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پیشگفتار

در اجــرای مفــاد مــاده 232 اصالحیــه قانــون تجــارت، مصــوب اســفند 
مــاه 1347 و مــادة 45 قانــون بــازار اوراق بهــادار، بدین وســیله 
گــزارش فعالیــت و وضــع عمومــی شــرکت بــرای ســال مالــی منتهــی 
بــه 1395/09/30 بــر پایــه ســوابق، مــدارک و اطالعــات موجــود تهیــه 

ــردد. ــم می گ ــل تقدی ــه شــرح ذی و ب
ــأت  ــاالنه هی ــای س ــی از گزارش ه ــوان یک ــه عن ــر ب ــزارش حاض گ
مدیــره بــه مجمــع، مبتنــی بــر اطالعــات ارائــه شــده در صورت هــای 
ــرکت و  ــی ش ــع عموم ــوص وض ــی را در خص ــوده و اطالعات ــی ب مال

ــی آورد. ــم م ــره فراه ــأت مدی ــرد هی عملک
ــاره  ــه درب ــزارش ک ــن گ ــدرج در ای ــات من ــان اطالع ــه نظــر اینجانب ب

ــه  ــر ارائ ــد ب ــا تأکی ــد، ب ــرکت می باش ــی ش ــع عموم ــات و وض عملی
ــع  ــظ مناف ــت حف ــره و در جه ــأت مدی ــرد هی ــج عملک ــه نتای منصفان
ــی و اساســنامه شــرکت تهیــه و  ــا مقــررات قانون شــرکت و انطبــاق ب

ــده اســت. ــه گردی ارائ
ــرات  ــوده و اث ــود ب ــای موج ــا واقعیت ه ــگ ب ــات هماهن ــن اطالع ای
آن هــا در آینــده تــا حــدی کــه در موقعیــت فعلــی می تــوان 
ــه  ــن گــزارش ارائ ــی در ای ــه نحــو درســت و کاف پیش بینــی نمــود، ب
گردیــده و هیــچ موضوعــی کــه عــدم آگاهــی از آن موجــب گمراهــی 
ــخ  ــده و در تاری ــزارش حــذف نگردی اســتفاده کنندگان می شــود، از گ

ــت. ــیده اس ــره رس ــأت مدی ــد هی ــه تأیی 1395/11/06 ب
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گزیدهاطالعاتتلفیقی
                       تجدید ارائه شده

139513941393

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

3,509,1594,730,4854,842,400درآمد خالص
791,4181,834,7261,879,333سود عملیاتی

66,67825,76443,226درآمدهای غیرعملیاتی
550,1121,548,3371,692,394سود خالص - پس از کسر مالیات

(54,540)(46,041)(125,263)تعدیالت سنواتی
(567,735)476,238 (106,646)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت هاي عملیاتي

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:
16,190,12414,449,73712,530,198جمع دارایی ها
7,835,0186,233,3796,330,834جمع بدهی ها

5,000,0003,000,0003,000,000سرمایه ثبت شده
8,355,1068,216,3586,199,364جمع حقوق صاحبان سهام

ج( نرخ بازده )درصد(:
%15%11%4نرخ بازده دارایی ها

%29%21%7نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د( اطالعات مربوط به هر سهم:
5,500,000,0005,000,000,0003,000,000,000تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

376574458اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
196573447آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال

100309564سود واقعی هر سهم - ریال
---سود تقسیمی هر سهم - ریال

9101,3251,579آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش
1,5191,6432,066ارزش دفتری هر سهم - ریال

9.14.293.66نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه

ه( سایر اطالعات:
849941966تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

گزیدهاطالعاتشرکتاصلی

139513941393

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

608,0201,443,2701,336,416درآمد خالص
476,7051,330,0511,215,528سود عملیاتی

1,086 1,584 2,122 درآمدهای غیرعملیاتی
438,1351,255,4851,146,712سود خالص - پس از کسر مالیات

0 0 0 تعدیالت سنواتی
(38,580)183,189 (217,878)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت هاي عملیاتي

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:
7,454,1146,951,7715,771,356جمع دارایی ها
850,548501,1231,043,292جمع بدهی ها

5,000,0003,000,0003,000,000سرمایه ثبت شده
6,603,5666,450,6484,728,064جمع حقوق صاحبان سهام

ج( نرخ بازده )درصد(:
%22%20%6نرخ بازده دارایی ها

%25%22%7نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د( اطالعات مربوط به هر سهم:
5,500,000,0005,000,000,0003,000,000,000تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

240251367اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
120251363آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال

80251382سود واقعی هر سهم - ریال
175250-سود تقسیمی هر سهم - ریال

9101,3251,579آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش
1,2011,2901,576ارزش دفتری هر سهم - ریال

11.375.284.35نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه

ه( سایر اطالعات:
585856تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
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پیامهیأتمدیره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت ساختمان

از نظــر بســیاری از اســاتید علــم اقتصــاد، بخــش مســکن و ســاختمان، 
بعنــوان موتــور محــرک اقتصــاد کشــور شــناخته شــده و دارای 
ــاد از  ــای اقتص ــایر بخش ه ــا س ــترده ای ب ــده و گس ــات پیچی ارتباط
جملــه رشــد اقتصــادی، تــورم، نــرخ بیــکاری، ســرمایه گذاری بخــش 

ــت. ــی و ... اس خصوص
بــازار مســکن از اواســط ســال 92 وارد دوران رکــود شــده کــه 
ــکونی در  ــای مس ــروش واحده ــد و ف ــالت خری ــار معام ــواه آم ــه گ ب
ســامانه امــالک و مســتغالت کشــور و همچنیــن بــا نگاهــي بــر تغییــر             
قیمت هــا در تمامــی مناطــق شــهری، در می یابیــم کــه در ایــن 
دوره، بــازار مســکن ایــران طوالنی تریــن دوره رکــودی طــی 25 ســال 
ــه  ــود، در دوره 9 ماه ــن وج ــا ای ــت. ب ــوده اس ــه نم ــته را تجرب گذش
نخســت ســال 95، دولــت سیاســت هاي حمایتــي را در راســتاي 
تقویــت و تشــویق بــازار مســکن کشــور تدویــن و اعمــال نمــوده اســت.

طــی ایــن مــدت، از یک ســو شــاهد »کاهــش نــرخ ســود ســپرده های 
بانکــی« بعنــوان یکــي از بازارهــاي جایگزیــن بــازار مســکن و از ســوی 
دیگــر »افزایــش عرضــه تســهیالت مســکن« و ســایر بســته هاي 
ــک  ــوص بان ــی بخص ــت گذاری پول ــام سیاس ــوی نظ ــي از س حمایت
ــالت  ــرخ معام ــش 8/6 درصــدي ن ــن، افزای ــم. همچنی مســکن بوده ای
ــع واحــد مســکونی  و نیــز افزایــش 4/7 درصــدي قیمــت هــر مترمرب
طــی ایــن دوره در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل، نشــان دهنده 

پتانســیل بــازار مســکن کشــور بــرای رشــد و توســعه اســت.
بــازار مســکن بعــد از چنــد ســال رکــود و نیــز پــس از برجــام هنــوز 
ــه  ــی ک ــت و علی رغــم تالش های ــده اس ــود نش ــق خ وارد دوره رون
ــرخ ســود تســهیالت بانکــی  در ســال های اخیــر در جهــت کاهــش ن

ــه دلیــل عــدم تخلیــه کامــل حبــاب قیمــت  انجــام گرفتــه اســت، ب
ــن  ــت و هم چنی ــه اس ــکل گرفت ــل ش ــال های قب ــه در س ــکن ک مس
کاهــش قــدرت خریــد خانــوار طــی ســالیان اخیــر کــه خــود تابعــی از 
شــرایط اقتصــاد کالن کشــور اســت، ایــن اقدامــات کمکــی بــه رونــق 
ــود  ــق رک ــی تعمی ــل اصل ــه عل ــت. چنانچ ــرده اس ــکن نک ــازار مس ب
ــم،  ــی کنی ــازار مســکن در کشــور را تحلیــل و ارزیاب ــر ب ســالیان اخی

ــرد: ــه 3 عامــل اصلــی پــی خواهیــم ب ب
ــن  ــازار بی ــق ب ــن دوره رون ــی آخری ــاز ط ــاخت و س ــونامی س 1- س
ــا دوره  ــا ت ــی از آن ه ــش عظیم ــه بخ ــا 1392 ک ــال های 1390 ت س
ــت.  ــده اس ــروش نش ــرداری و ف ــاده بهره ب ــز آم ــر نی ــودی حاض رک
ــه  ــده ب ــه ش ــل و عرض ــکونی تکمی ــای مس ــداد واحده ــه »تع چنانچ
ــرار دهیــم،  ــازار در کل مناطــق شــهری کشــور« را مــالک عمــل ق ب
ــر از  ــن متغی آمارهــا نشــان می دهــد کــه طــی ســال های مذکــور، ای
564,761 واحــد عرضــه شــده در ســال 90 شــروع شــده و تــا انتهــای 

ــه 834,150 واحــد در ســال رســیده اســت. ســال 92 ب
ــل  ــازار در اوای ــه ب ــی ک ــال در حال ــی 2 س ــابقه ط ــد بی س ــن رش ای
ــرمایه  ــواب س ــرد، خ ــپری می ک ــود را س ــودی خ ــال 92 دوره رک س

