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 مقدمه

مد، گساتآ  ددمد  ادیك  را رارد اادده یآند  تكدآلآژ  از  گساتآد  اساتادد  مدن  یظتآدر اقتصادد هادی  امیت  رآیندد یآیرر 

اه اخش تجدر  الكتآریتد  مد  مدل  ر کآد  اسا  ر سا ظ واآر ااآک  مد  رتک تد ااد  اسا و تكدآلآژ   FinTech اه یدم

اید اد ارائه ددمدت  که در گذااته تداد تآسا  ، امآرز  تآایساته  مداید ر اساتدر  ی ااد هدان  یدپذنآ صادت  ادیكدار  ت دن   

 .حآز  رتدلت  دآد را گستآش دمدد ،مد امكدن پذنآ اآدمآاهته حضآر  اه ادید

تآاییددسدز   مد  یآیررایه مدرن )میدیدد یآم ارزار( اآا   مدن  اس  که از تكدآلآژ امآرز  »رتک تد« ند اسم مآت   اد اآک 

 ر  مدل   تآ، اه یظآ م  رساااد رتک تد ند ادزار هدند ادااااد کهکددو در ند مااآم گساااتآد ارائه ددمد  مدل  اساااتادد  م 

سااددتدرمد  مدل  ساادت  از  آنا رآاندد مد  تكدآلآژ  مجآر هدند   اآا   هدنگزند  ر اساا   کآد   ادغدم  مم  اد  را  تكدآلآژ 

 .ادادم 

 های اخیرسالرشد فین تک طی  

ا  در تتداد  از صاددن  ااد  اسا  که اادم  گآدااگآ ، ساد  ادتآ تآساته رددرر  ا اتد  مآهظ تیتتآ قدا  ماحظه ۱۰    

 .اداد ر صدت  مد یتز از انک قدتد  مستثد  ی آد  اس تجدر  ر رسدیه م 

 آر  کاه اکثآ رآیندادماد  اادیكادار  از  آنا ایاد ااه  ماد در متادن پتااااگادمادن در پاذنآش ردادرر  ا اتاد  اآد ااه تار  اادیاد

ماد   ماد دادماد  دآد را از  آنا کادیاد گتآدو تار  اآ انک، امآرز  اادیادپااااتت ادی  ردادرر  ا اتاد  ر ارت اد اد  صاااآر  م 

ر ساآمدنه گذار  در رتک تد د ۲۰۲۱مد  یمدر     گزاراا  اتام کآد که در ساد  راسادن  داد   .کدددالكتآریتك  ارائه م 

 متلتدرد دالر رستد  اس و ۲5مقتدس هادی  اه حدرد  

 : ها را به دو گروه تقسیم نمودتوان آنهای فین تک می  براساس تجزیه و تحلیل خدمات شرکت

 مد  رتک تد ارائه دمدد  ددمد  مكی  اد ددمد  ادید اآک  •

 مد اآد  اس ادیدمد  رتک تد ارائه دمدد  ددمدت  که در گذاته تج  پآاش  اآک  •

 :های بانکیتک بر فعالیت  تاثیر فین

تآسته رتک تد تدثتآ چایگتآ  اآ رتدلت  ادید مد دااته اس  اطآرنكه استدر  از مجصآال  ادید مد ا اتد  مجآر مستدد  

تجلت  مدرن    از سآ  دنگآ،ررش مد  تجزنه ر  .تآان از سآ  سدنآ تدمتک کدددگدن ددمد  مدل  دآندار  اآیدر ادداآنک م 

   رددرر  ا اتد  اهدز  رآد  کآدن ددمد  مدل  را اه صآر  دنجتتدل  داد  اس وداد  ر  

سدز     استدیدارد  دایش مجآر ر اآاحت  قدا   کیتآ  ددمد    زمتده  در  تآان  م    ارزانش تادند ادلقآ  اآا  صدت  ادیكدار  را

  اه   تد  رتک مد   اآک   اد   مآق   اه  میكدر   امد(  ماتآ   اتت در  ددمد    اتت در ،)پآداد  مد،پس ایداز، حسدب    اددسدن  ییآد

 .کدد  م  کید هدند مد   رآص  دلا در  مد  ادید
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  (توسنتوسعه سامانه های نرم افزاری نگین)  شرکت

