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 )1ماهیت کسب و کار
صنعت بانکداری
صنعت بانکداری در جهان به هنگامی آغاز گردید کهه دادوسهتد و مبادلهه کها( یغیهر از مبهاد(ت جهنس بهه جهنسر بهین مهرد شهرو و حتهی بها گرهتر
تجارت ،پیش از آنکه پهو بهه مفههو جدیهد مورداسهتفاده قهرار گیهرد ،نیهاز بهه خهدمت مؤسرهات بهانکی محرهو تهر گشهت و احتیهاب بهه یهی وسهیله
پرداخت و سنجش ارز ها و باألخص وصو مطالبهات از مشهتریان دور و نیدیهی بهاوجود خطهرات ناشهی از نقهلوانتقها پهو ایجها مهیکهرد کهه ایهن
فعهلوانفعها توسه مؤسرهاتی بهه نها بانههی انجها گیهرد .صهنعت بانکهداری نقهش مهؤیری در اقتدههاد ههر کشهوری دارد .ایهن صهنعت در حها حاضههر
بهههصههورت روزانههه دسههتتو تحههو(ت عییمههی مههیشههود .رابطهههی بههین رقابههت در بانکههداری و شههکنندگی مههالی یکههی از نگرانههیهههای جههدی
سیاستگذاران است .تحقیقات گرترده نشان می دهنهد کهه افهیایش رقابهت بهانکی درآمهدهای بهانکی را از بهین مهیبهرد و انگیهیهی آنهها بهرای بها احتیها
عمل کردن را کاهش میدهد .همچنهین رابطهه بهین رقابهت بهانکی و یبهات ازنیهر تئهوری و عملهی پیچیهده اسهت .یعنهی گهاهی رقابهت در بانکهداری بهه
یبات بیشتر اقتدادی منجر میشود.
مهمترین اهداف تأسیس بانکها :
 جذ و تجهیی منابع
 مشارکت مرد در بتشهای متتلف اقتدادی و افیایش اشتغا و تولید
 هدایت و سازماندهی صحیح منابع
 خدمترسانی مطلو به متقاضیان و ایجاد سهولت در اعطای ترهیالت
 زمینهسازی برای رقابت سالم و در نهایت تحو در مجموعه نیا بانکی
 برنامهرییی جهت گردآوری و تجمیع منابع مالی پراکنده
 استفاده از تتدص حرفهای و مدیریت بتش خدوصی
 استفاده از دانش فنی پیشرفته و تجار نیروهای خبره درزمینه مرائل بانکی
 ضرورت وجود تنو در بازار سرمایه کشور
 کمی بهه بتهش دولتهی بهرای تجهیهی منهابع و برنامههریهیی بهرای بهه جریهان انهداختن بهینهه و سهریع منهابع تجهیهی شهده در بتهشههای متتلهف
اقتدادی در قالب عقود متتلف

تاریخچه بانک
بانههی کههارآفرین فعالیههت خههود را از تههاری  1378/09/18در چههارچو موسرههه اعتبههاری غی هر بههانکی تحههت عنههوان «شههرکت اعتبههاری کارآفرینههان» بههه
شههماره یبههت  157915آغههاز کههرد .فعالیههت رسههمی ایههن بانههی در قالههب یههی بانههی خدوصههی ،پههس از اخههذ مجههوز از بانههی مرکههیی و تحقه افههیایش
سرمایه ،از تاری پنجم آذرماه  1380آغاز شد.
بررسی های کارشناسی از عملکرد مطلهو بانهی کهارآفرین موجهب شهد تها دو سها پهس از ت سهیس ،در تهاری چههاردهم مهرداد  1382سهها بانهی در
سازمان بور اوراق بهادار پذیرفته شهود .نها بانهی کهارآفرین ههماکنهون بههعنهوان یکهی از اولهین بانهیههای کشهور در فهرسهت تهابلوی بهور اوراق
بهادار تهران قرارگرفته است.
هماکنون بانی کارآفرین هماهنه باسیاسهتههای تعیهینشهده از سهوی بانهی مرکهیی جمههوری اسهالمی ایهران و برنامهه توسهعه اقتدهادی کشهور و بها
اعتقاد راس به اصهو مشهتریمهداری ،پویهایی و لهیو تحهو اساسهی و بنیهادی در ارائهه خهدمات مطلهو و نهوین بهانکی و بها اتکها بهه کارکنهان امهین،
مجر  ،دلروز و مبتکر و همچنهین بها برخهورداری از پیشهرفتهتهرین فنهاوری ههای نهوین ارتباتهات و اتالعهات و تجهیهیات نهوین ارتبهاتی بهینالمللهی در
امور مالی و بانکی ،بر آن است که با استراتژی منرجم ،پیشتاز راستین صنعت بانکداری نوین در کشور باشد.

موضوع فعالیت بانک
مطاب اساسنامه بانی کارآفرین یسهامی عا ر موضو فعالیت بانی عبارت است از کلیه عملیات و معامالت بانکی و خدماتی که بهموجب قوانین و مقررات برای
بانیها مجاز میباشند.
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کمیتههای تخصصی
کمیته سطوح دسترسی
کمیته تبقهبندی مشاغل
کمیته ترهیل فرو و اقاله اموا تملیکی
کمیته امحاء
کمیریون معامالت
کمیته نوآوری و توسعه محدو
کمیته فنی و بازرگانی
کمیته اجرایی کنترلهای داخلی
کمیته مدیریت دارایی و بدهیها یALCOر و ریری
کمیته پدافند غیرعامل

کمیته انضباتی
کمیتههای اعتباری یعالی اعتباری و اعتباری مرکیر
کمیته اسقا
شورای مدیران
کمیته منابع و سرمایهگذاری
کمیته ارتقاء و ارزیابی سواب
کمیته آموز
کمیته ترهیالت غیرجاری
کمیته تشتیص مطالبات غیرقابلوصو
کمیته بازاریابی و تبلیغات

محیط حقوقی
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :
اساسنامه بانی کارآفرین
قوانین مالیاتی و تجارت
قوانین عملیات بانکی بدون ربا
سیاستهای پولی و اعتباری بانی مرکیی جمهوری اسالمی ایران

مدوبات شورای پو و اعتبار
قوانین حقوقی و یبتی
قوانین سازمان بور اوراق بهادار
بتشنامههای نیارت بر بانیهای بانی مرکیی جمهوری اسالمی ایران
اعضای هیات مدیره