ــت. ــته اس ــازندگان در برداش ــرای س ــی را ب باالی
نمــودار زیــر، »تعــداد واحدهــای مســکونی ثبــت شــده در پروانه هــای 
ســاختمانی صــادره از شــهرداری های مناطــق شــهری کشــور« را در 
مقایســه بــا »تعــداد واحدهــای مســکونی تکمیــل و عرضــه شــده بــه 
ــش می دهــد  ــا 1394 نمای ــازار (نوســاز)«، طــی ســال های 1390 ت ب

(منبــع: بانــک مرکــزی و نتایــج گــزارش).
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(درصد)نرخ رشد قیمت فروش واحدهای مسکونی نوساز در تهران 
(درصد)نرخ تورم عمومی 
(درصد)نرخ رشد حجم معامالت خرید واحدهای مسکونی در تهران 

 تکمیل دوره رکود

ــه در  ــت ک ــت اس ــن حقیق ــر ای ــل، بیان گ ــه قب ــودار صفح ــد نم رون
دوره  رکــودی اخیــر، مشــابه تمامــی ســیکل های رکــودی قبلــی بــازار، 
ــد  ــتباه از رون ــی اش ــا تحلیل ــکن ب ــازار مس ــدگان ب ــده  عرضه کنن عم
ــی  ــاز واقع ــد و نی ــن رون ــالف ای ــت برخ ــاری درس ــازار، رفت ــی ب واقع
ســمت تقاضــا از خــود نشــان داده انــد؛ رشــد بی ســابقه تعــداد 
واحدهــای مســکونی نوســاز کــه طــی دوره  رکــودی اخیــر وارد چرخــه 

ــد. ــوع می باش ــن موض ــر همی ــدی ب ــد، تایی ــازار ش ب
ــش  ــد و افزای ــرز 25 درص ــا م ــی ت ــی بانک ــود واقع ــش س 2- افزای
ســپرده گذاری در بانک هــا کــه نســبت شــبه پــول بــه پــول در 
ــر  ــن ام ــه ای ــرار داد ک ــود ق ــد خ ــن ح ــور را در باالتری ــاد کش اقتص

عمر بنا (سال)
سهم درصددرصد تغییردی ماه

1393139413951394139513941395
1/855/652/9-864790158852403تا 5 سال
10 - 621102412249614/33/514/914/9

15 - 1124082699274812/11/816/616/4
20 - 168161094144034/131/66/78/6

976100512133/020/76/27/2بیش از 20
1495716255167498/53/2100100جمع کل

منجــر بــه خــروج بخــش عمــده ای از ســرمایه ســمت تقاضــا از بــازار 
ــد. ــکن ش مس

3- کاهــش قیمــت جهانــی نفــت تــا بشــکه ای کمتــر از 50 دالر طــی 
ــه  ــت ک ــی دول ــای نفت ــزول درآمده ــی آن ن ــر و در پ ــای اخی ماه ه

ــد. ــازی می کن ــاز ب ــاخت و س ــی در اقتصــاد س ــش بزرگ نق
نمــودار زیــر رونــد رشــد »قیمــت یــک مترمربــع واحــد مســکونی« را 
در مقایســه بــا »تــورم عمومــی« و »نــرخ رشــد حجــم معامــالت واحــد 
مســکونی« در شــهر تهــران بیــن ســال های 1394 تــا دی مــاه 1395 

نمایــش می دهــد (منبــع: بانــک مرکــزی و نتایــج گــزارش).

نمــودار فــوق گویــای آن اســت کــه از ســال 1392 بــه بعــد کــه بــازار 
دوره رونــق خــود را ســپری کــرده و رکــود بــر آن حاکــم شــده، تــا بــه 
امــروز، رشــد قیمــت مســکن نتوانســته از میــزان تــورم پیشــی بگیــرد 
ــرمایه گذاری  ــای س ــرای تقاض ــوددهی ب ــدم س ــای ع ــه معن ــن ب و ای
ــه رشــد شــکل گرفتــه  ــازار اســت. نوســانات رو ب ــازی) در ب (ســفته ب
پیرامــون نــرخ حجــم معامــالت در بــازار در برخــی از ماه هــای ســال 
ــه  ــه ب ــوده ک ــازار ب ــتریان در ب ــی مش ــار فصل ــی از رفت 1395، ناش
فراخــور شــروع ســال جدیــد، شــروع تابســتان و شــروع فصــل مــدارس 
در پاییــز و افزایــش جابجایی هــا، ایــن مقادیــر نیــز رشــد یافتــه اســت 
ــادی  ــاخص های کالن اقتص ــوالت در ش ــل تح ــته بدلی ــه نمی توانس ک
ــزی از تحــوالت  ــک مرک ــات بان ــن گزارش ــازار مســکن باشــد. آخری ب

حــوزه مســکن در دی مــاه ســال 1395 نیــز حاکــی از آن اســت کــه 
ــه همــراه حجــم معامــالت  ــع واحــد مســکونی ب قیمــت یــک مترمرب
ــا مقادیــر  ــا رشــد مواجــه بوده انــد. ایــن دو متغیــر ب خریــد توأمــان ب
ــد 1/4 و  ــا رش ــب ب ــه ترتی ــره، ب ــال و 16,749 فق ــون ری 44/9 میلی
41/6 درصــدی در بــازار نســبت بــه مــاه قبــل و 3/2 و 9/9 درصــدی 
ــه مــاه مشــابه ســال قبــل خــود مواجــه شــده اند. ــازار نســبت ب در ب

ــا 5 ســال ســاخت از کل معامــالت  ســهم تعــداد واحدهــای نوســاز ت
ــا  ــه ب ــاه 1395، در مقایس ــران در دی م ــهر ته ــه در ش ــام گرفت انج
ماه هــای مشــابه ســال قبــل و درصــد تغییــرات، در جــدول زیــر ارائــه 

شــده اســت (منبــع: بانــک مرکــزی و نتایــج گــزارش).

ــال  ــا 5 س ــازها ت ــهم نوس ــردد، س ــاهده می گ ــه مش ــه ک همان گون
ســاخت از کل معامــالت واحدهــای مســکونی صــورت گرفتــه در دی 
مــاه 1395 (16,749 فقــره)، 52/9 درصــد می باشــد کــه نســبت بــه 

مــدت مشــابه ســال قبــل 1/8 درصــد کاهــش داشــته اســت.
ــازار مســکن  ــی ب ــوان شــد، پیش بین ــای آنچــه عن ــر مبن ــن رو ب از ای

ــود: ــه ایــن ترتیــب خواهــد ب نیمــه اول ســال 1396 ب
1- می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه بــازار مســکن در حــال حاضــر 
در حــال تکمیــل دوره رکــودی خــود اســت (بــه دلیــل نزدیکــی نــرخ 
ــه  ــی ک ــا زمان ــورم در ســال جــاری) و ت ــه ت رشــد قیمــت مســکن ب
ــق  ــر رون ــه در اث ــازار (ک ــای مســکونی در ب ــی واحده ــای قبل عرضه ه
ــه رو  ــا تقاضــا روب ــه اســت) ب ــا 1392 شــکل گرفت ســال های 1390 ت
نشــود و بــه عبــارت دیگــر تــا هنگامــی کــه تقاضــای جدیــد در بــازار 
ــاد رکــود تعمیــق خواهــد یافــت. امــا  ــه احتمــال زی شــکل نگیــرد، ب
بــه نظــر می رســد از اواخــر ســال جــاری (1395) تــا نیمــه ابتدایــی 
ــه  ــی ب ــش نقدینگ ــر افزای ــت اث ــل تثبی ــه دلی ــی (1396)، ب ــال آت س
واســطه کاهــش ســودهای بانکــی، افزایــش تســهیالت خریــد مســکن 
(هماننــد طــرح تســهیالت صنــدوق مســکن یکــم) و ...، ســمت 
ــک  ــی تحری ــرمایه گذاری) کم ــدودی س ــا ح ــی (و ت ــای مصرف تقاض

ــازار مســکن رونــق نســبی خواهــد گرفــت. شــده و ب

ــان  ــور نش ــکن کش ــازار مس ــاله در ب ــانات 30 س ــوالت نوس 2- تح
می دهــد دوره هــای رکــود در بــازار مســکن کشــور بــه طــور میانگیــن 
ــرض  ــر ف ــن اگ ــد؛ بنابرای ــول می انجام ــه ط ــا 12 فصــل ب ــن 10 ت بی
ــای  ــن دوره ه ــدازه میانگی ــه ان ــز ب ــاری نی ــود ج ــه دوره رک ــم ک کنی
ــل ســال 1396  ــده، می بایســت از اوای ــه طــول انجامی ــی ب رکــود قبل

