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 افزایش سرمایهم ناشی از های سهامی عا بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت

 ها ها و لیزینگ بانک
 
 

 

 124-3228تلفن 

 

 41523شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
 

 4832/ 12/ 22ثبت شده در 
 
 

 

 :تذکر
و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمیناان از رااتات مراتراا واانونم و مصاوباا      ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس 

ها تاا   سازمان و شفافیت اطالااتم بوده و به منزلۀ تأتید مزاتا، تضمین سودآوری و تا توصیه و سفارشم در مورد شتکت
 . باشد های متتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمم طتح

 

  

 بهادار اوراق و بورس سازمان

 F-SP-38 :کد
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 بانک سینا

 یکهزار ریالی با نام /  سهام عادی/ میلیون 410111
 

 
ساهامم ااام، بات اسااس      بانک سینامنظور انتشار اطالااا متتبط با اتضۀ سهام در دست انتشار شتکت اتن بیانیه، به
، توساط ناشات   ها، اطالااا، اسناد و مدارکم که در متحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شاده مجمواۀ فتم

توانناد باه ب ار متباو  باه       منظور دستتسم به اطالااا مالم شتکت مام گذاران بهستماته. است تهیه و ارائه گتدتده
 www.sinabank.irرسانم شتکت در ساتت رسمم سازمان بورس و اوراق بهادار، تا به ساتت رسمم ناشات   اطالع

منتشت و به اموم ارائاه وواهاد   و اطالااا  اوتصاد یروزنامۀ دنیااز طتتق  بانک سیناهای شتکت آگهم. متاجعه نماتند
 .گتدتد

پذتتفته شده و  تابلوی فتام بورس اوراق بهادار تهتاندر  11/60/1830سهامم اام، در تارتخ  بانک سیناسهام شتکت 
 .گیتدمورد معامله وتار مم سیناو ، با نماد بانکها و موسساا ااتباریبندی در صنعت  با طبره
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 تشریح طرح افزایش سرمایه
 

 هدف از انجام افزایش سرمایه
 . باشدسهامم اام، از افزاتر ستماتۀ موضوع اتن بیانیۀ ثبت، به شتح زتت مم بانک سیناهدف شتکت 

به جهت اصالح ستماته پاته و نسبتهای مالم بانک از وبیل نسبت داراتم ها به حروق صاحبان سهام و ذی نفع بانک 
راستا بانک تصمیم بت افزاتر لذا در اتن . واحد و ساتت نسبتهای مورد انتظار بانک متکزی نیاز به افزاتر ستماته دارد

 تا سرف( میلیارد رتال 00666میلیارد رتال و متاحل دوم و سوم  40666متحله اول )ستماته در سه متحله 
موجب کاهر چشمگیت سهم بانک در بازار  ، اتن مهمانجام که در صورا ادم . میلیارد رتال نموده است  260666 

موجب از دست دادن مشتتتان و ترلیل سپتده ها و تسهیالا و در نتیجه پول و ستماته وواهد شد و از طتف دتگت 
 .منجت به کاهر درآمد و سود آوری اتن بانک وواهد گتدتد

 

 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن سرمایه
آورده رتال و مناابع تاأمین آن    میلیاردهای تاد شدۀ فوق  گذاری مورد نیاز جهت اجتای بتنامه مبلغ کل ستماته
 .میباشدو مطالباا حال شده سهام داران نردی از سوی 

 

 شتح
 در آوتتن بتآورد 

 (میلیون رتال) 1818سال 
 

 منابع

 406660666 و مطالباا حال شده  آورده نردیمتحله اول افزاتر ستماته از محل 

 006660666 و مطالباا حال شده آورده نردیمتحله دوم  افزاتر ستماته از محل 

 006660666 و مطالباا حال شده آورده نردیمتحله سوم افزاتر ستماته از محل 

 00111111 جمع منابع 

 مصارف
 1406660666 ااطای تسهیالا و توسعه فعالیتهای بانکم

 00111111 جمع مصارف
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 مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن
 260666رتال به مبلاغ   میلیارد 00666در نظت دارد ستماتۀ وود را از مبلغ  بانک سینابا توجه به بتنامۀ ارائه شده، شتکت 

 .افزاتر دهدبه شتح ذتل متحله طم سه و مطالباا حال شده آورده نردی سهامداران رتال، از محل  میلیارد
  1818میلیارد رتال در سال  40666متحله اول  -1

 1814میلیارد رتال در سال  00666وم متحله د -2

 1810میلیارد رتال در سال  00666متحله سوم  -8

 تشریح جزییات طرح
 .باشد جزتیاا طتح موضوع افزاتر ستماته پیشنهادی به شتح زتت مم

با توجه به رشد روز افزون صدور مجوز تأسیس بانکهای وصوصم و در نتیجه حضور پت رنگ روبا در سیستم بانکم و 
بازار پولم کشور که وارد محیطم شدتدآً روابتم گتدتده، فعالیت در اتن اتصه با وجود روبای فتاوان روز به روز مشکل 

همچنین اامال نتوهای تکسان از سوی بانک متکزی بتای تمام بانکها، بت پیچیدگم فتآتند روابت و حضور . شود تت مم
 . مستمت و مؤثت در بازار پول کشور افزوده است

با اوذ مجوز از بانک ( 22/12/32در تارتخ )سال است که ش صیت حرووم بانک سینا  0با اناتت به اتنکه نزدتک به 

متکزی جمهوری اسالمم اتتان، از مؤسسه به بانک تبدتل شده است، لذا در جهت همسان سازی وود با روبای بانکم 

مند گشته و با ارائه  مزاتای تبدتل شدن به بانک، بهته ستتعتت از باتست هت چه  باالوص در سطح بانکهای وصوصم، مم

ودماا متنوع بانکم به مشتتتان و توسعه کمم و کیفم ودماا بانک، در جهت حفظ و افزاتر سهم بازاری، وود اودام 