بانی با هیات مدیرهای مرکب از  5عضو اداره میشود که ترکیب اعضای اصلی هیات مدیره بانی و همراه با سواب علمی و تجربی آنان به شرح ذیل
میباشد:
محمدرضا خورسندی  ،رئیس هیات مدیره
مدرك تحدیلی :کارشناسی ارشد بانکداری و مدیریت پولی دانشگاه آدلفی نیویورك
سواب اجرائی:
معاون مدیرعامل در امور ارزی و بینالملل بانی کارآفرین
عضو هیات مدیره بانی بینالمللی سپه  PLCلندن
عضو موظف هیات مدیره بانی سپه
رئیس هیات مدیره شرکت سیمان کردستان
رئیس هیات مدیره شرکت صرافی امید سپه
محمدرضا فرزین ،عضو هیات مدیره و مدیرعامل
مدرك تحدیلی :دکترای اقتداد از دانشگاه عالمه تباتبایی
سواب اجرائی:
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه تباتبایی
عضو شورای پو و اعتبار
عضو هیات مدیره بانی کشاورزی
دبیر کارگروه ارز گذاری پو ملی
عضو شورای عالی سیاستگذاری و برنامهرییی وزارت بازرگانی

رئیس هیات مدیره شرکت صرافی کارآفرین
مدیر امور بینالملل بانی سپه
رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی چادرملو
رئیس هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران
معاون امور اقتدادی وزارت امور اقتدادی و دارایی
دبیر کارگروه تحو نیا بانکی کشور
ستنگوی ترح تحو اقتدادی
مدیرکل برنامهرییی و توسعه وزارت بازرگانی
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ناصر صنعتی نژاد فرد ،نایبرئیس هیات مدیره
مدرك تحدیلی :لیرانس علو بانکی از دانشگاه عالمه تباتبایی
سواب اجرائی:
عضو هیات مدیره بانی تجارت
عضو هیات مدیره بانی اقتداد نوین
معاون اجرایی بانی پارسیان
عضو هیات مدیره شرکت لییین اقتداد نوین
عضو هیات مدیره شرکت ایران پوپلین
عضو هیات مدیره شرکت لییین ایران

مشاور عالی مدیرعامل بانی تجارت
مشاور عالی مدیرعامل و معاون اعتباری بانی سینا
مشاور عالی مدیرعامل بانی پارسیان
عضو هیات مدیره شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتداد نوین
عضو هیات مدیره شرکت آهوان

مهدی سیف علیشاهی ،عضو هیات مدیره
مدرك تحدیلی :کارشناسی ارشد  MBAسازمان مدیریت صنعتی
سواب اجرائی:
مدیر شعب استان هرمیگان بانی ملت
عضو هیات مدیره شرکت تدبیرگران بهراز ملت
مدیر امور بانکداری شتدی بانی ملت
مدیر امور ناحیه دو بانی ملت

عضو هیات مدیره شرکت واسپاری بانی ملت
عضو هیات مدیره شرکت ترح و اندیشه بهراز ملت
مدیر امور هماهنگی و فرو بانی ملت
مدیرکل اداره برنامهرییی و نیارت اعتباری بانی ملت

احمد بهاروندی ،عضو هیات مدیره
مدرك تحدیلی :دکترای اقتداد گرایش پولی از دانشگاه پیا نور
سواب اجرایی :
عضو کمیته حرابرسی گروه دادهپردازی بانی پارسیان
مدر دانشگاه
عضو کمیته عالی ت مین مالی  SMEو شرکتهای دانشبنیان بانی پارسیان
محق حوزه بانکی و همکار پژوهشی در بانیهای متتلف کشور

مشاور مدیرعامل بانی اندار
کارشنا اقتدادی دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری
کارشنا اعتباری صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

سرمایه بانک
سرمایه شرکت در بدو ت سیس مبلغ  30میلیارد ریا یشامل تعداد  30،000،000سهم ،به ارز
تاریخ ثبت افزایش سرمایه

سرمایه قبلی

درصد افزایش سرمایه

اسمی هر سهم  1،000ریا ر بوده است.
محل افزایش سرمایه

مبلغ سرمایه جدید

1380/05/11

30،000

233%

100،000

مطالبات و آورده نقدی

1380/10/01

100،000

100%

200،000

مطالبات و آورده نقدی

1383/08/23

200،000

75%

350،000

آورده نقدی

1384/07/04

350،000

100%

700،000

مطالبات و آورده نقدی

1386/09/28

700،000

50%

1،050،000

مطالبات و آورده نقدی

1387/10/02

1،050،000

90%

2،000،000

مطالبات و آورده نقدی

1389/07/11

2،000،000

50%

3،000،000

مطالبات و آورده نقدی

1390/06/20

3،000،000

50%

4،500،000

مطالبات و آورده نقدی

1391/07/01

4،500،000

61%

7،250،000

مازاد تجدید ارزیابی و سود انباشته

1393/03/07

7،250،000

17%

8،500،000

مطالبات و آورده نقدی

1399/07/16

8،500،000

216%

26.842.986

مازاد تجدید ارزیابی و سایر اندوختهها

همچنین با عنایت به مجوز افیایش سرمایه از بانی مرکیی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بور و اوراق بهادار و تدهمیمات مجمهع عمهومی
فوقالعاده صاحبان سها بانی در روز چهارشنبه مورخ  1399/06/26سرمایه بانی از مبلغ  8،500میلیارد ریا بهه مبلهغ  39.500میلیهارد ریها یسههم 1،000
ریالیر بانا که از محل مازاد تجدید ارزیابی  ،سایر اندوختههها  ،مطالبهات حها شهده و آورده نقهدی سههامداران ته مین گردیهده  ،افهیایش یافهت .در تهاری
 1399/07/16مرحله او افیایش سرمایه شرکت از مبلغ  8.500میلیارد ریا به مبلغ  26.843میلیارد ریا از محل مازاد تجدید ارزیابی و سایراندوختهها در اداره
یبت شرکتها به یبت رسید .مرحله دو افیایش سرمایه بانی به مبلغ  12.657میلیاردریا از محل مطالبات حا شده وآورده نقدی سهامداران درمرحله پهذیره
نویری می باشد یمجوز شماره  DMP-IOP-99A-091مورخ  1399/06/12سازمان بور و اوراق بهادارر.
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سهامداران بانک
ترکیب سهامداران در تاری  1399/09/30به شرح زیر میباشد :
ترکیب سهامداران بانک
گروه سهامداران

