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 پاردایٕٟای وغة ٚ وار 

 تاسارٞا ٚ ٔؾتزیاٖ جٟا٘ی•
 ٔؾتزی ٌزایی •
 اعتفادٜ اس تىِٙٛٛصی ٞای ٘ٛیٗ تٝ خقٛؿ در تخؼ ارتثاطات ٚ اطالػات •
 تأیٗ ٔاِی ٚ پزداخت ٞای تیٗ إِّّی  •
 وٛچه عاسی ٚ ٔمزرات سدایی•
 ٌغتزػ تجارت اِىتزٚ٘یه  •
 تٛجٝ ٚ تٛعؼٝ ٔفْٟٛ ارسػ در وُ س٘جیزٜ تأیٗ •
 تٛعؼٝ تخؼ خذٔات •
 تغییزات عزیغ ٘یاسٞای ٔؾتزیاٖ •
 اؽثاع تاسارٞا ٚ فؾار رلاتت •
 تالػ تزای واٞؼ ٞشیٙٝ ٞا ٚ افشایؼ تٟزٜ ٚری  •
 واٞؼ ایذٜ ٞای اعاعی  •
 ا٘مالب ا٘تخاب •
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 تا٘ىذاری ٘ٛیٗ



 Private اختقافی تا٘ىذاری ٚ  Personal banking ؽخقی تا٘ىذاری ؽأُ ، حمیمی ٔؾتزیاٖ تا٘ىذاری

banking  اعت .  
  لاتُ Mass market              ٔؼِٕٛی ٔؾتزیاٖ ٚ ٚیضٜ ٔؾتزیاٖ تخؼ دٚ تٝ ٔؾتزیاٖ ا٘ذاسٜ اعاط تز ، ؽخقی تا٘ىذاری

  . اعت تمغیٓ
  . اعت وزدٜ ٌذاری ٞذف را تاال خاِـ ثزٚت تا افزاد تٝ خذٔات ارایٝ ٞٓ اختقافی تا٘ىذاری

 تا٘ىذاری ٘ٛیٗ



 تا٘ىذاری ٘ٛیٗ

   جٟا٘ی تاسارٞای در فؼاَ ٚ ّٔیتی چٙذ پؾزوتٟای•

   . banking  SME ٔتٛعط ٚ وٛچه ؽزوتٟای ٟ٘ایتاً ٚ  Corporate banking  تشري ؽزوتٟای•

 . دا٘غت Commercial bankingٔفْٟٛ تا ٔتزادف را ؽزوتی تا٘ىذاری تتٛاٖ ؽایذ دیٍز تؼثیز تٝ•
 

 

 .تٙاتزایٗ تا٘ىذاری ؽزوتی در ادتیات وؾٛر ٔفٟٛٔی ٔثٟٓ اعت وٝ تایذ تخؼ ٞای ٔختّف آٖ تفىیه ؽٛ٘ذ 



 ٔؾتزیاٖ ؽزوتی

 : متوسط و کوچک مشتریان
  ٚ یىغاٖ تؼزیف أا ٞغتٙذ، ٔؾتزوی ٚیضٌی ٞای دارای جٟاٖ ٔختّف وؾٛرٞای در ٔتٛعط  ٚ وٛچه تٍٙاٜ ٞای   

ٜ ٞا ایٗ تزای ٚاحذی ٜ ٞا ایٗ اس تؼزیفی خٛد، خاؿ ؽزایط تٝ تٛجٝ تا وؾٛری ٞز ٚ ٘ذارد ٚجٛد تٍٙا  ارائٝ تٍٙا
 تؼزیف ٞا ایٗ.اعت وؾٛر ٞز تز حاوٓ فٙؼتی ٚ التقادی ؽزایط اس ٘اؽی حمیمت در تؼزیف ٞا ایٗ ٚ اعت وزدٜ

