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 مقدمه 1

را کاهش دهد و عملکرد را  هاینههز یریبه طرز چشمگ تواندیم یو استانداردساز سازییکپارچه یندها،کردن فرا یکاتومات

 دودمح سنترها یتاد در بزرگ پردازش هاییستمس به عمده طور به هاشرکت در افزارنرم از استفادهدر گذشته . باال ببرد

 به هم افزارنرم هایینههز کرد. مشاهده یعصنا یتمام در هاسازمان تمام عملکرد در توانیم را آن کاربرد امروزه اما، شدیم

 ینهزم در هاشرکت یدهاکرینههز کل درصد ۲۳ از شده، منتشر آمارهای آخرین طبق بر و است کرده رشد منوال ینهم

IT است. یدهسر درصد ۰۱ حدود به ،۰۹۹۱ سال در  

صنعتی دانش بر است که همگام با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات از اهمیت روز افزونی برخوردار  ،نرم افزارصنعت 

زمان است. ظهور یکباره شرکت های برتر جهان در حوزه نرم افزار در چند دهه اخیر گواهی بر این مدعاست. هم  شده

 نهاکند؛ و تفناوری اطالعات در کلیه امور اجتماعی، حجم تقاضای بسیار زیادی را برای این صنعت ایجاد کرده و می توسعه

 ریزی درست و هدف دار به آن بپردازند قادر خواهند بود در اقتصاد امروز جهان جایگاهی داشته وکشورهایی که با برنامه

 سهمی ببرند.

افزار طی سال های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار شده و درآمدهای به ویژه صنعت نرمو نعت آی تی با توجه به اینکه ص

ن حوزه ایهای فعال در و شرکتبنابراین توجه به این صنایع  ،رهای پیشرو در این صنعت کرده استکالنی را نصیب کشو

 کشور ضرورتی انکارناپذیر است.در 

 ن گزارش به بررسی و تجزیهایعملکرد مناسب صنعت رایانه و نرم افزار در بازار سرمایه ایران،  در همین راستا و با توجه به

 از این صنعت پرداخته است.  گروه همكاران سیستمو تحلیل عملکرد 

 افزار نرم و رایانه صنعت  به نگاهی 2

 اقتصادی، چنانچه بسیاری از نرم افزارها وصنعت نرم افزار صنعتی جهانی است. بر اساس قوانین اندازه اقتصادی و حوزه 

 خدمات نرم افزاری در سطح وسیع و جهانی عرضه نشوند، به صرفه نخواهند بود. در اثر قوانین فوق، کسی که بتواند مشتری

 بیشتری برای محصوالت خود بیابد و محصوالت کیفی تری را ارزان تر به بازار عرضه نماید، برنده خواهد بود. صنعت نرم

صنعتی است که شرط باقی ماندن و پویایی در آن، رقابت، آن هم در سطح وسیع است. بنابراین توفیق در این صنعت،  افزار

 اندیشیدن به یک بازار جهانی و هدف قرار دادن صادرات است. مستلزم

وجود  اای تقریبکارخانه عت مرحله تولید انبوه یاصنعت ماهیت منحصر به فردی دارد، به طوری که در این صناین همچنین 

نعت ص های نرم افزاری تحقیق و توسعه است. بنابراین هزینه های سخت افزاری اینپروژه ،ترین قسمتندارد؛ در نتیجه مهم

یازی ن نسبت به سایر صنایع کمتر است و در نتیجه ارزش افزوده در این صنعت باالست. از سوی دیگر ویژگی هایی چون بی
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چندان دو ای امکان پذیر شده است، باعث اهمیتهای رایانهسایر نقاط که در اثر توسعه شبکه حمل و نقل به از هزینه و زمان

  صنعت نرم افزار شده است.

 این تفاوت ها مزیتی نرم افزار به عنوان یک فناوری نو، تفاوت های زیادی با سایر فناوری ها دارد. بسیاری ازاز دید دیگر، 

محسوب می شوند. این تفاوت ها در قالب روش های تولید، ابزار تولید و محصوالت قابل طبقه بندی است.  برای نرم افزار

 اتخدم ارائه و ایرایانه افزارهاینرم تولید فرآیند که دانش، و کار و کسب از عواملی و اجزاء کلیه"به عنوان یک تعریف، 

 گویند. افزارنرم صنعت را "کنندمی تسهیل و پشتیبانی بازار، و مشتری نیاز بر مبتنی و اقتصادی نحوی به را افزارینرم

  ت:تاس زیر شکل صورت به کلی قالب در افزار نرم صنعت محدوده و دامنه

 افزارنرم صنعت بر تأثیرگذار عوامل 2.1

 و وانینق سیاسی، ،اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرایط شامل افزار نرم صنعت بر مؤثر کالن محیطی عوامل کلی طور به

  است: شده ارائه آن تولید چرخه در صنعت این بر مؤثر عوامل زیر شکل در شود.می کشور فناوری شرایط و مقررات

 صنعت نرم افزار 

به مثابه  به مثابه صنعت

 توانمندساز

 جهانیموقعیت 

  ایجاد مزیت رقابتی

 ایاهداف توسعه

 بهبود 

  و بهره وری

  توسعه و تعالی

کسب درامد برای  

  کشور

 رشد صادرات

  اشتغال زایی

ایجاد جریان ارزش 

  اقتصادی و اجتماعی

تأمین کنندگان
منابع مالی

دانش
تجهیزات و امكانانت

منابع انسانی

تولید
بنگاه ها

عوامل تولید
فرایندها
محصول
خدمت

توزیع و فروش 
مشتریان

بازارها
صادرات 
واردات
توزیع

 دامنه و محدوه فعالیت صنعت نرم افزار 1شکل 
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 افزار نرم صنعت در عملیاتی فرایند 2.2

  است: شده داده نشان زیر نمایه در سیستم یک عنوان به افزار نرم صنعت ارزش زنجیره مفهومی مدل

 زنجیره ارزش در صنعت نرم افزار  1جدول 

 افزار نرم صنعت فرایندهای و خروجی ورودی،

 کنندگان تأمین                                                                                                                 مصرف بازار              

