
هیامرس شیازفا  زوجم  رودص  ۀیعالطا 

شیازفا ياضاقت  هامرذآ 1384 ،) بوصم   ) ناریا یمالـسا  يروهمج  راداـهب  قاروا  رازاـب  نوناـق  يارجا  رد 
نیا رد  ماع ) یماهس   ) یمزراوخ  تاعالطا  يروانف  هعسوت  تکرش  دیدج  ماهـس  راشتنا  هیامرس و 

نیناوق و اب  تریاغم  زا  یکاح  يدراوم  هدش ، ماجنا  یگدیسر  ساسا  رب  .تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  نامزاس 
نیناوق تیاعر  اب  ریز و  تاصّخشم  اب  هیامرس  شیازفا  هدیدرگن و  هظحالم  ماهس  راشتنا  رد  طوبرم  تارّرقم 

.دشاب یم عنامالب  نامزاس  نیا  رظن  زا  هطوبرم ، تارّرقم  و 
: یلعف لایرهیامرس     170,000,000,000   

: راشتنا لباق  ماهس  مهسدادعت   668,900,557   

: مهس ره  یمسا  لایرشزرا    1,000   

: هیامرس شیازفا  لایرغلبم    668,900,557,000   

: هیامرس شیازفا  نیمأت  عبنم 
اه ییاراد یبایزرا  دیدجت  دازام  لحم  زا  لایر    668,900,557,000

: هیامرس شیازفا  یتامدخعوضوم  يدیلوت و  ناوت  زا  هدافتسا  رثکادح  نوناق  ةدام 14  دافم  يارجا  رد  یلام  راتخاس  حالصا 
( یمالسا ياروش  سلجم  بوصم 98/02/15   ) یناریا يالاک  زا  تیامح  روشک و 

لایر غلبم 838,900,557,000   زا  هیامرس  شیازفا  ماجنا  اب  دناوت  یم  هداعلا  قوف  یمومع  عمجم  نینچمه 
تقفاوم و يدقن    هدروآ  نارادماهس و  هدش  لاح  تابلاطم  لحم  زا  لایر  غلبم 1,600,000,000,000   هب 
زا سپ  تکرش  هریدم  تئیه  ات  دیامن  ضیوفت  هریدم  تئیه  هب  لاس  تّدم 2  هب  ار  نآ  ندومن  یلمع  رایتخا 

.دیامن  مادقا  نآ  ندومن  یلمع  هب  تبسن  نامزاس  زا  زوجم  ذخأ 

.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما زوجم  نیا  خیرات  زا  زور  ات 60  رثکادح  هیامرس ، شیازفا  ماجنا  دزاس  یم ناشن  رطاخ 
ذخا مزلتـسم  نآ  ماجنا  هدیدرگ و  زوجم  نیا  لاطبا  بجوم  ررقم ، تلهم  رد  هیامرـس  شیازفا  ماجنا  مدـع 

.دوب دهاوخ  نامزاس  نیا  زا  دیدج  زوجم 
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 بیانیۀ ثبت 
 (1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب  22موضوع مادۀ 

 
 

   1/2 – فرم ب  
 م ناشی از افزایش سرمایه های سهامی عابیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت 

 خدماتی های تولیدی و شرکت
 
 

 )سهامی عام(  شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی 
 

 135660شماره ثبت   ، شهر تهران ، استان تهران
 
 

 

 153پالک   ،خاطرسلیمان  بین مفتح و ،خیابان مطهری ، تهران
 02188500670تلفن:  شماره

 1576638114کد پستی: 

 

 

 11181: شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 

 07/07/1392تاریخ ثبت شده در 
 
 
 
 
 

 تذکر:
منظسر حصااسا اطمینان اا ریا ت مررراق نانسنی و مصااسباق  ثبت اوراق بهادار نزد ساااامان بسرو و اوراق بهادار، ب 

ها سااامان و شافاتیت اطالیاتی بسده و ب  منز ت تی ید مزا ا، تیامین ساسد وری و  ا تسوای  و سافارشای در مسرد شارکت
 باشد. نمی بسرو و اوراق بهادار های مرتبط با اوراق بهادار تسسط ساامان ا طرح

 بهادار اوراق و بسرو ساامان

 F-SP-37    :کد
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 عام(  ی)سهام  یاطالعات خوارزم   ی شرکت توسعه فناور
 

 ریالی  1،000عادی سهم  668,900,557تعداد 

 ریال  هزار 668,900,557مبلغ معادل 
 

 

، عام(   ی )سهام  یاطالعات خوارزم  ی توسعه فناورمنظور انتشار اطالعات مرتبط با عرضۀ سهام در دست انتشار شرکت  این بیانیه، به

، توسط ناشر  بهادار ارائه شدهها، اطالعات، اسناد و مدارکی که در مرحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق  بر اساس مجموعۀ فرم

   است. تهیه و ارائه گردیده

 رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرستوانند به سامانه جامع اطالعمنظور دسترسی به اطالعات مالی شرکت میگذاران بهسرمایه

www.codal.ir  .مراجعه نمایند 

منتشر و به عموم ارائه خواهد  دنیای اقتصاد از طریق روزنامۀ  )سهامی عام( توسعه فناوری اطالعات خوارزمی  های شرکتآگهی

   گردید.
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 مشخصات ناشر  -1
 

 شرکت تاریخچه فعالیت   -1-1

بنام شرکت   10101788618و شناسه ملی    135660شمارة    طی  24/08/1376در تاریخ  ،  یاطالعات خوارزم  یتوسعه فناور  شرکت