 :ٔی تاؽٙذ ٔؼیار چٙذ یا یه درتزٌیز٘ذٜ ٔؼٕٛال

 واروٙاٖ؛ تؼذاد•

 عزٔایٝ؛ ٔیشاٖ•

 دارایی؛ حجٓ•

 فزٚػ؛ حجٓ وُ•

 تِٛیذ؛ ظزفیت•

 .ٔاِی ٌزدػ ٔیشاٖ•

 



 ٔؾتزیاٖ ؽزوتی

ٜ ٞا ؽٙاعایی تزای جٟا٘ی تا٘ه التقادی ٔتٛعط ٚ وٛچه تٍٙاٜ ٞای دپارتٕاٖ•  سیز تؼاریف ٔمیاط ٘ظز اس تٍٙا
  :ٔی دٞذ لزار اعتفادٜ ٔٛرد را

ٜ ٞایی :وٛچه خیّی تٍٙاٜ•   آٟ٘ا عاال٘ٝ فزٚػ ٚ دالر ٞشار 100 تا آٟ٘ا دارایی ٚ دار٘ذ وارٌز ٘فز 10 تا وٝ تٍٙا
 ( ریاَ ٔیّیٖٛ دٚیغت ٚ ٔیّیارد یه ) .تاؽذ دالر ٞشار 100 تا ٞٓ

 ٔیّیٖٛ 3 تا عاال٘ٝ فزٚػ ٚ دالر ٔیّیٖٛ 3 آٖ دارایی ٞای دارد، وارٌز ٘فز 50 تا وٝ تٍٙاٞی :وٛچه تٍٙاٜ•
   ( ریاَ ٔیّیارد 36 ) .تاؽذ دالر

  ٔیّیٖٛ 15 تا عاال٘ٝ فزٚػ ٚ دالر ٔیّیٖٛ 15 تا ثاتت دارایی ٞای ٘فز، 300 تا واروٙاٖ تؼذاد :ٔتٛعط تٍٙاٜ•
 ( ریاَ ٔیّیارد 180 ) .تاؽذ دالر

 

 



 ٔؾتزیاٖ ؽزوتی

 هی ایزاى اسالهی جوَْري هزکشي ثبًک ًؾبرتی ٍ سیبستی ثستِ 15 هبدُ 3 تجػزُ ٍ 2 ثبل هقزرات ثب هتٌبست•
   . ًوَد ثٌذي عجقِ ضکل ایي ثِ را هطتزیبى تَاى

 
 
 
 
 
 
 
 

  ( ریبل هیلیبرد 31) . گیزًذ هی قزار خزد ثبًکذاري سهزُ در یَرٍ هیلیَى 1 سیز تسْیالت 2 ثبل هقزرات عجق•
  . است الشاهی ضذُ حسبثزسی هبلی غَرتْبي ارایِ ، حقَقی اضخبظ ثِ ریبل هیلیبرد 10 اس ثیص تسْیالت ثزاي•

 

 تغٟیالت ا٘ذاسٜ ؽزوت

 ٔیّیارد ریاَ  30تیؼ اس    ٔتٛعط ٔؾتزیاٖ

 ٔیّیارد ریاَ  30تا  10تیٗ    وٛچه ٔؾتزیاٖ

 ٔیّیارد ریاَ  10سیز    وٛچه خیّی ٔؾتزیاٖ



 ًبم ثبًک
 تقزیف هطتزیبى ثخص ّبي هختلف 

COMMERCIAL BANKING CORPORATE BANKING 

1 Citibank  هیلیَى دالر ثِ ثبال 20فزٍش 

2 Chase  هیلیَى دالر  20درآهذ ثبالي 

3 
Santander 

 هیلیَى پًَذ 1ّشار  تب  250گزدش هبلی 

4 
ANZ 

 هیلیَى دالر   400تب  40گزدش هبلی ثبالي 

5 
JP MORGAN 

 هیلیبرد دالر  2هیلیَى تب  10درآهذ سبالًِ 

6 
HSBC 

 هیلیَى دالر ثِ ثبال  25گزدش هبلی  هیلیَى دالر 25تب  2گزدش هبلی اس 

 ٔؾتزیاٖ ؽزوتی



 ٔؾتزیاٖ ؽزوتی
  اعت ٔؼَٕٛ تغیار ؽزوتی تا٘ىذاری در وٝ اعت ٞا ؽیٜٛ تزیٗ ٔؼَٕٛ اس یىی فٙایغ اعاط تز تٙذی تخؼ  •

 : وٙیذ تٛجٝ سیز ٔثاِٟای تٝ .

