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 ت مدیره ا ترکیب هی
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 رکتشاریخچه و معرفی  ت

 23/01/1382  مورخ  1592  شماره  طی   و  شد  تأسیس  عام  سهامی  شرکت   صورت  به  23/01/1382  تاریخ  در   شرکت

  بانک از مجوز  دریافت با 29/05/1386 تاریخ در . است رسیده ثبت به کیش صنعتی مالکیت و هاشرکت ثبت اداره در 

تار   پیوست  پرداخت  خدمات  دهندگانارائه   صنعت  در   فعال  هایشرکت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی در    یخ و 

به موجب مصوبه مجمع عمومی   1400در سال    و  یرفتهدر سازمان بورس و اوراق بهادار)بازار دوم( پذ  23/12/1390

سازمان بورس و اوراق   12/03/1400مورخ    722916/004-045و مجوز شماره    1400/ 10/04فوق العاده مورخ  

میلیارد ریال طی دو مرحله قابل افزایش بوده که در مرحله  7،000میلیارد ریال به  2،600بهادار سرمایه شرکت از مبلغ  

میلیارد ریال از محل سود انباشته، مطالبات حال شده   6،300میلیارد ریال به مبلغ    2،600مبلغ    اول افزایش سرمایه از 

در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و    20/11/1400سهامداران و آورده نقدی صورت پذیرفت و در تاریخ  

 معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسید.

 

 موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 

ارائه خدمات پرداخت و   ی،ا  یانهگســترده را یو اداره شــبکه ها  یجاداســاســنامه، ا 2شــرکت طبق ماده    یتع فعالموضــو

 یـبانیو فروش اـجاره و پتــــت  ـیدمرتبط از جمـله خر یزمـهایو مـکان  یســــتمـهااراـئه ـخدـمات مربوا ـبا اســــتـااده از انواع ســــ 

 ی به بانکها و موسسات مال  یو پول رسان یپول گذار  خدماتو ارائه  (POS) فروش یانهو پا (ATM) خودپرداز  یدستگاهها

ــط بانک مرکز یو اعتبار  ــده توسـ ــالم  یجمهور   یمنطبق بر مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اعالم شـ  ی اسـ

  .باشد یم  یشصادره توسط سازمان منطقه آزاد ک  12/08/1382 مورخ13437شماره  یتبه موجب مجوز فعال یرانا
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 فعالیت های محوری شرکت
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 چشم انداز
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 مدیران اجرایی مدیر عامل و 

 

نام   و   ام ن  ی خانوادگ حرفه   مدارک /   الت ی تحص  سمت   ی ا   

 ییاجرا  تیریمد / ارشد یکارشناس رعاملیمد ی طبر منعم مانیپ

 سخت افزار  -مهندسی کامپیوتر /یکارشناس اطالعات  یفناور  معاون پور یعل بهزاد

 MBA/ارشد یکارشناس توسعه بازار  امور  معاون ی محمد رضا

 کارشناسی / مدیریت دولتی معاون امور پذیرندگان صمصام  رحیمی 

 ی حسابدار   /ی دکتر یمال معاون ی امام محمدرضا

 یبازرگان  تیریمد  /ارشد یکارشناس یانسان یها هیسرما ریمد افتارمنش  محمد

 کیالکترون /یکارشناس نگهداری و تعمیرات ریمد بخش ضیف فرهنگ

 کارشناسی/ حقوق قضایی  مدیر حقوقی ایرج کریمی نیک 

 فن آوری اطالعات و ارتباطات کارشناسی ارشد/  مدیر امنیت و شاپرک میثم طالبی 

 عصمت اسالمی 
 مدیر حسابرسی داخلی 

 مبارزه با پولتویی سئولم
 کارشناسی ارشد/ حسابداری

 EMBA کارشناسی ارشد/  و تبلیغاتروابط عمومی  ریمد تورج آروان

 عمران  /ارشد یکارشناس ی بانیپتت ریمد ی دربان ابوالاضل

 کارشناسی/ حقوق ثبتی  ی ابیارز   و نظارت ریمد ی تهران رضایعل
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 سازمانی  رت چا
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 حقوقی  محیط

 

 

  

 اند از: مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارت 

 قانون تجارت 

 اساسنامه و مصوبات هیأت مدیره شرکت 

 ها و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران آئین نامه 

 ها و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادارقوانین، آئین نامه 

 ها و بخشنامه های نظام بانکی و شرکت شاپرک قوانین آئین نامه 

 قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی 

 قوانین کار و تامین اجتماعی   

 استانداردهای حسابداری   

 های مستقیم و مالیات بر ارزش افزودهقوانین مالیات 

 ابالغیه های سهامداران عمده  

 های داخلی شرکت آیین نامه 
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 سرمایه و ترکیب سهامداران 

 تغییرات سرمایه 

اریخ افزایش سرمایه ت   محل افزایش سرمایه  
 سرمایه جدید 

میلیون ریال( )  
 درصد افزایش سرمایه 

26/04/1384 400% 50.000 آورده نقدی    

11/11/1390 499% 299.975 مطالبات و آورده نقدی   

28/12/1392 118% 655.000 مطالبات و آورده نقدی   

12/03/1395 100% 1.310.000 مطالبات و آورده نقدی   

30/10/1396 %53 2.000.000 مطالبات و آورده نقدی   

28/06/1398 %30 2.600.000 مطالبات و آورده نقدی   

20/11/1400 %142 6.300.000 سود انباشته مطالبات و آورده نقدی   

 مالکیت سهامداران شرکت   درصد 

دیف ر  خانوادگی / نام شرکت نام     درصد سهام به کل  مانده تعدادی  

( خاص سهامی) ایرانیان گذاری سرمایه شرکت 1  2.002.843.481 %31.79  

( عام سهامی) تجارت بانک 2  1.057.123.890 %16.78  

( عام سهامی) خوارزمی گذاری سرمایه شرکت 3  997.851.072 %15.84  

تجارت ایرانیان اعتماد صندوق اختصاصی بازارگردان  4  575.318.062 %9.13  

(خاص سهامی) سپه بانک 5  566.545.740 %8.99  

روشنک  حسین محمد 6  343.064.065 %5.45  

وحقیقی  حقوقی  اشخاص - سهامداران سایر 7  757.253.690 %12.02  

100% 6.300.000.000 جمع کل   
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 شرکت در صنعت  عملکرد