اد مدف انجدد استآ  مستق  ر اآم  ها   آاح  ر تآلتد   ۱۳۷۸در سد    (تآسک) تآسته سدمدیه مد  یآم ارزار  یگتک اآک 

مد  مختلف رددرر  ا اتد  کاااآر مدیدد ادیكدار  ر درل  الكتآریتد، تدسااتس ر تد  مد  یآنک در تآصااهمجصااآال  ر رامكدر

یكدار  کاآر ر ه ارائه ددمد  متدآع رددرر  ا اتد  در صدت  اداتج  تدآان کتش رِنآ ر پس از ین اد یدم تآسک   ۱۳۸۷سد  

 .مد  درلت  پآدادته اس ارگدن

 تاریخچه

اه صاآر    ۲۲/۰۳/۱۳۸۷در تدرنخ  ۱۰۱۰۳6۳۷۸۰9اه ااددساه مل     (ساادم  تدم)ااآک  تآساته سادمدیه مد  یآم ارزار  یگتک  

در ادار  ث   ااآکتاد ر مدلكت  صادتت  تاآان    ۲۲/۰۳/۱۳۸۷مآرخ   ۳۲۳4۱۷ااآک  ساادم  ددت تدساتس ااد ر    اایدر  

اه ااآک    ۲۰/۰۷/۱۳9۸اه مآهظ صاآرتجلساه مجی  تیآم  رآا التدد  مآرخ    ۲9/۰۸/۱۳9۸اه ث   رساتد  اسا  و در تدرنخ  

ت  تآساک در گآر   اادزار ار  ااآک  رآااآرس پذنآرته ر اد ییدد متدمدر  ۰5/۰9/۱۳99ساادم  تدم ت دن  اادو ااآک  در تدرنخ  

  ۲6/۱۱/۱۳99در تدرنخ   ۱۱۸۰4ر ایدر  ث    ۷۲۲۰راندیه ر رتدلتتاد  رااسته اه ین ر زنآگآر  مادرر  ر تاته یآم ارزار ر اد کد  

مآرد متدمله قآار گآرته اسا و در حد    ۲4/۰6/۱4۰۰در سادزمدن اآرس ر ارراا ااددار ث   ر ساادم ین اآا  ارلتک ادر در تدرنخ  

هزر ااآک  مد  رآت  ااآک  ساآمدنه گذاران رددرر  تد   (ساادم  تدم)حدضاآ، ااآک  تآساته سادمدیه مد  یآم ارزار  یگتک  

 م  ادادو   )سادم  ددت(اس  ر اآک  یادن  گآر ، اآک  سآمدنه گذاران رددرر  تد رستد   )سادم  ددت(رستد  

ر اکثآ ادید مد  دصآص  ر اآد  ادید مد  درلت  ر استدر  از مؤسسد  مدل  ر اتت در  کاآر در   ااآک  تآسک دالمجصاآ

 ، ال، ماتآندن انک مجصآ  ارزار   ارزار  ر سخ   مد  یآم مد ر متیدر   حد  استادد  اس و اه تل  اكدرگتآ  یدآنک تكدآلآژ 

 .ییدندد نک را اه ماتآندن دآد ارائه م انک ر یراددمد  ییادادد ر ایآاع  مد  نكپدرچه در سطح کاآر م  دارا  ستستم
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 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین سهامداران نماد

 

 درصد  ترکیب سهامداران 

 ۷/۱9 تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان

 ۱/۲4 سرمایه گذاری فناوری تک وستا

 ۱۷ رسام فناوری پایا 

BFM ۸/۱۰ صندوق بازارگردانی سهم آشنا یکم 

 4/6 آکام فناوری پردیس 

 ۸۳/۱ صندوق سرمایه گذاری ثبات وستا

 ۲9/۱ تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا 

 ۲6/۱ شرکت رامان فناوری آبادیس 

 ۱9 سایر 
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 ز:شرکت عبارت است ا موضوع فعالیت اصلی

 ایجدم رتدلتتاد  اتآمدستآن یآنک اقتصدد  

 ارزار  ارزار ر یآم تآلتد ر ارائه ستستیاد  هدم  در زمتده سخ  •

 ارزار ر ارت د د   ارزار، یآم مادرر  در زمتده سخ  •

  ، ارت د د  ر راندیه اتددآند، رآرش، صددرا  ر راردا  کلته ددمد  ر تجاتزا  ردآرر  ا  •

