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 ثٝ ذٛز ٔحهٛالت وٝ فطٚقٙسٜ ؾبظٔبٟ٘بيي ثيٗ ايٗ زض زٞس؛ ٔي ازأٝ ذٛز ضاٜ ثٝ پيف اظ تط ٌؿتطزٜ ضٚظ ٞط وبض ٚ وؿت ثبظاض

 ٚ زٞٙسٜ قىُ وٝ ضا ذطيس ٞبي اٍ٘يعٜٚ  ٔٙبثغ ٘يبظٞب، تب ٌيط٘س ثىبض ضا ذٛز تالـ ٟ٘بيت يسثب ٞؿتٙس ٚ افطاز ؾبظٔبٟ٘ب زيٍط
أطٚظٜ زض ٘ظط ٌطفتٗ ٘يبظٞبي فؼّي ٚ آتي ٔكتطيبٖ  .وٙٙس زضن ثيكتط ٞطچٝ ضا ٞؿتٙس وبضي ٚ وؿت فضبي چٙيٗ ٕ٘بيبٍ٘ط

 ٔرتّف ٞبي ٌطٜٚ ٔتفبٚت ٘يبظٞبي ٌطفتٗ ٘ظط زض س. ثبجٟت اضائٝ ذسٔبت يىي اظ اِٚٛيتٟبي ٘ظبْ ثب٘ىي زض ؾطاؾط ز٘يب ٔي ثبق

ٞبي ٔكتطيبٖ  ٞب ٚ ثرف اثتسا قٙبذت ٘ؿجتبً وبّٔي اظ ٔكتطيبٖ حبنُ قسٜ ٚ تؼبضيف زليمي اظ ٌطٜٚ زض تب اؾت الظْ ٔكتطيبٖ،

ي فؼبِيت أطي ضفتبض ٚ ٚيػٌي ٞبي ٔكتطيبٖ زض اثتسا ٘يبظٞب، آٌبٞي اظ وؿت ٚ ثرف ثٙسياضائٝ قٛز. اظ ايٗ ضٚ قٙبذت، 
 اضائٝ جصاة ٚ ثبظاضٞبي ا٘تربة ثٙسي، ، اِٚٛيتثرف ثٙسي أىبٖ ٞسف، ايٗ ثٝ زؾتيبثي ثب وٝ چطا ،ضؾس ضطٚضي ثٝ ٘ظط ٔي

ٕٔىٗ ذٛاٞس  ٘ظبْ ثب٘ىي ضقس ٚ ؾٛزآٚضي ثمب، ٔيؿط قسٜ ٚ اظ ايٗ عطيك آٟ٘ب پيكٟٙبزي ٔتٙبؾت ثب ٞبي اضظـ ثؿتٝ ٚ ذسٔبت

ثب٘ىٟبي ثعضي ٚ ٔغطح ز٘يب ٔجتٙي ثط ٌطٜٚ ٞبي ٔكتطيبٖ ٔسيطيت ٔي قٛ٘س. ٔسيطيت ثط ٔجٙبي  أطٚظٜ تمطيجب تٕبٔيقس. 
ٌطٟٚٞبي ٔكتطيبٖ ايٗ فطنت ضا زض اذتيبض ثب٘ىٟب لطاض ٔي زٞس تب ثتٛا٘ٙس ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت ذٛز ضا ٔٙغجك ثب ٘يبظٞبي 

ٚ اذيط ثحج تٕطوع ثط ٔكتطي  ؾبِٟبيعي اضائٝ زٞٙس. ٔكتطيبٖ تٛؾؼٝ زازٜ ٚ ثٝ قيٜٛ اي ٔتٙبؾت ثب ذٛاؾت ٚ ا٘تظبضات آٟ٘ب 

ثب ثب٘ىساضي جبٔغ زض ايٗ ضاؾتب چٙسي اؾت  ثيكتط پطضً٘ قسٜ اؾت.ثجبي تٕطوع ثط ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت ٘يبظٞبي اٚ ثجبي 

 ٔحٛضيت تٕطوع ثط ٔكتطي ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚقٟبي ٘ٛيٗ فٙبٚضي اعالػبت جٟت قٙبؾبيي، ثرف ثٙسي ٚ ثطضؾي ٘يبظٞبي
ثب٘ىساضي  ثب٘ىساضي تجبضي، قرهي )ذطز(، ٞبي ثب٘ىساضي حٛظٜ زض ثب٘ه فؼبِيت جبٔغ زض ثب٘ىساضي ٔكتطيبٖ ٔغطح قسٜ اؾت.

ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚقٟبي ٘ٛيٗ فٙبٚضي اعالػبت، پؽ اظ قٙبؾبيي ز٘جبَ ٔي قٛز ٚ زض ايٗ ثركٟب  اذتهبني، قطوتي ٚ ثب٘ىساضي

زض ايٗ تحميك تالـ قسٜ اؾت تب ضٕٗ ٔؼطفي ايٗ ٔسَ جسيس، ثٝ ثطضؾي ض ٔي ٌيطز. ٔٛضز ثطضؾي لطاآ٘بٖ ٘يبظٞبي ٔكتطيبٖ، 
٘حٜٛ ثرف ثٙسي ٚ پيبزٜ ؾبظي ثب٘ىساضي جبٔغ زض ٘ظبْ ثب٘ىي وكٛض ثپطزاظيٓ، ٕٞچٙيٗ ضٚقٟبي ٘ٛيٗ فٙبٚضي اعالػبت جٟت 

 جٟت اؾتمطاض ٚ اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ٘يع ٔٛضز ثطضؾي لطاضٌطفتٝ اؾت. 

 

 ٚاغٌبٖ وّيسي
 ب٘ىساضي جبٔغ، ثرف ثٙسي ٔكتطيبٖ، ثب٘ىساضي قطوتي، ثب٘ىساضي تجبضي، ثب٘ىساضي ذطز، ثب٘ىساضي اذتهبنيث

 

 

 

 هقذهِ -1

تىِٙٛٛغي زض حبَ تغييط زازٖ ٕٞٝ اثؼبز ظ٘سٌي اؾت. ٘ظبْ ثب٘ىي زض ز٘يب ٘يع ٘بٌعيط اظ ايٗ تغييطات پيطٚي وطزٜ ٚ ٔتٙبؾت ثاب  

 ضي ٞبي ٘ٛيٗ زض حبَ تغييط ٚ تحَٛ اؾت.٘يبظٞبي ٔكتطيبٖ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ فٙبٚ
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 فؼبِيت قطٚع ٚ  جبٔغ ثب٘ىساضي ؾٕت ثٝ ذطز ثب٘ىساضي حطوت اظ ثط ٔجتٙي ٘ظبْ ثب٘ىي وكٛض، اؾتطاتػيه ثط٘بٔٝ ٔي تٛاٖ ٌفت

 تٌٗطف ٘ظط زض ثب ،4اذتهبني ٚ ثب٘ىساضي 3ثب٘ىساضي قطوتي ،2ثب٘ىساضي تجبضي ،1 قرهي )ذطز( ٞبي ثب٘ىساضي حٛظٜ زض ثب٘ه

اثتسا قٙبذت ٘ؿاجتبً وابّٔي اظ ٔكاتطيبٖ     زض تب اؾت الظْ ٔكتطيبٖ، ٔي ثبقس. زض ايٗ ضاؾتب ٔرتّف ٞبي ٌطٜٚ ٔتفبٚت ٘يبظٞبي

 ثراف ثٙاسي   ثٙاسي،  ٞبي ٔكتطيبٖ اضائٝ قٛز. اظ ايٙطٚ قٙبذت ٔكتطيبٖ، ٌطٜٚ ٞب ٚ ثرف حبنُ قسٜ ٚ تؼبضيف زليمي اظ ٌطٜٚ

ٝ  زؾتيبثي ثب وٝ ضؾس. چطا زض اثتساي فؼبِيت أطي ضطٚضي ثٝ ٘ظط ٔي...  ٚ ٞب ٚيػٌي تبض،ضف ٘يبظٞب، آٌبٞي اظ وؿت ٚ ٔكتطيبٖ  ثا

 ٔتٙبؾت ثاب  5پيكٟٙبزي ٞبي اضظـ ثؿتٝ ٚ ذسٔبت اضائٝ جصاة ٚ ثبظاضٞبي ا٘تربة ثٙسي، ، اِٚٛيتثرف ثٙسي أىبٖ ٞسف، ايٗ