 از تعداد ابزارهای کارتخوان فروشگاهی  PSPهم شرکت های  س

 شاپرک   1400بر اساس گزارش اقتصادی آذر
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 از تعداد تراکنش ابزارهای کارتخوان فروشگاهی  PSPسهم شرکت های 

 شاپرک   1400بر اساس گزارش اقتصادی  آذر
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 از مبلغ تراکنش ابزارهای کارتخوان فروشگاهی    PSPسهم شرکت های 

 شاپرک 1400بر اساس گزارش اقتصادی آذر  
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 سهم تعداد تراکنش ابزارهای اینترنتی

 شاپرک   1400بر اساس گزارش اقتصادی آذر
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 حوزه عملیاتی   عملکرد

 تعداد پایانه های منصوبه کارتخوان 

 

  

 تعداد تراکنش های کارتخوان 
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 های کارتخوان)میلیون ریال( اکنش مبلغ تر

 

 

 

 

 

 

 

 کنش کارتخوان  سرانه تعداد و مبلغ ترا

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 فروشگاهی صندوق 

  

  سرمایه های انسانی 
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 انسانی  سرمایه
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 و خدمات شرکت محصول 
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 سهام  بازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات سهام شرکت در مقایسه با رقبا

 عنوان 
کارت اعتباری  

 ایران کیش 

به پرداخت  

 ملت 

آسان پرداخت  

 پرشین 

تجارت الکترونیک  

 پارسیان 

پرداخت  

الکترونیک سامان  

 کیش 

 50,278 146,941 57,699 137,820 288,822 * ابتدای فروردین - مت ی ق 

پایان آذر    -   مت ی ق 
   * 152,778 49,174 67,467 119,720 86,218 

 %71.5 %18.5- %16.9 %64.3- %47.1- * ت تغییرا   درصد 

EPS 184 1326 145 430 738 

P/E 30 9 70 13 42 

 .قیمت ها با افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده است*

  

نوان ع  1400ماهه    9 1399 1398   

سهام قیمت    7,186 24,640 5,540 

 47,519 308,878 372,654 تعداد معامالت 

 342,848,797 1,589,467,199 2,596,070,746 حجم سهام معامله شده 

 3,178,513 28,132,740 12,168,539 ارزش سهام معامالت )میلیون ریال( 

 14,404,000 64,064,000 18,683,600 ارزش بازار )میلیون ریال( 

 2,600,000 2,600,000 2,600,000 سرمایه )میلیون ریال( 
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 1400های  دستاورد

 قرارداد و همکاری ها     
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   ینفت یپخش فراورده ها یبرنده مناقصه شرکت مل

سامانه هوشمند    زاتیتجه  راتیو تعم  یبانیپشت  ،ینگهدار  س،یبرنده مناقصه سرو  شی ک  رانیادر سالی که گذشت  

که با عنوان    ینفت  ی پخش فراورده ها  ی شرکت مل  درمناقصه   .شد   رانیا  ینفت  ی پخش فراورده ها  یسوخت شرکت مل 

سامانه   یها انهیپا زاتیمرتبط با تجه یسخت افزار و نرم افزار ها راتیو تعم یبانیپشت ،رینگهدا س،یسرو اتیعمل"

  ی و نگهدار  راتیتعم  تیمناقصه، مسئول  نینست با برنده شدن در اتوا  شیک  رانیبرگزار شد، ا  "هوشمند سوخت  یها

  .ردیهوشمند سوخت را برعهده بگ  یسامانه   یانه هایپا

 رفاه، شهروند، اتکا و ... با فروشگاه های زنجیره ای  ادامه همکاری
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 ( ی تراکنش تی) هدا یارذگ هیبدون سرما کارتخوان فروشگاهی  هزار 250 تعداد جذب 

 30/09/1400تا تاریخ ینفت یفرآورده ها عی توز یفروش در پروژه مل انهپای هزار 12 نصب

  دیکاال و آسان خر یجیبا د یهمکار

کاال فراهم شد که    یج ید  تیاز سا  د یبا کارت آسان خر   د ی امکان خر  شیک  ران یا  یبا فراهم آوردن بستر الزم از سو

  ی تواند به صورت قسط   یم   د یدارنده کارت آسان خر  یپ  ی جید  شنیکیاپل  نطوریکاال و هم  یجید  تیبا مراجعه به سا

سالمت، سامانه تعهدات    ران یسف  یی، دارو  د یخر  انآس   د،یمانند آسان خر  ی کند و ارائه خدمات ی داریرا خر  شیکاال

 به بانک تجارت  یشهردار

file:///C:/Users/f.nouri/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DL7UHCNY/فیلم%20ها/دیجیکالا.mp4
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 کش لس به بانک تجارت  فروشو  هتهی

  CLOSED LOOPساکویا 

در قالب    ی متفاوت و اختصاص  یایها و مزا  ی ژگیبا و  ی مجاز  یاعتبار  ی کارت ها  ایبن کارت،    ،ینقد   ی ها با کارت ها  سازمان

  ی توانند برا  یم closed loop در قالب  ،مشخص شده  شیک  رانیا  یو اعتبارو... که از دستگاه ها  ف یتخف  ،یاقساط  د یخر