براساس   16/03/1377و سپس در تاریخ    و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده  هاسختانه )سهامی خاص( در اداره ثبت شرکت

ماشین "به    ،العادهصورتجلسه مجمع عمومی فوق اد شرکت  تاریخ    و  "اری خوارزمی )سهامی خاص(های  بر    15/06/1389در 

تغییر نام داد. در    "شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی )سهامی خاص( "به    ، اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

در حال    و  رفتهیبا نماد مفاخر پذ  رانیشرکت در بازار سهام شرکت فرابورس ا  ن یبه عنوان پنجاه و نهم  1392ماه    ی هفدهم د  خیتار

زیرحاضر جزء شرکت مالشرکت سرمایه  مجموعههای  )سهام  یگذاری گروه  در    ی سپهر صادرات  مرکز شرکت  است.  عام( 

 واقع شده است.   ،و شعب آن در مراکز استان 153، بعد از چهارراه شهید مفتح، شمارة تهران، خیابان شهید مطهری
 

 

  موضوع فعالیت شرکت -2-1
 

طراحی، تولید و مونتاژ، خرید و فروش، واردات و صادرات، تدارک،    عبارت است از:  اساسنامه  2بر اساس ماده    موضوع شرکت

و تمامی تجهیزات رایانه و    افزارهای کامپیوتری انواع سختهای شبکه تمامی زیرساختبرداری از  ارائه خدمات پشتیبانی و بهره

افزار و هر نوع فعالیت اقتصادی، مالی و تجاری مجاز در زمینه  های جانبی رایانه ای، تهیه، تولید و پشتیبانی نرمبانکی و دستگاه

ای اعم از سفارش مشتری و  افزارهای رایانهد و پشتیبانی نرمموضوع فعالیت شرکت در داخل و یا خارج از کشور، طراحی، تولی 

نرمبسته نرمهای  پشتیبانی  رایانهافزاری، واردات و  پروژهافزارهای  بر اجرای  نظارت  و  ای خارجی، مشاوره و  انفورماتیکی  های 

- ای الکتریکی امنیتیهای رایانهاعتباری، سیستم های هوشمند غیر بانکی و غیر  سیستم ویژه رایانه نظر، اتوماسیون صنعتی و کارت 

مونتاژ   و  تولید  جغرافیایی،  اطالعات  سیستم  بر  مبتنی  سامانه  و  و صادرات  SKDو    CKDحفاظتی  واردات  فروش،  و  خرید   ،

طعات و  ها، تامین و تدارک قای و نظایر آن افزار رایانههای جانبی سختو دستگاه  Posو    ATMای و بانکی،  تجهیزات رایانه 

اندازی، انجام خدمات مربوط  الذکر شامل تعمیر و نگهداری، نصب و راهملزومات مربوط، ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات فوق

رسانی نظیر اینترنت، پس از اخذ مجوزهای الزم، مطالعه در تمامی  ی اطالعهای رایانهای و شبکههای شبکه رایانهبه تمامی فعالیت

فعالیت شرکت،آموزش نصب و نگهداری تجهیزات پس از اخذ مجوزهای الزم، استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری،  های  زمینه

بانک نامه  نمایشگاه ضمانت  با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در  قرارداد  انعقاد  و  اعتباری  و  ها و موسسات  های داخلی 

گذاری در سهام داخل و خارج از ها یا سرمایهشور، تاسیس شرکت خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ک

های اقتصادی مجاز که به صورت  کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت، انجام تمامی فعالیت

ای و  افزاری، رسانههای نرمسته مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با زمینه فعالیت شرکت باشد به استثنای. هرگونه فعالیت در زمینه ب

های بر خط شامل  ها، رسانهدی بلوری و مانند آن، و دی ویدی دیهای دیجیتال از قبیل سیای، نشر دیجیتال حاملچند رسانه

آالت  هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی و بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین 

 های یاد شده.افزارهای مخصوص فعالیت نرم و
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 بازار سهام شرکت   -3-1

 است.  پذیرفته شده ایران  در فرابورس 1392/ 07/07سهامی عام، در تاریخ  توسعه فناوری اطالعات خوارزمی سهام شرکت

مورد    فرابورس اول  در بازار    ومفاخر    ، با نمادهای وابسته به آنرایانه و فعالیت  بندی در صنعت با طبقه شرکت   اکنون سهامهم

 گیرد. معامله قرار می
 

 ترکیب سهامداران -4-1

 باشد: به شرح ذیل می تهیه بیانیه ثبتترکیب سهامداران شرکت در تاریخ 

 ترکیب سهامداران شرکت
 

 درصد مالکیت  تعداد سهام  حقوقی  نوع شخصیت نام سهامدار 

%  70 119،613،736 سهامی عام  صادراتگروه مالی سپهر گذاری سرمایه  

% 3 5،983،241 سهامی عام  گذاری آتیه دماوندگروه سرمایه  

% 5 7،715،441 سهامی عام  IFMصندوق س.ا.بازارگردانی سپهر بازار سرمایه   

%  22 36,687,582 -  سهامداران ریسا  

 %100 170,000,000 - جمع 

 

 

 مدیره هیئتمشخصات اعضای  -5-1

مدیره انتخاب  اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت  05/09/1399  العاده مورخطور فوقبموجب مصوبه مجمع عمومی عادی  به  

از سمت    سیدامیرحسین هاشمی  استعفای آقایو با توجه به    مدیرههیئت  14/12/1400دند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ  گردی

