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  مقدمه
براي فهم اهميت بانكها و مسائل مالي بايد يك الگوي فرضي با اعداد تقريبي بسازيم و سپس با بدست 
آوردن اطالعات تصحيح و بازسازي اعداد و تبديل آن به ميزان واقعي از لحاظ حجم خشك (قابل 

  كرد. شمارش) پول و اعداد اعتباري مسائل را تبيين
تريليارد پول در دنيا وجود دارد و در بانكه مي باشند، بانكها يك تريليارد  20اگر فرض كنم كه حدود 

ميليون بشكه و به  20ميليارد دالر باشد و با توليد حدودي نفت  100درآمد داشته باشند و سود آن ها 
دالر در سال باشد بنابراين ر  تريليارد 1دالر هر بشكه باشد و مبلغ آن حدود  150قيمت روزهاي اوج 

سال تمام پولهاي دنيا به كشورهاي نفتي خواهد رفت و دنياي اقتصاد كشورهاي صنعتي رو به  20ظرف 
بانودي خواهد گذاشت. اگر مبالغ خريد گاز و ساير مبالغ اوليه توليد را كه از كشورهاي داراي گاز و نفت 

ريم عمر جهان صنعت مشابه به ده سال نيز نرسد، بنابراين و ذغال سنگ و مواد اوليه را نيز در نظر بگي
هاي محكم سرمايه داري از طريق ارتباط (طبق قانون ظروف مرتبطه) مي باشند كه هم آمار و بانكها دژ

اعداد را دارند و هم كنترل مي كنند و هم راه حل براي از دست ندادن اين پولها را ارائه ميدهند كه 
نكها تحت نفوذ يهوديان مي باشد و در مقابل منابع اوليه گاز و نفت و ساير سوخت ها و البته اكثراً اين با

مواد اوليه در دست مسلمانان مي باشد. يعني يك روياروئي تنگاتنگ و جدال مرگ بار طرفين كه در 
  سازش آنها يك طرف كالهبردار خواهد بود و طرف ديگر بي كاله.

 700ميليارد دالر ضرر كرده و نيال نيز بهمين ميزان و يا آمريكا  G.M 8زمانيكه گفته مي شود شركت 
 30تريليارد يورو به سيستم بانكي تزريق خواهد نمود و كارخانجات بزرگ  2ميليارد دالر و يا اروپا 

كارخانه اتومبيل سازي روبه قهقرا مي رود و يا ده بانك  10درصد كاركنان خود را بيكار نموده اند و يا 
 , NESDAQان در خطر ورشكستيگي قرار دارند و ياد شده اند و يا سهام بورسهاي بزرگ بزرگ جه

DOWING  وS & P ،NIKKIE, FTS وNYSE  ،و ... هر روز پائين تر مي آيد و آنهم يك جا
يعني مرگ اقتصاد جهاني جلو افتاده است يا رشد كشورهاي بزرگ به صفر نزديك و يا از آنهم پائين تر 

  ايد حساب كار خود را بنمايد.آمد دنيا ب



  
  
  

  امور بين المللي
  

  حساب پس انداز
            حساب قرض الحسنه

  وام            ساله 10-5پس انداز طوالني مدت 
  حفاظت از پول و امنيت آن   ساله 5- 1پس انداز ميان مدت 

  قال بانك داخل كشورنقل و انت            پس انداز كوتاه مدت زير يكسال
  نقل و انتقاالت پولي و ارزي بين المللي                

  
 VISAكارتهاي                       

  اعتباري                بورس بازي
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    پول                     
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  مسائل بانكها
يه داري از لحاظ مديريت، تغييرنام، ادغام، صدور مجوزها، اختيارات، چاپ اوراق بانكهاي كشورهاي سرما

بهادار، چك، سفته، نرخ بهره، ميزان سرمايه، ميزان سرمايه حفاظتي در بانكهاي مركزي و بافدرال، 
 ميزان اعتبار اعطائي به شركتها، افراد حقيقي و حقوقي، تعيين بازپرداخت (همه خسارات بيمه رد بيمه
هاي بانكي) تغيير در حجم سرمايه، حجم اعتبارات اختصاصي در بخش هاي مختلف صنعتي، كشاورزي، 
دام، ساختمان، شركتهاي بيمه، شركتهاي خدماتي شركتهاي دولتي، مشاركت در طرحي عمراني و 

الس خدماتي، خريد كارخانه وابسته، خريد، خدمات جهت اداره بانك، ارتباط با دولت، بانك مركزي، مج
قانونگزاري و سنا شوراهاي محلي، تورات حاكم بر بانكها در خصوص مسائل ملي، بين المللي در موارد 
انتقال سهام، خريد و فروش بانك، دادن اعتبار، مسائل سياسي، مسائل جاسوسي اقتصادي، ورود به 

مونتاژ، دادن بازارهاي خارجي خريد خدمت مالي، شركت مالي در كارخانجات بين المللي در ساخت، 
اعتبار، مسائل مربوط به تورم مالي در كشور متبوعه در مسائل بحرانهاي كاذب، واقعي و بحرانهاي بزرگ 
جهاني، مسائل مربوط به تحوالت سوخت، نفت، گاز، نيروي هسته اي با انتشار گازهاي سمي، دي 

ر تاسيسات راديواكتيو هسته اكسيد كربن، گازهاي نيتروژني، انتشار راديواكتيو و نست هاي خطرناك د
اي، تشكلي هيأت مديره، تعيين مدير عامل، اخذ مجوزهاي دولتي و موافقت هاي اصولي جهت تاسيس، 
ادغام، تاسيس شعبات، نحوه ارتباط با خزانه داري و وزارت دارائي، حفاظت پول در هنگام انتقال از 

اصلي و بانك هاي ديگر، نحوه مبادله چك،  خزانه داري به بانك يا بانك به بانك هاي مركزي و شعبات
، روابط مديريتي و تشكيالت تشكيل صورتحساب هاي مستقل، تلفيقي ATMمبادالت كار و بانكهاي 

بين بانك اصلي و بانكهاي فرعي و كارخانجات و بيمه هاي وابسته، مسائل رهن، مسائل كارگشائي براي 
ظارت در حقوق پرسنلي بانكي، اتحاديه هاي كارگري مشتريان، انحالل، نقدينگي، مسائل مربوط به ن

مسائل مربوط به انقباض و انبساط پول و رابطه و معادالت مربوط به تقابل سياستهاي پولي بانك مركزي 
و سياستهاي مالي سازمان هاي شبيه برنامه و بودجه با كشورهاي كمونيست، سوسياليست، كشورهاي 

هاي مونتاژگر صنعت، كشورهاي كوهستاني فاقد صنعت، داراي طبيعت كشاورزي، دامي، كشور
، بانكداري اسالمي، با يكديگر تفاوت "حرمت و پا"كشورهاي داراي ايدئولوژي حاكم بر دولت و بانكها، و 

دارند. اين تفاوتها هم پايه ايدئولوژيك دارد، و هم پايه هاي تاريخي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي كه با 
در اجتماع لحاظ حفاظت، اعتبار، تبديل ارزها، اوراق بهادار عميقاً مسائلي از  توجه به گردش پول ها

قبيل حرمت نزول، و مسائل قرض الحسنه و كاربردهاي اقتصادي، اجتماعي آن متفاوت و متغير مي 
  باشند و داراي موانع ملي، بين المللي مي باشد.

ات، تبليغات رسانه اي، امتيازات دولتي، روابط امتيازات بانكها و بلحاظ نام، حجم نقدينگي، حجم اعتبار
با شركتهاي تعاوني /تضامني، شركتهاي عام و خواص، نرخ بهره مركب و معناي اقتصادي و ممنوعيت 

  هاي مذهبي آن همگي از عوامل مي باشند تا بانكها را از يكديگر تفكيك و ارزيابي كند.
  



  بحران مالي بورس بانك هاي جهان
به علت فقدان آمار و دادن وام توسط بانك ها به مردم جهت خريد سهام  1932- 1929در سال 

شيوع يك ترس و هجوم مردم به نيز كارخانجات تا چندين برابر حجم واقعي پول موجود نزد بانك ها و 
بانك ها جهت فروش سهام/ اخذ پول، ... و عدم توانايي بانك ها جهت پرداخت وجوه، سهام كارخانجات، 

بيكاري رواج، كارخانجات تعطيل و سرمايه داران خود را از طبقات  ،پول نزد بانك ها، تخليه، كارسقوط، 
باال جهت خودكشي به خيابان ها پرت مي كردند. اما امروزه با وفور آمار و اطالعات و مشخص بودن 

تي و به حجم پول مود و در گردش و اعتبارات داده شده توسط بانك ها توسط چندين منابع اطالعا
كارگيري فناوري كامپيوتر و وجود دانشمندان اقتصادي و پس از هفتاد و چند سال تجربه بعد از آن 

  ا بايد چنين اتفاقي مجدداً رخ دهد؟تاريخ چر
بازارهاي مالي آمريكا، اروپا، آسيا، پاسفيك (ژاپن، استراليا، كره جنوبي، ...) چرا دچار چنين وضعيتي 

ميليارد دالر دولت آمريكا  700ن شركت بيمه، بانك ورشكست شده و كمك شده است و بيش از چندي
درصد و  5/1درصد و  2موده و مجبور شده اند كه نرخ بهره را به نبه اين بانك ها نيز دردي را دوا ن

%) رسيده است و 25/0يك درصد (يعني  4/1حتي دامنه گسترش بحران به كره باعث نزول نرخ بهره به 
تمام  9000زير آمار خود را  NIKKEIورشكست شده و  YAMATOژاپني مانند  حتي شركت هاي

  ت بسيار ناجوري پيدا كرده اند. نموده و بورس ها وضعي
S&P 97/4-  ،66/2درصد- NZSE ،7/8- NEKKI  درصد و دنباله روي دوستان آمريكايي خود شده

  .را دارند -% 5/9) و تا DOW )DOWN - % 5/7اند كه نتايجي مانند 
در حال ترك خوردن مي باشد و  NYSEو  WALL STREETچنين به نظر مي آيد كه ديوار 

و برخي از  بودمذاكرات و مباحثارت كانديداهاي رياست جمهوري بر روي اين بحران متمركز شده 
تريليارد دالري را به بانك ها و  3دانشمندان برا اين عقيده اند كه دولت اياالت متحده با يك تزريق 

وسسات مالي آمريكا انجام دهد، تا اين سرما خوردگي به مننژيت تبديل نگرديده و باعث خفگي مالي م
  ميليارد دالر) 700كه كوششهاي اوباما نيز نتوانست كمكي كند. (عليرغم تزريق آمريكا نگردد. 

  يد:اين اتفاقات عامل مهم در ارزيابي هاي مالي و تجزيه و تحليل در مسائل فوق را باعث گرد
چه كساني پول ها را از مردم مي گيرند و چگونه از آن بهره مي برند و سهم مردم و كارخانجات  .1

و دولت و اقتصاد و توسعه در اين جمع آوري چيست و در اينجاست كه بانك ها، موسسات 
 مالي و حتي بيمه ها مورد مداقه قرار مي گيرند.

هره مي گيرند و اثر آن ها در اقتصاد و بورس چيست؟ بورس بازي چيست و چه كساني از آن ب .2
توسعه كشور و ركورد و بحران ها چيست و موسسات آن ها چه نام دارند و گستردگي آن ها 

 مانند بانك ها و بيمه در جهان تا چه حد مي باشد.

فقدان اطالعات چيست، دليل عدم هوشياري بانك ها، دانشمندان، بورس بازان، بيمه گرها، چه  .3
چرا بحران مالي اخير آمريكا (يادگار هفتاد و چند سال پيش اين كشور) چگونه به  مي باشد، و



آيا واقعيتي است كه جهان را نيز به نابودي مي حنه سازي است؟ وقوع پيوست.آيا فقط ص
 ؟كشد

چرا مسائل مالي بايد در توسعه اقتصادي و صنايع اين قدر مهم باشد و مانند جريان خون  اصالً .4
نقش حياتي داشته باشد، و با افت فشار اين خون، تمام اقتصاد و صنايع متوقف  در بدن انسان

 گردند و با باال رفتن اين فشار همگي محكوم به مرگ گردند.

بررسي كردن مسائل فوق در حد يك كتابخانه مي باشد و نه يك مقوله و لذا كمتر به آن ها پرداخته 
هان همت گماشته مي شود. اقتصاد باالتر، بين بانك مي شود و فقط به شناسايي بانك هاي معروف ج

هاي كمي و كيفي باالتر مي باشد و لذا به همين نحو در كشورها اهميت كيفي و كمي پيدا مي كنند، 
كه در اين ميان بانك هاي موجود در آمريكا، و سپس ساير كشورهاي صنعتي و متعاقبا روسيه اهميت 

  رسي ها نيز انجام مي شود. پيدا مي كند و لذا به همين نحو بر
  مسائل مهم در بانك و بانك داري

  ،نقش بانك ها در توسعه اقتصادي، صنعتي، مالكيت مردم، شركت هاي خصوصي و دولتي
 كشور دولت، بين الملل اساسي و ميزان اين آثار الگوي بزرگ توسعه به شمار مي رود.

 ميزان ذخاير آن ها در بانك مركزي يا تعداد بانك ها، تعداد شعب آن ها، ميزان سرمايه ثابت ،
فدرال، ميزان وام هاي داده شده به شركت ها، افراد جهت توليد، مصرف و خريد خانه، اتومبيل، 
تجهيزات، ساخت كارخانجات كه در اثر اين وام ها به دست آمده است، ميزان اشتغالي كه 

است، تعداد شعب آن ها در ساير توسط اين بانك ها به عمل آمده و يا نتيجه نهايي آن بوده 
 كشورهاي جهان آثار آن ها در استعمار، توسعه، صنايع، و اقتصاد اين كشورها.

 +)آن ها مانند موسسات -بررسي فقدان اين بانك ها و اين كه اگر موسسات مالي و يا وابسته (
ها نبودند و  بيمه و پاسخ به اين سوال كه اگر بانك ها نبود و در ساير درجات چنانچه صرافي

و چه  شد؟كال چنانچه موسسات مالي وجود نداشتند چه آثاري در وضعيت فعلي ايجاد مي 
چيزهاي موجود در آن شرايط وجود نداشتند؟ و خالصه آثار مثبت و منفي وجود آن ها چه مي 

 باشد؟

 س آثار و عوامل جانبي اين موسسات مالي و رابطه آن ها با بورس ها و چنانچه موسسات بور
نبودند چه آثاري بر بانك ها عارض مي شد و چنانچه بانك ها و موسسات مالي نبودند چه بر 

 سر موسسات بورس مي امد.

  نقش بانك ها در تئوري هاي اقتصادي، انبساط و انقباض پولي آن ها در اقتصاد ملي و بين
مالي،  24ي جدول المللي اثر آن ها در سرمايه گذاري ها، پس انداز، با توجه به نظريات كيف
ر و كارآفرينانش. ميتساموئلسن، ادوينگ فيشر و فرمول معروف وي، كالدور و دور تجاري، و شو

چه مي باشد و اين بانك ها در بوجود آمدن اين تئوري ها چه نقش اصلي و فرعي و من بعد و 
 ما قبل آن داشته اند.



 انك.درصد خصوصي بودن بانك ها، مشاركت دولت و سهامداران در ب 

  ،قوانين حاكم بر بانك ها، آزادي اقليمي نرخ بهره، ميزان اعطاء وام، استخدام، تعيين فرمول ها
  اثر در موسسات دولتي           و ضوابط انحصار و ضدتر است. 

  آثار در موسسات خصوصي و تعاوني         آثار ملي              سرمايه اوليه                       
  افراد حقيقي       آثار بين المللي  داده شدهمقدار اعتبار 

  افراد حقوقي  حجم پول موجود
  ساخت استاديوم ها  تعداد شعب
  ساخت زندان ها                 سود آوري

  ساخت كارخانجات اسلحه سازي  تعداد شعب 
  فضانوردي ساخت وسايل      بورس  اثر        ميزان اشتغال در بانك شده

  ايجاد كودتا/ انقالب/ بحران      بيمه                درميزان اشتغال توليد 
  ساخت تاريخ   3و2و1نقش درجه                    اثر اقدامات بانك

تحوالت اجتماعي/ سياسي                    اثرات در كارخانجات  
  در كليساها                كشاورزي  
  فراماسيون ها                                خدمات  

  دانشمندان اقتصادي اثر روي نظريات -                       سرمايه گذاري
  دور تجاري -                پس انداز

  كارآفرينان -                تعيين نرخ بهره -
  ن تئوريبه وجود آمد -                اعطاء وام  -
  به وجود آوردن تئوري ها -                قوانين استخدام -
  سياستهاي مالي/ پولي -              توسعه ملي و بين المللي -
  انقباض/ انبساط پولي -          درصد پشتوانه در بانك مركزي يا فدرال -
     رشد/ نوسانات -                مشاركت با دولت -
  رشد مستمر -            تعيين ميزان سهام ممتاز و غير ممتاز -
  شتاب و سرمايه گذاري -              مسئوليت ها و جرائم -
  ساله 50ساله،  7له، بحران هاي سه سا -              مسائل قانون تجارت -
  پول، استغال، بهره -            مسائل قانون اساسي -
    ميزان مسئوليت هاي تجاري با -
    افراد حقيقي وموسسات حقوقي  
    توان عودت اموال افراد خاطي -
  در كشور يا بين المللي و مواجهات   
    با جرايم كيفري  

    

 موسسات
  مالي 

 بانك ها

 ميزان اختيارات در



  امعيارها و طرز تلقي از اعداد و تعاريف در بانك ه
  ميليارد دالر سرمايه باشد، با يك ميليارد دالر اعتبار و يا دست  1يك بانك ممكن است داراي

 ميليارد دالر باشد. 20به دادن اعتبار به موسسات حقيقي و حقوقي به ميزان 

  در يك بانك ميزان بيشمار پول مرتبط است با نقدينگي قابل شمار پول به اضافه باالنس اسناد
افتي (چك هاي ارسال شده و دريافت شده كه با توجه به تبديل بانك ها به پرداختي و دري

 روش هاي شبيه سيبا، هر لحظه اين تفاوت در تغيير مي باشد)

  بانك هاي فدرال و مركزي مسئوليت پشتيباني از بانك ها را به عهده دارند، و لذا هر بانك بايد
نگهداري نموده و از يك طرف پشتيبان تعدادي از سرمايه خود را در نزد بانك هاي مركزي 

بانك باشد و از طرف ديگر پشتوانه بانك باشد و بانك ها بتوانند بهر ترتيب كه ميل دارند عمل 
 نمايند.

  كلماتي مانندASSET  در بانك ها دچار تعاريف مختلف مي گردد. آيا اين بانك استجاري است
ك داراي ساختمان، و همچنين كارخانجات و يا اين كه  بان ؟آن نقد مي باشد ASSETو تمام 

آن مجموعه از  ASSETيا موسسات تجاري و شركت بيمه، موسسات بورس و ... مي باشد و 
 اين دارايي ها مي باشد.

  از وظايف بانك مركزي و فدرال سيستم پولي مي باشد. سيستم پولي در مقابل سياست مالي
نبساط پولي، نظارت بر نرخ بهره و وام و حفاظت دولت قرار دارد. سيستم پولي وظيفه انقباض/ ا

منابع مالي ساير بانك ها مي باشد و سياست مالي كه بايد در تعادل با سيستم پولي باشد، 
همان سازمان برنامه ريزي و يا مديريت برنامه ريزي است كه بودجه بندي هزينه هاي دولت را 

را از نظر ذخيره پولي و جلوگيري از به عهده دارد و همچنين ايجاد تعادل بين بانك ها 
 ورشكست شدن و كارآيي مناسب را به عهده دارند.

  بانك هاي مركزي، ذخيره مناسب، با ميزان دارايي هر بانك را در نزد خود نگه داري مي كند و
با بانك مركزي مي پردازند و با اوراق بهادار مسئله  تبا يك نرخ بهره مقرر شده نسبت به مبادال

دهي ميزان ذخاير نگهداري شده در بانك مركزي براي جلوگيري از مشكالت اين ذخاير را سود 
 حل مي نمايند كه در كشورهاي مختلف نحوه مبادله، اقدامات و ... فرق مي كند. 

 ASSETعدد مي باشند و دارايي  8743كه در فدرال وزرو سابقه دارند و شعبات  بانك هاي آمريكايي
تريليارد دالر در سال  6/8آن حدود  DEPOSITيليارد دالر آمريكا مي باشد و تر 383/13در حدود 

  مي باشد كه يا ملي هستند و يا بانك هاي استاني و يا بين المللي مي باشند. 2008
 ASSETدر آمريكا بيشترين شعبه هاي فدرال رزرو بانك در شمال شرقي آمريكا قرار دارند كه ميزان 

  التر مي باشد كه مراكز در اين شهرها به شرح ذيل مي باشد:آن ها با الف بسيار با
ميليارد،  3/37ميليارد، بوستن  2/40ميليارد، فيالدلفيا  1/78ميليارد، شيكاگو 311نيويورك (حدود) 

ميليارد،  5/29ميليارد، سنت لويس  8/17ميليارد، همچنين در ساير نقاط مينا پوليس  37كليولنر 



و در غرب آمريكا شهر  4/91ميليارد، آتالنتا  7/82ميليارد، ريچموند  9/34الس ميليارد، دا 31كانزاس 
  ميليارد دالر مي باشد. 3/90سانفرانسيسكو 

در اياالت متحده، روساي بانك فدرال و خزانه داري داراي مقامات بسيار باال مي باشند و انتصاب و 
جمهوري آمريكا به سادگي نمي تواند به تعويض آن ها مراحل سخت و پيچيده اي دارد و مثال رياست 

آن ها تحكم نموده و دستورالعمل تعيين نمايد و يكي از معيارهاي توسعه يافتگي كشورها، قدرت 
روساي بانك مركزي و خزانه داري مي باشند كه معيارهايي باالتر از معيارهاي انتخاب رياست جمهوري 

  وطه (فرد داراي صالحيت) شناخته شوند.دارد و بايد توسط دانشمندان اقتصادي كشور مرب
در كشورهاي داراي اقتصاد دولتي، بانك هاي مركزي نقش حافظ اقتصاد كشور را ندارند و بيشتر نقش 
رياستي در جهت تاييد برنامه ها را ايفاء مي نمايند و تابع دستورات هستند و به انتشار اسكناس، چاپ 

د سفته و خزانه داري مي پردازند. كشورهاي توسعه يافته به اوراق قرضه ملي، يا اسناد اعتباري مانن
دليل نداشتن ثروت هاي بادآورده نفت و گاز مجبور هستند بر اساس علم اقتصاد عمل نمايند، در غير 
اين صورت اصال توسعه پيدا نمي كنند. اما در كشورهاي عقب مانده نقش بانك مركزي و نظاير آن 

 11و خطرناكتر از سپتامبر اول ( 2008وزه و در بحران دومين سپتامبر بيشتر جنبه سوري دارد. امر
سپتامبر سال پيش) كه جهت پرهيز از سپتامبر دوم ساخته و پرداخته شده بود، همين فدرال رزرو به 

گرداند و چنانچه بانك هاي مركزي كشورهاي  MC CANEداد اقتصاد آمريكا رسيد و اباما را برتر از 
آسيا پاسفيك آمريكا به اقدام سازنده دست نزنند، اين بحران جهاني منجر به مرگ صنعتي اروپا و 

سيستم سرمايه داري و در نتيجه توسعه سيستم هاي سوسياليست خواهد شد، و صنايع بزرگ دچار 
  ايست قلبي خواهند شد.

  



  بانكهاي آمريكائي
 ,Gorman Sachsبانك،  Chase Manhatanبانكهاي بزرگ اياالت متحده آمريكا عبارتند از 

Lehman Brothers, Wells Fargo, First National Bank, B. of America , 
Morgan Stanly  بانكهاي آمريكائي سريعاً با يكديگر ادغام و تفكيك مي شوند و نامهاي جديد به

د خود اختصاص مي دهند و هيأت مديره اي جديد، بدليل شرايط اقتصادي جديد، را تشكيل مي دهن
  باشد و نه به داليل سياسي اقتصادي مي-صنعتي-كه همگي وابسته به شرايط مالي

ائلي است كه كم و بيش در بانكهاي مركزي نيز سمسائلي كه در بانكها اهميت دارد، بيشتر شبيه همان م
وجود دارد، حجم سرمايه، شركت در موسسات بورس، تعداد شعب، ميزان وام اعطاء شده، ميزان 

Deposit ، ،فعاليت در كشورهاي ديگر،تمكرز عملكرد بر روي نوع صنايع، دامپروري/كشاورزي خدمات
نوع همكاري با قدرتمندان اقتصادي/سياسي/صنعتي ميزان اشتغال در بانك و يا اشتغالي كه در اثر وام 

، سود دادن به وقوعمي پيوندند، نقش در استحكام برخي صنايع و ... نقش در كليسا و مراكز مذهبي ...
آدرس، خدمات جانبي براي مشتريان كوچك و بزرگ، قابليت عملكرد با آنها توسط اينترنت و موبايل، 
ميزان ضمانت نزد بانك مركزي و ايجاد اعتماد در مشتريان مي باشد و اين بانكها همه بداليل مختلف 

ران اين كشور مانند جوامع در تاريخ آمريكا بصورت اكثراً خود جوش بوجود آمده اند. در هر صورت بانكدا
  عقب مانده هنرپيشه نيستند و چنانچه عنلم اقتصاد را بطور كامل ندانند، به دره پرتاپ مي شوند.

و كامنيت نگاهي به سپتامبر ساخته بوش و سپتامبر بوش ساخته بشود تا حق مطلب ادا شده و حتي 
  آثار نامطلوب آن بر جشن مهرگان نيز اثرگذار شود.

 ,Zurch MSI , Nesdaqدرصد در بورس هاي بزرگ آمريكا  10رهاي بورسي تا بيش از سقوط بازا

dow  و اروپا و آسياHK HENG HENG, S & P, FTSE, xetra dax, Nikkei, NZSE,  

S & P, Kospj ASX  درصد  -40كه در پاره اي موارد اثرDOWN ) درصد هفتگي) در - 17يكساله
Kopsal , Dow Jones انكهاي (ورشكستگي بFreddiemac Royal Bank of Scotland, 

Unicredit Banca, Wachora, Morganstanly Lehman, B و تقليل در نرخ بهره بصورت (
4درصد در آمريكا و حتي  5/1غير متعارف تا 

% در كره جنوبي شده است و سه تريليارد 25درصد،  1
  ئي بر جاي گذاشته است.دالر براي سرمايه گذاران آمريكا



  :مثال
  
  
  
  
  
  
  

  ماليات    عمليات مالي          
  Financeمسائل مالي 

  
  ماليات فروش كاال               ماليات بر درآمد

  
  

  تعرفه هاي بازرگاني                  مهر كردن اسناد
  
  
  

  ماليات ثابت                تعيين نرخ ماليات
  

  سياستهاي تجاري        سيستم پوليتنظيم     
  سيستم پولي          
  پس انداز                  
  بانكداري اسالمي  اقدامات بانكي              
  بانكداري آزاد                  

 
  فدرال رزرو سيستم 
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  مثال: 
  
  

  توسعه و سياستهاي اقتصادي      عمليات عمراني       توسعه كشاورزي و دولت ها
  

  معادن          تقليل فقر در جوامع    
  
  

  حمايت از كارگران و حفاظت اجتماعي آنان            بهداشت و تغذيه
  اطالعات و روابط جمعي            منابع آب شرب و كشاورزي

  

  تحصيالت              كمك به دول
  

  پردازش اطالعات و مبادالت بازرگاني                صنايع
  

  حمل و نقل            توسعه شهرنشيني
  
  

    
  انرژي      يستمحيط ز         نجس هاي مالي

  
  برقراري عدالت اجتماعي       توسعه و رشد اقتصاد خرد و كالن كشورها

 
  اهداف/فعاليت هاي فرضي

W.B  
  بانك جهاني

  (در كشورهاي با النبه فقير)



  
  
  

  ساير خدمات بانكي                
  مديريت و سرمايه گذاري                  سرمايه گذاري و وام

  خدمات دارائي امور بانكداري خصوصي        سرمايه گذاري بانكي       ريزه نويسي
  خدمات مشتريان خصوصي                 مشاوره سرمايه گذاري

  
  

  خدمات خزانه داري    خزانه داري                 بانكهاي ناحيه اي
  خدمات بهره گزاران    خدمات                    خرده           بانكهاي رهن

  اوراق اعتباري   پرداختهاي اوراق بهادار           فروشي مالي     سرمايه گذاري خودبخود
  

  
  
  

  يكارتهاي اعتبار
  خدمات بنگاهي (موسسات تجاري وخزانه داري)  بانكداري بازرگاني    كارت بانك          

  كارتهاي خريد
  

  Leasingخريد و فروش   اعتبارات خريد            سرمايه گذاريهاي  بانكداري متوسط 
 كارت تجاري  مستغالت و زمين    متوسط       

  رگاني     باز           بانكداري متوسط         
  موسسات   

  
  
  
  

  اقدامات عمومي بانكها
  :مثال

J.P. MORGAN 
CHASE  

  تريليارد دالر 3/2با 
ASSET  

  كارمند 228,452و 



  وضعيت مالي بانكهاي بزرگ جهان
DEUTCHE.B BARCLAYS WELL FARGO CITI GROUP B. OF AMERICA J.P. MORGANCHAS 

 
يورو € ميليارد 13,490  

)2008(  
يورو €ميليارد  01/28  

)2007(  

يورو € ميليارد 59/53  

)2008(  

دالر $ميليارد  52,793  

)2007(  

دالر$  ميليارد 32/124  

 
دالر$ ميليارد  35/116  

)2007(  

REVENUE 
ويور €ميليارد  07/6  دالر$ميليارد53,055  دالر$ ميليارد13/46   Oprating 

Income 
يورو € ميليارد 3,896 يورو €ميليارد  287/5  يورو€ميليارد05/8  دالر$ميليارد27,684 دالر$ ميليارد98/14  ردال$ ميليارد36/15 Net Income 

يورو €تريليون  2,202 تريليارد43/1   تريليارد1,938 تريليارد88/2 دالر$ تريليارد3/2 Total Asset 

يورو €ميليارد  34,442 ميليارد62/47   ميليارد141,632 ميليارد146,803 ميليارد22/123 Total 
Equity 

نفر 80,456  147,000  
)2008(  

نفر276,000
)2009(  

نفر326,900
)2008(  

171,587
)2009(  

نفر228,452 Employee 

 



 
UBS SANTANDER BNP Paribas R.B.C R.B.S MUFGژاپن  National 

City 
ABN/AMRO CRIDIT 

SWISS 
 CHFميليارد  7/19

  ميليارد دالر) 2/16(
ميليارد  04/31

 يورو

ميليارد  37/27
 يورو

34/25 
 CADميليارد 

522/49
  وميليارد يور

REVENUE 98/55ميليارد
 دالر

ميليارد79/11
 دالر

 ميليارد17

  يورو 
 ميليارد 268/9

 CHF 

ميليارد  73/17  
 يورو

ميليارد  224/3
 يورو

 667/40
 ميليارد يورو

OPRATING 
INCOME 

ميليارد57/5
 دالر

ميليارد314/0
 دالر

 ميليارد10

  يورو 
 ميليارد 22/8

 CHF  
  CHFميليارد  9/20
  ميليارد دالر) 9/17(

ميليارد  876/8
 يورو

ميليارد  52/3
 يورو

ميليارد  64/4
CAD 

137/24
  ميليارد يورو

NET 
INCOME 

تريليارد8/1
 دالر

ميليارد150
 دالر

ميليارد912
  دالر

تريليارد 17/1
CHF 
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 LEHAMAN BROTHERS (L.B) بانك ورشكستگي

ميليارد دالر  600د كه با آمريكا مي باش بانكي ورشكستگي شركت فوق، بزرگترين ورشكستگي در تاريخ
  كسر دارايي همراه بود.

بخش فعاليت هاي سهام خود را قطع نمود، همچنين بخش فعاليت هاي رهن  2008در اوت اين بانك 
 27ميليون دالر بازگشت از ماليات، 25منطقه بانكي خود و  23شغل در  1200خود را و نيز حذف 

يار ضعيف بازار مسكن در امور رهن، باعث كاهش ميليون دالر كاهش در ارزش امالك، شرايط بس
  ظرفيت و بازنگري در شرايط بانك گرديد. 

ظاهرا  L.Bضررهاي  شد، اين بانك با شرايط غير قابل تصور ضرر، در ادامه بحران رهن 2008در سال 
زش در نتيجه، شركت فوق العاده زياد در امور رهن و مسائل سهام و درگيري در امور رهن هاي كم ار

صورت گرفت، و وام هاي ارزان، و نتيجه تصميم هوشيارانه براي نگهداري آن ها كه واضح نبود، در هر 
در فصل دوم سال انجام شد كه بحران به منجر 2008در سال سهام،  ،شرايطي، ضرر فوق العاده زياد

خود را از دست % ارزش بازار 73حدود  2008ميليارد دالر شد و در نيمه اول سال  6ميزان آن حدود 
طول  نفر) كه تا سپتامبر 1500% از نيروي كاري خود شد (6تمايل به حذف  L.B، 2008داد. در اوت 

  كشيد. 
درصد در هفته)، و گزارش رسيد كه بانك توسعه  16بسته شد ( 5/1در  L.B، سهام 2008اوت  22در 

آمده در بانك توسعه كره، ميسر  كره تمايل به خريد اين بانك داشته است كه با توجه به مشكالت پيش
  دالر بعد از گزارش بانك دولتي كره رسيد. 79/7% به 45نگرديد. و سهام اين شركت افت 

دار (استان S&Pدچار افت شد، و قيمت ها نصف و  L.Bاعتماد سرمايه گذاران در خصوص عملكرد 
 D.JONESو در بورس  رسيد 2008دسامبر  9در  )درصد 4/3(زول واحد ن 500اندپورز) به مقياس 

بانك و دولت آمريكا هيچ گونه طرح  شد كه مربوط مي شد به امنيت،در همان روز  ،امتياز افت  300
  شد. L.Bمنجربه سقوط بانك نهايتاً براي كمك به اين بانك اعالم ننمود كه 

در مديريت سكوكات، مميليارد دالري را براي فروش  9/3اعالم نمود ضرر  L.B، 2000سپتامبر  10در 
  % لغزش نمود. 7نيز مي شد و  NEUBERGER BERMANسرمايه گذاري خود نمود كه شامل 

، رئيس فدرال رزو و نيويورك در خواست مالقات بيشتر با T.F GOITHNER، 2008در سپتامبر 
L.B شت كهرا دا L.B  اعالم نمود كه مذاكراتي باB.A  بانك آ و آمريكا وB.B  و بار كلي بانك براي

  . ه استفروش بانك انجام شد
N.Y TIMES  براي خريد گزارش داد كه بار كلي  2008امبر سپت 14درL.B  و تا قسمتي از آن را

  . اعالم نموده است
 ،رهبر وال استريت بانك ادامه داد براي مالقاتهاي بعدي براي تاخير انداختن در سقوط سريع بانك ...

جريان اين مسائل وجود داشت كه خاتمه دهد پايداري  يك شايعه در خصوص بانك آ و آمريكا در
  .LEHAMANبراي درگيري جهت فروش را قوانين فدرال 



  
  اعالم ورشكستگي

بر اساس  2008سپتامبر 15حفاظت از ورشكستگي در  2با توجه به فصل  L.Bپرونده  مراحل
BLOOMBERG (ناحيه مانهاتان نيويورك) سپتامبر  16در ، به دادگاه ورشكستگي اياالت متحده

ميليارد دالر در فدرال رزو  138مبلغ  L.Bمورگان، براي  J.Pارجاع گرديد. و در آن ذكر شد كه 
توسط بانك فدرال رزو نيويورك  J.P.MORGANدستيابي مي نمايد. هر يك از پرداخت هاي سريع 

  باني شد.سپتامبر پشتي 16ميليارد دالر در  51سپتامبر و 15ميليارد دالر در  87به مبلغ 
  

  مراحل ورشكستگي
ل از دادگاه (قب، L.Bتي از هلديگ منظر براي قسبراي تجديديك شب  2008سپتامبر  20در 

  PLCو براي ميليون پوند)  700ميليارد دالر. ( 35/1به مبلغ  ) گذاشته شد،ورشكستگي و شعبه
BARCLAYS  براي به دست گرفتن كارهاي اصليL.B  ه ميليون در ادار 960(اصالMID TOWN 

  تاييد شد.  )پرسنل سابق كه 9000آسمان خراش مانهاتان با مسئوليت 
ساعت تحمل، مقرر نمود كه من تاييد نمودم  7بعد از  J.PECKقاضي دادگاه ورشكستگي نيويورك 

اني است تحت تاثير تنها روي سكه براي بريك ق L.Bاين معامله را زيرا تنها پيشنهاد وجود مي باشد. 
سونامي كه در بازار افتاده است. اين يك ورشكستگي لحظه اي مي باشد كه تا كنون به وقوع  سقوط در

بسيار سخت است براي من كه تصور كنم  .افتدمي رسد كه در آينده نيز اتفاق ني پيوسته است. و به نظر
  يك چنين اضطراري را. 

ن موضوع نمي كنيم فقدان يك راه شاور كميته اعتبارات گفت دليلي كه ما اعتراضي به ايملوك دنيس، 
  حل ديگر اصولي مي باشد.

  ما حمايت نكرديم از مبادله زير زمان كافي براي بررسي مجدد آن وجود نداشت.
ميليارد  4/45ميليارد دالر از سهام و حتي  4/47(در اصالحيه توافق به بانك باركلي نسبت به جذب 

  دالر در مبادله بدهي به عمل آمد).
گفت، قيمت خريد براي  WEIL, GOTSHAL&MANGEاز  H.MILLERآقاي  L.Bوكيل 

ميليون براي مركز  960شامل ميليارد دالر مي باشد كه  29/1حدود اجزاء واقعي اين مبادله در 
حدودا ارزش  L.Bمركز اطالعاتي نيوجرسي. ساختمان  2ميليون دالر براي  330و  L.Bنيويوركي 

ميليون  900در اين هفته به مبلغ  ELLISقيمت ديگري توسط ريچارد  ميليارد دالر را دارد اما 02/1
را به دست نخواهد آورد. اما سرمايه  L.Bدالر پيشنهاد شد. مضافا به اين كه، باركلي عالمت تجاري 

 ,L.B SUDAMERICA L.Bها مانند  L.Bكانادا را به دست خواهد آورد و ساير  L.Bبانك 



URUGUA،PRIVATE INVESTMENT MANAEGEMENT  اما ثروت باالي حسابهاي
  فردي را نيز به دست خواهد آورد.

ال كه به باركلي انتق L.B INCميليارد دالر از سرمايه سهام در  20به دست خواهد آورد  L.Bنهايتا، 
د هخوا SEVERANCEميليارد دالر را براي پرداخت  5/2داده خواهد شد كه ظرفيت بالقوه بدهي 

  روزه.  90را بعد از گارانتي  LEHMANتا به دست بياورد، بعضي از كارمندان  )داگر برگزين(داشت 
 L.Bتوافق دارد كه به دست بياورد امتياز  NOMURA HOLDING INC، 2008دسامبر  22در 

اطالع داد كه تمايل براي  NOMURAرا در ناحيه آسيا پاسكيك شامل ژاپن و استراليا. در آن روزهاي 
  را در اروپا و خاور ميانه را دارد. L.Bسرمايه بدست آوردن بانك 

در سال (اكتبر قطعي خواهد شد.  3چند هفته بعد، اطالع داد كه شرايط مبادله فراهم است و معامله در 
  )% توليد درآمد جهاني آن را داشتند.50مسئوليت  L.Bبه غير آمريكايي  ،سهامداراننيز  2007

  
  آثار ورشكستگي

بزرگترين سقوط و افت در سهام از  با، 2008سپتامبر  15در  L.B  ،DOW JONESدر خصوص 
بسيار بزرگتر از  2008سپتامبر  29بود، اما سقوط  2001سپتامبر  11بحران انفجار برج هاي دوقلو در 

  آن بود.
ميليارد دالر در  3/4آثار شومي در قيمت امالك تجاري خواهد داشت كه زمينه آن  L.Bورشكستگي 
) شد. فشار بيشتر براي CMBSكه به نقدينگي و فروش سهام بازار پشتيباني رهن تجاري، (سهام رهني 

بيشتر را در مسائل مربوط به بحران ايجاد نمود. آپارتمان،  ترسالت غفروش سهام در بازار مست
، ARCHSTONميليارد دالر از خريد  22بدهي كاالهاي سرمايه اي به مبلغ  ،ساختمان و قيمت

ه سرمايه گذاري مستقالتي اياالت متحده آمريكا مي باشد كه كارش مديريت خريد و فروش سومين بنگا
  مستقالت در اكثر مناطق و حومه شهرهاي بزرگ اياالت متحده آمريكا مي باشد.

هر زمان كه شما تمايل به فروش كاال در اياالت متحده داشته باشيد با اين بانك در خصوص فروش 
  رتباط برقرار كنيد. مي توانيد ا L.Bسهام 

مي باشد كه با ساير موسسات اين  L.Bتعداد زيادي بازار پول نقد در موسسات پول نقد مشخصا مانند 
 PRIMARYو  B.N.Y.M (BANK OF NEW YORK MELLONچنيني توسط (

RESERVE FUND  دالر مي باشد كه با  1يك بازار پول و سرمايه و عرضه براي سهام زير
)BREAKING THE BUCKگ ن) معروف است كه پس از ضررهاي هلديASSET  هايL.B  به

  وجود آمد. 
  مي باشد.  L.Bكيك شده از ساختار دارايي ف، گفته شد كه تBNYMدر يك معاهده 

درصد صندوق مي باشد. نزول در صندوق اوليه ذخيره، اولين بار در  13/1او گفت كه سرمايه براي 
  ه زير يك دالر سهم اتفاق افتاد.به وجود آمد كه بازار پول ب 1994



ميليارد  3/12يك نزول  GREAT-WEST LIFE CO، واحد كانادا، PUTNAM INVESTMدر 
  آغاز گرديد. 2008تجربه شد آغاز فاجعه بحران مالي آمريكا شد و سال سقوط  L.Bسقوط، دالري 



  وزارت خزانه داري آمريكا
  

  1789سپتامبر  2        تاسيس:
  دولت فدرال اياالت متحده     گي:هيئت داوري و رسيد

   D.Cخيابان پنسيلوانيا شهر واشنگتن           مركز:
  )2007(نفر  115,897        تعداد پرسنل:
  ميليارد دالر 1/11        بودجه ساالنه:
  هربرت پالسن        هيئت اجرائي:

  وزير خزانه داري: رابرت كيميت        مجري اول:
  مشاور: اما اسكوربرو           

   U.S MINTسرويس درآمدهاي داخلي       آژانس هاي كوچك:
  ساداره چاپ و نشر اسكنا          

  باالترين مسئول وزارتخانه (وزير) رئيس خزانه داري مي باشد. 
 ANDREWرئيس خزانه داري در آمريكا وجود داشته است . طوالني ترين مسئوليت  75

WILLIAM MELTON .  
در زمان بيل كلينتون، دونالدريگان، ريچارد  وزير خزانه داري تغيير كرد و 3در زمان آقاي بوش 

و  ترتيببهمين  و ه مشترك با رئيس جمهور بعدي)تبمر 3- 4ن، تئودور روزولت (منيكسون، هري ترو
  اوليه گرامت، آبراهام ميكلن، جان تايلور، جيمز مديسون و آندره جكسون.

ر، ور در درجات پايين تر، ي، ايلينوياكثرا خزانه دارها از ايالت نيويورك، پنسبلوانيا، اهايو، نيوجرس
وزير خزانه  75، ماساچوست، كنتاكي، و... بوده اند كه توزيع مناسبي از لحاظ آماري ندارد و تگزاس

داري در مقابل يكصد و پنجاه و چند ايالت كه بعضي اياالت تا چند بار وزير شده است توزيع نرمال 
  محسوب نمي گردد. 

  



  ده آمريكاخزانه داري اياالت متح
اين اداره از لحاظ مدارج دولت در مقام پنجم مي باشد و مجري مصوبات خزانه داري مي باشد و حسب 

  مربوط به درآمدهاي دولت آمريكا مي باشد. 1789مصوبه قانون كنگره اياالت متحده آمريكا در سال 
ياست جمهوري مستقل در آمريكا اين وزارتخانه، در بدو امور در زمان استقالل آمريكا و انتخابات اوليه ر

به عنوان خزانه دار  R. MORRISتاسيس و آقاي  1789سپتامبر  11و توسط جرج واشنگتن در 
به جاي وي خزانه دار شد كه چند سال نيز وزارت  HAMILTONانتخاب شد كه وي نپذيرفت و آقاي 

  دالري توسط اين وزارتخانه چاپ شد. 10وي طول كشيد و در آن زمان 
ين مسئول مكاتبات مربوط به چن وزارتخانه مسئول نگهداري پول هاي دولت آمريكا مي باشد و هم اين

  مسائل مالي را نيز به عهده دارد. 
اين وزارت خانه مسئول چاپ پول (اسكناس و سكه) و ساير اوراق بهادار كشور آمريكا مي باشد. اين 

اي داخلي دولت نمي باشد تنها واحد خزانه داري وزارت خانه مسئول دريافت ماليات ها، دريافت درآمده
است كه از كل وزارت خانه قديمي تر است كه توسط كنگره و خانه قانون گذاري اياالت متحده آمريكا 

رئيس اول آن بود كه اين شرايط تا تاسيس  M. HILLEGASتاسيس گرديد و آقاي  1775در سال 
  سپتامبر) به وجود آمد. 2( 1789يكا در سال وزارت خزانه داري پس از جنگ هاي انقالب آمر

اداره خزانه داري، وظيفه مشاور خزانه داري براي حل وفصل مسائل مالي، طرح ها و مديريت درآمد و 
حمايت از اعتبارات مالي، براي تهيه و گزارشات درآمد ملي، مخارج دولتي، نظارت عاليه بر درآمد كشور، 

تامين ضمانت براي اوراق قرضه دولت و  وو درآمدهاي بيروني دولت تهيه گزارشات مربوط به بدهي ها 
ضمانت نامه هاي بانك ها، نظارت بر ميزان موجودي اسكناس و سكه، و ساير مسائل مربوط به امور خانه 

  را بعهده دارد. قانونگذاري و سناي آمريكا
  

  مسئوليت هاي وزارتخانه به تفكيك:
 .مديريت مالي دولت فدرال 

 ي ماليات، وظايف پولي، پرداخت ها و دريافت هاي دولت و پرداخت بدهي هاي دولت.جمع آور 

  ي، پول و سكه.پستتوليد تمام تمبرهاي 

 .مديريت محاسبات دولتي و بدهي هاي عمومي دولت 

  نظارت بر حسابهاي دولتي و بانك هاي ملي و موسساتTHRIFTS. 

 مو جهان، سيستم هاي پولي، اقتصاد،  مشاوره بر روي مسائل مالي ملي و بين المللي كشور
 مبادالت، سياست هاي مالياتي، كه مجموعه اين گزارشات با اعضاء كنگره مي باشد.

 .اجراء مقررات مالي و مالياتي دولت فدرال 



  تحقيقات و اجراء ماليات ها، سوء استفاده هاي مالي، احتكارها، قاچاق مسائل ارزي، مقررات و
 ر خصوص مسائل مالي.قانون شكني ها، قاچاق د

مضافا اين اداره نسبت به بررسي بودجه به موازات اداره مديريت بودجه و شعب اجرايي آن و كميته 
  مالياتي، درآمد كنگره، بودجه كنگره براي مخارج دولت نيز نظارت دارد. 

سياست خزانه مربوط مي شود به اصالح هاي پولي و اصالحات حسابداري و به صورت وسيع تر، تصميم 
  پولي مربوط مي شود به سياست هاي موسساتي مانند صندوق بين المللي پول.

  موسسات زير مجموعه
  (وزير) رئيس خزانه داري آمريكا

 معاون وزير خزانه داري  

 خزانه دار اياالت متحده  

 اداره ضرب سكه  

 اداره چاپ و سكوكات  

  مشاور مالي 
 كمك مشاور براي موسسات مالي 

 راي موسسات بازاركمك مشاور ب 

 كمك مشاور براي خدمات مالي 

 خدمات مديريت مالي 

 اداره بدهي هاي دولت 

 امور بين المللي خزانه داري 

 معاون امور بين الملل 

 معاون امور مربوط به اطالعات مالي و تروريسم مربوطه 

 كمك مشاور مسائل تروريسم مالي 

 كمك مشاور اطالعاتي و تجزيه و تحليل 

 جنايي  امور شبكه هاي 

 كمك مشاور براي سياست هاي اقتصادي 

 كمك مشاور براي سياست هاي قانوني 

 كمك مشاور براي سياست هاي روساي مالي دولت 

 كمك مشاور براي امور عرمي، مديران و طراحي سياست هاي مالي آسان 

 كمك مشاور براي سياست هاي مالياتي 

 امور خدمات درآمدها 



 اليات، اداره تجارتامور مربوط به مسائل تنباكو، م 

 )TIGTAبازرس عمومي براي مديريت مالياتي وب سايد ( 

 اداره مشاور عمومي 

 اداره مسائل پولي (اسكناس) و ... 

 اداره صرفه جويي ملي 

اداره مشاور عمومي در خدمت نظارت بر دريافت بدهي هاي دولت، وضع مقررات مربوط به افزايش 
ز امتحان از مديران مالي، مسئولين مالي دولت، بررسي اوراق حمايت از مشتريان و خريداران كاال، ا

(تاسيس  C.Tقرضه رسمي دولتي، نظارت بر فروش امالك دولتي و بدهي هاي دولت حسب قانون 
) 1830- 1935) و وكالي خزانه داري (1820- 30) و (1817-20در ( C.T) كه اولين آن 1789- 1817

  به وجود آمده است.
  

  2003در سال  بازسازي خزانه داري
يك سري اقدامات از وظايف خزانه داري كم و زياد شد و از موسسات ديگر دولتي اخذ و به آن ها الحاق 

  گرديد.
بخشي از ادارات اين كه ) ATFشاني (ن آتشاداره رسيدگي به مسائل الكل، تنباكو،  2003در ژانويه 

رانده شده در سال (گذ  HOME LAND SECURITYتاسيسات بود. جداشده و طبق قانون 
به عنوان واحد الكل،  DEPARTMENT OF JUSTICE) به آن تاسيسات اداره دادگستري 2002

  ) BATFEشاني و انفجارات پيوستند. (آتش نتنباكو، 
مراتب مقرراتي مربوط به ماليات توتون، تنباكو، ماليات الكل و ترافيك بر نظارت خزانه داري به عنوان 

  ) باقي ماند.TTBو اداره مباالت و بازرگاني ( واحد تنباكو و ماليات
انتقال يافته  U.S.Sو  USCSبه آموزش اجراي قانون فدرال آمريكا به  2003مارس  1به طور موثر در 
  ادغام شد.  HOMELAND SECURITYدر واحد جديد 

  



  )FEDERAL RESERVE BANK FRB)THE FED بانك فدرال رزرو  
حكم بانك مركزي اين كشور است و هر بانكي در آمريكا موظف است كه  فدرال رزرو بانك آمريكا، در

مقداري از سپرده هاي خود را نزد اين بانك بگذارد تا امنيت اين بانك ها حفظ و مردم نيز با توجه به 
ضي چنانچه تسپرده ها بانك هاي مورد عالقه خود نزد فدرال رزرو و احساس امنيت كنند و در زمان مق

شكست شدند اين بانك ها مي تواند سپرده آنان را به آن ها برگرداند كه در مورد بحران اخير بانك ها ور
  ميليارد تومان به بانك ها جهت جلوگيري از ورشكستگي وام داد. 700فدرال رزرو حدود 

خود نزد فدرال رزرو سود فرضي خود را از  DEPOSITبانك ها در عوض ساكن نگه داشتن مقدار 
  ليات بر درآمد خود به دست مي آورند.طريق كسر ما

تاسيس گرديد و اين سيستم حسب قانون فدرال رزرو به وجود آمد  1913سيستم فدرال رزرو در سال 
مي گويند، كه به صورت سيستم سرمايه دولتي با اجزاء  THE FEDو به طور اصطالحي به آن 

  مجموعه مي باشد. 5خصوصي اداره مي شود. كه مركب از 
  

   ISO 4217بانك: شهر واشنگتن كد مركز 
  BEN BERNAKEرئيس فعلي: 

  ارز: دالر
  %1پايه نرخ استقراض: 

  DEPOSIT :5/3%پايه نرخ 
FEDERAL RESERVE.GOV: WEB 

  
  مجموعه تركيبي فدرال رزرو عبارت است از: 5

 هيئت مديره بانك كه توسط رياست جمهوري مشخص مي شود. )1

2( FEDERAL OPEN MARKET COMITTE يته بازار آزاد.كم 

 9عضو فدرال رزرو هاي محلي كه در شهرهاي اصلي، به عنوان واسطه خزانه داري با  12 )3
 عضو هيئت مديره خود.

ال، در فدرال نتقتعداد زيادي بانكهاي خصوصي عضو براي بدست آوردن سهام غير قابل ا )4
 رزروهاي محلي.

 BENرياست آن را آقاي  تعدادي مشاور، از جمله رئيس و رئيس هيئت مديره كه فعال )5

BERNAKE .به عهده دارد 

  
  تاريخ بانك مركزي در آمريكا

  .تأسيس شد توسط آلكساندر هاميلتون 1791اولين بانك مركزي آمريكا به عنوان چارتر در سال  -



تجديد نگرديد و وسيله اي  1836به وجود آمد و در سال  1811دومين بانك چارتر شده آمريكا در  -
قانون در بانك آزاد  1862تا  1836شد. از سال  A. LACKSONراض شد جهت اعت

NATIONAL BANKS ACT.بانك مركزي رسمي وجود نداشت ،  
 NATIONALتحت عنوان  1863يك سيستم بانك ملي به وجود آمد در  1893_ 1913از 

BANKS ACT به وجود مي آورند تقاضاي بزرگ  1907و 1893و 1873. يك سري هراس بانكي در
  .باعث شد ا جهت بوجود آوردن سيستم مركزي بانكر

  خط زماني بانك مركزي اياالت متحده آمريكا به شرح ذيل مي باشد.
1811 - 1791  FIRST BANK OF US 

  بدون بانك مركزي  1811 - 1816
  دومين بانك مركزي آمريكا  1816 - 1836
1862 - 1837  FREE BANK ERA 

1913 - 1863  NATIONAL BANKS  
  فدرال رزرو فعلي سيستم    1913

پديد آمد كه  1907اولين عامل بوجود آوردن سومين بانك مركزي، هراس اقتصادي بود كه در سال 
و اولين  19تجديد مي نمود تقاضاي بانك جديد را براي اصالح مسائل ارزي (پولي) در آخرين ربع قرن 

  اقتصاد آمريكا، دچار بحران و هراس و نگراني مالي شد.  20ربع قرن 
بر اساس پيش فاكتورهاي سيستم فدرال رزرو و اظهار نظر بسياري از اقتصاددان سيستم بانك مركزي 

  پول و فقدان نقدينگي. INELASTICداراي دو نقطه صفت مي باشد. يكي 
قانون پول اضطراري جاري و استقرار " ،فراهم آورد ALDRICH- VREELANDسال جاري، قانون 

  "آموزش بانكي و اصطالح پول جاري.توسط كميسيون ملي پول براي 

  
  قانون فدرال رزرو

ور مالي و رهبر جمهوري خواهان سنا (نلول آلدريچ) دو مرئيس كميسيون پول ملي، متخصص در ا
كميته را تاسيس نمود. يكي براي نظم دادن به سيستم پولي و ديگري كه توسط خودش اداره مي شود 

كشورهاي اروپايي مي پرداخت. وي (آلدريچ) به اروپا رفت و به آموزش سيستم هاي بانك هاي مركزي 
قد شد كه تمركز بانك تتا عليه تمركز بانكي در اروپا اقدام نمايند، پس از بازديد از بانك هاي آلمان مع

بانك تمركز  حمايت شده بود، مي باشد. ها بهتر از بانك و سهام و اوراق چاپ شده دولتي، كه قبال
اران مورد اعتراض واقع شده بود و با ترس از اين كه بانك مركزي مورد سوءظن بيشتر توسط سياستمد

  واقع شود كه آقاي آلدريچ را متهم كردند كه با بانك ها و افراد پول دار رابطه دارد.
  . J.P)، راكفلر، داماد مورگان J.Dافرادي مانند (



ود و بيشتر جمهوريخواهان نيز آقاي آلدريچ براي بانك خصوصي و با نفوذ كم دولت مبارزه مي نم
طرفدار آلدريچ مي باشد اما به اندازه كافي در بين افراد محافظه كار طرفدار نداشت. اما دموكرات ها 
طرفدار يك بانك مركزي كه توسط دولت كنترل شود و حمايت به عمل آيد و نهايتا به وال استريت 

  ود. متصل گردد و كنترل تهيه پول نيز توسط دولت انجام ش
محافظه كاران دموكرات، براي بانك خصوصي تالش مي كند كه غير متمركز كند سيستم را كه تحت 

از كنگره آمريكا گذشت و كه بيشتر  1913كنترل وال استريت نباشد. قانون فدرال رزرو در سال 
  در حمايت و جمهوريخواهان عليه آن بودند. هادموكرات

  
  BRETTON WOODS -POSTزماني  ههبر
ك انتخاب شد و سمت رئيس هيئت مديره فدرال رزرو بان - رتپل والكر توسط كار 1979ر جوالي د

عددي اقدام  2داد در خصوص هدف پول جمعي و ذخيره بانكي، مبارزه عليه تورم  فدرال رزرو اطالعيه
  مي نمايد.
  % بود.1، نرخ تورم فقط 1987در ژانويه 

به سوي انقباص مالي نخواهد رفت، گرچه اين مدل در سال  فدرال رزرو اطالع داد كه براي مهار تورم
شكايت داشت از اين كه جمع آوري پول  THE FEDكارآيي داشته است و موفق بوده است.  1979

ماه هفت  A. GREENSPANرئيس فدرال رزرو بود و آقاي  1987اغوا كننده است. فالكر تا سال 
  ير نمود.پس از ايفاء روش پول جمعي تغي

  
  نين كليديقوا

  قوانين مربوط به فدرال رزرو
  1935قانون بانكي 

  1946قانون اشتغال  

  1951قانون خزانه داري فدرال رزرو 

  1970و اصالحيه  1956قانون هلدينگ مربوط به سال 

  1977قانون فدرال رزرو 

  1978قانون بين المللي بانكي 

  1978قانون باالنس رشد و اشتغال كامل 

 1980بي قانوني موسسات ذخيره پول  قانون كنترل مالي و 

  1989قانون اصالح موسسات مالي، اصالحات، پرسش و اجبار 

 قانون بيمه ذخيره پول و اصالح موسسات 



  قانونGRANYM- LEACH 

  2008قانون استقرار اقتصاد اضطراري 

رزرو بيان شده، اولين انگيره فدرال رزرو بانك مسئله هراس بانكي مي باشد. ساير اهداف در قانون فدرال 
مانند پرداخت (انبساط پولي) براي كنترل تخفيف ارزش اوراق تجاري براي استقرار بيشتر و موثر نظارت 

  بانكي در آمريكا، و براي اهداف مختلف.
  آمريكا بارها دچار بحران مالي شده بود. 1913قبل از تاسيس فدرال رزرو 

تر، براي اطمينان و بيمه كردن، استقرار سيستم  ، دارنده مسئوليت بيشتر و گستردهTHE FEDامرزه 
  مالي در آمريكا دارد.

  
  وظايف فعلي سيستم فدرال رزرو شامل:

 حل مشكل هراس هاي بانكي. )1

 خدمت به عنوان بانك مركزي آمريكا )2

 براي متقارن نمودن، باالنس بين نرخ بهره بانك ها و تمركز مسئوليت دولت. )3

 سات بانكيبراي نظارت و قانونمند كردن موس 

 براي حفاظت حقوق و اعتبار مشتريان 

براي تنظيم يا عرضه پول ملي از طريق سياست هاي پولي براي بدست آوردن زمان براي  )4
 رسيدن به اهداف تحت منازعه

 اشتغال كامل 

 تثبيت قيمت ها 

 مدرن سازي نرخ بلند مدت بهره 

 يسك در بازار ماليبراي باقي ماند و استقرار در سيستم تثبيت مالي با مشموليت ر )5

براي تهيه خدمات مالي شامل ريسك سيستماتيك، در بازار پولي دولت، و موسسات  )6
 خصوصي بين المللي شامل اجزاء نقش در عملكرد سيستم هاي پرداخت مالي

 براي ايجاد تسهيالت براي مبادالت ارزي و پرداختهاي منطقه اي 

 يبراي ايجاد هماهنگي به نيازهاي نقدينگي منطقه ا 

 براي انبساط نفوذ مكان آمريكا در اقتصاد جهاني 

  



  ADDRESSINGمسائل هراس بانكي 
هراس هاي بانكي زماني شروع مي شود كه مردم براي اخذ پول هايشان به بانك هجوم مي آورند و بانك 

كن ها به اندازه كافي پول در اختيار ندارند تا به مشتريان به صورت همزمان بدهند كه اين موضوع مم
  است به بحران مالي در كشور تبديل گردد.

فدرال رزرو تاسيس شده است كه بتواند جلوي اين بحران ها را با در اختيار داشتن مقداري از سپرده 
  بانك ها نزدي خود كه از پيش مقرر شده است را بگيرد و نقش نجات دهنده را ايفا كند.

