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 مقدمه 
 

  م سرپرستپیا

 

كارنامه  تا خداوند متعال را سپاسگزارم كه این فرصت فراهم شد

محترم بانك  سهامداران اطالع را به 6931ت بانك كارآفرین در سال مثب

 .تقدیم نمایم

كه به نحو  6931حاكم بر اقتصاد كشور در سال  شرایطعلیرغم 

بانك  قابل مالحظه ای بر عملكرد  بانك های كشور تاثیرگذار بوده اند،

كارآفرین با همراهی و همگامی كاركنان خدوم و دلسوز و همچنین هیات 

را با توجه به شرایط  موفق و قابل قبولیمدیره محترم بانك، كارنامه 

  .ارائه كرد موجود،

 را تورم نرخ از فراتر بازدهی ،شورك یگذار های سرمایه بازار بار اولین برای، دهه كی حداقل از پس گذشته سالدر 

 سود نرخ اهش، كزمانی مقطع چند در برجام قبال در اكمریآ گیری موضع، ارز نرخ نوسان، جهانیهای  بازار روند. ردندك تجربه

 كبان ،بدون شك. بود ها بانك و اقتصاد وضعیت فرود و اوج بر تاثیرگذار مهم عوامل از ... و جمهوری ریاست انتخابات، یكبان

 .است بوده اقتصادی تحوالت و تغییر این تاتیر تحت مالی و انتفاعی بنگاه كی عنوان به نیز ارآفرینك

 آمار گواه به، اقتصادی شرایط چنین در خود كالنهای  سیاست و ساختار به توجه با در سال گذشته، كارآفرین بانك

 شد حاصل شرایطی در موفقیت این. ه استبود بورس در سوددههای  بانك جمله از، تهران بهادار اوراق بورس سازمان رسمی

 . شدند مواجه زیان باما  بزرگ و كوچك رقبای، برخی از گذشته مالی سال طی كه

 سیستمیهای  نیاز تامین و راهبردیهای  برنامه تحقق راستایدر  ،ارآفرینك كبان ،كنولوژیكت تغییرات به توجه با

 .است برداشته گام، پوشش تحت مختلف های حوزه در اءكات قابل و امن، پایا محصوالت و خدمات ارائه و مشتریان و كبان

های   حل راه ارائه  در پیشرو و  چابك بانك یك به رسیدن برای ما روی پیش افق، ارآفرینك كبان راهبردی سند تدوین

 بانكداریهای   سیستم ظهور همچنین و مشتریان به متنوع خدمات ارائه در ها بانك میان رقابت افزایش با زیرا. است جامع مالی

 و ریزی برنامه، ارتباطیهای   تكنولوژی روزافزون پیشرفت كنار در..  .و اختصاصی بانكداری، شركتی بانكداری همچون نوین

 استراتژیك ریزی برنامه از هدف، ساده بیانی به. است ناپذیر اجتناب ها بانك برای رو پیشهای   فعالیت و تصمیمات در نگری آینده

 .است بانك آتی تصمیمات و یندهافرآ نمودن هوشمندتر، بانك برای

 به توجه با كارآفرین بانك. است كارآفرین بانك مالحظه قابل و مهمهای  بخش جمله از الملل بین امور و ارزی بخش

، بانك الملل بین امور توسعه .است آورده دست به ارزی خدمات ارائه زمینه در در را، شرایط مناسبی 6931 سال در موجودشرایط 

 رفع و تر گسترده الكترونیكیت خدما ارائه برای مناسب بسترسازی، كشور خارج و داخل رقابتی عرصه به ورود برای آمادگی

 .آمد برخواهیم آنها تحقق درصدد مضاعف همت با آینده سال در كه هستند اهدافی جمله از، موجود مشكالت برخی

 بیش دریافت، است رسانده ثبت به خود كارنامه در را چشمگیریهای  دستاورد گذشته سال هجده طی كارآفرین بانك

 المللی بین و ملی عرصه در بانكداری اصول رعایت و وری بهره، اداری سالمت، كیفیتهای   زمینه در جایزه و لوح، تندیس 93 از
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 اساس بر. توان به موارد زیر به اختصار اشاره كرد از جمله دستاوردهای بانك كارآفرین در چند سال اخیر می .است مدعا این گواه

، «فروش بازدهی» و «عوامل كل وری بهره» شاخص دو نظر از 6931 سال دراین بانك  «ایران برتر شركت صد بندی رتبه»

های  دوره هشتمین و هفتمین» بلورین های  تندیس دریافت. كرد كسب اعتباری موسسات و ها بانك گروه در را نخست رتبه

 و 6931 های در سال مالی شفافیت و مدیریتهای   حوزهدر  شایسته و مطلوب عملكرد دلیل به «ایران مالی مدیریت ملی جایزه

 عناوین این كسب در موفقیت. شد آن سبك به موفق اخیر سال دو در كارآفرین بانك كه است دیگریاز جمله افتخارات  6931

  «ایران برتر شركت صد بندی رتبه»همچنین بر اساس  . است كارآفرین بانك مداری قانون و شفافیت، سالمت بر تاییدی مهر

شركت پیشرو قرار گرفت كه نشان از عزم جدی این بانك برای پیشتازی در میان  63بانك كارآفرین در زمره  6931در سال 

 .شركت های مطرح در سطح كشور است

 با را محترم سهامداران ویژه به نفعان ذی حقوق بتواند تا گرفته ارك به را خود توان تمام گذشته سال در ارآفرینك كبان

 . نماید حفظ قانونی موازین لیهك رعایت

 محترم اعضای و كاركنان كلیه پیشتاز و خالقانه تفكر به ایمان و اطمینان و متعال خداوند عنایات پرتو در است امید

 طی را بالندگی و رشد مسیر گذشته همچون ،محترم سهامداران جمله از و نفعان ذی حقوق حفظ با كارآفرین بانك، مدیره هیات

 .باشد المللی بین و داخلیهای   عرصه در روزافزونهای   موفقیت شاهد روز هر، بانكی متنوع خدمات ارائه استمرار با و نماید

 

 

 مسعود عزمی شبستری
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 گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه
 92/29/2921 عملکرد سال مالی منتهی به

  ،محترم سهامدارانمقدم به  با عرض سالم و خیر

اصالحیه  292در اجرای مفاد ماده بدینوسیله گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه بانك كارآفرین 
برای  بانكعمومی  یتفعالیت و وضع كه نشان دهنده قانون بازار اوراق بهادار 31و مادة  6931قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 

  .می رساندبه استحضار  ، به شرح فصول آتیاستمدارک و اطالعات موجود بر پایه سوابق،   23/62/6931 مالی منتهی به سال

، با تاكید بر ارائه بانك استبه نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش كه درباره عملیات و وضع عمومی 
تهیه و ارائه  بانكو اساسنامه  و انطباق با مقررات قانونی بانكج عملكرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع یمنصفانه نتا

توان پیشحدی كه در موقعیت فعلی میآینده تا های موجود بوده و اثرات آنها در این اطالعات هماهنگ با واقعیت.گردیده است
بینی نمود، به نحو درست و كافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی كه عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده

 .ت مدیره رسیده استاتایید هی به 29/33/6931  تاریخاز گزارش حذف نگردیده و در  شودان میكنندگ
 

 ترکیب اعضاء هیات مدیره
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 بانککلیاتی درباره : فصل اول 
 