•   CITI BANK  :  وؾاٚرسی ، ٔاِی ٞای ٌز ٚاعطٝ ، ا٘زصی فٙؼت ٚ ...  

•Deutsche Bank   : فٙاٚری ، ٔغتغالت ٚ أالن ، ٔخاتزات ، تٟذاؽت ، ٔاِی ٌزٞا ٚاعطٝ فٙؼت ٚ  ...  

•BARCLAYS   :  ٘مُ ٚ حُٕ ، درٔاٖ ٚ تٟذاؽت تخؼ ، تاسرٌا٘ی خذٔات ، ٌاس ٚ ٘فت وؾاٚرسی، فٙؼت ٚ  
...  

 

 

 تٙذی تخؼ تٝ ٔزتٛط وٝ ؽزوتی تا٘ىذاری حٛسٜ در تٙذی تخؼ اس دیٍزی ؽىُ فٛق ؽاخـ دٚ تز ػالٜٚ•
 وٙٙذ ٔی فؼاِیت ٔختّف ٚ٘ٛاحی وؾٛرٞا در وٝ جٟا٘ی تا٘ىٟای در ٔؼَٕٛ طٛر تٝ  ٚ تٛدٜ جغزافیایی  ٞای
 ،خٛدرٚ ارتثاطات ، افشار ٘زْ ، ا٘زصی فٙایغ ٞٙذ تاسار در ٔثاَ  HSBC تا٘ه ػٙٛاٖ تٝ .  ؽٛد ٔی دیذٜ

 ٞذف ٔؾتزیاٖ تا٘ه ایٗ وٝ ٞغتٙذ ٞایی تخؼ ٞا رعا٘ٝ ٚ ٔؼادٖ ٚ فّشات ، ٘مُ ٚ حُٕ ، درٔاٖ ٚ ،تٟذاؽت
  . وٙذ ٔی جغتجٛ آٟ٘ا ٔیاٖ در را خٛد



 ٔؾتزیاٖ ؽزوتی

  سبلِ ّز ایزاى ثزتز ضزکت 400 ، غٌقتی هذیزیت سبسهبى تَسظ ثزتز ضزکتْبي ثٌذي رتجِ اسبس ثز•
 ارسیبثی هَرد هختلفی ّبي ضبخع لحبػ ثِ ثزتز ضزکتْبي ، ثٌذي رتجِ ایي در . ضًَذ هی هقزفی

   . است ضزکتْب فزٍش آى هْوتزیي کِ گیزًذ هی قزار
  هقبدل فزٍضی ، لیست ایي در ضزکت چْبرغذهیي ، 91 سبل در ضذُ هٌتطز اعالفبت اسبس ثز•

 تَاًٌذ هی کِ ّستٌذ کطَر ثشرگ ضزکتْبي ، دٌّذُ ًطبى ضبخع ایي لذا . دارد ریبل هیلیبرد 400
 کلی عَر ثِ یقٌی . ثبضٌذ Corporate banking  ثشرگ ضزکتْبي ثبًکذاري حَسُ هخبعت

  . دارًذ ریبل هیلیبرد 400 اس ثیص فزٍضی ایزاى در ثشرگ ضزکتْبي

 



