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پیام مدیر عامل
بــه حمــداهلل بانــک رفــاه کارگــران در ســال  1396بــه لطــف وجــود مدیــران و کارکنــان خــدوم ،پرتــاش و توانمنــد خود توانســت
بــا فایــق آمــدن بــر مســایل و چالــش هــا ،توفیقــات بســیار خوبی کســب کنــد و امیــدوار به آینــدهای روشــن و افقــی امیدبخــش برای
کســب افتخــارات روزافــزون گام بــردارد .مهمتریــن توفیــق بانــک رفــاه در ایــن ســال ،ســودآوری و کســب ســود واقعــی و عملیاتــی
بــود؛ موفقیتــی کــه در مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه بانــک بــر آن صحــه گذاشــته شــد و از ســوی ســهامداران مــورد تقدیــر واقــع
شد .
کســب موفقیتهــای بانــک در عرصــه بانکــداری بینالملــل از جملــه برقــراری روابــط کارگــزاری گســترده بــا بانکهــای معتبــر
خارجــی ،مشــارکت در طــرح هــای تأمیــن مالــی بیــن المللــی بلندمــدت بــه منظــور حمایــت از زیرســاختهای کشــور و مذاکــره بــا
کشــورهای خارجــی بــه منظــور توســعه شــبکه بیــن المللــی شــعب  ،تنهــا نمونــه هــای کوچکــی از موفقیــت بانک رفــاه کارگــران در
عرصــه بانکــداری بیــن الملــل بــوده اســت .همچنیــن کســب رتبــه برتــر در بیــن بانکهــای کشــور در ایــن حــوزه گواهی بــر توفیقات
بیــن المللــی بانــک رفاه اســت.
بانــک رفــاه بــا عنایــت خداونــد متعــال و بــا کوشــش و همــت مدیــران و کارکنــان متعهــد خــود در ایــن ســال در حــوزه بانکــداری
الکترونیــک و ارائــه خدمــات بانکــی مبتنــی بــر زیــر ســاختهای فنــاوری اطالعــات نیــز توفیقاتــی داشــته کــه از آن جملــه میتــوان
بــه دریافــت عنــوان محصــول نــوآور برتــر ســامانه ســمیم و نشــان برتــری تعامــات الکترونیــک در حــوزه  ITاشــاره کــرد کــه همگــی
بــرای ارائــه خدمــات روزآمــد بــه مشــتریان ارجمنــد بانــک رفــاه ایجــاد شــده اســت.
یکــی دیگــر از مهمتریــن دســتاوردهای بانــک در ســال  96کســب جایــگاه نهــم در بیــن  100شــرکت برتــر کشــور بــه انتخــاب
ســازمان مدیریــت صنعتــی و همچنیــن دریافــت عنــوان بانــک پیشــرو از ســوی ایــن نهــاد بــود .ایــن موفقیــت از منظــر ســودآوری و
فــروش در ســال گذشــته بــه بانــک اهــدا شــد کــه نشــاندهنده نقــش ارزشــمند و اثرگــذار بانــک در حوزههــای تخصصــی خــود
بــوده اســت.
در ســال  96بانــک رفــاه همراســتا بــا سیاســت هــای کالن کشــور و نظــام بانکــی و بــه منظــور حمایــت از بنیــان خانــواده و ارج
نهــادن بــه ســنت حســنه ازدواج ،در طــرح ضربتــی اعطــای تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج حضــور اثــر بخــش و فعــال داشــت و در
اجــرای هرچــه مطلــوب تــر ایــن طــرح از هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرد.
در همیــن ســال بانــک رفــاه بــا هــدف ارائــه خدمــات روزآمــد بانکــی و عینیــت بخشــیدن بــه شــعار مشــتری محــوری ،اقــدام بــه
تســریع گام هــای خــود در اســتقرار نظــام بانکــداری جامــع در قالــب افتتــاح شــعب بــا ســاختار ســوپر مارکــت مالــی بــا قابلیــت ارائــه
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خدمــات مختلــف مالــی و همچنیــن ایجــاد شــعب ویــژه بانکــداری اختصاصــی و شــرکتی نمود.
بانــک رفــاه عــاوه بــر ایفــای رســالت خــود در ارائــه خدمــات ارزشــمند بــه جامعــه معظــم بازنشســتگان و مســتمری بگیــران
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،در حــوزه حمایــت از طــرح هــای عمرانــی و زیــر ســاختی نیــز مشــارکت فعاالنهای داشــته و همــواره تالش
کــرده در تســریع حرکــت توســعه ای کشــور نقــش آفریــن باشــد.
حمایــت فعاالنــه از طــرح هــای زیــر ســاختی شــامل پــروژه دانــش بنیــان کیــش در حــوزه تولیــد تجهیــزات نویــن پزشــکی و
مشــارکت در اجــرای پــروژه نیــروگاه بــادی  61/2مگاواتــی طــارم ســفلی در اســتان قزویــن ،تأمیــن اعتبــار و اعطــای تســهیالت بــه
منظــور رونــق بخشــی بــه بنــگاه هــای کوچــک و زود بــازده از جملــه اقدامــات بانــک رفــاه در ایــن حــوزه بــوده اســت .معرفــی بانــک
رفــاه بــه عنــوان برنــد پیشــتاز در ســیزدهمین جشــنواره قهرمانــان صنعــت کشــور دیگــر موفقیــت بانــک در ســال  96بــود کــه
بیتردیــد حاصــل عملکــرد مثبــت تمامــی ارکان بانــک بــوده اســت.
ســال مالــی  ، 1396همچنیــن ســال خاطــره انگیــزی بــرای کارکنــان خــدوم ،متعهــد و متخصــص بانکــی در دو حــوزه علمــی و
ورزشــی بــود .بطوریکــه کارکنــان بانــک رفــاه در ســال  96در دو المپیــاد علمــی و ورزشــی نظــام بانکــی خوش درخشــیدند و با کســب
جایــگاه نخســت ،لیاقــت و شایســتگی هــای خــود را بــه اثبات رســاندند.
در ادامــه کســب توفیقــات بانــک در کارنامــه عملکــردی ســال  ،96حــوزه مســئولیت های اجتماعــی ،حــوزه ای درخشــان و همراه
بــا ارزش آفرینــی بانــک رفــاه بــوده اســت؛ اقدامــات اثرگــذار بانــک رفــاه در تمامــی حــوزه هــا بــه ویــژه حــوزه ســامت و در قالــب
حمایــت هــای مالــی ،اهــدای آمبوالنــس ،تجهیــز بیمارســتان هــا و مراکــز بهداشــت و درمــان نشــان از عــزم راســخ بانــک رفــاه بــه
عنــوان بانــک ســامت محــور ،در زمینــه بهبــود نظــام ســامت کشــور بــود .اقــدام ارزشــمند دیگــر بانــک در ایــن زمینــه حمایــت از
نظــام آمــوزش و پــرورش در قالــب احــداث مدرســه در مناطــق محــروم ،تجهیــز مــدارس مناطــق کــم برخــوردار و حمایــت از دانــش
آمــوزان بــی بضاعــت اســت.

بانــک رفــاه همچنیــن دوشــادوش ســایر نهادهــا در حمایــت از هممیهنــان آســیب دیــده زلزلــه اســتان کرمانشــاه نقــش آفرینــی
کــرد و ضمــن ارســال کمــک هــای غیــر نقــدی ،اقــدام بــه اختصــاص بودجــه چــاپ سررســید ســال  97بــه ایــن عزیــزان کــرد.
حمایــت اثــر بخــش و فعاالنــه بانــک از حــوزه هــای فرهنــگ و هنــر ،ورزش و ســینما دیگــر نقطه عطــف اقدامــات ارزشــمند بانک
در ســال  96و در زمینــه مســئولیت هــای اجتماعــی بــود .بانــک رفــاه همچنیــن مطابــق بــا اســتراتژی بانکــداری اجتماعــی ،حمایت از
تمامــی گــروه هــای جامعــه و ارائــه خدمــات متناســب بــا نیازهــای آنهــا را جــزو اهــداف اساســی خــود قــرار داده و در ایــن ســال بــا
حضــور در رویدادهــای مختلــف ،بــه ایــن اســتراتژی عینیت بخشــید.
بانــک رفــاه در ســال  96تمــام تــاش خــود را مصــروف داشــته تــا بــا بهــره گیــری از تمــام تــوان و ظرفیت خــود ،بهتریــن خدمات
را بــرای عمــوم مشــتریان فراهــم ســازد و در ســال پیــش رو بــه عنــوان یــک ســازمان یادگیرنــده ،بــه دنبال بهبود مســتمر خود اســت.
ایــن دیــدگاه در سراســر برنامــه هــای متعالــی بانــک در ســال  97نیــز جاری و ســاری اســت و تمامــی ارکان ایــن بانک اجتماعــی ،عزم
خــود را جــزم نمــوده تــا در ســال پیــش رو بــا خلــق ارزش برای مشــتریان ،اثرگــذاری فزاینده ای داشــته باشــند.
بــا آرزوی بهتریــن هــا بــرای تمامــی مــردم عزیــز کشــور ایــران ،مشــتریان و ذینفعــان ،امیدواریــم در ســال  97و ســالهای دیگــر
بانــک رفــاه هماننــد گذشــته درخشــان خــود ،منشــأ اثــرات خیــر در جامعــه باشــد و بیــش از پیــش بــرای جامعــه مفیــد واقــع شــود.
با احترام
محمدعلی سهمانی
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اعضای هیأت مدیره بانک رفاه کارگران

دکتر محمدعلی سهمانی
مدیرعامل

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
رئیس هیأت مدیره

فرشید فرخ نژاد
عضو هیأت مدیره

حسین رحمتی
عضو هیأت مدیره

نجات امینی
عضو هیأت مدیره
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ساختار سازمانی بانک
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺎﻟﯽ رﯾﺴﮏ

هیأت مدیره
مدیر ﻋﺎﻣل

ﻣﺸﺎوران

کمیته ها

اداره روابط عمومی

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﺮاﺳﺖ

اداره حوزه مدیریت

قائم مقام مدیرعامل

اداره حفاظت پرسنلی

اداره مبارزه با پولشویی

اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﯾﻤﻨﯽ

اداره حسابرسی داخلی

اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد

اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکت ها

اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ امور بانکی و شرکت های تابعه

هسته گزینش

معاون منابع انسانی
و سرمایه گذاری

معاون مالی
و پشتیبانی

معاون بانکداری
شرکتی و اختصاصی

اداره آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ

مدیر امور مالی

اداره بانکداری شرکتی

مدیر امور مناطق
تهران (ناحیه یک)

اداره ﺣﺴﺎﺑﺪاري

اداره بانکداری اختصاصی

مدیر امور ناحیه دو

اداره رﻓﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن

اداره ﺧﺰاﻧﻪ داري
اداره اﻣﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

معاون
اجرایی

مدیر امور ناحیه سه

اداره ﺣﺴﺎﺑﺪاري مدیریت و
اطالعات بانکی

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر نظارت

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮرﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

معاونت بازاریابی خرد

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

اداره بازرسی

اداره ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد روش ها

اداره ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ

اداره ریسک و تطبیق

اداره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

اداره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

اداره ﺗﺪارﮐﺎت
اداره ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻣﻼك

اداره ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻣﻼك

اداره ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

اداره امنیت زیرساخت و داده

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎري

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر حقوقی

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎري

اداره عملیات ارزی

اداره پیگیری و وصول مطالبات

اداره اﻋﺘﺒﺎرات و ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮ حﻫﺎ

اداره حقوقی

اداره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
اﻋﺘﺒﺎري و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮح ها

اداره خارجه
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اداره دعاوی
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واحدهای بانک رفاه
ترکیب واحدهای بانک رفاه در پایان سال مالی  1396بشرح جدول ذیل می باشد:
ترکیب واحدها

تعداد

شعب

1043

باجه

6

قسمت ارائه خدمات خاص

301

واحد خدمات ویژه

19

ادارات امور شعب

33

ادارات ستادی

36

مدیریت

12

شبکه شعب بانک رفاه کارکران

13
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تاریخچه بانک رفاه کارگران
در خـرداد مـاه سـال  1339در اجـراي تبصـره مـاده  39قانـون بودجـه سـال  1338كشـور و نيـز مـاده  38قانون سـازمان بيمههاي
اجتماعـي و بـه منظـور سـرمايهگذاري و بهرهبـرداري از وجـوه بيمـه كارگـران اوليـن مجمع مؤسـس بانـك رفاه كارگـران مركـب از وزراء
بازرگانـي ،كار و مديرعامـل سـازمان بيمههـاي اجتماعـي تشـكيل و بانـك با سـرمايه اوليـه چهارصد ميليون ريـال از محل وجوه سـازمان
مزبـور تاسـيس و در تاريـخ  1339/5/27تحـت شـماره  7453به صورت رسـمی به ثبت رسـيد و فعاليـت بانك با افتتاح شـعبه مركزي در
تهـران و شـعبه اصفهـان از ششـم فروردينماه سـال  1340آغاز شـد.
قانـون ملـي شـدن بانكهـا ،مصـوب خـرداد ماه سـال  1358شـوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به بانك تسـري يافـت و بانك
رفـاه كارگـران نيـز ملـي و سـرمايه آن ك ً
ال متعلـق بـه دولـت گرديد و متعاقـب آن طبق نامـه شـماره  /3285دش مـورخ  5/5/1372و نيز
چهـل و چهارميـن اجلاس مـورخ  1372/4/29شـورايعالي اداري مقـرر شـد ،بانـك رفـاه كارگـران با حفظ شـخصيت حقوقي و اسـتقالل
مالـي و اداري به سـازمان تاميناجتماعي وابسـته و براسـاس مصوبه مـورخ  1380/6/31مجمع عمومي فوقالعاده بانك ،شـخصيت حقوقي
بانـك رفـاه بـه (سـهامي عـام -غيردولتـي) تغيير يافت و اساسـنامه جديـد بانك در  72مـاده و  13تبصـره مورد تصويب قـرار گرفت.
بـا عنایـت بـه مقدمـه فـوق الذکـر ،بانـک رفـاه کارگـران دارای سـابقه ای بیـش از نیـم قـرن تجربـه در ارائه خدمـات مالی بـروز به
مشـتریان خـود از اقشـار مختلـف جامعـه بـوده و یـک بانـک تجـاری شـناخته شـده در سیسـتم بانکی اسـت که با بهـره منـدی از تعداد
 9879نیروی انسـانی و در اختیار داشـتن  1043شـعبه فعال در سراسـر کشـور از ابتدای تأسـیس تا کنون کوشـیده اسـت از طریق ارائه
مطلـوب انـواع خدمـات بانـک  ،رضایت عمـوم اقشـار جامعه را تأمیـن نماید.
نمای کلی بانک رفاه در پایان سال مالی 1396
تعداد نیروی انسانی