از اتن رو بتای دست تابم به اتن مهم و همچنین  بت آورده نمودن الزاماا و ضوابط و مرتراا بانک متکزی . شود

ای بوده تا از اتن طتتق ضمن رااتت  مهوری اسالمم اتتان و نیز ضوابط کمیته بال، ناگزتت از افزاتر منابع ستماتهج

از جمله رااتت حد فتدی ذتنفع واحد، حد تعهداا و تسهیالا کالن بانک، حد فتدی و جمعم )الزاماا بانک متکزی 

بت مانده کل تسهیالا پتداوتم به حساب ستماته پاته، تسهیالا و تعهداا اش اص متتبط، نسبت کفاتت ستماته، نس

، به ساوتار مالم و شاوصهای کاراتم و سودآوری مناسب، ...(نسبت داراتیهای ثابت غیت منرول به حساب ستماته بانک و

 .گذاران و صاحبان سهام، دست تافت در جهت افزاتر سطح ااتماد امومم مشتتتان و منافع سپتده

های  و افزاتر سپتده%( 26بطور متوسط ساالنه حدود )بینم استمتار رشد نردتنگم در سالهای آتنده با اناتت به پیر 

و بالطبع صتف اتن وجوه در فعالیت اصلم بانک ( مازاد بت افزاتر رشد نردتنگم% 16بطور متوسط ساالنه حدود )بانک 

ت کفاتت ستماته، نسبت مانده کل تسهیالا ، بتوم از شاوصهای امده فعالیت، از جمله نسب(تعنم در ب ر تسهیالا)

باشند، به تدرتج رو به کاهر وواهند گذاشت، لذا لزوم حفظ  ، که ضامن سالمت مالم بانک مم. . . به حساب ستماته و 

 میلیارد رتال به 00666از مبلغ )میلیارد رتال  140666ها، بانک را ناگزتت به افزاتر ستماته به میزان  و رااتت اتن نسبت

 .تامین وواهد شد و مطالباا حال شده نماتد که از محل آورده نردی سهامداران  مم( میلیارد رتال 260666مبلغ 
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 : اهداف و دالتل افزاتر ستماته مذکور، به شتح ذتل تبیین گتدتده است

 . حفظ و افزایش سهم بازاری بانک( 4

 . (فعالیت اصلی بانک)افزایش حجم اعطای تسهیالت( 2

جمعی تسهیالت اعطایی و تعهدات به ، و حد فردی  (ذینفع واحد) زایش سقف فردی تسهیالت و تعهداتاف( 8

 .اشخاص مرتبط

 .توسعه کمی و کیفی شعب(1

 .توسعه خدمات بانکی(5

 .اصالح ساختار مالی و متناسب بودن سرمایه با مجموع داراییها(2

 توسعه خدمات بانکی بین المللی( الف

و به ( ها، ااتباراا اسنادی و ساتت فعالیتهای ارزی ضمانتنامه)المللم  فعالیت در اتضه ارائه ودماا بانکم بیندر راستای  (الف

های وود اهداف بزرگم را در  المللم، بانک سینا در بتنامه های مشتتتان بزرگ و نیز فعالیت در اتصه بین منظور تأمین وواسته
تعدادی از شعب به ارائه ودماا ارزی و است دام پتسنل جدتد و آموزش بانکداری ارزی و اتن زمینه تتسیم نموده و با تجهیز 

المللم به کارکنان شعب، همچنین فعالیت در مناطق آزاد تجاری، درصدد است که به ستات در زمینه ارائه ودماا ارزی و  بین
های ارزی و گشاتر ااتباراا اسنادی و نیز  انتنامهاز طتتق توسعه و افزاتر حجم ضم( با گذر از تحتتمهای اویت)المللم  بین

ساتت فعالیتهای ارزی در اتن ب ر از فعالیتهای بانکم، نیز منشاء ارائه ودماا به مشتتتان فعلم و آتم وود باشد و از اتن طتتق 
المللم، توجه مؤسساا و  بینهای فوق در سطح  لذا فعالیت در زمینه. با اوذ کارمزد ودماا، درآمد غیت مشاع بانک را افزاتر دهد

بانکهای وارجم را به نسبت کفاتت ستماته و ساتت شاوصهای امده مندرج در مجمواه مرتراا کمیته بال، جلب نموده و موارد 
فوق تأثیت بسزاتم در افزاتر حجم داراتیهای موزون شده بت حسب رتسک داشته که منتج به ترلیل نسبت کفاتت ستماته وواهد 

ها که بانک سینا بتای تداوم فعالیتهای وود و حضور ملموس در بازار، ناگزتت از ارائه  رو به منظور فعالیت در اتن زمینه شد، از اتن
تا از آن طتتق نسبت به بهبود و حفظ نسبت کفاتت  و توسعه چنین ودماتم مم باشد، نیاز به تأمین مالم و افزاتر ستماته داشته

 .اودام نماتد ،(درصد 3حداول معادل )ستماته 
 توسعه خدمات نوین بانکی ( ب

باشد و ارائه و توسعه هت چه بیشتت ودماا نوتن و امتوزه ارائه ودماا بانکداری الکتتونیکم، از الزاماا و دغدغه های بانکها مم
در آورده و هم در هت زمان که  به ودمت آنها ،بانکداری الکتتونیکم، هم مم تواند بانک را در هت محل که مشتتتان اراده نماتند

 واهند مم توانند در محل کار، منزل و تا هت نرطه دتگتی، بدون لزوم به حضور فیزتکم در شعب بانک، در فتصت مناسب با ب
الذکت، نسبت بتداشت وجه، پتداوت اوسا  وامهای درتافتم و نرل و انتراالا وجوه بین  استفاده از تکم از ابزارهای نوتن فوق

مندی مشتتتان از چنین ودماا و امکاناتم، بصورا درتافت  کم وود، اودام نماتند و از اتن طتتق حاصل استفاده و بهتهبان
بانک سینا با . کارمزدهای بانکم، موجب افزاتر سطح درآمدهای غیت مشاع بانک و افزاتر منافع صاحبان سهام وواهد شد