 تا٘ىذاری ؽزوتی چیغت؟

  جْبًی ثبًکذاري ًؾبم در ضذُ ضٌبختِ سیستوی ((Corporate Banking  ضزکتی ثبًکذاري•
 ًؾبم در را اي ثزجستِ ًقص ٍ  کزدُ پیذا تَسقِ رقبثت گزفتي ضذت ثب اخیز سبل 50 در کِ  است

   . کٌذ هی ایفب جْبًی اقتػبد
 

 حل راُ              خلق ٍ ضزکتی هطتزیبى ًیبسّبي ثز توزکش ثزاي فزاگیز تالضی ضزکتی ثبًکذاري•
 . است آًْب ثِ دقیق ٍ هَثز پبسخگَیی ثزاي هتٌبست هبلی ٍ ثبًکی ّبي

 
 ضزکت یک پیچیذُ هسبئل ثب هتٌبست افتجبري خذهبت ارایِ در ثبًک یک تَاًبیی ضزکتی ثبًکذاري •

 کبرّبي ٍ کست ثزاي الوللی ثیي تجبرت تسْیل ، هبلی تبهیي خبظ ٍ هتٌَؿ ّبي ثستِ    تْیِ
 ثِ کوک ، گزدش در سزهبیِ تسْیالت ، ضزکتْب ثِ افتجبري خغَط افغبي ، جْبًی ثبسارّبي داراي

 ثبًکذاري خذهبت ، ًقذیٌگی هذیزیت ، اي هطبٍرُ خذهبت اًَاؿ ارایِ ، ضزکتْب هبلی هذیزیت
   . است .... ٍ ارسي خذهبت ، الکتزًٍیکی



 تا٘ىذاری ؽزوتی چیغت؟

 تغٟیالت فزآیٙذ تا ٌشاری عپزدٜ ٚ تذارن ٚ تأیٗ اس را ٔاِی فزآیٙذٞای وّیٝ تٛا٘ذ ٔی شرکتی بانکداری•
  .ٕ٘ایذ یىپارچٝ را تشري ٔؾتزیاٖ تٝ اػطایی

 

  اعاط تز ٔؾتزی ٔغتٕز ارسؽیاتی تا ، ٔىاٖ یه در تشري ٔؾتزی اطالػات آٚری جٕغ تا دیٍز تخؾی در•
  ٞای ٌزٜٚ اس تخؾی ٞز در را خٛد تشري ٚ وّیذی ٔؾتزیاٖ تا٘ه، اعتزاتضیه عیاعتٟای در ٔؾتزیاٖ تؼاریف

 .ٕ٘ایذ ٔی     ٍٟ٘ذاری ٚ ؽٙاعایی خٛد آٔذسایی در ػّٕیاتی

 



 پاردایٓ تا٘ىذاری ؽزوتی
 . است هحَري هطتزي ثِ هحَري ٍؽیفِ رٍیکزد تغییز  ضزکتی ثبًکذاري•

 ثِ ثخطی اٍلَیت ٍ توزکش هحَري هطتزي اهب . است ضذُ تقزیف ٍؽبیف ثِ ثخطی اٍلَیت ٍ توزکش هحَري ٍؽیفِ        
 . است هطتزیبى ّبي خَاستِ ٍ ًیبسّب

 
 . است هحػَل هحَري ثِ راُ حل هحَري  رٍیکزدثبًکذاري ضزکتی تغییز •

هحػَل هحَري  ثز عزاحی ٍ ارایِ هحػَالت توزکش دارد ، در حبلی کِ رٍیکزد راُ حل هحَري ، ارایِ ثستِ هحػَالت        
 . تبکیذ دارد ... اس عزیق  ضٌبسبیی ًیبسّب ، ارایِ هطبٍرُ ّبي تخػػی ، دریبفت ثبسخَرد ، ضخػی سبسي ثستِ ّب ٍ 

 
 .است ارایِ خذهبت ثبًکذاري ثِ ارایِ خذهبت هبلی  رٍیکزدثبًکذاري ضزکتی تغییز •

ثبًکذاري ضزکتی ثب توزکش ثز کلیِ ًیبسّبي هطتزیبى ، سهیٌِ ّبي ارایِ کلیِ خذهبت ثبًکی ٍ هبلی ضزکتْب را فزاّن هی        
 . آٍرد 

