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 عام()سهامی شرکت داده پردازی ایران

 

 ریالی با نام 4ر000سهم عادی   128ر212ر823

 

 

بتر استاس   ، (ستهامی عتام  داده پتردازی ایران  منظور انتشار اطالعات مرتب  با عرضۀ سهام در دست انتشار شرکت این بیانیه، به

، توس  ناشر تهیه و ارائه بت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شدهثها، اطالعات، اسناد و مدارکی که در مرحلۀ مجموعۀ فرم

رستانی شترکت در   توانند به بخش مربوط بته اطتال   منظور دسترسی به اطالعات مالی شرکت میگذاران بهسرمایه است.هگردید

داده هتای شترکت   مراجعته نماینتد. آگهتی    www.DPI.irسایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، یا به سایت رسمی ناشر 

  منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید. و دنیای انتصاداطالعات از طریق روزنامۀ  پردازی ایران سهامی عام(

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و  4045در تاریخ بهمن ماه ، داده پردازی ایران سهامی عام( سهام شرکت 

 گیرد.، با نماد مداران مورد معامله نرار می« رایانه »بندی در صنعت با طبره
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 تشریح طرح افزایش سرمایه

 

 

 هدف از انجام افزایش سرمایه

 باشد.  ف شرکت داده پردازی ایران سهامی عام(، از افزایش سرمایۀ موضو  این بیانیۀ ثبت، به شر  زیر میهد
 ( Mainframe  گ زرکامپیوتر های ب سرمایه گذاری مجدد در بخش اجاره پروژهالف( 

 پذیر.سرمایه ( مشارکت در افزایش سرمایه شرکتب

 

 آنگذاری مورد نیاز و منابع تأمین سرمایه

ریتال و منتابع تتأمین آن بته شتر        میلیتون  160ر914 های یاد شدۀ فوقگذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامهمبلغ کل سرمایه

 باشد.  جدول زیر می

 مبالغ بر حسب ریال                                                                      

 
آخرین برآورد

463,246,928,000آوردة نقدي سهامداران

463,246,921,000جمع منابع
Mainframe - 313,246,928,000الف ( تأمین سرمایه مورد نیاز پروژه خرید کامپیوترهاي بزرگ

150,000,000,000ب ( مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر-شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران

463,246,921,000جمع مصارف

شرح

بع
منا

ف
صار
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 مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن

میلیون ریتال   456ر480مبلغ عام( در نظر دارد سرمایۀ خود را از با توجه به برنامۀ ارائه شده، شرکت داده پردازی ایران سهامی

 میلیون ریال، از محل آورده نردی سهامداران به شر  زیر افزایش دهد. 683ر333به مبلغ 

 914درصد( از محل آورده نردی سهامداران،  915میلیون ریال  معادل  160ر 
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 بررسی هر یک از اهداف افزایش سرمایه

 : (Mainframe) بزرگ یوترهایکامپ دیپروژه خرالف( 

 

 سرویسگرهای  اجمالی معرفیZ : 

 ها ماشین این زمان آن در .گردد یبرم 4283 دهه یها سال به (Mainframe  کامپیوترهای بزرگ کار به شرو  تاریخ

 شده، تولید افزار سخت و افزار نرم شدن استاندارد با 4263 دهه شرو  در .داشتند وجود که بودند کامپیوترهائی تنها

  IBM System/063بنام  (Mainframe بزرگ  کامپیوترهای سوم نسل حریرت ودر گرفت لشک مهمی بسیار اتفاق

 نسل کامپیوترهای .گردید معروف General Purposeیا  و منظوره همه کامپیوترهای نسل اولین بنام که گرفت شکل

 می که رفت بکار منظور نای نیز به S/063نام  و باشند استفاده نابل یتجار و یعلم زمینه دو هر در توانستند سوم

 .سازد برآورده را  ( دایره یک از درجه 063  کننده استفاده نیازهای یتمام توانست

 های کامپیوتر های مزبور به شر  ذیل می باشد: ویژگیبرخی از 
 تر افزون های نابلیت و باالتر سرعت با بیشتر، یها پردازندهنابلیت پذیرش  -

 ندرتمندتر و منظم دهی آدرس نابلیت و بیشتر  فیزیکی حافظه -

 سیستم افزار نرم و افزار سخت توسعه و پویا رشد نابلیت -

 از ( بزرگ بسیار بسیار مرادیر به پردازش و همزمان یدسترس نابل یها داده حجم افزایشنابلیت مدیریت  -

 رده ( این یانحصار یها یویژگ

 کنند کار سیستم با همزمان صورت به توانند یم که یکاربران تعداد افزایشامکان  -

 یبرا یامنیت سطح باالترین  کسب یحفاظت / یامنیت یها یتوانمند و امکانات چشمگیر افزایشامکان  -

 ( EAL8 – یمجاز یها پارتیشن

 Channelبه  آنها اتصال یفناور توسعه و نویتر و تر هوشمند های I/O یا جانبی تجهیزات افزودنامکان  -

Subsystem 

 بیشتر امکانات و ندرت و باالتر های سرعت با جدید یا شبکه اتصاالت از استفاده -

 روز ینیازها با متناسب جدیدتر یکاربردها و یاطالعات یها بانک افزارها، نرم ها، حل راه از یپشتیبان افزایش -

