
 هَج جذیذ ثبًىذاری، فزفتْبی وغت ٍ وبر جذیذ

 دوتز ًیوب اهیزؽىبری



   ؽزوتی هؾتزیبى ثِ ثبًه تَعظ ٍیضُ هبلی خذهبت ارائِ



ثبًىذاری  
 ؽزوتی

خذهبت هبلی ثِ 
 ؽزوتْب

خذهبت هبلی ثِ 
 ووه ؽزوتْب



Bank Retail 
• Saving 

• Mortgage, Housing 

• Private (VIP) 

Bank Commercial 
• Industrial 

• Development 

• Corporate 

Bank Investment 

Bank Saving 

Bank Online 
• Virtual 

• Hybrid 



 (Cash Management)هذیزیت ٍجَُ ًمذ 

 (Financing)تأهیي هبلی ؽزوت ّب 

 (Underwriting)تؼْذ پذیزُ ًَیغی 

 (Portfolio Management)هذیزیت عجذ عْبم 

 (Financial Advisory)هؾبٍرُ هبلی 



 خدمات بانکداری شرکتی

 هذیزیت ٍجَُ ًمذ

 تأهیي هبلی هؼبهالت

 دعتَر پزداخت ؽزوتی

 تغْیالت ؽزوتی

 اهضبی دیجیتبل ؽزوتی

 فَرتحغبة الىتزًٍیىی

 تغْیالت اس هٌبثغ چٌذگبًِ

 هذیزیت الغبط ٍ ًىَل

 اػتجبر عٌجی ؽزوتی

 هذیزیت اػتجبرات

 هذیزیت عجذ عْبم

 هذیزیت اٍراق ثْبدار
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� 
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 خشاًِ هذیزیت آًزا وِ اعت ؽزوتی ثبًىذاری خذهبت تزیي هتٌَع اس یىی
(Treasury Management) گَیٌذ هی ًیش. 

 هغبیزت گیزی حغبثْب

 خذهبت ٍاریش هغتمین پبیب

 خذهبت توزوش ٍجَُ

 (Positive Pay / Reverse Positive Pay)تغبثك چه ّبی فبدرُ 

 Sweepحغبثْبی 

 (Controlled Disbursements)پزداخت ّبی وٌتزل ؽذُ 



 دارًذ، خَد حغبثْبی رٍی ثز تبم اختیبر وِ حمیمی اؽخبؿ خالف ثز ؽزوتْب
 .ًوبیٌذ ارعبل را خَد پزداختْبی دعتَر اهضب یه ثب تَاًٌذ ًوی اغلت

  اس اعت ػجبرت ؽزوتی پزداخت دعتَر
 در پزداخت دعتَر وبر گزدػ اهىبى ایجبد

  داراى اهضب اػتجبر عٌجؼ ثب هؾتزی عوت
 آًْب دعتزعی حمَق ٍ

 ثب اهٌیت افشایؼ ثزای اغلت اهىبى ایي
 .ؽَد هی تلفیك ًیش ؽزوتی دیجیتبل اهضبی



 ٍاردُ ٍ فبدرُ فَرتحغبثْبی ثِ هزثَط ؽزوتْب تزاوٌؼ تؼذاد ثیؾتزیي
 .اعت آًْب هؾتزیبى ٍ وٌٌذگبى تأهیي عزف اس

 جْت اعت اهىبًی الىتزًٍیه فَرتحغبة
 ٍ ؽزوت تَعظ فَرتحغبة الىتزًٍیىی فذٍر
  اهىبى عپظ ٍ ثبًه ثزای آى اس ای ًغخِ ارعبل

 الىتزًٍیىی ثقَرت هؾتزی تَعظ آى پزداخت
 ثبًه درگبُ عزیك اس



 ٍاعظ ًمؼ ایفبی گذاری، عزهبیِ ثبًىْبی ٍ تجبری ثبًىْبی خذهبت اس یىی
 .اعت ؽزوتْب ثِ هٌجغ چٌذیي اس تغْیالت ارائِ در (arranger) هبلی

