۴1،000،000

9،۴00

15،000،000

طی سال  1399تنها ۴روز از  2۴3روز معامالتی بورس ،بابت برگزاری مجامع و  2روز به دلیل نوسانات قیمت نماد بانک خاورمیانه متوقف بوده است.
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گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399

سرمایهگذاریهای بانک
خالصه نتیجه سرمایهگذاری در سهام سریع المعامله در بازار و سرمایهگذاریهای مستقیم در تاریخ  1399/12/30به شرح جداول ذیل میباشد:
سهام سریعالمعامله در بازار:
ارقام به میلیون ریال
شرح

قیمت تمام شده

240,000

شرکت سهامی بیمه زندگی خاورمیانه

ارزش جاری

سود (زیان) حاصل از خرید و فروش

سود تقسیم شده

-

26,400

1,667,040

سرمایهگذاری مستقیم:
ارقام به میلیون ریال
نام شرکت

تعداد کل سهام

درصد سرمایه پرداخت شده

درصد سهم بانک

قیمت تمام شده

شرکت داده پردازان سیمای آفتاب

30,000,000

35

100

10,500

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

150,000,000

100

75

127,403

شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه

200,000,000

100

100

247,999

ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا

2,000,000

100

11

2,200

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

59,156,351

543,191

شرکت داده پردازان سیمای آفتاب
شرکت دادهپردازان سیمای آفتاب (سهامی خاص) با سرمایه  30میلیارد ریال در تاریخ  1391/11/17و با هدف خریداری و پیادهسازی نرمافزار جامع بانکداری
از یک شرکت خارجی شروع به فعالیت نموده است.
ارائهی 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 ،منطبق سازی ،ساخت ،تامین ،پیاده سازی و راهبری سیستمهای نرم افزاری از اهم
فعالیتهای این شرکت میباشد.

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
این شرکت در سال  137۴با نام کارگزاری سهام پویا تاسیس و در سال  1392به شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه تغییر نام داد .خدمات کارگزاری معاملهگری
و بازارگردانی ،خدمات مالی و مشاوره ای از اهم فعالیتهای این شرکت میباشد.

شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه
شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه (سهامی خاص) در تاریخ  1393/11/13به 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 غیربانکی مجاز داخلی و ارائه خدمات ارزی
برونمرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی از اهم فعالیتهای تعریف شده برای این شرکت میباشد.
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بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399

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 اسفند ماه 139۴
از طریق بازار سوم فرابورس انجام شده است .این شرکت در تاریخ  1395/10/25تأسیس گردید و با سرمایه هزار و دویست میلیارد ریالی ،به ارائه کلیه خدمات
بیمهای در بخش بیمههای زندگی میپردازد.

فعالیتهای ارزی و بین المللی
یکی از اهداف مدیریت بین الملل که همواره مورد تاکید مدیران ارشد بانک نیز بوده است ،تسهیل فرآیندهای عملیات ارزی و تسریع در واردات کاال به کشور
از جمله کاالهای اساسی و دارویی و تجهیزات پزشکی و نهادهها ی کشاورزی مورد نیاز کشور در شرایط تحریمی است که این امر را در سال  1399نیز ادامه
داده است .در این راستا می توان به حجم عملیات ارزی بانک مربوط به دوره مالی مزبور به ترتیب جدول ذیل اشاره کرد.
پس از افتتاح شعبه مونیخ این بانک در آلمان در سال  ، 1397به عنوان تنها شعبه فعال بانک ایرانی در اروپا ،تراکنشهای مالی وارکنندگان ،بدون هید واسطه

و با حداقل هزینه انجام پذیرفته است.
انتخاب این بانک به عنوان عاملیت بانکها ی ایرانی برای انجام عملیات ارزی مربوط به یورو اروپا ،لیر ترکیه و درهم امارات از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا دلیل
دیگری بر عملکرد مناسب این بانک نزد بانک مرکزی بوده است.
به دنبال انتخاب این بانک از سوی خزانه داری آمریکا ( )OFACتحت توافقنامه ( )SHTAبا بانک سوئیسی،دو بانک  IBKو  WOORIکره جنوبی هم ابراز
آمادگی نمودند که تحت عنوان توافق ( )KHTAدر زمینه واردات کاال از محل منابع ارزی ایران نزد کشور کرهجنوبی از بابت امور بشردوستانه مذاکراتی انجام
دهند که طرفهای کرهای موافقت اولیه خزانهداری را اخذ و منتظر مجوز OFACخود میباشند.