  
  انبساط پولي

ش هاي پولي بانك ها، جمع آوري پولي مي باش. لغت (انقباض يكي از راه ها جهت جلوگيري از پرس
پولي) در فدرال رزرو فقط معني انبساط پولي نمي باشد، بلكه براي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي 
پول در اقتصاد و ضمانت اقتصادي مي باشد و لذا انبساط پولي توسط فدرال رزرو به شرح ذيل تعريف 

  شده است:
اند به وسيله عمل مقامات پولي مركزي، انقباط و يا انبساط يابد، براي ضمانت شرايط پولي كه مي تو

  مناسب اقتصادي.
سيستم سياست هاي پولي بانك مركزي در تئوري به طور موضعي مربوط مي شود به انقباض و يا 

ان بحران انبساط پول در شرايط تعميرات و صنعت اقتصادي، در واقع تا كنون فدرال رزرو هنوز از زم
بزرگ تا كنون، انقباض مالي ننموده است كه سبب شكاف ضد تور مي گردد. زيرا بر اساس نظريه 
عملياتي و نظريه فدرال رزرو، تهيه پول و انبساط آن به عنوان اقتصاد انبساطي براي بدست آوردن حجم 

  بيشتر مبادالت مي باشد.
  

  چك ها CLEARINGسيستم 
ط ناجور و بحراني اقتصادي، بانك ها از پرداخت پول در مقابل چك امتناع چون در بعضي مواقع در شراي

مي ورزند. در فدرال رزرو يك تاسيساتي درست شده است كه اين كار را انجام مي دهند كه تحت عنوان 
FEDERAL RESERVE SYSTEM- PURPOSE & FUNCTION  .ناميده مي شود  



   WORLD BANK(بانك جهاني) 
انك بين المللي است كه براي كمك هاي مالي و فني در سطح بين المللي در آمريكا به اين بانك، يك ب

وجود آمده است. چه براي توسعه اقتصادي كشورها و چه براي توسعه برنامه هاي اقتصادي (ساخت 
جاده ها، پل ها، مدارس، براي كاهش فقر) اين بانك جهاني با بانك جهاني ديگر به همين نام، 

WORLD BANK GROUP  مي باشد كه براي بازسازي و توسعه و موسسه توسعه داراي تفاوت
  بخش ديگر تقسيم شدند. 3بين  المللي مي باشد كه بعدا اين ها نيز به 

 BRETTON WOODSكه با مالحظه قانون  1945دسامبر  27بانك جهاني قبال در 

AGREEMENT بوجود آيد .  
 UNر سازمان ملل در بخش پولي و كنفرانس هاي مالي آن ((جوالي)، د 1944ه آن قبال در سال زمين

MONETORY AND FINANCIAL CONFRENCE (وامي سال بعد، اين بانك  2. بوجود آيد
ميليون دالر به فرانسه براي بازسازي خرابي هاي جنگ جهاني دوم وام داد، سپس اقدام به  250به مبلغ 

ي حاصله از جنگ جهاني دوم و در توسعه طرح نساند اتوسعه وام براي بازسازي ها در بحران مسائل ض
 BRETTON WOODS. بانك جهاني يكي از دو موسسه مربوط به نمودهاي تروسن 

INSTITUTE  باشد كه در جنگ دوم فعال شد و فعاليت خود را صرف بازسازي جنگ در مي
يرات زيادي نموده است. از غياما از آن زمان ت نمودكشورهاي اروپايي و كلني هاي مستعمراتي اروپاييان 

تمركز اصلي آن بر  90و 80زداني داشته است. بين سال هاي فقرعموما تمركز بر  1968- 1981سال 
  مديريت دارايي و تنظيم ساختار مالي اين بدهي ها بوده است. 

) كه براي حذف و از MILLENNIUM )MDCSاخيرا بانك جهاني تمركز بر دست آوردهاي توسعه 
فقر و دو قسمت بانك براي اهداف كشورهاي در حال توسعه، كه بهره با نرخ پايين و بازار  بين بردن

نرخ بهره پايين و يا بدون بهره (قرض الحسنه)  IDAمي باشد، در حالي كه همراه سرماي و استقراض 
  مي باشد. فراهم به كشورهاي فقير كه به منابع مالي جهان كمتر دسترسي دارند و يا ندارد 

ليل فقر، توسعه قموريت بانك كمك به كشورهاي در حال توسعه و به دست آوردن توسعه و تما
توسعه منابع خود از طريق اخذ وام و اطالعات و توسعه آن جهت  بهمنجركه اقتصادي و به دست آوردن 

رهاي كاربري بيشتر سرمايه، رشد اقتصادي، ارتقاء سطح صنعت، و انتقال فرآورده هاي خود به ساير كشو
در جهت كسب درآمد بهتركه به طور اجمالي رشد و خالقيت و توانايي خود در جهت ايجاد موفقيت 

  د كه به شرح ذيل تلخيص مي گردد:وهاي جهاني راز توليد مي ش
 ايجاد ظرفيت، توسعه، امكانات دولتي و دادن آموزش به مسئولين كشورها. )1

انوني و سيستم هاي دادگستري و تشويق ساخت شالوده هاي اقتصادي، كاربرد، سيستم هاي ق )2
 مخابرات و حفاظت از حقوق افراد و حقوق آنها و ارج نهادن به پيمان ها.

توسعه سيستم هاي مالي، ساخت سيستم هاي قوي داراي ظرفيت حمايتي و حمايت از  )3
 اعتبارات و خدمات مالي به موسسات بزرگ.



 براي مبارزه با خراب كاري ها. مبارزه با خراب كاري، حمايت از كوشش هاي كشورها )4

ميدان هاي توسعه و تحقيق و مشاوره  ،تحقيقات مداوم و آموزش، بانك جهاني فراهم مي آورد )5
، تله ها، خطوط تلفن، تلويزيون با ترتيب دادن كالس WEBو برنامه هاي آموزشي و توليد 

لتي و غير دولتي هاي آموزشي، براي آنان كه تمايل به تحصيالت آكادميك توسط موسسات دو
)NGO.ديگر ( 

 IBRDSبانك به دست مي آورد يافته هاي الزم را در وحله اول از طريق موسسه بازارهاي غير انتفاعي 
در بازار جهاني مالي از فعاليت هاي استقراضي با اهرام هاي مربوط در  AAAفروش اوراق فرصه نوع 

، مقادير زيادي از درآمد خود از IDAجهان، سرمايه هاي خود پرداختي يا اضافه سرمايه شناور در 
طريق پول ها و كمكهاي بالعوض كشورها به دست آورده كه هر سه سال يك بار دريافت مي كند و 

  آماده مي سازد آن را براي استقراض.
سعه سياستهاي رضه، و توقپايه استقراض را پيشنهاد مي نمايد. سرمايه گذاري در اوراق  وبانك د

صاد و توسعه پروژه هاي اجتماعي بود و بخش دوم براي به تبراي حمايت از اق كه اولي استقراضي را
  دست آوردن سريع هزينه هاي مالي براي حمايت از كشورها، سياست آن ها و اصالحات اقتصادي آن ها.

ات را براي توسعه پروژه ها از طريق تشويق آن ها در فرآوري مكانبانك همچنين توزيع مي كند، ا
د. كه ارتقاء مي ده IDAسسات بين ارگان ها و شركت كنندگان در پروژه هاي سهامي منطقه ي مو

  امور زير را: 
  فرض به كشورهاي فقير بدون برگشت و كمك به ايجاد و تاسيس تاسيسات بهبود آب

 آشاميدني.

 .حمايت از برنامه هاي خانه سازي، بهداشتي و واكسيناسيون، كاهش امراض مانند ماالريا 

 .كاهش هواي آلوده 

 .حمايت از ساخت جوامع شهري 

 .فعاليت در كاهش گازهاي گلخانه اي 

اعضاء خود، بلكه خدمات مشاوري و كاربردي  رايبانك نه تنها فراهم مي كند، حمايت هاي مالي را ب
براي دوام اقتصادي و اصالح ساختار اجتماعي و نيازها در بسيار از كشورهاي منطقه مانند اعضا و 

الت با توجه به نيازهاي اطالعي و داخلي براي حل مسائل مربوط به توسعه اقتصادي و اجتماعي حصيت
  فعاليت مي نمايد.

  
  رهبري بانك

ها براي رؤساي و ، مسئول برگزاري مالقات ها و سمينار B.ZOOLUCKرئيس بانك اخيرا آقاي 
بار در  2هيئت مديره ها معموال مسئولين اجرايي و  شده ومي يئت هاي مديره و مديران بانك ها ه



هفته يكديگر را مالقات و به اصالح مسائل و تاييد ميزان استقراض و گارانتي با سياستهاي جديد مسائل 
اداري، بودجه، كمك ها و استراتژي هاي منطقه اي، قرض دادن و تصميم هاي مالي را مي كند. معاون 

  ي ها، شبكه ها مي باشد. بانك و مسئول سياست هاي اصولي در منطقه و تجل
  معاون مدير اجرائي دارد. 2معاون ارشد و رئيس و  3معاون رئيس با  24حدود اين بانك 

  
  ساختار توسعه و مفاهيم آن

طرح استراتژي تقليل فقر برتر است. ارتباط دادن گروههاي  W.Bبراي فقيرترين كشورهاي جهان، 
و مسائل مالي و اقتصادي آن ها با تركيب مناسب ايجاد منطقه اي با آناليز بسيار گسترده در كشورها 

مي كند و پاسخ هاي منحصر به فرد را در كشورها به رشد مي دهد. سپس دولت شناسايي مي كند 
  تقدم ها را براي اهداف فقر زدايي. 
  زدايي پردازد. هش فقربا تركيب افراد محلي و نهايتا به كا
اتحاديه زنان دست  دارد،ال د اين مناطق را تحت پوشش و اشتغدرآمبانك فرزندان بعضي از افراد كم 

  مي كند و به توسعه جهاني آن اقدام مي ورزند.
 IDAمي رود.  W.Bميليارد دالر كمك به اين كشورها مي دهد. كمك ها به  1/25كشور،  45در 

)INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION با توزيع جوايز و هدايا در (
كشور فقير كمك نمود. در حالي كه، ملت ثروتمند بعضي اوقات، براي توسعه  80به  2007دسامبر 

، پولي است كه كشورهاي در حال توسعه مي IDAپروژه هاي خود و اين كشورها اقدام مي كنند. پول 
  توانند روي آن حساب كنند. 

  
  در جهان W.Bشرح عمليات 

 .توسعه كشاورزي و مناطق روستايي 

 سعه. مبارزات و تو 

 .توسعه عمليات و فعاليت ها 

 .سياست هاي اقتصادي 

 .تحصيالت 

 .انرژي 

 .محيط زيست 

 .بخش هاي مالي 

 .حكومت 

 .قوانين و داوري 



 .اقتصاد كالن ارشد اقتصادي 

 .كارخانه داري 

 .تقليل فقر 

 .بخش هاي خصوصي 

 .بخش هاي عمومي دولتي 

 .توسعه دهات و روستاها 

 .توسعه جامعه 

 .حفاظت هاي اجتماعي 

 .بهداشت و تغذيه و مردم 

 .صنايع 

 .اطالعات و تكنولوژي هاي اوقافي 

 .اطالعات با محاسبات روابط جسمي 

 .اقتصاد بين المللي و بازرگاني 

 .كارگر، محافظت هاي اجتماعي 

  
)LEAN TECHNOLOGY FUND MANAGE MENT(  

تكنولوژي ؟ نموده  بانك جهاني درخواست ايجاد مسئوليت را در مقابل ايجاد تسهيالت مالي و صندوق
است كه هر چه سريعتر انرژي هايي مانند ذغال سنگ كه ايجاد مشكالت در محيط زيست مي نمايد را 
در مقابل ايجاد توسعه انرژي هاي تميز نموده و توسعه انرژي هاي بادي، آفتابي، موجي به شدت ادامه 

جهت  2009غال سنگ در سال يابد كه مراتب با توجه به سرمايه گذاري هاي زياد در استخراج ذ
  بررسي ها فعال به صورت عادي عمل مي شود.

  
GLOBAL DEVELOPANT LEARNING NET WORK GDLN  شبكه جهاني)

  توسعه آموزش)
كشور در جهان مي باشد كه در كليه نقاط جهان به  80مركز آموزشي در  120اين موسسه داراي 

آموزش هاي تخصصي، علوم ارتباطات، و تقسيم و  آموزش و توسعه فرآوري هاي ويدئويي، اينترنتي،
توسعه اطالعات و دانش در سطح افراد، ارگان ها، و آموزش هاي كاري در كارخانجات و آموزش هاي 
متقابل و توسعه تجربيات با كاهش در هزينه ها فعاليت مي نمايند. در اين نوع موسسات غالبا مسئولين 

صي، آژانس در مناطق مختلف و در جهان فعاليت نمود كه ايجاد كشورها، افراد در بخش هاي فعال خصو
  تسهيالت و تهيه وسايل آموزشي مي نمايد.



مشتريان از اين امكانات جهت پيدا كردن مشكل و بهتر انجام دادن در جهت توسعه و گرفتن تخصص 
  بهره مي برند. 

نفر  90000ده تا بيش از كمك نمو ن ويدئو كنفرانسسال 1000، بيش از GDLNدر تاسيسات مربوط 
در جهان فعاليت هاي كاري خود را با اصول پيشرفته انجام دهند. بيشتر فعاليت ها توسط آژانس هاي 

  كشورها، آماده سازي مي شود.
  

GDLA در آسيا پا سفيك  
اين موسسه در شرق دور و ناحيه آسيا پاسفيك، اقدامات زيادي به عمل آورده و باعث پيشرفت سريع 

كشور فعال مي باشند. در كشورهايي ماند استراليا،  20آنان شده است كه در بيش از  در رشد
، گينه بيانو، كره جنوبي، الئوس، فيجي مغولستان، كامبوخ، چين، اندونزي، فيليپين، سريالنكا، ژاپن،

ن شبكه مركز آموزشي كه بزرگتري 180افغانستان، بنگالدش، هند، بنگال، نيوزيلند و تايلند در بيش از 
انكوك برگزار نمود. بانك بدر  2006مه سال  22- 24آموزشي در آسيا شد. اين موسسه جلسه اي را در 

  . نامه در كميته دولتي آسيا پاسفيكجهاني يك طرح دولتي را بوجود آورد و يك بر
اطراف از و  1عدد، بانك جهاني 1عدد، تايلند 1عدد، در استراليا  2كميته شامل افراد مراكز در چين 

 ضوتوسط دانشگاه جوالنگوكرن در بانكوك تشكيل و ع اخيراًموسسه ل شد. اين نفر تشكي 1دولت ژاپن 
GDLN  .شد  

 كه درمي كند: مهمترين مسائل را و اموري كه بايد در كميته صورت گيرد،  تعيينكميته فرماندهي 
ايلند مي باشد تا تمام تاسيسات مي باشد. بانك جهاني اخيرا درگير يك سري مسائل حقوقي در ت

  مدارك براي بدست آوردن شرايط احراز اجرائي مقررات را به دست آورد. 
ه قمنط ،ينن منابع در ميان اعضاء در خصوص تعيآسيا پاسفيك در يك ساختار اصولي بي GDLNدر 

راي محيط فيزيكي ب ،آنان در شالوده اين تاسيسات مي باشد كه وجود دارد به عنوان شبكه هاي ديگر
 CHULALONGرا در تايلند در دانشگاه  GDLNاين مركز را فراهم مي كند، ميزباني مركز 

KORN UNIVERSITY TECHNICAL  در بانكوك: متخصصان يك شالوده براي اركان اين
 TDLC (TOKYO DEVELOPMENTموسسه بوجود آورده اند توسط مركز آموزشي توكيو (

LEATNING CENTER هيه شده به وسيله دانشگاه ملي استراليا (و خدمات ساختماني تANU (
AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY  ياGDLN  در آسيا مي تواند به طور قانوني

يك تاسيسات مالي در تايلند به وجود آورد كه كوشش كنند كه كمك كند به كميته دولتي به وسيله 
اين تاسيسات آكادميكي منجر  كه .ندعمل ك به نحوي فراهم آوردن جريان خروجي و ورودي مديريتي و

حل كه كارآمد براي  داشته باشدكه نياز  نگيرد.به بعضي پيچيدگي ها در تركيب و ترتيب دادن قرار 
كه تا حدود زيادي در نيازهاي قانوني در باشد، يك موضوع به وسيله مسائل پايه و بعضي مسائل 

  كشورهاي درگير مي باشد.



  استراتژي هاي كمكي كشور
به وجود  ،كشورهابه ه عنوان راهنمايي عمليات بانك جهاني در يك كشور بخصوص در استراتژي كمك ب

ممكن است بستگي داشته باشد بر  قانوني براي هر يك از سهامداران كهمي آورد همكاري را با دولت 
آمد كم،  در اين صورت كشورهاي داراي در براي بانك بوسيله شركاء آن. روي كارهاي تجزيه و تحليل

  وسسه كمك هاي استراتژي كشور، شامل از تقليل فقر كشوري مي شوند و مسئله كمك.م
  

  انتقادات
بعضي از افراد و كشورهاي جهان معتقدند كه اين موسسه براي تقليل و كاهش فقر نيامده و دليل آن 

ك جهاني براي هم توسعه فقر در كشورهاي مورد دخالت بانك جهاني مي باشد، بعضي معتقدند كه بان
توسعه سياست هاي استعماري به وجود آمده است و بعضي ديگر معتقدند كه بانك جهاني براي امنيت 
سرمايه هاي آمريكايي در كشورهاي فقير تاسيس گرديده و بعضي معتقدند كه كارهاي بانك جهاني در 

ك نماينده سيستم خدمت بهداشت عمومي و محيط زيست بوده است و بعضي عقيده دارند كه اين بان
ليبرال جديد جهاني است و مي خواهد كشورها را به اين سو بكشاند و بعضي مي گويند كه بانك جهاني 
براي مسخره كردن و سرزنش كردن كشورهاي فقير به وجود آمده است و يا با اين سياست ها دارد به 

  آن سو ميل مي كند. 
 CASTELLO BRANCOآقاي  بانك مي باشد، در برزيل موافق اينيكي از حاميان بانك جهاني 

اين بانك در خدمت به زدايش فقر موثر بود و  است كه قدعتنماينده دست راستي در دولت برزيل م
  ميليون وام براي پروژه هاي فقر زدايي نمونه اين اقدامات است.80

ق مخصوص در گفته شده است كه بانك جهاني براي ارتقاء سطح منافع مالي آمريكايي ها در مناط
ت استقرار اين بانك براي حداقل كردن نفوذ جه بيكشور آمريكايي جنو 7جهان مي باشد. متعاقبا 

آمريكا در منطقه اقدام نموده اند. انتقاد از اصول بانك جهاني، مربوط مي شود به رئيس اين بانك كه 
آمريكا برگزيده مي شود.  همواره شهروند ممتاز اياالت متحده آمريكا مي باشد و توسط رئيس جمهوري

باشد). يك سري اتهامات براي اصول تصميم  بايد (گرچه منوط به تاييد ساير اعضاء ساير كشورها نيز
 16گيري غير دموكراتيك بانك عنوان شده كه تحت و تو بعضي تصميمات قرار گرفته شده كه داراي 

نده شود از كشورهايي كه سهام آن زرامضافا تصميمات مي تواند با راي گدرصد سهم در بانك مي باشد 
درصد سهام مي باشد. يك انتقاد ديگر در خصوص حكومت هاي محلي و رفتار آن در  85ها بيشتر از 

  خصوص بانك جهاني اتهام بر خورده اند كه كمبود انتقال مسائل به جامعه بيروني مي باشد.
طبيعي را كه به افزايش  هاي دفينهبانك جهاني گزارش داد كه پيدا كنند، گازهاي  2008در سال 

اما انتشار داده نشده است. مسئولين اعالم مي دارند كه اين منجر شده، درصد  75قيمت مواد غذايي تا 
شده كه براي پرهيز از ناراحتي رئيس جمهوري آمريكا جرج دبليو نموضوع به داليل خاص انتشار داده 

  بوش بوده است.



  اعضاء
 ضو آنع 5و  ضوع 167داراي  IDAدر كشورها مي باشد، در حاليكه  عضو 185داراي IBRDاين بانك 

IBRD  بايد عضو صندوق بين المللي پولIMF  باشد و فقط اعضاءIBRD ساير  اجازه دارند كه عضو
  ).IDAد (مانند نبا اين بانك باش ،موسسات بانكي

  گروه بانك
امكانات مالي و ارائه مشاوره به كشورها  موسسه مسئول فراهم آوردن 5بانك جهاني يك مجموعه اي از 

  براي اهداف توسعه اقتصاد و زدودن فقر مي باشد.
 250به ميزان  1947را در (وام) رض قبه امور رسمي پرداخت و اولين  1945دسامبر  27بانك در 

 اين پنج موسسه به شرح ذيل مي باشد: اعضاء موثر ميليون دالر به فرانسه داد

_    IBRD International Bank for Reconstruction & Development 
  بانك بين المللي براي بازسازي و توسعه

_    IDA International Development Association  
  موسسه توسعه بين المللي

_    MIGA Multilaterals Investment Guarantee Agency 
  آژانس چند گانه تصامني بر سرمايه گذاري

_    ICSID International Center Settlement of Investment Disputes 
  مركز بين المللي منازعات سرمايه گذاري بين المللي

معموال به موسسه هاي  WBدر جايي كه  IDAو  IBRDمعموال بانك جهاني اتالق مي شود به 
  تجمعي اتالق مي گردد.

در موارد توسعه مسائل انساني  ) بر توسعه كشورهاIDAو  IBRDفعاليت هاي بانك جهاني (شامل 
(مانند تحصيالت و بهداشت)، كشاورزي و توسعه شهري (آبياري و خدمات و روستائي)، حفاظت از 
محيط زيست و كاهش آلودگي محيط زيست، استقرار و گذراندن مقررات، و شالوده سازي اساسي، 

جرائم اجتماعي و توسعه جرم و  -(جاده سازي، خدمات شهري، توليد برق) و مسائل حكومتي (ضد
  باشد. مي موسسات قانوني) 

IBRD  وIDA  فراهم مي كند، نرخ استقراض براي كشورهاي عضو و به همان نحو ارتقاء پروژه در
كشورهايي كه اكثرا با تغييرات زياد در بخش اقتصاد روبرو مي باشند. براي مثال اصالح مديريت در 

ه توسعه محيط و موسسات ملي و سطح منطقه اي و كاربرد محيط دريايي كه ممكن است مرتبط شود ب
  قوانين جديد در مسائل آلودگي محيط زيست.

  اي شامل سرمايه گذاري در بخش خصوصي و تهيه سياستهاي بيمه  MICAو  IFCفعاليت هاي 
  باشد.مي 



هاي ديگر بانك جهاني مي باشد كه فراهم مي كند، يادگيري و ظرفيت عهموسسه بانك جهاني، شعبه توس
  كشور عضو ونزوئال و اكوادور اخيرا از بانك جهاني جدا  2. رنامه هاي ساخت براي كشورهاي عضوب

  شده اند. 
بود  W.B GROUPبخشي از  IBRDبه وجود آمده كه  1965- 88آژانس در سال هاي  4 مجموعاً

اره ت هاي عضو ادكه مركز آن در شهر واشنگتن مي باشد و يك موسسه بين المللي كه به وسيله دول
فقر زدايي. اين سود استفاده مي شود در جهت فعاليتهاي حمايت از  مي شود. گر چه سود آور است اما

از تقسيم سازمان ملل مي باشد و اما ساختار دولتي آن متفاوت مي باشد. هر  از لحاظ روش فني، بخشي
مشترك براي سهام سرمايه با است كه كشور به وسيله اعضاء دولت آن  W.B.Gكدام از موسسات در 

براي  نيك سري حقوق را براي راي داد ،مي باشد. عضويت )درصدي(راي مربوطه براي سهام داران 
ين راي بر آنانكه بستگي مالي براي اشتراك مالي در چن و هم(كشور متبوع خويش ايجاد مي نمايد 

م ات حكده و به وسيله هيانامزد ش رئيس بانك جهاني به وسيله رئيس جمهور آمريكا )تاسيسات دارند.
درصد  5/4درصد، آلمان  9/7درصد كل آرا و ژاپن  4/16به بعد آمريكا  2006انتخاب مي شود. از نوامبر 

  آمريكا لذا درصد راي الزم است و  85درصد آراء را دارند كه براي تغييرات  UK 3/4و فرانسه و 
  مي تواند جلوي هر نوع تغييراتي را بگيرد.

  
  وه هاي بانك جهانيگر

IBRD  براي امور استقراض بر اساس ضمانت حاكمان تاسيس شد. 1945در سال  
IFC  هاي خصوصي.بخشبراي  اًبراي اشكال مختلف فعاليت هاي بانكي بدون ضمانت بدو 1956در سال  
IDA با  جهت فعاليتهاي مربوط به امتيازات مالي (بدون بهره) معموالً تاسيس شد، 1960در سال

  مانت.ض
MIGA  جهت بيمه عليه مسائل مربوط به ريسك، شامل ريسك هاي سياسي  1988اين بنگاه در سال

  براي بخش هاي خصوصي به وجود آمد.
ICSID  تاسيس شد. 1966اين موسسه جهت بررسي مسائل قضايي و ريسك در دولت ها در سال  
IBRD  كه توسط هيئت حكام اداره  عضو 140-174عضو دولتي مي باشند و سايرين بين  185داراي

نفره اداره مي شود. كه فعاليت هاي  24توسط يك مدير اجرايي و هيئت  W.B.Gمي شود. گروه 
  محموله بانك را انجام مي دهند.

كشورها فعاليت مي نمايد. مديران اجرايي  براي بزرگترين كشورها) و يا گروههر مدير كار يك كشور (
  د.نتخاب مي شوتوسط دولت هاي متبوعه خويش ان

آژانس هاي بانك جهاني هر كدام حكومت مي كند براي روي موارد توافق كه هر بند اجرايي به عنوان 
  موسسات قانوني متقابل هماهنگ شده است. 



بانك همچنين به موسسات خدماتي براي سازمان ملل براي مسائل محيط زيست و امكانات آن به عنوان 
  و قرض مي دهد. هر بخش در بانك جهاني پاداش 

  
  رياست بانك

يك شهروند ارشد آمريكا انتخاب مي شود و بزرگترين سهام دار  به طور نسبي رئيس بانك همواره از
سال به صورت فراخوان  5رسد. براي خدمت به مدت ببانك مي باشد كه بايد به تاييد هيئت حكام 

توسط حكام (ين المللي مي باشد جديد. همچنين به صورت اصولي مدير اجرايي سرمايه هاي مالي ب
  )اروپايي.

  
  رئيس فعلي

خارجه  مسئول وزارت R ZOELLICKمه) آقاي بوش رئيس جمهور آمريكا آقاي  30( 2007در سال 
كه  R.Zبه عنوان رياست بانك برگزيد.  WOLFOWITZسابق آمريكا را به رياست بانك به جاي 

فارغ التحصيل دانشگاه ، بين الملل بوددر امور ، GOLD MAN SACH (G.S)رئيس سابق بانك 
از كالج  PHI BETA KAPPAهاروارد (دانشكده حقوق) و عضو گروه ها ي يوناني 

SWARTHMORE .مي باشد  
  

  آقاي ولف وينز (و.و)
آقاي (و.و) كه رئيس سابق بانك جهاني بود عنوان معاون وزارت دفاع آمريكا توسط جرج بوش انتخاب 

  انتخاب شد). 2007در مه  شد (به جاي ونگانگ سون
  

  ارزيابي در بانك جهاني (مسائل اجتماعي و محيط زيست)
د در قبال محيط زيست عمل ننمود و فقط به وبه تعهدات خ 1972- 89اين بانك بين سال هاي 

  گزارشات جزئي بسنده نمود. 



  )USDتنظيم حسب ميزان اشتغال (تبديل ارزها به 
تعداد  نام شركت (بانك)

  كارمندان
ميزان درآمد

ASSET  
N, IN COME EQUITY  

W. FARLID276,000  59/53 6/147  $بيليارد  8  $ تريليارد 42/1  $ بيليارد  
J. P MORGAN 228,452  35/116 2/123  $بيليارد  3/15  $ تريليارد 3/2  $بيليارد   
B.AMERICA 171,587  32/124 8/146  $بيليارد  98/14  $ تريليارد 88/2  $بيليارد  
SANTANDER 170,960  44 9/91  $بيليارد  68/12  $ تريليارد 47/1  $بيليارد  
RBS 170,000  5/75 بيليارد$  

  ميليارد پوند 31,916
  6/36   

  ميليارد پوند 712/7
  

B.N PARIBAS 162,000  39 بيليارد$  
  ميليارد يورو 104

  $تريليارد  8/3
تريليارد  83/1

  يورو

    ميليارد يورو 9/7

BARCLAYS 147,000  5/42  بيليارد  9/7    $بيليارد$    
ABN-AMRO 102,000    38/1  بيليارد  2/5  $تريليارد$    
RBC 80,000  7/217  بيليارد  4  $تريليارد  63/0  $بيليارد$    
UBS 79,000  7/17  بيليارد  8/18    $بيليارد$    
MUFG 78,302  98/55  بيليارد  57/5  $تريليارد  8/1  $بيليارد$    
DEUSCHE 80,456  5/19  بيليارد  56/5  $تريليارد  14/3  $بيليارد$    
MORGAN
 

    $بيليارد  2/3    $بيليارد  12/84  48,000

 



  2007- 2008وضعيت مقايسه اي بانكهاي بزرگ 
 REVENUE  نام بانك

B.D $ 
N.In Come 

B.D $ 
  

T.ASSET 
TRIL $ 

  

EMPLYE  

WELL FARGO 
  (درصد)

39/39  05/8  4/1  160,900  

GOLDMANSACH 
  (درصد)

96/87  599/11  19/1  30,522  

 45/0  7/0  2/1  1/5  
MORGAN 
STANLY 

12/84  20/3    48,000  

WATCHERIA )2007 (5/55  )2007 (3/6  )2007 (783  22,000  
BARCLAY £3/47  £2/5  4/1  147,000  
D. BANK  £7/67   £ 7/6  £ 02/2  68,849  

SUN-TRUST 
HSBC 

£ 5/13  £ 63/1  £ 6/179  31.602  
85.000  

RBS £ 1/31  £ 7/7    170,000  
G.S 9/87 میلیارد 

  دالر
 میلیارد 599/11

  دالر
119/1  30,522  

W.FARGO 39/39  057/8  42/1  160,000  
INDYMAC     1/32     

J.P. MORGAS 
CHASE STANLY 

 230,067  تريليون 78/1  365/15  353/116
)2008(  

  



JP MORGAN CHASE&CO  
   NYSE: JPMنوع: عمومي: 

  1799اسيس: ت
  مركز: نيويورك

  وسعت خدمت: جهاني
  فعاليت: مالي و بيمه

  توليدات: خدمات مالي
  2007ميليارد الر  88/145بازار: در سرمايه 
  2007ميليارد دالر 353/116درآمد: 
  2007ميليارد دالر  133/46عمليات: درآمد 

  ميليارد 365/15درآمد خالص: 
  )2008  30تريليارد دالر(ژوئن 78/1دارايي كل: 

  نفر 067/230اشتغال: 
WEB :WWW. JP MORGANCHASE.COM 

WWW. JP MORGAN. COM                        
WWW. CHASE. COM                                 

  J.L.DIMONافراد كليدي: 

  رئيس و هيئت اجرايي



J.P. MORGAN CHASE   
 عمليات عمومي 

INVESTMENT BANK  
ASSENT MANAGEMENT 
PRIVATE BANKING 
PRIVATE WEALTH MANAGEMENT 

 
 اطالعات مالي

  سال  2004  2005  2006  2007
  درآمد  43,097  54,533  61,437  71,372

  درآمد قبل از ماليات  7,140  13,740  22,218  
  درآمد خالص  4,466  8,483  14,444  15,365
  اشتغال  160,968  168,847  174,360  18,667

  
   هر مجموعنام بانك هاي زي

CHASE MANHATTAN BANK 
CHEMICAL BANK 
CHEMICAL BANK OF NEWYORK 
MANUFACTURERS HANOVER 
MANUFACTURERS TRUST CO 
HANOVER BANK 
BANK OF MAN HATTAN COMPANY 
CHASE NATIONALBANK OF(C.NY) 
JP. MORGAN&CO(F.K.A MORGAN GUARANTEE TRUST) 
FIRSTCHICAGO NBD 
NBD BANCORP. (FORMEALY NATIONAL BANK OF DETROIT 
LOVISIANAS FIRST COMMERCE CORP 
BEAR STEARNS 
WAMU (WASHNGTON MUTUAL) 
CUSTODIAL TRUST CO 
UNION CARBIDE CO 

  
  



  كميكال بانك     كميكال بانك آو           چيس مانهاتان بانك  جي پي مورگان چيس         
  تأسيس 1823      كميكال بانك  1995ادغام     )2000(ادغام        
  مانيوفاكجرر ترات           1991ادغام               
  تاسيس 1905مانيوفاكچرر    كمپاني                   
  هانور                  
  1873ادغام    هانور بانك  1961                  
  1799بانك آو مانهاتان كمپاني   چيس مانهاتان              

  تي چس ناسيونال بانك آو دسي  1995بانك ادغام 
  تأسيس 1877آو نيويورك                   

  
  كمپاني نيويورك جي پي مورگان دكو         گارانتي تراست          
 1866تاسيس     F.K.Aمورگان گارانتي           

               و تراست          
  پي مورگان وكو- جي         

  ميني ناسيونال بانك و             
  و تراست كمپاني  بانك وان كرپ        
  ادغام 1968        
  فرمر سيوينگ و تراست كمپاني                      
  فرست شيكاگو كرپ        1بانك           

  تأسيس 1863        ادغام 2004  
  ان بي دي بانكو   NBDفرست شيكاگو       جي پي مورگان چيس

  1933(سابقاً بانك ملي وينرويت) ادغام     1995ادغام         
  

  لوئيزيانافيرست، كمپرس كرپ
  
  

  پيراشترن
  ادغام 2008

  
  

WAMU  
  لواشنگتن موچو آ

  2008ادغام 



J.P. MORGAN CHASE چيس و كو نبانك جي پي مور گا  
JPM ) تريليون دالر) مي باشد.  78/1بزرگترين تاسيسات بزرگ بانكي از نقطه نظر سرمايه  

 يكي از قديمي ترين تاسيسات خدمات مالي در جهان بوده است و مركز آن در نيويورك مي باشد و
ميليارد دالر ماليات تاخيري 34تريليارد دالر مي باشد. اين شركت داراي  2آن حدود  ASSETخدمات 

 J.P. MORGAN، بانك CHASE MANHATAN CORPبه صورت  2000مي باشد و در سال 

CO  هاي ميليون ها مشتري در سراسر جهان دارد كه در سطح با نامرا تحصيل نمود. اين شركت
  مي باشد و انواع و اقسام كارها را انجام مي دهد. اشخاص و دولت ها 

 JAMIEادغام شد و مسئولين فعلي بانك مانند  BANK ONE CORPبا شركت  2004در سال 

DIMON  را به عنوان رئيس(مدير عامل) و رئيس هيئت مديره و به جايW.B. HARRISON 
  تعيين پرداخت براي وي مي باشد.  HARRISONدرصد 90برگرديد و 

را از   BANK1ا ورود وي نسبت به  استراتژي تقليل هزينه هاي بانكي همت گمارد و مسئول اجرايي ب
را به عنوان مسئولين اصلي و اجرايي بانك منصوب  CITIGROUPافراد و تعدادي افراد اجرايي 

  ).2006نمود.(در 
J.P.M ي و بدهي، بانكداري در بخش هاي مختلف فعال مي باشد، سرمايه گذاري بانكي، مديريت داراي

 ,JPMC BANKمي گردد. در  هخصوصي، مديريت ثروت و سپرده داري توسط بانك هاي زير مجموع

N.A.    .انجام مي گردد و امور خرده بانكي كارت اعتبار اين شعبه در كانادا فعال مي باشد  
  

   CHEMICML BANK CORP (CBC)تاريخ بانك 
به صورت  1824ازنده انواع مواد شيميايي بود و در سال تاسيس شد كه س 1823اين بانك در سال 

CHEMIRAL BANK OF NEW YORK  بانك از شركت اصلي و جدا  1851درآمد بعد از سال
پيوست و  CORN EXCHANGE BANKبه  1954در حال رشد مستقيم مجدد شده و در سال 

در بانك ديگر و  يك 1986و در سال   TEXAS COMMERCE BANK 1986در سال 
1991MANUFACTURES, HANOVER TRVST CO وست. از نقطه نظرها به شركت پي

 CHASE MANHAT 1996آمد بانك هاي آمريكايي و جهاني مي باشد. در سال كميكال بانك سر

CORP  2000به مجموعه پيوست و در سال J.P.M. MORGAN CO  به مجموعه پيوست و با
  خيابان پارك تبديل به مركز بانك شد.  277ابان مركز بانك كميكال در خي JPM, CMCپيوستن 

  
  



(CMB) CHASE MANHATAN BANK  چيس مانهاهاتان بانك  
) به وسيله 1877(تاسيس شده در ال بانكنچس ناش مانهاهاتان بانك بر حسب خريد بانكچس 

موسسه  ) به وجود آمد كه اين شركت مانهاهاتان قديمي ترين1799مانهاهاتان كمپاني(تاسيس شده در 
  محسوب مي شد. 

داده بود و اين كمپاني نام تاسيس شد(كه تغيير  AARON BUTTبانك مانهاهاتان كمپاني به وسيله 
  را از يك شركت انتقال آب به بانك ). 

چس مانهاهاتان به عنوان بزرگترين و با كالس ترين بانك قابل احترام  1980و1970در سال هاي 
مد اين بانك سرآمد انجام فعاليت هاي مختلف بانكي در سنديكاي بانك توسط ديويد راكفلر به وجود آ

بود و كارهاي وسيعي مانند قرض، خزانه داري و خدمات اوراق بهادر، كارت هاي اعتباري، رهن،  ندارا
در   CHEM CAL BANKاين بانك توسط 1990خرده فروشي بانكي را انجام مي دهد. در سال 

، مركزيت SAN FRANCISCO، بانك J.P.MORGAN & CO CHASEبا ابقاء كلمه  1996
HAMBRECHT & QUIST  ميليارد دالر به چنگ آورد.  35/1) به مبلغ 1999(را در  

 ANEMPIREOF WEALTH (JOHN STEEL GORDAN)كتاب  114بر اساس صفحه 
  به شرح ذيل مي باشد: J.P MORGAN CHASEاصل اين روند(تاريخ) 

، نياز به يك بند قانون ايالتي شد در اين باره تحصيل رآوردن يك بانك چار ت، به دست 19در اوايل قرن 
يك بانك و فاكتور مهم سياسي براي انجام آن الزم است و اين نيرو باعث به وجود آمدن امري شد كه 

 نوهاميلتامروزه حالف به حساب مي آيد و سپس تبديل به يك امر عادي در كارهاي تجاري شد. آقاي 
، قدرت داشتند كه يك بانك به وجود آوردند كه  (ARON BURR)سياسي و يك قاتل يك دشمن

مانهاهاتان كمپاني ناميده مي شود كه فراهم مي كند، آب سالم را براي شهر نيويورك اين عبارت قانوني 
ه مي دهد به شركت كه سرمايه گذاري كند، اضافه سرمايه خود را به صورت قانوني در موسسه ازاج

ماه تاسيس شركت و قبل از آن بخش لوله آب تاسيس كه منجر به تاسيس يك بانك  6در مدت خود. 
دومين بانك بزرگ آمريكا به  J.P MORGAN, CHASEشد. بانك مانهاهاتان هنوز وجود دارد. و 

  حساب مي آيد. 
  

JP. MORGAN & CO  
كه  MORGAN& Co, DREXELبر مي گردد به شراكت با  HOUSE OF MORGANميراث 

 US STEELتغيير يافت. اين شركت خدمات مالي به  JP. MORGAN&CO 1895در سال 

CORP  ارائه مي داد كه به دست آورد. موسسهANDREM CARNOGI  و ديگران را اولين
  كمپاني ميليارد دالري دنيا شد. 

متر ميليون دالر ك 100ميليون دالر به طال و اوراق قرضه و  J.P MORGAN & CO 62، 1895در 
 & NY, NEW HAVENاين بانك شروع به دادن خدمات مالي به  1892نمودند. در در اموال 



HART FOR RAILROAD  خط راه آهن)NY نمود و آن را به مهمترين خط راه آهن در ناحيه (
  نيوانگلند(در شمال شرقي ايالت متحده) تبديل نمود.

در چند ده سال معروف بوده  نخانه مور گا خيابان وال استريت، به عنوان 23، شماره 1914در سال 
نفر  38نفر خسارت بدني و  400، يك بمب منفجر شد و 1920سپتامبر 16در  تتوسط يك تروريس

كشته شدند، قبل از انفجار بمب، يك يادداشت هشداردهنده در صندوق پستي در كنار خيابان و 
BROAD WAY  نخواهيم كرد. زندانيان سياسي را پيدا شد كه نوشته بود كه ما بيش از اين تحمل

  آزاد كنيد و يا مطمئن باشيد كه مرگ براي شما خواهد بود. جنگجويان آمريكايي.
آنها اعالم نمود كه پرونده بايگاني شد بدون اين كه عاملين  FBIسال تحقيق توسط  20اما پس از 

مسافرت نمود و  UKبه  نيكي از شركاء مور گا DAVIDSONهنري  1914شناسايي شوند. در سال 
BANK OF ENGLAND(B.E)   مذاكره نمود تاJ.P. MORGAN & CO  را به يك مونو

به آژانس مالي و  B.Eتبديل كنند و  UKپولي(انحصار) براي پذيره نويسي قرضه، جنگ در فرانسه و 
  بالعكس تبديل شود.

وسايل جنگي به سازندگان اين بانك همچنين نسبت به سرمايه گذاري در تجهيزات بانكي براي توليد 
)  و اين بانك از فعاليت هاي مالي و خريد فعاليت هاي دو كشور UKآن كمك نمود(در فرانسه و 

  اروپايي سود بسيار برد.
اين  GLASS- STEAGALLو فعاليت هاي مالي آن حسب قانون  (J.P.M & CO)تمام 1930در 

نك سرمايه گذاري) و (با INVESTMENT BANKINGمجموعه بانكي را به دو قسمت 
COMMEECIAL BANKING (بانك تجاري) تبديل نمود وJ.P.M& CO  ترجيح داد در
COMMPREIAL BANKING  فعال گردد، زيرا هم داراي وجهه بهتر بوده و هم سودآوري

  داشت.  1932-1929بيشتري در بحران بزرگ مالي 
تفكيك در عمليات سرمايه گذاري تصميم به  J.P.Mپس از رفع محدوديت بعد از يك سال  1935در 

) و هاروارد نمور گا J.Pو نوه  نمور گا J(پسر نبانكي گرفت و توسط پسر شريك خود هنري مور گا
ميليون سهام ممتاز  66) سرمايه 1935 رتاسيس شد(سپتامب MORGAN STANLYاستانكي، بانك 

  . J.P.Mاز شركاء 
 MORGANك به تاسيسنيويور GUARANTY TRUSTCOبا  J.P.M 1959در سال 

GUARANTY TRUST CO  اقدام نمودند و بانك عمليات را بر اساسMORGAN 

GUARANTEE  قبل ار برگشتن به نام  1980در سالJ.P MORGAN  عمل مي  1988در
  تبديل شد.  J.P. MORGANنمودند. و لذا نام مجدد اين مجموعه بزرگ بانكي/ صنعتي به 

  
  



MORGAN STANLY ليمورگان استان  
  نوع بانك: عمومي
  NYSE: MSشركت در بورس: 

  مركز بانك: شهر نيويورك ايالت نيويورك
  نوع فعاليت: خدمات سرمايه گذاري

  توليدات: خدمات مالي، سرمايه گذاري بانكي، مديريت سرمايه گذاري
  2007ميليارد دالر  12/84در آمد: 

  2007ميليارد دالر  209/3درآمد خالص: 
  نفر 48000شاغلين: تعداد 
 WWW.MORGANSTANLEY.COMوب: 

 J.J. MACKافراد كليدي: رئيس هيئت مديره و مدير عامل 

  W. CHAMRANمعاون رئيس  
 J.P. GORMANمعاون رئيس   

CHASE MANHATAN CORP  با اين بانك به صورتHOLDING  كمپاني به وسيله شركت
بوچر، توماس جي  Wتاسيس شد و توسط ديويد راكفلر،  CHASE MAN HATAN BANKاصلي 

قبضه  CHEMICAL BANKING CORPبانك فوق توسط  1996البرك اداره مي شد. در سال 
ادغام شد و به جي  J.P. MORGAN&COجديد با  CHASE) 31(دسامبر  2000شد. در سال 

   تغيير نام داد. J.P. MORGAN CHASE  پي مورگان چيس
MORGAN STANLY )M.S(  

مورگان استانلي يك موسسه بانكي خدمات مالي است كه مركز آن در نيويورك مي باشد. اين موسسه 
 33به شركت هاي مختلف دولتي، موسسات مالي و فردي خدمات مي دهد. اين موسسه همچنين در 

ميليارد دالر دارايي  779 و مندهزار كار 45شعبه مي باشد و تقريبا داراي  600كشور در دنيا داراي 
  براي مديريت مالي مي باشد.

م شاغالن، هنري اس مورگان، هارولد استانلي و ديگران  J.P.MORGAN&COاين موسسه توسط 
درصد  24) بنيان نهادند. در اولين سال عمليات شركت با 16(سپتامبر  1935اين موسسه را در سال 

بازار عرضه شد. كار مهم آن در خصوص كارهاي تجاري امروزه ميليارد دالر) سهام به  1/1سهام بازار (
 GLOBAL WEALTH MANAGEMENT, INSTITITIONALعبارتند از 

SECURITIES, INVEST MANAGEMENT .مي باشد  
 CEOدچار مشكل شد و در رقابت ها ضرر نمودند و نهايتا رئيس  1990اين شركت در اواخر سال هاي 

  اخراج شد. 2005در سال  PURCELLآقاي 



) شرايط خود را از M.Sگزارش شد كه فدرال رزرو اجازه داده ( 2008دسامبر  21در 
INVESTMENT BANK  سپتامبر) گفته شد كه بانك  29( 2008به هلدينگ تغيير دهد. در سال

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP  بزرگترين بانك ژاپنSTAKE  اين بانك را به
  قبضه خواهد كرد. M.SECURITYدر ميليارد دالر را  9مبلغ 
M.S  ،يك موسسه بين المللي سرمايه گذاري از طريق شعبات خود مي باشد و شامل موسسات دولتي

بخش فعاليت دارد. اعتبارات موسسات،  3مي باشند اين شركت در  خصوصيموسسات تجاري، و 
  مديريت مالي دارايي ها در سطح جهان و مديريت دارايي ها.

  تاريخ
را  J.P. MORGAN CHASE, J.P. MORGAN& COبررسي هاي تاريخي اين بانك بايد در 

  نيز مطالعه نمود.
  (سال هاي اوليه) 1935-50در سال هاي 
مراجعه كرد. متعاقب قانون  J.P. M&COمي توان به ريشه هاي تاريخي  M.Sدر خصوص 

GLASS- STAAGALL ايه گذاري، بانك امور امكان ندارد كه براي يك شركت كه داراي بانك سرم
بانك امور عمومي را بر بانگداري  J.P.M&COهلدينگ تنها باشد.  ENTITYهمگاني، تحت يك 

 .H.Sبه خصوص  J.P.MORGANسرمايه گذاري ترجيح داد. نتيجتا بعضي از كاركنان 

MORGAN وh. Stanley  شركتJ.P.M&CO  را ترك نمود و با شركاءDREXEL  تشكيل
M.S وال استريت نيويورك فعال شدند در سال  19و2) در طبقه 16(سپامبر  1935ر سال را دادند. د
  ميليارد دالر). 1/1درصد سهم بازار را به دست آورد ( 24اول 

ميليون سهام شركت فوالد اياالت متحده آمريكا به  100به 1938سهم در شركت واگير بود با توزيع 
  . انجام داداقدام موثري  عنوان پيش پذيره نويسي سهام

 
  سال هاي ميانه 1990-1950

). در اين فاصله زماني، اين 1951-1961هدايت مي گردد. (از سال  P. HALLشركت كه  توسط 
در  Aميليون سهام نوع  50). با WORLD BANK )W.Bبه وجود آورده بود. بانك جهاني را  شركت
با  IBMميليون دالر و  300ا سهام ب G.M. اين شركت در اين زمان همچنين با شروع كرد 1952سال 
  بدهي كنار آمد. AT&Tميليون دالر در  250ميليون دالر پيشنهاد سهام و  231

اولين كاميوتر آناليزر مسائل مالي را به وجود آوردند، و يك ابتكار جديد در اين  M.S 1961در سال 
براي ورود به بازار  MORGAN&CIE INT, L و در شهر پاريس بانك  1967رشته به وجود آمد. در 

 REALوارد جركه كار  BROOKS, HARVEY& CO, INCسرمايه اروپا تاسيس نمودند و 

ESTATE .شدند  



با اين موسسه شروع به عمليات گسترده در قبضه كردن و پس دادن بانك ها و موسسات  1971در سال 
 BOB BALDWIAغز متفكر مالي نمودند كه همراه با فروش و مبادله بود. فروش و تجارت و كار م

  بود.
 1975يك مركز در توكيو تاسيس نمودند و به طور رسمي وارد بازار ژاپن شدند. در  M.S 1970در 

M.S  يك موسسه بين المللي در لندن ايجاد نمودند. مديريت اموال و ثروت هاي خصوصي به جمع
  فعاليت هاي اين شركت افزوده شد.

 ,SHUMANتاسيس نمودند و در همان سال،  را M.S ،M.S REALTY INC 1977در 

AGNEW&CO  به شراكت پرداختند و با سهامIPO  مربوط به شركتAPPLE  .نيز ادغام شدند
در بازار سهام  M.S.G. INC 1986شغل وابستگي در بانك و كارخانجات را فعال ساخته در  1984در 

  نيويورك به طور رسمي وارد شد.
1990 M.S ملبورن، ميالن، سيدني و گوررا در فرانكفورت، هنگ كنگ، لولزامبد اداره منطقه اي خو ،

  ذوريخ و لندن و توكيو تاسيس نمودند.
  1991تاريخچه سال هاي اخير 

) را به 5(فوريه  1997در  VAN KAMPEN AMERICAN CAPITAL, M.S، 1996در سال 
 SEARS ROEBUCK, DISCOVER&CO, DEON WRITLERدست آورد. شركت با 

REYNOLDS  و شركت به اين نام مشخص گرديدM.S DEAN WRITTER 

DISCOVER&CO  تغيير نكرد. و سپس  2001و اين نام تا سالDEAN WRITER  از آن جدا
اسپانيا را صاحب شوند و در هندوستان يك  AB ASESORESتنوانستند  M.Sبا گرديد و سپس 

 10در جمله  M.S 2001در سال به وجود بياورند.  1999. در سال J.M FINANCIALكمپاني 
  تان ارسال نمود.نفر كارمندان خود را به مانها 2300، 2005كارمند از دست داد و در سال 

در جهان مي باشد را به  INTERNETكه بزرگترين خط  M.S ،GOOGLE IPO، 2004در سال 
در به وجود آوردند.  2006را در  CANARY WHARF GROUPوجود آوردند و در همين سال 

براي مقابله با  M.Sرا به وجود آوردند. در همين زمان  DISCOVER CARD UNIT 2006سال 
به  CHINA INVESTMENT CORPميليارد دالر از طريق  5، 2007دسامبر  19بحران رهن در 

واگذار  2010درصد از سهام خود را به آن ها در  9/9گروه تزريق نمودند در مقابل سهام قابل تبديل به 
  د.كنن

را كنترات نمودند كه به دولت مشاوره براي استراتژي هاي  M.S US TREASURY، 2008در سال 
با  M.S، 2008سپتامبر  17را ارائه دهند. در  FREDDI MAC, FANNIE MAEمالي براي 
يك يادداشت براي  CEOدر قيمت سهام رو برو شدند و جان مك  SLIDEدرصد  42مشكالت 

حول و هراس بازاري هستيم كه با شايعه ها و فروش كم در خصوص نزول  كاركنان نوشت كه ما در
  سهام روبرو است.



 ,CITIC, WACHOVIAگفته مي شد كه شركت به دنبال كشف امكاناتي است كه با بانك هاي 

HSBC, BANCOSTANDARD, NOMURA  .به شراكت برسند  
تبديل به  GOLD MAN SACHSو  M.S، دو بانك سرمايه گذاري آخر، 2008سپتامبر  22در 

شوند و به بانك سرمايه گذاري در وال استريت خاتمه دهند. تاييديه فدرال رزرو HOLDINGكمپاني 
سال به تفكيك آن ها از بنگاه  75بعد از  در اين خصوص (پايان دادن به يك بنگاه سرمايه اي)

 LEHAMAN BROTHERSاستقراضي وام انجام شد و به هرج و مرج پايان داد و آن را به 

HOLDING INC  فرستاد و در ورشكستگي آن را راهنمايي به فروشMERRIL 

LYNCH&CO  بهBANK OF AMERICA .نمود  
 

  تشكيالت
  انجام مي دهند عبارت است از: M.Sكارهايي كه 

 .عمليات اوراق بهادار صنعتي 

 .مديريت دارايي در سطح جهان 

 مديريت دارايي 

در اين اواخر  M.Sسود آورترين بخش عمليات بانكي مي باشد، براي عمليات اوراق بهادار صنعتي، 
اقدامات اين بانك منجر به افزايش سرمايه، خدمات مشاوره اي سرمايه گذاري، مانند ادغام شركت ها و 
يا تفكيك آن ها از يكديگر از كل مجموعه، عمليات مربوط به اموال غير منقول، بازسازي ها، خدمات 

ارخانجات. اين بخش همچنين دارايي ها و بدهي ها و هزينه هاي ثابت بانك را در دست مالي، وام به ك
  دارد.
 .گروه مديريت دارايي جهاني 

(سه  2008اين بخش نسبت به واسطه گي و خدمات سرمايه گذاري در جهان مي پرداخت. در سال 
  ات را ارائه داد.درصد در درآمدهاي قبل از مالي 12)، گزارشات ساالنه افزايش Q1سال اول 

اين بخش نسبت به تهيه گزارشات مالي دارايي هاي ناخالص خصوصي فعال بود و طراحي خدمات 
رسيدگي به اموال و ثروت ها، براي مشتريان كه داراي ثروت زياد به صورت فردي و دفاع از ماليه آنان 

  همت مي گماشت.
 .مديريت دارايي ها 

مات دارايي هاي ثابت، بدهي ها، هزينه هاي ثابت و طرح ها، اين بخش نسبت به مديريت توليد و خد
ناتيو در سرمايه گذاري ها، اموال خصوصي در موسسات و توزيع ثروت در جهات مختلف مي ترآل

فعاليت هاي مربوط به دارايي هاي اصولي اقدام مي نمود. تحت نظام موسسات شامل  M.Sپرداخت. 
 VANو  M.Sدهي، تاسيسات توسط (بانك هاي  خدمات پانسيون، شركت هاي بيمه، بهره

KANPEN.را انجام مي داد (  



  مجالت و رده بندي مردمي
M.S مي باشد. مجالت  2004موسسه مالي براي عملكرد حمايت مادران در سال  100يكي از  دكاندي

مكان براي  30يكي از  M.Sيكي بهر شركت هاي آفريقا/ آمريكايي مي باشد. مجالت  M.Sفاميلي 
  عنوان شد. 2004عملكرد مناسب در مه 

  شد. 2004مجله سرمايه گذاري آسيا يكي از ده مجله آسيا، آمريكايي در سال 
 HISPANIC, ESSENCE, ASIAN INTERPRISE, THE TIMES, FAMILYمجالت 

DIGEST.  
  كاركنان كارشناسي ارشد را دارد. 100ت بهترين ركش 20را يكي از  M.Sمجله تاريخي كاركنان 

 
  مجادالت و تعقيب هاي قانوني 

M.S  حاضر است كه سهم خود را براي اجراي قوانين و مقررات و تحقيقات كه توسطE.SPITZER 
 NATIONAL) اتحاديه ملي دالالن اوراق قرضه سهام به FINRAوكيل عمومي نيويورك، (

ASSOCIATION OF SECURITIES DEALER ) عنوان شده است بپردازند وSEC (،  US 

SECURITIES&EXCHANGE COMMISSION  و تعدادي مقررات مربوط به اوراق قرضه
  ايالتي براي جلوگيري از كالهبرداري را كمك خواهد كرد.  

يك تعقيب قانوني براي     چلسي براي اشتغال توسط كميسيون براي فرصت هاي اشتغال  M.Sعليه 
  .2004ميليون دالر در جوالي  4به مبلغ 

 2005براي قانوني كه در سال  M.Sميليون دالري عليه  19ادعاي خسارت  NYSE 2005در ژانويه 
درباره اشعه خورشيد كه  RONALD RERELMAN) كه آن ها اطالعات كافي را درباره 16(مه 

  ميليون دالري شده است را به آن ها نداده است. 4/6باعث خسارت 
ها اطالعات كافي به دادگاه در خصوص ارائه داده شده كه وكيل آن  M.Sمضافا جريمه بيشتري عليه 

مدارك الزم را نداده است و به طور ناقص اظهار شده است كه مدارك وجود ندارد. مقررات رعايت شده 
  ميليارد دالر نمي باشد. 57/1ملزم به صدور راي  M.Sو 

ورد هر دو كاركن در تعقيب قانوني در كاليفرنيا براي هر دو كاركنان عملكرد غير منصفانه در م اخيراً
ميليون دالري حسب گزارش دريافت و  40برنامه آموزش مشاورين تادلي انجام داده است. يك قرار 

  انتظارات آن ها در پرداخت به آن كاركنان، در مورد پروژه آموزش در روز خاص داده شده است.
  



  E- MAILبراي يك  NASDجريمه 
در خصوص اصالح در  FINRAتوسط  2007ر در سپتامبر ميليون دال 5/12در يك دادخواست به مبلغ 

در اطالع رساني در مسائل مربوط به قضاوت در خصوص اوضاع شركت و بحران  E- MAILسيستم 
در برج هاي دوقولو، (مركز تجارت  2001مسائل مالي و مسئله حمله تروريست ها مربوط به سال 

  جهاني)، باعث ضرر شد.
دست داده اند اين ادعاها را از  M.Sوت خود درباره اوضاع بحراني در شركت مشترياني كه تمركز در قضا

  .را نموده اند
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TIME  (بانك سال)  
 BEST RPOJECTدر آمريكاي التين 

  
  افراد شاخص در بانك 

رئيس  G.D.P.Cرئيس محاسبه  SCOTT BELLو  SCOTNELعلي صابونچي، بارتون بيگز، 
 DAVID DARST PWMاستراتژي هاي 

      DAVID SHAW 
مز گرمن، جان مك، جوزف پرال، لئوبولد ديويد، مارنيا تئودورسكي، ماتيوب، ماري ميكر، رابرت جي

دياموند، روبرت گرين هيل، رابرت ماشوالت، سلي برايان، استون راتنر، تادهاريسود=ن، ويكرام چارول، 
  وليه چامه، ماتز كيگ، مايكل وي شيرنيا.

ه هندي)، كيسلر (نويسنده)، ليان (اقتصاد دان)، (هنر پيش AMISHA PATELافرادي مانند خانم 
  همكاري دارند. M.Sجيمز پاريش (فوتباليست)، با شركت 

  



BANK ONE CORP  
 FIRST CHICAGOاوهايو و  BAC ONE OF OHIOادغام  در نتيجه 1998بانك فوق در 

AND ده است. به وجود آمد. اين دو بانك نيز به نوع خود از ادغام چندين بانك به وجود آم  
به بانك  CITIGROUPاخيرا از رياست بانك  J.DIMANاين ادغام يك نوع ناتواني تلقي مي شد تا 

 BANK ONEاثرات بسياري براي تغييرات گسترده براي ادغام  DIMANجديد پيوست. در 

CORP  بهJ.P MORGAN CHASE  .به وجود آورد  
BANK ONE CORP  ازFIRST BANK GROUP OHIO  يك شركت هلدينگ به عنوان

و تعداد زيادي بانك هاي  COLOMBUS (OHIO)در شهر  CITY NATIONAL BANKبراي 
تبديل شد. با شروع تاسيس بانك هاي بين ايالتي، اين  BANK ONE CORPديگر تبديل شد و نام 

كه پدر و پدر بزرگش  J.B. MCCOYدر نتيجه خروج  NBDبانك گسترده گرديد و بعد از ادغام 
اين تغيير را به  CITI GROUPرئيس سابق  DIOM، آقاي بودند BANK ONE CORPروساي 

(به طور كامل در سال  J.P. MORGAN CHASEبه گروه  BANK ONE CORPوجود آورد و 
  ) نوشت. 2004

  
BEAR STEARUNS 

 بانك در آمريكا بود، اما سرمايه گذاري آن invest ment، بانك فوق پنجمين بانك 2007در آخر سال 
،  bear stearn & co(روز جمعه) 2008مارس  14دچار مشكل شد، در  2007در نيمه دوم سال 

دالر در هر سهم در بورس بست. و باعث 30درصد ارزش بازار خود را از دست داد و سهام بانك را به 47
كرد غير   BEAR STEARNSو در آخر هفته،  شد كه مردم پول هاي خود را از بانك بيرون بكشند

و بازسازي و مديريت نمود و جلوگيري از گسترده فدرال رزر2008مارس  15خود را در  بودن لالح
  جلوگيري نمود. BEAR STRERNشدن بحران 

اين مي خو.اهد بانك را تحصيل  اعالم نمود كه J.P. MORGAN CHASE 2008مارس 16در 
 40دالر و ارزش  2و سهام بانك را به هر سهم به مبلغ  (BEAR STERN & CO INC) نمايد

اطالع داد  J.P.M.Cروز به وجود آمد. تا آن موقع  900ميليون دالر سهام متقابل برنامه ريزي به مدت 
  ميليون به دست آورده است. 236كه به تحصيل اين بانك را به مبلغ 
گرمي در سهام، براي هر  05473/0و نرخ معادل  2008مارس  18موافقت جارو كردن سهام در شب 

  دالر ارزيابي شده است. 2م به سه
دالرخواهد بود. در اصالحيه 10، يك اصالحيه به وجود آمد كه تقريبا هر سهم 2008مارس  24در 

J.P.MORGAN  درصد ريسك در 5/39به سرعت به دست آورد وSEARSTEARN با استفاده از)
(بين  يئت مديرهسهام جديد منتشر شد) در قيمت سهام جديد و به دست آوردن يك تعهد توسط ه



ژوئن  2درصد سهام سرمايه) كه اعضاء براي آن راي خواهند داد به معامله جديد. اين ادغام در 10
  مي باشد. J.P. MORGAN CHASEقسمتي از  BEAR STRARNتكميل شود  2008

  
(W.M) WASHINGTON MUTUAL  

 WASHINGTON MUTUAL MANUALاطالع داد كه  J.P.M.C، 2008سپتامبر 25در 

SAVING BANK  .را به دست آورده است. كه بزرگترين بانك پس انداز و قرضه در آمريكا مي باشد
، ASSETفرض مي كند كه  J.P.M.C). در اين معامله WASHINGTON MUTUAL INC(از 

با سرمايه و سهامداران واشنگتن  FDICميليارد دالر پرداخت به  9/1پس اندازها و عمليات آن براي 
  اهد ديد.موتوآل نخو

J.P. MORGAN CHASE  ميليارد در ذخيره فروش براي روش مبالغ پس گرفته  10افزايش داد
 J.P. MORGAN. با تحصيل كردن (W.M)پس از به دست آوردن ذخاير  اشده از بانك و ضرر ه

CHASE  اكنون مالكPROVIAIAN NATIONAL BANK  شد ، يك كارت اعتباري انتشار
  به دست آورده بود.  2005در سال  MAMU سهام

  
   J.P.M.Cساير تحصيالت 

را  COLLEGIATE FUNDING SERVIO,LICاين موسسه، نسبت به خريد  2008در سال 
  را تاسيس نمود.  CHASE EDUCATION FINANCEخريد و 

جزيي فروش و كارهاي  BANK OF NEWYORK COSاعالم نمود كه سهام  2006در آوريل 
و توسط  NEWYORKميليارد دالر توسط  1/3يدند و اين جذب به قيمت ديگر اين شبكه بانكي را خر

J.P. MORGAN  700000و 338ميليارد دالر روي هم رفته باعث به وجود آمدن  8/2به مبلغ 
  مشتري جديد در نيويورك، نيوچرسي و اينديانا شدند.