 دولتی بخش

 

 انسانی نیروی

 مالی منابع خصوصی بخش

 
 فنی دانش و ابزار

 تجهیزات و افزار سخت

 ورودی فرایند خروجی

 انسانی نیروی شناخت کاال

 فنی دانش تحلیل افزاری نرم بسته

 مدیریت طراحی  افزاری نرم پتنت

 مالی منابع آزمون تست/ سازی/ پیاده آماده افزار نرم

 تجهیزات و افزاری سخت امکانات نگهداری و پشتیبانی سیستمی افزارهای نرم

 هاروش هاودستورالعمل افزار نرم فروش و توزیع سفارشی افزار نرم

 تولید هایروش فروش از پس خدمات نگهداری و پشتیبانی اصلی خدمات

 اطالعات و داده بازاریابی افزاری نرم نظارت و مشاوره خدمات

 مشاوره تحقیقاتی و مطالعاتی خدمات

 

  نظارت افزاری نرم آموزش خدمات

 تحقیقات اطالعاتی منابع طرح/مدیریت مدیریت

 آموزش ASP خدمات

 داده داده/تحلیل وری/پردازشآجمع  . . . و سازی یکپارچه تخدما

 

 جهانصنعت نرم افزار در 2.2

 منجر یتواقع ینا .یرندپذ ییرتغ آن یکاربردها و یندهافرا افزارها،نرم که است این صنعت این یاتیعمل و یکاستراتژ چالش

 با هک باشند ییرقبا نگران یدبا همواره هاشرکت یرانمد واقع در .شودیم یدیجد یرقابت تحوالت و هایزممکان یمعرف به

 یابیارز کانام آنها به افزارهانرم ینا ببرند. ینب از رویشپ ایهشرکت با را خود فاصله تریعسر توانندیم افزارهانرم از استفاده

 کنند. اصالح را خود عملکرد بتوانند لحظه هر تا کندیم کمک و دهدیم سازییهشب و
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 مصرف یگوال ییرتغ توانندیم کنند، عادت پلتفرم یک با کردن کار به سرعت به توانندیم یانمشتر که همانطور ین،همچن

 هب کنندیم تالش که است یکسان یبرا یمانع اما باشد بازار فعاالن یبرا یخوب خبر توانندیم موضوع ینا بدهند. هم

 ها،نیپالگ دهندگان،توسعه یستماکوس یتهدا و یرتاث تحت هامدت افزارنرم صنعت در یتموفق شوند. وارد یدجد یهاحوزه

 به افزارنرم توسعه هاییتک ارائه از معموالً یافزارنرم یهاشرکت است. بوده هاAPI و افزارنرم توسعه هاییتک

 یهارکتش نحو، ینهم به. بخشند بهبود را هایستمس عملکرد و سازییکپارچه تا کنند-یم استفاده یخارج هاییسنوبرنامه

 یباال یهاحلقه چگونه که موضوع ینا و کنند فکر یتکنولوژ کاربرد به یدبا یروزافزون طور به هم یگرد یعصنا در فعال

 یرندبگ درنظر را کنند مرتبط حلقه یینپا کنندگانمصرف و فروشندگان به را خود ینتام یرهزنج

  ایرانصنعت نرم افزار در  2.2

الی  8تشکل و نظام صنفی وجود دارد و سه شورای عالی و حدود  ۳۰اطالعات و ارتباطات کشور حدود  در صنعت فناوری

هزار شرکت، رتبه شورای عالی انفورماتیک را دریافت کرده اند و  ۲3سازمان و وزارتخانه با آن در ارتباط هستند. حدود  ۹

شرکت در کشور  0۱۱تا  3۱۱حوزه تولید نرم افزار حدود شرکت نیز به عضویت نظام صنفی درآمده اند؛ اما در  هزار ۰۰

 در کشور افزار نرم صنعت رشدهزار عنوان محصول نرم افزاری در وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. 8بر  فعال اند و بالغ

ادرات هزار دالر ص ۳۱۱میلیون و  7، 83 سال در ایران که ای گونه به است، داشته صعودی سیر همواره گذشته سال ۰0

 افزار نرم صنعت رشد نرخ متوسط رسیده است.میلیون دالر  ۰۳۱های اخیر به حدود داشته است، که این رقم در سال

 .است شده گزارش درصد ۳۱ حدود ایران در صنعت این رشد نرخ متوسط که حالی در است؛ درصد 8.0 جهان

 نقاط قوت صنعت نرم افزار در ایران 2.2

امکان نسبی دسترسی به ابزارها و تجهیزات جدید توان به مواردی از قبیل، از جمله نقاط قوت صنعت نرم افزار در ایران می

روند اشاره داشت. همچنین  افزاربه خصوص نرم ITتخصصی و منابع انسانی مستعد در حوزه  و پیشرفته و وجود پتانسیل

زایش اف ،عالوه بر این موارد. قابل چشم پوشی نیسته عنوان یک مشخصه مهم، برشد دانش علمی مدیران صنعت نیز رو به 

زائی مناسب اشتغال ، ICTهای اخیر، تقاضای روبه رشد  محصوالت و خدمات افزار طی سالنسبی نیروی انسانی صنعت نرم

ها و کمیت و کیفیت شرکت افزاری و روند رو به رشدقابلیت های صادرات محصوالت و خدمات نرم فناوری اطالعات ،

 افزار از دیگر نقاط قوت این صنعت به شمار می رود.های فعال در صنعت نرمسازمان

 مشكالت صنعت نرم افزار در ایران 2.2

اگرچه صنعت نرم افزار دارای قابلیت ها و نقاط قوت مناسبی است ، اما به دلیل پاره ای مشکالت برخی کاستی ها نیز در 

رقابتی  ضعف فضای ،در برابر دیگر صنایع بزرگ شود که می توان به حجم پایین تقاضای این صنعت این صنعت دیده می

عالوه بر این استقبال از محصوالت خارجی به نسبت  ثباتی و خروج نیروهای متخصص از صنعت اشاره کرد.کسب و کار و بی
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سرمایه گذاری محدود در بخش تحقیق و توسعه این صنعت و  سود آور نبودن پروژ های نرم افزاری،محصوالت داخلی، 