های آتم بتای وتتد  نماتد که جهت تأمین مالم بتنامه د از اتن طتتق، اودام ممرتزی، به ستات نسبت به توسعه ودماا وو بتنامه
لذا بکارگیتی و توسعه اتن ودماا، اگت چه  ،و تجهیز نتم افزارها و س ت افزارهای مورد نیاز، احتیاج به افزاتر ستماته داشته

بت حسب رتسک را نیز افزاتر داده و موجب گتدد، ولم حجم داراتیهای موزون شده  موجب افزاتر درآمدهای غیت مشاع مم
توان به بهبود و حفظ اتن نسبت در حد  ، مم(با افزاتر ستماته) ولیل نسبت کفاتت ستماته وواهد شد که از طتتق تأمین مالم

 .استاندارد مورد وبول بانک متکزی، کمک نمود
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 بینی ساختار مالی آتی پیش
سال مالم آتم با فتض انجام و ادم انجام افزاتر ستماته  دوشتکت بتای  بینم تتازنامۀ تتازنامۀ سال اویت و پیر

 مبالغ به میلیون ریال                                                                                                   .باشد شتح زتت مم به

 

  

 شرح

  4882سال 
 (حسابرسی شده)

  4881سال   4888سال 

 انجام 

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

 انجام 

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

افزایش 

 سرمایه

 1030130 801030130 3360310 108360312 3660310 موجودی نرد

 2108310044 2108310044 1008060018 1008060018 1600280201 مطالباا از بانک متکزی

 8102110234 8102110234 2101420840 2101420840 2308110168 مؤسساا ااتباریها و  مطالباا از ساتت بانک

 11302380231 12200680231 3303110231 1203110231 0802680060 تسهیالا ااطاتم

 002400243 001620322 108080666 808260484 001600316 های درتافتنم ساتت حساب

 206660666 206660666 106660666 106660666 3200326 اوراق مشارکت

 204860003 204860003 104100846 202280600 000610263 ها گذاری ستماته

 803230666 803230666 801160666 801160666 206430426 های ثابت مشهود داراتم

 401360666 401360666 801160666 801160666 208030000 های نامشهود داراتم

 208120220 208120220 200180666 200180666 208110812 ها ساتت داراتم

 11301860232 26100120410 10200600400 10102210062 12201210128 ها جمع دارایی

 1200800628 1200800628 1204160114 1204160114 1202330684 ها و مؤسساا ااتباری بدهم به بانک

 1208630884 1208630884 003160200 003160200 004100021 های دتداری سپتده

 2810268 2810268 4310284 4310284 8000011 انداز وتض الحسنه و مشابه های پس سپتده

 10000660666 10000660666 12108060666 12108060666 3200640144 دار گذاری مدا های ستماته سپتده

 104010108 104010108 108060666 108060666 0400123 ها ساتت سپتده

 8280333 0200630 2100113 8330322 1680260 مالیاا پتداوتنم

 101330211 101330211 103140611 103140611 103680303 سود پتداوتنم به سپتده گذاران

 204180016 204230061 204210020 204210020 103230064 ها ذواتت و ساتت بدهم

 280262 280262 220162 220161 210641 سود سهام پتداوتنم

 0410666 0410666 4460666 4460666 8180223 ذویته مزاتای پاتان ودمت کارکنان

 13306080881 13302410080 14200840021 14200220021 11106160621 ها جمع بدهی

 006660666 1006660666 006660666 1606660666 006660666 ستماته

 200110806 202020024 201600003 201100810 102010016 اندووته وانونم

 208430633 800160260 101000202 206220082 401860842 سود انباشته

 1603020443 2108020336 1606210380 1401440623 1103310102 جمع حقوق صاحبان سهام

 11301860232 26100120410 10200600400 10102210062 12201210128 ها و حقوق صاحبان سهام جمع بدهی
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 تسهیالت اعطایی و سود تسهیالت اعطایی
 .باشد شتح زتت مم با فتض انجام و ادم انجام افزاتر ستماته بهبتای دو سال مالم آتم بینم جزئیاا سود و ماندۀ تسهیالا ااطاتم  پیر

 جمع سایر تسهیالت تسهیالت ارزی مشارکت مدنی مضاربه اجاره به شرط تملیک جعاله فروش اقساطی شرح

48
88

 

م 
عد

ض 
فر

با 

ش 
زای

 اف
ام

ج
ان

یه
ما

سر
 

 1201460666 100240108 100660666 3401210266 1060303 360121 201430240 8,818,204 مانده

 (104460666) (200122) (280241) (108680826) (20882) (10200) (88,230) (01,880) های آتم سود و کارمزد سال

 (200630211) (400101) (220066) (208210284)  (40202)  (20216)  (06,201) (18,216) ذویته مطالباا مشکوک الوصول

 3303110231 100080312 104040248 3604810610 1440204 220484 206040262 801030211 والص

 1001680306 802610200 1210066 1204820400 10013 40210 1480341 1300810 سود تسهیالا ااطاتم

م 
جا

 ان
ض

فر
با 

یه
ما

سر
ش 

زای
اف

 

 1206640666 100120128 100660666 3203060442 1020002 340023 202480224 804060021 مانده

 (100640666) (200821) (280241) (108020288) (2,488) (1,811) (84,233) (08,004) های آتم سود و کارمزد سال

 (200330211) (420831) (220066) (204020386)  (4,811) (2,801) (02,081) (10,061) ذویته مطالباا مشکوک الوصول

 1203110231 100280423 104040248 3406400821 1060226 360160 201400212 808160203 والص

 1000120661 808630221 1210066 1203210280 10043 40148 1430236 1110110 سود تسهیالا ااطاتم

48
81

 