 
 .است ارایِ خذهبت داخلی ثِ ارایِ ثیي الوللی  رٍیکزدثبًکذاري ضزکتی تغییز •

ثب جْبًی ضذى ثبسارّب ، کست ٍ کبرّب ٍ ارتجبعبت ، ثبًکذاري ضزکتی ثزاي پبسخگَیی ثِ ًیبسّبي هطتزیبى خَد ًبگشیز        
 . ثِ فقبلیت در سغح ثیي الوللی است 

 
 .است گذضتِ هحَر ثِ رٍیکزد آیٌذُ هحَر  رٍیکزدثبًکذاري ضزکتی تغییز •

 . ثبًکذاري ضزکتی ثزاي تحقق ضقبر ضزاکت ثب هطتزیبى خَد اس گذضتِ ضزکتْب ثِ حبل ٍ آیٌذُ آًْب تَجِ ًطبى هی دّذ        
 

 
 
 

 
 



 اٞذاف تا٘ىذاری ؽزوتی

 ّذف ثب ضزکتی هطتزیبى ًیبس هَرد خذهبت ارایِ در یکپبرچگی ٍ کیفیت ٍ دقت ، سزفت افشایص•
  ثیطتز آفزیٌی ارسش

 – ثبًکی ّبي حل راُ ارایِ  عزیق اس تَسقِ ٍ رضذ ٍ حفؼ ، اًذاسي راُ ثزاي کبرّب ٍ کست ثِ کوک•
   هبلی

   هطتزیبى ثب ارتجبط کبرضٌبس هحَریت ثب یبدگیزًذُ ٍ سبسًذُ کبري ّبي ارتجبط ثْجَد•
  ضزکتی هطتزیبى اس ّزیک ثِ  سفبرضی ٍ خبظ ، هتٌَؿ خذهبت ارایِ اهکبى آٍردى فزاّن•
 .... ٍ هبلیبتی ، حقَقی ، ثبساریبثی ّبي حَسُ در تخػػی ّبي هطبٍرُ اًجبم•
 ارایِ عزیق اس الولل ثیي ثخص در خػَظ ثِ تجبرت تسزیـ ٍ تسْیل ثزاي السم ّبي سهیٌِ ایجبد•

  ثبًکی هتٌبست خذهبت

 



ٔؾتزی  
تا٘ىذاری  

 ؽزوتی

•   تا٘ىذاری ؽزوتی

 بانکداری شرکتی

سنجی  اعتبار  

اعتبار  سنجی  

 ٔذَ تا٘ىذاری ؽزوتی



 ٔذیزیت ریغه در تا٘ىذاری ؽزوتی



 تا٘ىذاری ؽزوتی در تا٘ىٟای جٟا٘ی

ٍضقیت ثبًکذاري ضزکتی در ایزاى ٍ جْبى : هٌجـ   
91ّوبیص ثبًکذاري اسالهی سبل  –هقبلِ دکتز پیوبى ًَري   



 

 تا٘ىذاری ؽزوتی در ٔٙطمٝ

ٍضقیت ثبًکذاري ضزکتی در ایزاى ٍ جْبى : هٌجـ   
91ّوبیص ثبًکذاري اسالهی سبل  –هقبلِ دکتز پیوبى ًَري   



 تا٘ىذاری ؽزوتی در تا٘ىٟای ایزاٖ

ٍضقیت ثبًکذاري ضزکتی در ایزاى ٍ جْبى : هٌجـ   
91ّوبیص ثبًکذاري اسالهی سبل  –هقبلِ دکتز پیوبى ًَري   