9879

تعداد شعب

1043

میزان کل منابع

 617.880.553.000.000ریال

میزان کل مصارف

 535.991.775.000.000ریال
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رسمایه و ترکیب سهامداران
بـا اسـتناد بـه مصوبـه مجمع عمومـي فوقالعـاده مـورخ  1389/12/21و مجوز شـماره  1838/20مورخ  1391/2/23سـازمان خصوصيسـازي و
مجـوز شـماره  180968/121مـورخ  10/3/1391سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و مجـوز شـماره  14157مـورخ  1391/1/26بانـك مركزي جمهوري
اسلامي ايران  ،شـخصيت حقوقي بانك به سـهامي عام تغيير يافت و اساسـنامه جديد مشـتمل بر  57ماده و  25تبصره به تصويب رسـيد و جايگزين
اساسـنامه پيشـين شـد .سـرمايه بانـك نيـز از  895ميليارد ريال بـه  4000ميليارد ريـال افزايش يافت .همچنيـن باعنايت به اجـراي آييننامه تجديد
ارزيابـي داراييهـا در سـال  1390و بـا توجـه به مجوز بانك مركزي سـرمايه بانـك از  4000ميليارد ريال بـه  10.324ميليارد ريال افزايـش يافت و در
تاريـخ  1391/7/30در اداره ثبـت شـركتها ثبت گرديد.
در سال  1392نيز سرمايه بانك از محل آورده نقدي سهامداران به ميزان  13,000ميليارد ريال طبق اعالميه شماره 139230400901029268
مورخ  1392/12/26اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تهران ثبت گرديده و به مبلغ  23,326ميليارد ريال افزايش يافت.
بـر ایـن اسـاس ،بانـک رفـاه کارگـران از تاریـخ یادشـده ،یک بانک “غیـر دولتـی” و متعلق (بصـورت  100درصد) به سـازمان تأمیـن اجتماعی و
شـرکتهای تابعـه محسـوب گردیـد .سـازمان تأمیـن اجتماعـی  ،بزرگترین نهـاد بیمه گـر اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران اسـت که بیـش از 40
میلیون نفر را از طریق شـبکه گسـترده بیمه ای پوشـش می دهد .شـرکت سـرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شسـتا) که از زیر مجموعه های سـازمان
مزبور می باشـد ،بزرگترین هلدینگ سـرمایه گذاری در کشـور بوده و  10درصد از بازار سـرمایه کشـور را حسـب ارزش به خود اختصاص داده اسـت.
در ایـن راسـتا ،بانـک رفـاه بـا بهـره منـدی از حمایت مالی سـازمان تأمیـن اجتماعی همواره تلاش می نماید تا نسـبت به ارائـه خدمات متمایز
بـه ذی نفعـان خـود و ارتقـاء درآمدهـای مترتب و افزایش سـهم بازار خود اقـدام نماید.
متعاقـب تصویـب از سـوی سـازمان خصوصـی سـازی ،شـخصیت حقوقی بانک رفاه به سـهامی عـام -غیر دولتـی و متعاقباً اساسـنامه بانک رفاه
تغییر و بانک رفاه کارگران با حفظ شـخصیت حقوقی و اسـتقالل مالی و اداری به سـازمان تأمین اجتماعی وابسـته شـد .در حال حاضر تنها سـهامدار
بانک رفاه سـازمان تأمین اجتماعی بعنوان بزرگترین بیمه گر اجتماعی کشـور و شـرکتهای تابعه آن می باشـد .جزئیات و اسـامی سـاختار سـهامداران
بانـک بشـرح جدول ذیل می باشـد.

جدول سهـامداران بانک رفـاه کـارگران

ردیف

سهامداران بانک رفاه کارگران

درصد سهام

1

سازمان تأمین اجتماعی

16/07 %

2

شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي

10 %

3

شرکت سرمایه گذاری صبا تامين

10 %

4

شرکت سرمايه گذاري صدرتامين

10 %

5

شرکت سرمايه گذاري مدیریت سيمان تامين

10 %

6

شرکت سرمايه گذاري عمران وحمل و نقل تامين

13/86 %

7

شرکت مديريت صنايع نوين تامين

10 %

8

شرکت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين

10 %

9

شرکت سرمايه گذاري هامون شمال

10 %

10

سهام ترجیحی کارکنان

0/07 %
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متعاقب خصوصی سازی و تصویب اساسنامه جدید بانک ،گسترش حجم و تنوع خدمات و محصوالت بانکی در دستور کار قرار گرفت و با هدف
ارتقاء پورتفوی بانک  ،هلدینگ بانک رفاه در زمینه های مختلف ساخت و ساز ،بازرگانی ،فناوری اطالعات و  ...تأسیس گردیدند که اسامی آن بشرح
جدول ذیل می باشد:
ردیف

شرکت های تابعه بانک

2

شرکت صرافی رفاه

3

شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس

4

شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس

5

شرکت خدمات گستر رفاه پردیس

6

شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس

7

شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

8

شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران(مپسا)

9

شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

1

مأموریت ،چشم انداز و ارزش های بانک
چشم انداز بانک
بانك رفاه در سال  1400نماد ارائه خدمات متمايز در بين بانكهاي كشور خواهد بود

مأموریت بانک
تالش مستمر در ارائه خدمات مالي روزآمد به جامعه

ارزشهای بانک رفاه کارگران
-----------------------------• حفــظ کرامــت انسانــی
-----------------------------• مشتــری مــداری
-----------------------------• نــوآوری و خالقیــت
-----------------------------• بهبــود مستمــر
------------------------------
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اهداف ،برنامهها و اسرتاتژیهای بانک در سال 1396
اهداف کالن:
• افزايش منابع کل با تاكيد بر افزايش منابع با سود صفر و منابع با هزينه ارزانتر؛
• مديريت منابع و مصارف با تاكيد بر حفظ حد بهينه مصارف؛
• کاهش ضريب و مانده مطالبات به ويژه مطالبات طبقه مشكوكالوصول؛
• افزايش درآمدهاي کارمزدي و غيرمشاع؛
• ارتقاء بازدهي حاصل از سرمايهگذاريهاي بانك؛
• کاهش هزينههاي فاقد ارزش افزوده؛
• توسعه و کارایی در شاخصهای حوزه بانکداری الکترونیک؛
• افزايش سرانه شاخصهاي کليدي عملکرد نسبت به تعداد پرسنل و تعداد شعب (ارتقاء اثربخشي و کارايي منابع انساني و مادي بانک)؛
• رشد سودآوری.
استراتژی اصلی:
مبدل شدن به يک سازمان مشتريمحور ()Customer Centric
استراتژیهای سطح کسب و کار:
• تامین مالی جمعی با رویکرد مشارکت واقعی و سرمایه گذاران و سرمایهپذیران در سود و زیان (از طریق انتشار انواع اوراق)؛
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• ارائه راهحلهای جامع به مشتریان از طریق رویکردهای نوین بانکداری شرکتی و اختصاصی در راستای افزایش درآمدهای کارمزدی بانک؛
• توسعه بانکداری اجتماعی و تأمین مالی خرد برای گروههای مولد اقتصادی در راستای کاهش فقر و نابرابری؛
• حضور منعطف در بازارهای هدف مناسب و امن برای سرمایه گذاری؛
• تمرکز بر توسعه و ترویج ارائه خدمات امن مبتنی بر گوشیهای هوشمند (به عنوان نقطه آغازین بهبود تصویر ذهنی مشتریان در زمینه خدمات
الکترونیکی بانک)؛
• اصالح ساختار سرمایهگذاریها و نیل به حداقل بازدهی سرمایهگذاریها حداقل متناسب با قیمت تمام شده پول؛
• باز طراحی سازمان با آرایه بندی مجدد نیروی انسانی (بر اساس تخصصها ،مهارتها و شایستگیها) ساختار و فرایندها؛
• طراحی خدمات متناسب با نیازهای مشتریان با رویکرد ایجاد وابستگی در آنها؛
• ایجاد پایگاه داده متمرکز به منظور دستیابی به دادههای صحیح و به موقع با هدف تصمیم سازی و تصمیمگیری اثربخش؛
• همسوسازی پرداخت های غیرمستمر مبتنی بر الگوهای ارزیابی عملکرد؛
• توسعه بانکداری بین الملل از طریق ارتقاء سطح کیفی روابط کارگزاری به بانک های کارگزار ،تأمین مالی بینالمللی و در صورت امکان ایجاد
واحدهای خارج از کشور.
شكل شماره ( :)1استراتژيهاي اصلي و كسب وكار بانك

توسعه بانکداری
اجتماعی و تامین مالی خرد
برای گروههای مولد اقتصادی در
راستای کاهش فقر و نابرابری
توسعه
بانکداری بین الملل
از طریق ارتقاء سطح کیفی
روابط کارگزاری به بانکهای تراز اول
دنیا ،توسعه تامین مالی بین المللی و
شبکه شعب خارجی بانک

تامین مالی جمعی با
رویکرد مشارکت واقعی
و سرمایه گذاران
و سرمایهپذیران
در سود و زیان

ارائه
راهحلهای جامع
به مشتریان از طریق
رویکردهای نوین بانکداری شرکتی
و اختصاصی در راستای افزایش
درآمدکارمزدی
اصالح
ساختار سرمایهگذاریها و نیل
به حداقل بازدهی سرمایهگذاریها
متناسب با قیمت تمام شده پول

مشتری
محوری

باز طراحی سازمان با
آرایه بندی مجدد نیروی انسانی،
ساختار و فرایندها

طراحی خدمات متناسب با
نیازهای مشتریان با رویکرد ایجاد
وابستگی در ایشان

حضور انعطاف پذیر
در بازارهای هدف جذاب
سرمایه گذاری

ایجاد پایگاه داده
متمرکز به منظور دستیابی
به داده های صحیح و به
موقع با هدف تصمیم سازی
و تصمیمگیری اثربخش
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تمرکز
بر توسعه و ترویج ارائه خدمات امن
مبتنی بر گوشیهای
هوشمند

همسوسازی
پرداختهای غیرمستمر
مبتنی بر الگوهای ارزیابی
عملکرد
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خروجي هاي مورد انتظار از اجراي استراتژيها:
• افزايش سودآوري
• تقویت برند
• ارتقاء بهره وري
• توسعه سهم بازار
• افزايش رضايت مشتري
اهم مولفهها و برنامههاي پيشبيني شده ،متناسب با استراتژيها:
• اصالح نسبت کفایت سرمایه بانک به سطح حداقل  ( 8%بر اساس ضوابط بازل  1و )2
• تنظیم صورتهای مالی بر اساس استاندارد  IFRSبر اساس الزام بانک مرکزی
• فراهم آوردن سازو کار الزم به منظور تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه ()venture Capital fund
• برگزاری رویدادهای نوآورانه ( )startup weekendدرجهت بهرهمندی از ایده های مطرح در حوزۀ Fin Tech
• فراهمآوردن ساز و کار الزم به منظور انتشار ترکیبی اوراق اختیار خرید و فروش تبعی ()call option & stock
• طراحی و اجرای مدل مدیریت استعدادها و جانشین پروری مشاغل مدیریتی
• طراحی و استقرار کامل سیستم ارتباط با مشتریان ()CRM
• افزایش درآمدهای کارمزدی بانک از محل اجرای بانکداری شرکتی و اختصاصی و سوپرمارکت های مالی
• اجرای پروژه راه اندازی انبار داده ()Data warehouse
• طراحی و اجرای بستههای اعتباری با اولویت قراردادن بازارهای هدف (در قالب مدل کسب و کار) مشتریان حقیقی تحت پوشش سازمان تأمین
اجتماعی و عموم مشتریان
• طراحی و استقرار نظام اعتبارسنجی مشتريان اختصاصی و شرکتی
• صدور اوراق مرابحه یا خرید دین جهت وصول مطالبات بانک از شستا و سازمان تامیناجتماعی
• اجرای نظام مدیریت پاداش مبتنی بر عملکرد واحدهای صف و ستاد
• ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ویرایش جدید استاندارد ISO 2015-9001
• توسعه حضور بانک در شبکههای اجتماعی در راستای بهکارگیری روشهای اثربخش و روزآمد تبلیغات
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افتخارات و جوایز بانک رفاه طی سال مالی 1396
• کســب رتبــه نهــم از بیــن  100شــرکت برتــر ایــران و دریافــت عنــوان شــرکت پیشـــرو برای دومیـــن ســال متوالــی در رتبــه بندی
شــرکت هــای برتــر ایــران
• انتخــاب ســامانه مدیریــت یکپارچــه مالــی (ســمیم) بانــک رفــاه بــه عنــوان محصــول نــوآور برتــر ایرانــی در دومیــن جشــنواره
ملــی نــوآوری محصــول برتــر ایرانی
• دریافــت لــوح تقدیــر و تندیــس نشــان برنــزی تعامــات الکترونیکــی در دومیــن دوره جشــنواره وب و کســب و کار در
بنــگاه هــای صنعتــی ،معدنــی و تجــاری
• انتخــاب تجربــه مدیریتــی بانــک رفــاه بــا عنــوان « ارتقــای بهــره وری واحدهــای بانــک» در طــرح بهینــه کاوی تجــارب
موفــق مدیریتــی در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان مــورد کاوی حــوزه اقتصــاد مقاومتــی
• حضور بانک در امضای قرارداد تامین مالی  8میلیارد یورویی اگزیم بانک کره جنوبی
• تقدیــر وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از دکتــر محمدعلــی ســهمانی مدیرعامــل بانــک بــه دلیــل حضــور فعــال در کارگــروه
ملــی تســهیل و رفــع موانــع تولیــد
• پیوستن بانک رفاه به جمع بانک های دارای فناوری NFC
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سهم بازار
سهم بازار ریال بانک رفاه:
براساس گزارش بانك مركزي میزان منابع ريالي و ارزي بانک رفاه كارگران در پایان سال  1396بالغ بر  611.337میلیارد ریال بوده است که بدین
ترتیب  3.7درصد از پورتفوی  16.464.055میلیارد ریالی کل منابع نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده است.
شايان ذكر است سهم بازار ريالي بانک رفاه كارگران در جمع  8.049.947میلیارد ریالی  6بانک تجاری بزرگ کشور (ملی ایران ،صادرات ایران،
ملت ،تجارت ،سپه و رفاه کارگران) در پایان سال  1396به میزان  7.6%بوده است.
سهم بازار ارز بانک رفاه:
بر اساس گزارش بانک مرکزی و با توجه به آخرین اطالعات موجود در سامانه سمتاک سهم درصد فعالیت های صورت گرفته در بازار ارزی شبکه
بانکی  ،بانک رفاه در پایان سال مالی  1396دارای  6/32درصد سهم از شبکه بانکی و رتبه  7بر اساس کل عملکرد ارزی برابر با  2.308/38میلیون
دالر می باشد.

بانکداری بین امللل و حوزه ارز
سال مالی  1396برای بخش ارزی بانک رفاه با کارنامه مطلوب و قابل قبولی به پایان رسید بطوریکه حجم عملکرد ارزی بانک در پایان سال
به رقمی در حدود  2/5میلیارد دالر در سوابق و سامانه ها ثبت گردید و منجر به کسب بازار ارزی  6/32درصدی در سیستم بانکی شد و بانک رفاه
را برای اولین بار در تاریخ خود در جایگاه هفتم برای کل عملکرد ارزی در شبکه بانکی قرار داد.
اتفاقات مهم و رویدادهای مهم سال مالی  1396بدون شک نتایج و دستاوردهای حاصل از توافقات صورت پذیرفته ،توسعه شبکه کارگزاری،
افزایش کانالهای پرداخت ،گسترش تعامالت بانک مرکزی ج.ا.ا .با بانکهای خارجی از یکسو و تالش بی وقفه همکاران بخش ارزی در صف و ستاد و
حمایت و رهنمون های مدیران عالی بانک می باشد .این مهم با برخورداری از خدمات کارگزاری حدود  150بانک کارگزار داخلی و خارجی و حدود
 60فقره حساب کارگزاری به اسعار مختلف و متنوع نزد کارگزاران مذکور حاصل گردید و دستاوردهای مطلوبی را برای این بانک رقم زد .در سایه
روابط کارگزاری ایجاد شده بعنوان شالوده و زیربنای بانکداری بین المللی و اتصال به شبکه جهانی سوئیفت و تداوم ارجاع معامالت بر روی کارگزاران
با بهره برداری از کانالهای تخصیص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،طیف خدمات وسیع و مطلوبی در حوزه بانکداری بین الملل و امور ارزی
به مشتریان محترم بانک ارائه گردید.

