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 ناشر مشخصات .1
  تاريخچه فعاليت شرکت .1.1

ساختمان ساهامی خااص(    یآن است . شركت سرماته گذار یفرا ی( و شركتها یاام    شركت اصل یسهام  -توسعه ساختمان  یالملل نیگروه شامل شركت ب
  53/1/3122لسه مجمع امومی فوق العاده مورخ در اداره ثبت شركتهای شهرستان تبرتز به ثبت رسیده و طی صورتج 1225تحت شماره   4/33/3138در تارتخ 

تهران به ثبت رسیده و نیز به موجب صورتجلسه مجمع فوق العااده   یدر اداره ثبت شركتها 385241شركت از تبرتز به تهران منترل و تحت شماره  یمحل قانون
نام شركت باه شاركت    31/9/3141فوق العاده مورخ   یاام تغییر تافته و بموجب مصوبه مجمع اموم یشركت از سهامی خاص به سهامنوع  53/1/3141ورخ م

تاارتخ   باشاد. در  یااام ( ما   ی  ساهام  رتغاد  یگاذار  هتگاروه شاركت سارما    تینها یاام( تغییر تافته است و واحد تجار یتوسعه ساختمان   سهام یبین الملل
 است. 31313422398اختمانتوسعه س یالملل نیشركت ب یدر سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و شناسه مل 31831به شماره 13/35/3142

 

  موضوع فعاليت شرکت .1.2

بمنظوراحداث  نیو فروش ملک و زم دتخر یآن امدتاً درزمینه ها یفرا یتوسعه ساختمان   سهامی اام ( وشركتها یالملل نیموضوع فعالیت شركت ب
و فروش و  دت، خرمصالح ساختمان دی، احداث و اجاره كارخانجاا تولیگذار هت، احداث كارخانجاا و مشاركت و سرمایمسکون ی، مجتمع هاساختمان، شهرک
،  یو حروق یریبا مشاركت اشخاص حر دتجد یتهاشرك سیدر داخل و خارج كشور، تاس یو مصالح ساختمان یو راه ساز یآالا ساختمان نیاجاره ابزار و ماش

می  شركت تیمرتبط با فعال امور رتو سا یو خارج یاوراق بهادار داخل رتو فروش سهام و انجام معامالا مربوط به سهام و سا دتو خر یستنو رهتپذ نیهمچن
 باشد .

 

 بازار سهام شرکت  .1.1
 پذترفته شده است. بورس اوراق بهادار تهران در 3142/ 35/ 13 تارتخسهامی اام، در ان مبین المللی توسعه ساختسهام شركت 

 گیرد.مورد معامله قرار می دوم بورسو در بازار  ثاخت، با نماد سازی، امالک و مستغالاانبوه بندی در صنعتهم اكنون سهام شركت با طبره

 

 (10/12/1100)در زمان تهيه بيانيه ثبت ترکيب سهامداران .1.1
 

 درصد سهام تعداد سهام نوع شخصيت نام سهامدار

 %11593 3542453295144 حروقی خاص( یشركت سرماته گذاری زرتن پرشیا  سهام

 %38521 42553835911 حروقی شركت صنعتی وبازرگانی غدتر  سهامی خاص(

 %38535 48251155333 حروقی شركت سرماته گذاری غدتر  سهامی اام(

 %81519 5585551235453 - درصد 3سهامداران كمتر از  ساتر

 111 0011101110111 - جمع

 

 مديره مشخصات اعضاي هيئت .1.1
 . همچنین بر اساس مصوبه مورخمدتره انتخاب گردتدنداشخاص زتر به انوان ااضای هیئت 3194/ 31/ 59مورخ  مجمع امومی اادی ساالنهبه موجب مصوبه 

 به انوان مدتراامل شركت انتخاب گردتده است. فردشعبانیاكبر جناب آقای الیمدتره هیئت 3194/ 33/ 12

 نماينده سمت نام
 مدت ماموريت

 موظف/غيرموظف
 خاتمه شروع

 غیرموظف 3811/ 31/ 11 3194/ 31/ 11 شركت سرماته گذاری غدتر  سهامی اام( ا مدترههیأرئیس  اكبر غفرالهی 

