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 )1ماهیت کسب و کار
صنعت بانکداری
صنعت بانکداری در جهان به هنگامی آغااز رردیاد کاه دادوساتد و مبادلاه کاا( یغیار از مبااد(ت جانس باه جانسر باین مارد شارو و حتای باا رساتر
تجارت ،پیش از آنکه پول به مفهو جدید مورداستفاده قرار ریارد ،نیااز باه خادمت مؤسساات باانکی محساو تار رشات و احتیااب باه یای وسایله پرداخات
و ساانجش ارز هااا و باااصخ وصااول ملالبااات از مشااتریان دور و ن دیاای باااوجود خلاارات ناشاای از نقاالوانتقااال پااول ایجااا ماایکاارد کااه ایاان
فعاالوانفعااال توساام مؤسساااتی ب اه نااا باناای انجااا ریاارد .صاانعت بانکااداری نقااش مااؤقری در اقتشاااد هاار کشااوری دارد .ایاان صاانعت در حااال حاضاار
بهصورت روزانه دستخو تحاو(ت عییمای مایشاود .رابلاه ی باین رقابات در بانکاداری و شاکنندری ماالی یکای از نگرانایهاای جادی سیاساتراااران
است .تحقیقات رسترده نشان مای دهناد کاه افا ایش رقابات باانکی درآمادهای باانکی را از باین مایبارد و انگیا هی آنهاا بارای باا احتیاال عمال کاردن را
کاااهش ماایدهااد .همچنااین رابلااه بااین رقاباات بااانکی و قبااات ازنیاار تئااوری و عملاای پیچیااده اساات .یعناای راااهی رقاباات در بانکااداری بااه قبااات بیشااتر
اقتشادی منجر میشود.
مهمترین اهداف تأسیس بانکها :









جا و تجهی منابع پولی و درنتیجه کاهش مشکالت اقتشادی ناشی از با(بودن حجم نقدینگی
مشارکت مرد در بخشهای مختلف اقتشادی و اف ایش اشتغال و تولید
هدایت و سازماندهی صحیح منابع
خدمترسانی مللو به متقاضیان و ایجاد سهولت در اعلای تسهیالت
زمینهسازی برای رقابت سالم و در نهایت تحول در مجموعه نیا بانکی
برنامهری ی برای سپردهرااری مردمی
ترغیب و تشویق مرد در رردآوری و تجمیع منابع مالی پراکنده آنها
استفاده از تخش حرفهای و مدیریت بخش خشوصی

 استفاده از دانش فنی پیشرفته و تجار نیروهای خبره درزمینهٔ مسائل بانکی
 ضرورت وجود تنو در بازار سرمایه کشور
 کماای بااه بخااش دولتاای باارای تجهی ا منااابع و برنامااهری ا ی باارای بااه جریااان انااداختن بهینااه و سااریع منااابع تجهی ا شااده در بخااشهااای مختلااف
اقتشادی در قالب عقود مختلف
تاریخچه بانک
باناای کااارآفرین فعالیاات خااود را از تاااری  1378/09/18در چااارچو موسسااه اعتباااری غی ار بااانکی تحاات عنااوان «شاارکت اعتباااری کارآفرینااان» بااه
شماره قبت  157915آغاز کرد .فعالیت رسامی ایان بانای در قالاب یای بانای خشوصای ،پاس از اخاا مجاوز از بانای مرکا ی و تحقاق افا ایش سارمایه،
از تاری پنجم آذرماه  1380آغاز شد.
بررسی هاای کارشناسای از عملکارد مللاو بانای کاارآفرین موجاب شاد تاا دو ساال پاس از ترسایس ،در تااری چهااردهم مارداد  1382ساها بانای در
سازمان باور اورا بهاادار پایرفتاه شاود .ناا بانای کاارآفرین هاماکناون باهعناوان یکای از اولاین بانایهاای کشاور در فهرسات تاابلوی باور اورا
بهادار تهران قرارررفته است.
هماکنون بانای کاارآفرین هماهنا باسیاساتهاای تعیاینشاده از ساوی بانای مرکا ی جمهاوری اساالمی ایاران و برناماه توساعه اقتشاادی کشاور و باا
اعتقاد راسا باه اصاول مشاتریماداری ،پویاایی و لا و تحاول اساسای و بنیاادی در ارائاه خادمات مللاو و ناوین باانکی و باا اتکاا باه کارکناان اماین،
مجر  ،دلساوز و مبتکار و همچناین باا برخاورداری از پیشارفتهتارین فنااوری هاای ناوین ارتباتاات و اتالعاات و تجهیا ات ناوین ارتبااتی باینالمللای در
امور مالی و بانکی ،بر آن است که با استراتژی منسجم ،پیشتاز راستین صنعت بانکداری نوین در کشور باشد.
موضوع فعالیت بانک
ملابق 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 ارتقاء و ارزیابی سوابق
کمیته فنی و بازررانی
کمیته آموز
کمیته اجرایی کنترلهای داخلی
کمیته تسهیالت غیرجاری
کمیته مدیریت دارایی و بدهیها یALCOر و ریسی
کمیته تشخی ملالبات غیرقابلوصول
کمیته پدافند غیرعامل
کمیته بازاریابی و تبلیغات

کمیته سلوح دسترسی
کمیته انضباتی
کمیته تبقهبندی مشاغل
کمیتههای اعتباری یعالی اعتباری و اعتباری مرک ر
کمیته تسهیل فرو و اقاله اموال تملیکی
کمیته اسقال
کمیته امحاء
شورای مدیران
کمیسیون معامالت
کمیته منابع و سرمایهرااری
کمیته نوآوری و توسعه محشول

محیط حقوقی
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :
مشوبات شورای پولو اعتبار
اساسنامه بانی کارآفرین
قوانین حقوقی و قبتی
قوانین مالیاتی و تجارت

بخشنامههای نیارت بر بانیهای بانی مرک ی جمهوری اسالمی ایران
سیاستهای پولی و اعتباری بانی مرک ی جمهوری اسالمی ایران
قوانین سازمان بور اورا بهادار
قوانین عملیات بانکی بدون ربا
اعضای هیات مدیره

بانی با هیات مدیرهای مرکب از  5عضو اداره میشود که ترکیب اعضای اصلی هیات مدیره بانی و همراه با سوابق علمی و تجربی آنان به شرح ذیل میباشد:
محمدرضا خورسندی  ،رئیس هیات مدیره
مدرك تحشیلی :کارشناسی ارشد بانکداری و مدیریت پولی دانشگاه آدلفی نیویورك
سوابق اجرائی:
عضو موظف هیات مدیره بانی سپه
رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی چادرملو
رئیس هیات مدیره شرکت سیمان کردستان
رئیس هیات مدیره شرکت سرمایهرااری ساختمانی سپه
رئیس هیات مدیره شرکت صرافی امید سپه
محمدرضا فرزین ،عضو هیات مدیره و مدیرعامل
مدرك تحشیلی :دکترای اقتشاد از دانشگاه عالمه تباتبایی
سوابق اجرائی:
دبیر کاررروه تحول نیا بانکی کشور
دبیر کاررروه ارز رااری پول ملی
سخنگوی ترح تحول اقتشادی
عضو شورای عالی سیاسترااری و برنامهری ی وزارت بازررانی
مدیرکل برنامهری ی و توسعه وزارت بازررانی