شعب
شعبه بانکداری دیجیتال در سال  1399در شهر تهران تاسیس گردید .در پایان سال  1399بانک هفده شعبه دارد؛ یک شعبه در شهر مونیخ کشور آلمان ،یازده
شعبه در شهر تهران و یک شعبه در هر یک از شهرهای اصفهان ،تبریز ،شیراز ،مشهد و کرج که شعبه کرج به صورت غیرنقدی فعالیت مینماید.
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بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399

عملکرد مالی و عملیاتی بانک در سال 1399
خالصهای از عملکرد مالی و عملیاتی بانک طی سالهای  1396الی  1399به شرح جداول پیوست میباشد:
.1

اقالم عمده ترازنامه و توضیح مختصری در خصوص برخی از اقالم مزبور به شرح ذیل میباشد:
ارقام به میلیون ریال
درصد افزایش

درصد افزایش
شرح

سال 1399

درصد به کل

درصد افزایش

درصد به کل

سال1398

(کاهش) نسبت به

(کاهش) نسبت به

سال1397

درصد به کل

سال قبل

سال قبل

سال قبل

(کاهش) نسبت به

سال1396

درصد به کل

الف) دارایی ها
وجه نقد

35,327,130

9%

61%

21,931,318

11%

407%

4,322,707

3%

249%

1,240,163

1%

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی

239,995,924

60%

104%

117,637,578

57%

23%

95,553,206

69%

41%

67,821,271

71%

سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

49,211,785

12%

76%

27,968,817

13%

332%

6,480,329

5%

23%

5,280,189

6%

خالص دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

4,157,632

1%

3%

4,045,815

2%

1%

4,017,323

3%

32%

3,051,786

3%

سپرده قانونی

21,340,048

5%

93%

11,047,915

5%

68%

6,561,731

5%

16%

5,679,812

6%

مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری

42,279,997

10%

126%

18,749,025

9%

)(5%

19,682,787

14%

106%

9,567,942

10%

سایر دارایی ها

10,678,505

3%

62%

6,589,342

3%

264%

1,811,397

1%

)(31%

2,631,130

3%

جمع دارایی ها

402,991,021

100%

94%

207,969,810

100%

50%

138,429,480

100%

45%

95,272,293

100%

سپرده های مشتریان

332,889,739

83%

91%

174,239,120

84%

50%

115,839,970

84%

48%

78,082,825

82%

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری

13,020,497

3%

742%

1,547,290

1%

)(4%

1,605,202

1%

)(45%

2,934,919

3%

سایر بدهی ها

19,251,667

5%

82%

10,559,826

5%

56%

6,779,436

5%

27%

5,330,769

6%

جمع بدهی ها

365,161,903

91%

96%

186,346,236

90%

50%

124,224,608

90%

44%

86,348,513

91%

سرمایه

15,000,000

4%

50%

10,000,000

5%

43%

7,000,000

5%

17%

6,000,000

6%

سایر اندوخته ها

1,632,111

0%

2,964%

53,268

0%

)(96%

1,357,122

1%

100%

سود انباشته و اندوخته قانونی

ب) بدهی ها

ج) حقوق صاحبان سهام

-

0%

21,197,007

5%

83%

11,570,306

6%

98%

5,847,750

4%

100%

2,923,780

3%

جمع حقوق صاحبان سهام

37,829,118

9%

75%

21,623,574

10%

52%

14,204,872

10%

59%

8,923,780

9%

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

402,991,021

100%

94%

207,969,810

100%

50%

138,429,480

100%

45%

95,272,293

100%

تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی

1,144,390

1%

)(78%

5,228,882

8%

)(15%

6,145,322

13%

24%

4,971,119

13%

تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های صادره

92,753,012

86%

72%

54,040,606

86%

39%

38,739,992

80%

39%

27,939,617

74%

سایر تعهدات مشتریان

3,457,017

3%

2%

3,382,866

5%

)(2%

3,447,268

7%

)(18%

4,214,850

11%

طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه

10,474,848

10%

25,644%

40,688

0%

0%

40,688

0%

)(91%

446,521

1%

د)تعهدات مشتریان