ــازار مســکن باشــیم. ــق نســبی در ب شــاهد رون
3- از ســوی دیگــر بــه نظــر می رســد کــه شــرایط اقتصــادی چرخــه 
ــا  رونق-رکــود جــاری مشــابه دوره رونق-رکــود پاییــز ســال 1374 ت
زمســتان ســال 1378 باشــد. در آن دوره نیــز بــه دلیــل وجــود تــورم 
ــا 1392  ــه در ســال های 1390 ت ــزی ک ــد آن چی ــاال، همانن بســیار ب
ــرای  ــت و ب ــاره اوج گرف ــه یکب ــکن ب ــازار مس ــت، ب ــوع پیوس ــه وق ب
مــدت کوتاهــی (حــدوداً 6 فصــل) در دوره رونــق قــرار گرفــت و پــس 
ــه  ــل ب ــدوداً 12 فص ــه ح ــی (ک ــبتاً طوالن ــود نس از آن وارد دوره رک
طــول انجامیــد) شــد. رونــق اخیــر نیــز کــه حــدوداً چهــار فصــل طول 
کشــید، اگــر بــا دوره رکــودی مشــابه دوره رونق-رکــود مــورد اشــاره 
ــد  ــان خواه ــال 96 پای ــی س ــه ابتدای ــاالً در نیم ــود، احتم ــراه ش هم
ــق  ــک رون ــه ی ــکن ب ــازار مس ــود و ورود ب ــان رک ــاهد پای ــت و ش یاف

ــود. نســبی خواهیــم ب

نگاهی به جایگاه شرکت در صنعت

ــرمایه گذاری و  ــزان س ــه می ــم اینک ــی 1395، علی رغ ــال مال ــی س ط
ــرو  ــد کاهشــی روب ــا رون میــزان ســاخت و ســاز در کشــور کمــاکان ب
ــروه  ــرکت گ ــد)، ش ــش 13/5 و 31/5 درص ــب کاه ــه ترتی ــوده (ب ب
ســرمایه گذاری مســکن بــا داشــتن ســهم بــازار 0/22 درصــدي 
براســاس متــراژ تکمیــل شــده شــهری، جایــگاه قابــل توجــه و 

ــود. ــظ نم ــاختمان حف ــت س ــود را در صنع ــذار خ تأثیرگ
ــه دار شــدن متقاضیــان مســکن در کشــور همــواره بعنــوان یــک  خان
ارزش ســرلوحه اهــداف ســازماني و فــردي پرســنل ایــن شــرکت بــوده 
ــگ  ــن هلدین ــوان بزرگ تری ــه و بعن ــن وظیف ــاس ای ــذا براس ــت، ل اس
ــاي  ــد و ارتق ــاي جدی ــف پروژه ه ــواره تعری ــور، هم ــاختماني کش س
زیربنــاي در دســت ســاخت گــروه بــا باالتریــن کیفیــت در شــهرهاي 

ــرار دارد. ــه ق ــرکت هاي تابع ــتور کار ش ــف، در دس مختل
بــر همیــن اســاس، شــرکت برنامــه اســتراتژیک، اهــداف تولیــد ســاالنه 
ــري  ــي بازنگ ــاي آت ــعه فعالیت ه ــراي توس ــود را ب ــد خ ــبد تولی و س
ــع  ــتن 2,055,508 مترمرب ــار داش ــا در اختی ــن ب ــوده و همچنی نم

ــاي  ــظ و ارتق ــراي حف ــیل الزم ب ــا پتانس ــت ت ــالش اس ــروژه، در ت پ
ــد. ــم نمای ــي فراه ــال هاي آت ــود را در س ــازار خ ــهم ب س

از ســوي دیگــر نظــر بــه آن کــه حضــور در میــان 100 شــرکت برتــر 
ــتراتژیک  ــه اس ــروه در برنام ــداف گ ــي از اه ــي (IMI-100) یک ایران
مصــوب مي باشــد، در ســال هاي مختلــف تــالش شــده تــا بــا حضــور 
ــت و  ــود در صنع ــگاه خ ــي جای ــه ارزیاب ــدام ب ــدي، اق ــن رتبه بن در ای
ــي گــردد. در ســال جــاري،  ــا ســایر شــرکت هاي ایران نیــز مقایســه ب
ــد  ــه 152 گردی ــز رتب ــدي، حائ ــن رتبه بن ــور در ای ــا حض ــرکت ب ش
کــه نســبت بــه رتبــه 167 ســال گذشــته از بهبــود نســبی برخــوردار 

گردیــده اســت. 
همچنیــن شــرکت در ســال هاي مختلــف در میــان شــرکت هاي 
ــرآمد  ــدي س ــن رتبه بن ــران در ای ــي عم ــاختمان و مهندس ــروه س گ
بــوده و در دو ســال اخیــر رتبه هــاي اول و دوم را کســب نمــوده کــه 

ــن صنعــت اســت. ــودن شــرکت در ای نشــان از پیشــرو ب
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پیشتاز بودن در بازار مسکن ایران و حضور اثرگذار در سایر بازارهایي که به آن وارد مي شویم، بر بستر ارزش هاي بنیادین شرکت

چشماندازشرکت

اهدافکالنشرکت

ــي و ســرمایه گذاري . 1 ــن مال متنوع ســازي روش هــاي تأمی
در پروژه هــا

ــر تقاضــای . 2 ــا تمرکــز ب متنوع ســازی ســبد محصــوالت ب
مســکن، ویــژه اقشــار متوســط و دهک هــای میــان 

ــدی درآم
ارتقاي سرمایه انساني در سبد دارایي شرکت. 3
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی و اجــرای پــروژه از . 4

ــی ــع خارج ــل مناب مح
ورود بــه بــازار تامیــن مســکن کارکنــان نهادهــا و . 5

بــا  ســازمان های معتبــر جهــت ســاخت سفارشــی 
اداری و  مســکونی  کاربــری 

ــاري . 6 ــود انتظ ــر از س ــرکت باالت ــودآوري ش ــش س افزای
ــن ســهم صنعــت  ــه جذابتری ــل ســهام شــرکت ب و تبدی

ــرمایه ــازار س ــتغالت ب ــالک و مس ــازی، ام انبوه س

برنامههایاستراتژیکشرکت

در . 7 ســرمایه گذاری  جدیــد  فرصت هــای  در  حضــور 
و  جدیــد  شــهرهای  جملــه  از  ســاختمان  صنعــت 

شــهرها از  خــارج  ســکونت گاه های 
ــه شــرکت های . 8 ــن در مجموع ــا و توســعه ســبد زمی ارتق

تابعــه
بهبــود و ارتقــاء مدیریــت پروژه هــای شــرکت ها بــا . 9

تمرکــز بــر کاهــش قیمــت تمــام شــده، تاخیــرات زمانــی 
و افزایــش کیفیــت از طریــق بکارگیــری متدولوژی هــای 
مدیریــت پــروژه و راه انــدازی دفاتــر برنامه ریــزی و 
ــه ــرکت های تابع ــطح ش ــازمانی در س ــروژه س ــرل پ کنت

و . 10 راکــد  پروژه هــاي  و  دارایي هــا  تکلیــف  تعییــن 
نیمــه کاره

انطبــاق . 11 طریــق  از  محــوري  مشــتري  بــر  تمرکــز 
محصــوالت و خدمــات شــرکت بــا  نیازهــاي  مشــتریان

برنامهاستراتژیکشرکت

ــرخ ســود ســپرده های  ــازار، کاهــش ن ــه تغییــر شــرایط ب ــا توجــه ب ب
بانکــی، افزایــش ســقف تســهیالت بانکــی (اعــم از ســاخت و خریــد)، 
توســعة راهکارهــاي تأمیــن مالــي از طریــق بازارهــاي پــول و ســرمایه، 
ــکن و  ــازار مس ــود در ب ــاز رک ــور از ف ــار عب ــرخ ارز، انتظ ــرات ن تغیی
ــت هاي  ــابرجام، سیاس ــده در پس ــاد ش ــاي ایج ــاختمان، قابلیت ه س
حاکمیتــي در جهــت حمایــت از دهک هــاي متوســط و ضعیــف، 
رونــد رو بــه بهبــود رشــد اقتصــادی و قــدرت خریــد خانــوار و بطــور 
ــر  ــو و تغیی ــک س ــازار از ی ــن ب ــت ای ــم در ماهی ــر پارادای ــی تغیی کل

ــری در  ــه بازنگ ــاز ب ــر، نی ــوي دیگ ــروه از س ــت گ ــدگاه مدیری در دی
برنامــه اســتراتژیک گــروه را ضــروری نمــوده اســت. از ایــن رو بازنگری 
اســتراتژي ها بــا رویکــردي مشــارکتی و عملیاتــي در دســتور کار قــرار 
گرفتــه اســت. بــا ایــن رویکــرد شــرکت اقــدام بــه بازنگــری در اهــداف 
ــروش،  ــی و ف ــد، بازاریاب ــای تولی ــا حوزه ه ــط ب ــي مرتب کالن و عملیات
ــه  ــب برنام ــتراتژي ها در قال ــازي اس ــرمایه گذاری و پیاده س ــی و س مال

ــت: ــوده اس ــه نم ــرکت هاي تابع ــروه و ش ــاالنه گ ــاي س و بودجه ه

مرورکلیبرعملکردشرکت

بازنگرياهدافوبرنامهها

1- بازنگــري فراینــد برنامــه و بودجــه عملیاتــي در شــرکت هاي تابعــه 
و بازنگــری اهــداف کالن در چهــار حــوزة بــازار، تولیــد، فــروش و ســود 

براســاس اســتراتژی های کالن گــروه

2- برنامه ریــزي بــراي تعریــف پروژه هــاي جدیــد به منظــور بــاال 
ــروه و ایجــاد پتانســیل  ــاي در دســت ســاخت گ ــردن ســطح زیربن ب

ــي ــال هاي آت ــازار در س ــهم ب ــش س ــراي افزای الزم ب
3- افزایــش فعالیت هــای شــرکت در قالــب پروژه هــای مشــارکتی در 