 تغْیالت هتمبضی ؽزوت وِ تزتیت ثذیي
  خَد ًیبس هَرد هٌبثغ دٌّذُ ٍام چٌذیي اس
 چٌذیي یب) ػبهل ثبًه ٍ وٌذ هی تأهیي را

 ثبسپزداخت ؽزایظ (هؾتزن عَر ثِ ثبًه
 .وٌٌذ هی هذیزیت را هزثَعِ ریغىْبی ٍ



  هٌبثغ ٍ عیبعتْب ثِ ثغتِ
  ؽزوتی هؾتزیبى ثبًه، هَجَد

 ؽًَذ هی تؼزیف ثبًه ّز در

 حجن ثبسار
  حغت ثز ثٌذی عجمِ

 ثبسار حجن ٍ فٌؼت

 فزٍػ
  حغت ثز ثٌذی عجمِ

  عْن ٍ فزٍػ هیشاى
 ثبسار

تغْیالت ٍ 
 گزدػ

  اعبط ثز ثٌذی عجمِ
  دریبفتی تغْیالت هیشاى

 هبلی گزدػ ٍ



 ؽزوتی خزد اختقبفی



ی
شرکت

ی 
دار

ف بانک
دا

اه
 

 ارسػ آفزیٌی ثزای هؾتزیبى ؽزوتی

 افشایؼ عزػت، دلت ٍ ویفیت رعیذگی ثِ هؾتزیبى ؽزوتی

 ووه ثِ رؽذ ٍ تَعؼِ وغت ٍ وبر هؾتزیبى اس عزیك هذیزیت هٌبثغ هبلی

 ارائِ خذهبت تخققی ثِ هؾتزیبى ؽزوتی

 ثْیٌِ عبسی تزویت داراییْب ٍ ثذّیْبی هؾتزیبى ؽزوتی ثِ هٌظَر هذیزیت ریغه



 درفذ عَد ثبًه را ایجبد هی وٌٌذ 80درفذ هؾتزیبى،  20

 درفذ عَد ثبًىذاری ؽزوتی را ایجبد هی وٌٌذ 80درفذ هؾتزیبى ؽزوتی،  20

 تؼوین افل پبرتَ



 عجمِ ثٌذی هؾتزیبى ؽزوتی

 SWOTؽٌبخت ثبسار ٍ تحلیل 

 افالح عبختبر عبسهبًی ثبًه

 سیزعبختْبی فٌی ٍ ًزم افشارّب



حجن 
 ثبسار

 فزٍػ

تغْیالت 
 ٍ

 گزدػ

 ریبل 50،000،000،000 <حجن ثبسار       •
 ریبل 10،000،000،000 <فزٍػ عبالًِ  •
 ریبل 30،000،000،000 <تغْیالت          •
 ریبل 500،000،000،000 <گزدػ هبلی   •

 هثـــبل

 یب تزویجی اس هَارد فَق





 ضؼف ًزم افشارّبی هَجَد•
 ووجَد تجزثِ درٍى عبسهبى•
 ثزٍس ًجَدى اعالػبت هؾتزیبى•

 ثبسار جذیذ ٍ هؾتزیبى ثبلمَُ•
 ارتمبی عغح داًؼ پزعٌل•
 تىویل ٍ ثزٍس رعبًی اعالػبت هؾتزیبى•

 ؽٌبخت اس ًیبسّبی هبلی ؽزوت ّب•
 ًیزٍی وبر جَاى ٍ ثب اًگیشُ•
 دعتزعی ثِ هؾبٍراى خجزُ•
 پَؽؼ ؽجىِ ؽؼت در هٌبعك اداری•

 (عبیز ثبًىْب)رلجب •
 عغح آگبّی هؾتزیبى•
 عجمِ ثٌذی ًبدرعت هؾتزیبى ؽزوتی•
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 عبختبر عٌتی
 ؽؼت ؽجىِ هجٌبی ثز•