گزارش خالصه عملکرد ارزی سال  1396به تفکیک نوع فعالیت
بروات اسنادي

اعتبارات اسنادي

جمع کل

حواله هاي صادره ارزي

تعداد

مبلغ به دالر

تعداد

مبلغ به دالر

تعداد

مبلغ به دالر

تعداد

مبلغ به دالر

1395

1.589.007.207/95

429

181.376.805/25

3250

708.472.271/05

5074

2.478.856.284/25

در کلیه عملیات مرتبط با  trade financeبه ویژه در بخش اعتبارات اسنادی بعلت فراهم آمدن کانال های بیشتر پرداخت و
افزایش تعداد کارگزاران ،عملکرد سال  1396نسبت به سال گذشته دارای روند صعودی و افزایشی بوده است.
جمع ضمانتنامه های

جمع حواله های

ارزی (صادره و وارده)

وارده ارزی

تسهیالت ارزی
از محل صندوق توسعه ملی

ریفاینانس

از محل منابع بانک

تعداد

مبلغ به دالر

تعداد

مبلغ به دالر

تعداد

مبلغ به دالر

تعداد

مبلغ به دالر

تعداد

مبلغ به دالر

21

17.881.469/45

234

200.000.940/95

2

21.371.926

7

41.349.489

55

29.972.381/77
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جدول کارمزدها و درآمدهای ارزی در  12ماهه سال 1396
سرفصل

مبلغ به ریال

جمع سرفصل کارمزد دریافتی

817.796.512.759

جمع درآمدهای ارزی

1.918.361.942.558

نتیجه مبادالت ارزی

1.493.045.029.944

مجموع درآمدهای ارزی

3.411.406.972.502

متعاقب افزایش حجم عملکرد ارزی در کلیه زمینه ها ،نتیجتاً کارمزدهای ارزی در پایان سال  1396در مقایسه با سال گذشته رشد چشمگیری را
نشان می دهد و جدول فوق حاکی از کسب درآمد حدود  5/3میلیارد ریالی برای بانک رفاه در سال مالی  1396می باشد.
برخی از دستاوردها و اقدامات مهم بخش ارزی بانک در حوزه بانکداری بین الملل و عملیات ارزی در سال  1396عبارتند از:
• برقراری و حفظ روابط کارگزاری با  150بانک کارگزار و نگهداشت  60حساب کارگزاری
• پشتیبانی از  50شعبه ارزی متصل به سوئیفت و  64شعبه ارزی متصل به سپام
• انعقاد قرارداهای تأمین مالی کوتاه مدت (ریفاینانس) با بانکهای تجارت پاریس ،پرشیا بانک لندن ،ایران و اروپا آلمان
• انعقاد قراردادهای تأمین مالی میان/بلند مدت با بانکهای اگزیم کره جنوبی ،سیتیک تراست چین ،اوبر بانک اتریش
• انجام مذاکرات مقدماتی در خصوص طرح های فاینانس
• بروز رسانی سامانه های الکترونیکی ارزی مورد نیاز واحدها
• حذف فیزیکی اسناد مرکز به ارز
• توانمند سازی نیروهای ارزی از طریق برگزاری دوره های آموزشی
• پیگیری امور مرتبط با کارتهای هدیه ارزی
• بررسی و انجام مذاکرات الزم با مقامات و شرکتهای معتبر در زمینه امکان سرمایه گذاری خارج از کشور در قالب تأسیس شعبه یا خرید سهام
بانک های خارجی
• انعقاد قرارداد همکاری با بانکهای کارگزار جهت استفاده از خدمات کارگزاری
• همکاری با ادارات مبارزه با پولشویی و ریسک و تطبیق بمنظور هم راستا سازی با الزامات و استاندارهای بین المللی
• درج یادداشت های توضیحی در صورت های مالی بانک و تعامل با بخش مالی و حسابرسی بانک
• همکاری با اداره روابط عمومی بابت بروز رسانی سایت انگلیسی بانک
• پیگیری و هماهنگی بابت حضور نمایندگان بانک جهت حضور در دوره های آموزشی و تخصصی ارزی خارج از کشور
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منابع انسانی
منابع انسانی یک سازمان بعنوان با ارزش ترین دارایی آن سازمان و بویژه یک موسسه مالی تلقی می گردد و بدون شک موفقیت یک سازمان منوط
به رضایت کارکنان آن است .بر این اساس بمنظور بهره برداری صحیح از کارکنان و در راستای نیل به اهداف استراتژیک بانک  ،بحث و فرایند مدیریت
منابع انسانی در بانک رفاه بعنوان یکی از الزامات اجرایی با اهتمام و تالش مضاعفی در دستور کار بوده و پیگیری می گردد.

وضعیت توزیع منابع انسانی در بانک رفاه در پایان سال 1396

رسته شغلی

زن

مرد

جمع کل

بانکدار

1293

4156

5449

رده اجرایی -بانکی /اداری

1

87

88

رده اجرایی -خدمات

0

475

475

رده تخصصی

327

892

1219

رده مدیریتی

214

2434

2648

جمع کل

1835

8044

9879

آموزش
با توجه به حجم باالي اطالعات و رشد سريع شبکه هاي رايانه اي ،مدون شدن اطالعات ،ذخيره و پردازش آنها ،دسترسي به اطالعات و تسهیم
دانش از اهميت ويژه اي برخوردار است و تحقق این اهداف به توانایی کارکنان بستگی دارد که این امر در سایه آموزش مستمر منطبق با استراتژیهای
سازمانی میسر میگردد .آموزش و توسعه دانش نه تنها در ایجاد دانش و مهارت ویژه در کارکنان نقش بسزایی دارد ،بلکه باعث میشود رویکرد افراد
نسبت به پدیدهها و رخدادهای محیطی تغییر یابد .بر این اساس چنانچه جهتگیری فرآیند آموزش به سمت نگرش نظاممند و توجه به ضرورت
تغییرات و پیچیدگیهای مشاغل سازمانی و تلفیق آن با کارکردهای راهبردی ،به درستی و شایستگی برنامهریزی و اجرا شود؛ سبب بهرهوری کارکنان،
اصالح امور مدیریتی سازمان و اثربخشی اهداف سازمانی و حتی گشایش رویکردهای نوین در فرآیندها و فعالیتهای سازمان می گردد .
از اینرو در تمامی سازمانهای پیشرو واژه “ سازمان یادگیرنده “ از اهمیت شایانی برخوردار است .تغییر جهت از سازمان سنتی به سمت
سازمان یادگیرنده در حوزه اقتصاد و بازارهای مالی با توجه به جهانی شدن اقتصاد و پیچیدگیهای ناشی از تحوالت اجتماعی و فرهنگی جوامع
مختلف ،یک ضرورت و حتی اصل حیاتی در مسیر رشد و توسعه و حرکت به سمت تعالی می باشد .بدین سبب اداره آموزش و توسعه دانش به
منظور سرعتگرفتن فرآیند یادگیری کارکنان نسبت به تحوالت و تغییرات محیطی به ویژه در حوزه های بانکداری نوین و الکترونیکی  ،استراتژی
خود را “تبدیل بانک به سازمان یادگیرنده الکترونیکی” برگزیدهاست و در این راستا ضمن سرلوحه قراردادن سیاستهای کالن بانک ،سند چشم انداز
تحول و رهنمودهای مدیران عالی اقدام در سال  1396نسبت به برگزاری دورههای آموزشی اقدام نمودهاست.
اهم اقدامات اداره آموزش و توسعه دانش در سال 1396
سازمانهای کنونی برای ادامه حیات خود باید از ویژگیهای خاصی همچون مشتریمحوری ،انعطافپذیری باال ،شفافیت ،بهبود مستمر و ...
برخوردار باشند ،برای دستیابی به چنین ویژگیهایی باید مهمترین منبع و ابزار رقابتی خود یعنی نیروی انسانی را توانمند سازند .بر این اساس اقدامات
خاص و برنامههای آموزشی مختلفی در سال  1396برای کارکنان بانک برگزار گردیده است:
• بسته آموزشی کارکنان صف مبتنی بر شایستگیهای دانشی
• بسته آموزشی بانکداری جامع
• بسته آموزشی حرفهایگری مالی
• بسته آموزشی حرفهایگری ارزی
• بسته آموزشی توانمندسازی متخصصین ارزی
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• بسته آموزشی مبتنی بر شایستگیهای محوری بانک ویژه مدیران عملیاتی
• بسته توانمند سازی معاونان اداری و اعتباری مدیریت شعب
• بسته آموزشی توانمندسازی کارشناسان ادارات ستادی
• ارتقاء شایستگیهای مدیران
• نشستهای علمی و میزگرد آموزشی برای مدیران
• راه اندازی کانالهای آموزشی در شبکه های مجازی
• بهرهمندی از بسترهای نوین الکترونیکی ارتباطی در فرایند آموزش و استفاده از روش  V-classنیز جهت آموزش برخط ( )Onlineمخاطبان
در سراسر کشور
مدیریت دانش
در عصر اقتصاد دانشمحور ،دانش به عنوان مهمترین عامل رقابتی در حفظ جایگاه سازمانهای پیشرو محسوب میشود .با این وجود معموالً
سازمانها همواره در حال تولید و کسب دانش ،تجارب و درسآموختههای ارزشمند هستند ،اما تالشی منسجم برای جمعآوری ،تسهیم ،نگهداری
و بهروزآوری و استفاده مجدد از آنها نمیکنند و به همین جهت دچار دوبارهکاریها و تکرار خطاها و فراموشی میشوند .بر همین اساس به منظور
تبیین اهداف ،مسئولیتها و وظایف در هریک از فرایندهای مدیریت دانش جهت پیادهسازی ،پیشنویس دستورالعمل مدیریت دانش در دستور کار
قرار گرفت تا بواسطه تشکیل شبکه ای از خبرگان و ارتباط داشتن آنها با سایر همکاران و تسهیم تجارب و بهترین عملکردها  ،بستر رشد فردی و
رشد سازمانی فراهم گردد.
دوره های آموزشی برگزار شده به تفکیک شاخص های ذیل در سال مالی 1396
نوع دوره

تعداد دوره

نفر  -ساعت

نفر  -ساعت

تعداد دوره

نوع دوره

مدیریتی

217

مدیریتی

249.379

عمومی

65

عمومی

126.206

تخصصی

554

تخصصی

234.468

پایه

180

پایه

63.725

جمع کل

1016

جمع کل

673.778

از مجموع  1016دوره برگزار شده 524 ،دوره آموزشی بصورت حضوری ( با  155.672نفر/ساعت) و  492دوره آموزشی بصورت
غیر حضوری ( با  518.106نفر/ساعت) برگزار گردیده است.

گـزارش ساالنـه  -سـال 1396

26

فناوری اطالعات
در راستای اهداف استراتژیک بانک ،مدیریت فناوری اطالعات در بانک رفاه با نظارت بر ادارات پشتیبانی فناوری اطالعات ،توسعه فناوری
اطالعات و خدمات نوین می کوشد تا از طریق بررسی و ارزیابی پیشرفت های روز دنیا در زمینه فن آوری سخت افزاری ،نرم افزاری و متدولوژی های
اطالعاتی  ،نسبت به ارائه خدمات مطلوب و بروز در حوزه فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک به مشتریان محترم بانک اقدام نموده و خدمات
نوین را در سبد خدمات بانک فراهم آورد .در عین حال با تأکید بر نظام یکپارچه سیستمی در تالش است تا با ایجاد بسترها و زیرساخت های
مناسب  CORE BANKING ،یا بانکداری یکپارچه را در بانک رفاه پیاده سازی نماید .در این راستا از تجربیات و بهره مندی از متخصصیان ،مشاوران
و شرکتهای رایانه ای خارج از بانک و استفاده از خدمات مشاوره ای آنها و عنداللزوم انعقاد قراردادهای همکاری استفاده می گردد.
همچنین بر اساس سند راهبردی امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات بانک که به تائید مدیرعامل محترم و اعضای هیأت مدیره بانک رسید،
اداره امنیت زیرساخت و داده با هدف اجرای سیاستها و برنامه های بانک در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در سال  1396تشکیل شد .با عنایت
به شرح وظایف محوله ،این اداره مسئولیت هماهنگی ،راهبری  ،نظارت و پایش امور مربوط به امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات را بر عهده دارد.
با هدف تسهیل و گسترش ارائه خدمات بانکی روزآمد برای آحاد اقشار جامعه و خصوصاً جامعه بزرگ تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی،
کاهش هزینه های ارائه خدمات ،صرفه جویی در وقت و هزینه های دریافت خدمات بانکی و کمک به حفظ محیط زیست و در راستای سیاست های
اقتصاد مقاومتی ،بانک رفاه نسبت به توسعه زیرساختها ،ابزار و کانال های الکترونیکی خود به صورت متوازن و همه جانبه اقدام نموده است.