چند هزار  از آن است که    ی کارت نمونه ا  ساکویبا ا  شیک  رانیا  یهمکار  .فراهم کنند   یجامعه مورد نظر خود امکانات مختلف

امکان  ن یا  closed loopنهاد در قالب   ن یا ی کارت برا ده ها هزار در سراسر کشور و    ساکوی ا ژه یو ی شگاه هاودر فر پایانه

 کرده است.   جادیرا ا

 ز یت آمیحساب و مودم و نصب موفق نیماش دیتول

فیلم%20ها/کش%20لس.mp4
فیلم%20ها/کش%20لس.mp4
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 موفقیت محصول پرداخت روی پمپ  

پمپ  ش یآزما  ن یدراشد.    ی راه انداز  ت یبا موفق  نیسوخت بنز  یها  گاهیدر جا ،پمپ  ی محصول پرداخت رو ۱۴۰۰در سال 

را   کجای   یریمتصل هستند امکان پرداخت و سوختگ   شیک  رانیپرداخت ا  ستمیسوپر که به سامانه سوخت و س   نیبنزهای  

از    زیدستگاه انجام شده، کارت سوخت داخل آن قرار گرفته و پرداخت ن   کی  ی رو  اتیعمل  هی کلمردم فراهم کردند.    یبرا

پرداخت به   وسکیکارت از ک دنیبه کش  یازین ی کیپرداخت الکترون یبرا  گرید ق یطر نیا از. رد یگ  یصورت م قیهمان طر

 شود. ی انجام م کجای اتیعمل  ی و تمام ستیطور جداگانه ن 

 بانک صادرات NFC  ت یبااستفاده از قابل EMV بر استاندارد یاز پرداخت مبتن ییرونما

بانک،   ندگانیبا حضور نما NFC  تیبا استفاده از قابل EMVبر استاندارد   ی مبتن یرتماس یپرداخت غ  اتیاز عمل ییرونما

به دنبال استقرار   بود .   ۱۴۰۰ی یکی دیگر از اتفاقات و بانک مرکز ش یک  رانیا یصاد، شرکت کارت اعتبار نگیهلد 

استاندارد   نیبر ا یپرداخت موفق مبتن اتیعمل از ش یک رانی ا شرکت ،یتوسط بانک مرکز  EMVشده  یاستاندارد بوم

 کرد.  ییرونما

file:///C:/Users/f.nouri/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DL7UHCNY/فیلم%20ها/Moharamian%20&%20Tabari%20emv.mp4
file:///C:/Users/f.nouri/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DL7UHCNY/فیلم%20ها/رونمایی%20و%20همایشNFC.mp4
file:///C:/Users/f.nouri/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DL7UHCNY/فیلم%20ها/NFC%20News.mp4
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 زمرد بانک تجارت  شنیکیدر اپل یحضور  ریغ تیاحراز هو  

شود.  یطراحاز سووی ایران کیش  درصود   ۹۹از   شیزمرد بانک تجارت با دقت ب شونیکیدر اپل  یحضوور  ریغ  تیاحراز هو

ثبت شده در سامانه زمرد، به محل    یمراجعه کرده و افتتاح حساب انجام دهند. کارت ها  شنیکیاپل نیتوانند به ا  یافراد م

 ریموضوع افتتاح حساب غ  دو .است  یحضور  ریکار غ نیتا صود امور ا  صوفر شوود  یداده م  لیدر خواسوت دهنده تحو  یاعالم

هم امکان افتتاح    شوونیکیاپل  نیا  در  .زمرد بانک تجارت اسووت شوونیکیاپل یها  یژگیسووهام عدالت از و  قیو توث  یحضووور

که به    یسوهام عدالت زمان  قیتوث  یافراد برا  نیهمچن .  شوود  یشوده و هم کارت مرابحه صوادر م جادیا  یحضوور  ریحسواب غ

  ری از مسو  شوود،یثبت م  شیک  رانیدهند، درخواسوت توسوط ا  یسوهام عدالت م  قیکنند و در خواسوت توث  یمراجعه م  "زمرد"

 افتیشووند. پاسوا از سمات در یم یبررسو  ازیموارد مورد ن  -اوراق بهادار   یمرکز  یشورکت سودرده گذار  -با سومات    یارتباط

داده    لیشوده و کارت توسوط شورکت پسوت تحو  زیوار  انیمتقاضو  یو مبلغ کارت مرابحه برا  تیو به بانک تجارت اعالم وضوع

 سوتیز نیشوود و ا  یاضوافه م شونیکیاپل نیاز خدمات بانک تجارت به ا  یاریبسو  یبه ذکر اسوت که به زود  الزم .خواهد شود 

 کند. یبوم را گسترده تر م
 

 می باشد(۳۰/۰۹/۱۴۰۰)تاریا گزارش تا  :گزارش عملکرد اپلیکیشن زمرد 

 ۱۹،۴۰۴ توثیق موفق:    •   ۱۳،۳۲۱: تسهیالت پرداخت شده

 ۶۸،۵۶۰ :کاربر زمرد     •             ۲۴،۱۹۸  افتتاح حساب:

 ۵،۵۵۵ فعالسازی همراه بانک:     •            ۱۲،۱۶۴فعالسازی کارت: 

    ۳۰۲،۵۶۱احراز هویت موفق: 
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 نامه اتکا و بانک تجارت در تفاهم مرغیس کیف پول آفالین و  شیک رانیا دیمحصوالت جد

پات  شنیکیحساب و اپل نیشرکت، ماش  ن یا یآر کد با استفاده از دستگاه ها و یک ق یاز طر شی ک ران یا یانواع پرداخت ها

در مراسم تفاهمنامه اتکا و بانک تجارت    PC POS GPRSولت ،    یپول مولت  ف ی، ک NFC  یتماس  ر یپرداخت غ ف،یال

 مورد استقبال قرار گرفت. 