تعداد سهامداران

تعداد سهام

درصد

اشخاص حقیقی

16،337

9،719،713،778

%36

اشخاص حقوقی

131

17،123،272،522

%64

جمع

16،468

26،842،986،300

%100

همچنین ترکیب سهامداران با(ی یی درصد در تاری  1399/09/30به شرح زیر میباشد :
ترکیب سهامداران باالی یک درصد بانک
گروه سهامداران

تعداد سهامداران

تعداد سهام

درصد از کل سهام بانک

اشخاص حقیقی

8

5،568،938،959

%21

اشخاص حقوقی

15

15،877،442،423

%59

جمع

23

21،446،381،382

%80

وضعیت بانک در سازمان بورس و اوراق بهادار
وضعیت معامالت و قیمت سهام بانک
سال مالی منتهی
به

تعداد سهام معامله شده

ارزش سهام

تعداد روزهای باز

معامله شده

بودن نماد

ارزش متوسط
بازار مالی در
سال

میلیون ریال

میانگین قیمت
سهم

سرمایه

میلیون ریال

ریال

میلیون ریال

1399/09/30

1،574،578،545

15،046،601

147

102،358

9،556

26،842،986

1398/12/29

1،268،700،850

4،059،631

231

17،574

3،200

8،500،000

1397/12/29

515،972،226

824،079

230

3،583

1،597

8،500،000

1396/12/29

102،788،209

233،702

110

2،125

2،274

8،500،000

روند قیمت پایانی در یکساله منتهی به 1399/09/30
ارزش

مقدار قیمت پایانی

تاریخ

حجم

دی 98

82،409،011

274،556،633،858

3،520

بهمن 98

141،291،923

576،089،498،537

3،922

اسفند 98

151،857،689

740،857،527،167

5،254

فروردین 99

63،064،421

410،177،021،362

7،495

اردیبهشت 99

246،788،646

2،771،298،656،107

13،840

خرداد 99

168،656،917

2،668،956،786،444

16،050

تیر 99

235،357،627

3،940،591،809،490

16،920

مرداد 99

58،557،290

1،015،689،819،580

14،760

شهریور 99

54،514،085

797،076،610،940

14،620

مهر 99

20،224،569

97،120،224،360

4،800

آبان 99

106،427،608

434،127،906،370

4،550

آذر 99

620،987،382

2،911،562،557،970

4،010

جمع

1،950،137،168

16،638،105،052،185

 کاهش قیمت سها در مهرماه  99نربت به ماه های قبل به دلیل افیایش سرمایه از  8.500میلیارد ریا به  26.843میلیارد ریا از محل مازاد تجدید
ارزیابی و سایر اندوخته ها می باشد.
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برگزاری مجامع بانک و روند تقسیم سود طی سه سال اخیر
سود خالص

سود نقدی

سرمایه

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

292،415

8،500،000

344

8،500،000

146

14.56

8،500،000

74

30

سال مالی

تاریخ مجمع

1398

1399/04/31

2،924،151

1397

1398/04/30

1،237،392

123،739

1396

1397/05/24

630،365

255،000

چارت سازمانی بانک

مدیریت ریسک و
مطالعات اقتصادی

7

()EPS

()DPS

200

 ) 2اهداف مدیریت و راهبردهای دستیابی به آن اهداف
در دنیای کنونی ،سازمانهایی از شانس بقا برخوردار هرتند که دارای سازوکارهای (ز برای آگاهی سریع از تغییرات محیطی باشند و متناسب آن  ،توانایی پاس گویی
سریع نربت به این تحو(ت را داشته باشند.
امروزه برای بقا و موفقیت سازمان باید عناصر اساسی موفقیت و عوامل اساسی نقا قوت و ضعف و فرصت و تهدید سازمان موردبررسی و شناسایی قرار گیرند .درواقهع،
عوامل حیاتی میبور بهعنوان ابیاری برای اندازهگیری عملکرد یی سازمان در راستای دستیابی به م موریت های آن است .در صورت عد توجه به ایهن عوامهل سهازمان
ممکن است در معرض خطر قرار گیرد .درواقع ،تمرکی بر این عوامل به همراه شاخصهای کلیدی عملکرد ،این قابلیت را برای سازمان فهراهم مهیسهازد تها در راسهتای
اهداف تعیینشده حرکت کند .یی استراتژی مناسب میتواند منابع بانی را در جهت موردنیر هدایت کند و سطح رقابت بانی را در بازاری که رقابت شدید بر آن حهاکم
است ،ارتقا دهد.
م موریت بانی کارآفرین بهعنوان یی بنگاه خدمات مالی ،تال
پایدار برای ذینفعان است .بانی کارآفرین هماهن

برای بهبود شرای اقتدادی کربوکار از تری ارائه راهحلهای مالی جامع به مشتریان و خل ارز

باسیاستهای تعیینشده از سوی بانی مرکیی جمهوری اسالمی ایران و برنامه توسعه اقتدادی کشهور و بها اعتقهاد

راس به اصو مشتری مداری  ،پویایی و لیو تحو اساسی و بنیادی در ارائه خدمات مطلو و نوین بانکی و با اتکا به کارکنان امین ،مجر  ،دلروز و مبتکر و همچنین
با برخورداری از پیشرفتهترین فناوریهای نوین ارتباتات و اتالعات و تجهییات نوین ارتباتی بینالمللی در امور مالی و بانکی ،بر آن است کهه بها اسهتراتژی منرهجم،
پیشتاز راستین صنعت بانکداری نوین در کشور باشد.
نهادینهسازی استراتژی در بانی کارآفرین از تری توسعه تفکر استراتژیی و توسعه رو