م 
عد

ض 
فر

با 

ش 
زای

 اف
ام

ج
ان

یه
ما

سر
 

 12801260666 201000068 206660666 11201020202 2610148 1620128 203040823 404120030 مانده

 (101260666) (880001) (860133) (102820322) (8,110) (1,028) (44,836) (03,442) های آتم سود و کارمزد سال

 (802100211) (000021) (860666) (201810214)  (0,202) (2,322) (24,300) (110,406) ذویته مطالباا مشکوک الوصول

 11302380231 206200418 101810612 16204180220 1120226 1680423 202400618 402880231 والص

 2800000666 402610281 1460666 1302210008 20842 20620 2160280 2210014 سود تسهیالا ااطاتم

م 
جا

 ان
ض

فر
با 

یه
ما

سر
ش 

زای
اف

 

 18806040666 208210166 206660666 12600240482 2100221 1100626 806210102 402410612 مانده

 (2,6040666) (80,102) (860133) (1,3260226) (8,804) (1,366) (42,202) (28,004) های آتم سود و کارمزد سال

 (8,8100211) (01,326) (860666) (8,6100362) (0,004) (2,131) (21,634) (121,128) ذویته مطالباا مشکوک الوصول

 12200680231 202880108 101810612 11000620806 2620821 1110231 201020860 400080820 والص

 2001210483 006200818 1460666 1104210400 20068 20061 2200238 2160800 سود تسهیالا ااطاتم
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 مدت دار گذاری های سرمایه سپرده
 . باشد شتح زتت مم مالم آتم با فتض انجام و ادم انجام افزاتر ستماته به هایسالدو بینم آن بتای  سال اویت و پیرمدا دار گذاری  های ستماته مبلغ سپتده

 مبالغ به میلیون ریال   

 (حسابتسم شده) 1812سال  شتح
 1814سال  1818سال 

 انجام عدم انجام عدم

 202010023 202010023 1006660666 1006660666 4620221 سپتده های ستماته گذاری تکساله

 16202430610 16202430610 0006000666 0006000666 0208120013 سپتده های ستماته گذاری دوساله

 6 6 1060666 1060666 1100028 سپتده های ستماته گذاری سه ساله

 26،666 26،666 800666 800666 060288 سپتده های ستماته گذاری چهارساله

 2402220280 2402220280 1004660666 1004660666 2606220063 های ستماته گذاری پنج سالهسپتده 

 6 6 6 6 10336 گواهم سپتده وتژه ستماته گذاری اام

 1304410432 1304410432 2201660666 2201660666 1203120146 سپتده های ستماته گذاری کوتاه مدا 

 202300001 202300001 102660666 102660666 100430206 وتژهسپتده های ستماته گذاری کوتاه مدا 

 0660666 0660666 4660666 4660666 060128 سپتده های ستماته گذاری ارزی

 10000660666 10000660666 12108060666 12108060666 3200640144 جمع کل

 گذاری های سرمایه سود سپرده
 . باشد شتح زتت مم مالم آتم با فتض انجام و ادم انجام افزاتر ستماته بهدو سال بینم آن بتای  گذاری سال اویت و پیر های ستماته نتخ سود پتداوتم به سپتده

 مبالغ به میلیون رتال                                                                                                                                                
  4882سال  

 (حسابرسی شده ) 
 4881سال  4888سال 

 سود الم الحساب سپتده های ستماته گذاری
 انجام ادم انجام ادم  

 102310228 102310228 108260666 108260666 1180428 تکساله

 1301460211 1301460211 108660666 108660666 200010000 دوساله

 6 6 860666 860666 280441 سه ساله

 80043 80043 140666 140666 180441 چهار ساله

 402130836 402130836 403240066 403240066 008240202 پنج ساله

 6 6 360666 360666 1600826 گواهم سپتده

 802280210 802280210 400660666 400660666 200010631 کوتاه مدا روز شمار

 4140218 4140218 8660666 8660666 340403 کوتاه مدا وتژه

 1006240666 2600130066 2600130066 2200660666 2200660666 
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 تعداد شعب
سال مالم آتم با فتض انجام و ادم انجام افزاتر دو بینم آن بتای  تعداد شعب بانک بتای سال مالم اویت و پیر

 .باشد ستماته به شتح جدول زتت مم

 شرح

1812 1818 1814 

 با فتض انجام افزاتر ستماته اطالااا واوعم سال مالم در جتتان 
با فتض ادم انجام 
 افزاتر ستماته

با فتض انجام 
 افزاتر ستماته

با فتض ادم 
انجام افزاتر 
 ستماته

 23 23 22 22 02  شعب استان تهتان

 218 218 212 212 218 * شعب شهتستان

 2 2 2 2 2 شعب مناطق آزاد

 - - - - - شعب وارج از کشور

 218 218 211 211 222 جمع
 .بابت افزاتر سطح کیفم شعب ، جابجاتم در تعداد شعب شهتستان با تهتان صورا گتفته است *

 

 نسبت کفایت سرمایه
آتد، طبق  دست مم های موزون شده بت حسب رتسک به نسبت کفاتت ستماته که از ترسیم ستماته پاته به داراتم

نسبت کفاتت ستماته بانک در سال مالم اویت . درصد باشد 3حداول الزاماا بانک متکزی جمهوری اسالمم اتتان باتد 
 :بینم آن بتای سال مالم بعد با فتض انجام و ادم انجام افزاتر به شتح زتت است و پیر

 مبالغ به میلیون رتال

 نسبت کفاتت ستماته
1812  

 (حسابتسم شده)
1818 

 انجام ادم انجام 

 1606660666 006660666 0،666،666 ستماته پتداوت شده

 201100810 201600003 102010016 اندووته وانونم

 206220082 101000202 401860842 سود انباشته

 1401440623 1606210380 1103310102 جمع ستماته اصلم

 101810101 106130221 1800168 (درصد داراتم های موزون شده به رتسک 20/1حداکثت معادل )ذویته امومم مطالباا مشکوک الوصول 