 [1] ٞس قس.ٚ تحمك اٞساف ٕٔىٗ ذٛا ؾٛزآٚضي ٔيؿط قسٜ ٚ اظ ايٗ عطيك، ثمب، آٟ٘ب

ضقس ضٚظافعٖٚ تىِٙٛٛغي ٚ ٘يبظ ثٝ ايجبز تغييطات زايٕي زض ٘ٛع ٚ فطايٙس اضائٝ ذسٔبت ثٝ ٔكتطيبٖ ثبػج قسٜ اؾت وٝ ٘ظبْ 
تحٛالت جسيسي ضا تجطثٝ وٙس. ثغٛض وّي ايٗ تغييطات ضا ٔي تٛاٖ اظ زٚ ٔٙظط ٔٛضز ثب٘ىي وكٛض ٘يع ٔتٙبؾت ثب ايٗ تغييطات، 

 تٛجٝ لطاضزاز:

 قطايظ، ٔمطضات ٚ ٔحيظ وؿت ٚ وبضيط تغي -1

 افعايف ؾفتٝ ثبظي زض ثبظاضٞبي ضليت، بيٝآئيٗ ٘بٔٝ وفبيت ؾطٔ، وبٞف ٘طخ حبقيٝ ؾٛز تؿٟيالت، تكسيس ضلبثت

 افعايف ا٘تظبضات ٔكتطيبٖ ٚ پيچيسٜ تط قسٖ ٘يبظٞب ٚ ذٛاؾتٝ ٞبي آٟ٘ب -2

، ثغٛض وّي ٔي تٛاٖ ٔكتطي، اضظـ ٔٛضز ا٘تظبضـ اضائٝ ٕ٘ي قٛزٔؼٕٛال ثٝ ٞيچ زض قطايظ فؼّي ٚ ثب ٘ظبْ ثب٘ىي ؾٙتي ٔٛجٛز 

 اضائٝ ذسٔبت ثطاي وّيٝ ٔكتطيبٖ زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت وٝ  ثبػج ٘بضضبيتي ٕٞٝ ٔي ثبقس. حس ٚؾظ ٌفت يه 

 ادتیات هذل تاًکذاری جاهغ -2

 ًظام تاًکی هذل كسة ٍ كار جذيذ-2-1

ٔطٚظ ضطٚضت ثىبضٌيطي ٔسَ ٞبي جسيس وؿت ٚ وب ٔتٙبؾت ثب ٘يبظٞبي ثب تٛجٝ ثٝ تغييطات ؾطيغ تىِٙٛٛغي زض ز٘يبي ا

تٛجٝ ثٝ زضآٔسٞبي غيطٔكبع ٚ ٕٞچٙيٗ  ،زض ٔسَ وؿت ٚ وبض جسيس ٘ظبْ ثب٘ىئكتطيبٖ أطي غيطلبثُ اجتٙبة ٔي ثبقس. 

ٝ وب٘بِٟبي زضآٔسي زض ايٗ ثرف ضٌطفتٝ اؾت. ٔٛضز تٛجٝ لطا ثب ضٚيىطز اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ اضائٝ ذسٔبت تٙٛع ثركي ث
ٝ ثب شوط ٔكرهبت زٚ ثب٘ه  ٔكرهبت ايٗ زٚ ثب٘ه ٚ ؾٟٓ زضنس زضآٔسٞبي غيطٔكبع ثٝ وُ زضآٔس آٟ٘ب ضا  HSBC  ٚUBSث

 ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي زٞيٓ:

 HSBC  ٚUBSٔمبيؿٝ زٚ ثب٘ه  1جسَٚ قٕبضٜ 

 
HSBC UBS هیاًگیي 

 12 21 3 ضتجٝ جٟب٘ي

  199,899 64،617 335،000 تؼساز وبضٔٙساٖ

                                                 
1 Retail Banking 
2 Commercial Banking 
3 Corporate Banking 
4 Private Banking 
5 Proposition 
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 423 719 127 ؾطا٘ٝ زضآٔس ثٝ اظاي ٞط وبضٔٙس )ٞعاض زالض(

 155 280 30 ؾطا٘ٝ ٞعيٙٝ پطؾّٙي ٞط وبضٔٙس )ٞعاض زالض(

 %76 %77 %75 ٞعيٙٝ ثٝ زضآٔس

 %44 %43 %46 زضنس زضآٔس ٔكبع

 %56 %57 %54 زضنس زضآٔس غيطٔكبع

 

تٙس وٝ ضتجٝ ثباليي زض ٔيبٖ ثب٘ىٟبي ثيٗ إِّّي زاقتٝ ٚ ٘ىتٝ جبِت ٕٞچٙبٖ وٝ ٔكرم اؾت ايٗ زٚ ثب٘ه اظ ثب٘ىٟبيي ٞؿ

 تٛجٝ ايٗ اؾت وٝ ؾٟٓ زضنس زضآٔسٞبي غيطٔكبع زض ٞط زٚثب٘ه ثبالتط اظ زضآٔسٞبي ٔكبع ٔي ثبقس.

 زض ٕ٘ٛزاضٞبي ظيط ثٝ ثركٟبي ٔرتّف وؿت ٚ وبض ايٗ زٚ ثب٘ه ٔي پطزاظيٓ:

 ٚ ؾٟٓ زضنس آٖ اضائٝ قسٜ اؾت:  HSBCؾجس فؼبِيتٟبي ثب٘ه  1زض ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ 

 

 HSBC: ثب٘ه 1ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ 

 
 

 ٚ ؾٟٓ زضنس آٖ اضائٝ قسٜ اؾت:  UBSؾجس فؼبِيتٟبي ثب٘ه  2زض ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ 

 

 

 UBS: ثب٘ه 2ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ 

 
 

ٔي ثبقس، ِصا  زضنس 50ٔالحظٝ قس، ؾٟٓ زضآٔسٞبي غيطٔكبع اظ زضآٔس وُ ثب٘ه ثيف اظ  1ٕٞب٘غٛض وٝ زض جسَٚ قٕبضٜ 

 [1]ثؿيبضي اظ ثب٘ىٟبي ٔٛفك ز٘يب افعايف زضآٔسٞبي غيطٔكبع ضا زض زؾتٛض وبض ذٛز لطاضزازٜ ا٘س. 
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 تخص تٌذی هطتزياى -2-2

زض ز٘يبي أطٚظ ثرف ثٙسي ٔكتطيبٖ ٚ تٛجٝ ثٝ اضظـ ٔكتطي ٚ ٔتٙبؾت ثب آٖ اضائٝ ذسٔبت اظ ؾٛي ٔٛؾؿبت اضائٝ زٞٙسٜ 

ثب تٛجٝ ثٝ ٔٛاضز ظيط ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ثرف ثٙسي ٔكتطيبٖ اظ ّٔعٚٔبت اجطاي عطح ٝ اؾت. ذسٔبت ٔٛضز تٛجٝ لطاضٌطفت

 ثب٘ىساضي جبٔغ اؾت:

 تفبٚت زض ٘ٛع ٘يبظٞبي ٞط ٌطٜٚ اظ ٔكتطيبٖ؛

 تٙٛع ضاٜ حُ ٞبي ثب٘ه )ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت( زض پبؾد ثٝ ايٗ ٘يبظٞب

 ط ثرف ٔكتطي؛ضطٚضت ا٘تربة وب٘بَ ٞبي تحٛيُ ٔحهٛالت/ذسٔبت ٔتٙبؾت ثب ٞ

 [2] .تفبٚت زا٘ف، ترهم، ٟٔبضت ٚ وسٞبي ضفتبضي وبضوٙبٖ زض اضائٝ ذسٔت ثٝ ٞط ٌطٜٚ اظ ٔكتطيبٖ

 تٌذی تاسار تزرسی ادتیات تخص -2-2-1

ثٙسي ثبظاض، يىي اظ ثٙيبزي تطيٗ انَٛ ثبظاضيبثي ٘ٛيٗ اؾت وٝ ضيكٝ زض ٘ظطيبت التهبز ذطز ٚ تٛجٝ ٚياػٜ ثاٝ ٘يبظٞابي     ثرف

ثبظاض، ٔكتطيبٖ احتٕبِي ؾبظٔبٖ ثٝ ثركٟبيي ثب ٘يبظٞب ٚ ذٛاؾتٝ ٞبي ٘ؿجتبً ٔكبثٝ تمؿايٓ ٔاي    ثرف ثٙسياضز. زض ٔكتطيبٖ ز

ٞبي ٔرتّف، ؾبظٔبٖ ثٝ اضائٝ تطويجاي ٔتفابٚت اظ ػٙبناط     ٞب ٚ ٘يبظٞبي ايٗ ثرف ٞب زض ذٛاؾتٝ قٛ٘س. ؾپؽ ثب تٛجٝ ثٝ تفبٚت