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی شامل مبلغ  1۴5،116میلیارد ریال تسهیالت ریالی و  9۴،880میلیارد ریال تسهیالت ارزی میباشد که به
ترتیب شاهد رشد  123درصدی و  80درصدی نسبت به پایان سال گذشته بودهاند .افزایش  80درصدی معادل ریالی تسهیالت ارزی عمدتا به علت تغییر نرخ
تسعیر اقالم پولی طبق طی بخشنامه شماره  00/37873مورخ  1۴00/02/11بانک مرکزی میباشد که بر اساس آن مبلغ  190،000ریال برای هر یورو و
 159،000ریال برای هر دالر آمریکا (سال گذشته برای یورو و دالر آمریکا به ترتیب  102،000ریال و  90 ،000ریال) در نظر گرفته شده است .افزایش 123
درصدی تسهیالت ریالی نیز عمدتا ناشی از اعطای تسهیالت جدید در ازای منابع جذب شدهی جدید میباشد .همچنین سهم  60درصدی تسهیالت اعطایی از
کل داراییها نشان میدهد که ضمن اهتمام بانک در صرف منابع در فعالیتهای اصلی یعنی نقش واسطهگری ،منابع به گونه ای مدیریت میشود که منافع
سهامداران نیز به بهترین شکل رعایت گردد .نسبت تسهیالت غیر جاری به کل تسهیالت با مقدار  1/31درصد برای پایان سال  1399نشان از رعایت و حفظ
کنترلهای الزم در اعتبارسنجی مشتریان و عدم فدا نمودن دقت و کیفیت جهت دستیابی به رشد بیشتر توسط بانک خاورمیانه میباشد.
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بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399

سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
از مبلغ  ۴9،212میلیارد ریال سرمایهگذاریهای در سهام و سایر اوراق بهادار ،مبلغ  ۴8،05۴میلیارد ریال مربوط به سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و اسناد
خزانه اسالمی دولتی می باشد 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 .هم چنین مبلغ  628میلیارد ریال عمدتا مربوط به سرمایهگذاریهای بلند مدت در شرکتهای کارگزاری بانک خاورمیانه ،داده
پردازان سیمای آفتاب ،خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه ،بیمه زندگی خاورمیانه و ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا میباشد .مبلغ  530میلیارد
نیز مربوط به سرمایهگذاری در صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید میباشد ،که طبق نامه شماره 181/7967۴مورخ  1399/06/29شرکت بورس
اوراق بهادار تهران به منظور حفظ ثبات سرمایه و صیانت از حقوق سرمایهگذاران و سهامداران صورت پذیرفته است.

خالص داراییهای ثابت
عمده مانده داراییهای ثابت مربوط به زمین و ساختمان شعب و ساختمان مرکزی بانک میباشد ،که این مبلغ در پایان سال  1399نسبت به پایان سال گذشته
افزایش چندانی نداشته است .هم چنین سهم  1درصدی خالص داراییهای ثابت از کل دارایی ها بیانگر اهتمام بانک بر بکارگیری حداکثر منابع در داراییهای
مولد میباشد .در پایان سال  1399از  16شعبه فیزیکی بانک  10شعبه متعلق به بانک و  6شعبه دیگر استیجاری میباشد.

سپردهها
مبلغ سپردههای بانک با رشد  91درصدی نسبت به پایان سال قبل بالغ بر  332،890میلیارد ریال میباشد .سپردههای ریالی در پایان سال  1399رشد 102
در صدی ن سبت به پایان سال قبل را تجربه نموده ا ست که عمدتا بابت جذب سپرده کوتاه مدت ،سپردههای یک ساله و گواهی سپرده عام و سپرده قرض
الحسنه جاری میباشد .این افزایش جذب سپرده باعث گردیده است ،که با وجود ثبت افزایش سرمایه  50درصدی بانک ،نسبت سپردهها به سرمایه بانک از
 17/۴2برابر در سال گذشته به  22/19برابر در پایان سال  1399برسد.
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بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399
.2

اقالم عمده صورت سود و زیان و توضیح مختصری در خصوص برخی از اقالم مزبور به شرح ذیل میباشد :
ارقام به میلیون ریال
درصد به

شرح

سال 1399

جمع
درآمدها

درصد به

درصد افزایش (کاهش)

سال 1398

نسبت به سال قبل

جمع
درآمدها

درصد افزایش (کاهش)
نسبت به سال قبل

درصد به
سال 1397

جمع
درآمدها

درصد به

درصد افزایش (کاهش)