وجود برخی مشکالت در زمینه عالوه بر این،  این صنعت به شمار می رود.ضعف وجود نقص در زنجیره ارزش از دیگر نقاط 

، به عنوان چالشی مهم پیش روی وانین کپی رایت در این صنعتقیمت گذاری محصوالت و خدمات نرم افزاری و اعمال ق

 شود.های فعال در این حوزه محسوب میشرکت

 های گروه رایانه در بازار سرمایهمعرفی و مقایسه شرکت 2

های شود که در حوزهشرکت می 8 دو زیر صنعت و شامل ،های وابسته به آن در بازار سرمایه ایرانصنعت رایانه و فعالیت

نعت های فعال در این صهای شرکتفعالیت دارند. به طور کلی، فعالیت هاهای مرتبط با آنو فعالیت نرم افزار، مختلف رایانه

حیح ها به نظر صها با یکدیگر با توجه به ساختارهای متفاوت سود عملیاتی آنمتجانس نبوده و امکان مقایسه عملکرد آن

شان در طی سالیان اخیر و نیز میزان حجم ها را از منظر بهبود روند حرکتیشرکتتوان این رسد. با این حال مینمی

های جهت مقایسه هر چه بهتر و نیز آشنایی با کلیات شرکت هایشان مورد مقایسه قرار داد.ها و سرمایهها، بدهیدارایی

 عرفی شده اند: های گروه رایانه به صورت مختصر مدر جدول زیر مشخصات شرکتفعال در این صنعت، 

 های فعال در صنعت رایانهمشخصات شرکت2جدول 

 بازار نماد نام شرکت ردیف
سال 

 مالی
 حوزه های فعالیت درصد ارزش بازار سرمایه    

۰ 
خدمات 

 انفورماتیک
 7۰7 3۲،۹۰0 ۳،8۱۱ ۰۳/۳۹ بورس رانفور

فروش تجهیزات کامپیوتری و 

جامع بانکداری سامانه  -یاماهواره

 م ملی پرداختو نظا الکترونیک

۳ 
تجارت الکترونیک 

 پارسیان
 87 3،۹۳۲ ۰،8۲۱ ۰۳/۳۹ بورس رتاپ

کارمزد پرداخت  -اجاره دستگاه کارتخوان

 های الکترونیک

۲ 
کارت اعتباری 

 ایران کیش
 ۰7 ۲،۲۰۲ ۰،۲۰۱ ۰۳/۳۹ بورس رکیش

اجاره  -فعالیت در حوزه نظام پرداخت 

 دستگاه کارتخوان

 ۳7 ۹۰8 ۰0۱ ۰۳/۳۹ بورس مداران داده پردازی ایران 3

 -فروش ماشین های کامپیوتری 

تجهیزات اطالع رسانی و ارائه خدمات 

 ایاجاره 

0 
گروه همکاران 

 سیستم
 37 ۳،3۳7 ۰۱۱ ۰۳/۳۹ فرابورس سیستم

تولید و پشتیبانی انواع نرم افزارها و 

 سیستم های اطالعاتی

 ۳7 ۰،۰۰۰ 0۱۱ ۱۰/۲۰ بورس مرقام ایران ارقام ۰
خدمات نرم  -فروش و اجاره خودپرداز

 تجهیزات کامپیوتری -افزاری و پشتیبانی

 ۰7 7۹۹ ۳۱۱ ۰۳/۳۹ فرابورس افرا افرانت 7
 -خدمات دیتا سنتر -فروش اینترنت

 فروش تلفن اینترنتی

8 
توسعه فناوری 

 اطالعات خوارزمی
 ۰7 ۰۱۹ ۰7۱ ۰۳/۳۹ فرابورس مفاخر

د و تولی -ارائه خدمات پشتیبانی رایانه ای

ی، رایانه ای، فروش تجهیزات بانک

 سیستم های امنیتی

  ۰۱۱7 08،۰7۱ 8،۱۰۱    مجموع 
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 های صنعت در نمودار زیر نشان داده شده است: ارزش بازار شرکتسهم 

ماهه این  ۰های گروه رایانه در مقایسه با عملکرد شرکت ۰۲۹3ماهه سال  ۰در همین راستا در جدول زیر ارزیابی عملکرد 

قرمز نشان  نشان داده شده است. رنگ سبز در این جدول نشان دهنده بهبود عملکرد و رنگ ۰۲۹۲شرکت ها در سال 

 باشد. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می ۰۲۹3ماهه سال  ۰دهنده عملکرد نامطلوب این شرکت در 

 1333ماهه سال  6نسبت به عملکرد  1331ماهه سال  6مقایسه عملکرد  3جدول 

 

افرامدارانمفاخرمرقامسیستمرکیشرتاپرانفوراقالم

280183666050176520سرمایه )میلیارد تومان(

%96%30-%47-%22%32%37%55%98فروش

%69%55-%44-%14-%25%10%32-%174سود ناخالص

%63%82-%89-%21-%18%15%34-%226سود عملیاتی

NA-69%1149%-23%1%107%217%12%هزینه مالی

NANA-61%104%%24%6%33-%133سود قبل مالیات

%105%57-%324-%14-%27%6%29-%121سود خالص

76%

8%

6%

2%
4%

2% 1% 1%

ارزش بازار 

رانفور رتاپ رکیش مداران سیستم مرقام افرا مفاخر

 های صنعت رایانهسهم ارزش بازار شرکت 1نمودار 
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اند. ماه از خود برجای گذاشته ۰را در طی این  مطابق نتایج، مشخص است که شرکت های این صنعت عملکردهای متفاوتی

 ۰۳۰های سودآوری عملکرد مطلوبی را بر جای گذاشته و سود خالص این شرکت افزایش شرکت رانفور در همه شاخصه

دهد. در مقابل شرکت مفاخر، به عنوان کوچکترین شرکت این صنعت از نظر میزان سرمایه، بر خالف درصدی را نشان می

در مقایسه با مدت  ۹3های اخیر خود عملکرد مطلوبی نداشته و سود خالص آن در شش ماهه ابتدای سال سال هایرویه

شرکت همکاران سیستم نیز در همه مشخصه ها توانسته  درصدی را تجربه کرده است. ۲۳3مشابه پارسال کاهشی در حدود 

درصد افزایش  ۳7اده و سود خالص خود را به میزان است روند فعالیت خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود د

 داده است. 