ٞب ؾٛزآٚضتط ٞؿتٙس ٚ ثاب   اظز. ٕٞچٙيٗ ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ عجؼبً تؼسازي اظ ايٗ ثرفپطز آٔيرتٝ ثبظاضيبثي ثٝ ٞط ثرف اظ ثبظاض ٔي

ٝ ؾبظٔبٖ ٝ و ٝ تٕبٔي ثرف زض ٘ظط ٌطفتٗ ايٗ ٘ىت ٗ ذسٔت ث ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ثبظاض  ٞب ضا ٘ساض٘س، تؼسازي اظ ثرف ٞب تٛا٘بيي اضائٝ ثٟتطي

 [3]ٌطزز.  ٕطوع ٔيٞبي ثبظاضيبثي ؾبظٔبٖ ثط آٟ٘ب ٔت ٌطز٘س ٚ فؼبِيت ٞسف ا٘تربة ٔي

 

 تٌذی تاسار تؼزيف تخص -2-2-2

ثابظاض،   ثرف ثٙسي"ثبظاض ضا چٙيٗ تؼطيف قسٜ اؾت:  ثرف ثٙسيٞبي ثؼُٕ آٔسٜ، ثط ٔجٙبي تئٛضي ضلبثت ٘بلم،  ثٙب ثط ثطضؾي

ٝ نٛضت تؼسازي ثبظاض ٍٕٞٗ وٛچه ٗ ث ٝ يه ثبظاض ٘بٍٕٞ ٜ ث ٝ تطجيحبت ٔرتّف ٔحهَٛ ٔيبٖ  قبُٔ ٍ٘ب ٞبي  ثرفتط زض پبؾد ث

 ."ٟٔٓ ثبظاض اؾت

ٞابي   ٞبيي اظ ٔكتطيبٖ ثب ٚيػٌي ثبظاض، يه فطايٙس ا٘تربة اؾت وٝ زض آٖ ثبظاض ثٝ ٌطٜٚ ثرف ثٙسي»زض تؼطيفي زيٍط: 

 «. قٛز ٔكتطن، وٝ لبثُ ٔسيطيت ٞؿتٙس، تمؿيٓ ٔي

ٔبٖ زض پاي زاضز. اظ آٖ  ثبظاض، ٔعايبي ٔتؼسزي ضا ثاطاي ؾابظ   ثرف ثٙسيثط ٔجٙبي تؼبضيف فٛق، ا٘جبْ نحيح ٚ انِٛي 

 تٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظيط اقبضٜ ٕ٘ٛز: جّٕٝ، ٔي

 .ؾبظٔبٖ ثٝ زضن ٚ فٟٓ ثٟتطي اظ ٘يبظٞب ٚ ذٛاؾتٝ ٞبي ٌطٟٚٞبي ٔرتّف ٔكتطيبٖ ذٛز زؾت ٔي يبثس 

     ؾبظٔبٖ ٔي تٛا٘س ا٘غجبق ثيكتطي ثيٗ ٘يبظٞب ٚ ذٛاؾتٝ ٞبي ثرف ٞبي ٔرتّف ٔكاتطيبٖ ٚ ٔحهاٛالت ٚ ذاسٔبت

 بيس. قطوت ايجبز ٕ٘
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 .ٔٙبثغ ؾبظٔبٖ زض ثبظاضٞبيي ٔتٕطوع ٚ تجٕيغ ٔي قٛ٘س وٝ ٔعيت ضلبثتي ثيكتط ٚ ثبظٌكت ؾطٔبيٝ ثبالتطي زاض٘س 

  .[3]ؾبظٔبٖ ٔي تٛا٘س ذٛز ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٔترهم زض ثرف ٞبي ا٘تربة قسٜ ثبظاض ٔؼطفي وٙس 

  تٌذی تاسار هؼیارّای تخص -2-2-3

)ثراف   ثرف ثٙاسي ٞب اعالق ٔي ٌطزز وٝ ثطاي ا٘جبْ ػُٕ  اظ ٔتغيطٞب يب ٔكرهٝ اي ثٙسي ثبظاض ثٝ ٔجٕٛػٝ ٔؼيبضٞبي ثرف

ثراف  وطزٖ ٔكتطيبٖ ثٝ ٌطٟٚٞبي ٍٕٞٗ( ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي ٌيط٘س. ثطاؾبؼ يه تمؿيٓ ثٙسي، ٔؼيبضٞابي اناّي ثاطاي    

لطاض زاض٘س(، ٔتغيطٞبي ضفتبضي ثبظاض قبُٔ ٔتغيطٞبي ٔطثٛط ثٝ پطٚفبيُ ٔكتطيبٖ )ٔكتطيبٖ چٝ وؿب٘ي ٞؿتٙس ٚ زض وجب  ثٙسي

 قٛ٘س. وٙٙس؟( ٔي وٙٙس؟( ٚ ٔتغيطٞبي ضٚا٘كٙبذتي )چطا ٔكتطيبٖ ايٍٙٛ٘ٝ ضفتبض ٔي )ٔكتطيبٖ وجب، وي، ٚ چٍٛ٘ٝ ضفتبض ٔي

 ثبظاض ثرف ثٙسي: ٔؼيبضٞبي ضايج زض 2 جسَٚ
 تٛضيح ثٙسي ٔؼيبض ثرف ٔؼيبض پبيٝ

 پطٚفبيُ ٔكتطي

 جٕؼيت قٙبذتي

بضتٙس اظ: ؾٗ، جٙؿيت، قغُ، ؾغح تحهيالت، ٔصٞت، ٔتغيطٞبي وّيسي ػج

وٙٙسٜ تٛاٖ ثبِمٜٛ  عجمٝ اجتٕبػي، زضآٔس ٚ ... . ثؿيبضي اظ ايٗ ٔتغيطٞب تؼييٗ

 يه ذطيساض ثطاي ذطيس يه وبال يب ذسٔت ٞؿتٙس. 

 ٔطحّٝ ظ٘سٌي
ثاطز. ٔاخالً واٛزوي،     ٔٙظٛض ٔمغؼي اظ ظ٘سٌي اؾت وٝ فطز زض آٖ ثٝ ؾط ٔي

 يب وٟٙؿبِي.  ٘ٛجٛا٘ي، جٛا٘ي

 جغطافيبيي
ايٗ ٔتغيطٞب، ٔحاُ جغطافيابيي ؾاىٛ٘ت ياب فؼبِيات ٔكاتطيبٖ ضا زض ٘ظاط        

 ٌيط٘س.  ٔي

 ضٚا٘كٙبذتي

 ؾجه ظ٘سٌي
ـ ٞب  ٔٙظٛض اظ ؾجه ظ٘سٌي، قيٜٛ ظ٘سٌي فطز اؾت وٝ ثيبٍ٘ط اضظـ ٞب، ٍ٘ط

 ثبقس.  ٚ ... اٚ ٔي

 ٔعايبي ٔٛضز ا٘تظبض
ٞبي  ٚ ٔحهِٛف تٛؾظ ٔكتطي، ػبيسي ايٗ ٔتغيط ٔؼيبضٞبي ا٘تربة قطوت

 حبنُ اظ ثط٘سٞب ٚ ٔحهٛالت ٚ ... ضا ٔس ٘ظط لطاض ٔي زٞس. 

 ضفتبضي

 ذطيس/تطاوٙف
ٞبي ٔطثٛط ثٝ ذطيس ٚ تطاوٙف، اعالػبتي زض ٔٛضز ظٔبٖ، ٔمساض ٚ ٔحاُ   زازٜ

 آٚض٘س.  ا٘جبْ ذطيس/تطاوٙف فطاٞٓ ٔي

 ٔهطف ٔحهَٛ
ظ: فطاٚا٘اي ٔهاطف، ظٔابٖ ٔهاطف، ٚ     ٔتغيطٞبي انّي ايٗ ٔؼيابض ػجبضتٙاس ا  

 ٞبي ٔهطف ٔٛلؼيت

 تٌذی  ّای تخص تٌذی كلی رٍش تقسین -2-2-4

لبثُ تمؿيٓ ٞؿتٙس. ٍٞٙابٔي واٝ ٔحماك     7ٚ والؾتط 6ثٙسي ثٝ زٚ زؾتٝ وّي پطايط ٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ثرف ضٚـ

زض ايٗ حبِت ٔسيط يب ٔحمك ثط ٔجٙبي ٔتغيطٞبي ٞب ضا اظ پيف تؼييٗ وٙس، ضٚـ پطايط ضا ثٝ وبض ٌطفتٝ اؾت.  تؼساز ٚ ٘ٛع ثرف

                                                 
6 Prior 
7 Cluster 
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ٖ ضا ٌطٜٚ ٗ قسٜ اظ لجيُ ٚفبزاضي، ٔيعاٖ ذطيس ٚ يب ٞط ٔتغيط زيٍطي ٔكتطيب وٙس. ؾپؽ ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبيج  ثٙسي ٔي اظ پيف تؼيي