 101810101 106130221 1800168 جمع ستماته تکمیلم

 1002200121 1101260160 1203200600 جمع ستماته پاته وبل از کسور

 (16،666) (16،666) (310642) ستماته گذاری در ساتت بانکها

 1001300121 1106360160 1202820618 والص ستماته پاته

 16304260114 16002100648 3102480630 رتسک داراتم موزون شده به

 14 1600 1002 نسبت کفاتت ستماته 
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 های موزون شده بر حسب ریسک دارایی

 

 شرح

 (حسابرسی شده ) 4882
4888 

 با فرض عدم انجام افزایش سرمایه با فرض انجام افزایش سرمایه

 ها دارایی
 ضریب

 ریسک

دیل بدارایی ت

شده بر حسب 

 ریسک

 ها دارایی
 ضریب

 ریسک

دیل بدارایی ت

شده بر حسب 

 ریسک

 ها دارایی
 ضریب

 ریسک

دیل بدارایی ت

شده بر حسب 

 ریسک

 6 6 3360312 6 6 108360312 6 6 3660310 موجودی نرد

 6 6 1008060018 6 6 1008060018 6 6 1600280201 مطالباا از بانک متکزی

 001330401 26 2101420840 001330401 26 2101420840 000020221 26 2308110168 و مؤسساا ااتباری ها بانکساتت مطالباا از 

 6 6 106660666 6 6 106660666 6 6 3200326 اوراق مشارکت دولتم

 104100846 166 104100846 202280602 166 202280602 000610263 166 000610263 ها گذاری ستماته

 108080666 166 108080666 808260484 166 808260484 001600316 166 001600316 های درتافتنم حساب

 1101110416 06 2202220326 1100610416 06 2802620326 202030033 06 1000120820 وام و تسهیالا اجاره به شت  تملیک و تسهیالا مسکن

 0000030401 166 0000030401 0100630401 166 0100630401 4200300221 166 4200300221 تسهیالا پتداوتمها و  ساتت وام

 201360666 166 201360666 201360666 166 201360666 404600120 166 404600120 های ثابت و ستوفلم والص داراتم

 200180666 166 200180666 200180666 166 200180666 208110810 166 208110810 ها ساتت داراتم

 1360002 26 401680201 1360002 26 401680201 3120216 26 406300641 (درصد 26تبدتلضتتب )های صادره  نامه تعهداا بابت ضمانت

 40211 26 280000 40211 26 280000 80120 26 110086 (درصد 26تعدتلضتتب ) تعهداا بابت ااتباراا اسنادی گشاتر تافته

 16002100648  10200880222 16304260114  10000130422 3102480630  12206300002 های موزون شده بر حسب ریسک جمع دارایی
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 ارزیابی طرح افزایش سرمایه

 بینی صورت سود و زیان پیش
 مبالغ به میلیون رتال:                                باشد  پیر بینم سود و زتان بانک در صورا انجام و ادم انجام افزاتر ستماته به شتح جدول زتت مم

 12سال   
 (دهحسابتسم ش) 

18 14 10 

 تماتهانجام افزاتر س ادم افزاتر ستماته تماتهانجام افزاتر س ادم افزاتر ستماته تماتهانجام افزاتر س ادم افزاتر ستماته انوان شاوص

 8003800483 8201260666 2006810483 2804100666 1004200061 1001320806 1101260122 سود تسهیالا ااطاتم
 1602430284 1600880284 102260002 101620002 308130124 300210366 104120216 حاصل از ستماته گذارتها و سپتده گذاری ها( زتان)سود 

 4000340028 4800680284 8408610110 8200120002 2402140420 2400040106 2108830202 جمع درآمد های مشاع
 (8202600666) (8202600666) (2200660666) (2200660666) (2600130066) (2600130066) (1006240666) سود الم الحساب سپتده های ستماته گذاری

 - - - - - - - تفاوا سود وطعم و الم الحساب سپتده های ستماته  گذاری
 (8202600666) (8202600666) (2200660666) (22006606666) (2600130066) (2600130066) (1006240666) سهم سود سپتده گذاران

 108230028 008120284 003610110 006120002 402200120 406800006 008140202 (شامل حق الوکاله)سهم بانک از درآمدهای مشاع 
        درآمدهای غیتمشاع

 2660666 2660666 1460666 1460666 1210066 1210066 330080 سود تسهیالا ااطاتم
 2110200 2110200 8400448 8400448 8240020 8010266 101640861 حاصل از ستماته گذاری ها و سپتده گذارتها( تان ز)سود 

 100260666 100260666 101260666 101260666 1660666 1660666 2820131 درآمد کارمزد
 120066 120066 140066 140066 120666 120666 1320320 مبادالا ارزینتیجه 

 0660666 0660666 8660666 8660666 1360666 1360666 1060403 ساتت درآمدها
 200820200 200820200 101010148 101010148 100330620 100380266 202010110 جمع درآمدهای غیتمشاع

 1101100183 301840066 302210183 001320066 003040661 000130306 200280838 جمع درآمدها
        کست مم شود هزتنه ها

 (406040666) (406040666) (201300666) (201300666) (208160041) (208160041) (103130322) هزتنه های اداری و امومم 
 (1100666) (3100666) (2620066) (0620066) (4040066) (8340066) (8110846) هزتنه مطالباا مشکوک الوصول

 (2360666) (2360666) (2860666) (2860666) (2120666) (2120666) (1220041) هزتنه کارمزد
 (830066) (830066) (810066) (810066) (240066) (240066) (210023) (سود سپتدهای ارزی)ساتت هزتنه ها
 (002120066) (001120066) (801000666) (803000666) (806100041) (806100041) (204640831) جمع هزتنه ها