  را نشان مي دهد.  J.P.M. CHASE(جدول عنوان شده وضعيت تاريخي ادغام هاي 
  

  :هاي بانكي هزيرمجموع
J.P. MORGANCHASE & CO  بانك زير مجموعه در اياالت متحده مي باشد: 5داراي  

CHASE BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION 
J.P.M.CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 

J.P.M. CHARSE BANK, DEARBORN 
J.P.M TRUST CO, NATIONAL ASSOCIATION 

COSTODIAL TRUST COMPANY 
  
  



  : و انتقاالت ادارات
 CHASEدر يك برهه زماني در ساختمان  CHASE MANHATTANگرچه اداره مركزي 

MANHATAN PLAZA  در مركز شهر نيويورك بود، اما اكنون مركزJ.P.M.C.& CO  در شماره
 J.P.M.CHASEخيابان پارك نيويورك واقع است. اين بانك بعضي عمليات خود را به  270

TOWER سابق (محلTEXAS COMMER CO BANK  تگزاس  داد).در هوستن 2004در سال
و انتقال داد. و گاكيش ،در CHASEانتقال داد. و خدمات خرده فروشي خود را به مركز ساختمان بانك 

انتقال نمود. و بعضي خدمات كاردي خود  DEدر  WILMINGTONبخش خدمات كاردي خود را به 
 FREDRICK) و نتاما(مو SPRINGFLOFL(تگزاس) و  آنتونيو را به بمبئي در هندوستان و سنت

 (نيويورك)، روچستر كلينو(مريلند) محول گرداند. در قسمت هاي مختلف ديگر اين بانك به بر
(تگزاس)، اينديا ناپليس، ياسمپا، اورالندو در فلوريدا  (اوهايو)، فورت ورت و داالس (نيويورك) كلمبوس

اسلواكي(ويسكانسين) يا شهرهاي ديگر در كانادا مانند توننو، بولينگ،  لوئيزويل، فونيكس(آريزونا)
و يا شهرهاي لندن، ليوريول در بريتانيا و يا مانيل در فيليپين و بنگلور هند منتقل نمود، در  واونتاري

شده، داراي  MERGEواقع با ادغام هاي سيستم هاي اداري و ساختمان هاي سابق بانك هاي 
  جديد و مسئوليت هاي جديد و تحت نام جديد شدند.تشكيالت اداري 

J.P. MORGAN INVEST  بعضي از ادارات تاريخي و مهم خود در جهان نگهداري نمود كه اغلب ،
  اين مراكز در لندن توكيو، هنگ كنگ و سنگاپور قرار دارند. 

 لندن خواهد CANARY WHARFبانك اطالع داد كه يك مركز جديد در  2008در اوت سال 
مي  مساختمان بزرگ ادغا 4آمريكاي شمالي عمدتا در  رگرفت.عمليات پرحجم و دامنه دار اين بانك د

  نزديك به يكديگر و در خيابان پارك در نيويورك مي باشند.  اشود.اين ساختمان ه
 CHEMICALخيابان پارك، ساختمان ديگر  270در شماره  UNION CARBIDEساختمان 

BANK BUILDING خيابان 245خيابان پارك، ساختمان هاي ديگر در شماره  277 در شماره)
و فروش و عمليات  HUB(خيابان پارك) همين خيابان قرار دارند كه به ترتيب عمليات 345پارك) و 

خريد و فروش در عمليات سرمايه گذاري بانكي، عمليات دارايي و ثروت را انجام مي دهند. ساير كارها 
همين شهر قرار  MADISONخيابان  283در شماره  STEARNS BUILDINGدر ساختمان 

  دارند.
  

   J.P.M.C & COمسائل قانوني و منازعات بانكي 
J.P.MORGAN CHASE  ميليارد دالر در دنياي اوراق قرضه،  4/15كمك نمود به پذيره نويسي

ن دالر بيشتر ميليو630درصد يا 46ميليارد دالر مي پردازد كه  2كه  2005موافقت نمود كه در مارس 
 J.Pميليارد دالر پول ارائه دهند و  37/1از آن كه پرداخت خواهد شد كه قبول كند كه سرمايه گذاري 

آخر نيز پول دار بزرگ وام دهنده بود كه مستقر شد. اين پرداخت يكي از دو پرداخت بزرگ بود كه در 



بود. در مارس  CITIGROOP 2004ميليارد دالر بر اساس دريافتي در فصل  6/2اين مورد افزون بر 
  پذيره نويسي قبلي با سرمايه داران به استقرار رسيدند. 17از  16، 2005

  
ENRON  

بر اساس گزارش ارائه شده توسط دانشگاه كاليفرنيا ادعا نمود كه در دادگاه ملي در كوشش به نگهداري 
سمت قانوني كوشش دارد سهام مشتريان، در خصوص تصميم براي سرمايه گذاري ضعيف نمود و اين ق

كه پوشش دهد ضرر هاي كه بوسيله افراد و شركت هاي مشتري بوده است. گروه ادعا كننده عليه 
كه نتيجه ضرر در سرمايه گذاري دانشگاه كاليفرنيا نباشد كه توسط كارمندان  J.P.M.Cناتواني سهام 

  و سايرين به وجود آمد.  ENRONسابق 
  

  مشوق ها و يارانه ها: 
مقدار زيادي مشتق و يارانه ها از شهر نيويورك و  J.P.M.Cگزارش بي بي سي گزارش داد كه  خبر

ايالت نيو يورك براي عدم ترك و جابجايي در مركز شهر نيويورك دريافت داشته است كه مركز خود را 
ه اند به ايالت كنيكت نقل مكان نكند در حالي كه ساير شركت ها نيز چنين مشوق هايي دريافت داشت

گزارش داد كه اين باالترين  BBC، خبرگزاري 11/9كه در مركز شهر نيويورك به مانند يك غريبه از 
  به شرح ذيل مي باشند: BBCتشويق بوده است و اكثر 

ميليون پوند)  330ميليون دالر( GOLDMAN SACH 650مسئولين شهر نيويورك مقداري پول به 
مانند، اما اين بانك مقدار بسيار زيادتري پول دريافت ب BATTERY PARK NYكه يك ساختمان در 

ها  هداشته است كه با تقليل ميزان ماليات ما و كاهش در نبض برق و اجاره ساختمان هاي زير مجموع
ميليون  50ميليون دالر از جانب مسئولين ايالت داده شده است و يارانه اجاره بالغ بر  100كه بالغ بر 

تخفيف داده است به هر صورت   J.P.M.Cميليون دالر به  750سال و يا  15دالر در سال براي 
نيز از اين تمايل به انتقال از مركز  J.P. MORGAN , BEAR STEARNتحصيل بانكهاي زير از 

  شهر نخواهد داشت. 
  

  مسئوليت ها و باني شدن ها:
  اين بانك باني خدمات اجتماعي ورزشي و .... مي باشد. مانند:

CHASE FRELD 
 مسئول ليگ فوتبال 
CHASE  ورزشگاه   
J.P.M..C CHAL LANGE   مسئول بزرگترين سابقه اتومبيل راني در جهان 



هر ساله  1977كشور در هر قاره كه از سال  6شهر در  12نفر شركت كننده در  200000با شركت 
  نفر 60000شركت كننده به  4000برگزار مي گردد از 

J.P.M.C AMERICAN CHALE ANGE 
J.P.M.C US OPEN  مسئول مجموعه 

  افراد شايسته در اين مجموعه بانكي(تجار، سياستمداران و ساير و ....)
بانك دار  STANLYتحت وزير  TONY BLAIRافرادي سهمي در اين بانك همكاري داشته اند مانند 

كيل مجلس قانون عضو براي قانون گذاري مطمئن، الزيو و NGبزرگ، شولتن، در پركار آمريكا مارگرت 
گيت وزير دفاع آمريكا، ويليام ديلي، وزير تجاري آمريكا، مار سناتور آمريكا، مايكل  سگذاري، مو نا

 INVESTMENT AB KINMEVIKفارستي وزير خارجه اسكاتلند، جان اشتنا بك، صاحب بانك، 
   فيالنترويست، ديويد داد اقتصاددان Dدو گالس كليگوت اقتصاد دان، هنري 

  .اشدمي ب
  

  جوايز دريافتي بانك:
  تا از بهترين جايگاه براي ريسك) 10(2008جايزه جمله نيوزويك 
، جايزه بهترين خدمات سرمايه گذاران WATER، جايزه جمله DIGITOP FXجايزه ريسك، جايزه 

اروپا، كانديداي سال آلمان،  CUSTODIAN، جايزه CUSTODIAN، جايزه بهترين ISIPSجايزه 
كانديداي بهترين در سال  BUSINESS WEEKآسيا، جايزه  CUSTODIANن جايزه بهتري

2006 .  
J.P.M.C  خدمات الزم را جهت توليد برق بادي باGE  وHSHNRD BANK  بعمل آورد و فعاليت

  هاي زيادي در بازار انرژي بعمل آورده است.



 GOLDMAN SACHS GROUPگروه 

  نوع: عمومي
  NYSE: GSSبورس: 

  1869تاسيس: 
  گلرن سسس: ماركو مو

  آمريكا -مركز: نيويورك
  وسعت عمليات: جهاني

  فعاليت هاي اقتصادي: مالي، بيمه
  توليدات: سرمايه گذاري بانكي و خدمات مالي

  )2007ميليارد دالر( 91/65سرمايه در بازار: 
  )2007ميليارد دالر( 968/87درآمد ناخالص: 
  )2007ميليارد دالر( 604/17درآمد عملياتي: 

  )2007ميليارد دالر( 599/11مد خالص: درآ
  تريليون دالر 119/1دارايي: 
  يليارد دالر م 42,800سهام: 

  نفر  30,552تعداد كاركنان: 
WEB :WWW.GS.COM  

  افراد كليدي: گري جان(رئيس و رئيس هيئت اجرايي)
LLOYD BLANK FEIN لرئيس هيئت مديره / مدير عام  

  لرايدك: جان وين
 : جفري و شرودر(رئيس و امور مالي)

  



  GOLDMAN SACHS(G.S)و يا به طور خالصهTHEGOLDMAN SACHS GROUP INCموسسه (بانك) 

ك بانك بين المللي مي باشد كه در رشته هاي مديريت دينيك هل NYSE: GS)در بورس نيويورك  
با  1869ديريت سرمايه گذاري فعال مي باشد و در سال سرمايه گذاري بانكي، سهام و اوراق قرض و ... م

) مستقر مي باشد و مراكز 85شماره  BROADمركزيت نيويورك در منطقه مانهاتان، سفلي(در خيابان 
آن در اكثر مناطق در مركز شهر قرار دارد و در اكثر مناطق تجاري سفير دارد. اين بنگاه به عنوان يك 

ولي و مديران موسسات، دولت ها و فاميل هاي ثروتمند در دور دنيا لي و پگروه فعال داراي مشاوران ما
مي باشد. اين موسسه در اخذ سهام ساير بانك ها و فروش امكانات شركت به ديگران فعال بوده است و 
مشاور در خدمات پذيره نويسي مديريت دارايي و فعال در معامالت شخصي، سرمايه هاي خصوصي بوده 

  واسطكي معامالت در خزانه داري و بازار سهام فعال بوده است. مي باشد. در 
    

  تاريخ تاسيس موسسه: 
وي اين  تأسيس و مندگل سماركوودي آلماني مهاجر به نام توسط يك يه 1869اين بانك در سال 

موسسه را به نام خود به عنوان پيشگام در فعاليت ها اوراق بهادر براي سرمايه گذاري ها و شركت ها 
) در اين 1896دعوت به عمل آمده ( (NYGE)و از وي جهت پيوستن به بورس نيويورك  وجود آوردهب

 GOLAMAN SACHSبه  ز به گروه صنعتي پيوست و نام آنني SACHSن داماد وي ساموئلزما
  تغيير يافت. 

 الي فعال بوده است و ويوسسه در استقرار تاسيس بازارهاي م، اين مسال20داي نزديكي ابت در
) 1906در سال  SEARS ROEBUCKرا تا اين تاريخ بنيانگزار بوده است ( شركت  IPOبزرگترين 

اين شركت به صورت بسيار فعال يكي از بزرگترين شركت هاست كه از درس خوانده هاي داراي درجه 
استفاده نموده و دانش آموزان فعال دبيرستان ها را جهت اين كار و  MBAكارشناسي ارشد مديريت 

، آنها 1929از همان اوان بورسيه مي نموده است در  MBAگمارده آنها در دانشگاه جهت اخذ 
GOLDMAN SACHS TRADING CORP  چيزي شبيه به موسسهPONZI SCHEME  را

  تاسيس نمودند. 
من در ميان گذاشت و تمركز وي را از درگ نقش واالي شركاء را با گلبني وايند، سي1930در سال 

برگ كمك كرد اشت و تمايل وي را به سوي سرمايه گذاري بانكي كشاند. فعاليت هاي واينمبادالت برد
شركت  IPOرگ، گلدمن رهبري مشاوران با به شهرت بسيار برسد و در پشت صحنه واينتن به گلدم

FORD MOTOR  به عهده داشت و عامل اصلي مشاورت دو گانه در وال استريت شد.  1956را در  
اين شركت يك واحد تحقيقاتي بر مطالعه در امور سرمايه گذاري ايجاد نمود و بر  گربدر حكومت واين

ا ه آنهو به مطالعه و در امور ريسك و نوآوري و محدود همت نمودروي تشكيل واحد اوراق قرضه عمومي 
به اين هلدينگ پيوست وي فردي نامي در مبادالت  1950در سال  GUSLERYنيز پرداخت . در 



  و آن دو داراي مهارت و اولين ها(پيش قراول) ايجاد مبادالت و تاسيس شركت تحت سهام بود 
  راهنمايي هاي خود آنان بودند. 

در يك  1956رگ در موسسه يك بخش سرمايه گذاري بانكي در ببا توجه به قدرت و نفوذ زياد واين
  د.شيجاد تالش براي گسترده كردن اين نفوذ نه تنها در جهت وي بلكه به طور عموم ا

امتياز جهت  رگ جذب نموده و نسبت به تاسيسبقسمتي سرپرستي دراز از واين LEVY 1969در 
يين نمود كه باقدام نمود و فلسفه گلدمن را توفيق در آرزوهاي بزرگ را ت موسسه مبادله گلدمن

و  )ران سازدضرر هاي كوتاه مدت نبايد افراد را نگ (كهمزين نمود  تمديريت پول را به اهداف بلند مد
به وقوع پيوست.  1970ت شد. يكي از بحران هاي ديگر موسسه در سشنرگ بازبواين الدر همين س

ميليون دالر  80كه داراي ورشكسته شد،  PENN CENTRAL RAILROAD   هنگامي كه شركت
را به ضايي موسسه قه تعقيب فته بود. ورشكستگي زياد بود و در نتيجانتشار يا G.Sسهام بود كه توسط 

  خطر انداخت.
 SENIOR PARTNER STANLEYموسسه در چند جهت توسعه يافت، در جهت  1970در سال 

R.MILLER  اولين شعبه اين شركت در لندن افتتاح شد و نسبت به تاسيسات بخش ثروت شخصي
 WHITEهمت گماشت همچنين پيش گامان، استراتژي  1972در بخش درآمدهاي ثابت در 

KINIGHT  كوشش به عمل آمد براي دفاع از  1974در سالELECTRIC STRAGO 

BATTERYسلطه جويانه  ، در مقابل پيشنهادINT, NICKLE AND GOLDMAN   در رقابت با
M.S  

اين اقدام باعث به هم خوردن شهرت اين شركت به عنوان مشاور سرمايه گذاري شد،زيرا وي در قبال 
  نمي داد. شركت در به دست آوردن گرو رهن تمايل نشان 

مجددا تاكيد 1976سي، وايت هد به عنوان شركاء ارشد، در ب (پسر سيدني) و جان رگبواين نقش جان
  تمايلي نشان نمي داد.  نبر مديريت مشترك در گرو ره

اقدام نمود يك J.ARON& COيك حركت مهم انجام شد و جان نسبت به تحصيل  1980در سال 
 FIXEDادغام شوند و تبديل به  FIXED INCOM DIVموسسه مبادله كاال كه با 

INCOM,CURRENCIES& COMMODITIES  .شد  
J.ACON  نقش اصلي را در اين مورد به عهده داشت و در بازار نقره و طال به عهده داشت. و در پذيره

كه مركز راكفلر را  REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTنويسي براي به دست آوردن 
در تاريخ بوده است. بر طبق برخوردهاي اوليه با شوروي اين شركت  REITداشت و بزرگترين پيشنهاد 

به طور گسترده درگير ايجاد سهولت در اقدامات خصوصي سازي جهاني از طريق گروه اصلي خود با 
  دولت بوده است.



حركت تاسيس شد. در همين سال،  G.S. ASSER MANAGEMENTشركت  1986در سال 
به در را  G.Mاقدام و تشويق نمود  MACROSOHشركت  IPO شركت نسبت به پذيره نويسي

 .دست آورد

LONDON & TOKYO STOCK EXCHANG RCA  در حالي كه  1986پيوست. در سال
GOLDMAN  اولين بانك ،STATE  شركت ادغام / تفكيك در  10براي رسيدن بهUK  .شد  

گذاري و الكترونيكي شد و به  اين شركت اولين بانك تحقيق كننده در خصوص سرمايه 1980در سال 
  وجود آورد و اولين شركت عمومي ارائه دهنده اوراق قرضه عمومي شد.

 1990در  CO-SENIOR PARTNERSHIPن پيشنهاد كردند كه مفن فريديناسو  نرابرت را بي
ود و تاخير بر روي تمركز بر جهاني كرده و تحصيل كردن / تفكيك كردن بانك هاي و خرده فروشي بش
ودند. در اين زمان حكومت آنها، ارائه نمود اوراق بدون برگه در بورس نيويورك و راهنمايي نمودند نم

 ندمديريت را به اولين وام دهنده پيشنهادي به وسيله موسسات آمريكايي همچنين به كار انداخت
(GSCI) G.S COMMODITY INDEX  تاسيس نمودند در  1994و شعبه آن در چين را در را

به هيئت مديره شركت پيوست. همين شركت با موسسه ديويد راكفلر به  نزيسال جان كورهمين 
در  TISHMAN SPEYER) اما بعدا سهام خود را به 1994شدند در سال  شريك 50-50 صورت
هماهنگ كننده بين  1998و در  YAHOO IPOنسبت به تاسيس  1996و ويت در سال  2000سال 

را  SENIOR PARTNERهنري بالسن  1999در شد. NTTPOCOMOمربوطIPOالمللي در
 تحصيل نمود. 

مي باشد كه منازعه  1999در  IPOيكي از بزرگترين اتفاقات در تاريخ بنگاههاي مالي، مربوط به درون 
و تصميم براي دولتي شدن در دهه بود. نهايتا گلدمن تصميم به پيشنهاد يك قسمت كمپاني براي 

درصد به وسيله 18درصد شركت توسط كارمندان غيرشريك و 22ضويتدرصد ع48عمومي شدن بود با 
  سرمايه گذار قديمي مي باشد.   2بازنشسته گلدمن و 

(بازوي سرمايه گذاري HAWAIIS KAMEHAMEHA ACTIVITIES ASSNومو يتمسوبانك 
درصد كمپاني را جدا مي سازد به 12مي باشد. اين موضوع تقريبا  (KAMEHEAMEHAمدرسه 
، هنري بالسن رئيس و رئيس هيئت IPO،1999آرا در سال  ك موسسه دولتي كه با اتفاقعنوان ي

 HULL TRADINGگلدمن به دست آورد شركت  1999اجرايي موسسه گرديد. در سال 

COMPANY  هم در اخيراً ميليون دالر شد.  531يكي از بزرگترين شركت هاي سازنده بازار به مبلغ
 ت هاي مجادله اي فعاليت دارد و سرمايه گذاري بانكي و فعالي

SPEARS LEEDS & KELLOGG  يكي از بزرگترين متخصص شركت درNYSE  شد به مبلغ
استراليا يك  J.B WEREين با شركت سرمايه گذاري چن هم 2000ميليارد دالر در سپتامبر  3/6

  د. نشركت و خرده فروش واسطه گري را در برزيل به وجود آور



(شركت ساندويچ فروش)،   BURGER KINGدر شركتها براي ادغام همين سرمايه گذاري 
MCJUNKIN CORP  و  2007در ژانويهALLIANCE ATLANTIC  در كنار  

CAN WEST GLOBAL COMMUNICATIONS  به دست آوردن امتياز  وCSI  اقدام
  نمودند. 

رت اصولي و واسطه به صونفت و گاز مبادله انرژي شامل بازار  دراين شركت به صورت زياد درگير 
بدون هم  G.Sبراي ادعاي  يمزدر بحران مالي رهن اعالم شده توسط نيويورك تا 2007شدند. در سال 

  رئيس "شركت را تا به عنوان  ،هنري پالسن ترك كرد 2006ي در جهان شد. و در سال خسن
  برگزيده شود.  "خزانه داري

LLOYDS BLANKFEIN يده شد. كارمند سابق گلدمن، رئيس هيئت اجرايي برگز به عنوان رئيس
و همين كارمند كاخ سفيد و رئيس  USمي باشد و دپارتمان خزانه داري  NYSEسابق 

CITIGROUP AND MERRILL LYNCH.  
ه فدرال زرور را براي يك موسسه سرمايه گذاري بانكي و بانك يتاييد G.S 2008 ردر سپتامب

HOLDING  .را به دست آورد  
كه به عنوان هلديك كمپاني به  شدندهر دو تاييد  G.S , M.S، شركت هاي 2008 رسپتامب 22در 

  تاريخ بانك سرمايه گذاري در وال استريت پايان دهند. 
جهت بانك هاي وام دهنده بوده  فدرال سال بعد از قانون 75ه فدرال رزرو تبديل به بانك سهام يتاييد

  به بانك آمريكا تشويق شد.  M.LYNCH & COدر ورشكستگي به فروش اينك است. هلدينگ، 
  

CORPORATE OFFICER 
ميليارد دالر بهره مند  34/9نفر كارمند بودند و از درآمدي معادل  26و467داراي  G.S 2006در سال 

دالر بود. و درآمد كاركنان به طور ميانگين  69/19بودند. و درآمد هر يك از سهام به طور متوسط 
ه از اين لحاظ بسيار برجسته و بي نظير مي باشد. و طبق نظر يابي مجله دالر در سال بود ك 622000

BUSINESS WEEK  2008در سال G.S ،از لحاظ سهام چهارمين بانك از لحاظ كل شركت ها 
گفت از لحاظ  L.BLANK FEINشركت) درج شده است. رئيس اجرايي اين موسسه  119(بين 

 9/67رد(در مقايسه با ساير شركت هاي سرمايه گذاري) وي درآمد خالص اين شركت باالترين مقام را دا
ميليون دالر پاداش دريافت نمود و برخالف رئيس خزانه داري آمريكا(هنري پارلسن) رئيس پيشين 

G.S .كه پاداش نقدي دريافت نمود در خواست سهام شركت به عنوان پاداش را نمود  
گري خصوصي در اتوبانهاي، و فروش آنها به سرمايه به طور روزافزون درگير معامالت سودا  G.Sاخيرا 

مشاوره در ايالت اينديانا در خصوص گيشه هاي اتوبان ها مي باشد و  گذاران خارجي مي باشند. مضافاً
 SCHMIDTدر استان تگزاس با فرماندار آن در پروژه هاي شخصي شركت مي كند. طبق گفته 



كه در مورد حمل و نقل بين ساختمان ها از طريق هوا مشاوره سابق شهردار شيكاگو وي اولين فردي 
  فعال و پول ساز بوده است.

G.S  رل اصلي را در اياالت مختلف براي معامالت خصوصي سازي شركت داشته و حتي خودش را در
  معرض سرمايه گذاري در گيشه هاي اتوبان ها مي كند. 

  ت. كيفيت در خصوص سود حاصل از اين اقدامات بسيار مشكل اس
  

G.S .در سه بخش فعاليت دارد  
INVESTMENT BANKING/TRADING& PRINCIPAL INVESTMENT  سرمايه

 ASSETگذاري بانكي، مديريت مبادالت و اصول سرمايه گذاري، مديريت دارايي ها 

MANAGEMENT و خدمات مشاوره اي سهام و اوراق قرضه  
  

  سرمايه گذاري بانكي:
مالي و پذيره نويسي(فعاليت هاي دولتي، عمومي، خصوصي سازي اين فعاليت ها در بخش مشاوره 
  مي باشند. سرمايه و دارايي ها و بدهي ها و ...)

در مشاوره مالي(تحصيل و تفكيك ساير بانك ها، فعاليت هاي دفاعي شركتها سرمايه گذاري، بازسازي 
(ورشكستگي هاي) خصمانه سرمايه اي كارخانجات و...) نقش موثر را دارد و در خصوص سلطه هاي مالي

فعاليت هاي زيادي در  1980شركت ها عليه يكديگر مشاوره تعيين كننده مي دهد. اين در سال 
  جلوگيري از سلطه هاي خصمانه شركت ها عليه يكديگر معمول داشت(در سلطه سهام و يا ...). 

آورد.(در منابع بانكداري در اين مورد شهرت بسياري را به دست آورد. و در مديريت هاي تيمي به دست 
  درصد درآمد اين بانك از اين طريق را به دست آورد. 17و آمريكا) و 

  
  مبادالت تجاري و اصول سرمايه گذاري:

مبادالت تجاري و اصول سرمايه گذاري يكي از بزرگترين فعاليت هاي اين بانك و سودآوري آن را رقم 
ثابت درآمد جاري و كاالهاي قابل كنترل شده مي  مي زند و شامل اقدامات مربوط به مشاوره درآمد

  باشد. 
كه شامل مبادله در نرخ بهره و توليد اعتبار از رهن برگشتي سهام و اوراق قرضه و استقراض و وام و در 

ين سرمايه(مبادله در چن خصوص كاالها و پول مي باشد كه ساختار مشتق از درآمد مالي دارد و هم
ط با توليدات، مشتقات سرمايه ، توليد اتي كه ساختار سرمايه اي و اجراي سرمايه ها، سرمايه مرتب

مبادالت براي مشتريان و مبادله آن ها در سرمايه و سهام مي باشد و همين ارتباط آينده آنها با بازار 
  جهاني مي باشد).



بازار توسط نمي باشد اما كوشش در جهت سود از پروسه و انتشار پول در  هيندآبيشترين مبادله فر
  و سود از طريق اين حاشيه حاصل مي گردد.  G.Sدرصد درآمد 68بازاريان مي باشد در حدود 

پيش بيني نموده كه اين بخش توسعه و سود كافي را در مقابل توسعه در  G.Sشركت  IPOبر اساس 
كس آن بخش سرمايه گذاري بانكي را نخواهد داشت و باعث چروك و انقباض در درآمد خواهد شد. ع

( رئيس عمليات اداري LLOYD SLANFIDهم مي تواند صادق و د ر هر صورت در مقابل نظريات 
براي مديريت شعبه بانك THORNTONرفته است و  NYSEكه براي مديريت  (J.THAIAبعد از 

  شخص خواهد شد. مچيني اعزام شد و در آينده صحت نظريات گلدمن و بالنفين 



  ام و باند:  مديريت سرمايه و خدمات سه
 يكي از ديگر فعاليت هاي اين بانك، مديريت سرمايه و خدمات سهام و اوراق قرضه است كه به سرعت
(اين نوع فعاليت ها) براي گلدمن رشد است بازار سهام را در پي داشته است كه در دو بخش فعاليتها 

  ادامه دارد.
  

  مديريت دارايي و خدمات سهام و اوراق قرضه:
ايي فراهم مي كند خدمات مالي را براي موسسات بسيار بزرگ و افراد بسيار ثروتمند با مديريت دار

مشاوره در سرمايه گذاري براي آنان، خدمات طراحي هاي خدمت مالي،مديريت متقابل پولي، و 
(پول ريول، پول هاي تاخيري، پول هاي زيربنايي، پول  همچنين سرمايه گذاري هاي چند گزينه اي

  لي، پول هاي سرمايه هاي خصوصي). مي باشد و ...هاي سر قف
خدمات سهام اوراق قرضه شامل واسطه گري هاي مالي، خدمات مالي و سهام دارايي هاي متقابل، 

درصد درآمد گلدمن را 19دارايي پانسيون و موسسات، سرمايه خالص افراد حقيقي فعاليت دارد كه 
  تشكيل مي دهد. 



  
  
  
  
  
  
  

  يريت دارائي و خدمات سهام، اوراق قرضه، پولج) مد        د) ساير
      

 
                 

 
  
  

    
  ب) (اصول) مبادالت اصولي سرمايه گذاران         الف) سرمايه گذاري بانكي

 
  مالي بانكي فعاليتهاي موسسه

GOLD MAN SACH 
G.S 
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 5/19بوده و U.Sدر  بزرگترين تعداد  در خصوص اموال بدون تحرك داراي G.S 2006در سال 

ميليارد دالر دومين بزرگ در  FUND 5/32ميليارد حجم مبادله در مديريت را داشته است ارزش 
(مقام  FUNDميليارد دالر 1/33با حجم  J.P. MORGANسرمايه هاي تاخيري بعد از رقيب خود 

  دوم) را داشته است.
گذاري در پول هاي تاخيري خرج  ميليارد دالر براي نجات فرصت سرمايه2گلدمن  2002در سال 

  نموده است.
  

  G.Sشركاء سرمايه اي 
 G.S   شركاء پول دار و سرمايه هاي خصوصي يكي از بازوهاي عملياتي(G.S)  مي باشد نزديك

سرمايه گذاري شده است يكي از مهمترين اين  2006تا  1986سال در سال  20ميليارد دالر در 17
  )2007(در سال  ميليارد دارايي داشته است 5/8  $مي باشد و PUNDبورس ها اين فعاليت در مقابل 

ميليارد دالر در 11ميليارد دالر در مقابل  20را به ميزان  G.S CAPITAL PARTNERن مگلد
  ميليارد دالر از كارمندان بسته شد. 9مقابل موسسات(بزرگ مشتريان بزرگ) با 

  
   (GSGROUP)گروه اصلي دارايي ها

  AYCOL.P                 (مشاوره مالي)

  COGENTRIX             (انرژي)
   AMERICANC ASINO & ENTERTAINMENT PROPERTISE(دارايي هاي كازينوها)

   COFFEYVILL BESOUR CES LLC          (بخش پااليش نفت)
       MYERS INDUSTRIES INC   (بخش كارخانجات الستيك و پالستيك)

   USI HOLDING COR            (بيمه و مالي)
   EAST COAST POWER LLC           (بخش انرژي)

   QUEENS OVEENS MOAST HOUSES            (بخش هتل داري)
   SEQUOIA CREDIT CONSOLIDATION           (بخش سرمايه گذاري)

      STINEWAY GROUP     (بخش پروسه صنايع گوشت)
   EQUITY INNS          هتل داري)( 

      KARSTADT QVELLE PROPERTY             (بخش خرده فروشي ها)
          NURSE FINDERS INC     (بخش بهداري و بهداشت)

   LATIN FORCE GROUP LLC         (بخش عمومي) 
  



  پيش بيني بهبود اقتصاد در كشورها 
 (برزيل، پروسه، هند، چين) شركت BRICسال بعد از گزارش بر بهبود اقتصادي در  4، 2005در سال 

NEXT ELEVEN L.G  نفره كشورها را قول ثبت اقتصاد كالن و بلوغ سياسي، باز بودن  11گروه
بازار مبادله و سياست هاي پولي و سرمايه و تحصيالت و معيارهاي آن، در بنگالدش، مصر، اندونزي، 

  ايران، كره جنوبي، مكزيك، نيجريه، پاكستان، فيليپين، تركيه و ويتنام و ... را داد.
  

  شهروندي موسسات:عضويت 
G.S  يك پوشش بزرگ در كاربرد سياست هاي داخلي در رابطه با تغيير هوا و بهبود آن داشته است و

در رابطه با ارتقا سطح تحصيالت در جهان اختصاص داده  1999ميليون دالر در سال 94اين شركت 
تاكنون  1998شركت بزرگ جهان در سالهاي  100يكي از  FURTUNEاست و در نظر سنجي جمله 

بوده است. اين شركت نسبت به دادن صدقات به موسسات خدمات اجتماعي و فقرا و بنگاههاي تنگ 
  دالر به كاركنان داده است.  20000ال بوده و حداكثر خدمات مجاني را به مبلغ فعدستان 

  
  كارمندان فارغ التحصيل:

سته فعلي ، بانك هاي آلمان، خزانه افراد بسيار كارمند بوده است كه شامل كارمندان برج G.Sدر 
داري، شركت هاي بزرگ توليدي، معاونت خزانه داري آمريكا، درس هاي بعضي از بانكها، اعضا احزاب 

  استراليا، رئيس بورس نيويورك و بانك هاي بزرگ آمريكا مي باشند. 
  

  جدال ها و مسائل قضايي در خصوص اين بانك:
را به است ، كه يك پالتفرم مبادله اي برقي ARCHIPELAGO, NYSEبه  G.S، 2005در سال 

به يك انتقاد از گروه مدني شهر نيويورك  GSاست. در سال  همذاكره خريد وا داشت نبهطور يك جا
از طريق اوراق قرضه ) از  (عموماً ناگميليارد دالر از ماليات دهند 6/1دريافت كه سياستمداران حدود 

  شهر نيويورك دريافت نمود. 
شغل جديد  4000نفر اقدام كند، اما فقط توانست  9000نسبت به اشتعال  G.Sانتقاد ديگر قرار بود  در

  يك سري مبادالت ادغام غيررسمي داخلي انجام داده اند. 1986را ايجاد كند و در سال 
يك ادغامي ديگر در خصوص يكي ديگر از شركت ها كه قبل از ادغام يك سري مبادالت با حجم زياد 

ميليون  2 مبلغنشان مي دهد در كرواسي  SEG(نتيجه تحقيقات  رسمي انجام داده اند طور غير به
  سهم و ...).  25دادند و دالر 

ترور شده كه كشور گزارش داد كه مشخصات ارسالي به روزنامه هاي داخل  FBI، 2007در سال 
GOS   ا را بگيرد. و اين نامه در ي نمي تواند جلوي مسد و ما در داخل هستيم و كمرصدها خواهند



نيويورك گفت كه اصل تهديد مربوط به  از كوئين در نيويورك رسيده است و ... و نهايتاًژوئن آخر 
HOAX  راهنما در اين خصوص دريافت شده است.  ءسو 3بوده و  
ميليون دالر مجرم شناخته شده و در دادگاه  7/6در خصوص يك طرح  SGيك شركت  2007در سال 

  مانهاتان). فدرال
  

GS :در بازار رهن  
عليرغم بحران در بانك هاي جهاني و فعاليت هاي رهن و رهني، و ضرر در ساير بانك  2007در سال 

د بسياري از اين نوع فعاليت هاي بانكي و اوراق قرضه داشت و قرضه هاي رهني خود را در سو GSها، 
  . ه استتابستان آن سال فروخت

G. TRADE ن باوم سود كالني را بردند و كارشان بسيار سودمند بود. آنها به رس و جوبيو مايكل سوان
از فروش زياد  دوستان خود نيز پيشنهاد داده اند كه روش آنها را پيروي كنند. اين موسسه، اصوالً

SUBPRIME  يك سود در مقايسه با ضرر هاي مشخص و غير و جلوگيري نمودندPRIME  در
  در شرايط رهن را نمود.  بدهي هاي ايمني و تقابل

  
GS :گزينه توليدات هن  

گزينه توليدات رهن(مشخص شده تحت عنوان  Pدر بخش توليد اوراق قرضه اي رهن،  2006در سال 
GSAMP  ميليارد دالر در بخش  5/44قرضه قابل برگشت به ارزش  83براي كوتاه مدت انتشار يافت

SUB PRINIC  .ميليارد دالر  9/12، به ميزان 2005درصد از سال  59كار را به ميزان را رشد داد
  پول رهن بوده است.

شد و مي با 2006عدد از بزرگترين اوراق قرضه رهني برگشتي، در  GSAMP ،15هن ماليه بر اساس 
 ,COLLATERA LIZEDفروشنده  10يكي از  GS, ABALERT.COM, WEBبر اساس 

MORTGAGE OBLIGATION(CMO) يليارد در م 100مي باشد و حدودCMO  در دو سال
 گذشته بوده است. 

 



(FCB) First Chicago Bank فرست شيكاگو بانك  
 FIRST NATIONAL BANKامي مختلفي با تاسيس شد و اس 1863شيكاگو در سال اين بانك در 

OF CHICAGO , FIRST CHICAGO NBD  پس از ادغام آن با)NATIONAL BANK 

OF DETROIT  1998است در سال ) بوده 1995در سال ،FIRST CHICAGO NBD  و
BANC ONE CORPORATION  ادغام و با نامBANK ONE CORD  فعال و اكنون بخشي

  مي باشد. J.P.MORGAN CHASEاز 
  

  تاريخچه تاسيس بانك
دالر سرمايه گذاري براي اين بانك  100,000وي  شركاء بانكدار و E.AIKENاي قآ ،1863در جوالي 

را داشت كه  NATIONAL BANKING ACT, 1963ي شدند كه مزيت قانون چارتر شده فدرال
اجازه مي داد به بانكهاي ناشناس كه فعاليت كننده با موسسات داراي امتياز فدرال براي اولين بار اين 

جنگ  1860بطور مداوم رشد نمودند و در  THE FIRSTيا  FIRST CHICAGOبانك جديد بنام 
  را حمايت مالي مي نمودند.

THE FIRST  بانكUNION NATIONAL BANK   ادغام شد و با  1900در سال
METROPOL MAN NATIONAL BANK  1913در سال  1902در سال FIRST  عضو چارتر

در زمان بحران بزرگ به حيات خود ادامه  THE FIRSTشد  FEDERAL RESERVEسيستم 
قادر بود كه تحصيل نمود و  1931را رد سال  FORMEN STATE BANKداد حتي 

NATIONAL BANK HOLIDAY  تحصيل نمد و  1903بدست آورد. در سال  1933را در سال
بدست آورد. براي مشتريان تك  1933را در سال  NATIONAL BANK HOLIDAYقادر بودكه 

 FIRST UNIONادغام و تبديل به  1928در سال  .UNION TRUST COتكي و آنها با 

TRUST AND SAVING BANK در زمان بحران بزرگ شدند، FIRST   تحصيل نمود، مشتريان
را بانك فعال شد در فروش  FIRST UNION TRUST AND, SAVING BANKو عمليات 

توسعه يافت در ناحيه غرب  THE FIRST 1960و  1950اوراق قرضه جنگ جهاني دوم در سال 
   1980، پكن 1962توليد  1959ميانه و همين در دنيا در لندن 

  
FIRST CHICAGO  

شد كه در  FIRT CHICAGO CORPبا اين بانك زير مجموعه بانك تازه تاسيس شده  1969در 
 1970در شيكاگو جايگزين شود اين بانك تا سال  LOUPبتوان شعبه بانك به ساختمان  1960سال 

ام درصد تم 11با عمليات اوراق قرضه باشد كه يكبار به ميانگين  1976و شروع  1975رشد نمود در 
LOAN  1988در مسائلي نرخ بهره زير زمين خورد. در  1970شد و در سال GRAY WHEATON 

CORP, FIRST CHICAGO .را بعنوان هلدينگ تحصيل نمود  



BANK ONE  
FIRST CHICAGO  شد و  1990شروع به زجر كشدين از كيفيت سهام اوراق فرضه در اوايل

Natroual Bank of Detroit  مهم در ايالت متحده بوده است كه هجدهمين بانك  
(First Chicago)  بانك بزرگ آمريكا مي باشد. 10يكي از  

بوجود آورد و همچنين پيشرو  Asseiميليارد 72ميليارد دالر ادغام همچنين بانك بزرگ آمريكا را با  5
الر ميليارد د 30اطالع دادند كه  First Chicago NBD 1998در انتشار كارت اعتباري در آوريل 

  ميباشد. First USAكه همين پيشرو در انتشار كارت اعتباري در بخش  Bank one Corpادغام با 
  

  يادداشت هاي مهم
L.J Coage  وزير خزانه داري آمريكا در زمانW.Mckinleg  و همين تئودور روزوات رؤساي اين

  بانك بودند.
  رد.اين بانك اولين بانكي بودند براي زنان حساب باز ك 1882در 

  اولين طرح پانسون را در آمريكا بنا نهاد. 1899
تا كنون مراجعه  1799از سال  J.P Morgan Chaseبراي اطالعات بيشتر اين بانك به تاريخچه 

  فرمايند.
مراجعه  First Chicago Nbd Corp (Web)ين براي اطالعات بيشتر اين بانك به تاريخچه چن هم

  فرمايند.



WELLS FARGO & CO 
 WELLS FARGOنام: 

  نوع: عمومي 
  نيويورك WFC :NYSEسهام: 

 USنيويورك  1852مارس  18تاسيس: 

  مركز: سان فرانسيسكو كاليفرنيا
  توليد: خدمات خرده كاري بانكي

  بيمه  
  پرداخت هاي روزانه  
  رهن  
  خدمات مالي براي مشتريان  
  مشاوره در سرمايه گذاري بانكي و بنگاه هاي اقتصادي  
  2007ميليارد دالر  39/39درآمد: 

  2007ميليارد دالر  057/8درآمد خالص: 
  2007تريليون دالر  42/1كل دارايي ها: 

  نفر 160900اشتغال: 
  WWW.WELLSFARGO.COMوب:

 رئيس DICK KOVACE NICHافراد كليدي: 

 JOHN STUMPF رئيس و رئيس هيئت اجرائي  
  

WELLS FARGO& CO ) ولز فارگو و كمپانيW.F (  
ه مالي يك شركت بسيار گسترده با خدمات گسترده مالي در سانفرانسيسكو، آمريكا و جهان اين موسس

  مي باشد و مركز آن كاليفرنيا (سان فرانسيسكو) مي باشد.
و سومين بانك از نقطه نظر  ASSETبانك آمريكا مي باشد از نقطه نظر ميزان  4اين شركت يكي از 

  دارد. S&Pرا توسط  AAA بازار سرمايه مي باشد و اين بانك مقام
 ,MOODYSايمن ترين بانك دنيا مي باشد، كه بر اساس نرخ ارز خارجي از نظر  W.Fلقب 

INVESTORS SERVICE, FITCH RATING, STANDARD&POORS  2007در سال 
  به اين شركت اطالق شده است.

 WELLS FARGOدر ميناپوليس و  NORWEST CORPاين بانك درنتيجه ادغام شركتهاي 
وجود دارد. اين بانك  NORWEST CORPمي باشد، اگر چه به طور اسمي  1998اصلي در سال 



تاسيس شد جهت سرمايه هاي دراز مدت چند مليتي و با اين نام تجارتي مي باشد. و شعار آن (مرحله 
  بعد) مي باشد.

  شركت مادر پس از ادغام مركز خود را در سانفرانسيسكو قرار داد.
 23كاركن و  160900شعبه بزرگ،  3327بود و كاري شعبه خرده  5983داراي  W.F 2008در سال 

  )2008ميليون مشتري (اكتبر 
 1/15به مبلغ  WACHOVIAاكتبر) موافقت خود را براي بدست آوردن بانك  3( 2008در سال 

در حال  CITI GROUPاعالم نمود كه با بانك  WACHOVIAميليارد دالر سهام اعالم نمود و 
ميليارد دالر بود  2/2) براي فروش فعاليت هاي مهم بانكي خود به مبلغ 2008سپتامبر  29اكره (در مذ

و خدمات واسطه گري مالي/ بانكي بوده است كه توسط  WACHOVIAجهت خرده مبادالت سهام 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP .بوده است  

ر خريد سهام آن به صورت يكي آن را را پس از عدم موفقيت د WACHOVIAبانك  W.Fمتعاقبا 
قرار گرفته. گرچه اعالم داشته بود كه مزاحم ادغام آن ها  CITI GROUPخريد و مورد معاوضه با 

اعالم ضرر و اقدامات غير  W.Fعليه CITI GROUP). در هر صورت 2008اكتبر  9نخواهد شد (
  قانوني نموده است.

  
  خطوط عمليات بانك 

خط فعاليت هاي مختلف تجاري/ بانكي/ صنعتي انجام مي دهد و  80ف در اين شركت خدمات مختل
 WHOLE(خرده فروشي)،  RETAIL BANKINGاقدامات بانكي را در سه بخش انجام مي دهد 

SALE BANKING .(عمده فروشي) و خدمات مستقل رهني واسطه گري  
   

 
  



 
  بانك عمومي و مجموعه ها

ي، گروه مديريت ثروت، گره دارايي داران مشتقات توليدي محلبخش بانك عمومي، شامل بانك هاي 
  . به عنوان مثال:؛اني با تخفيفچندگتشويق به خريد بسته هاي توليدات  WFمشتريان 

WELLS FARCO PREMIUM MEMBERSHIP ACCOUNT. 
  مبادالت پولي مشتريان، كاركنان به طور مستقيم

W.F COMPLETE ADVANTAGE ACC. 
  ب هاي چند سرمايه اي، اوراق قرضه، رهن مسكنمربوط به بين حسا

W.F PORTFOLIO MANAGEMENT ACC. 
  مربوط به تراز بين واسطه هاي قروض، اوراق بهادر و وام

W.F  مورد خط رهن در كل كشور مي باشد. اين بانك همين امور رهن را از طريق فروش  9400داراي
  عام وام به واسطه هاي رهن مي دهند.

  
  INTERNETخدمات 

W.F  اولين خدمات بانكيPC ) ايجاد نمود و اين اولين بانك ارائه  1989كامپيوترهاي شخصي) را در
 W.Fنهايتا به وجود آورد. و مشتريان  1995قابل دسترسي بودن عمليات بانكي براي مشتريان در سال 

هاي خود را به  مي توانستند به طور مستقيم صورت حساب هاي بانكي خود را مشاهده نمايند و بدهي
راحتي بپردازند، و پول خود را در اين حساب به آن حساب واريز نمايند بدون آن كه دچار مشكل شوند 

مي توانستند به هر ارزي انجام  W.Fو زحمات را به كامپيوتر بسپارند. و حتي صورتي بها را مشتريان 
دهد، چك هاي برگشتي خود را  در شعبات  ديگر، فروشگاههاي انجام ATMدهند و هر خريدي را با 

مالحظه نموده و ميزان اضافه شدن حقوق خود و به حساب و ساير در با قي ها راند. به صورت 
ONLINE  مشاهده نمايند و ركورد آن را بگيرند و ميزان توليد عملياتي بانكي و ميزان خريد خود را از

  بانكي كنترل و اجرا نمايند. ONLINEطريق سيستم هاي 
نيز جهت مبادالت بانكي استفاده و  EMAILش خريد، گزارش پس انداز را دريافت نمايند و با گزار

  اطالع رساني كنند. 
W.F  از طريقONLINE  ،براي دارندگان شاغل و آزاد كوچك كمك مي كند، ابراز گزارش هاي چك

  رد. وضعيت بانكي سايرين، گزارش پرداخت ها/ دريافت ها در اختيار مشتريان قرار گي
W.F  ،نسبت به ايجاد جوامع متقابلSTAGE COACH ISLAND  به طورONLINE  و مشاهده

اقدام نموده و  LINDEN LABتوليد شده توسط  SECOND LIFEمشتريان به صورت گسترده 
WEBSIDE  .آن را گسترده نموده است  



W.F ريان و نيز اقدام قابليت دسترسي به حساب بانكي، اعتبارات، سرمايه، خطوط منزل براي مشت
  نموده است.

W.F VESAFE  براي حفاظت، تشكيالت، دسترسي الكترونيكي به نسخه هاي مهم است از گواهي
  نامه تولد، ركورد هاي واكسيناسيون اطفال و عملكردهاي ذخيره اي نيز براي مشتريان فعال بوده است. 

 
  فروش هاي كلي:

ي باشد درست مانند فروش مزارهاي مالي بزرگ بخش فروش هاي كلي بانك شامل فروش كلي به با
هاي كلي به مشتريان و شامل وام دادن، خزانه داري، مديريت مالي، خدمات پولي متقابل، استقراض 
دوام بر اساس دارايي ها، خدمات عمومي مالي، سرقفلي، خدمات اعتباري، موسسات و شركت ها و 

از دادن وام هاي بسيار  W.Fسهام) مي باشد. البته  سرمايه گذاري بانكي از طريق سهام(اوراق قرضه،
بلند مدت پرهيزي نموده است. در عوض به خريد توليدات با دادن قرض و اعتبار عمل مي كرده است و 
در اين مورد بانك ضرر نموده است. در مراحل كه سودآور بوده اند مانند وام دادن و وام گرفتن از طريق 

آنها به عنوان هم خانواده در استقراض استفاده مي نمودند كه اين  ASSETشركت ها با استفاده از 
براي اين امر  W.Fدر سطح شركت ها. مهمترين شعبه  SUB PRIMEموضوع قابل مقايسه با وام 

W.F FOOTHILL ومعموال به صورت يك كتيبه در باشدميWALL STREET JOURNAL 
  شروع شده است. 

W.F  همين دارندهEASTDIL SECURED  مي باشد. كه به عنوان بانك سرمايه گذاري سرقفلي
تشريح شده است. اما اصوال يكي از بزرگترين واسطه بانكي هاي بزرگ امور سرقفلي مي باشد آن هم 

ي تبراي مبادالت بزرگ ماند خريد ساختمان هاي كالس باالي مراكز تجاري در محدوده هاي معامال
  شهرهاي آمريكا.

 
  يان:خدمات ماليه مشتر

W.F FINANCIAL  بخش خدماتي مالي به مشتريان مي باشد و فعاليت آنها در وام دادن از طريق
ه خود در آمريكا و بعضي كشورهاي مشخص مي باشد. بخش هاي آن نيز درگير عمليات شعب 1000

  براي شركت ها، براي خرده فروشان مي باشد. كه غيرمستقيم وام دهي مي باشد
 DIALكه  NORWESTC(D.M)DOSMOINES, IOWAتوسط ايالت  اين عمليات عمدتاً

FINANCE  قبل از تحصيل به وسيلهW.F  .بوده است  
  ايالت آيوا انجام مي گيرد.  D.Mگروه رهن منازل و ساختمان، بر اساس عمليات 

  ساير توليدات بانكي شامل، استقراض اتوماتيك، خطوط اعتباري شخصي و خطوط اعتبار غير ايمن 
  د. مي باش



اقدام و امور را  ELEADSو طرح  W.F.FINANEILLاعضا تيم فروش به وسيله درخواست تلفن با 
 انجام مي دهند.

  
  ENVOIRMENTAL RE CORDSركورد هاي محيطي

W.F  به دست آورده و در  2007رهبري سبز مديريتي را در سال  براي اقداماتشجايزه اعضاي كلوب
  . GREEN POWER LEADERSHIP CLUB. عضو اين ارگان قرار گرفت 35ميان 

 W.F  سهام شركت انرژي هايRENEWABLE  ميليون كيلووات  550را براي حمايت از توليد
  ساعت اين نوع برق را در سال خريد، اين موضوع انعكاس الزم را براي سهام داران تيمي دارد. 

معاون  M.VENZELه تعهدات شركت باعث ايجاد حق براي مشتريان و شركت مي نمود.طبق گفت
را براي تقليل ميزان گازهاي  نرئيس بخش امور محيط زيست با اين خريد توسعه داديم كوشش هاي ما

  گلخانه اي سهيم خود در جامعه با توسعه صنعت برق بادي.
W.F كمك به انتشار مسائل مهم جامعه مانند تغيير هواي مناسب و تميزي محيط زيست و قدم  ،باعث

  هت ايجاد محيط مناسب، و ايجاد مسئوليت بين مسئولين شركت و سهامداران آن شد.هاي مهم در ج
W.F  ده نكته را در خصوص تعهدات محيط زيست و بيش از حد موثر بدن كمك ها را در عمليات

  مديريتي و مراحل آن اعالم نمودند. 
  

  مدل هاي تجاري:
  تريان از بانك مي باشد.بر توسعه بيشتر ارائه خدمات به مشتريان و مش W.F اهداف

مسئولين بانك مي گويند كه ما بايد نهايت سعي خود را در ايجاد رضايت در مشتريان خود بنماييم و 
سعي كنيم كه در بانك داري در آمريكا مقام اول را در براي رضايت مشتريان بنماييم، بايد مشتريان را 

درصد درآمد خود را از فروش خدمات 100اهيم تشويق كنيم كه توليدات بانكي ما را بخرند، ما مي خو
به مشتريان به دست آوريم و باعث شويم آنها مدت بيشتر را مشتري خود كنم، اصالحات در وقت و 

درصد رشد درآمد بانك مربوط مي شود به مشتريان دائم و فصلي 80زمان و راحتي آنان به عمل آوريم، 
  ود را به هر مشتري بفروشيم.به عدد از خدمات خ 8بانك. هدف فروش حداقل 

بر اساس  شفرو"و خدمات در عرض معروف است كه سياست  CROSS- SELLINGاين اقدامات به 
 PRUDENTIONو ارائه خدمات صنايع مالي مي باشد. در زماني كه شركت هاي اوليه مانند " احتياج

PIONEER خدمات در  روش هاي متنوع را مطرح نمود، اينمفهوم فHOLDING ا انجام مي ه
طراحي مي شود. به هر  HOLDINGگرفت و هر توليد توسط خطوط توليدي مربوطه در زير مجموعه 

فروش توليدات خود را از طريق كانال هاي خود انجام مي دهد و آن را با  NORWESTصورت مثال 
  نوع در خريدي كه انجام مي دادند.)با ت(تخفيفي كه به خريداران مي دادند 



(براساس ميانگين دارندگي  خ خريد عرضي كه در موسسات مالي انجام مي شد به دو نكتهميانگين نر
  موسسه مختلف). 8توليد از  16مشتريان مختلف در 

) 8تا و بيش از  5يكي از  (تقريباً ارهدر جامعه بانكي خانه وا 5/5نگين در اين خصوص با ميا W.Fآمار 
  ها در ميان بزرگترين ها در كشور مي باشد. ) براي كليه بانك 2007(در سال   1/6درصد 

ود و به دست آوردن ب 59/5 2003در آخر سال  WASHINGTON MUTULنرخ خريد عرضي در 
مي باشد كه  AGGLOMERATORاين ميزان نتيجه ارائه خدمات مالي از طريق مدل هاي تجاري 

 ,WAL-MART, OFFICE DEPOTمردمي ترين روش در بين خرده فروشان بزرگ مانند 

HOME DEPOT   مي باشد. براي ايجاد تسهيالت براي رسيدن به اين هدف البي هايW.F  براي
عادي سازي مقررات، صنايع بانكي و براي رسيدن به آن خواست وتبديل مقررات كه در اين خصوص 

  . GLASS- STEAGALLACTقانون رگ مانندزمان بحران بز(در شده بودند گذرانده مي
  

  االت مختلف:ياين بانك حسب اساختمان هاي 
  W.F. CENTER (L.A)                  كاليفرنيا در ايالت

 W.F. CENTER PLACE                مينه سوتا

  W.F. CENTER. MINNEA PLOLIS         مينه سوتا
   W.F. CENTER DENVER                كلوراد

  W.F. CENTER WEST DE MOINER        لوئيزياما
  W.F. CENTER PLAZA HOUSTON         تگزاس
   W.F. CENTER PHOENIX               آريزونا
  W.F. CENTER PORTLAND           ارگان
 W.F. CENTER SALT LAKE CITY          ايو ت

   W.F CENTER SACRAMENTO             كاليفرنيا
      W.F. CENTER       و(اداره مركزي) سانفرانسيسك كاليفرنيا
  W.F. CENTER ELPASO         تگزاس

  W.F. CENTER ALBUQUERQUE           نيومكزيكو
   W.F. CENTER TOWER COLORADO SPRINGS,CO         كلرادو

       W.F. CENTER CONT SEATTLE       ايالت واشنگتن
     W.F CENTERCONT BOIS       ايداهو

    W.F. CENTER CONT SPOKANE     وست ويرجنا 

  
  



  W.Fاريخ بانك (خالصه اطالعات كليدي) ت
 W.F& COاز  AMERICAN EXPRESSموسس  2: هنري والز و ويليام. ج. فارگو 1852در سال 

  اقدامات خود را براي ارائه خدمات بانكي در كاليفرنيا شروع كردند.
1860 W.F د و كنترل وربه دست آBUTTER FIELD OVERLAND MAILCO  رهنمود

  . THE PONYEXPRESSقسمت غربي  كردن عمليات بوي
1866 :OVERLAND STAGE . GRAND CONSOLIDATION, HOLIDAY,  تحت نام
W.F  .فعاليت هاي خود را ادامه دادند  
1904 :GIANNINI, A.P  به وجود آورد بانكBANK OFITALY را  در سانفرانسيسكو  
1905 :NEVADA NATIONAL BANK(NNB), W.F  به تشكيلW.F, NNB  همت

  گماشتند. 
 W.F:در حالي كه جنگ در حال فروكش كردن بود، دولت آمريكا به نسبت به ملي كردن امتياز 1918

EXPRESS به يك آژانس دولتي به نامAMERICAN RAILWAY EXPRESS 

AGENCY  .اقدام نمود  
1923:W.F.N  باUNION TRUST COMPANY  ادغام وW.F.B&. UTC  .را تشكيل دادند  
براي  HOLDING COبه عنوان يك  TRANS AMERICA CORPبه تاسيس  يانيتيج:1928

  بانكداري و ديگر كارها اقدام نمود. 
1929:NORTHWEST BANCOR PORATION   ياBANCO  به شكل تاسيسات بانكي در
  آمدند. 
1954:WELLS  نام خود را بهWFB  .تلخيص نمود  
1957:TRANS AMERICA  ايالت غربي آمريكا به عنوان  11بانك در  23عمليات خود را شامل

FIRST AMERICA CORP  د. نموتفكيك  
1960:ATC AMERICAN TRUST CO . W.F  .ادغام شدند  
1961 :FIRST AMERICAN  نام خود را بهW.B WESTEAN BANCORPORATION 
  داد. غييرت
1962:WELLS  نام خود را مجدداW.F. BANK  .تلخيص نمود  
1968:WELLS به  )تبديل(نكداري فدرال خود را تبديل نمود باW.F.B N.A. .  
  به عنوان زير مجموعه اصلي درآمد. W.F.Bبه صورت  W.F & CO:هلدينگ 1969
1981:W.B  نام خود را بهFIRST INTERSTATE BANCORP .تغيير داد  
1982:BANCO  امور مالي مشتريانDIAL FINA CO  كهNORWEST NORANEIAL 

SERVICO  را به دست آورد .  



1983 :NORWESTCORP, BANCO  تغيير نام داد. بزرگترين سرقت بانكي در آمريكا در
WELL FARGO  درWESTHARTFORD .ايالت كنيكت تا به امروز رخ داد  

1986 :W.F  بانك ،CROCKER NATIONAL CORP  را ازMIDLAND BANK .خريد  
1987:W.F  تحصيل نموده عمليات اعتباري فردي را ازB.A آورد.  به دست  
1988 :BARCLAYS BANK OF CUL.FARNA, W.F  ما را ازBARCLAYS PLC  .خريد  
1995:W.F  ارائه دهنده بهترين خدماتINTERNET  ود. ببانكي در آمريكا  
1996 :FIRST TNTERSTATE W.F  ميليارد دالر به دست آورد.  3/17را به مبلغ  
1998:W.F.B  باNORWESTCOR  ادغام شدند وNORWEST  نام خود را بهW.F  و به

  سانفرانسيسكو رفت. 

2000 :W.F به دست آوردFIRST SECURITY CORP  را  
2001:W.F   HD VEST FINANCIAL SERVICE.  
2007  :CIT CONSTRUCTO   بهW.F  .پيوست  
2008 :W.F نموافقت خود را سراسر به دست آورد CENTURY BANK  و تبديل آن به

ARKANSAS 24نكي را تشكيل داد. مين ايالت با  
W.F  موافقت نمود كهWACHCVIA CORP  ميليارد دالر خريد.  4/15را به مبلغ  

 
  WACHOVIAادغام 

و  CITIGROUPرا عليرغم اعتراض  WACHOVIA، بانك W.Fهمان طور كه قبال هم ذكر شد، 
درصد 9/39خريد و سهام هلندنيك خود را با  CITIGROUPبرابر پيشنهادي  7شكايت وي به مبلغ 

شده است. ن، اقداماتي را به عمل آورد و فعال نتايج كامال مشخص ايالتي راي فروخت. در اين مورد قاضي
  و دادگاه نيويورك اين دادخواست را ارجاع داده است. 