 IT یدنیا

 LPAR, Address)  یمجاز بصورت یسیستم منابع مدیریت و استفاده ایجاد، توان بردن باالامکان  -

Space, zVM) 

مانند  یکدیگر به مختلف های سیستم اتصال جهت Clustering تکنولوژی ترین پیچیده از استفاده -
Parallel Sysplex 

بزرگ  کامپیوترهای است، افزایش حال در چشمگیری بصورت فناوری اطالعاتتوسعه  و رشد که هاینک

(Mainframe) ،حاضر حال در حریرت در .دارند عهدهه ب فناوری اطالعات صنعت در را خود اصلی نرش جدید 

 شده تشکیل هم به متصل Mainframe) کامپیوترهای بزرگ  زیادی بسیار تعداد از اینترنت جهانی بزرگ شبکه

 کامپیوترها نو  این خدمات از استفاده حال در - بدانند خود آنکه بدون – کوچکتر یها سیستم و که کاربران

 داده درصد 43 حدود که است معروف .دارند شهرت z43و  z2ی ها نام به دهاین خانوا محصوالت آخرین .هستند

 گزارش و انجام بار چندین تاکنون که یا گسترده یبررس طبق .دارد نرار ها ماشین این یرو جهان، یتجار یها

 ارزان ساله، 8 یگذار سرمایه دوره یک در سرویسگرها این Xephon 4221, Arcati Research)،(9331شده  

  .هستند ها سازمان و ها شرکت از یبسیار یبرا حل راه ترین

 

 

 



 عام(                                             بیانیۀ ثبت سهام شرکت داده پردازی ایران )سهامی

 

 

 81از  5صفحۀ  

 فعالیتهای خاص و مرتبط با این طرح 

 بازار %23در حال حاضر شرکت با بیش از نیم نرن سابره حضور و خوشنامی در بازار فنآوری اطالعات و ارتباطات ، 

کصد سایت کامپیوتری ( از نظر فروش، نصب،  تجهیز و پشتیبانی بیش از ی Mainframe ) IBM  (کامپیوترهای بزرگ

پایگاه داده و سیستم عامل  بنیادی افزارهایای از نرماندازی، تعمیر و نگهداری و اجاره ، و بخش نسبتاً نابل مالحظهراه

د، نظر های بزرگ کشور بانک رفاه ، تجارت و برق تهران( را در دست دارماشین های بزرگ  و نرم افزاهای کاربردی سازمان

ای از کاربران ماشین های رده و بخش عمده ( Mainframe  از مشتریان کامپیوترهای بزرگ  %53به اینکه نریب به 

دهند و مراکز مهم  همانند بانک مرکزی ، ها، سازمان های مالی و ارگانهای دولتی وحاکمیتی تشکیل میمتوس   را بانک

از حساسیت بسیار باالئی از نظر امنیت اطالعات و   امور مالیاتی و دارایی سازمانبانکها، نیروهای نظامی و انتظامی، 

پردازی و سابره طوالنی فعالیت آن در این نگهداری آنها برخوردارند، لذا با توجه به سابره و ماهیت دیرینه  شرکت داده

دانند. ه گاه مطمئنی برای خود میزمینه، این نو  مشتریان بزرگ به لحاظ فنی و پایداری خدمات، شرکت را مأمن و تکی

های گرانردر از سرمایه و در یک فرآیند طوالنی حاصل شده و یکی سال گذشته 88بدیهی است این اطمینان و اعتماد طی 

آید. اعتماد به نیروهای متخصص و با تجربه شرکت جهت تحرق بمونع تعهدات از طرف شرکت و شرکت به شمار می

پردازی را در بویژه در نراردادها و سفارشاتی که حجم مبلغی آنها بسیار باالست، شرکت دادههمچنین سالمت معامالت 

 ای نرارداده است. جایگاه ویژه

پردازی ایران به عنوان یک این تالشهای بی ونفه در عرصه فناوری اطالعات موجب شده است هم اکنون شرکت داده

های بزرگ ملی و حفظ دانش بومی در کشور به یک نابع در اجرای پروژهشرکت دانش بنیان در زمینه مدیریت یکپارچه م

 شرکت بی بدیل تبدیل شود.

عالی انفورماتیک  پردازی تنها شرکتی است که طبق آخرین ارزیابی صورت گرفته توس  شورایدر حال حاضر  شرکت داده

آوری اطالعات و ارتباطات حائز رتبه یک فن کشور، در تمامی سیزده فعالیت تعریف شده برای شرکت های فعال در زمینه

باشد و شرکت دیگری دارای  چنین جایگاه و مونعیتی نیست. به همین دلیل برخی از مشتریان بزرگ، شرکت می

کنند. موارد یاد شده بخشی از دالئل ها بصورت اختصاصی و ویژه  دعوت به همکاری میپردازی را جهت انجام پروژهداده

ی است که  نرش این شرکت را در انجام وظایف پروژه های ملی ، حاکمیتی در ساختار کالن دولت بیش از ه و محکمجمو

 نماید.بیش انکار ناپذیر می

 

روند تکنولوژی و ترویج و اشاعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ، بانک مرکزی و سایر بانکهای بزرگ را برآن داشت تا 

ری اطالعات و ارتباطات شرکت داده پردازی ایران را بعنوان بازوی اجرایی نوی و این مشتریان بزرگ در حوزه فنآو

نابل اتکا برگزینند بطوریکه چند مشتری بزرگ مجموعه فعالیتهای حوزه فنآوری اطالعات و ارتباطات از سطح زیر 

ی موفق اجرا شده نبلی و ساخت تا سرویس را به شرکت داده پردازی ایران ارجا  دهند. و افزایش این روند نمونه ها

 نراردادهای جدید می باشند.