اجرا ،کنتر و پایش استراتژیها ،با تمرکی بهر دو محهور مشهتری محهوری و

برخورداری از توانمندیها و قابلیتهای استراتژیی از اهداف میباشد .دستیابی به اهداف استراتژیی تعیینشده در مرکی توجه بانی قرار دارد و تمرکی اساسهی بانهی بهر
مدیریت استراتژیی و پیادهسازی مؤیر آن قرار دارد .بهعالوه ،به دلیل کرب اتمینان از قرار گه رفتن در مرهیر اسهتراتژیی مناسهب ،بها تحلیهل عوامهل محیطهی و نیهی
بهرهگیری از توانمندیهای داخلی ،برنامه استراتژیی موردتوجه قرارگرفته و متناسب با نتایج حاصل ،برنامهها و اقدامات بهبود برای سا های آتی مشتصشده است.
ظهور فناوریهای نوین و تلفی ابیارهای الکترونیکی در این صنعت بهشدت سرعت تغییرات در تمامی (یههای بانکداری نییر تحلیل رفتار مشتریان ،ارائه انوا راهحلها
و محدو(ت بانکی ،فراهم کردن برترهای نر افیاری و ستتافیاری موردنیاز روز را به شدت تحت ت ییر قرار داده است .بانی کارآفرین با بهرهگیری از نیهروی انرهانی
مجر و بادانش ،در راستای اهداف استراتژیی بانی ،و با تمرکی بر بازارهای هدف تعیینشده ،مشتریان هدف و تحلیل صنعت بانکداری ،اقدا به خل و ارائه محدو(ت
و راهحلهای متنوعی برای مشتریان هدف مینماید.
اهداف کالن بانک کارآفرین عبارتند از:
چابی سازی هدفمند و هوشمند در بانی
بهبود برند بانی
افیایش سودآوری
ارتقای سالمت بانی

افیایش سهم درآمدهای کارمیدی بانی
ارتقای سرمایه انرانی بانی
افیایش سهم از بازار و مشتری بانی

استراتژیهای کالن بانک کارآفرین را میتوان در موارد زیر ارائه نمود:
توسعه هدفمند بازاریابی در بانی
توسعه هدفمند خدمات الکترونیی
توانمندسازی و ارتقای انگییه کارکنان
ایجاد تنو در پرتفوی درآمدی
توسعه فعالیتهای ارزی و اعتباری بانی
بهبود و نهادینهسازی فرآیندهای چابی

توسعه هدفمند محدو(ت و خدمات

راهبرد بانک کارآفرین از بدو تأسیس تاکنون به دالیل ذیل موفق بوده است:
هیات مدیره و مدیریت ارشد توانمند
تدوین استراتژی مناسب همگا باسیاستهای بانی مرکیی
نیارت مرتمر و هدفمند بر پیادهسازی برنامه استراتژیی بانی

سرمایه انرانی جوان و مرل به دانش روز
نهادینه شدن پیادهسازی استراتژی در بین کلیه سطوح سازمان

 ) 3مهمترین منابع  ،ریسکها و روابط
مهمترین منابع بانی کارآفرین عباتند از  :کیفیت سرمایه انرانی ،حقوق صاحبان سها  ،سیرتم الکترونیی ،سپردهها ،دانش و نوآوری
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نیروی انسانی
داشتن نیروی انرانی مجر و کارآزموده در بانیها موجب جذ منابع ارزانقیمت و هدایت و مدارف آنها در راستای رون اقتدادی است که ازجمله مهمترین سهرمایه و
منابع بانیها هرتند ،چراکه با عملکرد مناسب و دانش و تتدص بهروز ،نقش مهمی در جذ و تتدیص بهینه منابع بانی ایفا مینمایند.
ازاینرو بانی کارآفرین با بهکارگیری نیروهای جوان و متتدص و تحدیلکرده سعی در جذ منابع انرانی ارزشمند جهت تحق ارمان و اهداف استراتژیی خود را دارد.
جدو ذیل ترکیب نیروی انرانی در پایان آذرماه  1399را نمایش میدهد:
نیروی انسانی به تفکیک جنسیت

زن

مرد

مجموع

ستاد

300

343

643

شعب

504

527

1،031

جمع

804

870

1،674

ستاد

شعب

بانک

زیردیپلم

2

1

3

دیپلم

42

49

91

کاردانی

29

15

44

کارشناسی

344

781

1125

کارشناسی ارشد

214

184

398

دکترا

12

1

13

جمع

643

1031

1674

در شعب و ستاد

نیروی انسانی به تفکیک
تحصیالت در شعب و ستاد

جذب منابع
بانی کارآفرین باهدف توسعه اقتدادی از تری جذ منابع ارزانقیمت و تتدیص آن به وا های دارای توجیه اقتدادی عالوه برجهذ مرهتقیم سهپرده از تریه
مشتریان حقیقی و حقوقی از ترق ذیل نیی اقدا مینماید :
 -1تراحی و توسعه ابیارهای ت مین مالی برای بانی و مشتریان از ییسو و از سوی دیگر پذیر  ،بررسی و مطالعه توجیهپذیری اقتدادی ،فنی و مالی و ت مین هیینه
ترحهای سرمایهگذاری با استفاده از منابع داخلی و خارجی
 -2گواهی سپرده عا و خاص  :بررسی و قبو ارکان عاملیت و ضمانت انتشار گواهی سپرده خاص برای متقاضیان و اشتاص حقوقی واجد شرای
 -3اوراق صکوك  :بررسی و قبو ارکان عاملیت و ضمانت اوراق صکوك برای اشتاص حقوقی با اخذ مجوز از بانی مرکیی و سازمان بور

اوراق بهادار

 -4بهمنیور بهکارگیری سیرتم ت مین مالی مناسب برای متقاضیان ،ترهیالت بلندمدت برای ترحهای اقتدادی از محل منابع داخلی و خارجی بها نیهارت کامهل بهر
نحوه استفاده صحیح از ترهیالت توس متقاضیان تا بهرهبرداری کامل از پروژه توس مدیریت مشاوره و ت مین منابع مالی پرداخت میگردد.
 -5استفاده از بتشی از منابع داخلی بانی برای اعطای ترهیالت بلندمدت ریالی و نیارت کامل بر نحوه استفاده صحیح از ترهیالت توس متقاضیان تا بهرهبهرداری
کامل از پروژه
 -6نیارت و پرداخت تدریجی ترهیالت ریالی مدو از صندوق توسعه ملی بهموازات پیشرفت پروژهها بر اسا

نیارت مدیریت مشاوره و ت مین منابع مالی

 -7جذ سپرده ارزانقیمت ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت اعطای ترهیالت برای ت مین سرمایه در گرد