بینی سال ، پیش۰۲۹۲های صنعت رایانه از منظر سودهای عملیاتی و خالص خود در سه بازه سال در جدول زیر، شرکت

 اند. مقایسه شده ۰۲۹3و آخرین گزارشات واقعی در سال  ۰۲۹3

 های صنعت رایانهسودآوری  شرکتمقایسه 1جدول 

 نام شرکت

33واقعی  34پیش بینی   )شش ماهه(34آخرین واقعی    

 سود عملیاتی سود خالص سود عملیاتی سود خالص سود عملیاتی
درصد 

 پوشش
 سود خالص

درصد 

 پوشش

 515 246344712 515 244144421 542374215 447374773 447334621 343414263 خدمات انفورماتیک

تجارت الكترونیک 

 پارسیان
141324661 3564414 141314441 3554114 4134165 375 3374432 355 

کارت اعتباری ایران 

 کیش
3144545 3174376 4654757 3144175 2734341 615 2134112 645 

 515 564164 375 154514 1114445 154341 1414647 334656 داده پردازی ایران

 335 1144431 415 334563 3614344 2414114 3144775 3154235 گروه همكاران سیستم

 N/A N/A N/A N/A 1434241 2544315 1514334 2134547 ایران ارقام

 635 234234 525 414464 424671 744246 334346 434467 افرانت

توسعه فناوری اطالعات 

 خوارزمی
1234326 424645 1724427 614577 44743 35 -244277 -335 

 

ها از نظر مبلغی بایکدیگر تفاوت زیادی دارند که این امر ناشی از شود، سودآوری این شرکتهمانطور که مشاهده می

تواند دید می ۰۲۹3ها در سال باشد. با این حال مقایسه میزان پوشش این شرکتها میهای متفاوت عملیاتی آنحوزه

ها به شود همه شرکتارائه نماید. همانطور که مشاهده می ۰۲۹3ر سال مناسبی را در رابطه با نحوه عملکرد این صنعت د

درصد بودجه خود را محقق ساخته اند، که با توجه به شرایط اقتصادی و کلیات اقتصاد، به  0۱طور میانگین در حدود 
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طالعات اوری اتواند باشد. در این بین ضعیف ترین عملکرد مربوط به شرکت توسعه فننسبت عملکرد قابل قبولی می

میلیارد ریال زیان شناسایی کرده است. شرکت همکاران سیستم  ۳3باشد که در پایان شش ماهه اول در حدود خوارزمی می

درصد پوشش  ۲۲و  3۰نیز توانسته است در شش ماهه ابتدایی سال به ترتیب سود عملیاتی و خالص خود را به میزان 

 .باشدشرکت میهای گذشته عملکرد سال که به تقریبا مشابه دهد،

  شرکت معرفی 2

 یاوررا با توجه به تحوالت فن یندوزتحت و هاییستماست که س یرانا یافزارشرکت نرم یننخست یستمهمکاران س 

 . به بازار عرضه کرد یکپارچه یستمیبه شکل س یان،مشتر یازو ن

 ،است؛ یخصوص بخش یافزارنرم شرکت نیتربزرگ ستمیس همکاران امروز 

 کوچک و متوسط بزرگ، یکارها و کسب در یمشتر 22111 از شیب  

  این شرکت است یانسان یهیسرما نفر ۰۰۱۱در حدود 

 است بوده تومان ونیلیم 231 و اردیلیم 31 اتیمال کسر از پس ،۹۲ سال در ستمیس همکاران سود. 

 است وستهیپ فرابورسبازار  بهبه ازای هر سهم  تومان 1151با قیمت   ۹۱ سال در ستمیس همکاران. 

 های شرکتفعالیت 2.1

 عیصنا در بزرگ و متوسط یهاسازمان یاتیعمل یندهایفرا اساس بر یتجار وکار کسب یافزارنرم یراهکارها ارائه 

 یبازرگان و یخدمات ،یدیتول مادر،

 یدولت ینهادها و هاسازمان یبرا اطالعات یفناور خاص یراهکارها ارائه 

 یافزارنرم یراهکارها یبانیپشت و استقرار آموزش، خدمات ارائه 

 اطالعات تیامن و شرفتهیپ یهاشبکه یمهندس خدمات ارائه 

 فزار سه نسل نرم ااین شرکت توانسته است در حوزه نرم افزار است که تاکنون سیستم همکاران  یاصل یتفعال

 راهکاران و یدارسپ، دشتنماید:  یمعرفبه بازار 

 سال است  یکدر حدود شود که  یم ینتام راهكارانطریق نرم افزار از شرکت همکاران سیستم،  یسودده اصل

 است. یدهرس یبه بازده

 است. ینگیبزرگ و هلد یراهکاران مختص شرکتها نرم افزار سیستم 

  است  ککوچ یکسب و کارها یبراشرکت  سپیدارسیستم نرم افزاری 

  ست.ا هااصناف و فروشگاه یبرا دشتسیستم نرم افزاری 

 فروش میزان و است راهکاران بوده سیستم فروش طریق از  شرکتدرصد درآمد  0۱ در حدود ،۰۲۹۲ سال در

 سه برابر شده است. ۰۲۹۲در سال  یستمس ینا

 یعصنابرای صنایع مختلف به صورت مجزا تهیه و تولید شده است. به طور مثال راهکاران راهکاران  سیستم 

 و . . . یمان، راهکاران س یپتروشم
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 شده است و از این و پخش  یمیپتروشدر صنایع راهکاران اندازی سیستم تاکنون موفق به فروش و راه شرکت

 یاورد. از بازار را به دست ب یسهم قابل توجهطریق توانسته است 

 نگاه یک در شرکت تاریخچه 2.2

  