معاون مدیرعامل در امور ارزی و بینالملل بانی کارآفرین
رئیس هیات مدیره شرکت صرافی کارآفرین
عضو هیات مدیره بانی بینالمللی سپه  PLCلندن
مدیر امور بینالملل بانی سپه

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه تباتبایی
رئیس هیات عامل صندو توسعه ملی ایران
عضو شورای پول و اعتبار
معاون امور اقتشادی وزارت امور اقتشادی و دارایی
عضو هیات مدیره بانی کشاورزی
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ناصر صنعتی نژاد فرد ،نایبرئیس هیات مدیره
مدرك تحشیلی :لیسانس علو بانکی از دانشگاه عالمه تباتبایی
سوابق اجرائی:
عضو هیات مدیره بانی تجارت
مشاور عالی مدیرعامل بانی تجارت
عضو هیات مدیره بانی اقتشاد نوین
مشاور عالی مدیرعامل و معاون اعتباری بانی سینا
معاون اجرایی بانی پارسیان
مشاور عالی مدیرعامل بانی پارسیان

عضو هیات مدیره شرکت لی ین اقتشاد نوین
عضو هیات مدیره شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتشاد نوین
عضو هیات مدیره شرکت ایران پوپلین
عضو هیات مدیره شرکت آهوان
عضو هیات مدیره شرکت لی ین ایران
احمد بهاروندی ،عضو هیات مدیره
مدرك تحشیلی :دکترای اقتشاد ررایش پولی از دانشگاه پیا نور
سوابق اجرایی :
عضو کمیته عالی ترمین مالی  SMEو شرکتهای دانشبنیان
بانی پارسیان
کارشنا اعتباری صندو مالی توسعه تکنولوژی ایران
محقق حوزه بانکی و همکار پژوهشی در بانیهای مختلف کشور

عضو کمیته حسابرسی رروه دادهپردازی بانی پارسیان
مشاور مدیرعامل بانی انشار
مدر دانشگاه
کارشنا اقتشادی دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری

مهدی سیف علیشاهی ،عضو هیات مدیره
مدرك تحشیلی :کارشناسی ارشد  MBAسازمان مدیریت صنعتی
سوابق اجرائی:
مدیر امور بانکداری شخشی بانی ملت
مدیر امور هماهنگی و فرو بانی ملت
مدیر امور ناحیه دو بانی ملت
مدیرکل اداره کل برنامهری ی و نیارت اعتباری بانی ملت

مدیر شعب استان هرم ران بانی ملت
عضو هیات مدیره شرکت واسپاری بانی ملت
عضو هیات مدیره شرکت تدبیررران بهساز ملت
عضو هیات مدیره شرکت ترح و اندیشه بهساز ملت

سرمایه بانک
سرمایه شرکت در بدو ترسیس مبلغ  30میلیارد ریال یشامل تعداد  30،000،000سهم ،به ارز
تاریخ ثبت افزایش سرمایه

سرمایه قبلی

درصد افزایش سرمایه

اسمی هر سهم  1،000ریالر 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 اف ایش سرمایه از بانی مرک ی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بور و اورا بهادار و تشمیمات مجمع عمومی فو العاده صاحبان
سها بانی در روز چهارشنبه مورخ  1399/06/26سرمایه بانی از مبلغ  8،500میلیارد ریال به مبلغ  39.500میلیارد ریال یسهم  1،000ریالیر بانا که از محل مازاد
تجدید ارزیابی  ،سایر اندوختهها  ،ملالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران ترمین رردیده  ،اف ایش خواهد یافت .در تاری  1399/07/16مرحله اول اف ایش
سرمایه شرکت از مبلغ  8.500میلیارد ریال به مبلغ  26.843میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی و سایراندوختههادر اداره قبت شرکتها به قبت رسید .مرحله
دو اف ایش سرمایه بانی به مبلغ  12.657میلیارد ریال از محل ملالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در جریان میباشد .
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سهامداران بانک
ترکیب سهامداران در تاری  1399/06/31به شرح زیر میباشد :
ترکیب سهامداران بانک
گروه سهامداران

درصد

تعداد سهامداران

تعداد سهام

اشخاص حقیقی

14،170

9،646،720،026

%36

اشخاص حقوقی

120

17،196،266،274

%64

جمع

14،290

26،842،986،300

%100

همچنین ترکیب سهامداران با(ی یی درصد در تاری  1399/06/31به شرح زیر میباشد :
ترکیب سهامداران باالی یک درصد بانک
درصد از کل

گروه سهامداران

تعداد سهامداران

تعداد سهام

اشخاص حقوقی

8

15.902.869.578

اشخاص حقیقی

15

5،572،187،952

%59.2

جمع

23

21،475،057،530

%80

سهام بانک
%20.8

وضعیت بانک در سازمان بورس و اوراق بهادار
وضعیت معامالت و قیمت سهام بانک
سال /دوره

تعداد سهام

ارزش سهام

مالی منتهی به

معاملهشده

معاملهشده

1399/06/31
1398/12/29
1397/12/29
1396/12/29

1،035،704،714
1،268،700،850
515،972،226
102،788،209

14،509،661
4،059،631
824،079
233،702

مبالغ به میلیون ریال

تعداد

تعداد روزهایی

ارزش متوسط

روزهای باز

که نماد معامله

بازار مالی در

بودن نماد
104
231
230
110

شد
104
231
230
110

سال
139،516
17،574
3،583
2،125

میانگین
قیمت سهم
13،376
3،200
1،597
2،274

روند قیمت پایانی در یکساله منتهی به 1399/06/31
تاریخ

ارزش

حجم

مقدار قیمت پایانی

مهر 98

114،351،522

398،471،481،089

3،485

آبان 98

46،750،028

149،183،460،208

3،191

آذر 98

95،452،994

324،506،932،450

3،400

دی 98

82،409،011

274،556،633،858

3،332

بهمن 98

141،129،923

576،089،498،537

4،082

اسفند 98

151،857،689

740،857،527،167

4،879

63،064،421

410،177،021،362

6،504

اردیبهشت 99

246،788،646

2،771،298،656،107

11،229

خرداد 99

168،656،917

2،668،956،786،444

15،825

تیر 99

235،357،627

3،940،591،809،490

16،743

مرداد 99

58،557،290

1،015،689،819،580

17،345

شهریور 99

54،514،085

797،076،610،940

14،620

فروردین 99

جمع

14،067،456،237،232

1،458،890،153
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سرمایه
26,842,986
8،500،000
8،500،000
8،500،000