  ، ارت د د  ر راندیه ا اتدایجدم رتدلتتاد  پاتت دی  ر یظدر  اآ تجاتزا  ر امآر مآت   اد ردآرر   •

 ا   مد  راندیه مد ر مادرر  در امآر ا كه  ظ، رامدیداز  ر اهدر  مآکز داد  آاح ، یص •

 

 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگینترکیب و اعضای هیئت مدیره 

 سمت عضو اعضا 

 تداتآگآان رددرر  رآدا  انآایتدن مدنآتدم  ر تضآ متد  مدنآ   ستد ررح اله رد ی  اردکدی  

 سآمدنه گذار  رددرر  تد رستد  متد  مدنآ  رئتس  ررح اله لاآااتدن 

 پتاتدز پآدازش پدرس یدئظ رئتس متد  مدنآ   امتد تآاا  

 رسدم رددرر  پدند  تضآ متد  مدنآ   ت دالجیتد مدصآر  

 اآک  تآسته ددمد  اقتصدد یرمدن تضآ متد  مدنآ   حكتی یدصآ

 اآک  ردان ستستم تضآ تل  ال د  متد  مدنآ   تل  اک آ یدمدار  دلت  یادد 

 رددرر  تد رستد یرمدن تضآ تل  ال د  متد  مدنآ   مجتد یرزرمدد

 

 آک  ت در  اس  از:ا  موضوع فعالیت فرعی

  تآضاه ااد  الگذار  از هیله ساآمدنه گذار  در ااآکتاد  اآرسا  ر غتآاآرسا  ر سادنآ مجصاآ ایجدم مآگآیه ساآمدنه •

 در ادزار پآ  ر سآمدنه داد  ر ددرج کاآر 

 ایتادر ارراا تأمتک مدل  ر ق آل  سی  در ییاد   •

ادتدن ر  گذار  ر پااتت دی  مدل  ر رد  ر تلی  مساتقتم در رتدلتتاد  تلی  ر تجقتقدت  ااآکتاد  دایش ساآمدنه •

 مد  مآت   اد رتدلت  اآک   اآکتاد  یآپد ر اند 

   ر اتت درا  از ادید مد ر مؤسسد  مدل  ر اتت در  اادذ رام ر تسات •

 ایتقدد قآارداد اد ااخدت حقتق  ر حقآق  ر اآک  در ییدناگدماد  دادل  ر ددره  •
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 محصوالت 

 BENCO COREBANKINGبانکداری متمرکز بنکو   -1

کدددو مآضاآت  که تجآاه ین اد  ا  اه یدم ادیكدار  یآنک را تجآاه م مد پدند الیلل  چدد سادل  اسا  که ادیددر تآصاه اتک

پذنآ ااااد  اسااا و مد  پتااااآرته از هیله رددرر  ا اتد ، اآا  ایجدم کدرمد  گآیدگآن ادیك  امكدناساااتادد  از رددرر 

اااآد، پتآید متدن انک رددرر  ر ادیكدار  نك   ارت د د  اد امآر مختلف مطآح م که اجث پتآید رددرر  ا اتد  ر  مدگدم 

کددو ادرن ااد اساتادد  از دساتدرردمد  رددرر  ا اتد  ر تآنک یكدت  اسا  که اه همک دطآر م تآنک ر ادنا از ملیآس

ر تجدر  در هادن امآرز که ساآت  ر   میتدن  را اآا  پتاا آد رآانددمد  مدل مد  ا ح ارت د د  در صادت  ادیكدار  را 

مد  ادیكدار   تآان اه ساااتساااتممد م ح گذاردو از هیله انک را زید در ادتتدر مد م رقدا  رزاندد  در ین حآف ار  را م 

تدآان اساتآ ر زنآسادد  ارائه سادنآ مد  ادتآ گساتآش رآارای  ندرته ر اهااادر  کآد که در ساد  (Core Banking) متیآکز

 .مد  یآنک مطآح اد  اس دد

رامكدر متیآکز ادكآ ند یآم ارزار رآایگتک اه ارائه زنآ سادد  ارلته ها  مدنآن  ساآرنس مد  مآرد ااآک  تآساک اد تآضاه 

یتدز در حآز  مااتآندن   حسادادار    ر مدنآن  ساپآد  ر ارائه ددمد  یآنک ادیكدار  ر امكدن مادهآ  از ساتساتم نآیتكس 