DOSتولید نرم افزار حسابداری تحت سیستم -هزار تومان ۰۳۱تأسیس شرکت همکاران سیستم با سرمایه •71-68

73-72
DOSتولید سیستم های انبارداری و حقوق تحت •

76-73
تکمیل سیستم های مالی با تولید سیستم خزانه داری و دارایی های ثابت و قروش•

78-76
، تأسیس شرکت پناه مادر  Windowsتولید محصوالت تحت سیستم عامل •

80-78
جداسازی عملیات تولید از فعالیت های گروه، تأسیس شرکت اطالعات مدیریت•

83-80
عرضه سیستم یکپارچه اطالعات مدیریت تحت ویندوز به بازار•

85-83

با مشارکت شرکت آلمانی، تأسیس شرکت مشورت، ورود به بازار محصوالت مدیریتASEایجاد شرکت های تحت لیسانس، تأسیس شرکت •
کارخانه، تغییر تولید کارگاهس به کارخانه ای

86-85
تأسیس مؤسسه اموزشی و پژوهشی همکاران سیستم•

87-86
پذیرش در فرابورس•

88-87
آغاز راه اندازی خط تولید محصوالت نسل سوم•

89-88
تأسیس شرکت سپیدار سیستم، تأسیس شرکت هوشمندی تجاری هماکاران سیستم•

90-89
معرفی محصوالت نسل سوم برای کسب و کارهای بزرگ، ورود به فرابورس•

92-90
معرفی محصول دشت همکاران سیستم•
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 های زیر مجموعهشرکت 2.2

 ها تشریحباشد که در نمایه زیر ساختار آنهای زیر مجموعه میطور کلی دارای سه نوع شرکت گروه همکاران سیستم به

 شده است:

 

  

ش و وظیف کشف فرصت های بازار و عملیات بازاریابی، فرو•
خدمات بعد از فروش را بر عهده دارند

شرکت های منطقه ای

و بر اساس قرارداد  مالکیت مستقل از همکاران دارند•
م را بر مسئولیت فروش و استقرار محصوالت همکاران سیست

.  عهده دارند
شرکت های تحت لیسانس

تمکیل زنجیره ارزش خدمات و محصوالت   •

. . . مانند تولید نرم افزار، برگزاری دوره های آموزشی و •
شرکت های تخصصی
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  های زیر مجموعه همکاران سیستم در غالب سه گروه عمده آورده شده است: در جدول زیر نیز کلیه شرکت

 شرکت های زیر مجموعه گروه همکاران سیستم 5جدول 

 های تخصصیشرکت های تحت لیسانسشرکت های منطقه ایشرکت ردیف

 اطالعات مدیریت همکاران سیستم حامی سیستم همکاران شرکت پناه شمال تهران 1

 سپیدار سیستم آسیا راهبران اطالعات نوین همکاران شرکت پناه عمران 2

3 
شرکت پناه غرب تهران)مرکز سرویس همکاران 

 سیستم(

 مشورت همکاران راهبران اندیشه

 موسسه پژوهش و آموزش راهبران تفکر نواندیش شرکت همکاران سیستم آذربایجان شرقی 4

 هوشمندی تجاری همکاران سیستم راهبران سامانه اندیش شرکت همکاران سیستم اردبیل 5

 مدیریت طرح های عمومی راهبران صنعت همکاران شرکت همکاران سیستم اصفهان 6

 پویا سامانه همکاران شرکت همکاران سیستم البرز 7

 

 راهبران فراسامانه شرکت همکاران سیستم خراسان 4

 سامانه گسترش همکاران شرکت همکاران سیستم خراسان جنوبی 3

 آیینپرداز بهسامان شرکت همکاران سیستم خوزستان 11

 سینا سیستم همکاران شرکت همکاران سیستم زنجان 11

 طراحان حسابداری مدیریت همکاران شرکت همکاران سیستم فارس 12

 فناوران اطالعات آرتین شرکت همکاران سیستم قزوین 13

 شرکت همکاران سیستم کرمان 14

فناوری اطالعات آویژه سیستان و 

 بلوچستان

 فناوران اطالعات ثنا سیستم شرکت همکاران سیستم کرمانشاه 15

 مشاوران راهکاراندیش همکاران شرکت همکاران سیستم گلستان 16

 مدیریت طراح سامانه شرکت همکاران سیستم همدان 17

 مشاور راهکار مدیریت همکاران شرکت همکاران سیستم گیالن 14

 همکاران سامانه راهبر صنایع شرکت همکاران سیستم مازندران 13

 آرا هوشمندهمکاران شرکت همکاران سیستم مرکزی 21

 عصر جدید همکاران ماندگار شرکت همکاران سیستم هرمزگان 21

 راهکاران سیستم شایان شرکت همکاران سیستم یزد 22

  فتر پشتیبانی آذربایجان غربید 23

  دفتر پشتیبانی بوشهر 24
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 سهامداران 2.2

  باشد:می زیر جدول شرح به همکاران سیستم گروه سهامداران وضعیت آخرین

 همکاران سیستم گروه سهامداران وضعیت آخرین6 جدول

 درصد (میلیون) سهام تعداد شرکت نام

 38/8۲ 0۱۰ گذاری آینده نگر داناشرکت مدیریت سرمایه

 ۹/۲ ۳۲ گذاری توسعه نوردناشرکت سرمایه

 ۳3/۰ 7 شخص حقیقی

 ۰ ۰ شرکت سپیدار سیستم آسیا

 ۰ ۰ بیمه مرکزی ایران

 مدیره هیأت 2.2

  است: شده ارائه زیر جدول در شرکت مدیره هیأت اعضای وضعیت آخرین

 همکاران سیستم گروه مدیره هیأت7 جدول

 موظف/غیر موظف سمت نام نماینده نام عضو

 غیر موظف رئیس هیات مدیره  محمود نظاری

 غیر موظف نائب رئیس هیات مدیره  شهریار رحیمی

 غیر موظف عضو هیات مدیره اسماعیل کمالی روستا همكاران سیستم پناه شمال

 غیر موظف عضو هیات مدیره سید بابک علوی سپیدار سیستم اسیا

گذاری آینده نگر دانامدیریت سرمایه  غیر موظف عضو هیات مدیره مهدی انصاریان 

 موظف مدیرعامل  مهدی امیری
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  نگاه یک در شرکت بورسی وضعیت 2.2