 000130483 (802820666 403100183 801820066 202020402 200620861 001030114 وبل از مالیاا( زتان )سود 
 (3100224) (4240220) (0200630) (8280333) (8330322) (2100113) (8230830) مالیاا
 002210210 808120220 402410302 202030018 208230020 208600838 403460061 والص( زتان )سود 
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 ن انباشته سود و زیاگردش حساب بینی  پیش

 
 : پیر بینم گتدش حساب سود و زتان انباشته بانک در صورا انجام و ادم انجام افزاتر ستماته به شتح جدول زتت میباشد 

 مبالغ به میلیون رتال                                                                                                             

 12سال  انوان شاوص
 (دهحسابتسم ش) 

1818 1814 1810 

 انجام افزاتر ستماته ادم افزاتر ستماته انجام افزاتر ستماته ادم افزاتر ستماته انجام افزاتر ستماته ادم افزاتر ستماته

 002210210 808120220 402410302 202030018 208230020 208600838 403460061 سود والص

 800160260 208430633 206220082 101000202 401860842 401860842 100280231 سود انباشته در ابتدای سال

 6 6 6 6 6 6 (00426) تعدتالا سنواتم

 800160260 208430633 206220082 101000202 401860842 401860842 100220801 تعدتل شده –سود انباشته در ابتدای سال  

 (800660666) (208460666) (206260666) (101060666) (401220666) (401220666) (100060666) سود سهام سال وبل

 (80066) (80066) (80666) (80666) (20066) (20066) (20066) پاداش هیئت مدتته

 002230421 808120818 402400434 202010336 208340412 208120220 403000401 سود وابل ت صیص

 (3030202) (4100161) (0800223) (4180212) (8000230) (8400103) (2200123) اندووته وانونم

 403260104 20326044 800160260 208430633 206220082 101000202 401860842 سود انباشته در پاتان دوره
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 مفروضات مبنای پیش بینی صورت سود وزیان 

 :زتت محاسبه و بتآورد شده است پیر بینم های اراته شده در اتن گزارش بت اساس مبانم و  مفتوضاا 

 

توسط بانک متکزی جمهوری اسالمم  1816ابالغ  سیاست های جدتد پولم ااتباری و نظارتم نظام بانکم کشور در سال  -1
موجب افزاتر نتخ سپتده های ستماته گذاری  1812و همچنین استتاتژی بانکها در جهت جذب سپتده در طم سال اتتان 

در  ،تتکیب سپتده های ستماته گذاری نزد بانکها را تحت تاثیت وتار دادو  در اواوت سال مالم در نظام بانکم کشور گتدتد
 .بتآورد و محاسبه شده است  1812نتیجه تتکیب سپتده ها متناسب با روندهای واوعم در سال مالم 

به  –نصاب های مرتر در ارائه تسهیالا حد ناشم از تکمیل شدن  -ت در ارائه تسهیالا بیشتت با توجه به محدودت -2
 1818منظور حفظ شتاتط فعلم ، نتخ رشد ساالنه سپتده ها در هت دو حالت ادم و انجام افزاتر ستماته طم سالهای 

 .درصد در نظت گتفته شده است  8200طور متوسط به  1810الم 

را صتف مشتتتان و بانکم درصد سپتده های جذب شده  12با توجه به اتنکه در سنواا گذشته بانک به طور میانگین  -8
ااطای تسهیالا و سپتده های بین بانکم نموده است لذا در حالت ادم افزاتر ستماته مانده مجموع تسهیالا و 

به درصد و در حالت انجام افزاتر ستماته  16به طور متوسط  1810الم  1818سپتده های بین بانکم طم سالهای 
رشد تسهیالا ااطاتم در حالت ادم افزاتر  شاتان ذکت استدرصد مانده سپتده ها فتض شده است  10طور متوسط 

به طور متوسط درصد و در حالت انجام افزاتر ستماته  8008به طور متوسط  1810الم  1818ستماته طم سالهای 
 . درصد مم باشد  8100

رشد وابل توجه مانده تسهیالا در حالت انجام افزاتر ستماته نسبت به حالت ادم انجام افزاتر ستماته که امدتا ًحاصل  -4
از ااطای تسهیالا جدتد مم باشد موجب رشد تسهیالا جاری در تتکیب مانده تسهیالا شده و درنتیجه باات کاهر 

 .نسبت مطالباا غیت جاری مم گتدد 

 82به طور متوسط  1810الم  1818نه ها در حالت افزاتر و ادم افزاتر ستماته طم سالهای نتخ رشد مجموع هزت -0
 .درصد فتض گتدتده است 

افزاتر سود تسهیالا ااطاتم بت اساس میزان تسهیالا پتداوتم و نتخ سود در نظت گتفته شده بابت هت سال  -0
 .محاسبه گتدتده است 

در نظت گتفته شده است و پیر بینم مم گتدد با تمهیداا الزم در  وبت اساس بودجه ارائه  1818درآمد کارمزد سال  -2
 .سالهای آتم اتن رشد افزاتر تابد 

هزتنه سود سپتده ها بت اساس میزان سپتده درتافتم در نظت گتفته شده است با اتن فتض که در هت سال نسبت ساتت  -3
 .ت نیز مم باشد به نسبت کل سپتده ها افزاتر مم تابدمنابع که ارزان ویم

در نظت گتفته شده است با فتض اتنکه در سالهای آتم در صورا لزوم بت تعداد  1812رشد هزتنه پتسنلم همانند سال  -1
 .کارکنان نیز افزوده گتدد 



 سهامی عام بانک سینابیانیۀ ثبت سهام شرکت 

 

14 

 

   ۀ نقدیبینی بودج پیش

مبالغ به میلیون رتال     

 شرح
4888 4881 4885 

 عدم انجام افزایش سرمایه انجام افزایش سرمایه عدم انجام افزایش سرمایه انجام افزایش سرمایه عدم انجام افزایش سرمایه انجام افزایش سرمایه

  823،832  8،823،832  331،382  4،831،381  3110345  311،345 مانده نقد اول دوره  

 منابع
      

  1،551،114  1،551،114 501830123 501830123 408810585 408810585 سپرده های دیداری  دریافت در 