سال 1396

نسبت به سال قبل

جمع
درآمدها

الف) درآمد ها

93%
9%

2,761,976

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

1,412,767

3%

282%

369,448

درآمد کارمزد

2,258,054

5%

67%

1,350,564

6%

خالص سود و زیان مبادالت و معامالت ارزی

7,449,774

16%

148%

3,003,515

14%

سایر درآمدها

12,873

0%

جمع درآمدها

46,993,684
)(22,390,342

48%

124%

16%

560%

418,217

3%

)(12%

700,013

2%

100%

4%

)(4%

731,258

6%

328,808

درآمد تسهیالت اعطایی و سپرده گذاری

35,860,216

76%

106%

)(85%

2%

54%

213,859

2%

78%

29%

17,428,174

111%

13,503,839

78%

21%

11,122,253

89%

83,762

0%

15,047%

22,235,463

100%

29%

)(10,008,961

45%

16%

553

0%

)(88%

17,295,189

100%

38%

)(8,654,844

50%

6%

4,697

0%

12,490,284

100%

ب) هزینه ها
)(8,132,004

65%

هزینه های اداری و عمومی

)(3,109,543

7%

67%

)(1,859,466

8%

72%

)(1,078,255

6%

43%

)(754,191

6%

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

)(2,115,498

5%

442%

)(390,157

2%

)(18%

)(477,041

3%

)(19%

)(591,360

5%

هزینه مالی

)(198

0%

100%

-

0%

)(100%

)(325

0%

100%

-

0%

هزینه استهالک

)(412,360

1%

150%

)(164,706

1%

13%

)(145,525

1%

)(25%

)(193,604

2%

هزینه سود سپرده ها

هزینه کارمزد

)(275,083

1%

108%

)(132,013

1%

)(6%

)(140,950

1%

58%

)(89,344

1%

جمع هزینه ها

)(28,303,024

60%

125%

)(12,555,303

56%

20%

)(10,496,940

61%

8%

)(9,760,503

78%

18,690,660

6,798,249

39%

149%

2,729,781

22%

2%

45%

37%

161%

سود پیش از مالیات
مالیات بر درآمد

)(2,063,959
16,626,701

سود خالص

40%

93%

9,680,160

44%

42%

4%

100%

)(1,032,491

5%

158%

35%

92%

39%

35%

8,647,669

)(400,952
6,397,297

)(275,718
2,454,063

درآمدها
درآمد تسهیالت اعطایی و سپردهگذاری نسبت به پایان سال گذشته  106درصد رشد داشته است و از طرفی سهم  76درصد از کل درآمدهای بانک را به خود
اختصاص داده است .از مبلغ  24،693میلیارد ریال درآمد تسهیالت اعطایی ،مبلغ  19،634میلیارد ریال مرتبط با درآمد تسهیالت ریالی مشتریان و مابقی مرتبط
با تسهیالت ارزی مشتریان بوده است که به ترتیب شاهد رشد  92و  128درصدی نسبت به پایان سال گذشته بوده اند .همان گونه که در جدول بررسی نوسانات
درآمد تسهیالت اعطایی ریالی به مشتریان بر اساس حجم و نرخ مشخص است ،افزایش حجم تسهیالت اعطایی منجر به افزایش درآمد به مبلغ  9،688میلیارد
ریال و از طرفی دیگر کاهش نرخ موثر تسهیالت اعطایی منجر به کاهش  441میلیارد ریالی در درآمدهای مذکور گردیده است و در نهایت شاهد افزایش 9،247
میلیارد ریال در درآمد تسهیالت اعطایی ریالی نسبت به سال گذشته بودهایم .افزایش درآمد تسهیالت ارزی در سال  1399نسبت به سال  1398مربوط به افزایش
نرخ تسعیر ارز مطابق با بخشنامههای بانک مرکزی بوده است.

هزینهها
بانک خاورمیانه که سال مالی گذشته را با  174،239میلیارد ریال منابع ریالی و ارزی آغاز کرد ،موفق گردید با استفاده از ظرفیتهای موجود مجموع منابع در
دسترس را با افزایش بالغ بر  91درصدی به  332،890میلیارد ریال در پایان سال  99برساند .با نگاه به رشد قریب به  117درصدی متوسط مانده سپردههای
ریالی طی سال مالی گذشته که بخش عمده منابع در دسترس بانک را شامل می شوند ،میتوان نتیجه گرفت ماندگاری و سطح گردش سپردهها نیز طی سال
گذشت ه افزایش قابل قبولی را تجربه کرده و سطح ریسک نقدینگی را به سطح مطلوبی کاهش داده اند .شایان ذکر است ،گرچه سود پرداختی به سپردهها طی
سال  99بیش از دو برابر افزایش نشان میدهد ،اما با نگاهی دقیق تر میتوان پیبرد که این افزایش عمدتا ناشی از رشد حجم سپردههای سرمایهگذاری جذب
شده بوده در حالی که نرخ جذب این منابع کاهش یافتهاند که ن شان از کارایی بانک در جذب سپردههایی با هزینه کمتر بوده ا ست (کاهش نرخ سود سپرده
های ریالی از  %10.51به .)%10.37
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بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399
با توجه به محاسبات بانکداری اسالمی ،در پایان سال  1399بانک خاورمیانه  28،9۴5میلیون ریال کسر پرداخت به صاحبان سپردههای سرمایهگذاری دارد.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول:
ذخیره تسهیالت اعطایی ،طبق "دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری" مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره91/21270
مورخ 1391/01/31بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) در حسابها منظور گردیده است.
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نرخ بازده دارایی ها و بدهی ها و مطابقت آن با صورت سود و زیان
ارقام به میلیون ریال