ؼيايٗ ٔاي   ٞابي آٟ٘اب ضا ت   قٙبذتي ٚ ضٚاٖ قٙبذتي، ٚ ؾبيط ٚيػٌي ٞبي ثبظاض، ذهٛنيبت جٕؼيت تحميك، ا٘ساظٜ ترٕيٙي ثرف

 ٚ تؼساز ذٛقٝ ضا تؼييٗ ٔي وٙس. ثرف ثٙسيٕ٘بيس. ثٝ ثيبٖ زيٍط، زض ايٗ ضٚـ ٔحمك اظ پيف، ٔجٙبي 

ٞبي ا٘تربة قاسٜ تٛؾاظ ٔحماك ٚ ضفتابض      ا٘تمبزي وٝ ثط ايٗ ضٚـ ٚاضز اؾت ايٗ اؾت وٝ ٔؼٕٛالً اضتجبط ٔٙؿجٕي ثيٗ ثرف

ٔحمميٗ اظ ضٚـ والؾتط اؾتفبزٜ ٔي وٙٙاس. زض اياٗ ضٚـ، ياه    ذطيس ٔكتطيبٖ ٚجٛز ٘ساضز. ثطاي ثطعطف ٕ٘ٛزٖ ايٗ ٘ميهٝ، 

ثٙسي ٔي ٌطز٘اس. ٔؼٕاٛالً ضٚـ    جٕؼيت ٘بٍٕٖٞٛ ٔٛضز پيٕبيف لطاض ٌطفتٝ ٚ ٔكتطيبٖ ثط ٔجٙبي اٍِٛٞبي پبؾد يىؿبٖ عجمٝ

 ثيٙي ثٟتطي ثطاي ضفتبضٞبي آتي ٔكتطيبٖ فطاٞٓ ٔي آٚضز.  والؾتط، پيف

پاؽ اظ ا٘جابْ    ثرف ثٙسيٞبي  ضٚـ»ٚ « اظ پيف تؼييٗ قسٜ»ثٝ زٚ ضٚـ  رف ثٙسيثٞبي  زض يه تمؿيٓ ثٙسي زيٍط ضٚـ

ٞابي ذابضجي    ثط ايٗ فطو اؾتٛاض اؾت وٝ ثيٗ ياه ؾاطي ٚيػٌاي   « اظ پيف تؼييٗ قسٜ»قٛ٘س. ضٚـ تمؿيٓ ٔي« يبثي ظٔيٙٝ

ٝ ٔكتطيبٖ ٚ ٘يبظٞبيكبٖ اضتجبط ٚ ٕٞجؿاتٍي ٚجاٛز زاضز. زض اياٗ ضٚـ، ٔؼٕاٛاًل زض ٔطحّاٝ ٘رؿات ٔحما        ٞابي   ك اظ ٔكرها

ٞبي  وٙس وٝ آيب ايٗ ثرف وٙس. آٍ٘بٜ ثطضؾي ٔي جغطافيبيي، جٕؼيت قٙبذتي ٚ يب اظ ثطذي ٔتغيطٞبي ضٚا٘كٙبذتي اؾتفبزٜ ٔي

ٞبي ٔكتطيبٖ ثؼاس اظ ا٘جابْ    ٞبي وباليي ٔتفبٚتي ثطٚظ ٔي زٞٙس يب ذيط. زض ضٚـ زْٚ، ثرف ٔكتطي اظ ذٛز ٘يبظٞب ٚ يب ٚاوٙف

 قٛ٘س.  ٔي ثرف ثٙسيقٛ٘س ٚ افطاز ثط حؿت ٘حٜٛ ٍٕٞٛ٘ي ٚ يب تفبٚتكبٖ  ييبثي تؼييٗ ٔ ظٔيٙٝ

ثٙسي ثبظاض ثٝ قطح شيُ ٚجٛز  ٞبي ثرف ثٙسي زيٍطي زض ظٔيٙٝ ضٚـ ثبظاض زؾتٝ ثرف ثٙسيثطاؾبؼ ازثيبت ٔٛجٛز زض حٛظٜ 

 زاضز:

 ثرف ثٙسيٞبي ػيٙي  ضٚـ 

 ٞبي ضٚا٘كٙبذتي ضٚـ  

  ٚ ثط ٔجٙبي اضظـ ٔكتطي ثرف ثٙسيضٚـ. 

ثاط اؾابؼ    ثرف ثٙسيجغطافيبيي،  ثرف ثٙسيجٕؼيت قٙبذتي،  ثرف ثٙسي، قبُٔ ثرف ثٙسيٞبي ػيٙي  ضٚـ

ثاط ٔجٙابي ٔعايابي     ثرف ثٙاسي ثط اؾبؼ ٔحهَٛ اؾت. ضٚـ ضٚا٘كٙبذتي قبُٔ ضٚقٟبي  ثرف ثٙسيچطذٝ ػٕط ٔكتطي ٚ 

ٙابي اضظـ ٔكاتطي، ٍٞٙابٔي اؾات واٝ      ثط ٔج ثرف ثٙسيثط ٔجٙبي ؾجه ظ٘سٌي اؾت.  ثرف ثٙسئٛضز ا٘تظبض ٔكتطيبٖ ٚ 

 قٛ٘س. ٞبي ٔطثٛط ثٝ ؾجه ظ٘سٌي ثب زازٜ ٞبي ؾٛزآٚضي تطويت ٔي ٚيػٌي

 ثغٛض وّي ثب تٛجٝ ثٝ ٘ٛع ثرف ثٙسي نٛضت ٌطفتٝ ثالفبنّٝ پؽ اظ ايٗ ٌبْ ٔٛضٛع ؾجه ظ٘سٌي ٔكتطيبٖ ٔغطح اؾت.

ٝ ٞسف ثب٘ه ٔي تٛاٖ ثٝ ؾٝ ثرف ظ٘ ٖ ضا ثب تٛجٝ ث سٌي وبضي، ٔسيطيت ذب٘ٛازٜ ٚ فؼبِيت ٞبي تفطيحي ٚ ؾجه ظ٘سٌي ٔكتطيب

 فطايٙس قٙبؾبيي ٔكتطي تب حهَٛ ٘تيجٝ اظ ايٗ فطايٙس تطؾيٓ قسٜ اؾت. 1زض قىُ قٕبضٜ فطاغت تمؿيٓ ثٙسي وطز.  اٚلبت
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 : ضٚ٘س قٙبذت ٔكتطي تب ثٟجٛز قبذم ٞبي ٔبِي1قىُ 

 ّا زياى در تاًکّای هطت گزٍُ تخص تٌذیرسی تز -2-2-5

ٞاب ثابظاض ذاٛز ضا ثطاؾابؼ ٘اٛع       ٌطفتٝ، ٔكرم قسٜ اؾت وٝ زض ؾغح ثؿيبض والٖ، ثب٘اه  ٔغبثك ثب ٔغبِؼبت نٛضت

ا٘س. ؾپؽ ٞط يه اظ ثركٟبي والٖ ضا ثطاؾبؼ ظطفيت ثابِمٜٛ  تمؿيٓ وطزٜ« 9ٞب وؿت ٚ وبض»ٚ « 8افطاز»ٔكتطيبٖ، ثٝ زٚ ٌطٜٚ 

ٞابي   ثٙسي ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ٟ٘بيت، ٌطٜٚ عجمٝ« 12ضزٜ ثبال»ٚ « 11ضزٜ ٔتٛؾظ»، «10پبييٗ ضزٜ» آفطيٙي ثطاي ثب٘ه، ثٝ ؾٝ ٌطٜٚ اضظـ

 ا٘س. ٞبي ثب٘ىساضي ذٛز ضا ٔجتٙي ثب ايٗ عجمبت تؼطيف ٕ٘ٛزٜ ٔكتطيبٖ ٚ حٛظٜ

                          

     
)           (

           
)           (

               
)Under Market(

               
)Middle Market(

              - 
       

)High Market(

             
    

)Small Business(

             
     

)Medium Business(

                 
    

)Corporates and 

Institutions(
 

 ٞبي ٔكتطيبٖ ثٙسي والٖ ٌطٜٚ : تمؿي2ٓ قىُ

 )خزد( 13گزٍُ هطتزياى ضخصی -2-2-6

)ذطزٜ ثابظاض   14ٔكتطيبٖ قرهي )ذطز( ٔتكىُ اظ اقربل حميمي زازٜ اؾت وٝ ٌطٜٚ ٞبي ٔرتّف ٘كبٖ ثب٘ه ثطضؾي