 تاریخچه بانک 

شركت »تحت عنوان در چارچوب موسسه اعتباری غیربانكی  61/33/6911 از تاریخبانك كارآفرین فعالیت خود را   
فعالیت رسمی این بانك در قالب یك بانك خصوصی، پس از اخذ مجوز . آغاز كرد 611361به شماره ثبت « اعتباری كارآفرینان

 .آغاز شد 6913سرمایه، از تاریخ پنجم آذرماه از بانك مركزی و تحقق افزایش 
دو سال پس از تأسیس، در تاریخ چهاردهم  های كارشناسی از عملكرد مطلوب بانك كارآفرین موجب شد تا بررسی 

عنوان یكی از اولین  اكنون به  نام بانك كارآفرین هم. سهام بانك در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شود 6912مرداد 
ه بازار های پربازد های كشور در فهرست تابلوی بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است و اكنون سهام آن یكی از سهم بانك

 . رود بورس اوراق بهادار تهران به شمار می
  
 

 موضوع فعالیت بانک

موضوع فعالیت بانك عبارت است از كلیه عملیات و معامالت بانكی و ( سهامی عام)مطابق اساسنامه بانك كارآفرین 
 .خدماتی كه به موجب قوانین و مقررات برای بانك ها مجاز می باشند

 

 

 اهداف بانک کارآفرین

 : دو هدف اصلی برای بانك كارآفرین متصور است 
ولوژی و محصوالت با توجه به تكن)و پیشروترین بانك ایرانی ترین  ترین، سریع مدرنمطرح شدن بانك كارآفرین به عنوان  -6

ن به عنوان بانك كارآفرین قصد دارد در ارایه خدمات نوین و نظام مدرن بانكداری پیشرو باشد و به موازات آ (و خدمات متمایز
پذیری و كارآفرینی است كه سرلوحه كار همكاران در  الزمه این امر انعطاف. یك بانك امین، سرآمد و نوآور نیز شناخته شود

 .بانك كارآفرین قرار گرفته است

 .افزایش مستمر سهم بازار بانك كارآفرین از سپرده ها و تسهیالت سیستم بانكی -2
 
 

 :یر است کمیته های تخصصی بانک به شرح ز

  منیت اطالعاتاكمیته 

  بازاریابی و ارتباطاتكمیته 

 كمیته بازرسی 

  برنامه ریزیكمیته 
  تسهیالت غیرجاریكمیته 
 دارایی و بدهی كمیته 

 شورای مدیران كمیته 
 وری اطالعاتكمیته فنا 
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 محیط حقوقی 

 : مهمترین قوانین و مقررات حاكم بر فعالیت شركت عبارتند از

  بر بانك های بانك مركزی جمهوری اسالمی ایرانبخشنامه های نظارت 

  سیاست های پولی و اعتباری بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران 

 قوانین سازمان بورس اوراق بهادار 

 قوانین عملیات بانكی بدون ربا 

 مصوبات شورای پول و اعتبار 

 اساسنامه بانك كارآفرین 

 قوانین حقوقی و ثبتی  

 ی و تجارتقوانین مالیات 
 

 

 بانکسرمایه 

 6،333هر سهم  سهم، به ارزش اسمی 93،333،333شامل تعداد )ریال  میلیارد 93سرمایه شركت در بدو تاسیس مبلغ 
به ارزش اسمی هر  سهم، 1،213،333،333شامل تعداد )ریال  میلیارد 1،213به مبلغ  زیربوده كه طی چند مرحله به شرح ( ریال

 اردیلیم 65213 زانیبه م هیسرما شیافزاهمچنین . افزایش یافته است 23/62/6932ی به در سال مالی منته( ریال 6،333سهم 
بانك به  هیها ثبت شد و سرما در اداره ثبت شركت 6939هفتم خرداد ماه سال  خیدر تار ،یاز محل مطالبات و آورده نقد الیر
 .است افتهی شیافزا الیر اردیلیم 15133 بلغم

های تعیین شده از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران و برنامه  اكنون بانك كارآفرین هماهنگ با سیاست هم
مداری، پویایی و لزوم تحول اساسی و بنیادی در ارائه خدمات مطلوب  اصول مشتریتوسعه اقتصادی كشور و با اعتقاد راسخ به 

های نوین  ترین فناوری دلسوز و مبتكر و همچنین با برخورداری از پیشرفتهو نوین بانكی و با اتكا به كاركنان امین، مجرب، 
المللی در امور مالی و بانكی، بر آن است كه با استراتژی منسجم، پیشتاز  ارتباطات و اطالعات و تجهیزات نوین ارتباطی بین

 .راستین صنعت بانكداری نوین در كشور باشد
 

 
 به میلیون ریال مبالغ           

 

 تغییرات سرمایه بانک

تاریخ ثبت افزایش 

 سرمایه
 سرمایه قبلی

درصد افزایش 

 سرمایه
 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید

 مطالبات و آورده نقدی 978,888 57 988,888 99/80/2909

 مطالبات و آورده نقدی 588,888 288 978,888 85/85/2901

 آورده نقدیمطالبات و  2,878,888 78 588,888 90/82/2901

 مطالبات و آورده نقدی 9,888,888 2807 2,878,888 89/28/2905

 مطالبات و آورده نقدی 9,888,888 78 9,888,888 22/85/2902

 مطالبات و آورده نقدی 1,788,888 78 9,888,888 98/81/2928

 دارایی هامطالبات و آورده نقدی و تجدید ارزیابی  5,978,888 1202 1,788,888 82/85/2922

 مطالبات و آورده نقدی 0,788,888 2509 5,978,888 85/89/2929
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 اعضای هیات مدیره 

همراه با سوابق  تركیب اعضای اصلی هیات مدیره بانك ومی شود كه اداره  عضو 1ای مركب از  هیات مدیرهبا بانك   
 .ارائه می گردد مپنج آنان در فصلتجربی  علمی و

 
 اجتماعیمسئولیت های 

ابیم كه انسان امروز در معرض انواع بحران های اقتصادی، فرهنگی، زیست ی با نگاهی به وضعیت جهان در می

 .ندراروزگار می گذ... محیطی و 

تامین مسایل . تغییرات وضعیت جوی نشان از بزرگ ترین چالش های زیست محیطی در آینده ای نه چندان دور دارد

میلیاردها انسان در سراسر جهان از جمله دغدغه هایی هستند كه توسط جامعه بین المللی به رسمیت رفاهی، معیشتی و امنیتی 

های مالی خط ار محور و تمركز بر توسعه فعالیتلذا امروزه ضروری است سازمان ها فراتر از رویكردهای باز. شناخته شده اند

 .د توجه قرار می دهندكه دغدغه های نظام اجتماعی را مور مشی هایی را دنبال كنند

توجه به مسئولیت های اجتماعی هم اكنون به عنوان یكی از مولفه های اصلی سنجش و رتبه بندی بنگاه های برتر 

. اهمیت مسئولیت اجتماعی و لزوم توجه به آن در سازمان ها و نهادهای مختلف بر كسی پوشیده نیست. به شمار می رود

ر این موضوع اتفاق نظر دارند و دستیابی به رشد و توسعه در سازمان ها را در گرو ایفای بسیاری از بزرگان و صاحبنظران ب

 . مسئولیت های اجتماعی می دانند

های های گسترده و گوناگونی را در بخشبانك كارآفرین در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی پیوسته فعالیت 