 انتخاب گردیده است. شرکت سرپرستبه عنوان  ، آقای محمد داودیمدیرعاملی

 مشخصات اعضای هیأت مدیره شرکت

 نماینده سمت  نام
 موظف/ مدت ماموریت 

 خاتمه شروع  غیرموظف 

 غیرمسظف  1401/ 05/09 99/ 05/09 حسین طاهباز توکلی  رهیمدتیأه  سیرئ گذاری گروه مالی سپهر صادراتشرکت سرمایه 

 غیرمسظف  1401/ 05/09 99/ 05/09 اسداله سهرابی  رهیمدتیأه  سیرئبینا عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان گذاری سرمایه  شرکت

 غیرمسظف  1401/ 05/09 1400/01/20 علی سلطانی  رهیمدتیأعضو ه تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر  شرکت

 مسظف 1401/ 05/09 99/ 05/09 سیدامیرحسین هاشمی  رهیمدتیأعضو ه آرمان توسعه مهر خوارزمی شرکت

 مسظف 1401/ 05/09 99/ 05/09 سجاد زارع رهیمدتیأعضو ه های هوشمند سپهرحلفناوری و راه  شرکت

 
  شرکتقانونی بازرس و  مشخصات حسابرس -6-1

مصوبه اساس  مورخ  بر  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع  عنوان    مؤسسه،  1401/ 27/01ی  به  کوشامنش  مالی  خدمات  و  حسابرسی 

  نیز   و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبلحسابرس  .  است  حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده

 است.  حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بوده مؤسسه
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 سهام شرکت  وضعیت -7-1

 :باشدبه شرح زیر می جاری و دو سال اخیرطی سال   )سهامی عام( اطالعات خوارزمیتوسعه فناوری سهام شرکت   وضعیت

 وضعیت سهام شرکت
 

 شرح 
 سال جاری 

 ( 16/03/1401در تاریخ )
 1398سال  1399سال   

 170.000.000 170.000.000 170.000.000 تعداد کل سهام شرکت 

 37.08 18.67 18.51  ااد  درود سهام شناور

 21،995 66،786 50،250 نیمت )ر اا(  خر ن 

 

 روند سودآوری و تقسیم سود  -8-1

 باشد:میزان سود )زیان( خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می

 روند سودآوری و تقسیم سود شرکت 

 شرح 

مالی منتهی به   دوره 

30/09/1400 

سال مالی منتهی به 

30/12/1399 

منتهی به سال مالی 

29/12/1398 

 اصلی تلفیقی  اصلی تلفیقی  اصلی تلفیقی 

 368 374 845 863 ( 146) ( 309) وانعی هر سهم )ر اا(  )ا ان(  سسد

 0 0 500 500 0 0 سسد نردی هر سهم )ر اا( 

 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 سرما   )میلیسن ر اا( 
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 از آخرین افزایش سرمایه  حاصلنتایج  -2
 

  230،000میلیون ریال به مبلغ    30،000، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  1390/ 26/09العاده مورخ  مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق

به شرح    ای شرکت های توسعهمیلیون ریال از طریق مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اجرایی نمودن طرح

جهت انجام    میلیون ریال منابع مورد نیاز  300،000از جمع مبلغ    ، تصویب و به هیئت مدیره تفویض گردید.ذیلمندرج در جدول  

از میان    میلیارد ریال از محل افزایش سرمایه و مابقی از محل تسهیالت، تأمین گردد.  200،000بود که  گردیده  ، مقرر  هاپروژه 

ها صورت کامل یا بخشی  مابقی طرح  پردازی، گذاری در سهام دادههای موضوع افزایش سرمایه شرکت، غیر از طرح سرمایهطرح

 تکمیل گردیده است.    ،هااز آن

 منابع و مصارف آخرین افزایش سرمایه قبلی شرکت 

 شرح 
مصوب مجمع عمومی 

 26/09/1390مورخ 

 منابع
 200،000 مطا باق و  ورده نردی

 100،000 منابع داخلی 

 300،000 جمع منابع 

 مصارف 

 208,600 تس ید خسدپرداا 

 Karma 3,395تاسیس شرکت 

 E-Traveling  8,803پروژه

 GIS 8,263پروژه  

 10,000 سرما   گذاری درسهام داده پرداای 

 25,939 کامپیستری  یرض  تجهیزاق بانکی و تامین و

 15,000 تجهیزاق پشتیبانی  تامین نطعاق و

 20,000 تحصیل ساختمان 

 300،000 جمع مصارف 
 

 

میلیون ریال افزایش    170،000میلیون ریال و سپس، به مبلغ    100،000مبلغ  ترتیب، به  شرکت طی دو مرحله، سرمایه خود را به  

میلیون ریال، در جلسه هیئت مدیره مورخ    170،000میلیون ریال به مبلغ    100،000داده است. افزایش سرمایه آخر شرکت از مبلغ  

یادشده، قبل از    افزایش سرمایهاست.  ها، به ثبت رسیده  نزد اداره ثبت شرکت  05/02/1392تصویب و در تاریخ    10/12/1391

 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است.  شرکت  تاریخ ثبت
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 تشریح طرح افزایش سرمایه  -3
 

 

 هدف از انجام افزایش سرمایه  -1-3

 باشد.  از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر می (سهامی عام)هدف شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی 

 بازپرداخت تسهیالت و  اصالح ساختار مالی -

 ( اندازی خطوط تولید دوربین مداربسته و کابل شبکهراه اجرای طرح توسعه )  تامین مالی جهت -

 

 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آنسرمایه  -2-3

ریال و منابع تأمین آن به شرح  میلیون    1.430.000  مبلغ  به  ،های یاد شدة فوقنیاز جهت اجرای برنامهگذاری مورد  مبلغ کل سرمایه