 ٔذیز ارتثاط تا ٔؾتزیاٖ تا٘ىذاری ؽزوتی
 هذیز . کٌذ هی تسْیل را آًْب ًیبس ثِ پبسخگَیی فزآیٌذ کل هطتزي کبر ٍ کست ًیبسّبي ثز توزکش ثب هطتزیبى ثب ارتجبط هذیز•

 کبر ٍ کست اّذاف پیطجزد ثِ ٍ است هتوزکش کبر ٍ کست ٍضقیت ثیٌی پیص ٍ تخػػی ّبي هطبٍرُ ثز هطتزیبى ثب ارتجبط
 اختیبرتبى در هٌبست ّبي حل راُ هطتزیبى کبر ٍ کست اس ثخطی فٌَاى ثِ هطتزیبى ثب ارتجبط هذیز . کٌذ هی کوک  هطتزیبى

   . دّذ هی قزار
 ثِ هحػَالت فزٍش ثِ فقظ رٍاثظ هذیز ًقص حبل ایي  . است ثبًکی خذهبت ٍ هحػَالت فزٍش ثِ ضذُ هحَل ٍؽبیف اس یکی•

 را کبر ٍ کست ًیبسّبي ، هبلی تحلیل ٍ تجشیِ ّبي هْبرت اس استفبدُ ثب هطتزیبى ثب ارتجبط هذیز . ًیست هحذٍد افزاد / ضزکت
   . کٌذ هی ضٌبیبیی

 پیذا هسئَل ّوچٌیي هطتزیبى ثب ارتجبط هذیز . کٌذ هطخع را هطتزیبى ّبي ثزًبهِ ثب هتٌبست ّب ٍام ًَؿ ة ثبیذ ّوچٌیي اٍ•
 اغلی ًقص در را هطتزي تقبهل ثٌبثزایي.است ثبًک ا ثزاي جذیذ هطتزیبى ثِ آًْب تجذیل ٍ جذیذ کبر ٍ کست رٍاثظ کزدى

 .ثبضذ ارتجبط هذیزیت

•   

 هذیز هثبل، ثزاي . است هطتزیبى ثِ هزثَط خبظ ثبسارّبي ٍ ثبًکذاري غٌقت ثزرسی ضبهل ّوچٌیي هذیز ثب ارتجبط هسئَلیت•
   . رسبًذ هی یبري گیزیْبیطبى تػوین در را هطتزیبى گشارضْبي ثزرسی ثب هطتزیبى ثب ارتجبط

 ضبهل اٍ کبر .است چْزُ ثِ چْزُ ارتجبط یب ٍ تلفي عزیق اس  هطتزیبى ثب کزدى غحجت ضبهل ، هطتزیبى ثب ارتجبط هذیز رٍساًِ کبر•
 . است آًْب ثِ هطبٍرُ ارائِ ٍ هطتزیبى ًیبسّبي ٍ هبلی هحػَالت خػَظ در هذاکزُ هطتزیبى، هبلی ًیبسّبي هَرد در ثحث

 ، هطتزیبى ثب هَثز ارتجبط ٍ حضَر ًفس ثِ افتوبد ٍ ثبساریبثی ٍ هبلی خَة داًص ثِ ثبیذ هطتزیبى ثب ارتجبط هذیز  یک ثٌبثزایي
   . ثبضذ ثزخَردار

 



 ٔحقٛالت تا٘ىذاری ؽزوتی



  Payment System     -عیغتٓ پزداخت •
 

ػثارتٙذ اس ٔجٕٛػٝ خذٔات لاتُ ارایٝ در سٔیٙٝ پزداختٟای ٔؾتزیاٖ تشري ٔطاتك تا اعتا٘ذاردٞا لٛا٘یٗ وٝ تا تٛجٝ تٝ رتثٝ 
 :ٔؾتزیاٖ تشري تزای ایؾاٖ طزاحی ٚ ٔتٙاعة عاسی ٔی ٌزدد