عملکرد آماری بانک در زمینه بانکداری الکرتونیک
عنوان

1394

1395

1396

تعداد پایانه های فروش

252.654

254.114

222.097

تعداد کارت های صادره

17.394.535

21.165.741

24.838.205

تعداد دستگاه های خودپرداز

2.653

2.989

3.233

تعداد پذیرندگان درگاه پرداخت اینترنتی

461

630

545

تعداد حساب های همراه

19.235.017

21.697.965

24.051.494

تعداد مشتری فعال اینترنت بانک

312.163

426.392

458.947

تعداد مشتری فعال موبایل بانک

298.249

532.999

759.949

اشاره به برخی آمار و ارقام مهم سال  96حوزه : IT
• تعداد  ATMمنصوب 3،233 :رشد  8درصدی نسبت به ابتدای سال.
• تعداد  POSمنصوب 222,097 :کاهش  5/12درصدی نسبت به ابتدای سال.
• تعداد کارت صادره 24,838,205 :رشد  17درصدی نسبت به ابتدای سال.
• سرانه تراکنش ماهانه هر  ATM:12,449و تحقق  109درصدی هدف در اسفند ماه سال .96
• تحقق  100درصدی هدف در نسبت کارمزدهای دریافتی به پرداختی شتابی.
• افزایش  39درصدی کارمزد دریافتی خدمات الکترونیکی در مقابل افزایش  2/4درصدی کارمزد پرداختی.
• سرانه منابع میانگین ماهانه متصل به هر ( POSپایانه فروشگاهی)  110 :میلیون ریال.
• سرانه زمان خارج از سرویس روزانه هر  : ATMروزانه  34دقیقه.
• تعداد مشتری فعال موبایل بانک 949,759 :رشد  42درصدی نسبت به ابتدای سال.
• رتبه بانک رفاه در پذیرندگی  POSدر شبکه بانکی :مبلغی 7 :تعداد تراکنشی7 :
• رتبه بانک رفاه در پذیرندگی  IPGدر شبکه بانکی :مبلغی 8 :تعداد تراکنشی8 :
• رتبه بانک رفاه در تعداد تراکنش شتابی در شبکه بانکی8 :
• رتبه بانک رفاه در تعدادکارت صادره فعال در شبکه بانکی7 :
• رتبه بانک رفاه در تعداد  ATMدر شبکه بانکی7 :
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بانكداری رشكتی
بانکداري شرکتي يکی از ارکان اصلي استراتژي کالن بانکداري جامع است با این هدف که تمرکز بر نيازهاي مشتريان شرکتي و خلق
راهحلهاي بانکي و مالي متناسب و پاسخگويي موثر و دقيق به آنها در اولويت قرار ميگيرد .بانکداري شرکتي ،تمرکز يک بانک در ارائه خدمات
اعتباري متناسب با نيازهاي مالي و بانکي يک شرکت ،تهيه بستههاي متنوع و خاص تامين مالي ،تسهيل تجارت بينالمللي براي کسب و کارهاي
داراي بازارهاي جهاني ،اعطاي خطوط اعتباري به شرکتها ،اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش ،کمک به مديريت مالي شرکتها ،ارايه انواع
خدمات مشاورهاي ،مديريت نقدينگي ،خدمات بانکداري الکترونيکي ،خدمات ارزي ،خدمات مديريت ريسک و  ...می باشد .از مهمترين اهداف بانک
رفاه نیز پيشرو بودن در ارائه خدمات بانکداری شرکتی از طريق تعامل نزديک با شرکتها ،درک ساختار مالی آنها و رفع نيازهای این مشتریان با
ارائه سبدی از ابزارهای تامين مالی ميباشد.
تعداد و میانگین منابع مشتریان بانکداری شرکتی
براساس شاخص میانگین حساب ،میانگین منابع مشتریان شرکتی بانک رفاه در اسفند ماه سال  1395در حدود  83000میلیارد ریال
بوده که این میزان در اسفند  1396با رشد بیش از  7/37درصدی به رقم  114348میلیارد ریال افزایش یافته است .کلیه مشتریان بانک با داشتن
حداقل یکی از شاخصهای ذیل در گروه بانکداری شرکتی قرار میگیرند:
 - 1قرار گرفتن در زمره  100شرکت برتر بر اساس اعالم سازمان مدیریت صنعتی کشور
 - 2میزان سرمایه ثبتی حداقل به میزان  100میلیارد ریال بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده
 - 3میزان فروش ساالنه حداقل به میزان  150میلیارد ریال بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده
 - 4داشتن حساب یا درخواست افتتاح هر گونه حساب جدید در بانک حداقل به میزان  150میلیارد ریال
 - 5اخذ تسهیالت حداقل به میزان  200میلیارد ریال از شبکه بانکی کشور و با داشتن نسبت مالکانه حداقل 25%
اگر شاخص های پنج گانه فوق مبنای مقایسه قرار گیرند ،در اسفند ماه  ،1395تعداد مشتریان شرکتی بانک رفاه  87شرکت بوده که این
میزان در اسفند  1396به  197شرکت رسیده است .لذا می توان گفت که تعداد مشتریان شرکتی نیز بیش از  126درصد رشد داشته است.
بررسی مقایسهای منابع و مصارف مشتریان بانکداری شرکتی با کل مشتریان بانک
بر اساس بررسی های صورت گرفته ،مجموع میانگین حسابهای مشتریان شرکتی ،در اسفند سال  1396بالغ بر  114348میلیارد ریال
بوده است .با توجه به کل منابع بانک رفاه در پایان اسفند  1396که حدود  597011میلیارد ریال گزارش شده ،می توان گفت که در این مقطع،
منابع مشتریان شرکتی حدود 19درصد از کل منابع بانک را تشکیل می دهد .از سوی دیگر ،کلیه مشتریان شرکتی ،تا انتهای اسفند ماه سال
 ،1396بالغ بر 161103میلیارد ریال ،تسهیالت دریافت کرده اند که این میزان تسهیالت معادل  30درصد از کل خالص مصارف بانک رفاه است.
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برخی از مهمترین فعالیت های اداره بانکداری شرکتی بر اساس نقشه راه بانک
• طراحی بسته خدمات متنوع
• تدوین شناسنامه خدمات بانکداری شرکتی
• تدوین شرح نیازمندی های سامانه یکپارچه اطالعات و ارتباط با مشتریان بانکداری شرکتی (سیام)
• تعریف حساب های معین برای مشتریان شرکتی
• سامانه رتبه بندی مشتریان
• باشگاه ویژه مشتریان شرکتی
• طراحی و استقرار سیستم ارتباط با مشتریان ( )CRMدرحوزه شعب و حوزه بانکداری اختصاصی و شرکتی
• طراحی مدل کسب و کار بانکداری شرکتی
• برنامه استراتژیک بازارمحور بانکداری شرکتی
• برنامه ریزی آموزشی پرسنل بانکداری شرکتی
• برگزاری گردهمایی مشتریان بانکداری شرکتی و اختصاصی
• تهیه کاتالوگ خدمات بانکداری شرکتی

بانکداری اختصاصی
اداره بانکداری اختصاصی بانک رفاه ،با هدف ارائه خدمات خاص به مشتریان ویژه بانک در سال  1395راه اندازی شد .این اداره با درک ارزش
مشتریان اختصاصی ،در پی ارائه خدماتی منحصر به فرد در حوزه مالی و بانکی به ایشان بوده و تالش مینماید تا عالوه بر انواع خدمات رایج بانکی
و بعضاً شخصی سازی خدمات متناسب با نیاز مشتریان ،خدماتی نظیر؛ خرید و فروش اوراق بهادار(خدمات بازار سرمایه) و مشاوره هاي تخصصی
مرتبط ،انواع بيمه و سایر ،طیف تازه ای از خدمات را با توجه به نیازهای جدید مشتریان ارائه نماید.
طبقه بندی مشتریان بانکداری اختصاصی
الف) مشتریان اختصاصی
این دسته از مشتریان ،اشخاص حقیقی ای هستند که در حال حاضر مشتری بانک بوده و یا جزء مشتریان هدف بانک می باشند و از شرایط
خاصی منجمله دارا بودن مجموع داراییهای بانکی ،بیش از  30میلیارد ریال ،نداشتن چک برگشتی در شبکه بانکی و یا نداشتن هرگونه مطالبات
معوق و مشکوک الوصول نزد بانک رفاه برخوردار می باشند.
ب) مشتریان اختصاصی بخش سالمت
کلیه پزشکان فوق تخصص ،متخصص ،جراحان متخصص ،دندانپزشکان ،دکترای علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی ،داروسازان ،پزشکان عمومی و
سایر رشتههای مرتبط با پزشکی ،فیزیوتراپیستها ،سونوگرافیستها ،اپتومتریستها ،پیراپزشکان و ...که در حال حاضر مشتری بانک بوده و یا جزء
مشتریان هدف بانک باشند و حائز شرایط خاص تعیینشده برای مشتریان اختصاصی بخش سالمت باشند.
ج) مشتریان افتخاری:
اساتید دانشگاه ها ،وکال ،حسابرسان رسمی ،شخصیتهای اقتصادی ،سیاسی ،علمی ،هنرمندان ،ورزشکاران و سایر افرادی که دارای پتانسیل
بانکی باالیی میباشند و همچنین 50پذیرنده برتر بانک که حداقل یک سال از تاریخ نصب دستگاه کارتخوان در محل کسب و کار آنها گذشته و
دارای بیشترین رسوب منابع و حداقل  500تراکنش موفق در هر ماه باشند ،در زمره مشتریان افتخاری بانک رفاه محسوب می گردند.
در راستای حرکت از “محصولمحوری” به “مشتریمحوری” ،ارائه خدمات مشاورهای به مشتریان اختصاصی در حوزه خدمات مالی غیربانکی و
اخذ نظرات و تعریف خدمات برمبنای نیاز ایشان در دستور کار اداره بانکداری اختصاصی قرار گرفته و دفاتری جهت تحقق این امر مهم در سطح