 وضعیت بورسی شرکت 8جدول 

 سیستم نماد

 عادی فرابورس بازار

 رایانه و فعالیت های وابسته گروه

 میلیارد تومان61 سرمایه

 میلیارد تومان 242 ارزش بازار

 1 حجم مبنا

 43.331 میانگین حجم معامالت سی روز کاری گذشته

EPS 1333 )ریال 677 )ریال 

 ریال 613 )ریال( EPS 1334بینی پیش

P/E 6/71 

P/E 13/4 گروه 

 روند افزایش سرمایه 2.4

 روند افزایش سرمایه شرکت3جدول 

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 آورده نقدی و اندوخته احتیاطی 3 ۳۲۲7 ۰۲7۲

 مطالبات سهامداران 8۱ ۰۹۱۱7 ۰۲70

 مطالبات سهامداران و آورده نقدی 0۱۱ 0۳07 ۰۲8۱

۰۲8۳ 77۱۱  مطالبات سهامداران 3،۱۱۱ 

 سود انباشته و اندوخته احتیاطی ۰۰،۱۱۱ ۲۱۱7 ۰۲8۲

 سود انباشته ۲۱،۱۱۱ 877 ۰۲83

 سود انباشته 0۱،۱۱۱ ۰۰7 ۰۲80

 سود انباشته 8۱،۱۱۱ ۰۱7 ۰۲8۰

 سود انباشته ۰۳۱،۱۱۱ 0۱7 ۰۲87

 انباشتهسود  ۰۰۱،۱۱۱ ۲۲7 ۰۲88

 سود انباشته ۳۱۱،۱۱۱ ۳07 ۰۲8۹

 سود انباشته ۳0۱،۱۱۱ ۳07 ۰۲۹۱

 سود انباشته ۲0۱،۱۱۱ 3۱7 ۰۲۹۳

 سود انباشته 30۱،۱۱۱ ۳87 ۰۲۹۲

۰۲۹3  ۰۱۱.۱۱۱  
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نکته قابل توجه درباره روند افزایش سرمایه شرکت، این نکته است که در طی ده سال اخیر افزایش سرمایه همواره از محل 

ا در این سودهگذاری سرمایهنیز استراتژی و  شرکت سودانباشته بوده است که این امر نشان از قابلیت باالی سودآوری

 باشد. دیران شرکت میهای جدید توسط مها و طرحپروژه

 همچنین روند افزایش سرمایه شرکت در طی ده سال اخیر در نمودار زیر نمایش داده شده است: 

 روند قیمت سهام 2.4

  روند قیمت سهام گروه همکاران در یکسال گذشته به صورت زیر بوده است: 
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میزان سرمایه

 روند افزایش سرمایه شرکت هماکاران سیستم  2نمودار 

 روند قیمت سهام شرکت در یکسال گذشته3نمودار 
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 شرکت مالی اطالعات بررسی 2

 1231مقایسه بازدهی شرکت با شاخص از ابتدای سال  2.1

 درصدی شده  80شود که از ابتدای ورود شرکت به بازار فرابورس، شرکت موفق به ایجاد بازدهی در حدود در نمودار مشاهده می
 است. 

 درصد کاهش  0۱در حدود شود، قیمت سهام شرکت پس از عرضه اولیه طی مدت چندین ماه همانطور که در نمودار مشاهده می
 یافته است. 

  بازار و صنعت بازدهی شاخص در سطح است نتوانسته ، شرکت در طی مدت ورود شرکت به بازار فرابورسالزم به ذکر است که
 ، که این امر با توجه به فرایند قیمت عرضه شده در بازار رخ داده است. ایجاد نماید

 در یكسال اخیر شاخص با یبازده سهیمقا 2.2

 مقایسه روند بازدهی شرکت با بازدهی شاخص بازار و شاخص صنعت از ابتدای ورود شرکت به بازار فرابورس1 نمودار

 شاخص صنعت در یکسال اخیرمقایسه روند بازدهی سهام شرکت با بازدهی شاخص بازار و 5 نمودار
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 شود که شرکت در یکسال گذشته توانسته است روند روبه رشد خوبی را طی کند و در طی این مدت در این نمودار مشاهده می
 یجاد نماید.درصد را ا ۰۱بر خالف روند کلی بازار که منجر به بازدهی منفی شاخص شده است، بازدهی در حدود 

 بررسی ترازنامه 2.2

 سال اخیر 5اقالم مهم ترازنامه شرکت طی  11جدول 

 1331 1331 1332 1333 1334ماهه 6 درصد تغییر 

 ۲۰،3۹۰ ۰0،80۲ ۰۰،87۹ ۲۱۰،878 ۳37،88۰ ۰۹7- وجه نقد

 ۰0،77۱ 3،33۹ ۹،78۱ ۳،7۲۹ ۰80 707- حساب دریافتنی

سرمایه گذاری 

 کوتاه مدت
-۰87 ۰۹،08۹ ۰۳،۱۱۰ ۰۹8،۹۲8 0۰،۱۱۱ ۰۰،۱۱۱ 

 0۰۲ ۰،0۰۲ ۳،0۳8 ۰،3۰۰ ۹۱۰ ۲87- موجودی کاال

 1614233 1344433 3134417 3424316 2414652 275- دارایی جاری

سرمایه گذاری 

 بلند مدت
-۰۱7 3۲،730 38،3۱0 ۲۰،۲8۹ ۲۰،۲8۹ ۲۰،۲8۹ 

 ۲۰0،3۳7 37۰،۳۱۲ 00۲،۱۲8 ۰۰۱،0۳۰ ۰۱۰،۰8۰ ۰7- دارایی ثابت

 ۲۱،۱۳۲ 00،۲۲۰ ۰۳،80۲ 73،7۰۱ 70،۱0۲ ۱7 دارایی نامشهود

 5344111 7134113 141324112 141314675 141244577 35- دارایی

 1744452 1674577 2254134 2534714 2144333 175- بدهی جاری

 1434135 1414321 2454611 2434153 2414643 155- بدهی

 2514111 2514111 3514111 4514111 6114111 335 سرمایه

 ۰۳۹،۹۰0 ۳0۲،7۹۳ ۲۲0،۰۹7 ۲0۲،۰۰۰ ۰۲۲،۰۲۱ ۰۳7- سود انباشته

حقوق صاحبان 

 سهام
-87 78۲،8۹3 838،۰۰۰ 7۳۱،۰۹7 0۳8،7۹۳ 3۱3،۹۰0 

 نكات: 