 شد.   یخوانش آن ها را دارد معرف   ت یقابل زی ن شیک  رانیا یکه دستگاه ها تجارت  مرغیس  نی پول آفال فیک نیهمچن

 شیک رانیا یبسترها یتجارت نو رو لیموبا مهیو ب مهیشارژ ب

ها   سیسرو  نیا  د یشد. خر  ییرونما  فیو پات ال  شیک  رانیا  یتجارت نو با همکار  مهیب  لیموبا  مهیو ب  مهیمحصول شارژ ب

صدور    یها   یاز سخت   یکی  لینامه موبا  مهیب  نیاز محصول فروش آنال  ییاست. رونما  سریم  شی ک  ران یایق بسترهای  از طر

  مه یب پیشین  ی فضاکرد و از لحاظ سالمت بود را حل   زاتیتجه ن یکه صحت و سقم ا ی کیالکترون زات یتجه ی نامه برا  مه یب

 متفاوت شد.  ف یو پات ال شی ک ران یا ستمیبا کمک اکوس 

file:///C:/Users/f.nouri/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DL7UHCNY/فیلم%20ها/بیمه%20تجارت%20نو.mp4
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 راه اندازی کیف پول ترمه 

زمرد بانک تجارت، در فروشگاه   شنی کیترمه اپل  یپول اعتبار   فیک   رش یپذ   ستمیس در کنار تمامی امکانات اپلیکیشن زمرد،  

مشخص به بانک تجارت و سدس   یافراد توسط سازمان ها با حد اعتبار   ،یروش پرداخت اعتبار  نیدراشد.    یاتیرفاه عمل

  الت یاعتبار و تسه  افتیدر  یتوانند برا  یشده م  یزمرد، کاربران معرف   شنیکیاپل  قیشوند و از طر  یم   یمعرف  شیک  رانیا

ثبت نام اعتبار اقدام    ی برا  ی ریتصو  ت یو احراز هو  تال یجید  لیپروفا  لیزمرد افراد بعد از تشک  شنیکیاپل  درثبت نام کنند.  

سازمان    یمشخص شده از سو  زانیآن ها به م یپول ترمه اعتبار  فیو ک رفتهیرا پذ   ط یمربوطه امضا ، شرا یکرده، فرم ها

   .کنند   د یتوانند اقدام به خر ی م ، یترمه اعتبار رشگریپذ  ی ها انهیپا ق یمربوطه شارژ خواهد شد و سدس از طر

ترمه    یالت یتسه  ستمیس   ق یاز طر  التیمشخص، به عنوان تسه  ای پول تا تار  ف یانجام شده از زمان شارژ ک  یدهایخر  مجموع 

  ن یزمرد امکان مشاهده اقساط ا  شنیکیاست در اپل  یتعلق خواهد گرفت. گفتن  -از نوع مرابحه  -دارنده اعتبار  اریدر اخت

شود اما دارنده    ی م  - کسر- دارنده، پرداخت    قیاز طر   ی انجام شده به صورت اقساط  ی دهایوجود دارد، خر  یالت یتسه  ستمیس 

 حساب خواهد کرد.   هی تسوآنی  رندهیشده است با پذ  زی آن ها وار ی که برا  یالتیاز مبلغ تسه

 رده است. را فراهم ک  یدارنده ترمه اعتبار  یبرا   ی)فروشنده( و قسط  رندهیپذ   یبرا  آنی  یترمه در واقع پرداخت نقد   ستمیس 

  ل یپروفا لیتشک  ت،یاعم از احراز هو ستمیس  نیبه ذکر است بعد از توافقات سازمان ها با بانک تجارت، تمام اقدامات ا الزم

به مراجعه به شعبه و    از یزمرد بدون ن  شنیکیاپل  ق یو در لحظه، از طر ن یبه صورت آنال  التیپرداخت تسه  ی و حت  تال یجید

 . ردیگ یافراد صورت م  یکیزی حضور ف

 ۹۷۶ تعداد قراردادهای ترمه : 

 ریال  ۳۹،۷۸۶،۹۷۳،۴۴۶ جمع مبلغ تسهیالت : 

 می باشد(  ۳۰/۰۹/۱۴۰۰)تاریا گزارش تا 
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 توسعه اپلیکیشن پات الیف 

 توسعه پرداخت های شهری عمومی و انحصاری همچون عوارض آزاد راه  

 حوزه گردشگری و بوم گردی  

 وزه بیمه دبیجیتال به صورت خاص با محصوالت انحصاری  ح

 حوزه خدمات دیجیتال سالمت و درمان  

 حوزه توسعه کیف پولهای مشترک با کسب و کارهای متنوع  

 توسعه سرویس های خدماتی و تاسیساتی  

 توسعه سرویس های بانکی همچون چک صیادی  

 ری و ملکی و ترافیکی توسعه خدمات پرداخت شهری و شهروندی همچون عوارض شه

 :POSطراحی جدید و بهینه سازی قبض و شارژ از مبدا 

 تفکیک ووچر قبض و شارژ  •

 جشنواره های متعدد جهت ارتقا تراکنش قبض و شارژبرگزاری کمدین و  •
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 بهبود و توسعه زیرساخت های مرکز تماس

 خودکفایی در برقراری تماس خروجی 

 کاهش هزینه های مربوط به تماس با اصالح فرآیند تماس های خروجی 

 ( IVRپاسخگویی سیستمی و کاهش مدت زمان پاسخگویی به درخواست های مشتریان با استفاده از سیستم تلفن گویا )

 

  MPG پلتفرم یکپارچه معرفی و ارائه 

  ایران کیش ،  ی لیموبا  ی مختلف و تولد نرم افزارها  ع ی. با تحول در صنامعرفی شد ایران کیش    mpgاولین پلتفرم یکدارچه  