برگزاری مجامع بانک و روند تقسیم سود طی سه سال اخیر

سال مالی

تاریخ مجمع

1398
1397
1396

1399/04/31
1398/04/30
1397/05/24

سود خالص

سود نقدی

سرمایه

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

2،924،151
1،237،392
630،365

1.700.000
123،739
255،000

چارت سازمانی بانک
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8،500،000
8،500،000
8،500،000

( EPSریال)

344
146
74

( DPSریال)

200
14.56
30

 ) 2اهداف مدیریت و راهبردهای دستیابی به آن اهداف
در دنیای کنونی ،سازمانهایی از شانس بقا برخوردار هستند که دارای سازوکارهای (ز برای آراهی سریع از تغییرات محیلی باشند و متناسب آن  ،توانایی
پاس رویی سریع نسبت به این تحو(ت را داشته باشند.
امروزه برای بقا و موفقیت سازمان باید عناصر اساسی موفقیت و عوامل اساسی نقال قوت و ضعف و فرصت و تهدید سازمان موردبررسی و شناسایی قرار ریرند.
درواقع ،عوامل حیاتی م بور بهعنوان اب اری برای اندازهریری عملکرد یی سازمان در راستای دستیابی به مرموریتهای آن است .در صورت عد توجه به این عوامل
سازمان ممکن است در معرض خلر قرار ریرد .درواقع ،تمرک بر این عوامل به همراه شاخ های کلیدی عملکرد ،این قابلیت را برای سازمان فراهم میسازد تا در
راستای اهداف تعیینشده حرکت کند .یی استراتژی مناسب میتواند منابع بانی را در جهت موردنیر هدایت کند و سلح رقابت بانی را در بازاری که رقابت شدید
بر آن حاکم است ،ارتقا دهد.
مرموریت بانی کارآفرین بهعنوان یی بنگاه خدمات مالی ،تال
ارز

پایدار برای ذینفعان است .بانی کارآفرین هماهن

برای بهبود شرایم اقتشادی کسبوکار از تریق ارائه راهحلهای مالی جامع به مشتریان و خلق

باسیاستهای تعیینشده از سوی بانی مرک ی جمهوری اسالمی ایران و برنامه توسعه اقتشادی کشور و

با اعتقاد راس به اصول مشتری مداری ،پویایی و ل و تحول اساسی و بنیادی در ارائه خدمات مللو و نوین بانکی و با اتکا به کارکنان امین ،مجر  ،دلسوز و
مبتکر و همچنین با برخورداری از پیشرفتهترین فناوریهای نوین ارتباتات و اتالعات و تجهی ات نوین ارتباتی بینالمللی در امور مالی و بانکی ،بر آن است که با
استراتژی منسجم ،پیشتاز راستین صنعت بانکداری نوین در کشور باشد.
نهادینه سازی استراتژی در بانی کاارآفرین از تریاق توساعه تفکار اساتراتژیی و توساعه رو

اجارا ،کنتارل و پاایش اساتراتژیهاا ،باا تمرکا بار دو محاور

مشتری محوری و برخورداری از توانمنادیهاا و قابلیاتهاای اساتراتژیی از اهاداف مایباشاد .دساتیابی باه اهاداف اساتراتژیی تعیاینشاده در مرکا توجاه
بانی قرار دارد و تمرکا اساسای بانای بار مادیریت اساتراتژیی و پیاادهساازی ماؤقر آن قارار دارد .باه عاالوه ،باه دلیال کساب اتمیناان از قارار رارفتن در
مسیر استراتژیی مناساب ،باا تحلیال عوامال محیلای و نیا بهارهریاری از توانمنادیهاای داخلای ،برناماه اساتراتژیی موردتوجاه قرارررفتاه و متناساب باا
نتایج حاصل ،برنامهها و اقدامات بهبود برای سالهای آتی مشخ شده است.
ظهور فناوریهای نوین و تلفیق اب ارهای الکترونیکی در این صنعت بهشدت سرعت تغییرات در تمامی (یههای بانکداری نییر تحلیل رفتار مشتریان ،ارائه انوا
راهحلها و محشو(ت بانکی ،فراهم کردن بسترهای نر اف اری و سختاف اری موردنیاز روز را بهشدت تحت ترقیر قرار داده است .بانی کارآفرین با بهرهریری از
نیروی انسانی مجر و بادانش ،در راستای اهداف استراتژیی بانی ،و با تمرک بر بازارهای هدف تعیینشده ،مشتریان هدف و تحلیل صنعت بانکداری ،اقدا به
خلق و ارائه محشو(ت و راهحلهای متنوعی برای مشتریان هدف مینماید.
اهداف کالن بانک کارآفرین عبارتند از:
ارتقای سرمایه انسانی بانی
اف ایش سودآوری
اف ایش سهم از بازار و مشتری بانی
ارتقای سالمت بانی

چابی سازی هدفمند و هوشمند در بانی
اف ایش سهم درآمدهای کارم دی بانی
بهبود برند بانی

استراتژیهای کالن بانک کارآفرین را میتوان در موارد زیر ارائه نمود:
توسعه هدفمند خدمات الکترونیی
توانمندسازی و ارتقای انگی ه کارکنان
توسعه هدفمند بازاریابی در بانی
توسعه فعالیتهای ارزی و اعتباری بانی
ایجاد تنو در پرتفوی درآمدی
توسعه هدفمند محشو(ت و خدمات
بهبود و نهادینهسازی فرآیندهای چابی
راهبرد بانک کارآفرین از بدو تأسیس تاکنون به دالیل ذیل موفق بوده است:
هیات مدیره و مدیریت ارشد توانمند
سرمایه انسانی جوان و مسلم به دانش روز
تدوین استراتژی مناسب همگا باسیاستهای بانی مرک ی
نهادینه شدن پیادهسازی استراتژی در بین کلیه سلوح سازمان
نیارت مستمر و هدفمند بر پیادهسازی برنامه استراتژیی بانی
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 ) 3مهمترین منابع  ،ریسکها و روابط
مهمترین منابع بانی کارآفرین عباتند از  :کیفیت سرمایه انسانی ،حقو صاحبان سها  ،سیستم الکترونیی ،سپردهها ،دانش و نوآوری
نیروی انسانی
داشتن نیروی انسانی مجر و کارآزموده در بانیها موجب جا منابع ارزانقیمت و هدایت و مشارف آنها در راستای رونق اقتشادی است که ازجمله
مهمترین سرمایه و منابع بانیها هستند ،چراکه با عملکرد مناسب و دانش و تخش

