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     عملکرد مالي شركت                                                                                               گزيده اطلاعات .1

    
 تجدید ارائه شده

 0318  0311  0011  اطلاعات عملکرد مالی طی سال

 3112441  727322142  723212232  درآمدهاي عملياتي

 212321  3212141  2732121  سود عملياتي

 132324  2332222  2732134  درآمدهاي غيرعملياتي

 7242341  2422321  1732722  سود خالص

 -  -  -  تعدیلات سنواتي

 (2112122)  (1172713)  3372121  وجه نقد حاصل از عمليات

       پایان سالاطلاعات وضعیت مالی در 

 721122222  224412132  221222232  هاجمع دارایي

 3132771  221222213  323272372  هاجمع بدهي

 3442444  722442444  722442444  سرمایه ثبت شده

 727172141  227412712  223132171  حقوق صاحبان سهام

       نرخ بازده

 %77  %34  %77  ها نرخ بازده دارایي

 %71  %72  %21  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

       اطلاعات مربوط به هر سهم

 344  72244  72244     (ميليون سهم)       تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

 712  233  327  (ریال)هر سهم   بيني سوداولين پيش

 321  332  327  )ریال(  بيني سود هر سهمآخرین پيش

 311  331  342  )ریال(  واقعي هر سهم سود

 244  33  34  )ریال(  سود نقدي هر سهم

 22222  72342  72124  )ریال(  ارزش دفتري هر سهم

       سایر اطلاعات

 27  32  34    تعداد كاركنان
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 مديرههيئتپيام  .2

نع در ضرور، جمبر مبمی  (نهاماار عماه) فرینآباوک کار های کاا رانلتای نلهانلت در )نلهامی عا ( لهزیمگ کارآفرینشلرکت 

دچار  جایا لهزیمگ هایوظر نللاختاری و جعریف فعالهت اگ 7344در نللال های گیرگروه  شللرکت گذاری و ایااد ارگش افزوده درنللرمای 

 و ا.ا.ج کزیمر باوک الزاما، کامل رعایتبا  و  گرفت ارار پهگهری منرداین منضنع با جایت  مایرهههئتا، با جغههر .شا انلانیجغههرا، 

 .گردیاوتایج منرداوتظار یاصل  7344در نال  وهایت در  ااتوادی و مالی متمنع گزارشا، جهه 

 ا پذیرش ناگما  بنرس و اورا  بهادار جهر ههئت گیرا جاکمن  داوستگما  جأنهس شرکت اگ  تجنا  وقب  عبفی در فعالهرا می 7344نال 

 اطااعا، و مستماا، بررنی اگ پس همچمهن و شرکت وضعهت آخرین خونص در پذیرش مشاور و شرکت ومایماگا  جنضهحا، انتماع با

 هرا ج بهادار اورا  بنرس دو  باگار در( عا  نهامی) کارآفرین لهزیمگ شرکت نها  پذیرش با مالی  هایصلنر، و امهاوام  در شلاه ارائ 

ب  عمنا  پاووا و هشتادمهن شرکت بنرس و  7344خرداد ماه  72در وهایت شرکت لهزیمگ کارآفرین )نهامی عا ( در جاریخ  .ومند منافقت

 اورا  بهادار جهرا  پذیرش شا و نها  آ  در باگار نرمای  عرض  گردیا.

ب  جمها  و جایا   هایکارکما  با اهااف و انتراجژیو مایرا    و همراه ومند  نهاماارا  هاژیجبا جغههر در انترامایره جناوسلت ههئت

ماها، عمایریت ریسللک  پایش مسللتمر و هنشللممااو  جحنلا، محهبی  اواا  با   با  با؛شللاه دنللت یابهمیبالاجر اگ نللند پهشنللندی 

روام  عماهاجی ب عمایت ب  جنضهح فن  با . ومایاجضمهن  های آجی را وهزنند نالای اگ نلهم عماهممابع  بههم  کارگهری و ب شلاه ریزیبروام 

ممابع  هنجأمبخش جااری با  . درشامتمرکز ( گیرناختدر دو بخش جااری و غهرجااری ) مایرهههئتهای جمظهم و فعالهت 7344برای نلال 

اوین ج در بخش گیرنللاخت ؛گردیااااا   های مختاف عماهاجیگروه جسللههاا، در جأمهنوسللبت ب  اوعقاد اراردادهای متمنع   مالی ممانلل 

او  ی پارچ  مالی نامریزی ارجقای م بروا  افزاریهای نختگیرناختجننع  های مایریتی  انتقرار انتاوااردها و نهستمبروام  انتراجژیک  

 در دنتنر کار ارار گرفت. منردوهاگجذا ممابع اوساوی  و و عماهاجی

های اوقباضی نهانت الماای  رشا ممفی ااتوادی کشنر های بهنابهل جشایا جحریماگ  میرویاادهای بسهار مه ک  گذشت نلالی  در

رخ  کشنر داخل و خارج اگ در COVID 19ویروس  پاوامیالاهای وارداجی و ورخ ارگ  محاودیت جرخهص کشایا وننلاوا،  پنلی و مالی 

منجند   هایبا انللتفاده اگ فرصللتوظر دارد  در مایرهههئت بر این انللاس. انللتگذار جأثهرایرا   صللمعت لهزیمگکسلل  و کار  ک  بر داد

جننع    افزاهای ارگشهای انلتراجژیک وظهر جمنع نلبا درآمای  ایااد مشارکتاجرای بروام با ها و رهممندهای نلهاماار عماه و یمایت

 ناوا ب داده جا بتپانخ کشنر لهزیمگ صلمعت های منجند در محاودیتب   لهزیمگ ال ترووهک و   ونآوری در ارائ  خاما،باگارهای هاف

  .همسن با انتراجژی باوک جام  عمل بپنشاوا 7347و  7344های شاه در بروام  انتراجژی و بندج  نالاهااف جعههن

ااد معامل  مایرا  و کارکما  شرکت و همچمهن باگرس محتر  ااونوی و اارداوی مایره ضلمن جش ر اگ گیما، مایردر پایا  ههئت

نند    صنر،7344انفما ماه  22های مالی شامل صنر، وضعهت مالی ب  جاریخ اگ یضلنر نهاماارا  محتر  در مامع جقاضا دارد صنر،

برای نال مالی ممتهی ب  جاریخ مزبنر و معاماا، منضنع ماده  یوجنه وقا هایجریا     صلنر، جغههرا، در یقن  مال او  و صلنر،و گیا

 ااون  جاار، مربنط ب  عما رد نال مالی منرد گزارش را جونی  ومایا. 722

  



 0011  اسفند  92برای سال مالی منتهی به                     گزارش فعالیت هیئت مدیره                                                               

 

6 

 

  



 0011  اسفند  92برای سال مالی منتهی به                     گزارش فعالیت هیئت مدیره                                                               

 

7 

 

 

 تاريخچه شركت .3

ها و مال هت صللمعتی جهرا  ب  ثبت در اداره ثبت شللرکت 232171جحت شللماره  21/41/7313شللرکت لهزیمگ کارآفرین در جاریخ 

مانگ جأنهس یک شرکت لهزیمگ  E8/718باوک مرکزی جمهنری اناامی ایرا  طی منافقت اصنلی شماره  1/43/7317رنلها. در جاریخ 

رکت و ش NBKوام  لاگ  بهن باوک کارآفرین  باوک وطمی کنیت با جرکه  نلها  ایراوی و خارجی را صلادر ومند و بر همهن انلاس جفاهم

درصا منرد جنافق ارار  24و  34و  34در خولنص جأنلهس یک شرکت لهزیمگ در ایرا  با جرکه  نرمای  ب  جرجه   IFCالماای مالی بهن

های خارجی در واریز نرمای  در واشمگتن ب  امضا رنها. با نپری شا  گما  و جأخهر طرف 2442 سمار 72وام  در جاریخ گرفت. این جفاهم

الهت شرکت اگ عف .ریال ومند یک مهاهن در جأنلهس شرکت  باوک کارآفرین اااا  ب  ثبت شرکت در جاریخ فن  با نرمای  و یضلنر مثثر 

های اواا  شلاه جنن  مایریت  معاووهن  مشاورین و کارشمانا  صلرفا  ممحولر ب  ثبت  مذاکرا، و فعالهت 7313ماه باو جأنلهس جا انلفما

در  7311آغاگ گردیا. لاگ  ب  ذکر انت ک  شرکت در بهمن ماه نال  7312تقل و عماهاجی اگ اوان  نال باوک کارآفرین بنده و فعالهت مس

های لهزیمگ با ااون  جمظهم باگار غهرمتشللل ل پنلی  منفق ب  اخذ مانگ رنلللمی فعالهت اگ باوک مرکزی رانلللتای اوببا  فعالهت شلللرکت

اخذ و انلانلمام  وهایی شرکت وهز طبق  247311مانگ فعالهت دو نلال  ب  شلماره  73/41/7321جمهنری انلاامی ایرا  گردیا و در جاریخ 

 ها ب  ثبت رنها.باوک در اداره ثبت شرکتآ  مقررا، جایا باوک مرکزی اصااح و پس اگ جأیها 

ب   «نهامی خاص»یقنای شرکت اگ ونع شخوهت  34/74/7321العاده صایبا  نها  منرخ ب  منج  صنرجااس  مامع عمنمی فن ضمما  

جغههر انانمام  شرکت مبابق فرمت انانمام   وهز ب  ثبت رنهاه انت. 41/43/7322گردیاه و در روگوام  رنلمی منرخ جبایل  «نلهامی عا »

در این رانلتا ااااما، شرکت جهت جأیها انانمام  و  های لهزیمگ نلهامی عا  منرد جولنی  ارار گرفت برای شلرکت .ا.ا.باوک مرکزی ج

ا .ا.باوک مرکزی ج  منرد جأیها اداره مانگهای باو ی 72/72/7321منرخ  337322/21ت ومنو  باوک مرکزی اواا  ک  طی وام  شماره فرم

 همچمهن و شرکت وضعهت آخرین خونص در پذیرش مشاور و شرکت ومایماگا  جنضلهحا، انلتماع با پذیرش ههئت .ارار گرفت  انلت

 در( ا ع نهامی) کارآفرین لهزیمگ شرکت نها  پذیرش با مالی  هایصنر، و امهاوام  در شاه ارائ  اطااعا، و مسلتماا، بررنلی اگ پس

  .ومند منافقت جهرا  بهادار اورا  بنرس دو  باگار

 ب  عمنا  پاووا و هشتادمهن شرکت بنرس و اورا  بهادار 7344خرداد ماه  72در وهایت شلرکت لهزیمگ کارآفرین )نهامی عا ( در جاریخ 

 جهرا  پذیرش شا و نها  آ  در باگار نرمای  عرض  گردیا.