 

 های مهم در دست اجرا مرتبطپروژه 

 افزارهای بانکی بانک تجارتپروژه ارتراء تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای سیستمی و تکمیل و توسعه نرم

 پروژه ارتراء تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای سیستمی بانک رفاه 

 راء تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای سیستمی بانک کشاورزیپروژه ارت

 پروژه ارتراء تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای سیستمی بانک ملت

 رفاه  وپروژه های اجاره تجهیزات بانکهای تجارت 

 ...سنجش و سازمان  وپروژه های پشتیبانی و تعمیر نگهداری بانکهای تجارت ، رفاه ، کشاورزی ، ملت ، مرکزی 
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  اطالعات اولیه و خالصه طرح 

در زمینه کامپیوترهای  ITعرضه ، اجاره و پشتیبانی محصوالت و خدمات حوزه صنعت "شرکت داده پردازی ایران 

و نرم افزارهای بنیادی و سیستمی مرتب  با آن در زمینه فنآوری اطالعات  (Mid Range, Main Frame)بزرگ 

از طرفی  با توجه به ضرورت و همچنین  وه  و راستای کسب و کار اصلی خود نرار داده است.را در ادام "و ارتباطات

 رشد روز افزون خدمات و بانکداری الکترونیک ، برنامه ریزی و سرمایه گذاری نموده و در حال توسعه آن می باشد.

موسسات مالی و دستگاههای  اهمیت ، ضرورت و حیاتی بودن سرویس ها و خدمات تجارت الکترونیکی ، بانکها ،

نظارتی و حاکمیتی را بر آن داشت تا سرمایه گذاری الزم در زیر ساخت های سخت افزاری و سیستمی انجام دهند 

ارائه نمایند و در بازار رنابت از سایر رنبا و روند تکنولوژی جا نمانند لذا  91x4بطوریکه بتوانند سرویس های 

توجه به بی بدیل بودن در این حوزه به جهت جامعیت و تنو  سرویس ، ندمت ،  شرکت داده پردازی ایران را با

 وفاداری و توان مدیریت اجرای پروژه های بزرگ و ملی بعنوان بازوی اجرایی برگزیدند.

با توجه به شبکه گسترده بانکها ، حجم اطالعات و رشد روز افزون تراکنش ها ، ضرر و زیان مادی و معنوی حاصل 

سیستم ها و ضرورت ایجاد سایت پشتیبان در موانع زلزله و نطعی های خارج از کنترل ،  Down Timeاز 

 بنگاههای انتصادی تصمیم به مشارکت و انعراد نرارداد با شرکت های معتبر و توانمند این حوزه گرفتند .

ه پردازی ایران با مشتریان و حسن اجرای نرارداد های بزرگ ملی و بانکی شرکت داد  از آنجاییکه سابره ، ندمت

بانکی و سازمانهای بزرگ در طول سالیان متمادی وجود داشته در این فضا بانکها تامین ، نصب و راه اندازی و 

پشتیبانی تجهیزات زیر ساخت ، منابع پردازشی ، ذخیره سازی و نرم افزارهای بنیادی و کاربردی را به داده پردازی 

میلیارد ریال ، بانک تجارت با نرارداد معادل  033بانک رفاه با نراردادی بیش از  4024در سال سپردند بطوریکه 

میلیارد ریال با شرکت داده پردازی ایران منعرد نمودند و سایر  406میلیارد ریال و بانک کشاورزی با نرارداد  958

 53شتریان سالیانه بیش از نراردادهای اجاره ، پشتیبانی و تعمیر و نگهداری حدود یکصد سایت کامپیوتری م

 میلیارد ریال می باشد.

به جهت حضور پایدار ، به مونع ، با کیفیت و پوشش نیازهای نراردادی و باالروه مشتریان  نیاز بازار( نیاز به 

 امکانات منابع انسانی ، نرم افزاری و سخت افزاری بیش از پیش ضروری می باشد .

 

و کشش بازار تهیه و خرید مجموعه ای از تجهیزات پردازشی ، منابع ذخیره سازی  لذا با توجه به تعهدات نراردادی 

نرم افزارهای پایه ، بنیادی و سیستمی  در دستور کار این طر  نرار خواهد گرفت تا بتوان جهت اجاره و پشتیبانی 

 به مونع از آنها استفاده گردد.
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 مطالعات بازار

 

 سرمایه گذاری اهداف و استراتژی کالن 

با توجه به روند تکنولوژی و اشاعه فرهنگ تجارت الکترونیک و از طرفی مولفه های تجارت الکترونیک ، بانکها ، 

موسسات مالی ، بنگاههای انتصادی و مردم می باشند که می بایست در بستر ارتباطی امن و مطمئن با پروتکل و 

د بپردازند تا بتوان با سرمایه گذاری در الیه های مختلف بهترین ساختار و فرآیند مشخص به فعالیت و داد و ست

 سرویس و خدمت را در مناسب ترین زمان ارائه داد.

هدف سرمایه گذاری این طر  ایجاد بازوی اجرایی برای بانکها و موسسات مالی  همراه با حضور به مونع با تمام 

 امکانات برای ارائه سرویس می باشد. 