بهروز ،نقش مهمی در جا و تخشی

بهینه منابع بانی ایفا می

نمایند.
ازاینرو بانی کارآفرین با بهکارریری نیروهای جوان و متخش

و تحشیلکرده سعی در جا منابع انسانی ارزشمند جهت تحقق ارمان و اهداف استراتژیی

خود را دارد.
جدول ذیل ترکیب نیروی انسانی در پایان شهریور  1399را نمایش میدهد:
نیروی انسانی به تفکیک جنسیت در

زن

شعب و ستاد

مجموع

مرد

ستاد

291

321

612

شعب

508

519

1،027

جمع

799

840

1،639

نیروی انسانی به تفکیک تحصیالت در

ستاد

شعب و ستاد

بانک

شعب

زیر دیپلم

2

1

3

دیپلم

40

46

86

کاردانی

27

16

43

کارشناسی

325

776

1101

کارشناسی ارشد

207

187

394

دکترا

11

1

12

جمع

612

1027

1639

جذب منابع
بانی کارآفرین باهدف توسعه اقتشادی از تریق جا منابع ارزانقیمت و تخشی

آن به وا های دارای توجیه اقتشادی عالوه برجا مستقیم سپرده

از تریق مشتریان حقیقی و حقوقی از تر ذیل نی اقدا مینماید :
  -1تراحی و توسعه اب ارهای ترمین مالی برای بانی و مشتریان از ییسو و از سوی دیگر پایر  ،بررسی و ملالعه توجیهپایری اقتشادی ،فنی و مالیو ترمین ه ینه ترحهای سرمایهرااری با استفاده از منابع داخلی و خارجی
  -2رواهی سپرده عا و خاص  :بررسی و قبول ارکان عاملیت و ضمانت انتشار رواهی سپرده خاص برای متقاضیان و اشخاص حقوقی واجد شرایم -3 -اورا صکوك  :بررسی و قبول ارکان عاملیت و ضمانت اورا صکوك برای اشخاص حقوقی با اخا مجوز از بانی مرک ی و سازمان بور

اورا

بهادار
  -4بهمنیور بهکارریری سیستم ترمین مالی مناسب برای متقاضیان ،تسهیالت بلندمدت برای ترحهای اقتشادی از محل منابع داخلی و خارجی بانیارت کامل بر نحوه استفاده صحیح از تسهیالت توسم متقاضیان تا بهرهبرداری کامل از پروژه توسم مدیریت مشاوره و ترمین منابع مالی پرداخت
میرردد.
  -5استفاده از بخشی از منابع داخلی بانی برای اعلای تسهیالت بلندمدت ریالی و نیارت کامل بر نحوه استفاده صحیح از تسهیالت توسم متقاضیانتا بهرهبرداری کامل از پروژه
  -6نیارت و پرداخت تدریجی تسهیالت ریالی مشو از صندو توسعه ملی بهموازات پیشرفت پروژهها بر اسامالی
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نیارت مدیریت مشاوره و ترمین منابع

 -7 -جا سپرده ارزانقیمت ریالی از محل منابع صندو توسعه ملی جهت اعلای تسهیالت برای ترمین سرمایه در ررد

بخش صنعت و معدن در

مناتق برخوردار وفق شرایم و ضوابم اعالمی صندو
  -8بررسی و انعقاد قرارداد استفاده از منابع خارب از بانی بهعنوان وجوه اداره شده وزارتخانهها ،سازمانها و شرکتها و بررسی اقتشادی ،فنی و مالیترحهای متقاضیان مدنیر سازمانهای ماکور و اعلای تسهیالت در قبال اخا کارم د
مشخصات شرکت های فرعی و وابسته گروه به قرار زیر است :
نام شرکت

درصد سرمایه گذاری
گروه

فعالیت اصلی

شرکت اصلی

شرکت وابسته
شرکت بیمه کارآفرين

20.02

20

صدور انواع بیمهنامهها

شرکت های فرعی
67.15

67.00

شرکت لیزينگ کارآفرين

100

100

فروش نقدی و اقساطی و اجاره به شرط تملیك

شرکت سرمايه گذاری بانك کارآفرين
شرکت کارگزاری بانك کارآفرين

100

100

خريد و فروش سهام

شرکت صرافی کارآفرين

سرمايهگذاری در سهام شرکتها و موسسات

100

100.00

خريد و فروش ارز و حواله  ،مسكوکات و طال و نقره

شرکت ابنیه گسترکارآفرين

83.24

49

اجرای پروژه های ساختمانی شامل مرمت و نوسازی

شرکت توسعه تجارت امید کارآفرين

50.36

0

انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی

شرکت امین اعتماد کارآفرين

67.15

0

شرکت عصر امین کارآفرين

100

100

شرکت توسعه صنايع پتروشیمی کورش 62.29

0

67.13

0

100

100

شرکت متانول ستاره شرق
شرکت توسعه نگاه فردای کارآفرين

وصول مطالبات معوق بانك و شرکتهای گروه
عرضه خدمات بیمه ای
تهیه و توزيع مواد شیمیايی و مشتقات فرآورده های نفتی
سرمايهگذاری و مشارکت در اجرا و احداث پروژه های صنعتی
ارائه انواع خدمات تخصصی و مشاروهای و اجرای پروژه های کامپیوتری و الكترونیكی

انواع ریسکهای بانک کارآفرین
واحد مدیریت ریسی در حال حاضر زیر نیر مدیرعامل بانی فعالیت مینماید و وظیفه آن اندازهریری و پایش انوا ریسیهای بانکی و ر ار آن به
مدیرعامل و هیات مدیره بانی بهمنیور کنترل و محافیت بانی در برابر این ریسیها میباشد .این ر ار ها در کمیته مدیریت دارایی و بدهیها و
همچنین کمیته عالی ریسی هیات مدیره بانی ارائهشده و در آنها تشمیمات (ز اتخاذ میرردد .در کمیته عالی ریسی هیات مدیره سه نفر از اعضای
غیرموظف و یی عضو موظف و مدیر ریسی عضویت دارند و این کمیته حداقل سه ماه یکبار تشکیل جلسه میدهد.
واحد ریسی برای هر یی انوا ریسیهای بانکی از رو های مختلفی جهت مدلسازی و اندازهریری ریسی استفاده مینماید که در ادامه به هرکدا از
آنها اشاره خواهد رردید .خالصه مدلهای استفادهشده برای سنجش ریسی ملابق با جدول زیر میباشد.
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منشأ ريسك

مدل اندازهگیری

نحوه کنترل

نوع ريسك

اعطای تسهیالت و ضمانتنامه

رتبهبندی اعتباری مشتريان حقیقی و
حقوقی و اندازهگیری احتمال نكول،
آزمون تنش
مدل ارزش درخطر با روش تاريخی و
روش شبیهسازی مونت کارلو