 . تصادی در سرلوحه كار خود قرار داده استمختلف و با هدف مشاركت در توسعه اجتماعی و اق

 

 :مهمترین فعالیت های بانک کارآفرین درحوزه مسئولیت های اجتماعی به شرح زیر است

 تامین مالی طرح های ملی و عمرانی 

 حمایت از تولید و خودكفایی اقتصادی 

  ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

  مدیریت منابع، انرژی و محیط زیست 

 م المنفعه و انسان دوستانهاقدامات عا 

 حمایت از پروژه های گردشگری و رفاهی 

 حمایت از توسعه فعالیت های هنری  

  جوانانحمایت از فعالیت های ورزشی از جمله مسابقات سواركاری و تیم ملی كشتی 

  حمایت از كنفرانس ها و عضویت در انجمن ها 

  مشاركت در طرح های زیست محیطی 

 



 

  

 7  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 دستاوردها و افتخارات بانک کارآفرین در سال های اخیر برخی از

 

 سازمان اعطا کننده عنوان تقدیرنامه

-IMIن بندی صد شركت برتر ایرا شركت پیشرو بر اساس رتبه 63بانك كارآفرین در زمره 

 6931در سال  100

 سازمان مدیریت صنعتی

6931ایران در سال دریافت تندیس بلورین هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی  هشتمین دوره جایزه ملی  

 مدیریت مالی

6931ریافت تندیس بلورین هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال د هفتمین دوره جایزه ملی  

 مدیریت مالی

های  شاخص ها و موسسات مالی و اعتباری از لحاظ  كسب رتبـه نخست در گروه بانك
بندی صد شركت برتر در سال   بازدهی فروش بر اساس رتبهوری كل عوامل و   بهره

6931IMI-100 

 سازمان مدیریت صنعتی

 های تجاری اسالمی به لحاظ شاخص بازدهی بر اساس  كسب رتبه دوم در میان بانك
2361بندی نشریه بنكر در سال  رتبه The Banker 

 نشریه بنكر

های بورسی كشور بر اساس ارزیابی  بانككسب رتبه دوم شفافیت مالی در میان گروه 
6933سازمان بورس و اوراق بهادار در سال   

 بورس اوراق بهادار

در   مندی مشتری پنجمین دوره اجالس سراسری رضایت مداری در  كسب نشان عالی مشتری
6933سال   

انجمن ملی حمایت از حقوق 

  كنندگان مصرف

ها و موسسات مالی و اعتباری از لحاظ شاخص  كسب رتبـــه نخست در گـــروه بانك
بندی صد شركت برتر  بازدهی فروش بر اساس رتبــــه IMI-100 6933در سال    

 سازمان مدیریت صنعتی

های بورسی از لحاظ قابلیت اعتماد بر اساس ارزیابی سازمان  كسب رتبه دوم در میان بانك
6933هادار در دوره دوازده ماهه منتهی به شهریور بورس و اوراق ب  

 بورس اوراق بهادار

مداری در سومین جشنواره ملی  كسب تندیس و نشان بانك برتر ایران در گروه مشتری
6933های ایران در سال  سالیانه برترین شركت TOPEX 

 Topexدبیرخانه 

صنایع، معادن و كشاورزی تهران در دریافت لوح زرین كارآفرینی از سوی اتاق بازرگانی، 
6933دومین كنفرانس ملی كارآفرینی، تولید ملی و رونق اقتصادی در سال   

 اتاق بازرگانی تهران

المللی زنجیره موفقیت سازمانی در صنعت بانكداری از سوی  كسب نشان استاندارد بین
6933اتحادیه اروپا در سال   

 اتحادیه اروپا

های تجاری اسالمی به لحاظ شاخص بازدهی بر اساس  بانك كسب رتبه دوم در میان
2363بندی نشریه بنكر در سال  رتبه The Banker 

 نشریه بنكر

های ایرانی به لحاظ شاخص نسبت سود به سرمایه بر اساس  كسب رتبه سوم در میان بانك
6933بندی نشریه بنكر در سال  رتبه The Banker 

 نشریه بنكر
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 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 ترکیب سهامداران

در  حقیقی و حقوقی بانك بانك كارآفرین از اشخاص مختلفی تشكیل گردیده است كه تركیب سهامداران سهامداران
 :است زیر بودهبه شرح  23/62/6931ایان سال مالی منتهی به پ

   

 

 

 

 

ایان سال در پ حقیقی و حقوقی بانك باالی یك درصد بانك كارآفرین اعم از سهامداران سهامدارانهمچنین تركیب 
 :زیر بوده است به شرح  23/62/6931مالی منتهی به 

 یک درصد بانکترکیب سهامداران باالی 

 درصد از کل سهام بانک تعداد سهام   تعداد سهامداران گروه سهامداران

 %91 9,812,211,771 28 اشخاص حقیقی

 %71 1,710,250,271 21 اشخاص حقوقی

 %50 1,128,291,528 91 جمع

 

 

41% 
59% 

نمودار ترکیب سهامداران حقیقی وحقوقی 
 1396بانک در پایان سال 

 اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی

24% 

54% 

نمودار ترکیب سهامداران حقیقی وحقوقی باالی 
 1396یك درصد بانک در پایان سال 

 اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی

 ترکیب سهامداران بانک

 درصد  تعداد سهام   تعداد سهامداران گروه سهامداران

 %12 9,172,525,221 1,109 اشخاص حقیقی

 %72 7,818,909,081 298 اشخاص حقوقی

 %288 0,788,888,888 1,189 جمع



 

  

 1  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 نیروی انسانی

 .است آن كارآمد ، سرمایه انسانیابی هر موسسه به اهداف عالی خویشمهم ترین عامل دست ی 

 :به شرح جدول زیر است اطالعات مربوط به تركیب نیروی انسانی از لحاظ تحصیالت  -
 

 ترکیب نیروی انسانی از لحاظ تحصیالت

 جمع کل   زیر دیپلم   فوق دیپلم و دیپلم   لیسانس   فوق لیسانس به باال   سال

2921 998 2212 192 97 2,297 

2927 912 2,295 159 91 2,287 

هایی شركت نفر پرسنل شاغل در واحدهای خدماتی، حفاظت و نگهبانی، مربوط به 213، تعداد 6931از نیروهای فعال در سال 
 .هستند كه به صورت برون سپاری در بانك خدمات ارائه می دهند

 

 :به شرح جدول زیر است  حوزه فعالیت اطالعات مربوط به تركیب نیروی انسانی از لحاظ-
 

 ترکیب نیروی انسانی از لحاظ حوزه فعالیت

 جمع کل  کارکنان ستاد  کارکنان صف  سال

2921 2,229 599 2,297 

2927 2,209 599 2,287 

 

 :به شرح جدول زیر است  تخصصی جهت كاركنان دوره های آموزشیبرگزاری  -
 

 دوره های آموزشی داخلی برگزار شده 

 کنندگانتعداد شرکت  تعداد دوره سال

2921 919 9,155 

2927 997 9,219 

  

 تعداد شعب 
 

 : زیر استبه شرح جدول  6931وضعیت تعداد شعب بانك در پایان سال 

 

 تعداد شعب

 2921پایان سال  ادغام شده طی سال افتتاح شده طی سال 2927پایان سال 

285 2 (2) 285  

 