اػظٕي اظ ٘يبظٞبي آٟ٘ب ثب ٘يبظ  ثٛزٖ ثرف )ثٝ زِيُ ٔكبثٝ 15ٚوبضٞبي وٛچه ٞب ٚ وؿت پبييٗ ٚ ٔتٛؾظ افطاز( ٚ ٌبٞبً قطوت ضزٜ
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 ثبقس. ي ضايج زض ثب٘ىساضي قرهي( ٔيافطاز حميمي ٚ تأٔيٗ ٘يبظٞبي آٟ٘ب تٛؾظ ٔحهٛالت ثب٘ى

آفطيٙاي ثاطاي ثب٘اه اظ     ٔكتطي ضزٜ ثبال(، اظ ٘ظط ظطفيت ثبِمٜٛ اضظـ زض حميمت ٞط يه اظ ٔكتطيبٖ ايٗ ٌطٜٚ )ثٝ غيط اظ ثرف

ضؾب٘ي  ثبقس. ثٙبثطايٗ ذسٔت ٞبي ٔكتطيبٖ( ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ تؼساز آٟ٘ب زض وُ ثبظاض ظيبز ٔي اضظـ وٕتطي )٘ؿجت ثٝ ؾبيط ٌطٜٚ

ٞبي اِىتطٚ٘يه ٚ ...( ثؿايبض ٌؿاتطزٜ ٚ تؼاساز     ثٝ ايٗ ٌطٜٚ ثٝ نٛضت ا٘جٜٛ نٛضت ٌطفتٝ ٚ ٘يبظٔٙس قجىٝ تٛظيغ )قؼت، وب٘بَ

 [4] ثبقس. وبضوٙبٖ ثؿيبض ظيبز ٔي

                          

     
)           (

           
)           (

                

                   
    

)Small Business(

               
)Under Market(

               
)Middle Market(

              - 
       

)High Market(

             
    

)Small Business(

             
     

)Medium Business(

                 
    

)Corporates and 

Institutions(

            
)Basic(

                     
)Priority(

            
)Premier(

 

 ٞبي ٔكتطيبٖ ثٙسي والٖ ٌطٜٚ تمؿيٓ : 3 قىُ

 خزد هطتزياى تخص تٌذیّای هتذاٍل  هؼیار

 ايٗ ٌطٜٚ اظ ٔكتطيبٖ ػجبضتٙس اظ: ثرف ثٙسيػٕسٜ ٔؼيبضٞبي ضايج جٟت 

  :ثٙسي ٔكتطيبٖ زض ايٗ حبِت ثٝ قاطح   ٟٕٔتطيٗ ٔؼيبضٞبي تمؿيٓهؼیارّای هزتثط تا ارسش اقتصادی هطتزياى

 ثبقس: شيُ ٔي

o  ٜٛزضآٔس ٔبٞب٘ٝ/ؾبال٘ٝ ثطاي ٔكتطيبٖ حميمي ثبِم 

o ٞبي ايكبٖ ثطاي ٔكتطيبٖ وٙٛ٘ي ثب٘ه ٔيعاٖ ٌطزـ يب ٔؼسَ حؿبة 

o 16اجتٕبػي-ؼيت التهبزيٚض 

ٞبي ذبضجي، آقىبض اؾات واٝ ٔؼيبضٞابي اضظـ التهابزي      ٞبي ٔكتطيبٖ زض ثب٘ه ثٙسي ٌطٜٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٘حٜٛ تمؿيٓ

 قٛ٘س.  ثٙسي ٔكتطيبٖ ذطز ٔحؿٛة ٔي تطيٗ ٔؼيبضٞب ثطاي ٌطٜٚ ٔكتطيبٖ، جعء انّي

 هؼیارّای جغزافیايی 

 ثٙس ػجبضتٙس اظ: ٞبي ايٗ ٔسَ تمؿيٓثطذي اظ ٟٕٔتطيٗ ٔؼيبض ضٌاختی: هؼیارّای جوؼیت 

o ٗؾ 

o جٙؿيت 

o ُقغ 
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o )تمؿيٓ ثبظاض ثطاؾبؼ ٔطاحُ ٔرتّف ػٕط ٔكتطي17ٔطحّٝ حيبت ٔكتطي )ضٚيسازٞبي ظ٘سٌي : 

o  ٗبٖئكتط اظ هي ٞط ضفتبض وٙٙسٜ يبثياضظ ،زىطيضٚضٚيىطز ؾجه ظ٘سٌي: اي  ٝ  ٚ اؾاتفبزٜ  عاٖيا ٔ هيا تفى ثا

 .ثبقس ئ ٔٛحط آ٘بٖ ئبِ ٔحهٛالت ٚ بظٞبي٘ يؾبظٔب٘سٞ زض ىطزيضٚ ٗيا. ثبقس ئ آ٘بٖ ا٘ساظ پؽ عاٖئ

o ٔؼيبضٞبي تطويجي ٔطحّٝ حيبت ٔكتطي ٚ ضٚيىطز ؾجه ظ٘سٌي 

o ًٙٞٞبي لٛٔي فط 

o قغُ ٚ حطفٝ ٔكتطي 

o ٜتؼساز افطاز ذب٘ٛاز 

  :ػٜيٚ كيػال ثب ٞب ٌطٜٚثٝ  ثرٛاٞٙس ٞب ثب٘ه وٝ قٛز ئ اؾتفبزٜ يظٔب٘ ثرهٛل ٞب يػٌيٚ ٗياهؼیارّای رٍاًطٌاختی 

 .زٞٙس اضائٝضا   ػٜيٚ ٔحهٛالت ،ي(حيتفط يٞب تيفؼبِ بي ٚضظـ ٔب٘ٙس)

o ٞبي قرهيتيٚيػٌي 

o قيٜٛ ظ٘سٌي 

  :هؼیارّای رفتاری 

o چٍٍٛ٘ي اؾتفبزٜ ٔكتطيبٖ اظ يه ٔحهَٛ يب ٌطٚٞي اظ ٔحهٛالت ثب٘ىي 

o زضن قسٜ  ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ ػّٕىطز ٔحهٛالت ٚ ٔعايبي ٔحهَٛ وٝ تٛؾظ ٔكتطيبٖ ثٝ ػٙٛاٖ اضظـ

 قٛز. اظ ٔحهَٛ قٙبذتٝ ٔي

 18گزٍُ هطتزياى اختصاصی -2-2-7

ثرف اػظٕي اظ ٔكتطيبٖ ايٗ ٌطٜٚ، ٔتكىُ اظ افطاز حميمي ٔطفٝ، پطزضآٔس ٚ حطٚتٕٙس )افطاز زاضاي ذبِم حطٚت ثؿيبض 

ٝ ٘يبظٞبي ثب٘ىي ٚ ؾطٔبيٝ ( ٔي19ثبال ميمت ايٗ ٌطٜٚ اظ ٔكتطيبٖ، تطي ٘ؿجت ثٝ ٔكتطيبٖ ذطز زاض٘س. زض ح ٌصاضي پيچيسٜ ثبقس و

آفطيٙي ثطاي ثب٘ه اظ اضظـ ظيابزي ثطذاٛضزاض ثاٛزٜ ٚ     ثركي اظ ثبظاض ضزٜ ثبالي افطاز ضا تكىيُ زازٜ، اظ ٘ظط ظطفيت ثبِمٜٛ اضظـ

 ثبقس.  تؼساز آٟ٘ب زض وُ ثبظاض وٓ ٔي

بت ثب٘ىساضي اذتهبني ثٝ عاٛض  ثبقس. ذسٔذسٔبت اضائٝ قسٜ ثٝ ايٗ ثبظاض ثيكتط ٔجتٙي ثط قرم ٚ ٘ٝ ثبظاض ا٘جٜٛ ٔي

-ثبقٙس. ٘يبظٞبي ٔكتطيبٖ ايٗ ٌطٜٚ ٘يع زض ؾغح والٖ، زض زٚ ٔحٛض شيُ ٔكرم قسٜوّي ثٝ چٟبض زؾتٝ ظيط لبثُ تمؿيٓ ٔي

 [2]ا٘س: 

 ثٙسي والٖ ذسٔبت اضائٝ قسٜ ثٝ ٌطٜٚ ٔكتطيبٖ اذتهبني : عجم3ٝ جسَٚ

 ًیاسّای هطتزياى خذهات تاًکذاری اختصاصی

                                                 
17

 Life Stage (Life Events) Approach 
18

 Private Customer Group 
19

 High Net Worth Individuals  
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 ٘يبظٞبي ثب٘ىي ضٚظٔطٜ ذسٔبت ضٚظٔطٜ ثب٘ىي )ثب٘ىساضي ذطز( ٔحهٛالت ٚ