ایران  mpg    کدارچه یکرد، پلت فرم    ی حرکت م    MPGبه سمت توسعه    ستیبای، م  IPGضمن توسعه خدمات پرداخت    زین

کند،    افتیدر  سیسرو  کی  ی ط  است،  ازمند ین  ی لیکسب و کار در پرداخت موبا  ک یاست که هرآنچه    نیا  شیعناکیش م

 نمود.   یدر قالب ارزش افزوده به آن چاشن باید را   نیاز ا شتریب  ی ها تیپرداخت بلکه ماژول ها و قابل فرایند البته نه فقط 
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  یجهان نگی در رنک یصعود سه پله ا

شرکت پرداخت و    ۱۵۰  انیدر م  یصعود سه پله ا   دورتیر  لسونیگزارش ن  نیدر آخر  شیک  رانیا  یاعتبارشرکت کارت  

شرکت پرداخت    ن یام برتر  یو سوم به رده س  یبا سه پله ارتقا از رده س   نگی رنک  نیدرا  شیک رانیا  .جهان داشت  رندهیپذ 

 .جهان صعود کرد رندهیپذ  و

 IMI100حضور در 

شناخته شد    IMI100نیز مانند سال های گذشته به عنوان یکی از شرکت های برتر همایش    ۱۴۰۰ایران کیش در سال  

 .   و در رتبه بندی آن حضور داشت

  یرندگیپذ یکاهش خطا مطلوب رتبه  و ی شاخص اثربخش رشد

 نیبا مدت مشوابه رشود داشوت. همچن  سوهیدر مقا  یکارتخوان فروشوگاه  یابزارها  یاثربخشو بیدر شواخص ضور  شیک  رانیا

 وریدر ماه شوهر  یرندگیپذ   یکاهش خطادر    ،یفروشوگاه یکارتخوان ها  یشورکت در کنار رشود در شواخص اثربخشو نیا

 .پرداخت را به دست آورد یشرکت ها یرندگیپذ  یکاهش خطا زانیدر م گاهیجا نیبهتر
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 ISO9001:2015 ISO 10015:2019 اخذ استاندارد 

 نییبه اهداف تع یابیکارکنان و دسوت  یسوتگ یشوا تیریو مد   تیفیک  تیریمد   یهاسوتمیسو  یارتقا یدر راسوتا  شیک  رانیا

کرد و موفق   ISO۱۰۰۱۵:۲۰۱۹ و  ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵  استاندارد  یسازادهیشورکت، اقدام به اسوتقرار و پ  یشوده در خط مشو

 به دریافت این گواهینامه ها شد . 

  ۱۹۹۹را که نسووبت به ویرایش سووال    ۲۰۱۹سووال    شیرایبا و  ۱۰۰۱۵اسووتاندارد    نامهیایران کیش، ممیزی گواه  شوورکت

 عنوان و محتوا داشووت، با موفقیت سدری کرد رییتغ یستگ یشا تیریآموزش به مد  تیریتغییرات بنیادین و از مد 

اقدام و   شیرایو نیاستاندارد با ا نیو استقرار ا یساز  ادهیپ  یاسووووووت که برا  یرانیا یشرکت ها  نیاول  از یکی  شیک  رانیا

 کرده است. افتیگواهینامه آن را در

 

   ینترنتیسهم ابزار تراکنش دار ا نیشتریب

گزارش شاپرک،    طبق   .به خود اختصاص داد ۱۴۰۰آذرماه  در بولتن  را    ینترنتیسهم ابزار تراکنش دار ا  ن یشتریب  ش یک  رانیا

اعتبار کارت  تعداد هر"در شاخص    شیک  رانیا  یشرکت  از  پرداخت  ابزارها  ک یسهم شرکت  دار    رش یپذ   یاز  تراکنش 

  "ینترنتیا  یستمیفعال س   رش یپذ   ی از ابزارها  کیسهم شرکت پرداخت از تعداد هر  "رتبه اول و در شاخص    یدارا   "ینترنتیا

 نام گرفت.پرداخت کشور  یشرکت ها نیرتبه دوم در ب یدارا
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  یدرصد169 هیسرما شیافزا  
از    هیسرما  یدرصد   ۱۶۹  شیشرکت با افزا  نیفوق العاده ا  یدر مجمع عموم  ش یک  رانیا  یسهامداران شرکت کارت اعتبار

 دو مرحله موافقت کردند.  یط الیر  ارد یلیهزار م ۷به مبلغ   الیر  اردیلیهزار وششصد م۲مبلغ 

  2افتتاح ساختمان شماره 

و   نی عامل، معاون  ریمد  ره، یمد  ئتیه ی و اعضا  سیبا حضور رئ رعماد یم ابانیواقع درخ شی ک  رانیا ۲ساختمان شماره 

 افتتاح شد. ش یک ران یا یارشد شرکت کارت اعتبار رانیمد 
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  اجتماعی های مسئولیت
  

 خون یباهم بودن در روزاهدا نیمرت

در   یاپیسال پ ن یدوم یکرونا برا  امیموضوع در ا نیخون و با توجه به ضرورت ا یبه مناسبت روز اهدا ش یک ران یا خانواده

 .امر مشارکت کرد نیا

 عضو  یکارت اهدا افتیداوطلب در

ایران کیش در سالی که گذشت برای عمل به مسئولیت های اجتماعی دست به اقدام دیگری هم زدنو آن حضور اکثریت  

  حیمس  مارستانیب یوند یپ ی اعضا یشرکت با واحد مرکز فراهم آور  نیا ی روابط عموم  یباهماهنگ کارکنانی بود که 

