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دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و  7در اجرای مفاد ماده 

، 27/06/1389، 06/04/1388هااااو مور  و اصاااااال  ااا  03/05/1386)مصاااااوخ مور  اوراق بهاااادار 

برای هیااامت مااادیره ساااااااازماااان بورس و اوراق بهاااادار   06/08/1397و  14/09/1396، 28/04/1396

ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفت  شااااده باشااااد، هایی ک  سااااها   نشاااارکت

بر پای  سااواب ، مدار   30/09/1401 ره فعالیت و وضااع عمومی شاارکت تا تاری وساای   ازارد دربابدین 

 و اطالعات موجود تهی  و ب  شرح ذیل تقدیم می اردد.

)مصاااااوخ مور  ازارد تفسااااادری مادیریات ابدر م ااب  باا ضاااااوابف تهیا  ازارد تفسااااادری مادیریات 

و راهنمای هیمت مدیره ساااااازمان بورس و اوراق بهادار   06/08/1397و اصاااااال ی  مور   04/10/1396

ب  تایدد ه ات مدیره  08/12/1401بکارادری ضاااااوابف تهی  ازارد تفسااااادری مدیریت تهی  و در تاری  

 شرکت رسیده است.

 

 نام عضو هیأت مدیره 
 امضا  سمت  نام نماینده  و مدیر عامل

 شرکت تدبدراران فن  وری
اطالعات تجارت ایرانیان )سهامی 

 باص 
 مدیرهه ات رئیس   سیامک جعفری قای  

 

 

نایب رئیس ه ات   بهزاد صفری قای   بانک تجارت )سهامی عا  
 مدیره

 

 

 شرکت سرمای  اذاری ایرانیان 
 )سهامی باص 

 قای ع ی کشوری  
 شاد

 مدیرهه ات عضو  

 

 

شرکت توسع  ارتباطات 
الکترونیک تجارت 

 ایرانیان)سهامی باص 
 مدیرهه ات عضو   مهرمحمد  رتا قای  

 

 

شرکت سرمای  اذاری 
 بوارزمی)سهامی عا  

 مدیرهه ات عضو    مید رضا نایدنی قای  

 

 

ارج ب -مدیر عامل  ع درضا موسوی قای   
 مدیرهه ات از 
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 مقدمه

های همراه  ن م الع  شود. این های مالی و یادداشتازارد تفسدری مدیریت باید همراه با صورت
باشد. میا رویدادهای  تی یا عم کرد مالی  تی شرکت در ارتباط نگری است ک  بازارد شامل جمالت  ینده

و اص ال ات « ا تماًال»، «بواست »، «تمایل»، «انتظار»، «بر ورد»، «باور»، «بینیپدش»ک ماتی نظدر 
 نگر است.مشابهی ک  ب  شرکت مربوط است بیانگر جمالت  ینده

های جاری از رویدادها و عم کرد مالی  تی بینی، باورها یا پدشدهنده انتظاراتنگر نشانجمالت  ینده
ها و مفروضات غدر ق عی قرار دارند. بنابراین نتایج ها، عد  ق عیت. این جمالت در معرض ریسکاست

 واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

 کسب و کار یتماه -1

 شرکت و صنعت یتماه -1-1
ارائ   ی،ا یان استرده را یو اداره شبک  ها یجاداساسنام ، ا 2شرکت طب  ماده  اص ی یتموضوع فعال

مرتبف از جم    هایدز و مکان هایساااااتمبدمات پردابت و ارائ  بدمات مربوط با اساااااتفاده از انواع سااااا
بدمات  ائ   و ار POSفرود ) یان    و پاATMبودپرداز ) یدساااتگاهها یبانیو فرود، اجاره و پشااات یدبر 

بانک یو پول رسااااااان یاذار پول مالب   ناظر برمن ب یو اعتبار  یها و موساااااسااااااات  ارائ     بر مقررات 
ب  موجب مجوز  یرانا یاساااااالم یجمهور  یدهنداان بدمات پردابت اعال  شاااااده توساااااف بانک مرک  

 .باشدیم یشصادره توسف سازمان من ق   زاد ک 12/08/1382مور  13437شماره  یتفعال

 شرکت:   یمحور  فعالیتهای

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ارائ  انواع بدمات پردابت 
 نوین

ارائ  بدمات پردابت از 
 طری  موبایل

ارائ  بدمات تعمدر و 
فرودنگهداری پایان  های  ارائ  بدمات پردابت از طری   

  کد دستوری

بازاریابی، نصب و پشتیبانی 
فروشگاهیپایان  های   

ارائ  بدمات پردابت از طری  
 درااه اینترنتی
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و در  نمودع  سبد محصوالت و بدمات بود اقدا  ب  توس یشک یرانا یشرکت کارت اعتبار  1393سال از 
محصوالت و ارائ   یدشرکت موف  ب  تول ینهمکاران ا وقف یبر دانش و  تالد ب ی راستا و  با تک ینا

 شده است: یلبدمات ذ

محصول  نماد
 مصارف قابل ارائ 

 

 کارتخوان
 فروشگاهی

(POS  

 بانکی سیستم ب  ،ایشبک  یا ت فنی ارتباط طری  از ک  است دستگاهی
 فراهم را بریداربانکی  از  ساخ برید، مب غ بودکار انتقال امکان

 دارای پردابت، امکان بر عالوه فرود پایان  هایدستگاه. سازدمی
 صورتحساخ و دریافت موجودی، اعال  جم   از مخت فی عم کردهای

 بانکی کوچک شعب  مزایای از را  ن صا بان ک  است روزان  ازارد
 .کندمی بربوردار

 

 اینترنتی درااه
(IPG  

 وخ برای مالی تراکنش ایجاد جهت است ابزاری اینترنتی پردابت درااه
 تا الکترونیکی، تجارت پایگاه های سایر و اینترنتی هایفروشگاه سایتها،

 پردابت شبک  در وجوه جاییجاب  امکان مناسب بستر فراهم سازی با
 .پذیرد صورت سادای ب  الکترونیکی

#788* 
 موبای ی درااه
(USSD  

USSD یا Unstructured Supplementary Service Data ارسال رود یک 
 معنای ب  و باشدمی GSM شبک  همان یا همراه ت فن شبک  در پدا 

بدماتی  توانمی ها ن با استفاده از ک  است *. . .  # مثل هاییشماره
 پردابت  تی و قبوض پردابت شارژ، برید موجودی، اعال  مانند:
 کیش ایران شرکت موبای ی درااه. دریافت نمود را بدربواهان  هایکمک

 .است فعالیت  ال در* 788# کد با

 

 کارتخوان
 موبای ی

(MPOS  

 استفاده با ک  است موبای ی فرود پایان  ،"پاتهم" یا موبای ی کارتخوان
 طری  از شتابی هایکارت بواندن قاب یت با کارتخوان دستگاه یک از

 را جذاخ و جدید امکان این همراه، ت فن سیمبی ارتباط هایتکنولوژی
 با صرفا را بود هوشمند ت فن را تی ب  ک  سازدمی فراهم کاربران برای

 کارت پذیرد دستگاه یک ب  تبدیل جانبی، افزارسخت یک از استفاده
 فرود پایان  یک ب  تبدیل را همراه ت فن را تی ب  سامان  این. نمایند
 .کندمی سیار

 

 صندوق
 فروشگاهی

(HyperPut  

 افزارنر  بودن دارا نیازمند فرود بدمات انجا  برای فروشگاه هر
 "هایپرپات". است فروشگاهی صندوق افزار سخت و فرود  سابداری

 شعب  تک هایفروشگاه برای یکپارچ  صورت ب  را مهم این اردید موف 
 . ورد فراهم زنجدره ای و
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محصول  نماد
 مصارف قابل ارائ 

 

 برید  سان

 اف ودن در مهم اامى تجارت بانک همکاری با برید  سان پروژه اجرای
. شود مى محسوخ بانک بدمات سبد ب  نو وران  و فراادر جدید، بدمتى
 با منابع کمبود لحاظ ب  ند  تسهیالت پردابت در بانکها ب  اینک  باتوج 

 امکان عمال ،تسهیالت متقاضیان از بسیاری ،باشندمی مواج  محدودیت
 ضمنبرید  سان کارت .ندارند را بود دربواست مورد تسهیالت دریافت

 در محدودیتعد   و مشتریان براى اعتبارى برید امکان فراهم  وردن
 .است اعتبارى کارت براى مناسبی جایگ ین ، ن صدور

 