1399
شرح

متوسط مانده
(ماهانه)

درصد از کل

نرخ بازده
پیش بینی شده

نرخ بازده

بازده

بازده

واقعی

موزون شده پیش بینی شده

موجودی نقد
وجه نقد

2,313,957

0.74%

0.00%

0.00%

-

-

سپرده های دیداری محدود نشده

20,774,149

6.66%

0.00%

0.00%

-

5,742

سپرده های مدت دار محدود نشده-ریال

650

0.00%

10.30%

11.11%

سپرده های مدت دار محدود نشده-ارز

37,416

72

67

0.01%

2.20%

2.55%

823

سپرده های دیداری

11,413,622

3.66%

0.00%

0.13%

-

14,525

سپرده های مدت دار

30,378

0.01%

0.00%

0.00%

-

-

19,256,863

6.17%

16.14%

15.06%

کسر می شود  :موجودی امانی سایر بانکها و موسسات اعتیاری

-

952

مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری

سپرده بین بانکی اعطایی

3,108,205

2,900,829

تسهیالت اعطایی و وطالبات از اشخاص غیر دولتی
تسهیالت ریالی
تسهیالت ارزی

112,147,625

35.96%

17.80%

17.51%

19,962,277

19,633,794

66,214,276

21.23%

7.00%

7.64%

4,634,999

5,058,963

سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
سرمایه گذاری جاری در سهام سریع المعامله در بازار

1,160

0.00%

0.00%

0.00%

سرمایه گذاری بلند مدت در سایر سهام

822,315

0.26%

167.50%

171.80%

1,377,377

1,412,767

اوراق مشارکت

46,361,631

14.87%

17.50%

17.39%

8,113,285

8,062,339

سایر حسابهای دریافتنی

7,081,834

2.27%

0.00%

0.00%

-

دارایی های ثابت

5,156,256

1.65%

0.00%

0.00%

-

سپرده قانونی

18,511,940

5.94%

1.00%

1.0%

سایر دارایی ها

1,760,006

0.56%

0.00%

0.00%

311,884,079

100.00%

جمع دارایی ها

-

-

-

185,162
-

182,999
-

بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری
1.90%

0.00%

0.00%

-

-

0.00%

0.00%

0.00%

-

-

سپرده دیداری

58,458,323

18.74%

0.00%

0.00%

-

-

سود سهام پرداختنی

232,519

0.07%

0.00%

0.00%

-

-

ذخیره مالیات عملکرد

1,850,760

0.59%

0.00%

0.00%

-

-

سپرده مدت دار
سپرده های مشتریان

5,924,710
-

ذخایر و سایر بدهی ها

4,457,599

1.43%

0.00%

0.00%

تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی

4,112,752

1.32%

-3.20%

-3.35%

ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان

225,846

0.07%

0.00%

0.00%

-

)(131,608
-

)(137,630
-

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
سپرده های مدت دار

142,011,910

45.53%

-12.76%

-12.67%

)(18,115,835

)(17,997,260

سپرده های بین بانکی

5,027,208

1.61%

-19.15%

-19.67%

)(962,801

)(989,045

)(3,381,627

)(3,266,408

سپرده های مدت دار ارزی

56,360,456

18.07%

-6.00%

-6%

سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سپرده های

1,345,916

0.43%

0.00%

0.00%

-

-

سرمایه گذاری

280,008,001

89.78%

استهالک انباشته

1,094,575

0.35%

0.00%

0.00%

-

-

0.00%

0.00%

-

-

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

3,401,600

1.09%

جمع ذخایر

4,496,174

1.44%

سرمایه

12,916,667

4.14%

0.00%

0.00%

-

-

افزایش سرمایه در جریان

833,333

0.27%

0.00%

0.00%

-

-

اندوخته قانونی

4,471,629

1.43%

0.00%

0.00%

-

-

سود انباشته ،سایر اندوخته ها و تفاوت تسعیر ارز

9,158,275

2.94%

0.00%

0.00%

-

-

جمع حقوق صاحبان سهام
بدهی ها ،حقوق صاحبان سپرده های

27,379,904

8.78%

سرمایه گذاری و حقوق صاحبان سهام

311,884,079

100.00%

سود خالص قبل از درآمد های کارمزدی ،هزینه های اداری و عمومی

14,790,325

و هزینه مطالبات مشکوک الوصول
خالص نرخ بازده دارایی ها قبل از درآمد های کارمزدی،

4.7%

هزینه های اداری و عمومی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول
اضافه می شود  :در آمد های کارمزدی و سود (زیان) حاصل از تسعیر