 .ر استان ها در حال فعالیت هستنددر سای مابقی شعبه در استان تهران و 11، تعداد 6931پایان سال  از كل شعب بانك در
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 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 چارت سازمانی بانک
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 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 لیعملکرد ماخالصه : فصل دوم 
 

 تجدید ارائه شده (شرکت اصلی)گزیده ای از اطالعات مالی بانک 

 2921 2927 2921 شرح

 (: مبالغ به میلیون ریال)اطالعات عملکرد مالی طی دوره ( الف

 99,291,170 22,282,877 99,920,929  2جمع درآمدها

 7,192,271 1,179,722 1,259,221 9سود عملیاتی

 257,870 987,128 128,910 9درآمدهای غیرعملیاتی

 9,180,898 2,282,295 198,917 پس از کسر مالیات  –سود خالص 

 (719,727) (070,788) (090,872) تعدیالت سنواتی

  9,112,112 9,051,918 (1,591,077) های عملیاتی از فعالیتوجوه نقد حاصل 

 (:مبالغ به میلیون ریال)اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره ( ب

 299,817,287 219,791,179 218,510,215 جمع دارایی ها

 280,288,775 292,901,520 215,979,295 گذاری  های سرمایه ها و حقوق صاحبان سپرده جمع بدهی

 0,788,888 0,788,888 0,788,888 سرمایه ثبت شده

 21,217,910 21,292,177 29,127,898 جمع حقوق صاحبان سهام

 نرخ بازده ( ج

 %908 %800 %801 1نرخ بازده دارایی ها

 %2109 %501 %101 (ارزش ویژه) 7نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 %2102 %2901 %202 1نسبت کفایت سرمایه

 :اطالعات مربوط به هر سهم( د

 0,788,888,888 0,788,888,888 0,788,888,888 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 722 951 919 *ریال  –بینی سود هر سهم  اولین پیش

 919 978 297 *ریال  –بینی سود هر سهم  آخرین پیش

 909 298 51 ریال –سود واقعی هر سهم 

5تاریخ تایید گزارشآخرین قیمت هر سهم در 
 9,888 9,109 2,859 ریال –

 2,888 2,888 2,888 ریال –ارزش دفتری هر سهم 

 2801 9805 2107 مرتبه – 0نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم

 

 .تعدیل داشته اند برای سه سال اخیرپیش بینی سود هر سهم * 
 

 ها كلیه درآمد حاصل جمع( 6

، درآمدهای كارمزدی و نتیجه مبادالت ارزی به كسر سهم سود سپرده گذاران و هزینه ذخیره عام و سرمایه گذاری ها، سپرده گذاری ها، اعطاییتسهیالت حاصل جمع سود  (2
 خاص تسهیالت غیرجاری

(  3                                                                                 مدهاسایر درآ( 9
سود خالص

 متوسط جمع  دارایی  های ابتدا  و  انتهای دوره
 ها نرخ بازده دارایی=  

 

1) 
سود خالص

 متوسط حقوق صاحبان سهام ابتداو انتهای دوره
 سرمایه پایه بانك به دارایی های موزون شده برحسب ریسك حاصل تقسیم( 1          نرخ بازده حقوق صاحبان سهام=   

 (1.     تایید هیات مدیره بانك رسیده است هب 33/6931 /21   تاریخگزارش فوق در (  1
 قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

سود واقعی هر سهم
  =E/P  
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 راه حل اریانی            دانش جهانی 

  
 
 
 

 تجدید ارائه شده گزیده ای از اطالعات مالی تلفیقی 

 2921 2927 2921 شرح

 (:مبالغ به میلیون ریال)اطالعات عملکرد مالی طی دوره ( الف

 15,181,159 291,192,191 251,180,128 جمع درآمدها

 1,005,995 9,795,789 9,220,212 عملیاتیسود 

 250,192 997,909 792,218 درآمدهای غیرعملیاتی

 9,952,197 2,819,759 179,252 پس از کسر مالیات  –سود خالص 

 (771,101) (000,121) (095,058) تعدیالت سنواتی

 2,990,702  9,218,721 (1,021,717) های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت

 (:مبالغ به میلیون ریال)اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره ( ب

 291,819,012 219,291,722 212,152,851 جمع دارایی ها

 280,515,919 292,915,201 215,181,829 هاجمع بدهی

 0,788,888 0,788,888 0,788,888 سرمایه ثبت شده

 27,921,791 21,711,121 29,011,201 جمع حقوق صاحبان سهام

 نرخ بازده ( ج

 %908 %801 %801 نرخ بازده دارایی ها

 %2705 %907 %101 (ارزش ویژه)نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

 :اطالعات مربوط به هر سهم( د

 0,788,888,888 0,788,888,888 0,788,888,888 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 782 951 919 *ریال  –بینی سود هر سهم اولین پیش

 919 978 297 ریال –بینی سود هر سهم آخرین پیش

 952 291 51 ریال –سود پایه هر سهم 

 952 291 51 ریال -سود تقلیل یافته هر سهم

 2,888 2,888 2,888 ریال –ارزش دفتری هر سهم 

  
 

 .تعدیل داشته اند برای سه سال اخیرپیش بینی سود هر سهم * 
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 راه حل اریانی            دانش جهانی 

معامالت و قیمت سهام وضعیت  

 
با  ها و موسسات اعتباری صنعت بانكدر بورس اوراق بهادار تهران در گروه  31/66/6916در تاریخ  بانك كارآفرین

 .مورد معامله قرار گرفته است 63/33/6912درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ  "وكار"نماد 
 

 : است ودهزیر ب به شرح گذشتهسال  سه در بانكوضعیت سهام 

 وضعیت معامالت و قیمت سهام بانک

سال مالی منتهی 

 به

تعداد سهام 

 معامله شده

ارزش 

سهام 

 معامله شده

تعداد روزهای 

 باز بودن نماد

تعداد روزهایی 

که نماد معامله 

 شد

ارزش متوسط 

بازار مالی در 

 سال

میانگین 

 سرمایه قیمت سهم

 میلیون ریال ریال میلیون ریال     میلیون ریال    

92/29/2921 998,289,928 100,827 929 929 91,997,788 9,019 0,788,888 

98/29/2927 259,281,281 729,809 985 985 97,992,201 9,215 0,788,888 

92/29/2921 289,500,982 999,589 228 228 22,770,788 9,982 0,788,888 

 

 

 

 

 

 -    

 5,000,000  

 10,000,000  

 15,000,000  

 20,000,000  

 25,000,000  

 30,000,000  

 35,000,000  

ماهه سال   12نمودار حجم معامالت سهام بانک کارآفرین در 
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 12  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 

  گذاریجدول نرخ سود سپرده های سرمایه 
 

به  6931 و 6931های  سپرده های سرمایه گذاری و نرخ سپرده قانونی در سال به نرخ علی الحساب سود پرداختی  
  :بوده است  زیرشرح 

 
 

 جدول نرخ علی الحساب سود پرداختی سپرده ها

 شــــــــــــرح
 (درصد)نرخ سپرده قانونی  (درصد)نرخ سود 

2921 2927 2921 2927 

 28 28 8 8 قرض الحسنه پس اندازسپرده 

 2202 2202 8 8 سپرده قرض الحسنه جاری

 2202 2202 28 28 سپرده کوتاه مدت عادی

 2202 2202 2907-2107 2907-2107 سپرده کوتاه مدت ویژه

 2202 2202 27 27 سپرده بلند مدت یک تا پنج ساله

 2202 2202 20 98 گواهی سپرده

 
 