صادر « باوک مرکزی جمهنری اناامی ایرا »جنن   37/42/7347و اعتبار جا جاریخ   221137آخرین مانگ فعالهت این شرکت ب  شماره »

 «گردیاه انت.
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 مديره و مديرعاملهيئت .4

 باشا:می ذیلمایره ب  شرح جرکه  اعضای ههئت مالی منرد گزارشنال  در

 مدیرهاعضای هیئت ردیف
)در نماینده اشخاص حقوقی 

 پایان سال مالي(
 سمت

نماینده اشخاص حقوقی 

 (قبلي)

 محمدابراهیم محمدپورزرندی شرکت عصر امین کارآفرین 1
مدیره  رئیس هیئت

 (غيرموظف)
 محمدپورزرندیمحمدابراهیم 

 مقدمحمید خالقی کارآفرین صرافی شرکت 2
 نایب رئیس هیئت

 )غيرموظف(مدیره 
 مقدمحمید خالقی

 سید مصطفی نوری بانک کارآفرین 3
 مدیره عضو هیئت

 )غيرموظف(
 سید مصطفی نوری

 بدون نماینده کارآفرین گروه مالی 4
مدیره  عضو هیئت

 )غيرموظف(
 مهدی ازگلی نژاد

 حمیدرضا کردلوئی آفرینشرکت ابنیه گستر کار 5
مدیره   هیئتعضو  

 )موظف(
 محمد سبزوی

 

 باشما.های معتبر میها و شرکتی مفها در ناگما مایره شرکت دارای ننابق اجرایهئتاعضای ه -

1383 
 وابسته به بانك جهانی IFCتاسیس بر اساس تفاهم نامه با موسسه مالی بین المللی 

 میلیارد ریال 100سرمایه   -اخذ مجوز رسمی فعالیت از بانك مركزي.ج.ا  - 1388

 میلیارد ریال 400سرمایه 

 
1396 

1397 
اخذ گواهینامه هاي  -اصلاح اساسنامه و مهندسی مجدد شركت طبق مقررات جدید بانك مركزي  -

 مدیریتی

 تدوین برنامه استراتژیك و شروع اجراي برنامه تحولی-سهامی عامتغییر نوع شركت از سهامی خاص به  - 1398

 

 میلیارد ریال 1500سرمایه - 1399

 برابري حجم فعالیت شركت 3رشد -

 1400 سرمایه در بازار ولکار و عرضه سهامبورسی  هشتادمین شركتپانصدوبه عنوان  پذیرش
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 سرمايه و تركيب سهامداران .5

. انت ومنده  ینرما شیمریا  اااا  ب  افزا چهار یط و جأنهس 7313 نلال در ریال مهاهن  یک نلرمای  با کارآفرین لهزیمگ شلرکت

 744 مباغ ب  7311 فروردین العادهمهاهارد ریال  مریا  دو  طبق مونب  مامع عمنمی فن  24نلرمای  شلرکت ب   7312مریا  اول در نلال 

و مریا  چهار  طبق  الیر اردهامه 344 مباغ ب  7321 نللالدر آبا  ماه  العادهفن  عمنمی مامع موللنب  برانللاس نللن  مریا   ریال مهاهارد

 انت. یافت افزایش مهاهارد ریال  244 7ب  مباغ  7322العاده در جهر ماه مونب  مامع عمنمی فن 

 :باشامی ذیل جاول شرح ب  نرمای  افزایش آخرین جا شرکت جأنهس جاریخ اگ شرکت نرمای  جغههرا، وضعهت

 تاریخ ثبت ردیف
 سرمایه اولیه

 )میلیارد ریال(

 مبلغ افزایش سرمایه 

 )میلیارد ریال(

سرمایه جدید 

 )میلیارد ریال(

درصد افزایش 

 سرمایه
 محل تأمین سرمایه

 مطالبات و آورده نقدي 494449444 54 449444 441/4 44/40/1335 1

 مطالبات و آورده نقدي 144 144 54 54 23/43/1331 2

 و سود انباشتهآورده نقدي و مطالبات 344 444 344 144 22/43/1340 3

 مطالبات و آورده نقدي 215 10544 19144 444 21/11/1344 4

 

 

 باشد:به شرح جدول ذیل مي 0011وضعيت سهامداران در پایان سال 
 

  92/29/2011  01/29/2022  

 تعداد سهام نام شرکت
درصد 

 تعداد سهام مالکیت
درصد 

 مالکیت

%84.76 1111212281857 بانک کارآفرین  1149919841941 011%  

%01 22511111935 گروه مالی کارآفرین      

%1 7511111111 موسسه تامین آتیه امید کارآفرین      

%2.02 3117681779 صندوق سرمایه گذاری مشترك کارگزاری کارآفرین      

%2.18 3118871588 صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین      

%7..6 12511121841 سهامداران سایر  151161 - 

  کل جمـع
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 جايگاه ليزينگ كارآفرين وضعيت صنعت ليزينگ ايران و  .6

 در شاغل اوساوی وهروی جعااد کاهش اگ یاکی ایرا   لهزیمگ مای اوامن گزارش ب  بما 3447 نلال در لهزیمگ هایشلرکت وضلعهت

 در انللت. بنده مالی ممابع جرکه  ینگه در غهرجاری و جاری باهی شکاه مال او   یقن  یام افزایش اوسللاوی  وهروی ینگه در صللمعت

 انت هبند ااساطی فروش اراردادهای جعااد کاهش و جماهک شرط ب  اجرا اراردادهای جعااد افزایش شاها صلمعت لهزیمگ  عماها، ینگه

 نت.ا یافت  کاهش 1732 نال ب  وسبت 2732 نال در لهزیمگ هایشرکت در عماها، یام مامنع و
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 یمگلهز صمعت شرکتهای مقایس  ب  وسبت  کاال نایت در شاه ممتشر 7322 مالی نال شاه یسابرنی مالی صنرجهای گزارش اناس بر 

 پذیرفت. اواا  ذیل ومندارهای حبشر بنرنی

 722442444 با آفرینکار لهزیمگ شرکت ک  گرفت  ارار بررنی منرد را یا مگیزهل صمعت در نیکارآفر مگیزهل گاهیجا اناس این بر

 دارد. ارار لهزیمگ شرکتهای بهن در چهار  رجب  در شاه ثبت نرمای  ریال ن مهاه

 

 

 

 دارد. ارار لهزیمگ صمعت شرکتهای بهن در چهار  رجب  در کارآفرین لهزیمگ ها دارایی کل یام ممظر اگ
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 رابب  نرمای  مهزا  اب نند مهزا  صمعت  این ماههت ب  جنج  با دارد. ارار پمام رجب  در کارآفرین لهزیمگ شرکت خالص  نند ومندار

 یابا.می افزایش نند مهزا  هما  ب  جقریبی صنر، ب  یابا افزایش نرمای  ک  مهزا  هر ب  و دارد مستقهم

 

 

 ممظر اگ کارآفرین لهزیمگ شرکت باشا.می ذیل ومندار شرح ب    7322 نال در بنرس عضن لهزیمگ گروه هایشرکت درآما ومندار

 باشا.می درصا 1 شاخص این در آ  نهم و دارد ارار پمام جایگاه در درآما مهزا 
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 شندیم مشاهاه ک  هماوگنو  انت. شاه داده وشا  اعبایی جسههاا، مباغ و جعااد ممظر اگ بنرنی لهزیمگ هایشرکت ذیل جاول در

 74     یاود ب  را خند باگاری نهم و آورده درنت ب  را چهار  رجب  7344 نال در اعبایی جسههاا، مباغ ممظر اگ کارآفرین لهزیمگ شرکت

 کاال نایت در ممتشره  لهزیمگ شرکتهای  7344 مالی نال ماه آخرین در ماهاو  فعالهت گزارش اگ ذیل اطااعا، انلت. داده ارجقاء درصلا

 .انت گردیاه انتخراج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام لیزینگردیف
تعداد 

تسهیالت
سهم بازارمانده تسهیالت اعطایی 

%46,69111,516,13226رایان سایپا 1

%53,7797,886,32318پارسیان2

%6,8085,809,54213ملت3

%1,6554,637,86010کارآفرین4

%2,4424,294,90310بهمن5

%13,7254,043,1159ایرانیان6

%2,6983,387,3908صنعت و معدن7

%2182,406,2525ایران و شرق 8

%52726,5172خودرو غدیر9

%23972,8450.2ایران 10
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 محيط حقوقي شركت .7

 ارار مرکزی باوک وظار، جحت وهادهای و مثنسا، ردیف در کشلنر باو ی و پنلی ااون  77 ماده ا بما طبق لهزیمگ هایشلرکت

 لهزیمگ عماها، هرگنو  اواا  جننع   شلشم بروام  ااون  773 ماده اگ ا بما و جننلع  پمام بروام  ااون  21 ماده منج  ب  همچمهن و داروا

 و اعتبار و نلپ شنرای ااونوی اختهارا، همچمهن و کشنر باو ی و پنلی ااون  منج  ب  وتها  در دارد. ارار مرکزی باوک وظارجی ینگه جزو

 شنرای ونی ج اگ پس لهزیمگ هایشلرکت بر وظار، و فعالهت جأنلهس  ب  مربنط اجرایی دنلتنرالعمل واظر  وهاد عمنا  ب  مرکزی باوک

 هاآ  با ا اوبب و اناوهن رعایت بابت گیادی هزیم  هر نال  ایرا  در لهزیمگ هایشرکت .شلندمی وظار، آ  صلحت بر و ابااغ اعتبار و پنل

 مهمترین اگ ا.ومایم باگبهمی مالی گریوانب  صمعت در فعالهت یا و ورود درباره ک  ناگدمی مابنر را بسهاری ها هزیم  این گاه و پرداگوامی

 اگ: عبارجما شرکت فعالهت بر یاکم مقررا، و اناوهن

  ایرا ؛ اناامی جمهنری جاار، ااون 

  ایرا ؛ اناامی جمهنری مستقهم هایمالها، ااون 

  ایرا ؛ اناامی جمهنری افزوده ارگش بر مالها، ااون 

  پنلی؛ غهرمتش ل باگار جمظهم ااون 

  مربنط ؛ اجرایی هایدنتنرالعمل و هاوام  آیهن همراه ب  پنلشنیی با مبارگه ااون 

  اجتماعی؛ جأمهن و کار ااون 

 انتاوااردهای یسابااری؛ 

 انتاوااردهای یسابرنی؛ 

  مربنط ؛ اجرایی هایدنتنرالعمل و هاوام آیهن همراه ب  بهادار اورا  باگار ااون 

 ،اعتبار؛ و پنل شنرای مونبا 

 ایرا ؛ اناامی جمهنری مرکزی باوک هایبخشمام  و هاوام آیهن ها دنتنرالعمل 

  شرکت؛ انانمام 

 ،مامع؛ مونبا 

 ،داخای. هایوام آیهن و هاپهرامن  دنتنرالعمل مایره ههئت مونبا 

 

 فعالهت بر ایماایظ  اابل جأثهر ک  شللاه وضللع هاشللرکت فعالهت وحنه پهرامن  مرکزی باوک دنللتنرالعمل آخرین در الزاماجی ضللمما 

 شنرای 73/74/7322 مونا ایرا  اناامی جمهنری مرکزی باوک ابااغی دنتنرالعمل آخرین اگ فراگهایی انت.داشت  لهزیمگ هایشرکت

 باشا:می ذیل شرح ب  گردیاه لهزیمگ هایشرکت برای وکارکس جایا  هایچارچنا ایااد ب  ممار ک  اعتبار و پنل
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 باشا.می ریال مهاهارد 744 مباغ لهزیمگ شرکت فعالهت و جأنهس برای لاگ  نرمای  یااال -7

 ب  آ  ذاریواگ و لهزیمگ شرکت جننل  غهرممقنل و ممقنل اگ اعم کالا جهه  طریق اگ مشلتری مالی جأمهن شلامل لهزیمگ عماها، -2

 باشا.می ااساطی فروش و جماهک شرط ب  اجاره اراردادهای اگ ی ی اال  در مشتری

 (ماهاجیع اجاره) وی ب  مال هت اوتقال شللرط باو  مشلتری ب  غهرممقنل و ممقنل اگ اعم کالا اجاره اواا  ب  مااگ لهزیمگ شلرکت -3

 باشا.ومی

 باشا.ومی مااگ اشخاص نایر ب  لهزیمگ شرکت وایه  اگ جسههاا، اعبای و ارارداد اوعقاد عاماهت واگذاری -3

 جابع انت نلهاماار آ  در اعتباری مثنلسل  جابع  وایا و اعتباری مثنلسل  لهزیمگ ک  شلرکت جننل  مسل ن جسلههاا، اعبای -2

 %14 هزا م ب  یااکثر لهزیمگ هایشرکت نایر خونص در و باشامی اعتباری مثنلسلا، برای اعتبار و پنل شلنرای جولمهما،

 باشا.می پذیرام ا  لهزیمگ منضنع ماک ارگش

  و لهزیمللگ عماهللا، بلل  را خند اختهللار در ممللابع اگ درصللللا 12 همناره یللاااللل انللللت مل اف للهلزیلمللگ شلللرکللت -1

 اهایکال جهه  بابت شللاه پرداختپهش وجنه یال هر در دها. جخوللهص لهزیمگ عماها، منضللنع کالاهای جهه  پرداختپهش

 ومایا. جااوگ لهزیمگ شرکت اختهار در ممابع درصا 24 اگ وبایا لهزیمگ عماها، منضنع

 آخرین در ممارج نللها  صللایبا  یقن  مامنع درصللا 2 اگ وبایا مشللتری هر ب  اعبایی جسللههاا، ماواه مامنع یااکثر -1

 ومایا. جااوگ لهزیمگ شرکت شاه یسابرنی مالی یهاصنر،

 نها  ایبا ص یقن  مامنع برابر دو اگ بهش وبایا گما  هر در لهزیمگ شرکت برای اعتباری مثنسا، اگ دریافتی جسههاا، ماواه -1

 باشا. شاه یسابرنی مالی هایصنر، آخرین در ممارج

 

 شرکت بر مؤثر عوامل سایر -7-0

 مالی ممابع شاه جما  اهمت و نند جسههاا، ورخ 

 ارگ ورخ بند  ورخی چما 

 جنر  ورخ 

 مقررا، و اناوهن بند  پهچهاه 

 افزوده ارگش بر مالها، ورخ 
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 نظام راهبري شركت .8