 موظف 3811/ 31/ 11 3194/ 31/ 11 سرماته گذاری ااتضاد غدتر  سهامی خاص( شركت نائب رئیس هیأا مدتره الی اكبر شعبانی فرد

 غیرموظف 3811/ 31/ 11 3194/ 31/ 11 خاص( ی سهام شركت صنعتی و  بازرگانی غدتر اضو هیأا مدتره مجتبی حائری

 غیرموظف 3811/ 31/ 11 3194/ 31/ 11 شركت سرماته گذاری زرتن پرشیا  سهامی خاص( اضو هیأا مدتره شکراله رتاضی

 موظف 3811/ 31/ 11 3194/ 31/ 11 خاص( ی سهام شركت درتابان جنوب اتران رهتمد أایاضو ه یجواد مالک

 

  بازرس قانونی شرکتو  مشخصات حسابرس .1.0
 سالتکبه انوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدا  "شاخص اندتشان"موسسه حسابرسی  3194/ 31/ 59مورخ  جب مصوبه مجمع امومی اادی ساالنهبه مو

 بوده است.  "شاخص اندتشان" حسابرسی انتخاب گردتده است. حسابرس و بازرس قانونی شركت در سال مالی قبل موسسه
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 وضعيت سهام شرکت .1.1
 باشد:طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زتر می المللی توسعه ساختمانبین وضعیت سهام شركت

 شرح
 سال جاري

 (1100/ 12/ 10)تا تاريخ 
 1101سال  1103سال   

 3511151115111 3511151115111 3511151115111 تعداد كل سهام شركت

 4 4 31 آزاد درصد سهام شناور

 35135 85539 25233 آخرتن قیمت  رتال(

 

 روند سودآوري و تقسيم سود .1.3
 باشد:طی سه سال مالی اخیر به شرح زتر میمیزان سود  زتان( خالص و سود ترسیم شده شركت 

 1100سال  1101سال  1103سال  شرح
 21 (319  (331  سود  زتان( واقعی هر سهم شركت اصلی  رتال(

 (54  (353  (339   رتال( سود  زتان( واقعی هر سهم گروه

 31 1 1 سود نردی هر سهم  رتال(

 151115111 351115111 351115111 سرماته  میلیون رتال(
 

 هاي شرکتاهم پروژه .1.0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تفرتحای ساعدی شایراز شاااتان سكار اسات متاراژ باقیمانااده قابال فاروش بارای شااركت           –در رابطاه باا پاروژه مجتماع تجاااری      – 3
 است.متر مربع آن به انوان فروش منظور شده  231مردار بینی سود و زتان مترمربع میباشد كه در جدول پیش 53،485

مترمربااع متعلااق بااه شااركت بااوده و از  3111واحااد تجاااری بااه متااراژ  33تکمیاال گردتااده اساات.  3142باارج تهااران در سااال  – 5
هاای قبال باا اتماام پاروژه محاسابه گردتاده بناابراتن بهاای تماام شاده آن در جادول فاوق              آنجاتیکه بهاای تماام شاده آن در ساال    

 مجددا محاسبه نگردتده است.
  باشد. های مجتمع سعدی شیراز میم شامل انبارها و پاركینگساتر اقال – 1

نام پروژه
محل اجراي 

پروژه

مساحت زيربناي 

کل  مترمربع(

درصد 

مالکيت

تعداد 

واحدها
تاريخ شروع

برآورد تاريخ 

تکميل

برآورد 

بهاي تمام شده

برآورد مبلغ 

فروش آتی 

تا 1401

درصد 

پيشرفت

مخارج انجام 

شده

مخارج 

باقيمانده

 مجتمع تجاری - 

تفرتحی سعدی شیراز
53,9921002823142/13/131399/06/315،434،153541،11193.935،321،581332،243شیراز

--321،111100-1376/06/31138706/31-132,185100تهرانبرج بین المللی تهران

51،211-.11،111311-1387/01/011399/06/31-100-شیرازساتر اقالم

5،434،153931،1115،321،581344،543جمع
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 نتايج حاصل از آخرين افزايش سرمايه .2
 

 و آورده نردیحال شده سهامداران از محل مطالباا  میلیون رتال و   351115111میلیون رتال به مبلغ  151115111افزاتش سرماتۀ قبلی شركت از مبلغ 
صورا گرفته است. نتاتج حاصل از افزاتش سرماتۀ مزباور   مالی، تروتت بنیه مالی و جلوگیری از خروج نردتنگی شركتاصالح ساختار  منظوربوده كه به

ثبات رسایده، در   ها بهنزد مرجع ثبت شركت 3193/ 33/ 12تصوتب شده و در تارتخ   3193/ 12/ 15العادۀ مورخ كه طی تصمیماا مجمع امومی فوق
 جدول ستل منعکس شده است.  