 

 سپرده های سرمایه گذاریسود پرداختی به 

 
 :در سه سال گذشته به شرح جدول زیر است سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مقایسه              

   
 به میلیون ریال مبالغ                                                                                                                      

  

 مقایسه سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری

 شـــرح

 سال  سال  سال 
درصد 

تغییر 

 21سال 

نسبت به 

 27سال 

درصد 

تغییر 

 27سال 

نسبت به 

 21سال 

2921 2927 2921 

 %(99) % 5 9,299,112 9,151,129 9,012,179 سپرده کوتاه مدت

 %(20) % 98 195,111 0,910 28,591 ویژهسپرده کوتاه مدت 

 % 1 % 12 2,209,129 28,922,111 21,197,271 سپرده های یک تا پنچ ساله

 %(9) %(288) 2,019,815 2,095,151 199 گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام

 %(91) %(10) 50,212 72,081 20,001 سپرده های ارزی

 %(0) % 25 21,901,707 21,219,192 25,797,172 جمع

 

 

 



 

  

 15  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 ترکیب سپرده ها 

با توجه به تركیب سپرده . از نظر هزینه در نمودار زیر نشان داده شده است 6931تركیب سپرده های بانك در سال 
درصد و سهم اقالم هزینه زا  1های بانك، سهم اقالم بدون هزینه شامل سپرده های جاری، پس انداز و سایر سپرده ها معادل 

  .درصد است 32شامل سپرده های سرمایه گذاری كوتاه مدت و بلند مدت معادل 
 

 : زیر استتركیب سپرده های هزینه زا و بدون هزینه به شرح  نمودار
 

 یلیون ریالمبالغ به م                                                                      

 
   
 
 
 
 

  
 

 
 
 

  
  

29% 

0% 

 1396ترکیب سپرده های سال 

 سپرده های هزینه زا   

 سپرده های بدون هزینه   
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 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 

 تسهیالت اعطایی، سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها درآمدمقایسه 

  

 :در سه سال گذشته به شرح جدول زیر است سرمایه گذاری ها وها سپرده گذاری  تسهیالت اعطایی، درآمدقایسه م  
 

 

 مبالغ به میلیون ریال                                                                                                                                                  

 مقایسه درآمد تسهیالت اعطایی, سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها

 شـــرح

تغییر  درصد سال  سال  سال 

 21در سال 

 27نسبت به 

درصد تغییر 

 27در سال 

نسبت به 

21 
2921 2927 2921 

 :مشاع

 %(29) % 28 27,808,210 29,979,571 21,757,778 درآمد حاصل از معامالت عقود اسالمی

 % 9 %(29) 9,192,021 9,101,290 9,925,729 وجه التزام دریافت شده

 %(97) % 79 9,829,505 2,717,179 9,955,227 گذاری هادرآمد سرمایه گذاری و سپرده 

 :غیر مشاع
          

 % 52 %(12) 11,852 282,059 99,019 درآمد حاصل از معامالت 

 %(77) % 59 990,181 289,822 251,210 وجه التزام دریافت شده

 % 19 %(92) 29,201 20,081 21,292 درآمد سرمایه گذاری و سپرده گذاری ها

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

  

 17  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 درآمد هر سهم بینیپیش

 

 :به شرح زیر است  6931برای سال مالی  عملكرد واقعی بادرآمد هر سهم  بینیپیش مقایسه            
 

 مبالغ به میلیون ریال                                                                                                                                       

 مقایسه پیش بینی درآمد هر سهم

 شرح

اولین پیش بینی درآمد 

هر سهم برای سال 

2921 

عملکرد واقعی 

 2921سال 

درصد تغییرات 

عملکرد واقعی نسبت 

 به پیش بینی

 %(5)  20,889,051  22,988,258 درآمد حاصل از تسهیالت اعطایی

 % 29  2,892,901  791,057 گذاری در سهام سایر شرکت هادرآمد حاصل از سرمایه 

 % 90  2,919,099  200,991 درآمد حاصل از سپرده گذاری ها و اوراق مشارکت

 %(9)  98,927,202  98,091,858 جمع 

 % 5 (25,797,172) (21,991,099) پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری

 % 12 (2,178,151) (2,890,299) هزینه مطالبات مشکوك الوصول

 % 25  2,129,877  2,989,005 درآمد کارمزدهای دریافتی و نتیجه مبادالت ارزی

 %(18)  9,092,225  1,159,229 خالص درآمدهای عملیاتی

 %(28)  128,910  179,021 درآمدهای متفرقه

 %(77) (295,922) (981,111) هزینه مالی و کارمزد

 %(9) (9,111,182) (9,792,997) اداری و عمومیهزینه های 

 %(59)  198,917  9,922,295 سود قبل از کسر مالیات

 %(288)  8 (991,009) مالیات

 %(12)  198,917  9,875,811 سود پس از کسر مالیات

 %(12) %9 %28 نسبت سود خالص به جمع درآمدهای عملیاتی

 % 8  0,788,888  0,788,888 به هزار سهم -تعداد سهام شرکت 

 %(12)  51  919 ریال –سود هر سهم خالص پس از کسر مالیات 

 

 .ریال تعدیل شده است 621به مبلغ  93/33/6931 گزارشدر  6931الزم به ذكر است پیش بینی سود هر سهم برای سال * 

 

 

 

 

 



 

  

 12  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 اقالم سود و زیان
 

 :بانك در سه سال گذشته به شرح جدول زیر است  سود و زیاناقالم 
 ریال مبالغ به میلیون                 

 

 
 

 -    
 2,000,000  
 4,000,000  
 6,000,000  
 8,000,000  
 10,000,000  
 12,000,000  
 14,000,000  
 16,000,000  
 18,000,000  
 20,000,000  

 1394سال  1395سال  1396سال 

 اقالم سود و زیان

 شــــرح

 2921سال  2927سال  2921سال 

 مبلغ

نسبت 

به کل 

 درآمد

رشد 

نسبت 

به سال 

 قبل

 مبلغ

نسبت 

به کل 

 درآمد

رشد 

نسبت 

به سال 

 قبل

 مبلغ

نسبت 

به کل 

 درآمد

رشد 

نسبت 

به سال 

 قبل

 % 21 % 27  20,221,518 %(28) % 55  25,279,077 % 7 % 02  20,889,051 درآمد حاصل از تسهیالت

رآمد حاصل از سرمایه د

 گذاری ها و سپرده گذاری ها
9,929,221  22 % 72 % 2,701,970  5 % 2 % 2,751,597  0 % (22)% 

کارمزدهای دریافتی و 

 درآمدهای متفرقه
2,099,189  0 % 75 % 2,219,219  7 % (91)% 2,717,209  0 % (92)% 

 % 1 % 288  99,291,170 %(28) % 288  22,282,877 % 29 % 288  99,920,929 دهاجمع درآم

سود پرداختی به سپرده 

 گذاران
(25,797,172) (52)% 25 % (21,219,192) (15)% (0)% (21,901,707) (09)% 29 % 

زینه مطالبات مشکوك ه

 الوصول
(2,178,151) (5)%  % (2,111,289) (5)% 19 % (005,198) (1)% 58 % 

 % 91 %(28) (9,897,207) % 29 %(28) (9,929,219) % 29 %(29) (9,182,288) سایر هزینه ها