  ۹3و  ۹۲شرکت از لحاظ نقدینگی به طور متوسط وضعیت خوبی را دارا بوده، و افزایش در مقدار وجه نقد سال های 

 های کوتاه مدت رخ داده است. گذاریبا توجه به فروش سرمایه

 باشد و در حالت تلفیقی کاهشی در های دریافتنی شرکت، مربوط به شرکت های زیر مجموعه میکاهش در حساب

 حساب رخ نداده است.  این

 های ثابت در طی چند سال اخیر به دلیل خرید ساختمان در مراکز استان ها صورت گرفته است. افزایش در دارایی 

 باشد. از نکات مثبت دیگر در ترازنامه شرکت همکاران، روند مناسب حفظ سود انباشته در این شرکت می 
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 نشان داده شده است: ۰۲۹۲الی  ۰۲۹۱های ه شرکت در طی سالمدر نمودار زیر ساختار ترازنا

 

 ها و حقوق صاحبان سهام شرکت در سال های اخیر نشان داده شده است: در نمودار زیر روند بازدهی داراییهم چنین 
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روند بازدهی دارایی و حقوق صاحبان سهام

بازده حقوق صاحبان سهام بازده دارایی

 سال اخیر 1ساختار ترازنامه شرکت در مقایسه   6نمودار 

 سال اخیر 1مقایسه روند بازدهی دارایی ها و حقوق صاحبان سهام در 7نمودار 
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 بررسی صورت سود و زیان 2.2

 سال گذشته 5صورت سود وزیان شرکت در  11جدول 

 
پوشش 

 34بودجه 

شش ماهه 

34 

درصد 

 تغییر
 34بودجه 

پوشش 

شش ماهه 

33 

شش ماهه 

33 
1333 1332 1331 1331 

 ۰8۳،۰7۱ ۳۳۰،8۰7 ۳8۹،3۲۹ 33۰،۲۳۰ ۰8۰،87۰ 3۰7 00۹،073 ۰۳77 ۳۲۹،33۹ 3۲7 فروش

 ۰807 08،۰۲۱- ۲77 بهای تمام شده
-

۰07،80۳ 
3۲7 -۲۰،338 -80،۳۲۰ -۰۰،۳7۹ -3۱،833 -۳۰،3۱۰ 

 ۰00،7۰3 ۰8۱،۹7۲ ۳۳۲،۰۰۱ ۲0۰،۱۹۱ ۰30،3۳8 3۰7 3۱۰،7۳۳ ۰۰۲7 ۰8۰،۲۰8 307 سود ناخالص

 ۰38،۲0۳ ۰8۱،8۰8 ۳۲0،087 ۲۱3،۰۲۳ 83،۰۱8 ۳87 ۳3۰،۰۰3 7۹7 ۹۹،0۰۹ 3۰7 سود عملیاتی

 8،۱8۰- 3،۲۲8- 0،۰۰۹- ۳،۲37- ۰،۰77- 0۱7 ۰،۰3۱- 7۱7 ۹۰۰- 0۰7 هزینه مالی

خالص سایر درآمد 

و هزینه 

 غیرعملیاتی

۹87 3۰،0۳۱ 707 3۳،33۱ 0۳7 ۳۹،۰87 0۰،38۰ ۰۰8،3۱7 ۹۳،۹۳3 ۳۱،30۳ 

 ۰۰۱،7۳۲ ۳۰۹،303 ۲38،۲۳0 ۲08،77۰ ۰۰۳،۰۰8 ۲۰7 33۳،۹۱۹ ۰۳۲7 ۰3۱،۰77 ۲۳7 سود قبل مالیات

 ۰۲۹،73۰ ۳3۱،70۱ ۲۰7،0۲8 ۲۱3،۰۰۳ ۹۱،808 ۲۱7 ۲۰۰،۹38 ۰۰۹7 ۰۰0،۳78 ۲۳7 سود خالص

 ۳0۱،۱۱۱ ۳0۱،۱۱۱ ۲0۱،۱۱۱ 30۱،۱۱۱ 30۱،۱۱۱ - ۰۱۱،۱۱۱ - ۰۱۱،۱۱۱ - سرمایه

 ۳0۱ ۳0۱ ۲0۱ 30۱ 30۱ - ۰۱۱ - ۰۱۱ - تعداد سهام

 00۹ ۹۰۲ ۹۱7 ۰77 ۳۱۳ ۲۱7 ۰۱۲ 8۹7 ۰۹۳ ۲۳7 سود هر سهم

 نكات:

  با توجه به وارد شدن محصول راهکاران به سبد محصوالت شرکت بوده است.  ۹۲افزایش فروش شرکت در سال 

  0۱را  ۹3با توجه به استراتژی شرکت در ارتقای مشتریان به استفاده از محصول راهکاران، افزایش فروش در سال 

 باشد. درصد در بودجه لحاظ کرده است که بر مبنای عملکرد شش ماهه شرکت به نظر قابل دسترسی می

 باشد که این رویه با مقایسه درصدهای پوشش به طور کلی شرکت همکاران دارای روند سودآوری و عملکرد با ثباتی می

 قابل مشاهده است.  ۰۲۹3و  ۰۲۹۲شش ماهه شرکت در سال های 
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  باشد.سود سپرده ها و اجاره میعمده افزایش در سود غیرعملیاتی مربوط به 

  روند  ۰۲۹۲رصد از سود خالص بودجه شده را پوشش دهد، که در مقایسه با سال د ۲۱شرکت توانسته است در حدود

 خود را حفظ کرده است. 