  151،121  151،121  218،828  218،828  421،485  421،485 در سپرده های پس انداز قرض االحسنه و مشابه  دریافت 

  14،411،111  14،411،111 8104510111 8104510111 8803150352 8803150352 در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار  دریافت 

  384،215  384،215 4140828 4140828 1180322 1180322 در سایر سپرده ها  دریافت 

 8202810511 8501280881 2804140111 2102310181 4503510512 4202110125 دریافت سود تسهیالت اعطایی  

  1  1  2،121،212  1  1  1 فروش سرمایه گذاریها  

  41،888،111  44،113،111  8،113،111  8،242،111  3،814،511  3،288،511 دریافت سود سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها  

  1  5،111،111  1  5،111،111  1  1،111،111 افزایش سرمایه  

  4،521،111  4،521،111  4،411،111  4،411،111  811،111  811،111 دریافت کارمزد  

  511،111  511،111  811،111  811،111  431،111  431،111 سایر درآمدها و کارمزدها  

 105450111  208850188 4150818 4810818 508480322 808520121 * سایر دریافتها

 41104220211 41205210182 1202880245 3108110831 2102210812 2801250121 جمع منابع  

 منابع
      

  2،233،281  2،233،281  5،181،854  5،181،854  5،322،321  5،322،321 پرداختی به بانک مرکزی  

  3،131،141  3،131،141  4،112،883  4،112،883  4،284،218  4،284،218 بانکها و موسسات اعتباری  به پرداختی 

  11،435،111  15،135،111  28،382،511  81،182،511  25،231،212  28،211،212 در تسهیالت اعطایی  پرداختی

  4،111،111  4،111،111  4،111،111  4،111،111  411،481  411،481 خرید اوراق مشارکت  

  418،811  418،811  1  451،244  2،388،282  214،818 تحصیل سرمایه گذاریها  

  428،211  428،211  111،212  111،212  2،332،111  2،332،111 پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت و سایر داراییها  

 8104150125 8104150125 2101820311 2101820311 2101520311 2101520311 پرداخت سود سپرده گذاران  

  231،111  231،111  281،111  281،111  241،111  241،111 پرداخت کارمزد  

  1،121،111  1،121،111  2،832،111  2،832،111  2،881،518  2،881،518 هزینه های نقدی عمومی و اداری

 208120811 802120811 408240385 201240385 104280111 104280111 پرداخت سود سهام و پاداش هیئت مدیره

  818،333  515،132 2850843 8330311 8180212 8180212 پرداخت مالیات

  1  1  1،388،213  4،131،118  1  1 سایر پرداختها

 41101280811 41201810588 1202440522 1308420284 2104310224 2303310813 جمع مصارف  

  4،125،335  1،125،335  823،832  8،823،832  331،382  4،831،381 مانده نقد در پایان سال  

   .مم باشددرتافتها به طور امده شامل وصول حسابهای درتافتم ساتت *
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 عوامل ریسک
های با با رتسک (شتکت سهامم اام) بانک سیناگذاری در طتح موضوع افزاتر ستماتۀ پیشنهادی و فعالیت ستماته

 . اهمیتم همتاه است
با اناتت به تغییتاا مداوم در نتخ سود ناشم از سیاستهای ات اذ شده ، که بازار پولم و بانکم را دچار رکود نموده است  
سعم هت تک از موسساا پولم و بانکم دست تابم به سهم بیشتتی از بازار به لحاظ حفظ تا ارترای فعالیتهای وود و 

تت مم باشد که بدتهم است بانک در جهت نیل به اهداف اشاره شده ، ناگزتت باتستم متحمل کسب سودآوری بیش
 :مجمواه ای از رتسکهای آتم ، به شتح ذتل وتار گیتد 

 رتسک ااتباری  -0

رتسک ااتباری به معنای احتمال ادم بازپتداوت اصل و سود تسهیالا ااطاتم توسط گیتنده ااتبار به الت ادم تماتل و تا 
 :ناتوانم مالم مم باشد پنج شاوص تحلیل رتسک ااتباری به شتح زتت تفکیک مم گتدد 

 .غیت جاری به کل تسهیالانسبت مطالباا  -1

 نسبت ذویته مطالباا مشکوک الوصول به کل تسهیالا  -2

 تسهیالانسبت مطالباا سووت شده به کل  -8

 به کل تسهیالا ( از سترسید آنها گذشته است روز  16داراتم های درآمدزاتم که )نسبت داراتم های تحرق نیافته  -4

سیستم های ارزتابم نظامند همانند رتبه بندی و امتیازدهم ااتباری با کاهر وطاهای انسانم ، پیر بینم دویق تت رتسک 
مشتتتان ااتباری و کوتاه کتدن فتآتند ااطای تسهیالا ، موجباا کاهر هزتنه های ااطای تسهیالا و همچنین افزاتر 

 .راتم بانک را فتاهم مم آورند کا

 رتسک نردتنگم -2

 رتسک نردتنگم ناشم از ناتوانم بانک در تامین وجوه بتای ااطای تسهیالا تا پتداوت به مووع دتون وود ( الف
هنگامم که تک بانک نردتنگم کافم در اوتیار ندارد وادر نیست که به ستات و با هزتنه ای معوق ، . است ( نظیت سپتده ها ) 

وجوه کافم را با افزاتر بدهم ها تا تبدتل داراتم ها به دست آورد و اتن ناتوانم بت سودآوری بانک تاثیت وواهد گذاشت در شتاتط 
 حاد ادم نردتنگم کافم ممکن است به ورشکستگم تک بانک بیا نجامد 

بتداشت غیتمنتظته و تا ادم سپتده رتسک تامین مالم که ناشم از  .رتسک نردتنگم بانکها از سه بعد وابل بترسم است( ب
گذاری مجدد سپتده های سترسید شده توسط مشتتتان وتد وکالن است رتسک زمان که ناشم از ادم تحرق میزان مورد انتظار 