ســبد درآمدی شــرکت
و  اهــداف  براســاس  شــرکت ها  تولیــدات  ســبد  بازنگــري   -4
تمرکــز  به منظــور  بــازار  تحلیــل  و  گــروه  کالن  اســتراتژی های 
ــر مزیت هــاي رقابتــي شــرکت ها در حــوزة فعالیــت خــود و  بیشــتر ب

فرســوده بافــت  و  میان درآمــدی  پروژه هــای  بــه  اولویت دهــی 

حوزهفنیوساخت

1- احیــاء مدیریــت ارزیابــی فنــی و اجرایــی در زیــر مجموعــه معاونت 
توســعه فنــاوری و ســاخت و تشــکیل تیم هــای خبــره ارزیابــی فنــی 

و اجرایــی

ساماندهیشرکتهاوتوسعةکسبوکار

1- فعالیــت و مذاکــره جهــت جــذب ســرمایه های خارجــی در 
پروژه هــای شــرکت

ــا ســاخت ســریع و زود  ــی ب 2- مطالعــه و پیشــنهاد شــروع پروژه های
بــازده در کالن شــهرها

ــت فرســوده  ــای باف ــه و بررســي جهــت حضــور در پروژه ه 3- مطالع
ــرکت ها ــاي ش ــر توانمندي ه ــه ب ــا تکی ب

ــتان  ــور سرپرس ــرکت ها و حض ــره ش ــاختار هیأت مدی ــالح س 4- اص
ــروه  ــرکت های گ ــتان های مــورد فعالیــت ش بانــک مســکن در اس
در هیــأت مدیــره شــرکت ها بــا هــدف هم افزایــی و اســتفاده از 

ظرفیت هــای بانــک مســکن

برنامــه  و  پروژه هــا  ارزیابــی کیفــی  تدویــن مــدل  و  تهیــه   -2
رتبه بنــدی پروژه هــای گــروه براســاس خروجی هــای ایــن مــدل
3- بــروز رســانی فرآیندهــای حــوزه HSE و پیگیــری جــاری ســازی 
ــط از  ــای مرتب ــذ گواهینامه ه ــرکت ها و اخ ــطح ش ــا در س فرآینده

OHSAS18001 و ISO14001 جملــه

هــدف  بــا  ســاخت  و  فنــاوری  کمیتــه  نظام نامــه  تدویــن   -4
اشــتراک گذاری دانــش حــوزه تکنولــوژی ســاخت در بیــن شــرکت ها 

ــروه ــی گ ــی و اجرای ــل فن و عوام
5- تمرکــز بــر رفــع مشــکالت و تعییــن تکلیــف پروژه هایــی از 
جملــه پــروژه خدامــی، حقانــی، جمــاران و اندیشــه در تهــران، میــالد 
ــو  ــش، دک ــتاره کی ــان، س ــاغ اصفه ــاری چهارب ــدان، اداری - تج هم

ــهامداران ــع س ــظ مناف ــور حف ــه منظ ــل و ... ب ــتنر اردبی س



ــالیانه ــادی س ــی ع ــع عموم ــه مجم ــره ب ــأت مدی ــزارش هی  گ
صاحبــان ســهام بــرای ســال مالــی منتهــی بــه ۳0 آذر ۱۳۹۵

13 12

مرورکلیبرعملکردشرکت

بازاریابیوفروشگروه

ــروش  ــي و ف ــاي بازاریاب ــازي بخش ه ــت گذاري و توانمندس 1- سیاس
ــزاري جلســات  ــاختار و پرســنل، برگ ــت س ــق تقوی شــرکت ها از طری
ــرکت ها ــراي ش ــروش ب ــاي ف ــدازي همایش ه ــروش و راه ان ــه ف کمیت

ــش در  ــرک اثربخ ــوان مح ــی بعن ــای تبلیغات ــدازی کمپین ه 2- راه ان
ــا ــروش پروژه ه ف

ــي و  ــن در بازاریاب ــاي نوی ــتفاده از روش ه ــري اس ــد و پیگی 3- تاکی
فــروش شــرکت ها نظیــر بازبینــي ســاختار وب ســایت گــروه، اســتفاده 

از شــبکه شــعب بانــک مســکن

4- یکسان ســازي عناصــر هویــت بصــري از طریــق نهایي ســازي
Brand Book

توسعةسازمانوهمافزایی

شــرکت ها  اقــدام  برنامه هــاي  بــر  تمرکــز  و  یکپارچه ســازي   -1
کار،  کســب  و   توســعة  پروژه هــاي  شــامل   (Action Plans)
ــق اهــداف و  توســعة ســازمان و اصــالح عارضه هــا به منظــور تحق

اســتراتژي هاي مــورد انتظــار گــروه
2- اســتقرار فراینــد شناســایي و پایــش ریســک هاي برنامه هــا و 

ــروه ــرکت هاي گ ــاالنه ش ــداف س اه
فرایندهــاي  (نظیــر  فرایندهــاي ســازمان  بهبــود  و  3- طراحــي 
ــادر و  ــرکت م ــارت و ...) در ش ــه، نظ ــه و بودج ــرمایه گذاري، برنام س

تابعــه شــرکت هاي 
ــک  ــدي ســاالنه شــرکت ها براســاس ی ــي عملکــرد و رتبه بن 4- ارزیاب

مــدل جامــع و بومــي

ــد جلســات ادواری بررســی عملکــرد شــرکت ها  ــزاری نظام من 5- برگ
بــا هــدف سیاســت گذاری، هدایــت و نظــارت اســتراتژیک بــر عملکــرد 

ــه ــرکت های تابع ش
ــزاري  ــق برگ ــه از طری ــان شــرکت هاي تابع ــي می 6- توســعه هم افزای

ــروه ــران گ ــي مدی دو دوره هم اندیشــي فصل

7- تشــکیل کمیته هــای تخصصــی در گــروه شــامل کمیتــه راهبــری، 
کمیتــه برنامــه و بودجــه، کمیتــه بازاریابــی و فــروش، کمیتــه تأمیــن 
ــدي از  ــور بهره من ــه  منظ ــرمایه گذاری ب ــه س ــی و کمیت ــع مال مناب

خــرد جمعــي در توســعه شــرکت

تأمینماليشرکتهاوپروژهها

ــا  ــه ت ــرکت های تابع ــوق ش ــهیالت مع ــه تس ــف کلی ــن تکلی 1- تعیی
ــل  ــا از مح ــی از پروژه ه ــی بخش ــن مال ــاه  1395 و تامی ــان آذرم پای

ــک مســکن، ــا اســتفاده از تســهیالت بان ــد ب ــی جدی ــع مال مناب
ــرخ تســهیالت شــرکت ها از طریــق مذاکــرات  2- کاهــش میانگیــن ن

ــرارداد ــا بانک هــای طــرف ق مســتمر ب
3- دریافــت بیــش از 1,400 میلیــارد ریــال تســهیالت جدیــد بــرای 

ــه ــرکت های تابع ش
ــن  ــرمایه گذاری زمی ــدوق  س ــت صن 4- تاســیس و اخــذ مجــوز فعالی
ــارون توســط شــرکت ســرمایه گذاري مســکن  و ســاختمان مســکن ن

الونــد
5- تاســیس و اخــذ مجــوز فعالیــت صنــدوق ســرمایه گذاری زمیــن و 
ــن شــهر  ری توســط شــرکت ســرمایه گذاري مســکن  ســاختمان نگی

تهــران

ریسکهایعمدهشرکت
ــه آن کــه همــواره صنعــت ســاختمان هم بســتگي باالیــي  ــا توجــه ب ب
ــان و  ــور دارد، نوس ــرد و کالن کش ــاد خ ــاي اقتص ــایر حوزه ه ــا س ب
تغییــرات در ســایر حوزه هــاي اقتصــاد، بــر روي شــرایط بــازار در ایــن 
ــروش و ســودآوري  ــزان ف ــوده و بدین ترتیــب می صنعــت تأثیرگــذار ب
شــرکت هاي فعــال در ایــن صنعــت را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد.
آن چــه در ایــن محیــط اهمیــت دارد، وجــود عدم قطعیــت در متغیرهــا 
و عوامــل تأثیرگــذار اســت کــه منجــر بــه تفــاوت در عملکــرد نســبت 

بــه برنامــه خواهــد شــد.
ــک های  ــش ریس ــه دو بخ ــوان ب ــرکت را می ت ــده ش ــک های عم ریس
ــود.  ــدی نم ــتماتیک طبقه بن ــر سیس ــک های غی ــتماتیک و ریس سیس
ــروه  ــش روي گ ــتماتیک« پی ــک هاي سیس ــن »ریس ــه مهمتری از جمل

کسبعناوینوجوایز

1- کســب رتبــه اول شــفافیت اطالعاتــی در میــان شــرکت های 
ــران ــادار ته ــورس اوراق به ــده در ب ــه ش پذیرفت

ــره وری در  ــی به ــنواره مل ــودآوری در جش ــر س ــه برت ــب رتب 2- کس
بیــن شــرکت های ســاختمانی

3- کســب رتبــه برتــر در ســومین کنفرانــس بیــن المللــی هلدینــگ 
ــرکت ها ــروه ش و گ

ــروژه در  ــت پ ــزی مدیری ــس برن ــرآمدی تندی ــی س ــب گواه 4- کس
ــروژه پزشــکان اردبیــل ــرای پ ــران ب ــروژه ای ــت پ ــی مدیری ــزه مل جای