 %(99) % 29  9,291,115 %(72) % 1  2,220,702 %(15) % 9  198,917 سود قبل از کسر مالیات

 %(27) %(9) (790,115) %(09) )%( (21,171) %(288) % 8.  8 الیاتم

 %(97) % 22  9,180,898 %(71) % 1  2,282,295 %(19) % 9  198,917 سود پس از کسر مالیات



 

  

 11  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 اقالم ترازنامه

 :                                             زیر استبه شرح جدول  در سه سال گذشته ترازنامه مقایسه اقالم

 ریال لیونمبالغ به می                                                                                                                                                                        
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180,000,000 

موجودی 
 های نقد

اوراق 
مشارکت 
و سرمایه 
 گذاری 

تسهیالت 
 اعطایی

دارایی 
 های ثابت

سایر 
 دارایی ها

جمع 
 دارایي ها

سایر  سپرده ها
 بدهی ها

جمع 
 بدهی ها

اندوخته  سرمایه
 قانونی

سود 
 انباشته

سایر 
اقالم 
حقوق 

صاحبان 
 سهام

جمع 
حقوق 

صاحبان 
 سهام

جمع 
بدهی ها 
و حقوق 
صاحبان 

 سهام

 1394سال  1395سال  1396سال 

 مقایسه اقالم ترازنامه

 شرح

 2921سال  2927سال  2921سال 

 مبلغ

درصد 

نسبت به 

 کل

رشد نسبت 

 به سال قبل
 مبلغ

درصد 

نسبت به 

 کل

رشد نسبت 

 به سال قبل
 مبلغ

درصد 

نسبت به 

 کل

رشد نسبت 

 به سال قبل

 %(22) % 22 29,092,107 % 20 % 28 21,979,017 %(1) % 28 27,152,975 موجودی های نقد

 % 19 % 9 9,012,822 %(2) % 9 9,782,190 % 99 % 9 1,902,521 اوراق مشارکت و سرمایه گذاری

 % 25 % 11 02,852,520 % 21 % 72 21,878,501 % 29 % 11 281,825,272 تسهیالت اعطایی

 % 7 % 0 28,210,118 % 9 % 5 28,799,558 % 2 % 5 28,721,922 دارایی های ثابت

 % 1 % 22 21,285,278 % 97 % 29 22,805,191 % 95 % 27 91,211,527 سایر دارایی ها

 % 28 % 288 299,817,287 % 25 % 02 219,791,179 % 29 % 288 218,510,215 جمع دارایی ها

 % 22 % 07 281,121,511 % 20 % 55 299,199,027 % 21 % 05 218,129,221 سپرده ها

 % 25 % 9 9,107,022 % 17 % 1 7,512,289 % 27 % 1 1,192,299 سایر بدهی ها

 % 22 % 00 280,288,775 % 98 % 28 292,901,520 % 21 % 29 215,979,295 جمع بدهی ها

 :حقوق صاحبان سهام

 %  % 5 0,788,888 % 88. % 7 0,788,888 % 88. % 7 0,788,888 سرمایه

 % 21 % 9 9,912,211 % 0 % 9 9,122,722 % 9 % 9 9,721,851 اندوخته قانونی

 %(7) % 9 9,218,705 %(91) % 2 9,821,718 %(97) % 2 2,975,978 سود انباشته

 %  % 808 19,725 %(88). % 8089 19,725 % 88. % 8089 19,725 مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

 % 9 % 29 21,217,910 %(7) % 28 21,292,177 %(101) % 0 29,127,898 جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق 

 صاحبان سهام
218,510,215 288 % 29 % 219,791,179 288 % 25 % 299,817,287 288 % 28 % 



 

  

 21  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

بانک  طرح های توسعه و برنامه های آینده: فصل سوم     

 

:به شرح زیر است 2925اهم برنامه های در دستور کار هیات مدیره برای سال   

 ها و ادارات مستقل    ها و اقدامات عملیاتی مدیریت تدوین و پایش بسته برنامه 

  ،منظور  محیط رقابتی و آینده صنعت بانكداری بهبازنگری مستمر برنامه استراتژیك از حیث تغییرات محیط كالن
 ای های توسعه بررسی برنامه

 سازی آن در بانك تدوین ضمانت اجرایی منشور سازمانی و فرآیند پیاده 

 وكار بانك سازی الگوی خطوط كسب بررسی و پیاده 

 وكار بانك تدوین سند جامع بازاریابی بانك مطابق با الگوی خطوط كسب 

 بانك واحدهای وظایف شرح و تفصیلی ساختار بانك، كالن ساختار سازی هبهین و بازطراحی 

 بانك كلیدی فرآیندهای( چارچوب) معماری تدوین 

 بندی مشاغل تدوین طرح طبقه 

 آفرین سیستم فاز اول ارتقای 

 پشتیبان اصلی و اعمال تغییرات در مركز داده داده مركز ایجاد 

 بررسی طرح بانكداری باز 

 شعب در راستای اهداف بازدهی و كارایی سازی شبكه بهینه 

 بهبود سطح دلبستگی كاركنان 

 بهبود و ساماندهی مطالبات غیرجاری بانك 

 بانك بانك و همراه توسعه بانكداری الكترونیك بانك با تمركز بر خدمات اینترنت 

 و خدمات كارت  های فروش، خودپردازها  ارائه طرح بهبود خدمات بانكداری الكترونیك با تمركز بر پایانه 

 برند بانك هویت ممیزی و برندینگ مدیریت 

 های تحول از  با تفكیك برنامه)ها و اقدامات عملیاتی  های واحدهای مختلف بانك به تفكیك برنامه تدوین بسته برنامه
 (های بانك سایر برنامه

 ها و اقدامات عملیاتی در سامانه  كنترل و پایش برنامهEPM ای به مدیران ارشد  گزارش دوره توسط ناظران پروژه و
 (های تحول با تمركز بر پایش نزدیك برنامه)بانك 

 براساس فرم )های عملیاتی بانك و واحدهای مختلف با جلب همكاری و تعامل مدیران واحدها  پایش شاخص
 (ها ها و گزارشات دریافتی از واحدها در هر یك از بخش شناسنامه شاخص

 بانك با توجه به تحلیل محیط كالن، تحلیل محیط آینده صنعت و نیز محیط رقابتی بانك  بازنگری برنامه استراتژیك
 های كلیدی فعالیت بانك و استخراج حوزه

 بررسی اركان استراتژیك بانك، الگوبرداری از )نویس منشور سازمانی بانك با دو رویكرد تحقیقاتی  تدوین پیش
كلیدی و عوامل موفقیت و بررسی اسناد بانك در ارتباط با منشور  های های داخلی و خارجی، تشخیص شایستگی بانك

نویس و آنگاه بازبینی  های مختلف در نگارش پیش كسب نظرات واحدهای كلیدی بانك از حوزه)و تعاملی ( اخالقی
 ( نویس توسط مدیران واحدهای ذیربط پیش



 

  

 21  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 های كلیدی واحدها و كاركنان و  الی، قابلیتبر آمار و اطالعات م وكار با تكیه تدوین طرح پیشنهادی خطوط كسب
 نظرات دریافتی از مدیران كلیدی بانك