عه تجهیزات پردازشی ، منابع ذخیره سازی ، نرم افزارهای پایه ، بنیادی و سیستمی همراه با آموزش لذا تهیه مجمو

 های الزم در دستور کار این طر  نرار می گیرد.

 

  اهداف پروژه 

هدف این پروژه  تهیه مجموعه تجهیزات پردازشی ، منابع ذخیره سازی ، نرم افزارهای پایه ، بنیادی و سیستمی 

 ا آموزش های الزم جهت اجاره و پوشش نراردادهای پشتیبانی می باشد.همراه ب

 

 )شناخت محصول )کاال/خدمت 

بانکها و موسسات مالی و سازمانهای دولتی به جهت اینکه سرویس ها و خدمات خود را در درگاههای مختلف از نبیل 

اینترنت ، دستگاههای خود پرداز ، دستگاههای کارتخوان و موبایل ارائه می نمایند نیازمند تجهیزات پردازشی 

به روز ، پایگاه داده ای که بتواند اطالعات زیادی را  ندرتمند ، منابع ذخیره سازی هوشمند و با تکنولوژی باال و

نگهداری و مدیریت نماید و همچنین سیستم عامل نوی و نرم افزارهای میانی ، مدیریتی و مونیتورینگ و کنترل می 

 باشند.

 MainFrameو تجهیزات   DB9درصد داده ها و اطالعات حجیم و زیاد بر روی پایگاه داده ای  43در دنیا بیش از 

 می باشند. 

 

 رقابت 

شرکت داده پردازی ایران  .در حوزه کسب و کار و تکنولوژی این طر  در ایران سه الی چهار شرکت فعال می باشند 

درصد 23بیش از  با توجه به دارا بودن در ایران منشعب شده است و در حال حاضر  IBMبا توجه به اینکه از شعبه 

و در حال گسترش در منطره می باشد. این حوزه ترریبآ بی بدیل در ای بومی شده تخصص و نرم افزارهو بازار سهم 

نیادی و تجهیزات بانک صادرات دبی چندین سال پشتیبانی نرم افزارهای ب با اختیار داشتندر حال حاضر این شرکت 

اری بیش از نیم نرن با ترریبآ در این حوزه یک برند خوشنام می باشد که می توان به نراردادهای فعال و سوابق ک،

 سیستم و سرویس نداشته است اشاره نمود. Time   Down نراردادهای که سابره

یکپارچگی آن ،  ودر این بازار چند بعد پیچیده و با اهمیت دیگری مطر  است که می توان به پیچیدگی تکنولوژی 

ماندگاری پیمانکار و از همه مهمتر توانایی  انتظار دریافت سرویس نهایی مشتریان از پیمانکار ، نابل اتکا بودن و

مدیریت پروژ های بزرگ اشاره نمود بطوریکه در مذاکرت نهایی و تصمیمات کالن کارفرمایان با نگاه به صرفه و صال  

 ریزش شرکت های واسطه گر و کم دانش را شاهد هستیم.، سازمان 
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 :تجهیزات مورد نیاز 

 ذیل می باشد:این طر  نیازمند چهار بخش به شر  

 تجهیزات پردازشی -4

شرکت   Zمانند پردازشگرهای سری  (Mainframe کامپیوترهای بزرگ  تجهیزات پردازشیالف( 
IBM 

 IBMشرکت   Pمانند پردازشگرهای سری (  Mide Range رده متوس   تجهیزات پردازشیب ( 

 منابع ذخیره سازی -9

 

 (Hitachi  دیسک های ذخیره ساز هیتاچیالف ( 

 (IBM  Tapeوارخوان ذخیره ساز شرکت نب ( 

 

 نرم افزارهای بنیادی ، سیستمی و میانی -0

 

 AIXو  Z/OS سیستم های عاملالف ( 

 Oracleو   DB9پایگاه داده ب ( 

 (و .... web sphere  & IBM Tivoli & MQ Seriesنرم افزارهای میانی  ج ( 

 

 نیروی انسانی متخصص و آموزش های الزم -1

افزارهای کاربردی و سرویس های نابل ارائه در این پلتفرم از حساسیت و اهمیت باالیی برخوردار  از آنجاییکه نرم

است نیروی انسانی ماهر در این بخش نیازمند آموزش و به روز نگهداشتن اطالعات می باشد لذا هر محصولی نیازمند 

 ود دارد.متخصص خاص آن محصول می باشد و تنو  ، تخصص و پیچیدگی در این بخش وج

 

 بهای تجهیزات و ارزش سرمایه گذاری :

 

میلیون ریالیورومیلیون ریالیورو

4) IBM z8(Z   24,477,00071,3812,840,000408,533پردازشگرهای سری

9
 P  ( (IBM پردازشگرهای سری

p530
24,037,00074,7252,450,000408,481

0
دیسک های ذخیره ساز هیتاچی 

usp200
1400,4001,575100,10048,080

1uspv 2471,0005,848803,00041,283دیسک های ذخیره ساز هیتاچی

8
 IBM نوارخوان ذخیره ساز شرکت

Tape  8782
227,4008,081480,2002,433

6
نرم افزارهای بنیادی ، 

سیستمی و میانی

نرم افزارهای بنیادی ، سیستمی و میانی 

 zos /DB2& other

components

4800,00012,551800,00012,551

445,281

6,281,600383,247 جمع کل هزینه های خرید،گمرکی و حمل و نقل

شر بخشردیف

هزینه های ترخیص و عوارض گمرکی

منابع ذخیره سازی

تجهیزات پردازشی

نیمت کل نیمت واحد
تعداد

 