 ٘يبظٞبي ٔطتجظ ثبٔسيطيت زاضايي ٚ حطٚت  ٔسيطيت زاضايي
  ٌطي ذسٔبت ٔتِٛي

  ذسٔبت ٔكبٚضٜ

 هطتزياى اختصاصی تخص تٌذیّای هتذاٍل  هؼیار

 ايٗ ٌطٜٚ اظ ٔكتطيبٖ ػجبضتٙس اظ: ثرف ثٙسيػٕسٜ ٔؼيبضٞبي ضايج جٟت 

 ٞبي فطز ثب ٘مسقٛ٘سٌي ثبال ٔكتُٕ ثط ٚجٜٛ  ايٗ ٔؼيبض قبُٔ وّيٝ زاضاييگذاری:  ّای قاتل سزهايِ ارايیهیشاى د

ٝ عٛض ٔؼَٕٛ ثب تٛجٝ ثٝ  ٞب، عال، ا٘ٛاع اضظ ٚ ... ٔي ٞبي ثب٘ىي، اٚضاق ثٟبزاض ٚ ٔكبضوت، ؾٟبْ قطوت ٘مس، ؾپطزٜ ثبقس. ث

ٌصاضي زض ثرف ثب٘ىساضي اذتهبني زض ٘ظط ٌطفتٝ ي لبثُ ؾطٔبيٌٝصاضي، حسالُ زاضاي ٞبي لبثُ ؾطٔبيٝ ٔيعاٖ زاضايي

ُ ؾطٔبيٝ ثٝ ايٗ ثرف ثٝ ػٙٛاٖ ٔكتطي ثب٘ىساضي اذتهبني قٙبذتٝ قٛ٘س. زض ٔي قٛز تب ٔكتطيبٖ ثب اضائٝ ايٗ حسال

 قٛ٘س. ٌصاضي ثٝ زٚ تب چٟبض ٌطٜٚ تمؿيٓ ٔي حٛظٜ ثب٘ىساضي اذتهبني ٔكتطيبٖ ثطاؾبؼ ٔيعاٖ زاضايي لبثُ ؾطٔبيٝ

 ٞبي  ٌصاضي، ٟٔٙبي وّيٝ زيٖٛ ٚ ثسٞي ٞبي لبثُ ؾطٔبيٝ ايٗ ٔؼيبض زضثطٌيط٘سٜ ٔيعاٖ زاضايي ّا: خالص ارسش دارايی

 ثبقس. فطز ٔي

 :ًِثبظاض ثطاؾابؼ   ثرف ثٙسييبفتٝ،  ٞب زض وكٛضٞبي تٛؾؼٝ زض تؼساز ٔؼسٚزي اظ ثب٘ه هیشاى درآهذ هاّاًِ يا ساال

، زضآٔس ثؿيبض ثابالي  ثرف ثٙسيطَف ٔكتطيبٖ ا٘جبْ قسٜ اؾت. ٔجٙب ٚ ٔٙغك ايٗ ٔيعاٖ زضآٔس حبنُ اظ ٔكبغُ ٚ حِ

ثبقس. ثطذي اظ ايٗ ٔكبغُ ٚ الكبض ػجبضتٙاس اظ ٞٙطٔٙاساٖ، ٚضظقاىبضاٖ ٚ     ثطذي اظ ٔكبغُ ٚ الكبض زض آٖ وكٛضٞب ٔي

ٞاب. اياٗ    ٖ قطوتٞبي ثعضي، پعقىبٖ ٚ جطاحبٖ ٔترهم ٚ نبحجبٖ ٚ ٔبِىب لٟطٔب٘بٖ ٔكٟٛض، ٔسيطاٖ اضقس قطوت

ٞبي انّي ٚ ترههي ذٛز، ظٔبٖ يب زا٘اف ٚ ترهام وابفي ثاطاي      ٌطٜٚ اظ ٔكتطيبٖ ثٝ زِيُ تٕطوع ثط ضٚي فؼبِيت

 ٞبي ٔطثٛط ثٝ ٔسيطيت حطٚت ضا ثٝ نٛضت قرهي ٘ساض٘س. ا٘جبْ فؼبِيت

 زاضايي ّای آتی: دارايی ٜ ٝ قطايظ فطز )اضث، ٔٛلؼيت اجتٕبػ زضثطٌيط٘س ٝ ث ي ٚ قغّي ٚ ...( ٕٔىٗ ٞبيي اؾت وٝ ثؿت

 اؾت زض آيٙسٜ ثسؾت آٚضز. 

 

 29گزٍُ هطتزياى تجاری ٍ ضزكتی -2-2-8

ٞابي ٔتٛؾاظ، ثاعضي ٚ ثؿايبض ثاعضي اؾات.       ايٗ ٌطٜٚ اظ ٔكتطيبٖ زضثطٌيط٘سٜ ٔكتطيبٖ حمٛلي ٔكتُٕ ثط قاطوت 

ٜ اضظـ ٗ ثبظاض، اظ ٘ظط ظطفيت ثبِمٛ ٝ ٌطٜٚ ٔكتطيبٖ آفطيٙي ثطاي ثب٘ه اظ  زضحميمت ٞط يه اظ ٔكتطيبٖ اي اضظـ ثيكتطي ٘ؿجت ث

  ثبقس. ذطز ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ تؼساز آٟ٘ب زض وُ ثبظاض وٓ ٔي

(، ػالٜٚ ثط تمؿيٓ ثابظاض ذاٛز   Wells Fargoٞبي ٔغطح زض جٟبٖ )ٔخُ  ٘ىتٝ قبيبٖ تٛجٝ زيٍط ايٙىٝ ثطذي اظ ثب٘ه

ثطاؾابؼ ناٙبيغ ٚ   ٞبي ثابظاض ضا   ثعضي(، ثرف ٞبي وٛچه، ٔتٛؾظ ٚ آفطيٙي ثطاي ثب٘ه )قطوت ثط اؾبؼ ظطفيت ثبِمٜٛ اضظـ

                                                 
20
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ٞبي وٛچه، ٔتٛؾظ ٚ ثعضي فؼبَ زض ثطذي اظ نٙبيغ  ٞب تٟٙب قطوت وٙٙس. زض ايٗ حبِت، ثب٘ه ٘يع تؼطيف ٔي ٞبي فؼبِيت حٛظٜ

 .ا٘س ثبظاض ٞسف ذٛز ا٘تربة وطزٜ ٞبي التهبزي، ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٚ حٛظٜ

 هطتزياى ضزكتی تخص تٌذیّای هتذاٍل  هؼیار

 ايٗ ٌطٜٚ اظ ٔكتطيبٖ ػجبضتٙس اظ: ثرف ثٙسيسٜ ٔؼيبضٞبي ضايج جٟت ػٕ

 :ايٗ ٔؼيبض زضثطٌيط٘سٜ ٔيعاٖ وُ زضآٔس )فطٚـ( ؾبال٘ٝ اقاربل حماٛلي ٚ    گزدش هالی )درآهذ( ساالًِ ضزكت

ضٞبي ٞبي ز٘يب )ثٝ ٚيػٜ زض وكٛ ثبقس. قبيبٖ تٛجٝ اؾت وٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔغبِؼبت ا٘جبْ قسٜ ثيكتط ثب٘ه ٞب ٔي قطوت

اضٚپبيي ٚ آٔطيىبيي(، ٔكتطيبٖ ذٛز ضا ثطاؾبؼ ٔؼيبض ٌطزـ ٔبِي ؾبال٘ٝ قطوت، ثٝ ؾٝ ثرف انّي ثٝ قاطح شياُ   

 وٙٙس.  تمؿيٓ ٔي

o ٔيّيٖٛ زالض زض ؾبَ 25زضآٔس ؾبال٘ٝ وٕتط اظ  :21ّای كَچک ضزكت 

o ٔيّيٖٛ زالض زض ؾبَ 500تب  25زض آٔس ؾبال٘ٝ ثيٗ  :22تاسار ردُ هتَسط 

o ٔيّيٖٛ زالض زض ؾبَ 500زضآٔس ؾبال٘ٝ ثيكتط اظ  :23تاسار ردُ تاال 

 ثبقس. ٞب ٔي : ايٗ ٔؼيبض زضثطٌيط٘سٜ تؼساز وبضوٙبٖ اقربل حمٛلي ٚ قطوتاًذاسُ ضزكت 

 ٞاب )تأؾايؽ، ضقاس،     ٞب ٚ ؾبظٔبٖ : ايٗ ٔؼيبض زضثطٌيط٘سٜ ٔطاحُ ٔرتّف چطذٝ حيبت قطوتهزحلِ حیات ضزكت