 نی باالتر ی خصوص ینسبت به سازمان هاکیش ران شدند. ایعضو  یکارت اهدا  افتیخواستار مشارکت در در ، یدانشور

 های داوطلبی برای کارت اهدای عضو را از آن خود کرد . آمار

 حمایت از فعالیت های فرهنگی و چاپ کتاب 

  سندگانیاز نو تی. حمارداشه شد گام ب ز یآن ن یاشاعه و فرهنگساز ی در راستا  ،ی کیپرداخت الکترون تیدر کنار حوزه فعال

  کتاب ۱۴۰۰به همین واسطه در سال   است. یعمل به امور فرهنگ  ی راه ها نیاز هم یکی ز یو مترجمان کشور ن

اطالعات بانک تجارت )تفتا(   ی فناور  نگیو هلد  ش یک ران یا یشرکت کارت اعتبار  تیبا حما "در عمل ی فناور یروندها"

پیشتر نیز کتاب هایی مانند اسرار فتح قله گوگل و   . منتشر شد  یدر یبرنارد مار و ترجمه دکتر حامد ح یسندگ یبه نو

 .   بازاریابی محتوای دیجیتال توسط ایران کیش مورد حمایت قرار گرفته و به چاپ رسیدند 
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 جشنواره های مردمی 

 جشنواره اتم 

 

 پایان موفقیت آمیز جشنواره طالیی ایران کیش و بانک تجارت 

 

 ش یک رانیا مهی طرح شارژب

 

  2پات الیف روی آنتن شبکه 
 

 

file:///C:/Users/f.nouri/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DL7UHCNY/فیلم%20ها/احوال%20پرسی.mp4
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 1401ماهه سال    12پروژه های مربوا به برنامه 

 پایانه 1.460.000به  1.277.000افزایش منصوبه کل کارتخوان از  •

 هزار دستگاه با بازاریابی بانکی 160نصب  •

 ش ایران کیدستگاه با بازاریابی  هزار  80نصب  •

 هزار دستگاه هدایت تراکنتی 126نصب  •

 تراکنش کارتخوان میلیارد  8/3کسب بیش از  •

 میلیون تراکنش پات الیف  2کسب بیش از  •

 درصد تراکنش اینترنتی 10رشد بیش از  •

هزار میلیارد تومان مبلغ مازاد بر روی کارتخوان و افزایش   130اقدامات الزم  با هدف جذب   •

 14.7سهم مبلغ بازار به %

هزار دستگاه کارتخوان خراب توسط مدیریت نگهداری و   180برنامه ریزی جهت تعمیر حدود   •

 تعمیرات

برابری تراکنش های    4افزایش    با هدف  POSطراحی جدید و بهینه سازی قبض و شارژ از مبدا   •

 قبض و شارژ
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 صورت سود وزیان 
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 وضعیت مالی صورت 
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 تغییرات در حقوق مالکانه صورت 
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 جریان های نقدی صورت 
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 1399 سال مجمع تکالیف درخصوص شده انجام اقدامات 

بند 

 تکالیف 

تکالیف مجمع سال مالی منتهی به 

30/12/1399 
 اقدامات انجام شده بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی 

 ۱بند  

قانونی  گزارش حسابرس و بازرس     ۵درخصوص بند  

تکلیف  تعیین  جهت  الزم  های  پیگیری  شد  مقرر 

صورت   شرکت  توسط  مالیاتی  و  ای  بیمه  وضعیت 

 پذیرد. 

وضعیت مالیاتها و حق بیمه های مطالباتی شرکت و ذخایر  

 ۲۳و    ۲۲-۱ایجادی از این بابت در یادداشت های توضیحی  

تعدیل  هرگونه  اعمال  رابطه،  این  در  است.  یافته  انعکاس 

الغ منظور شده در حسابها، موکول به خاتمه  نسبت به مب

رسیدگی و رأی نهایی و قطعی مراجع قانونی ذیربط خواهد  

 بود. 

  ۹۷رسیدگی و تسویه شده است. حق بیمه سال  ۹۶بیمه تا پایان سال  -۱

میلیون ریال می باشد که    ۳۲،۲۵۲در مرحله برگ اعالم بدهی به مبلغ  

برگ اعالم بدهی به    ۹۸ال  تماما تسویه شده است. درخصوص حق بیمه س

 میلیون ریال  ارائه شده که ترتیب تسویه داده شده است.   ۲۶،۰۷۱مبلغ  

میلیون   ۳۵۵،۱۰۷رسیدگی و برگه تشخیص به مبلغ    ۹۸مالیات سال  -۲

ریال صادر گردیده است که با توجه به الیحه تنظیمی و توافقات صورت 

 گرفته مبلغ مذکور قابل تعدیل می باشد. 

میلیون ریال در  ۱،۹۳۴به مبلغ  ۹۵خیص مالیات حقوق سال برگه تش-۳

 مرحله اعتراض در هیات بدوی می باشد. 

  

 ۲بند

گزارش حسابرس و بازرس قانونی،    ۷-۱درخصوص بند  

رعایت   شرکت  توسط  تجارت  قانون  مفاد  شد  مقرر 

 گردد.

اصالحیه قانون تجارت درخصوص    ۱۴۸و    ۲۴۰مفاد مواد  

سهام مصوب سالهای قبل )اشخاص  پرداخت یا تسویه سود 

ماه    ۸حقوقی سهامدار عمده شرکت( در موعد مقرر قانونی  

از تاریا تصویب در مجمع عمومی شرکت )یادداشت   پس 

 (.۲۴توضیحی  

میلیون ریال مطالبات سهامداران در سال جاری    ۱،۳۱۳،۶۰۰از مجموع  

شده و   میلیون ریال در فرآیند افزایش سرمایه استفاده  ۱،۱۴۴،۳۸۲مبلغ  

مبلغ   به  مطالبات  افزایش    ۱۶۹،۲۱۸مانده  دوم  مرحله  در  ریال  میلیون 

  سرمایه قابل استفاده می باشد. 