با نرخ ارز  کتور های دریافتی از تأمین کنندگان اصلیمبالغ مرتب  با بهای تجهیزات مورد نیاز با توجه به آخرین پیش فا

یال به ازای هر یورو محاسبه گردیده است.ر 14ر894  

لحاظ گردیده است.همچنین تعرفه های گمرکی به  4029الزم به ذکر است که زمان راه اندازی پروژه ابتدای مهرماه سال 

لحاظ گردیده است. %4بیمه معادل هزینه های حمل و استناد آئین نامه های مربوطه به همراه   
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 بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرحبرنامۀ زمان

بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اندام عام(، در نظر دارد مطابق برنامۀ زمانشرکت داده پردازی ایران  سهامی

              نماید.

         

 مبالغ بر حسب میلیون ریال                                                                                                    

سال 4884شرح

040,916,295,333آوردۀ نردی شدۀ سهامداران  

848,212,823,000جمع منابع

Mainframe - 040,916,295,333سرمایه مورد نیاز پروژه خرید کامپیوترهای بزرگ

 848,212,823,000جمع مصارف
 

 

 خرید کامپیوترهای بزرگنی صورت سود و زیان اجرای پروژه بیپیش

 

 مبالغ به میلیون ریال                                                                                                                               

سال 4882سال 4887سال 4881سال 4888سال 4882شرح

41,338413,632400,845496,522493,881درآمد حاصل از اجرای پروژه

 89,184( 15,500( 18,063( 19,341( 92,869(بهای تمام شده خدمات ارائه شده در اجرای پروژه

11,11025,82155,94545,36665,324سود ناخالص

 4,936( 4,962( 4,006( 4,136( 9,949(هزینه های فروش اداری عمومی

6949,6411,0148,9406,263سود حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت

19,42522,53924,90359,34440,584سود عملیاتی

33333هزینه مالی

19,42522,53924,90359,34440,584سود خالص قبل از مالیات

 41,443( 46,141( 45,916( 42,263( 5,863(مالیات 

81,28858,31252,83127,27578,034سود خالص
 
 

 بینی صورت سود و زیانمفروضات مبنای پیش

در سال اول بر اساس نرارداد منعرده پیش بینی شده و پس از   مطابق جدول زیر( درآمد حاصل از اجرای پروژه فوق -4

 ای مشابه در سالهای بعد محاسبه شده است.اتمام آن با فرض انجام پروژه ه
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ارنام به میلیون 
جمعسال 4882سال 4887سال 4881سال 4888سال 4882شرحردیف

بهاي فروش تجهیزات خریداري شده1
نسبت اجاره بهای ساالنه به بهای فروش2

اجاره بهاي ساالنه - سال اول3

-242424242مدت اجاره بها به ماه1

74,005140,609133,578126,899120,554595,645اجاره بهاي تجهیزات5

51,007410,208488,753422,388420,771787,217 جمع

422,113

87%

841,009

 
برای سال اول و کاهش بهای فروش نردی تجهیزات مربوطه  %08بهای ساالنه تجهیزات خریداری شده با فرض اجاره 

 تی نسبت به سال نبل محاسبه شده است.درصدی در سالهای آ8

 

ینه های موجود از نبیل پشتیبانی،حروق،آموزش و استهالک حاکم از جمله هز بهای تمام شده بر اساس مفروضات  -9

 طرفی شرکت باید کل پرسنل مورد نیاز را در ابتدای پروژه برای آموزش و از برآورد شده و دارایی های تحصیل شده

 .راه اندازی استخدام کند  نصب و

 ارنام به میلیون ریال
جمع4882/42/284888/42/284881/42/284887/42/804882/42/28شرحردیف

2,5285,0567,58310,11112,63937,987هزینه پشتیبانی و گارانتی1

9452,2672,7213,2653,91883,885هزینه حقوق و مزایاي پرسنل فنی2

1,1881,3661,5711,8072,0781,088آموزش3

23,49431,32531,32531,32531,325841,792هزینه استهالک4

5
سایر هزینه ها و هزینه هاي پیش بینی 

نشده
1,4082,0012,1602,3252,49880,392

29,56242,08445,36041,13352,457281,226 جمع

 
 

بر هزینه های عمومی ، اداری و فروش شرکت که باتوجه به شرای   چندانیاز آنجا که اجرای پروژه مورد گزارش تاثیر -0

ها نیز تاثیری برروی آن ندارد ، لذا در  فعلی شرکت جزو هزینه های ثابت معمول آن بوده و کاهش و افزایش پروژه

 است . درصد درآمدها لحاظ گردیده 4معادل اطالعات مالی آتی پروژه ها 

درصد در محاسبات لحاظ 93درصد سهام شناور است نرخ مالیات معادل 93با توجه به اینکه شرکت دارای بیش از  -1

 شده است .
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 پذیر:سرمایه ( مشارکت در افزایش سرمایه شرکتب

 هاگذاریاطالعات سرمایه

عام( نصد دارد بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایۀ پیشنهادی را بته شتر  جتدول زیتر     شرکت داده پردازی ایران  سهامی