 جذیذ خذهبت ارائِ ثزای ون اًؼغبف•

 ثبسار ثِ جذیذ هحقَل اًتمبل در پبییي عزػت•

 عبختبر هیبًی
 تؾىیل گزٍُ ّبی وبری ثِ اسای ّز هحقَل•

 ایجبد وویتِ ّبی ثیي ٍاحذی•

 تأویذ ثز ارتمبی عغَح داًؼ پزعٌل•

 عبختبر هذرى
 هجتٌی ثز هؾتزی•

اًؼغبف ٍ عزػت ثبال •
 در ارائِ خذهبت جذیذ



 (Pure Functional)وبهالً ػولىزدی 

 (By-Product)هحقَالت جبًجی 

 (Related-Product)هحقَالت هزتجظ 

 (Pure Divisional)وبهالً ثخؼ ثٌذی 



 وبًبلْبی ارتجبعی. . . ؽجىِ ؽؼت 

 عتبد ؽزوتی عتبد خزد عتبد اختقبفی

 ٍاحذّبی عتبدی ػوَهی ثبًه

 ثبًىذاری ؽزوتی ثبًىذاری خزد ثبًىذاری اختقبفی



 sweepحغبة  عیغتن چه پیؾزفتِ پبیبی ؽزوتی هذیزیت ٍجَُ ًمذ

 اػتجبرعٌجی تغْیالت ؽزوتی
CRM   پبیؼ رفتبر ٍ

 هؾتزیبى
پبیؼ هذیزاى 

 حغبة

 اٍراق ثْبدار
هذیزیت اٍراق 

 ثْبدار
 اتقبل ثِ عیغتن تبثب

 ؽزوتْبی تبثؼِ
فزٍػ هحقَالت 

 ؽزوتْبی تبثؼِ

عیغتن فَرتحغبة 
 الىتزًٍیىی

عیغتن خزیذ ٍ  
 فزٍػ عْبم

 هذیزیت ریغه
عیغتن هذیزیت 

 ًمذیٌگی

عیغتن ثبًىذاری 
 عزهبیِ گذاری

 اهضبی دیجیتبل خذهبت الىتزًٍیىی
دعتَرپزداخت 

 ؽزوتی



 ٍ هغتمین ٍاریش ّبی عیغتن•
 ٍیضُ هجَسّب هذیزیت
 ػوَهی خذهبت ؽزوتْبی

 در حغبة چٌذیي ٍجَُ توزوش•
 حغبة یه در ثبًه چٌذیي

 اس ؽزوتی هغتوز پزداختْبی•
 پبیب عزیك

 افلی لبثلیتْبی



 چه تقَیز•

 در ؽزوت تَعظ هؼتجز چىْبی ثجت•
 ثبًه عیغتن

 ؽزوت ثِ ثبًه اس ًبهؼتجز چىْبی ارعبل•
 اخالف رفغ جْت الىتزًٍیىی ثقَرت

 ؽذُ فبدر چىْبی پزداخت تأییذ اهىبى•
 عَء اس جلَگیزی جْت online ثقَرت
 اعتفبدُ

 افلی ّبی لبثلیت



  حغبة ثب آى ارتجبط ٍ sweep حغبة تؼزیف•
 عپزدُ

 حغبة دٍ ثیي ٍجَُ اًتمبل•

  در عپزدُ حغبة هبًذُ اس اعتفبدُ اهىبى•
  ؽجبًِ گذاری عزهبیِ فٌذٍلْبی ٍ پَل ثبسار

 خَدوبر ثقَرت

  اًجبم گذاری عزهبیِ عَد ٍ افل ثبسگؾت•
 رٍس اثتذای در ؽزوت عپزدُ حغبة ثِ ؽذُ

 افلی لبثلیتْبی



 ًوًَِ هحقَل

 اهتیبسدّی پبراهتزّبی تؼزیف اهىبى•