  Electronic funds transfer -ا٘تماَ اِىتزٚ٘یىی ٚجٜٛ  -
 Company credit and debit cards  -وارتٟای اػتثاری ٚ ٘مذی ؽزوتٟا  -
 Cash Management -ٔذیزیت ٚجٜٛ ٘مذ  -

 ٔحقٛالت تا٘ىذاری ؽزوتی



 Lending –ٚاْ دادٖ •
 

ایٗ تغٟیالت تز اعاط داراییٟا ٚ ٚثائك ٚ اػتثارات ... . تٝ فٛرت ٚاْ تاسرٌا٘ی، ٚاْ  تٛعؼٝ تجارت ٚ ا٘ٛاع ٚأٟای ٔٙاتغ ا٘غا٘ی ٚ 
 :ٔؾتزیاٖ تشري در تا٘ه طزاحی ، تٛدجٝ تٙذی ٚ ارایٝ ٔی ٌزدد

 Loans program for employees  -تز٘أٝ ریشی تغٟیالت دٞی تٝ وارٔٙذاٖ  -
 Short term lending  -ٚاْ دٞی وٛتاٜ ٔذت  -
 Medium and long term lending  -ٚ تّٙذ ٔذت   ٚاْ دٞی ٔیاٖ ٔذت  -
 Subsidized loans  -ٚاْ تا ٘زخ ٞای تزجیحی  تز پایٝ یارا٘ٝ ٞای دِٚتی  -
 اػطای خط اػتثاری  -

 

 

 

 ٔحقٛالت تا٘ىذاری ؽزوتی



 Business risk management  -خذٔات ٔذیزیت ریغه تجاری  •
 

  Exchange risk management  -ٔذیزیت ریغه تغؼیز ارس  -
  Interest-rate risk management  -ٔذیزیت ریغه ٘زخ تٟزٜ  -
  Commodities risk management  -ٔذیزیت ریغه واالٞا  -
 Asset/liability management  -تذٞی / ٔذیزیت دارایی  -

 

 Financial risk management -ٔذیزیت ریغه ٔاِی •

 management   Corporate insurance risk -ٔذیزیت  ریغه تیٕٝ ؽزوتٟا  -        
 ٔذیزیت ریغه واٞؼ ارسػ تاساری ؽزوت   -

 ٔذیزیت ریغه عاختار تأیٗ ٔاِی ؽزوت  -        

 

 

 ٔحقٛالت تا٘ىذاری ؽزوتی



 Corporate financing -تأٔیٗ ٔاِی ؽزوتی •
 

 Advisory on securities management  -ٔؾاٚرٜ در ٔذیزیت اٚراق تٟادار  -
  Strategic, organizational, legal Advisory on  -ٔؾاٚرٜ راٞثزدی، عاسٔا٘ی، حمٛلی ٚ ٔاِی -
  ٔؾاٚرٜ تأٔیٗ ٔاِی -
 طزاحی ٔذَ ٞا ٚ اٍِٛٞای تأیٗ ٔاِی -
 وارٌشاری جذب ٔٙاتغ ٔاِی ٚ جذب عزٔایٝ ٌذاری -
 تٟیٝ ٌشارؽٟای تٛجیٟی ٚ تیا٘ٝ ثثت ا٘تؾار اٚراق ٔؾاروت -
 تٟیٝ ٌشارؽٟای تٛجیٟی ٚ تیا٘یٝ ثثت افشایؼ عزٔایٝ -
 ٔطاِؼات أىاٖ عٙجی ٚ تٟیٝ طزح وغة ٚ وار -
 تٟیٝ، تٙظیٓ ٚ پیٍیزی ٌشارؽات، ػمذ لزاردادٞا، دریافت ٔجٛسٞا، تأییذیٝ ٞا، ضٕا٘ت ٞا  -
 Company restructuring and crisis management  -تغییز عاختار ؽزوت ٚ ٔذیزیت تحزاٖ  -
 Real estate financing  -تأیٗ ٔاِی أالن ٚ ٔغتغالت  -
 Project financing  -تأیٗ ٔاِی پزٚصٜ -
 ٞای التقادی ٌذاری ؽزوتٟا ٚ تٍٙاٜ ارسػ - 
 ٔطاِؼات أىاٖ عٙجی ٚ تحمیمات تاسار -
 التقادی -تٟیٝ تز٘أٝ وغة ٚ وار، طزحٟای تٛجیٟی -