 مدیرهاطلاعات مربوط به ساختار هيئت -8-0

 های سوابق کاریزمینه تحصیلات سمت ام ــن

  میمحمد ابراه

 یمحمد پورزرند

 
 ب  ومایماگی اگ

 شرکت عور امهن کارآفرین

 سهرئ

 هریمائتهه

 دکترای

مایریت 

 صمعتی

 جاکمن  7311انتاد داوشگاه آگاد اناامی اگ نال  -7

 7324الی  7314رئهس مرکز جحقهقا، باوک مات اگ نال  -2

 7323الی  7324مایره گروه مالی مات اگ نال مایرعامل و عضن ههئت -3

 7323الی  7324مایره بهم  ما اگ نال رئهس ههئت  -3

 ن جاکم 7312مایره شرکت بنرس اورا  بهادار اگ نال رئهس ههئت  -2

 7321الی 7321مای ایرا  اگ نالگذارینرمای مایره شرکت عضن ههئت مایرعامل و -1

 جاکمن  7322عضن ههئت مایره لهزیمگ کارآفرین اگ نال  -1

 جاکمن . 7323های ایرا  اگ نال گذاریمایره کاون  وهادهای نرمای  رئهس ههئت -1

 مقدم یخالق دیحم

 
 ب  ومایماگی اگ

 شرکت صرافی کارآفرین

 سهرئ یوا

 هریمائتهه

دکترای 

 یسابااری

 7322الی  7311مایره شرکت خاما، پشتهباوی باوک ااتواد ونین اگ نال  رئهس ههئت -7

گذاری ایراوها  وابسلت  ب  باوک ااتواد ونین اگ نال مایره شلرکت نلرمای رئهس ههئت  -2

 7323الی  7322

 7321الی  7323معاو  اجرایی باوک کارآفرین اگ نال  -3

 جا کمن  7323مایره شرکت لهزیمگ کارآفرین اگ نال  ههئتعضن  -3

 جاکمن  7322مایره شرکت خاما، اوفنرماجهک ایرا  اگ نال  عضن ههئت -2

 ی نور یمصطف دیس

 
 ب  ومایماگی اگ

 باوک کارآفرین

عضن 

 مایرهههئت

کارشمانی 

ارشا عان  

 ااتوادی

 ریزی و وظار، اعتباری باوک کارآفرینمایر امنر بروام  -7

 رئهس اداره وظار، بر جسههاا، باوک مات -2

 رئهس اداره طرایی محونلا، و خاما، اعتباری باوک مات -3

 مایر اعتبارا، مایریت شع  ممبق  پمج جهرا  باوک مات -3

 ( باوک ماتSMEمایر گروه مشتریا  کس  و کارهای کنچک ) -2

 عضن جهم باو ااری جامع باوک مات -1

 باوک ماتکارشماس اعتباری اداره کل اعتبارا،  -1

 ریزی و ااتواد درما  معاووت درما  ناگما  جأمهن اجتماعیکارشماس متخوص بروام    -1

 مهدی ازگلی نژاد      

 
 ب  ومایماگی اگ    

 کارآفرینگروه مالی شرکت 

عضن 

 مایرهههئت

دکترای 

مهمانی مالی    

DBA 

 شرکت محنرناگا  ایراوخندرو ،ریهس امنر مالی و اراردادها  -7

 مایر مالی و ممابع اوساوی گروه صمعتی گاروگ  -2

 مایر یسابرنی داخای شرکت گامهاد )گروه نایپا( -3

 مایر مالی و ممابع اوساوی ناختماوی پارنها  )گروه مالی باوک پارنها ( -3

 معاووت مالی و پشتهباوی شرکت ایرا  کهش )گروه مالی باوک صادرا،( -2

 ماتمعاووت مالی و ممابع اوساوی لهزیمگ باوک  -1

 روا( -مایرعامل و عضن ههئت مایره لهزیمگ بروا )گروه نایپا -1

 عضن ههئت مایره کارگزاری صمعت و معا  -1

 معاووت مالی و عضن ههئت مایره شرکت اجمسفر )گروه مالی باوک مای( -2
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 های سوابق کاریزمینه تحصیلات سمت ام ــن

 ی رضا کردلوئ دیحم

 
 ب  ومایماگی اگ

 شرکت ابمه  گستر کارآفرین

مایرعامل 

و عضن 

 مایرهههئت

 دکترای

 خوویج

 مالی مایریت

 یرف  ای مهمانی مالی ایرا   -مایره اوامن عامیههئت -7

 یرف  ای یسابااری مایریت -عضنههئت مایره اوامن عامی -2

 هنلایمگ نرمای  گذاری ناهم –مشاور امنر ااتوادی و نرمای  گذاری   -3

 عضن کمهت  یسابرنی شرکت لهزیمگ ایرا  و شر  )ولشر ( -3

 ایرا  و شر  )ولشر (مایر اعتبارا، شرکت لهزیمگ  -2

 مشاور معاو  ااتوادی گروه نایپا -1

 کارآفرینت لهزیمگ کمایرعامل شر -1

 را  امهاهت نرمای  گذاری جننع  گنکئت مایره شرههعضن منظف  -1

 واآت مهمانی داده ناماو  وابست  ب  گروه فن کهئت مایره شرهعضن  -2

 واآوا وابست  ب  گروه فن آت شب   گستر فن کهئت مایره شرهعضن  -74

 واآناره وابست  ب  گروه فنهوا ماآت فنکهئت مایره شرهعضن  -77

 معاو  مالی و ااتوادی جعاووی اعتبار ایرا  خندرو -72

  مات باوک پرداخت ب  شرکتمعاو  مالی اداری  -73

  اراا  ایرا  شرکتمعاو  مالی و ااتوادی  -73

 

 

 

 و شوراهای تحت نظارت مدیرعامل مدیرهتخصصي هيئت هایکميته -8-2

 حسابرسي کميته 

 ؛  7344گزارش عما رد کمهت  یسابرنی در نال مالی 

بمنج  اجرای آئهن وام  یاکمهت شرکتی  یتی ابل اگ آو   شرکت بعمنا  یک شرکت بنرنی پذیرفت  شند  فرآیما جش هل کمهت           

ب   233در جاس  ههئت مایره شماره  72/72/7321یسابرنی و ایااد و جأنهس مایریت یسابرنی داخای بعمنا  دبهرخاو  کمهت  در جاریخ 

 مامنع  رنما  فعالهت خند را آغاگ ومند.  جونی  رنها و اگ آ  مناع این

هماوبنر ک  در آئهن وام  الزاما، یاکمهت شرکتی عمنا  شاه انت  هاف اصای جش هل کمهت  یسابرنی  کمک ب  ایفای وظهف  وظارجی 

عقنل و کس  اطمهما  م ههئت مایره و بهبند آ  اگ طریق ارائ  خاما، مشاوره ای وظار، عالی ب  مایریت ارشا و مایریت یسابرنی داخای

اگ کارایی و اثربخشی فرآیماهای وظا  راهبری  مایریت ریسک و کمترل های داخای شرکت  اثربخشی فعالهت و خاما، وایا یسابرنی 

داخای  روی  های شرکت برای کشف و جانگهری اگ جقا  و انتقاال  ارگیابی عما رد و اثربخشی گزارش های واظرا  برو  ناگماوی شرکت 

ی باشا.کمهت  یسابرنی شرکت لهزیمگ کارآفرین )نهامی عا ( با ریانت آاای محماابراههم محما پنرگروای و عضنیت آاایا  محماعای م

ین وبهااری و بهزاد وفادارا  جبریزی در یال فعالهت می باشا و با مشارکت خاوم مهماگ ایرواوی ب  عمنا  دبهر کمهت  یسابرنی طبق بروام  جا

 جاس  برگزار و جااش ومندوا طهق بروام  یسابرنی داخای  ب  وظایف یرف  ای خند ب  وحن مبانبی عمل ومایما. 72  جعااد 7344 شاه در نال
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طبق بروام  نالاو  یسابرنی داخای و کمهت  یسابرنی شرکت لهزیمگ کارآفرین )نهامی عا ( منارد ذیل منرد جحاهل و بررنی ارار گرفت  

 انت:

 الی و گزارش یسابرنی و باگرنی ااونوی دوره های شش ماه  و نالاو بررنی صنرجهای م -7

 اخذ و بررنی وام  مایریت یسابرس مستقل و پهگهری ااااما، اواا  شاه در جهت رفع بماها -2

 بررنی و جحاهل پروواه های اعتباری -3

 بررنی و اصااح فرآیما اعتباری -3

 رکتبررنی و اصااح آئهن وام  ها و دنتنرالعمل های داخای ش -2

 برگزاری چماین جاس  با وایا یسابرنی داخای و کمهت  یسابرنی گروه مالی و باوک کارآفرین و هم اری هم  جاوب  با آوها -1

بررنی کمترل داخای فرآیماهای مربنط ب  خزاو  داری با دروظر گرفتن اولنیت آوها )شامل واریزی های وامشخص و وحنه ثبت و  -1

 وگهااری انماد(

 ایی های ثابتبررنی وضعهت دار -1

 NPLبررنی وضعهت مبالبا، شرکت و مهزا   -2

 بررنی وضعهت ااونوی  مالهاجی و یقنای شرکت  -74

 در جمامی منارد دهگاو  فن   کمهت  پهشمهادها و جنصه  های خند را براناس یافت  های اواا  شاه و اولنیت هرکاا  اگ وظر ریسک و مخاطره

 ار اجرای شرکت ارار گرفت  انت.ب  ههئت مایره ارائ  ومنده و در دنتنر ک

مقنل  اعتبارنمای و باگگشت نرمای  بسهار مهم بنده و بر جناوایی اعبای جسههاا، و جااو  فعالهت این  2با جنج  ب  ایم   در صمعت لهزیمگ 

ارائ  مشنر، در  کت وونع شرکتها اثرگذار می باشا  اعضاء کمهت  یسابرنی اگ طریق وظار، بر فعالهتهای مایریت یسابرنی داخای شر

جهت ارجقاء کهفهت ارائ  خاما، یرف  ای  جاساجی درخونص بررنی و باگوگری فرآیما اعتباری  وحنه اعتبارنمای و مهزا  مبالبا، 

شرکت برگزار ومنده و وظرا، ایشا  درخونص وظا  راهبری  مایریت ریسک و کمترل های داخای  برای ههأ، مایره و شرکت بسهار 

کاربردی بنده انت ب  وحنی ک  با وجند شرای  ااتوادی جامع   شرای  مالی باو ها و نایر شرکتهای لهزیمگ  این شرکت جناوست  راهگشا و

ر انند خالص در بندج  نالاو  را پنشش داده و جسههااجی مبابق اناوهن باوک مرکزی و با جظامهن کافی اعباء ومایا و اگ ممابع مالی در اخته

 انبی انتفاده ومایا.خند ب  وحن مب

نایر مناردی ک  جنن  کمهت  منرد بررنی و پهشمهاد ارار گرفت   جنج  ب  شرای  درو  ناگماوی انت و بروام  هایی وهز جهت ارجقاء نبح 

آئهن  وکهفی کمترل های داخای در شرکت داشت  اوا ک  اگ مهمترین ااااما، صنر، گرفت  می جنا  ب  بررنی و باگوگری دنتنرالعمل ها 

وام  های داخای شرکت  اشاره ومند ک  در جهت اصااح فرآیما ها و کمترل گما  اواا  فعالهتها و یفظ ممابع مالی و نرمای  ای شرکت کمک 

شایاوی ومنده انت. اگ منارد دیگر می جنا  ب  ناماواهی شرای  دارایی های ثابت شرکت اشاره ومند ک  در وظر اعضاء کمهت  یسابرنی ب  

زا  ممابع مالی شرکت دارای اهمهت می باشا. همچمهن با بررنی شرای  خزاو  شرکت  وحنه ثبت و وگهااری انماد و مهزا  واریزی های مه

وامشخص  و ا، بسهار کاربردی در جهت یفظ و یرانت اگ انماد جضمهمی و نایر انماد مهم شرکت ک  در خزاو  وگهااری می شند  ارائ  

خاطر را ب  نرمای  گذارا  می دهما ک  خند را در این خونص مسئنل داوست  و جمامی جااش خند را در جهت یفظ  ومنده و این اطمهما 

 ممابع نرمای  گذارا  و جانگهری اگ اجااف نرمای  ایشا  ب ار خناهما گرفت.