 درون پردابت
 ایبرنام 

 عم یات PSP ب  وابستگی بدون دیگر هایبرنام   ن کمک ب  ای ک برنام 
 .دهندمی انجا  را پردابت

 

 هایپایان 
 مجه  فرود
 NFC ب 

 نیازی کارتخوان هایدستگاه توسف وج  پردابت ب  منظور شدوه، این در
 بریدار است کافی. باشدنمی تراکنش انجا  برای بانکی کارت ب 

 کارت اطالعات و نصب بود همراه ت فن اوشی در را مربوط اپ یکیشن
 شدن فعال با ،پردابت ب  منظور. باشد کرده ذبدره اوشی در را بانکی

 طری  از و نزدیککارتخوان  دستگاه ب  را همراه ت فن اوشی افزار،نر  این
 .شد بواهد انجا  پردابت شده، انجا  قبًال ک  اذاری نشان 

 

 الیف پات

 است پاتنر  افزار  پ تفر  مبنای بر هوشمند و جامع راهکاری الیف پات
 روزان  امورنیازمندی های  بسیاری از تا سازدمی قادر را نهایی کاربران ک 

  فظ با را )وابست  ب  پردابت الکترونیکی و ...  بود کار و کسب و زندای
سرویس های  .رسانند انجا  ب   ن در موجود امکانات طری  از پایداری

 قبض پردابت شارژ، برید ،موجود در نر  افزار قب ی با نا  پات مانند
 کارت، ب  کارت پات، پی نیکوکاری، اینترنت، بست  همراه، قبض بدماتی،

بدمات  اردشگری، بیم ، ،QR پردابت ق ار، ب یف بودرو، جریم 
منتقل اردیده نر  افزاری ب  این پ تفر   ... و نابینایان پات بانکی)زمرد ،

 .است

 

 پاتپی
 دشارژ، شارژ، قاب یت با الکترونیکی هایپول کیف ترینکامل از یکی

 وفاداری و تخفیف تسهیم، بدمات ارائ  همچندن و قبض پردابت
 .باشدمی

 

PIN PAD 
 پردابت امکان فرود پایان  کنار در تکمی ی ابزار عنوان ب  PIN PAD ابزار
 .سازدمی فراهم کارت دارنده شخص توسف رم  ورود طری  از را امن

 

 کدوسک
 پردابت

 توسف کشور س ح در CNG جایگاه های تجهد  جهت ،پردابت کدوسک
 .باشدمی برداری بهره قابل و تولید همکاران
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محصول  نماد
 مصارف قابل ارائ 

 

 کدو پات
ک  کاربر  است روشی مبتنی بر پردابت از طری  بارکد س  بعدی "کدو پات"

بدون نیاز ب  تجهدزات فد یکی یا نر  افزاری باص و با استفاده از اوشی 
 .هوشمند قادر ب  انجا  عم یات دریافت و پردابت بواهد بود

 

 ماشدن  ساخ
مجموع مبالغ محاسب  شده ب  دستگاه  ارسالامکان  بادستگاهی است 

 کارتخوان. 

 

 مود 
پایان  فروشگاهی شرکت  پایداراتصال  ب  منظورمود  ایران کیش 

 .بستر اینترنت طرا ی و تولید اردیده است ب   LANورودی  )مجه  ب 
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 نماد
محصول قابل 

 ارائه
 مصارف

 

 زمرد

ب  منظور ارائ  بدمات و محصوالت نوین دیجیتالی بانک  "زمرد تجاارت"
ها و مفاهیم استاندارد بانکداری دیجیتال من ب  بر چارچوخ

رسانی ب  سازی شده ک  همانند یک شعب  مجازی جهت بدمتپداده
 .استارائ  شده مشتریان بانک تجارت 

 246,834:  زمرد "سوپر اپ"تعداد نصب 
 11,378:  افتتاح شده از اروه قرض الحسن  یتعداد  ساخ ها

 13,460: افتتاح شده از اروه کوتاه مدت ی ساخ ها تعداد
 15,197: یالتیافتتاح شده از اروه تسه ی ساخ ها تعداد

  15,807:  زمرد  یفعال شده از طر  یتعداد کارت ها
 10,757: زمرد  یبانک از طر  لیموبا یفعالساز  تعداد

 12,906 : سها  عدالت  داع ا شده توث التیتعداد کل تسه
 لایر 501,243,261,614 : سها  عدالت  داع ا شده توث التیمب غ تسه کل

 ترم 

بانک  ان،یب  مشتر  ی ضور  ردب  صورت غ التیارائ  تسه یدر راستا
و  یاقدا  ب  راه انداز  شیک رانیا یشرکت کارت اعتبار  یتجارت با همکار 

 .نموده است "ترم " التیاز سامان  تسه یبهره بردار 
 1,089:  اع اشده سها  عدالت التیتعداد کل تسه

  لایر 44,279,343,074:  اع ا شده سها  عدالت التیتسه مب غ
 27:  "یازک"اع اشده  التیکل تسه تعداد
  لایر  6,903,810,001:  "یازک"اع ا شده  التیتسه مب غ

 336:  شیک رانیا یاع اشده سازمان التیکل تسه تعداد
  لایر 22,176,651,290  :شیک رانیا یسازمان اع اشده التیکل تسه مب غ

 کاالبرگ 

 لب یک پ تفر  و بستر، ب  کاالبرگیاران  نقدی در قا ،در این طرح فراادر 
الکترونیکی تبدیل می شود تا مرد  با مراجع  ب  هر 

 بریداری کنند. در این طرحها را فروشگاهی بتوانند کاال
ب  نر  مصوخ تصریح شده در  ،قیمت کاالهای مشمول

قانون محاسب  شده و مرد  می توانند از اعتبار یاران  ای 
 .بود استفاده کنند
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  باشد: یم یرب  شرح ز  یصنعت در بازار داب  ینمخت ف بدمات ا یسهم شرکت از بخش ها دنهمچن

 30/09/1400مالی منتهی ب   سال  30/09/1401سال مالی منتهی ب    

 اب یشرکت از بازار دسهم   کل بازار داب ی  اب یدشرکت از بازار سهم   کل بازار داب ی  1تعداد ابزار

 درصد  تعداد ابزار  تعداد ابزار  درصد  تعداد ابزار  تعداد ابزار  

  درااه کارتخوان )کارتخوان فروشگاهی، کارتخوان موبای ی، صندوق فروشگاهی 
9.381.888 

 
 1.200.831  12.80  9.838.673  1.267.221  12.88 

 QR   669.343  17.001  2.54  1.625.376  224.302  13.80و  IPGدرااه اینترنتی )

 USSD   125.271  138  0.11  1.492.756  299  0.02درااه موبای ی )

 30/09/1400مالی منتهی ب   سال  30/09/1401سال مالی منتهی ب    

 اب یشرکت از بازار دسهم   کل بازار داب ی  اب یدشرکت از بازار سهم   کل بازار داب ی  تعداد تراکنش

 درصد  تعداد تراکنش  تعداد تراکنش  درصد  تعداد تراکنش  تعداد تراکنش  

 8.86  3.023.876.851  34.121.078.645  7.94  3.146.418.095  39.628.496.440  درااه کارتخوان )کارتخوان فروشگاهی، کارتخوان موبای ی، صندوق فروشگاهی 

 QR   2.065.283.569  105.790.119  5.12  2.449.093.848  94.444.333  3.86و  IPGدرااه اینترنتی )

 USSD   1.249.343.723  6.907.577  0.55  1.329.703.495  364.107  0.03درااه موبای ی )

 30/09/1400سال مالی منتهی ب    30/09/1401سال مالی منتهی ب    

 اب یشرکت از بازار دسهم   بازار داب یکل   اب یدشرکت از بازار سهم   کل بازار داب ی  مبلغ تراکنش

 درصد  )می دون لایر   )می دون لایر   درصد  )می دون لایر   )می دون لایر   

 13.44  7.816.389.345  58.160.311.483  12.2  8.730.906.285  71.877.391.807  درااه کارتخوان )کارتخوان فروشگاهی، کارتخوان موبای ی، صندوق فروشگاهی 

 QR   11.314.461.417  537.452.516  4.75  8.388.128.539  322.443.311  3.84و  IPGدرااه اینترنتی )

 USSD   163.271.515  1.936.896  1.19  132.955.178  26.440  0.02درااه موبای ی )

 

                                                      
 شاپرک 1401براساس گزارش اقتصادی آذر ماه  1
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 گزارش تفسیری مدیریت 

 1401آذر  30پیوست صورت های مالی سال  منتهی به 

 