بتش صنعت و معدن در منات برخهوردار

وف شرای و ضواب اعالمی صندوق
 -8بررسی و انعقاد قرارداد استفاده از منابع خارب از بانی بهعنوان وجوه اداره شده وزارتتانهها ،سازمانها و شرکتهها و بررسهی اقتدهادی ،فنهی و مهالی تهرحههای
متقاضیان مدنیر سازمانهای مذکور و اعطای ترهیالت در قبا اخذ کارمید
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انواع ریسک های بانک کارآفرین
واحد مدیریت ریری و مطالعات اقتدادی در حا حاضر زیر نیر مدیر عامل بانی فعالیت می نماید و وظیفه آن اندازه گیری و پهایش انهوا ریرهی ههای بهانکی و
گیار آن به مدیر عامل و هیات مدیره بانی به منیور کنتر و محافیت بانی در برابر این ریری ها می باشد .این گیار ها در کمیته مدیریت دارایی و بدهی ها
و همچنین کمیته عالی ریری هیات مدیره بانی ارائه شده و در آنها تدمیمات (ز اتتاذ می گردد  .درکمیته عالی ریری هیات مدیره سهه نفهر از اعضهای هیهات
مدیره و مدیر ریری عضویت دارند و این کمیته هر ماه تشکیل جلره می دهد.
واحد ریری و مطالعات اقتدادی برای هر یی انوا ریری های بانکی از رو های متتلفی جهت مدلرازی و اندازه گیری ریری استفاده می نماید که در ادامه به
هرکدا از آنها اشاره خواهد گردید .خالصه مد های استفاده شده برای سنجش ریری مطاب با جدو زیر می باشد.

نوع ریسك

منشأ ریسك

مدل اندازه گیری

نحوه كنترل

ریسك اعتباری

اعطای تسهیالت و ضمانت نامه

رتبه بندی اعتباری مشتريان حقیقی
و حقوقی و اندازه گیری احتمال
نكول ،آزمون تنش ،بررسی شاخصهای
ريسك پرتفوی اعتباری

دريافت وثائق ،پايش رتبه بندی مشتری

ریسك بازار

خريد و فروش سهام
خريد و فروش ارز

مدل ارزش در معرض خطر با روش
تاريخی و روش شبیه سازی مونت
کارلو ،کنترل شاخصهای نظارتی
مدنظر بانك مرکزی

اعمال حد براساس سرمايه پايه ،میزان خريد و
فروش سهام و وضعیت باز ارزی

ریسك عملیاتی

فرآيندهای داخلی بانك ،عوامل
انسانی ،حوادث غیرمترقبه ،اختالل در
سیستم های فن آوری

روش خودارزيابی ريسك ،RCSA
مدل توزيع زيان  ،LDAشاخص های
کلیدی ريسك KRI

کنترل های داخلی ،بیمه ،بازرسی ،اصالح
فرآيندها

ریسك نقدینگی

عدم تطبیق سررسید دارايی ها و
بدهی ها ،اختالف در منابع و مصارف

آزمون تنش ،انواع نسبت های
نقدينگی ،مدل های بهینه سازی
منابع و مصارف ،نسبت های نقدينگی
بازل  3شامل  LCRو NSFR

اعمال حد برای نسبت های نقدينگی بانك،
استفاده از بازار بین بانكی

 -1ریسک اعتباری
هرگونه خرارت ناشی از عد پرداخت ترهیالت و ایفای تعهدات مشتریان و به عبارتی دیگر احتما بروز زیان ناشی از عد ایفای به موقع تما یا قرمتی
از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری ،توس ترف مقابل یبه د(یلی همچون عد تمایل ،عد توانایی مالی ،وجود موانع در انجا ترویه...ر ریری اعتباری نا
دارد .از آنجاییکه عمده دارایی های بانی کارآفرین ترهیالت اعطایی به مشتریان می باشد ،ریری اعتباری مهمترین متاتره ای است که بانی با آن مواجه است.
 -1-1سامانه رتبه بندی داخلی بانک کارآفرین
ریری اعتباری مهمترین متاتره ای اس ت که بانی با آن مواجه است .بنابراین توجه به ارزیابی ریری اعتباری مشتریان و کاهش هیینه های ناشی از آن اهمیت به
سیایی دارد لذا بایرتی مشتریان اعتباری بانی از لحاظ اهلیت بررسی و رتبه بندی شوند .برای این منیور به صورت ادواری صورت های مالی و وضعیت اعتباری آنان
ارزیابی و کفایت آنها در قبا ترهیالت و تعهدات مشتری مورد بررسی قرار می گیرند .جمع آوری اتالعات تاریتی مربو به مشتریان در یی سامانه رتبه بندی،
ابیاری مهم برای مراقبت از کیفیت کل پرتفوی اعتباری می باشد .به کمی این ابیار می توان به صورت دقی تر و با اتالعات جامع تری برای اعطای ترهیالت
تدمیم گیری نمود.
در این راستا سامانه رتبه بندی داخلی بانی کارآفرین از سا  1388عملیاتی شده است و رتبه مشتریان براسا اتالعات صورت های مالی مشتری حقوقی و
مشتده های اعتباری مشتری حقیقی پس از ورود اتالعات توس شعب تهیه می گردد .تب بررسی های اخیر رابطه مرتقیمی بین رتبه و عملکرد مشتری در
بازپرداخت ترهیالت یا تعهدات وجود دارد .هرچه رتبه اعتباری پایین تر باشد ،با احتما بیشتری منجر به نکو و عملکرد نامطلو می گردد.
پس از جمع آوری اتالعات مالی مشتریان اعتباری و عملکرد آنها تی  5سا اخیر ،با بررسی های آماری و تحلیل داده های مشتریان ،سیرتم رتبه بندی داخلی در
سا  94ارتقا پیدا کرد .تغییرات ایجاد شده در سیرتم رتبه بندی شامل تغییر وزن پارامترهای مویر در رتبه مشتریان ،افیودن تعداد رتبه های بیشتر یاز  5رتبه به 10
رتبه و اختداص منفی و مثبت به رتبه هار در جدو رتبه بندی به منیور دقت بیشتر و تمایی بهتر مشتریان اعتباری و همچنین بازنگری در زیر ساخت های نر افیاری
می باشد.
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-2