ــالک و مســتغالت در  ــازی، ام ــروه انبوه س ــه دوم در گ 5- کســب رتب
(IMI-100) رتبه بنــدی شــرکت های ایــران

ســرمایه گذاري مســکن می تــوان بــه مــواردی از جملــه کاهــش 
ــال بخــش مســکن،  ــی و کاهــش اقب ــوان دارای ــه عن ــازده مســکن ب ب
تغییــر پارادایــم مــدل کارکــردي بــازار مســکن از تولیــد محــوري بــه 
بــازار محــوري، ایجــاد تعــادل در عرضــه و تقاضــا ناشــي از تغییــرات 
شــاخص تعــداد خانــوار بــه واحــد مســکوني، افزایــش قیمــت زمیــن به 
عنــوان نهــاده اصلــي تولیــد بخــش مســکن، حضــور رقبــاي جدیــد در 
بــازار و ضــرورت توانمندســازي ســازمان بــا توجــه بــه نیــاز مشــتریان 
ــک های  ــن »ریس ــه مهم تری ــود. از جمل ــاره نم ــا اش ــدي رقب و توانمن
ــن  ــی و تامی ــک نقدینگ ــه ریس ــوان ب ــز می ت ــتماتیک« نی ــر سیس غی
مالــی، ریســک تاخیــر در اجــرای پــروژه و ریســک های حقوقــی 

ــود. ــاره نم ــای مشــارکتی اش ــه پروژه ه ــوط ب مرب
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دربارهشرکت

شرکتهایتابعه

تاریخچهومعرفیشرکت

و  بزرگ تریــن  از  یکــي  مســکن  ســرمایه گذاري  گــروه  شــرکت 
مؤثرتریــن فعــاالن صنعــت ســاختمان در کشــور اســت. ایــن شــرکت 
ــت 78828  ــماره ثب ــا ش ــال 1369 ب ــاه س ــت  م ــم اردیبهش در شش
ــک مســکن تأســیس  ــاز مشــتریان بان ــه نی ــه منظــور پاســخگویي ب ب
گردیــد. از ابتــداي تأســیس تاکنــون عملیــات اجرایــي 63,491 
ــه  ــرکت هاي تابع ــط ش ــروژه توس ــب 385 پ ــکوني در قال ــد مس واح
ســرمایه گذاري مســکن شــروع شــده و 51,893 واحــد مســکوني بــه 

ــت. بهره بــرداري رســیده اس
ــي  ــاري، اداري و آموزش ــاي تج ــاخت مجتمع ه ــر آن در س ــالوه ب ع
ــن  ــازي زمی ــال آب و آماده س ــوط انتق ــاخت آزاد راه، خط ــز س و نی

ــت. ــده اس ــام ش ــمگیري انج ــاي چش فعالیت ه
اســت.  تابعــه  دارای 15 شــرکت  گــروه ســرمایه گذاری مســکن 

ــتان و  ــکن در 28 اس ــرمایه گذاری مس ــروه س ــه گ ــرکت هاي تابع ش
36 شــهر کشــور، گســترده شــده اند. ایــن شــرکت ها در حــال حاضــر 
11,598 واحــد مســکوني در دســت ســاخت و حــدود 3,251 واحــد 
ــد. شــرکت در  مســکوني در مرحلــه طراحــي، مطالعــه و بررســي دارن
ــه ســهامی عــام تبدیــل و در ســال  ســال 1382 از ســهامی خــاص ب

ــه شــد. ــادار تهــران پذیرفت ــورس اوراق به مذکــور در ب
ــماره  ــا ش ــخ 1385/12/06 ب ــکن در تاری ــرمایه گذاری مس ــروه س گ
ــورس و اوراق بهــادار  ــزد ســازمان ب ــه عنــوان نهــاد مالــی ن 10375 ب

ــه ثبــت رســیده اســت. ب
ــخ   ــن ســرمایه ثبــت شــده شــرکت در تاری شــایان ذکــر اســت آخری

ــد. ــال می باش ــارد ری ــد میلی ــزار و پانص ــج ه ــع، پن ــزاری مجم برگ

9- شرکت سرمایه گذاري مسکن گیالن  (سهامی خاص) 1- شرکت سرمایه گذاري مسکن تهران (سهامی عام)
10- شرکت سرمایه گذاري مسکن منطقه غرب (سهامی خاص) 2- شرکت سرمایه گذاري مسکن پردیس (سهامی عام)

11- شرکت سرمایه گذاري مسکن البرز (سهامی خاص) 3- شرکت سرمایه گذاري مسکن شمالشرق (سهامی عام)
12- شرکت بازرگانی سرمایه گذاري مسکن (سهامی خاص) 4- شرکت سرمایه گذاري مسکن شمالغرب  (سهامی عام)

13- شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) 5- شرکت سرمایه گذاري مسکن جنوب (سهامی عام)
14- شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاري مسکن (سهامی خاص) 6- شرکت سرمایه گذاري مسکن زاینده رود (سهامی عام)

15- شرکت پویا نوین پارس (سهامی خاص) 7- شرکت سرمایه گذاري مسکن الوند (سهامی عام)
8- شرکت سرمایه گذاري مسکن شمال (سهامی خاص)
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حوزهفعالیتشرکت

 شرکت گروه
 سرمایه گذاری

مسکن

 مشاوره و مدیریت
 طراحی

تأمین و تجهیز
مصالح و

ماشین آالت 

ساخت و تولید

مدیریت امالک
و مستغالت

 و خدمات بازاریابی و
فروش

 سرمایه گذاری
و مشارکت ها

اگــر خطــوط اصلــی کســب و کارهــای شــرکت را در قالــب زنجیــره ارزش آن ترســیم نماییــم ایــن شــرکت بــا پوشــش کامــل زنجیــره صنعــت 
ــکاری و برون ســپاری ســعی در  ــق عقــد قراردادهــای پیمان ــازار از طری ســاختمان و در عیــن حــال بهره گیــری از توانمندی هــای موجــود در ب

خلــق ارزش بــرای ذینفعــان خــود دارد.

ــر ارزش هــای بنیادیــن در 5 حــوزه  ــا رویکــردی حرفــه ای و مبتنــی ب ــه عنــوان بزرگتریــن انبوه ســاز کشــور ب گــروه ســرمایه گذاری مســکن ب
ســرمایه شــرکت در بــدو تأســیس مبلــغ 10,000 میلیــون ریــال (شــامل تعــداد 1,000,000 ســهم، بــه ارزش اســمی هــر ســهم اصلــی کســب و کار در حــال فعالیــت می باشــد کــه بــه طــور خالصــه در نمــودار ذیــل اشــاره شــده اســت:

10,000 ریــال) بــوده کــه طــی چنــد مرحلــه بــه شــرح جــدول زیــر، در تاریــخ مجمــع بــه مبلــغ 5,500,000 میلیــون ریــال 
(شــامل تعــداد 5,500,000,000 ســهم، بــه ارزش اســمی هــر ســهم 1,000 ریــال) افزایــش یافتــه اســت:

ســهامداران دارای مالکیــت بیــش از 1 درصــد ســهام شــرکت در پایــان ســال مالــی منتهــی بــه 1395/09/30 و تاریــخ تأییــد گــزارش 
بــه شــرح جــدول زیــر اســت:

تغییرات سرمایه شرکت

درصد افزایش تاریخ تصویب افزایش سرمایه 
سرمایه

سرمایه جدید 
محل افزایش سرمایه(میلیون ریال)

آورده نقدی1371400%50,000
آورده نقدی 1375100%100,000
مطالبات حال شده1382300%400,000
آورده نقدی1383150%1,000,000
سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی 138850%1,500,000
سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی 139033/33%2,000,000
سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی139250%3,000,000
سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی139466/67%5,000,000
مطالبات حال شده و آورده نقدی139510%5,500,000

لیست سهامداران عمده شرکت 

نام سهامدارردیف
1395/09/301395/11/06

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام
2,229,159,99544/582.229.159.99544/58شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)1
694,396,02613/89694,396,02613/89شرکت سرمایه گذاري خوارزمي (سهامی عام)2
643,411,53312/87643.411.53312/87شرکت سرمایه گذاري توسعه ملي (سهامي عام)3
232,210,4904/64232.210.4904/64شرکت سهامي بیمه ایران4
144,624,9462/89144.624.9462/89شرکت گروه توسعه مالي مهر آیندگان (سهامي عام)5
140,000,0002/885.000.0011/7شرکت سرمایه گذاري اعتبار ایران (سهامي عام)6
101,599,9942/03101.599.9942/03شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سهامي عام)7
82,000,0001/64140.000.0002/8شرکت ترکویزپارتنرزلیمیتد8
75,969,0761/5257.619.6641/15شرکت سرمایه گذاري آتي نگرسپهر ایرانیان 9
54,305,6581/0954.305.6581/09بیمه مرکزي ایران10
602,322,28212/05617.671.69312/36سایر11

5,000,000,0001005,000,000,000100جمع

سرمایهوترکیبسهامداران

با توجه به ترکیب سهامداری فوق، کنترل عمده شرکت در اختیار گروه مالی بانک مسکن می باشد. 