 حمَلی ٍ حمیمی اؽخبؿ ثزای

 ثذّی ًزخ ٍ ٍثیمِ ثِ ٍام ًزخ هحبعجِ•
 هؾتزیبى ثزای درآهذ ثِ

 اهتیبسات حغت ثز هؾتزیبى ثٌذی گزٍُ•

 عیغتن تَعظ اػتجبری خظ پیؾٌْبد ارائِ•

 اػتجبری ریغىْبی گشارػ•

 هؾتزی اػتجبری فؼبلیتْبی تبریخچِ•

 افلی لبثلیتْبی



  اػتجبری اهتیبس دادى لزار اختیبر در•
 online فَرت ثِ هؾتزیبى

 جْت هؾتزیبى وؾیذى چبلؼ ثِ•
  ّبی ثبسُ در ثیؾتز اهتیبس وغت
 هؾخـ سهبًی

 الوللی ثیي ًوًَِ

ایي عیغتن ّب اس تىٌَلَصی اًجبرُ دادُ ّب اعتفبدُ هی وٌٌذ وِ ًیبسهٌذ جوغ   !ًىتِ
 !آٍری دادُ ّبی هتٌَع اس هٌبثغ هختلف ٍ در ثبسُ سهبًی ًغجتبً عَالًی اعت



 هؾتزی درجِ 360 ًوبی•

 حغبة هذیزاى ٍ هؾتزیبى فؼبلیتْبی پبیؼ•

  ثب هاللبت لزارّبی ٍ توبعْب هذیزیت•
 هؾتزیبى

 هؾتزیبى ؽىبیبت ٍ هؾىالت ثِ رعیذگی•

 ثبًه داخلی عیغتوْبی ثِ اتقبل•

 هؾتزیبى ثٌذی دعتِ•

 رفتبری عَاثك عجك هحقَل پیؾٌْبد•
 هؾتزی

 

 افلی لبثلیتْبی



 ایٌتزًت در هؾتزی رفتبر پبیؼ•

 هحقَالت فزٍػ ًمغِ عبسی یىپبرچِ•
 عزیك اس ثیوِ ٍ گذاری عزهبیِ هبلی،

 CRM یه

 رعیذّب، پزداختْب، دریبفتْب، وبًبلْبی تٌَع•
 اًتخبة ثِ ... ٍ ّذایب فَرتحغبثْب،

 هؾتزی

 Account Manager تخقیـ•
 .V.I.P هؾتزیبى ثزای اختقبفی

 الوللی ثیي ًوًَِ

  اعتفبدُ وبٍی دادُ ٍ ّب دادُ اًجبرُ تىٌَلَصی اس پیؾزفتِ CRM ّبی عیغتن !ًىتِ
 !اعت هختلف هٌبثغ اس هتٌَع ّبی دادُ آٍری جوغ ًیبسهٌذ وِ وٌٌذ هی



 حغبة هذیزاى وبروزد ّبی ؽبخقِ تؼزیف•

 هذیز تَعظ حغبة هذیز ثزای ٍظیفِ تؼزیف•
 آى اًجبم ٍضؼیت پیگیزی ٍ هزثَعِ

 هتوزوش ثقَرت هاللبت لزارّبی هذیزیت•

 جذیذ هؾتزی ثِ حغبة هذیز اتَهبتیه تخقیـ•

 هذیزاى عَدآٍری ٍ وبروزد هیشاى هحبعجِ•
 حغبة

 فٌبیغ حغت ثز فزٍػ هذیزاى ثٌذی گزٍُ•
 تخققی

 افلی لبثلیتْبی

 دادى لزار اؽتزان ثِ•
 عیغتن در تجزثیبت

 اعتزاتضی ٍ داًؼ هذیزیت•
 فزٍػ ّبی

 CRM عیغتن ثب تؼبهل•

 در حغبة هذیزاى چزخؼ•
 هختلف فٌبیغ

 