29

گـزارش ساالنـه  -سـال 1396

کشور در تهران و تعدادی از استانها تأسیس گردید.
متعاقباً با هدف تأمین رضایت حداکثری مشتریان اختصاصی و تحقق به موقع و شایسته نیازمندیهای ایشان ،بانک رفاه نسبت به تخصیص
نیروهای توانمند و دانشی خود با عنوان مدیر ارتباط ( )RMو مدیر حوزه ارتباط با مشتریان ( )SRMدر تهران و سایر استانهای منتخب اقدام نموده
است تا رعایت اخالق حرفه ای و تسلطی که بر اصول مذاکره و ارتباطات درون سازمانی از یکسو و اطالعات کاملی که در حوزه کلیه محصوالت و
خدمات بانکی و شرکت های تابعه آن از سوی دیگر دارند ،نسبت به بررسی دقیق و مرتفع نمودن نیاز مشتریان اختصاصی و تأمین خواستههای
ایشان اهتمام نمایند.
اداره بانکداری اختصاصی بانک رفاه با بهره گیری از تیم مشاوران متخصص و خبره و با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه مشتریان
خود ،آمادگی ارائه مشاوره و تعریف راهکارهای مطلوب برای ایجاد مشارکتی پایدار دارد .این مشاوره ها در حوزه های مختلف اعم از حقوقی ،بورسی،
ارزی ،بازرگانی ،تامین مالی و  ...از طریق کانال های ارتباطی مختلف قابل دریافت می باشد.
برخی از اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی اداره بانکداری اختصاصی بانک رفاه در سال  1396عبارتند از:
• ارائه خدمت انتقال وجه کارت به کارت از طریق اپلیکیشنهای موبایلی متقاضی راهاندازی خدمت همچون سکه ،آپ ،تاپ و . ...
• راهاندازی باشگاه مشتریان بانک جهت تقویت ارتباط با مشتریان
• بهره برداری کامل از سامانه دیده بان به منظور شناسایی و مدیریت منابع مشتریان ،همگام با استراتژی های کالن بانک در حوزه حفظ و
نگهداشت مشتریان ارزنده بانک
• طراحی سامانه پایشگر با هدف نظارت بر عملکرد پایانه های فروشگاهی بانک
• تهیه فرم اطالعات مشتریان بانکداری اختصاصی( :)CIFبه منظور دستیابی به اطالعات مشتریان درخصوص نیازهای حوزه مالی -اقتصادی و
نیز عالقه مندیهای شخصی تفریحی ،ورزشی و نحوه تعامالت با بانک
• آغاز اجرای پروژه مدیریت ارتباط با مشتریان ( )CRMدر بانک با هدف غایی وفادارسازی و رضایتمندی مشتریان
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مسئولیت های اجتامعی بانک در سال 1396
در دهه های اخیر و با گسترش روز افزون اثر گذاری سازمان های بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی اقتصاد ،جامعه و محیط
زیست ،مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمان ها  Corporate Social Responsibilityیا  CRSدر دنیای مدیریت ظهور پیدا کرده است.
 CRSبطور خالصه یعنی اینکه سازمان ها در قبال جامعه ای که در آن فعالیت می کنند مسئول هستند چرا که از منابع انسانی و طبیعی و
اقتصادی آن استفاده می کنند .مسئولیت اجتماعی مسیری است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها،
فرهنگ ،استراتژی ها ،ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند و در نتیجه فرایندها
و رویه های بهتری را درون سازمان جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند .با توجه به نقش اساسی و
مهم سهامــداران و ذی نفعان در یک بنگاه اقتصادی ،بانک رفاه نیز به این مهم توجه خاصی نشان داده و خود را در قبال جامعه ای که در آن
فعالیت می کند  ،مسئول دانسته و بر این اساس عملکرد و مسئولیت اجتماعی خود را نیز بطور جدی در نظر گرفته است.
برخی از مسئولیت های ایفا شده بانک رفاه در سال  1396عبارتند از:
• کمک به بهبود فضاهای آموزشي و مدارس،
• کمک به ساخت مدرسه در شهرستانهای محروم و دور افتاده،
• کمک به ستاد دیه کشور،
• كمك به بازسازي مساجد و اماکن مذهبی ،
• كمك به سازمان بهزيستي و كميته امداد،
• اهدای یک دستگاه آندوسونوگرافی به مرکز غربالگری سرطانی بیمارستان الزهرا در استان اصفهان،
• اهداء دو دستگاه دیالیز به مجتمع دارویی درمانی هالل،
• اهدای یک دستگاه آمبوالنس به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،
• مشارکت بانک رفاه در اجرای پروژه دانش بنیان  500میلیارد ریالی کیش،
• مشارکت اثربخش بانک رفاه در طرح پرداخت وام ازدواج و اعطای بیش از  85هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج،
• حمایت از اولین دوره مسابقات سایکل توریسم کشور،
• حمایت از پنجمین جشنواره نوشتار سینمایی،
• حمایت از یازدهمین جشنواره منتقدان و نویسندگان ایران،
• حمایت از کنفرانس بین المللی هپاتیت،
• حمایت از اولین دوره مسابقات قهرمانی ورزش های رزمی کارگران جهان،
• اختصاص هزینه چاپ سررسید سال  97به زلزله زدگان استان کرمانشاه،
• حمایت از دانش آموزان بی بضاعت در آغاز سال تحصیلی
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گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
بانک رفاه کارگران (سهامی عام)
گزارش نسبت به صورت های مالی
مقدمه
 - 1صورت های مالی تلفیقی گروه و بانک رفاه کارگران (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ  ۲۹اسفند  ۱۳۹۶و صورتهای سود و
زیان ،تغییرات در حقوق صاحبان سهام و جریان وجوه نقد و صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری بانک برای سال مالی منتهی به
تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی  ۱تا  ۶۷توسط این سازمان ،حسابرسی شده است.
مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورتهای مالی
 - 2مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ،با هیأت مدیره بانک است .این مسئولیت شامل طراحی،
اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتها ،عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب
یا اشتباه باشد.
مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی
 - 3مسئولیت این سازمان ،اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی
است .استانداردهای مزبور ایجاب می کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا
کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ،اطمینان معقول کسب شود .حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد
حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطالعات افشا شده در صورتهای مالی است .انتخاب روشهای حسابرسی ،به قضاوت حسابرس ،از جمله ارزیابی
خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ،بستگی دارد .برای ارزیابی این خطرها ،کنترلهای داخلی مربوط به
تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ،و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای
داخلی بانک ،بررسی می شود .حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای
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حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.
این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ،برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی ،کافی و مناسب است.
همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی ،موارد الزم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در قوانین
پولی و بانکی ،عملیات بانکی بدون ربا ،اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروط
 - 4طبق توافقنامه بانک با سازمان تأمین اجتماعی (در تاریخ  ،)1394/11/13تعداد ۱۳۱ر ۹نفر از کارکنان شاغل بانک از پوشش بیمه
صندوق بازنشستگی بانکها خارج و تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته اند .سازمان تأمین اجتماعی بابت تغییر وضعیت
افراد فوق و بدهی بانک بابت سایر کارکنان تحت پوشش (جمعاً به تعداد  9/789نفر) مبلغ  ۱۴/۹۶۷میلیارد ریال مطالبه نموده است .از
این بابت تاکنون صرفاً مبلغ  ۶/۸۷۵میلیارد ریال به صورت على الحساب پرداخت شده و مبلغ  ۲/۵۳۹میلیارد ریال نیز ذخیره در حسابها
منظور گردیده است .همچنین تعداد  ۳۴۵نفر از شاغلین و مستمری بگیران بازنشسته بانک در حال حاضر عضو صندوق بانکها می باشند
که طبق اطالعات دریافتی از صندوق بازنشستگی بانکها ،تعهدات بانک به صندوق در پایان سال  ۱۳۹۶از این بابت مبلغ  ۴۲۵میلیارد ریال
اعالم گردیده است .با توجه به مراتب فوق احتساب ذخیره بابت مبالغ پرداختی و کسری تعهدات ضروری است ،لیکن بدلیل فقدان اطالعات
کافی تعیین مبلغ دقیق آن در شرایط حاضر برای این سازمان امکانپذیر نیست.
 -5در سال مورد گزارش مبلغ ۲۱۸ر ۱۶میلیارد ریال تسهیالت غیردولتی استمهال و از طبقات غیرجاری به جاری منتقل و برهمین
اساس ذخیره اختصاصی اقساط استمهال شده نیز از حسابها برگشت شده است .همچنین بخشی از تسهیالت اعطایی به اشخاص وابسته
در سرفصل تسهیالت طبقه بندی نشده و بخش قابل توجهی از مبلغ  ۱۷/۳۰۶میلیاردریال مطالبات مشکوک الوصول که طی سنوات اخیر
و در قالب انواع عقود ،اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای حسن انجام تعهدات ،پرداخت شده شامل مبلغ  ۷۶۶۹۴میلیارد ریال (معادل ۴۵
درصد مطالبات مذکور مربوط به  ۱۵گروه شرکتهای دارای ذینفع واحد (حداقل با مانده  ۱۰۰میلیاردریال در هر گروه) می باشد .مضافاً
وثائق بخش دیگر از مطالبات به مبلغ ۵۲۵ر  ۵میلیارد ریال (حداقل مانده  ۱۰۰میلیارد ریال) مربوط به  ۲۶شرکت عمدتاً سفته و داراییهای
فاقد سهولت وصول بوده و اقدامات بانک جهت دریافت آنها به نتیجه موثری نرسیده است .شایان ذکر است مبالغ باال و سایر مطالبات در
موارد عمده شامل سود شناسایی شده بابت تسهیالت مشکوک الوصول به طرفیت درآمد می باشد که با توجه به محتمل نبودن ورود منافع
اقتصادی به بانک در آمد شناسایی شده حائز شرایط مندرج در استانداردهای حسابداری نمی باشد.
باتوجه به مطالب فوق ،تعدیل صورتهای مالی از بابت احتساب ذخیره اضافی و تعدیل سود شناسایی شده تسهیالت مشکوک الوصول
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ضروری است ،لیکن بدلیل نارسائی سیستمهای اطالعاتی و حجم انبوه معامالت ،تعیین مبلغ دقیق آن در شرایط حاضر برای این سازمان
میسر نمی باشد.
 - 6طبق استانداردهای حسابداری ،هر گونه مازاد بهای تمام شده ترکیب تجاری نسبت به سهم واحد تحصیل کننده از ارزش منصفانه
داراییها و بدهیها قابل تشخیص در تاریخ انجام معامله باید بعنوان سرقفلی شناسایی شود .لیکن ،تفاوت ناشی از بهای تمام شده سرمایه
گذاری در شرکت پتروشیمی امیرکبیر (خریداری شده در سال  )۱۳۹۴با ارزش اسمی سهام آن به مبلغ  ۱۴/۴۰۵میلیارد ریال بعنوان
سرقفلی شناسایی شده است (یادداشت توضیحی  ۲۲صورتهای مالی) .همچنین استهالک سرقفلی مزبور محاسبه و در صورتهای مالی
تلفیقی منظور نشده است.
 - 7طبق یادداشت توضیحی  1-26صورتهای مالی ،برای عملکرد سالهای  ۱۳۹۴الی  ۱۳۹۶بانک ذخیره در حسابها منظور نشده است،
لیکن طبق برگهای تشخیص صادره ،بابت عملکرد سالهای  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۵جمعاً مبلغ ۷۶۲ر ۹میلیارد ریال مالیات تعیین و مورد مطالبه
قرار گرفته است .همچنین از بابت مالیات موضوع بند پ ماده  ۱۷قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبلغ ۳/۷۳۱
میلیاردریال از طرف اداره امور مالیاتی مطالبه گردیده است .هرچند موارد فوق مورد اعتراض بانک واقع شده و موضوع به هیأت حل اختالف
مالیاتی ارجاع گردیده لیکن نتیجه آن تاکنون مشخص نشده است .با توجه به مراتب فوق و سوابق مالیاتی بانک احتساب ذخیره از بابت
موارد فوق ضروری است ،لیکن تعیین مبلغ بدهی بانک از این بابت منوط به رسیدگی و اظهارنظر اداره امور مالیاتی مربوط می باشد.
 - 8بانک در سال مورد گزارش به استناد مصوبه شماره  /9343-96م-ت  ۵۳۸۷۵هـ مورخ  22/5/1396هیأت وزیران مبنی بر محاسبه
سود دیرکرد بدهی دولت تا تاریخ سررسید به نرخ مندرج در قرارداد و از ابتدای سال  ۱۳۹۰با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال
طبق اعالم بانک مرکزی ،مبلغ ۱۷۴ر ۶میلیارد ریال (با آثار جاری و سنواتی به ترتیب به مبالغ ۶۰۱ر ۱میلیارد ریال و 573ر 4میلیارد ریال
به عنوان سود دیر کرد مطالبات از دولت محاسبه و در حسابها منظور نموده است .در این ارتباط منظور نمودن مبلغ  ۷۳در  ۴میلیارد ریال
از سود دیرکرد به سرفصل سود و زیان سنواتی برخالف استانداردهای حسابداری می باشد .اصالح صورتهای مالی از این بابت ضروری است.
 - 9طبق یادداشت توضیحی  2-23صورتهای مالی ،مانده اضافه برداشت بانکی حد اعتباری از بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه مبلغ
734ر 13میلیارد ریال و ذخیره منظور شده بابت سود و وجه التزام حسابهای مذکور ،مبلغ  2/397میلیارد ریال می باشد (یادداشت
توضیحی  1-27صورتهای مالی).
بدلیل عدم ارائه اطالعات مربوط به میانگین اضافه برداشت استفاده شده طی سال ،زمان شروع و تعلق وجه التزام مربوطه و نیز عدم
دریافت پاسخ تاییدیه درخواستی از آن بانک ،آثار مالی ناشی از ارائه مدارک و دریافت تاییدیه بر صورتهای مالی برای این سازمان مشخص
نمی باشد.
 - 10ارائه “صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری” و “صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام” به عنوان یکی از صورتهای مالی
اساسی و نیز نحوه ارایه صورت جریان وجوه نقد در سه طبقه فعالیت که براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران انجام
شده ،در استانداردهای حسابداری الزم االجرا پیش بینی نشده است.
اظهارنظر مشروط
 - 11به نظر این سازمان ،به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای  ۴الی  ۸و  ۱۰و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در
بند  ،۹صورتهای مالی یاد شده در باال ،وضعیت مالی گروه و بانک رفاه کارگران (سهامی عام) در تاریخ  ۲۹اسفند  ۱۳۹۶و عملکرد مالی
و جریان نقدی گروه و بانک را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ،از تمام جنبه های با اهمیت ،طبق استانداردهای حسابداری ،به نحو
مطلوب نشان میدهد.
تأکید بر مطلب خاص
 - 12اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد بندهای ذیل مشروط نشده است:
 - 1-12اطالعات مربوط به اهم ریسکهای موجود در صنعت بانکداری و تشریح وضعیت بانک از نظر ساختار و شیوههای مدیریت ریسک
و تحلیل آنها مندرج در یادداشت توضیحی  ۶۱صورتهای مالی ،در نبود استانداردهای مشخص تنها بر پایه تفسیر بانک از نحوه محاسبه آن
ریسکها ارائه شده است.
 - 2-12همانگونه که در یادداشت  2-2-8منعکس گردیده ،بانک در سال مالی قبل و سال مورد گزارش با اعالم موضوع به سازمان امور
مالیاتی طی نامه شماره  60/96/517863مورخ  1396/4/31به استناد ماده  ۱۹بخشنامه شماره  78/95/200مورخ  1395/11/4آن سازمان
موضوع ماده  ۱۴۹قانون مالیاتهای مستقیم ،در خصوص مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهالک دارائیهای استهالک پذیر،
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ساختمانهای خود را با نرخی کمتر از نرخهای مقرر (ساختمانهای بتنی و اسکلت فلزی را  ۵۰سال و سایر ساختمانها را ۳۰سال) مستهلک
نموده است .بدین ترتیب کاهش هزینه استهالک منجر به افزایش سود دوره بانک گردیده است.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی بانک رفاه کارگران (سهامی عام)
گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی
 - 13الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل رعایت نشده است:
 - 1-13مفاد ماده  ۸۹اصالحیه قانون تجارت و  ۱۰۵اساسنامه بانک در خصوص تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه در موعد مقرر در
اساسنامه جهت رسیدگی به ترازنامه و سود و زیان سال مالی قبل.
 - 2-13مفاد ماده  ۹۸اصالحيه قانون تجارت و ماده  ۴۳اساسنامه بانک در خصوص رعایت فاصله بین نشر دعوتنامه مجامع عمومی و
تاریخ تشکیل آن حداقل  ۱۰روز و حداکثر  ۴۰روزه.
 - 3-13مفاد ماده  ۱۰۱اصالحیه قانون تجارت و ماده  ۴۶اساسنامه در خصوص انتخاب رئیس هیات مدیره بعنوان رئیس مجمع در
صورت عدم پیش بینی ترتیب دیگر در اساسنامه.
 - 4-13مفاد ماده  ۱۰۶اصالحیه قانون تجارت در خصوص ارسال یک نسخه از صورتجلسات مجامع عمومی مورخ جهت ثبت به مرجع
ثبت شرکتها.
 - 5-13مفاد ماده  ۸۱اساسنامه بانک ،در خصوص ترکیب اعضای هیات عامل بانک (بودن سمت قائم مقامی و دو نفر از معاونین
مدیرعامل).
 - 6-13مفاد ماده  ۴۲اساسنامه بانک ،در خصوص دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه
کثیراالنتشار و پایگاه اطالع رسانی بانک.
 - 7-13مفاد مواد  ۱۱۵و  ۱۱۶اساسنامه بانک به ترتیب در خصوص احتساب اندوخته کفایت سرمایه و دعوت از مجمع عمومی فوق
العاده صاحبان سهام جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و یا انحالل بانک باتوجه به کاهش نسبت کفایت سرمایه به زیر ۵۰
درصد مقرر.
 - 14نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را هنگام تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود سهام به آثار مالی موارد مندرج در بندهای
این گزارش (خصوصاً بندهای  ۵ ،۴و  )۷جلب می نماید.
 - 15پیگیری های بانک جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ  ۱۶دی  ۱۳۹۶صاحبان سهام در خصوص موارد مطروحه
در بندهای  ۴الی  ۱۷ ،۱۶ ،۶و  ۲۶این گزارش و نیز موارد مشروحه ذیل ،تا تاریخ این گزارش ارائه نشده یا به نتیجه نهایی نرسیده است:
 - 1-15پیگیری حقوقی هیات مدیره بانک جهت تعداد  ۶۹۴قطعه زمین جمعاً به مساحت  ۷۱۹هزار متر مربع زمینهای متعلق به بانک
طبق استعالم های بعمل آمده از سازمان ثبت اسناد و امالک استان تهران و پیگیری اخذ  ۲۹سند امالک متعلق به بانک که فاقد سند
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مالکیت می باشد .همچنین تعیین تکلیف تعداد  ۱۱۵فقره از امالک تملیکی بانک به بهای تمام شده  ۱۴۸میلیاردریال که تحت تصرف
شرکتها و سایر اشخاص می باشد.
 - 2-15اقدام نسبت به اطالع رسانی جهت تحویل جوایز قرض الحسنه (تعداد  2/228قطعه سکه بهار آزادی مربوط به سنوات قبل از
طریق سایت اینترنتی.
 - 15 - 3تعیین تکلیف مبلغ  ۹۸۶میلیارد ریال مطالبات حاصل از تهاتر بخشی از مطالبات از دولت با وجوه اداره شده مصرف شده و
تسویه نشده از طریق انتقال سهام یا منافع حاصل از فروش آن موضوع تصویب نامه /۲۴۰۵۳۰ت  ۴۷۳۴۵مورخ  1390/12/07هیات وزیران
(یادداشت  ۱۲صورتهای مالی).
 - 4-15انجام تشریفات قانونی ثبت افزایش سرمایه در جریان بمبلغ  16/74میلیارد ریال علیرغم مصوبه مجمع عمومی فوق العاده.
 - 5-15چگونگی تسویه مبلغ  1/512میلیارد ریال مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و ارز آزاد که به استناد مصوبه مورخ  1393/11/11هیات
پنج نفره کارگروه ساماندهی مسائل ارزی توسط بانک مرکزی در اسفندماه  ۱۳۹۰از حسابهای بانک برداشت و تحت سرفصل طلب از بانک
مزبور در صورتهای مالی انعکاس یافته است.
 - 6-15انجام پیگیریهای الزم جهت مستثنی شدن بانک از سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی در خصوص در صد مالکیت تامین
اجتماعی در سهام بانک.
 - 16طبق یادداشت  3-7-61صورتهای مالی نسبت کفایت سرمایه بانک طبق الزامات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باید حداقل
 ۸درصد باشد .لیکن این نسبت در تاریخ ترازنامه معادل  59/2درصد می باشد که با لحاظ افزایش سرمایه در جریان ،ارتقاء خواهد یافت.
لیکن با در نظر گرفتن بندهای تعدیلی این گزارش ،این نسبت کمتر نیز خواهد شد.
 - 17توزیع اعتبارات در بخشهای اقتصادی نسبت به سهم تعیین شده در بسته سیاستی و نظارتی در سال ( ۱۳۹۶یادداشت توضيحي
 ۱-۸-۳-۶۱صورتهای مالی) عمدتاً در بخشهای صنعت ،مسکن ،کشاورزی و صادرات به ترتیب  ۱۶ ،۱۵ ،۱۴و  ۱۰درصد کمتر و در بخش
خدمات  ۵۶درصد بیشتر بوده است.
 - 18مانده مطالبات بانک از شرکت آینده سازان رفاه پردیس در ارتباط با واگذاری اقساطی امالک ،مستغالت و سهام شرکت تاپیکو
طی سالهای  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۳در تاریخ ترازنامه ،مبلغ ۴۸ر ۳۹میلیارد ریال (بابت اصل و سود فروش اقساطی سهام تاپیکو و افزایش سرمایه)
می باشد که علیرغم چندین مرحله تمدید و تعدیل اقساط  ۵ساله به  ۱۵ساله و نرخ  ۲۴درصد به  ۱۵درصد بخش قابل توجهی از مطالبات
فوق تا تاریخ این گزارش به حیطه وصول درنیامده است .با توجه به اینکه  ۱۰۰درصد سهام شرکت آینده سازان رفاه پردیس در تملک
مدیران و کارکنان بانک و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک به ترتیب  4/9درصد و  6/90درصد می باشد ،پیگیری مؤثری برای وصول
مطالبات مزبور صورت نپذیرفته است.
 - 19مانده سرفصل بدهکاران موقت شامل مبلغ  19/429میلیارد ریال ،تتمه بهای فروش  ۴۹۰میلیون سهم شرکت پاالیش نفت اصفهان
در سال  ۱۳۹۲به شرکت سرمایه گذاری صبا تامین می باشد (اصل ،فرع و جرائم به ترتیب مبلغ  10/060میلیارد ریال 4/205 ،میلیارد
ریال و  5/164میلیاردریال) که تا تاریخ تنظیم این گزارش به حیطه وصول در نیامده است (یادداشت توضیحی  1-1-17صورتهای مالی).
 - 20طی سال مورد گزارش مبلغ  1/43۰/000میلیارد ریال تسهیالت از شعبه وزارت کار به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردیده
است ،که این پرداخت بدون وجود خط اعتباری و حد مجاز تعریف شده توسط بانک مرکزی انجام پذیرفته است .خاطر نشان می سازد
عمده تسهیالت پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای گروه بعنوان سهامداران اصلی بانک ،تحت شرایط و روابط خاص في مابین
انجام پذیرفته است.
 - 21معامالت مندرج در یادداشت توضیحی  3-63صورتهای مالی ،به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده  ۱۲۹اصالحیه قانون تجارت
که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره بانک به اطالع این سازمان رسیده ،مورد بررسی قرار گرفته است .در مورد
معامالت مذکور ،مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذی نفع در رأی گیری رعایت شده است .به نظر
این سازمان ،معامالت مزبور براساس روابط خاص فی مابین بانک و اشخاص وابسته انجام شده است.
 - 22گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی بانک ،موضوع ماده  ۲۳۲اصالحیه قانون تجارت ،که به منظور تقدیم به مجمع
عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ،مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است .با توجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن
موارد مرتبط مندرج در این گزارش ،نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغايرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و
مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد ،جلب نشده است.
 - 23موارد عدم رعایت مفاد بخشنامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سال مالی مورد گزارش به شرح “پیوست” یک این
گزارش می باشد.
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گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس
 - 24صورت ریز محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در انطباق با مفاد بخشنامه
شماره  ۶۹۳۸۳/94مورخ  20/3/1394بانک مرکزی و اصالحات بعدی آن مورد رسیدگی قرار گرفته و در این رابطه به استثنای مبلغ ۶۷۲
میلیارد ریال مازاد پرداختی به سپرده گذاران ،مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد بخشنامه مذکور مالحظه نشده است.
 - 25طبق یادداشت  ۲۷صورتهای مالی ،براساس مفاد آئین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها ،حق
عضویت ساالنه بانک برابر با حداقل  ۲۵صدم درصد میانگین هفتگی تمامی حسابهای سپردهای سال قبل ،تا سقف تضمين صندوق تعیین
شده است .بانک سهم خود از حق عضویت سالهای  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴صندوق را مبلغ  ۴۰۳میلیارد ریال بصورت علی الحساب پرداخت نموده
و از بابت سهم سال مالی مورد گزارش نیز مبلغ  ۵۱۵میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور نموده است .کنترل فرآیند محاسبات و تعیین
حق عضویت سالهای  ۱۳۹۳لغایت  ۱۳۹۵مستلزم انجام حسابرسی خاص می باشد.
 - 26در اجرای ماده  33دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ،رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعملهای
اجرایی مرتبط ،در چارچوب چک لیستهای ابالغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ،توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته
است .علیرغم استقرار واحد مبارزه با پولشویی در سطح شبکه بانک انجام برخی از اقدامات مؤثر در این خصوص مفاد قانون مزبور و
دستورالعمل های قابل اجراء در سیستم بانکی بطور کامل اجرایی نشده است.
 ۲۹مرداد ۱۳۹۲
سازمان حسابرسی
نوروز داداش زاده
فریربز فرزاد فر
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بانک رفاه کارگران (سهامی عام)