 

 ٔحقٛالت تا٘ىذاری ؽزوتی



 ٔحقٛالت تا٘ىذاری ؽزوتی



 ٔحقٛالت تا٘ىذاری ؽزوتی



 ٔحقٛالت تا٘ىذاری ؽزوتی



 ٔحقٛالت تا٘ىذاری ؽزوتی



 ٔحقٛالت تا٘ىذاری ؽزوتی



 ٔحقٛالت تا٘ىذاری ؽزوتی



  ٚ ٔذیزیتی ٔغائُ تا ٔی وٙذ وٕه ٔؾتزیاٖ تٝ وٝ اعت تٛفیٝ ٚ رإٞٙایی جٙظ اس خذٔت یه ٔؾاٚرٜ،
ٜ حّٟایی ٔؾتزیاٖ ؽزایط تٝ تاتٛجٝ ٔؾاٚراٖ .وٙٙذ تحّیُ ٚ ؽٙاعایی را خٛد فزفت ٞای  یا ٚ تٛفیٝ را را
 .                                    ٔی وٙٙذ پیؾٟٙاد را فؼاِیت ٞایی

 
 

 
 ایجاد ارسػ افشٚدٜ  •

 واٞؼ ٞشیٙٝ ٞا •

 رضایت ٔؾتزیاٖ •

 ٚفادارعاسی•

 آٔٛسػ ٚ فزًٞٙ عاسی  •

 ایجاد ؽٙاخت •

 ایذٜ ، ٔحقَٛ ، راٜ حُ•

 تغٟیُ فزآیٙذٞا •

 

تا٘ىذاری ؽزوتی ای خذٔات ٔؾاٚرٜ  



 ارایٝ چارچٛتٟا ٚ اعتا٘ذاردٞا •

 ٔٙطثك وزدٖ ٘یاسٞا تا خذٔات ٚ ٔحقٛالت  •

 ٘یاس عٙجی ٚ خّك ایذٜ •

 آعیة ؽٙاعی  •

 آٔٛسػ •

 

تا٘ىذاری ؽزوتی ای خذٔات ٔؾاٚرٜ  



 تأیٗ ٔاِی  •

 ٚاردات ٚ فادرات •

 ٔذیزیت ٔاِی   •

 ٔذیزیت ٘مذیٍٙی •

 ٔذیزیت فٙاٚری اطالػات •

 حمٛلی •

 تیٕٝ •

 ِیشیًٙ •

 تاساریاتی ٚ فزٚػ  •

 

 

 

 

 

 ٔاِیات  •
 تجارت تیٗ إُِّ•
 تجارت اِىتزٚ٘یه  •
 عزٔایٝ ٌذاری •
 ادغاْ ، تجذیذ عاختار ٚ اتحاد ٞای اعتزاتضیه •
 ٔذیزیت س٘جیزٜ تأیٗ ٔاِی  •
 تىِٙٛٛصی  •
 ٔذیزیت ریغه •

تا٘ىذاری ؽزوتی ای خذٔات ٔؾاٚرٜ  



تا٘ىذاری ؽزوتی ای خذٔات ٔؾاٚرٜ  



تا٘ىذاری ؽزوتی ای خذٔات ٔؾاٚرٜ  



تا٘ىذاری ؽزوتی ای خذٔات ٔؾاٚرٜ  



تا٘ىذاری ؽزوتی ای خذٔات ٔؾاٚرٜ  



 

 

 

 

 

 

 

 

  92خزدادٔاٜ 

 ٕٞایؼ عیاعتٟای پِٛی ٚ ارسی 