ٞب زض ٔطاحاُ ٔرتّاف چطذاٝ حيابت ذاٛز ٔتفابٚت        يٙىٝ ٘يبظٞبي ثب٘ىي قطوتثّٛؽ، افَٛ ٚ ...( اؾت. ثب تٛجٝ ثٝ ا

ٞب اظ إٞيت ثباليي ثطذٛضزاض اؾت. زض ايٗ ضاثغاٝ  ثبقس ٔكرم ثٛزٖ ايٗ ٔؼيبض زض اضائٝ ذسٔبت ٔٛضز ٘يبظ قطوت ٔي

جابضي  تٛاٖ ثيبٖ زاقت وٝ زض ٔطاحُ اِٚيٝ چطذٝ حيبت قطوت، ٘يبظٞابي ثاب٘ىي قرهاي ثيكاتط اظ ٘يبظٞابي ت      ٔي

 ثبقس، زض حبِي وٝ زض ٔطاحُ ثبالتط چطذٝ حيبت، ٘يبظٞبي تجبضي ثيكتط اظ ٘يبظٞبي قرهي ذٛاٞس قس.  ٔي

 

 تاًکذاری جاهغادتیات هطزح در  -2-3

اظ جّٕٝ ٟٔٓ تطيٗ ٔحٛضٞبي تغييط زض ثب٘ىساضي جبٔغ، تمٛيت ٔكتطي ٔحٛضي زض فطًٞٙ ٚ فطايٙسٞبي ثب٘ه اؾت ٚ زض ٌبْ 
اظ ايٗ ضٚ عطاحي ٚ اجطاي فطايٙس ٘يبظؾٙجي اظ  قٙبؾبيي زليك ٘يبظٞب ٚ ذٛاؾتٝ ٞبي آٟ٘ب السْا ٕ٘ٛز،  اَٚ ثبيس ٘ؿجت ثٝ

 [4] ٔكتطيبٖ، پيف ٘يبظي ضطٚضي ٚ ٌبْ اَٚ فطايٙس عطاحي پطٚپٛظيكٗ اؾت.

 ٔي تٛاٖ ٌفت ثغٛض ذالنٝ ٔعايبي اجطاي ثب٘ىساضي جبٔغ ثٝ قطح شيُ ٔي ثبقس:

ٖ ػالٜٚ ثط ذسٔبت ٔتساَٚ ؾپطزٜ اي ٚ  اضائٝ عيف ٚؾيؼي اظ ذسٔبت • ٝ ٔكتطيب ٝ ٌصاضي ٚ ٔكبٚضٜ اي ث ؾطٔبي

 تؿٟيالتي
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 أىبٖ فطٚـ ذسٔبت ٚ ٔحهٛالت ثيكتط ظيط چتط يه  •

  (one-stop shopping)ؾٛپط ٔبضوت ٔبِي 

ٜ اؾت: 3زض ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ  ٖ قس ٖ ٚ تطويت آٟ٘ب ثيب  ا٘ٛاع ٌطٟٚٞبي ٔكتطيب

 

  يبٖ: ٌطٟٚٞبي ٔكتط 4قىُ قٕبضٜ 

 گزٍّای هطتزياى:  -2-3-1

 تاًکذاری ضزكتی

 اّذاف اصلی:

 حمٛلي ثعضي اظ عطيك اضائٝ ذسٔبت ترههي ٔبِي ٚ ثب٘ىي ٔٛضز ٘يبظ قٙبؾبيي ٚ ضفغ ٘يبظٔٙسي ٖ ٞبي ٔبِي ٔكتطيب

 ٖ ٖ ثٝ قطيه تجبضي زضجٝ يه آٟ٘ب(RM)آٟ٘ب تٛؾظ ٔسيط ٔكتطيب ُ قس  ٚ تجسي

 قط ٖ ٝ تؿٟيالتوؿت ؾٟٓ ثيكتطي اظ ػبيسي ٔكتطيب ْ تٕطوع نطف ثط اضائ  وتي ٚ ػس

 تاًکذاری تجاری

 اّذاف اصلی:

 قطوت ٞبي ٔتٛؾظ ٝ  اضائٝ ذسٔبت ٚ ٔحهٛالت ث

 اي، اػغبي تؿٟيالت، ٚ غيطٜ ػالٜٚ ثط ذسٔبت ٔؼَٕٛ ثب٘ىي ٝ  اضائٝ ذسٔبت ذعا٘ٝ زاضي، ثبظضٌب٘ي، ثيٕ

 تاًکذاری اختصاصی

 اّذاف اصلی:

زا٘ؿت وٝ ػجبضت اؾت Wealth Managementػٙٛاٖ ظيطقبذٝ ثحج والٖ تطي ثٙبْ ثب٘ىساضي اذتهبني ضا ٔي تٛاٖ ثٝ 

 [5] ”ارائِ خذهات هتٌَع هالی ٍ سزهايِ گذاری تِ هطتزياى هتوَل ” اظ:

 ذسٔبت ثب٘ىساضي اذتهبني )ذسٔبت ٚيػ٠ ثب٘ىي ،ٔسيطيت زاضايي ، وبضٌعاضي، ذسٔبت ٔكبٚضٜ، ذسٔبت تكطيفبت(

 تاًکذاری ضخصی
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 اّذاف اصلی:

 ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت اؾتب٘ساضز ثٝ ٚاؾغٝ تؼساز ا٘جٜٛ ٔكتطيبٖ

 تفىيه ٔكتطيبٖ حميمي ثط اؾبؼ اضظـ آٟ٘ب ٚ تٙظيٓ قست ضٚاثظ ثب آٟ٘ب

ٔكرهبت ايٗ ٌطٜٚ )ٔكتطيبٖ حميمي يب حمٛلي وٛچىي ٞؿتٙس وٝ ٘يبظٞبي آٟ٘ب زض لبِت ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت فطزي ثطعطف 

 [6] ٜ اظ ثب٘ىساضي اذتهبني ضا ٘ساض٘س.(ٔي قٛز. تٛا٘بيي ٚ يب تٕبيُ اؾتفبز

 ٔيعاٖ قٙبذت اظ ٔكتطي ٚ تؼساز ٔكتطي زض ٞطيه اظ ٌطٟٚٞبي ٔكتطيبٖ ٔٛضز ثطضؾي لطاضٌطفتٝ اؾت: 5قىُ زض ٕ٘ٛزاض 

 

 : ٌطٟٚٞبي ٔكتطيبٖ ) قٙبذت ٚ تؼساز ٔكتطي(5 قىُ

 

 هذل ساختاری تاًکذاری جاهغ -2-3-2

سِي اؾت وٝ زض آٖ ػالٜٚ ثط ٌطٟٚٞبي ٔكتطيبٖ ) ثب٘ىساضي قرهي، تجبضي، ٔسَ ؾبذتبضي ثب٘ىساضي جبٔغ قبُٔ ٔ

قطوتي ٚ اذتهبني( ذغٛط وؿت ٚ وبض ) قطوتٟبي ٚاثؿتٝ وٝ جعيي اظ وؿت ٚ وبض ٞؿتٙس( ٚ ثرف فطٚـ ٚ ٚاحسٞبي 
 پكتيجبٖ ٘يع ٔس٘ظط لطاضٌطفتٝ اؾت. 

 

 :  ٔسَ ؾبذتبضي ثب٘ىساضي جبٔغ 6قىُ 

 ثٙسي ٔكتطيبٖ ٚ ٘يبظ ؾٙجي آ٘بٖ، عطاحي پطٚپٛظيكٗ زض زؾتٛض وبض لطاض ٔي ٌيطز. ثغٛض وّي زض ايٗ ٔسَ پؽ اظ ثرف 

 ٔي تٛاٖ ٌفت تؼطيف پطٚپٛظيكٗ قبُٔ عطح ٔٛاضز شيُ ٔي ثبقس:

 Recognitionقٙبؾبيي  .1
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2.  ٜ  Special Treatmentضفتبض ٚيػ

 Platformپّتفطْ  .3

 Bundled Productsؾجس ٔحهٛالت  .4

 هزكش ػولیات تاًکی چْارچَب هفَْهی  -2-3-3

زض ايٗ ثرف ٔطوع ػّٕيبت ثب٘ىي ثؼٙٛاٖ ٚاحس اجطايي ٚظبيف اجطايي وّيٝ ثرف ٞبي ؾبذتبض ثب٘ه ضا ثطػٟسٜ زاضز. ايٗ ٚاحس 

ٜ زاضز. قىُ  ٝ اجطاي فؼبِيتٟب ضا ثط ػٟس ٝ ازاضات ٚ ٚاحسٞبي ثب٘ه ٚظيف قٕبضٜ ٘حٜٛ ػّٕىطز  5يه ٚاحس ٔتٕطوع ٘جٛزٜ ٚ زض وّي
 حس ػّٕيبت ضا ٘كبٖ ٔي زٞس. ٚ فؼبِيت ٚا