 در جدول زیر آمده است.  گذاریها نماید. اطالعات مربوط به این سرمایهشرکتسایر گذاری در صرف سرمایه

 مبالغ به میلیون ریال

رکت نام ش

پذیر/ سرمایه

شرکت در شرف 

 تأسیس 

سرمایۀ 

 فعلی

میزان 

افزایش 

 سرمایه

محل افزایش 

 سرمایه

)به تفکیک  

 مبلغ(

سرمایه 

پس از 

 افزایش

تاریخ 

 تصویب

درصد 

سهم 

 مشارکت

 سهم شرکت

شرکت توسعه ریز 

 کامپیوتر ایران
 483ر333 %433 90/44/24 453ر333 آورده نردی  483ر333 03ر333

 483ر333 جمع

 

 : توسعه ریز کامپیوتر ایران)سهامی خاص( موضوع فعالیت شرکت

ومی فوق العاده مورخ اساسنامه و تغییرات بعدی بر اساس مصوبه مجامع عم 0ت طبق ماده کموضو  فعالیت شر

هندسی تولید،واردات،خرید و فروش و اجاره انوا  رایانه شامل مینی ایستگاههای کاری ماز است عبارت   43/36/4059

خادم،سیستمهای شخصی خانگی،گره های شبکه رایانه های نابل حمل و سایر تجهیزات مشابه،تولید، صادرات، خرید و فروش 

و اجاره انوا  دستگاههای جانبی رایانه شامل تجهیزات ورودی و خروجی تجهیزات گرافیکی و مهندسی، خودپردازهای بانکی، 

تولید و واردات، صادرات، خرید و  ،، کیوسکهای اطال  رسانی و سایر تجهیزات مشابه( های بانکی و فروشگاهیposکارتخوان  

انوا  بردها، ه نمایش، صفحه کلید،موشواره،جعبه کامپیوتر، منبع تغذیه، حفروش انوا  نطعات و ملزومات رایانه شامل صف

ملزومات مصرفی و سایر موارد  (، تجهیزات ذخیره سازی، بلندگو، هدست و هدفون،RAM( ، حافظه  CPUپردازنده  

مشابه.تولید، صادرات، خرید و فروش و اجاره انوا  سخت افزار، نطعات و لوازم مصرفی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و 

شامل کارتخوان ها،دیسپنسرها، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جهت راه  تمکانیکی مورد استفاده در جایگاههای عرضه سوخ

و نطعات مرتب  و همچنین طراحی و تولید نرم افزارها و برنامه های کاربردی مورد نیاز جهت اتصال  ه جایگاههااندازی شبک

 جایگاهها به مراکز داده ای کشور.
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 ترکیب سهامداران شرکت         

 تعداد سهام نام سهامدار
درصد 

 مالکیت

 433 4ر222ر225 عام(شرکت داده پردازی ایران  سهامی

 - 4 ت ملی انفورماتیک   سهامی عام (شرک

 - 4 شرکت خدمات انفورماتیک کیش

 400 2ر000ر000 جمع

 

 ترکیب سهامداران بعد از افزایش سرمایه

 افزایش سرمایه تعداد سهام نام سهامدار

بعد از افزایش 

سرمایه 

 )مشارکت(

 44ر222ر225 43ر333ر333 4ر222ر225 شرکت داده پردازی ایران  سهامی عام(

 4 - 4 شرکت ملی انفورماتیک   سهامی عام (

 4 - 4 شرکت خدمات انفورماتیک کیش

 42ر000ر000 40ر000ر000 2ر000ر000 جمع

 

 وضعیت مدارك افزایش سرمایه این بخش

 

 هاگذاریاطالعات مالکیت سرمایه

پذیر بته  های سرمایهعام( در شرکت سهامی اطالعات مربوط به میزان مالکیت مستریم و غیر مستریم شرکت داده پردازی ایران

 باشد.شر  جدول زیر می

 

 پذیرنام شرکت سرمایه
 مالکیت 

 مستقیم )درصد(

 مالکیت 

 غیرمستقیم )درصد(

 - %433 ایران شرکت توسعه ریز کامپیوتر

 

خاص( مطابق عام(، در نظر دارد جهت مشارکت در شرکت  توسعه ریز کامپیوتر ایران  سهامیشرکت داده پردازی ایران  سهامی

 اندام نماید.نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی  مربوطهبندی برنامۀ زمان

 پذیرنام شرکت سرمایه

تاریخ گزارش 

توجیهی و اظهارنظر 

 بازرس قانونی

تاریخ صورتجلسه 

 مدیرهمجمع/هیئت
 تاریخ ثبت و روزنامه رسمی

شرکت توسعه ریز 

 یوترایرانکامپ
31/44/4024 45/43/4024 - 



 عام(                                             بیانیۀ ثبت سهام شرکت داده پردازی ایران )سهامی

 

 

 81از  83صفحۀ  

 

 

 سود سهام شرکت سرمایه پذیر:

 

 

با فرض 

مشارکت

با فرض عدم 

مشارکت

با فرض 

مشارکت

با فرض عدم 

مشارکت

با فرض 

مشارکت

با فرض عدم 

مشارکت

با فرض 

مشارکت

با فرض عدم 

مشارکت

با فرض 

مشارکت

با فرض عدم 

مشارکت

99,26946,21008,05945,02819,10993,33365,29694,440408,82990,411سود شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران

%48%53%48%53%48%53%48%53%48%53سیاست ترسیم سود شرکت سرمایه پذیر

45,04349,43495,03640,42600,21648,33388,41446,003435,14144,535درآمد حاصل از سرمایه گذاری شرکت داده پردازی ایران

سال 4882

شرح

سال 4887سال 4881سال 4888سال 4882

 



 عام(                                             بیانیۀ ثبت سهام شرکت داده پردازی ایران )سهامی

 

 

 81از  84صفحۀ  

 ارزیابی طرح افزایش سرمایه

 بینی صورت سود و زیان شرکتپیش

 باشد:شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شر  جدول زیر می ( زیان  بینی سود یشپ

 مبالغ بر حسب میلیون ریال        

 

عدم انجام 

افزایش سرمایه

انجام افزایش 

سرمایه

عدم انجام 

افزایش سرمایه

انجام افزایش 

سرمایه

عدم انجام 

افزایش سرمایه

انجام افزایش 

سرمایه

عدم انجام 

افزایش سرمایه

انجام افزایش 

سرمایه

عدم انجام 

افزایش سرمایه

انجام افزایش 

سرمایه

4,493,8484,421,893648,319548,683435,421519,049411,901544,400454,118239,333درآمد حاصل از فروش

(664,258)(632,894)(692,008)(853,839)(825,942)(889,582)(865,814)(896,800)(565,014)(505,442)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

954,406096,442415,832914,430488,208911,480460,404914,425444,245913,348سود ناخالص

(453,205)(442,409)(449,110)(444,441)(461,085)(460,390)(486,666)(488,963)(434,096)(438,381)هزینه های فروش اداری عمومی

49,43445,04340,42695,03648,33300,21646,00388,41444,535435,141سود حاصل از سرمایه گذاریها 

6,060(826)1,644(826)1,322(915)4339,441(8,340)(8,613)خالص سایر هزینه های عملیاتی

450,412909,9434,416494,1844,661444,5025,924492,4402,024440,241سود عملیاتی

33333333(40,418)(40,418)هزینه مالی

33333333(194)(194)درآمد غیر عملیاتی

443,444945,6054,416494,1844,661444,5025,924492,4402,024440,241سود خالص نبل از مالیات

(40,355)(4,659)(41,536)(4,635)(46,442)(4,164)(45,603)(4,003)(13,381)(04,121)مالیات

405,650445,8518,546439,5946,424434,3636,650441,0664,448463,596سود خالص

سال 4882

ارزیابی طرح افزایش سرمایه

سال 4887سال 4881سال 4888سال 4882



 داده پردازی ایران)سهامی عام(بیانیۀ ثبت سهام شرکت 

 
 

 81از  85صفحۀ  

 بینی صورت سود و زیان شرکت در صورت عدم انجام افزایش سرمایه مفروضات مبنای پیش

 

سود و  ارائه شده 4029به استثنای سود حاصل از سرمایه گذاریها برمبنای بودجه سال 4029تمامی انالم در سال .4

 سرمایه شرکت سرمایه پذیر منظور شده است .حاصل از سرمایه گذاری ها بر اساس گزارش توجیهی افزایش 

 در صد نسبت به سال نبل محاسبه شده است . 8 فروش کاال و خدمات ارائه شده در سالهای بعد با افزایش ساالنه .9

 فروش شرکت %45به های صورت گرفته معادل ساتجارب صورت گرفته و محبهای تمام شده در کل سالها بر اساس  .0

 برآورد شده است .

 گرفتهتجارب گذشته و برآوردهای صورت ، طبق  شرکت فروش %90بر مبنای   فروش ، اداری وعمومی  هزینه های .1

 محاسبه شده است .

درآمدی از این بابت در صورت سود و   به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش کافی جهت اجرای پروژه های مورد نظر .8

 .نظور نشده استمزیان نبل از انجام افزایش سرمایه 

 درصد می باشد. 48سود شرکت توسعه ریز کامپیوتر  سیاست ترسیم .6

پس از کسر درآمد  درصد 93درصد سهام شناور است نرخ مالیات معادل  93با توجه به اینکه شرکت دارای بیش از  .4

 در محاسبات لحاظ شده است .ها گذاریحاصل از سرمایه

   



 داده پردازی ایران)سهامی عام(بیانیۀ ثبت سهام شرکت 

 
 

 81از  86صفحۀ  

 بینی صورت سود و زیان انباشته شرکت :پیش

 باشد.ان انباشته شرکت درصورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شر  جدول زیر میبینی سود و زیپیش
 مبالغ بر حسب میلیون ریال

 

138,683178,5845,816102,8276,197101,0606,683114,3667,715160,826سود خالص دوره
72,15872,158151,989186,92255,582134,59757,194144,23059,197167,987سود)زیان( انباشته ابتدای دوره

280,148250,742857,105219,74968,779235,65763,171251,59666,982321,183سود قابل تقسیم

52,29152,29197,078142,8674,07182,2614,33880,8484,67891,493سود تقسیمی مصوب سال قبل
2,6002,6004,8547,1432044,1132174,0422344,575پاداش هیئت مدیره مصوب سال قبل

3,9618,9292915,1413105,0531265,7181268,041اندوخته قانونی
858,919816,92255,512834,59757,894844,23059,897867,91768,174224,704سود انباشته پایان  دوره