 را در ادتتدر ادید مد قآارم  دمدواه ستتم تج  رب  

 omni_ channelدرگاه های ارائه ارائه خدمات بانکی  -2

قدالت  رآادآای  رآاندد تآسا  مااتآ  از  آنا درگد  مد  ارائه ددمد  م تد  اآ اندتآی    مآادن   دآدپآداز ر کتآساد  

 که اآا  ماتآندن ادیكاد استدر اد ساآل  در دستآس م  ادادد و

 ک یا نئو بانک توسنریزوم بان -3

یآت  ادیكدار  دنجتتدل  ادرن ااات ه رتزنك  ادرن مآاهته حضااآر  ر ارت دط رق  از  آنا مآادن  ر اندتآی  متسااآ م   

 اداد و

 کسب و کار هوشمند بانکی -4

سادمدیه مآاایدد پآساش ر سادمدیه پدساخ یرتدد که در مجصاآال  ادكآ قآارداد  ااد  اسا  اساتآ الزم ها  حا  میدمدگ   

 اسید  ر  را رآامم ییآد  اس  که اه تآسته کسظ ر کدرمد دنجتتد  م  ایجدمدو  اد

 کیدولت الکترون -5

 سدمدیه کدرتدا  الكتآریتك )پآاه( -الف
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 سآنتچ تجیت  ر تاكتد رهآ   -ب

 کدر  ااآرید   -ج

 GSB  گذرگد  مل  ت دد  ا اتد  درل   -د

 خدمات  

 مادرر  ستستیاد  ادیك  -1

 مآکز داد رام آ  تیلتد   -2

 ددمد  تدارم کسظ ر کدر -3

 ستستم مدیتتآرندگ سآررمد ر سآرنساد  اآک  تآسک  -4

 یمآزش تخصص  -5

 ددمد  زنآ سددت  

 مآکز داد    -1

 ددمد  سخ  ارزار -2

 ASPسآرنس   -3

 VSATسآرنس   -4

 Service Deskسآرنس متز ددم   -5

 مشتریان

سادمدن   صادت  ر متدن   گآدااگآ    مساكک   اقتصادد یآنک      تتدرن   تجدر   تآساته صاددرا    پسا    یندد      ادیكاد  ساتدد

 مل    پدسدرگدد   سآمدنه  پدرستدن   ماآ انآان   ااآ  ررد    حكی    انآان ر ریزرئا   ددررمتدیه ر ادید د 

 رقبا

 خدمات انفورماتیک -1

ایداز  سااتسااتم هدم  نجدد ر را مدظآر اتدآان ادزر  اهآان  ادید مآکز  اهاه ۱۳۷۲آک  ددمد  ایاآرمدتتد در سااد   ااا

الكتآریتك ،   ادیكدار  مد ٔ  مد  مآهآد ااآک     در دمه گذااته در زمتدهزنآسادد  .اتآمدساتآن ادیك  کااآر تأساتس ااد

، رام آ   VSAT ، اااا كاه مخاداآات  ادتصااادصااا (MainFrame)ردادرر  ا اتاد  ر ارت اد اد ، مآاکز کادمپتآتآماد  ازر  
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مد   تااكت  ر تآساته ندرته اسا و انک ااآک  نك  از ااآک  Online/ Realtime چددساكآن  اد قدالت مد  ازر  ر  ساتساتم

یاآ یتآر  متخصا  در انک   ۱۲۰۰مد  ادیك  اسا و در حد  حدضاآ اتش از ح پآیاآه ر دسا  راسا  ادید مآکز  در ارائه را 

 .اآک  مایآ  رتدلت  مستدد

مد  مل ، صااددرا ، سااپه، تآسااته  اآید، امد در حآز  ادیكدار  متیآکز ادیدااآ  م  مد از ددمد  انک اااآک تقآن دً تیدم ادید

صاددرا ، یندد ، مآساساه اتت در  یآر، کدریرآنک ر ادید مآکز  جواوا اد انک ااآک  قآارداد داریدو در حد  حدضاآ انک ااآک  اد  

 .ه دمدر تآلتد انآان ادید قصد دارد سدمدیه صد درصد انآای  ارائ ABIS دآندار 

مد  زنآساددت  حدکیتت  )یظتآ ااتدب، اادپآد، سپدم، یرند، چكدرد، پتآید، اادب، یادب(  مجصاآال  کلتد  انک ااآک  سادمدیه