  امی ااااما، و صنرجااسا، کمهتدرخونص وظهف  گزارش دهی ب  ههأ، مایره و هم اری با واظرا  برو  ناگماوی وهز  ضمن ایم   جم

یسابرنی ب  ههئت مایره گزارش گردیاه انت  با جنج  ب  پذیرش این شرکت در بنرس اورا  بهادار  اعضاء کمهت  یسابرنی جااش ومندوا 
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الی  گزارش م یااکثر جااش و وظار، را داشت  باشما و در همهن رانتا جاسا، متعادی درخونص بررنی صنرجهای مالی ب  همراه وسبتهای

یسابرس مستقل و باگرس ااونوی و همچمهن وام  مایریت برگزار ومندوا. وتایج یاصا  برگرفت  اگ وظرا، مباشرجی اعضاء کمهت  یسابرنی در 

گزارش یسابرس مستقل ب  ش ل دریافت گزارش مقبنل متبانر شاه و اکثر بماهای دارای اهمهت گزارش یسابرس مستقل یذف و یا جابهف 

 یا.گرد

درخونص بماهای یسابرس مستقل در وام  مایریت وهز بسهار اثرگذار بنده و بسهاری اگ بماها مرجفع گردیاه انت و در یال یاضر ایراداجی 

ب  جهت اشتباها، کاربری و اشتباهاجی واشی اگ وقص اناوهن و آئهن وام  های داخای و فرآیماها  وجند وااشت  و یا بسهار کم روگ و اابل 

 ض می باشا.اغما

همچمهن در این گمهم  جهم یسابرنی این شرکت با اعضاء کمهت  یسابرنی و گروه یسابرنی داخای گروه مالی و باوک کارآفرین  مشارکت 

ای داشت  و چماین جاس  در جهت مرجفع ومند  مش اا، شرکت درخونص انتفاده اگ ور  افزار ممان  صمعت و همچمهن در جهت ویژه

 اوا.ومنده ای شرکت  برگزارگزارش دهی  کهفهت گزارشا،  فرآیما اعتباری و اعتبارنمای و یفظ ممابع مالی و نرمای ارجقاء وظهف  

 

 

 کميته ریسک و اعتباری 

گهری و شمانایی  اوااگهب  ممظنر  باشا ک مایرعامل  معاو  جننلع  کسل  و کار و رئهس اداره ریسک و اعتبارنمای میمتشل ل اگ 

...  ار وباگریسلک وقایمگی  ریسک ریسلک عماهاجی  های شلرکت اگ جما  ریسلک اعتباری  گذاری در ینگه مایریت ریسلکنلهانلت

 دها.جش هل جاس  می

 

 

 کميته انتصابات و جبران خدمات 

ا، اداره ممابع اوساوی امنر مربنط ب  اوتواب مایره  مایرعامل گروه مالی کارآفرین  مایرعامل شرکت و رئهسمتشل ل اگ رئهس ههئت

دهما. جاسلا، این کمهت  ب  فراخنر وهاگ و منضلنعا، واصا   برگزار و جبرا  خاما، کارکما  را منرد بحث  بررنلی و جولنی  ارار می

 شند.می

 شورای معاونين و مدیران 

و ای مایر یسابرنی داخ  جننع  کس  و کار  مایر مالی او معمعاو  عماها، لهزیمگ  معاو  مالی و اعتباری  متش ل اگ مایرعامل  

 ها  بررنلللی مشللل اا، و اجخاذ جولللمهما،باشلللا ک  هر هفت  و ب  ممظنر بررنلللی پهشلللرفت عما رد ینگهمیو رؤنلللای ادارا،  مایرا 

 .دهاهای جایا و ... جش هل جاس  میجهت رفع مش اا،  بررنی طرح
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 شورای مبارزه با پولشویي 

ها و باشللا ک  ب  ممظنر اجرای دنللتنرالعملمیرئهس اداره ریسللک و اعتباری مایر مالی و معاووت جننللع  کسلل  و کار   متشلل ل اگ

مبارگه با پنلشلنیی صلادره اگ نلنی باوک مرکزی جمهنری انلاامی ایرا  و نلاگما  بنرس و اورا  بهادار جش هل و یس   الزاما، ااونوی

 ومایا.اجی برگزار میجاسضرور، 

 ای اعتباری و خدمات مشتریانشور 

معاووت عماها، لهزیمگ )دبهر شنرا(  معاووت مالی و اعتباری )عضن(  رئهس وایا   یا ومایماه وی )رئهس شنرا( متش ل اگ مایر عامل

و یسللابرس داخای )واظر( ( عضللنمایریت امنر یقنای و اراردادها )  (عضللنجننللع  کسلل  و کار ) ریسللک و اعتبارا، )عضللن(  معاووت

وصنل مبالبا، و امهال  انتمهال و شرای   یبررنگهری در منرد اعبای جسههاا، ب  مشتریا   جومهمجهت  ک  ب  صلنر، ممظم باشلمامی

 .دهامبالبا، جش هل جاس  می شمانایی وقاط ضعف و اجخاذ جومهما، ب  ممظنر کاهش یااکثری ریسک واشی اگ عا  وصنل

 

 

 

 

 

 

 مدیره و حضور اعضاءجلسات هيئت -8-3

 جهه  شاه انت. 211جا شماره  213ها اگ شماره اوا ک  صنرجااسا، آ جاس  جش هل داده 23مایره در نال منرد گزارش جعااد ههئت

 

 بازرس قانوني و حسابرس مستقل -8-0

باوک مرکزی جمهنری   23/41/7344منرخ  712322/44و مانگ شماره  41/43/7344مامع عمنمی عادی منرخ  صلنرجااسل طبق 

ب  عمنا  باگرس اصای و یسابرس مستقل و  74744711131یساباارا  رنمی ب  شمان  مای مثنلس  یسابرنی هشهار بهمما انلاامی ایرا  ؛ 

البال برای عایباگرس و یسابرس مستقل  ب  عمنا  74314411314ب  شمان  مای  و هم ارا  رههافتو خاما، مایریتی  مثنلس  یسابرنی

 .اوتخاا گردیاوا 7344 مالی نال
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 نظام حاکميت شرکتي -8-5

ب   ذیل ل وظا  یاکمهت شرکتی ب  شرح شابااغ شاه و باوک کارآفرین جنن    مونا باوک مرکزی دنتنرالعمل یاکمهت شرکتی

و  یسکر  یسابرنیمایره شامل ههئت و شنرای هابر این انلاس کمهت و جهت اجرا ب  ارکا  لاگ  ابااغ شلا.  همایره رنلهاجولنی  ههئت

اوتولللابللا، و  کمهتلل و  اعتبللاری

و هللمللچللمهن  جلبلرا  خللامللا،

شلللنراهلای ملایرعلامل شلللامل 

معللاووهن و مللایرا   مبللارگه بللا 

پنلشلللنیی  اعتبلاری و خلاما، 

  باشا.مشتریا  می

 

 

 

 

 

 سازماني سطح یک شرکتنمودار  -8-6

مایره رنللهاه انللت. باگوگری نللاختار نللاگماوی بر انللاس آخرین ومندار نللبح یک شللرکت مبابق با نللاختار گیر ب  جوللنی  ههئت

 در دنتنر کار ارار دارد.    7344-7347انتراجژیک افق های ویرایش وظا  یاکمهت شرکتی و وهز اهااف و بروام 
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 آن با رابطه در گرفته صورت هايگام و شركتي راهبري با ارتباط در شركت هايسياست .9

دنتنرالعمل یاکمهت شرکتی مونا باوک مرکزی  جنن  باوک کارآفرین ابااغ شاه و وظا  یاکمهت شرکتی ب  شرح ش ل گیر ب  

هق و یسابرنی  ریسک  جببمایره شلامل های ههئتمایره رنلهاه و جهت اجرا ب  ارکا  لاگ  ابااغ شلا. بر این انلاس کمهت جولنی  ههئت

جبرا  خاما، و وایا یسابرنی داخای شرکت جش هل و ممشنر کمهت  یسابرنی و ممشنر فعالهت وایا یسابرنی داخای جاوین  جونی  

ار جش هل شاه بندوا ب  ک 7321های مایرعامل شلامل اعتباری  مبارگه با پنلشنیی و وصنل مبالبا، ک  در نال و ابااغ شلا. همچمهن کمهت 

 دهما.خند ادام  می

 هاي حاكم بر محيطمحيط كسب و كار و ريسک .11

های اخهر جضلعهف شاه و رشا باوک مرکزی جمهنری انلاامی ایرا  و مرکز آمار ایرا   ااتولاد کشلنر طی نلال گزارش انلاس بر

 احاصللا بخش مناج  شللاه انللت. در های ظالماو  با کاهش درآما مای و جنر  بالاوقایمگی واشللی اگ کسللری بندج  شللایا دولت و جحریم

 با مرجب  اناوهن ظلحا ب  دارد ک  البت  فعاا  ج ذی  شاه انت. ارار هاوگاه جهررس ها و جسههاا، درنپرده نند ورخ اصااح پنلی  هاینهانت

 ااون   جما اگ روکاکسلل  محه  و گذارینللرمای  فضللای بهبند برای ااونوی ی م چماین انللاامی شللنرای مااس وهز وکارکسلل   محه 

 و پذیرراابت جنلها مناوع رفع ااون  و (7324) وکارکسلل  محه  مسللتمر بهبند ااون  ( 7311) مسلل ن عرضلل  و جنلها نللاماواهی و یمایت

 اگ تافمخ هایبخش وکارکس  محه  در مثبت ااونوی روی ردهای اگ اگرچ  ک  انت رناوهاه جونی  (  ب 7323کشنر ) مالی وظا  ارجقاء

 مترینپهمند. مه بایا اناوهن کامل این اجرای و شللا  عمای جا گیادی شللاه و راه اجرا اواکی با اثربخشللی اما شللندمی جاقی هالهزیمگ جما 

 اگ: انت عبار، انت مناج  آ  با کارآفرین لهزیمگ شرکت آ  جبعب  و لهزیمگ صمعت ک  هاییریسک

 

 

 

 

 

 شاه هانررن ااسلاط پرداخت در جعهاا، کامل ایفای عا  یا و باگپرداخت جنا  کاهش اگ واشلی ایتمالی گیا  ب   : اعتباری ریسک -7

 اجخاذ را قتضیم منارد در النصنلمعتبر و نهل وثهق  اخذ و معتبر هایطرف با معاما  بر مبمی نلهانتی لهزیمگ کارآفرین دارد. دلالت

 ب  مهابا رعایت بهااشت اعتباری ج دها. شرکت کاهش را مشتریا  جنن  جعهاا، ایفای در واجناوی اگ واشلی اعتباری ریسلک جا کرده

و غربالگری  اناییشم ب  اااا  بر عااوه شرکت ارجباط این در باشما.ممان   اعتباری شرای  یائز ک  ومایامی ارائ  جسههاا، مشلتریاوی

 ریسک کمهت  جنن  ایدوره صنر، ب  اعتباری پذیریآنه  ومایا.می اخذ مشتریا  اگ وهز کافی وثایق اعتبارنمای  نلاماو  طریق اگ

 ریا مشت اگ گیادی جعااد شامل جااری هایدریافتمی رنا.راه ارهای ممانل  جهت مایریت آ  ب  جولنی  می و بررنلی و اعتباری

 انت. یافت  گسترش مختاف جغرافهایی مماطق و متمنع صمایع بهن در ک  انت
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  %2ا جناویااکثر می مشللتریا  اگ یک هر ب  جسللههاا، اعبای ماواه مامنع ایرا  انللاامی جمهنری مرکزی باوک الزاما، ب  جنج با 

لهزیمگ کارآفرین ب  جهت پرههز اگ ریسک  لذا باشا. شاه یسابرنی مالی هایصنر، آخرین اناس بر نها  صایبا  یقن  مامنع

 کتشر این همچمهن .را نلرلنی  خند ارار داده انلتهای منرد وظر باوک مرکزی ج.ا.ا. وسلبتداهق جمرکز و و نل اعتباری رعایت 

 وهز واصیاخت ذخهره وشاه  وصنل شاه نررنها ااساط نمی بمایطبق  یسل  بر النصلنلمبالبا، مشل نک عمنمی ذخهره بر عااوه

 ومایا.می ممظنر

 هایروجیخ و ما،کنجاه جعهاا، پنشللش ممظنر ب  لاگ  وقایمگی فقاا  اگ واشللی ایتمالی گیا  اگ انللت عبار، :نقدینگي ریسکک -2

 کارآفرین لهزیمگ شرکت در وقایمگی ریسک مایریت شند. شلرکت عماها، جناف اعاا  ب  ممار انلت مم ن ک  وجنه غهرممتظره