 شرکت یراناطالعات مد -1-2
 اطالعات مربوط ب  تجارخ اعضای هیات مدیره ب  شرح زیر می باشد:

 اهم سواب  کاری سمت نا  عضو هیات مدیره

 رئیس هیات مدیره سیامک جعفری
مدیره و عامل بانک تجارت ب  دیر امور هیات م-تا کنون 1401مدیرامور استان های مرک  بانک تجارت از سال 

 1401تا سال  1397دیر من ق  شمال غرخ تهران بانک تجارت از سال م - 1401ماه در سال  7مدت 

 بهزاد صفری
نایب رئیس هیات 

 مدیره

ی معاون راهبر  - 1400عضو هیات مدیره موظف معاون بانکداری متمرک  شرکت رایان  بدمات امید از سال 
بانکداری متمرک  بانک سپ  از  مدیر پروِژه - 1401تا سال  1399رایان  بدمات امید از سال و عم یات شرکت 

 تا کنون 1398سال 

 عضو هیات مدیره علی کشوری شاد
انکداری تجاری بانک تجارت برئیس اداره  -تا کنون  1399عضو هیات مدیره کارت اعتباری ایران کیش از سال 

دیریت رئیس اداره م-1401تا سال  1400مرک  تحقیقات و برنام  ری ی از سال مدیر  - 1400تا  1399از سال 
 1401کانال های غدر  ضوری از سال 

 عضو هیات مدیره حمیدرضا نائینی
ئیس هیات مدیره ر  - 1400عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بدمات انفورماتیک راهبر از سال 

 1400تا سال  1398دیرعامل اروه فن  وا از سال م-1400غدرموظف شرکت سرمای  اذاری دی از سال 

 1401تا سال  1396) وزه تجهدزات بانکی و پردابت  از سال  مدیرعامل شرکت توان الکترونیک کوشا عضو هیات مدیره محمد آرتامهر

 هم چندن اطالعات مربوط ب  مدیران شرکت ب  شرح زیر می باشد:

 یا رف  مدار /  التیتحص سمت یبانوادانا  و نا 
 کارشناسی ارشد/ مهندسی صنایع مدیرعامل علیرضا موسوی

 افزار سخت - کامپدوتر مهندسي /کارشناسی اطالعات فناوری معاون علیپور بهزاد
 MBAارشد/  کارشناسی بازار توسع  امور معاون محمدی رضا

 دولتی مدیریت/  کارشناسی پذیرنداان امور معاون رحیمی صمصام
  سابداری/  دکتری مالی معاون امامی محمدرضا
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 گزارش تفسیری مدیریت 

 1401آذر  30به  منتهیپیوست صورت های مالی سال  

 

 یا رف  مدار /  التیتحص سمت یبانوادانا  و نا 
 کترونیکال -کارشناسی/ مهندسی برق  معاون کسب و کارهای نوین محمد احسان اقبالیان

 بازراانی مدیریت /ارشد کارشناسی انسانی های سرمای  مدیر افشارمنش محمد
 الکترونیک /کارشناسی تعمدرات و نگهداری مدیر بخش فیض فرهنگ

 قضایی  قوق /کارشناسی  قوقی مدیر نیک کریمی ایرج
 ارتباطات و اطالعات  وری فن /ارشد کارشناسی شاپر  و مدیر امنیت طالبی میثم

 اسالمی عصمت
 داب ی  سابرسی مدیر

  سابداری /ارشد کارشناسی مسئول مبارزه با پولشویی

 EMBAارشد/  کارشناسی تب یغات و عمومي روابف مدیر آروان تورج
 عمران /ارشد کارشناسی پشتیبانی مدیر امید مسنن الصنایع

 ثبتی  قوق /کارشناسی ارزیابی  و نظارت مدیر تهرانی علیرضا

 و اطالعات سهامداران شرکت   یهسرما -1-3 
  ب  یر)ب  شرح جدول ز  ی سرما یشچند مر    افزا ی  بوده ک  طیالیر  1،000سهم  ی دون)شامل ده م لایر ی دونم 10،000مب غ  یسشرکت در زمان تاس سرمای 

 است: یافت  یش  افزایالیر  1،000سهم  ی دونم 7،000)شامل  لایر ی دونم 7،000،000مب غ 

 سال
  لایر می دون) تامدن نحوه  لایر می دون) شرکت سرمای  تغیدرات

 مب غ
 سرمای 

 مب غ
 سرمای  افزایش

 درصد
 م البات نقدی  ورده سرمای  افزایش

 سود انباشت  شده  ال

1384 10,000 40,000 400% 40,000 0 0 
1390 50,000 249,975 499% 129,778 120,197 0 
1392 299,975 355,025 118% 197,085 157,940 0 
1395 655,000 655,000 100% 332,693 323,307 0 
1396 1,310,000 690,000 53% 21,156 668,844 0 
1398 2,000,000 600,000 30% 81,233 518,767 0 
1400 2،600،000 3،700،000 142% 755،618 1،144،382 1،800،000 
1401 6،300،000 700،000 11% 644،804 55،196 0 
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 گزارش تفسیری مدیریت 

 1401آذر  30پیوست صورت های مالی سال  منتهی به 

 

 باشد: یم یرسهامداران شرکت ب  شرح جدول ز  یبترک همچندن

 سهامدار نا 
 30/09/1400سال مالی منتهی ب   30/09/1401سال مالی منتهی ب  

 مالکیت درصد سها  تعداد مالکیت درصد سها  تعداد
)سهامی  شركت تدبیرگران فناوري اطالعات تجارت ایرانيان

 خاص(
2,240,908,338  32.01% 1,983 0.00%  

%16.78 1,057,123,890 %19.22  1,345,145,311   بانک تجارت )سهامی عام(  
%15.84 997,851,072 %15.95  1,116,347,365   عام(شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی   

%9.13 575,318,062 %8.39  587,020,954   صندوق اختصاصي بازارگردان تجارت ایرانيان اعتماد  
%8.99 566,545,740 %8.30  580,767,648   بانک سپه )سهامی خاص(  

%5.45 343,064,065 %2.70  189,110,955   محمد حسین روشنك  
%31.79 2,002,843,481 %0.00  10,674   شرکت سرمایه گذاری ایرانیان )سهامی خاص(  

%12.02 757,251,707 %13.44  940,688,755   شخاص حقوقی وحقیقیا -سایر سهامداران   
 %100 6,300,000,000 100%  7,000,000,000   جمع

 به آن اهداف یابیدست یبرا یریتمد یو راهبردها یریتاهداف مد -2

 توسعه یهاها و برنامهها، طرحپروژه -2-1
ک ی  محصاااوالت و بدمات شااارکت ب   و نتایج واقعی برای برنام  عم یاتیمقایسااا  شااارکت کارت اعتباری ایران کیش  1401در راساااتای تدوین برنام  بودج  ساااال 

 .ارائ  می ارددشرح ذیل 
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 گزارش تفسیری مدیریت 

 1401آذر  30به  منتهیپیوست صورت های مالی سال  

 

POS 

 منصوبه  یهایانهپا تعداد

 رب تعهد با و  وزه این در تاثدراذار عم یات روند و قرارداد طرف هایبانک با مابدنفی نصب تعهدات و قراردادها صنعت، هایمنصوب  تعداد رشد روند براساس
 برنام  در 1401  ذر پایان در منصاوب  پایان  هزار1.489 از بیش تحق  شارکت هایمنصاوب  تعداد  وزه، این در ممتاز جایگاه  فظ بر مبتنی شارکت کالن اساتراتیی

 .هزار پایان  رسید 1.199 ب  شرکت هایمنصوب  تعداد مربوط ، دوره پایان در ک  بود ارفت  قرار شرکت

 ها تراکنش تعداد

 جایگاه ارتقاء بر مبنی شرکت کالن اذاریهدف با و شاپر  شده ارائ   مار  برین با م اب  اذشت  ادوار طی شرکت و صنعت در هاتراکنش رشد روند اساس بر
 ب  منتهی سااال مالی طی تراکنش می دون3.866 از بیش کسااب شاارکت، محصااوالت ساابد توسااع  بصااوص در شااده انجا  هایری یبرنام  و صاانعت در شاارکت

 نمودار. رسااید تراکنش می دون3.116از بیش ب  شاارکت فرود هایپایان  تراکنش تعداد مجموع مذکور، بازه در ک  بود ارفت  قرار شاارکت برنام  در30/09/1401
 :دهدمی نشان ماهان  بصورت را قبل سالدوره مشاب   و 30/09/1401 ب  منتهییکسال   دوره طی کارتخوان هایدستگاه تراکنش تعداد ،زیر 