  باشد.جدول زیر می
 ریال هزار مبالغ به -افزایش سرمایه منابع و مصارف

 شـــــــــــــــرح
 مرحله اول 

 (1401)سال 

 مرحله دوم 

 (1401)سال 
 جمع 

 منابع

 668,900,557 0 668,900,557 های ثابت داراییتجدید ارزیابی 

 761,099,443 761,099,443 0 سهامداران و آورده نقدیمطالبات حال شده 

 1,430,000،000 761,099,443 668,900,557 جــــمع منــــــابع

 مصارف 

 440,000،000 440,000،000 0 اجرای طرح توسعه 

 990,000،000 321,099,443 668,900,557   اصالح ساختار مالی

 1,430,000،000 761,099,443 668,900,557 جــــمع مصــــارف 
 

 انجام نگرفته است.   الذکردر خصوص مصارف فوق الزم به توضیح است که تا زمان تهیه بیانیه ثبت، مخارجی
 

 بلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آنم  -3-3

میلیون ریال   1،600،000میلیون ریال به مبلغ    170،000از مبلغ  را  خود   سرمایهشرکت در نظر دارد که  با توجه به برنامه ارائه شده،  

  آورده نقدی و مطالبات سهامداران  ها، مازاد تجدید ارزیابی دارایی  درصد( از محل   841معادل  )میلیون ریال    1،430،000به میزان  

 به شرح ذیل افزایش دهد:  طی دو مرحله
 

از محل  هزار ریال    668،900،557هزار ریال معادل  838،900،557  مبلغ  هزار ریال به  170،000،000از مبلغ    . مرحله اول،1

 ،  هامازاد تجدید ارزیابی دارایی

از ریال    هزار  761،099،443مبلغ    هزار ریال معادل  1،600،000،000هزار ریال به مبلغ    838،900،557از مبلغ    . مرحله دوم، 2

 .  سهامداران و آورده نقدی حال شده  محل مطالبات
 

 

   مطالبات سهامداران -4-3

 باشد:شرح ذیل میبه  ،ثبتجزئیات مطالبات سهامداران عمدة شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیۀ بیانیۀ 
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 یلیون ریالم مبالغ به -جزئیات مطالبات سهامداران

 تعداد سهام  سهامدار  ردیف 
درصد  

 سهامداری 

مبلغ  

مطالبات  

ناشی از  

 سود سهام

مبلغ سایر 

 مطالبات 

جمع مبلغ 

مطالبات  

 سهامداران 

سهم از افزایش  

 سرمایه

1 
  مالی گروه  گذاریسرمایه  شرکت

 )سهامی عام(  صادرات سپهر
119،613،736 70% 58,824  0 58,824  535,517 

2 
  آتیه گذاریسرمایه گروه  شرکت

 ( عام)سهامی دماوند
5،983،241 3% 5,857  0 5,857  26,787 

3 
  بازار سپهر  بازارگردانی صندوق

 سرمایه 
7،715،441 5% 2,362  0 2,362  34,542 

 164,252 3,303 0  3,303 %22 36,687,582 سایر سهامداران 4

 761,099 70,346 0   70,346 100 170،000،000 جمع 
 

 باشد. شرکت می 1399کل مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام، مربوط به سود تقسیمی سال مالی  الزم به توضیح است که 
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 تشریح جزییات طرح  -4

  :باشدبه شرح زیر میشرکت جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی 

 صالح ساختار مالیا -4-1

ها، موسسات مالی و افراد متقاضی سهام، اصالح و بهبود ساختار مالی از طریق  با توجه به اهمیت ساختار مالی شرکت نزد بانک

  ی هااستفاده از فرصت  یبرا  یمال  ن یوتامیابی به منابع مالی جدید  پرداخت تسهیالت، بستر الزم برای دستبازافزایش سرمایه و  

   فراهم خواهد شد. ،یآت
 

 ثابت  یهاییدارا  یابی ارز دی از محل اندوخته مازاد تجد یاصالح ساختار مال -4-1-1

اساس رسم  بر  کارشناسان  مورخ    یدادگستر  یگزارش  جیردهی  احمدی  رضا  کوچکزاده،  محسن  قاهری،  عباس  آقایان 

در   13/08/1400ی مورخ  اردشیر شاهمرادی، حسین رومزی و ایرج طالب در خصوص زمین واقع در تهران و آقایان    17/08/1400

 : باشدیم لیبه شرح ذ زمین  طبقه ییدارا ی ارزش کارشناس،  ارتباط با زمین واقع در اهواز
 

 ریال  هزار مبالغ به -موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی  های داراییمشخصات 

 متراژ تاریخ خرید موقعیت زمین  ردیف 
ارزش  

 دفتری 

ارزش  

 کارشناسی 

تفاوت ارزش دفتری  

 و ارزش کارشناسی 

 648،016،493 650،000،000 1،983،507 420 1376 153تهران، خیابان شهید مطهری، پالک   1

2 
اهواز، خیابان کافی، بین پیروزی و بزرگراه  

 274آیت اله بهبهانی، پالک  
1388 45/83 1،053،436 21،937،500 20،884،064 

 668،900،557 671،937،500 3،036،943 - - جمع 
 

 اجرای طرح توسعه  -4-2

 شده بابت اجرای طرح توسعه ریزیمصارف برنامه -4-2-1

شامل مصارف مربوط به دو طرح تولید کابل شبکه و دوربین مداربسته    بابت اجرای طرح توسعه،ریزی شده شرکت  مصارف برنامه