 سههاا،ج بهمیضمن پهش شرکت شند.می اواا  خروجی و ورودی وقای هایجریا  جمان  و هادارایی بههم  جخوهص طریق اگ عماجا 

 ومایا.می اا اا وجنه جأمهن باماما، و ما،مها  ما، کنجاه مایریت ب  وسبت ااساط  دریافت گماوبمای جاول اگ انتفاده با اعبایی

 هایجریا  بر مستمر وظار، با همراه نرمای  افزایش و باو ی  جعاماا، با باوک و گروه مالی کارآفرین جسههاا، اخذ طریق اگ همچمهن

 کما.می مایریت را ریسک این مالی هایباهی و هادارایی نررنها مقاطع جببهق طریق اگ و وااعی و شاه بهمیپهش وقای

 

 انت: اهش جش هل ذیل شرح ب  هاییریسک اگ عماجا  باگار ریسک باگار. هایاهمت یا ارگ ورخ وننا  اگ انت عبار، بازار: ریسک -3

 و هادارایی ارگش زوه و هاهزیم  درآماها  بر مستقهم جأثهر ک  نند ورخ جغههرا، اگ واشلی ایتمالی گیا  ب   :سود نرخ تغييرات ریسک( الف

 ورخ اهشک باشا.می نند ورخ ریسک ب  مربنط باگار ریسک عماه  شرکت فعالهت ونع ب  جنج  با کما.می دلالت دارد  شرکت هایباهی

 منعا اگ گودجر  جسللنی با باشللما داشللت  جمایل مشللتریا  انللت مم ن طرفی اگ باشللا. داشللت  بر شللرکت متفاوجی جأثهرا، جناواوهز می نللند

 شللرکت درآماهای کاهش ب  ممار عمل این ک  کمما انللتفاده نللند ورخ کاهش فرصللت اگ جایا اراردادهای عقا و جاری اراردادهای

 بر مثبتی هرجأث ک  شا خناها لهزیمگجأمهن مالی اگ طریق  برای جقاضاافزایش  ب  ممار نلند ورخ کاهش دیگر طرف اگ شلا. خناها لهزیمگ

ها )ب  عمنا  مهمترین ممبع جأمهن مالی( وهز اثرگذار باشا  هزیم  جما  داشت. البت  کاهش ورخ نند اگر بر ورخ جسههاا، باوک خناها درآماها

 شاه وجنه شرکت لهزیمگ کارآفرین را وهز جحت جأثهر ارار خناها داد.

  با پذیرد. باین صللنر، کمی اراردادها صللنر، نللاگیبههم  با کارآفرین لهزیمگ شللرکت در نللند ورخ جغههرا، ریسللک مایریت

جغههراجی در اراردادها و وحنه جعامل با مشلتریا   در صلنر، وانع چمهن مناردی شرکت لهزیمگ با رضایت مشتریا  چماا  متضرر وخناها 

 ا.مباشومی انترداد اابل ایم   کارمزدهای اخذ شاه اگ مشتریا  عمنما شا. و ت  اابل جنج  دیگر 

 هااهیب ارگش افزایش یا و هادارایی ارگش کاهش انت ک  منج  ارگ ورخ جغههرا، اگ واشی ایتمالی گیا   ارز: نرخ تغييراتریسک ( ب

 چمهن گهردر مستقهم طنر ب  باشلما صلادراجی یا مرگگذر لهزیمگ درگهر یا باشلما داشلت  ارگی اجاره اراردادهای ک  ییهاشلرکت شلند.می

، ورخ واارد لذا ب  صنر، مستقهم اگ جغههرا ارگی های خند اااا  مرجب ها و باهیلهزیمگ کارآفرین در جرکه  دارایی بند. خناهما ریس ی

مایرا   گردد ک  این امر جنن خندروهای خارجی بر میکار این شرکت ب  لهزیمگ وشند. له ن بخش اابل جنجهی اگ کس ثر ومیأارگ مت

 شند.می مایریتب  صنر، روگاو  رصا و 
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ب  شللرط  جارهاجأمهن مالی شللاه )اعم اگ فروش ااسللاطی یا  کالاهای اهمت جغههرا، اگ واشللی بالقنه گیا   کالا: قيمت تغييرات ریسککک( ج

 عرضلل  و جنلها گما  اگ ایبره  در ک  دارد وجند ایتمال این باشللا.می شللرکت هایباهی و هادارایی ارگش درآماها  بر جأثهر و جماهک(

طبق درخنانت مشتری  شرکت باگار  ریسک مایریت جهت گردد. وننا  دچار باگار دریا جرههن شلاه  نلرمای  اجاره یهادارایی اگ برخی

مماگا  کهای مبمئن چمهن ریس ی را ب  جأمهندر مامنع با عقا ارارداددها و یا اااا  ب  جهه  کالاها ومنده و در انرع وات آ  را جحنیل می

 ومایا.و خریاارا  ممتقل می

و  وکارهای ایرا بهمی بر شرای  یال و آیماه ااتواد و کس پهاماهای غهراابل پهش COVID 19شلهنع ویروس  :01 کووید آثار -3

واپذیر ومنده های عماهاجی آوا  را اجتمااها و فعالهتنللاگما جها  داشللت  ک  ضللرور، هنشللهاری و چاب ی برای مهمانللی مااد 

های جناوا باعث مرگ یا رشا و جننع  خارج اگ اوتظار بمگاهجرین گما  مم ن میانلت. این ضرور، جا ب  یای انت ک  در کنجاه

 باشا:بر عماها، شرکت لهزیمگ ب  شرح ذیل می COVID 19ااتوادی شند. اگ جما  آثار 

 ؛رعت گردش پنلکاهش ن 

  جسههاا، اعبا شاه؛معن  شا  ااساط 

 مالی.های برگشتی و افزایش دعاوی افزایش آمار چک 

  وسبت ب  جاوین و  ISO 31000مایره شلرکت با جشل هل کمهت  ریسلک و در وظر داشتن چارچنا انتاواارد بر این انلاس ههئت

 ومایا.میهای مربنط  اااا  های مناجه  با ریسکاجرای بروام 
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 هاي مربوط به خدمات پس از فروشفعاليت .11

 باشا:های اواا  شاه در نال مالی منرد گزارش برای ارائ  بهتر خاما، پس اگ فروش ب  مشتریا  ب  شرح ذیل میاهم فعالهت

 ارائ  اطااعا، اوله  در خونص اعبای جسههاا، ب  مشتریا ؛ -

 ارائ  فر  پذیرش ب  مشتریا ؛ -

برای مراجع  مشلللتریا  ب  بهم  در خولللنص خسلللارا، وارده ب  خندرو  جمایا اواا  امنر مربنط ب  بهم  شلللامل جمظهم وام   -

 ؛و ... هاوام بهم 

 گذاری؛اواا  امنرا، مربنط ب  شماره -

 اواا  امنرا، مربنط ب  دفترخاو ؛ -

 اواا  کاپنجاژ خندرو؛ -

 یا .پهگهری امنرا، مربنط ب  جناهف خندروهای مشتر -

 گزارش عملکرد اجتماعي شركت .12

  مههماالممفع  خند را ب  شرح ذیل ب  خامت همهای عا در نلال مالی منرد گزارش  شلرکت لهزیمگ کارآفرین )نهامی عا ( کمک

 رناوهاه انت:

 ها و نمهمارهای عامی و جخووی؛های مالی جهت برگزاری همایشکمک -

 نخت؛گده نیکمک ب  مرد  گلزل  -

 ناگی برای ااشار مستضعف انتا  خنگنتا .مالی جهت ناختما های کمک -

 انساني هايسرمايههاي توسعه فعاليت .13

جرین هی ی اگ عما لذاهای انلانلی هر ناگما  انت. گایماه مزیت راابتی و ایاادکمماه ااباهتو ممابع اوسلاوی هر نلاگما  ممبع اصلای 

شللرکت لهزیمگ کارآفرین با عام ب  این  .باشللامیاوسللاوی  وگهااشللت و ارجقاء وهرویجهت جذا  ریزی های نللاگماوی  بروام ریزیبروام 

هت جدر نال گذشت  های صنر، گرفت  اهم فعالهتجاارک دیاه انت. جننلع  ممابع اوساوی جهت مایریت و ای های ویژهمنضلنع  بروام 

  باشا:ذیل میهای اوساوی شرکت لهزیمگ کارآفرین )نهامی عا (  ب  شرح جننع  نرمای 

 های مختاف جهت بهبند کهفهت ممابع اوساوی؛جذا وهروی متخوص در ینگه 

 های آمنگشی جهت ارجقاء داوش جخووی کارکما ؛وهاگنمای و برگزاری دوره 

 هایی جهت یفظ وهروی کار نالم و باوشاط؛های مختاف جهت اطمهما  اگ ناامت کارکما  و جاوین بروام اواا  جست 

 ؛و  ال ترووه ی ممابع اوساویجغههر ناما 

 های ینگه ممابع اوساوی جهت بهبند وضعهت شغای  معهشتی و رفاهی کارکما ؛وام آیهن باگوگری  جاوین و اجرای 

  ای و...؛مستماناگی اطااعا، پرنمای شامل جحوهاا،  ننابق یرف 
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  باشا:می ذیلجاول اوساوی ب  شرح ممابع آخرین وضعهت 

 

 جمع و سایر کارمند کارشناس / رئیس ادارهمدیر معاون مدیرعامل

 نفر 31 نفر 0 نفر 06 نفر 7 نفر 2 نفر 0

نال  وری را در اختهار مایرعامل ارار داد و درمباغ بهره جخوهصمایره اختهار جعههن و ب  ممظنر وگهااری و یفظ ممابع اوساوی  ههئت

 .شا پرداختوری بر اناس عما رد کارکما  محانب  و منرد گزارش بهره

   باشامی ذیلاوساوی بر اناس مارک جحوهای ب  شرح  ممابعجرکه : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب  جننللع   7344-7347های انللتراجژیک افق جحقق اهااف شللرکت  در اهااف و بروام  جهتبایل ممابع اوسللاوی با جنج  ب  وقش بی

 ت.ان پرداخت  شاهکما  همسن با انتراجژی شرکت های کارفرایماهای ممابع اوساوی  فرهمگ ناگماوی و وهز ارجقاء شایستگی
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 1399اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مجمع عمومي عادي سال  .14

 اقدامات صورت گرفته شرح تکالیف مجمع

 : مشروح مذاکرا، مامع 7بما 

 ومند یااکثر درآماهای شرکت متمرکز بر درآماهای عماهاجی باشا.مامع مقرر 

وسبت ب  نال ابل درآما های  7344در نال مالی 

درصا رشا و  72عماهاجی شرکت ب  مهزا  

درصا 72درآماهای غهرعماهاجی ب  مهزا  

کاهش یافت  ک   وشا  دهماه جمرکز شرکت بر 

 درآماهای عماهاجی می باشا.

 

 : مذاکرا، مامعمشروح  3بما 

مقرر گردیا اراردادهای مشلللارکتی جسلللنی  و عماجا  اراردادها مبتمی بر عقند فروش ااسلللاطی و اجاره 

 بشرط جماهک در اولنیت ارار گهرد

جمامی  7344و کل نال  7322در وهم  دو  نال 

جسههاا، پرداختی در اال  عقند اجاره بشرط 

ت. گردیاه ان تجماهک و فروش ااساطی پرداخ

مچمهن ارارداد مشارکتی با شرکت پایا جاار، ه

بونر، کامل جسنی   7344کانپهن در نال 

 گردیاه انت.