W.F, CITIGROUP  وارد يك مصالحه شدند باFDIC  براي رسيدن به يك راه حل متقابل براي
را انجام داد اين كار  CITIGROUPست خورد. منابع مي گويند كه كه اين مصالحه شكشد مصالحه 

ديگر كوششي براي اين ادغام به عمل نياورده و  CITIGRUPدالر ننمود. فعال  B42و ريسك بيش از 
  به تفاهم خواهد رسيد. WACHEVIAميليارد دالر را با  60اعالم نمود كه خسارت 

 
  مراحل شركت:

W.F موسسه دست داشته است. كمپاني  2000ن بيش از در متراكم نمودن و خريدHOLDING  كه
معروف بود بزرگترين دست آورده بانك را در  BANCOقبل از  NORWEST CORP قبالً به جاي

  به دست آورد.  1990



 W.Fمي باشد و تاريخ سهام NORWEST BANKاز  W.Fبيشتر مديريت و مدل تجاري امروزه 
  هاي پيش پيوسته عبارتند از: مي باشد و كمپاني NORWESTهمان 

1) CROCKER NATIONAL BANK, 2) FIRSTINTERSTSTEBAN CORP. 
3) NORWEST CORP  

 
  مسائل و مشكالت اخر بانك:

W.F  مانند بسياري از موسسات تجاري و توليدي داراي فراز و نشيب در ادغام شركت ها و تفكيك آنها
ب هاي قانوني و ادعاهاي مختلف بر تعقير دچار حمالت، بوده و لذا تجربيات از يك طرف و از طرف ديگ

عليه خود به خصوص خسارات وارده به بانك ها و مشتريان در انواع مسائل خدمات مالي، رهن، بوده 
  است.

ه ارائرا به بانك ملي  W.Fاطالعاتي درباره وام هاي  SPITZERدادستان نيويورك  2003 ردر سپتامب
 OFFICE OF COMPTROداده شد و يكي درباره  SPITZER تعقيب قانوني عليه 2داد. 

LIER OF CURRENCY  و يكي به وسيله موسسه بانكيCLEARING HOUSE  كه از
SPITZERY  نمي بايست اطالعاتي در اين مورد ارائه داد كه شامل اطالعاتي مربوط بهW.F  نيز مي

  باشد. 
به هم  W.Fخانوادگي بوده همكاري خود را با  گروه پارا چرج كه متمركز بر فعاليت هاي 2005در سال 

  از مبارزات هم جنس بازان بود. W.Fزد. و اين موضوع به دليل حمايت 
ادامه يافت و هيئت مديره درخواست نمود كه عليه  نامرابط بين هيئت مديره و سهامداران در اين ز

  سهامداران ادعا مي كند راي دهند.
  ركت بوده كه مجبور كند سهامداران را به ديگر به آنها وام نخواهد داد.بيشتر اين ادعاها يك اخطار به ش



BANK OF AMERICA CORPORATION  
  نوع بانك: عمومي

  ج) نيويورك استاك اكسچنNYSE: BACسهام: (
  بانك ايتاليا BANK OF ITALYتاسيس تحت نام: 

  1928سان فرانسيسكو كاليفرنيا محل: 
  (بانك ملي كاروليناي شمالي) NATIONAL BANKبانك هاي تحصيل و ادغام شده:

           )1874(  NATIONAL BANK بانك ملل  
           FLEET BOSTON FINANCIAL  1784(بستن(  

  مركز: شارلوت، كاروليناي شمالي، (اياالت متحده)
  منطقه عملكرد: بين المللي

  رئيس هيئت مديره و مدير عامل KENNETH D. LEWISافراد كليدي: 
  اليت: كارهاي بانكينوع فع

  توليد: خدمات مالي
  )2008ميليارد دالر ( 73/155سرمايه در بازار (صنعت): 

  )2007ميليارد دالر ( 19/119درآمد: 
  )2007ميليارد دالر ( 98/14درآمد خالص: 

  )2007ميليارد دالر ( 803/146سهام: 
  )2008نفر ( 206587پرسنل: 

  WWW.BANKOFAMERICA.COM.BOFA.COMوب: 



BANK OF AMERICA 
)، بزرگترين بانك آمريكا از لحاظ NYSE: BAC TYO:8648بانك آف آمريكا (در بورس نيويورك 

  سرمايه گذاري بازار مي باشند.
  مي باشد. FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP (FDIC)اين بانك از اعضاي 

  
  تاريخچه

 NORTH CAROLINAو يا قبال  NATIONAL BANK، اين بانك با نام 1999ا قبل از سال ت

NATIONAL BANK (NCNB)  در كاروليناي شمالي وجود داشت. 1998كه با مركزيت در سال  
را به دست آورد و به نام  SAN FRANSISCO (BANK AMERICA)اين بانك،  1998در سال 

BANK OF AMERICA .نامگذاري گرديد  
  

BANK OF ITALY 
در شهر سانفرانسيسكو تاسيس گرديد تا  AMADEO GIANNINIتوسط  1904اين بانك در سال 

بزرگ شد  FAVA / STANGHELLINIبه مهاجران آمريكا كمك كند. اين مرد توسط فاميل 
 1906دالر بدهي بوده كه به قتل رسيد). قبل از زلزله  10000(پدرش قبال در زمان به دست آوردن 

  انفرانسيسكو، اين مرد تمام پول خود را از بانك خارج كرده بود.س
رئيس بانك آو آمريكا لوس آنجلس  ORRA.E. MONNETTIبا  GIANNINI،1920در سال 

به شدت رشد نمود  1920مالقات نموده و دارايي هاي خود را جمع نمودند. بانك لوس آنجلس در سال 
 1929ات مربوطه فعاليت نمودند. ادغام هاي بشر در سال و مسئولين آن به شدت در توسعه آن و شعب

با  GIANNINIفعاليت خود را آغاز نمودند و فعاليت هاي  BANK OF AMERICAبا نام 
MONNETTE .به صورت مشترك (صندلي مشترك) مديريت مي گرديد  

  
  رشد در كاليفرنيا

GIANNINI لف غرب آمريكا و در صنايع در صدد ساخت يك بانك ملي بود كه آن را در اياالت مخت
 TRANS AMERICA CORP HOLDINGبيمه شده توسعه دهد. و به صورت زير مجموعه 

و  BOAمانع از اين كار مي شد. و لذا  HOLDINGدر خصوص بانك هاي  1956اداره شود. قانون 
بانك را گرفت  ترانس آمريكا، از يكديگر جدا شدند و قانون بانكي فدرال، جلوي فعاليت هاي با بهره اين

 FIRST در خارج از كاليفرنيا محكوم به تفكيك شد و تبديل شد به  BOAو باعث شد كه 

INSURANCE BAN CORP  كه توسطWELLS FARGOL  1996تاسيس شده در سال 
  گرديد.



قوانين بانك فدرال تغيير يافت و باعث شد تا بانك آو آمريكا نسبت به توسعه در خارج از  1980در سال 
  ليفرنيا اقدام كند. كا

ي د، بانك سيستم كار1958تكنولوژي باعث توسعه در كارهاي فردي حسابهاي بانكي گرديد در سال 
تغيير داد و كنسرسيوم ساير بانك  1975در سال  VISAبه  BANK AMERICA(اعتباري) را از 

ميل كار ) براي تكMASTER CARD(يا قبال  MASTER CHARGEهاي كاليفرنيا نيز به انتشار 
  همكاري نمودند. BANK AMERICABDبا 
  

  توسعه در خارج از كاليفرنيا
با هدف  BANK AMERICA CORP، 1967سياست گذاران قانون كمپاني هاي هلندينگ در سال 

با به دست  1983و زير مجموعه هايش فعاليت نمود و در سال  BANK OF AMERICAداشتن 
با قبول ريسك مقررات  SEA FIRST, CORP OF SEATTLE, WASHINGTONآوردن 

در بعضي از وام هاي در صنايع نفت، روبرو شد و بانك آو آمريكا به توسعه زير  ضعففدرال با توجه به 
 NATIONAL BANKبا ادغام با  1998تا سال  BOAبه جاي  SEA FIRSTمجموعه ها و با نام 
  به فعاليت پرداخت.

متحمل گرديد و با تبديل يك سري قروض نامناسب در  يك ضرر زياد را BOA 1987و  1986در سال 
جهان سوم، به خصوص در آمريكاي التين روبرو شد و شركت شكست خورد و رئيس خود را عوض نمود 

 BOAمنصوب نمود. ضررهاي بزرگ باعث سقوط  ARMA COSTبه جاي  A.W (TOM)و 

STOCK  گرديد و باعث ادغام آن بانك گرديد. و اولينBANK CORP OF L.A  كه تاسيس شده)
به فروش سهام  B.Aرخ داد. گرچه  1986)، تحت كنترل گرفت و چنين معامله در پاييز B.Aبه وسيله 

 1987گرديده در سال ، زير مجموعه كرايسلر و چارلز شواب و كمپاني FINANCE AMERICAبه 
يكي از بزرگترين  1992دالر سقوط كرد، اما در سال  8بازار سهام ضربه خورد و قيمت سهام آن به 

 ,CALIFORNIA RIVALو ساير بانك ها  B.Aجذب كننده ها در نيم دهه شد. تحصيل بعدي 

SECURITY PACIFIC CORP  و زير مجموعه آنSECURITY PACIFIC NATIONAL 

BANK  در كاليفرنيا بهARIZONA IDAHO ،OREGEN WASHANGTON 
)SECURITY PACIFIC د. كه اين بزرگترين ادغام و تحصيل بانك در بو 1980) به دست آمده در

  تاريخ بوده است.
بانك  SECURITY PACIFICدر هر صورت قانون گذاران فدرال مجبور بودند تا 

WASHANGTON SUBIDIARITY CRAINER BANK  و شركاء آن كه باعث بزرگترين
  سهام دار در ايالت شود.



(فعال  WEST ONE BANCORPتقسيم شده و فروخته شدند به  RAINER BANKشعبات 
US BANCORO (KEY BANK سپس .B.A  توسعه داده شد در اياالت نوادا با بدست آوردن

VALLEY BANK OF NEVADA .  
 CONTENENTAL ILLINOISE NATIONAL BANKبه دست آورد B.A، 1994در سال را 
بخشي از  (كه تبديل شده بود به دارايي فدرال) به عنوان يك TRUST CO OF CHICAGOو 

  صنايع نفتي بوده است. در اين زمان دولت فدرال نسبت به تاسيس بانك اقدام نمود.
BANK OF AMERICA ILLINOISE  بوده است به اين جمع  21تنها بانك تك دانه تا قرن

  پيوست.
B.A .واحد وام خود را به شيكاگو انتقال داد  

در آمريكا از نقطه  HOLDINGترين بانك بزرگ B.A CORPاين ادغام ها باعث شد كه  به هر ترتيب
و  NATIONAL BANK CORPبه مقام دوم پس از  1997اما در سال  شود DEPOSITنظر 

  گردد. NORTH CAROLINAS FIRST UNIONبعد از  1998مقام سوم در سال 
مقرر مركز  NORTH CAROLINA- BASED NATIONAL BANKتوسط  B.A 1998در 

  ناي شمالي منتقل نمود.خود را به شارلوت، كارولي
  

 BANK OF AMERICA, NATIONAL BANKادغام 

 4/1اين شركت ( D.E SHAW&COبه  FUNDنسبت به ارجاع مقادير زيادي  B.A 1997در سال 
در زمان  1998كه وي مقادير زيادي ضرر در  B.Aميليارد دالر) براي انجام مقاديري خدمات براي 

در اكتبر همان سال و اين خريد بزرگترين  NATIONS BANKتوسط  B.Aسقوط بانك هاي روسي 
 BANKبه  B.A NT&SAو  BANK OF AMERICAدر نوع خود در آن زمان بود و نام جديد 

OF AMERICA NA  كه در زمانGANNINI BANK  شد.انجام شده بود 1927در مارس ،  
 )BANK OF AMERICAو (نه  NATIONS BANKدر ليست  1998در  SECبه هر صورت 

  ليست شده است.
، NATIONS BANKميليارد دالري بانك آو آمريكا توسط  8/64پس از تحصيل و به دست آوردن 

  ايالت تبديل شد. 22شعبه در  4800ميليارد دالر و نيز  570دارايي آن ها به 
شعبه اين بانك در نيو مكزيكو اعتراض دارد  13علي رغم غول شدن اين بانك، سيستم فدرال نسبت به 

سهام بازار را  DEPOSITدرصد  25ك دارند. در هر صورت چنانچه بيش از سه بانك هاي بدون ريك
  درصد سهام بازار را به طور كلي در دست داشته باشد. 10در ايالت و يا 



  1998تاريخ بانك بعد از 
به جاي وي انتخاب  KEN LEWISبر كنار و  B.Aرئيس هيئت مديره و رئيس بانك  2001در سال 

و تمركز وي بيشتر بر مقررات مالي بود تا پيشرفت بزرگ و به دست آوردن بانك هاي مختلف  شد
  (تحت مالكيت خود).

  
  MBNAخريد 

ميليارد دالر به  35را به مبلغ  MBNAاين بانك اعالم نمود كه مجموعه كارت اعتباري  2005در سال 
  صورت نقد و سهام مي خرد.

 40اين خريد اتفاق افتاد و اين موضوع سبب شد كه  2006ژانويه و فدرال رزرو موافقت نموده و در 
  ميليارد باالنس مثبت نصيب اين بانك گردد. 140ميليون حساب (مشتري) 

  گستردگي عمليات اين بانك در برزيل و شيلي و اروگوئه
B.A  وBANCO ITAU )INVESTMENT ITA S.A جهت ادغام به توافق رسيدند و (BANK  

BOSTON  انجام شد. اين  2006در برزيل و شيلي و آروگوئه را تحت سلطه گرفته كه در سال فعال
  مشتري در برزيل مي باشد. 203000شعبه و  66گان در برزيل داراي بستبانك و وا

شعبه و  23مشتري دارد. در اروگوئه بيش از  85000شعبه و  44يلي داراي شبانك بوستن در 
  ن قسمت شامل معامله بانك ها نمي باشد.مشتري دارد كه البته اي 372,000

  درصد افزايش يابد. 51/11اجازه داد تا سهام اين بانك  B.Aخريده شده توسط  ITAUسهام 
BANCO BOSTON  تاسيس شد. 1947برزيل در سال  



 BOAتوسط  US TRUST  خريد

 CHARLSر از ميليارد دال 3/3را به مبلغ US TRUST COاين بانك اعالميه خريد  2006در نوامبر 

SCHWAB CORP  ميليارد  100صارد نمود كه دارايASSET  ساله  150مي باشد و داراي سابقه
 ABN AMRO LA SALLEانجام شد. تحصيل  2007جوالي  1ه مي باشد. اين معامله در جربت

BANK, AMRO NORTH AMERICA, ABN  2007در سپتامبر B.A  تاييد خريد بانك فوق
ميليارد دالر كه به اين ترتيب  1به مبلغ  ABN AMROو به دست آورد و آن را از را توسط فدرال رزر

BOA  بهASSET 7/1  جوالي متوقف  ه. يك دادگاه هلندي فروش آن را در مايافتتريليون دست
  انجام شد. 2007نمود و معامله در اكتبر 

شعبه،  411گان، اينديانا تا اين معامله باعث افزايش حضور اين بانك در استان هاي ايلينويز، ميشي
تبديل به بزرگترين  BOAگرديد.  ATMشعبه  1500ميليون مشتري جزئي و  5/1مشتري،  17,000

) و از DEPOSITدرصد سهم از سهم  14اداره و  197بانك در بازار شيكاگو گرديد (با 
J.P.MORGAN CHASE .افزوني يافت  

LASALLE BANK MIDWEST, LA SALLE BANK نام ،BOA  برگزيدند. 2008را در  
  تغييرات وسيعي را در بانك ها منجمله اين بانك ايجاد خواهد نمود. 2008قطعا بحران اكتبر 

  
  )COUNTRY WIDE FINANCE )CWFغلبه بر 
را به  COUNTRY WIDE FINANCIALاين بانك اعالم نمود خريد سهام بانك  2007در اوت 

نتشار داد. اين خريد سهام ممتاز براي تهيه بازگشت بهتر بر ميليارد دالر (خريد مجدد) را ا 2مبلغ 
دالر هر  18به قيمت  COMMON STOCKدرصد در سال به عنوان گزينه خريد  23/7سرمايه 

ميليارد دالر داد. اين تحصيل در  4/1پيشنهاد خريد بانك را به مبلغ  BOAاين امر متعاقب سهم بود. 
جهت رشد تكنولوژي بانكي،  CWFر رهن شد و كمك كرد به باعث اخذ سهام در بازا 2008جوالي 

گرديد اما اين بانك مراتب را حاشا  CWاشتغال و خدمات رهني را. اين تحصيل باعث ورشكستگي 
نمود. به هر صورت  2007ميليارد دالر در آخر دسامبر  4/1نمود. و نسبت به مقدار كم رهن به ارزش 

در  كامالً 2009اعالم نمود كه اين بانك در سال  BOAو مي باشد  FBIاين موضوع تحت بررسي 
  تصاحب مي باشند. 

به اتمام رسيد و باعث تبديل اين گروه بانكي به اولين در  C.W.F CORPخريد  2008در جوالي 
درصد بازار استقراض پول مي باشد. اين مسئله باعث  25تا  20طبقه بندي رهن در آمريكا گرديد. كه 

ادغام گرديد و باعث جلوگيري از ورشكستگي  RED Oak Merger. Corpبا  C.W.Fشد كه خود 
  از راه دور گرديد. CWFبالقوه 

  



  Merrill Lynch (M.L)تحصيل 
با ارزش  All – Stockرا بعنوان  M.L & Co … INCاعالم نمود كه  B.O.A 2008در سپتامبر 

بزرگترين  B.O.Aسته خواهد شد و ب B.O.Aدرصد قيمت سهام  86ميليارد دالر مي خرد كه در  50
  تعبير نشد. 2008تامين كننده مالي در دنيا خواهد شد كه اين معادالت در ماه اكتبر 

  
  B.O.Aبخش هاي 

درصد درآمد اين گروه بانكي در داخلي آمريكا مي باشد و استراتژي بانك تعداد يك بانك در بازار  90
  داخلي باشد.

  
  مشتريان
در كشور آمريكا  Smal Business Banking (GC & SBB)و  Global Consumerعمليات 

در مرحله اول مربوط مي شود كه بانكداري مشتريان كوچك و كارت اعتباري و تحصيل موسسات 
Fleet Boston  وMBNA  51بشدت نسبت به توسعه خدمات اقدام نمودند كه نتيجتاً باعث شد كه 

 Jpmorganشد و باعث شد كه در رقابت موفق تر از درصد درآمد كل كرده سنگين از اين طريق با

Chase  وCiti Gorup  باشد. و(G3&SBB)  17,000شعبه جزئي و  5,700شامل ATM  در
مي باشد كه يك گروه با تعدادي بانك بين المللي كه  ATMعضو اتحاديه جهاني  BOAآمريكا بشود 

بانك يكديگر استفاده كند و هزينه اي  آنها از ATMاجازه مي دهند كه مشتريان بانكها، از كارت 
جهاني  ATMنپردازند (در زمانيكه در سفر بين المللي بسر مي بردند). ساير بانكهائي كه در گروه 

 BNP، (فرانسه) BARCIAYS (UK)عضويت دارند بانكهاي مختلف بين المللي مي باشد مانند 

PARIBAS (چين) ،China Construction Bank (آلمان) ،Deutsche Bank (مكزيك) ،
Standard Serfin (كانادا) ،Scotia Bank (استراليا، نيوزيلند) ،West Pac  در هر صورت اين

گروهها باعث مي شوند كه بدون برداشتن پول نقد افراد بتوانند به سايت هاي بين المللي بروند (با 
  درصد پيش پرداخت براي مبادله. 3درصد) و  3كاهش 

شتريان آمريكا (مسافران) كه به فرانسه مي روند قادر به استفاده از كارتشان در فرانسه متأسفانه بيشتر م
  ها (Smart Card)كارتهاي كامپيوتري  ATMنمي باشند. زيرا فقط  BNP Paribasدركيوسكهاي 

  قابل استفاده مي باشند. و اين امور در آمريكا توسط خزانه داري آمريكا نظارت ميگردد.



CORPORATE 
GLOBAL CORPORATE AND INVESTMENT BANKING )GCIB كه به (BANK 

OF AMERICA SECURITIES LLC  باعث ادغام و تحصيل، مشاوره، پذيره نويسي در بازار
 WALLسرمايه همانند فروش، مبادله در درآمد ثابت و بازار سهام مي باشد و همين باعث تيم شدن در 

STREET ) .شده استBAS LLCيويورك متمركز مي باشد كه اداره اصل آن همين در ) در شهر ن
، رئيس KEN LEWISشارلوت شيكاگو، سانفرانسيسكو، توكيو، فرانكفورت، لندن، و ليبي مي باشد. 

درصد افزايش و توسعه سرمايه  GCIBو مغز متفكر توسعه در بازرگاني پيشرفته در  BOAمغرور 
ترين خوش آمد را در سرمايه گذاري و بانك داري گذاري در شعبات بانك ها مي باشد. و افراد به

  خواهند داشت. (وي به آناليت هاي بانك اظهار داشت)
  

  مديريت سرمايه گذاري 
، به مديريت دارايي هاي GLOBAL WEALT INVESTMENT MANAGEMENTمديريت 

  رد.گروه مديريت ثروت ملي وجود دا 10بانكي خصوصي، موسسات و انجام مي دهد. كه در ميان 
ميليارد دالر مي  500به  GWIMاعالم داشت كه كل دارايي  KEN LEWISرئيس  2006در سال 

  دارد. BUSINESSخط  5كه داراي  GWINرسد 
PREMIER BANKING&INVESTMENT  شامل بانك آمريكا و خدمات افزون بر)BOA 

MANAGEMENT (  
COLOMBIA MANAGEMENT GROUP, FAMILY WEALTH ANVISB, 

PRIVATEBANK, BANK OF AMERICA SPECIALIST  بانكBOA  ميليون  675اخيرا
  بانك سرمايه گذاري در جهان مي باشد. 5دالر سرمايه گذاري براي كارش نموده و جزء 

BOA  قبال داراي روابط بسيار خوب با شركت ها و موسسات مالي در جهان است و مشتريان آن شامل
مي باشد و به همان نحو  FORTUNE 500درصد در  79ا و كمپاني ها در آمريك 500درصد، از  98

  تراز نامه هاي بانكي.
BOA  و  42اخيرا يك مركز در شهر نيويورك تاسيس نموده است و يك آسمان خراش در خيابان

خيابان آمريكا دارد و از تكنولوژي برتر استفاده مي برد در صدد به دست آوردن زمين به ميزان 
خواهد بود و  BOAميليون فوت مربع) براي ادارات خود مي سازد كه مركز  2/1متر مربع ( 111484

  براي كارمندان خود نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
  

  عمليات بين المللي
BOA 9  ميليارد دالر سرمايه)  3درصد سهام بانك ساختماني چين را كه دومين بانك بزرگ چين (با

هاداتي براي شهر هاي هنگ كنگ، شانگ هاي كوآنك جو در مشاغل را در اختيار دارد و اخيرا پيشن



چين ارائه نموده است و همين در هندوستان در بازار وارد شده است و داراي شعبه در بمبئي، كلكته، 
درصد افزايش سود خالص داشته  80اعالم نمود كه  2006دهلي نو، بنگلو شده است و در آخر مارس 

  است.
BOA  با نامBANK OF BOSTON .در بسياري از كشورهاي التين مشغول فعاليت مي باشد  

BOA, GLOBAL CORP&INV.BANKING  در آمريكا و اروپا و آسيا شعبه دارند و مركز
آمريكايي آن در نيويورك و مركز اروپايي آن در لندن و مركز آسيايي آن در سنگاپور و هنگ كنگ مي 

  باشد.
  

  موسسات  مقدار سهام  درصد
6/3  165,567,382  STATE STREET GLOBAL ADVISORS US 

3/3  150,604,956  BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A  
3  138,310,289  VANGUARD GROUP INC  
3/2  103,697,440  CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS  
2/2  102,297,819  FIDELITY MANAGEMENT&RESEARCH  
2/1  94,766,950  CAPITAL WORLD INVESTORS  
9/1  84,427,211  ALLIENCE BENSTEIN L.P  
6/1  71,438,047  WELLING TON MANAGEMENT CO LLP  
1/1  50,345,604  COLOMBIA MANAGEMENT ADVISORS INC 
9/0  41,048,330  BNY MELLON WEALTH MANAGEMENT  

 THOMSON FINANCIAL 2008اطالعات از: ژوئن 

  
  مسئوليت هاي اجتماعي

بانك آو آمريكا، اعتباراتي را جهت پروژه هاي ايجاد فضاي سبز، همين پروژه هاي مربوط به سالم سازي 
محيط زيست، ايجاد تسهيالت براي كارت هاي اعتباري جديد، همچنين دادن اعتبار براي منازلي كه از 

رژي مرغوب شناخته شوند و همين كمك به موسسات بهزيستي، در ماساچوست و لحاظ مصرف ان
همچنين كمك به كساني كه فاقد منزل مي باشند، (در ميامي) و همچنين ايجاد اشتغال براي افراد 
ناتوان، دادن رهن و همچنين ساخت منازل جهت افراد بي بضاعت، حمايت از ايجاد مشاغل. اين گروه 

سال براي توسعه جوامع شهري و مشاغل ديگر اختصاص  10رد دالر پول را در عرض ميليا 750بانكي 
  داد.



 1998ميليارد دالر به مدت ده سال در سال  350ميليارد دالر جهت رهن در مقابل  230همچنين 
  .اختصاص داد

  
  گستردگي و ظرفيت ها

BOA مقام هاي بزرگي در  داراي گستردگي و ظرفيت جهت كارهاي عام المنافع مي باشد و داراي
شركت حمايت، در آن مي باشد، و به عنوان مهمترين  100سال، جزء  19صنعت شده است. در طول 

عامل ايجاد اشتغال، خدمات براي توسعه اشتغال زنان، توسعه اشتغال براي سياهان اين گروه، همچنين 
قدرتمند در  75كي از ي WALL STREETتوسعه فناوري، توسعه مديريت، بيشتر و بوده است و در 

  خصوص كارآفريني سياهان مي باشد.
سال براي  10ميليارد دالر در مدت  20اين بانك مقدار زيادي پول صرف محيط زيست نموده و 

ليل انتشار گاز دي ق) شده است. و در جهت تGHGدرصد گازهاي مزبور ( 7بهسازي باعث كاهش 
مديريت زيادي را جهت بهره دهي مديريت و كارآيي  اكسيد كربن موفق بوده است. اين بانك تحقيقات

پولي براي مشتريان اقدامات زيادي را به عمل آورده است. همچنين سرمايه گذاري زيادي در صنعت 
  ذغال سنگ در جهت جلوگيري از انتشار گاز به عمل آورده است.

  
  مشكالت

ارتباطات  CLEARط به اين بانك مسائل زيادي را در جهت پاس كردن چك ها و كارهاي مربو
مسائل مربوط به افتتاح حساب مورد اعتراض واقع شده  و در بازرگاني بازار، سياستهاي سرمايه گذاري

  است.
  

BOA تاسيسات  
اين گروه بانكي داراي تعداد زيادي بيش از يك دو جين استاديوم در اياالت متحده، همچنين حدود 

راش بزرگ و كوچك عمدتا در فلوريدا، تگزاس دست آسمان خ 20كارخانه بزرگ، حدود  30بيش از 
آسمان  2ساختمان، كاروليناي شمالي  2ساختمان، تگزاس  4دا و فلوريدا اويرجينيا، آريزونا به كان

  خراش.



WACHOVIA CORP ) واچوا كرپW.B( 

  عمومي    نوع:
  )1781(ميراث  1908    تاسيس:

  شارلوت، كاروليناي شمالي    مركز:
  دمات ماليبيمه و خ    صنايع:
  خدمات مالي    توليد:
  2007ميليارد دالر  5/55    درآمد:

  ميليارد دالر 3/6  در آمد خالص:
ASSET:  783 ميليارد دالر  

  نفر 122000    اشتغال:
WEB:    WACHOVIA.COM 

  )R. STEEL )CEO  افراد كليدي:
  

  بانك واچوا
ار گسترده بشكل اين بانك در كاروليناي شمالي در شارلوت مي باشد و داراي خدمات بسي

HOLDING  از عمليات مالي زير مجموعه ها، يك محدوده بانكي، مديريت دارايي، مديريت ثروت و
 21سرمايه گذاري بانكي و توليد و خدمات مالي مي باشد و در بعد وسيع در آمريكا مي باشد و داراي 

كي و واسطگي مالي اوراق ين براي خرده فروشي بانچن شعبه در اياالت و شهر واشنگتن مي باشد و هم
كشور آمريكاي التين مي باشد و شريان بانكي از ميان كارخانجات، به طور  6قرضه و سهام در آمريكا و 

در آمريكا مي باشد HOLDINGشعبه در جهان دارد. و چهارمين شركت  40بيش از  كهعام مي باشد 
  اقدام مي كند. TOTAL ASSETكه بر اساس 

ميليارد دالر سهام در بانك دارد  1/15يل به تحصيل اين بانك را به مبلغ تما WELL FARCOبانك 
  تاسيس شد. 2008اكتبر  12بانك در تاريخ  كه با اين ادغام توسط فدرال رزرو

  
  رقابت و مبارزه جهت تحصيل واچوا

در  2008در سپتامبر  FDICو واچويا و  CITIGROUPدر خصوص اين بانك مراودات بسياري بين 
 CITIميليارد دالر به  2/2بانك واچوايا اعالم نمود كه مي خواهد امكانات مالي خود را به مبلغ گرف. 

GROUP  واگذار كند و اما واچويا اين كار را نكرد و اقداماتش را ادامه داد و به عنوان يك شركت
 EVER GREEN INVESTMENT, AGمبادله مالي كار خود را ادامه داد و به عنوان مالك 

EDWARD, W. SERURITY انجام شد.  2008دسامبر  31فروش آن در  كه  



خريد CITI GROUPبه اين بانك را به قيمت خيلي باالتر از  WELL FARGO 2008اكتبر  3در 
ميليارد دالر در سهام خريد و  1/15آن را به مبلغ  W.Fو خالصه  شتو آن را بكار واسطگي مالي وادا

گسترده نمود. در هر صورت يك سري مسائل و منازعات بين  وسعت كار خود را در شرق و غرب
WACHOVIA, CITI GROUP, W.F  اجتماع باقي مانده. فدرال رزو تاييد نمود كه

WACHOVIA, W.F .قانوني است 

  
  CORPORATIONاطالعات مربوط به 

WACHOVIA قسمت تقسيم نموده است. 4، بانك را به  
CAPITAL MANAGEMENT ،WEALTH MANAGEMENT ،GENERAL BANK 

AND CORPORATE AND INVESTMENTVANKING  خرده فروشي بانكي و عمليات
خدمات خرده فروشي مالي، امور خدمات بازنشستگي، امور خدمات جزئي، و سومين بانك خرده فروشي 

  و واسطگي مالي. سرمايه گذاري، و بنگاه ها، بازارسازي و بازار يابي بود.
  

E NAMEIVORIGIN OF CORPORAT 
  نام واچويا 

 WINSTON SALEMبا نام كنوني آن منطقه نام يك منطقه در جنگل مي باشد، و بزرگترين شهر 
مي باشد و در كاروليناي شمال قرار دارد و يك نام التيني اتريشي مي باشد و مربوط مي شود به 

  اجران مي باشد.به كاروليناي شمالي مه 1753در سال  BETHABARAزمانيكه، مراويان به منطقه 
  

  تاريخ موسسه مالي واچويا
به وجود  FIRST UNIONFIRST UNIONو WACHOVIA CORPواچوياي امروزي از ادغام 

) BASEDدر ( FIRST UNIONآمده است و مرحله قانوني آن خريد شركت واچويا توسط 
CHRLOTTE .مي باشد و سپس نام واچويا را برگزيدند  

  
BANK(W.N.B) WACHOVIA NATIONAL   

شروع كرد. و سپس  1879فعاليت هاي رسمي خود را در  WINSTON_ SALEMاين بانك در شهر 
ادغام گرديد.  1911)، در سال 1893(تاسيس شده در  WACHOVIA LOAN AND TRUSTبا 

نسبت به  و تمركز يافت) 1986در سال  WINSTON_ SALEMاين بانك، (در منطقه رسمي شده 
 ATLANTA NATIONAL BANK OF)تحت عنوان(ام و نام اقد FIRST ATLANTAخريد 

ATLANTA  برگزيد. 1865را در سال  



BANK OF ATLANTA  قديمي ترين بانك در آتالنتا مي باشد و با مركزيت جديد واچويا و آتالنتا
  سالم. _بانك داراي دو مركز گرديد يكي در آتالنتا و ديگري در وينستون

و بانك ويرجينيايي را نيز تحصيل نمود. د LEGACY WACHOVIA 1998در سال 
)JEFFERSON NATIONAL BANK  وCENTRAL FIDILTY BANK 1997). در سال 

با  1st ,UNION BANCORP, AMERICAN BANK SHARE INCواچويا تحصيل نمود، 
 REPUBLICاولين خريد نهايي خود را كه  L.W 2000ا. در سال داولين ورودي در فلوري

SECURITY BANK انجام داد. ست ا  
  

FIRST UNION  
FIRST UNION CORP  تحت عنوانUNION NATIONAL BANK  1908ژوئن  2در 

در سال  UNION NATIONAL BANK& TRUST CO LO ASHEVILLEتاسيس شد و با 
. پس از چند BANK OF N. CAROLINA FIRST UNIONادغام شد و تبديل شد به 1958

بانك ديگر را قبل از خريد واچويا  80در حدود  FIRST UNION، 1990دهه، به خصوص سال هاي 
  خريد.

  
CORE STATES FINANCIAL PURCHASE  

خريداري شد و اين  1998در  FIRST UNIONيانك فوق در فيالدلفيا مي باشد و به وسيله 
  بزرگترين ادغام بانكي در آمريكا بزرگترين در آن زمان محسوب مي شد.

 BANK OF NORTHدر  FIRST BANKدر زماني كه  1781به تاريخ اين بانك بر مي گردد 

AMERICA  .چارتر شد  
 BANK، شروع شد. اولين شعبه 1781، اقدامات در FIRST UNION_ CORE STATEبا ادغام 

OF NORTH AMERICA به وسيله واچوياي امروزي به وجود آمد و بزرگترين و  1782در سال
  ا باعث شد.طوالني ترين عمليات بانكي را در آمريك

 FIRSTاين تحصيل بانك مسائل بسياري را ايجاد نمود. برخي از آن ها مربوط به كوشش هاي 

UNION  براي سرعت گيري ادغام و با سيستمCORE STATE  درFIRST UNION  مي باشد
كه به اندازه كافي آموزش در سيستم جديد ايجاد نموده بودند و نمي دانستند به سادگي با يكديگر 

و پرداخت ها و اوراق قرضه و بهادار با مشكالت  ASSETباط برقرار كنند و لذا ميزان محاسبات در ارت
فراواني بين دو بانك ايجاد مي شد و تعادل بين دريافتي ها و پرداختي هاي تمام كارهاي بانكي را دچار 

  اختالل نمود.
  



  ذخيره پول
جمع آوري پول يك قرضه بيروني براي  ميليارد دالر براي FIRST UNION 1/2 ،1998ن ئدر ژو

 BASE BAL HALL OF FAME, PHIL RIZUTTO, PETCHERمواجهات امور مالي، 

JIM PALMER ،2 ميليارد دالر بسته شد.  7/1 نويسي سال بعد با پذيره  
  

  و واچويا FIRST UNIONادغام 
 WACHOVIA، در شارلوت، اطالع داد كه با FIRST UNION CORP، 2001آوريل  16در 

CORP درWINSTON_ SALEM ند. دمي خواهد ادغام ش  
اين بزرگترين سورپرايز در روزنامه ها در بحث آناليز سهام و اوراق قرضه بود. در زماني كه واچويا كانديد 

مطرح  SUN TRUSTبود مسئله خريد خود اين بانك توسط  2000براي تحصيل بانك ديگر در سال 
  مختلف بود.  هاي مالي زار مسائل بانكي و روزنامه ها و تجزيه و تحليلگرديد كه يك شوك بزرگ در با

يا واچويا با توجه به سوابق،  FIRST UNION (F.U)يكي از مسائل مهم ديگر مسئله استفاده از نام 
داراي وجاهت تهيه شده است در  F.Uمعروف است آنها در جامعه مي باشد. بعضي هاي مي گويند كه

  داراي شهرت و اعتبار بيشتري در جهان مي باشد. WACHOVIAهر صورت 
  مي باشند.  CORE STATESدر خصوص ادغام با  FIRST UNIONمسئله ديگر، در مورد توانايي 

CITIZEN’S  زيرا مركز )در اعتبار اجتماعي خود(و سياستمداران وينستون سالم رنج مي برند ،
WACHOVIA ،زيرا شهر وينستون بسيار كوچكتر از شهر ، مركز خود در شارلوت را از دست مي دهد

شارلوت مي باشد. شهر وينستون سالم، مرتبط مي شود با هر دو ضرر بوسيله تغيير ضررهاي به دست 
  .CORPORATIONآمده به دليل از دست دادن 

FIRST UNION  .هشدار داد كه با ذخاير باالقوه، يك سري ضررهاي باالقوه را متحمل شده است
F.U ملي نسبت به جايگزيني مديريت مزوت و ناحيه اي كارولينا در وينستون سالم بوده عكس الع
  است.

 WACHOVIAا، اطالع داد قبضه نمودن مركزيت ضد در آتالنت SUN TRUST، 2001مه  14در 
  مي باشد اما قيمت باالتري پيشنهاد نموده بود. FIRST UNIONتوسط آن ها ارجح بر 

 FIRSTرا رد نمود و به مذاكره با  SUN TRUSTپيشنهاد بانك  WACHOVIAهيئت مديره بانك 

UNION ت كادامه داد و ماجرا به بانك كشيده شد و سهامداران شرFIRST UNION  را جهت
  بال نتيجه اند.SUN TRUSTادغام قبول كردند و بنابراين تهديدات شركت 

واچويا موافقت كرد به  2001 موضوع ديگر موجود در بانك، بخش عادت اعتباري مي باشد. درآوريل
مي باشد كه از  WACHOVIAميليارد دالر اعتبار به بانك كه هنوز هم اين كارت ها به نام  8 ،فروش
اين بخش كار خود را به FIRST USAدر  FIRST UNIONانتشار يافته است. و  BANK 1طريق 

FIRST UNION  قسمت كارت اعتباري خود را به وM BNA فروخت.  2000در اوت در سال  



ميليون دالر به  WACHOVIA 350پس از ورود براي مذاكرات و تفاهم سازي اين اقدام انجام شد و 
BANK 1 .داد  

با يكديگر ادغام شدند، و براي پرهيز از  WACHOVIAو  FIRST UNION 2001سپتامبر  4در 
  كمي مرتفع شد.CORE STATES FIASCOمشكالت ديگر از طرف 

به نام همه خراش هاي يا و فرست يونيون با يكديگر ادغام شدند، آسمان در زماني كه واچو
WACHOVIA  به  4و 3و 2و 1شدند و ساختمان هاي شمارهFIRST UNION  در شارلوت

در  FIRST UNIONطبقه  55در آمد و ساختمان  WACHOVIAكاروليناي شمالي تحت نام 
عروف شد. و اين ادغام همين اثر م WACHOVIA FINANCE CENTER) به نام مياميفلوريدا (

پنسيلوانيا كه به نام  WILDES-BARPEبر روي ساختمان هاي ورزشي داخل سالن فيالدلفيا و 
FIRST UNION CENTER  وFIRST UNION SPECTRUM  ،(هر دو در فيال دلفيا) بود

 WACHOVIAمعروف شد و  WACHOVIA CENTER, WACHVIA SPECTRUMبه نام 

ARENA  درCASY PLAZA  يافتبه واچويا تغيير نام.  
  

IONTIACQUIS  2001در سال  
   2001بانك هاي تحصيل شده از 

WACHOVIA SECURISTICS  و بخشPRUDENTIAL SECURITIES بانك .
PRUDENTIAL FINANCIAL INC  ادغام و تشكيلWACHOVIA SECURITIES 

LLC  درصد سهام مربوط به  62دادند. و  2003را در جواليWACHOVIA  درصد از آن  38و
PRUDENTIAL  ميليارد دالر  1/532مي باشد و اين موسسه دارايASSET   گرديد و سومين

  گرديد. ASSETبانك خدمات جزئي فروشي و واسطگي بر اساس ميزان 
  

METROPOLITAN WEST SECURITIES  
 METROPOLITAN WESTاعالم نمود كه مي خواهد  WACHOVIA، 2003اكتبر  22در 

SECURITIESمربوط به  ييك كمپانMETROPOLITAN WEST FINANCIAL  را به
 WACHOVIAميليارد دالر به بخش سهام و اوراق قرضه بانك  50اين تحصيل بانكي در دست آورد. 

GLOBAL SECURITIES  .اضافه شد  
 



SOUTH RTUST 
ت (ايال، تحصيل بانك متمركز در )تكميل(نسبت به  WACHOVIA، 2004نوامبر  1در 

BIRMNGHAM (ALABAMA  به نامSOUTH TRUST CORP،  ميليارد دالر حجم  3/14با
از نقطه  ،و دومين(مبادله اقدام نمود و باعث خلق بزرگترين ادغام بانك در جنوب شرقي آمريكا گرديد 

  تكميل گرديد. 2005، اين ادغام در آخر سال )نظر تعداد شعبه
  

WEST CORP  
WEST CORP ما در كمپاني ،WFS FINANCIAL INC, WESTERN FINANCIAL 

BANK  وWACHOVIA دن بانك به وسيله راعالم نمودند، تحصيل كWACHOVIA  در سپتامبر
 ند، سهامداران تاييد نمودWEST CORP ،WFS FINANCIAL INC. سهامداران 2005

  تكميل گرديد. آن ، ادغام 2006و در مارس  2006خريداري را در ژانويه 
(بزرگ) بانك مالي، وام دهند و بازار وام اتوماتيك مي باشد و براي  9يكي از  WACHOVIAتحصيل 

WACHOVIA  محسوب مي شودبه عنوان يك بانك خرده فروشي در جنوب كاليفرنيا.  
در آمد.  WACHOVIA، پوشش نام WESTERN FINANCIAL BANK، 2007نوامبر  12در 

ويا در كاليفرنيا مي باشد (با به دست آوردن اين شعب، يك نقطه براي حضور هر چه بيشتر واچ
WORLD SAVING BANK  2007در سال.(  

  
GOLDEN WEST FINANCIAL  

ميليارد دالر  5/25براي مبلغي كمتر از  GOLDEN WEST FINANCIALواچويا، نسبه به خريد 
وعه كشور مجمدر شعبه در شبكه بانكي  285اقدام نمود. اين تحصيل باعث اضافه شدن  2006مه  7در 

  آمريكا گرديد.
ميليارد دالر در  32داراي  GOLDEN WESTواچويا به طور گسترده، در كاليفرنيا در حالي كه 

  شعبه عمل مي نمود، فعالتر شد. 123ذخيره و در 
GOLDEN WEST  عمل مي كند با شعبه هايش با نامWORLD SAVING BANK يكي از دو ،

  حده مي باشد.بانك پس انداز و قرضه، در اياالت مت
كارهاي اين بانك در سطح خرده كاري استقراض و وام خليج در سانفرانسيسكو 

HERBERT&MARTON SANDER  خريداري شد. در اين  1963ميليون دالر در  4به مبلغ
و  ASSETميليارد دالر در  125را اطالع داد به مبلغ  GOLDEN WESTزمان واچويا، خريد 

 GOLDEN 2006قت نمود كه بماند نظر واچويا. در سال مواف SANDLERSشاغل  11,600

WEST FINANCIAL  تغيير نام داد بهMOST ADMIRED CO  در كار خدمات رهني با كمك
  .FORTUNEمجله 



را كه در  GOLDEN WEST FINANCIAL CORPنمود خريد  شروعواچويا  2006در اكتبر 
  تكميل شد. 2008ميانه سال 

  
AG. EDWARD  

ميليارد دالر براي  8/6را به مبلغ  A.G. EDWARD ، واچويا اطالع داد طرح خريد 2007مه  31در 
به وجود آوردن دومين بانك بزرگ آمريكا در واسطگي در خرده فروشي خدمات بانكي و تحصيل آن در 

به A.G. EDWARD واچويا، شروع به توسعه مطالبات بانك 2008. در اوايل مارس 2007اكتبر  1
  چويا گرديد.مبلغ سهام وا

  
WACHOVIA 2007/2005 

 8/46دارد و درآمدي معادل  2007را در سال  46مقام  FORTUNEانك واچويا در رده بندي ب
خيابان  15ها در آمريكا با تمركز در شماره  HOLDING BANKدارد.  )چهارمين مقام(ميليارد دالر 

EAST COAST در شهر واشنگتن ،D.C  را از طريق بانك زير اين بانك خدمات واسطگي خو
  دنبال مي كند. WACHOVIA SECURITIESمجموعه 

 EVER GREENواچويا همين داراي بخش مديريت دارايي مي باشد، و تحت عنوان 

INVESTMENT  در ايالت متحده و به عنوانWACHOVIA GLOBAL ASSET 

MANAGEMENT .در جهان فعال مي باشد  
  مي باشد. )جرج بوش(مانند دالري،  250,000مشتري،  53 دارايواچويا  2005در سال 
يه هر صورت، معامله از طريق  MBNAواچويا توافق نمود خريد كارت اعتباري موازي  2005در سال 

WACHOVIA ،100  ميليون دالر در بيرون از اين معامله دريافت نمود. نتيجه اين توافق پيش
بود كه در خريد كارت  2000در سال  WHACHOVIAبا تعاون  FIRST UNIONقراوالن، 

  كار ساز شد. MBNAاعتباري به 
پايان داده و شروع به داشتن بخش  MBNAواچويا اطالع داد كه به روابط خود با  2005در اواخر سال 

  خود را چاپ كند.  VISAكارت اعتباري نمود به طوري كه بانك مي تواند كارت 
ميليارد دالر درآمد را شامل تحصيل هاي  3/2دن واچويا، گزارش به دست آور 2008در فصل اول سال 

گزارش داد يك  WACHOVIA 2008مالي و گسترش آن را داد. به هر صورت در دومين فصل سال 
  ميليارد دالر را داد. 9/8ضرر بزرگتر از آنچه فكر مي كرد يعني 

  
   2008بحران بزرگ سال 

  اطالع دادكه) FDIC )FEDERAL DEPOSITE INSURANCE، 2008در سپتامبر 
CITI GROUP  نياز به بدست آوردن عملياتWACHOVIA CORP BANK  زير مجموعه (را



براي تاسيس يك بانك براي انتقال دارايي هايش داد. اعضاي بانك واچويا دچار  )WACHOVIA كبان
با ، FDICآنها، جايگزين نمودند، مبادالت خود را كه آسان سازي شده به وسيله  عجز شدند و مضافاً

  تمركز بر گروه هيئت مديره فدرال رزرو بانك و وزير خزانه داري آمريكا در تعامل با رئيس جمهوري.
به استقالل برسد. به هر صورت قيمت سهام  WACHOVIA، او اصرار نمود كه STOOLپس از غلبه، 

 WASHING TONسپتامبر با توجه به غلبه  26درصد كاهش يافت و در زمان مبادله در  27

MUTUAL (در شب قبل از آن)  
در آن روز، تعداد زيادي مشاغل و پس انداز كنندگان موسسات پول هاي خود را از بانك بيرون كشيدند 

بيمه شده در دايره بانكي، (به  FDICكه به وسيله  هزار دالر برساند 100كه باالنس خود را به زير 
از بانك توسط مشتريان معلوم نيست و ). ميزان واقعي پول هاي برداشته شده SILENT RUNعنوان 

آن قدر مقدار آن باال بود كه توجه  THE SHARLOT ABSERVERبر اساس 
COMPROLLER OF CORRACY  ر قرار داد و مقررات شد را تحت تاثيدر كه باعث تغييرات

  د را به معرض فروش بگذارد.باعث شد كه بانك خو
WACHOVIA  پولي در بيمه از خريد آن عاجز ماند و يك تخليهFDIC  اتفاق افتاد. به همان نحو

  ,WELL FARGOبا  برمي خورد. واچويا، قبالًعمومي شكل مكه كارها در آخر هفته به 

CITI GROUP ًنيز  وارد مذاكره شده بود. قبالW.F  اقداماتي براي بدست آوردنWACHOVIA 
كه سهامداران پولهاي (يل نداشت نموده بود در هر صورت شرايط بنحوي پيش مي رفت كه واچويا تما

  به نحو مناسب ادغام را انجام دهد. )خود را از بانك بيرون كشند با بتواند
، به واچويا گفته شد كه خود ]99[، حسب ماده قانون FDICسپتامبر به هيئت مديره  29در صبح روز 

  شد.بفرو CITI GROUPرا به 
STEELداد  (فرصت) قت نمود كه تصميم گرفت و ميانه اي، در مورد توانايي ها كمي اشت، اما مواف

  دقيقه قبل از بسته شدن بازارها جهت مبادله. 45بمدت 
را با  CITI GROUPميليارد دالر  42اعالم نمود كه آژانس ضررهاي باالي  FDICمضافا 

WACHOVIA، 312  ،ميليارد ارزش دارد. در مقابل با اين ريسكFDIC 12  ميليارد دالر از سهام
  مي گيرد. CITI GROUPمتاز را دريافت و تضمين راز م

 CITIبراي دريافت سهام از  W. GROUPدر مبادله بايد تمام سهام مبادله گردد با سهامداران 

GROUP ارزش سهام ،WACHOVIA ميليارد دالر مي  16/2، هر سهم يك دالر براي جمع مبادله
  شود.

CITI GROUP و كوچك، ، بعهده مي گيرد، بدهي هاي بزرگWACHOVIA ،CITI GROUP 
تمايل به فروش ده ميليارد دالر از ذخاير جديد را در بازار آزاد براي سرمايه گذاري در عمليات بانكي 

تضمين شد.  2008آخر سال  WACHOVIAخود نمود. تاريخ انقضاء مبادله براي خريد 



WACHOVIA باقي كه دولت و  انتظار داشت كه ادامه بدهد به عنوان يك شركت مرتبط با  
  .EVER GREENواسطگي جزئي فروشي و مديريت سرمايه سهامداران در مي ماند 

مقام سوم در كه نفر مشاور و مدير براي بيش از يك ميليارد دالر، و  14,600واحد واسطگي داراي 
) CITI GROUP(از بانك  SMITH BARNEY, MERRILL LYNCHآمريكا را دارد. پس از 

عث مشاجرات از طرف سهامداران واچويا باشد كه احساس نموده كه هر مبلغ هر سهم يك اين بيانيه با
دالر بسيار ارزان مي باشد، بعضي از آنها سعي نمودند كه دفاع نمايند كه مبلغ سره را از اظهارات به هر 

 73 كنترل داشته بر PESION FUND, MUTUAL FUNDورت، سهامداران شركتي مانند ص
به مشاهدين  كهرب جمت يداراي مقدار زيادي معامله گرهاو چويا و سهامداران فردي درصد سهام وا

  گفتند كه چنين معامله اي بسيار ريسكي مي باشد.
مالي در دانشگاه كاروليناي شمالي در شارلوت به مشاهدين گفت اگر از سهامداران  سري اسناديك 

را ضبط كند و آن  WACHOVIAد به سادگي مي توان OCCواچويا راي به عدم انجام معامله بدهند، 
چنين  گربفروشد، ا CITI GROUPكند كه مي تواند آن را به  FDICرا تبديل به وصولي هاي 

  دچار ريسك و همه چيز را از بين  گفته پروفسور سهامداران واچويا، كامالًبه چيزي اتفاق بيافتد، 
  برند. مي 

  
  W.Fادغام به 

 1/15در مقابل  W.Fبپيوندند. و  W.Fاد كه كل شركت مي خواهد به اكتبر واچويا اطالع د 3در 
، معامله CITI GROUPدالر) اين شركت را مي خرد. بر خالف معامله  7ميليارد دالر (تقريبا هر سهم 

W.F  نيازي به كمك دولت فدرال ندارد. مجموعه كمپاني داراي يك مركز در سانفرانسيسكو (ازW.F 
خواهد بود.  EAST  COASTهر صورت شارلوت مركز براي عمليات بانك داري  سابق) خواهد بود. به

عضو با هيئت مديره واچويا، به هيئت  3در نسبت او نيز باقي خواهد ماند.  WACHOVIAو سهام 
انجام اكتبر  2خواهند پيوست. هر دو هيئت كمپاني ها، تاييد نمودند كه ادغام را در شب  W.Fمديره 

  له بايد توسط سهامداران هر دو بانك تاييد شود و به همان ترتيب قانونگذاران.اما معاممي شود 
CITI GROUP  قبال اقدامات الزم را براي توقف كارهاي ادغامW.F  وWACHOVIA  انجام داده

 CITIدر مسائل زيان آور وارد شده است. به خصوص در توافق نامه بين  W.Fبود و ادعا نموده بود 

GROUP  وWACHOVIA   مسائل حل گردد.  2008اكتبر  6و در هر صورت نهايتا قرار شد كه در
نبايد و نبايد كه اجازه دهد كه سهامداران، مشاغلين، مديران و ... هيچ گونه اقدامي  WACHOVIAو 

  اورند و پيشنهاد ندهند.بيو تسهيالتي براي اين تحصيل به عمل 
W (WACHOVIA)  وW.F امه اعالم داشتند كه توافق نCITI GROUP  هرگز بسته نشد و

را قانع نمود كه  RAMESقاضي  CITI GROUPهيه است. در هر صورت ب W.Fو  Wمعامله با 
NY. STATE SUPREME COURT ًتوسط قاضي  بگيرد. اين امر متعاقباً جلوي اين ادغام را فعال



MC GUIR اينكه  از دادگاه ايالتي نيويورك معلق گرديد. از يك سو براي به خاطرRAMOS  حق
  را نداشته است. CONNECTICUTمداخله در قضاوت در ايالت 

، بانك را تحصيل و به وجود نياورد بزرگترين W.Fاكتبر دادگاه فدرال امريكا تاييد نمود كه  12در 
شبكه بانكي را در اياالت متحده يك بيانيه، فدرال زرو مي گويند (هيئت مديره فدرال رزرو بانك امروز 

وزير  W. CORP، سان فرانسيسكو، كاليفرنيا به دست بياورند W.F&COادغام را تاييد نمود  اين
  انتشار يافت).  WEBمجموعه بانكي وي را در 

روز قبل از پايان دادگاه براي  3مورد قبول واقع شد.  CITI GROUPنظريه فدرال متعاقبا توسط 
ن كه آن را غير قانوني بدانند و جلوگيري دولت بعد از دادخواست كه اي W.Fبا  Wجلوگيري از ادغام 

به هر صورت، به طور برگشاده، بالگرد . 2008سپتامبر  28آمريكا، نسبت به جوش دادن معامله در 
مله اصلي براي ماليات ارا به اين كه مع CITI GROUPدادگاه فدرال آمريكا نشان داد منازعه شركت 

مدارك  ).WACHOVIAدولت و شايد هم براي سهامداران (براي و  ب است،دهندگان آسيا بسيار خو
ميليارد دالري براي پرداخت هزينه  60را براي پوشش  CITI GROUPنشان مي دهد كوشش هاي 

مشكالت بعدي ريسك اقتصادي براي نجات  .CITI GROUP ها و خسارات را در قبال معامله اوليه.
WACHOVIA  ش به همان نحو كه ريسك مي توانست ساعت با توجه به تعهدات 72با كمتر از

 CITIبه عنوان ساعات ريسك براي پيشنهاد معامله ديگر كه ممكن است براي  مهلتاستفاده 

GROUP  پيش آمد كند و جلوي سقوطWACHOVIA .را بگيرد  
يك موافقت نامه با واچويا دريافت كه بسيار روشن  ،اضافه نمود CITI GROUPبراي حفاظت از خود، 

درصد سهام كمپاني به يك خريدار ديگر بود. هنوز  15موما براي جلوگيري از فروش بيش از بود و ع
W.F  ميليارد دالري در فصل سوم به  9/23جهت تحصيل بانك اقدام نكرده بود كه يك خسارت

WACHOVIA.وارد شد  
  

  مباحث و منازعات
در فصول بعدي عنوان گردد تا  پيشنهاداتي به عمل مي آيد كه بعضي از اطالعات موجود در اين مورد
موارد مورد بررسي قرار  بعضي مسائل ادغام در بخش مناسب و قابل فهم تر عنوان گردد. در هر صورت

خته دزدان فروبه در مورد اطالعات مربوط به سود كمپاني، كه  زمي گيرد. عنوان روزنامه نيويورك تايم
نك در خصوص مبالغ ربوده شده از بانك از اعالم نمود كه با چاپ شد و 2007مه  20شده كه در 

ضاء را اعالم نموده است. مسرمايه افراد، سر و صدايي نمود و مسئله زمين و يك سري چك هاي بدون ا
ميليون دالر چك هاي امضاء شده از شركت ها، غير قابل  142در مقاله آمده بود كه واچويا قبول نمود، 

متخلفين از فدرال. واچويا جمع آوري مي كند. ميليون ها وصول مي كنند. چك ها از هزاران حساب 
دالر در نرخ ها براي آن كمپانيها، حتي اگر در عمليات به اخطارها توجه ننموده اند و ركود شده اند. 

، در اين مقاله آمده است كه در نصبت مالي مال مثل دادستان اياالت متحده در فيالدلفيا گفت كه مضافاً



خطار دريافت نموده كه چك هاي تقلبي به آن بانك ارسال مي گردد و آن ها بي توجهي واچويا هزاران ا
  نموده است.

ميليون دالر  براي خاتمه تحصيالت  144، واچويا موافقت نمود كه بپردازد 2008آوريل سال  25در 
سخ به آن تحصيالت پيدا شده نشان مي دهد كه واچويا در پا و هر نوع عمل انحراف آميز.بدون پذيرش 

كه تقاضا شده (توانسته پروسه نرمال را دنبال كند، جريمه يكي از بزرگترين چيزهاست كه نناتوان بود، 
   جاري). به وسيله اداره بررسي پول هاي

رئيس هيئت اجرايي واچويا آقاي كن تامپبون از رياست يكي از بزرگترين بانك بركنار  2008ژوئن  2در 
رد در هيئت اجرايي كه اخراج شود و قبول كند، مشكالت را در بازار شد و تبديل شد به آخرين ف

  مسكن.
 .Lساله عضو بانك متمركز در شارلوت كه بازنشسته شود و جاي خود را به  58هيئت مديره از تايسون 

SMITH .بدهد  
مستقل) آقاي تايسون را به رياست (در ماه قبل) برگزيده بود و (به عنوان گسترش مديريت  اسميت قبالً
  در كمپاني.

را به عنوان رئيس هيئت  STEALنفر سوم اين شركت آقاي  WACHOVIA 2008در جوالي 
اجرايي با تجربيات فوق العاده زياد و گرداندن كمپاني در شرايط تالطم داراي سابقه خوب بود را انتخاب 

  نموده بود.
  



BANK OF NORTH AMERICA ) بانك آمريكاي شماليBNA(  
، با نظارت آقاي روبرت 1782ژانويه  7دسامبر) تاسيس توسط كنگره در  31( 1781در سال اين بانك 

مجددا امتياز تاسيس بزرگترين بانك مدرن آمريكا و جهان را به دست آورد كه  1784موريس در سال 
  به نحوي ادغام شدند. FIRST BANK OF USتوسط بانك 

  راي پول كشور شد.) ب1781آقاي روبرت موريس مسئول مالي (در مه 
ابتدا آقاي هاميلتون آقاي موريس را براي اين پست پيشنهاد نمود، در زماني كه مجلس اجرايي قوام 

 23) آقاي هاميلتون كه 30(آوريل  1781يافت و پول رايج كشور آمريكا داراي استحكام شد، در سال 
ت. آقاي هاميلتون توصيه كرد به بود در خدمت نظام وظيفه بود، يك نامه براي آقاي موريس نوش هسال

آقاي موريس براي شغلي كه در سال قبل داشت، در زماني كه مجلس قوام يافت را داشته باشد، دوم 
مسئول شد. موريس كه در رابطه با آقاي هاميلتون قبال در سال  NATIONL BANKاين كه او در 

مجلس قانونگذاري در خصوص بود (در خصوص پول براي جنگ) به سرعت پيشنهاد نمود به  1780
  پيشنهاد وي و آن را به كنگره پيشنهاد نمود.

آقاي موريس فشار بر كنگره آورد كه امتياز بانك آمريكاي شمالي را بدهد، كه اولين بانك تجارت 
  خصوصي در اياالت متحده آمريكا باشند. در اين ميان، هاميلتون تاسيس بانك را اعالم نمود.

او را به مسئول امور مالي انتخاب و به عنوان مردي كه توانايي و شان داشتن اين  كنگره به صورت واضح
  شغل را دارد معرفي نمود و اعتبار وي را افزايش داد.