دريافت وثائق ،پايش رتبهبندی
مشتری

فرآيندهای داخلی بانك ،عوامل
انسانی ،حوادث غیرمترقبه ،اختالل در
سیستمهای فنآوری
عدم تطبیق سررسید دارايیها و
بدهیها ،اختالف در منابع و مصارف

روش خودارزيابی ريسك ،RCSA
مدل توزيع زيان  ،LDAشاخصهای
کلیدی ريسك KRI
آزمون تنش ،انواع نسبتهای
نقدينگی ،مدلهای بهینهسازی منابع
و مصارف ،نسبتهای نقدينگی بازل 3
شامل  LCRو NSFR

ریسك اعتباری
خريدوفروش سهام
خريدوفروش ارز

ریسك بازار

ریسك عملیاتی

ریسك نقدینگی

اعمال حد بر اساس سرمايه پايه،
میزان خريدوفروش سهام و وضعیت
باز ارزی
کنترلهای داخلی ،بیمه ،بازرسی،
اصالح فرآيندها
اعمال حد برای نسبتهای نقدينگی
بانك ،استفاده از بازار بینبانكی

 -1ریسک اعتباری
هررونه خسارت ناشی از عد پرداخت تسهیالت و ایفای تعهدات مشتریان و بهعبارتیدیگر احتمال بروز زیان ناشی از عد ایفای بهموقع تما یا قسمتی
از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری ،توسم ترف مقابل یبه د(یلی همچون عد تمایل ،عد توانایی مالی ،وجود موانع در انجا تسویه...ر
ریسی اعتباری نا دارد .از آنجاییکه عمده داراییهای بانی کارآفرین تسهیالت اعلایی به مشتریان میباشد ،ریسی اعتباری مهمترین مخاترهای
است که بانی با آن مواجه است.
سامانه رتبهبندی داخلی بانك کارآفرین
ریسی اعتباری مهمترین مخاترهای است که بانی با آن مواجه است .بنابراین توجه به ارزیابی ریسی اعتباری مشتریان و کاهش ه ینههای ناشی از آن
اهمیت به س ایی دارد لاا بایستی مشتریان اعتباری بانی ازلحاظ اهلیت بررسی و رتبهبندی شوند .برای این منیور بهصورت ادواری صورتهای مالی و
وضعیت اعتباری آنان ارزیابی و کفایت آنها در قبال تسهیالت و تعهدات مشتری موردبررسی قرار میریرند .جمعآوری اتالعات تاریخی مربول به مشتریان
در یی سامانه رتبهبندی ،اب اری مهم برای مراقبت از کیفیت کل پرتفوی اعتباری میباشد .به کمی این اب ار میتوان بهصورت دقیقتر و با اتالعات
جامعتری برای اعلای تسهیالت تشمیمریری نمود.
در این راستا سامانه رتبهبندی داخلی بانی کارآفرین از سال  1388عملیاتی شده است و رتبه مشتریان بر اسا اتالعات صورتهای مالی مشتری حقوقی
ومشخشههای اعتباری مشتری حقیقی پس ازورود اتالعات توسم شعب تهیه میرردد.تبق بررسیهای اخیررابله مستقیمی بین رتبه و عملکردمشتری
دربازپرداخت تسهیالت یا تعهدات وجود دارد.هرچه رتبه اعتباری پایینتر باشد،با احتمال بیشتری منجربه نکول وعملکرد نامللو میرردد.
پس از جمعآوری اتالعات مالی مشتریان اعتباری و عملکرد آنها تی  5سال اخیر ،با بررسیهای آماری و تحلیل دادههای مشتریان ،سیستم رتبهبندی
داخلی در سال  94ارتقا پیدا کرد .تغییرات ایجادشده در سیستم رتبهبندی شامل تغییر وزن پارامترهای مؤقر در رتبه مشتریان ،اف ودن تعداد رتبههای بیشتر
یاز  5رتبه به  10رتبه و اختشاص منفی و مثبت به رتبههار در جدول رتبهبندی بهمنیور دقت بیشتر و تمای بهتر مشتریان اعتباری و همچنین بازنگری
در زیرساختهای نر اف اری میباشد.
نسبت مانده پرتفوی تسهیالت
پرتفوی اعتباری بر اسا عملکرد مشتریان به تفکیی جاری  % 89.8و غیرجاری  % 10.2در پایان دوره مورد ر ار
تبق نمودار ذیل ،عملکرد سررسید راشته  % 1.6و معو  % 0.2و مشکوك الوصول  % 8.5می باشد.

نسبت به کل تسهیالت

نوع طبقه
جاری

89.8%

غیرجاری

10.2%
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می باشد .تفکیی عملکرد غیر جاری

10.2%

نسبت مانده پرتفوی تسهیالت

تسهیالت جاری
تسهیالت غیرجاری

89.8%

وضعیت مطالبات غیرجاری

تحلیل کیفیت اعتباری تسهیالت غیرجاری

89.8%
جاری
سررسید گذشته
معوق
مشكوک الوصول

1.6%
0.2%

8.5%

توزیع بخشی تسهیالت غیرجاری
می ان تمرک مشتریان غیرجاری در بخش های مختلف اقتشادی تبق ذیل در بخش اقتشادی به تفکیی آورده شده است که بیشترین تمرک در
بخش صنعت و کمترین تمرک در بخش کشاورزی می باشد.
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توزیع بخشی تسهیالت غیرجاری
12.4%
0.5%
1.0%

صنعت
مسكن

16.4%
19.2%

بازرگانی
خدمات
کشاورزی
فعالیت عمومی و غیرانتفاعی

1.5%

واسطه گری های مالی

49.0%

جدول توزیع بخش های اقتصادی تسهیالت
می ان تمرک تسهیالت در بخشهای مختلف اقتشادی به تفکیی در  7بخش در نمودار ذیل آورده شده است وبیشترین تمرک در بخش صنعت و
کمترین تمرک در بخش کشاورزی و فعالیت های عمومی می باشد.

میزان تسهیالت بر اساس بخش های اقتصادی
%1

%12

%1

صنعت
مسكن

%9

بازرگانی
خدمات
کشاورزی
فعالیت عمومی و غیرانتفاعی

%9

%60
%8

واسطه گری مالی و بانكها

 -2ریسک بازار

ارزیابی ریسی بازار در بانی کارآفرین به شکل زیر تقسیمبندی میشود:
 ریسی سها  :ریسی ناشی از نوسانات قیمت سها و ترقیر آن بر ارز
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پرتفوی سها بانی را رویند.