 ۳بند  

گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،    ۸درخصوص بند    

بهره   و  تحویل  برای  الزم  های  پیگیری  مقررگردید 

برداری از دستگاه های مورد اشاره تا پایان شهریور ماه  

 صورت پذیرد. 

در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده در هیأت مدیره شرکت،    

جمعاً   پوز(  )دستگاه  فروش  پایانه  تجهیزات  خرید  بابت  از 

کننده    ۱,۹۸۲غ  مبل تأمین  شرکت  دو  به  ریال  میلیارد 

پرداخت و در قبال آن  چک تضمین و یک فقره ضمانت  

میلیارد ریال دریافت شده است. همچنین    ۷۹۷نامه به مبلغ  

دستگاه با شرکت هدایت هوشمند قرن    ۵۵،۰۰۰از دو فقره قرارداد خرید  

خرید   شامل  اول  کامل  ۱۲،۰۰۰قرارداد  صورت  به  فروش  پایانه  دستگاه 

دستگاه تحویل   ۲۰،۱۶۰تحویل و تسویه شده است و از قرارداد دوم تعداد  

است.  دستگاه در انبار آن شرکت رسید موقت گردیده  ۱،۸۴۰شده و تعداد  
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بند 

 تکالیف 

تکالیف مجمع سال مالی منتهی به 

30/12/1399 
 اقدامات انجام شده بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی 

تا تاریا این گزارش، تأمین کنندگان در قالب برنامه زمان  

بندی اولیه نسبت به تحویل موضوع قراردادهای خود اقدام  

 اند. ننموده  

هم چنین هیات مدیره شرکت با تمدید مدت قرارداد تا پایان خردادماه  

 موافقت نموده است.   ۱۴۰۱سال  

دستگاه نازل    ۵،۰۰۰قرارداد با شرکت اندیشه نگار پارس شامل خرید تعداد  

  ایران انبار به ها دستگاه کلیه  ریال که میلیون ۷۹۷،۲۰۰ مبلغ سوخت به

  شرکت   توسط  شده  ارائه  ضمانتنامه  شد  مقرر  ولی  گردید  تحویل  کیش

  های   جایگاه  در  ها  دستگاه  نصب  مجوز  صدور  زمان  تا  پارس  نگار  اندیشه

  . بماند  باقی  کیش  ایران  نزد  سوخت

 ۴بند  

گزارش حسابرس و بازرس قانونی،    ۱۱درخصوص بند    

مقرر شد مفاد الزامات قانونی و مقررات سازمان بورس  

 و اوراق بهادار توسط هیات مدیره محترم رعایت گردد. 

  ( بند  موضوع  استثنای  تغییر  ۷-۱به  فوری  افشای  و   )

نمایندگان حقیقی اعضای هیأت مدیره موضوع مصوبه مورخ  

د حائز اهمیت دیگری که حاکی از عدم  به مور  ۰۶/۰۵/۱۳۹۹

رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در  

 بورس باشد، برخورد نگردیده است.  

 الزامات قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شده است. 

 ۵بند  

گزارش حسابرس و بازرس قانونی،   ۱۳درخصوص بند 

شرکتی سازمان بورس  مقرر شد دستورالعمل حاکمیت  

و اوراق بهادار متناسب با ابالغیه های سازمان مذکور  

 توسط شرکت رعایت شود. 

مفاد   رعایت  منظور  به  جریان  در  های  پیگیری  و  اقدامات 

شرکتی  حاکمیت  دستورالعمل  االجرای  الزم  های  بخش 

 ساز   ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ابالغی  

مورد گزارش،  مان بورس و اوراق بهادار، تا پایان سال مالی  

 منجر به استقرار و انجام کامل موارد مذکور نگردیده است. 

با توجه به چند مرحله تعویق در اجرای دستورالعمل مذکور توسط سازمان    

بورس و همچنین فراهم نبودن زیر ساخت های الزم برای اجرایی شدن  

 شرکت های بورسی، اقدام نشده است. دستورالعمل مذکور برای کلیه  
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 های شرکت:  مین و ساختمان فهرست ز

 دارایی  شرح

  تمام بهای

 شده

 استهالک

 انباشته
 نوع دفتری  ارزش

 کاربری

  وضعیت

 مالکیت
 متراژ مکانی  موقعیت

  تتریح

  وضعیت

 وثیقه

  تتریح

  های پرونده

 ( ریال میلیون) ( ریال میلیون) ( ریال میلیون) حقوقی

 : زمین

  ختمانسا زمین السهم قدر

 سرپرست 
 - اداری  ۱۳,۲۰۰ - ۱۳,۲۰۰

  غربی، طالقانی خیابان تهران،

 کوچه  نبش سرپرست، خیابان

 ۱/۱۷۷ پالک تبریز،

۵۲۴.۹۷ 

 مربع متر
  

  ساختمان زمین السهم قدر

 بخارست
 - اداری  ۹۹,۹۳۵ - ۹۹,۹۳۵

  هشتم خ آرژانتین، تهران،

 ۲۸ پالک  بخارست،

 متر  ۴۸۶.۶

 مربع
  

  ساختمان زمین السهم قدر

 میرعماد 
 - اداری  ۵۳۹,۴۲۹ - ۵۳۹,۴۲۹

  میرعماد،  خ مطهری، خ تهران،

 ۱۰پ سیزدهم، کوچه

۳۸۹.۲۵ 

 مربع متر
  

 - - ۲۱,۴۵۵ آباد  سعید انبار

  پیش

 پرداخت

 ای سرمایه

- 

  آباد  سعید  شهریار، جاده تهران،

  بنزین پمپ روبروی ، (باغستان)