ریسک بازار

ارزیابی ریری بازار در بانی کارآفرین به شکل زیر تقریم بندی می شود:
ریری سها  :ریری ناشی از نوسانات قیمت سها و تاییر آن بر ارز پرتفوی سها بانی را گویند. ریری نرخ ارز :ریری ناشی از نوسانات نرخ ارز و تاییر آن بر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی به ریا را گویند .ریری نرخ ارز از یی موقعیت باز کوتاه مدت یابلندمدت در یی ارز خارجی ناشی میشود .برای محاسبه ریری بازار بانی ک ارآفرین از دو رو مونت کارلو و شبیه سازی تاریتی استفاده می شود ،که این محاسبات
براسا داده های روزانه با تواتر ماهانه انجا می گردد.
در بانی کار آفرین معامالت سفته بازی ارزی انجا نمی شودو مقدار ارز موجود در سبد ارزی ،فق مربو به نیازهای مشتریان می باشدیبرای اعتبارات اسنادی و غیرهر.
لذا برای ارزیابی ریری بازار در بانی کارآفرین از رو های متداولی که در حا حاضر مورد تایید آخرین نرته قوانین بینالمللی با  3است استفاده میکنیم .بدین
منیور به ارزیابی ارز در معرض خطر داراییهایی که دچار نوسان قیمتی میشوند می پردازیم .منیور از ارز در معرض خطر برای موقعیت خرید ،زیان بالقوه در
ارز یی دارایی ریرکی و یا سبد دارایی را در دوره زمانی خاص در سطح اتمینان مشتص است .با توجه به نو سبد سرمایهگذاری بانی ،داراییهایی که دچار
نوسانات قیمتی روزانه میشوند شامل دو گروه سبد سها سریعالمعامله در بازار بور تهران و موقعیت باز ارزی یNOPر سبد ارزی بانی میباشد.

 -3ریسک عملیاتی
مطاب پیمان باز در بانی کارآفرین ریری عملیاتی به عنوان ریری زیان ناشی از فرآیندهای داخلی و مقررات ،افراد و سیرتمهای ناقص یا نادرست و رویدادهای
خارجی تعریف میشود .عالوه بر پیروی از چارچو های ملی و بینالمللی مدیریت ریری ،دلیل اصلی توجه بانی کارآفرین به ریری عملیاتی شناسایی و اندازهگیری
ریریهای مربوته و بر اسا آن کاهش ریری عملیاتی و ایجاد امکان نیارت بر آن است.
به منیور ارزیابی و نیارت بر ریری عملیاتی ،واحدهای عملیاتی از چندین فرآیند برای شناسایی ،ارزیابی ،کاهش و مدیریت ریری عملیاتی استفاده میکنند .برای
این فرآیندها استانداردهای سراسری در بانی در نیر گرفته شده است و شرای حداقلی برای چگونگی اجرای آنها تعریف شده است .فرآیند خودارزیابی ریری ها و
کنتر ها و ساختار پشتیبان آن ،الیا می نماید که ریری های ذاتی شناسایی شده ،ایر بتشی تراحی و اجرای کنتر های مربوته برای کاهش ریری ها بررسی
شود و ریری های پرماند ارزیابی گردند.
برنامه های بهبود برای مشکالت شناسایی شده کنترلها تعریف شده و مرئولیت پیگیری و رفع این مشکالت در زمان مناسب بر عهده واحدهای عملیاتی گذارده شده
است .بانی همچنین رویدادهای ریری عملیاتی ،که توس واحدهای عملیاتی مرئو بررسی شده اند ،را ردیابی نموده و تحت نیارت قرار می دهد .اینکار زمینه
شناسایی علت ریشه ای رویدادهای ریری عملیاتی و ارزیابی کنتر های مربوته را فراهم می نماید .عالوه بر این ،شاخص های کلیدی ریری برای مدیریت ریری
های عملیاتی و کنتر ها برای واحدهای عملیاتی تراحی شده اند ،که به کشف زودهنگا و ارجا به موقع مشکالت و رویدادها کمی
می کند.

 -4ریسک نقدینگی
ریری نقدینگی ناشی از امکان عد توانایی بانی در ایفای تعهدات کوتاه مدت می باشد و هدف از مدیریت ریری نقدینگی پوشش کلیه تعههدات ناشهی از تغییهرات
مورد انتیار یا دور از انتیار در اقال ترازنامه است.
آیین نامه ریری نقدینگی در جهت مدیریت ایربتش استفاده بهینه از منابع بانی و در راستای ت مین سود ذینفعان درچارچو سیاسهت ههای مهرتب بها ترههیالت و
سرمایه گذاری هم جهت با ضرورت های قانونی و نیارتی تدوین شده است .این آیین نامه در جهت شناسایی ،اندازهگیری ،نیهارت ،کنتهر و گهیار دههی ریرهی
نقدینگی می باشد .همچنین نربت های نقدینگی صورتهای مالی به عنوان شاخدی است که برای نشان دادن توانایی بانی در مقابل نیازهای نقدینگی انتیاری مورد
استفاده قرار می گیرد .این نربت ها همچنین به عنوان پایه ای برای پایش ریری نقدینگی است .همچین نربت کفایت سرمایه بانی کهارآفرین تبه دسهتورالعمل
اخیر بانی مرکیی تی دو دوره اخیر به قرار زیر بوده است :

نسبت کفایت سرمایه

تاریخ
1398/12/29

% 7.16

1399/09/30

%8
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 )4نتایج عملیات و چشماندازها
وضعیت مالی بانک
شرح

ارقام به میلیون ريال

عملکرد

درصد تغییر نسبت به دوره

عملکرد

1399/09/30

مشابه سال قبل

1398/12/29

عملکرد
1398/09/30

دارایی ها :