 ارقام به میلیون رتال                                                                                                                                            
 

 
 
 

، تروتت بنیه مالی و جلوگیری از خروج الیتوضیح : نتاتج حاصل از آخرتن افزاتش سرماته مطابق با اهداف پیش بینی شده شامل اصالح ساختار م
 انجام گرفت و انحراف تا مغاترا بااهمیتی مشاهده نشده است. نردتنگی شركت

اطالعات واقعیبرآورد انجام شده

در تاريخ1398/06/31مطابق بيانيه ثبت

در تاريخ 1396/04/19

3.000.0003.000.000افزاتش سرماته

3.000.0003.000.000جمع منابع

3.000.0003.000.000اصالح ساختار مالی

3.000.0003.000.000جمع مصارف

شرح

بع
منا

ف
ار

ص
م
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 تشريح طرح افزايش سرمايه .3
 

 هدف از انجام افزايش سرمايه .1.1
هدف خود در  نترت ینفعان شركت را به انوان اصل یبه حداكثر رساندن منافع س فهیاام( همواره وظ یتوسعه ساختمان  سهام یالملل نیشركت ب        

 هتماسر یبرا ازیمورد ن یمنابع مال نیسو و تأم کتاز  نهیبه گذاری هتدو هدف سرما یسودآور شتبه هدف مزبور و افزا لین ینظر گرفته است و در راستا
 جاه ینت نتانجام شود تا بهتار  گرتکدتبه موازاا  ستبات یهمواره م یمال نیو تأم گذاری هتنموده است. دو مروله سرما بیرا تعر گرتد یاز سو ها گذاری

 یمال نی. تأمدهد ینمدر زمان مطلوب رخ  شهیهم یمال نیو تأم گذاری هتسرما یهمزمان ،یواقع یایحاصل شده و مانع از به هدر رفتن منابع  شود. در دن
 یالمللا  نیرو هدف شركت با  نترا دچار وقفه سازد. از ا ها شركت گذاری هتامر ممکن است سرما نتو ا باشد یم گذاران هتسرما های همواره از دغدغه

و اصاالح   یفعلا  هاای  گاذاری  هتسارما پیشبرد جهت  یمنابع مال تتترو ،یهیتوجگزارش  نتموضوع ا هتسرما شتاام(، از افزا یتوسعه ساختمان  سهام
و خروج امکاناا محدود  یاضاف های نهتهزو ساتر  هزتنه های مالی لیاز تحم یریجلوگدر خصوص تسوته امده تسهیالا بانکی و شركت  یساختار مال

در صورا املی نشدن افزاتش سرماته تالش شركت برای فروش داراتی ها و پروژه ها و تامین نردتنگی جهت تسوته حسااب باا    شركت است. زا یمال
به موقع تعهداا را به دنبال خواهد داشت.  یفاتادم ا سکتو ر افتتخواهد  ای شركت كاهش قابل مالحظه ینگتتوان نرد ن،تنابراب بانک ها می باشد.

 یما  یبانک الایاخذ تسه قتاز طر یمال نیبه تأم ازیطرف و ادم ن کتاز خروج وجه نرد از  یریمنجر به جلوگ یكنون هتسرما شتافزا نجامكه ا یدر حال
  :باشد یم رتبه شرح ز ،یهیگزارش توج نتموضوع ا هتسرما شتشركت از افزا یاهداف كل نترا. بنابشود

        یفعل هاي گذاري هيجهت سرما یمنابع مال تيتقو   -الف

           یاصالح ساختار مال    -ب

        یمال هاي نهيو هز  سکيکاهش ر    -ج

 يسودآور انيبهبود جر    -د

 مورد نياز و منابع تأمين آنگذاري سرمايه .1.2
 باشد. میلیون رتال و منابع تأمین آن به شرح جدول زتر می 858315829های تاد شدۀ فوق گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامهمبلغ كل سرماته