اين غير ممكن بود كه تجارت مالي، بتواند ارتباط برقرار كند با نيروي انساني، به هر صورت تركيب آن 
ولي مورد توجه مي باشد، يك محدوده مشخص براي عمليات بسيار مشكل بود. مسائل آينده مديريت پ

شركت عموم مردم و اقدامات تكميلي آن ها در اعتبار جامعه ممكن است، به طور منطقي و اعتماد 
مدارانه از مديريت آقاي موريس اعمال مي شود و تكميل آن با مسائل بستگي به مهارت در عمليات 

دولت فدرال بتواند به دست بياورد، سرمايه را بر اساس ايجاد روابط و دارد كه به چه نحو اقدام كند. اگر 
را داد. با توجه   NATIONAL BANKمدارا كردن. او به هر صورت داور مدارانه، پيشنهاد يك بانك 

به ايجاد يگانگي و نفوذي كه در ارتقاء ارزشهاي بانكي و پول افراد دارد. در رابطه با منابع مالي به تنهايي 
  تواند ايجاد اعتبارات بلند مدت كه مورد نياز است را بنمايد. مي

اين بهترين كاري است كه او مي تواند توسعه دهد براي آسايش عموم جامعه، اما براي به دست آوردن 
موفقيت براي طرح هايش، الزم و اساسي است كه كنگره بايد به او نيروي كارآمد و حمايت بدهد با 

ما بايد اجتناب كنيم از  ،سال قبل مي باشد 4و شروع به ايجاد جمع آوري پول مقداري پول مناسب. ا
براي سعادت جامعه و اخالقيات آن اعتبار يافته است. و  كهروش مشخص  كاستهالك پول كه تحت ي

  روش ديگري براي پرهيز از ادامه و چندگانه كردن فعاليت هاي شيطاني از اين منبع پولي باشيم. 
  
  



  1781اوت  3، 4شماره  قاره گرايي
رابرت موريس مقدار زيادي طال و نقره و پول به دست آورد از طريق استقراض از هلند و فرانسه. وي 
سپس پول چاپي زيادي را جهت بانك به دست آورد، او همچنين نرخ بهره را كه خود وي براي وام هاي 

  ميليون دالر باشد را به دست آورد. 30حدود كه شخصي مي زد 
را به  NYSEاولين سهام را در بورس  BANK OF NYو  FIRST BANK US)، همراه با BNAا (ب

  دست آوردند.
  

  PENNSYLVANIAبانك 
كمك هاي زيادي نمود، و بر رئيس آن موقع بانك (بين سال  BNAآقاي ج نيكسون براي تشكيل بانك 

رياست  W.FREDRICK HAVEMEYERرئيس آن بود ظفر يافت. آقاي كه ) 1792-1808هاي 
به طور موفقيت آميز به سالمت عبور كرد.  1857به عهده داشت و از بحران سال  1851-1861بانك را 

 NATIONALموفق بود و داراي نام هاي بسيار شد، از جمله  20و 19اين بانك پنسيلوانيا در قرون 

BANK CHARTER# 1 اخيرا، اين بانك به وسيله .WACHOVIA BANK نوز تحصيل شد، و ه
در  CHEST NUTو  6تحت سلطه واچويا مي باشد، و به عنوان شعبه در شمال غرب خيابان 

طوالني ترين و داراي مي باشد فعاليت مي نمود. اين شعبه،  BNAاصلي بانك  SITEفيالدلفيا، كه 
  تا كنون فعال بوده است. 1781متداوم ترين عمليات بانكي در اياالت متحده مي باشد، كه از 
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INDYMAC FEDERAL BANK )I.F.Bايندي مك فدرال بانك (  
) يك پل خالق براي بدست آوردن بدهي و دارايي FSB )FEDERAL SAVING BANKبانك 
  بود. INDEPENDENT NATIONAL MORTGAGE CORPو قبال به صورت  I.F.Bهاي 

) بزرگترين موسسه پس انداز و استقراضي در لوس آنجلس و INDY MAC )IMBقبال از ناتواني بانك 
 4يكي از  2008جوالي  11در  IMBبانك بزرگ رهني بوجود آمده در آمريكا بود. و ناتواني  7يكي از 

به شمار مي رود و دومين بانك سقوط كننده بر اساس مقررات  )كه دچار بحران در تاريخ آمريكا(بانك 
تا قبضه كردن آن توسط  INDY MAC BANCORPبانك  IMBصرفه جويانه بود. بانك مادر 

FDIC.بود  
  

  تاريخ
توسط  1985اين بانك كه فعاليت هاي سرمايه گذاري رهني به طور گسترده در آمريكا داشت در سال 

ANGELO MOZILO, D.S.LOEB  وتاسيس شد و يكي از بزرگترين موسسات استقراض بانكي 
 INDY، بانك 1997فروخته شود در سال  FINNIE MAC, FREDDIE MACاز آن بود كه به 

MAC ن يك بانك مستقل تفكيك كرد.را به عنوا  
MAC  به عنوان ادغامMORTGAGE CORP.در نظر گرفته شد ،  

 FARMER MAC, FREDDIE(كه معموال با بانك هايي كه مسئول آن دولت مي باشد مانند 

MAC.(  
)FEDERAL HOME LOAN MARTGAGE CORP و (FORMER MAC 
)FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPاي سرمايه مشترك ) با يكديگر دار



همواره به عنوان يك شركت خصوصي با دولت هيچ رابطه اي  INDY MACمي باشند، به هر صورت 
  نداشته است.

 SGU) يانك INDY MAC MORTGAGE HOLDING INC )IMHI 2000در سال 

BANCORP  مادر كمپاني)FIRST FEDERAL SAVING AND LOAN ASSOCIATE 

OF SAN GABRIL VALLYست آورد.) را به د  

INDY MAC  نام خود را بهINDY MAC BANK  تغيير داد و به همين بانك بزرگ داراي مركزيت
در كاليفرنيا مي باشد، اين بانك، به عنوان يك بانك رهني آغاز به كار نمود اما نسبت به قرض دادن، 

دومين موسسه  خريدن، توسعه و اصالح، مسكن هاي فردي، و فاميلي فعاليت نمود. اين بانك همچنين
  رهني مسكن خود را با مشتريان ديگر شروع نمود.

INDY MAC BANCORP سادنا و كاليفرنيا را به دست آوردند (به شرح ايك كمپاني هلدينگ در پ
  ذيل):

 FINANCIAL FREEDOM 2004يك بانك خدماتي رهن و قرض در جوالي 

 NEW YORK MORTGAGE CO AND 2007يك بانك رهني در ساحل شرقي آوريل 

EAST COAST  
  BARRINGTON CAPITAL CORP 2007يك بانك رهني در ساحل غربي در سپتامبر 

  
 نزول

ماه قبل به سوي مديريت  9) در OFFICE OF THRIFT SUPERVISIOR )OTSبر اساس 
دچار فرسودگي و گسترگي ضرر بسيار زياد نمود، به طوري كه  INDY MACدريافت همت گماشت. 

و نسبت به دوام پذيري و تنازع بقا ادمه داد. عمليات بانكي و تيغه اي با تمركز بر  در موسسه گردند
ALT- A با كاهش  2007فاميلي كه بانك نتواند امنيت آن را تامين كند و فروش در سال  -رهن فردي

  در بازار دست دوم براي قروض رهني غير بنگاهي، برو عمل شد.
INDY MAC 5/10 به فروش در تحت عنوان (نگهداري براي سرمايه) در فصل  ميليارد دالر قرض را

  گذاشت. 2007چهارم 
داد و تمركز خود را براي سرمايه  2007، اين بانك تغيير طرح مديريت در نوامبر OTSبا توجه به 

گذاري به ميزان كافي براي خريد توسط مسئول سرمايه گذاري دولتي (آژانس قرض اجباري) انجام داد 
ي قرار داد. در تاين شركت براي به دست آوردن سرمايه تزريقي و تا پيدا كردن خريدار در دول و بنابراين

  قبل از دريافت آزاد نمود. Q - 10/1براي چه آخرين  2008سال 
INDY  گزارش داد كه از ضرر بسيار در سه ماهه سوم رنج مي برد و براي به دست آوردن سرمايه جديد

در پرداخت در بعضي از سهام ممتاز ممكن است و سود آوري در سهام  تالش مي كند و همين مقاومت
  قرار گرفته (پس از وارد شدن در نيمه فصل قبلي). 2008عمومي قبال مورد شك براي فصل چهارم 



INDY MAC  ميليارد دالر با افزايش  85/1مارس  31گزارش داد كه ديگر وام هاي اجراء نشده در
، شركت اعالم نمود كه انتظار دارد، كه وام Q- 10مي باشد. در پرونده  نسبت به ارز ماه قبل 56/40

  هاي واريز نشده در فصل آينده بيش از اين باشد (با توجه به وخامت بازار)
  درصد نسبت به فصل قبل كاهش يافت. 26/10در اين زمان ميزان سرمايه هاي ريسكي اين شركت 

درصد تا  10ررهاي وامي مي باشد احتياج دارد به حداقل اين مقدار كه نتيجه كيفي دارايي و پوشش ض
  بتواند در سرمايه خود در شرايط عادي دچار بهبود گردد.

INDY MAC  درصد  10ميليون دالر در شرايط حداقل  47گزارش داد كه سرمايه ريسكي اين شركت
ل ) در آوريSTANDARD&POORS, MODDYS )S.Pشرايط بازر باشد. بدتر از آن موسسات 

 160شامل  MBSارزش اين شركت را تنزل دادند آن هم به مقدار زياد از وظيفه امنيت بانكي  2008
گزارش كرده بود از حد الزم شرايط بازار و اين شركت احساس كرد اين  INDY MACميليون دالر كه 

 31ن نيز در دارد. اين نرخ پائي 2008ژوئن  30اتفاق اثر بر روي ريسك مالي شركت با توجه به شرايط 
درصد كل ريسك  27/9نتيجه گرفت كه نرخ سرمايه بانك به  INDY MACرسيد و  2008مارس 

اخطار گرفت كه در پائين تر از شرايط سقوط مالي  Q- 10در خصوص  INDY MACرسيده است. 
  درصد ريسك حداقل) 10است. (

كن است در حداقل مبادله درصد ريسك سرمايه) ديگر مم 8 -10بر اساس سرمايه، سرمايه مناسب، (
نباشد. به عنون منبع پول و همچنين اخطار نمود كه سطح نقدينگي تقليل يافته و بانك برآورد مي كند 

آن نزول يابد و بنابراين، در حالت چروك شدن فعاليت هاي مالي مي باشد و سناتور چارلز  ASSETكه 
 FDICوضع موجود مي باشد و ذخيره  درصد 37) خاطر نشان كرد كه ذخيره بازسازي D-NYستولر (

  براي تقليل دادن ارزش اعتباري الزم است.
كسري ذخيره ارزي را نموده بود در حالي كه اشباع شدن آن در واقع $ ميليارد  7وي قبال اشاره به 

ميليون دالري، اجازه  500دقيقا مشخص نبود. يك ميانگين ساده اين تهديد براي ذخيره از دست داده 
  ).2008از تحصيل ذخيره مناسب بهره ببرد. (در ژوئن  INDY MACهد كه نمي د

  دارد، و نه مي تواند يك خريدار پيدا كند.شركت نه ايمني جهت تزريق سرمايه بنابراين 
  

  تصادم
)، سناتور ايالت D-NY) تعداد زيادي نامه به وسيله سناتور چارلز شومر (26(ژوئن  2008در سال 

رئيس كنگره، اقتصاد و سومين عضو دموكرات در و ء كميته بانكي سناي آمريكا نيويورك يكي از اعضا
 INDY MACمجلس سنا، نوشته شد و اعالم داشت كه امكان تصادم يك بدهي رهني براي 

BANCO  براي قرض كنندگان قابل رويت است و امكان اصالح آن كم مي باشد. اين نامه براي بانك
بانكي و پس انداز كنندگان بسيار ترسيدند و شروع به بيرون كشيدن  ارسال شده و دارندگان عمليات
  پول هاي خود از بانك نمودند. 



قانونگذاران و ساير بخش هاي مالي به سرعت از اين سناتور انتقاد نمودند و ارسال نامه را عامل تضرر 
  ات بمانيد.نبايد چنين براي موسسOTSو اداره  FDICدانستند. آن ها گفتند  INDY MACبانك 

و اطالعات اشتباه مي تواند نظم و اعتماد جامعه را به هم بريزد و پس انداز كنندگان را به اشتباه 
بياندازد و سبب تفرقه در جامعه شود و در معامالت و سهام هراس و كندي ايجاد كند و شايعه ها باعث 

بانك را دچار اختالل كند و در  خسارات فراوان مالي گردد و موسسات را به خطر اندازد و سياست هاي
  مسائل خصوصي افراد نيز دخالت شود.

 18ميليارد و  9/18ميليارد دالر از اين بانك و  3/1روز پس از اين نامه  11حسب نظر قانون گذاران در 
ميليارد از پس انداز بيرون كشيده شد، و باعث بحران نقدينگي در بانك شد و در يك زمان عادي بانك 

ست پول استقراض نمايد تا خود را در حد مناسب نقدينگي قرار دهد تا پس اندازها را حفظ كند مي توان
  و باعث ورشكستگي نشود.

  اعالم داشت كه: INDY MAC 2008جوالي  7در 
  اضافه نمايد. 2008مه  12اين بانك نتوانسته است، سرمايه الزم را از 

 م نموده اند كه اين شركت به طور مناسب ارتقاء به اين بانك اطالع داده شد كه قانونگذاران اعال
 سرمايه نداده است.

 شروع كنند. در اين حالت نقدينگي، سرمايه و شرايط قانوني،  اآن ها بايد يك كار جديدي ر
INDY ش هاي بزرگ، به يك مركز واعالم نمود كه در مورد استقراض هاي خرده و فر

ر نمود و بانك اعالم نمود افزايش زياد در شغل را كس 3800استقراض فرعي تبديل شده و 
تعداد گيرندگان پس انداز از بانك با توجه به اين اعالميه و عدم توانايي بانك براي دوام در اين 

 بحران وظيفه و رهن.

 MORTAGEبيانيه فروش گروه استقراض هاي كوچك را به  INDY MAC 2008جوالي  8در 

CO. LLC در  44/0 داد و سهام آن در بازار بهNYSE  ارزش  50درصد از حد باالي  99بسته شد و
براي اين  CCCارزيابي  S&POORSجوالي  9مي باشد) رسيد. در  2006سهم (كه مربوط به سال 

 31/0بود و اعالم شد كه ممكن است پائين تر هم بيايد. لذا سهام در  Bبانك دادند كه كمي كمتر از 
به  FDICبه مباحث توسط  INDYسئله نقدينگي بانك م 2008جوالي  11دالر بسته شد. در 

 INDY MC FEDERAL BANK (FSB)محافظه كاري كشيده شد، و يك بانك ارتباطي به نام 
 FSBاين بانك را به عهده گرفت و بدهي هاي آن را امنيت بخشيد و  ASSETتاسيس شد كه كنترل 

س اندازها امن خواهند بود و مشتريان مي جوالي باز خواهد نمود. و پ 14كه بانك را در  داعالم نمو
، INTERNETبا چك هاي در دست خود معامله نمايند، تلفن و حساب  ATMتوانند از طريق 

  همچنين در دوشنبه بعد ا زتشخيص بانك تجهيز خواهد شد.



اعالم نمود كه به  و دالر بيمه نمود 100,000كه حدود  اد پول هاي بيمه شده رضمانت نمو FDICو 
 100000درصد ضمانت بر افزون تراز پس اندازهاي  50مشتري بانك بهره پرداخت شود و  100000

  دالري اعمال مي شود.
) در ورشكستگي بزرگ بانكي در تاريخ آمريكا مي باشد و كه بعد از I.Mميليارد دالر در دارايي ( 32

ر ميليارد دال 40با  CONTINENTTAL ILLINNOISE NATIOAL BANK( 1984سقوط 
ASSET   در بانك  1988و سقوط سالAMERICAN SAVING&LOAN ASSOCIATION 

OF STOCKTON CAL .بوده است (  
  قانون ورشكستگي شد. 7اين بانك مشمول فصل  2008در اول 

  
  تحقيقات در مورد تخلفات

ي داد كه تعداد زيادي تعقيب قانونگزارش مركز مسئوليت هاي استقراض در واشنگتن  2008در ژوئن 
و ادعا شده است كه مدير و  هدريافت شد INDY MACتوسط مشتريان بانك و كاركنان سابق بانك 

هيئت نظارت مجبور شده اند كه تا اين كار را انجام دهد. قبل از فروريختگي مديريت بانك اين ادعا را 
  رد نمود.

اين بانك انجام در خصوص  FBIمسئولين دولت آمريكا يك تحقيقات را توسط  2008جوالي  16در 
دادند كه تقلب هاي احتمالي را بررسي نمايند و شايد هم قبال نيز تحقيقاتي توسط افراد به عمل آمده 

  باشد.
نهايي نمي باشد بخصوص كه كليه  صاما نتيجه نهايي تحقيقات با گذشتن چند ماه قابل تشخي

ميليارد  700كا مجبور به تزريق موسسات مالي آمريكا خود دچار چنين مسئله اي شده اند و دولت آمري
  دالر به اين بانك ها شد. 









SUN TRUST BANKING )STBI(  
  نوع بانك: عمومي

  NYSE: STJبورس: 
  1811تاسيس: 

  مركز: آتالنتا، جرجيا
  نوع فعاليت: بانكي

  توليد: خدمات بانكي 
  )2008ميليارد دالر ( 8/14سرمايه بازار: 

  ميليارد دالر 5/13درآمد: 
  ميليارد دالر 63/1الص: سود خ

  ميليارد دالر 6/179دارايي ها: 
  )2008ميليارد ( 31609تعداد كاركنان: 

 WWW.SUNTRUST.COMوب: 

  رئيس و رئيس هيئت مديره و مدير اجرايي بانك. JAMES. JIM.M.WELLS. IIIافراد كليدي: 
  



SUN TRUST BANKING )S.B( بانك سان تراست  
 SUN TRUSTسان تراست بانك يك بانك هلدينگ آمريكايي مي باشد كه بزرگترين زير مجموعه 

BANK  بوده است 2008ژوئن  30در آن ميليارد دالر دارايي  5/171مي باشد كه داراي.  
اي ، در آتالنتا (جورجيا) تاسيس و مركز آن هم همين شهر است. اين بانك دار1891اين بانك در 

شعبه در قسمت هاي جنوبي آمريكا (در اياالت آلونا، آوكانزاس، فلوريدا، جورجيا، مريلند، مي  1700
سي سي پي، كاروليناي شمالي و جنوبي، تنسي، ويرجينيا، واشنگتن، اياالت جنوب شرقي و شرقي 

  آمريكا) فعاليت دارد.
  

  توليدات
ات بانكي، رهن، كارت هاي اعتباري، بيمه، اين بانك يك بانك خرده فروشي و تجاري مي باشد. خدم

  ليزينگ، مديريت دارايي ها، اوراق قرضه و پذيره نويسي و مبادله و واسطه گري مالي را انجام مي دهد.
  

  كارت اعتباري
 INFI CORPيك موافقت نامه با  SUN TRUST، اعالم شد كه 2006دسامبر  12در 

HOLDING OF ATLANTA ك را مجهز به كارت اعتباري كند كه اين امضا نموده تا اين بان
عني ي SUN TRUST رقيبتوسط  MBNAبه توافق رسيده شد. اما  1999از  MBNAموضوع با 

BANK OF AMERICA  تحصيل شد و  2005ژوئن  30درSUN TRUST  به عنوان يك انتخاب
افه كند سهام خود اگر تمايل داشته باشد كه اض(باقي ماند  INFI CORPبراي خريد دارايي كارت از 

 )را.

INFI CORP HOLDING  زير مجموعهFIRST NATIONAL OF NEBRASKA  مي
  باشد.

 2007، سان تراست كارت هاي اعتباري خود را به مشتريان جديد ارجاع داد. در 2007فوريه  5در 
  كارت اعتباري جديد سان تراست در سيستم وجود داشت. 75000حدود 

  
  تاريخ

 1811در ويرجينيا در  FARMERS BANK OF ALEXANDRIA نك قبلي اولين شهروندان با
بود  TRUST COMPANY OF VIRGINIAتاسيس شد و اظهار ترين، پيشگام اين بانك، يعني 

سال بعد، اين بانك بازسازي  20تاسيس شد (به عنوان بانك تجاري، پس انداز، مسافرتي)  1891كه در 
جاري،  SUN TRUST BANKگذاشت. بانك  بر خود TRUST CO OF GEORGIAشد و نام 



فلوريدا در سال  SUN BANK, INC, TRUST CO OF GEORGIAدر نتيجه ادغام بانك هاي 
 گرفته شده است.  1995مي باشد. نام و شعبات اين بانك از نام كمپاني اصلي در  1985

  
ACQUSATION (تحصيل بانكي)  

بانك  SUN TRUST، بانك TRUST CO- SUN BANKكمي بعد از ادغام  1860در سال 
THIRD NATIONAL CORP OF TENNESSE  اين بانك توسط  1998را خريد و در سال

CRESTAR FINANCIAL OF VIRGINIA  ه به نرضاغ، به طور م2001خريده شد. در سال
). اين كوشش FIRST UNIONپرداخت (بعد از اطالعيه واچويا براي ادغام  WACHOVIAخريد 

 NATIONAL GEORGE FINANCIAL CORPنبود. اين شركت بانك  ها موفقيت آميز
)NCFخريده شد. 2004ميليارد دالر در  7فيس به مبلغ م) در م  

و شعبات بانكي متعدد در كاليفرنيا،  ASSETامكاناتي از قبيل  SUN- TRUSTاين تحصيل بانك به 
وست و ويرجينيا را به همراه  ا، جورجيا،مكاروليناي جنوبي، تنسي، مي سي سي پي، آركانزاس، آلويا

  آورد.
به مبلغ  GB&T BANCSHARESاطالع داد كه  SUN TRUST BANK، 2007نوامبر  7در 

سهم  1562ريافت خواهند كرد، به مبلغ د GB&Tميليون دالر مي باشد. در توافقنامه سهامداران  154
كه به نظر مي  در مبادالت GB&T SUN TRUSTبراي هر سهم از سهام  SUN TRUSTاز سهام 

بسته شود براي به دست آوردن سود شركت ننمود و ادغام با امتياز اوليه  2008رسيد در دومين فصل 
GB&T  درSUN TRUST ATLANTA  شعبه ادغام شد. 212با  

SUN TRUST .گهگاهي، هدف شايعات است كه بيشتر مربوط مي شود به بانك هاي بزرگ  
  

  اجرائيات
J.M.WELLS III  به عنوان رئيس و رئيس هيئت اجرايي بانك برگزيده شد. 2008امبر سپت 3در  

  
  رابطه بانك با كوكاكوال

كمك به پذيره نويسي  TRUST COسان تراست با شركت كوكاكوال يك رابطه قديمي دارند، جورجيا 
د. در نتيجه بانك دريافت نمود، سهام مبادله اي شركت نمو 1919سهام اصلي شركت كوكاكوال در 

درصد) كوكاكوال را در سال  58/3ميليون و سهم را ( 3/48نگه داشت، را و اكوال و سان تراست كوك
ميليارد دالر مي  2دالر مي باشد و امروز  110000كه داراي ارزش  GAAPاين ميزان سهام كه  2006

 كه در ميليون دالر در سال به عنوان سود مضافا كپي اصلي فرمول كوكاكوال 59 و ارزد و پرداخت شده
  در آتالنتا نگهداري شود.  SUN TRUSTيك صندوق داراي محافظ پيچيده امن، در بانك 



رئيس  WOOD ROFFپدر روبرت  1904- 1922از سال  TRUST COارنست و ودروف، رئيس 
مجريان  2007مي باشد. در سال  1984و عضو آن در سال هاي  1923-54كوكاكوال را بين سال هاي 

نشستند و رئيس سابق آن در هيئت  SUN TRUST در صندلي هيئت مديره مجري) كوكاكوال 2(
  مديره كوكاكوال عضو شد.

سهم  2/48درصد)  9ميليون سهم را فروخته و ( 5/4اطالع داد كه  SUN TRUST، 2007مه  15در 
  كوكاكوال را شركت مقيم دارد كه در خصوص بقيه سهام خود را در آخر امسال برنامه ريزي كند.

  
  SUN TRUSTكز مر

و اين مركز بلندترين ساختمان در  SOUTH ORANGEخيابان  200مركز بانك فوق در شماره 
متر  60000فوت مربع ( 650000طبقه مي باشد و داراي  35مركز شهر اوزالند و فلوريدا مي باشد كه 

گرانيت و دالر مي باشد كه ساخته شده و با سيمان و  100000000به قيمت  1988مربع)، در سال 
  آسانسور مي باشد و سمبل شهر اورالندو مي باشد. 17سنگ مرمر و داراي 

  
  مسابقات ورزشي)(مسئوليت هاي اجتماعي 

  مقام سوم در مسابقات پروتو تايپ -2006سال 
  مقام سوم در مسابقات پروتوتايپ - 2005سال 

ا به دست آورده فعال بوده و مقامات بسياري ر SUN TRUST RACINGاين بانك در مسابقات 
  است.



http://ien.wikipedia.org/wiki/grupo 
http://ien.wikipedia.org/wiki/abnamro 
http://ien.wikipedia.org/wiki/rbc 
http://ien.wikipedia.org/wiki/creditsuisse 
http://ien.wikipedia.org/wiki/moddys 
http://ien.wikipedia.org/wiki/imperialbankcanada 
http://ien.wikipedia.org/wiki/worldbankgroup 
http://ien.wikipedia.org/wiki/mbna 
http://ien.wikipedia.org/wiki/fdic 
http://ien.wikipedia.org/wiki/goldmansachs 
http://ien.wikipedia.org/wiki/bankofgrece 
http://ien.wikipedia.org/wiki/listofbankindenmark 
http://ien.wikipedia.org/wiki/barclaysbank 
http://ien.wikipedia.org/wiki/wachovia 
http://ien.wikipedia.org/wiki/wellsfargo 
http://ien.wikipedia.org/wiki/ipmorganchase 
http://ien.wikipedia.org/wiki/morganstanley 
http://ien.wikipedia.org/wiki/bnpparis 
http://ien.wikipedia.org/wiki/federalreserve 
http://ien.wikipedia.org/wiki/bankamerica 
http://ien.wikipedia.org/wiki/bankofnorthamerica 
http://ien.wikipedia.org/wiki/firstnationalbankchicago 
http://ien.wikipedia.org/wiki/mitsubishibank 
http://ien.wikipedia.org/wiki/bank-melli-iran 
http://ien.wikipedia.org/wiki/royalbankscotland 
http://ien.wikipedia.org/wiki/hsbcbank 
http:///www.pub.iaea.org/mtcd 
http//www.pocket.justio.com/docket/court 
http://www.pocket.osha.gov/dts/sltc/methods 



PUTNAM INVESTMENTS بانك پوتنام  
  نوع بانك: زير مجموعه

  1937تاسيس: 
  مركز: بوستن، ماساچوست

  افراد كليدي: رينولد، رئيس هيئت مديره
  صنايع: خدمات مالي

  KS401ت متقابل، توليدات: طرح هاي بازنشستگي، خدما
  )2006ميليون دالر ( 359درآمد: 

  نفر 2600اشتغال: 
 WWW.PUTNAM.COMوب: 

 MUTUALتاسيس شد و در همين زمان او خدمات  G.PUTNAMبه وسيله  1937اين بانك در 

FUNDبه بوده و مركز ان در بوستن ، را نيز در بستن بنيان نهاد، وي در لندن و توكيو داراي شع
  ماساچوست مي باشد.

 MARSH& MCLENNAN با ) بود.MMCبانك، زير مجموعه ( 1970-2007بين سال هاي 

COMPANIES  2007كه يك بانك، خدمات مالي جهاني بود. در فوريه ،PUTNAM  زير
 POWERتحصيل شد. كه خود زير مجموعه   GREAT- WEST، توسطLIFECO INCمجموعه

FINANCAL CORP ميليون  100، شد كه خدمات مالي انجام مي داد و دارايASSET  بود كه
ميليارد دالر) به عنوان يكي از بانك هاي خدمات  9/3انجام شد (به قيمت  2007خريد در ميانه سال 

 ASSETميليارد دالر  166شدند. اين بانك داري تبديل در آمريكا  COMPLEXمتقابل داراي يك 
 2007ميليون سهام دار و طرح امور بازنشستگي  8مشتري بين المللي و  180000داراي  مي باشد و
  مي باشد. 

شد كه اجازه داد ادغام مديريت و بازار سرمايه گذاري در  2003اين بانك درگير رسوايي مالي در سال 
  ) ،GALVINو اداري، اداره مديريت مشترك المنافع ماساچوست (ويتنام  SECموافقت با 

PUTNAM 110 ر جريمه شد و محدوديت براي قانونگذاران فدرال و دارايي كل الميليون د
PUTNAM متوقف گرديد. اقدام و ناگهان در اين خصوص  

يك اصالحيه در بانك به عمل آوردند شامل تعويض رئيس هيئت مديره  PUTNAM 2003در سال 
L. LASSER  با آقايED. HALDEMAN  شد و مسئولينCAO  وCOO  وCFO  مشاور و ،

انتخاب شد در  CEOبه عنوان  B. RENOLDSآقاي  2008بعضي از كاركنان فعال گرديد. در ژوئن 
  حاليكه آقاي هالدسن رئيس بانك شد.



اعالم حراج و بازگشت سرمايه مشتريان به آن ها شد، كه به دليل  PUTNAMمدير  2008در سال 
پيش  LEHMANكه در بحران شركت  )بود(ز مشتريان بازپس گيري ميزان تعداد زيادي از پس اندا

  د، و باعث شناور شدن اموال بانك شد كه اين بانك فعال در انتظار دميدن صبح صادق مي باشد.نآي
  



SOVEREIGN BANK بانك سوراين  
  نوع: عمومي

  USمركز: فيالدلفيا، پنسيلوانيا، 
  كليدي: پس انداز، وام كارهاي

ASSET :90 ميليارد دالر  
  2007ميليارد دالر  5,274ر آمد: د

  2007ميليون دالر  177درآمد ناخالص: 
  2007ميليارد دالر  1,349در آمدخالص:  

  12000اشتغال: 
 HTTP://WWW.SOVEREIGNBANK.COMوب: 

  800تعداد شعبه ها:  
  ATM :2000تعداد 

 NYSE:SOVبورس هاي بين المللي: 

  حيطه عمليات: شمال شرقي امريكا
  فعاليت ها: رهن، مديريت منابع مالي، بازار سرمايه و بيمه، مديريت اموال و ثروت

  
 فعاليت بانك با نام هاي:

 SOVEREIGN PERFORMING ARTS CENTER (READING PENN) 
SOVEREIGN BANK ATADIUM (NY) 

SOVEREIGN BANK ARENA (TORENTO) 
  

  نكي:تحصيالت با
  ميليارد دالر 6/3به مبلغ   NY(INDEPENDENT CUMMUNITY BANK(بروكلين 

 S.I BANK& TRUST 2006خريد 

ميليارد  4/2به مبلغ  BANCO SANTANDER CENTRAL HIS PANO% سهام به 20فروش 
  دالر

)BANCO SANTENDER  درصد  25به مالكيتSOVEREIGN  را دارد) و حق خريد سهام
 ATM(در بخش  BOSTON RED SOXتيم  2008دالر هر سهم در سال  40بانك را به مبلغ 

  بانك)
  انجام مي داد. آنها تبليغات اين بانك را



ميليارد دالر) اين  4/1ميليارد خريد ( 9/1را به مبلغ  S.Bباقيمانده بانك  B.S، 2008اكتبر  13در 
در  FREDDIE MAC, FANNIE MAEبانك در رابطه با مسائل ساختماني و شراكت در سهام با 

  خصوص وام و سهام دچار ضررهاي زيادي شد. 



RBC CAPITAL MARKET (بازار سرمايه) رويال بانك كانادا رويال بانك كانادا  
  نوع بانك: عمومي

  )NOVA SCOTIA, HALIFAX( 1864تاسيس: 
  مركز بانك: مونترال و تورنتو كانادا

  توليدات و صنايع: خدمات مالي
  )2006يارد دالر (ميل 6/20درآمد: 

  نفر 60000اشتغال: 
 HTTP://WWW.RBCCM.COMوب: 

 GORDON NIXONافراد كليدي: رئيس و رئيس هيئت مديره 

  ايالت آمريكا 30شعبات جهاني بانك: در 
  ROGINUNدر كانادا: كالگاري، ونكور، كاليفاس، اتاوا، مونترال، 

نيا، لوزان سوئيس، آمستردام، هند، پاريس (فرانسه)، دوبي، سيدني، استراليا، پكن (چين)، مادريد، اسپا
  هنگ كنگ، توكيو، سنگاپور.

بخشي از قسمت بازار سرمايه اين بانك در رويال بانك كانادا، يك بانك سرمايه گذاري مي باشد و 
نتو، كانادا، نيويورك، سيدني و كشور فعال هستند كه مراكز بزرگ آن در لندن، تور 15نفر در  3700

شالوده مالي مناسب و توليدات داراي با توكيو مي باشد. اين مجموعه داراي درآمد ثابت و بسيار خوب، 
 CHUCKرئيس فعلي مركز بازار پولي آن باشدوساختار و در مبادالت بين المللي فعال مي

WINOGRAD .است  
  ست:جوايزي كه اين بانك تا كنون دريافت داشته ا

  (پروژه هاي مالي بين المللي) جايزه توسط مجلهGLOBAL BOND HOUSE (2008) 

  :مجلهIMPRESSIVE.B 

  رتبه شماره يك درM&A كانادا BLOOM BERGE  

 BLOOM BERGE) 2006اوراق قرضه بين المللي ( 14رتبه شماره 

  مجلهFX WEEK 

 2006 بهترين بانك براي دالر كانادا:  
 ) 2005مجله يورونومي( 

 ساير جوايز 

  : ائيبشعبه هاي درياي كار
 باهاماس 

 COLLYMORE ROCK 
 باربادوس        - RBC استراليا و ژاپن  



BMO بانك بزرگ كانادا مي باشد و طبقه بندي شده به عنوان  4، بانك مونترآل يكي از
DOMOSTIC CHARTERED BANK (SCHEDULED) ،  همچنين عمليات آن در مناطق

انجام مي پذيرد. بانك مونترآل در  HARRISكه با استفاده از نام  وجود داردده شيكاگو در اياالت متح
 GROUP  BMOتاسيس شد كه قديمي ترين بانك كانادا مي باشد و عمليات آن تحت نام 1817

FINANCIAL  انجام مي پذيرد و عمليات بانكي آن در بازار ماليBMO BANK OF 

MONTREAL به بندي در انجام مي پذيرد و از لحاظ رتFORBES GLOBAL 2000  در مقام
  ) قرار دارد.2008در جهان ( 189

  
  تاريخچه

BMO  مركز عمليات  1977شعبه در كانادا و دنيا دارد. در سال  1100(با تلفظ بي، مو) دارايBMO 
 داراي BMOبه تورنتو انتقال يافت، در حالي كه مركز بانكي رسمي آن در مونترال قرار داشت، امروزه 

  مي باشد. ASSETميليارد دالر كانادا  387
  

  ادغام
  در تاريخ بانك مونترال با چند بانك ديگر به شرح ذيل ادغام شده اند: 

 COMMERCIAL BANK OF CANADA (1868) 
 EXCHANGE BANK OF YARMOUTH (1903) 
 PEOPLES BANK OF NEW BRUNSWICK (1907) 
 BANK OF BRITISH NORTH AMERICA (1918) 
 MERCHANTS BANK OF CANADA (1922) 
 MOLSON BANK (1925) 

  سسؤم
  : )فعال در مشاغل نظامي و ناظر بانك(تالش كردند.  1817نفر به شرح ذيل در تاسيس بانك در سال  9

 ROBERT ARMOUR (1781-1857) 
 J.C. BUSH (1859) 
 A. CUVILLIER (1779-1849) 
 G.GARDEN (1772-1828) 
 H. GATES (1776-1834) ، (1832-34) BMO رئيس 
 J. LESLIE (1787-1865)  مشاور بانك 
 J.RICHARD SON (1754-1831) 
 T.A.TURNER (1775-1834) 

 و ....



  
  رئيس) عبارتند از:  12( 1817از  ترتيبروساي بانك مونترال نيز به 

J. GERAY, H. GATES, P. MEGILL, T. BROWN ANDERSON, G.H. KING, 
G.ALEXAND DRUMMOND, R. ANGUS, S.V. MEREDITH, W.D. 

MULLHOLLAND, M.W. BARRETT, F. ANTONY COMPER, B. DOWNE  از)
  تا كنون) 2007مارس  15

رئيس هيئت اجرايي و رئيس هيئت مديره، و مدير عامل بانك يك نفر بود (تا قبل از انتخاب رئيس غير 
  ) و عبارتند از:2003ي بانك در سال ئاجرا

M.W. BARRETT (1990-1999) 
F.A. COMPER (1999-2007) 
B. DOWNE ( 2007مارس 1 ) 

  
  عمليات 

  گروه عمليات بانك در سه بخش، گروه مشتريان انجام وظيفه مي كند.
 گروه پرسنلي و مشتريان 

و در  BMOشامل بانك عمليات جزئي، كارت هاي اعتباري، بيمه عمر، در 
HARRIS BANK مريكا به مركزيت شيكاگو.امور جزئي بانكداري در اياالت متحده آ  

  گروه سرمايه گذاري بانكي (معروف به بازار سرمايهBMO( 

  :گروه عمليات (مشتريان) خصوصي مديريت اموال شامل 

  BMO NESBITT BURNS(خدمات كامل بانكي سرمايه گذاري در كانادا) 
 BMO INVESTEMENT LINE(خدمات اتوماتيكي سرمايه گذاري در كانادا) 

  HARRIS J. VESTON SERVICESات مالي در آمريكا) (مشاور خدم
BMO HARRIS PRIVATE BANKING 

نفري شركت هاي خوش  100اين بانك در مقام يكي از شركت هاي مهم در گروه  2007در سال 
  اشتغال مي باشد. 

  
  مركزيت بانك 
مركز  21. مي باشد SAINT- JACQUESمركز خود در مونترآل و در خيابان  داراي اين بانك هنوز

رياست آن در واحد اجرايي واقع در خارج تورنتو (مركز اوليه بانك) مي باشد و در جهت اجرايي مركز 
حدودي سياسي) است كه مركز بين المللي و اقتصادي (و تا  D. ARMESتورنتو در مركز مونترآل در 

  قرار دارد. تمركز بر روي بازار سهام و كانادا دارد. بوده و در ايالت كبك



را دارد  TORONTO RAPTORS, TORONTO MAPLE LEAFSمسئوليت هاي ورزشي 
BMO ه كه هر سال برگزار مي مارزشي از قبيل: دو ماراتن بين المللي ون كور در ماه  يمسئوليت ها

را  SKATE CANADAزشي ين مسئوليت ورچنگردد به مسئوليت  اين بانك مي باشد و هم
  مي باشد.را دارا  BMO F. GROUP S. CANADAهمچنين مسئول مالي 

BMO FINANCIAL GROUP SKATE CANADA JUNIOR NATIONAL )BMO 

FGSCJN(  
BMO FGSC CHALLEGES, BMO FGSC SYNCHRONIZED CHAMPIONS  را

  برنامه هاي آموزشي هاي اسكيت مي باشد. داراي
BMO  استاديوم ملي فوتبال (داراي زمين درBMO FIELD دارد. كه در تورنتو مي باشد. كه مركز (

  نيز مي باشد. BMOمي باشد كه مسئول لوگوي  FCليك فوتبال تورنتو 
 /INDY CAR/ NEWMAN/ HAASجوالي قراردادي به امضاء رسيدي بزنيم  23در 

LANIGER  براي مالكان اتومبيلGARHAM RAHAL  درIRL  درCANADIAN INDY 

CAR  باشد.  ادمونتوندر  
  

  ادغام هاي اخير
 H.Bخريد 

HARRIS BANK CORP  اياالت متحده آمريكا در شيكاگو عمليات اين بانك را در  1984در سال
  گشود. را
  

  RBCخريد 
، RBCجامعه مالي كانادا را با انتشار اطالعيه براي تحصيل  و بانك مونترآل شوك داد 1998در سال 

اران و پروسه خدمات بستانكاين بانك خدمات بدهكاران،  2000را متوقف نموده در سال  دولت كانادا آن
  انجام داد. MORERIS SOLUTIONرا براي تحصيل 

  
  GKSTخريد 

را  THOMPSON, STEPHAND, GRIFFIN, KUBIKسسات ؤ، مBMO 2008در سال 
يقات، خدمات مالي پرسنل در فروش و مبادالت، تحق 100يك بانك شيكاگويي با  GKSTخريد، 

عمومي و پذيره نويسي و وام هاي دولتي و شهرداري منحصر بود. خزانه داري اياالت متحده و آژانس وام 
  و رهن و حمايت از سهام را به عهده داشت.



  عضويت ها
BMO  درCBA  (موسسه بانكداران كانادا) فعال و عضو شركتCDIC  (شركت بيمه دارايي ها) و

  ره پولي در بانك هاي خدماتي مي باشد و نيز عضو همچنين داراي ذخي
INTERAC 
MASTER CARD INTL 
CIRRUS NET WORK 
AIR MILS   

  مشتريان براي مستر كارت مي باشد.
  



DEUTSCHE BANK )دريچه بانك) آلمان:  
  نوع بانك: عمومي

  1870تاسيس:
  مركز: فرانكفورت آلمان

  نوع فعاليت: خدمات مالي و بيمه
  ، رهن، مديريت داراييتجاري سرمايه گذاري، فعاليت هاي خصوصي توليد: بانك

  ميليارد يورو 7/67درآمد: 
  ميليارد يورو 51/6: صدرآمد خال

  تريليون يورو 02/2دارايي: 
  )207نفر(  68,849تعداد كاركنان: 

  رئيس اجرايي و مدير عامل و رئيس هيئت مالي ACKERMANNافراد كليدي: حوزف 
  ميليارد يورو خالصه عمليات به 

  2007  2006  2005  2004  2003          سال
      5/6     6     8/3    5/2   4/1                    درآمد خالص

    7/30    3/28    6/25   9/21   9/21                 فروش
    29    30     26    16    1              درصد بازگشت از سهام

  5/4    4      5/2   7/1  5/1            سود قابل پرداخت
    

 (D.B.AG)دريچه بانك آلمان(بانك آلماني) 

ISIN :DE000514008 

NYSE :DB 

:D.B  نفر در  78000يك بانك بين المللي و امتيازات خصوصي، با مركزيت فرانكفورت آلمان با اشتغال
  كشور در اروپا، آمريكا، آسيا پاستيك و بازارهاي جهاني 76

مسكو، نيويورك، سنگاپور، بيربنگام، ، لندن، در فرانكفورت FINANCE- HUBSاين بانك داراي 
توسعه سرمايه گذاري آن در خاورميانه، آمريكاي التين، مركزي و  هنگ كنگ و توكيو مي باشد. مضافاً

  يك است.يفاروپاي شرقي و مركزي و آسيا پاس
ئه اين بانك توليدات و خدمات مالي براي بنگاههاي صنعتي و موسسات و شريان فردي و خصوصي ارا

له و وام به ارگان ها و خريد و فروش سهام و توليدات مديريت، ممي دهد. سرويس ها شامل فروش، معا
  كارهاي جزيي بانكي. مديريت سرمايه گذاري و مبادالت بين بانك ها را انجام مي دهد. 

اين رئيس هيئت مديره و مدير اجرايي و سرمايه گذاري و ... مي باشد از لحاظ درآمد  منجوزف آكر
  . تبانك يكي از سه بانك سرمايه گذاري در دنيا س



  و نيويورك شركت دارد. (FWB)اين بانك بورس در فرانكفورت 
به عنوان يك بانك خبره در برلين براي مبادالت خارجي تاسيس شد، اولين  1870اين بانك در سال 

شعبه بين المللي آن در در برمن، هامبورگ، در سدن تاسيس شد. اولين  1871و  1872شعبات آن در 
در لندن تاسيس شد. اين بانك در همان اوايل نسبت به سرمايه گذاري در  1873در شانگهاي و  1872

شمال و جنوب آمريكا، اسيا و تركيه اقدام نموده بود. در پروژه هاي راه آهن در آمريكا راه آهن 
، اين شركت در بورس در شركت ماندر آلدولت شراكت با  1888يك شمالي و راه آهن بغداد در يفپاس
از آنان حمايت  ،و شركت شيميايي باير در برلين 1885در سال  KRUPPت و با شركت فوالد داش

  مالي مي نمود. 
در  D.B. UND DISCONTO GESELL SHAFTبا نام 1929بازار سهام اين بانك در سال 

 D.B(DEUTSCHEود را بانك نام خ 1937آلمان در نوع خود بزرگترين مي باشد در سال 

BANK)  دستور به تفكيك اين  1948گذاشت. پس از شكست آلمان در جنگ دوم مقامات متفقين در
  اين بانك ها به سه بانك تبديل شدند.  1952بانك به ده بانك منطقه اي دادند. در سال 

RHEINISCH-WESTPALISCH BANKAG, SUDDEUTSCHE BANK AG , 
NORDDEUTSCH BANK AG    

را دادند با مركزيت فرانكفورت دو  D.B. AGاين بانك ها به هم پيوستند و تشكيل  1957ر سال د
اين بانك به  1970كارهاي جزيي، قروض كوچك فردي گرديد. در  هسال بعد اين بانك وارد جر ك

ود. افزايش فعاليت هاي بين المللي پرداخت و بانك هاي جديد در مسكو، لندن، پاريس، توكيو ايجاد نم
اقدام و آن را به  BANKA D, AMERICA, DITALIAاين بانك لقب به تحصيل  1980در سال 

  نگ آورد.چ
، يك بانك سرمايه MORGAN GRENFELLاولين قدم در رابطه با به دست آوردن  1989در 

به آن اضافه  BANKERS TRUSTمي باشد و در ده سال بعد آن بانك آمريكايي  UKگذاري در 
  شد. 

را   SCUIDDER INVESTMENTوارد شده  NYSEاين بانك در بورس نيويورك  2001 در سال
 UNITEL FINANCIALو بانك روسي   RUED B.LASS & CIEنيز  2002خريد و در سال 

GROUP  به دست آورد. و در آلمان  2006را درNORIS BANK, BERLINER BANK  را به
  چنگ آورد. 

 2007به آن نائل شد. در سال 2005زگشت از سهام بود كه در درصد با25درصد رسيدن به  D.Bبانك 
D.B  تعداد زيادي ضرر نمودند.(متعاقب مسائل وام خانه در آمريكا و عدم توانايي پرداخت اقساط توسط

خريداران مسكن و عدم توانايي بانكها در فروش خانه هاي ضبط شده و به دست آوردن پول هاي به وام 
  رهن. رفته) با توجه به عدم



سپردند و اين بانك را به  D.B، بعضي از بازارها، خريد و فروش امالك را به بانك 2008در سال 
  بزرگترين دارنده مسكن تبديل نمودند. 

D.B  سال از يك بانك با عمليات متمركز در داخل تبديل به يك بانك بين المللي گرديد و  5در عرض
سال در سال هاي  3مرتبه در  2ك سال لقب گزاري شد. بان IFRبه خاطر اين پيشرفت به نام بانك 

  روبرو شد.  2006درصد افزايش نسبت به سال 7ميليارد يورو با  DB 5/6 2007در سال  2003و2005
  

  ساختار مديريت
وجود داشت. هيئت مديره يك سخنگو وجود داشت. امروزه  D.Bتا اين اواخر رئيس هيئت اجرايي در 

رئيس  و(رئيس ريسك) و آنتوني دي لور ي بنزيگو وت، در هو گاسن رئيس آن هيئت مديره دارد واكرم
(رئيس عمليات)، اشتفان كراوس رئيس كميته اجرايي و رئيس اجرايي  امور مالي، هرمان جوزف المبرتي

  ناحيه اي مي باشد. 
(مدير  (مدير ناحيه)، نسك (بازار جهاني)، پورگي نيتش (بانك منطقه اي)، آشوژيان سمايكل كوهر

(مدير خزانه هاي خصوصي) مي باشد.  (مدير دارايي ها)، وك ركسائل خصوصي شاغل و مشتريان)، پارم
  سوپر وايزر هيئت مديره هاي بورسيگ مي باشد. 

  
  ساختار كاري و نحوه عملكرد

م تا براي رهبري جهاني و حل مشكالت مالي براي يدر تجارت هست ما"بيانيه بانك عبارت است از 
  )ان متقاضي، ايجاد ارزش هاي استثنايي براي سهامداران و مردم باشيم.مشتري

 PRIVATE CLIENT & ASSETMENT (PCAM)و بانك مدل داراي دو ستون مي باشد 

CORPORATE & INVEST MENT BANK (CIB).                      
 

:CIB 
شگامان بزرگ سرمايه گذاري مي پرداخت و يكي از پي CIBبه  D.Bدر بيش از يك دهه گذشته، بانك 

مسكن بوده است و فعال در مسائل بازار بين المللي و بانكداري منطقه اي با مشاورت بانك و عملكرد 
  سرمايه و بازار آن و عملكرد بانكي مباد التي بود و در ضرر هاي اين بانك بر اثر بحران مسكن بوده است. 

ساز اين بانك است مسائل سرمايه گذاري بازار سرمايه  بازار جهاني يكي از مشغوليات سودآور و درآمد
  شامل خريد و فروش وام و سهام حاصل كارهاي و نوآوري هاي ديگر مي باشد. 

سال گذشته به اين بانك  5شركت بازار جهاني سهام، مبادالت بين المللي باعث شد كه جوايزي در طي 
 D.Bل بانك از بانك ستقالنكها به اين بانك و يا اداده شود. يكي از موارد بانكداري جهاني، پيوستن با

  بسيار وجود داشته است.  تعدد مي باشد و همان طور كه در تاريخ اين بانك تشريح گرديد، در اين مورد



سال  5به طور شاخص در اين بانك در  (M& A)عمليات بانكي مانند به چنگ آوردن و از دست دادن 
وجود داشته است.  D.Bدر رابطه با ساير بانكها رقابت سنگين در گذشته به شدت رواج داشته است و 

عمليات بانكي بين المللي شامل بازار سرمايه مي باشد كه نقش بسيار حائز اهميت و به خصوص نوآوري 
در  (IPO)هاي مبتكرانه در اين مورد در اروپا در خصوص پيشنهادات امور عمومي و اصول بانك ها 

  بازار مي باشد. 
ز بين المللي بانكي بخشي از عملكرد بانكي است كه مربوط به مديريت نقدينگي، مبادله خدمات ترا

  مالي، تصفيه حساب هاي اوراق بهادر، خدمات اعتباري مي باشد.
، اصوال در بخش عمومي كار بانك مي باشد كه به خدمات خرده براي مشتريان فردي CIBمشتريان 
  مي باشد.

  
PCAM :  

، مديريت دارايي ها مجموعه ايست از مديريت ثروت هاي خصوصي، مديريت شاغل وصيمشتريان خص
مي باشد، مشتريان موسسات خصوصي با  D.Bمشتريان و مشاوره در مديريت دارايي، از امور جاري در 

بانكداري خرد براي شريان خصوصي و مديريت در مشاغل متوسط و انجام امور مالي و ارائه اعتبار از 
  مي باشد.  D.Bي فعاليت ها

مديريت اموال خصوصي يكي از بازوهاي مهم فعاليت هاي بانكي است كه در سطح بين المللي و فاميل 
و افراد در اين بانك شبكه هاي عملكرد و امور متوسط مشتريان خصوصي، در چند سال اخيرا به شدت 

  رشد نموده است.
، ايتاليا و نيز در هند و چين نمونه اقدامات است. توسعه فعاليت ها در كشورهاي اسپانيا، لهستان، آلمان

ميليارد پوند  270يك پاداش براي مديريت متقابل در حدود  DWS INVEST MENTدر آلمان 
  تحت اقدامات مديريت بانك مي باشد. 

  
  ارتباطات:

المللي را رفته است تا بتواند به خالقيت و شناخت بين گفهم ابزار ارتباطات جديد، توسط بانك در نظر  
كه توسط  SLASH IN A SQUARE LOGOبانك  1972بهتر به كار گيرد. در سال 

A.STANKOWSKI .طراحي گرديد  
 COM.   .DBو  (DB. COM)مي باشد  1997 راز سپتامب DOMAINبانك داراي دو 

  
  بانك ها: تحصيل

BANKERS TRUST  بسته شد.  1998در  



ALLIANZ آليانز  
  نوع بانك: عمومي

 FWB: NYSE: AZبورس: 

  1890تاسيس: 
  مركز: مونيخ آلمان

  نوع صنعت: خدمات مالي
  توليدات: بيمه، بانكداري، مديريت اموال

  )2007ميليارد يورو ( 6/102درآمد: 
  )2007ميليارد يورو ( 91/10درآمد خالص: 

  )2007ميليارد يورو ( 966/7سود: 
  )2007تريليارد يورو ( 061/1سرمايه كل: 

  نفر 181200: تعداد كاركنان
 WWW.ALLIANZ.COMوب: 

  رئيس هيئت مديره DIEKMANNافراد كليدي: مايكل 
H.SCHULTE- NOELLE (رئيس هيئت نظارت)  

P.ACHLEINER رئيس هيئت اجرايي  
  



ALLIANZ 
نده خدمات مالي در ) بزرگترين بانك ارائه كنFWB )AG, FWB: ALV. NYSEبانك آليانز قبال 

دنيا بوده و مركز آن در مونيخ مي باشد. بجز بانك داري كار اصلي اين شركت بر بيمه متمركز مي باشد. 
ميليارد يورو مي باشد و  6/102) بوده و سود آن بالغ بر 2007تريليارد بورو ( 1سرمايه اين بانك بيش از 

  مسائل مالي نيز به همان نحو مي باشد.دومين شركت بزرگ بيمه در جهان و از لحاظ تشكيالت 
اعالم نمود كه مي خواهد قسمت اعظم سهام بانك زيرمجموعه خود  2008اين موسسه مالي در اوت 
DRESDNER BANK  را بهCOMMERZ BANK  ،30بفروشد و در نتيجه اين اقدام بانك آليانز 

 /COMMERZ BANKدرصد كنترل خود را روي سهام از دست خواهد داد (در مجموعه 

DRESDNER (  
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS  يكي از پنج، فعال بانكي در امور مديريت اموال مي باشد و

ميليارد يورو آن دارايي شخص ثالث  725) كه AUMميليارد يورو سرمايه تحت مديريت ( 970داراي 
بهادار، سرمايه اوراق  BOND FUND (PIMCOمي باشد با تخصص در مديريت سرمايه مانند (

)E.QUITY, FUND (RCM ) دارايي، وFUND OF HEDGE FUND (AAAM  سرمايه
  سرمايه در اموال و امالك  REAL ESTATE FUND (DEGIدي، (نق

  مي باشد.
  

  تاريخچه بانك
ALLIANZ AG  به مونيخ  1948در برلين تاسيس شد و پس از جنگ دوم جهاني در سال  1890در

مطرح شدن بانك در حد بين المللي، تاسيس يك شعبه در لندن اواخر  نقل مكان كرد و اولين قدم در
 1960در پاريس و در  1950بود. بعد از جنگ دوم جهاني فعاليت هاي خود را افزايش داد و در 19قرن 

در بريتانيا، هلند، اسپانيا، برزيل و اياالت  1970در ايتاليا شعبه داير نمود، و متعاقبا مراكزي در سال 
 CORNNILLاين موسسه نسبت به تحصيل شركت بيمه  1986تاسيس نمود. در متحده 

INSURANCE PLC  در لندن اقدام نمود و سهامRIUNIONE ADRIATICA DI 

SICURITA )RAS اقدامات  1980) در ميالن ايتاليا و توسعه اقدامات در اروپاي غربي و جنوبي در
كشور اروپاي  8ادغام شدند و توسعه در  ALLIANZبا  RAS، 2006وسيعي به عمل آورد. در فوريه 

شرقي نيز با گشودن شعبه در لهستان آغاز شد، در همين دهه به اين موسسه شركت بيمه 
FIREMAN FUND  در اياالت متحده را صاحب شد، و نيزASSURANCES GENERALES 

DE. FRANCE )AGFد با توسعه در ) پاريس را نيز به تملك در آورد. اين دست آوردها همراه بو
كشورهاي آسيايي كه يك سري دست آوردها را در چين و كره جنوبي بدست آورد و در همين زمان به 

  عنوان مثال، به جمع آوري سرمايه از شركت هاي كاليفرنيايي اقدام نمودند.



را تصاحب نمود، اين دو شركت مديريت  DRESDNER BANK, ALLIANZ، 2001در سال 
 2002د. در سال نانجام مي ده ALLIANZ GLOBAL INVESTORتحت  فعاليت هاي خود را

به عنوان رئيس هيئت مديره غلبه نمود و  H.S.NOELLEبر خلف خود  DICKMANNمايكل 
منطبق ساخت و در نتيجه  CUROPEAN COMPANY STATUSمجموعه خود را تحت نظارت 

 SE. SOCRETASيا ( EUROPEAN COتبديل به  ALLIANZادغام و  RASبا 

EUROPEAN 180000كشور جهان با  70شد. در وضعيت مالي فعلي در بيش از  2006) در اكتبر 
با مركزيت مونيخ  ALLIANZ SEشاغل، فعال مي باشد و در راس گروه بين المللي، هلدينگ كمپاني، 

  ميليون مشتري در جهان دارد و انواع خدمات را ارائه  60فعال مي باشد. گروه اليانس حدود 
دهد و از قبل امور اموال و كار گشايي، بيمه عمر و بيمه بهداشت و .... مديريت اموال و بانك داري مي 

  انجام دهد. عمومي را كالً
  

  ب نازي آلمانحزسرمايه گذاري با رايش سوم و 
از آقاي جرالد فلدن در  1997در تاريخ بود كه در سال  ALLIANZاولين رئيس  NOELLEآقاي 

از دانشگاه بركلي كاليفرنيا، در خواست نمود كه تحقيقاتي در خصوص گذشته اين بانك با تاريخ نويسي 
به نتيجه  2001چنين كرد. و با يك تيم تحقيقاتي در سال  1998نازي ها انجام دهد، وي در سال 

رسيد كه بر اساس آن يك نمايشگاه براي تاريخ بانك و همچنين اينترنت بوجود آورد و آقاي مايكل 
BAZYLER  از دانشكده حقوق، به اين نتيجه رسيد كه اين شركت بيمه كاركنان كمپ آشوتيس نازي

را نيز  IG FARBEN COها و كمپ در واحد بيمه اين موسسه بانكي مهندسين و كارگران ساختمان 
كه در آشوتيس استفاده مي شد كه گفته  ZYKLON Bبيمه نمود كه در ساخت گازهاي (سيلندر) 

همچنين بيمه نمود،  ALLIANZيهودي و مسيحي و غيره را مورد آزار قرار داده اند،  داديتعمي شود 
ارسال كرد، آقاي اشميت با رئيس  مات باال يهوديان را به كمپ هاي كار اجبارينازي هايي كه در مقا

ين به عنوان وزير اقتصاد رايش سوم انجام وظيفه مي نمود (ب 1930هيئت اجرايي اين بانك در سال 
(فرماندهي اس  OBERFUTTRERS - SS) و عكس هايي با لباس يونيفورم 1933-35سال هاي 

يك  EHILGARDاس) را دارد. كه پشت سر هيتلر قرار گرفته است و سالم آريايي مي دهد. آقاي 
مدير عمومي بانك، در راس يك موسسه رايش براي كارهاي بيمه اي اعضاء حزب نازي تاسيس نموده و 

راي سياستهاي حزب نازي براي جلوگيري يهوديان از عضويت در شركت هاي بيمه شد و مسئول اج
منافع آن را مستقيما براي حزب نازي ارسال مي نمود و نشان مي دهد كه اين بانك به طور كامل از 

  سياستهاي نازي ها حمايت مي نموده و اطالعات تجاري را با رايش سوم در ميان مي گذاشته است.
 آقايبه  2003و  NOELLEبه آقاي  1991- 2003فعلي آليانز نشانگر رياست بانك مديريت 

M.DIEKMANN .داده شده است  
  



  استراليا
ALLIANZ AUSTRALIA LTD )ABN 21000606226 فعاليت هاي خود را در استراليا و (

ات مالي نيوزلند از طريق زير مجموعه هاي خود انجام مي دهد (مديريت ريسك گذاري و بيمه و خدم
 ,HUNTER PREMIUM FUNDING, ALLIANZ LIFEرا) و زير مجموعه آن ها شامل 

CLUB MARINE .مي باشند  
  

  بلژيك
 BELGIUMتبديل به  با ) و متعاقباAGF BELGIUMً(قبال  A.BELGIUMاين بانك از طريق 

  انجام وظيفه مي كند. 2007
  

  كانادا
A.  درصد سهم بازار) از طريق  2 (با 2004ناگهان فعاليت هاي خود را در سالCANADIAN P&C 

از طريق تعداد زيادي شركت بيمه آمريكاي شمالي:  1990متوقف نمود و متعاقبا وارد بازار كانادا در 
و حسب و صنعت شد  AMERICAN FIRE MAN FUND, CANADIAN SURETYمانند 

، ING CANADAه بازار كانادا بازار براي افراد و خطوط تجاري بازار واحدها فروخته شد به سر دست
 TORONTOمي داد كه به انجام  ALLIANZ –USكه پذيره نويسي تعميرات را به وسيله 

OFFICE .منتقل شد  
  

  هند
به صورت  INDIA BAJAJ ALLIANZ & GENERAL INSURANCE CO. LTDدر 

JOINT VENTUREًتفكيك شده از (اخيراBAJOJ AUTO LIMITEDو(ALLIANZ SE  به
 ك شركت متحد داراي استقرار و استحكام و كشش در بازار هند شده اند.عنوان ي

 
  مسائل و وضعيت مالي در هند

درصد  43ميليون روپيه ور شد.  2578شركت بيمه با جاج آليانز با درآمدي معادل  2008در مارس 
ركت بعد شد و درآمد شميليون روپيه  167نسبت به سال قبل آن روبرو شدند كه سود خالص آن حدود 

 105ميليون روپيه شد كه پس از كسر ماليات بر درآمد سود شركت به حدود  100حدود  از اين روپيه
  ميليون بالغ گرديد. 
ميليون روپيه را داشت. در مقابل سال  733شركت توليد درآمدي معادل  2008-9در فصل اول سال 

  .روبرو است نسبت به سال قبل آندرصد  28ميليون روپيه در همين فصل بار شد  573قبل، درآمد 



در هند وابسته به صنايع بزرگ شده و داراي ارتباط قوي با آن ها مي باشد و به  B.Aشركت بيمه 
شهرك در كشور مزبور فعاليت مي نمايند از مورات تا شاليگوري و جامو تا كشمير و ساير  200حدود 
  ماس مي باشد.با اداره مركز در پونا در ت THIRURANANTHAPURAMنقاط 

  
  )P&Cاسلواكي (

با تمركز بر  1993در اسلواكي در سال  PROPERTY&CASUALTYاليانس فعاليت خود را با 
اكثر  A.AG 2001بيمه اموال و حوادث شروع نمود و هرگز نتوانست يك سهم مناسب در بازار در سال 

د كه از مسائل ) را در آن زمان خريSLORAK INSURANCE COاموال شركت بيمه اسلواكي (
د سهام درص 50سياسي رنج مي بردند و اموال آن ها دائما كمتر مي شد. در هر صورت دولت اسلواكي 

مي بايست كه رقابت كند با شركت هاي بيمه مانند  Aدر هر صورت  را براي خود نگهداري نمود كه
AXA  و ياAEGON  .براي خريد عمليات آن ها  

با يكديگر شريك شدند بيمه سهام بازار را  ALLIANZ- SLOVAKIA POISTORNA بهر ترتيب
) شروع نمودند كه هنوز P&C BUSINESSدرصد در  50درصد ( 40با  و )LIFE AND P&Cبا (

  نيز با وضعيت سردمداري در بازار فاصله دارند.
  