 در نمودارهای زیر ترکیب درآمد و هزینه های شرکت تجزیه و تحلیل شده است: 

 باشد. رآمد محصول جدید راهکاران به مرور در حال افزایش میشود که سهم دبا توجه به نمودار مشخص می 

 

 

 

 

 

 

 

 70با توجه به نمودار بخش اعظم هزینه های شرکت مربوط به نیروی انسانی و پرسنل متخصص است که به طور میانگین 

 شود. درصد هزینه های شرکت را شامل می
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برون سپاری عمومی و اداری حقوق و دستمزد

 ترکیب درآمدی شرکت 8نمودار 

 ترکیب هزینه های شرکت3نمودار 
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ن حال کند، با ایها درآمد کسب مینیز پشتیبانی آن شرکت به طور میانگین به صورت برابر از طریق فروش محصوالت و

 تالش شرکت بر این است تا سهم فروش محصوالت را در سبد درآمدی خود افزایش دهد. 

 نشان  ۰۲۹3الی  ۰۲۹۱های در نمودار زیر نیز، روند سود آوری شرکت در قالب سود ناخالص، عملیاتی و خالص طی سال

 داده شده است: 
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فروش نرم افزار و استقرار پشتیبانی

 مقایسه روند سودآوری شرکت در سال های اخیر 11نمودار 

 ترکیب درآمدی کل شرکت11نمودار 
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 گیرینتیجه 2

ت شود. این شرکایران محسوب میدر و کار و تجارت  شرکت همکاران سیستم بزرگترین شرکت نرم افزاری در حوزه کسب

ای در سراسر ایران، کلیه مناطق ایران را تحت پوشش خود قرارداده و عملیات های ناحیهتوانسته است با ایجاد شرکت

پس از  ۰۲۹۲موفق شد در سال همکاران سیستم شرکت ها به انجام رساند. فروش و بازاریابی خود را از طریق این شرکت

کیج نرم افزاری سپیدار که برای کسب و کارهای تجاری و شرکت های با اندازه متوسط طراحی شده پدر عرضه موفقیت 

سهم بزرگی از طراحی شده است، به بازار عرضه کند و ها های بزرگ و هلدینگشرکتکه مناسب است، پکیج راهکاران را 

راهکاران برای صنایع مختلف و نیز استراتژی شرکت  ت آورد. با توجه به قابلیت های چند ماژوله بودن محصولبازار را به دس

رود سهم این محصول در سبد درآمدی شرکت افزایش در ارتقا کلیه مشتریان به استفاده از سیستم راهکاران، انتظار می

 و فروش مناسبی را نصیب شرکت کند.رفته 

ساختار درآمدی  ,وری باثباتی داشته با بررسی روند فعالیت شرکت مشخص گردید که به طور نسبی شرکت روند سودآ

سهم فروش محصوالت و ارائه خدمات در سبد  ۰۲8۹شرکت نیز به طور محسوسی بهبود یافته است به طوریکه در سال 

که این  درصد رسیده است 0۱هر یک از این ارقام  ۰۲۹۱درصد بوده است و در سال  ۰۱و  3۱درآمدی شرکت به ترتیب 

و افزایش فروش محصوالت، درآمد پشتیبانی شرکت رشد شرکت زیرا هم زمان با ، شودب میمحسوفرصت  یکخود  موضوع

فروش شرکت نیز در طی سالیان اخیر روند روبه رشدی را تجربه  نیز به عنوان درآمد تضمین شده افزایش خواهد یافت.

با رشدی  ۰۲۹۲ده است که در سال میلیارد ریال بو۰8۳رقم فروش شرکت برابر  ۰۲۹۱کرده است، به گونه ای که در سال 

هم چنین با توجه به نیروی انسانی متخصص شرکت و نیاز روز میلیارد ریال رسیده است.  33۰به میزان  ۰3۳7در حدود 

شود که درصد هزینه های شرکت را شامل می 70افزون شرکت به نیروی انسانی کارامد، هزینه حقوق و دستمزد در حدود 

های فعالیت شرکت همکاران در کت به نیروهای متخصص، با توجه به کمبود این نیروها، یکی از ریسکادامه روند نیاز شر

با توجه به ساختار فعالیت و محصوالت، شرکت به طور مستقیم با ریسک نرخ ارز الزم به ذکر است شود. آینده محسوب می

ها فراهم آورد. با ها وطرحمهشرکت در اجرایی کردن برناطمینان تواند زمینه مناسبی را جهت امواجه نبوده و این نکته می

شود که نرخ افزایش درآمد بیشتر از نرخ رشد مقایسه نرخ رشد درآمد شرکت و نیز نرخ رشد هزینه های آن، مشخص می

ه سود باشد، خواهد بود و این زمینه افزایش حاشیدرصد می ۰0دستمزد، که با توجه به هزینه حقوق و دستمزد در حدود 

شرکت در شش ماهه ابتدایی  درصدی سود هر سهم ۲۳با توجه به پوشش ناخالص شرکت را درآینده فراهم خواهد کرد. 

یابی به بودجه مورد قابلیت دست، شرکت ۰۲۹۲ماهه نخست سال  ۰درصدی در  ۲۱، و مقایسه آن با پوشش ۰۲۹3سال 

 ریالی را دارد. EPS ۰۱۲نظر و 

شود ینی میبصنعت رایانه در طی یکسال اخیر بازدهی باالتری را نسبت به شاخص کل بازار داشته است و پیشبه طور کلی 

ها در سال جاری، این صنعت بتواند با توجه به روند رو به پیشرفت این صنعت در بازار ایران و نیز برداشته شدن تحریم

ان سیستم نیز با توجه به سهم بازار و منابع مناسبی که در اختیار روند رو به رشد خود را همچنان ادامه دهد. شرکت همکار

ظار انتو نیز معرفی محصوالت راهکاران به تناسب صنایع مختلف از قبیل پاالیشی ها، سیمانی ها و ساختمانی ها، دارد 

رجی این روند را بهبود خاگذاران جدید روند باثبات خود را حفظ کرده و در صورت ورود تکنولوژی و سرمایهبتواند رود می

 نیز بخشد.