مدیریت سبد سرمایه گذاري

مدیریت کسب و کار

خدمات

پس از فروش

فروش

محصول

ساخت

تامین مواد و مصالح

طراحی محصول

امالك و مستغالت

ن
ریا

شت
م

ن
ریا

شت
م
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شــرکت در تاریــخ 1382/12/04 در بــورس اوراق بهــادار تهــران در گــروه انبوه ســازی امــالک و مســتغالت بــا نمــاد "ثمســکن" درج 
شــده و ســهام آن بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 1382/12/05 مــورد معاملــه قــرار گرفتــه اســت. وضعیــت ســهام شــرکت طــی 3 ســال 

مالــی اخیــر بــه شــرح ذیــل بــوده اســت:

وضعیتمعامالتوقیمتسهام

پایان سال مالیطی سال مالی

سال مالی 
منتهی به

تعداد سهام 
معامله شده

ارزش سهام 
معامله شده 
(میلیون ریال)

تعداد روزهای 
باز بودن نماد

تعداد روزهایی که 
نماد معامله شده 

است

ارزش بازار
(میلیون 

ریال)

قیمت 
سهم

سرمایه
(میلیون 

ریال)
1393/09/30434,410,935902,0422372375,001,0001,6673,000,000
1394/09/30663,084,6611,041,7092362365,415,0001,0835,000,000
1395/09/301,109,815,4661,335,5422312315,236,0009525,500,000

ــه 1395/09/30 و عملکــرد واقعــی  ــی منتهــی ب ــرای ســال مال ــه پیش  بینی  هــای درآمــد هــر ســهم شــرکت ب ــوط ب اطالعــات مرب
آن بــه شــرح زیــر بــوده اســت:

اطالعاتمقایسهایپیشبینیهایدرآمدهرسهموعملکردواقعی

اولین پیش بینی درآمد شرح
هر سهم

پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس 
عملکرد واقعیعملکرد واقعی شش ماهه

1,376,472694,302462,329سود حاصل از سرمایه گذاری  ها

89,808184,421124,277سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

19,50019,50021,414سود حاصل از سایر فعالیت ها

1,494,780838,283608,020جمع درآمدها

(132,238)(134,392)(134,157)هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی

1,8541,854923خالص سایر درآمدهای عملیاتی

1,362,477705,745476,705سود عملیاتی

(40,453)(45,225)(45,225)هزینه های مالی

8641,6232,122خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی

1,318,116662,143438,373سود قبل از مالیات

(239)(162)(162)مالیات

1,317,954661,981438,135سود خالص

24812887سود عملیاتی هر سهم - ریال

24012080سود هر سهم قبل از کسر مالیات - ریال

24012080سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

شرکتازمنظربورساوراقبهادار

مبالغ به میلیون ریال

ــه  ــی ب ــه منته ــکن در دوره دوازده ماه ــرمایه گذاری مس ــروه س ــرکت گ ــادار، ش ــورس و اوراق به ــازمان ب ــزارش س ــاس گ براس
1395/09/30، رتبــه اول کیفیــت افشــاء و اطالع رســانی را در میــان 30 هلدینــگ پذیرفتــه شــده در شــرکت بــورس اوراق بهــادار 

ــه خــود اختصــاص داده اســت: تهــران ب

نماد نام شرکت
شرکت

دوره دوازده ماهه منتهی به 1394/09/30دوره دوازده ماهه منتهی به 1395/09/30

امتیاز به رتبه
موقع بودن

امتیاز 
قابلیت اتکا

امتیاز 
امتیاز به رتبهنهایی

موقع بودن
امتیاز 

قابلیت اتکا
امتیاز 
نهایی

19796971999598ثمسکنگروه سرمایه گذاری مسکن
297929514917987وصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

39985946949193ونفتسرمایه گذاری صنعت نفت
49789944939393دسبحاگروه دارویی سبحان
593939312898688والبرسرمایه گذاری البرز

692879013947488واتیسرمایه گذاری آتیه دماوند
79876903096064ورناسرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

894788981781858وتوشهسرمایه گذاری پارس توشه
98792897978292وتوکاسرمایه گذاری توکا فوالد

1088888820858284وغدیرسرمایه گذاری غدیر
118886889879690پارسانگروه گسترش نفت و گاز پارسیان

129963872999598وساپا سرمایه گذاری سایپا
1397668723984581ختوقاگروه صنعتی قطعات اتومیل ایران

1485898627913171فپنتاسپنتا
1588828610869488وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید

1690768512785738ومعادنسرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
1782898419829085وپخشداروپخش

1889698226737173خگسترگسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
1976938216829686تپییکوسرمایه گذاری دارویی تأمین

2081818111839988فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
2186657929735366وبشهرتوسعه صنایع بهشهر

2275847825826978وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
239247778889591سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

2492387422877282وآذرسرمایه گذاری توسعه آذربایجان
2574566824758478سفارسسیمان فارس و خوزستان

266962673969696وپتروسرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
27980655295939وملیگروه صنعتی ملی

289806515996387وساختسرمایه گذاری ساختمان ایران
299516417937086کرویتوسعه معادن روی ایران

3067235228666867تاپیکوسرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

کیفیتافشاءواطالعرسانی
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ــالک و  ــازی، ام ــت انبوه س ــازار ســرمایه در صنع ــه شــده در ب ــان 21 شــرکت پذیرفت ــروه ســرمایه گذاری مســکن در می شــرکت گ
ــازار شــرکت های صنعــت انبوه ســازی،  ــه خــود اختصــاص دهــد. ارزش ب ــازار ب ــگاه اول را از نظــر ارزش ب مســتغالت، توانســته جای

ــل می باشــد: ــه شــرح ذی ــخ 1395/09/30 ب ــالک و مســتغالت در تاری ام

قیمت هر سهمنام شـرکتردیف
(ریال)

ارزش بازار شرکت
(میلیارد ریال)

9525,236گروه سرمایه گذاری مسکن1
3,4463,757سرمایه گذاری ساختمان ایران2
1,1473,441بین المللی توسعه ساختمان3
1,1903,221سرمایه گذاری شاهد4
2,2472,247عمران و توسعه فارس5
1,5952,074عمران و توسعه شاهد6
2,0112,011شهرسازی و خانه سازی باغمیشه7
9.8441.970سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان8
2,4521,839نوسازی و ساختمان تهران9
4,4301,772سخت آژند10
2,8361,702سرمایه گذاری مسکن پردیس11
1,2911,549سرمایه گذاری مسکن تهران12
1,9221,297سرمایه گذاری توس گستر13
1,3001,170سرمایه گذاری مسکن شمالشرق14
1,1311,018سرمایه گذاری مسکن شمالغرب15
1,013810آ.س.پ16
1,338669سرمایه گذاری مسکن زاینده رود17
1,949585سرمایه گذاری مسکن الوند18
1,952468آبادگران19
1,650366سرمایه گذاری سامان گستر اصفهان20
2,934293سرمایه گذاری توسعه آذربایجان21

محیطحقوقیشرکتجایگاهشرکتدرصنعت
مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت ½
قانون مالیات های مستقیم ½
قانون کار و تأمین اجتماعی ½
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ½
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ½
قانون مبارزه با پولشویی ½
قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان ½
ــت و  ½ ــازمان مدیری ــی س ــوب و ابالغ ــط مص ــنامه ها و ضواب بخش

برنامه ریــزی کشــور
ضوابط شهرداری ها ½
اساسنامه و مصوبات مجمع ½
قانــون پیــش فــروش ســاختمان مصــوب 1389/10/12 مجلــس  ½

شــورای اســالمی
مصوبات بانک مرکزی در خصوص تسهیالت بانک مسکن ½
مصوبــات مجلــس شــورای اســالمی و هیــأت وزیــران در خصــوص  ½

مســکن مهــر
دستورالعمل ها و رویه های سازمان بورس و اوراق بهادار ½

در راســتای اهــداف و نظــرات هیــأت مدیــره شــرکت، واحــد مدیریــت 
حقوقــی و امــالک در راســتای ایفــای وظایــف از پیــش تعریف شــده 
ــت های  ــاس سیاس ــر اس ــد و ب ــکیل گردی ــهریورماه 1395 تش در ش
اعالمــی، واحــد مذکــور اقــدام بــه بررســی، نظــارت و هدایــت 

ــود. ــالک نم ــی و ام ــه حقوق ــه در زمین ــرکت های تابع ش
ــاه  ــان آذرم ــا پای ــت ت ــن مدیری ــده در ای ــای انجام ش ــم فعالیت ه اه

ــد: ــل می باش ــرار ذی ــه  ق 1395 ب
ــه ای امــالک  ½ ــه گزارش هــای منطق ــد، کارشناســی و تهی بازدی

متقاضیــان (حقیقــی یــا حقوقــی) جهــت انجــام مشــارکت، تهاتــر و 
یــا خریــد

بررســی و پیگیــری پرونده هــای حقوقــی در هلدینــگ و  ½
شــرکت های تابعــه در مراجــع قضایــی

بررســی، پیگیــری و حــل  و فصــل شــکایات و مکاتبــات  ½
تابعــه شــرکت های  و  هلدینــگ  از  پیمانــکاران  و  مشــتریان 

انعقاد تفاهم نامه های همکاری با شرکت ها و مؤسسات ½
تهیــه بانــک اطالعاتــی در خصــوص اطالعــات دعــاوی،  ½

ــی  ــناد تفکیک ــدور اس ــت ص ــا و وضعی ــه قرارداده ــات، نمون مطالب
واحدهــای واگــذار شــده شــرکت های تابعــه