 جزئیات آن، در جدول زیر نشان داده شده است:  باشد که  می
 

 مبالغ به میلیون ریال -توسعه منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح
 مبلغ مورد نیاز شرح 

طرح تولید  

 کابل شبکه

 62,907 های اولیه تولید هزینه

 237,093 های ثابت اجرای طرح  هزینه

000300, مجموع  

طرح تولید  

دوربین  

 مداربسته

 114,985 د یتول ه یاول ی هانهیهز

 25,015 هزینه های ثابت انجام طرح  

 140,000 مجموع

000،440 جمع   
 

 های کابل شبکه و دوربین مداربسته، در جداول زیر ارائه شده است:  به تفکیک طرح  های ثابت اجرای طرح توسعهجزئیات هزینه
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 مبالغ به میلیون ریال -طرح تولید کابل شبکه -های ثابت هزینه اتیبرآورد جزئ

 درصد  مبلغ کل شرح 
 مخارج

 شده انجام

 ساختمان

 0 %2 4,284 ریزی سازی و بتنتسطیح و محوطه

 0 %0 118 ساختمان

 0 %2 4,402 مجموع

 0 %10 24,400 تاسیسات زیربنایی  تاسیسات

و   آالتماشین

 تجهیزات 

 شرح
مبلغ واحد 

 )یوآن(

سهم از هزینه  

 حمل )یوآن(

جمع مبلغ  

 واحد 

نرخ برابری  

 )ریال(

مبلغ واحد 

 )میلیون ریال(
 مبلغ کل  درصد  مبلغ کل  تعداد 

 0 %44 105,000 3 35,000 43،000 813,953 81,395 732،558 اکسترودر

 0 %12 28,000 4 7,000 43،000 162,791 16,279 146,512 تابنده سیم 

 0 %2 5,000 1 5,000 43،000 116,279 11,628 104,651 فویل زن

 0 %17 40,000 1 40,000 43،000 930,232 93,023 837,209 یکسان سازی

 0 %4 10,000 1 10,000 43،000 232,558 23,256 209,302 پوشش 

 0 %2 5,000 1 5,000 43،000 116,279 11,628 104,651 تجمیع کننده

 0 %81 193,000 مجموع

اثاثه و  

 منصوبات 

 

 0 %1 2,000 10 200 - - - - کامپیوتر 

 0 %0 100 10 10 - - - - گوشی تلفن

 0 %0 300 3 100 - - - - پرینتر

 0 %0 70 1 70 - - - - دستگاه حضور و غیاب 

 0 %0 30 1 30 - - - - اسکنر

 0 %1 1,200 10 120 - - - - مبلمان و ست اداری 

 0 %0 300 - - - - - - سایر هزینه

 0 %2 4,000 مجموع

های  سایر هزینه

 بینی نشدهپیش
 0 %5 11,290 گذاری ثابت های سرمایههزینه  5%

%100 237,093 جمع کل مخارج طرح توسعه  0 
 

 منظور شده است.    1400در آبان    "رسانی طال، سکه و ارزشبکه اطالع"ریال( با توجه به سایت    43،000نرخ برابری یوآن به ریال )

 یلیون ریالم مبالغ به -طرح تولید دوربین مدار بسته  -های ثابت هزینه اتیجزئ

 جمع کل قیمت واحد تعداد  شرح  هزینه های ثابت 

 ساختمان

 30 175.5 5,265 (clean room)اتاق تمیز  

 255 8.5 30 اتاق کنترل کیفیت 

 11,872 16.9 700 کاره اداری تکمیل ساختمان نیمه

 17,392 مجموع

 910 - 2 وسایل سرمایش وگرمایش  تاسیسات

 1,998 - تجهیزات   االت ونیماش

 وسایل نقلیه 

 

 195 ترولی 3 65.000000

 3,000 وانت 1 3.000.000

 3,195 مجموع

 520 - 10 میزو صندلی  اثاثه و منصوبات 
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 Pc   1,000 - 10 و تجهیزات چاپ و تکثیر 

 1,520 مجموع

015،25 جمع کل مخارج طرح توسعه  

 برداریزمان، ظرفیت و نحوة بهره  -4-2-2

  در این حالت،   د رسید و شرکتن برداری خواه به بهره   1401در سال مالی  و تولید دوربین مداربسته  تولید کابل شبکه    هایطرح

 نماید.  تولید  دوربین مداربسته 5،000و   متر کابل شبکه 1،647،000به میزان  تواند در سال مذکور،می

 طرح یمنابع و مصارف مال نی تأم  یبندبرنامة زمان  -4-2-3

منابع و مصارف   ن ی نسبت به تأم  ریز  یبند، در نظر دارد مطابق برنامۀ زمان(عام  یسهام )  توسعه فناوری اطالعات خوارزمیشرکت  

 .دیاقدام نما طرح توسعه یمال
 یلیون ریالم مبالغ به -تأمین منابع و مصارف مالی طرحبرنامه زمانبندی 

 

 1401سال مالی  شـــــــــــــــرح

 منابع
 440،000 قدی سهامداران آورده ن افزایش سرمایه از محل مطالبات و 

 440،000 منــــــابعجــــمع 

 مصارف 

 140.000 تولید دوربین مدار بسته 

 300.000 تولید کابل شبکه 

 440،000 جــــمع مصــــارف 
 

 

 طرح یکی زیف  یاجرا  یبندبرنامة زمان  -4-2-4

طرح    یک یزی ف  ینسبت به اجرا  ریز  یبنددر نظر دارد مطابق برنامۀ زمان  عام(،  ی)سهام  یاطالعات خوارزم  ی شرکت توسعه فناور