صورتهای مالی تلفیقی گروه و رشکت اصلی (سال مالی منتهی به  29اسفند ماه )1396
در ایــن فصــل صورتهــاي مالــي تلفیقــی گــروه و بانــك رفــاه کارگــران (ســهامی عــام) مربــوط بــه ســال مالــي منتهــي بــه
 29اســفند مــاه  1396تقدیــم میشــود.
اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:
الف :صورت های مالی اساسی تلفیقی گروه:
		
• ترازنامه تلفیقی
		
• صورت سود و زیان تلفیقی
• صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
صورتهــای مالــي بــر اســاس اســتانداردهاي حســابداري و مقــررات بانــک مرکــزي تهيــه و در تاريــخ  1397/05/09بــه
تأييــد و امضــای اعضــای هيــأت مديــره بانــک رســيده اســت.
اعضای هیئت مدیره

سمت

موظف  /غیرموظف

محمد حسین مهدوی عادلی

رئیس هیأت مدیره

غیر موظف

محمد علی سهمانی

مدیر عامل و نایب
رئیس هیأت مدیره

موظف

فرشید فرخ نژاد

عضو هیأت مدیره

موظف

حسین رحمتی

عضو هیأت مدیره

موظف

نجات امینی

عضو هیأت مدیره

غیر موظف
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بانک رفـاه کارگـران (سهامی عام)
														
ترازنامـه تلفیقـی
														
در تاريـخ  29اسفنـد ماه 1396
(تجدید ارائه شده)
یادداشت

1396/12/29

1395/12/30

داراییها

ميليون ريال

ميليون ريال

موجودي نقد

10

27,164,984

12,313,157

مطالبات از بانک ها و ساير موسسات اعتباري

11

3,503,761

1,967,456

مطالبات از دولت

12

29,003,175

18,029,946

تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي

13

0

327,623

تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي

14

465,248,096

372,083,794

سرمایهگذاری در سهام و ساير اوراق بهادار

15

51,078,635

41,018,849

مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته

--

0

0

ساير حسابهاي دريافتني

17

77,401,682

64,032,761

داراییهاي ثابت مشهود

18

22,896,420

20,327,516

داراییهاي نا مشهود

19

390,547

348,951

سپرده قانونی

20

58,747,343

52,075,202

ساير داراییها

21

17,310,051

13,998,324

سرقفلی

22

14,958,201

14,773,593

767,702,895

611,297,172

تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادي

55-1

51,901,695

15,178,836

تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه هاي صادره

55-2

25,504,263

17,592,336

ساير تعهدات مشتریان

55-3

1,065,476

412,314

طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه

55-4

147,814

582,542

جمع داراییها

جمع بدهیها و حقوق

														
یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جداییناپذیر صورت های مالی است.
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(تجدید ارائه شده)
یادداشت

1396/12/29

1395/12/30

بدهيها و حقوق صاحبان سهام

ميليون ريال

ميليون ريال

بدهي به بانكها و ساير موسسات اعتباري

23

32,885,792

23,996,775

سپرده هاي مشتریان

24

149,017,518

117,466,362

سود سهام پرداختني

25

2,068,686

2,508,292

اوراق بدهی

--

0

0

ذخيره ماليات عملکرد

26

650,732

735,752

ذخاير و ساير بدهیها

27

28,287,952

29,061,987

ذخيره مزاياي پايان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان

28

8,858,327

5,265,423

جمع بدهیها قبل از حقوق صاحبان سپردههای سرمایهگذاری

--

221,769,009

179,034,591

حقوق صاحبان سپردههای سرمایهگذاری

29

496,167,829

389,422,039

جمع بدهیها

--

717,936,838

568,456,630

سرمايه

30

23,326,000

23,326,000

افزايش سرمايه در جريان

31

16,674,000

16,674,000

اندوخته صرف سهام

--

0

0

اندوخته قانوني

32

1,017,317

985,784

ساير اندوخته ها

33

13,870

13,870

مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها

--

0

0

تفاوت تسعیر ارز

--

0

0

سود (زیان) انباشته

--

3,613,284

()2,838,984

سهام خزانه

--

0

0

جمع حقوق صاحبان سهام (واحد اصلی)

--

44,644,470

38,160,671

سهم اقلیت

59

5,121,586

4,679,871

49,766,057

42,840,542

767,702,895

611,297,172

تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادي

55-1

51,901,695

15,178,836

تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره

55-2

25,504,263

17,592,336

ساير تعهدات بانک

55-3

1,065,476

412,314

وجوه اداره شده و موارد مشابه

55-4

147,814

582,542

بدهیها

حقوق صاحبان سهام

ق صاحبان سهام
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بانک رفاه کارگران (سهامی عام)
صورت سود و زيان تلفیقی
سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1396
یادداشت

شرح

درآمد تسهيالت اعطايي و سپرده گذاری و اوراق بدهی
هزينه سود سپرده ها

34

90,683,564

--

)(74,406,151

)(57,438,022

خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری
درآمد کارمزد

41

5,429,622

42

)(2,921,351

)(2,792,278

خالص درآمد کارمزد
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها
ساير درآمدهاي عملياتي
جمع درآمدهاي عملياتي
درآمد حاصل از ارائه خدمات شرکتها
خالص سایر درآمدها و هزینهها
بهای تمام شده و خدمات فروش رفته
هزينه هاي اداري و عمومي
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
هزينه هاي مالي
هزينه استهالک
سایر هزینهها
سود (زيان) قبل از ماليات بر درآمد

مالیات سالهای قبل
سود (زيان) خالص

35

6,701,644

43

2,305,742

326,392

--

0

0

9,007,386

4,626,803

49

102,191,335

82,569,600

44

1,705,773

1,267,567

50

)(94,361,750

)(74,597,791

45

)(23,327,929

)(18,235,829

46

)(3,510,703

)(2,318,796

47

)(2,985,169

)(1,643,152

48

)(2,019,556

)(1,905,705

51

0

)(630,265

5,485,070

3,381,982

26

)(615,315

)(637,635

--

)(280

0

سهم اقلیت
سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام واحد اصلی
سود هر سهم (ريال)

57

سود پایه هر سهم (ریال)
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2,508,271

574,206
4,300,411

ماليات بر درآمد
ماليات سال جاری

16,277,413

13,675,345
3,366,484

--

خالص سود (زيان) مبادالت و معامالت ارزي

ميليون ريال

ميليون ريال
71,113,367

--

هزينه کارمزد

سال 1396

سال 1395

4,869,475

2,744,347

)(2,580,807

)(2,149,238

2,288,667

595,109

98

26

بانک رفاه کارگران (سهامی عام)
صورت جريان وجوه نقد تلفیقی (سال مالی منتهی به  29اسفند ماه )1396
)تجدید ارائه شده(

1396

شرح

1395

ميليون ريال

ميليون ريال

فعالیت های عملیاتی
نقد دریافتی بابت:

سود و وجه التزام تسهیالت اعطایی
سود اوراق بدهی
کارمزد
سود سپرده گذاری
سود سرمایه گذاری ها
درآمد حاصل از ارائه خدمات شرکتها
سایر درآمدهای عملیاتی
سایر درآمدها

89,922,376

53,531,168

0

0

5,429,622

3,366,484

761,188

644,274

6,701,644

1,170,750

102,191,335

82,569,600

168

211

1,353,011

1,339,450

نقد پرداختی بابت:
()72,479,702

()55,644,249

سود سپرده ها
کارمزد

()2,921,351

()2,792,278

هزینه مالی

()2,985,169

()3,405,595

بهای تمام شده و خدمات فروش رفته

()94,361,750

()74,597,791

سایر هزینه های عملیاتی

()23,245,727

()666,203

مالیات بر درآمد

()700,615

()958,742

جریان ورود(خروج)وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی

9,665,030

4,557,080

جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی:
خالص افزایش (کاهش) در بدهی ها:
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

15,976,062

16,780,575

سپرده های مشتریان

31,551,156

19,983,347

0

0

حصه عملیاتی ذخایر و سایر بدهی ها

()2,346,041

13,647,285

حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

104,813,505

68,476,084

0

0

اوراق بدهی

سود پرداختنی به سپرده های مدت دار
خالص افزایش یا کاهش در دارایی ها:
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری

()1,536,305

1,025,727

اصل مطالبات از دولت

()6,465,636

()8,287,213

327,623

0

اصل تسهیالت و مطالبات از اشخاص غیر دولتی

()94,766,435

()97,173,132

سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

()10,244,394

()8,328,388

0

0

اصل تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته
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()13,368,921

()19,510,127

سایر حساب های دریافتنی
سپرده قانونی

()6,672,141

()7,543,935

حصه عملیاتی سایر دارایی ها

()3,311,728

()2,274,111

جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی
54

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي

13,956,746

()23,203,889

23,621,776

()18,646,809

فعاليتهاي سرمایهگذاری
()3,860,039

()3,036,881

وجوه پرداختي بابت تحصیل داراییهاي ثابت مشهود
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهاي ثابت مشهود

388,670

2,032,117

وجوه پرداختي بابت تحصیل داراییهاي نامشهود

()41,596

()25,825
368

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهاي نامشهود
0

0

3,794

0

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليتهاي سرمایهگذاری

()3,509,170

()1,030,222

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

20,112,606

()19,677,030

فعاليت هاي تأمين مالي
افزايش سرمايه نقدي

0

0

معامالت سهام خزانه

0

0

وجوه حاصل از صرف سهام

0

0

()439,606

()1,068,125

0

21,160,067

()7,087,044

0

سود سهام پرداختی
دریافت تسهيالت مالي
باز پرداخت اصل تسهيالت مالي
خالص جريان ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي

()7,526,650

20,091,942

خالص افزايش (کاهش) در وجه نقد

12,585,956

414,912

12,313,157

11,571,853

تاثیر تغییرات نرخ ارز

2,265,872

326,392

موجودی نقد در پايان سال

27,164,984

12,313,156

1,602,134

11,108,624

موجودي نقد در ابتداي سال

54

مبادالت غيرنقدي

مبادالتغيرنقدي

يادداشتهاي توضيحي همراه ،بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالي است.

نقــد دریافتــی بابــت اصــل ،ســود و وجــه التــزام تســهیالت اعطایــی صرفـاً شــامل واریزهــای نقــدی مســتقیم مشــتریان از ایــن بابــت مــی باشــد.
بدیهــی اســت ســایر روش هــای تســویه نظیــر تســویه از محــل اعطــای تســهیالت جدیــد یــا تملیــک و...کــه منجــر بــه واریــز مســتقیم نقــد از
ســوی مشــتری نباشــد در ردیــف مبــادالت غیــر نقــدی طبقــه بنــدی مــی گــردد.
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واحدهای تابعه مدیریت امور نظارت
حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
در دهه هاي اخير به علت توسعه محصوالت و خدمات مالي عرضه شده  ،پيچيده تر شدن ارتباطات مالي ،پيشرفت تكنولوژي و افزايش
سرعت جريان پولي در گستره جهان  ،روش هاي پولشويي بسيار مبتكرانه تر شده اند  .جایگاه و اهمیت نظام بانکی در شبکه بانکی بین المللی و
داخلی کشورها سبب گردید تا نگاه ویژه ای به این حوزه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معطوف گردد به نحوی که شناسایی
مشتری به عنوان اولین و اساسی ترین گام در مواجهه با مشتری از شکل سنتی و همیشگی شناخت مشتری ( )KYCو ( KYCCدر بانکداری
پیشرفته و بانک های مطرح در سطح بین المللی) خارج شده است  .این در حالی است که متعاقب ایجاد مرکز اطالعات مالی ( )FIUو ادارات
مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری گامهای موثری در زمینه های مختلف به ویژه تدوین سیاست های مبارزه با پولشویی ،شناسایی
مشتریان و رصد تراکنش ها و حساب های مشتریان برداشته شده و موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم احصاء و به  FIUگزارش
می گردد.
در همین راستا و به منظور رصد مکانیزه تراکنش ها و فعالیت های مشتریان در ارتباط با مباحث مبارزه با پولشویی  ،قواعد ده گانه ای از
سوی بانک مرکزی تدوین و اجرای آن در قالب نرم افزار مبارزه با پولشویی ( )AMLتکلیف گردید  .در ادامه برنامه های مبارزه با پولشویی و تامین
مالی تروریسم  ،بانک رفاه کارگران گامهای موثری در حوزه های مختلف ذیل برداشته است :
رصد تراکنش های مالی از طریق نرم افزار AML

از آنجا که در راستای اجرای نقشه راه و برنامه عمل شورای عالی مبارزه با پولشویی کشور  ،شناسایی کامل مشتریان ( )EDDیکی از الزامات
بوده  ،بر این اساس برای تمامی مشتریان  ،سطح فعالیت متناسب با فعالیت های مالی وی تعریف و رصد و پایش مکانیزه تراکنش های مالی
مشتریان بر اساس سطح فعالیت مشخص شده در دستور کار قرار گرفته است.
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تعیین سطح فعالیت مشتریان و شناسایی کامل مشتریان
شناسایی مشتریان و تعیین سطح فعالیت آنان یکی از موارد بسیار با اهمیت در قوانین و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی می باشد  .بطوریکه
دستورالعمل ویژه ای با عنوان دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری توسط هیات وزیران تصویب و توسط بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران به بانکها ابالغ شده است.
از آنجا که میزان سطح فعالیت مشتریان و مبالغ متناظر با هر سطح فعالیت به تفکیک هر مشتری به صورت ساالنه از سوی  FIUبه بانکها
اعالم می گردد و ادامه این روند در سالهای آتی جزء الینفک تعیین سطح فعالیت مشتریان و مالک گزارش گیریهای بعدی خواهد بود ،پس
از پیاده سازی میزان سطح فعالیت برای هر مشتری  ،اقدامات زیر در فرایند مکانیزه شدن اجرایی گردید:
الف  :پایش روزانه مجموع گردش حساب مشتریان و شناسایی تراکنش های باالتر از  10%سطح فعالیت اعالمی به نحوی که می بایست
گزارش مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری همان روز کاری به  FIUارسال گردد.
ب :بررسی روزانه مجموع گردش حساب مشتریان به نحوی که هر زمان مجموع گردش مالی مشتری به بیش از  2برابر سطح فعالیت اعالمی
برسد بالفاصله به  FIUگزارش گردد.
گزارش دهی و پاسخ دهی به استعالمهای ()FIU
این اداره وظیفه ارسال گزارشات  CTR ، STRو پاسخ دهی به استعالمهای الکترونیکی که از سوی واحد اطالعات مالی درخواست می شود را
بر عهده دارد که مشتمل بر گزارشات ذیل می باشد.
• گزارشات مشکوک به پولشویی ()STR
• گزارشات وجوه نقد بیش از سقف مقرر ()CTR
• پاسخ دهی به استعالمها از طریق استقرار سامانه جستجو گر (پایش) در اداره مبارزه با پولشویی به ترتیبی که در طول سال  1396تعداد
 936فقره استعالم از  FIUواصل و در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ مربوطه ارائه شده است .