 

 

 

 

 

 

 

22 5 ,9 80 ,551       23 6 ,1 73 ,486       
27 1 ,8 58 ,233       

22 5 ,1 30 ,327       24 2 ,3 71 ,048       
26 5 ,5 45 ,270       26 8 ,0 67 ,246       

24 3 ,9 66 ,245       
26 3 ,3 43 ,279       

25 0 ,5 26 ,535       25 0 ,5 01 ,989       
24 9 ,8 61 ,273       

23 2 ,7 39 ,650       
24 3 ,3 09 ,700       

28 6 ,8 30 ,716       
24 0 ,2 03 ,936       

26 6 ,3 30 ,820       
28 0 ,3 34 ,554       27 5 ,5 29 ,735       

25 8 ,2 57 ,328       
26 5 ,6 50 ,939       

25 8 ,2 00 ,936       
25 4 ,5 47 ,210       

25 4 ,5 58 ,369       

دی همن
ب

سفند
ا

ردین
فرو

هشت
اردیب خرداد تیر مرداد هریور

ش مهر آبان آذر

(واقعی)تعداد تراکنش کارختوان

14000930یکساله منتهی به 

14010930یکساله منتهی به 
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 گزارش تفسیری مدیریت 

 1401آذر  30پیوست صورت های مالی سال  منتهی به 

 

 تراکنش مبلغ

 بازه این در ک  بود کارتخوان های دسااااتگاه تراکنش مب غ شااااابص در لایر می یارد 9.608.096 تحق  شاااارکت دفاه 30/09/1401 ب  منتهی یکسااااال  دوره در
 اسااتراتیی ک  باشااد میپنجم  جایگاه 1401 سااال ماه  ذر در صاانعت در کارتخوان تراکنش مب غ در شاارکت جایگاه .اردید لایر می یارد 8.730.906 کسااب ب  موف 
 سااالدوره مشاااب   و 30/09/1401 ب یکسااال  منتهی  دوره طی کارتخوان هایدسااتگاه تراکنش مب غ زیر نمودار. باشااد می موجود وضااعیت  فظ ،شاارکت کالن
  را بصورت ماهان  نشان می دهد: قبل

 

 ینترنتیابزار ا

 صنعت در جایگاه ارتقاء را بود برنام   ،1401 سال عم یاتی برنام  در اینترنتی پردابت  وزه در صنعت رشد ب  رو روند از  ااهی با کیش ایران اعتباری کارت شرکت
 موبای ی افزار نر  از  اصل هایتراکنش و  IPG) اینترنتی های درااه از  اصل هایتراکنش شامل شاپر  شرکت منظر از اینترنتی هایتراکنش. نمود تدوین

52 5 ,3 40 ,241
59 5 ,7 81 ,555

69 5 ,4 52 ,424

47 4 ,8 91 ,162       
55 7 ,9 63 ,036       

66 1 ,3 98 ,551       
66 8 ,5 49 ,242       63 3 ,7 24 ,536       74 7 ,1 93 ,500       69 2 ,7 03 ,782       

76 5 ,2 09 ,664       
76 7 ,9 53 ,635       

70 7 ,5 03 ,009       
70 2 ,4 37 ,572       82 6 ,3 23 ,718       

58 2 ,3 54 ,653       
71 7 ,8 73 ,551       

77 7 ,7 81 ,525       
71 9 ,9 63 ,193       68 5 ,6 42 ,945       

71 4 ,7 54 ,865       

71 2 ,5 31 ,694       
76 2 ,8 35 ,116       82 0 ,9 04 ,445       

دی همن
ب

سفند
ا

ردین
فرو

هشت
اردیب خرداد تیر مرداد هریور

ش مهر آبان آذر

(واقعی)مبلغ تراکنش کارختوان

14000930یکساله منتهی به 

14010930یکساله منتهی به 



       

 

 

15 

 گزارش تفسیری مدیریت 

 1401آذر  30به  منتهیپیوست صورت های مالی سال  

 

 اینترنتی های تراکنش تعداد مجموع ک  بود 30/09/1401 ب  منتهی یکسال  دوره در تراکنش می دون 166 از بیش تحق  ،شرکت اذاری هدف بنابراین باشدمی
 ب  موف  شرکت شاپر ،1401 ماه  ذر اقتصادی بولتن اساس بر. رسید تراکنش می دون112 از بیش ب 30/09/1401 ب  منتهییکسال   دوره طی شرکت موبای ی و

 و 30/09/1401 ب  منتهی یکسال  دوره طی اینترنتی های درااه از  اصل تراکنش تعداد زیر جدول. اردید اینترنتی تراکنش تعداد شابص در ششم رتب   فظ
 :دهد می نشان ماهان  بصورت را قبل سالدوره مشاب  

 

 یفروشگاه صندوق
 دوره طی ک  است شده بر ورد فروشگاهی صندوق تراکنش می دون 25 از بیش تحق  30/09/1401 ب  منتهی یکسال  دوره طی شرکت عم یاتی برنام  براساس
 تراکنش تعداد و عم یاتی برنام  قالب در شده بر ورد تراکنش تعداد در ابتالف ع ت. است بوده تراکنش می دون29 از بیش شده محق  های تراکنش تعداد مذکور

 تعداد زیر نمودارهای .باشد می صندوق ارزنده مشتریان نگهداشت و  فظ و فروشگاهی های صندوق نمودن بهین  هدف با منصوب  تعداد کاهش واقعی،
 :دهد می نشان را قبل سال مشاب  دوره و 30/09/1401 ب  منتهی یکسال  دوره طی فروشگاهی صندوق از  اصل ماهان  تراکنش

 

5,6 77 ,822       6,1 33 ,263       
6,8 73 ,652       

5,9 03 ,508       

7,6 48 ,112       
6,0 52 ,547       

6,7 49 ,109       6,8 63 ,065       

10 ,21 7 ,61 6       

12 ,99 0 ,91 3       

10 ,55 4 ,40 5       
9,0 78 ,557       

9,6 89 ,628       
10 ,25 6 ,92 8       10 ,78 5 ,24 1       

9,3 00 ,825       9,7 94 ,451       
9,9 91 ,802       

10 ,37 2 ,57 5       

8,6 02 ,833       

9,8 39 ,535       

8,1 38 ,252       8,0 18 ,040       
7,9 07 ,586       

دی همن
ب

سفند
ا

ردین
فرو

هشت
اردیب خرداد تیر مرداد هریور

ش مهر آبان آذر

تعداد تراکنش اینرتنتی و موبایلی

14000930یکساله منتهی به 

14010930یکساله منتهی به 
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 گزارش تفسیری مدیریت 

 1401آذر  30پیوست صورت های مالی سال  منتهی به 

 

 
 

 گزارش درخصوص کمک های عام المنفعه
 نداشت  است. شرکت در دوره مذکور هیچگون  ه ین  ای در راستای فعالیت های عا  المنفع  و مسئولیت های اجتماعی

 
 

 مسئولیت های اجتماعی
 تمرین باهم بودن در روز اهدای بون و اهدای س ول های بنیادی

 .بانواده ایران کیش ب  مناسبت روز اهدای بون و برای سومدن سال متوالی در این امر مشارکت کرد

2,4 89 ,944       
2,4 78 ,387       2,6 41 ,515       2,5 18 ,201       

2,8 80 ,368       2,7 15 ,901       

2,6 01 ,096       
2,4 75 ,516       

2,3 19 ,864       2,3 74 ,698       2,1 77 ,651       

1,8 60 ,851       
2,0 49 ,594       2,1 48 ,217       

2,5 08 ,307       2,7 06 ,550       2,7 63 ,672       

2,8 63 ,548       
2,6 95 ,008       2,8 03 ,056       

2,5 14 ,403       2,4 90 ,669       
2,5 16 ,889       

دی همن
ب

سفند
ا

ردین
فرو

هشت
اردیب خرداد تیر مرداد هریور

ش مهر آبان آذر

تعداد تراکنش صندوق فروشگاهی

14010930یکساله منتهی به 

14000930یکساله منتهی به 
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 گزارش تفسیری مدیریت 

 1401آذر  30به  منتهیپیوست صورت های مالی سال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و روابط هایسکمنابع، ر  ینمهمتر  -3