 ارقام به میلیون رتال                                                                                                                        
 

 
 

 مبلغ افزايش سرمايۀ پيشنهادي و محل تأمين آن .1.1
میلیاون رتاال باه مبلاغ      351115111در نظار دارد سارماتۀ خاود را از مبلاغ     بین المللی توسعه سااختمان  با توجه به برنامۀ ارائه شده، شركت

 به شرح زتر افزاتش دهد. های تامین افزاتش سرماته میلیون رتال، از محل 951115111

  151115111  یرصد( از محل مطالباا و آورده نردد 21میلیون رتال  معادل 

 

 

آخرين برآورد

1399/01/31

3,000,000افزاتش سرماته

0تسهیالا

1,410,479منابع داخلی

4,410,479جمع منابع

4,410,479اصالح ساختار مالی  بازپرداخت تسهیالا(

4,410,479جمع مصارف

شرح

بع
منا

ف
ار

ص
م



 بين المللی توسعه ساختمان سهامی عام ۀ ثبت سهام شرکتيانيب
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  مطالبات سهامداران .101

 باشد:می شرح ستل به (19/15/3199  امدۀ شركت و منشاء اتجاد آن در تارتخ تهیۀ بیانیۀ ثبتجزئیاا مطالباا سهامداران 
 

 ارقام به میلیون رتال

 

 درصد سهامداري سهامدار
مبلغ مطالبات ناشی از 

 سود سهام
 مبلغ ساير مطالبات

جمع مطالبات 

 سهامدار

سهم از افزايش 

 سرمايه

شركت سرماته گذاری 
 خاص(زرتن پرشیا سهامی 

11593% 1 2215111 2215111 954،411 

شركت صنعتی و بازرگانی 
 غدتر سهامی خاص(

38521% 1 3،392 3،392 812،911 

شركت سرماته گذاری 
 غدتر سهامی اام(

38535% 1 159215138 159215138 851،311 

 3،533،211 2،432 1 2،432 %81519 ساتر سهامداران

 1،111،111 101120110 101210213 1،311 %111 جمع

 
میلیون رتال مطالباا ناشی از سود سهام امدتا مربوط به سهامدارانی است كه اقدامی جهت ااالم شماره حساب به شركت جهت  25432: مبلغ 1توضيح

 درتافت سود خود  نکرده و سود سنواتی خود را نگرفته اند.
مطالباا سهامداران امده از شركت می باشد امدتا مربوط به مانده حسابها و مبادالا فی مبالغ مربوط به ساتر مطالباا كه تماما مربوط به :  2توضيح

تامین سرماته در گردش  ما بین و طی سنواا مختلف می باشد. مانند انترال بدهی شركت واسپاری سپهر پارس به شركت صنعتی و بازرگانی غدتر تا
 الحسنه توسط شركت زرتن پرشیا و شركت سرماته گذاری غدتر.برای ادامه فعالیت های ساخت پروژه ها به صورا قرض 

 تهیه گردتده است. 19/15/3199: مطالباا سهامداران امده در مرطع زمانی  1توضيح
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 تشریح جزییات طرح .4
 

 اصالح ساختار مالی و جبران مخارج انجام شده  .1.1

 
 صورت وضعيت مالی  .1.1.1

 
 1331/ 12/ 23 1331/ 60/ 31 1331/ 60/ 31 1330/ 60/ 31 شرح

         داراییهای جاری :

 114916 4,46,,9 ,,41, 646,6 موجودی نقد

 49464669, 449941,1, 43664646, 4,134664, دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

 44,43,,4, 4,444669, ,444494,3 436444,4, موجودی امالک

 11441,9 1144446 64431, 614316 پیش پرداختها

 343314331 1641414344 344314609 140414466 جمع داراییهای جاری

         داراییهای غیر جاری :