 الوللی ثیي ًوًَِ



 اٍراق وزدى Dematerialize اهىبى•
 فیشیىی

 هحبعجِ عزرعیذ، تب اٍراق ًگْذاری•
 حغبة ثِ ٍاریش ٍ هتؼلمِ عَدّبی

 هؾتزی

 ؽؼت در یب online فزٍػ ٍ خزیذ اهىبى•

 در ثب الىتزًٍیىی اٍراق عپبری ٍثیمِ اهىبى•
 Haircut گزفتي ًظز

 DvP ٍ RvP ػولیبت اًجبم•

 افلی لبثلیتْبی



 ثِ هؾتزی فیشیىی اٍراق تجذیل اهىبى•
 ثبًه در اهبًی ًگْذاری ٍ الىتزًٍیىی

 یب ٍ عپزدُ گَاّی خزیذ اهىبى•
 ثقَرت ثبًه تَعظ ثبسخزیذ
online 

 ٍ الىتزًٍیىی اٍراق عپبری ٍثیمِ•
 online اػتجبری خظ دریبفت

 الوللی ثیي ًوًَِ

 اهىبى تَاى هی هزوشی ثبًه در تبثب عیغتن ثب ارتجبط عزیك اس !ًىتِ
 !ًوَد فزاّن ًیش را ثبًىی ثیي اٍراق فزٍػ ٍ خزیذ



 تبثؼِ ؽزوتْبی ّبی عیغتن ثب online ارتجبط•

 ؽزایظ ثِ تَجِ ثب هزتجظ هحقَل پیؾٌْبد•
 هؾتزی

 ثقَرت تبثؼِ ؽزوتْبی هحقَالت فزٍػ•
 ارجبع عزیك اس یب هغتمین

 ؽزوتْبی عیغتن ثِ ثبًه back office اتقبل•
 تبثؼِ

 افلی لبثلیتْبی

  ثبًه پزعٌل آهَسػ•
 هحقَالت فزٍػ جْت

 تبثؼِ ؽزوتْبی

•Cross selling ٍ 
Upselling هحقَالت 

 هزتجظ

 الوللی ثیي ًوًَِ



 الىتزًٍیىی فَرتحغبة فذٍر•
 ًغخِ ارعبل ٍ فزٍؽٌذُ تَعظ

 ثبًه ثزای ای

 فَرتحغبة پزداخت دعتَر•
  ثزای ارعبل ٍ خزیذار تَعظ

 ثبًه

 ارعبل ٍ حغبثْب ثیي ٍجَُ اًتمبل•
 هؼبهلِ عزفیي ثزای اػالهیِ

 افلی لبثلیتْبی



 تمبضب ٍ ػزضِ تبثلَ•

  ثقَرت هؾتزیبى عْبم عجذ اعالػبت•
online 

 هؾتزی عْبم عجذ ٍضؼیت ًوَدار•

 هؾتزی ثبًىی حغبة ثِ اتقبل•

 ,option) هؼبهالت اًَاع اس پؾتیجبًی•

future, FOREX, etc. ) 