 شرکت یاردر اخت یمنابع مال -3-1
 ی دونم 4,420,332معادل  تجاریدرو غ یتجار  هاییافتنیدر  ،لایر ی دونم 1،503،812معادل  ی، شرکت وجوه نقد1401  ذر 30ب   یمنته مالی سال یانپا در

 ی دونم 3,979,507معادل  ریجا یو مجموع بده لایر می دون 7,551,103معادل  یجار  ییمجموع دارا ،لایر ی دونم 448،271مواد و کاال معادل  یموجود ،لایر
 باشد. یشرکت م یعاد یها یتاز فعال یقبل ناش سالصورت ارفت  نسبت ب   یدراتداشت  است. الز  ب  ذکر است تغ لایر
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 گزارش تفسیری مدیریت 
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 شرکت یسکر  یلو تحل یهتجز  -3-2

 تغيیر تكنولوژي ریسك
 بدمات و محصوالت ورود ،از مهمترین ریسک ها. روبروست تکنولوژی تغیدر ریسک با هموارهاین شرکت  کیش، ایران شرکت های فعالیتموضوع  ب  توج  با

 بازارهای ب  ورود جهت نوین کارهای و کسب توسع  معاونت نا  ب  وا دی تاسیس ب  اقدا  کیش ایران شرکت ریسک، این با مقاب   برای. می باشد جدید
 تقویت ب  اقدا  ریسک این با مقاب   برای ک  می باشد سایبری های  م   است مواج   ن با بخش این در شرکت ک  ریسکی دومدن. است نموده جدید

 ریسک. می باشد شاپر  های ارزیابی اساس بر شبک  امنیت لحاظ از شرکت ها برترین وج    اضر  ال در ک  ای اون  ب  است نموده بود امنیتی زیرسابتهای
 از استفاده با مرتبف هایه ین  در ناچد  تفاوت وجود دلیل ب  جایگ ین محصوالت و بدمات از استفاده ب  مشتریان ترجدح یا ارایش ریسک بخش، این در دیگر
 کدوپات، پات، هم پات، مانند متمای ، و کیفیت با جدید بدمات و محصوالت تنوع افزایش ب  اقدا  ریسک، این با مقاب   برای کیش ایران شرکت. می باشد  نان

 محصوالت و بدمات ریسک با ارتباط در ک  کیشایران جدید محصول. است شده جدید بدمات و محصوالت ارائ  ب  منجر ک  نموده غدره و فروشگاهی صندوق
 های اپ یکیشن ک  نموده فراهم کاربران برای پ تفر  یک قالب در را مخت ف بدمات از غنی بستری الیف پات. باشد می پات الیف اپ یکیشن می باشد جایگ ین
 باص و روزمره ن از مورد محصوالت و بدمات انواع ب  توان می شود می اضاف   ن استردای بر روز ب  روز ک  پ تفر  این بستر در و است  ن از جزئی تنها پردابت
 شهرو بدمات ب م ، اردشگرو، صیادی، های چک جم   از بانكي جامع بدمات شهرو، پردابت بدمات قبض، اينترنت، بست  و شارژ برید كارت، ب  كارت ازجم  

 .نمود اشاره وسرارمي بازو شهروندو، و

 مالحظات قانوني ريسك

شرکت  فعالیت جهت دستورالعمل هایی و قواندن همواره ک  می باشند الکترونیک پردابت بخش در قانون اذار و ناظر نهاد دو مرک ی بانک و شاپر  شرکت
 فعالیت بربی ت اب  عد  است، مواج   ن با بخش این در کیش ایران شرکت ک  ریسک هایی از یکی. می نمایند منتشر پردابت یارها و الکترونیک پردابت های
 شاپر ، قواندن بانکی، نظا  قواندن اساس بر را بود فعالیت های همواره کیش ایران شرکت می باشد؛ ناظر نهادهای هایدستورالعمل و قواندن با شرکت های

 مقاب   ریسک این با باشد، موضوع  قواندن رعایت متضمن ک  ای اون  ب  بود های دستورالعمل و ضوابف اصالح طری  از و داده انجا  غدره و مالیاتی قواندن
 ب  ک  باشدمی شاپر  ممد ی امتیاز با  ن ارتباط و شرکت در مدی مدل تغیدر هست، مواج   ن با کیش ایران شرکت ک  دیگر هایریسک از یکی. است نموده
 با م اب  موردی و ایدوره داب ی هایممد ی انجا  -2 شاپر  و امنیت وا د تقویت-1: است ارفت  صورت ذیل اقدامات ریسک، این کاهش و کنترل منظور
 . اصال ی راهکارهای ارائ  و موجود هایان باق عد  شناسایی و ابالغی الزامات
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 راستای در پولشویی با مبارزه وا د مدیریت ک  باشد می پولشویی ریسک است مواج   ن با ها شرکت سایر همانند کیش ایران شرکت ک  دیگری موضوع
 .نمایدمی فعالیت پولشویی با مبارزه دبدربان  ابالغی وظایف شرح با م اب  و ایجاد ریسک این کنترل و کاهش

 کد الصاق ب  نسبت ،کد ابذ از پس بایست می پذیرنداان پردابت، هایشرکت پذیرنداان تمامی توسف مالیاتی کد دریافت بر مبنی شاپر  الزا  ب  توج  با
 فعال غدر بر مبنی شاپر  اعال  و کیش ایران پذیرنده هزار 800 ب  قریب توسف موضوع این انجا  عد  ب  توج  با .نمایند اقدا  مالیاتی پرونده ب  مذکور
 : است پذیرفت  انجا  ذیل شرح ب   ن کنترل منظور ب  نیاز مورد اقدامات و شناسایی ریسک این مذکور، پذیرنداان نمودن

 لتکمی مشکل ک  پذیرنداانی  ضوری  موزد با "ا  پی" جایگ ینی منظور ب  هابانک با هماهنگی -2 کیش ایران پذیرنداان تمامی ب  اروهی پدامک ارسال -1
  ی ک و سایتوب در نشر و" مالیاتی پرونده تکمیل نحوه  موزد" مستند و  موزشی فی م تهی  -3. دارند مالیاتی پرونده ب  پایان  الصاق جهت مالیاتی پرونده

 نماییراه و "مالیاتی کد" فاقد هایپذیرنده با تماس منظور ب  دفتری کارمندان و ستادی پرسنل و تماس مرک  ندروی از استفاده -4 مجازی های شبک  های اروه
 -6  اقدا مه ت  برین جهت پذیرنداان ب  رسانی اطالع و راهنمایی و بودکار صورت ب   Dialer) دایالر اندازی راه -5 مالیاتی پرونده مرا ل تکمیل برای  نها

 ک  کیش ایران پذیرنداان  اوی فایل ابذ -7 مالیاتی پرونده تکمیل ب  پذیرنداان هدایت منظور ب   نها راهنمایی و شعب با پروژه مدیران ج سات برقراری
 اطالع و ارسال و مب غی هایتراکنش اساس بر لیست این در مندرج پذیرنداان بندی الویت و بررسی و شاپر  شرکت از باشند می مالیاتی پرونده نقص مشمول
 ب  نددار  مالیاتی اطالعات تکمیل مشکل ک  سوئیچی و تراکنشی هدایت پدمانکاران ب  مربوط هایپایان  رسانی اطالع -8 شرکت پذیرنداان امور وا د  ب  رسانی
 .ذیربف هایشرکت

 یدجد یورود رقبا ریسک 

 از یکی رقیب، عنوان ب  فدن تکی و استارت  پی های شرکت هجو  و می باشد نوپا و نوظهور تقریبا بازاری ما، کشور در الکترونیک پردابت و بانکی بازار
 قدرت افزایش ریسک است مواج   ن با بخش این در کیش ایران شرکت ک  هایی ریسک از یکی. می باشد  وزه این در فعال شرکت های دغدغ  های

 شرکت ینا بازار سهم کاهش ریسک، دومدن. می باشد  نان فرد ب  منحصر و باص بدمات ارائ  دلیل ب  جدید محصوالت و بدمات کنندهتممدن های پاستارت
 برای کیش ایران شرکت ک  اقداماتی. می باشد شده ارائ  بدمات میان تمای  وجود عد  دلیل ب  اینترنتی و موبای ی پردابت های فرود، پایان  های  وزه در

 :از  عبارتند داده انجا  ریسک ها این با مقاب  

 عنوان تحت اداره ای تخصیص پدشنهاد -2. جدید محصوالت و جدید بازارهای ب  ورود جهت "نوین کارهای و کسب توسع  معاونت" نا  ب  وا دی تاسیس -1 
 پات، هم پات، پات الیف،: جم   از متمای  و کیفیت با جدید، محصوالت ارائ  و محصوالت توسع  -3 استارت  پها و فدن تکها با همکاری جهت "نوظهور بازارهای"