 .ر سدمدیه نكپدرچه ادیك  اس 

ررز  رآادنس ال آز، رآادنس گسااتآ کتش،  مد  ددمد  ایاآرمدتتد کتش، داد اااآک  ددمد  ایاآرمدتتد اه میآا  اااآک 

 .رمدتتد یآنک کتش ر اآک  میآا  ینسدن زنآ یظآ ملدندگ اآک  مل  ایاآرمدتتد مستددددمد  ایاآ

 فناپ -2

ااآکت  اسا و مآ  ۲۰ا   یند، امد دآد ملدندگ مجیآتهمد  پدسادرگدد اه اایدر م ااآک  ردد  اگآچه زنآمجیآته گآر  ااآک 

 .مد در حآز  ددت مایآ  رتدلت  مستددند از اآک 

مد  کآچد یظتآ گآدااگآ  مد  ادیك  پدسادرگدد ر اآد  ادیدسادمدیه  -مد  ادیك ح مد  مدل  )ااآک  داتتک( حآز  را ح را 

 (اآرس)زمتک(، اآک  داتكس ر انآان

ارت د د  ر رآتدد/ یآتدد/   /NFC مد  تكدآلآژند پآداد  )مدیددح پآداد ( را پآداد  ر تجدر  الكتآریتك  )ااآک  ردد 

مد )رآیدم/ یرید/ ااددساد/ سادنآ ااآک /پآنش(زنآسادد  )رآپدم/ کدران/ اه/  ادران تلكدم/ ردد  تلكدم /دتددمد  ارزش ارزرد / یرید

 پژراد/ یرریتد/ یپسدن/ رآارک/ یدریتس(

ح   متخصا ، را  یاآ یتآر  ۲۰۰تآنک ااآک  انک مجیآته ر رقتظ در صادت  ادیكدار  متیآکز اد اتش از ااآک  داتتک مام

مد  کآچد ر متآسا  ارائه داد  اسا و ادید پدسادرگدد، ادید تآساته تتدرن، ادید گآدااگآ  ر ادید  ادیكدار  متیآکز اآا  ادید

 .رریدالجسده رسدل  از هیله ماتآندن انک اآک  اه ایدر م قآض
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 های کاربردی کاسپینشرکت تأمین خدمات سیستم -3

مآثآتآ یظدم ادیك  ر مدل  کاااآر اد اسااتدیداردمد  ادیكدار  یآنک هادی ، انک اااآک  در سااد     مدظآر ایط دا مآ چه ااتآ راه

رردو تداد  پآداز  ادید پدرساتدن( اه اایدر م مد  تضاآ گآر  ملدندگ )داد تأساتس ااد ر در حد  حدضاآ نك  از ااآک  ۱۳۸۲

 .ماتآ  انک اآک  ادید پدرستدن اس 

 انفورماتیکشرکت پدیسار  -4

 .دمدد  سدمدیه ادیكدار  متیآکز اس  که رق  در ند ادید )کادررز ( استقآار ندرته اس انک اآک  یتز ارائه 

ایاآرمدتتد، مدنآن  ر تلآم ستستم ر اد   ٔ  تأستس اد ر رتدلت  دآد را درزمتده ۱۳۷5اآک  پدنسدر ایاآرمدتتد در سد  

مد  ادیكدار  الكتآریتك   رر  ا اتد ، ارائه ر گستآش مجصآال  ر سآرنسمد  مل  ردد سدز  پآرژ مدف  آاح  ر پتدد 

کدرگتآ  اصآل  رددرر  ا اتد  در راستد  تآسته صدت  ادیكدار  ر پآداد  الكتآریتك  میآار  اتدر اآک   یغدز کآدو اه

 .پدنسدر ایاآرمدتتد اآد  اس 

 بهسازان ملت -5

 ارزارمد  سادرش ماتآ یآم آاح  ر تآلتد، یمآزش ر پاتت دی   •

 Main Frame مد رام آ  ر یگادار  راندیه •

 ارزارمد  هدی   ستستم ر اازارمد ارائه ر پاتت دی  یآم •

مد  مآاآط اه استادد  از اازار ر تجاتزا  هدند در حآز  رددرر  ا اتد  ر استادد  ااتده از تجاتزا  ر ارائه  آح  •

ااسدزان مل : ادید مل ، سدزمدن حج ر زندر ، رزار  ادزرگدی ، اآک  مل   امكدید  مآهآدو ماتآندن تید  اآک  