 : گزارش یسابرس 1بما 

وضعهت مالها، عما رد  مالها، و عنارض بر ارگش افزوده  یق بهم  جامهن اجتماعی و معاماا، فوای 

 انت. در این ارجباط الف( برگهای جشخهصهای صنرجهای مالی اوع اس یافت  در یادداشت م رر 712ماده 

مهاهارد ریال ماگاد بر مبالغ پرداختی صادر گردیاه ک   37ب  مباغ  7321و  7321های لمالها، عما رد نا

عما رد  باشا و برایشرکت وسبت ب  آ  اعتراض ومنده ک  پروواه نالهای مزبنر درجریا  رنهاگی می

 . .  ذخهره لاگ  در یسابها  742ماده  1هاجی و اعمال جبوره های مالوهز بر اناس معافهت 7322نال 

منرد رنهاگی ارار وگرفت  انت. بما  7321ممظنر شاه انت.  ا( یق بهم  جامهن اجتماعی وهز برای نال 

ب  مراج  فن   جعههن مهزا  ابعی باهی های فن  منکنل ب  رنهاگی  اعاا  وظر وهایی و صاور برگهای 

   می باشا.ابعی مقاما، ذیرب

 

الی  7327مالها، بر ارگش افزوده برای نمنا، 

با  7321 و7321  هاینال مالها، عما رد و 7322

ابعی و برگ  عا  باهی    جرائم %744جخفهف 

 دریافت گردیا. امنر مالهاجی اگ ناگما 

 : گزارش یسابرس 1بما 

هاگی با شرکت منرد رن چارچنا جفاهم هم اری فی مابهننال مالی منرد گزارش   الف( درطی 

ا  برخی اگ چ های مشتری ب  ممظنر لهزیمگ خندروهای نناری  با دریافت برخی اگ جامهن کمماگا 

امهن کمماگا  ج معرفی شاه اگ ننی این جامهن کمماگا  )در اال  ارارداد اجاره ب  شرط جماهک فی مابهن

زبنر ن باگپرداخت ااساط جسههاا، مالی مو این مشتریا ( جسههاا، مالی اعبا گردیاه انت. ضمما  جضمه

صرفا  چ های دریافتی اگ این جامهن کمماگا  می باشا. ا( همچمهن در ارجباط با شرکت پایا جاار، 

پرداخت و جامهن مالی شاه ک  درمقابل  مهاهارد ریال جسههاا، ب  ایشا  744کانپهن ممبق  آگاد اوزلی مباغ 

یافت گردیاه ک  ماواه یساا با شرکت مزبنر بعا اگ جسنی  و نند( در لفقره چک )شامل اص 1آ  

باشا. اگ این بابت اراردادی در مهاهارد ریال می 11انماد مربنط  در جاریخ صنر، وضعهت مالی معادل 

عماها، لهزیمگ )اگجما  فروش ااساطی و اجاره بشرط جماهک( با مشتری مزبنر ماایظ  وگردیاه  اال 

 ا  غهر اگ چ های یاد شاه دریافت وشاه انت.و جضامهن دیگری اگ ایش

 

مربنط ب  ارارداد با  یسابرس  1در خونص بما 

پایا جاار،  شرکتشرکت پرشها خندرو و 

  پس اگ پهگهری فراوا  و جاسا، متعاد کانپهن

مبالبا، مربنط  ب  طنر کامل جسنی  یساا 

ب   ممتهی نال صنرجهای مالی گردیا ک  گزارش

 باشا.منیا این امر می 7344انفما  22
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 مديره براي تقسيم سودپيشنهاد هيئت .15

 ااون  اصااح اسمتی اگ ااون  جاار،  یااال نند جقسهمی ب  مهزا  ده درصا نند خالص را پهشمهاد داده انت. 24مایره شرکت طبق ماده ههئت

 

 چشم انداز صنعت ليزينگ در جهان .16

 هایماه در را جهاوی لهزیمگ باگارهای وضعهت ک  انلت صلمعت برای اوگهزههاا  روگرنلاویب  یک امسلال جهاوی لهزیمگ گزارش

 اهمفر داروا  وهاگ باگار مسهر درک برای داده لهزیمگ هایشرکت ک  را اطااعاجی   گزارش این. دهامی پنشش COVID-19 شهنع اگ پس

 در دوره نای های چالش اگرچ  انللت  داشللت  همراه ب  را ای غهرممتظره لهزیمگ باگار مثبت کشللنر چما برای گهر هم  بهماری این .کمامی

 هما اومام ممبق  چماین در رشا این اگرچ  کردوا  گزارش را مثبت رشا کشنرها اگ کمی جعااد. انت داده ارار جاثهر جحت را صلمعت کل

 اگ متننبی نبح 2422 نلال جا کای طنر ب  آنلها ممبق . بند پراکماه( ٪77223)+ چهن و  (٪72)+ ینوا   (٪11)+ کامبها  (درصلا 2211)+

 أثهرا،ج .وااشتما خنبی عما رد مماطق نایر ک  یالی در آورد  دنت ب  ابل نال ب  وسبت را باگار نهم اگ درصا 322 و کرد یفظ را رشلا

 اگ کردوا  جارب  را ممفی رشا 2424 نال جا باگارها بزرگترین اگ برخی. انت شاه ایساس جهاوی باگارهای اکثر جنن  گهر هم  بهماری این

 آمری ای ممبق  ک  یالی در کرد  جارب  را ٪1- رشللا متحاه ایالا،(. ٪73224-) ژاپن و  (٪77211-) انللترالها  (٪72212-) بریتاوها جما 

 .داد دنت اگ نال طنل در را جهاوی باگار نهم اگ ٪722 - انت جها  لهزیمگ باگار بزرگترین اگرچ  - کل یک عمنا  ب  شمالی

 نال ا پای جا داریم اوتظار ما. هستما اوله  گهریهم  اگ واشی خسارا، جبرا  یال در هاناگما  ک  دهامی وشلا  ما جحقهقا، امروگ  ب 

 چالش اگ آگاهی صمعت  برای غهرعادی شرای  این در .باشهم 2424 اگ ابل یام ب  وسبت باگار در جنجهی اابل بهبند شلاها جاری مهاادی

 .بند خناها یهاجی باگار های فرصت و ها

7 White Clarke Group 
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 ليزينگ در ايران صنعت  چشم انداز .17

 

 

 ب  رو مگیزهل یهاشرکت خاما، اگ انتفاده یبرا یعمنم شیگرا جیجار ب  ر هاخ یهانال در کشلنر یااتولاد پرجمش  یشلرا ب  جنج  با

 خاما، اگ انتفاده کالاها و هاییدارا و زا،هجاه خریا برای مالی نهجأم یهاراه جریننریع اگ ی ی هامتها یواگهاو شیافزا با رایگ انلت؛ شیافزا

 اعتبارا، و ستماهو متنن  و کنچک یهابمگاه و هاخاوناده یبرا رایت و روا  یمال نهجأم ب  اادر هاباوک ما کشنر در .انت مگیزهل هایشرکت

 مگیزهل شلللرکت 32  گزارش منرد مالی نلللال در کما. پر را خاأ نیا جناوایم ک  انلللت مگیزهل پرروگ وقش نیا و واارد یمبانب گاهیجا خرد

 یشرکت  یاو ب دنت  نل  ب  تهمال  ونع وظر اگ مگیزهل یهاشلرکت اوا.داشلت  تهفعال ایرا  انلاامی جمهنری مرکزی باوک مانگ با و شلاهثبت

 یشرکت گمیزهل یهاشرکت و یشیافزا مستقل و یباو  مگیزهل یهاشرکت سهنأج رووا کمن جا 7323 نال اگ نوا.شیم مهجقس مستقل و )وابست (

 اخهر یهانال یط  اوا.بنده یشرکت %72 و مستقل %33  یباو  ونع اگ را یا مگیزهل یهاشلرکت %31 انلت. بنده ثابت (اکمماگا هجنل ب  )وابسلت 

 یباگده و نها  صلایبا  یقن  یباگده یهاشلاخص انلت. داشلت  یصلعند رووا مگیزهل یهاشلرکت واخالص نلند و یاجهعما واخالص درآما

  انت. مشاهاه اابل مثبت رووا ن هاوگهم طنر ب  یول داشت  وننا  هانال نیا یط صمعت نیا در هاییدارا
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   مروری بر عملکرد

 مالی و عملیاتی
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وضعيت مالي شركت  .18

 در يک نگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1400 1399 1398 1397 

 عملکرد مالی

 268.810 48.116. 0.071.611 28.171..0 درآمدهای عملیاتی

 (222.162) (212.061) (878.180) (8.1.6.1) بهای تمام شده

 08..1. 18..18 24.816. 107.824 سود عملیاتی

 14..74 711..4 221..27 8.1..20 درآمدهای غیرعملیاتی

 81..61 011.714 14..111 807.012 سود خالص

 وضعیت مالی

 066..0.14 0.881.128 1.118.4.1 1.411.2.2 جمع دارایی ها

464.601 767.004 2.611.147 20.701... جمع بدهی ها  

 711.111 711.111 0.111.111 0111.111 سرمایه 

710.107 0.060.616 2.014.081 604..2.74 حقوق مالکانه  

EPS 

 210 48. 1.6 711 سود پایه هر سهم
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 مقايسه بودجه و عملکرد شركت ليزينگ كارآفرين در سال مالي مورد گزارش .19

 

 

 1400 مالیسال 
درآمدهای 

 عملیاتی
 سود عملیاتی سود ناخالص بهای تمام شده

سود قبل از 

 مالیات
 سود خالص

544901932 عملکرد  (0359335) 1159044  2190451  5392312  1529140  

 5309325 1219434 1459323 4419433 (3249444) 191219433 بودجه

 %105 %100 %73 %76 %78 %77 درصد پوشش

 مبالغ به میلیون ریال
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 مبالغ به میلیارد ریال

 

 هاي مالينسبت .21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازاريابي و فروش .21

 هایباگار در جقاضا کاهش و رکند رشستگ  ارگ ورخ افزایشی وننلاوا،  کشلنر واممانل  ااتولادی شلرای  رغمعای 7344 نلال در

 هنهمچم و کشللنر ا،گمرک در خندروها ویژه  ب و کالاها شللا  بانک  و خندرو واردا، ب  مربنط مشلل اا،  مختاف صللمایع برای یداخا

 .انت بنده ریال مهاهارد 32241 مباغ مشتریا  مالی ممابع جأمهن مهزا   گزارش منرد نال در COVID 19 ویروس شهنع

 اعطای تسهيلات -10-0

 0318 0311 0011 نسبت

 2/.4 14/0 0 نسبت جاری

 21/1 16/1 14/1 نسبت بدهی 

 4.7 411 0080 دوره وصول مطالبات 

 00/1 .1/1 1/1 (ROA)ها بازده دارایی

 24/1 01/1 0./1 (ROEبازده حقوق صاحبان سهام )

 48. 1.6 711 )ریال(سود هر سهم 

 شاخص
 تسهیلات پرداختی تعداد

0011 0311 0011 0311 

 0.614 7.1 0.771 62..0 خودرو سواری

 61 11. 20 21 خودرو سنگین

 0.7.1 71..2 .00 088 کالا و تجهیزات

 182 111 24 71 آلاتماشین

 120 .0.10 01 72 مسکن

 7.116 1.176 0.821 0.811 جمع
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 خلاصه اطلاعات مالي شركت .22

 

 

 صورت سود و زیان -11-0

 اهشک دیگر ننی اگ باشلا.می بالاجر مالی گردش نلرعت با مشلتریا  جذا جراگوام   رشلا و عماهاجی درآماهای افزایش عماه عال

 هایزیم ه افزایش خونص در انت.آوه ایبهره هزیم  کاهش بالتبع و جسههاا، دریافت کاهش اگ واشی عماهاجی  درآماهای شاه جما  بهای

 طرح اجرای و کار عالی شنرای مولنبا، طبق دنلتمزد و یقن  افزایش  کارکما  جعااد جنر   افزایش ب  جنا می عمنمی و اداری فروش 

 باگدهی کاهش و جهرا  بهادار اورا  بنرس باگار در رکند دلهل ب  وهز غهرعماهاجی درآماهای کاهش ومند. اشلللاره مشلللاغلل بملایطبقل 

 انت. داده رخ مشترک گذارینرمای  صماو  وایاهای در هاگذارینرمای 

  
 درصد تغییرات  31/12/1399  29/12/1411

       

 %15  101440345  103200544 درآمدهاي عملياتي  

 -%2  (565,656)  (536,536) بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي  

 %31  511,711  691,705 سود ناخالص

 %25  (626,653)  (662,255) هاي فروش0 اداري و عمومي  هزینه 

 -%55  (66,666)  (26,666) هزینه كاهش ارزش دریافتني ها  

 %244  ,36  6,6,1 سایر درآمدهاي عملياتي   

 %51  117,618  501,617 سود عملیاتی

 -%12  263,221  263,536 هاي غيرعملياتي  سایر درآمدها و هزینه 

 %23  571,817  718,158 سود قبل از مالیات  

 %14  (56,656)  (666,665) هزینه ماليات بر درآمد  

 %21  515,157  601,051 سود خالص

 %50  918  119 سود پایه هر سهم )ریال(   
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1400/12/29 1399/12/30

   دارایی ها
دارایی های غیرجاری

50,90753,945دارایي هاي ثابت مشهود

3,8233,977دارایي هاي نامشهود
3131سرمایه گذاري هاي بلندمدت

2,414,5971,804,144دریافتني هاي بلندمدت

30,00030,000سایر دارایي ها

2,499,3581,892,097جمع دارایی های غیرجاری

دارایی های جاری

186,010472,974پيش پرداخت ها
2,320,9972,105,980دریافتني هاي تجاري و سایر دریافتني ها