 تغیدرات ب  نسبت شرکت بودن چابک و در مد افزایش تب یغات، افزایش -4. بواهد شد تراکنش ها افزایش و جدید بدمات ارائ  ب  منجر ک  فروشگاهی صندوق
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 و سازمانی سابتار اصالح -7 اینترنتی پذیرنداان  وزه در جدید قراردادهای ایجاد -6 رقبا و نوظهور بازارهای شنابت منظور ب  "بازار تحقیقات" وا د ایجاد-5
 .شرکت فرایندهای

 یاسیعوامل س ریسك
 یدرون مرز  یشک یرانشرکت ا یتفعال ینک . با توج  ب  اباشدیم هایمتحر  یسکبا  ن مواج  هستند ر  یرانیا هایک  شرکت یاسیعوامل س یسکر  ینمهمتر 

 .پدش بینی نمی شود یسکر  یناز بابت ا قابل توجهی دغدغ  ،کارتخوان ها یو نگهدار  دردر تعم ییبا بودکفا شودیاست و شامل صادرات کاال و محصول نم

 یعوامل اقتصاد ریسك
 با کیش ایران شرکت ک  ریسک هایی از یکی. است شده کشور در اذشت  ماه های در رقمی دو تور  موجب دالر قیمت افزایش  ن دنبال ب  و تحریم ها وجود

  ن در دالر قیمت نقش و وارداتی )اکثرا ب  طور ک ی  محصوالت این. است بوده مصرفی رول و کارتخوان دستگاه های شدید قیمت افزایش شده مواج   ن
 شرکت مالی های ه ین  رشد سبب تسهیالت طری  از نقدینگی تامدن دلیل ب   ن دنبال ب  و نقدی ب  اعتباری از شرکت برید مدل تغیدر موجب ک  بوده پررنگ تر

دستگاه  و تجهدزات کمتر قیمتی با بتواند تا نموده داب ی تولیدکننده شرکت های با همکاری ب  اقدا  ریسک، این کاهش برای کیش ایران شرکت .است شده
 و منابع از  داکثری استفاده منظور ب  ،اقتصادی مسائل ب  توج  با نو های دستگاه برید ب  نیاز کاهش هدف با شرکت همچندن. نماید بریداری را بود های

 . است نموده پوز دستگاه های نگهداری و تعمدرات بخش در بود فنی دانش و توانمندی افزایش ب  اقدا  شرکت، موجود های ظرفیت

 وضعیت برقراری همچندن ،رقمی دو تور  و قیمت ها شدید افزایش دلیل ب  بانوار مصرف مدزان کاهش ا تمال ،بخش این شده شناسایی ریسک دومدن
 .بود کیش ایران شرکت در مد و ها تراکنش تعداد کاهش  ن دنبال ب  و اصناف و ها استان از بربی در قرن ین 

 یعوامل اجتماع ریسك
 بانکی کارت های دارنداان و پذیرنداان بانک ها، پردابت، شرکت های. می باشد پردابت صنعت بازیگران رفتار ب  مربوط ریسک های کننده منعکس بخش این

 پردابت بدمات کارمزد پردابت نحوه یا فرمول در تغیدر هراون . هستند شاپرکی کارمزد پردابت یا دریافت درادر ک  می باشند پردابت صنعت بازیگران
 کارمزد ابذ فرمول تغیدر است مواج   ن با کیش ایران شرکت ک  ریسکی مهمترین رو این از. باشد اهمیت  ائ  پردابت شرکت های برای می تواند الکترونیک

 نهادهای ب  فشار باعث  نها، پردابتی سالیان  مبالغ  جم و هستند کارمزد این کننده پردابت بانک ها  اضر  ال در. است الکترونیک پردابت بدمات شاپرکی
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 تراکنش ها کاهش باعث مدت کوتاه در است ممکن  پذیرنده یا کارت دارنده) بازیگران سایر از کارمزد ابذ. است شده کارمزد ابذ فرمول تغیدر جهت قانون اذار
 ب  کننداان مصرف رفتار عادت شود می بینی پدش دیگر طرف از اردد؛ کیش ایران شرکت جم   از پردابت شرکت های شاپرکی در مد کاهش  ن دنبال ب  و

 سبد تنوع ایجاد با ب ندمدت در افت می توان و شده قبل روال ب  تراکنشها افزایش موجب ب ندمدت در  ن از استفاده فرهنگ و الکترونیک پردابت شدوه
 .داشت نخواهد وجود راب   این در شرکت برای ریسکی شرکت، در مدی

. است طبیعی غدر و طبیعی  واث مانند پدش بینی قابل غدر و مترقب  غدر عوامل وقوع می شود، شناسایی اجتماعی ریسک های قالب در ک  دیگری ریسک
 عنوان ب . نمود بواهند درادر را پردابت شرکت های بخصوص شرکت ها تمامی ک  هستند مخاطرات این جم   از غدره و بیماری ها انواع زلزل ،  تشفشان، سیل،
 است داشت  پردابت شرکت های فعالیت روند در بسزایی تاثدر دنیا، و ایران س ح در کرونا ویروس شدوع دلیل ب  ابدر ماه های در  مده بوجود بحران نمون ،

 مرد  ضروری نیازهای کننده تامدن فع ی شرایف در ک  کارهایی و کسب تمرک  و شناسایی ب  نسبت بانکها، با تعامل ضمن ریسک این با مقاب   جهت شرکت ک 
 .است نموده اقدا  باشد،می تراکنش پر پذیرنداان ج  ند " 19متاثر از بیماری "کوید  دوران در و بوده

 اندازهاو چشم یاتعمل یجنتا -4

 مطالبات -4-1
شاارکت و  یدر مدها یشاز افزا یموضااوع ناشاا یناساات. ا یافت  یشدرصااد افزا28اذشاات   دود مالی شاارکت نساابت ب  سااال  درتجاریو غ یتجار  هاییافتنیدر 

 یانمربوط  جهت وصول م البات در جر  هایدگدریک  پ باشدیم یمال یتصورت وضع ی شرکت در تار  یانمشتر  یبرب یعد  پردابت م البات از سو دنهمچن
 .است

 مواد و کاال یموجود -4-2
سال  یمواد و کاال یموجود مرتبف با دستگاه و ق عات م  ومات  مصرف بابتاست ک   یافت  کاهش لایر ی دونم 71،844اذشت  مب غ مالی شرکت نسبت ب  

 باشد. یو  داپتور مکاغذ  رارتی فرود اعم از رول  یان پا یها
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 ثابت  هایییدارا -4-3
 کاهش لایر ی دونم 481،128 دود  اذشااات  دوره ن  ماه  ساااالنسااابت ب   30/09/1401ب   یمنتهمالی  ساااال یانثابت شااارکت در پا هایییدارا یارزد دفتر 

 شناسایی ه ین  استهال  دوره مربوط  و درنتیج  کاهش ارزد دفتری دارایی های ثابت می باشد. یلاست ک  ب  دل یافت 

 یسود سهام پرداختن -4-4
 یارائ  م یلمورد ازارد ب  شرح جدول ذ سال یط یدراتداشت  است. تغ کاهش لایر ی دونم 17،379اذشت  مب غ  ینسبت ب  سال مال یسود سها  پردابتن

 اردد:
 ی دون لایرم -مب غ 

 154,346 01/10/1400مانده در 
 113،400 1400شناسایی سود سها  سال مالی 
  55،196) افزایش سرمای  از محل م البات

  75،583) طی دوره سود سها پردابت 
 136،967 30/09/1401 مانده در

 سود یمتقس یاستس -4-5
سال مال یبتصو یسود نقد شا لایر ی دونم 113،400مب غ  30/09/1400ب   یمنته یشده مربوط ب   سود نقد یانبوده است.  هر سهم مصوخ  یذکر است 

 :باشد یم یرب  همراه سود هر سهم سنوات مذکور ب  شرح جدول ز  درمجامع س  سال اب

 

 1398 مالی سال 1399 مالی سال 1400سال مالی  شرح
 2,600,000 2,600,000 6,300,000 سرمای   )می دون لایر 

 448 471 180 سود هر سهم
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 1398 مالی سال 1399 مالی سال 1400سال مالی  شرح
 86 270 18 سود نقدی هر سهم
 %20 %57 %10 درصد تقسیم سود