آموزش واطالع رسانی
ضرورت آموزش روش هاي احتياطي براي بانك ها بسيار روشن و واضح بوده چرا كه عمليات پولشويي و تامین مالی تروریسم داراي تبعات
منفي بسياري در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي همچون بيثباتي نظام اقتصادي ،لطمه به فعاليتهاي بخش خصوصي و جلوگيري از رقابت
سالم ،بروز نتايج ناخواسته در نظام بانكي و باعث بدبيني و كاهش اعتماد مردم به بانكها و موسسات مالي مي گردد.
در همین راستا توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش های مستمر یکی از تکنیکهای موثر برای ارتقاء دانش و آگاهی کارکنان در پیشبرد
سالمت نظام مالی می باشد  .به نحوی که رشد سریع و پیوسته فناوریهای نوین بانکی ایجاب می نماید تا برنامه های آموزشی براساس
نیازسنجی و همخوان با سیاستهای کلی تدوین و به موقع اجرا شود .در این راستا آموزش همه جانبه همکاران در زمینه مبارزه با پولشویی و
تامین مالی تروریسم پیوسته مورد تاکید این اداره قرار داشته و دوره آموزشی مرتبط برای همکاران برگزار گردید به ترتیبی که تا کنون 2470
نفر از معاونان شعب و کاربران نقدی (دوره تخصصی) و  7128نفر از کلیه پرسنل صف و ستاد (دوره عمومی) مبارزه با پولشویی را گذرانده اند.
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همچنین ،از سال  1391تاکنون تعداد  337دوره آموزشی برای کارکنان این بانک برگزار گردیده است .در طول سال  96نیز  11دوره آموزشی
برگزار و تعداد  222نفر دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را طی نموده اند .از سوی دیگرسیاست های مبارزه با پولشویی و
دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در صفحه اصلی وب سایت بانک در بخش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جهت استفاده مخاطبین،
اعم از همکاران و مشتریان بارگزاری و به روز رسانی گردیده است.

صدور بخشنامه و اطالعیه های مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

در راستای اجرای بهینه قانون  ،آئین نامه و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم  ،بخشنامه های ابالغی بانک مرکزی ج.ا.ا
و واحد اطالعات مالی ( )FIUدر طول یکساله  1396تعداد  9فقره بخشنامه و اطالعیه در خصوص موضوعات مرتبط و در حیطه شرح وظایف
محوله صادر شده است .
ریسک و تطبیق
صنعت بانكداری در جايگاه مهمترين نهاد اقتصادی ،پولي و مالی كشور با چالشهای گوناگوني روبه رو است .افزایش رقابت میان بانکها،
تشدید سیاستهای انضباطی وکنترلی از سوی بانک مرکزی تقابل عوامل دروني و بيروني و انتظارات ذینفعان براي حال و آينده بانكهاي فعال
دركشور ريسكهايي را برای آنها پديد ميآورد بطوریکه بحث ریسک و مدیریت آن همواره مورد توجه بانکها قرارگرفته است .در این راستا بانک
رفاه نیز واحد ریسک خود را در سال  90در چارچوب دستورالعملهای بانک مرکزی تأسیس نموده است .اداره ریسک و تطبیق در نقش بازوی
اجرایی کمیته عالی ریسک و هیأت مدیره بانک با هدف رعایت الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا و فراهم کردن بستر الزم برای اجرای رهنمودهای کمیته
بین المللی بال تشکیل شده است تا به استقرار نظام مدیریت ریسک در بانک اقدام نموده و اصلیترین ریسکهای بانکی و مورد تاکید کمیته بال
را شناسایی و به کمیته عالی ریسک ،مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره گزارش نماید .این اداره مطابق با نمودار سازمانی بانک ،به عنوان یکی از
زیرمجموعههای مدیریت امور نظارت قرار گرفته است.
نظام مدیریت ریسک در بانک رفاه
نظام مدیریت ریسک در بانک رفاه بهعنوان زیر مجموعه ای از ساختار حاکمیت شرکتی بانک در برگیرنده اهداف و استراتژی؛ سطوح مختلف

سازمانی همچون هیأت مدیره ،کمیته عالی مدیریت ریسک ،مدیریت امور نظارت و اداره ریسک و تطبیق ،رابطین ریسک؛ فرایند مدیریت ریسک
و فرهنگ ریسک در نظر گرفته شده است.
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حوزه ریسک و تطبیق
 -1مدیریت ریسک اعتباری
مديريــت ريســك اعتبــاري بــه منظــور پایــش و کنتــرل مســتمر ریسـکهای مرتبــط بــر حــوزه اعتبــاری و ارائــه گــزارش ماهانــه بــه
هیــأتمدیــره بانــک و كميتــه عالــي ريســك ،نســبت بــه مدلســازی و محاســبه احتمــال نکــول تســهیالت ،نــرخ بازیافــت مطالبــات و
مطالعــه بــر روی ریســک پرتفــوی اعتبــاری بــا اســتفاده از اطالعــات اعتبــاری و صورتهــای مالــی اقــدام کــرده اســت.
اهم اقدامات انجامشده در اين حوزه عبارتند از:
 -1-1محاسبه نرخ بازیافت ( )Recovery Rateو زیان ناشی از نکول ()Loss Given Default
 -2-1بررسی کفایت وثایق در جهت مدیریت ریسک اعتباری
 -3-1زیان مورد انتظار بانک در بازههای زمانی متفاوت
 -4-1بررسی مطالبات در بازههای مختلف
 -5-1محاسبه نسبت وصولی به ایجادی مطالبات
 -2مدیریت ریسک نقدینگی
بــا توجــه بــه اینکــه ریســک نقدینگــی یکــی از چالشهــای صنعــت بانکــداری اســت بایــد تحــت شــرایط مختلــف و متنــوع اقتصــادی،
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مدیریــت شــود .از ای ـنرو بــه منظــور مدیریــت ریســک نقدینگــی بــه منظــور پایــش مســتمر وضعیــت نقدینگــی بانــک بــا اســتفاده از
روشهایــی نظیــر محاســبه شــکاف نقدینگــی حاصــل از عــدم انطبــاق سررســید منابــع و مصــارف ،پیشبینــی منابــع و مصــارف و ریســک
نــرخ بهــره ،بــا اســتفاده از اطالعــات ترازنامــهای اقــدام شــده اســت.
مهمترين اقدامات انجام شده در اين حوزه به شرح زير است:
 -1-2پیشبینی منابع و مصارف
 -2-2دیرش منابع و مصارف
 -3-2محاسبه ریسک نرخ بهره
 -4-2محاسبه نسبت تامین مالی پایدار خالص()NSFR
 -5-2مدیریت ریسک تمرکز
 -6-2محاسبه نسبت پوشش نقدینگی بر اساس رهنمودهای کمیته بازل ()LCR
-7-2ایجاد سامانه مدیریت ریسک نقدینگی
 -3مدیریت ریسک بازار
ریســک بــازار ،ناشــی از عــدم اطمینــان نســبت بــه دریافتیهــای مربــوط بــه پرتفــوی معامالتــی بانــک مــی باشــد کــه در نتیجــه
نوســانات شــرایط بــازار از قبیــل تغییــر قیمــت داراییهــا ،نــرخ بهــره و نوســانات بــازار و نقدینگــی بــازار بــه وجــود آمــده اســت ،از اینــرو
مدیریــت ریســک بــازار بــه منظــور پایــش مســتمر وضعیــت بــازار و تاثیــرات در بانــک بــا اســتفاده از روشهایــی ماننــد ارزش در معــرض
خطــر ،ریســک ســنجی ،شبیهســازی و تحلیــل تکنیــکال اقــدام نمــوده اســت.
مهمترين اقدامات این حوزه عبارتند از:
 -1-3بررسی و تحلیل متغیرهای کالن اقتصادی و روند احتمالی آن
 -2-3بررسی و محاسبه ارزش در معرض ریسک پورتفوی سهام
 -3-3بررسی و تحلیل پورتفوی ارزی بانک
 -4-3انجام آزمون بحران و تحلیل حساسیت
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 -5-3بررسی ریسکهای جهانی از منظر احتمال وقوع و شدت تأثیرات
 -6-3تهیه مجلد آیندهنما بصورت ماهانه بمنظور پایش ریسک های مرتبط بر بانک
 -4مدیریت ریسک تطبیق
ریســک تطبیــق بــه مفهــوم ریســک تحریــم هــای قانونــی یــا نظارتــی ،زیــان هــای مالــی و یــا آســیب هــای وارده بــر اعتبــار یــک بانک
در نتیجــه ناتوانــی آن در مطابقــت بــا قوانیــن و مقــررات  ،ضوابــط و اســتانداردهای مناســب اجرایــی مــیباشــد .در ایــن راســتا بــه منظــور
فراهــم نمــودن تمهیــدات الزم در رعایــت قوانیــن و مقــررات و همچنیــن جهــت پیشــگیری از مواجهــه بــا مخاطراتــی کــه بــه موجــب
آنهــا ممکــن اســت بانــک مشــمول جریمــه و مجازاتهــای قانونــی و یــا تنبیــه هــای نظارتــی شــود؛ بــه بررســی مطابقــت عملیــات بانــک
بــا فرآیندهــا ،بخشــنامههــا و دســتورالعملهای صــادره از ســوی بانــک مرکــزی و نهادهــای نظارتــی اقــدام نمــوده اســت .مســئول واحــد
تطبيــق بايــد بــه طــور مســتمر موضوعــات مهــم تطبيــق را بــه مديريــت ارشــد گــزارش نمايــد .ايــن گــزارشهــا بايــد مــواردي همچــون
ارزيابــي ريســک تطبيــق ،گزارشــدهي هرگونــه تغييــر وضعيــت آن ،بــا توجــه بــه معيارهــاي مربــوط ،مثــل شــاخصهــاي اجرايــي ،مــوارد
نقــض و يــا نارســاييهــا و اقدامــات اصالحــي پيشــنهادي را نیــز شــامل شــود.
اهم اقدامات در این حوزه عبارتند از:
 -4-1گزارش ریسک تطبیق بصورت ماهانه به هیأت مدیره بانک
 -4-2تشکیل کمیته ریسک تطبیق
 -4-3کمیسیون بخشنامهها بمنظور پایش مستمر مقررات داخلی بانک و انطباق آن با قوانین مراجع نظارتی
 -4 -4نرم افزار ریسک تطبیق بعنوان بانک اطالعاتی
 -5مدیریت ریسک عملیاتی
مدیریــت ریســک عملیاتــی در بانــک بــا هــدف شناســایی و ارزیابــی ریســکهای مرتبــط بــا فرآیندهــا و روشهــا منابعانســانی،
سیســتمهای داخلــی ،رویدادهــای بیرونــی و فنــاوری اطالعــات انجــام مــیپذیــرد .در فرآینــد مدیریــت ریســک عملیاتــی هــر یــک از
پرســنل بانــک مســئولیت شناســایی و گــزارشدهــی ریســکهــای عملیاتــی مربــوط بــه فعالیــتهــای مربــوط به خــود را بــر عهــده دارند.
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واحــد مدیریــت ریســک عهــده دار هماهنگــی و مدیریــت ریســک عملیاتــی کل بانــک بــوده اســت.
 -1-5محاسبه سرمایه الزم برای پوشش ریسک عملیاتی:
 -2-5بکارگیری روش حاالت خطا و تجزیه و تحلیل اثرات آن( )FMEAجهت شناسایی ریسک های عملیاتی
 -3-5محاسبه روند شاخص های سالمت بانکی از منظر شاخصهای ثبات مالی (کملز) و مقایسه آن با برخی از بانکها
نیــاز بــه شــاخصهایی بــرای نظــارت و کنتــرل دائمــی فعالیــتهــای بانــک در ســطح کالن بــرای سیاســتگــذاری آگاهانــه و بهنــگام
ضــرورت مییابــد .یکــی از مهمتریــن ایــن شــاخصها ،شــاخصهای کملــز اســت کــه بمنظــور ارائــه تصويــري از وضعيــت ســامت مالــی
بانکهــا ،شــاخصهای ريســك و عملكــرد كلــي آنهــا مطــرح شــده اســت .ایــن شــاخصها کــه بــه طــور فصلــی مــورد پایــش قــرار مــی گیرند
عبارتنــد از:
• كفايت سرمايه ()Capital Adequacy
• كيفيت دارايي ()Asset Quality
• شايستگي مديريت ()Management competence
• درآمد و سودآوري ()Earning and Profitability
• ريسك نقدينگي ()Liquidity risk exposure
• حساسيت ريسك بازار ()market risk Sensitivity
 -4-5ایجاد سامانه ثبت رخدادهای عملیاتی با هدف تسهیل فرآیند مدیریت ریسک
 -6فرهنگ سازی نظام مدیریت ریسک:
بــا توجــه بــه اینکــه علــت بخــش عمــدهاي از ريســكهای بانــک ناشــي از تصميمــات و اقدامــات نامناســب افــراد اســت كــه نتيجــه آن
منجــر بــه زيــان ميشــود ،از اینــرو حــوزه مدیریــت ریســک ،جــاری ســازی فرهنــگ مدیریــت ریســک را از طریــق آمــوزش کارکنــان،
اطــاع رســانی از طریــق ســامانههــای بانــک در دســتور کار خــود قــرار داده اســت کــه اهــم اقدامــات آن بشــرح ذیــل میباشــد:
 -6-1تعیین کدهای رفتاری و کرداری ریسک و تطبیق
در واقــع هــدف از اســتقرار ضوابــط و کدهــای رفتاری-کــرداری ریســک و تطبیــق ،نهادینــهکــردن فرهنــگ ریســک و اســتاندارد ســازی
رفتارهــای کارکنــان در کلیــه ســطوح ســازمانی ،بــا در نظــر گرفتــن صرفــه و صــاح بانــک مــیباشــد بــه نحــوی کــه بانــک بــه طــور موثــر
ریسـکهای مربوطــه را مدیریــت نمــوده ،زیــانهــا را بــه حداقــل برســاند و بــا جرائــم ،مجــازات و تنبیهــات قانونــی و نظارتــی مواجه نشــده
و بــه حســن شــهرت بانــک آســیب وارد نشــود و در نتیجــه ایجــاد اعتمــاد و رضایــت ذینفعــان نیــز حاصــل گــردد .بیانیــه و مولفــه هــای
کدهــای رفتاری-کــرداری ریســک و تطبیــق بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
-6-1کدهای رفتاری -کرداری ریسک و تطبیق بانک رفاه
بانــک رفــاه بــر پایــه اعتمــاد افــکار عمومــی و ذی نفعــان اســتوار اســت .ایــن اعتمــاد ناشــی از شــفافیت ،ســامت و فرهنــگ مدیریــت
ریســکی اســت کــه همــواره کارکنــان ،مدیــران و هیــأت مدیــره بانــک بــه آن معتقــد و پایبنــد هســتند .شــهرت بانــک دارایــی ارزشــمندی
اســت کــه کوچکتریــن خدش ـهای بــه آن ،بههیچوجــه ،حتــی بــه دلیــل کســب منافــع سرشــار بــرای بانــک قابــل قبــول نیســت .لــذا
مــا بــهعنــوان اعضــای خانــواده بــزرگ بانــک رفــاه بــرای حفــظ و صیانــت از وجهــه ،اعتبــار و شــهرت بانــک و ادای هرچــه بهتــر وظایــف
قانونــی و مســئولیتهای اجتماعــی بــا تکیــه بــر فرهنــگ ،باورهــا و ارزشهــای اساســی و در راســتای توســعه و بهبــود خدمــات در ســطح
ملــی و بینالمللــی ،خــود را ملــزم بهرعایــت مــوارد زیــر و نهادینهکــردن آن در اندیشــه و عمــل خــود میدانیــم:
 )1ما فرهنگ ريسك را در گفتار و رفتار و در كليه سطوح سازمان ترويج ميدهيم.
 )2ما شناسایی ،تحلیل و کنترل مستمر ریسک را از وظایف و مسئولیتهای کلیه کارکنان و سطوح مختلف سازمانی میدانیم.
 )3ما ریسک و بازده را بخش جدایی ناپذیر از فرآیند تصمیمگیری خود میدانیم.
 )4ما در چارچوب اشتها و حدود ریسک بانک عمل میکنیم و از حدود تعيين شده ريسك تخطی نمیکنیم.
 )5ما افراد ریسکپذیر را در چارچوب اشتهای ریسک مورد حمایت قرار میدهیم.
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 )6مــا پاســخگوي فعالیــت هــا و اقدامــات ناهمســو بــا ارزش هــاي محــوري و اشــتهاي ريســك بانــک هســتيم و مســئولیت آن را
میپذیریــم.
 )7مــا بــه منظــور مدیریــت بهینــه ریسـکها بــر ایجــاد خطــوط دفاعــی ســه گانــه تاکیــد میکنیــم و همــكاري بــا واحدهــاي كنتــرل
داخلــي و مدیریــت ریســک و تطبیــق را بــه عنــوان يــك ارزش تلقــي ميكنيــم.
 )8ما به طور نظاممند ميزان جاري شدن فرهنگ ريسك در بانك را پايش و ارزيابي ميكنيم.
ك ميگذاريم.
 )9ما ریسکهای موجود ،در حال ظهور و غیر منتظره را در سراسر سازمان به اشترا 
 )10مــا بــه شکســت هــا بــه عنــوان منبــع بالقــوه یادگیــری نــگاه میکنیــم و بــه طــور صادقانــه بــه افشــای وضعیــت ریســک بانــک از
طریــق کانالهــای ارتباطــی مجــاز اقــدام مینمائیــم.
 )11ما برنامههاي آموزشي را براي همه كاركنان براي توسعه شايستگيهاي مديريت ريسك فراهم ميكنيم.
 )12ما در طراحي جبران خدمات به پذيرش ريسك به عنوان يك عامل كليدي توجه ميكنيم.
 )13مــا آگاهــی از ریسـکهای کلیــدی و مدیریــت ریســک را بــه عنــوان یــک مهــارت مهــم تلقــي و آن را بــه عنــوان معيــار شايســتگي
ارتقــا بــه پسـتهاي عالــي در نظــر ميگيريــم.
 )14مــا حیطــه اختیــارات و مســئولیتهای هریــک از کارکنــان را بصورتــی تعییــن میکنیــم کــه مانــع از ایجــاد انگیــزه بــرای ســوء
اســتفاده از اختیــارات محولــه میشــود.
 )15مــا بــه منظــور جلوگیــری از ریســک شــهرت ،خــود را ملــزم بــه رعایــت تمامــی قوانیــن و مقــررات و اســتانداردهای ملــی و الزامــات
و اســتانداردهای بینالمللــی در چارچــوب حاکمیــت جمهــوری اســامی ایــران میدانیــم.
 )16مــا بطــور مســتمر آخریــن تحــوالت مربــوط بــه قوانیــن و مقــررات و اســتانداردها را پیگیــری میکنیــم و درصــورت هرگونــه ابهــام
موضــوع را از واحدهــای ذیربــط اســتعالم میکنیــم.
 )17مــا بــه وظایفــی کــه تحــت عنــوان بخشــنامهها و دســتورالعملهای داخلــی تدویــن میشــوند پایبنــد هســتیم و از تطبیــق
عملکردمــان بــا آنهــا بصــورت مــداوم اطمینــان حاصــل میکنیــم.
 )18ما به طور مستمر میزان رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای ملی و بینالمللی در بانک را پایش میکنیم.
 )19مــا بــه فرایندهایــی کــه بــرای تشــخیص هویــت و شناســایی کامــل مشــتریان در نظــر گرفتــه شــده ،توجــه میکنیــم و بــه آن
وفــادار هســتیم.
 )20مــا کلیــه اقدامــات الزم بــرای تشــخیص فعالیتهــای مشــکوک ،مــوارد پولشــویی و یــا تامیــن مالــی تروریســم را در طــول برقــراری
ارتباطــات تجــاری بــا هــر مشــتری انجــام میدهیــم.
 -6-2اطالع رسانی از طریق سامانه فراد
در راســتای آگاهــی بیشــتر همــکاران بانــک بــا مقولــه مدیریــت ریســک ،گزارشــات حــوزههــای مختلــف ریســک کــه بصــورت هفتگــی
یــا ماهانــه از قبیــل مجلــد آیندمــاه ،گــزارش بازارهــای مالــی و  ...در ســامانه داخلــی رواق قــرار داده میشــود .ضمن ـاً بــرای مطالعــه و
آشــنایی هرچــه بیشــتر همــکاران ،بخشــنامههــا و رهنمودهــای بانــک مرکــزی ج .ا .ا در حــوزه مدیریــت ریســک نیــز در ســامانه یادشــده
قــرار داده شــده اســت.
 -6-3برگزاری دوره های آموزشی
بــه منظــور افزایــش ســطح عمومــی دانــش مدیریــت ریســک ،اداره ریســک و تطبیــق بــا همــکاری اداره آموزش و توســعه دانش نســبت
بــه برگــزاری کالســهای آموزشــی در ســطوح مختلــف همــکاران صــف و ســتاد نمــوده اســت .ضمنـاً بــه منظــور آشــنایی کارکنان بــا مقوله
مدیریــت ریســک تطبیــق در بانــک ،افــراد منتخــب در حوزههــای مختلــف بانــک کــه در ارتبــاط بــا موضــوع ریســک تطبیــق در دوره
آموزشــی مربوطــه کــه توســط شــرکت خارجــی و همچنیــن توســط مؤسســات داخلــی از قبیــل موسســه عالــی بانکــداری بانــک مرکزی و
پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی برگــزار گردیــد حضــور پیــدا کــرده انــد .خالصه وضعیــت دوره هــای آموزشــی مدیریت ریســک
برگــزار شــده بــرای همــکاران در انــواع ســطوح شــغلی طــی ســالهای گذشــته بــه شــرح جــدول ذیــل ارائــه شــده اســت:
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 1-6-3دوره های داخلی:
سال