 ۲۰۰۰ اختصاصی

 متر ۱۱۸۲۶

 مربع
  

 :ساختمان

 چهار) سرپرست ساختمان

 ( مستقل طبقه
 قطعی  اداری  ۲,۹۹۱ ۷,۸۰۹ ۱۰,۸۰۰

  غربی، طالقانی خیابان تهران،

 کوچه  نبش رست،سرپ  خیابان

 ۱/۱۷۷ پالک تبریز،

 متر ۹۳۴.۵

 مربع
  

 قطعی  اداری  ۲,۳۰۲ ۵۴۳ ۲,۸۴۵ سمنان  دفتر ساختمان
  هفت نبش  فردوسی،  خ سمنان،

 ۲طبق الجورد، ساختمان تیر،

۱۲۱.۰۵ 

 مربع متر
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 دارایی  شرح

  تمام بهای

 شده

 استهالک

 انباشته
 نوع دفتری  ارزش

 کاربری

  وضعیت

 مالکیت
 متراژ مکانی  موقعیت

  تتریح

  وضعیت

 وثیقه

  تتریح

  های پرونده

 ( ریال میلیون) ( ریال میلیون) ( ریال میلیون) حقوقی

 هفت) بخارست ساختمان

 ( مستقل طبقه
 قطعی  اداری  ۶۲,۷۳۶ ۵۴,۳۶۶ ۱۱۷,۱۰۲

  هشتم خ آرژانتین، تهران،

 ۲۸ پالک  بخارست،

 متر ۲۰۰۰

 مربع

  خاورمیانه بانک وثیقه در

  می تسهیالت دریافت بابت

 . باشد

 قطعی  اداری  ۱,۲۴۴ ۲,۲۹۹ ۳,۵۴۳ کیش ساختمان
 دوم طبقه زیتون، بازار  کیش،

 ۱۰ واحد اداری،

  متر ۸۶.۱۴

 مربع
  

 قطعی  اداری  ۵,۵۲۳ ۷۰۵ ۶,۲۲۸ تبریز دفتر ساختمان

 روبروی تهران، دروازه خ تبریز،

 ۲۰۱پ ،۵ منطقه شهرداری

 ۵طبقه

 متر ۸۸.۵۹

 مربع
  

 قطعی  اداری  ۴,۳۶۶ ۵۵۷ ۴,۹۲۳ تبریز دفتر ساختمان

 روبروی تهران، دروازه خ تبریز،

 ۲۰۱پ ،۵ منطقه شهرداری

 ۵طبقه

 متر ۷۰.۰۳

 مربع
  

  شش ) میرعماد ساختمان

 ( مستقل طبقه
 قطعی  اداری  ۳۳۴,۶۴۵ ۸,۸۵۰ ۳۴۳,۴۹۵

  میرعماد،  خ ،مطهری خ تهران،

 ۱۰پ سیزدهم، کوچه

۱۸۳۵.۲۴ 

 مربع متر
  

 قطعی  اداری  ۱۵,۴۲۹ ۵۷۱ ۱۶,۰۰۰ کرمان ساختمان
  فاصل  حد  شفا، خ نبش  کرمان،

 ۱۳ و ۱۱ کوچه

 متر ۸۴.۱

 مربع
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 نسبت های مالی 

 1398 1399 1400 نحوه محاسبه سبت ها ن

 1.05 0.78 1.46 دارایی جاری تقسیم بر بدهی جاری نسبت جاری 

 0.94 0.69 1.32 مجموع )موجودیهای نقدی + مطالبات( تقسیم بر بدهی جاری  نسبت آنی 

 %38 %35 %43 دارایی جاری تقسیم بر کل دارایی  جاری نسبت دارایی 

 %108 %123 %81 دارایی ثابت تقسیم بر ارزش ویژه نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

 %76 %90 %47 کل بدهی تقیسم بر ارزش ویژه نسبت کل بدهی 

 %64 %85 %44 بدهی جاری تقیسم بر ارزش ویژه نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

 %12 %5 %3 بدهی  بلندمدت تقیسم بر ارزش ویژه  بدهی بلند مدت نسبت 

 %57 %53 %68 ارزش ویژه تقیسم بر کل دارایی نسبت مالکانه

 %40 %43 %41 سود ناخالص تقیسم بر درآمد خالص نسبت سود ناخالص

 %32 %30 %29 سود عملیاتی تقیسم بر درآمد خالص نسبت سود عملیاتی 

 %21 %19 %20 خالص تقیسم بر درآمد خالصسود  بازده فروش

 %23 %21 %14 سود خالص تقیسم بر ارزش ویژه (ROEبازده ارزش ویژه )

 %13 %11 %9 سود خالص تقیسم بر جمع دارایی  ( ROAبازده دارایی )
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 تقدیر و تشکر

 

 دارد: های زیر تقدیم می به اشخاص و گروه هیأت مدیره فرصت را مغتنم شمرده و مراتب تشکر خود را 

 عموم سهامداران محترم  

 عموم پذیرندگان و افراد دریافت کننده خدمات پرداخت در سراسر کشور  

 مسئوالن محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  

 مسئوالن محترم سازمان بورس و اوراق  بهادار   

 انحسابرس و بازرس قانونی محترم و همکاران ارجمندش  

 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک(  

 های اجراییهای شغلی و مسئولیت عموم کارکنان ارزشمند شرکت در تمام رده  

 ارباب جراید  

 

های مالی و گزارش  در پایان این گزارش، از سهامداران محترم خواهشمند است نسبت به تایید و تصویب صورت 

 مبادرت فرمایید. ۱۴۰۰آذر   ۳۰هی به عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منت

 

 با تقدیم احترام 

 هیأت مدیره 

 شرکت کارت اعتباری ایران کیش)سهامی عام(
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