 یمال یالتتسه -4-6
 درصاااد24اذشااات   دوره ن  ماه  ساااالبوده ک  نسااابت ب   لایر ی دونم 1،021،728غ مب  30/09/1401ب   یمنته یمال ساااال یاندر پا یپردابتن یالتمانده تساااه

 مب غ کار فریناز بانک شرکت  یالتبوده است. مانده تسه شرکت با توج  ب  وصول م الباتدریافتی  یالتتسه بازپردابت ن  یلاست ک  عمده دل یافت  کاهش
 . باشدیدرصد م 18 یبا نر  بهره اسم می دون لایر همگی 62،017و از بانک باورمیان  مب غ  لایر می دون 959،712

 یهسرما -4-7
 مدزان ب  سهامداران نقدی  ورده و م البات محل از 10/04/1400 مور  العاده فوق عمومی مجمع مصوب  موجب ب  شرکت سرمای  ازارد، مورد مالی سال طی

اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در  06/12/1401در تاری   ک می دون لایر رسید  7،000،000و ب  مب غ  یافت افزایش لایر می دون700،000
 ب  ثبت رسید. من ق   زاد کیش

 عملکرد شرکت  یجنتا -4-8
 ارائ  شده است: یرقبل ب  شرح جدول ز  سالو  30/09/1401ب   یمنته سال مالی یعم کرد شرکت برا

منتهی ب  ن  مالی  دوره 30/09/1401سال مالی منتهی ب   شرح 
30/09/1400 

 تغیدرات
 درصد می دون لایر

 %54  3,093,594  5,744,644  8,838,238 در مدهای عم یاتی  

 %94  3,194,095)  3,390,438)  6,584,533) بهای تما  شده در مدهای عم یاتی  
 %4-  100,501)  2,354,206  2,253,705 سود نابالص  

 %92  710,738)  771,336)  1,482,074) مومی های فرود، اداری و عه ین  
 %100-  48,122)  0  48,122) کاهش ارزد دارایی ها
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منتهی ب  ن  مالی  دوره 30/09/1401سال مالی منتهی ب   شرح 
30/09/1400 

 تغیدرات
 درصد می دون لایر

 %87  61,275  70,461  131,736 سایر اقال  عم یاتی  
 %48-  798,086)  1,653,331  855,245 سود عم یاتی  

 %26-  73,259  282,966)  209,707) های مالی ه ین  

 %411  118,778  28,886  147,664 سایر در مد)ه ین  های غدرعم یاتی  
 %43-  606,049)  1,399,250  793,202 سود قبل از کسر مالیات  

 %43-  115,762  268,332)  152,570) مالیات بر در مد 

 %43-  490,287)  1,130,919  640,632 سود بالص  

 یاتیعمل یدرآمدها -4-8-1
  درصااد54 معادل) لایر می دون 3،093،594 مب غ قبل دوره ن  ماه  سااال ب  نساابت 30/09/1401 ب  منتهیسااال مالی  در شاارکت عم یاتی در مدهای مجموع
 :دهدمی نشان بالص  بصورت را شرکت در مد مدزان زیر، جدول. است داشت  افزایش

دوره مالی ن  منتهی ب   30/09/1401سال مالی منتهی ب   نوع در مد )بالص 
30/09/1400 

 درصد
 تغیدرات

در مد نصب و پشتیبانی دستگاه های پایان  فرود و کارمزد 
 تراکنش

8،701،243 5،691،409 %52 

 157% 53،235 136،995 در مد  اصل از فرود کاال

 %53  5,744,644  8,838,238 جمع

 باشد: یم یرز  یلب  دال فرود وکارمزد تراکنش شرکت عمدتًا یان پا یدستگاه ها یبانیدر مد نصب و پشتافزایش 
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 یشاپرک یتعداد تراکنش ها یشافزا 
 کارمزد شاپر  نر  موثر یشافزا 

 بهبود داده است. دریرا ب  طور چشمگ یانبدمات ارائ  شده ب  مشتر  یفیتک ینترنتیسهم بود در درااه پردابت ا یششرکت ب  منظور افزا همچندن

  یاتیعمل یتمام شده درآمدها یبها -4-8-2
 درصاااد94دود  ساااال قبل  ن  ماه دوره نسااابت ب   30/09/1401 منتهی ب  ساااال مالی برایفرود رفت   یتما  شاااده بدمات ارائ  شاااده و کاال یبها یشافزا

و ه ین  تعمدر و  دستمزد  و  قوق قانونی افزایش شرکت و پرسنل تعداد افزایش از )ناشی ه ین  های کارکنانبابت  عمدتا  لایر ی دونم 3،194,095)معادل 
 باشد.  یم نگهداری دستگاه پایان  فرود

مانع از  یتا  دود هاین شاارکت تالد نموده اساات با کنترل ه   یریتنر  ارز نساابت ب  سااال اذشاات ، مد یدراتها و تغ یمتق یساا ح عموم یشباتوج  ب  افزا
 .یابد تداو  د ن سالتا پایان روند  ینا شود یم ینیب دشتما  شده شود و پ یاز  د بها یشب یشافزا

 یو عموم یفروش، ادار  هایینههز  -4-8-3
 یم و ه ین  های تب یغات  قوق و دستمزد پرسنل ین ه   یقانون یشافزاو  ها یمتق یس ح عموم یشدر اثر افزا عمدتًا یو عموم یفرود، ادار  هایین ه  

 است. یافت رشد  درصد 92جمعا  سال قبل ماه  9دوره باشد ک  نسبت ب  

 یمال هایینههز  -4-8-4
 ، نیل عمده دلک   اساااات افت ی کاهش درصااااد26  دود سااااال قبل ماه  9دوره نساااابت ب   30/09/1401 منتهی ب  سااااال مالی برایشاااارکت  یمال هایین ه  

 بوده است.شرکت و ابذ تسهیالت کمتر نسبت ب  سال قبل  دریافتی با توج  ب  وصول م البات یالتتسه بازپردابت

 یقبل یگزارشگر  یخمنتشر شده از تار  یتاطالعات با اهم -4-9
   سااااازمان بورس و اوراق بهادار، هیات مدیره  27/02/1401مور   855810/014-017و مجوز شااااماره  10/03/1401پدرو صااااورتج ساااا  هیات مدیره مور

می یارد لایر از محل م البات و  ورده 7،000می یارد لایر ب  6،300مصااااوخ نمود شاااارکت نساااابت ب  اجرایی نمودن مر    دو  افزایش ساااارمای  از مب غ 
ت و  یدن نام  ها  و دسااتورالعمل های سااازمان بورس و نقدی سااهامداران با رعایت تشااریفات قانونی مقرر در اساااساانام  و الیح  اصااال ی قانون تجار 
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و مالکیت  در اداره ثبت شاارکت ها 06/12/1401تاری   اساااساانام  اقدا  نماید. الز  ب  ذکر اساات افزایش ساارمای  مذکور در 5اوراق بهادار و اصااالح ماده 
 ب  ثبت رسید. های صنعتی و معنوی من ق   زاد کیش

 موضوع و بوده 01/06/1401 فوق شرکت ثبت تاری . نمود پردازد امن سرزمدن شرکت در درصدی 64 اذاری سرمای  ب  اقدا  شرکت مالی دوره طی 
 زمین  در فعالیت  POS) فرود پایان  و  ATM) پرداز بود های دساااتگاه پشاااتیبانی و اجاره فرود، برید،: از  اسااات عبارت اسااااسااانام  طب   ن فعالیت
 بدمات ارائ  با مرتبف افزاری سخت و افزاری نر  سیستمهای راهبری سازی پداده و سابت و برید زمین  در فعالیت و رسانی اطالع ای، رایان  های شبک 
 ارائ  و رایان  م  ومات و ق عات و رایان  جانبی های دساااااتگاه و ای رایان  تجهدزات صااااااادرات و واردات و فرود و برید و الکترونیکی پردابت نوین

 الز  .شرکت فعالیت موضوع زمین  در پیوهش و  موزد و ای رایان  افزاری نر  پشتیبانی بدمات ارائ  و رایان  افزاری سخت تجهدزات پشتیبانی بدمات
 .است ننموده  غاز عم یاتی صورت ب  را بود فعالیت ازارد این تهی  تاری  تا شرکت این است ذکر ب 