  برگزاری جلسات كافه استراتژیك در مدیریت امور طرح و توسعه با هدف تشخیص راهكارهای استراتژیك و تدوین
 برنامه تغییر متناسب با شرایط و وضعیت كلی بانك

 برای رابطین « مفاهیم استراتژیك»و « تغییر»، «تفكر استراتژیك» های های آموزشی در حوزه برگزاری كارگاه
 استراتژیك بانك در سطوح كارشناسی

 ارتقای سیستم بانكداری آفرین و زیرسیستم های جانبی از قبیل صیاد، چكاوک، سپام، نهاب و سمات 

 امكان سنجی و پیاده سازی مدیریت كانال های بانك كارآفرین(KSB ) 

  (طرح تپش)امتیازدهی قرعه كشی پایانه های فروش سامانه 

  1بروزرسانی سیستم های عامل خودپردازها به ویندوز 

 راه اندازی روش جایگزین سرویس مبین نت  برای خودپردازها 

  پیاده سازی مجموعه گزارشات تحلیلی در حوزه عملكرد درگاههای پرداخت و كارت 

  (3و9فاز های )بخارست و تغییرات در مراكز داده پشتیبان ایجاد مركز داده اصلی در ساختمان 

 توسعه خدمات اینترنت بانك  

 اطالعات امنیت عملیات سناریوهای پایش تهدیدات مركز بهبود و توسعه 

  خودكار سازی فرآیندهای مركز كنترل و نظارت امنیت 

  ،و حمالت سایبری  ها یریپذ بیآسپایش مستمر تهدیدات 

 (شامل شناسایی و مقابله با حوادث)یت سایبری بانك مدیریت حوادث امن 

  ی فنی موجود در كشور در حوزه تحلیل و پاسخگویی به ها تیظرفاستفاده از  منظور بهی همكار ها شركتتوسعه شبكه
 رخدادهای امنیتی

 از حمالت ی جدید تجهیزات امنیتی در جهت بهبود قابلیت شناسایی و جلوگیریها تیقابلی و پیكربندی انداز راه 

 های اطالعاتی بانك ت امنیت سامانهمخاطرا تیریمد چارچوب نیتدو 

 های اطالعاتی بانك تحت حفاظت تجهیزات امنیتیبرگزاری مانور امنیتی  طراحی و تدوین فرایند قرارگیری سامانه
 ی اطالعاتی بانك در مقابل حمالت منع خدمتها سامانهی آور تابارزیابی میزان  منظور به

  

  



 

  

 22  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 تصمیمات مجامع عمومی ساالنه : ل چهارم فص
 

 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

 ،66/66/6931طبق تصویب مجمع عمومی عادی ساالنه در تاریخ  6931حق حضور اعضا هیات مدیره در سال مالی  -6
 . پرداخت شده است

نیز  براساس تصویب مجمع عمومی عادی ساالنه فوق  6931پاداش اعضای هیات مدیره برای عملكرد سال مالی  -2
به طور كامل پرداخت شده  6931الذكر و متناسب با مدت زمان تصدی عضویت اعضاء هیات مدیره، در سال مالی 

 .است
به  6931سود سهم پیشنهادی هیات مدیره كه در مجمع عمومی عادی ساالنه فوق الذكر به تصویب رسید، در سال  -9

 . حساب سهامداران واریز شده است صورت نقدی به

 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

قانون تجارت و در راستای شفافیت اطالعات ارائه شده به استفاده كنندگان، اقدام به  623بانك كارآفرین طبق ماده 
 . افشای معامالت با اشخاص وابسته در یادداشت های توضیحی پیوست صورت های مالی نموده است

 

 اطالعات مربوط به حسابرسان مستقل و بازرس قانونی

به عنوان  ، موسسه حسابرسی هشیار بهمند66/66/6931در مجمع عمومی عادی مورخ  س تصمیم متخذهبر اسا
به عنوان بازرس علی البدل قانونی جهت بررسی عملكرد  دایا رهیافتحسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی 

 .اند انتخاب شده 6931سال مالی 

 

 1313تعداد جلسات هیات مدیره در سال 

 .جلسه بوده است 93تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره در سال مورد گزارش، 

 

 اطالعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

 .یات مدیره تعیین و پرداخت می گرددپاداش مدیرعامل بر اساس مصوبات ه ، مزایا وحقوق (الف

 .  و پرداخت می گرددنه بانك تصویب ع عمومی عادی ساالدیره نیز در مجممیزان پاداش هیات م(ب
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 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 پیشنهاد هیات مدیره

هیات مدیره ابتدا وظیفه خود می داند كه از حمایت بی دریغ كلیه سهامداران گرامی كه در تمامی مراحل همراه و 
بررسی و اتخاذ تصمیم تقدیم      می پشتیبان ما بوده اند، صمیمانه تشكر و قدردانی نماید، همچنین پیشنهادات زیر را جهت 

 :دارد 

 

 تصویب صورتهای مالی-

هشیار به شرحی كه تقدیم گردید، توسط موسسه حسابرسی  6931اسفند ماه  23صورتهای مالی سال مالی منتهی به 
از مجمع . به عنوان بازرس و حسابرس مورد رسیدگی قرار گرفته است كه گزارش آن به استحضار مجمع خواهد رسید بهمند

عمومی صاحبان سهم بانك تقاضا دارد، پس از استماع گزارش بازرس و حسابرس مستقل، گزارش هیات مدیره به مجمع 
ه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای عمومی صاحبان سهام را همراه با صورت های مالی شامل ترازنام

الیحه اصالحی قسمتی از قانون  661مورد اجرای مقررات مندرج در ماده  6931اسفند ماه  23عملكرد سال مالی منتهی به 
 .مورد تصویب قرار دهند 6931تجارت مصوب اسفند ماه 

 

 پیشنهاد تقسیم سود -

میلیارد ریال  19اصالحیه قانون تجارت به مبلغ  33را طبق ماده  6931سال  ده درصد سود خالصهیات مدیره حداقل 
 .پیشنهاد می نماید

 

 انتخاب بازرس قانونی-

علی تعیین و انتخاب بازرس اصلی و  ،6931با توجه به اتمام دوره بازرس قانونی بانك در سال مالی  هیات مدیره
همچنین درخواست دارد كه تعیین حق الزحمه بازرس قانونی برای سال . را پیشنهاد می نماید 6931البدل بانك برای سال مالی 

 .به هیات مدیره تفویض گردد 6931مالی 

 

 حق حضور و پاداش هیات مدیرهتعیین -

و همچنین پاداش عملكرد هیات مدیره برای سال  6931مبلغ حق حضور اعضا در جلسات هیات مدیره برای سال 
6931. 