 4,44443 4,44416 444696, 4494466 دریافتنی های بلند مدت

 6,,4,494, 41494666, 41194449, ,434,,41, سرمایه گذاریهای بلند مدت

 14,14 14,14 911 444 داراییهای نامشهود

 634634 4,,6,4 614491 4344,1 داراییهای ثابت مشهود

 144 ,,1 ,,1 369 سایر داراییها

 441134430 441164212 440114321 441994432 جمع داراییهای غیر جاری 

 1442124434 1443214020 1441634333 1344624132 جمع داراییها

         بدهیهای جاری :

 44,134614 ,44469494 449,41,6, 46944,44, پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

 4 4 4 4 مالیات پرداختنی ها

 44914 44944 ,,446 ,134,6 سود سهام پرداختنی

 4,144,46, ,4961441, 44,434169 49434366, تسهیالت مالی

 4,,464 164644, ,636413 1,44,9, پیش دریافتها

 340104131 1641934214 140164316 1646114301 جمع بدهیهای جاری

         بدهیهای غیر جاری :

 4 4 4 ,31,4,3 تسهیالت مالی بلند مدت

 144344 64499 64414 64,41 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 164311 34611 04111 3264039 جمع بدهیهای غیر جاری

 340304961 1641024362 140114611 1643314330 جمع بدهیها

         حقوق صاحبان سهام :

 644444444 644444444 644444444 344444444 سرمایه 

 4 4 4 311 افزایش سرمایه در جریان

 4446,4, 4446,4, 4446,4, 4446,1, اندوخته قانونی

 163 163 163 163 سایر اندوخته ها

 (146,64994) (64,96,,14) (49,4644) (4,96,,1) سود و )زیان ( انباشته

 449194320 441934324 944224360 346034130 جمع حقوق صاحبان سهام

 1442124434 1443214020 1441634333 1344624132 جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
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 بیشترتن اثر در رابطه با تسوته تسهیالا مالی می باشد  كه به صورا كمی در جدول مندرج در صفحه بعد ارائه شده است.:  توضیح
 :در صورتی كه هدف شركت از اصالح ساختار مالی، بازپرداخت تسهیالا اخذ شده باشد، جدول زتر تهیه و تنظیم گردد 

 
        الارقام به میلیون رت

 شرح

1100 1111 

عدم انجام افزايش  انجام 

 سرمايه

عدم انجام افزايش  انجام 

 افزايش سرمايه افزايش سرمايه سرمايه

  1،111،101  1،011،110  1،111،101  1،111،101 مانده تسهيالت ابتداي دوره

  1  1  1  1 دريافت تسهيالت طی دوره

 1 (100110110)  1 (2،101،113) بازپرداخت تسهيالت طی دوره

  1،111،101  1  1،111،101  1،011،110 مانده تسهيالت انتهاي دوره

  مختلف  مختلف   مختلف   مختلف  نرخ تسهيالت

 (111،111) (200،130) (111،111) (210،101) هزينه مالی

 
 توضیحاا : 

درصاد،   54میلیون رتال معادل  352345818انصار به مبلغ درصد، بانک  53میلیون رتال معادل  4215313نرخ تسهیالا درتافتی از بانک صادراا به مبلغ 
درصد، باناک گردشاگری باه مبلاغ      55میلیون رتال معادل  915251درصد، بانک پارسیان به مبلغ  55میلیون رتال معادل  3125212بانک سامان به مبلغ 

 درصد میباشد( 51523نرخ تسهیالا اخذ شده معادل   میانگین .درصد میباشد 51میلیون رتال معادل  353515138

 
 

 هاي مالینسبت .1.1.2
 
 

  

1396/06/311397/06/311398/06/311398/12/29شرح

%97.0%99.9%109.4%86.3نسبت جاری

%51.4%56.5%50.9%42.7نسبت آنی

%32.1%31.9%38.4%22.9نسبت مالکانه

%2.48%3.01%5.98%3.36نسبت گردش کل دارایی های 

34283917345610232نسبت گردش انبار

%55.51%3.33-%43.92%3.33-حاشیه سود ناخالص

%51.75-%151.19-%64.11-%151.19-حاشیه سود خالص

%4.01-%14.29-%9.97-%22.20-نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

%1.28-%4.56-%3.83-%5.07-نسبت بازده دارایی
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 هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزايش سرمايه برنامه .9
 

 در صورا املی نشدن افزاتش سرماته تالش شركت برای فروش داراتی ها و پروژه ها و تامین نردتنگی جهت تسوته حساب با بانک ها می باشد.