14,882,641

4.8%

9,432,745

9,432,745

کسر می شود  :سایر هزینه ها

)(5,624,726

)(5,624,726

سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد

18,598,344

18,690,660
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بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399

شاخصهای مالی و عملیاتی
خالصه شاخصهای مالی و عملیاتی بانک برای سالهای  1395الی  1399به شرح جدول پیوست میباشد:
1399

1398

1397

1396

1395

12.08%

12.78%

8.9%

9.1%

13.54%

70.30%

67.87%

79.88%

86.29%

84.53%

تسهیالت اعطایی به مجموع دارایی ها

60%

57%

69%

71%

72%

نسبت هزینه کل به درآمد کل

65%

61%

63%

80%

80%

نسبت بدهی

91%

90%

90%

91%

90%

شرح
نسبت کفایت سرمایه *
تسهیالت اعطایی به سپرده ها

5.44%

4.99%

5.47%

2.89%

3.48%

133.01%

101.74%

98.42%

49.08%

50.42%

22.19

17.42

16.55

13.01

15.70

62%

57%

64%

73%

73%

10.37%

10.51%

12.03%

14.33%

15.36%

18.46%

18.88%

19.76%

20.66%

23.35%

هزینه سود سپرده ها به کل هزینه ها

74%

74%

79%

81%

81%

سود تسهیالت به کل درآمدها

53%

56%

65%

73%

77%

1.31%

2.71%

6.98%

4.45%

4.26%

1.36%

1.21%

1.34%

1.93%

2.23%

سهم هزینه های پرسنلی از کل هزینه ها

7%

8%

6%

4%

4%

سهم هزینه مطالبات مشکوک الوصول از کل هزینه ها

7%

3%

4%

6%

7%

نسبت بازده دارایی ها
نسبت بازده سرمایه
نسبت کل سپرده ها به سرمایه -مرتبه
هزینه سود سپرده ها به سود دریافتی از محل تسهیالت و سپرده گذاری
هزینه سود سپرده ها به سپرده ها  -ریالی
سود دریافتی به تسهیالت  -ریالی

نسبت تسهیالت غیر جاری ()NPL
هزینه استهالک به کل هزینه ها

* افزایش نسبت کفایت سرمایه در سال  1398و  1399به دلیل انجام محاسبات طبق بخشنامه جدید شماره  98/۴36758مورخ  1398/12/17و کاهش
نسبت کفایت سرمایه در سال مالی  1397به دلیل انجام محاسبات طبق بخشنامه شماره  97/31۴3۴مورخ  1397/02/05بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
میباشد.
ارقام به میلیون ریال
1399

شرح
درآمد به ازای هر شعبه(بر اساس متوسط تعدادشعب)

2,937,105

1398

1397

1,347,604

1,048,193

1396
780,643

1395
700,981

سود خالص به ازای هر شعبه(بر اساس متوسط تعدادشعب)

1,039,169

524,101

387,715

153,379

139,079

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

20,805,609

10,559,947

7,020,604

4,880,177

4,329,779

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

14,626,878

7,166,692

5,608,137

4,211,156

3,659,870

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

87,675

48,869

44,575

34,599

30,072

19,006

16,488

6,798

5,966

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

621,063

382,943

298,557

216,296

185,745

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

436,623

259,891

238,490

186,644

157,006

نسبت سود خالص به تعداد کارکنان(بر اساس متوسط تعداد کارکنان) 31,020
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بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399

سپردهها
خالصه عملکرد بانک در حوزه جذب سپرده مشتریان در سالهای  1399و  1398به شرح جداول ذیل میباشد:
ارقام به میلیون ریال
گزارش تجهیز منابع ریالی و ارزی مشتریان
1398/12/29