  بريتانيا
ALLIANZ  دارنده شركت بيمه بريتانياCORNHILL INSURANCE PLC (C.I.P)  مي باشد

 2007(در سال  ALLIANZ INSURANCE PLCشد و سپس مجددا  C.I.P ،Aمتعاقبا كه 
  آوريل) تبديل شد. 

A.  صاحبKLEINWORT BENISON  شد كه به خريدDRESDER BANK  اقدام نمود. و
تغيير نام دادند همچنين نسبت به تحصيل شركت بيمه  DREEDNER KLEIN WORTتبديل به 

HIGH NET WORTH INSURANCE فعال شدند. امالك طه خانه و امور بنگاه معامالتيواس  
  

  استاديوم آريا آليانس
(يك استاديوم فوتبال در شمال مونيخ  ALLIANZ ARENAاين گروه مالي، حق تبديل نام استاديوم 

(باير مونيخ)  BAYERN MUNICHتيم فوتبال حرفه اي به نامهاي  2در آلمان) را به دست آورد كه 
  ) در آن بازي مي كند كه هر دو اين TSV 1860 MUNCHEN( 1860و مونيخ 

از  1960و م.  1972در استاديوم المپيك مونيخ سابقه مي دادند (بايرن از  2005تيم ها قبل از سال 
  ) 1990سال 



A. ) با نيويورك جتNY JETS, و نيويورك جانيت (NY GIANTS  براي خريد استاديومNEW 

MEA DOW LAND  و نيوجرسي آمريكا فعاليت خود را شروع نموده كه به در شرق واترفورد
  شكست در مقابل يهوديان و بازماندگان هلوكاست روبرو شدند.



BANK AUSTRIA ) بانك اطريشB.A(  
  تغيير اسامي BANK AUSTRIA CREDITAN STALE AG 1855تاسيس: 

1880 :LANDER BANK  
1905 :ZENTRAL SPARKASSE  
1991 :BANK AUSTRIA (ZSK, LB) 

2002 :B.A CREDIT STADTT  
  : بانك اطريش2008

  مركز: وين اطريش
  .............درآمد:

  افراد كليدي:
  صنايع: بيمه و مسائل مالي

 E. HAMPELافراد كليدي: 

  توليدات: بانك تجاري، بانك سرمايه گذاري، بانك خصوصي، مديريت سرمايه گذاري
 WWW.BANKAUSTRIA.ATوب: 

  
 UNI CREDITدرصد مالكيت آن با  35/96بانك اعتباري اطريش، يك بانك مركزي و بانك اروپايي 

GROUP .مي باشد  



SA. CAS اطريش  
  هچتاريخ

SA.CAS  1991برمي گردد، كه در سال  1855به سال ،ZENTRAL SPARKASSE AND 

KOMMERZ 
BANK AND DESTERREISCHE LAENDER BANK   

  دومين بانك بزرگ بلژيك را خريد. CREDIT STAHLDTبانك اطريش،  1977در سال 
  پيوست.  HUB GROUPبه BA-CA، 2000در سال 

  شد، UNI CREDITعضو  2006از دسامبر 
 INTERNATIONALبه تشكيل شعبات بين المللي در روسيه (با باقيمانده سهام  2006در سال 

MOSCOW BANK.را به دست آورد (  
با عالمت تجاري جديد كه نمايانگر  BANK AUSTRIAاين بانك تحت عنوان  2008از آخر مارس 
  مي باشد ادامه فعاليت مي كند. UNI CREDIT GROUPارتباط آن با 

 BANK AUSTRIA 
 UNI CREDIT GROUP 
 UNI CREDIT/ HVB GROUP 
 INTERNATIONAL MOSCOW BANK 
 A TON CAPITAL 
 ESSO AUG REF (I) 
 EXXON CHAR (H) 
 ERG RILIO (I) DESERT 
 SAR POM (I) 
 ELY LILLI (I) 
 OSJ 
 COLLOM BEY RED (I) 
 BRACOCO 
 ENICHEM 
 TAWEELAB W.T. 
 ASGARD B 
 FOOKONDA 
 WAFI 
 GOLFINNO BZL 
 ECC PLAT 
 SNAM PROGELTI 
 AGIP 
 STYRENE 



BARCLAYS BANK PLC بانك باركلي پي. ال. سي  
 LSE: BARC         نوع بانك: عمومي (در بورس ها)

    NYSE: BCS       
    TYO: 8642        
  1690تاسيس: 

  مركز بانك: لندن، انگلستان
  حوزه فعاليت: جهاني
  صنايع: بانك داري

  توليد: بانك داري مالي
  بانك داري سرمايه گذاري        

  مديريت سرمايه گذاري         
  )2008ميليارد دالر ( 74/43بازار سرمايه: 

  )2008ميليارد پوند ( 35/47درآمد: 
  )2008ميليارد پوند ( 05/7درآمد عمليات: 
  )2008ميليارد پوند ( 21/5درآمد خالص: 
  )2008تريليارد پوند ( 40/1دارايي خالص:

  )2008ميليارد پوند ( 32/27سهام: 
  )2008نفر ( 147000كاركنان: 

 MARCUS AGIUSافراد كليدي: (رئيس هيئت مديره) 

 JOHNS. VARLEYاجرائي و هيئت مديره  گروه         

 ROBERT DIAMONDرئيس بانك            

 WWW.BARCLAYS.COMوب: 

  
 BARCLAYSبانك باركلي 

 FORBES GLOBAL 2000بانك بزرگ جهان حسب گزارس  25بانك فوق يكي از بزرگترين 
ميليارد دالر  5/32رائه دهنده خدمات مالي مي باشد كه با سرمايه شركت ا 4) و يكي از 2008(ليست 

 CAPITALISATIONمي باشد و همچنين سومين بانك بزرگ بريتانيا بر اساس  TIPRLبراساس 
لندن مي باشد. اين بانك در بانك  CANARY WHARFمي باشد. مركز اين بانك در چرچيل در 

يكي از بزرگترين كارت هاي  JUNIPERاري ، ارائه دهنده كارت اعتبDELAWAREباركلي 
  اعتباري در آمريكا مي باشد.



در لندن مي رسد و اين نام همراه مشاركت موسس آن آقاي جيمز باركلي پسر  1690تاريخ اين بانك به 
 54اين بانك مكان خود را به خيابان لومبارد شماره  1727در سال  1736خوانده موسس بانك در سال 

اراي عالمت عقاب سياه بال گستر مي باشد كه به دليل آشنا شدن به شرايط وضعيت تغيير داد و د
تاريخ صد ساله اخير، وضعيت اين بانك به عنوان مبين شرايط تشريح مي شود و نكات زياد اقتصادي را 

  مشخص مي كند.
  

  تاريخ تحوالت بانك باركلي
 ,BACK HOUSESبخصوص بانك هاي  تعداد زيادي از بانك ها در اياالت انگليس و لندن، - 1896

BANK OF DARLINGTON, BANK OF NORWICH, GURNEYS  متحد
  بانك به وجود آوردند. JOINT- STOCKيك  BARCLAYS, AND, COشده و بانك 

  تحصيل خرده بانك هاي انگلستان باعث توسعه شعبات اين بانك گرديد. -1906 - 1916
  ادغام شد. SOUTH WESTERN BANKبانك باركلي با بانك  - 1918
  ادغام شد. BRITISH LINEN BANKبانك باركلي با بانك  - 1919
در  BARCLAYS BANK OF CALIFORNIAبانك باركلي داراي شعبه در كاليفرنيا شد  - 1965

  سانفرانسيسكو.
  به وجود آورد. UKبانك باركلي اولين كارت اعتباري را در  -1966
  شمال لندن درست نمود. ENFIELDرا در  ATMبانك باركلي اولين بانك  - 1967
داشت كه به دليل  LLOYDS BANK, MARTIN BANKبانك باركلي تمايل به ادغام به  - 1969

  قانون ضد مونوپولي انجام نشد. 
  اين ادغام مورد توافق شد. نهايتاً -
درصد  25زير مجموعه بانك اسكاتلند در مبادله با  BRITISH LINEN BANKبانك باركلي  -

  شد.  1971سهام قابل انجام از سال 
ادغام شد و جهت بازسازي  BARCLAYS BANK INTERNATIONALبانك باركلي و  - 1985

BARCLAYS BANK PLC  به يكHOLDING  تبديل و به نامBARCLAYS PLC 

BANK  با بانكBBJ  ادغام و بهBARCLAYS BANK PLC .نامگذاري شد  
تغيير داد.  BARCLAYS NATIONAL BANKخود به باركلي نسبت به فروش عمليات  - 1986

  (پس از اعتراض عليه باركلي در آفريقاي جنوبي در خصوص آپارتايد دولتي و نژاد پرستي)
- BUYS DE ZOETE& BEVEN, WEDD DURLANCHEL  براي تشكيلBZW  براي

  در لندن اقدام نمودند. BIG BANK STOCK EXبهره گيري از 
اقدام  WELLS FARGO BANK N.Aروش بانك باركلي كاليفرنيا به باركلي نسبت به ف - 1988

  نمود.



1994 - EDGAR PEARCE )MADRID GRAS BOMBER شروع به براندازي بماند عليه (
  اقدام نمودند. SAIN SBURYSبانك باركلي و زنجيره سوپر ماركت 

1996 - BUYS WELL FAGRO NIKKO INVESTMENT ADVISORS )WFNIA و (
 BARCLAYSبه تشكيل  BZW ،INVESTMENT MANAGEMENTادغام با 

GLOBAL INVESTOR .منجر شد  
 CREDIT SUISSE FIRSTمنجر به شكست شد و به  BZWفعاليت  - 1998

BOSTONCREDIT SUISSE FIRST BOSTON  پيوستند و باقيمانده بدهي آن به
BARCLAYS CAPITAL .منجر شده  

  BARCLAYS. NETدام نمود. اق INTERNETباركلي نسبت به تاسيس  - 1999
  ) WOOL WICH BUILDING SOCIETY(قبال  WOOL WICH PLCتحصيل  - 2000
  تعطيل نمود. UKشعبه را در  171باركلي  - 2001
از  AMERICAN CREDIT CARD )JUNIPER BANKباركلي نسبت به خريد  - 2003

CIBC و به برندBARCLYAS BANK DELWARE .(تبديل شد  
از كارت  SPONSERبه عنوان  PREMIER LEAGUEبه تحصيل  باركلي نسبت - 2004

BARCLAYS  .اقدام نمود  
(بزرگترين بانك آفريقاي  ABSA GROUP LTDميليارد پوند براي خريد  6/2باركلي  - 2005

  درصد سهام را در جوالي آن سال به دست آورد. 54جنوبي) اقدام و 
  COMPARE THELOANتحصيل وب سايد  - 2006

  با استفادته از رهن باركلي. WOOL WICH BRONDاعالم  -
صندلي را  18000را دريافت و مساحت  BARCLAYSباركلي اعالم نمود كه حق خريد مركز  - 2007

 NEWمي خواند نسبت به تغيير مكان  NEW YORKدر بروكلين نيويورك، در جايي كه 

JERSY NETS PLASE .را به دست آورد  
 RBSاز كنسرسيوم  DUTCH BANKمربوط  ABN AMRO :باركلي اعالم نمود (خريد) -

GROUP  و تشكيلBELGIAN BANK FORTIS  و بانك اسپانياييSANTANDER  تحت
  .ROYAL/ FORTIS/ STANDARD (RFSنام (

به  REGIONAL FINANCIAL CORPاز  EQUIFIRST GROUPباركلي نسبت خريد  -
  ميليون دالر. 225مبلغ 

  واگذار نمود. ROYAL BANK SCOTLANDرا  ABN AMROباركلي  -
- BARCLAYS PERSONAL INVESTMENT MANAGEMENT  سير شدن اداره بين

  نفر از اعضاء بيكار شدند. 900و اعالم نمود و  روبو زيثالمللي خود در پ
  ميليون دالر خريد. 745روسي را به مبلغ  EXPOBANKباركلي سهام  - 2008



  د.رسانميليون دالر  100ه مبلغ باركلي اقدامات خود را در پاكستان ب -
 LEHMAN BROTHERS NORTHباركلي نسبت به خريد بانك سرمايه گذاري  -

AMERICA  نمود. اقدام ميليارد دالر 3/1به مبلغ  
بانك تزريق كند  3ميليارد دالر) به  69ميليارد پوند ( 40رويتر گزارش داد كه دولت بريتانيا مي تواند  -

، باركلي اعالم نمود كه از گرفتن آن 10ميليارد دالر فاز دارد و  7به بيش از كه شامل باركلي ها كه 
  ميليارد پوند از سرمايه گذاري جديد سرمايه گذاران است. 5/6امتناع مي ورزد و به دنبال 

ميليارد پوند از طرف  5/4ميليارد سود بوده و به دنبال  2باركلي اعالم نمود كه به دنبال عدم پرداخت  -
  ايه گذاران مي باشد.سرم

  باركلي از تحت سلطه درآمدن دولت بريتانيا امتناع نمود. 
- BARCLAYS .از روي پيراهن بزرگترين باشگاه انگليسي فوتبال قابل رويت است  

  و مشغله آنان BARCLAYS BANK PLCگروه باركلي ها 
BARCLAYS BANK PLC 
MERCERS DEBT COLLECTION AGAES 
BARCLAYS RETAL BANK- UK CLEARING BANK 
BARCLAYS COMMERCIAL BANK ( فعاليت بانك هاي متوسط و بااليUK) 

BARCLAYS RETAL BANK (UK CLEARING بانك) 
BARCLAYS WEALTH (OFFSHORE سهام دار، بانك خصوصي و) 

BARCLAYS PRIVATE CLIENT INT, LLTD (با شبه در جزاير كانال ISLE OF MAN 
 (زير مجموعه
BARCLAYS PRIVATE EQUITY 
BARCLAYS CARD (كارت اعتباري كار) 
BARCLAYS CARD U.S  
BARCLAYS DELWARE (JUNIPER BANK اصال, BARCLAYS CARD قبال) 
BARCLAYS CAPITAL (بانك سرمايه گذاري) 
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS (شركت مديريت سرمايه گذاري)  

BARCLAYS SPAIN پانياشعبات بين المللي در اس  
BARCLAYS PORTUGAL شعبات بين المللي در پرتقال 

BARCLAYS FRANCE شعبات بين المللي در فرانسه   
BARCLAYS PAKISTAN شعبات بين المللي در پاكستان 
BARCLAYS PARTNER FINANCE شعبات بين المللي در فرانسه 

BARCLAYS FIRST PLUS FINANCIAL GROUP PLC 
FIRST FINANCIAL GROUP 



 BARCLAYSكيك شده از عمليات جهاني كه تفكيك شده از عمليات كارت هاي اعتباري آمريكا تف

CARD US  قبال به نام)JUINPER BANK انتشار دهنده كارت هاي اعتباري (US AIR WAY, 

AIR TRAIN, MIDWEST AIR LNG, FRONTIER AIRLINE MASTER CARD, 
AIR TRAN AIR WAYS VISA CARD, APPLE STORE VISA, MASTER CARD 

  . UK (WOOL WITCH PLCدر حساب داري (شعبه رهني بانك در 
  

  نحوه عملكرد و اصول آن
در  BARRETTبه جاي ماتيو  2006، رئيس گروه كه در سپتامبر AGUISباركلي توسط ماركوس 

در  LAZARDو رئيس  BBC PLCبود و قبل از آن رئيس  BBCلي قبوارد شد، او مدير  2007سال 
، VALERYبود وي مستقيما به روساي گروه جان  2006تا سال  LAZARDLLEدن و قائم مقام لن

رئيس اجرايي گروه كه مسئول طراحي و هدايت استراتژي عمليات باركلي مي باشد، مي دهد. 
VALERY  كه قبال به عنوان معاون انجام وظيفه مي كرد منصوب گرديد. وي در  2004در سپتامبر

  مدير گروه مالي بود.  2002-2003سال هاي 
  

  عمليات باركلي بر اساس دو چتر تقسيم بندي شده است:
1. IVNESTMENT BANKING&INVESTMENT MANGEMENT )IB/IM( 

2. GLOBAL RETAILAND COMERCIAL BANKING (GRCB) 
 BARCLEYS GLOBALتحت  IB&IM, GRCBگروه هاي ناوهاي درياهاي  .3

INVESTOR, BARCLEYS CAPITAL )BGI(BARCLEY WEALTH 

MANAGEMENT, .انجام وظيفه مي نمايد 

GRCB OVESEAD  (ناوهاي بخار) امور چندگانه را انجام مي دهد، اصوال مسئولUK 

RETAIL BANK )UKRB (، BARCLEYS COMERCIAL BANK  قبال)UK 

BUSINESS BANKING (، BARCLEY CARD&INTL, RETAIL AND 

COMERCIAL BANK (IR&CB) 
  



  ههيئت مدير
M.AGIUS رئيس   
S.N. RUDمعاون هيئت مديره 
S.R.BROAD BENTمعاون رشد مستقل 
R.L.CLIFFORDمدير غير اجرايي 
D.S.DAWSONمدير غير اجرايي 
S.A.LIKIER MANمدير غير اجرايي 
S.RUSSEL مدير غير اجرايي   

S.J.SUN DERLANDمدير غير اجرايي 
DR.D.CRONJE ABSAمدير غير اجرايي و رئيس 

VALERY  با رئيس هيئت مديره در يك محل با رئيس منابع انساني، مشاور عمومي، امور شركت، امور
  داخلي و رئيس تدوين داخلي و امور انساني ساكن هستند.

  افراد ذيل همكار هستند. VALERYبه همراه واحد 
 C.LUCACمدير گروه مالي 

)IM,IB رئيس باركلي (PLC رئيس هيئت مديره ،B.DIAMOD 

 FIRST SEEGERS GLOBAL RETAIL&COMMERCIALت مديره رئيس هيئ

BANKING  
  

  شعبات
 POST) و همچنين با WOOLWICHدارد (شامل شعبات سابق  UKشعبه در  1800باركلي حدود 

OFFICE LTD  ادغام شد و يك بانك خدمات پرسنلي براي مشتريان كه نزديك شعبهPOST 

OFFICE بود و خدمات مالي داشته ايجاد نمودند.  
  كشور مي باشد. 50شعبه در  4750در جهان، باركلي داراي بيش از 

ساعته، هفت روز هفته بود و مشتريان بانك باركلي و مشتريان ساير  ATM 24بيشتر شعبات داراي 
  باركلي استفاده كنند (بدون پرداخت هزينه) ATMبانك ها مي توانستند از 

  اشد.مي ب GLOBAL ATM ALLIANCEباركلي عنصر جهاني 
  

SPONSER SHIP 
را دارد و  CHURCHIL CUP 2006باركلي مسئوليت ليك برتر انگلستان از سال  2004از سال 

 ENDرا دارد كه به وسيله  TODAYروزنامه  1993تا  198همچنين مسئول ليك فوتبال از سال 

SLEIGH INSURANCE  مي باشد. 2008همچنين مسئول ليگ تنيس دوبي از سال  



  باركلي وضعيت قانون
 CITIاخيرا گروه هاي فعال حقوق بشر آفريقايي، آفريقاي جنوبي، خواستار غرامت از باركلي 

GROUP يچه بانك آلمان به خاطر درگير بودن در و، فورد، جنرال موتور، دشل، شركت رويال داچ
ك نيز شدند، در نيويورجريمه  1970- 1980فعاليت هاي نژاد پرستي در آفريقاي جنوبي در سال هاي 

  چنين دادخواستي به دادگاه داده شد، و وزير دارايي آفريقاي جنوبي خواستار رسيدگي به آن شد.
  

  ABN AMROطراحي جهت ادغام 
بانك هلند، اقدام نمود و اعالم نمود كه به  ABN AMROباركلي براي به دست آوردن  2007در سال 

درصد سهامداران تمايل به  80د، كمتر از موفق نش ABNدليل عدم حمايت كافي به وسيله سهامداران 
 ROYALنقدي و يا سهامي به پيوستن نشان دادند و اين باعث شد كه كنسرسيومي به رهبري بانك 

BANK SCOTLAND  ميليارد دالر  9/99با حمايتABN AMRO  را به دست آورد براي حمايت
توسعه چين را فروخت و درصد سهام بانك  1/3و به دست آوردن آن باركلي  ABN AMROمالي 

را نيز فروخت و همچنين سرمايه گذاري دولت  TEMASEK HOLDINGدرصد سهام  3همچنين، 
حدس مي  WESTERN EUROPE MARKETسنگاپوري لئوسالوم، رئيس هيئت مديره باركلي 

د ميليار 67/8ناتوان در به دست آوردن آن به دليل هزينه زياد تا در حدود  2008زند كه در فوريه 
  پوندي مي شد اما اظهار داشت نظرش را درباره نتيجه آن كه بسيار نامناسب مي باشد.

  
  مسائل مالي 

ميليارد پوند از بانك انگلستان نمودند كه بتواند از  2/3و  6/1باركلي مجبور به استقراض  2007در اوت 
سائل تكنولوژيكي پس قرض هايش برآيد. علي رغم شايعات در خصوص مايع سازي بازي، وام براي م

  وجود ندارد. UKكامپيوتري در شبكه ها. سخنگوي باركلي گفت، حالل سازي در بازار 
ميليارد  8/4درصد افت نمود و (حتي موقتا بيشتر) به دليل شايعه  9سهام باركلي  2007در سال نوامبر 

شت كه شايعات بي ميليارد دالر) بدهي در آمريكا. به هر صورت سخن گوي بانك اعالم دا 10پوندي (
اعالم شده (خيلي كمتر از آن كه ترسناك شده  WRITE DOWNميليارد دالر  1اساس است. نهايتا 

  بود)
ميليارد پوند از طريق حقوق غير مرسوم براي تهيه سهام تضعيف شده  5/4باركلي مبلغ  2008در سال 

TIER I سهام و دادن امتياز به  نرخ سرمايه، كه درگير است با تمايل به موجودي سهام و فروش
 ار SUMITOMO, MITSUI BANKING CORPORATIONسهامداران و فروش سهام به 

  نمود.



 ATAR INVESTMENTدرصد سهامداران توانستند حق خروج از سرمايه گذاران  9/1فقط 

AUTHORITY, CHINA DEVELOPMENT BANK  با افزايش درHOLDING .در بانك  
  
  

CONTRA OVESY ط به آپارتايدمسائل مربو  
در زمان حكومت آپارتايد (نژاد پرست) يك تحريم  1980با توجه به درگير بودن بانك باركلي در 

درصد  15درصد به  27از  UKدانشجويي در خصوص اين بانك صورت گرفت كه بازار سهام دانشجويي 
  كاهش يافت.  1986در 

  
  حمايت مالي از رژيم موگابه در زيمبابو

مود از رژيم موگابه در زيمبابو. بيشتر مباحثات براي استقراض فراهم مي نمايد. بانك باركلي حمايت ن
ميليون پوند كه براي كمك به استقرار حكومت موگابه كمك به سياهان و در مزارع كه  30باركلي را كه 

به  هزار كارگر سياه در آن كار مي كردند. همه همچنين، باركلي 100متعلق به سفيد پوستان بود و 
خدمات به مشتريان سابق خود در زمان آپارتايد ادامه مي دهد و علي رغم تهديد و تحريم اتحاديه اروپا 

  عليه رژيم موگابه، اين بانك از دو طريق به موگابه خدمات مالي ارائه مي دهد.
 67اط با باركلي همچنين درخصوص اقداماتي دفاع نمود و اصرار ورزيد كه قوانين اتحاديه اروپا بي ارتب

  درصد سهام زيمبابو باشد، زيرا در خارج از اتحاديه اروپا مي باشد.
  

  جايزه
ميليون  8/14عضو هيئت مديره بانك باركلي مامور دريافت پاداش  USروبرت دياموند، بانكدار متولد 

د را ميليارد پون 6/1در گروه فشار آور كه  USگرديد اگرچه بحران رهن ممتاز در  2008پوندي در سال 
  دريافت نمايد.

  
  )LEHAMAN BROTHER )L.Bتحصيل بانك 

را اعالم نمود (مبني بر تاييد بخش  L.Bباركلي موافقت نامه خريد سهام بانك  2008سپتامبر  16در 
) و مقامات مالي اياالت متحده آمريكا كه ور شكست شده. در مقابل L.Bسرمايه گذاري و تجارت بانك 

  ) به باركلي تخصيص يابد.L.B(مركز نيويوركي اين بانك 



  قضاوت و تجديد نظر در معامالت
ميليارد  35/1به مبلغ  L.Bبيانيه تجديد نظر شده به دست آوردن بانك  2008) 20در سپتامبر سال (

(اصال اداره آن در آسمان  L.Bميليون پوند) به بانك باركلي، به دست بياورد عمليات اصلي  700دالر (
نفر از كاركنان سابق آن) كه به تصويب رسيد. قاضي  9000ان به انضمام مسئوليت خراش مركز مانهات

براي "ساعت راي صادره را اعالم داشت و گفت  7بعد از  J.PECK) آقاي L.Bمربوط به ورشكستگي (
من بسيار سخت است، با اين سونامي، من چاره اي ندارم جز اين كه اعالم ورشكستگي بانك را اعالم 

ا خط سكه شد و به بازار ير يقرباني سونامي ش L.Bين تنها كاري است كه مي توانم انجام دهم. دارم و ا
  "حمله نمود. من واقعا متاسفم و اميدوام كه ديگر با چنين موردي اضطراري ديگري برخورد نكنم.

يم. مشاور كميته اعتبارات گفت، دليلي كه ما اعتراضي نسبت به اين مسئله نمي كن DESPINSآقاي 
ت كافي قبر اساس حقيقتي است كه ما را ه ديگري نداريم، نتوانستيم مبادالت را بررسي كنيم زيرا و

ميليارد دالر از اعتبارات و فرض مي  4/47نداشتيم، در توافقنامه تجديد نظر، باركلي، نسبت به جذب 
 WEILاز  H.R.MILLERميليارد دالر در مبادله بدهي ها مي باشد و مقامات  5/45شود كه 

GOTSHAL&MANGES خريد قيمت براي اجزاء ،REAL ESTATE 29/1  ميليارد دالر مي
شعبه در نيو  2ميليون دالر براي  330مركز نيويورك و  L.Bميليون دالر براي  960باشد كه شامل 

  ميليارد دالر مي باشد. 02/1جرسي و ارزش ا حتمالي مركز آن 
 L.Bميليون دالر دانست مضافا به اينكه باركلي نمي تواند  900ا يچارد الين در اين هفته ارزش آن رر

EAGLE ENERGY  را تصاحب كند اما مي تواند شعباتL.B  را در كانادا و جنوب آمريكا و اروگوئه
 20مي تواند تصاحب كند اعتبارات  L.Bو بخش مديريت سرمايه گذاري خصوصي را تصاحب نمايد و 

 5/2را و باركلي نمي تواند آن را به چنگ آورد. توانايي بالقوه باركلي  L.B ميليارد دالري و دارايي هاي
 90بعد از گارانتي  L.Bميليارد براي پرداخت به عنوان خدمات انتخاب شده نه براي اشتغال كاركنان 

  روزه.
  



HSBC BANK PLC 
  ، از اجزاء گروه هلدينگHSBCبانك: 
 HSBC HOLDING PLCنوع: 

  ، انگلستان (بريتانيا)مركز تاسيس: لندن
  افراد كليدي: استيفن گرين، رئيس

  جان داي فريك رئيس هيئت مديره       
  فعاليت: مالي و بيمه

  نفر (شامل زير مجموعه ها) 85000اشتغال: 
  شركت هاي وابسته در: 

 HSBC بانك UK 

 HSBC فرانسه 
 HSBC گروه     

 FIRST DIRECT 
 HSBC PRIVATE بانك    

 HSBC BANK INT لملليبين ا  

 HSBC BANK PLC& CANADA SQUAR, LONDON E14 5HO    آدرس پستي  



HSBC BANK (EUROP) 
مي باشد كه بيش از هر بانك ديگر  UK، يكي از بانك هاي اصلي در HSBC BANK PLCبانك 
باشد و فعاليت هاي صرافي تا بانكي، تجاري يا مي در فعاليت هاي تجاري و فردي   ASSETداراي

عتبارات تجاري تا فعاليت هاي شركت هاي، در سرمايه گذاري و ... بوده است و داراي خصوصي، در ا
  سايت در انگلستان مي باشد. 1800

 HSBC TOWER& CANADA SQUAR, CANARY WHARF EASTمركز آن در منطقه 

LONDON  طبقه زندگي  45نفر در آن در  8000مي باشد. كه متعلق است به همين گروه و حدود
مي باشد  DEPOSITS. اين شركت يكي از بزرگترين (بانك نفر پنجم) است كه بيشتر داراي مي كند

درصد قرض به دارايي) مي باشد و لذا از بانك هاي تقريبا كم ريسك محسوب مي  90تا بدهي (با نرخ 
هد آمريكا دچار نخوا 1929- 32شود و مشتريان خيالشان از اين بابت راحت مي باشد و به مسئله بحران 

  نيز كمتر صدمه ديده است. 2008شد و در اين بحران اكتبر 
  

  HSBCبه گروه  MIDLANDپيوستن 
بانك  1987درصد سهام اين شركت نزديك مي باشد. در سال  9/14بانكداران چيني و هنگ كنگي 

MID LAND  تمام دارايي هاي اين 1992ارتباط بسيار تنگاتنگ را با اين بانك شروع نمود. در ،
  را به دست آورد و اين بزرگترين حادثه بانكي در تاريخ انگلستان مي باشد. شركت

شروع به فعاليت نمود (به عنوان بخشي از گروه  1999در سال  HSBC BANKاين مجموعه با نام 
HSBC(  

  
  بانكداري در بريتانيا

انگليس و ايرلند شعبه در انگلستان و ونيز مي باشد با تعداد كمتري شعبه در  1500اين بانك داراي 
شمالي كه بانك هاي محلي اكثريت دارند و داراي ايستگاه راديو، مركز تبليغات در نيويورك و بركشاي 

كنند.  FINANCEاين بانك سهام خود را به معرض فروش نهاد و بسياري از  2005مي باشد. در سال 
ش ديگر نيز در معرض گذاشتند. با )، يك فرو2006قيمت هاي باالتر، پايين تر پيشنهاد نمودند (تا سال 

پوند به كليه خريداران  2يك فروش سبز را اعالم نمود.  SHBC، 2007تخفيف در ژانويه  ددرص 50
هن ربزرگترين اردوي  2008پروژه ها براي فروش هر توليدي كه به وسيله مشتريان انجام شود در سال 

ن ضد رباء اسالم، سعي در عمليات بانكي اسالمي خود را برگزار نمود. اين بانك نيز با توجه به قواني
  داشته است.

پوند مي پردازند، در  599درصد مشتريان قيمتي كمتر از  53در خصوص رهن بانك تصور مي نمود كه 
درصد رهن كنندگان به  28پوند مي پردازند سرانجام  599درصد مبلغي پايين تر از  72حالي كه 

  پوند مي رسد.  1000



HSBC  درMORRISONS 

، كارت اعتباري انتشار داده است و خدمات ديگر از اين MORRISONSاين بانك در فروشگاه هاي 
  .ارائه مي دهد قبيل جهت مشتريان اين بانك

  
FIRST DIRECT 

داير نموده كه در تمام سال چه در شب و  MIDLAND BANKاين بانك امكانات تلفن بانك را در 
سال اخير  15ساعت فعال مي باشد و براي يك ميليون مشتري در  24روز،  365چه روز يعني در 

  مرغوبترين فعاليت را دارد.
  

HSBC RAIL  
) مي باشد كه در سيستم NET WORK RAIL SYSTEMيكي از زير مجموعه هاي اين بانك در (

  ثلث اين صنعت را در اختيار دارد. و قطار انگليس نيز فعاليت دارد
  

HFC BANK 
HOUSE HOLD INT, L  بانك)HFC به عنوان شركت اعتبار دهنده به مشتريان، يكي از (

پيوست. اين بانك از دو  RBSبه گروه  2003بزرگترين ها در نوع خود در انگليس مي باشد كه در سال 
طريق به اعتبارات جزئي، از طريق شعبات و يا به طور مستقيم عمل مي كند از شعبات مهم اين بانك، 

BENEFICIAL FINANCE  شعبه)،  160مي باشد (باTHE GM CARD, MARBELS 
  ميليون نفر مشتري دارد. 5/3امروزه اين بانك 

  
  فعاليت هاي اروپايي

  اين بانك در اروپا نيز فعاليت زياد دارد.
بعضي از بانك هاي اروپا اقدامات خود را از طريق اين بانك انجام مي گردد كه خود نوعي پروسه در پي 

 HSBC BANK MALTA PLCو S.A GSBC TRINKA USبانك ها مي باشد و ادغام نمودن 
در اروپا توسط  HSBC PRIVATE BANKو  HSBC BANK INTLو  HSBC TURKEY و

HSBC BANK PLC.  
  

  بانك چك
اين گروه بانكي فعاليت گسترده اند، در اروپاي شرقي و مركزي با جمهوري چك و با خدمات خصوصي 

  انجام مي دهد.
  



  ساير
 CREDIT COMMERCIAL DEشعبه با بدست آوردن  800ن بانك در فرانسه، داراي اي

FRANCE .انجام داده است  
تاسيس شد و بعنوان  1785در سال  HSBC TRINKAUS& BURKHARDT AGدر آلمان 

  اقدامات مالي فعاليت دارد.در بانك سرمايه گذاري و 
  

  ايرلند
خدمات بورس و فعاليت هاي تجاري فعال مي باشد و اين گروه تعدادي شركت بيمه، سرمايه گذاري، 

  بوده است. 2006ميليارد دالر در سال  20ميزان آن در حدود 
  

  در مالتا
HBSC BANK MALTA PLC اين بانك از گروه ،HSBC  با نام سابقMID- MED BANK 

  دومين رتبه را در سيستم بانكي مالتا دارد.
  

  سوئيس
 HSBC GUYERZELLER BANK AG, HSBC PRIVATE BANK (SWISS)بانك هاي 

  منطقه فعاليت تجاري و خصوصي دارند  74از زير مجموعه هاي اين بانك در سوئيس فعاليت دارند و در 
  

  تركيه
HSBC BANK A.S  فعاليت خود را با  1990يكي از پنج بزرگ بانك در تركيه مي باشد كه در سال

  شعبه آغاز نمود. 190
  



  ROTHSCHILDبانك 
يكي از بانك هايي است كه توسط خانواده اي يهودي (اشكنازي) به همين  ROTHSCHILD بانك

ل ايتاليا، كي فاميلي مي باشد كه شعباتي در ناپنام جهت بانكداري در اروپا تاسيس شده و يك گروه بان
در  L.F ROTTCHSCHILDانگلستان، اطريش و فرانسه دارد. و از بانك هاي معروف آن بانك 

، ددر لندن مي باشد و شعبات آن در جزاير راشيل N.M.ROTHSCHILD & SONSو آمريكا 
  بخش هاي ميالني و فرانسه مي باشد.

  



  بانك ملي سوئيس
SWISS NATIONAL BANK (SNB) 

فرانك سوئيس را به عهده دارد.  و بانك ملي سوئيس وظيفه اداره سيستم پولي و انتشار اوراق بهادار
SNB ص مي باشد.داراي مقررات مخصو  

 ,CANTONAL BANKدرصد سهام اين بانك متعلق به موسسات دولتي به نام هاي  55

CANTONS  مي باشد، باقيمانده سهام در بازار سهام مي باشد كه مربوط به موسسات و اشخاص
مديريت مي كند،  SNBحقيقي مي باشد. كنفدراسيون سوئيس هيچ سهامي متعلق به خود را ندارد. 

كه داراي ارزشي به ميزان  2008تن در سال  1145سوئيس را كه ميزان آن بالغ بر  زانلو ذخاير طالي
ميليارد فرانك سوئيس مي باشد و مركز نگهداري آن در يك مركز بزرگ در ميدان فدرال در  5/30

شمال ساختمان پارلمان فدرال در شهر برن مي باشد. و مركز واقعي آن به شكل محرمانه اداره مي شد 
  اعالم شد. 2008در سال  DER BUNDه توسط روزنامه شهر برن به نام ك

مجوز عكسبرداري را از  KEYS TONيك نفر يك عكاس از شركت  2001گفته مي شود كه در سال 
SNB  گرفته است و مشخص شده است كه اين مخزن طال نيمي از ساختمان ميدان فدرال را گرفته

  ه آر مي باشد.متري از رودخان 12است و داراي عمق 
  

  بانك داري در سوئيس
بانك داري در سوئيس داراي خصوصياتي مانند استحكام، خصوصي گرائي و حفاظت اطالعاتي در 

  مقادير آن مي باشد.و خصوص ميزان دارايي 
روشهاي مرسوم، مخفي سازي در بانك ها، كه برمي گردد به قرون ميانه، اولين خصوصيت است كه به 

 FBC )FEDERALبه وجود آمد. تمام بانك هايي كه توسط  1934سال عنوان قانون در 

BANKING COMMISION صنايع  2008اكتبر  11) ملزم به قانون محرمانه سازي مي باشد. در
را دارد. در حالي كه  1به  29بانكداري در سوئيس داراي نرخ (اهرمي) ثروت خالص/ دارايي خالص رابطه 

% دارايي ملي كشور سوئيس مي 1273% درآمد ناخالص و يا 265ت با بدهي هاي كوتاه مدت مساوي اس
  باشد.

  
  مرور كلي

باالتر از  GDPسوئيس يك ملت پيشرفته از لحاظ توسعه اقتصادي است و داراي درآمد ناخالص ملي 
ثبت شد. در مقايسه  CHFخيلي از كشورهاي پيشرفته اروپايي مي باشد. مضافا ارزش فرانك سوئيس 

% درآمد ملي 14، فعاليت بخش مالي حدود 2003رزهاي مهم ديگر جهان مي باشد. در سال با ساير ا
هزار نفر آن در بخش بانكي  110نفر (كه  180000سوئيس را شامل مي شد و داراي اشتغال به ظرفيت 

  درصد نيروي كاري سوئيس مي باشد. 6/5 مبينمي باشد). كه اين 



ي ملي بوده كه توسط ملل جهان مورد قبول واقع شده است. كشور سوئيس غير متعهد و داراي بيطرف
بخصوص در بخش مسائل بانكي كه به شدت توسعه يافته است. در جنگ جهاني دوم اين كشور اعالم 
بيطرفي نمود و عضو اتحاديه اروپا نمي باشد و جزء هيچ اتحاديه اقتصادي ديگر نيز در اروپا و جهان نمي 

  ضو سازمان ملل متحد نيز نمي باشد.ع 2002باشد و حتي از سال 
اخيرا حسب يك برآورد يك سوم سرمايه هاي خارجي كشورها در سوئيس نگهداري مي شود كه به آن 

OFFSHORE FUNDS  جمع معادالت بالغ بر  2001(سرمايه فالت قاره) و مي گويند كه در سال
تر از سرمايه موجود در بازار استفاده ميليارد دالر كم 400تريليارد دالر بوده است. در همين سال  6/2

  نموده كه حسب مقررات در بانك هاي سوئيس مي باشد.
تريليون فرانك سوئيس (يا  7/6اين نمايانگر افزايش سرمايه در بانك هاي سوئيس تا  2007در سال 

  تريليارد دالر مي باشد). 712/5
 THE BANK OFگذاري شد.  در شهر باسل سوئيس سيستم بانكي اين كشور پايه 1930در سال 

INTERNTIONAL SETTLEMENT  به عنوان يك موسسه براي ايجاد تسهيالت در بين بانك
هاي ملل عالم به وجود آمد (مركز شهر باسل). اين انتخاب به دليل بيطرفي كشور سوئيس در منازعات 

وص سياستمداران مي بين المللي مي باشد و روش اين كشور،نگهداري پول افراد ثروتمند جهان و بخص
باشند كه احتمال اخراجشان از كشور خود به دليل انقالب ها، كودتاها، تغيير سياست هاي آن كشور 

ميليارد فرانك سوئيس سرمايه بوده است  870مي باشد. كشورهاي خارجي فعال در سوئيس حدود 
)2006.(  

  
  قوانين و مقررات

ولت سوئيسي در سازمان مالي بانكي اعالم نمود كه كميسيون بانكداري فدرال كه يك آژانس مستقل د
بانك ها با يكديگر همكاري داشته و هماهنگ باشد تا بتوانيد امنيت سرمايه گذاري را ايجاد و به توسعه 

 SWISSسرمايه هاي خارجي ها اقدام نمايند و اين مقررات از چند مقوله تشكيل شده است. اداره 

BANKING OMBUDS MAN  تاسيس گرديد و مسئول تاسيسات بانكي گرديد،  1993در سال
(موسسه بانكداران سوئيس) ايجاد شد. و اين  SWISS BANKER ASSOCIATIONكه توسط 

مجاني بود، و شامل خدمات واسطگي براي افرادي كه به دنبال حل  OM BUDSMANSخدمات 
انك ها مي شوند) رسيدگي شكايت را در هر سال (عليه ب 1500مشكالت مالي بانكي مي باشد و حدود 

  مي كند.



  شرايط
   1934مقررات بانكي 

د كه در آن قانون، محرمانه بودن اطالعات را گذراند كه ريشه اين ذرانرا گ 1934پارلمان سوئيس قانون 
مسائل مربوط مي شد به تحقيقاتي كه در جنگ جهاني دوم نازي ها عليه سرمايه گذاران يهودي در 

  به آن اضافه كرد. 47ردند است و لذا ماده قانوني (ط) بانك هاي سوئيس مي ك
  

  پرداخت هاي الكترونيكي
بانك هاي سوئيس ماننده اداره هاي پست آن بي استفاده از سيستم الكترونيكي پرداخت ها را انجام مي 

و اين سيستم توسط بانك ملي سوئيس  SIC (SWISS INTER BANK CLEARINGدهد (
ميليون فعاليت  250حدود  SICاقدامات مشاركتي بين بانكي انجام مي شود.  انجام مي شود و از طريق

  تريليارد فرانك سوئيس بوده است. 41انجام داده است كه داراي حجم  2005بانكي در 
  

  بانك هاي اصلي
بانك رسمي در سوئيس با شرايط امنيتي مناسب وجود داشت كه از دو بانك  408، 2006در سال 

  ي كوچك با چند مشتري مخصوص وجود داشت.بزرگ تا بانك ها
بترتيب بزرگترين بانك هاي سوئيس مي باشد و  CREDIT SWISSو موسسه  UBS AGبانك هاي 

درصد از كل سرمايه بانك هاي سوئيس را داشت كه در سوئيس و كشورهاي جهان داراي  50حدود 
اراي اعمال نظارت بسيار باالتر از شعبه مي باشند. از لحاظ اندازه و پيچيدگي اين دو موسسه مالي د

  طرف كميته بانكي فدرال كشور سوئيس مي باشد.
  

U.B.S (يو.بي.اس)  
 UNION BANK OFبوجود آمد اين دو با ادغام بانك هاي  1998اين بانك در سال 

SWITZERLAND  و بانك 1862(تاسيس شده در (SWISS BANK CORPORATE  تاسيس)
باسل مي باشد و بزرگترين بانك سوئيس مي باشد و  مركز آن در مزارع، به وجود آمد و )1873شده در 

شعبه در اياالت متحده و يكي در لندن، توكيو، هنگ كنگ، و شعبه  4شعبه مركزي در جهان  7داراي 
  قاره جهان مي باشد. 5در 

 100ميليارد دالر به دست آورد و سرمايه در بازار آن به  2/7سودي معادل  UBS 2005در سال 
س در روابط يو / امشاغل مي باشد و داراي شهرت با تلفظ  69569ميليارد دالر بالغ مي شد و داراي 

م جستجو براي يافتن ساده بازار مي باشد. تلفظ مربوط كمك مي كند كه مشخص كند شركت را هنگا
  بانك.تر آن 



CREDIT SWISSE (موسسه اعتباري سوئيس)  
C.s تاسيس گرديد و داراي  1856مي باشد و در سال  كه در زوريخمين بانك سوئيس مي باشد دو

كاركن  40000مي باشند و داراي  2007ميليارد دالر در سال  2/95سرمايه جاري در بازار به ميزان 
مي باشد و بانك خصوصي بوده و همين يك سرمايه گذاري و خدمات مديريت سرمايه اي مي باشد. اين 

 WINTERخريد و همين شركت حجم  1988در سال را  FIRST BOSTON CORPبانك 

THUR  به چنگ آورد كه مضافا به  1997را نيز در سالAXA  فروخته شد. 2006در سال  
  

CENTRAL BANK 
SWISS NATIONAL BANK تاسيس شد  1906ژانويه  16، بانك مركزي سوئيس مي باشد كه در

) و CANTONSورس فروخته شد (در در عمليات تجاري فعال گرديد و سهام آن در ب 1907و در 
CANTONAL BANKS  و سرمايه گذاران فردي: دولت فدرال سهام نگه نمي دارد و گرچه بانك

قانون گذار نمي باشد اما قانون كميته  CNBمركزي سوئيس نظارت دارد بر سيستم سرمايه بانك ها، 
  فدرال را اجرا مي نمايد.

  
  بانك خصوصي و بانكداران خصوصي

اولين شراكت  وصي مربوط مي شود به بانك داري خصوصي در چهارچوب مقررات فردي وبانك خص
عضو داراي  1700به وجود آمد و در ژنو، و در  1700در سال  ST GALLONبانك خصوصي در 

. در MIRABAUD, HOTTINGERشريك شد و فاميل هاي بوجود آورنده بانك عبارتند از: 
نك خصوصي (براي حفاظت) معروف بودند. براي تشخيص بانك سوئيس بانك هاي خصوصي اصطالحا با

  هاي خصوصي از ساير بانك ها اين اصطالح به كار برده مي شود.
  

CANTONAL BANK  
 26بانك از اين نوع تحت نظارت دولت وجود دارد كه توسط يكي از  24حدود  2006در سال 

CANTONS  ها نظارت مي شود. بزرگ بانكCANTONS  سوئيسZURICH CANTON 

BANK  ميليون فرانك سوئيس بود. 810، درآمد خالص معادل 2005مي باشد و در سال 

  
  بانكداري خصوصي

محرمانه بودن بانكداري در سوئيس در خصوص اطالعات و محافظت آن تحت قانون تجاري سوئيس 
را به عنوان  مانند رازداري بين دكترها و بيماران مي باشد و دولت سوئيس حق خصوصي سازي رازداري

اصول اصلي بانك در نظر دارد. زماني كه محرمانه بودن در بانك هاي سوئيس شاخص اصلي مراودات 



شد و البته حسابها در يك مركز تحت  يبانك داري مي باشد و تحت عنوان يك شخص در نظر گرفته م
  عنوان حساب افراد براي مواقع تحقيقات در امور جنايي شناسايي مي شوند.

  
  ياتمال

قوانين سوئيس بين طفره روي در ماليات و تقلب در ماليات قائل مي باشد. قوانين بين المللي فقط براي 
تقلب در ماليات نظارت دارد. در مقررات حنحه محرمانه سازي بانكي كه ممكن است به دادگاه براي 

  رسيدگي مالياتي ارجاع گردد و بخصوص تقلب مالياتي.
  

  اتحاديه اروپا
سوئيس در چند مورد از طرف موسسات بين المللي براي تغيير در خصوص بانكداري محرمانه  فشار بر

سوئيس وجود داشته است. اتحاديه اروپا كه از لحاظ جغرافيايي كشور سوئيس را در ميان خود دارند از 
د و پول اين لحاظ از سوئيس شكايت دارند كه افراد كشور از پرداخت ماليات در كشور خود فرار مي كنن

  هاي خود را بدون وجود اطالعات به بانك هاي سوئيس مي دهد.
اتحاديه اروپا يك سيستم هماهنگ مالياتي در بين اعضاء خود دارد، گرچه بسياري از افراد رسمي 
بانكداري سوئيس (و بر اساس بعضي از آرا و عمريات) در مقابل چنين تغييراتي مقاومت مي نمايند. از 

ون كشور سوئيس نگهداري مي كند ماليات نگهداري پول را و محاسبه مي كند تمام تا كن 2005سال 
  سودهايي كه توسط حسابهاي پس انداز براي ساكنين اتحاديه اروپا اعمال مي نمايد.

يك بخشودگي مالياتي اعمال نمود كه ماليات و جرائم آن را بخشيد و لذا  2002و  2001در سال هاي 
نيز چنين بخشودگي مالياتي توسط دولت آلمان  2003ه ايتاليا بازگشت. در سال ميليارد يورو ب 35-30

  اعمال گرديد. 
  

  اياالت متحده
از يك سري اطالعات جديد تحت عنوان فرار مالياتي  2003خزانه داري اياالت متحده آمريكا در سال 

توافق ها به تسهيالت جديد نيز وجود داشت) در اين  سوئيس بسته شد (كه البته به نحوي قبالً -آمريكا
و موثرتر براي اطالعات مالياتي توسط (خدمات درآمد داخلي) براي يافتن اطالعت در خصوص معامالت 

  مالياتي بوجود آمد.
حسابهاي بانك هاي سوئيس نمي توانند حساب باز كنند بدون داشتن مدارك كافي كه نمايانگر تعهدات 

  مالي براي كشور خود باشند.
  



  ييپول شو
محاسبات زيادي وجود دارد كه بتوان اطالعات و ميزان پول شويي ها را به دست آورد. قانون ضد پول 
  شويي به عنوان عامل چهارم حسابداران شناسايي و گزارش عملكرد مخصوص پول شويي را اعمال نمود.

ر جهت فعاليت معموال پولهايي كه در هر كشور از طريق راه هاي غير قانوني بدست مي آيد و سپس د
  هاي اقتصادي بكار گرفته مي شود پول شويي ناميده مي شود.

پول هايي كه افراد معتقدند هر كشور جهت روز مبادا به بانك هاي سوئيس ارسال مي دارند تا از 
قضايي از كشور متبوعه خود و يا پس از فرار و يا كودتا و يا اتفاقات ديگر در تعقيب  پرداخت ماليات و يا

باشند، حالت پول شويي دارد دليلي ندارد كه يك فرد محترم در كشور ديگر پول مملكت خويش را  امان
  ارسال دارد و حتي اگر سود زيادي داشته باشد. 

در كشورهاي جهان سوم، معموال افراد پول هاي خود را روانه كشور سوئيس مي نمايند تا كسي نتواند 
  آن ها را تضعيف كند.

ايتاليا كه داراي درآمدهاي غير قانوني در آمريكا و ايتاليا و ... مي باشد در جنگ جهاني سازمان مافيا در 
دوم، اعضاء حزب نازي كه اموال يهود را طبق گزارشات يهوديان را در كشورهاي اروپايي، ... مصادره مي 

يا  كردند و به بانك هاي سوئيس ارسال مي داشتند، كشورهاي ايدئولوژيك كه افراد مخالف و
سردمداران آن پولهاي خود را نزد بانك هاي سوئيس ارسال مي داشتند و مي دارند. هنر پيشگامي كه 
جهت پرهيز از ماليات و مشخص نبودن اموالشان در مملكت خويش پول هايشان را به بانك هاي 

بي و سوئيس ارسال مي دارند، قاچاقچيان، افراد فراري در حكومت هاي تعويضي و كودتايي و انقال
افرادي كه از كشورهاي خود پول هايي را از اشخاص به صورت باج يا معامالت متفرقه دريافت مي كند 

  و به بانك هاي سوئيس مي سپارند، ......
افراد فوق الذكر مجموعه پول هاي فوق العاده كالن را در بانك هاي سوئيس گذاشته اند و در مواقع 

  ه، مواد مخدر و يا معامالت ظاهرا قانوني مي پردازند.معيني نسبت به معامالت قاچاق اسلح
در هر صورت اطالعات مربوط به ميزان و حجم پول، راه هاي ورودي، مشخص بودن نام دارندگان 

، از مسائلي است كه كشور سوئيس در رابطه با ساير كشورها درگير مي باشد. OPENحساب به صورت 
در خصوص افراد متبوعه خويش داشته باشند و در بعضي  بعضي اوقات كشورها مي خواهند اطالعاتي

مواقع ديگر همين اشخاص دلشان مي خواهد كه اطالعاتي از بانك هاي خويش در مورد خودشان به 
سابق مي  KGBسرويس و  CIA،Iارائه گردد. گاهي سازمانهاي اطالعاتي مانند،  OPENصورت 

نند به همين نحو مافياها در كشورهاي مختلف كه خواهند اطالعاتي را از صاحب هاي حساب دريافت ك
در بانك هاي اين  SECRACYمسئله بي طرف در سوئيس منجر به سيستم عدم ارائه اطالعات و 

  كشور شده است. 
  قانون ضد پول شويي در اياالت متحده آمريكا به تصويب نمايندگان رسيد.



MONEY LAUDERING ACTان سيا ارائه شده كه در آن ، در هر صورت اطالعاتي توسط، سازم
وجود پول هاي گروه القاعده و تروريست هاي عراقي و ساير كشورهاي جهان در بانك هاي سوئيس به 

  اثبات رسيده است.
  

  درجات خصوصي بودن اطالعات
در بانك هاي سوئيس طبعا از لحاظ محرمانه بودن اطالعات در مقامات بانكي در رده هاي مختلف 

جود دارد، اما در روند تحقيقات و اطالعات از لحاظ قانوني تفاوتي وجود ندارد و اين (پرسنل بانكي) و
باعث وجود مشكالتي شده است منجمله وراث يك شخص كه اطالعات صحيحي از حساب بانكي والدين 
خود ندارند جهت اخذ وجوهات مراجعه مي نمايند و بانك از دادن وجه به آنان خودداري مي كند، در 

 HOLOCASTم و مسئله نازيها و يهوديها پس از جنگ دوم مشكالتي وجود داشت و مسئله جنگ د
  يك معضل در روابط پيش آورد.

مسئله سپرده هاي جنايتكاران جنگي در بالكان و شوروي سابق نيز به صورت يك مسئله حاد براي 
عامل ديگر در روابط جدا بانكداران سوئيس در آمده و طرفداران حقوق بشتر نيز مسئله ساز شده است. 

اخالق و اقتصاد و حفظ اسرار است كه بانكداران كشور سوئيس را تا حد يك عامل بزرگ جنايتكاران 
  نمودار مي سازد. 

در جريان بعد از جنگ دوم جهاني يكي از اعضاء بانك ها اطالعاتي را در خصوص اموال جنايتكاران 
رائه جوايز و كار به وي شدند و متقاضيا وي (كريستوفر آلمان انتشار داد كه مورد تشويق بهبود و ا

MEILI  حافظ امنيتي بانكUNITED BANK OF SWITZERLAND مورد سوء قصد قرار (
  درصد پول هاي موجود در بانكهاي سويس پولهاي حرام مي باشد. 90 گرفت.

  
  رقباي سوئيس

بيشتر نسبت به بانك هاي سوئيس مي كشورهاي سنگاپور و پاناما در صدد ايجاد بانك هايي با جذابيت 
باشند تا سرمايه هاي فراري و ناصحيح را در خود حفاظت كند و مسئله محرمانه بودن و حفاظت اموال 
مشتريان بانكي خود را با قوانين جزايي (مانند زندان) و حقوقي (مانند جريمه) اجراء مي نمايند و ناگفته 

  س در اين كشور (سنگاپور) قرار دارد.نماند، كه يكي از مراكز بانك هاي سوئي
بانك هاي پاناما نيز نگهدارنده اموال آمريكائيان شده است و از اطالعات اموال آنان بصورت محرمانه و 

  حفاظتي عمل مي نمايد.
  



CANTONAL BANK بانك كانتونال  
به فرانسه  Kantonal Bankكانتونال بانكها، بانك تجارتي دولتي سويس مي باشند كه به آلماني 

Banque Cantonale  و به ايتالياييBanca Cantonale  ناميده مي شوند كه در بخش هاي
  مختلف از اموال مردم حفاظت مي كنند.

 Associatoon of Swissشدن ميباشند، و اين بانكها توسط  ياخيراً اين نوع بانكها در حال شخص

Cantonal Bank  بانك ناحيه اي كانتونال وجود  24حدود و در شهر باسل سازمان داده مي شود
كه   Solothurnفروخته شده است) و نيز  UBSكه به  Appenzell Ausser Thodenدارد (بحر 

  مشخص گرديد. 1995در سال 
 Zurcher Kantonal Bankاين بانكها داراي عالمت مشخصه بوده و مثالً به رنگ آبي روشن در 

(ZK) 4عدد از آنها جزء  2انك بانكهاي كوچك خصوصي نمي باشد و مي باشد و برخالف ظاهر، اين ب 
  بانك بزرگ سوئيس مي باشند.

(Z.K , BANQUE CANTONOLE VAUDOIS (BCV) CREPI + SWISS , UBS  
  بعد از بانكهاي

  در درجات بعدي: هاي سويس CANTONALBANKليست 
Aargaunische kantonalbank AKB 
Appenzeller Kantonalbank APPKB 
Banca Dello Stato Del Cantonal Ticino (Banca Statos) 
Bekb/Bcbc (Banque Cantona dol Berne) 
Banque Cantonal De Fri Bourg (FKB) 
Banque Cantonal De Geneve (Bcge) 
Banque Cantonal Jura (Bcju) 
Banque Cantonal Valais (Bwkb) 
Banque Cantonal Neuchatelose (Bcn) 
Banque Cantonal Vaudorse (Bcv) 

ميباشد كه خالصتاً  Cantonal Bankيا   Cantonو يك سري ديگر از اين بانكها كه به صورت 
  عبارتند از:

LUKB, GKB, GLKB, BKB  
SHKB, SGKN, OWKB, NWKB 
ZUGERKB, KURKB, TKB, SZKB, ZKB  



  مسائل بانكها
تغييرنامه، ادغام، صدور مجوزها، اختيارات، چاپ بانكهاي كشورهاي سرمايه داري از لحاظ مديريت، 

اوراق بهادار، چك، سفته، نرخ بهره، ميزان سرمايه، ميزان سرمايه حفاظتي در بانكهاي مركزي و بافدرال، 
ميزان اعتبار اعطائي به شركتها، افراد حقيقي و حقوقي، تعيين بازپرداخت (همه خسارات بيمه رد بيمه 

م سرمايه، حجم اعتبارات اختصاصي در بخش هاي مختلف صنعتي، كشاورزي، هاي بانكي) تغيير در حج
دام، ساختمان، شركتهاي بيمه، شركتهاي خدماتي شركتهاي دولتي، مشاركت در طرحي عمراني و 
خدماتي، خريد كارخانه وابسته، خريد، خدمات جهت اداره بانك، ارتباط با دولت، بانك مركزي، مجالس 

راهاي محلي، تورات حاكم بر بانكها در خصوص مسائل ملي، بين المللي در موارد قانونگزاري و سنا شو
انتقال سهام، خريد و فروش بانك، دادن اعتبار، مسائل سياسي، مسائل جاسوسي اقتصادي، ورود به 
بازارهاي خارجي خريد خدمت مالي، شركت مالي در كارخانجات بين المللي در ساخت، مونتاژ، دادن 

ائل مربوط به تورم مالي در كشور متبوعه در مسائل بحرانهاي كاذب، واقعي و بحرانهاي بزرگ اعتبار، مس
جهاني، مسائل مربوط به تحوالت سوخت، نفت، گاز، نيروي هسته اي با انتشار گازهاي سمي، دي 

ته اكسيد كربن، گازهاي نيتروژني، انتشار راديواكتيو و نست هاي خطرناك در تاسيسات راديواكتيو هس
اي، تشكلي هيأت مديره، تعيين مدير عامل، اخذ مجوزهاي دولتي و موافقت هاي اصولي جهت تاسيس، 
ادغام، تاسيس شعبات، نحوه ارتباط با خزانه داري و وزارت دارائي، حفاظت پول در هنگام انتقال از 

نحوه مبادله چك، خزانه داري به بانك يا بانك به بانك هاي مركزي و شعبات اصلي و بانك هاي ديگر، 
، روابط مديريتي و تشكيالت تشكيل صورتحساب هاي مستقل، تلفيقي ATMمبادالت كار و بانكهاي 

بين بانك اصلي و بانكهاي فرعي و كارخانجات و بيمه هاي وابسته، مسائل رهن، مسائل كارگشائي براي 
كي، اتحاديه هاي كارگري مشتريان، انحالل، نقدينگي، مسائل مربوط به نظارت در حقوق پرسنلي بان

مسائل مربوط به انقباض و انبساط پول و رابطه و معادالت مربوط به تقابل سياستهاي پولي بانك مركزي 
و سياستهاي مالي سازمان هاي شبيه برنامه و بودجه با كشورهاي كمونيست، سوسياليست، كشورهاي 

هاي كوهستاني فاقد صنعت، داراي طبيعت كشاورزي، دامي، كشورهاي مونتاژگر صنعت، كشور
، بانكداري اسالمي، با يكديگر تفاوت "حرمت و پا"كشورهاي داراي ايدئولوژي حاكم بر دولت و بانكها، و 

دارند. اين تفاوتها هم پايه ايدئولوژيك دارد، و هم پايه هاي تاريخي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي كه با 
اعتبار، تبديل ارزها، اوراق بهادار عميقاً مسائلي از توجه به گردش پول ها در اجتماع لحاظ حفاظت، 

قبيل حرمت نزول، و مسائل قرض الحسنه و كاربردهاي اقتصادي، اجتماعي آن متفاوت و متغير مي 
  باشند و داراي موانع ملي، بين المللي مي باشد.