ساعات آموزشی

کل نفرات آموزش دیده

1392

128

8

1393

278

34

1394

4344

472

1395

11160

1395

1396

11305

492

مجموع

27215

2401

 1-6-3دوره های ریسک (تطبیق) خارجی:
سال

شرکت برگزار کننده

تعداد نفرات

تعداد ساعات /نفر

2018 -2016

Philip Sidney

28

32

2018

Osaco Financial
)(ICA certificate

3

48

 3-7تهیه گزارش توضیحی مدیریت ریسک در صورت های مالی بانک
در ارتبــاط بــا اجــرای کامــل اســتانداردهای بینالمللــی گزارشگــری مالــی  IFRSدر بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری و تدویــن کامــل
صورتهــای مالــی مطابــق بــا نمونــه ابالغــی بانــک مرکــزی ،بخــش مربــوط بــه ریســک صورتهــای مالــی میــاندورهای و پایــان دورهای
توســط ایــن اداره تکمیــل میشــود .در بخــش یادداشـتهای ریســک ،اهــم ریسـکهای موجــود در صنعــت بانکــداری ،وضعیــت بانــک
از نظــر ســاختار و شــیوههای مدیریــت ریســک و تحلیلهــای انجــام شــده درخصــوص تأثیــر هریــک از ریسـکها بــر اقــام صورتهــای
مالــی بانــک افشــا گردیــده اســت .ســاختار ایــن بخــش از گزارشــدهی بــا توجــه بــه مجموعــه رهنمودهــای مدیریــت ریســک صــادره از
کمیتــه بــال و اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی تنظیــم شــده اســت.
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حوزه حسابرسی داخلی
تاریخچه اداره حسابرسی
فعالیــت حسابرســی داخلــی بانــک از ســال  1388بــه موجــب بخشــنامه مــب 1172/مــورخ 313/ 1386/بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران تحــت عنــوان معاونــت حسابرســی داخلــی در ســاختار ســازمانی اداره بازرســی و حسابرســی بانــک ایجــاد گردیــد کــه پس
از آن در اواخــر ســال  1390از آن اداره منفــک و بــا عنــوان اداره حسابرســی و تحــت نظــارت مدیریــت بازرســی و حسابرســی تــا پایــان
ســال  1393بــه فعالیــت خــود ادامــه داده تــا ایــن کــه در اردیبهشــت مــاه ســال  94بــا توجــه بــه مباحــث مطروحــه درجلســات برگــزار
شــده مدیــران ارشــد بانــک بــا مســئولین اداره نظــارت بربانــک هــا و رئیــس بانــک مرکــزی درخصــوص رعایــت اصــول حاکمیــت شــرکتی
و الزامــات اجرایــی آن طــی اطالعیــه 59003/مــورخ 52/ 94/مقــرر گردیــد اداره حسابرســی زیــر نظــر مســتقیم مدیــر عامــل محتــرم بانک
و متعاقــب آن تحــت نظــارت مدیــر محتــرم امــور نظــارت فعالیــت نمایــد.
کمیته حسابرسی بانک
در اجــراي مفــاد نامــه شــماره مـب 1172 /مــورخ 313/ 86/بانــك مركــزي ج.ا.ا بــا عنــوان « رهنمودهايــي بــراي نظــام موثــر كنتــرل
داخلــي در موسســات اعتبــاري» ،تشــكيل كميتــه حسابرســي بــه عنــوان رکــن نظــام كنتــرل داخلــي در بانكهــا ،مــورد تاكيــد قــرار گرفت
كــه در ايــن میــان بــه اســتناد مصوبــه مــورخ 173/1390/هیئــت مديــره محتــرم بانــك ،تشــكيل كميتـ ه مذكــور و دســتورالعمل مربوطــه
تصويــب و اعضــای آن طــی ابالغیــه شــماره  439مــورخ 127/ 1395/معرفــی شــدند .لــذا بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع ،جلســات کمیته
از بــدو ایجــاد بــا جدیــت دنبــال و بــه صــورت مســتمر و ماهانــه تشــکیل مــی گــردد بــه نحــوی کــه تعــداد  49جلســه تــا کنــون برگــزار
گردیــده و ســهم ســال  1396تعــداد  16جلســه مــی باشــد.
حسابرسی جامع و موردی
در راســتای اجــرای وظایــف اداره حسابرســی داخلــی ،انجــام حسابرســی واحدهــای بانــک و شــرکت هــای تابعــه آن ،کنتــرل کلیــه
فرایندهــای واحدهــای مــورد حسابرســی ،تهیــه گــزارش تحلیلــی و ارائــه آن بــه مدیریــت ارشــد و ســایر مراجــع ذی صــاح در دســتور
کار مــی باشــد .لــذا ایــن اداره بــا هــدف افزایــش کارایــی و اثربخشــی واحدهــا بــه منظــور ایجــاد ارزش افــزوده و بهبــود عملکــرد بانــک،
برقــراری یــک رویکــرد نظــام منــد بــرای ارزیابــی و بهبــود اثربخشــی فرایندهــای مدیریــت ریســک  ،کنتــرل و نظــام راهبــری را ســرلوحه
فعالیــت هــای قــرار داده اســت.
نظارت بر اجرای ابالغیه های هیأت مدیره بانک
بــا عنایــت بــه اینکــه ابالغیــه هــای صــادره هیــأت مدیــره محتــرم بانــک بــر مبنــای پیشــنهادات واحدهــا در راســتای اجــرای بهینــه
امــور در کلیــه ســطوح مــی باشــد لــذا پایــش و نظــارت بــر اجــرای مطلــوب مصوبــات مذکــور ضروری بــوده کــه در ایــن راســتا  100درصد
ابالغیــه هــا بــه صــورت ماهانــه پایــش مــی گردنــد .شــایان ذکــر اســت تعــداد و فراوانــی ابالغیــه هــا بــر حســب واحدها طــی ســال 1396
تعــداد  1182ابالغیــه بــه شــرح نمــودار زیــر مــی باشــد:
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مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران
کمیتهفرهنگی
کمیته انضباطی کارکنان
مدیر امور نظارت
مشاور مدیرعامل در امور اجرایی
مشاور مدیرعامل و مدیرکل حراست
بانکداری شرکتی
مبارزه با پولشویی
امور خارجه
دعاوی
ریسک و تطبیق
هسته گزینش
توسعه و فناوری اطالعات

سایر
مشاور مدیرعامل در امور بانوان

شایان ذکر است موضوع برخی ابالغیه ها به فعالیت یک یا چند اداره مربوط می باشد

نظارت بر گزارش تسهیالت و تعدات اشخاص مرتبط
در راســتای رعایــت موضــوع مــاده  8فصــل ســوم آئیــن نامــه تســهیالت و تعهــدات اشــخاص مرتبــط بانــک مرکــزی ج.ا.ا
(موضــوع بخشــنامه شــماره 757 1/مــورخ 0704/ )96/مبنــی بــر ارســال اطالعــات تســهیالت اشــخاص مرتبــط ،ایــن اداره
نســبت بــه بررســی و نظــارت بــر امــور مذکــور بــه صــورت ماهانــه اقــدام و گــزارش مربوطــه را بــه هیــأت مدیــره محتــرم
بانــک تقدیــم مــی نمایــد .شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن راســتا اطالعــات اســفند مــاه ســال  1396طــی نامــه شــماره
24311597/ 60/مــورخ 13/ 1397/بــه مرجــع مذکــور ارســال شــده اســت.
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