 

مديره تغييرات ايجاد شده در اطالعات شرکت پس از تهيه گزارش توجيهی هيئت .0
 در خصوص افزايش سرمايه

 
 (  تغییر داشته است.19/15/3199در صد سهام سهامداران در زمان تهیه گزارش توجیهی نسبت به زمان تهیه و ارسال بیانیه ثبت  

 

 هاي مربوطانداز شرکت و ريسکچشم .1
 

 شرکت:چشم انداز الف( 

شركت بین المللی توسعه ساختمان با در نظر گرفتن سیاست های كلی اقتصاد مراومتی با هدف رونق تولید و برنامه ششم توسعه        
انوان توسعه دهنده كالن در ابالغی از سوی مرام معظم رهبری و براساس اهداف تعیین شده از سوی شركت سرماته گذاری غدتر به 

بهره برداري از امالک و مستغالت درون و خارج از گروه، با » ساختمان انواع پروژه های ساختمانی و زتربناتی( با اولوتتصنعت 

هدف خود را مدترتت زنجیره ارزش ، «محوريت استفاده از تکنولوژي هاي نوين و توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی

در كوتاه ترتن زمان و با قیمت مناسب برای مشترتان و اتجاد بیشترتن ارزش افزوده برای  های اتمن، كارا، با كیفیت، زتبا،تامین ساختمان
انبوه سازی، امالک بنگاه برتر در گروه  2به  انوان تکی از  3818ساله آتی تا سال  2صاحبان سهام قرار داده و در نظر دارند در افق زمانی 

 ره اهداف ستل را در نظر دارد: بورس اوراق بهادار تبدتل گردد و همواو مستغالا 

 *پیشرو و پیشتاز بودن در ارصه ساخت مجتمع های چندمنظوره و بلندمرتبه سازی در صنعت ساختمان كشور

 *توسعه گستره جغرافیاتی فعالیت به خصوص در مناطق آزاد و وتژه اقتصادی

 های خارجیتها و مشاركالمللی با استفاده از كنسرسیومهای بین*حضور مؤثر در ارصه

 *طراحی و اجرای سیستم كارآمد سنجش رضاتت مشتری به منظور انطباق محصوالا و خدماا شركت با نیاز مشترتان

 *فراهم نمودن سیستم جامع مدترتت منابع انسانی در جهت ارترای تخصص، توانمندی و رضاتت كاركنان

 های باز و تکمیل و اتمام آن*پیگیری پروژه

 های اداری و امومیهای شركت و تالش در كاهش هزتنهجوتی هزتنه*صرفه

 ها*تسوته حساب مانده بدهی ناشی از تسهیالا اخذ شده از بانک
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 ريسک هاي شرکت:ب ( 

 ريسک نقدينگی و ريسک تامين منابع: .1

راهکار در نظر گرفته شده برای ها بااث كاهش نردتنگی شده است. تعهداا بانکی و از طرفی كاهش خرتد و تراضا برای پروژه              

باشاد.  هاای جدتاد مای   گاذاری در پاروژه  ها و سارماته كاهش اثر اتن رتسک، استفاده از سیستم معامالا بر مبنای تهاتر برای پیشبرد پروژه

نرادتنگی از   هاا، تزرتاق  های غیار مولاد و جاذب مشااركت بارای پاروژه      االوه برفروش داراتیرای اتجاد منابع مالی نردتنگی(، همچنین ب

 باشد.سهامداران شركت  مورد نظر می

 :ريسک رقابت .2

ها با مناابع  های ساختمانی بانکسازی و حضور هلدتنگهای بلند مرتبه و انبوههای رقیب در حوزه ساختمانافزاتش تعداد شركت 

شناساتی شده است. راهکار در نظر گرفتاه شاده   مالی در دسترس و حاشیه سود پاتین صنعت به تبع افزاتش ارضه به انوان رتسک رقابتی 

 .باشدهای پیمانکاری میهای ساخت خاص و شاخص  و پروژهدر خصوص اتن رتسک تمركز بر پروژه

 ريسک حقوقی: .3

های شركت به افراد حریری و حراوقی از قبیال   های حروقی در دو دسته مطالباا شركت از افراد حریری و حروقی و بدهیرتسک 