1399/12/30

شرح

مبلغ سپرده
213,308,936
119,580,803
332,889,739

سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع

نسبت از کل

مبلغ سپرده

نسبت از کل

64%
36%
100%

105,645,292
68,593,828
174,239,120

61%
39%
100%

ارقام به میلیون ریال
گزارش تجهیز منابع ریالی مشتریان
1398/12/29

1399/12/30

شرح

نسبت از کل

مبلغ سپرده

تعداد سپرده

تعداد سپرده

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

58,030

65,251,818

31%

47,688

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه

9

37,587

0%

-

سپرده و گواهی سپرده عام یک ساله

4,332

103,964,997

49%

3,535

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله

230

258,705

0%

-

9,834

9,235

مبلغ سپرده
42,356,120

نسبت از کل
40%
0%

42,814,448

41%
0%

-

38,731,474

18%

17,163,401

16%

سپرده نقدی ضمانت نامه ها

4,548,838

2%

2,745,435

3%

پیش دریافت اعتبار اسنادی

6,627

0%

290,336

0%

508,890

0%

275,552

0%

سپرده قرض الحسنه جاری

سایر
جمع

72,435

213,308,936

100%

60,458

105,645,292

100%

ترکیب سپردههای ریالی بر اساس سپردههای بدون هزینه و هزینه بر

ارقام به میلیون ریال
گزارش تجهیز منابع ارزی مشتریان
1399/12/30
شرح

تعداد سپرده

1398/12/29
نسبت از کل

مبلغ سپرده

تعداد سپرده

مبلغ سپرده

نسبت از کل

25% 17,345,971

سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی

1,676

37,348,755

31%

1592

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ارزی

46

1,981,616

2%

52

49,601

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ارزی

303

382

71% 48,518,227

0%

77,361,272

65%

سپرده نقدی ارزی ضمانت نامه ها

331,968

0%

187,005

0%

پیش دریافت ارزی اعتبارات اسنادی

108,710

0%

79,244

0%

سایر
جمع

2,024

29

2,448,482

2%

119,580,803

100%

2,026

2,413,780

4%

68,593,828

100%

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399

ارقام به میلیون ریال

بررسی نوسانات هزینه سود پرداختی به سپرده های ریالی مشتریان بر اساس حجم و نرخ
1399/12/30

شرح

173,561,412

متوسط مانده سپرده ها  -روزانه

1398/12/29
80,030,487

10.37%

10.51%

هزینه سود سپرده های سرمایه گذاری

17,997,262

8,409,649

افزایش (کاهش) هزینه سود سپرده ها

9,587,613

1,375,560

افزایش (کاهش) سود پرداختی سپرده ها ناشی از حجم

9,830,100

2,592,690

درصد افزایش (کاهش) ناشی از حجم

102.5%

188.0%

افزایش (کاهش) سود پرداختی سپرده ها ناشی از نرخ

)(242,986

)(1,217,130

درصد افزایش (کاهش) ناشی از نرخ

)(2.5%

88.0%

نرخ موزون شده سود سپرده ها (پیش از کسر سپرده قانونی)

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 ریالی به مشتریان بر اساس حجم و نرخ
1399/12/30

1398/12/29

متوسط مانده تسهیالت اعطایی-روزانه

108,033,272

58,054,987

متوسط مانده تسهیالت اعطایی درآمد زا-روزانه

105,273,778

53,959,416

سود تسهیالت اعطایی به مشتریان

19,435,952

10,188,604

18.46%

18.88%

افزایش درآمد سود تسهیالت اعطایی

9,247,348

1,191,016

افزایش (کاهش) سود تسهیالت اعطایی ناشی از حجم

9,689,165

1,592,841

105%

134%

)(441,817

)(401,825

)(5%

)(34%

شرح

متوسط نرخ سود تسهیالت اعطایی درآمدزا

درصد افزایش (کاهش) ناشی از حجم
افزایش (کاهش) سود تسهیالت اعطایی ناشی از نرخ
درصد افزایش (کاهش) ناشی از نرخ

محیط حقوقی بانک
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت بانک عبارتند از:
 قانون پولی و بانکی کشور ،مصوب  1351/0۴/18و اصالحیههای بعدی. قانون عملیات بانکداری بدون ربا ،مصوب  ،1362/06/08اصالحیههای بعدی و آییننامههای اجرایی آن. قانون الحاق دو تبصره به ماده  15قانون اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ،مصوب .1376/11/29 قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی ،مصوب.1379/01/21 آییننامه نحوه تاسیس و اداره بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی مصوب .1393/11/0۴ -قانون تجارت مصوب  1311/02/13و اصالحیههای بعدی.
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-

قانون مالیاتهای مستقیم ،مصوب  1366/12/03و اصالحیههای بعدی.
قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب .138۴/09/01
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ،مصوب .1383/10/22
قانون کار و تامین اجتماعی.
قانون تجارت الکترونیک مصوب .1382/11/05
قانون صدور چک ،مصوب  1382/06/02و اصالحیههای بعدی آن.
آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا مصوب  1387/06/11و اصالحیههای بعدی آن.
قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی ،مصوب  1397/07/03و آییننامه اجرایی آن.
قانون اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،مصوب  1397/0۴/31و آییننامه اجرایی آن.
سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
قوانین بودجه ساالنه.
بخشنامهها و دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
آیین نامهها و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار.
دستورالعملهای مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی.
اساسنامه بانک خاورمیانه مصوب .1393/0۴/05
استانداردهای حسابداری ایران.
سایر قوانین مرتبط و جاری کشور.

اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته
کلیه معامالت م شمول ماده  129قانون تجارت مندرج در یاددا شتهای پیو ست صورتهای مالی ،مطابق با مقررات مربوطه ،به بازرس قانونی اعالم شده و کلیه
این معامالت در روال عادی فعالیت بانک صورت گرفته ا ست .هیأتمدیره از مجمع عمومی صاحبان سهام تقا ضا دارد کلیه معامالت مو ضوع ماده  129را مورد
تصویب قرار دهد.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی
در مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ  1399/0۴/25تقسیم سود برای هر سهم  200ریال تصویب شد و به شماره حسابهای معرفی شده از سوی سهامداران
واریز گردید ،همچنین مجمع عمومی فوقالعاده این بانک نیز در همان روز افزایش سرمایه از مبلغ ده هزار میلیارد ریال به مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال از محل
سود انباشته را تصویب نمود و سرمایه جدید در تاریخ  1399/06/19نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
عالوه بر موارد فوق ،تصمیمات و تکالیف ذیل نیز در مجمع عمومی عادی ساالنه تصویب گردید:
✓

بند  ۴گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی :با توجه به آن که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه کشور ،بانکها و مؤسسات اعتباری ملزم به رعایت
استاندارد های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در ارائه گزارشهای مالی میباشند ،مقرر شد هیأتمدیره نحوه تسعیر ماندههای
پولی ارزی بانک را با توجه به ضوابط ابالغی بانک مرکزی پیگیری و عمل نماید.
اقدامات انجام شده :با توجه به بخشنامه بانک مرکزی به شماره  00/37783مورخ  1۴00/2/11نرخ ارز برای سال 1399اعالم گردید و همچنین تأثیر

آن در صورت های مالی نیز اعمال شد.

31

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
برای سال مالی منتهی به  30اسفند 1399

✓

بند  6گزارش حسابرس مستقل و بارزس قانونی :مقرر شد پرونده های مالیاتی عملکرد بانک در مراجع ذی صالح تا حصول نتایج نهایی پیگیری شود.
اقدامات انجام شده :پرونده اعتراض بانک نسبت به نحوه صدور برگ تشخیص سال های  139۴الی  1398در هیأتهای رسیدگی درجریان است ،همچنین
موارد عمده اختالف نظر با سازمان امور مالیاتی از طریق مکاتبات بانک مرکزی با مقامات مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است.

✓

بند  1۴گزارش حسابرس مستقل و بارزس قانونی :مقرر شد صالحیت تخصصی ،امنیتی و عمومی مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از بانک
مرکزی پیگیری و اخذ گردد.
اقدامات انجام شده :به منظور تأیید صالحیت مسئول مبارزه با با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مراتب طی نامه به شماره  5۴-99/138به تاریخ
 1399/08/28به بانک مرکزی اعالم گردید لیکن تأیید صالحیت اشخاص مزبور تا کنون نهایی نشده است.

✓

با توجه به آگهی های مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره  ۴588و اطالعات به شماره  2726مورخ 1398/02/02در خصوص نحوه پرداخت
مابهتفاوت سود قطعی و علیالحساب متناسب با مانده و مدت هریک از سپردهها ،موضوع نحوه احتساب مابه تفاوت مطابق بخشنامه شماره 9۴/69383مورخ
 139۴/03/20بانک مرکزی با موضوع "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع(ریالی)" مطرح و مورد تصویب مجمع عمومی بانک قرار گرفت.
اقدامات انجام شده :از تاریخ  1399/05/22مابهتفاوت سود قطعی و علیالحساب متناسب با مانده و مدت هریک از سپردهها ،به طور کامل پرداخت شده
است.

پیشنهاد هیأتمدیره برای تقسیم سود
نظر به رعایت دستورالعملها و مقررات سازمان بورس در جهت تقسیم سود ،با در نظر گرفتن  10،000میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه در سال  ،1۴00پیشنهاد
هیأتمدیره بانک در خصوص تقسیم سود سال  1399مبلغ  200ریال به ازای هر سهم میباشد.
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