موجودی نقد

14.439.566

100%

12.269.330

7.220.404

مطالبات از بانی مرکیی

32.923.949

76%

22.063.553

18.727.378

مطالبات از سایر بانی ها و موسرات اعتباری

2.107.540

)(89%

27.399.293

19.837.859

ترهیالت اعطایی و مطالبات از اشتاص غیر دولتی

235.430.751

100%

122.725.704

117.544.531

سرمایهگذاری در سها و سایر اوراق بهادار

28.090.739

251%

17.999.853

8.013.384

سایر حرا ها و اسناد دریافتنی

26.325.098

421%

2.640.031

5.055.125

داراییهای نامشهود

14.680.279

240%

4.313.338

4.315.739

داراییهای یابت مشهود

18.321.126

200%

7.283.354

6.115.505

سایر داراییها

6.064.833

69%

3.472.761

3.597.516

378.383.882

99%

220.167.218

190.427.441

جمع دارایی ها

بدهی ها :
بدهی به بانی مرکیی و صندوق توسعه ملی

3.830.467

434%

2.361.257

717.183

بدهی به سایر بانیها و موسرات اعتباری

2.625.071

)(8%

3.554.013

2.849.457

سپردههای دیداری و مشابه

55.164.295

533%

12.108.321

8.714.732

سپردههای پسانداز و مشابه

5.170.418

243%

2.404.104

1.509.121

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار

237.685.618

56%

172.270.838

152.406.794

سایر سپردهها

6.435.060

69%

4.239.901

3.807.007

مالیات پرداختنی

266.402

100%

161.610

90.799

سود سها پرداختنی

1.439.942

100%

15.599

16.033

ذخایر

467.749

)(18%

302.792

570.773

ذخیره میایای پایان خدمت کارکنان

904.103

52%

786.033

596.402

سایر بدهیها

26.621.877

518%

5.280.942

4.305.501

340.611.003

94%

203.485.409

175.583.802

جمع بدهی ها
حقوق صاحبان سهام:

سرمایه

26.842.986

216%

8.500.000

8.500.000

اندوخته قانونی

5.164.412

32%

4.200.714

3.924.989

سایر اندوخته ها

636.325

)(32%

1.933.955

929.804

مازاد تجدید ارزیابی داراییها

953

)(98%

43.597

43.597

سود یزیانر انباشته
جمع حقوق صاحبان سهام
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

5.128.202

255%

2.003.542

37.772.879

154%

16.681.809

14.843.638

378.383.882

99%

220.167.218

190.427.441
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1.445.248

وضعیت جذب منابع بانک

ارقام به میلیون ريال

درصد تغییر

عملکرد

عملکرد

عملکرد

نسبت به

شرح

دوره مشابه

1399/09/30

1398/12/29

1398/09/30

سال قبل
سپرده قرض الحرنه جاری
سپرده قرض الحرنه پس انداز
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
سپردههای سرمایهگذاری دریافتی از بانکها و موسرات اعتباری
سایر سپرده ها
جمع کل

571%
168%
27%

55،164،295
5،170،418
73،244،124
377،537
157،406،199
6،657،758
6،435،060

95%
37%
98%

304،455،393

12،108،321
2،404،104
74،311،692
5،577
97،918،100
35،469
4،239،901

8،220،048
1،928،981
57،783،974
7،705
80،801،365
39،684
4،687،408

191،023،163

153،469،167

ترکیب سپردههای ریالی هزینه زا و بدون هزینه مشتریان
ارقام به میلیون ريال
عملکرد
شرح

درصد تغییر
نسبت به دوره

1399/09/30

مشابه سال قبل

عملکرد

عملکرد

1398/12/29

1398/09/30

سپرده های سرمایه گذاری

237،685،618

71%

172،270،838

138،632،729

سپرده های قرض الحرنه و سایر سپرده ها

66،769،774

350%

18،752،325

14،836،438

191،023،163

153،469،167

جمع کل

98%

304،455،393

سیاست های بانی در جذ سپردههای ارزانقیمت منجر به رشد  3.5برابری این نو سپرده ها تی دوره یکراله شده است .همچنین سپردههای سرمایهگذاری
نربت به دوره مشابه سا قبل  71درصد افیایشیافته است( .ز به ذکر است سیاست و هدف بانی بابت جذ منابع مالکانه همچنان ادامه داشته و شاهد رشد
قابل توجه در سپردههای قرضالحرنه خواهیم بود.
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ارقام به میلیون ريال