 . دیاقدام نما
 ی ک یزیف ی اجرا ی بندجدول زمان

 1401سال مالی  شرح

 %100 طرح تولید کابل شبکه 

 %100 طرح تولید دوربین مداربسته 

 

 بینی سود و زیان طرح پیش -4-2-5

. در صورت عدم انجام  باشدشرح زیر میبینی سود و زیان طرح موضوع افزایش سرمایه در صورت انجام افزایش سرمایه به  پیش 

 ای شرکت، اجرا نخواهد شد.  های توسعهافزایش سرمایه، طرح
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 طرح تولید کابل شبکه  -1

 یلیون ریالم مبالغ به -طرح تولید کابل شبکه -بینی صورت سود و زیانپیش

 30/09/1404 30/09/1403 30/09/1402 30/09/1401 شرح

 3,855,985 2,231,043 1,066,755 124,913 درآمدهای عملیاتی 

 ( 3,261,032) ( 1,886,932) ( 906,310) ( 130,256) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 

 594,954 344,112 160,445 (5,343) ناخالص )زیان( سود

 ( 156,630) (78,315) (39,158) ( 9,789) هزینه های فروش، اداری و عمومی 

 438,324 265,797 121,288 (15,132) عملیاتیسود )زیان( 

 40,000 20,000 5,000 - سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی  

 478,324 285,797 126,288 (15,132) سود )زیان(  قبل از مالیات 

 ( 107,623) (64,304) (28,415) - هزینه مالیات بر درآمد

 370,701 221,492 97,873 (15,132) سود )زیان( خالص 

 

 دوربین مداربسته طرح تولید  -2
 یلیون ریال م مبالغ به -طرح تولید دوربین مدار بسته -بینی صورت سود و زیانپیش

 30/09/1404 30/09/1403 30/09/1402 30/09/1401 شرح

 882,108 767,050 667,000 290,000 درآمدهای عملیاتی 

 ( 525,679) ( 456,026) ( 395,667) ( 171,675) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 

 356,428 311,024 271,333 118,325 سود ناخالص 

 ( 7,430) ( 6,192) ( 5,160) ( 2,150) های فروش، اداری و عمومی هزینه

 348,998 304,832 266,173 116,175 سود عملیاتی

 65,000 35,000 - - سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی  

 413,998 339,832 266,173 116,175 سود قبل از مالیات

 (78,525) (68,587) (59,889) (26,139) هزینه مالیات بر درآمد

 335,473 271,245 206,284 90,036 سود خالص 
 

 طرح  انی سود و ز ینیبشیپ  یمفروضات مبنا -4-2-6
 

 طرح تولید کابل شبکه  -1

 باشد:بر مبنای مفروضات زیر می ،های مالی برای طرح تولید کابل شبکهبرآوردهای انجام شده جهت تهیه صورت

   طرح تولید کابل شبکه -های مالیبینی صورتمفروضات اصلی پیش

که 
شب

ل 
کاب

د 
ولی

ح ت
طر

 

 شرح
 .است گردیده  برآورد ساله ده  طرح مفید برداری بهره  دوران و ماه  شش کارخانه اندازی راه  و تجهیز دوران

 .  باشدمتری می 305حلقه  4500ساعته در روز، 10در ماه با یک شیفت کاری  Catی یک خط تولید کابل شبکه  اسم ت یظرف 

 در نظر گرفته شده است.  ساعته در روز 10یک شیفت کاری  و روز 300  یکار یروزها تعداد

 رشد کرده است. %22های فروش با توجه به قیمت مس جهانی و نرخ دالر، با نرخ  میانگین قیمت

مالی پیش دریافتنیدر صورت وضعیت  پرداختنی  8های تجاری و غیر تجاری در حدود  بینی شده،  و  فروش  تجاری و غیر  درصد  های 

 درصد بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.  10تجاری  

 درصد بهای تمام شده فرض شده است. 6انتهای دوره معادل نسبت موجودی کاال در 

 درصد از سود خالص به سود تقسیمی تخصیس یافته است.  59شرکت در پرداخت سود، در این طرح  مطابق با استراترژی
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مازاد  کوتاه   یها یگذاره یسرما با وجوه  متناسب  سپرده    شده است.   ین یبشی پ  از محل اجرای طرحمدت  نرخ سود  با    % 10وجوه مذکور 

 گذاری شده است. سرمایه 

 شده است.  منظور یادارو  ی عموم ی هانهی هز در بخش مابقیو محصوالت  تمام شده ی به بها استهالک محاسبه شده درصد 31

 باشد میدرصد  10های کوتاه مدت با نرخ  سایر درآمدهای غیرعملیاتی شامل سود سپرده بانکی سرمایه گذاری

 گردد.آغاز می برداری پروژه، شش ماه پس از تاریخ ورود وجوه نقدفرض شده است که بهره   ،در محاسبات انجام شده 

 

 دوربین مداربسته طرح تولید  -2

 باشد:بر مبنای مفروضات زیر می ،های مالی برای طرح تولید دوربین مدار بستهبرآوردهای انجام شده جهت تهیه صورت

 طرح تولید دوربین مدار بسته -های مالی مفروضات اصلی مبنای پیش بینی صورت 

ته
بس

ر 
دا

ن م
ربی

دو
د 

ولی
ح ت

طر
 

 شرح 

 درصد فرض شده است.  15نرخ رشد مواد مستقیم مصرفی تولید محصوالت و مبلغ فروش یک واحد محصول معادل 

 باشد. های شرکت در خصوص طرح مذکور، موجودی کاال در انتهای دوره صفر میاستراتژیبا توجه به 