 ریسی نرخ ارز :ریسی ناشی از نوسانات نرخ ارز و ترقیر آن بر ارز داراییها و بدهیهای ارزی به ریال را رویند .ریسی نرخ ارز از یی
موقعیت باز کوتاهمدت یا بلندمدت در یی ارز خارجی ناشاای میشااود .برای محاساابه ریساای بازار بانی کارآفرین از دو رو مونت کارلو و
شبیهسازی تاریخی استفاده میشود ،که این محاسبات بهتور روزانه انجا میرردد.
در بانی کارآفرین معامالت سفتهبازی ارزی انجا نمیشود و مقدار ارز موجود در سبد ارزی ،فقم مربول به نیازهای مشتریان میباشد یبرای
اعتبارات اسنادی و غیره ر لاا برای ارزیابی ریسی بازار در بانی کارآفرین از رو های متداولی که در حال حاضر مورد تائید آخرین نسخه قوانین بینالمللی
بال 3است استفاده می کنیم .بدین منیور و در مرحله اول باید به ارزیابی ارز در معرض خلر داراییهایی که دچار نوسان قیمتی میشوند بپردازیم.
منیور از ارز در معرض خلر برای موقعیت خرید ،زیان بالقوه در ارز یی دارایی ریسکی و یا سبد دارایی را روی دوره زمانی خاص در سلح اتمینان
مشخ است .با توجه به نو سبد سرمایهرااری بانی داراییهایی که دچار نوسانات قیمتی روزانه میشوند شامل دو رروه سبد سها سریعالمعامله در
بازار بور تهران و موقعیت باز ارزی یNOPر سبد ارزی بانی میباشد .در این بخش با توجه به عد وجود قیمتهای روزانه برای سها شرکتهای
غیربورسی و نو نگاه بانی برای داراییهای سرمایهرااری شده بلندمدت ریسی بازار این دو رروه محاسبه نشدهاند.
 -3ریسک عملیاتی

ملابق پیمان بازل در بانی کارآفرین ریسی عملیاتی بهعنوان ریسی زیان ناشی از فرآیندهای داخلی ،افراد و سیستمهای ناق یا نادرست یا ناشی از
رویدادهای خارجی ،تعریف میشود .عالوه بر پیروی از چارچو های ملی و بینالمللی مدیریت ریسی ،دلیل اصلی توجه بانی کارآفرین به ریسی عملیاتی
شناسایی و اندازهریری ریسیهای مربوته و بر اسا آن کاهش ریسی عملیاتی و ایجاد امکان نیارت بر آن است.
بهمنیور ارزیابی و نیارت بر ریسی عملیاتی ،واحدهای عملیاتی از چندین فرآیند برای شناسایی ،ارزیابی ،کاهش و مدیریت ریسی عملیاتی استفاده
میکنند .برای این فرآیندها استانداردهای سراسری در بانی در نیر ررفتهشده است و شرایم حداقلی برای چگونگی اجرای آنها تعریفشده است .فرآیند
خودارزیابی ریسیها و کنترلها و ساختار پشتیبان آن ،ال ا مینماید که ریسیهای ذاتی شناساییشده ،اقربخشی تراحی و اجرای کنترلهای مربوته
برای کاهش ریسیها بررسی شود و ریسیهای پسماند ارزیابی رردند.
برنامههای بهبود برای مشکالت شناساییشده کنترلها تعریفشده و مسئولیت پیگیری و رفع این مشکالت در زمان مناسب بر عهده واحدهای عملیاتی
راارده شده است .بانی همچنین رویدادهای ریسی عملیاتی که توسم واحدهای عملیاتی مسئول ،بررسیشدهاند را ردیابی نموده و تحت نیارت قرار می
دهد .اینکار زمینه شناسایی علت ریشهای رویدادهای ریسی عملیاتی و ارزیابی کنترلهای مربوته را فراهم مینماید .بهعالوه شاخ های کلیدی ریسی
برای مدیریت ریسیهای عملیاتی و کنترلها برای واحدهای عملیاتی تراحیشدهاند ،که به کشف زودهنگا و ارجا بهموقع مشکالت و رویدادها کمی
میکند.
 -4ریسک نقدینگی

ریسی نقدینگی امکان عد توانایی بانی در ایفای تعهدات کوتاهمدت میباشد و هدف از مدیریت ریسی نقدینگی پوشش کلیه تعهدات ناشی از تغییرات
مورد انتیار یا دور از انتیار اقال ترازنامه در راستای توسعه بنگاه مالی است.
آییننامه ریسی نقدینگی در جهت مدیریت اقربخش استف اده بهینه از منابع بانی و در راستای ترمین سود ذینفعان درچارچو سیاستهای مرتبم با
تسهیالت و سرمایهرااری همجهت با ضرورتهای قانونی و نیارتی تدوینشده است .این آییننامه در جهت شناسایی ،اندازهریری ،نیارت ،کنترل و
ر ار دهی ریسی نقدینگی و نرخ سود میباشد .همچنین نسبتهای نقدینگی ترازنامه بهعنوان شاخشی است که برای نشان دادن توانایی بانی در
مقابل نیازهای نقدینگی تحت شرایم استر مورداستفاده قرار میریرد .این نسبتها همچنین بهعنوان پایهای برای اعمال محدودیت ریسی نقدینگی
است .همچین نسبت کفایت سرمایه بانی کارآفرین تبق دستورالعمل اخیر بانی مرک ی تی دو دوره اخیر بهقرار زیر بوده است :
تاریخ

نسبت کفایت سرمایه

1399/06/31

8.18%

1398/12/29

7.16%
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نتایج عملیات و چشماندازها
وضعیت مالی بانک