 از چشم انداز شرکت یلیتحل -4-10
 ها یان پا یساز  ین ارائ  بهتر بدمات و به ی شرکت از طر  یتوان رقابت یشافزا 
 سهم بازار تراکنش یشافزا 
 یبدمات در تراکنش شاپرک ینسهم ا یشو افزا ینبدمات نو یشافزا 
 ی یو پردابت موبا ینترنتیسهم شرکت از درااه پردابت ا یشافزا 

 

 :المنفعه عام های کمک درخصوص گزارش -4-11
 .است نداشت  اجتماعی های مسئولیت و المنفع  عا  های فعالیت راستای در ای ه ین  هیچگون  مذکور دوره در شرکت

 استقرار حاکمیت شرکتی: -4-12

اف ت ك  اهد اكم ت شركتي مجموع  روابف م ان ه مت مدیره، مدیریت، سهامداران و تمامي ذينفعان را تعریف مي كند. این نظا  تع دن كننده سابتارو اس
عم كرد را مشخص مي كند. چهار ركن بن ادین  اكم ت شركتي ك  شامل انصاف، شفاف ت،  سازمان را تدوین كرده و ابزار دست ابي ب  این اهداف و نظارت بر

را فراهم مي كنند. در  پاسخگویي و مسئول ت پذیرو مي باشد، فراتر از سابتارهاو متنوع فرهنگي،  قوقي و اقتصادو بنگاه ها، چارچوخ ك ي  اكم ت شركتي
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س را در سال هاو ابدر اصول و توص   هاو سازمان بورس اوراق بهادار، شدوه هاو مؤثر اعمال  اكم ت شركتي مربوط ب  شركت هاو پذیرفت  شده در بور 
 ابت ار اذاشت  و بر اهم ت استقرار این نظا  تمك د دارد.

 نگر: یندهاطالعات آ -13-4
الز  شده است.  ینیب دشپ یلشرکت ب  شرح ذ یدیحصوالت و بدمات ک م 1402سال عم یاتیبرنام   یشک یرانا یشرکت کارت اعتبار بودج   ینتدو یراستا در

عم یاتی مصااوخ  ب  ذکر اینک  تغیدر برنام  عم یاتی بر اساااس نتایج واقعی در دساات انجا  اساات لیکن اطالعات  ینده نگر ب  شاارح ذیل بر اساااس  برین برنام 
 شده است. ارائ 

 POS 

 ] فظ سهم و رتب  در صنعتاستراتیی [ –منصوب   یها یان پا تعداد

 جایگاه تثبیت و سهم  فظ 1402 سال برای شرکت برنام . قرارارفت چهار  جایگاه در منصوب  از درصدی 11.46 سهم با1401 سال  ذر ماه در کیش ایران شرکت
 ک  برسااد دسااتگاه1.489.327  ب  شاارکت های منصااوب  بود الز  شااده بینی پدش اهداف م اب  و30/09/1401 ب  مالی منتهی سااال در. باشااد می صاانعت در

 .باشدمی منصوب  هزار1.235ب . دستیابی 29/12/1401ب   س  ماه  منتهی  پایان در شرکت برنام  و است بوده دستگاه1.199.568واقعی منصوب 

 صنعت سهم و رتب  در  فظاستراتیی [ –ها تراکنش تعداد[ 

  ذر ازارد طب  و  ورد بدساااات را صاااانعت کارتخوان های تراکنش کل از درصاااادی 7،94 سااااهم 30/09/1401 ب  منتهی یکسااااال  مجموع در کیش ایران شاااارکت
 1401 سال ذر  ب  منتهی یکسال  شده ری یبرنام  های تراکنش تعداد ک  است در الی این. ارفت قرار شابص این در صنعتهفتم  جایگاه در شاپر 1401ماه

 ماه  3 دوره پایان در شااارکت هدف و اسااات بوده تراکنش می دون3.116 از بیش کساااب شااارکت واقعی عم کرد ک  بوده تراکنش می دون 3.866 بر بالغ شااارکت
 .باشدمی تراکنش می دون.880 تعداد جذخ 29/12/1401ب   منتهی
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 صنعت در رتب  و سهم  فظاستراتیی [ – هاتراکنش مب غ[ 
  ماه ذر  ازارد طب  و  ورد بدسااات صااانعت در را کارتخوان تراکنش مب غ از درصااادی12،15 ساااهم 30/09/1401 ب  منتهی یکساااال  مجموع در کیش ایران شااارکت

 قرار شاارکت برنام  در لایر می یارد9.608.096 از بیش کسااب 30/09/1401 ب  منتهی یکسااال  دوره طی. ارفت قرار شااابص این درپنجم  جایگاه در شاااپر 1401
  29/12/1401ب   منتهی ماه  3ه دور  پایان در شااااارکت هدف و رساااااید لایر می یارد8.730.906 ب  دوره این طی شااااارکت واقعی های تراکنش مب غ ک  داشااااات

 .باشدمی تراکنش مب غ لایر می یارد 2،449،841جذخ

 صنعت در رتب  و سهمارتقای استراتیی [ – ینترنتیتراکنش ابزار ا[ 
  ذر ازارد طب  و نمود کسب را صنعت در اینترنتی هایتراکنش تعداد از درصدی 5.12سهم 1401 سال ماه  ذر ب  منتهی یکسال  مجموع در کیش ایران شرکت

 ک  داشااات قرار شااارکت برنام  در تراکنش می دون166 از بیش تحق  30/09/1401 ب  منتهی یکساااال  دوره طی. ارفت قرار شاااشااام جایگاه در شااااپر 1401 ماه
 می دون36 از بیش جذخ 29/12/1401ب  منتهی ماه  3دوره پایان در شاارکت اذاری هدف و اساات رساایده تراکنش می دون 112 از بیش ب  شاارکت واقعی عم کرد
 .باشدمی تراکنش

 یصندوق فروشگاه 
 ب  منتهی یکسال  دوره طول در تراکنش می دون 29 از بیش تعداد مجموع با منصوب  دستگاه1.263شرکت فروشگاهی صندوق تعداد 1401 سال  ذر پایان در
 شرکت برنام  و بود شده بینی پدش شرکت عم یاتی برنام  در منصوب  صندوق 3.276 با تراکنش می دون 25 از بیش تحق  بازه این طی. باشدمی30/09/1401

 .باشدمی تراکنش هزار 1.365  دودو 29/12/1401ب  منتهی ماه  3دورهصندوق طی  273جهت نصب 
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 عملکرد یو شاخص ها یارهامع ینمهمتر  -5
 تدویناقدا  ب   بدین منظور شاارکت بوده و یکارتقاء سااهم بازار در صاانعت پردابت الکترون 1401 مالی در سااال یشک یراناهداف شاارکت ا ترینیاز اصاا  یکی

 ذیل. جدول شااااودیم یانحراف بررساااا دزانو م یساااا مقا یاتیبرنام  عم  ینشاااارکت با  بر  یعم کرد واقع دزانم هر دوره یاننموده اساااات و در پا یاتیبرنام  عم 
 :دهدیرا نشان م 30/09/1401ب   سال منتهی یاتیدر برنام  عم  دریاندازه ا هایانحراف از شابص دزانم

 ادری اندازه شابص شاااااارح
سال  عم یاتی برنام 

مالی منتهی ب  
30/09/1401 

سال  عم کرد واقعی
ب  مالی منتهی 

30/09/1401 
 انحراف

 %19,46- 1,199,568 1,489,327 منصوب  کارتخوان ابزار تعداد منصوب 

 %4,48- 357,687 374,451 نصب تعداد نصب

 %19,41- 3,116,493,893 3,866,820,446 کارتخوان تجمیعی تراکنش تعداد کارتخوان تراکنش عم کرد

 %9,13- 8,730,906 9,608,096  می یارد لایر) تجمیعی کارتخوان مب غ تراکنش کارتخوان تراکنش عم کرد

 %32,39- 112,697,696 166,692,064 اینترنتی درااه تراکنش تعداد موبای ی و  IPG) اینترنتی درااه تراکنش عم کرد

 %15,19 29,924,202 25,977,412 فروشگاهی صندوق تراکنش تعداد فروشگاهی صندوق تراکنش عم کرد

 %61,45- 1.263 3,276 فروشگاهی صندوق منصوب  فروشگاهی صندوق عم کرد

 %19,18- 3,146,418,095 3,892,797,858  فروشگاهی صندوق کارتخوان،)تراکنش تعداد فروشگاهی ابزارهای تراکنش کل عم کرد

 %19,55- 1,200,831 1,492,603  فروشگاهی صندوق منصوب  )کارتخوان، کارتخوان ابزار تعداد فروشگاهی ابزارهای کل منصوب  عم کرد
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