 افلی لبثلیتْبی

 عْبم عپبری ٍثیمِ اهىبى•

 فزٍػ ٍ خزیذ اهىبى•
 هَثبیل عزیك اس عْبم

 ٍضؼیت SMS ارعبل•
 هؾتزی عْبم عجذ رٍساًِ

 ٍ خزیذ پیؾٌْبدّبی ٍ
 فزٍػ

 الوللی ثیي ًوًَِ



  اًتمبالت ٍ ؽزوت ًمذ ٍجَُ ولیِ ًوبیؼ•
 ثالدرًگ ثقَرت ٍجَُ

 اًجبم عزیك اس حغبثْب هبًذُ هذیزیت•
 اتَهبتیه فزایٌذّبی

  عزهبیِ جْت عَیپ حغبثْبی عبسی ثْیٌِ•
 ًمذ ٍجَُ گذاری

  ٍجَُ ٍ پزداختی دریبفتٌی، اعٌبد ًوبیؼ•
 تفىیه ثِ ؽذُ تغَیِ

 عَل در ًیبس هَرد ًمذ ٍجِ حجن ثیٌی پیؼ•
 هؾخـ سهبًی ّبی ثبسُ

 افلی لبثلیتْبی



 هؾتزی گذاری عزهبیِ عجذ هذیزیت•

 اس هؾتزیبى ثِ online گشارؽبت ًوبیؼ•
 گذاری عزهبیِ عجذ ٍضؼیت

 گذاری عزهبیِ عجذ online گذاری ارسػ•

 ریغه هذیزیت•

 هجٌبی ثز گذاری عزهبیِ ارسػ ثیٌی پیؼ•
 ثبسار رًٍذ

 افلی لبثلیتْبی

 ثِ گذاری عزهبیِ هؾبٍرُ•
 هؾتزیبى

 عزهبیِ عبختبر عبسی ثْیٌِ•
 ؽزوت

 ؽزوت ثٌذی رتجِ•

 ؽزوت تزاسًبهِ ثغتي هؾبٍرُ•

 ؽذُ گذاری عزهبیِ ٍجَُ ثیوِ•

 الوللی ثیي ًوًَِ



 دیجیتبل ثقَرت َّیت تؾخیـ اهىبى•
 حضَر ثِ ًیبس ثذٍى

 اهضبی ثِ هؾتزیبى ٍ ثبًه پزعٌل تجْیش•
 هؾخـ دعتزعی حمَق ثب ٍ ثفزد هٌحقز

  غیزلبثل رهشًگبری الگَریتوْبی اس اعتفبدُ•
 ثبًىی پیبهْبی ثزای تغییز غیزلبثل ٍ ؽٌَد

  ثِ هغئَلیت اًتمبل ٍ حمَلی پؾتیجبًی•
 (ثبًه ریغه وبّؼ) اهضب دارًذُ

 افلی لبثلیتْبی



  اهضبداراى ثِ دیجیتبل اهضبی تخقیـ•
 ؽزوتی هؾتزیبى

  خزد هؾتزیبى ثِ دیجیتبل اهضبی ٍاگذاری•
 اختیبری ثقَرت

  والى پزداختْبی ثب ّب عیغتن تجْیش اٍلَیت•
 ثبًىی ثیي ٍ

 تَعظ دار اهضب email ارعبل اجبسُ•
  ارائِ جْت ثبًه پزعٌل ثِ هؾتزیبى

 حضَر ثذٍى درخَاعت

 الوللی ثیي ًوًَِ

  !اعت تْیِ دعت در هزوشی ثبًه تَعظ وؾَر ثبًىی ًظبم عغح در اهىبى ایي !ًىتِ
 !ؽًَذ تجْیش ثبیذ هَجَد افشارّبی ًزم تىٌَلَصی ایي اس ثزداری ثْزُ جْت



  ثِ هؾتزی هبلی عیغتوْبی هغتمین اتقبل•
 ثبًه عیغتن

  تَعظ ؽزوت ثبًىی ػولیبت اًجبم•
 ؽزوت هغئَلیي

 ثقَرت ثبًىی رعیذّبی دریبفت•
 هؾتزی ّبی عیغتن در الىتزًٍیىی

 هؾتزی تَعظ ثبًىی حغبثْبی هذیزیت•

 

 افلی لبثلیتْبی

 تَلیذ ؽزوتْبی ثب تؼبهل•
 ERP ّبی عیغتن وٌٌذُ

 ERP افشار ًزم تَلیذ•
  هؾتزیبى ثِ ارائِ جْت

 ؽزوتی

 

 الوللی ثیي ًوًَِ



 دوتز ًیوب اهیزؽىبری