متيازات دولتي، روابط امتيازات بانكها و بلحاظ نام، حجم نقدينگي، حجم اعتبارات، تبليغات رسانه اي، ا
با شركتهاي تعاوني /تضامني، شركتهاي عام و خواص، نرخ بهره مركب و معناي اقتصادي و ممنوعيت 

  هاي مذهبي آن همگي از عوامل مي باشند تا بانكها را از يكديگر تفكيك و ارزيابي كند.



  بانكها، ها)، چك هاي تكنولوژيهاي اعتباري، سرعت، چكهاي شبيه سيبا (قابل انتقال در كليه بانك
چك هاي رمزدار، حسابهاي مدت دار و متوسط مدت و قرض الحسنه، سيستم هاي كامپيوتري نرخ 
نيادل ارزهاي بين المللي، رابطه، صندوق بين المللي پول، درخواست تعامل در ارزش براي پول در تقابل 

در نگهداري و شراكت، تعداد با سير ارزها، روابط با صندوق تعاون، صندوق ارزي مرزهاي ذخيره 
  ساختمانهاي مالكيتي، استيجاري، تحت سلطه و نوع سلطه در خارج از كشورها،



UBS 
  نوع بانك: عمومي

 SWX: UBSNبورس: 

TYO: 8657             
NYSE: UBS          

 تاسيس: با ادغام بانك هاي 

1) UNION BANK OF SWITZERLAND. 
2) SWISS BANK CORP. 

  ذوريخ سويسمركز: باسل و 
 S. MARCHIONNEرئيس و  P. KURERافراد كليدي: 

  ت: مالينعص
  توليدات: خدمات مالي 

  ميليارد دالر) 3,838( 2008ميليارد فرانك سوئيس  3,952درآمد ناخالص: 
  دالر) اردميلي 03/112( 2008ميليارد فرانك سوئيس  35/115درآمد خالص: 

  نفر 81,577كاركنان: 
  WWW.UBS.COM: WEB  

اين موسسه بانكي يكي از گسترده ترين موسسات خدمات مالي در جهان با مركزيت در باسل و زوريخ و 
يكي از بزرگترين بانك هاي خصوصي مي باشد و مديران آن بر بيشترين پولهاي خصوصي مردم جهان 

م بانكي اروپا دارد. چه مربوط به بازار سرمايه گذاري مديريت مي نمايند و دومين رده بندي را در سيست
و داراي يك مركز در نيويورك سيتي مركز مانهاتان مي  USحضور فعال در  UBSو سودآوري و ... 

(بانك خصوصي ثروت) در استالفور  WEEHAWKEN, N. JERSYباشد (بانك سرمايه گذاري) و 
  (بازار سرمايه) مي باشد. ناتيكت ايالت كا

UBS  كشور جهان مي باشد.  50داراي عمليات خرده امور بانكي در آمريكا و درUBS  خالصه
UNION BANK OF SWITZERLAND .مي باشد  

 S.B. CORPبا  1998بايد به عنوان يك بانك نماينده و خالصه عمليات در سال  UBSبه هر صورت 
  تجميع شد.

ري و مديريت بانكي مي باشد. مضافا به ، شامل بانك عمليات خصوصي، بانك سرمايه گذاUBSگروه 
اينكه يكي از مهم ترين فراهم كننده كارهاي جزئي بانكي و خدمات تجاري بانك داري در سوئيس مي 

تريليارد فرانك سوئيس مي باشد. ارزش ميزان سهام آن  265/3باشد. به طور كلي دارايي اين بانك 
ميليارد فرانك  203/151گذاري آن در بازار  ميليارد فرانك سوئيس بوده و حجم سرمايه 850/47

  مي باشد. 2007سوئيس در سال 



 كه معادل با موسسه سهامدار و يا  AKIENGELELL SCHAFTبه معني  AGپوند 

)SHARE HOLDER- BASED CORP .در آمريكا) مي باشد  
  مي باشد. C.Sدرگير با مردم مشابه در  UBSاز بعضي جهات 

ي سوئيسي داراي عمليات هم سان خرده كاري بانكي مي باشد كه اقدامات هر دوي اين موسسات تجار
  مشابه به هم مي گردد.

و كارگزاري سهام،  STOCK BROKEهر دوي اين بانك ها در فعاليت هاي سرمايه گذار و داراي 
ول بعد از داشتن ضرر و زيان سيار، مجدد به مراجع به دولت سنگاپور براي پ 2007نقش دارند. در سال 

  ، بانك سرمايه گذاري دولت سنگاپور مي باشد.UBSتازه مي باشد. سهامداران 
  تمايل به دادن جايزه افتادند.  UBSپس از چنين ضرر و زياني، مديران  2008در نوامبر 

  
  تاريخچه
مي باشد و اينكه اولين شعبه آن ناحيه اي در  1747تاسيس در  SWISS BANKبه  UBSتاريخچه 

 مي باشد. VAL POSCHIAVORسوئيس به نام 

  .19ان اصلي فعاليت شركت برمي گردد به آن زمان كه مربوط به دومين نيمه قرن دمي 3به هر صورت 
PAINE WEBBER,UNION BANK OF SWISS ساخته شدند.1860-70درسالهايUBS 

در  SWISS BANK CORP, UNION BANK OF SWITZERLANDمدرن درمجله ادغام 
تبديل  UNITED BANK OF SWITZERLANDرچه نام آن متعاقبا به بوجود آمد، گ 1998

 UNITEDناميدند كه تفاوت با بانك زير مجموعه  UBSشد. و مسئولين به طور خالصه آن را 

BANK LIMITED SWISS .داشته باشد  
SBC  به عنوان يك بانك قاره اي سرمايه گذاري تجاري از طريق تحصيل بانكيDILLON REED 

كه با  1998در لندن باشد. اولين رئيس بانك مجبور شد در اكتبر  S.GWARBURGو  در نيويورك
 UNIONروبرو شود كه بر روي  LONG TERM CAPITAL MANAGEMENTبحران 

BANK .سوئيس اثر گذار بود  
براي اينكه تبديل  PAINE WEBBER GROUP INCبه دست آوردند  UBS 2000در سال 

سوئيس براي مشتريان  خصوصي كه ميزان آن با محاسبه شعبات  شود به بزرگترين مديريت ثروت
  تريليارد فرانك سوئيس مي شود. 268/3آمريكا بالغ بر 

 UBSبه عنوان يك اداره بزرگ تغيير دادند.  UBSبانك به  UBSتمام گروه  2003ژوئن  9در 

PAINE WEBBER, UBS WARBURG, UBS ASSET MANAGEMENT  وساير اداراتي
ميليارد دالر ضرر براي  1به پذيره نويسي  UBSگفته مي شد. در نتيجه  UBSدگي به آن ها كه به سا

 UBSداد و ديگر شركتي از اين نام  ختصاصا PAINE WEBBER BRANDبازنشست كردن 



به منظور (مي باشد.  SBCكليد مي باشد كه روي  3و عالمت تجاري آن  3Mمشتق نشد. مانند 
  )ودن.نمايش ايمني و محرمانه ب

UBS  كشور شعبه دارد و بر اساس وب سايت  50اكنون در تمام فعاليت هاي جهاني شركت دارد و در
UBS 31933شاغل دائم در سوئيس و  27315) و داراي 2007شاغل دارد (سال  81557، بانك داري 

ر آسيا و شاغل د 8954شاغل دائم در اروپا و خاورميانه و آفريقا و  13355شاغل دائم در آمريكا و 
  ) دارد.APACاستراليا (

  
  مديريت

هيئت مديره اين موسسه نهايتا مسئوليت براي تعيين استراتژي و مديريت شركت را دارند و براي 
  دارند و تالش مي كند و اعضاء آن عبارتند از: عينگماردن اعضا و مديران مسئوليت م

 UBS PETER KURER 
 SERGIO MARCHIONNE, TURIN AND FIAT GROUP 

AUTOMOBILE, CEO FIAT S.P.A  روساي مستقل و معاون رئيس  

 ERNESTO BER TARELLI 
 GROUP HUMAN RESOURCES DIRECTOR, BP, PLC, SALLY BOT 
 RAINER- MARC FREY HORIZON21 موسس و رئيس 
 SWISS LIFE HOLDING BRUNO GRRIG رئيس 
 GABRIELLE KAUFMAN-KOHLER LEVY KAUF MAN- KOHLER عضو 
 HELMUT PANKER 
 WILLIAN G.PARETT 
 DAVID SID WELL 
 CFO ROYAL DUTCH SHELL PLC: PETER VOSER 
 JORG WOLLE, DKSH HOLDING رئيس و رئيس هيئت اجرائي موسسه 

  عضو ديگر اجرايي بانك هاي مختلف. 14و 
 PETERبرگزار نگرديد.  2008انتخاباتي در جلسه ساالنه  OSPELرئيس بانك هاي مارسل 

KUPPER  مراتب را اعالم نمود.  2008مشاور اعظم بانك در اين مورد در اوت  
و  C.Sو  USBمقامات قضايي برزيل در خصوص ملتي چند از كارمندان بانك  2008در سال 

CLARIDEN LEU  وAIG تراز كارمندان اين بانك ها را  ليستبه عمل آوردند و  تحقيقاتي
ليات، تقلب مالي، پول شويي، و عمليات بانكي بدون مدارك دستگير نمود و اتهام آن ها، فرار از ما

  مي باشد.
  در يك مقاله در مجله BUSSINESS WEEK  آمده است كه در يك  2007در سال

تحقيقاتي كه به وسيله دادگاه فدرال آمريكا به عمل آمده است منحصر شده است كه چند 



، رشوه هاي HADGE FUNDعملكرد بانكي در خصوص  2تن از كارمندان در خصوص 
مورد ديگر از عمليات خالف در تبادل سهام  12به عمل آمده است و  UBSبه كارمندان 

 ميليون دالر مي باشد. 15به عمل آمده است كه مبلغ آن در حدود 

  2009سال  واسطاشغل حذف خواهد شد ( 5,500اعالم شد،  2008در سال.( 

 UBS راي شركاي آمريكايي خود از طريق اعالم نمود كه ديگر عمليات بانكي خود ب
 واحدهاي غير (مقرري آمريكا) انجام نخواهد داد.

  ميليون ضرر ساالنه بدليل فرار  100سناي آمريكايي شرط كرد كه  2008در جوالي
مي باشد، كه مربوط مي شود به ثروتمندان  UBSماليات پول شويي آخر كه مربوط به 

ميليون دالر دارايي  20ميليون دالر تا  18و  UBSحساب در  19000آمريكايي كه داراي 
 در سوئيس مي باشد.

  جوالي) اداره فدرال و عضو آمريكا يك درخواست داد تا به جهت  22( 2008در سال
 رسيدگي به فرار مالياتي ثروتمندان آمريكايي نمود.

يكايي شهر نشين آمر 20000نيويورك تايمز، گزارش داد كه موارد فرار مالياتي در خصوص 
  وجود داشته است.



BUSINESS UBS   
 &GLOBAL WEALTH MANAGEMENTگروه  4عملكرد ساختاري اين بانك در 

BUSINESS BANKING, INVESTMENT BANK, GLOBAL ASSET 
MANAGEMENT, CORPORATE CENTER .فعاليت مي نمايد  

 
UBS پلي بان  

مي باشد. يك خط آهن  UBS AG ،UBS PD YBAHNيكي از كارهاي غير عادي مديريت توسط 
بر مي گردد. رقباي اين شركت در اين خصوص  1976سوئيس. گروه دارندگان آن ها به سال  يخدر زور

، LLC، مورگان، استانلي، كرويت رويس، بانك آو آمريكا، سكيورين CITIبانك هاي دو بانك، فرتيس، 
  باشند.ويس مي جز كيالرت، مريل ليچ، جي.پي مورگان بگلدن ساچ، در سد

  
  محل كار(گستردگي)

UBS  مي باشد، كه توسط مجله  2006سال در سال  4شركت برجسته دنيا در طول  100يكي از
 STONEWALL DIVERSITYانتخاب گرديد. كه عضو،  WORKING MOTHERآمريكايي 

CHAMPIONS  كه در موارد افراد هم جنس باز و گروه هاي اخالقي فرعي و گروه شبكه زنان مي
 ,THE BEST PLACE TO LAUNCH A CAREN 2008شامل  UBS. باشد

BUSSINESS WEEKS  شركت ليست شده دنيا مي باشد. 119از  96و در رده  
  

  ركوردها
UBS  در كتابGUINESS  به عنوان ركورددار بزرگترين سطح مبادله كننده سهام را ثبت گرديده
  است.

  تفاع بدون ستون مي باشد.فوت ار 40متر مربع داراي  103000مساحت اين بانك 
تريليارد دالر حجم ثروت را در روز  1دالل و كارمند كه حدود  1400زمين فوتبال، و داراي  3اندازه

فوت طول بوده است. گفته مي شود كه يك  410فوت پهنا و  227انجام مي دهند. تقريبا داراي 
  مي توانست به دور آن بچرخد.  747ينگ ئهواپيماي بو

  
  يمسائل مال

ميليارد فرانك سوئيس و  11253سود خالص معادل مربوط به سهامداران معادل  UBS 2006در سال 
  ميليون از عمليات متفرقه گرفت. 4ميليارد فرانك سوئيس از عمليات و حدود  11249داراي 



  ميليارد فرانك سوئيس 11257سود خالص   2006در آخر سال 
  نفر 81577اشتغال   2007در آخر سال 

  ميليارد فرانك سوئيس 4,384ضرر خالص   "  "  
UBS AG  ميليارد فرانك سوئيس (معادل  12انتظار داشت كه يك ضرري معادل  2008در آخر آوريل

 15و كه به دنبال به دست آوردن حجم سرمايه معادل  2008ميليارد دالر) براي بربع اول سال  1/12
ميليارد دالر ضرر بود. در ارزيابي  19ن به دنبال در بحران مالي ره UBSميليارد فرانك سوئيس بودند. 

تغيير پيدا  MOODYSدر  AL  و AAرتبه اين بانك به  STANDARDS& POORSموسسات 
  كرد.

ميليارد دالر فرانك سوئيس (به عنوان سرمايه قرضه  6 ( اعالم نمود جمع آوري UBS، 2008در اكتبر 
يك توافق نامه امضاء  UBSبانك ملي سوئيس و اي) كه به وسيله فدراسيون سوئيس تزريق شود و 

  به موسسات اقتصادي). UBSميليارد دالر پول و سهام را توسط  60نمودند كه انتقال دهند 
ميليون فرانك برآورد شد. در  296نوامبر مربوط به سه ماهي سوم سال و سود سهامداران حدود  4در 

ميليون فرانك  900بود و ماليات برآوري حدود  از اعتبارات سود يميليون سوئيس 2/2اين سه ماهه 
  سوئيس بالغ گرديد.

اطالع داد كه كمتر از يك سوم سود سهام در سال پرداخت خواهد شد و  UBS 2008نوامبر  13در 
درصد سهام در وضعيت اجرايي نگهداري خواهد شد. و ضمنا  75بقيه ذخيره مي شود و اعالم نمود كه 

اضافه اي به كارمندان داده نخواهد شد و فقط حقوق هاي نقدي پرداخت  هيچ گونه پاداش و امتياز
  سال قابل فروش نخواهد بود. 4خواهد شد و بعضي سهام ها تا 

  سيستم اصالحيه اي به وجود خواهد آمد كه كمك مي كند بهبود اين شرايط.
  مسئوليت هاي ورزشي گروه

1. AMERICAS CUP    آمريكا 

2. GOLDEN LEAQUE  سوئيس 

3. GOLDEN LEAGE    (زوريخ) سوئيس 

  منازعات و مباحثات مربوط به بانك در طول چند سال
يكي از كارمندان بانك، به يك سري اطالعات سوخته كه  MEILIآقاي كريستوفر ميلي  1997در سال 

مي بايست مدارك آن ها از بين برده مي شد، دست يافت و اطالعاتي مربوط به سران حزب نازي كه 
داشتند را جمع آوري نموده و به اطالع عموم رساند. اين موضوع كه خالف مقررات در  معامالتي با بانك

سوئيس در خصوص مقررات محرمانه نگهداشتن اطالعات و حفاظت از مشتريان در بانك سوئيس بود 
قرار ودي در آمريكا مورد تشويق يهسازمان هاي  از سوي باعث شد كه وي از كار اخراج شود و سپس

  د.طرف ديگر تهديد ش گيرد و از



، از تمديد اعتبار وام دريافتي شركت سوئيسي كه دچار بحران مالي شده بود UBS 2001در سال 
اشباع نمود و باعث از كار افتادن اين موسسه شد و مسافران دچار اشكاالت شدند و تظاهراتي در جلوي 

  الدن انجام شد. با بن BIN OSRLساختمان سوئيسي معيني بر مراوداتي با شبيه آقاي 
MARCEL OLPEL رئيس هيئت مديره بانك ،UBS (بن اسمل مقايسه با بن الدن) باشد  

 UBS خود را و بازپرداخت رهن خود رانفر كه دارايي  5يانك آو آمريكا عليه  2002در آوريل سال 
  . دون دالر عليه چند نفر اعالم جرم نموميلي 20قانوني نمود و  تعقيباعالم انجام دادند 



  )"بانك اعتباري سوئيس"(بانك كرديت سوئيس     CREDIT SWISSبانك 
  نوع بانك: عمومي 

 NYSE (CS)كد بورس: 

  SWX  
  CSGN 
  1856تاسيس: 
 ALFRED ESCHERموسس: 

 ZURICH, SWITZERLANDمركز بانك: 

  رئيس بانك      BRADY DOUGANافراد كليدي: 
              OSWALD GRUBEL   بقرئيس سا  

  فعاليت: مالي
  توليدات: خدمات مالي

  ميليارد دالر) 2/78ميليارد فرانك سوئيس ( 99/88درآمد: 
  ميليارد دالر) 47/6ميليارد فرانك سوئيس ( 4/7درآمد خالص: 

  تريليارد دالر) 202/1تريليارد فرانك سوئيس ( 368/1دارايي: 
      )2008(  

  نفر 48000تعداد كاركنان: 
 SWISS.COM-WWW.CREDITوب: 

 SKA )SCHWEIZERISCHEتحت  1906اين موسسه در زوريخ سوئيس قرار دارد و در سال 

CREDIT AN STALT) (SWISS CREDIT INFORMATION.تاسيس يافت (  
  عال ف ، خصوصي و مديريت داراييياين موسسه داراي سه بخش، سرمايه گذاري بانكي، بانك دار

مي باشد. خدمات سهام اين شركت تمايل عملكرد در خصوص فناوري اطالعي در خصوص هر سه 
  فعاليت مي باشد.

  اولين شعبه خارجي خود را در شهر نيويورك تاسيس نمود. 1942در سال 
، THE FIRST BOSTON CORP، يك شعبه نيز در بوستون آمريكا در شركت 1988در سال 

سيس أدر خارج ت CREDIT SWISS FIRST BOSTONرمايه گذاري آن بنابراين بخش قسمت س
  گردد.

 SCHWEIZERISLHE VOLKSBANKسسه ؤ، مCREDIT SWISS CORP 1993در سال 
  را خريد.
  ادغام شد. CREDIT SWISS، دو بخش بانكداري جزئي و در 1996درسال 



نيز به ونيز را خريد و DONALDSON, LUFKIN& JENRETTEبانك هاي  2000در سال 
 BANK OF MONTRAL(كه بعدا به  DLJ DRRECTفعاليت ها تجارت الكتريكي شامل 

  فروخته شد) را به دست آورد.
  

  ساختار شركت
  بخش بازسازي شد. 3در  CREDIT SWISS GROUPگروه 

 CREDIT SWISS ASSETبه صورت هاي بانك سرمايه گذاري، بانك خصوصي و 

MANAGEMENT )CSAM و (CREDIT SWISS PRIVATE BANKING 

MANAGEMENT )CSPB كه خود را بازسازي نمود، كه به مجموعه (CREDIT SWISS 
معروف گرديد. اين اقدام بدليل ايجاد سرعت و بهبود كسب منافع و ظرفيتها و ساختار يك مجموعه 

  بانكي مجهز به وجود آمد.
CREIT SWISS به طور خالصه  

 CSIB  CREDIT SWISS FIRST BOSTON گذاري جديد)نام  CREDIT SWISS, 

INVESTMENT BANKING DIVISION) 
 CSCB CREDIT SWISS PRIVATE BANKING  (نامگذاري CREDIT SWISS 

PRIVATE BANKING DIVISION) 
 CE ASSET MANAGEMENT  

خدمات الزم را براي حمايت از سه بخش به عمل مي آورد.  CREDIT SWISSدر تقسيم خدمات، 
  مي باشد. CROو  COOو  CFOناوري اطالعاتي و بخش مشاوره عمومي و كه شامل بخش هاي ف
WITNER HURT  از  2006در سالCREDIT SWISS  مشتق شد و به  2006درAXA  به

  )ميليارد دالر. 8به مبلغ  CREDIT SWISS GROUPكمپاني نيمه مربوط به ( دست آورد.
  

  واحدها
ذيل مي باشد كه با توجه به بحران مالي جهاني در تا كنون به شرح  2004واحدهاي عملياتي در سال 

  بانك هاي آمريكا، تغييرات قابل پيش بيني مي باشد.
CREDIT SWISS, PRIVATE BANK. 
CREDIT SWISS FIRST BOSTON    بانك سرمايه داري 

  تغيير نام داد) CREDIT SWISSبه  2006(در سال 
CREDIT SWISS ASSET MANAGEMENT  دارايي)(خدمات مديريت  



  تاريخچه بانك
  تاريخچه بانك به شرح ذيل مي باشد:

 CREDIT SWISS  تاسيس  1856

  اولين شعبه (باسل)  تاسيس  1905
  اولين شعبه در خارج از نيويورك  تاسيس  1940
 FIRST BOSTON CORPشروع همكاري با   1978

 CS FIRST BOSTONبا  FIRST BOSTON CORPدر  STAKEكنترل   1988

1989  CS HOLDING بخشي از گروه گرديد  
 LEUتحصيل بانك   1990

 SWISS VOLKS BANKتحصيل بانك   1993

  SWISS REاتحاد با   1994
  WINTER HURاتحاد با استراتژيك با گروه   1995
1996  CS HOLDING  تبديل شد بهCREDIT SWISS GROUP  شد وINVESTMENT 

GROUP  تغييرنام بهCSFB )CREDIT SWISS FIRSTBOSTON(  
  ادغام شدند WINTER HURبا گروه   1997
 LUFKIN&JENRETTEتحصيل ،   2000

  )DLJ( DONOLD SON  
 SAUBER PETRONAS TEAMبدست گرفتن تيم   2001

  تبديل شده است) BMW SAUBER FI TEAM(كه اكنون به 
  تبديل ساختار گروه ها به دو گروه تجاري  2002

CREDIT SWISS FINANCIAL SERVICE 
 و 
CREDIT SWISS FIRST BOSTON 

 
  نوع عمليات 3تمركز ساختار گروه بانك به   2004

CREDIT SWISS, CRET SWISS FIRST BOSTON, WINTER HUR 
2006  CREDIT SWISS )C.S تبديل به مدل (ONE BANK 

) به CSFBو بانك جديد اقباس (از  AXAبه  WINTER HURمشتق از 
INVESTNERT BANK  و كارمندانFIRST BOSTON .بازنشسته شدند  

مورد تطبيق قرار گرفته و به دليل بيش از حد نشان  CREDIT SWISSبعضي از كارمندان   2008
  ميليارد دالر. 85/2از  ASSETدادن آمار 



  ادغام و تجمع
مي باشد كه  CREDIT SWISS FIRST BOSTON INCآمريكا، زير مجموعه  CSFBموسسه 

(تكميل  DLJآمريكا باشد كه در اين ادغام با  CSG.CSFBكه زير مجموعه  CS.CSدر مقابل با 
  ).2000در نوامبر  است شده

CSFB, CSFBLLC  واسطه اين مجموعه تبديل به (ازDLJ  بهCSFB.آمريكا شد (  
اقدام نمود و آن را تبديل به  1988در  FIRST BOSTONنسبت به خريد  DLJ ،CSقبل از ادغام 

CS FIRST BOSTON با  نمود و پس از تجميعLUFKIN&JENRETTE, 

DONALDSON )DLJ.باعث غول شدن نامناسب گروه شد (  
  

  انتقادات
توسط طرفداران محيط زيست مورد انتقاد در خصوص به دست آوردن شركت  C.S 2007در سال 
در بورس سهام هنگ كنگ شدند كه شركت مزبور در تخريب محيط زيست و  LOGGINGمالزيايي 

نكه اين شركت مجبور به انجام تمام شرايط و استانداردهاي بين المللي در درخت زدايي شد. پس از اي
  جنگل داري شد.

، ضابطين قضايي برزيل كارن خان، 2008فوريه  23در تمام مقاالت انتشاري توسط رويتر در فوريه 
تحت نظارت و  AIGو  CLARDEN LEUو  UBSو  C.Sگفتند كه بسياري از كارمندان بانك 

و  C.Sنفر را دستگير اعضاء بانك  20بيش از  2007مقامات فدرال مي باشد. در سال  تحقيقات توسط
UBS  وCLARDEN LEU  وAIG PRIVATE BANK  مي باشد. به منظور پول شويي، مسائل

  تقلب در ماليات، فرار از ماليات بانكي و عمليات در امتيازات بانكي مي باشد.
نفر ديگر از  13و  CHRISTIAN PETER WEISS 2008در خصوص عمليات در سوئيس در سال 

براي كمك به انتقال پول بخش قانوني و عمليات پولي غير قابل دستگير  در ريودوژانيرو C.Sكارمندان 
  شدند.
 C.S .نسبت به اخراج بسياري از كارمندان قديم خود بدون دليل اقدام نمود 

 C.S ورد مواخذه قرار مي گرفت.در خصوص بحران مالي جاري در بازارهاي جاري مالي م 

  
  حقايق بارز

  فرانكQUATTRONE  ه كاز دو بخش بانك شكار شده كمك نمودC.S  را به باال برسد و
و وي سپس تحت تعقيب  90در اواخر سال  INTERNETحد مسائل تكنولوژيك و مشاور 

فت. در قانون در امور غير قانوني و حذف اطالعات در خصوص مراحل ادغام و تجميع قرار گر



 نهايتاً QUATTRONE مسائل مربوطه پس از در هم ريختن طرح كارهاي آقاي 2006سال 
 فاحش شد.

 C.S  بخصوص در  2004در رده دوم در رابطه با حجم سهام و اولين رده در عمليات بانكي در)
در  IPO) و همچنين مقام سوم در پذيره نويسي DLJتيم به دست آمده از طريق ادغام با 

 را به دست آورد. 2004سال 

 C.S  را به دست آورد. 2005به مقام اول در بهترين بانك خارجي در اندونزي در سال 

 MORGAN STANLEY, CSFB  مقام پذيره نويسي اصليGOOGLE IPO   
  را به دست آورد. خدمات مالي مربوط به سهام و اوراق قرضه، قسمت عنوان  2004

MORT GAGE- BACKED SECURITIES تاليزور اعتباري مي باشد با شروع از كه كا
در  SOLOMON BROTNERS, FIRST BOSTONتوسط فعاليت هاي  2007سال 
در نظر گرفته شد به  CMOاخراج شد كه همراه بود با انتشار اوراق قرضه وابسته  1983سال 

 عنوان مهمترين اختراع در امر فعاليت هاي مالي.

  گروهWINTER HUR  توسطAXA  ،ميليارد  10كمپاني بيمه فرانسه به مبلغ تبديل شد
 .2006جوالي  14دالر ر 

  موسسهHIGH YIELD/ DISTRESS TRADING DESK  در سطح باالي WILL 

STREETO  در خصوص اوراق قرضه و سهام بانك قرار گرفت و ابخش اهرم هاي مالي، از
 ريشه گرفت. DLJتحصيل 

 AUSTIN HEALEY نيز كه براي  فوتباليست راگبي سابق انگليسيLEICESTER 
TIGER  فعاليت مي نمود به عنوان كارمندC.S .استخدام شد 

 .سرجان ميجر نخست وزير سابق انگليس به عنوان مشاور بانك منصوب شد 

  تحت ادغام و تكميل اين بانك باCSFB, DLJ  باعث تغييرات كه در ليگM&A  شد و از
رده ششم جهاني قرار گرفت در اياالت  در C.S 2007لحاظ مقام بانكي در فصل سوم سال 

 قرار گرفت. M&Aدر رده چهارم جهاني  C.Sمتحده 

 C.S  به عنوانGLOBAL INVESTMENT BANK OF TEAR  در جمله بانكداران
سه مقام شخصيتي  C.S). 2007جايزه ساليانه بانك هاي سرمايه گذار را به دست آورد (اكتبر 

 BESTلي مسكن را به دست آورد همچنين ديگر را شامل جوايز بهترين ليگ ما

CONVERTIBLE HOUSE, BEST HIGH YIELD BOND HOUSE  را به
 دست آورد. 

 
 
 



  رقباي اين بانك عبارتند از:
BARCLAYS, BANK OF AMERICA, ABN AMRO, DRESDNER 
KLEINWORT, DEUTSCHE BANK, CITI GROUP, BNP PARIBAS, 
LAZARD, J.PMORGAN CHASE, HSBC, GOLDMAN SACHS, N.M 
ROTHSCHILD & SONS, MORGAN STANLEY, MACQUARI BANK   

  مي باشند.



  بانك بي. ان. پي. پاري باس BNP PARIBASبانك 
  نوع بانك: عمومي

 BNP, TOYO:8665بورس: 

  2000مه  22تاسيس: 
  مركز: پاريس فرانسه

  نوع صنعت: خدمات مالي
  ايه گذاري بانكي، مديريت داراييتوليدات: خدمات جزئي و عمومي بانكي، سرم

  )2007ميليارد يورو ( 259/104درآمد ناخالص: 
  )2007ميليارد يورو ( 936/7سود: 

  تريليارد يورو 835/1سرمايه: 
  نفر 162687تعداد كاركنان: 

 WWW.BNPPARIBAS.COMوب: 



BNP PARIBAS (BNP.P) ي پاري باسباك بي.ان.پ  
از طريق تجمع بانك هاي  2000) 23اين بانك يكي از بانك هاي بزرگ اروپا مي باشد و در سال (مه

BNP, PARIBAS  به وجود آمد. اين مجموعه بانك ها ماهنامهCREDIT LYONNAIS, 

SOCIETIE  اكنون)LCL يكي از سه بانك قديمي فرانسه مي باشد كه در فهرست بورس مشخصه (
CAC  40و INDEX .معرفي شده است  

اين بانك ها اطالع داده كه نمي توانند دقيقا ارزش اموال خود ار با سه نوع پول براي  2007در اوت 
آمريكا اظهار نمايند براي مسائل رهن هاي استقراضي، در بازار كه با يك فشار فوق العاده روبرو شده 

 ECB )EUROPEANموردر اين خصوص (غير قابل ارزيابي كمي) براي اظهار نامه ها، براي ا

CENTRAL BANK .(بانك مركزي اروپا  
اقدام به ساده سازي امر و كم كردن ناراحتي ها و مشكالت درون سيستم هاي بانكي با تزريق مبلغ 

  ميليارد دالر با پايين ترين نرخ بهره شد.130ميليارد رو معادل حدود 8/96
 ,AAبه وسيله  AALو يا  S&Pبه وسيله  AATقروض بلند مدت گروه بانكي كه در رده 

MOODYS  به وسيله موسسهFITCH .قرار گرفته است  
  

  تاريخچه بانك
 ADRIEN  و EDMOND JOUBERT، يك گروه بانك سرمايه گذار شامل (1869در سال 

DELAMANTE  وHENRY CERNUSCHI  به تاسيسBANQUE DE PARIS  همت
و جان رافائل  RUE DANTINان سوم گماشتند. (در محل اپراي پاريس در خياب

BISSCHOFFSHEIM  و برادرش يك اعتبار درNCDB  و ياBANQUE DE CREDIT DE 

DEPOL DE SPAYS- BAS .به دست آوردند  
و  R.PLEVENبعد از جنگ جهاني دوم، دولت فرانسه عنوان كردند كه بانك ها بايد بازسازي شوند، و 

 2كالت انبوه در صنايع بانكداري روبرو شد. يك قانون در سال (وزير امور مالي فرانسه با يك سري مش
به تصويب رسيد كه تعريف مي نمود اصول اقتدار و مديريت بر صنايع سوالر و ملي  1945دسامبر) 

 SOCIETE GENERAL, CREDITكردن بانك هاي فرانسه و بانك هاي خرده فروشي 

LYONNAIS, CNEP, BNCI  ي تقديم دولت شد. براي اجرا 1946كه در سال  
سهام در اين كشورها انتقال پيدا كرد به دولت فرانسه و فرض بر اين شد كه دارايي موسسات مالي به 
 عهده دولت باشد و هيئت مديره ها و مديران، توسط دولت به مسئوليت بانك ها گمارده شدند. و 

در  BNPه وجود آيد و ب BNP) شد تا 1966در يكديگر ادغام (در سال  CNEP, BNCIبانك هاي 
  خصوصي گرديد. 1993سال 



تبديل به  1998در  PAYS- BAS, COMPAGNIE FINANCIERE DEPARIS اصوالً
PARI BAS  شدند و بعد از تحصيلCOMPAGNIE BANCAIRE  كلودKEMOULARIA 

  شد. 1960- 70يكي از مجريان مهم در بانك در سال 
به شكست انجاميد و  S.Gبراي فروش  BNPايل و تم ندر گرفت BNP, S.Gبين  1999يك بار در 

PARI BAS  گرديد و 2000موفق به رهبري و تجمع در بانك در دو سال بعد (سال (BNP 

PARIBAS .تاسيس شد  
در مبادله با  LUXEMBOURGE% بانك 66بانك در بلژيك و  FORTIS% 75 ،2008در اكتبر 

  لي موفق شد.دولت بلژيك را به دست آورد و به عنوان سهامدار اص
  

  فعاليت ها
اين بانك بزرگترين بانك اروپايي از لحاظ ميزان اموال و دومين بزرگ مالكي در ميزان سرمايه در بازار 

هزار نفر آن در اروپا  88پرسنل است كه  162,700) و داراي BANKERمي باشد (حسب اعالم مجله 
  كشور جهان فعال هستند. 87و بقيه در 

(كارت بانك) دارد و  ATM 3200شعبه و در حدود  2200امور عمومي بانكي با  اين بانك همچنين در
  عضو كارخانه اي دارد. 60000ميليون فرانسوي در آن داراي حساب و  6

  اين بانك در سرمايه گذاري هاي بزرگ فعال مي باشد.
ه گذاري را در اختيار دارد و همچنين سرماي BANK OF THE WESTدر اياالت متحده، اين بانك، 

  انجام مي شد. BANC WESTها را از طريق زير مجموعه خود
  بانك هاي زير مجموعه:

ATIS REAL 
BMCJ 
BANQUE DE BRETAGNE 
BNP PARIBAS ARBIRAGE 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
BNP PARIBAS HONG KONG 
BNP PARIBAS LEASE GROUP 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
BEIME ROUGE DJIBOUTI 
CARDIT PINNACLE 
CE TELEM 
COTRAL CONOSORS 
FUND QUEST 
BNL 
GEAGI 



L, ATELIER 
CIB 
TEB 
CARDIF 
FORTIS 
CREASIOR CONSUMER FINANCE 
LAFAYEHE SERVICE 
BORIS ADLUM متخصص مالي بريتانيايي   
 NISSIN TALEB متخصص محاسب 

  
  سياست و خدمات عمومي
  L.A. BOURBON, DUKروساي كاخ سلطنتي بورين 

 J.L. INTL MONETARY FUND (1978-87)فرماندار و مدير عامل 

  L.HABLURGدوك اطريش 
 D.WILLIAMSاقتصاد دان 

(عضو كنسرسيوم بانك هاي اصلي جهاني كه  GLOBAL ATM ALLIEN COاين بانك عضو 
را با بانك كي خود چمي باشد و مي توانند كارهاي بانكي و  ATMداراي حق استفاده از كميته هاي 

  انجام دهند) مي باشد. كه ساير بانك ها در اين رديف عبارتند از:  ATM ALLIENCEديگر 
BARCLAY  (بريتانيا)BANK OF AMERICA  (اياالت متحده)، BHINA 

CONSTRUCTION BANK  (چين)، DEUTCHE BANK  ،(آلمان)SANTANDER 

SERFIN  ،(مكزيك)SCOTIA BANK  ،(كانادا)WESTPAC تراليا و نيوزيلند).(اس  
از  PRIME BROK PAGE SERVICEدر خصوص خريد خدمات  BNP.P 2008در ژوئن 

تصور مي شد كه در فصل سوم نمودند كه براي فروش به طور عموم  اقداماوراق بهادار بانك آو آمريكا 
  خريداري تكميل گرديد. 2008سال 

  
  2005مسائل در 

 NANJING CITY % سهام بانك چيني20 نسبت به خريد BNP.P، 2005در سپتامبر 

COMMERCIAL BANK (NCCB)  آن بسته شود. و  دادقرار ماه بعداقدام نمود و قرار شد كه در
 ORIENTAL MORNING POSTاظهار داشت كه  AFPيكي از مقامات رسمي بانك چيني به 

ح نموده است. او از صحي را ميليون دالر پرداختي از طريق بانك هاي رسمي 100(در شانگهاي) مبلغ 
  اظهار نظر بيشتر امتناع نمود.



با چهار بانك چيني مذاكره  BNP.Pاعالم نمود كه  2005فرانسه در اوت  LA TRIBUNEروزنامه 
 50- 100گزارش مبلغ  NINGBO, WUXI, NANJING, SUZHOUنموده است، بانك هاي 

و دستاوردهاي  استر حال مذاكره د اد كهميليون دالر را براي مبادله دادو ستد با موسسات مي د
 INTERNATIONALاظهار نظري در اين خصوص ننمود.  BNP.Pمناسبي خواهيم داشت اما 

FINANCIAL CORP  درصد بانك ( 15بانك سرمايه گذاري بانك جهاني قبالNCCB را در (
  اختيار دارد كه در سهام داخلي فعال مي باشد.

  سهامداران اصلي بانك: 
 دولت بلژيك .1

2. AXA شركت بيمه 

 كاركنان بانك .3

4. GENERAL MEDITERRANIAN HOLDINGS  



  افراد شاخص در بانك 
رئيس  G.D.P.Cرئيس محاسبه  SCOTT BELLو  SCOTNELعلي صابونچي، بارتون بيگز، 

 DAVID DARST PWMاستراتژي هاي 

      DAVID SHAW 
، ماتيوب، ماري ميكر، رابرت جيمز گرمن، جان مك، جوزف پرال، لئوبولد ديويد، مارنيا تئودورسكي

دياموند، روبرت گرين هيل، رابرت ماشوالت، سلي برايان، استون راتنر، تادهاريسون، ويكرام چارول، وليه 
  چامه، ماتز كيگ، مايكل وي شيرنيا.

(هنر پيشه هندي)، كيسلر (نويسنده)، ليان (اقتصاد دان)،  AMISHA PATELافرادي مانند خانم 
  همكاري دارند. M.Sاليست)، با شركت جيمز پاريش (فوتب



(BDF) BANQUE DE FRANCE  
  مركز: پاريس فرانسه

  1800ژانويه  18تأسيس: 
  Noyerرئيس: كريستين 

  عنوان بانك: بانك مركزي فرانسه
Banque-France.fr  : WEB  

  Banque Royaleتحت نظارت: 
  1999 European Central Bank (ECB)تحصيل شده بوسيله: 

اتصال دارد. و كار اصلي آن نظارت بر  ECBفرانس بانك مركزي فرانسه مي باشد كه به  بانك دو
  سياستهاي نرخ ارز در سيستم اروپا و مركز آن در پاريس است.

  
  ESCBبا  BDFارتباط 

كه جريان دهنده سياستهاي پولي براي يورو  (ECB)يك تاسيسات جديد بوجود آمد،  1998در ژوئيه، 
تمام اعضاء اتحاديه اروپا تشكيل سيستم اروپائي بانك مركزي  NCBو  ECBدنه آن با بوده و امروزه ب

European System of Central Bank (ESCB) .را داده اند  
تقسيم نموده  BDFوب سايت  دناين تشكيالت استخوانبندي سيستم پولي يورو را انجام مي ده

  خص عملكرد سياستهاي پولي تك قلو.براساس عدم تمركز مش NCBو  ECBمسئوليت ها را بين 
  

  را تأسيس نمود. BG BANQUE GENERAL J-LAWهاي  BDFتاريخ  1716در 
1718 B.G  بدست دولت فرانسه امضاء و نام جديد آنBANQUE RYAL .شد  
1800 BDF .تأسيس شد  
  اوراق بهادار بانكي عضو شد و شعبات آن گسترده گرديد.در انجمن  1808- 1936
  انك ملي گرديد.ب 1936- 1945
  مقررات بانك مجدداً تنظيم گرديد. 1973
م سياستهاي غباعث تاسيس بانك مستقل گرديد و براي ثبت قيمت ها علير اصالحات عرض 1993

  مراحل اتحاديه پولي اروپا. تاداخلي و اين اصالحات واضح شود 
  اين بانك وارد سيستم بانك مركزي اروپا گرديد. 1998



ABN AMRO HOLDING N.V 
  نوع بانك: خصوصي، عمومي

  1991تاسيس: 
  مركز: آمستردام

  فرد كليدي: مارك فيشر
  صنايع: خدمات مالي

توليدات: مديريت سرمايه گذاري، عمليات تجاري، سرمايه گذاري بانكي، بانك داري خصوصي، عمليات 
  خرده و جزئي فروشي.

  2007ميليارد يورو  17درآمد عملياتي: 
  2007و ميليارد يور 10سود: 

ASSET  :ژوئن 2008ميليارد يورو  912سرمايه كل  
  ندلمالك: كشور پادشاهي ه

  2007نفر  102556اشتغال: 
 ABN AMRO BANK N.Vزير مجموعه بانكي: 

 WWW.ABANAMRO.COMوب: 

  اطالعات مالي (ميليون يورو)
  سال  2002  2003  2004  2005  2006

  فروش (سود و بهره)  18,280  18,793  19,793  23,215  27,641
 ل از مالياتقبدرآمد   4,719  5,848  6,104  6,705  6,360
  سود سهام  2,267  3,109  4,109  4,443  4,780

  (نفر) كاركنان  105,500  105,439  105,918  98,080  135,378
  
  



ABN AMRO 
 BANCOند، لسكاتلند)، دولت ه(بانك سلطنتي ا RBSاخيرا زير گروه كنسرسيومي از  

SANTANDER  پيش آمد در نتيجه ادغام  1990- 91مي باشد كه در نتيجه ادغام مربوط به سال
) كه تاريخ آن ها بر مي گردد به AMESTERDAM_ ROTHERDAM )AMROبانك هاي 

  .1824در سال  NEDERLAND SHE HANDEL- MAAT SCHAPPIJتاسيس 
يكي از بزرگترين بانك هاي اروپا بود كه محدوده  ABN- AMRO، 1991- 2007بين سال هاي 
  .مي باشدكشور جهان گسترده  63عمليات آن در 

 RBS ،FORTIS ،BANCOدر يكي از بزرگترين ادغام بانك ها، كنسرسيومي شامل 

SANTANDER  باABN AMRO  تجمع گرديدند. 2007در  
را ملي اعالم نمود در حالي  FORTISط به ند، بخش مربولدولت ه 2008با توجه به بحران بانكي سال 

با توجه به گردگيري، بانك اسكاتلندي را به  RBSكه دولت انگلستان كنترل موثر روي بخش مربوط به 
  توسط مالكين جديد، و سايرين مي باشد. ABN AMROعهده دارد. تكميل شده بخش بانك 

  2007در سال  ABN AMROتحصيل 
ABN AMRO رسيد، اين بانك هنوز به اهداف خود كه داشتن  2007ي در سال يه يك نقطه ارتباط

براي رسيدن به آن در سال  R. GROENINKهدف گروه نرسيده اند كه آقاي  5در بين  ROEيك 
در خصوص آينده و با توجه به  2006تنظيم نموده بود. در نتيجه عمليات مالي در سال  2000- 2006

يش از حد معمول هزينه هاي عملياتي، باعث كاهش در نرخ تقليل ارزش سهام و همچنين افزايش ب
  درصد وجود نداشت. 192درصد رسيد در حالي كه تصور  9/69(نسبت) سود شد كه به 

يكي سري تلفن هاي مختلف براي اين بانك براي تجربه آن و ادغام آن با ساير بانك ها انجام شد. در 
خصوص براي ادغام، در حال اين س هيئت مديره در دريافت شد كه رئي TCIيك تلفن از  2007فوريه 

تحقيق بود، كه تعهدات كه قيمت جاري سهام قيمت حقيقي نبده و با سرمايه تطبيق نداشته است، و 
براي مشتريان بگذارد.  2007از رئيس درخواست نموده كه طرح يك مالقات را در آوريل  TCIاين كه 

تاسيس شد و تاييدهاي  ABN AMRO, BARCLAYS, BRITISH BANKمارس با  2شواهد در 
انتشار يافت كه  2007براي ادغام جور شد. در مارس يك بيانيه اي در خصوص مالقات سهامداران در 

  براي شرايطي بود كه اين تفكيك بانكي صورت نپذيرد.  TCIشامل تقاضاي 
يتانيا، كه هدف آن كه در خصوص بزرگترين بيانيه در تاريخ تجاري بر RBS(آوريل)  2008در سال 

  ميليارد پوندي  9/5ميليارد پوند به صورت سرمايه جديد براي ايجاد تعادل  12جمع آوري مبلغ 
را نشان  ABN AMRO RBSسرمايه گذاري غلط و تقسيم ذخيره خريد هاي  ،كه در نتيجهمي باشد 

را به منظور افزايش پول  بعضي از زير مجموعه هاي خود و كه پراكنده نمايند ،مي داد كه در نظر دارند
را علي رغم افزايش پول و  CHURCHIL, DIRECT LINEبيمه بخش هاي  ،بيشتر، به خصوص

 .2008اكتبر  13براي بدترين و ضعيف ترين مالي اتفاق افتاده در جهان در و برنامه ريزي حي اطر



ود را زير ضمانت ) اطالع داد كه دولت بريتانيا سيستم مالي خC. BROWNنخست وزير بريتانيا (
  دولت پرداخت.

ميليارد يورو) براي سرمايه گذاري جديد در  47ميليارد دالر يا  64ميليارد پوند ( 37خزانه در مقابل 
HBOS PLC, LLOYDS TSB, RBS GR PLC او اعالم  ،براي مقابله با تخريب وضعيت مالي

نك به شرايط خصوصي باز خواهد داشت كه به هر صورت كه اين دارايي دولتي استاندارد نيست و با
  گشت (بهر وضعيت مناسب).

ALISTAIR DARLING  اعالم نمود كه ماليات دهندگان بريتانيايي از طرح ايمني دولت سود
ميليون پوند به عنوان پيش پرداخت سهام و  5در مقابل براي  RBSخواهند برد. با كمي كنترل بر 

  عادي.ميليارد پوند براي سهام  15انتشار بيشتر 
 58به بيش از  RBSاگر سهامداران، بردارند سهام انتشاري كه صفر درصد مي باشد، دارايي دولت در 

  درصد رسانند. 0به  RBSدرصد كل دارايي دولت را  100درصد مي رسد اگر سهام داران تمام 
 ولقبورد مكه رئيس گروه اعالم نمود.  GOOD WINنتيجه نهايي اين اقدام نجات بخش كه آقاي 

پس از وضع اسف بار سرمايه  VORON، آقاي FORTIS، رئيس است 2008در جوالي  است.
FORTIS  در مبادله)ABN AMRO اعالم شد، كل سرمايه (FORTIS  يك سوم مقدار آن در زمان

 BENELUX ABN AMRO  .FORTISتحصيل بانك بود كه فقط پرداخت شده در فعاليت هاي 
دارد كه شامل  RFS HOLDINGكه تمايل براي فروش سهام در  )2008در سپتامبر (اطالع داد 

  منتقل شده است. (مثال تمام موارد قابل قبول مديريت سرمايه). FORTISفعاليت هايي است كه به 
مذاكره  دهر دو درصد ABN AMROبانك بريتانيايي باركلي،  20شواهد نشان مي دهد كه در مارس 

يك بيانيه اعالميه اي انتشار دادند براي سهامداران. يك طي  مارس 28در  .در خصوص ادامه مي باشد
مي باشد كه كمپاني ادغام شود. در هر  TCIصادر شده كه شامل اقالم درخواستي  2007بيانيه در سال 

را براي خريد و  ABN AMROمرتبط ساخت.  RBSصورت يك بيانيه ديگري به وسيله بانك بريتاني 
 BANCOبلژيك، بانك اسپانيايي ( RBS ،FORTISاي تشكيالتمعامله با كنسرسيوم بانك بر

SANTANDER  (فعليBANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO  كه به معامله
 ABN، كه مي خواهد تمام عمليات RBSبراي ادغام خواهند پرداخت. بر اساس پيشنهاد معامله، 

 BANCO SANTANDER) را انجام مي دهد. در حالي كه SALTLLE, ABNشيكاگو را (
و باركلي اعالم  ABN AMROآوريل  23عمليات بانك برزيلي و فورتيس هلند را انجام مي دهد. در 

 67، ارزش معامله حدود BARCLAYSرا به وسيله  ABN AMROنمودند تحصيل پيشنهادي 
ميليارد يورو  21به بانك آمريكا به مبلغ  LASALLE BANKميليارد يورو و قسمتي از معامله فروش 

  ي باشد.م
) ABN AMROميليارد يورو (اگر  72به مبلغ  ،پيشنهاد افزايش خود را مطرح نمود RBSروز 2طي 

را به بانك آو آمريكا تاييد كند، در زمان مالقات سهام داران،  LASALLE BANKفروش كنسرسيوم 



پيشنهاد داده  TCIنفع بر هر زمان معامله به همان صورت كه به %) سهام داران راي 68اكثريت آنان (
  بود شد.
توقيف و وابسته باشد  RBSمشخص شد به وسيله بسياري، به اين نحو كه سهام  LASALLEفروش 

در مه  CITIZEN BANKبه بازار آمريكا، براي توسعه موفقيت هاي گروهي در بانك هاي آمريكايي 
به دادگاه ارجاع  ABNدرصد سهام  20، موسسه سرمايه گذاران هلندي با حمايت سهام داران تا 2007

 ,ABN AMROنمي تواند از مجموعه  LASALLEشد و بانك اعالم نمود كه اين معامله 

BARCLAY .انجام مي شود  
 1تا  LASALLEدادگاه عالي هلند، راي داد كه معامله بانك آو آمريكا  2007به هر صورت در جوالي 

  انجام شود. 2007اكتبر 
ميليارد  67به مبلغ  ABN AMROپيشنهادشان را براي كه دادند  أير BARCLAYSجوالي  23در 

يورو و براي اطمينان سازي سرمايه از دولت چين و سنگاپور كه باز هم كم و بيش كمبود در پيشنهاد 
درصد پيشنهاد قبلي مي باشد.  43يورو هر سهم،  73/35كنسرسيوم براي تجديد معامله باركلي به مبلغ 

  (ارسال شود)
  

  هلنددارايي دولت 
بحران مالي در هلند يك كنترل كامل (براي  2008در سال  FORTISدر خصوص ادامه عمليات بانك 

  در هلند منجر شد. FORTISميليارد دالر) براي عمليات  8/16
كه متعلق به فورتيس مي باشد. دولت هلند رئيس بانك هلند  AMRO ABMشامل اقدامات مربوط به 

در زماني (انجام خواهد شد.  ABN- AMROو بخشي از  PUTCH FORTISاطالع داد كه ادغام 
  )كه بانك مالكيت دولتي داشته باشد.

  



MAC QUARIE BANK 
  نوع بانك: عمومي

 ASY- MQGبورس: 

  ، سيدني استراليا1970تاسيس و مركز: 
  2007ميليارد دالر استراليا  2/7درآمد ناخالص: 

   2007ميليارد دالر استراليا  NET :46/1درآمد خالص 
  دالر استراليا اردميلي 228دارايي كل: 

  2008نفر رسيده  12400اشتغال: 
 WWW.MACQVIRIE.COM.AUوب: 

  رئيس هيئت مديره  CLANCKافراد كليدي: ديويد 
 MOERنيكل 



MAC QUARI BANK 
) يك MACQUARI BANK LTD (سابقاً MACQUAIRE UNITEDبانك فوق از گروه 

كمپاني سرمايه گذاري مي باشد كه داراي شعبات گسترده خدمات مالي است و امور عمومي بانك ها، 
مسائل مالي، مشاوره هاي مالي و سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران و موسسات و دولت را انجام مي 

المللي در سيدني استراليا مي باشد و دولت استراليا بوده و داراي مركز بين  دردهد و اصلي ترين بانك 
 S&P) و در بورس AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE )ASXبورس استراليا در 
  معرفي گرديده است. ASX 20با 

ميليارد دالر  A 228ده و عملكردي معادل وميليارد دالر استراليا سود ب 46/1داراي  2007اين بانك در 
جمع آوري شده در استراليا مي باشد و همچنين يكي از سرمايه ن داشته و بزرگتري )ثروت(استراليا 

  پول در استراليا مي باشد. گانبزرگترين فراهم كنند
  در استراليا. 1969تاريخ اين بانك برمي گردد به 

كه  UK HILL SAMUEL، زير مجموعه HILL SAMUEL AUSTRALIA، 1970در سال 
فرماندار  LACHLAN MACQUIREنامش را از نيز بوده  SHELL CORPداراي چنين نامي در 

كه به طور نامناسبي از اين انحصار اقتصادي انتقال يافت گرفت. اين بانك تبديل به يك  N.S.Wناحيه 
افتتاح نموده و در سال  BRISBANEگرديد و شعبات خود را در ملبورن و  1986بانك مبادله در 

  ) مي باشد.AUDميليارد دالر استراليا ( 3/1ن وارد شد و سرمايه در گردش آ ASXدر بورس  1996
بانك مك كواير به مديريت يك سري سرمايه هاي بزرگ همت گماشت و در دهه قبل يكي از بزرگترين 
عمل كننده هاي عوارض گيري در جاده ها در استراليا و بين المللي گرديد و در جاده هاي فرودگاه 

  د.بوال سيدني، و قبال بريستول (در انگلستان) فع
كشور جهان مي باشد و در اندونزي، هند، هنگ  25شعبه در  60كاركن در  13000اين بانك داراي 

كنگ، فرانسه، آلمان، زالندنو، هلند، مالزي، كره، ژاپن، ايتاليا، ايرلند، اياالت متحده، سنگاپور، جمهوري 
 با .... فعال است. و در لوس آنجلس،چك، برزيل، كانادا، سوئيس، امارات متحده، تايلند، آفريقاي جنوبي، 

THAMES WATER  .بزرگترين شركت آب جهان همكاري دارد  
اين بانك به شدت صنعت خدمات مالي خود را گسترده نموده و خدمات مديريت ثروت و كارهاي 

  ميليارد دالر استراليا را تحت پوشش مديريتي خود دارد. 8/479گروهي به مبلغ 
  

  ساختار عملياتي 
  ليت هاي اين شركت در شش گروه عملياتي انجام مي پذيرد:فعا

 MACQUARI CAPITAL (INVESTMENT BANKING GR گروه سابق) 
 MACQUARI SECURITIES (MAC SEC) 
 TREASURY, COMMODITIES GROUP 



 MACQUARI, FUND GROUP (BANKING AND FINANCIAL 
SERVICE) 

 REAL ESTATE GROUP شعبه منطقه اي   MACQUARIE مضافا به اينكه 
 CORPORATE AFFAIR GROUP 

را در  RISK MANAGEMENT GROUPو JNTLو TECHNOLOGY GROUPو 
در مه  ALLEN MOSSمي باشد كه به جاي  N. MUORفعاليت دارد. مدير اجرايي بانك 

به عنوان رئيس هيئت مديره انتخاب شده بود و نيز اين  D.CLARKEبه عنوان رئيس  2008
 CRIKEYو متعاقبا پاداش براي مجريان و سهامداران و وب سايت هاي جديد  شركت و سود آن

  كه خاطر نشان مي كرد بانك را به عنوان بانك ميليونر ها.
ميليارد دالر استراليا مي باشد كه به نحوي بزرگترين شركت استراليا  5/23سرمايه شركت حدود 

ق كوشش داشت كه گر، به طور ناموفتعداد موسسات دي بانك با 2007محسوب مي شود. در سال 
را به سلطه در آورد. در همان سال بانك به ساختار مجدد پرداخت. در  QUANTASخط هوايي 

به جاي وي خواهد  MACQUARI CAPITALمدير خود را بازنشسته نمود و آقاي  2008سال 
  نشست.

  عالمت اين بانك دالر مقدس مي باشد. 
  

  حوادث مهم
ميليون دالر استراليا مي باشد و  33د كه حقوق رئيس هيئت مديره بانك گفته ش 2007در سال 

  ) مي باشد.J. HOWARDحقوق وي بيش از نخست وزير استراليا (
  جاده هاي تحت پوشش براي اخذ عوارض عبور اتوبان ها:

 407 ETR 
 M 6 TOOL 
 SKY WAY شيكاگو 

 جاده عوارضي اينديانا 

 I BUKIYAND اتوبان ژاپن   
  ساير امور

 ط اتوبوس شرق لندنخ 

 شبكه برق رساني بدون سيم كشي 

  روزنامهRED BEE 

 20فرودگاه بين المللي توكيو % 

  سازمان آبTHAMES WATER 



  اعضاي اين بانك، نخست وزير ناحيه ايN.S.W اعضاي مجلس و هيئت دولت و ،
 (مي باشد). كارخانه داران و روساي سازمان ها

 J.HEWSON, MAXMOOR, IRENE MOSS, G.SAMUEL, 
WARWICK SMIU, A.STOCKDALE.  



ABN AMRO HOLDING N.V 
  نوع: داراي مالكيت موقتي دولتي 

  1991تاسيس: 
  مركز: آمستردام (هلند)

  )CEOافراد كليدي: مارك فيشر (
  صنايع: خدمات مالي

، توليدات: خدمات مديريت دارايي، بانك داري تجاري، بانك داري سرمايه گذاري، بانكداري خصوصي
  بانك داري عمليات جزئي

  2007ميليارد يورو  17درآمد عملياتي: 
  ميليارد يورو 10سود: 

  2008ميليارد يورو  12دارايي كل: 
  صاحبان بانك: دولت پادشاهي هند و دولت هند

  )2007نفر (آخر سال  102556اشتغال: 
 ABN AMRO BANK N.Vزير مجموعه ها: 

 WWW.ABNAMRO.COMوب: 

  
  ميليارد يورو ABN- AMROوضعيت مالي شركت 

  سال  2002  2003  2004  2005  2006
  فروش و بهره  28/18  79/18  79/19  21/23  64/27

  درآمد قبل از ماليات  71/4  84/5  10/6  70/6  36/6
حاصل از عمليات  نتيجه  26/2  16/3  10/4  44/4  78/4

  گروه
  كارمندان (نفر)  105000  105439  105918  98040 135378

  
ABN AMRO 

   RFS HOLDING BVاين بانك يكي از بانك هاي مهم هلند مي باشد كه مالك كنوني آن 
 ,ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUPمي باشد كه خود يكي از اعضاء كنسرسيوم 

FORTIS BANK NETHERLAND, BAN CO SANTANDER .مي باشد  
به وجود  AMESTERDAM- ROTTERDAM (AMRO) BANK, ABNادغام  نتيجهبانك در 

 NEDERLANSCHE HANDEL- MAATآمد كه تاريخ آن بر مي گردد به تاسيس 

SCHAPPIJ  2007و 1991بين سال هاي  1824در سال AB AMRO  يكي از بزرگترين بانك



رين ادغام كشور را در جهان در بر مي گرفت، در بزرگت 63هاي اروپايي بود و عمليات آن در حدود 
توسط يك كنسرسيوم بانكي به عمل آمد كه اقدامات آن تقسيم بين دو  2007بانكي اين بانك در سال 

منقضي خواهد شد. دارايي هاي جزئي توسط  2009. اين پروسه در آخر سال ABN, AMROبانك شد
ABN AMRO  بهBANK OF AMERICA .(در جريان ادغام بانك ها) فروخته شد  
اطالع داد كه تمايل به فروش سهام خود توسط بانك  2008) در سپتامبر FORTISبانك فرتيس (

) را دارد كه شامل كليه فعاليت هايي است كه در انتقال به RFS HOLDINGتحصيل كننده (
) 2008فرتيس انجام نشده است كه نهايتا اين مسائل منجر به خريد اين بانك توسط دولت (در سال 

نيز مي شود كه به وسيله صاحبان  RFS HOLDINGو عمليات هلند شد كه شامل سهام 
FORTIS  انجام شده بود (به عنوان قسمتي ازABN- AMRO (  

  
  2007در سال  ABN AMROتحصيل بانك 

بانك در تالش براي رسيدن به سطوح باالي رتبه بندي بود. تا كنون نتوانسته است كه  2007در سال 
قول آن  R.GERONIKب مي باشد، هدفي كه رئيس بانك در گروه رقي 5در ميان  ROEحد داشتن 
  داده بود كه سهام اين شركت دچار بي تحركي شده است. 2000را در سال 

مورد توجه در آينده قرار گرفته است. هزينه هاي عملياتي اين بانك بيشتر  2006نتيجه نهايي مالي در 
 9/69زينه به سود شده است. نرخ كارآيي به ليل سود و افزايش نرخ هقاز حد تصور شده است و باعث ت

درصد رشد  192رسيده است. عمليات وام هاي بانكي به ميزان زياد افزايش يافته و نسبت به سال قبل 
  داشته است.

  سود خالص نه تنها مورد اشكال در ميزان سود دارايي بوده است.
فوريه  21. در ABN AMROام تعدادي مكالمه تلفني مربوط به چند سال قبل مي باشد براي ادغ

در خصوص مسائل مربوط به ادغام و يا تفكيك بانك مربوط به دو سال قبل TCI يك تلفني از 2007
  انجام شد.