ارقام به میلیون ريال
شرح

عملکرد واقعی

عملکرد واقعی

عملکرد واقعی

1399/06/31

1398/12/29

1398/06/31

دارایی ها :
موجودی نقد

26،489،567

12،269،330

9،233،609

ملالبات از بانی مرک ی

27،623،272

22،063،553

17،275،522

ملالبات از سایر بانی ها و موسسات اعتباری

15،855،669

27،399،293

16،690،141

تسهیالت اعلایی و ملالبات از اشخاص غیر دولتی

185،108،443

122،725،704

112،492،993

سرمایهرااری در سها و سایر اورا بهادار

33،937،703

17،999،853

4،805،935

سایر حسا ها و اسناد دریافتنی

7،282،462

2،683،934

2،770،135

داراییهای نامشهود

14،605،586

4،313،338

4،323،728

داراییهای قابت مشهود

14،400،592

7،283،354

6،118،104

سایر داراییها

3،220،072

3،428،859

4،030،957

328،523،365

220،167،218

177،741،124

جمع دارایی ها
بدهی ها :
بدهی به بانی مرک ی و صندو توسعه ملی

2،800،112

2،361،257

1،239،278

بدهی به سایر بانیها و موسسات اعتباری

3،753،794

3،554،013

1،498،772

سپردههای دیداری و مشابه

63،552،690

12،108،321

8،220،048

سپردههای پسانداز و مشابه

4،566،798

2،404،104

1،928،981

سپردههای سرمایهرااری مدتدار

190.242.918

172.282.913

138،644،803

سایر سپردهها

16،197،770

4،239،901

4،687،409

مالیات پرداختنی

568،879

161،610

49،043

سود سها پرداختنی

1،715,187

15،599

22،134

ذخایر

1.071.661

427.922

587،741

ذخیره م ایای پایان خدمت کارکنان

845،068

786،033

682،884

سایر بدهیها

7.815.484

5.143.736

5،622،031

293،130،361

203،485،408

163،183،124

جمع بدهی ها
حقوق صاحبان سهام:
سرمایه

26،842،986

8،500،000

8،500،000

اف ایش سرمایه در جریان

-

-

-

اندوخته قانونی

4،807،431

4،200،714

3،882،143

سایر اندوخته ها

636،325

1،933،955

929،804

مازاد تجدید ارزیابی داراییها

953

43،597

43،597

سود یزیانر انباشته

3،105،308

2،003،542

1،202،455

35،393،003

16،681،809

14،557،999

328،523،365

220،167،218

177،741،124

جمع حقوق صاحبان سهام
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
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وضعیت جذب منابع بانک

ارقام به میلیون ريال
عملکرد واقعی

عملکرد واقعی

عملکرد واقعی

1399/06/31

1398/12/29

1398/06/31

سپرده قرض الحسنه جاری

63،552،690

12،108،321

8،220،048

سپرده قرض الحسنه پس انداز

4،566،798

2،404،104

1،928،981

سپرده سرمایه رااری کوتاه مدت

75،625،495

74،311،692

57،783،974

سپرده سرمایه رااری کوتاه مدت ویژه

194،073

شرح

سپرده سرمایه رااری بلندمدت

5،577

113،199،302

سپردههای سرمایهرااری دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری

97،918،100

36،868

سایر سپرده ها

16،197،770

جمع کل

7،705

273،372،997

80،801،365

35،469

39،684

4،239،901

4،687،408

191،023،163

ترکیب سپردههای ریالی هزینه زا و بدون هزینه مشتریان

153،469،167

ارقام به میلیون ريال
عملکرد واقعی

عملکرد واقعی

عملکرد واقعی

1398/12/29

1398/06/31

سپرده های سرمایه رااری

189،055،738

36%

172،270،838

138،632،729

سپرده های قرض الحسنه و سایر سپرده ها

84،317،258

468%

18،752،325

14،836،438

273،372،997

78%

شرح

جمع کل

درصد تغییر نسبت
به دوره مشابه سال

1399/06/31

قبل

191،023،163

153،469،167

با توجه به سیاست بانی در جا سپردههای ارزانقیمت  ،منجر به رشد  468درصدی این نو سپردهها تی دوره یکساله شده است .همچنین سپردههای
سرمایهرااری نسبت به دوره مشابه سال قبل  36درصد اف ایشیافته است( .ز به ذکر است سیاست و هدف بانی بابت جا منابع مالکانه همچنان
ادامه داشته بنابراین شاهد رشد قابل اهمیت در سپردههای قرضالحسنه بودهایم.
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ارقام به میلیون ريال

سود و زیان
شرح

عملکرد واقعی

عملکرد واقعی

عملکرد واقعی

1399/06/31

1398/12/29

1398/06/31

درآمدها
سود تسهیالت اعلایی

11،499،199

18،395،013

9،307،528

سود حاصل از سرمایه رااری ها و سپرده رااری ها

7،872،593

6،439,455

2,596,482

درآمد کارم د

1،066،689

1،326،562

638،591

نتیجه مباد(ت ارزی

979،330

1،140،947

64،178

سایر درآمدها

939،486

536,213

223,778

22،357،297

27،838،190

12،830،558

جمع درآمدها
هزینه ها
سود علی الحسا سپرده های سرمایه رااری

)(11،463،660

)(18,874,679

)(9,283,376

تفاوت سود قلعی و علی الحسا و سپرده های سرمایه رااری

)(1،175،105

-

-

ه ینه های کارکنان

)(1،547،748

)(2،279،369

)(1،129،704

ه ینه های اداری و عمومی

)(1،478،660

)(1،301،965

)(718،081

ه ینه ملالبات مشکوك الوصول

)(2،032،456

)(2،102،647

)(754،586

ه ینه های مالی

)(7،811

)(15،889

)(8،355

ه ینه کارم د

)(104،606

)(177.879

)(87.072

جمع هزینه ها

)(17،810،046

)(24،752،430

)(11،981،174

سود پیش از مالیات

4،547،252

3،085،761

849،384

مالیات

)(200،000

)(161،610

)(49،043

مالیات سال قبل

)(302،477

-

-

سود (زیان) خالص

4،044،775

2،924،151

800،341

 رشد قابلتوجه سود حاصل از سرمایهرااریها و سپردهرااریها ناشی از اف ایش سرمایهرااری در سها سریع المعامله در بازار و شناسایی سود مربوتهبوده است.
 با توجه به وضعیت اقتشادی حاکم بر کشور که بر وضعیت مالی مشتریان در بازپرداخت تسهیالت بسیار ترقیرراار است ،نسبت ملالبات مشکوكالوصول در سال  99نسبت به پایان سال  98کاهش چشمگیری داشته است  .اف ایش ه ینههای ماکور از بابت اف ایش حجم تسهیالت و بهتبع آن ذخیره
لحاظ شده میباشد .
 ه ینههای کارکنان و ه ینههای اداری و عمومی با توجه به نرخ تور و وضعیت اقتشادی اف ایشیافته است و همچنین آقار شیو کرونا اف ایشیافتهاست .
 -اف ایش سود تسهیالت اعلایی ناشی از سیاست بانی در تنو محشو(ت اعلایی و درنتیجه اف ایش حجم تسهیالت اعلایی میباشد.