سود و زیان

 با توجه به وضعیت اقتدادی حاکم بر کشور که بر وضعیت مالی مشتریان در بازپرداخت ترهیالت بریار ت ییرگذار است ،مطالبات مشکوك الوصو در سا 99نربت به پایان سا  98کاهش چشمگیری داشته است  .افیایش هیینههای مذکور از بابت افیایش حجم ترهیالت و بهتبع آن ذخیره لحاظ شده میباشد.
 هیینههای کارکنان و هیینههای اداری و عمومی با توجه به نرخ تور و وضعیت اقتدادی و همچنین آیار ناشی از شیو کرونا افیایشیافته است . افیایش سود ترهیالت اعطایی ناشی از سیاست بانی در تنو محدو(ت اعطایی و درنتیجه افیایش حجم ترهیالت اعطایی میباشد. ) 5چشماندازها و اطالعات آیندهنگر:
الف  -درآمدها :
 .1سود تسهیالت اعطایی :بر اسها برنامههریهییههای انجها شهده سهود ترههیالت نرهبت بهه دوره مشهابه سها قبهل  46درصهد رشهد داشهته
است  .با توجه به سیاسهت بانهی و اتتهاذ تمهیهدات (ز از قبیهل سیاسهتههای ترههیالت خهرد و اقرهاتی جههت اعطهای ترههیالت بها رعایهت
ریریهای اعتباری و در چارچو دستورالعمل ها  ،پیشبینهی مهیشهود درآمهد ترههیالت تها پایهان سها مهالی جهاری رونهد افیایشهی بیشهتری در
پیش گیرد.
 .2سود حاصل از سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها :با توجه درآمد شرکتهای تابعه و بهبود عملکرد آنها و همچنین فرصتهای مناسب بازار
سرمایه از قبیل سها و اوراق دولتی و غیره  ،سود حاصل از سپردهگذاری و سرمایهگذاری در پایان آذر ماه سا جاری افیایش داشته است.
 .3درآمد کارمزد :در فدل پاییی سیاستهای بانی مبنی بر ایجاد تمهیدات (ز جهت افیایش درآمد از محل کارمیدها ادامه یافت  .با توجه به افیایش
صدور ضمانتنامه ها و به تبع آن رشد  2برابری کارمیده ها  ،پیشبینی میگردد روند رو به رشد در این بتش در دوره مالی آتی نیی ادامه یابد.
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ب -هزینهها:
 -1هزینه سود پرداختی به سپردهگذاران :با توجه به اینکه سیاست بانی جذ سپردههای کمهیینه میباشد ،با توجه به نرخهای اعمالی برای جذ
سپرده سرمایهگذاری و همرویی سیاست بانی باسیاستهای بانی مرکیی جهت الیا به رعایت نرخهای مدو شورای پو و اعتبار رشد
قابلتوجهی برای هیینههای مترتب با آن در دوره آینده پیشبینی نمیگردد( .ز به ذکر است افیایش سود پرداختی به سپردهگذاران به مییان 32
درصد نربت به دوره مشابه سا قبل ناشی از افیایش حجم منابع میباشد.
 -2هزینههای اداری تشکیالتی :هیینههای اداری تشکیالتی و هیینه کارکنان بهصورت میانگین حدود  46درصد رشد نربت به دوره مشابه داشته
است که ناشی از رشد نرخهای قانونی هیینهها و همچنین رشد تور بوده است که با توجه به رشد تور پبش بینی میشود هیینههای میبور به همین
ترتیب ادامه یابد .بتشی از افیایش هیینههای اداری و تشکیالتی ناشی از برنامههای توسعهای بانی در سا جاری و همچنین هیینههای ناشی از
برقراری تمهیدات (ز جهت کاهش ت ییرات کرونا میباشد .
 -3هزینه مطالبات مشکوك الوصول :افیایش هیینه مطالبات مشکوك الوصو نربت به مدت مشابه دوره قبل ناشی از افیایش حجم ترهیالت و
تبع آن افیایش حجم ذخایر میباشد( .ز به ذکر است با توجه به برنامهریییها و اقدامات در جریان برای تعیین تکلیف و ترویه ترهیالت غیر جاری ،
روند نربت مطالبات مشکوك الوصو کاهشی می باشد.
 -4هزینههای مالی  :عمده هیینههای مالی ،کارمید پرداختی به صندوق توسعه ملی بوده است که با توجه به اینکه در سا جاری ترهیالت اعطایی از
این محل افیایش نداشته است ،بنابراین هیینههای مالی کارمید پرداختی از این محل رشد قابل مالحیه ای نداشته است( .ز به ذکر است در صورت
انعقاد قرارداد عاملیت ریالی از صندوق توسعه ملی در دورههای آینده روند افیایش هیینههای مالی از این محل پیشبینی میشود.
ج -منابع و مصارف:
 -1سپردهها :با توجه به سیاستهای جذ سپرده ارزان قیمت توس بانی و همچنین سیاستهای ترهیالتی که منجر به افیایش حجم سپردهها میشود
منتج به رشد  78درصدی جذ سپرده نربت به دوره مشابه سا قبل شده است ،که در صورت یبات شرای موجود و همچنین اتتاذ برخی تمهیدات ادامه
روند رشد جذ سپردهها پیشبینی میگردد.
 -2تسهیالت :با توجه به سیاستهای تشویقی بانی جهت اعطای ترهیالت خرد و اقراتی و تبلیغات گرتردهای که در سا جاری از این بابت صورت
پذیرفته و همچنین از محل وصو مطالبات قبلی ،رشد بیشتر ترهیالت اعطایی در ادامه سا پیشبینی میشود.
 -3سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها :با توجه به سیاست بانی در سرمایهگذاری در بتش اوراق دولتی و اوراق منفعت ادامه روند افیایشی در
دورههای آتی پیشبینی میگردد.
 -4سایر دارائیها :تغییر چارت سازمانی بانی و درنتیجه ایجاد برخی مدیریتها و همچنین نیاز به فضای مناسب جهت استقرار و همچنین تبدیل برخی
مکانهای استیجاری به مالکانه منجر به افیایش پیشپرداختهای سرمایهای و درنتیجه سایر داراییها شده است .که با توجه به اینکه عمده کار از این بابت
انجا شده است رشد در این زمینه تی دورههای آتی پیشبینی نمیگردد.
آثار و اقدامات ناشی از شیوع ویروس کرونا:
شیو بیماری کرونا با کاهش تعامالت اجتماعی و محدودیتهای وضعی ،خدمات حضوری بانی را تا حدودی تحت ت ییر قرار داده است؛ لیکن با توجه به
برخورداری بانی کارآفرین از زیرساخت قدرتمند بانکداری مجازی و توسعه سریع خدمات غیرحضوری ،آیار کاهش مراجعه حضوری مشتریان گرامی ،به نحو
مطلوبی پوشش دادهشده است.
همچنین بهمنیور مقابله با آیار اقتدادی شیو ویرو کرونا و در راستای ایفاء مرئولیتهای اجتماعی بانی ،حرب دستور بانی مرکیی جمهوری اسالمی
ایران ،ترهیالت  10میلیون ریالی با نرخ سود  4درصد به خانوارهایی که یارانه خود را از تری این بانی دریافت مینمایند ،پرداخت گردید .در این راستا،
ترهیالت ارزانقیمت با نرخ سود  12درصد نیی به کربوکارهای آسیبدیده پرداخت شد .اگرچه این موضو  ،تا حدودی باعﺚ کاهش متوس نرخ بازدهی
ترهیالت در بانی میشود ،اما با توجه به ت مین بتشی از مبالغ مربوته از محل تعدیل نربت سپرده قانونی بانی کارآفرین نید بانی مرکیی و پای بندی بانی
بر رعایت سقف سود سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت مطاب با توافقنامه شورای هماهنگی بانیهای دولتی و کانون بانیها و مؤسرات اعتباری خدوصی و
سایر تمهیدات اتتاذشده در راستای کاهش بهای تما شده پو  ،شرای مالی بانی در وضعیت مطلو تری قرار دارد.
خاترنشان میسازد بررسی گیار عملکرد ماهانه بانی نه ماهه سا  1399و مقایره آن با اهداف راهبردی بانی و عملکرد بانی در ماههای قبل از شیو
بیماری ،حاکی از آن است که بیماری یادشده ،ت ییر نامطلوبی بر عملکرد درآمد ترهیالت بانی در دوره اخیر نداشته است.
همچنین بانی کارآفرین بهعنوان یی بنگاه بیرگ اقتدادی کشور ،با توجه ویژه به مرئولیتهای اجتماعی خود در شرای فعلی کشور ،نربت به مجهی نمودن
محی اداری و شعبههای بانی به تجهییات ضدعفونیکننده ،توزیع لواز و تجهییات بهداشتی مرتب با وضعیت ویرو جدید ،ایجاد زیرساختهایی برای
حذف یا کاهش ارتباتات فیییکی ،پایش و حفﻆ سالمت همکاران و سایر اقدامات پیشگیرانه بهمنیور اتمینان از حفﻆ سالمت همکاران و مشتریان ارجمند
بانی در راستای تداو فعالیتها انجا داده است.
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