های تجاری و غیر  درصد فروش و پرداختنی  10های تجاری و غیر تجاری در حدود  بینی شده، دریافتنیدر صورت وضعیت مالی پیش

 درصد بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.  10تجاری  

 باشد. درصد سود خالص می 59تقسیمی حاصل از اجرای طرح معادل سود 

 شده است.   ینیب شیپ از محل اجرای طرحمدت متناسب با وجوه مازاد کوتاه  یها یگذاره یسرما

 باشد. درصد سود قبل از مالیات می 22.5هزینه مالیات در هرسال برابر با  

 شده است. ومی اداری و مابقی در بخش بهای تمام شده محصوالت منظورهای عم درصد استهالک محاسبه شده به هزینه  69

 .  پروژه به بهره برداری خواهد رسید ،فرض شده است که شش ماه پس از تاریخ ورود پول   ،در محاسبات انجام شده 

 باشد درصد می 10های کوتاه مدت با نرخ  سایر درآمدهای غیرعملیاتی شامل سود سپرده بانکی سرمایه گذاری
 

 

 

 

 

 طرح    NPVو   IRRخالص جریانات نقدی، دورة بازگشت سرمایه،  -4-2-7

 باشد. به شرح ذیل می ،ارزیابی مالی طرح پیشنهادی براساس اطالعات ارائه شده، نتیجه  

 یلیون ریالم مبالغ به -انجام افزایش سرمایه  – NPVمحاسبه 

 30/09/1404 30/09/1403 30/09/1402 30/09/1401 30/09/1400 شرح 

 1,046,330 778,208 472,446 199,242 15,328 سود خالص به عالوه استهالک با فرض انجام افزایش سرمایه

 175,255 131,102 43,345 96,232 15,328 سود خالص به عالوه استهالک با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

 871,076 647,106 429,101 103,010 0 مابه التفاوت

 0 0 0 761,100 گذاری او ی (جر ان نرد خروجی )سرما   
 

 871,076 647,106 429,101 103,010 (761,100) جریان نقدی خالص 
 

 

 

 یلیون ریالم مبالغ به -انجام افزایش سرمایه – IRRپیش بینی  

 میزان  معیار ارزیابی 

 347,742 میلیون ریال -(NPVارزش فعلی خالص )

 40% ( IRRنرخ بازده داخلی )

 ماه  10سال و  3 دوره برگشت سرمایه تنزیل شده 

 %20 نرخ تنزیل
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 شرکت عملکرد و وضعیت مالی  -5

 سه سال مالی اخیرصورت سود و زیان شرکت در  -1-5

 مبالغ به میلیون ریال – شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمیزیان   صورت سود و

 شرح 
 مالی منتهی به دوره 

30/09/1400 

 سال مالی منتهی به 

30/12/1399 

 مالی منتهی به سال 

29/12/1398 

 894,515 1,053,561 1,172,815 ی اتیعمل یدرآمدها 

 (678,047) (742,066) (1,046,413) ی اتیعمل یتمام شده درآمدها  یبها

 216,468 311,495 126,402 ناخالص   سود

 (120,756) (136,678) (112,898) ی و عموم یفروش، ادار ی اهنهیهز

 15,912 24,440 42,412 ی اتیعمل ی هانه یدرآمدها و هز ریسا

 111,624 199,257 55,916 یاتیعمل  سود

 (113,922) (110,190) (71,891) ی مال ی هانهیهز

 72,068 76,005 (8,868) ی اتیرعملیغ ی هانه یمدها و هزآدر ریسا

 69,770 165,072 (24,843) اتیقبل از مال سود

 (7,153) (21,427) 0 بر درآمد اتیمال

 62,617 143,645 (24,843) خالص   سود

 

 وضعیت مالی شرکت در سه سال مالی اخیرصورت  -2-5
 

 مبالغ به میلیون ریال – شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمیصورت وضعیت مالی 
 

 30/09/1400 30/12/1399 29/12/1398شرح 

    هادارایی 

    های غیرجاری دارایی 

 136,145 173,388 210,001 های ثابت مشهوددارایی 

 26,696 19,112 14,635های نامشهود دارایی 

 70,740 70,737 70,707های بلند مدت سرمایه گذاری 

 11,418 10,343 8,034سایر دارایی ها 

 318,855 273,580 229,521های غیر جاری جمع دارایی

    های جاری دارایی

 91,374 66,961 47,290پیش پرداخت ها

 252,988 270,752 160,254موجودی مواد و کاال 

 700,631 822,356 674,976هاهای تجاری و سایر دریافتنی دریافتنی 

 4,660 116,644 54,234گذاری کوتاه مدت سرمایه

 179,143 20,144 19,332موجودی نقد

 111,100 111,100 0دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

 1,339,896 1,407,958 956,086جمع دارایی های جاری 

 1,658,751 1,681,538 1,185,607جمع دارایی ها
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   شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه هایبرنامه -6
 

عالوه بر این،    اجرا نخواهند شد.  ،های ذکر شدهدر صورت عدم افزایش سرمایه، شرکت به روند معمول خود ادامه داده و طرح

های  ، شرکت ملزم به دریافت تسهیالت خواهد بود که سبب افزایش هزینه عملیات معمول خود  به منظور تامین منابع مالی موردنیاز

 گردد. مالی و کاهش سود شرکت می

 

 

 تبط های مرو ریسک انداز شرکت چشم -7

شرکت اقدام به مطالعه و شناسایی بازارهای هدف نموده و در    ، گذشته و رکود بازارهابا توجه به جهش قیمتی نرخ ارز در سال  

به    عملکرد مثبت و رو  ،اقدام به فروش محصوالت جدید نموده که در دوره آتی نیز  ،با استفاده از بازارهای فعلی  ،سال جدید

های خالی  ها و استفاده از ظرفیتبا کنترل هزینه  ،افزایش حاشیه سود خدمات  ،در بخش خدمات  نماید.بینی میرشدی را پیش 

بخشی به سبد محصوالت و استفاده از بازارهای فعلی جهت افزایش  وری و در بخش تولید و فروش، تنوعجهت افزایش بهره

به سود    ،نطبق بوده و شرکتبر عملکرد و اهداف مدیریت م  ،افزاریروی محصوالت نرم  حجم فروش محصوالت جدید وتمرکز

   پیش بینی شده خواهد رسید.