 
 : ٔطوع ػّٕيبت ثب٘ىي7قىُ قٕبضٜ 

 ٍش تحقیق:ر –3

ايٗ تحميك ثب تٛجٝ ثٝ ٞسف اظ ا٘جبْ آٖ، اظ جّٕٝ تحميمبت وبضثطزي اؾت وٝ حبنُ آٖ يبفتٗ ٘تبيج وبضثطزي زض ظٔيٙٝ اجطا ٚ 
ي جبٔغ( اؾت. اظ ٘مغٝ ٘ظط چٍٍٛ٘ي جٕغ آٚضي ثىبضٌيطي ٔسَ وؿت ٚ وبض جسيس زض ٘ظبْ ثب٘ىساضي وكٛض ) ثب٘بْ ٔسَ ثب٘ىساض

اعالػبت، اظ ٘ٛع تحميمبت تٛنيفي اؾت چطاوٝ ثٝ ز٘جبَ جٕغ آٚضي اعالػبت ٚالؼي ٚٔفهُ اظ پسيسٜ ٔٛضز ٘ظط اؾت. ٕٞچٙيٗ 

ٔغبِؼٝ ايٗ تحميك اظ ٘ٛع تحميمبت وتبثرب٘ٝ اي ٔحؿٛة ٔي ٌطزز وٝ پػٚٞكٍط  ثب ٔطاجؼٝ ثٝ ؾبيتٟب، ضٚظ٘بٔٝ ٞب ٚ ٔجالت، ٚ 

ٔهبحجٝ نبحت ٘ظطاٖ ٘ؿجت ثٝ جٕغ آٚضي اعالػبت السْا ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ تىطاض ثطذي ٔغبِت ٚ اؾتٙجبط آٖ ٔٛضٛع آٖ ضا 
ثؼٙٛاٖ يبفتٝ ثيبٖ ٔي ٕ٘بيس. جٟت تسٚيٗ ٔجب٘ي ٘ظطي ٚ ا٘جبْ ؾبيط ٔطاحُ تحميك اظ ٔغبِؼبت وتبثرب٘ٝ اي قبُٔ وتت، 

 يٙتط٘ت اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.ٔجالت، پبيبٖ ٘بٔٝ ٞبي تحهيّي ٚ ا

ِ گیزی ٍ جوغ تٌذی: -4  ًتیج

تحٛالت پيچيسٜ ٚ ؾطيغ چٙس زٞٝ اذيط ٚ ٘يع قتبة ٌيطي ضٚ٘س جٟب٘ي قسٖ ٔٛجت قسٜ اؾت تب جٛأغ ٌٛ٘بٌٖٛ تالـ وٙٙس 

َ آٔبزٜ وٙٙس. ثب افعايف فؼبِيت ثب٘ىٟب ٚ حضٛض ضلجبي جسيس زض ايٗ نٙؼ ـ تحٛ ت ٚ پيچيسٜ تب ثيف اظ پيف ذٛز ضا ثطاي پصيط

قسٖ ٔتغيطٞبي التهبزي ٚ ٘يبظٞبي جبٔؼٝ، ثىبضٌيطي ٔسِٟبي وؿت ٚ وبض جسيس ٔتٙبؾت ثب فٗ آٚضي ٞبي ٘ٛيٗ جٟت 
قٙبذت ثيكتط ٔكتطيبٖ ٚ ٘يبظٞبيكبٖ اجتٙبة ٘بپصيط قسٜ اؾت. ثغٛض وّي تٙٛع زض ٌطٟٚٞبي ٔكتطيبٖ، تٙٛع زضذٛاؾتٟب ٚ 

ػسْ ٚجٛز زؾتٝ ب٘ىي، ؾيؿتٓ ثب٘ىي ضا ٚازاض ثٝ اِٚٛيت ثٙسي ٔكتطيبٖ ٔي ؾبظز. ٘يبظٞبي ٔكتطيبٖ ٚ تٙٛع زض ذسٔبت ٘ظبْ ث



                                                                                                             

 

 

15 

 

ٖ ثبػج ٔي ٌطزز تب ثرف ظيبزي اظ ٔٙبثغ ٔبِي ٚ ا٘ؿب٘ي ثب٘ىٟب ثٝ ٔكتطيبٖ وٓ ثبظزٜ ترهيم يبفتٝ ٚ  ثٙسي ٔٙبؾت زض ٔكتطيب
 ؾٛزآٚضي ثب٘ىٟب ضا تحت تبحيط لطاضزٞس. 

ثب٘ىي وٝ ثب ثىبضٌيطي ضٚقٟبي ٚ فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ، ٔٛجت ثٟجٛز ضٚاثظ ٔيبٖ ٔكتطيبٖ  يىي اظ ٔسِٟبي وؿت ٚ وبض ٘ٛيٗ ٘ظبْ

ٚ ثب٘ه قسٜ اؾت، ٔسَ ثب٘ىساضي جبٔغ ٔي ثبقس وٝ ضٕٗ ثرف ثٙسي ٔٙبؾت ٔكتطيبٖ ثٝ ٌطٟٚٞبي ٔكتطي ) قطوتي، 

ٝ اضظـ ٔكتطي ِحبػ ٕ٘ٛز ٝ ٔكتطيبٖ ضا ثب تٛجٝ ث ٜ ٚ اظ ايٗ ثبثت ٔكتطيبٖ ثباضظـ تجبضي، قرهي ٚ اذتهبني( اضائٝ ذسٔبت ث
زض ايٗ ضاثغٝ جٟت ثرف ثٙسي ٔكتطيبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ جٟت اضائٝ ذسٔبت ٔٙبؾت تطي اظ ؾٛي ثب٘ه زضيبفت ٔي ٕ٘بيٙس. 

ذسٔبت ٚيػٜ ثٝ ٔكتطيبٖ اظ ضٚقٟب ٚ فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ زض اضتجبط ثب ٔكطيبٖ اؾتفبزٜ ٔي ٌطزز. اظ جّٕٝ ايٗ ضٚقٟب ٔي تٛاٖ ثٝ 

ٔكبٚضٜ ٚ اضائٝ ٌعاضقبت تحّيّي ثهٛضت غيطحضٛضي ) ثؼٙٛاٖ ٔخبَ: اظ عطيك ايٕيُ(، ترهيم ٔسيطضاثغٝ جٟت  اضائٝ ذسٔبت
ٔكتطيبٖ ثطتط )زض نٛضت ٔطاجؼٝ ٔكتطيبٖ ٚيػٜ ثٝ قؼت ٔسيط ضاثغٝ ٔؿئَٛ ا٘جبْ أٛض ٔكتطي ٔي ثبقس(، اضائٝ ترفيفبت ٚ 

 ٝ، وبضٌعاضي، ِيعيًٙ، تبٔيٗ ؾطٔبيٝ، نطافي ٚ ... ثب اؾتفبزٜ اظ ذسٔبت ٚيػٜ قطوتٟبي ٚاثؿتٝ ثب٘ىٟب اظ جّٕٝ ذسٔبت ثيٕ

 ؾبٔب٘ٝ ٞبي ٔتٕطوع ٔيبٖ ثب٘ه ٚ ايٗ قطوتٟب ٚ ثؿيبضي ٔٛاضز زيٍط وٝ زضثطزاض٘سٜ قٙبذت ثب٘ه اظ ٔكتطي ذٛز ٔي ثبقس، 
 ٔي تٛاٖ اقبضٜ وطز.

كتطي ٔحٛض ثٛزٖ آٖ ٔي ثبقس، ِصا ثب افعايف ثغٛض ذالنٝ ٔي تٛاٖ ٌفت، ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ قؼبض انّي ثب٘ىساضي جبٔغ ٔ

 قٙبذت ٘ظبْ ثب٘ىي اظ ٔكتطيبٖ ذٛز، ا٘طغي ٚ تٛاٖ ٘ظبْ ثب٘ىي نطف ٔكتطيب٘ي ٔي ٌطزز وٝ اضظـ ثبالتطي ثطاي ثب٘ه ذّك 

ٕت ذسٔبت غيطحضٛضي ٔي ٕ٘بيٙس ٚ ٔكتطيبٖ زاضاي اضظـ وٕتط ثب ثىبضٌيطي اؾتطاتػي وبٞف ٞعيٙٝ زض ؾيؿتٓ ثب٘ىي، ثٝ ؾ
 ٞسايت ٔي قٛ٘س وٝ ايٗ أط ٔٛجت افعايف وبضايي ٘ظبْ ثب٘ىي وكٛض ٔي ٌطزز. 
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