( اوالم زتتوط)ورود وجه نرد از محل بازپتداوت تسهیالا ااطاتم به مشتتتان است و رتسک تعهداا که ناشم از تعهداا بانک 
موجب ناتوانم بانک در پذتتش فتصتهای تجاری سود آور و مطلوب مم شود مدتتتت نردتنگم حصول اطمینان بانک از  است که

تواناتم انجام کامل تعهداا وتاردادی وود است چارچوب الزم بتای ارزتابم و مدتتتت نردتنگم بانک شامل تعیین منابع اصلم 
مدتتتت والص وجوه مورد نیاز مدتتتت دستتسم به بازار و بتنامه رتزی ورودی و وتوجم نردتنگم بانک ، اندازه گیتی و 

 .احتیاطم است 
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 رتسک بازار -8

رتسک بازار ابارا است از افت ارزش داراتم ها که ناشم از تغییتاا در اندازه تا شدا نوساناا ویمتها در بازار است اتن ( الف
 . رتسک در والب افت بازدهم داراتم تا ارزش مطلق داراتم نماتر داده مم شود 

، ویمت سهام و ویمت کاالها و تاثیت معکوس آنها بت رتسک بازار از نوسان نتخ ها تا ویمتهای بازار مانند سود بانکم ، نتخ ارز ( ب
ارزش اوالم داول و وارج تتازنامه موسساا مالم به وجود مم آتد که اتن تاثیتاا به طور امده منجت به کاهر درآمد و ستماته 

رتسک بازار مم باشد به  مم شوند و میزان ستماته گذاری بانک در اوراق بهادار و بازارهای مالم نشان دهنده میزان وطت ناشم از
انوان مثال تغییتاا نتخ سود بانکم مم تواند مدتتتت پتتفوی داراتم های بانک به وتژه اوراق مشارکت دولتم و ساتت اوراق 
بهادار وابل معامله را با مشکل مواجه سازد به طوری که افزاتر ناگهانم نتخ بهته ویمت بازار اوراق بهادار در اوتیار بانک را 

 .ر داده و بانک را با زتان مواجه مم نماتد کاه

 رتسک املیاتم  -4

رتسک املیاتم ناشم از ضعف سیاستهای داولم ، کاستم های کارکتد سیستم ها و ساوتار نظارتم ، وطاهای انسانم ، 
 فناوری ،: کالهبتداری ، ضعف مدتتتت و حوادث طبیعم است رتسک املیاتم به چهار دسته رتسک فتام دتگت شامل 

ارتباطاا، مبادالا و امکاناا ترسیم مم شود مدتتتت صحیح رتسک موجب افزاتر اطمینان واطت سپتده  گذاران و ااتماد آنها 
به بانک مم گتدد و ادم مدتتتت دویق از اتن بابت و بم توجهم به تغییتاا و نوساناا شتاتط اوتصادی ، احتمال زتان 

مین دلیل سازمانها و نهادهای ناظت ، جهت تداوم فعالیت بانکها آنها را ملزم به استفاده سهامداران بانک را افزاتر مم دهد و به ه
 . از روش ها و مدلهای مناسب اندازه گیتی و مدتتتت رتسک نموده اند

 رتسک حرووم -0

ا ادم کفاتت ووانین احتمال بتوز زتان ناشم از مشاوره تا مستند سازی نامناسب ، اشتباهاا حرووم ، بتداشت متفاوا از وانون و ت
 .و مرتراا 

 رتسک شهتا  -0

از جمله وضعیت نامطلوب مالم ، تنزل رتبه ااتباری و تا از  ثت از دست دادن حسن شهتا به دالتلاحتمال بتوز زتان ناشم در ا

 . دست دادن ااتماد امومم
 رتسک راهبتدی  -2

ناسب ، تغییت نامناسب در اتن بتنامه ها و تا ساماندهم احتمال بتوز زتان ناشم از تدوتن بتنامه های راهبتدی و املیاتم نام
 . نامناسب بانک
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 نویسی سهام پذیره
 
 

 تقدم ها در عرضه نحوۀ عمل ناشر در صورت عدم استفاده سهامداران از حق
نوتسم نشده  تردم، سهام پذتته در صورا ادم مشارکت کامل سهامداران در افزاتر ستماته در مهلت استفاده از حق

ها و  و مبلغ حاصل از فتوش پس از کست هزتنهمم رسد فتوش تهتان به بورس اوراق بهادار  توسط شتکت از طتتق 
 .نمود وواهد  سهامداران متبوطه وارتزکارمزد متعلره به حساب 

 شتکتشاتان ذکت است که در صورا ادم تکمیل مبلغ افزاتر ستماته پس از اتضۀ امومم سهام، 
روز  0متعهد گتدتده تا نسبت به وتتد کل سهام باوم مانده حداکثت ظتف مدا  (سهامم واص) ستماته امید تامین 

 .پاتانم اتضۀ امومم نسبت وتتد سهام باویمانده اودام نماتد
  

 نویس مشخصات متعهد پذیره

 
 میزان تعهداا نوع وتارداد ش صیت حرووم نام متعهد

 حق تردم استفاده نشده در پاتان اتضه امومم تعهد پذتته نوتسم واصسهامم  شتکت تامین ستماته امید 

 
 

متعهد پذتته نوتسم به میزان حق تردم استفاده نشده در پاتان اتضه امومم ( سهامم واص)تامین ستماته امید شتکت 
 .مم باشدروز پاتانم مهلت پذتته نوتسم  0ظتف مدا 

 

 بهادار اوراقسایر اطالعات با اهمیت مؤثر بر قیمت 
 

 ستماته گذاران مم توانند جهت کسب اطالااا بیشتت به آدرس زتت متاجعه تا با شماره تلفن
 .د حاصل نماتن سامور سهام تما 06-30008101 
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