TCI ارسال نمايد از رئيس هيئت نظارت درخواست كرده بود كه تقاضاي خود را.  



  بانك هاي ايتاليا
  ايتاليا به شرح ذيل مي باشد:  مهم ليست بانك هاي

BANCA DI ROMAGNA  
BANCA DI DASSARI 
BANCA DI MEDIOCREDITO 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
BANCA MONTE PARMA 
BANCA MONTERIGGIONI CREDITO COOPRATIVE 
BANCA LASSADORE&C 
BANCA PER LA CASA 
BANCA POPOLARE COMMERREIO E INDUSTRIAN 
BANCA SELLA SPA 
BANCA UCE 
BANCA WOOLWICH 
BANCA ACTION 
BANCA DI BRESCIA 
NOVA BANCA CREDITO DI TRIESTE 
BANCA DI ROMA 
CARIPLO (MILAN) 
BANCO DI NAPOLI 
BANCI DI CREDITO 
CASSA DI RISPARMIO DI DADORA E ROVIGO 



  ليست بانكهاي دانمارك

 Aarhus Lokalbank, Aktieselskab Denmark  
 ABN AMRO Bank Netherlands  
 Agri-Egens Sparekasse Denmark  
 Alm. Brand Bank, Bankaktieselskab Denmark  
 Amagerbanken Aktieselskab Denmark  
 Andelskassen Alssund Denmark  
 Andelskassen Fælleskassen Denmark  
 Andelskassen Fyn Denmark  
 Andelskassen Himmerland Denmark  
 Andelskassen Norddjurs Denmark  
 Andelskassen Nordjylland Denmark  
 Andelskassen Østjylland Denmark  
 Andelskassen Sønderjylland Denmark  
 Andelskassen Vesthimmerland Denmark  
 Andelskassen Vestjylland Denmark  
 Arbejdernes Landsbank, Aktieselskabet Denmark  
 Bank DnB Nord Denmark  
 BankTrelleborg Denmark  
 Basisbank Denmark  
 Billum Andelskasse Denmark  
 Boddum-Ydby Sparekasse Denmark  
 Bonusbanken Denmark  
 Borbjerg Sparekasse Denmark  
 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale Germany  
 Brenderup J.A.K. Andelskasse Denmark  
 BRF Bank Denmark  
 Broager Sparekasse Denmark  
 Brørup Sparekasse Denmark  
 Cantobank Denmark  
 Capinordic Bank Denmark  
 Carnegie Bank Denmark  
 Citibank International United Kingdom  
 Danske Andelskassers Bank Denmark  
 Danske Bank Denmark  
 DE LAGE LANDEN FINANS Sweden  
 Sparekassen 'Den lille Bikube' Denmark  
 Den lille Sparekasse Denmark  
 Dexia Bank Denmark Denmark  
 DiBa Bank Denmark  
 Djurslands Bank Denmark  
 DNB Nor Bank Norway  
 DnB NOR Bank ASA (filial af DNB NOR BANK ASA, NORGE) Norway  
 DnB NOR Finans Norway  
 DNB Finans , Filial af DNB Finans AS Norge Norway  



 Dragsholm Sparekasse Denmark  
 Dronninglund Sparekasse Denmark  
 E*Trade Bank Denmark  
 Ebeltoft, Andelskassen J.A.K Denmark  
 ebh bank Denmark  
 EIK Bank Danmark Denmark  
 Eik Banki Denmark  
 EkspresBank Denmark  
 Faktab Finans Denmark  
 Fanefjord Sparekasse Denmark  
 Fanø Sparekasse Denmark  
 Faster Andelskasse Denmark  
 FCE Bank Plc United Kingdom  
 FIH Erhvervsbank Denmark  
 FIH Kapital Bank Denmark  
 Finansbanken Denmark  
 Fionia Bank Denmark  
 Fjaltring-Trans Sparekasse Denmark  
 Flemløse Sparekasse Denmark  
 Folkesparekassen Denmark  
 FOREX Bank (Filial af Forex Bank AB, Sverige) c/o FOREX 

VALUTAVEKSLING Sweden  
 Føroya Banki P/F Denmark  
 Forstædernes Bank Denmark  
 Fortis Bank SA/NA Denmark  
 Fortis Bank SA/NV Denmark  
 Frederiks Andelskasse Denmark  
 Frørup Andelskasse Denmark  
 Frøs Herreds Sparekasse Denmark  
 Frøslev-Mollerup Sparekasse Denmark  
 Fruering-Vitved Sparekasse Denmark  
 Funder Fælleskasse Andelskasse Denmark  
 GE Money Bank AB (Filial af GE Money Bank AB Sverige) Sweden  
 Glitnir Bank, Copenhagen Branch Iceland  
 Grønlandsbanken, Aktieselskab Denmark  
 Gudme Raaschou Bank Denmark  
 Haarslev Sparekasse Denmark  
 Hals Sparekasse Denmark  
 Handelsbanken Finans Sweden  
 Handelsbanken Midtbank Filial/Svenska Handelsbanken AB, Sverige Denmark  
 Helgenæs Sparekasse Denmark  
 Horne Andelskasse Denmark  
 Hover Sparekasse Denmark  
 HSH NORDBANK Germany  
 Hunstrup-Østerild Sparekasse Denmark  
 Hvidbjerg Bank Aktieselskab Denmark  



 IKANO BANKEN Denmark  
 Jernved-Rømø Andelskasse Denmark  
 Andelskassen Jernved-Rømø Denmark  
 Jyske Bank Denmark  
 Den Jyske Sparekasse Denmark  
 Kærup-Janderup Andelskasse Denmark  
 Kaupthing bank Denmark  
 Klim Sparekasse Denmark  
 Københavns Andelskasse Denmark  
 Kongsted Sparekasse Denmark  
 Kreditbanken Denmark  
 Lægernes Pensionsbank Denmark  
 Lån og Spar Bank Denmark  
 Langå Sparekasse Denmark  
 Leasing Fyn og Factoring Bankaktieselskab Denmark  
 Løgstrup Andelskasse Denmark  
 Lokalbanken i Nordsjælland Denmark  
 Løkken Sparekasse Denmark  
 Lollands Bank, Aktieselskab Denmark  
 Lunde-Kvong Andelskasse Denmark  
 Max Bank Denmark  
 Merkur, Den Almennyttig Denmark  
 Middelfart Sparekasse Denmark  
 Midtfjord, Sparekassen Denmark  
 Midtthy, Andelskassen Denmark  
 Møns Bank Denmark  
 Morsø Bank, Aktieselskabet Denmark  
 Morsø Sparekasse Denmark  
 Næsbjerg Andelskasse Denmark  
 Nordea Bank Danmark Denmark  
 Nordfyns Bank, Aktieselskabet Denmark  
 Nordjyske Bank Denmark  
 Sparekassen Nordmors Denmark  
 Nordoya Sparikassi Denmark  
 Nørresundby Bank Denmark  
 Northern Rock Denmark  
 Nykredit Bank Denmark  
 Ø. Brønderslev Sparekasse Denmark  
 Andelskassen OIKOS Denmark  
 Østervraa, J.A.K. Andelskassen Denmark  
 Østjydsk Bank Denmark  
 Sparekassen Østjylland Denmark  
 Oure-Vejstrup Andelskasse Denmark  
 Outrup Andelskasse Denmark  
 Pen-Sam Bank Denmark  
 Refsnæs Sparekasse Denmark  



 Ringkjøbing Bank, Aktieselskabet Denmark  
 Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Denmark  
 Rise Spare- og Lånekasse Denmark  
 Rødding, J.A.K. Andelskasse Denmark  
 Rønde og Omegns Sparekasse Denmark  
 Roskilde Bank, Aktieselskab Denmark  
 Ryslinge Andelskasse Denmark  
 Salling Bank Denmark  
 Sammenslutningen Danske Andelskasser Denmark  
 Santander Consumer Bank , Filial af Santander Consumer Bank Norge Denmark  
 Saxo Bank Denmark  
 Scania Finans Sweden  
 SEB Finans Sweden  
 SEB Kort Sweden  
 SG Finans Danmark Denmark  
 Siemens Finans Sweden  
 Sjælland, Sparekassen Denmark  
 Sparekassen Sjælland Denmark  
 Skælskør Bank Aktieselskab Denmark  
 Skals, Sparekassen i Denmark  
 Skandinaviska Enskilda Banken AB (fil. af Skand.Bank, Sverige) Sweden  
 Skandinaviska Enskilda Banken Denmark  
 Skjern Bank, Aktieselskabet Denmark  
 Skovlund-Øse Andelskasse Denmark  
 Skovlund-Øse Andelskasse Denmark  
 Slagelse, Andelskassen J.A.K Denmark  
 Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse Denmark  
 Sønderhå-Hørsted Sparekasse Denmark  
 Spar Nord Bank Denmark  
 Spar Salling Sparekasse Denmark  
 Sparbank Denmark  
 Sparekassen Balling Denmark  
 Sparekassen Bredebro Denmark  
 Sparekassen Djursland Denmark  
 Sparekassen Faaborg Denmark  
 Sparekassen Farsø Denmark  
 Sparekassen for Arts Herred Denmark  
 Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn Denmark  
 Sparekassen Himmerland Denmark  
 Sparekassen Hobro Denmark  
 Sparekassen Hvetbo Denmark  
 Sparekassen Kronjylland Denmark  
 Sparekassen Limfjorden Denmark  
 Sparekassen Løgumkloster Denmark  
 Sparekassen Lolland Denmark  
 Sparekassen Midtdjurs Denmark  



 Sparekassen Spar Mors Denmark  
 St. Brøndum Sparekasse Denmark  
 Stadil Sogns Spare- og Lånekasse Denmark  
 Straumur-Burdaras Investment Bank Denmark  
 P/F Suduroyar Sparikassi Denmark  
 Svendborg Sparekasse Denmark  
 Swedbank, filial af Swedbank AB (publ), Sverige Denmark  
 Sydbank Denmark  
 Telia Credit Danmark, Filial af Telia Credit AB Denmark  
 Thisted Andelskasse Denmark  
 Thorstrup Andelskasse Denmark  
 Thy, Sparekassen Denmark  
 Andelskassen Tinglev Denmark  
 Tønder Bank Denmark  
 Totalbanken Denmark  
 Tved Sparekasse Denmark  
 Ulfborg Sparekasse Denmark  
 Ulsted Sparekasse Denmark  
 Vammen Andelskasse Denmark  
 J.A.K. Andelskassen Varde Denmark  
 Sparekassen Vendsyssel Denmark  
 Vestfyns Bank Denmark  
 Vestjysk Bank Denmark  
 Vinderup Bank Denmark  
 Vistoft Sparekasse Denmark  
 Vokslev Sogns Spare- og Laanekasse Denmark  
 Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Denmark  
 Vordingborg Bank Denmark  

 



SANTANDER BANK سانتاندر بانك اسپانيا  
  نوع بانك: عمومي

 LSE: BNC بورس:

 NYSE: STD 
 BMAD: SAN 
 EURONEXT: SANT 
 BM&F: SAN B3 
  1857تاسيس: 

  مركز: سانتاندر اسپانيا
  ياالت متحدهساير مراكز: اروپا، آمريكاي التين، هنگ كنگ، سنگاپور، آفريقا و ا

  رئيس و رئيس هيئت اجرايي EMILIO BOTINافراد كليدي: 
        ALFREDO SAENZABAD معاون مدير عامل و معاون اجرايي  

  صنايع: بانكداري
  توليدات: خدمات مالي

  2008ميليارد دالر آمريكا  19/100بازار سرمايه: 
  2007ميليارد يورو  068/27درآمد: 

  2007ليارد يورو مي 815/14درآمد عملياتي: 
  2007ميليارد يورو  060/9درآمد خالص: 

  2007ميليارد يورو  914/912كل دارايي: 
  ميليارد يورو 199/55بدهي: 

  نفر 131153اشتغال: 
 WWW.SANDTANDER.COMوب: 



BANK OF GREECE بانك يونان  
  مركز: آتن

  فرن 3000تعداد پرسنل: 
  1927تاسيس: 

  فعال: به عنوان بانك ملي و بانك مركزي يونان
  خدمات: فعاليت هاي كشاورزي، حمل و نقل، توريست، مبادله سهام

  آرم بانك: مجهز با كشاورزي، تحصيالت، جغرافيا، تاريخ، سياست
  G. PROVOPOULOSرئيس بانك: 

  تاريخچه: 
1928    NATIONAL BANK OF SWISS 

  بانك مركزي يونانتحصيل توسط     2001



  بانك نيوزيلند
  نوع بانك: خصوصي

  1861تاسيس: دسامبر 
  مركز: اكلند، نيوزيلند

  توليدات: بانكداري و خدمات مالي
  NATIONAL AUSTRALIA BANK (NAB)بانك مادر: 

 BNZوب: 

 1861در سال  BUNEDINاين بانك بزرگترين بانك نيوزيلند مي باشد كه اولين شعبه آن در 
  مي باشد. NABاكنو زير مجموعه  تاسيس و

  تقسيم د صنايع بانكي در دو بخش بانك پس انداز و بانك بازرگاني و لندر يك زمان در تاريخ نيوزي
  يك بانك بازرگاني بود. BNZمي شد، در حالي كه بانك 

 FLY BUYSو كارمندان مي باشند  LOYALTY NZ LTDدرصد سهامداران آن در  BNZ ،25در 
  ين طريق ارائه خدمات مي دادند.از ا BNZدر 

BNZ .تنها بانك در نيوزيلند است كه داراي موزه مي باشد  
  تاريخچه
  به عنوان يك شركت 1861در سال ،N.Z BANKING CO  خصوصي حسب قانون بانكي

 Q.Sو اولين شعبه آن در خيابان  ه شدنيوزيلند، تاسيس و مجوز صدور اوراق بهادار به وي داد
 تاسيس گرديد. DUNEDINشد و پس از آن شعبه اوكلند تاسيس 

  شعبات  1862درWELLINGTON, CHRISTCHURCH  شعبه لندن گشوده شد. و
را به دست آورد و به جمع آوري  UNION BANKحساب بانكي از  NZدست آورد، دولت 

 اعانه براي دولت انگلستان فروخت.

 1894 BNZ.توسط دولت ضبط شد ، 

 1895 BNZ  بانكCOLONIAL .را در بحران به دست آورد 

 1940 .زن توسط شركت  74: يك ميليون پوند بهره وام به لحاظ جنگ از دولت به دست آورد
 .1945نفر در سال  700بين در به كار گرفته شد 

 1943 شعبه موبيل در كاروان براي خدمات آمريكايي، بانك شبانه در اوكلند و لمينگتن :
 گشوده شد.

 1944ه شد، دولت تمايل خود را به ملي كردن بانك اعالم نمود.: واحد وام گشود 



 1945 دولت ملي، و صنعت بانك :NZ  پوند نقدي.  7,933,000را اظهار نمود و دولت مراتب
 495سهامدار براي سهامدارانشان با ميانگين  8500(سهام قابل انتقال) بدون ماليات براي 

 .تصويب شد سهام

 1966ط: اولين كامپيوتر توس IBM  360/30  16با حافظه K خريد. سيستمDATA 

BANK  با  1967در سالNATIONAL BANK ،NZ  منظم گرديد و ساير بانك هاي
 به اين مجموعه پيوست. 1968تجاري نيز در سال 

 1978 كارت اعتبار :VISA .معرفي گرديد 

 1980 كارت اعتبار :VISA .معرفي گرديد 

 1984 مركز :BNZ  درWALL STREETينگتن گشوده شد.، و لم 

 1985 :EFTPOS.از طريق ايستگاه هاي بيش در يك برنامه تلويزيوني معرفي گرديد ، 

 1987 درصد تزريق سهام 15با (: سهام بانك شناور گرديد(. 

 1989 درصد آن به  20درصد آن به نسبت  34سهام خود را با فروش  51: دولتCAPITAL 

MARKETS LTD ار آغاز نمود.و بقيه به عموم مردم در باز 

 1990 ميليون دالر را به اين بانك تزريق نمود.  380: دولت براي جلوگيري از بحران 

 1992 در اين سال :BNZ گروه ،NATIONAL AUSTRALIA BANK GROUP  و
 اولين اعالميه در اين سال انتشار يافت.

 1998 بانك مركزي به :AUCKLAND .نقل مكان كرد 

 1999 :BNZ ،INTERNET را گشود. بانكي 

 1999 :BNZ .بانك خصوصي افتتاح شد 

 2000 :192  كارمند وجود داشت. 5562شعبه، با 

 2008 بانك شعبه جديد :BNZ در بار نگ آن افتتاح نمود (كه اولين با تغيير عالمت بانك و ر
 سال گذشته اش بود)  20

 W.BNZMARKETWW: )در وب سايت(اطالعات بيشتر 

  



  بلژيك مليبانك 
  مركز: بروكسل

  1850مه  5تاسيس: 
 G. QUADON: رئيس

  مركز بانك: بلژيك
 WWW.NBB.BEوب: 

  1999ادغام: بانك مركزي اروپا 
  تاسيس شد، اين بانك عضو سيستم بانك مركزي اروپا مي باشد. 1850بانك مركزي بلژيك در سال 

رئيس بانك عضو هيئت مشاوره دولت مي باشد، كه تصميم گيري هاي اصلي سيستم اروپا مي باشد، به 
خصوص با توجه به سيستم هاي پولي كشور بلژيك، بانك بجز سيستم پولي، بانك ملي بلژيك كارهايي 

  از قبيل امرو زير را نيز انجام مي دهد:
 مي باشد. چاپ اوراق قرضه كه در چرخه اسكناس و سكه اروپا 

  جمع آوري، و گردش و تجزيه و تحليل اقتصاد و اطالعات مالي 

 استقرار نظام مالي دولت بلژيك 

 ايفاء نقش غير مالي دولت در جوامع بين المللي و موسسات و اقتصاد جهان 

 خدمات دولت بلژيك 

 خدمات بخش مالي دولت 

 خدمات مالي براي بخش عمومي دولت 



INFOSYS 
 NASDAQ: INFYبورس: 

 BSE: 500209 
   1981جوالي  2تاسيس: 

  مركز: بنگلور هند (شهر الكترونيك)
 N.R.N.MURTHYافراد كليدي: 

  (موسس، مدير غير اجرائي)  
  KRIS GOPALRISHNAN  معاون رئيس و)SHIBULAL (از موسسين  

  توليد: توليدات مالي و خدمات بانكي
  ي و طراحياتخدمات: خدمات اطالع

  )2007-2008ميليارد دالر سال  3,897( وپير هزار 16692درآمد: 
  نفر 100306اشتغال: 

 
  INFOSYS BPO LTDسابق)  PROGENشركت هاي فرعي: (

                       : INFOSYS TECHNOLOJGIC(استراليا) PTY   
                       :INFOSYS CONSULTING INC  
                      :  INFOSYS TECHNOLOGIES  
                       :INFOSYS TECHNOLOGIES DE MEXICO  

WEB              :WWW.INFOSYS.COM  
  



  تاريخچه 
  تاسيس   1981
  تغيير مركز به بنگلور   1983
  DATA BASIC CORPمشاركت با شركت آمريكايي    1987
  در بوستنانجام اولين فروش خارجي    1992
  كرور روسيه 13تي لبه عنوان يك شركت دو   1993
  "يلتون كينزم"اروپايي  _اولين واحد انگليسي    1996
  اولين شركت در كانادا در تورنتو   1997
  NESDAQورود به بورس    1999
  تاسيس شركت در هنگ كنگ و فرانسه   2000
  تاسيس شركت در امارات متحده عربي و آرژانتين   2001
  تاسيس شركت در سنگاپور، سوئيس   2002

  معرفي اين شركت به عنوان بهترين شركت هندي  
 BPOو PROGEONتاسيس شركت هاي چيني   

  شركت  ماتد% سهام خ100به دست آوردن    2003
 E.I.S PTY. LTD(استراليا)   

  INFOSYS CONSULTING INCبه كاليفرنيا شعتاسيس    2004
 N.MURTHY 20در اوت    2006

  CITI BANK% از سهام بانك 23اخذ   
  NASDAQاولين شركت هندي در   

 K.GOPALA KRISHNANبه آقاي CEOاز  N.NILE KANIتغيير مديريت از    2007

 MONTRAYاولين شركت خود را در آمريكاي التين در كشور مكزيك شهر  تأسيسدر   

 407به مبلغ  AXON GROUP PLCشركت  BRITISH CONSULTANCخريد    2008
  ميليون دالر) 753ن پوند (ميليو

  به سه هزار دالر هر سهم افزايش يافت. INFOSYSقيمت سهام شركت  1993-2007بين سالهاي 



  شركت هاي اصلي
_    BANKING & CAPITAL MANAGEMENT 
_    COMMUNICATION MEDIA AND EQUIP 
_    ENERGY, UTILITREJ AND SERVICES 
_    INSURANCE, HEALTH CARE & LIFE SCIENC 
_    MANUPACTURING 
_    INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SERVICE 
_    ENTER PRISE SOLUTION 
_    PRODUCT ENGINEERING VALIPATION 
_    SYSTEM INTERGRATION 



  INFOSYSادارات شركت هاي 
 ي).مبور، مباد، جي پور، نيو دهلي، پونا، ميسهندوستان (حيدر آ )1

 ا (ملبورن)استرالي  كشورهاي  )2

  چين (پكن، شانگهاي)
  هنگ كنك
  ژاپن: توكيو

  امارات متحده عربي (شارجه)
  فيليپين، تاگيك
  تايلند، بانكوك

 شمال آمريكا  )3

  كانادا: تورنتو
، ويرجينيا، كاروليناي شمالي، تگزاس (هوستن)، كنيكت، آتالنتاآمريكا: 

  كاليفرنيا، آريزونا، نيويورك،...
  مكزيك: هونتول

   اروپا:  )4
  بلژك (بروكسل) 

  دانمارك (كهناگ)
  فنالند (هليسكي) 

  فرانسه (پاريس)
  آلمان: فرانكفورت

  ايتاليا: ميالن
  و ساير كشورهاي نروژ، اسلواكي، اسپانيا، سوئد، انگلستان.    



INFOSYS TECHNOLOGIES 
يكي از اين شركت يك شركت چند مليتي تكنولوژيك بوده و مركز آن در بنگال و هند مي باشد. و 

) و 2008نفر مي باشد. (سال  100000مي باشد كه داراي اشتغال بيش از  ITبزرگترين شركت هاي 
- 2008مركز در خارج از هند مي باشد و درآمد آن در سال  30مركز توسعه مي باشد و داراي  9داراي 
  ميليارد دالر مي باشد. 30ميليارد دالر و سرمايه در گردش  4حدود  2007

شريك تاسيس شد، وي و  6و  N.MURTHYبه وسيله هاي  PUNEدر  1981در سال  اين شركت
اين شركت را تاسيس كرد  S.MURTHYروپيه از همسر خود  10000شركاء وي با استقراض مبلغ 

) به همراه موسسات در منطقه INFOSYS CONSULTANTS PVT LTD(با نام 
MATUNGA  ممبيدر شمال و مركز .  

شركت به عنوان بهترين شركت دارنده شغل در هند معرفي شد و در سال هاي ، اين 2001در سال 
) MOST ADMIRED KNOWLEDGEتنها شركت هندي است كه اين جايزه را ( 2003- 2004

  برده است. 
جزء شركت هاي مهم معرفي  wiperو TATAاين شركت و  BUSINESS WEEKطبق گزارش 

  گرديده اند. 
يعني خانم N.MURTHYهمسر آقاي (رئيس شركت)  توسط  1991اين شركت در سال 

S.MURTHY  ،تاسيس شد و كارش را در كارناناك در خصوص فعاليت هاي بهداشتي، اجتماعي
، ماهاراشتر و T.NADU ،A.PRADESHفعاليت هاي فرهنگي و تحصيالتي آغاز نمود كه در اياالت 

م دار پيشرفت در هندوستان چه در پنجاب فعال بودند. امروزه در جهان، اين شركت به عنوان سرد
 TATAبانكداري و چه در مسائل خدمات اطالعاتي، آموزشي، و تحقيقات شده به همراه شركتهاي 

  معروف شده اند. 



INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA )ICBC(  
  SSE SEHK 1398نوع بانك: عمومي 

  1984تاسيس: 
 XICHENGمركز: پكن محدوده 

  صنعت: مالي
  توليدات: خدمات مالي

  ميليارد دالر 227تريليارد يا  M.CAPS :1898 RMBسرمايه بازار 
  2008ميليارد دالر  188/201يا  INCOM :858/137 RBMدرآمد 

OPRAT/Y :029/256 RBM ميليارد  
  2007ميليارد دالر  870/32يا  RBMميليارد  46/224درآمد خالص: 

ASSET :8,689 RBM 2007  
HAJYHG :351448  2006نفر  

 WWW.ICBC.COM.CNوب: 

 J.JIANJINGافراد كليدي: رئيس اجرايي 

 Y. KAISHENGمعاون اجرايي 

بزرگ بانكي چين بانك صنعتي و تجاري چين مي باشد  4بزرگترين بانكي دولت چين يكي از 
)ICBC مي باشد و سايرين با نام هاي (C.AGRICULTRUL  ، (بانك كشاورزي)

C.CONSTRUCTION  (بانك ساختماني) وB.CHINA  (بانك چيني) مي باشد و از لحاظ
به  2006تاسيس و ميزان سرمايه آن در  1984بانك بزرگ دنيا مي باشد و در سال  10سرمايه جزء 

در ماوراء شعبه  106شعبه در  18,000 دارايميليارد دالر) بوده  RBM )893تريليارد  055/7مبلغ 
ميليارد دالر بوده و از لحاظ سود آوري در  254در جهان  2007بحار مي باشد و سرمايه در بازار آن در 

  مي باشد. CITI GROUPبعد از  ،سهام
  

  :2005اتفاقات مهم در سال 
عمل مي نمايد و زير مجموعه بانك  ICBC ASAعمليات بانكي اين بانك در هنگ كنگ تحت نام 

سه  2006هنگ كنگ خريده است و تحت اين نام فعاليت را ادامه مي دهد. در سال  فورتيس را در
 GOLD) حواله نمودند. بانك ICBCميليارد دالر به حساب اين بانك ( 7/3سرمايه گذار به مبلغ 

MAN SACH (S.C) 75/5  ميليارد دالر را خريد كه بزرگترين  6/2درصد سهام اين بانك به مبلغ
) ALLIANZ(زير مجموعه  DRESDNER BANK) 2006تا كنون مي باشد ( G.Sسرمايه گذاري 

  ميليارد دالر در اين بانك سرمايه گذاري نمود. 1حدود 
AMERICAN EXPRESS  ميليون دالر در اين بانك سرمايه گذاري نمود. 200مبلغ  



  2007مسائل مربوط به سال 
ICBC  درصد از سهام  20 ،2007در اكتبرSTANDARD BANK OF S.AFRICA  را خريد به

ميليارد دالر) نقد كه بزرگترين خريد در بانك داري چيني محسوب  5/5ميليارد روپيه ( R 7/36مبلغ 
مي شود در همين سال اين بانك طراحي افتتاح يك شعبه در روسيه را نمود همچنين در سيدني، دوبي 

  و دوهه.
  

  در جهان.  IPOبزرگترين 
تا كنون  IPOاكتبر) كه بزرگترين  2006سهام هنگ كنگ وارد شد (در بورس  ICBCدر همين سال 

  ICBC 1998در سال  NTT DOCOMOتوسط ژاپن  IPOميليارد دالر،  4/18مي باشد به مبلغ 
ميليارد در بورس  1/5) در سهام بورس هنگ كنگ عرضه نمود و H.SHAREميليارد دالر ( 14

  ).A. SHAREشانگهاي (
درصد ارزش انتقاالت  17ميليارد دالر را مبادله نمود ( ICBC 9/21العاده زياد  با توجه به اشتراك فوق

ميليارد در شانگهاي.  9/5ميليارد در هنگ كنگ و  16) كه تقسيم مي شود بين IPOبازار قبل از 
درصد سهم بازار سرمايه مي شد. نهايتا  14/23متعاقب ارائه جهاني سهام، سه سهم شناور كه بالغ بر 

) در هنگ كنگ در مقايسه با قيمت HK 3.52درصد بسته شد ( 15روز مبادله سهام بانك ها به  اولين
  ) كه تنظيم شده بود براي حد باالي بورس.HK 3/07پيشنهاد شده (

 3/156بازار سرمايه گذاري در انتهاي مبادالت سهام هنگ كنگ،  BLOOM BERG ،ICBCحسب 
قرار داد.  J.PMORGAN CHASEم جهان بانكي پس از ميليارد دالر بود كه آن را در رده پنج

درصد بسته شد (با  1/5ت بهتري داشت و در ضعيشانگهاي و ICBC) A. SHAREمضافا سهام (
  ) RBM 3/12قيمت 

  
  2008مسائل سال 

دومين بانك چيني است كه مجوز فدرال افتتاح در شعبه در نيويورك را به  ICBC 2008در اوت 
  دست آورد. 



  )RBM(ميليون يوآن  2005وام بانك در سال  ضعيتصورت و
 2004درصد   2005درصد   مبلغ  نوع
  7/28  1/20  662,376  توليد

  2/10  2/11  367,371  حمل و نقل، انبار، ارتباطات
  7  6/8  281,179  برق، گاز، آب
  CATERING 265,906  1/8  9/6خرده فروشي، كلي فروشي، 
  6/5  9/5  194,024  توسعه امالك

  2/3  1/3  103,070  اجتماعي ارگان ها خدمات
  1/2  7/2  89,666  ساختمان
  1/12  5/9  313,804  ساير صنايع

  4/8  9/11  392,717  ميزان تخفيف 
  1/13  7/15  515,042  وام هاي شخصي

  7/2  2/3  104,398  معامالت ماوراء بحار
  

  تلفيق قروض (وام ها)
  درصد 1/34    رهن

  درصد 3/23  قروض تضامني
  درصد 5/20ضامني قروض غير ت

  1/22  قروض تلفيقي
  100    كل

  قروض عمل نشده
  

  وام هاي عمل نشده
راي بوام هاي عمل نشده بود. براي تنظيم تراز براي گزارش  ICBCدرصد  1/19 2004در آخر سال 

 162غرب دولت چين يك سري سرمايه به انتقال سرمايه، وام هاي دولتي مصرفي، كه ناگهان بيش از 
مي شد به نام  2005ميليارد دالر در آوريل  15تزريق نمود كه اين شامل تاييد مي رسد ر ميليارد دال

  وام هاي ناجور. ICBCكمك نمود به و  CHINA HAURONGشركت دولتي مستقر در پكن 
اعالم نمود در مقايسه  NON- PERFORYدرصد وام را  5گزارش ساالنه فقط براي  2005در سال 

  ي آمريكايي)ن تري دارند (مثال بانك هاي تجارپايي NPLنرخ  كهاكثر بانك هاي غربي 



IMPERIAL BANK OF CHINA  
تاسيس و  1897اين بانك اولين بانك به سبك مدرن و غربي است كه در چين به وجود آمد و در سال 

 COMMERCIAL BANK OF CHINAعمل مي نمود تا اين كه به  1913به طور موفق تا 
  اين اتفاق افتاد. 1911در سال  PU YIل سياسي و مرگ آخرين امپراطور تبديل شد كه به دالي

 SHANGHAI BANKINGاعضاء اين بانك از بازنشستگان بانك هاي موجود از هنگ كنگ و 

CORP .انتخاب مي شدند  
باعث توسعه آن شد و  MAIT LANDغرور براي توليد اوراق بهادار بانكي توسط بانك و افرادي مانند 

رشد شد كه  ايراد IMRERIAL BANK OF CHINAعبه در شهر پكن به نام حتي يك ش
  نتوانست به اندازه كافي حمايت دولت را جذب كند.



FARMER BANK OF CHINA بانك كشاورزي چين  
  نوع بانك: ذخيره مشترك عمومي

  (جمهوري چين) HANKOUدر  1933تاسيس: 
  نوع صنايع: بانك داري
  توليدات: خدمات مالي

  2005ميليون دالر آمريكا  430 درآمد:
  2005ميليارد دالر آمريكا  23/18كل دارايي: 

  نفر 2339اشتغال: 
  وب: ندارد

  افراد كليدي: چن ژانگ رئيس هيئت مديره
جمهوري چين پس از بحران بزرگ آمريكا، به دست كمونيست ها تبديل به جمهوري خلق چين شده و 

ام تايوان بنان (شهر تايپه) نيز از كشور چين جدا شده و تظاهر جديد تمدن كم رنگ شد و كشور تايو
  معروف شد.

سال است كه مجددا تظاهر تمدن غربي در چين به شدت روز افزون توسعه پيدا نموده  10- 20حدود 
  است به طوري كه حتي آخرين المپيك جهاني در اين كشور برگزار شد. 

  
FARMER BANK OF CHINA بانك كشاورزي چين  

استان كشاورزي در هنان، هربي، آنهوي و  9از  (درآوريل) در هاكو 1933اورزي چين در سال بانك كش
چيانگ و توسط بانك كشاورزان اداره مي شود و تحت قانون بانك چين، توسعه يافت و توسعه امور 

  بانكي در بين كشاورزان ناحيه و مناطق روستايي فعال بود.
 ,CENTRAL BANK OF CHINAبزرگ چيني به نامهاي  اين بانك تبديل به يكي از چهار بانك

BANK OF COMMUNICATION, FARMERS BANK OF CHINA,BANK OF 
CHINA .  

ر و وسايل كشاورزي و حيوانات جهت ذاين بانك نسبت به دادن قرض كشاورزي بين آن ها براي خريد ب
داشت. در جنگ توسط حكومت  دامپروري اقدام مي نمود. اين بانك، مجوز صدور اوراق بهادار را نيز

 و سپس به تايپه در سال 1937مركزي كومين تانگ مجوز به تغيير مكان شد. كه اول به چانگ پلنگ 
در تايوان متوقف گرديد. دولت جمهوري اسالمي خلق چين  كانعمليات اين ب 1967و از سال  1949

 PEOPLES در بانك جمهوري خلق چين  MAIN LANDشروع به همكاري با سرمايه 

REPUBLIC OF CHINA  .نمود و بعدا آن را به بانك كشاورزي چين تبديل نمودند
AGRICULTURAL BANK OF CHINA .  



شعبه در تايوان شروع نمود. و داراي شعبات در  107بانك عمليات خود را با  1967- 2006بين سا لهاي 
بانك وام دهنده جمهوري چين مي  14سياتل و لوس آنجلس و ايالت واشنگتن مي باشد. اين بانك جزء 

  باشد.
 1994كشاورزان در سال  بانكبه اصالح بانك ها دست زد و  1992دولت جمهوري خلق چين در سال 

، بانك كشاورزان منحل شد و 2005بعضي از عمليات بانك به صورت خصوصي انجام شد. در سال 
  .مه) ادغام شد 1( 2006در سال  TAIWAN COOPRATIVE BANKتوسط 



PEOPLES BANK OF CHINA بانك خلق چين  
  مركز: پكن جمهوري خلق چين

  1948تاسيس: 
  ZHOU XIACHAUNرئيس: 

  مركز بانك: چين (بانك مركزي چين)
  PRCنوع ارز: 

CNY كد :ISO 4217 CODE 

  درصد 39/6نرخ بهره استقراضي: 
 WWW.PBC.GOV.CNوب: 

  
  بانك مركزي چينمجري: 

مربوط به بانك مركزي مي شود. اين بانك بانك مركزي چين مي باشد  YUANبراي ساير ارزها مانند 
اشتباه شود  كه كنترل سياست هاي پولي دولت را  CENTRAL BANK OF CHINAكه نبايد با 

يم شده و در دست دارد و مقررات مالي را در دولت چين وضع مي كند. حاكم بانك توسط دولت تقس
را در  ASSETمي باشد و باالترين ميزان   ZHOUكنگره خلق چين او را منصوب مي كند كه فعال 

  مي باشد. LI CHAOو سخنگوي آن  XIAOCHUANچين دارد. 
 XIBEIو بانك  HUABEI BANKباز مي گردد كه تحت مشاوره  1948تاريخ اين بانك به سال 

FARMER  و مركز آن شيترائونگ و سپس بهHEBEI  به پكن نقل  1949و سپس به پكن در سال
بانك  PBCبه چهار بانك تفكيك شد  1980ماندگار شد. در اصالح اقتصادي  1978مكان كرد و تا 

قرار اعمال سياست هاي پولي  و 2003د در كنگره خلق چين در شمركزي چين شد و بازسازي 
  گذاشته شد. PBCاقتصادي توسط 

  
  واحدهاي ساختاري

 GEN ADM DEPT 
 LEGAL AFFAIR DEPT 
 MONETARY POLICY DEPT 
 FINANCIAL MARKET DEPT 
 FINANCIAL SURVAY&STATISTICS DEPT 
 ACC AND TREASUNY DEPT 
 PAYET SYSTEM DEPT 
 TECH DEPT 
 CORREY COLD&SILVER DEPT 



 STATE TREASURY BUREAU 
 INTL DEPT 
 INTL AUDITTING DEPT 
 RESEARCH BUREAU 
 CREDIT INFORMATION SYSTEM DEPT 
 ANI- MONY LAUNDRING BUREAU 
 EDRCL DEP CPC PBC كميته   

 STATE ADM FOREIGN EXCHANG 
  كه در ساير نقاط جهان وجود دارد. 25مي باشد به جاي  9نرخ بهره قابل تقسيم بر  



  چين CITICبانك 
 CHINA INTERNATIONAL TRUST AND، قبال CITIC GROUPبانك 

INVESTMENT CO  موسسه بانكي (سرمايه گذاري) مربوط به جمهوري خلق چين مي باشد يك
گ رئيس جمهوري خلق چين تاسيس گردد. و و با تاييد دونگ شياپين 1979در سال كه در رانگ ميون 

زير مجموعه شامل  44هدف آن به دست آوردن سرمايه هاي خارجي و تكنولوژي جديد بود و داراي 
CHINA CITCI BANK  ،CITIC HOLDING ،CITIC TRUST CO ، CITIC 

MERCHANT CO LTD  (بانك اصلي) در چين، هنگ كنگ، اياالت متحده كانادا، استراليا و
بزرگترين سرمايه دار چيني در چين  RONG XIREN، آقاي CITICنيوزيلند مي باشد. موسس 

 1949ال ) مي باشد. او يكي از سرمايه داران بزرگ چين در س RONG DESHENG(آقاي  1930
در اين مقام  1997رسيد و تا سال  1993به مقام معاون رياست جمهوري خلق چين در  R.YIENبود. 
در چين داراي زير مجموعه ها در آسيا پاسفيك مي باشد. در خصوص  CITIC GROUPبود. 

در جهان بوده است تا  2008سپتامبر  17مذاكراتي در  MORGAN STANLYپيوستن اين بانك و 
  مريكايي توسط چيني ها خريداري شود.بانك آ

  
  جريمه هاي مبادله غير قانوني

CITIC فيك (زير مجموعه بانك) يك شرط بندي در خصوص ارز خارجي عمل نمود كه با ضرر يپاس
(دالر هنگ كنگ) روبرو شد و زمان مبادله بر اساس مارك به ماركت دو مدير  HKميليارد  5/15

  )درصد براساس از سرگيري مذاكره. 1/55به ميزان (كرد سهام نزول  دراجرايي و مسئول 
  ساير مطالب

CITIC INTL, FINANCIAL HOLDING LTD 
CITIC SECURITIES 
CITIC PACIFIC (CITIC GROUP هنگ كنگ در  ) 

CITIC PLAZA 
CITIC TOWER 
CITIC KA WAH BANK 
CITIC RESOURCES 
NICK LEESON 
FERORYE KERVIEL 
CHINA CITIC BANK 
R.P: HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CITIC 
 



  BANK OF CHINA LIMITEDبانك چين 
  نوع بانك: عمومي

  6SSE 601988: SEHK: 3988بورس: 
  در جمهوري خلق چين 1912تاسيس: 

  مركز: پكن جمهوري خلق چين
  صنعت: بانكداري

  ليتوليدات: خدمات ما
  )RMB )2007ميليارد  669/180درآمد: 

  )RBM )2007ميليارد  229/56سود خالص: 
  نفر 209265اشتغال: 

  WWW.BOC.CNوب: 
 XIAO GANGافراد كليدي: رئيس هيئت مديره 

  LILIHUIرئيس 
  

 BOC SSEبانك چين 

  SEHK: 3988 601988بانك چين: 
توسط دولت چين تاسيس  1912چهار بانك بزرگ چين مي باشد. اين بانك در سال اين بانك يكي از 
كه قديمي ترين بانك  GOVERNMENT BANK OF IMPERIAL CHINAشد كه جايگزين 

بانك بزرگ  4اين بانك اوراق بهادار را به جاي دولت جمهوري چين با  1942چين مي باشد و در سال 
  ن، بانك كشاورزان چين، و بانك ارتباطات).چين چاپ مي كرد و (بانك مركزي چي

) تبديل به BOCبانك جمهوري خلق چين به ( 1948در اصل بانك مركزي چين در سال 
COMMERCIAL BANK  1949شد. بعد از جنگ داخلي چين در BANK OF CHINA  به دو

خصوصي  1971قسمت تقسيم شد و يك قسمت از بانك به تايوان و دولت كومين تاگ تحويل كه در 
و سپس ادغام شد با  INTL, COMMERCIAL BANK OF CHINAشد و تبديل شد به 

TAIWAN BANK OF COMMUNICATION )CHIAO TUNG BANK و تبديل شد (
اخيرا به  THE MAIN LANDو عمليات در  MEGA INTL, COMMERCIAL BANKبه 

چين مي باشد و  انجام مي گيرد كه دومين وام دهنده بزرگ در BANK OF CHINAعنوان 
درصد دولتي مي باشد و توسط  100پنجمين رتبه را در بازار سرمايه داري بين المللي دارد كه 

CENTRAL HIUJIN INVESTMENT  وNATIONAL COUNCIL SECURITY 

FUND (SSF)  وIPO  درصد را آزاد نمود.  26به طور شناور به ميزان  2006سهام آن را در سال
كشور شعبه  27در  BOCچيني از لحاظ شعبات و كشورهاي خارجي مي باشد. اين بزرگترين بانك 



دارد. استراليا، كانادا، اياالت متحده، فرانسه، ايتاليا، آلمان، لولزامبورگ، مجارستان، فيليپين، ويتنام، 
  تايلند، اندونزي، قزاقستان، زامبيا، آفريقاي جنوبي، روسيه، بحرين، زامبيا.

 76درصد سود بانك و  MAIN LAND 60بانك در خارج انجام مي گيرد و  درصد عمليات 4البته 
  داشته است.  2005درصد دارايي بانك را در دسامبر 

  
  2005حوادث 
تشويق نمودند سرمايه گذاران بلند مدت را كه سهام اين شركت را  ,IPOرا به  BOC، 2005در سال 

ميليارد دالر سرمايه  1/3اد كه اطالع د ROYAL BANK OF SCOTLANDبخرند در همين سال 
درصد سهام بانك  10به دست مي آورد با به دست آوردن  BRITISH BANKرا كه كنترل آن را 

انجام شده و به وسيله  UBS AGكند. مضافا سرمايه گذاري توسط بانك سوئيسي  چيني مبادله
TAMASEK HOLDING PTE LTD 500به ميزان (كند  ترككه قول داده است كه مشا 

  )ميليون دالر ثروت از سهام اصل ارائه نموده به بازار.
تحقيقات در مورد پول شويي در اين بانك توسط اياالت متحده آمريكا به وجود آمده است كه مربوط 

  مي شود به دالرهاي باد آورده.
  

  2006مسائل مربوط به 
ليست شده بود و  2000در دنيا از سال  IPOبزرگترين  2006در بورس سهام هنگ كنگ در جوالي 

 -THE OVERميليارد دالر در بورس هنگ كنگ ارائه شد.  7/9جهان، به افزايش  IPOيكي از چهار 

ALLOT MENT OPTION  افزايش دالر ارزش  ،) 7(ژوئن  2007عمل شد درIPO  آن ها را تا
  .تغيير داد ميليارد دالر 2/11

ميليون سهام در بورس  10) ، عمل شد. و تا 5ي (جوال 2006به طور موفق در چين در  IPOبزرگترين 
  مت گزارش شد.قي RBM 3پيشنهاد شد، كه هر سهم آن  RMBميليون  20سهام شانگهاي تا 

BOC  سهام شركت هواپيمايي سنگاپور را در سنگاپور خريد (ازSINGAPURE AIRCRAFT 

LEASING EN TERPRISE IN 2007  و نام آن تبديل بهBOC AVIATION ل گرديد.تبدي  
 5/2ميليارد يو آن (يا  20برگزار نمود، و حدود  2006ديگر در بورس شانگهاي در  IPOاين بانك يك 

  ميليارد دالر) عرضه نمود.
  



 در هنگ كنگ BOCبانك 

BOC  فعاليت هاي خود را در هنگ كنگ شروع نمود و تبديل به بانكداري اصلي شد، و  1917در سال
  . اين شرايط ايجاد شد.1995در هنگ كنگ و در ماكائو در سال  1994انكي در به انتشار اوراق بهادار ب

در بورس  BOC HKمجددا عمليات خود را در هنگ كنگ بازسازي نمود و  BOC 2001در سال 
  وارد نمود.  2002سهام هنگ كنگ در سال 

شد و به وسيله مي با BOCدو ثلث سهام اين بانك شناور مي باشد. مركز بانك در هنگ كنگ در برج 
) بلندترين ساختمان هنگ كنگ در زمان 1990بازسازي شده است (در سال  I.M. PEIآرشينكت 

  خودش محسوب مي شد. 
شناور در  IPO) بزرگترين SEHK: 3988) (بانك BOC HKبورس سهام هنگ كنگ (مستقل از 

  زايش پول داشته است.ميليارد دالر اف 7/9حدود  2006تا كنون بوده است. در  2000جهان از سال 
IPO  ميليون دالر  289جذب نمود به مبلغ راHK در جزئي فروشي و اغلب با مبالغ مناسب تاريخ در ،

برابر بيشتر از اشتراك عمل شد.  76سهام هنگ كنگ مورد پذيرش قرار گرفت و ميزان ارائه شده سهام، 
ه سهام خيلي نگران باشند كه اين گرچه بعضي از مشاوران هشدار دادند كه در مورد ميزان عمل شد

 15شروع شد و  HKدالر هر سهم در  95/2از  IPOباعث نگراني سرمايه گذاران شد. قسمت سهام 
  دالر هنگ كنگ رسيد (پس از اولين روز مبادله). 40/3درصد رشد يافت و به 

  
  واقعيت هاي پايه اي

سال گذشته وجود  17در  FORTUNE GLOBAL 500سرمايه در  RBMتريليارد  3بيش از 
داشته است كه در رتبه دوم وام دهندگان در چين (به طور كلي) مي باشد براي تاسيسات غير موسسه 

مجلس وام دهنذگان مبادالت بين المللي، (رتبه اول وام دهندگان در چين،  1اي، و شماره 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (  

% نسبت به 20سود از اين فعاليت ها حاصل شد كه داراي رشد  RBMميليارد  7/2 ،2002در سال 
  سال قبل آن مي باشد. ساختمان بانك چين در رده هفتم از لحاظ بلندي در جهان شد.

  
  اوراق بهادار بانكي 

گرچه يك بانك مركزي وجود ندارد و بانك چين داراي پروانه جهت انتشار اوراق بهادار با يكي در دو 
، بانك چين انتشار داد اوراق بهادار بانكي را در سرزمين اصلي 1942يني مي باشد. سال ناحيه اداري چ

چين براي دولت جمهوري چين، امروزه بانك، ادامه اين انتشارات را در هنگ كنگ و ماكائو (تحت نام 
  همراه با ساير بانك هاي تجاري در آن ناحيه.به ) انجام مي دهد BAN CO DA CHINAپرتقالي 

  



  راييدا
) به عنوان BOC )SEHK: 3988هنگ كنگ به دارايي  IPO، مفاد ذيل در 2006سال  7در ژوئن 
  ذيل بود. 

 CENTRAL SAFE INVESTMENT LTD 25/69 درصد  

 RBS CHINA 467/8 درصد  

 AFH PTE LTD (TEMASEK زير مجموعه) درصد 767/4  

 SSF: 576/4 درصد  

 UBS AG درصد 366/1   

 (GLOBAL OFFERS) IPO از H  درصد 356/11       سرمايه گذاراني كه سهام  

  
  در خارج از چين (اصلي) BOCتاريخ توسعه 

  يك شعبه در هنگ كنگ باز نمود.  1917
  ه در ماوراء بحار را در لندن گشوداولين شعب  1929
  يك شعبه در ازاكا افتتاح نمود  1931
  يك شعبه در سنگاپور افتتاح نمود.  1936
  افتتاح نمود.يك شعبه در ژاپن   1937

، پنانگ، و در چين در (ممبي)يك شعبه در كوآالالمپور، كلكته، هايفونگ، هانوي، رانگون، بمبي
  دائو، چپائو، باتوپاهات، بابجولو، الشيو، اپوه، سرميان

ي را نيويورك و كلكته و ممب ژاپني ها محور كوالته جبي ها را كه شعبات را بجز لندن و 1941و 42
  .گشودند
1942 BOC 6 .شعبه جديد را در سيدني، ليورپول، هاوانا، كراچي باز نمود  
شعبه هاي بسته شده را مجددا افتتاح نمود (بعد از جنگ دوم) و در ازاكا بسته شد و در توكيو   1946

  باز شد.
به مركز پكن مرتبط شدند (مانند هنگ كنگ، سنگاپور، لندن، پنانگ،  BOCبعضي از شعبات   1950

 ,INTLبه  1971ماكارنا، هنگ كنگ، سنگاپور و اكثر شعبات) در سال كوآالالمپور، 

COMMERCIAL BANK OF CHINA .تغيير نام داد  
1971  BOC ) به دو شعبه در كراجي و شيكاگوHITTA SONG به (NATIONAL BANK 

OF PAKISTAN .مرتبط شدند  
بانك را در پنوم پن ملي  را در سابگون ملي اعالم نمود. و دولت مخمرهاي سرخ BOCويتنام   1975

  اعالم نمودند.



1981  BOC .در نيويورك شعبه زد  
  در شعبه سنگاپور پيوست. BOCبسته شد و به  KWANGTUNGبانك استان   2001
2002  BOC FUTURE PTE .عمليات خود را در سنگاپور متوقف نمود  
2008  BOC 20 ) درصد سهامLCFR(  

LA COMPAGNIE FINANCIERE DEDONDE DE ROTHSCHILD  را به مبلغ
  ميليون دالر آمريكا) خريد.  340ميليون يورو ( 3/236



  در ژاپن  BTMUيا  UFGميستوبيشي.  - بانك توكيو
به وجود آمد كه بانكي  UFJبا ادغام بانك هاي توكيو، ميستوبيشي و  2006بانك فوق در سال ژانويه 

  اي توكيو مي باشد. ل آن در چيودمحتجاري بود و خدمات مالي ارائه ميدهد و 
  (بانك فرعي) SUBSIDTARYمشكل مالي بانك: 

  1919تاسيس: 
  توكيو CHIYODAمركز: 

  رئيس و رئيس هيئت مديره NOBUO KUROYANAGIافراد مهم: 
  ت: بانكدارينعنوع ص

  MITSU BISHI UFJمالك: گروه مالي 
  34و  274(كاركنان) اشتغال: 

BK. MUFG. JP/ENGLISH: WEB  
1 - BTM  ياBANK OF TOKYO-MITSUBISHI , LTD  در عضوM.UFJ 

FINANCIAL GROUP  و يكي از شركت هايMITSUBISHI   
2 - THE MITSUBISHI BANK , LD: 

  (اوت) افتتاح گرديد.1919يك بانك ژاپني و يكي از اعضاي مهم گروه اين كمپاني است كه در سال 
3 -  THE BANK OF TOKYO, LTD:  

  بوده است.  فعال خارجياين بانك مبادله ارز          
 , BANK OF TOKYO- MITSUBISHIبانك تشكيل دادند:  3و2بانكهاي رديف   - 4

LTD    
 THE BANK OF)تشكيل بانك   UFJ BANK LTDو  4بانك رديف  2006در سال   - 5

TOKYO- MITSUBISHI HFJ. LTD)   .را دادند 

6 - UFJ BANK LTD  از ادغام وSANWA BANK LTD, TOKAI BANK  به وجود
  ا) در نگو ي2002آمده است. (سال 

 MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP , HFJبا تشكيل  - 7

HOLDINGS, INC  تبديل به بخشي از  2005در اكتبرFINANCIAL GROUP 

JAPANS  بزرگترين بانك با توجه به ميزانASSET  .آن در ژاپن مي باشد 

يكي ديگر از  THE BANK OF TOKYO- MITSUBISHI LTD، 2008در ژانويه  - 8
را  BANK OF TOKYO- MITSUBISHI HFJ, LTDتشكيل،  MUFGواحدهاي 

 دارند.   

  
  



  بانك ملي ايران:
سال  81خارجي در  1927بانك ملي ايران و يا به عبارت انگليسي نشنال بنك آو ايران در سال 

سال  77و  1931بر اساس دستور مجلس شوراي ملي تاسيس گرديد در سال  1306قبل در سال 
شروع به انتشار اسكناس و سكه ريالي نمود. (ريال يا تومان ارز رسمي  سپيش طبق دستور مجل

بانك مركزي و ملي هر دو يكي بودند كه پس از اين سال  1960ايران مي باشد). تا قبل از سال 
ساله را جشن نگرفته است و اولين شعبه خود را در  50هنوز عمر  CBIبانك مركزي تاسيس شد و 

  در هامبورگ تاسيس نمود.  1965سال 
ل دارد و يك بانك دولتي مي باشد غشا 43,000شعبه و  3,300داراي  (BMI)بانك ملي ايران 

  پس از انقالب قانون بانك داري اسالمي اجرا شد. 
  اطالعات مالي مربوط به بانك ملي:

  تريليارد ريال 5/360كل دارايي: 
  لتريليارد ريا 487/36سرمايه گذاري: 

  تريليارد ريال 77/0درآمد خالص بعد از ماليات: 
  تريليارد ريال 6/163قرض: 

  3300شعوب: 
  نفر 43000اشتغال: 
دياگو، كاليفرنيا در اين بانك بمب گذاري شد و خسارت بر شيشه ها و ديوار  ندر سا 1981در سال 

  است و كسي دستگير نشد.  بانك وارد شد و يك گروه اسرائيلي، ادعا نمود كه اين كار را انجام داده
ها آمريكايي عليه يك بانك ملي ايران در سوء قصد در اورشليم عليه اين بانك و چ 1997در سال 

قانون به ريسك  201Aميليون دالر غرامت نمودند و بر اساس 251سپاه پاسداران درخواست 
سم و با توجه به در خصوص حفاظت از اتباع خارجي، در مقابل تروري 2002تروريسم قانون سال 

دارايي هاي ايران در بانك هاي آمريكايي پس از اشتغال سفارت آمريكا، اين غرامت از اين  كتملّ
محل حكم قاضي رئيس كل حكم عليه آن صادر شد و بانك ملي ايران پول را از بانك نيويورك پس 

 100به دليل كمك گرفت. آمريكائيها و اروپائيان فعاليت هاي اين بانك را در چند سال اخير 
ميليون دالري به حماس و نيز ايجاد تسهيالت در خريد وسايل ساخت انرژي هسته اي كمك به 
سپاه پاسداران و مسائل امنيتي ديگر محدود نموده و به انجماد دارايي هاي ايران در بانك اقدام 

  نمود. 
  



  ساير بانكهاي ايران:
  بانك تجارت

  بانك سپه
  بانك صنعت و معدن

  صادرات بانك
  بانك اقتصاد نوين

  بانك پارسيان
  بانك كشاورزي

  نبانك قو امي
  بانك ايران و انگليس

  بانك ملت
  

  بانك  سابق(مبادله خدمات)
  بانك رهني

  بانك كارگشايي
  

  بانك هاي بسيار قديمي:
  بانك استقراض

  بانك شاهنشاهي
  بانك ايران و روس



  بانك مركزي ايران:
قرن بيش به وجود آمد كه  7يس بانك توسط ايلخانان مغول در اولين كوشش در ايران جهت تاس

  توفيق چنداني حاصل نشد.
توسط انگليسي ها به  1889سال بيش در سال  120در ايران ابتدا بانك شاهنشاهي ايران حدود 
  وجود آمد كه داراي شعبه در هند و ايران بود.

  وسيه به وجود آمد.بانك تزاري روسيه نيز به عنوان بانك استقراض و توسعه ر
به وسيله دولت  1927اولين بانك ملي ايران به عنوان بانك ملي با سرمايه گذاري ريالي حدود سال 

  )سال بيش تاسيس گرديد. 80در (تاسيس شد 
  بود.  9هدف از ايجاد اين بانك انجام امور مالي دولتي و توزيع پول ايراني(ريال و تومان

سال بيش  48ه عنوان بانك مركزي ايفاء نقش مي نمود. در حدود سال بانك ملي ايران ب 33حدود 
را تاسيس نمود و از بانك ملي ايران تفكيك   (CBI)دولت ايران بانك مركزي  1960در سال 
  گرديد. 

  به عنوان بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  1357پس از انقالب اسالمي ايران در آخر سال 
  سياست هاي پولي و تنظيم مقررات بانكي مي باشد. د كه كارش انجام شنام گذاري 

  در بانك مركزي موزه جواهرات سلطنتي و تاريخي نگهداري مي شود.
آقايان كاشاني، همايون، سامي، سامي، جهان شاهي، مهران،  1960روساي بانك مركزي از سال 

ا نوربخش و خوش كيش، پس از انقالب اسالمي ايران  مولوي، نوبري، نوربخش، عادلي، مجدد
  هاجي، مظاهري، بهمني مي باشند. 

  اهداف تشكيل بانك مركزي عبارتند از:
  ز ارزش پولي ايرانانگهداري 

  حفاظت از تعادل تراز پرداخت ها
  تامين مسائل مالي بازرگاني

  اصالح رشد بالقوه كشور
  

  بانكداري اسالمي:
  به مجلس رفت.  سال قبل اليحه قانون بانكداري اسالمي 24، حدود 1983در سال 

در قوانين اسالمي، بهره  حرام است و ربا از زنا حرام تر عنوان شده است. و لذا به جاي ربا، مضاربه 
جانشين شده است و به تصويب مجلس نيز رسيد و اعمال شده است. مفاهيم مضاربه، سلف، قرض 

به طور كلي، معامالتي الحسنه، فروش اقساطي با مفاهيم شراعيت اسالمي در بانكها جريان يافت. 
كه مثال يك شخص سهام دار يك كارخانه در سود و زيان آن شريك باشد حالل و چنانچه فقط در 



(ممتاز) در موسسات توليدي و تجاري حرام PREMIUMسود شريك باشد حرام است و لذا سهام 
  مي باشد. 

  
  آمار: 

بوده  1385ميليارد دالر در سال  40ميزان ارز موجود در بانك مركزي، باضافه طال معادل حدود 
با كاهش تبديل به يورو گرديد. و ساير ارز هاي تشكيل دهنده پشتوانه پوند،  1384است كه از سال 

  انگليس، ين و فرانك سويس مي باشد.
ميليارد دالر حاصل از نفت مي باشد كه براي سرمايه گذاري مي  12برخي از اين مقدار به حدود 

ليل يافته است و قيمت نفت با قودجه مي باشد و امروزه ذخاير ارزي ايران تباشد و حمايت از ب
  نوسانات آن تاثيرگذار بوده است. 

بوده است.  2007ميليارد دالر در سال  35ذخاير ارزي ايران در بانك هاي خارجي در حدود 
 6/932، 2007تومان و  3/819حدود  2003ميانگين نرخ مبادله ارزي ريال به دالر در سال هاي 

  نرخ شناور ارز در بانكها بسيار مبادله قرار مي گيرد.  2002تومان بوده است. از سال 
ريال در نوسان  10000برابر تا حدود  1500ريال تا  68تا امروز نرخ ارز در حدود  1357از سال 

ريال،  1500ريال،  750ريال،  85بوده است و نرخ رسمي در اثنا اين سال ها در معامالت دولتي 
  ريال بوده است.  690

ميليارد  71ميليارد دالر تا  1740حسب بعضي گزارشات موجودي ارز ايران در سال هاي اخير از 
  ميليارد دالر حجم مبادالت و يا ذخاير ارزي بوده است.  -20دالر و تا 

  مي باشد.  2007-2009درصد بين سالهاي 12، 5/11، 11نرخ بهره در بانك ها 
درصد امسال مي باشد. نرخ تورم در بيست  4/18عالم شده توسط بانك مركزي به ميزان نرخ تورم ا

درصد گزارش شده است در 16تا  12و چند سال اخير دو رقمي بوده است و در پنچ سال اخير بين 
نرخ تورم بيش از حد باال رفت اما تورم در بخش هاي مختلف آثار مختلف و محاسبه  1386سال 

درصد 300اين  1387برابر تورم به وجود آمد كه در سال  300بخش مسكن تا  تنوع دارد. در
  رسيد.  هايدرصد نسبت به سال پ 100-200و به  كاهش يافته

  ميليون دالر گزارش شده است.  413به مبلغ  يورو 48حدود  2006انك جهاني در سال ب
ني دوم) بوده است كه (پس از جنگ جها1945از سال  IMFايران عضو صندوق بين المللي پول 

معموال جلسات آن در ماه دسامبر در واشنگتن برگزار مي شود و در جلسات بانكي بين المللي در 
  باسل سويس شركت مي كند. 

  ، فردوسي قرار دارد. دساختمان هاي مهم اين بانك، در خيابانهاي مير داما
  تهران مي باشد.  144شماره  دآدرس: خيابان (بلوار) مير داما



ميليارد دالر بوده كه گزارشي از  300گفته مي شود كه درآمد ارزي ايران در سال گذشته حدود 
هزينه شدن آن در حال تهيه شدن است و اين در حاليست كه از ابتداي شروع صنعت نفت تا سال 

  ميليارد دالر بوده است. 150كل درآمد نفتي  57
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