 30/09/1400 30/12/1399 29/12/1398شرح 

    حقوق مالکانه و بدهی ها

    حقوق مالکانه 

 170,000 170,000 170,000سرمایه

 17,000 17,000 11,728اندوخته قانونی

 28,994 138,837 464سود )زیان( انباشته 

 215,994 325,837 182,192جمع حقوق مالکانه

    بدهی ها 

    های غیر جاری بدهی

 169,047 132,294 100,306ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 169,047 132,294 100,306های غیرجاری جمع بدهی

    های جاری بدهی

 389,724 227,295 200,643هاهای تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی 

 6,103 16,207 7,153پرداختنیمالیات 

 89,212 4,672 4,691سود سهام پرداختنی 

 621,349 626,021 656,216تسهیالت مالی 

 167,322 349,212 34,406پیش دریافت ها

 1,273,710 1,223,407 903,109های جاری جمع بدهی

 1,442,757 1,355,701 1,003,415ها جمع بدهی

 1,658,750 1,681,538 1,185,607هابدهیجمع حقوق مالکانه و 
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بخشی به سبد محصوالت،  با انعقاد قراردادهای سودآور و تنوع  ،کشور   ITمدیریت شرکت در جهت حفظ جایگاه خود در صنعت  

زنجیره فروش    و با گسترش داشتهزایی و ... سعی در افزایش سهم بازار، سودآوری بیشتر، جلب رضایت صاحبان سهام و اشتغال

 سعی در ایجاد سود باکیفیت و مستمر دارد.  ،استانی و انتخاب محصوالت با حاشیه سود باال

شرکت    ،های مطلوبرغم ورود رقبای جدید به صنعت، افزایش توان رقابت، با ارائه سرویس علی  ،به منظور حفظ سهم بازار

اقالم سرمایه جهت پشتیبانی قراردادها   ،جدید نموده و در این راستا اقدام به اخذ قراردادهای   توسعه فناوری اطالعات خوارزمی،

های  فرآیندی فعالیت  سعی درکنترل سیستمی و  ،را تهیه نموده است. شرکت با تولید نرم افزارهای جدید جهت مصارف داخلی

 و مانع از ورود رقبای جدید گردد. نمودهمشتریان را بیشترترغیب  ، خود داشته وتوانسته است با ارائه محصوالت اینچنینی

  باالخص در بهای مصرف مواد اولیه شرکت داشته است. ،شدهتورم و تغییرات قیمت، تاثیر مستقیمی بر بهای تمامهمچنین، 
 

 عوامل ریسک
 

 ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز -1

لذا تغییر نرخ    ،گردداز طریق واردات تأمین می  ،مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز شرکتای از  با توجه به اینکه بخش قابل مالحظه

 باشد.همواره دارای ریسک می ،ارز برای شرکت
 

 ریسک نوسانات نرخ بهره  -2

م  ناچار به تأمین بخشی از نقدینگی از طریق سیست   ، همواره به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز  ،که شرکتاز آنجایی

همراه خواهد    های مالی و کاهش قدرت بازپرداخت تسهیالت را بهها، افزایش هزینهتغییر نرخ بهره بانک  ، بنابراین   ،باشدبانکی می

 داشت. 
 

 ریسک نقدینگی  -3

با توجه به تأخیر در وصول مطالبات ناشی از فروش محصوالت و خرید مواد اولیه و قطعات یدکی به صورت نقدی، ریسک  

 از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.  ، نقدینگی شرکت
 

 ریسک تجاری  -4

هزینه  و حجم  محصوالت شرکت  فروش  از  اطمینان  تعیین عدم حصول  عامل  دو  عملیاتی،  ثابت  تجاری  کنندههای  ی ریسک 

های ثابت عملیاتی،  ینهشده و همچنین تغییر در میزان هزبینیهای فروش پیش هرگونه نوسان در قیمت  ،روباشند. از اینشرکت می

 بر عملکرد شرکت مؤثر خواهد بود.

 

 مشخصات مشاور  -8
سنجی، طراحی تأمین مالی و  منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان به،  )سهامی عام(  اطالعات خوارزمی  یتوسعه فناور  شرکت

 است. از خدمات مشاور زیر استفاده نموده ،انتشار سهام خود
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 مشخصات مشاور عرضه

 نام مشاور
شخصیت  

 حقوقی 
 شمارة تماس و دورنگار  محل فعالیت  موضوع مشاوره

 مشاوره عرضه  سهامی خاص  تأمین سرمایه سپهر
تهران، بلوار نلسون ماندال، نبش آرش  

 5، طبقه 113غربی، پالک 
021-88193870 

 

 :شرکت، بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر است  حدود مسئولیت مشاور

 ،بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب -

 ، ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر  -

بررسی اطالعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصالح    -

 ،های یادشدهدر خصوص گزارش

 ، تهیه بیانیه ثبت سهام در دست انتشار ناشر -

   .منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادارنمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذیصالح به -
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