شود. در اتن خصوص در درجه اول از طرتق مصاالحه و در صاورا اادم دساتیابی باه      سناد امالک، اسناد پرداختنی( طبره بندی میانترال ا

 باشد.نتیجه مطلوب، پیگیری از طرتق مراماا قضاتی مورد نظر می

 ريسک ترکيب پرتفوي: .4

های صورا گرفته در سال های اخیر حجم سرماته  های تجاری بوده كه طبق بررسیها متمركز بر پروژهای از پروژهبخش امده 

گذاری ها در اتن بخش و به تبع آن ارضه در بخش تجاری به شدا باال رفته است، راهکارهای مناسب برای بهینه سازی سبد پاروژه هاا   

هاا در سابد سارماته    های تجاری و تا فروش درصدی از سهام پروژه ها به منظور كاهش درصد ساهم اتان پاروژه    جذب مشاركت در پروژه

 باشد.گذاری شركت می

 

  



 سهامی عام بين المللی توسعه ساختمانۀ ثبت سهام شرکت يانيب

 
 

 11از  11صفحۀ 

 

 

 
 

 نويسی سهامپذيره .1
  
 

 تقدم استفاده نشده ناشی از افزايش سرمايه نحوۀ عمل ناشر در صورت وجود حق .3.1
  سهامی ااام( المللی توسعه ساختماننوتسی نشده( ناشی از افزاتش سرماته، شركت بینتردم استفاده نشده  سهام پذترهدر صورا وجود حق

 موظف است نسبت به ارضۀ امومی آن از طرتق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماتد.
 

 نويسمتعهدان پذيره/مشخصات متعهد .3.2
نوتسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت ارضۀ منظور حصول اطمینان از تکمیل پذتره در صورا ادم تکمیل مبلغ افزاتش سرماته و به

گذاری غدتر  سهامی ااام( و شاركت صانعتی و بازرگاانی غادتر      پرشیا  سهامی خاص(، شركت سرماتهزرتنگذاری امومی، شركت سرماته
روز  2نوتسای نشاده( حاداكثر ظارف مادا      های استفاده نشده  سهام پذترهتردماند تا نسبت به خرتد كل حقمتعهد گردتده  سهامی خاص(

 باشد:نوتسی به شرح جدول زتر میپذتره متعهدانامومی اقدام نماتد. مشخصاا پاتانی مهلت ارضۀ 

 ميزان تعهدات موضوع فعاليت شخصيت حقوقی نام متعهد

 باقيمانده کل سهام گذاريسرمايه سهامی خاص شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا 

 کل سهام باقيمانده گذاريسرمايه سهامی عام گذاري غديرشرکت سرمايه

 کل سهام باقيمانده گذاريسرمايه خاص سهامی شرکت صنعتی و بازرگانی غدير

 
 

 :نويسمتعهدان پذيرهمتعهد/ هاي قبولی سمتهزينه .3.1
 بین المللی توسعه ساختمان  سهامی اام( مبلغی را به انوان كارمزد قبولی سمت متعهدان پذتره نوتسی پرداخت نمی كند.شركت 

    

 :قرادادهاي منعقده به شرح زير استنويسی، بر اساس متعهدان پذيره/حدود مسئوليت متعهد .3.1
روز پاتانی مهلت ارضه  2ظرف مدا  ررراا ناظر بر ارضه اوراق بهادارمتعهدان پذتره نوتسی موظف هستند با رااتت ضوابط و م            

 امومی خرتداری نماتند.

 
 :استفاده نشده تقدمنحوۀ عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق .3.1

نوتسی های استفاده نشده  سهام پذترهتردمحقموظف است وجوه حاصل از فروش  ،المللی توسعه ساختمان  سهامی اام(شركت بین          
های تاد شده  مطابق دستورالعمل تردمهای مربوطه و كارمزد فروش حقنشده( و پاره سهام ناشی از افزاتش سرماته را پس از كسر هزتنه

  های تاد شده منظور نماتد.تردمماته(، به حساب دارندگان حقمراحل زمانی افزاتش سر
 

 
 

 