 .مد  یات  انآان، دایاگد  تاآان، اتیه انآان، اآک  مخداآا  انآان ر دایاگد  یزاد اسام پخش ر پدالنش رآاررد 

   ت د د  ر میچدتک اا كهتد  ر ارامد  رددرر  ا     تآلتد ر ارائه یتدزمدد  در حد  حدضاآ ااآکتاد  مختلا  در تآصاه

مد ر   مد  مختلا  قدا  اآرسا  مساتددل لتكک اه مدظآر سااآل  اآرسا   کددد که در گآر   پآداد  الكتآریتد کااآر رتدلت  م 

ییدندد،    دم  م    رددرر  را پآاااش  مد  ادیك  در زمتده  مدن  که اخش تیدمد  از یتدزمدد  تیآکز اآ ین دسااته اااآک 

  یظتآ الد  ادیكدار  متیآکز ر سااآئتچ مجدرد اااد  اساا و ادنا  اساا  که در ادزار ساادنآ مجصااآم  الگآ  اآرساا  اه حآز 

کدیدلاد  ادیكدار  مجدز ، ااآکتاد  دنگآ  یتز رهآد دارید که اه دلت  میپآاادی  اد ااآکتاد  مآرد اآرسا  انک مساتدد، اه 

 ییاد پآدادته یاد  اس و 
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ارزارمد  تآساک ااآ     ادید مد از امكدید  یآم  راساطه تداد مااتآندن یادن  که اهمیدیگآیه که در ییآدار رآا ماادمد  متااآد ت

 ورستد  اس  ۱4۰۰متلتآن ماتآ  در پدندن اادر   ۸5اه   ۱۳95متلتآن ماتآ  در پدندن اادر  45اآید، از   م 

 

 

ااادر  کآدو اه رغم رهآد تتدد رق د، اادند  تآان اه ااآک  ددمد  ایاآرمدتتد، انآان ارقدم ر ااسادزان م  تآساک از رق د  اصال 

 .اتآان از اآک  ددمد  ایاآرمدتتد اه تدآان مایتآنک رقتظ اآک  تآسک یدم اآد

 ۱4مد  صادت  ادیك ،  درصاد از تآاکدش ۱۲ادید کااآر ر مدنآن    ۳۲ادید از مجیآع   ۱9اد ارائه ددم  اه  تآساک اد انک رهآد

 .مد  دآد هدنگد  مطلآا  در انک حآز  دارداز  آنا رامكدر ATMدرصد از سام ادزار،   ۳۱درصد از سام ادزار کدر  ر  

 های مقابله با ریسک و سنجش میزان اثربخشی راهبردها ریسکها و برنامه

سااتدسااتاد  پآل  در کاااآر ر اه  آر کل  یآساادید  یآخ ااآ  که در یتتجه اتخده  :ریسکک نوسکانات نرب بهره -1

دمد، اآ تیلكآد ر سآدیرر  اآکتاد تأثتآگذار دآامد اآدو    دساتآرالتیلاد  ادید مآکز  اه ا كه ادیك  کاآر رخ م 

  مآهظ ارزانش ااداادو ارزانش مآت   اد یتدز اه ادذ تساات    مدل  م انك  از مددا  در دساتآس ااآکتاد، تساات

مد  مدل  ااد  ر متتدق دً اآ ساآمدنه در گآدش ر ساآد  ر در یتتجه ارزانش مزنده رنساد یداا  از یآسادید  یآخ ااآ 

 قدا  تقستم تدثتآگذار دآامد اآد

رنساد یآخ تآرم اه متد  ارزانش ساطح تیآم  قتیتادسا  که انک پدند  مآ ررز در کااآر قدا   : ریسکک نرب تورم -2

ارزانش قتیتاد ر اه ت   ین کدمش سااطح دریمدمد  پآسااد  در لیس اساا  ر اد تآهه اه یآخ تآرم ادا  در کاااآر ر  

 .مقدا  سدنآ ارزمد  دیتد، مادهآ  یتآرمد  یخ ه در انک درران ارزانش ندرته اس 

ا  ند کدمش   ادتث ضآر سآمدنه   دمد، احتید  تیتتآات  که در قدر  سآددم  ند اآک  رخ م  :  تجاری ریسک  -3

دآامد اادو رنساد تجدر  را در یدتآای  ند ااآک  در پدندار  صاجده رقدا ، ند در حا   گذار   یه ساآمدنهالادزد  ساد

