ضامن نقدشوندگی صندوق سرمايه گذاری مشترک بانک خاورميانه
نام:

بانک خاورميانه( سهامی عام)

تاريخ تاسيس

91/07/30

شماره ثبت

430795

محل ثبت

تهران

 -1معرفی بانک
 -1-1تاريخچه فعاليت
بانک خاورميانه (سهامی عام) به موجب مجوز شماره  91/184904مورخ  1391/07/16صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ايران در تاريخ  1391/07/30تحت شماره  430795نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری تهران ثبت و در تاريخ
 1391/08/11مجوز فعاليت بانک از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا صادر و به صورت يک بانک تجاری به انجام کليه عمليات بانکی مجاز
گرديد .سهام بانک در تاريخ  1391/09/15در شرکت فرا بورس ثبت شد و در تاريخ  1393/12/25بعنوان چهارصد و نود و يکمين
شرکت پذيرفته شده در فهرست نمادهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گرديد .مرکز اصلی بانک واقع در خيابان بخارست،
نبش خيابان پنجم ،پالک  2میباشد.
 -1-2ترکيب داراييهای ثابت

وضعيت مالی بانک در تاريخ  1395/12/30بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح ذيل می باشد:
داراييها

مبلغ (ميليون ريال)

بدهيها و سرمايه

74,544,249

جمع بدهيها

66,760,907

جمع حقوق صاحبان سهام

7,783,342

جمع داراييها

 -1-3ساختار مالی
نسبت مالی

سال (1395درصد)

نسبت سود ناخالص به درآمد

22

نسبت سود خالص به درآمد

20

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

8.6

نسبت بازده دارايی ها()ROA

3.0

1

مبلغ ( ميليون ريال )

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمايه گذاری مشترک بانک خاورميانه
 -1-4جدول ترکيب منابع انسانی بر اساس مدارک تحصيلی (به تاريخ )1395/12/30
نوع مدرک
دکتری

تعداد سال 1395
5

فوق ليسانس

137

ليسانس

190

ديپلم و فوق ديپلم

17

مجموع

349

نشانی

تهران خيابان بخارست.نبش خيابان پنجم شماره  2ساختمان مرکزی بانک خاورميانه

شماره تماس

02142178000

شماره نمابر

02188729851

2

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمايه گذاری مشترک بانک خاورميانه
 -1-4جدول ترکيب منابع انسانی بر اساس مدارک تحصيلی (به تاريخ )1395/12/30
تعداد سال 1395
5

نوع مدرک
دکتری
فوق ليسانس

137

ليسانس

190

ديپلم و فوق ديپلم

17

مجموع

349

نشانی

تهران خيابان بخارست.نبش خيابان پنجم شماره  2ساختمان مرکزی بانک خاورميانه

شماره تماس

02142178000

شماره نمابر

02188729851

3

ضامن نقدشوندگی صندوق سرمايه گذاری مشترک بانک خاورميانه
نام:

بانک خاورميانه( سهامی عام)

تاريخ تاسيس

91/07/30

شماره ثبت

430795

محل ثبت

تهران

 -1معرفی بانک
 -1-1تاريخچه فعاليت
بانک خاورميانه (سهامی عام) به موجب مجوز شماره  91/184904مورخ  1391/07/16صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ايران در تاريخ  1391/07/30تحت شماره  430795نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری تهران ثبت و در تاريخ
 1391/08/11مجوز فعاليت بانک از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا صادر و به صورت يک بانک تجاری به انجام کليه عمليات بانکی مجاز
گرديد .سهام بانک در تاريخ  1391/09/15در شرکت فرا بورس ثبت شد و در تاريخ  1393/12/25بعنوان چهارصد و نود و يکمين
شرکت پذيرفته شده در فهرست نمادهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گرديد .مرکز اصلی بانک واقع در خيابان بخارست،
نبش خيابان پنجم ،پالک  2میباشد.
 -1-2ترکيب داراييهای ثابت

وضعيت مالی بانک در تاريخ  1395/12/30بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح ذيل می باشد:
داراييها

مبلغ (ميليون ريال)

بدهيها و سرمايه

74,544,249

جمع بدهيها

66,760,907

جمع حقوق صاحبان سهام

7,783,342

جمع داراييها

 -1-3ساختار مالی
نسبت مالی

سال (1395درصد)

نسبت سود ناخالص به درآمد

22

نسبت سود خالص به درآمد

20

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

8.6

نسبت بازده دارايی ها()ROA

3.0

4

مبلغ ( ميليون ريال )