40,532395,683سرمایه گذاري هاي كوتاه  مدت
748,334140,004موجودي نقد

3,295,8733,114,643جمع دارایی های جاری

5,795,2325,006,739جمع دارایی ها

   حقوق مالکانه و بدهی ها
حقوق مالکانه

1,500,0001,500,000سرمایه
78,79548,088اندوخته قانوني

895,022559,077سود انباشته

2,473,8172,107,165 جمع حقوق مالکانه

 بدهی ها

 بدهی های غیرجاری

5,0673,393 ذخيره مزایاي پایان خدمت كاركنان

5,0673,393 جمع بدهی های غیرجاری

 بدهی های جاری

114,414199,351 پرداختني هاي تجاري و سایر پرداختني ها
101,35665,480 ماليات پرداختني

27,4110 سود سهام پرداختني
3,066,7832,623,346 تسهيالت مالي

1,9841,554 ذخایر
4,4006,449 پيش دریافت ها

3,316,3472,896,181 جمع بدهی های جاری

3,321,4152,899,574 جمع بدهی ها

5,795,2325,006,739 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

 وضعيت ماليصورت -22-2
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 اهم اقدامات انجام شده

 و

 ـیـهای آتامهـرنـب
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 در واحد فروش اهم اقدامات انجام شده  .11

 :عملیاتی مختلف هایگروهدر  های همکارینامهانعقاد تفاهم -11-0

 بخش خودرو سواری:الف( 

اری کمماه معتبر خندرو ننهای واردکمماه و جأمهنوام  هم اری خاما، جننلع  باگار و ارارداد ن  جاوب  با شرکتفقره جفاهم 23اوعقاد 

  ایراوسل  مهستا  در ایرا ( MINIو   BMWپرشلها خندرو )فروش و خاما،  ماشلهن یابا  نلاما  شلهر  کها آرین منجنراگ جما  

فراگسللتر    فخر ایثار ایراوها  شللفا صللمعت کهن ایراوها   راه دیرین ابریشللم  جهاوگهر پنیا  خندرو صللابری  آذر آبادگا  بماگسللتر 

 خندروناگی مایرا  )مایرا  خندرو(.و شرکت صمایع  پایا جاار، کانپهن ممبق  آگاد اوزلی  کتابخاو  مای  گاگرس کهش

 

 سنگين و سنگين:بخش خودور نيمهب( 

های ریجننع  فماو  ماتمع صلمعتی آرین پارس منجنرجهراژ دیزل  های آرین دیزل پایا  شلرکت اگ جما وام  هم اری فقره جفاهم 1اوعقاد 

 و ... . پهشرفت  آذر آگاداگا 

 

 بخش املاک و مستقلات: ج(

 اشخاص یقهقی. باوام  هم اری فقره جفاهم  2اوعقاد 

 

 بخش تجهيزات عمراني و معدني:د( 

ه ی های م اوبهلآرین ماشلهن راهبرد )ومایماه رنمی  هایشلرکتاشلخاص یقهقی و یقنای مماما  با وام  هم اری فقره جفاهم 1اوعقاد 

 و ... . پامت کاوستراکشن کهش  جهراژه ماشهن  ههتاچی در ایرا (
 

 آلات، تجهيزات و تأسيسات:بخش ماشين( ه

 و ... . پامت کاوستراکشن کهش  جابهر و جااش پهشگاما  هایشرکت اگ جما  هم اری باوام  فقره جفاهم 1اوعقاد 

 
 

 بخش تجهيزات درماني و بيمارستاني:و( 

 والماای آداک در گمهم  فروش اعتباری جاههزا، لناگ  آگمایشلللگاهی شلللرکت گروه باگرگاوی بهن وام  هم اری بافقره جفاهماوعقاد دو 

 شرکت پارن  اج ال در گمهم  فروش اعتباری جاههزا، دوااوپزش ی.

 

 بخش کالاهای مصرفي بادوام:ی( 

ف جعاووی مولللر  آرین جایر پنیا  اوزلی پایا جاار، ممبق  آگاد  آرین دیزل پایا هایبا شلللرکتولامل  هم اری فقره جفلاهم 22اوعقلاد 

خاما،   هاو ونگده جاار، خاورم  کالادیای  فخر ایثار ایراوها   بهارا  یا   اوستهتن ایز ایرا   جننع  آبمنس مهرگا   کارکما  نلایپا

 و ... . صمایع کامپهنجری ایرا   ارجباطی ایراوسل
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 های توسعه فروش و مطالعات بازار:فعالیت -11-1

 کشش و ورود ب  باگارهای جایا اگ جما :جننع  فعالهت در باگارهای با -7

فروش ااسلاطی کالاهای مورفی و لناگ  خاوگی ب  دارواگا  ی مت کار، اگ طریق ارارداد ن  جاوب  با شرکت اوستهتن ایز ایرا  و  -

 شرکت صمایع کامپهنجری ایرا ؛

داخای اگ محونلا، شرکت مایرا  خندرو برای متقاضها  و پرداخت فروش ااسلاطی و اجاره ب  شرط جماهک خندروهای نناری  -

 خاما، جننع  باگار جنن  شرکت مایرا  خندرو اگ طریق ارارداد ن  جاوب  با شرکت مایرا  خندرو و ایراوها  خندرو؛

 فعالهت در گمهم  اعبای جسههاا، خریا خندروهای نناری لنکس دنت دو ؛ -

ضها  در کمماه و واگذاری آ  ب  متقاکمماگا  ب  ممظنر جأمهن نلند منرد اوتظار اگ طریق خریا کالا اگ جأمهناوعقاد ارارداد با جأمهن -2

 کمماگا  وااع شا. اال  اراردادهای اجاره ب  شرط جماهک و یا فروش ااساطی ک  منرد انتقبال جأمهن

 پی؛اوعقاد ارارداد جأمهن مالی با دیای -3

 (؛Creditaلتا و جأمهن مالی اعتباری )بررنی و مذاکره انتارجاپ وا -3

 جأمهن مالی اعتباری؛ جهتبررنی و مذاکره انتارجاپ اسبا  -2

 

 های داخلي و پاسخگویي به موارد مطرح شده و همچنين تکميل و رفع نواقص؛بررسي گزارش حسابرسي و کنترل -23-3
 

 مشکتریان و اصلاح ساختار فرآیندهای عملياتي فروشهای موجود متناسک  با نياز ليزین  و تدوین یا اصکلاح روش -23-0

 جهت سرعت بخشيدن به فرآیند اعطای تسهيلات به مشتریان؛

 

 روش اجرايي پرداخت تسهيلات .24

 

ای هو بررنلللی   جشللل هل پروواهدر نلللال مالی منرد گزارش کاه  اراردادهای ممعقا شلللاه با متقاضلللها  پس اگ پذیرش پروواه آوا 

مبرح و ب  جوللنی  رنللهاه انللت. یاود اختهارا، و  مایرهههئت یا و خاما، مشللتریا و  اعتباری شللنرایدر  و اعتبارنللمای کارشللمانللی

  ههن شاه انت.عجرنهاه   مایرهههئتوام  معاماا، ک  ب  جونی  در آئهناعتباری یاد شاه  ارکا اعضای 

 جمهنری زیمرک باوک وظارجی و نهانتی بست  اناس بر لهزیمگ هایشرکت اعبایی جسلههاا، هایورخ گزارش منرد مالی نلال طی

  .انت شاه محانب  اراردادها کاه  برای شرکت مایرهههئتو مونب   ایرا  اناامی

های لهریمگ  ب  جهت عا  دریافت کالا در وتها  عا  جااو  هم اری دنلتنرالعمل واظر بر جأنلهس و فعالهت شرکت 32با وظر ب  بما 

درصای ممابع در اختهار ب  عماها،  12منرد گزارش  ام ا  جخوهص کمماه کالا در نال مالی های جأمهنهای ممعقاه با شرکتدر جفاهممام 

مشارکت و  بالا  اااا  ب  خریا اورا برداری مفها اگ ممابع در اختهار و جأمهن درآما با وقاشنواگی   انت. لذا ب  ممظنر بهرهلهزیمگ را وااشت

ا، بسهار ب  جعهاهای وزدیک ب  وقا خند را برای پانخگنیی گذاری با ورخ ثابت ومنده جا اولا  داراییهای نرمای گذاری در صماو نرمای 
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های های جأمهن آ  ممابع را پنشش دها. اابل ذکر انت با ج مهل پروواهند یفظ ومایا و ثاوها  با کس  درآما  بخشی اگ هزیم ما، خکنجاه

 فروخت  و جخوهص خناها یافت؛ لذا وسبت مذکنر اصااح خناها شا.الذکر جسههاا، و دریافت کالا  ب  جاریج اورا  بهادار فن 

  شركت مختلف واحدهاي اهم اقدامات انجام شده در .25

 مالي امور هم اقدامات صورت گرفته توسط واحدا -25-0

جرائم ابعی و برگ  عا  باهی  %744با جخفهف  7321و7321و نال  7322الی  7327مالها، بر ارگش افزوده برای نمنا،    -

 جخفهف جرائم پرداخت گردیا.  %22با دریافت  7321اگ ناگما  دریافت گردیا. مالها، عما رد نال 

 ؛اناوهن و مقررا،جهه  و ارائ  کاه  گزارشا، و اطااعا، درخنانتی باگرنهن باوک مرکزی در رانتای  -

 بر اناس انتاوااردهای لاگ  الاجرا؛ای های مالی دورهجهه  و جاوین صنر، -

 وفعا  اعم اگ نهاماار عماه  مشتریا  و ...؛ای ذیجهه  و ارائ  کاه  گزارشا، و اطااعا، درخنانتی دوره -

 گردا ؛جاوین روش اجرایی جمخناه -

شلللرکت پایا جاار،  اگ ریال مهاهن  744آرین جایر پنیا و وهز ریال اگ  مهاهن  244مباغ   های مالیجلا جلاریخ جأیها صلللنر، -

 جسنی  شا. اگ پهش پرداختهای شرکتکانپهن 

 های شرکت؛جش هل جاسا، کمسهن  معاماا، جهت خریا وهاگممای -

 ؛7347و جاوین بندج  نال  7344بهمی بندج  نال جعایل پهش -

 ؛ 7344دوره  3و ارنال گزارش خریا و فروش فوای 7322ارنال اظهاروام  عما رد نال  -

 ؛گذاریا نرمای های مرجب  بمترل جریا  وقایمگی و انتراجژیک و برداری اگ ممابع مالیبهرهو  یمگی شرکتکمترل جریا  وقا -

 در نال مالی منرد گزارش؛ گذاریوری نرمای های مالی و افزایش بهرهانتفاده بههم  اگ دارایی -

 و مایریت؛ های کاا  شرکترانتایی با انتراجژیهماجخاذ جومهما، مهم و اصنلی در جهت  -

 71مالی اگ جما  دریافت جسلللههاا، با ورخ  های وسلللبی و معای  هر ممبع و دوره جأمهنمزیتو بررنلللی  ممابع بندج جأمهن  -

 درصا؛

 های ایتمالی؛  پایش و کمترل ریسکارگیابی ممان  -

 ها و ان ن ماارک مشتریا  و وگهااری در اسمت خزاو ؛جش هل پروواه ارارداد -

 و راه ارا ؛ ماولاگهری نهستم لهزیمگ مغایر، -

 پروواه ارارداد جسههاا،؛ 237جسنی  بالغ بر  -

 ب  بنرس اورا  بهادار جهرا ؛ ماهاو ارائ  گزارشا،  -

 ها ب  جف هک عماها، در کاال؛ارائ  گزارشا، و ثبت آ  -

 ی ماارک و مستماا، محرماو  مالی؛های داخای لاگ  ب  جهت ایااد اممهت اطااعاجی و یفظ فهزی ناگی کمترلپهاده -

 افزار جامع لهزیمگ و انتقرار آ ؛ناگی ور پهاده -
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 های منرد انتفاده در وایا مالی؛پالایش و اصااح اطااعا، پای  در نهستم -

 دریافت گزارش مقبنل اگ یسابرنا  مستقل؛ -

ههم  اگ انلللتفاده ب  گذاریب  با نلللرمای های مرجانلللتراجژی و برداری اگ ممابع مالیبهرهو  کمترل جریا  وقایمگی شلللرکت -

 ؛در نال مالی منرد گزارش گذاریوری نرمای های مالی و افزایش بهرهدارایی

 

 

 توسعه کس  و کاراهم اقدامات صورت گرفته توسط واحد  -25-2

 های ینگه ممابع اوساوی  اعتباری  اداری و امثالهموام باگوگری و جهه  آیهن 

  وام  و ممشنر آ فعالهت کمهت  ریسک ب  همراه جهه  وظا پهگهری جش هل و 

 جهه  گزارشا، اهمت جما  شاه پنل در شرکت لهزیمگ 

 مایره جهه  گزارشا، جفسهری و فعالهت ههئت 

  ریزی جهت افزایش نرمای جهه  گزارش جنجههی و بروام 

  کارآفرینهای لهزیمگ عضن بنرس با شرکت لهزیمگ ای شرکتجهه  گزارشا، مقایس 

  ارارداد عاماهت 

 )جهه   باگوگری و ج مهل شرح وظایف ناگماوی )غهر مونا 

 ( مستماناگی مایریت فرایما جننع  کس  و کارBPM) 

 ارائ  بروام  یضنر در مماطق آگاد اگ طریق ایااد شعب  یا ومایماگی 

  هم اری با گروه مالی باوک کارآفرین در پروژه اکننهستم مالی 

 پی ک  و دیای 23پال  راه دیرین ابریشم  وفهسهای ایمتروتی وظهر اسبا  والتا  گریناد ارارداد جأمهن مالی با فروشگاههم اری و اوعق

هص پی  جأمهن و جخورغم اوعقاد ارارداد هم اری با دیایکاه  اااما، ابل اگ اجرای عماهاجی پروژه صنر، گرفت  بند و عای

افزاری در شرکت لهزیمگ  شرکت مقابل باو  ارائ  دلهل منج   اگ شروع پروژه زاری و ور بندج  لاگ  و جهه  گیرناخت نخت اف

 و معرفی مشتری امتماع ورگیا.