تهیــه بانــک اطالعاتــی در خصــوص اطالعــات و مــدارک  ½
اراضــی و امــالک (مجموعــه امــوال غیرمنقــول) شــرکت های تابعــه

تنظیــم قراردادهــای اجــاره، مبایعه نامــه، جعالــه، مشــارکت در  ½
ســاخت، توثیــق ســهام و اقالــه

انجــام امــور ثبتــی و پیگیــری اخــذ مفاصــا حســاب های  ½
ــه، ــرکت های تابع ــگ و ش ــالک هلدین ــال ام ــل  و انتق ــی نق مالیات

ــگ و  ½ ــای هلدین ــال دارایی ه ــل  و انتق ــری نق ــی و پیگی بررس
شــرکت های تابعــه

اعطای مشاوره حقوقی به هلدینگ و شرکت های تابعه ½
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مروریبرعملکردشرکت

(تجدید ارائه شده)1395/09/30
1394/09/30

درصد تغییرات افزایش 
)کاهش(

  1( اقالم صورت سود و زیان )میلیون ریال(

(26)4,730,485 3,509,159 الف) فروش 
(13)(2,842,040)(2,482,491)ب) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

(38)298,903 184,620 پ) سود حاصل از سرمایه گذاری ها
19 (352,622)(419,870)ت) هزینه  های عملیاتی

(6)(318,707)(298,123)ث) هزینه  های مالی
159 25,764 66,678 ج) سایر درآمدها

(64)1,563,314 565,116 چ) سود قبل از مالیات
(64)1,548,337 550,112 ح) سود خالص

2( تغییرات در سرمایه  گذاری ها )میلیون ریال(
(106)376,221 (22,056)الف) تغییرات دارایی های ثابت

169 (37,475)25,793 ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه  گذاری در سهام سایر شرکت ها 
(125)289,259 (71,285)پ) تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه

(60)176,898 70,535 ت) تغییرات در دارایی های مولد شرکت
3( تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست  های تأمین مالی )میلیون ریال(

(93)2,016,994 138,748 الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام
164 (598,229)380,149 ب) تغییرات در بدهی  های بلندمدت

4( تغییرات در وضعیت نقدینگی )میلیون ریال(

(122)476,238 (106,646)الف) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
14 (859,507)(981,779)ب) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه  گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

289 (11,963)22,571 پ) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه  گذاری
108 460,332 959,477 ت) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

5( سرمایه در گردش )میلیون ریال(

7 497,629 532,040 الف) تغییرات

6( نسبت  های مالی 

(4)8,028,37الف) نسبت دوره گردش موجودی  ها 
(29)1,071,50ب) نسبت دوره گردش مطالبات تجاری 

(5)1,922,02پ) نسبت جاری  
12 0,480,43ت) نسبت بدهی 

(ROA) (68)0,040,12ث) نسبت بازده دارایی ها
(ROE) (69)0,070,22ج) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

(163)0,31 (0,19)چ) نسبت نقد شوندگی سود 
(68)100309ح) سود هر سهم (EPS) - ریال

---خ) سود تقسیمی هر سهم (DPS) - ریال
(122)86,59 (19,39)د) جریان نقدی هر سهم - ریال

مروریبرعملکردمالیتلفیقی
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درصد تغییرات افزایش 1395/09/301394/09/30
)کاهش(

  1( اقالم صورت سود و زیان )میلیون ریال(

(58)1,443,270 608,020 الف) درآمدهای عملیاتی 
16 (113,219)(131,315)ب) هزینه های عملیاتی

(47)(75,917)(40,453)پ) هزینه های مالی
34 1,584 2,122 ت) سایر درآمدها

(65)1,255,718 438,374 ث) سود قبل از مالیات
(65)1,255,485 438,135 ج) سود خالص

2( تغییرات در سرمایه گذاری ها )میلیون ریال(
(163)(1,229)776 الف) تغییرات دارایی های ثابت

(49)1,454,766 746,163 ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها 
(177)(646)500 پ) تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه

3( تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست  های تأمین مالی )میلیون ریال(

(91)1,722,584 152,918 الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام
99 (235,630)(1,538)ب) تغییرات در بدهی های بلندمدت

875,000 پ)  تقسیم سود

4( تغییرات در وضعیت نقدینگی )میلیون ریال(

(219)183,189 (217,878)الف) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت  های عملیاتی
(52)(188,103)(90,121)ب) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی 

(91)(3,271)(6,255)پ) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
174 73,645 201,466 ت) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

5( سرمایه در گردش )میلیون ریال(

(1,454)(37,830)(587,874)الف) تغییرات 
6( نسبت  های مالی

(52)0,300,61الف) نسبت دوره گردش مطالبات تجاری 
(46)3,326,20ب) نسبت جاری  
58 0,110,07پ) نسبت بدهی 

(ROA) (69)0,060,20ت) نسبت بازده دارایی ها
(ROE) (70)0,070,22ث) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

(441)0,15(0,50)ج) نسبت نقد شوندگی سود 
(68)80251چ) سود هر سهم (EPS) - ریال

--175--ح) سود تقسیمی هر سهم (DPS) - ریال

(208)36,64(39,61)خ) جریان نقدی هر سهم - ریال

عملکردتولیدمروریبرعملکردمالیشرکتاصلی

آخرینوضعیتواحدهایمسکونیشرکت
)آذرماه1395(

 

واحدهاي تكميل 
شده

  ٥١،٨٩٣  
  ٧٨%

واحدهاي در دست 
اجرا

  ١١،٥٩٨  
  ١٧%

واحدهاي در دست 
طراحي 
٣،٢٥١  

  ٥%

حجم عملیات تعداد واحد 
مسکونی

تعداد 
پروژه نوع فعالیت

(مترمربع)  901,319 5,155 32 بلند مرتبه سازی

(مترمربع) 7,246,971 58,336 353 مجتمع مسکونی

(مترمربع) 8,148,290 63,491 385 مجموع پروژه  های 
مسکونی

(مترمربع) 690,382 --- 87 مجتمع اداری، 
 تجاری،  خدماتی

(مترمربع) 17,571 --- 10 مجتمع آموزشی

(کیلومتر) 13 --- 1 آزاد راه

(کیلومتر) 15 --- 1 خط انتقال آب

(هکتار) 337 --- 14 آماده سازی

نمودارتجمعیتعدادواحدهایمسکونیشروعشدهوتکمیلشده
)طیسالهای69-95(

پروژههایشرکتازنظرکاربری
)درپایانآذرماه95(
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تعداد واحدهاي تكميل شده تعداد واحدهاي شروع شده

٦٣,٤٩١

٥١,٨٩٣

 

سهم پروژه هاي اداري، 
تجاري، خدماتي

  ١٥%

سهم پروژه هاي مسكوني
٨٥%

زیربنایپروژههایمسکونیدردستاجرا
درپایانسالهای95-87)مترمربع(

سهمپروژههایمشارکتیازپروژههایدردستاجرا
درپایانسالهای87-95
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نمودارمقایسهزیربنایشروعشده)مترمربع(
طیسالهای1387الی1395

در ســال مالــی 95 تعــداد 20 پــروژه بــا زیربنــای کل 264,634 
ــد. ــکونی می باش ــد آن مس ــه 1,264 واح ــده ک ــروع ش ــع ش مترمرب
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٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥

نمودارمقایسهزیربنایدردستاجرا)مترمربع(
طیسالهای1387الی1395
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ــع  ــای کل 142.476 مترمرب ــا زیربن ــروژه ب ــداد 7 پ ــی 95 تع ــال مال در س
تکمیل شده که 944 واحد آن مسکونی می باشد. 
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٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥

در طــی ســال مالــی 95 تعــداد 87 پروژه بــا زیربنــای کل 2,055,508 
مترمربــع در ســبد پروژه هــای دســت اجــرای شــرکت وجــود داشــته 

اســت کــه 12,542 واحــد آن مســکونی بوده اســت.

نمودارمقایسهزیربنایتکمیلشده)مترمربع(
طیسالهای1387الی1395

نمودارمقایسهزیربنایساختهشده)مترمربع(
طیسالهای1387الی1395
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عملکردفروش
مبلغ قراردادهای فروش منعقده شرکت هاي تابعه در سال مالي 95

(از ابتدای مهر ماه 94 تا پایان شهریور ماه 95)

ارزش کل 
قرارداد متراژ تعداد واحد شرکت هاي 

تابعه
635,693 16,914 153 جنوب
486,735 8,247 55 زاینده رود
266,309 5,046 62 شمالشرق
233,157 4,495 65 شمالغرب
185,145 5,729 57 پردیس

180,606 2,019 28 گیالن

142,873 7,128 86 الوند

132,375 1,025 5 تهران

63,829 1,516 14 شمال
8,697 37 1 غرب

2,335,419 52,155 526 جمع کل

 

تعداد واحد مسکونی
2,024, باقیمانده

 ,81%

تعداد واحد  مسکونی
,473, فروش رفته

19%

تعدادواحدهایمسکونیفروختهشدهدرطیسالمالی
نسبتبهکلواحدهایمسکونیقابلعرضه

عملکردمتراژفروششرکتهایتابعهبهتفکیککاربری
)ازابتدایمهرماه94تاپایانشهریورماه95(
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49,451

؛تجاری
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؛اداری
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؛سایر
171

عملکردارزشقراردادهایفروششرکتهایتابعهبهتفکیککاربری
)ازابتدایمهرماه94تاپایانشهریورماه95(
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سیاستهاوعملکردتامینمالیگروه

پیشفروشواحدها

ــع دو روی یــک ســکه اند.  ــی در واق ســرمایه گذاری و تامیــن مال
ــود.  ــن ش ــی تامی ــع مال ــد مناب ــرمایه گذاری بای ــر س ــرای ه ب
ــع  ــه موق ــت و ب ــروژه، صنع ــا پ ــب ب ــد متناس ــی بای ــن مال تامی
باشــد. دو فاکتــوری کــه در صــورت عــدم وجــود، فعالیــت 
ــاخت. در  ــد س ــه رو خواهن ــکل روب ــا مش ــت را ب ــی صنع عملیات
مســائل مالــی شــرکتی، همــواره مدیــران بــه دنبــال بهترین روش 
تامیــن مالــی می باشــند بــه نحــوی کــه حداقــل هزینــه تامیــن 
مالــی بــه ســهامداران و مالکیــن بنــگاه اقتصــادی تحمیــل گــردد. 