تآان تتآنف ییآدو در چدتک حدلت ، متزان ساآد   مد  ند الددمد ، م   یآخ رااد ر ند ث د  متزان ساآددم  در کآتد 

 وگذارد  دمطلآا  م ه یثدر یالینداد ر انک کدر اآ ادزدم  ر تیتتآ پذنآ  ادزدم  سد  تقستی  اآک  کدمش م 
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ت در  اسا  از ررتدرمد  پتااتک ااآک  ر تجآاه اساتادد  کدددگدن ر مآت طتک اد ااآک  در    :اعتباری ریسکک  -4

دررماد  گذااته میكدر و مساتآ ااآک  اآا  کدتآ  انک رنساد یتز در    سادلتدن گذااته انجدد ارت د   مآثآ اد  

د  اسا  که در یادن  مدجآ اه انجدد اتت در  مددساظ اآا   ت  اد کتات  اآالااآکد  تجدر  ر میچدتک ارائه مجصاآ

 .اآک  اد  اس 
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 نمودار بهای تمام شده
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 صورت سود وزیان 

 

 

 مفروضات

 و  ادس  یمد  اس   هدند مداد  ندق   اه سد     از تقستم سد   ی دمد  پاتت دیآخ راد د •

 درصد در یظآ گآرته اد  اس و۳۲یآخ    ۱4۰۲ر  ۱4۰۱مد   اآا  سد    •

 درصد دریظآ گآرته اد  اس و  ۱6ر  ۱۲اه تآتتظ    ۱4۰۲ر    ۱4۰۱رزار یتز اآا  سد   یآخ رآرش یآم ا •

 در یظآ گآرته ادو  %۲5  تیزدیآخ دس  ۱4۰۲درصد ر اآا  سد     ۳5یآخ    ،  ۱4۰۱یآخ راد دستیزد اآا  سد    •

یاآ در یظآ    9۰۰تتداد  ،  ۱4۰۲ر اآا  ساد ۱4۰۱  ساد   اآ اآای  ۸5۳  تدادتتداد پآساد  تیلتدت  ر غتآ تیلتدت  ااآک  اه ت •

 گآرته اد  اس و

 مزار رند  در یظآ گآرته اد  اس و  ۳۱۰م لغ  ،۱4۰۲ر اآا  سد   مزار رند   ۲۷۰،  ۱4۰۱یآخ دالر اآا  سد    •

دوره منتهي به    صورت سود وزیان 


  دریمدمد  تیلتدت  

  اادى تیدم اد  دریمدمد  تیلتدت  
  سآد )زندن( یدددل  

  مدى رآرش، ادارى ر تیآمى مزنده
مد )مزنده  مزنده کدمش ارزش درندرتد 

 استثددن ( 
 

  سدنآ دریمدمد 
  مد سدنآ مزنده

  سآد )زندن( تیلتدت  
  مدى مدلى مزنده

  -مد  غتآتیلتدت سدنآ دریمدمد ر مزنده

 مد گذار دریمد سآمدنه
 

اقام   -مد  غتآتیلتدت سدنآ دریمدمد ر مزنده

 متاآقه 
 

حد  تدارم ق   از سآد )زندن( تیلتد  در 

 مدلتد  
 

  هزینه مالیات بر درآمد:
  سآد )زندن( ددل  تیلتد  در حد  تدارم 
  سآد )زندن( ددل  تیلتد  متآقف اد  

  سآد )زندن( ددل  
  سود )زیان( پایه هر سهم 

  سآمدنه 
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 اد  اس و  درصد در یظآ گآرته  ۳۰،  ۱4۰۲درصد ر اآا  سد 4۰،  ۱4۰۱  سد   یآخ تآرم اآا •

 

 

باشکد و  یم  مهراقتصکادگذاری کارگزاری یهسکرمانظر کارشکناسکان    صکرفاً  شکدهارائهلب مسکئولیت: تحلیل سک  ❖

 شود.ینمشده محسوب یلتحلگونه توصیه به خرید، فروش، نگهداری سهام شرکت  یچه

17آدرس: تهران خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم، پالک             

 www.meibours.irآدرس الکترونیکی:            

  تلفن:             

۱4۰۱/ ۳۱/۰۳  مدتا  اه درر  اآح  
  حداته سآد یدددل  

  سآد تیلتدت حداته 
  حداته سآد ددل 