 .پهگهری جهت رفع ایرادا، باوک مرکزی ج.ا.ا 

 جمایا مانگ فعالهت شرکت لهزیمگ کارآفرین 

 های بمای اعتباری ایرا  و یافظ ناما  ایراوها  و مذاکره جهت دریافت فایلهای مشاوره رجب عقا ارارداد با شرکتAPI  و پرجال

 گهریگزارش
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 ICTاهم اقدامات صورت گرفته توسط واحد  -25-3

  ج مهل فرآیما اوتقال اطااعا، ب  ور  افزار جامع لهزیمگ ماوا 

 اگ نرور ور  افزار جامع ماوا راه اوااگی و پشتهباوی 

 راه اوااگی و پشتهباوی ور  افزار اجنمانهن  اداری پرگار 

 ج مهل فرآیما اوتقال م اجبا، اگ ور  افزار پهننت ب  اجنمانهن  اداری پرگار 

  انتقرار و وو  آوتی ویروس جایاKasperSky برای جما  نهستم ها 

   دریافت گناههمامe وماد برای وبسایت شرکت لهزیمگ 

   دریافت گناههمامISI جهت افزایش اممهت وبسایت 

  ایااد بستر ارجباطی بهن شب   داخای شرکت لهزیمگ و شب   داخای باوک کارآفرین 

  پشتهبا  گهری و یفظ اطااعا، در یک فرآیما مشخص 

 افزاری نرور ارجقا  نختHP منرد انتفاده ب  جهت بهبند عما رد 

 اراری ارجباط اگ طریق نرویس برMPLS با شرکت مشاوره اعتباری ایراوها  جهت بررنی رجب  اعتباری 

  وو  نهستم جایا یفاظت فهزی ی با ااباهت ارنال پهامک 

   ارجقا نهستم دوربهن های مااربست 

 ایااد نهستم ارنال پهامک ب  مشتریا  جهت اطااع رناوی 

 

 

 مين منابع ماليأت .26

مهاهارد  312ب  مباغ  درصا 71  جسههاا، در اال  عقا مشارکت ماوی با ورخ ممابع مالی شلرکت در نال منرد گزارش جأمهنب  ممظنر 

با ایتسللاا ماواه جسللههاا، نللال ابل  جمع کل باهی شللرکت ب  مهاهارد ریال اگ باوک ااتوللاد ونین ک   32444و  کارآفرین ریال اگ باوک

مایا ها  ماادا  جگرفت   مبالغ فن  در نررنها پس اگ پرداخت نند آ طبق جنافقا، صلنر، . باشلامیمهاهارد ریال  32411نلهسلتم باو ی 

 گردد.می

 

 

 هاخذ خدمات مشاور .27

 باریاعت و   بهم هانهستمریزی و بروام   مالهاجیمالی    یقنای  کس  و کارامنر  درای خاما، مشاوره  ال مالی منرد گزارشدر نل

 . انت ها  وهاگهای خند را مرجفع ومندهوهاگ بنده ک  شرکت با عقا ارارداد با متخووهن این ینگه
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   تلباوصول مطا .28

 وصنل ایبر ضروری ااااما، پهگهری و بررنی جاسلا، گبردنلت  وکاای انلتخاا  با شلرکت مبالبا،  وصلنل اهمهت ب  جنج  با

 هایانتراجژی بتناوا جا داده جش هل اعتباری و مالی معاو  و لهزیمگ عماها، معاو  کار  و کس  جننع  معاو  مایرعامل  یضنر با مبالبا،

 .ومایا اجخاذ خند مبالبا، وصنل جهت ممانبی

 

        لاصه عملکرد گذشتهخ .29

 باشا:ذیل میشرح  های معتبر فعالهت ب بر اناس شاخص لهزیمگ کارآفرین نال گذشت  2خااص  عما رد 

 ریال اردمیلی 

 0.11 0.18 0.14 0.16 0.11 رحککش

 445 334 054 303 39414 خالص تسهیلات پرداختی 

 143 122 231 310 19154 درآمد عملیاتی

 (144) (113) (223) (242) (040) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 (15) (14) (11) (24) (04) های منابع انسانیهزینه

 (14) (3) (11) (24) (53) های اداری و عمومیسایر هزینه

 - - - (24) (55) الوصولهزینه مطالبات مشکوك

 (25) (13) (23) (11) (110) های عملیاتیجمع هزینه

 (11) (13) 30 40 323 سود )زیان( عملیاتی

 31 40 41 13 243 های غیرعملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه

 14 23 33 114 511 قبل از کسر مالیات سود )زیان(

 4 (1) (2) (14) (05) مالیات

 14 21 81 151 515 سود )زیان( خالص
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 نخستد مقام ـرش درصد نرخ ليزینگ كارآفرین با بيشترین  14440تا  1343شركتهاي صنعت ليزینگ از سال  "روند سود عملیاتی"در تغييرات 

 را در بين شركتهاي ليزینگ بورسي داراست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 در  ميليارد ریال و 545مبلغ  1344سال ميليارد ریال 0  154مبلغ  1343سال  ؛ طي دو سال گذشته ليزینگ كارآفرینشركت  روند سود خالص 

 حسابرسي شده خود ابراز نموده است. ساليانه در صورت هاي مالي "سود خالص"ميليارد ریال  014مبلغ  1444سال 

 .باشدمي بازده نای در خالص سود دـرش درصد نرخ داراي بيشترین 0 ليزینگ كارآفریندر این مورد در بين شركتهاي صنعت ليزینگ پذیرفته شده در سازمان بورس
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   هاي آتيبرنامه .31

 :باشامیجحقق اهااف شرکت ب  شرح گیر های آیماه برای بروام 

 الف( اهداف کلان

 ارجقاء جایگاه صمعت لهزیمگ و شاخص ومند  بروا لهزیمگ کارآفرین؛ -

 وری نرمای  و ارجقاء نرمای  اوساوی شرکت؛افزایش بهره -

 افزایش مهزا  نرمای ؛ -

 یااکثرناگی رضایت مشتریا ؛ -

 نرعت بالای ارائ  خاما،؛ -

 جننع  ینگه جغرافهایی جحت پنشش؛ -

 شفافهت؛ -

 خاما،.جمنع  -

 

 های استراتژیکبرنامهب( 

 ؛جننع  باگار و محونلا، ب  ممظنر کس  رضایت مشتریا  -

 افزایی و ج مهل گواهره ارگش گروه باوک کارآفرین؛بسترهای ممان  جهت ایااد هم ایااد -

 ؛ICTهای جحنل دیاهتال و ارائ  خاما، بر اناس آخرین ج منلنژی -

 پنلشنیی؛ایااد ناگوکار یسابرنی و مبارگه با  -

 های اوساوی و اجتماعی؛جننع  نرمای  -

 ایااد جمنع در ممابع و موارف؛ -

 های جنگیع  مشتریا  و شرکای کاهای.بهبند و ارجقاء کاوال -

 

 های عملياتيها و برنامهج( اهم پروژه

 اوساوی وهروی گزارشگهری   IT بسترهای  شامل جهرا  بهادار اورا  بنرس باگار در یضنر و ورود ممان  بسترهای ایااد -

 ؛... و

 ومایماگی؛ و شع  ایااد با جایا باگارهای در یضنر -

 جاوین و اجرای طرح جباهغاجی؛ -

 اعتماد ناگماوی  وماد پنرجال و رنمی نایت طرایی ها داده اگ دیاهتال شلامل یفاظت جحنل طرح نلاگیپهاده و طرایی -

 ؛... و( Enamad) ال ترووه ی

 و یاکمهت شرکتی؛جقنیت ینگه وظارجی  -
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جقای داوشللی  ار جحوللها رده و انللتعااد  با وهروهای جقنیت نللرمای  اوسللاوی شللرکت لهزیمگ کارآفرین اگ جما  جذا -

 و جاوین و بروگرناوی وظا  آمنگش؛ های رفاهی کارکما فعالهت

 ؛(باهی) ص نک اورا  اوتشار طریق اگ مالی جأمهن -

 یقنای؛ و یقهقی اشخاص با عاماهت ارارداد اوعقاد -

 نرمای ؛ باگار در یضنر و گذارینرمای  -

 ایمتروتی؛ هایفروشگاه با مالی جأمهن ارارداد اوعقاد و هم اری -

 جایا؛ طرایی و عرض  محونلا، -

 ناگی وظا  ی پارچ  اعتبارنمای؛طرایی و پهاده -

 مبالبا،؛ وصنل بر وظار، و پهگهری -

 مسافری؛ و باری هایکشتی و لمج شماور  لهزیمگ ارائ  خاما، -

 نبک؛ هناپهماهای و بالگرد لهزیمگ ارائ  خاما، -

 هایجشلل ل و هانللاگما  با لنکس نللناری خندروهای و)غهرمسلل نوی(  مسللتغاا، و امااک ینگه در هاوام جفاهم اوعقاد -

 ای؛یرف  و صمفی

 گروه مالی کارآفرین؛ اجرایی در رانتای ایااد اکننهستم هایروش و هاوام آیهن فرآیماها  اصااح و طرایی جاوین  -

 مایریتی با گروه مالی کارآفرین؛ داشبنردهای انتقرار و IMS پهاده ناگی هایهم اری در پروژه -

 ؛21447 ایزو بر مبتمی اطااعا، اممهت انتقرار پروژه -

 .CRMنهستم  انتقرار -

 رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي .31

با جنج  ب  ماههت فعالهت و عماها، شللرکت لهزیمگ کارآفرین )نللهامی عا (  معاووت عماها، لهزیمگ در گا  وخسللت مسللئنلهت 

افت شللمانللایی داهق متقاضللها  دریهای داخای و مقررا، مبارگه با پنلشللنیی را بر عهاه داشللت  و نللپس وام جشلل هل پروواه بر انللاس آیهن

آگمایی و اطااعا، هنیتی  مالی و مانگهای کس  و کار متقاضها  اخذ شاه و منرد رانتی  دریافت جمامی کمماگا  کالاجسلههاا، و جأمهن

ب  ممظنر یوللنل اطمهما  اگ جاوا  فعالهت متقاضللها   باگدیا اگ محل کسلل  و کار جننلل  این  همچمهنگهرد. های اعتباری ارار میبررنللی

 پذیرد. معاووت صنر، می

ههاا، را در شناری ی جسهای اعباقاا  بر فرایما اعبای جسههاا، وظار، داشت  جا بتنا  با اطمهما  بهشتر  پروواهوایا اعتبارنلمای مسلت

 مایره منرد بررنی ارار داد.اعتباری و یا ههئت

های مبارگه با لدنتنرالعم، اعبایی اگ و مسهر جسههاا و کارهاکاه  مقررا، مبمی بر یونل اطمهما  اگ شفافهت کس   اابل ذکر انلت

 گردوا.های داخای جبعهت میوام پنلشنیی  اناوهن و مقررا، نایر وهادهای ااونوی و آیهن
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