 ) 5چشماندازها و اطالعات آیندهنگر:
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الف  -درآمدها :
 .1سود تسهیالت اعطایی :بر اساا برناماهریا یهاای انجاا شاده ساود تساهیالت نسابت باه دوره مشاابه ساال قبال  24درصاد رشاد
داشااته اساات  .بااا توجااه بااه سیاساات باناای و اتخاااذ تمهیاادات (ز از قبیاال سیاسااتهااای تسااهیالت خاارد و اقساااتی جهاات اعلااای
تسااهیالت بااا رعایاات ریساایهااای اعتباااری و در چااارچو دسااتورالعمل جدیااد نساابت کفایاات ساارمایه  ،پ ایشبین ای م ایشااود درآمااد
تسهیالت تا پایان سال مالی جاری روند اف ایشی بیشتری در پیش ریرد.
 .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 اورا دولتی و غیره  ،سود حاصل از سپردهرااری و سرمایهرااری در پایان شهریورماه سال جاری اف ایش داشته است.
 .3درآمد کارمزد :سیاستهای بانی مبنی بر ایجاد تمهیدات (ز جهت اف ایش درآمد از محل کارم دها و همچنین رشد  67درصدی در این بخش،
پیشبینی میرردد روند رو به رشد در این بخش در دوره مالی آتی نی ادامه یابد.
ب -هزینهها:
 -1هزینه سود پرداختی به سپردهگذاران :با توجه به اینکه سیاست بانی جا سپردههای کمه ینه میباشد ،با توجه به نرخهای اعمالی برای
جا سپرده سرمایهرااری و همسویی سیاست بانی باسیاستهای بانی مرک ی جهت ال ا به رعایت نرخهای مشو شورای پول و اعتبار رشد
قابلتوجهی برای ه ینههای مترتب با آن در دوره آینده پیشبینی نمیرردد( .ز به ذکر است اف ایش سود پرداختی به سپردهرااران به می ان
 24درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از اف ایش حجم منابع میباشد.
 -2هزینههای اداری تشکیالتی :ه ینههای اداری تشکیالتی و ه ینه کارکنان بهصورت میانگین حدود  37درصد رشد نسبت به دوره مشابه
داشته است که ناشی از رشد نرخهای قانونی ه ینهها و همچنین رشد تور بوده است که با توجه به رشد تور پبش بینی میشود ه ینههای م بور
به همین ترتیب ادامه یابد .بخشی از اف ایش ه ینههای اداری و تشکیالتی ناشی از برنامههای توسعهای بانی در سال جاری و همچنین ه ینههای
ناشی از برقراری تمهیدات (ز جهت کاهش ترقیرات کرونا میباشد .
 -3هزینه مطالبات مشکوك الوصول :اف ایش ه ینه ملالبات مشکوك الوصول نسبت به مدت مشابه دوره قبل ناشی از اف ایش حجم تسهیالت
و تبع آن اف ایش حجم ذخایر میباشد( .ز به ذکر است با توجه به برنامهری یها و اقدامات در جریان برای تعیین تکلیف و تشفیه تسهیالت غیر
جاری و در صورت حشول نتیجه ،روند ه ینه ملالبات مشکوك الوصول کاهشی میرردد که در ر ارشات آتی اتال رسانی خواهد شد.
 -4هزینههای مالی  :عمده ه ینههای مالی ،کارم د پرداختی به صندو توسعه ملی بوده است که با توجه به اینکه در سال جاری تسهیالت اعلایی
از این محل اف ایش نداشته است ،بنابراین ه ینههای مالی کارم د پرداختی از این محل کاهش داشته است( .ز به ذکر است در صورت انعقاد
قرارداد عاملیت ریالی از صندو توسعه ملی در دورههای آینده روند اف ایش ه ینههای مالی از این محل پیشبینی میشود.
ج -منابع و مصارف:
 -1سپردهها :با توجه به سیاستهای جا سپرده بانی و همچنین سیاستهای تسهیالتی که منجر به اف ایش حجم سپردهها میشود منتج به رشد
 78درصدی جا سپرده نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است ،که در صورت قبات شرایم موجود و همچنین اتخاذ برخی تمهیدات ادامه روند
رشد جا سپردهها پیشبینی میرردد.
 -2تسهیالت :با توجه به سیاستهای تشویقی بانی جهت اعلای تسهیالت خرد و اقساتی و تبلیغات رستردهای که در سال جاری از این بابت صورت
پایرفته و همچنین از محل وصول ملالبات قبلی ،رشد بیشتر تسهیالت اعلایی در ادامه سال جاری پیشبینی میشود.
 -3سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها :با توجه به سیاست بانی در سرمایهرااری در بخش اورا دولتی و اورا منفعت ادامه روند اف ایشی در
دورههای آتی پیشبینی میرردد.
 -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 اف ایش 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 نمیرردد.
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 ترقیر قرار داده است؛ لیکن با توجه به
برخورداری بانی کارآفرین از زیرساخت قدرتمند بانکداری مجازی و توسعه سریع خدمات غیرحضوری ،آقار کاهش مراجعه حضوری مشتریان ررامی ،به
نحو مللوبی پوشش دادهشده است.
همچنین بهمنیور مقابله با آقار اقتشادی شیو ویرو کرونا و در راستای ایفاء مسئولیتهای اجتماعی بانی ،حسب دستور بانی مرک ی جمهوری اسالمی
ایران ،تسهیالت  10میلیون ریالی با نرخ سود  4درصد به خانوارهایی که یارانه خود را از تریق این بانی دریافت مینمایند ،پرداخت رردید .در این راستا،
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تسهیالت ارزانقیمت با نرخ سود  12درصد نی به کسبوکارهای آسیبدیده پرداخت شد .اررچه این موضو  ،تا حدودی باعﺚ کاهش متوسم نرخ بازدهی
تسهیالت در بانی میشود ،اما با توجه به ترمین بخشی از مبالغ مربوته از محل تعدیل نسبت سپرده قانونی بانی کارآفرین ن د بانی مرک ی و پای بندی
بانی بر رعایت سقف سود سپردههای سرمایهرااری بلندمدت ملابق با توافقنامه شورای هماهنگی بانیهای دولتی و کانون بانیها و مؤسسات اعتباری
خشوصی و سایر تمهیدات اتخاذشده در راستای کاهش بهای تما شده پول ،شرایم مالی بانی در وضعیت مللو تری قرار دارد.
خاترنشان میسازد بررسی ر ار عملکرد ماهانه بانی ششماهه اول سال  1399و مقایسه آن با اهداف راهبردی بانی و عملکرد بانی در ماههای قبل
از شیو بیماری ،حاکی از آن است که بیماری یادشده ،ترقیر نامللوبی بر عملکرد درآمد تسهیالت بانی در دوره اخیر نداشته است.
همچنین بانی کارآفرین بهعنوان یی بنگاه ب رگ اقتشادی کشور ،با توجه ویژه به مسئولیتهای اجتماعی خود در شرایم فعلی کشور ،نسبت به مجه
نمودن محیم اداری و شعبههای بانی به تجهی ات ضدعفونیکننده ،توزیع لواز و تجهی ات بهداشتی مرتبم با وضعیت ویرو جدید ،ایجاد زیرساختهایی
برای حاف یا کاهش ارتباتات فی یکی ،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
با توجه به موارد فو  ،خاترنشان میشود بیماری کرونا ترقیر نامللو بر عملکرد بانی در ماههای اخیر نداشته و انتیار میرود با اتخاذ تدابیر مناسب،
روند سودآوری بانی در ماههای آتی حفﻆ رردد؛ تبیعی است در صورت وقو هررونه رویداد بااهمیت ،مراتب ملابق مفاد ماده ی13ر دستورالعمل اجرایی
افشای اتالعات شرکتهای قبتشده ن د سازمان بور و اورا بهادار ،تبق روال معمول همیشگی افشا خواهد شد.
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