شرح
سال 8394سال 8393سال 8392

انجام افزایش 

سرمایه

انجام افزایش 

سرمایه

سال 8396
عدم انجام 

افزایش سرمایه

عدم انجام 

افزایش سرمایه

عدم انجام 

افزایش سرمایه

عدم انجام 

افزایش سرمایه

عدم انجام 

افزایش سرمایه

انجام افزایش 

سرمایه

انجام افزایش 

سرمایه

سال 8395
انجام افزایش 

سرمایه

 
 

 

 برای کلیه سالهای آتی تعیین گردیده است.همچنین سیاست پاداش هیئت مدیره نیر بر در صورت افزایش سرمایه  %53در صورت عدم افزایش سرمایه و  %43بر اساس سیم سود سیاست تر

 برای کلیه سالهای آتی تعیین گردیده است.  % 8با فرض رشد ساالنه  4023اساس پاداش مصوب سال 

 



 داده پردازی ایران)سهامی عام(بیانیۀ ثبت سهام شرکت 

 
 

 81از  87صفحۀ  

 عوامل ریسک

هتای بتا   گذاری در طر  موضو  افزایش سرمایۀ پیشنهادی و فعالیت شرکت داده پردازی ایران سهامی عام(،  بتا ریستک  سرمایه

گذاری در این شرکت، عوامتل مطتر  شتده را    گیری در خصوص سرمایهگذاران باید پیش از تصمیماهمیتی همراه است. سرمایه

 باشد:مدنظر نرار دهند. این عوامل به شر  زیر می

       محدودۀ زمانی اجرائی پروژه نیازمند تأمین تجهیزات و لوازم کار در مدت زمان کوتتاهی متی باشتد. تتأمین نرتدینگی

جهت سفارش کاال و عرد نراردادهای خرید از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. تزریق ضعیف و یا نامرتب متالی در  

ال تونتف پتروژه در مرتاطع مختلتف و نهایتتاً موجتب ایجتاد        پروژه باعث اختالل در روند پیشبرد آن و از طرفی احتم

 خسارت به کارفرما و پیمانکار پروژه خواهد بود.

  مجموعه تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جهت خرید، نصب و راه اندازی در پروژه از تولیدات به روز صنعتIT  در دنیا

تحریم های بتین المللتی تتاثیر منفتی در رونتد       می باشد. عواملی همچون عدم دسترسی به منابع انسانی متخصص و

   پروژه می تواند داشته باشد.

   تاخیر در اجرای پروژه موجب پرداخت خساراتی به کارفرماخواهد شد که خود عامل دیگری برا ی به چالش کشتیدن

 .جریانها ی نردی شرکت خواهد بود

 

 نویسی سهامپذیره

 

 تقدم ها در عرضهاران از حقنحوۀ عمل ناشر در صورت عدم استفاده سهامد

نویسی نشده توس  تردم، سهام پذیرهدر صورت عدم مشارکت کامل سهامداران در افزایش سرمایه در مهلت استفاده از حق

ها و کارمزد عام( عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینهشرکت از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران  سهامی

 ستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.متعلره به حساب ب

متعهد  شرکت ملی انفورماتیکدر صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضۀ عمومی سهام، شایان ذکر است که 

 د.روز اندام نمای 5ظرف مدت گردیده تا نسبت به خرید کل سهام بانی مانده 

 



 داده پردازی ایران)سهامی عام(بیانیۀ ثبت سهام شرکت 

 
 

 81از  81صفحۀ  

 نکات با اهمیتسایر 

 

 

 مشخصات مشاور/ مشاوران  

ت داده پردازی ایران سهامی عام(، به منظور انجام طر ، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تتأمین متالی و انتشتار ستهام     شرک

 است.خود از خدمات مشاور/ مشاوران زیر استفاده نموده

 

 نام مشاور
شخصیت 

 حقوقی

موضوع 

 مشاوره
 اقامتگاه

شمارۀ تماس 

 و دورنگار

روبروی کوچه ،خیابان گاندی تهران،  مشاوره عرضه صسهامی خا آرمانشرکت تامین سرمایه 

 9شماره  ،یکم

55664483 

 

 حدود مسئولیت مشاور/ مشاوران شرکت، بر اساس نرارداد منعرده به شر  زیر است:
 

 بررسی برنامه یا طر  موضو  تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوۀ تأمین مالی مناسب، .4

 وانین و مرررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف نانونی ناشر،ارائۀ مشاوره در خصوص ن .9

 ،گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار های الزم جهت تهیۀارائۀ راهنمایی .0

بررسی اطالعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حرونی  .1

 های یادشده،صال  در خصوص گزارشذی

 کارشناسان یا اشخاص حرونیبه استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر ار نظر نسبت به گزارش توجیهی اظه .8

 صال ،ذی

 تهیۀ بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر، .6

 هادار،صال  به منظور پیگیری مراحل نانونی انتشار اوراق بنمایندگی نانونی ناشر نزد مراجع ذی .4

 تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار، .5

 

 

 نحوۀ دستیابی به اطالعات تکمیلی

 

تمتاس   2التی   394 -55230984توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن گذاران میسرمایه

 حاصل فرمایند.

 

  461نتری، شمارۀچهارراه شهید کال خیابان استاد نجات اللهی شمالی،تهران، 
 

 

 

 