 

 االنتشارتعیین روزنامه های کثیر-

از اعضای محترم مجمع عمومی درخواست تعیین روزنامه های كثیراالنتشار را برای درج آگهی های بانك در سال 
 .دارد 6931



 

   

 22 گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 هیات رئیسه و اعضای اصلی هیات مدیره : فصل پنجم 
 

 محمدرضا فرزین, رییس هیات مدیره

 دكترای اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطبایی: مدرک تحصیلی

 :سوابق اجرائی

 مستضعفان و جانبازان ادیبن یزیر كل برنامهریمد

 مستضعفان و جانبازان ادیساله بن 23ستاد برنامه  ریدب

 یآزاد یها هتل یالملل نیشركت ب یزیر و برنامه یاقتصاد معاون

 یحیو مراكز تفر یاحتیسازمان س یزیر و برنامه یاقتصاد معاون

 یآزاد یها هتل یالملل نیشركت ب رهیمد أتیه عضو

 یو توسعه وزارت بازرگان یزیر برنامه ركلیمد

 یوزارت بازرگان یزیر و برنامه یاستگذاریس یعال یشورا عضو

 ییعالمه طباطبا تیریو مد یه حسابداركددانش یلیتكم التیو تحص یآموزش معاون

 یاصناف وزارت بازرگان یزیر برنامه یشورا عضو

 یوزارت بازرگان عیو توز نیتأم یزیر برنامه یشورا عضو

 دکی پایشركت سا كیاستراتژ یزیر برنامه مشاور

 یوزارت بازرگان یاقتصاد یها یو بررس یزیر معاونت برنامه مشاور

 یوابسته به وزارت بازرگان« راهبر كیخدمات انفورمات»شركت  رهیمد أتیه سیرئ

 رانیا یمل یشركت كارگزار رهیمد أتیه سیرئ

 ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یاقتصاد معاون

 یصندوق توسعه مل رعاملیمد

 

 هیات مدیره  نایب رییسمهدی سیف علیشاهی, 

 سازمان مدیریت صنعتی MBAكارشناسی ارشد : مدرک تحصیلی

 :سوابق اجرائی

 بانك ملت یشخص یامور بانكدار ریمد

 و فروش بانك ملت یامور هماهنگ ریمد

 دو بانك ملت هیامور ناح ریمد

 



 

  

 25  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 بانك ملت یو نظارت اعتبار یزیر كل اداره كل برنامه مدیر

 شعب استان هرمزگان بانك ملت ریمد

 بانك ملت یهیات مدیره شركت واسپار عضو

 هیات مدیره شركت تدبیرگران بهساز ملت وعض

 بهساز ملت شهیهیات مدیره شركت طرح و اند عضو

 

   عضور هیات مدیرهعطاء اله آیت الهی, 

 آبیاری و آبادانی از دانشگاه ارومیهمهندسی  لیسانس: مدرک تحصیلی

 :سوابق اجرائی

 كارآفرین از بدو تاسیس تا كنونعضو هیات مدیره موسسه مالی و اعتباری كارآفرینان و بانك 

 شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران  رئیس

 هیات مدیره انجمن مدیران فنی و اجرایی  رئیس

 رئیس هیات مدیره موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث

 مدیر عامل شركت مهندسین مشاور جویاب نو

 

 احمد بهاروندی, عضو هیات مدیره

 اقتصاد گرایش پولی از دانشگاه پیام نوردكترای : مدرک تحصیلی

 :سوابق اجرایی 

 یجمهور استیر یفناور یها یدفتر همكار یاقتصاد كارشناس

 رانیا یتوسعه تكنولوژ یصندوق مال یاعتبار كارشناس

 مختلف كشور یها در بانك یو همكار پژوهش یحوزه بانك محقق

 انیبانك پارس انیبن دانش یها و شركت SME یمال نیتام یعال تهیكم عضو

 انیبانك پارس یگروه داده پرداز یحسابرس تهیكم عضو

 بانك انصار رعاملیمد مشاور

 دانشگاه مدرس

 

  



 

  

 23  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 ناصر صنعتی نژاد فرد, عضو هیات مدیره 

 لیسانس علوم بانكی از دانشگاه عالمه طباطبایی: مدرک تحصیلی

 :سوابق اجرائی

 بانك تجارت رهیمد اتیعضو ه

 بانك تجارت رعاملیمد یعال مشاور

 نیبانك اقتصاد نو رهیمد اتیه عضو

 نایبانك س یو معاون اعتبار رعاملیمد یعال مشاور

 انیبانك پارس ییاجرا معاون

 انیبانك پارس رعاملیمد یعال مشاور

 نیاقتصاد نو نگیزیشركت ل رهیمد اتیه عضو

 نیراه اقتصاد نو یو اعتبار یشركت خدمات مال رهیمد اتیه عضو

 نیپوپل رانیشركت ا رهیمد اتیه عضو

 شركت آهوان رهیمد اتیه عضو

 رانیا نگیزیشركت ل رهیمد اتیه عضو

 

 مرتضی عزیزی, عضو هیات مدیره

 دانشگاه علم و صنعتاز  صنایعمهندسی  لیسانس: مدرک تحصیلی

 :جرائیسوابق ا

 یبورس انرژ رهیمد اتیه سییر

 یمیپتروش یانجمن صنف رهیمد اتیه سییر

 اعتبارات بانك سامان یعال تهیو عضو كم یعال مشاور

 نیاقتصاد نو مهیب رهیمد اتیه عضو

 انیگسترش نفت و گاز پارس نگیهلد رعاملیمد

 یمیپتروش یگذار هیعامل سرماریمد

 یتوسعه مل یگذار هیشركت سرما رعاملیو مد موسس

 صندوق نفت یگذار هیشركت سرما رهیمد اتیه عضو

 شركت نفت سپاهان رعاملیو مد موسس

 

  



 

  

 27  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 عضو هیات مدیره فضل اله معظمی, 

 دانشگاه ایالتی اوهایواز  حسابداری فوق لیسانس: مدرک تحصیلی

 :سوابق اجرائی

 نیبانك كارآفر یگذار هیمعاون سرما

 رانیا یبانك مل یگذار هیشركت سرما رعاملیو مد رهیمد تایه عضو

 رانیا یبانك مل یگذار هیشركت سرما یامور مشاركت معاون

 یبانك مل یگذار هیشركت سرما یاقتصاد یو معاون فن رهیمد اتیه عضو

 رانیا یبانك مل یگذار هیسرما تیریشركت مد رعاملیمد

 نیو ام براندیكوپرزاندل یها در شركت یگروه حسابرس سرپرست

 كایدر بورس سهام آمر یگذار هیسرما یپورتفو ریمد

 ساختمان نیالندا و شركت تام ونیزیپرس یها شركت هیتصف ریمد

 زیو شند كنیت یساختمان یها شركت یادار یمال معاون

 ییتهران و دانشكده امور اقتصاد و دارا ،ییعالمه طباطبا ،یبهشت دیشه یها در دانشگاه سیتدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 22  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 گزارش حسابرس و بازرس قانونی : فصل ششم 

      



 

  

 21  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 



 

  

 31  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

  



 

  

 31  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

  



 

  

 32  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 



 

  

 33  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 



 

  

 32  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 

 



 

  

 35  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 



 

  

 33  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

های مالیصورت : فصل هفتم   

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 37  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 
 



 

  

 32  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 

 



 

  

 31  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 21  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 



 

  

 21  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

 



 

  

 22  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه

 

 راه حل اریانی            دانش جهانی 

بانکطالعات تماس با ا  

  31، شماره تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی: آدرس پستی 
         6311361311: كد پستی 

          326 -21261333-1: تلفن 
 21263333: نمابر 

 info@karafarinbank.ir: پست الكترونیك 
 www.karafarinbank.ir:   وب ســایـــت

 

 آدرس واحد امور سهام 
 6طبقه  – 31، شماره تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی

 
 (6626 -6623داخلی ) 21261333-1        21261311: تلفن 
 21261311: نمابر 

 و آقای تدینی خانم مغربی: خگو افراد پاس
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http://www.karafarinbank.ir/