در کنــار تامیــن مالــی مناســب، تامیــن مالــی بــه موقــع نیــز در 
ــه  ــی ک ــد. در صورت ــی می باش ــم و حیات ــاختمان مه ــت س صنع
ــد،  ــوب باش ــی مطل ــازار و فن ــاد ب ــای ابع ــروژه از جنبه ه ــک پ ی
ــاوت فاحــش  ــه تف ــر ب ــد منج ــع، می توان ــه موق ــرای ب ــدم اج ع
در عملکــرد نســبت بــه برنامــه اولیــه گــردد. در ایــن راســتا بــا 
هــدف تامیــن مالــی بــه موقــع و مناســب، تأمیــن منابــع مالــی 
گــروه ســرمایه گذاری مســکن از طریــق روش هــای ذیــل انجــام 

می گیــرد:

مانده تسهیالتمانده تسهیالتبلند مدتکوتاه مدتعنوان

مانده در94/09/30مانده در95/09/30مانده در94/09/30مانده در95/09/30مانده در94/09/30مانده در95/09/30نام شرکت

602,538626,356244,73361,302847,271687,658شرکت تهران
372,225355,099131,83266,800504,057421,899شرکت پردیس

388,636532,717109,70759,967498,343592,684شرکت شمالشرق
361,352222,31050,93831,436412,290253,746شرکت شمال

220,581103,43295,20059,991315,781163,423شرکت زاینده رود
295,043287,93300295,043287,933شرکت شمالغرب
204,052202,91047,81033,986251,862236,896شرکت جنوب
246,041143,5160415246,041143,931شرکت الوند
215,441137,106026,234215,441163,340شرکت گیالن

18,61410,0000018,61410,000شرکت منطقه غرب
2,924,5232,621,379680,220340,1313,604,7432,961,510جمع کل

مبالغ به میلیون ریال

یکــی از بهتریــن روش هــای تامیــن مالــی در صنعــت 
ســاختمان، پیش فــروش واحدهــای احداثــی می باشــد. 
ایــن روش در کنــار تحقــق هــدف اصلــی تعریــف و احــداث 
ــی  ــن مال ــک روش تامی ــوان ی ــه عن ــاختمانی، ب ــروژه س پ
ــه  ــای دیگــری از جمل ــن روش مزای ــردد. ای محســوب می گ
کاهــش ریســک عرضــه کلیــه واحدهــای ســاختمانی پــس 

ــروش  ــا پیش ف ــراه دارد. ب ــه هم ــز ب ــروژه را نی ــام پ از اتم
واحدهــای ســاختمانی در زمــان ســاخت، واحدهــای پــروژه 
در مــدت زمــان بیشــتری عرضــه خواهــد شــد. البتــه هــر 
ــه  ــز ب ــی را نی ــا، معایب ــار مزای ــی در کن ــن مال روش تامی

ــد داشــت. ــراه خواه هم

اخذتسهیالتبانکی
ــذ  ــی، اخ ــر صنعت ــی در ه ــن مال ــن روش تامی متداول تری
تســهیالت بانکــی می باشــد. در کشــور مــا همــواره سیســتم 
بنگاه هــای  مالــی  تامیــن  در  نقــش  بیشــترین  بانکــی 
ــوص  ــن خص ــت. در ای ــته اس ــده داش ــه عه ــادی را ب اقتص
ــن روش  ــوده و از ای ــتثنی نب ــز مس ــاختمان نی ــت س صنع
بهــره بــرده اســت. همان گونــه کــه مطــرح گردیــد، تامیــن 
مالــی بایــد مطابــق بــا جریــان نقــدی پروژه هــا باشــد. یکــی 
از روش هــای تامیــن مالــی کــه انطبــاق کاملــی بــا جریــان 
نقــدی ایــن صنعــت دارد، تســهیالت ســاخت بانــک مســکن 
ــا  می باشــد. ایــن تســهیالت در زمــان ســاخت و همزمــان ب
ــس از  ــق شــده و پ ــروژه تزری ــی پ درصــد پیشــرفت فیزیک
ســاخت آن بازپرداخــت می گــردد. همچنیــن ایــن تســهیالت 
ــداران واحدهــای ســاختمانی را در  ــه خری قابلیــت انتقــال ب

ــب فــروش اقســاطی خواهــد داشــت. در کنــار انطبــاق  قال
جریــان نقــدی، تســهیالت ســاخت بانــک مســکن کمتریــن 
نــرخ در میــان روش هــای تامیــن مالــی از محــل بدهــی را 
ــت  ــتا اولوی ــن راس ــت. در ای ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب
اول تامیــن مالــی از محــل بدهــی در مجموعــه گــروه 
ــک  ــاخت بان ــهیالت س ــذ تس ــکن، اخ ــرمایه گذاری مس س
مســکن می باشــد. در ســال مالــی 1395، یکــی از اهــداف 
ــاخت  ــهیالت س ــذ تس ــکن اخ ــرمایه گذاری مس ــروه س گ
ــرای کلیــه پروژه هــای شــرکت های تابعــه  بانــک مســکن ب
ــا  ــا ب ــایر بانک ه ــت س ــهیالت گران قیم ــی تس و جایگزین
ــل  ــدول ذی ــت. در ج ــوده اس ــکن ب ــک مس ــهیالت بان تس
ــان  ــن وضعیــت تســهیالت شــرکت های تابعــه در پای آخری

ــه شــده اســت: ــی 1394 و 1395 ارائ ســال مال

افزایشسرمایه
ــی  ــن مال ــی، تامی ــر بده ــی ب ــی مبتن ــن مال ــار تامی در کن
مبتنــی بــر ســرمایه یکــی از روش هــای تامیــن مالــی 
ــاری  ــال ج ــد. در س ــمار می آی ــه ش ــادی ب ــای اقتص بنگاه ه
تهــران،  جنــوب،  مســکن  ســرمایه گذاری  شــرکت های 
ــاز خــود  ــورد نی ــع م ــس، بخشــی از مناب شــمالغرب و پردی
را از طریــق افزایــش ســرمایه تامیــن نموده انــد (جمعــاً بــه 

مبلــغ 900 میلیــارد ریــال). گــروه ســرمایه گذاری مســکن 
ــور  ــرکت های مذک ــده ش ــهامدار عم ــوان س ــه عن ــز ب نی
ــرکت ها،  ــن ش ــرمایه ای ــش س ــارکت در افزای ــت مش جه
اقــدام بــه افزایــش ســرمایه از مبلــغ 5,000 میلیــارد ریــال 

ــوده اســت. ــال نم ــارد ری ــغ 5,500 میلی ــه مبل ب

تأسیسصندوقهایزمینوساختمان
صندوق هــای زمیــن و ســاختمان بــه عنــوان یکــی دیگــر از 
ــازار ســرمایه از ســال  روش هــای تامیــن مالــی از مجــرای ب
گذشــته در دســتور کار گــروه ســرمایه گذاری مســکن قــرار 
گرفــت. در ســال مالــی 1394، پذیره نویســی و اخــذ مجــوز 
ســاختمان  و  زمیــن  ســرمایه گذاری  صنــدوق  فعالیــت 
مســکن شــمالغرب در فرابــورس ایــران انجام شــد و از طریق 
ــروژه 96 واحــد مســکونی در منطقــه رشــدیه  آن اجــرای پ
تبریــز تامیــن مالــی گردیــد. در ســال مالــی 1395، تاســیس 
دو صنــدوق زمیــن و ســاختمان دیگــر نیــز عملیاتــی شــد. 

ــد  ــروژه 144 واح ــی پ ــن مال ــت تامی ــدوق جه ــن صن اولی
مســکونی بــا زیربنــای کل 19,837 مترمربــع در شــهر 
ــدوق ســرمایه گذاری زمیــن و ســاختمان  ــام صن ــا ن اراک ب
ــه  ــارون تاســیس شــد. صنــدوق دیگــر مربــوط ب مســکن ن
پــروژه 295 واحــد مســکونی بــا زیربنــای 32,888 مترمربع 
در شــهر ری می باشــد. تاســیس ایــن صنــدوق نیــز بــا نــام 
ــن شــهر  ــن و ســاختمان نگی ــدوق ســرمایه گذاری زمی صن

ری در ســال مالــی 1395 عملیاتــی شــد. 

ــراوراق ــینظی ــنمال ــایتامی ــایرابزاره ــتفادهازس اس
ــاخت ــفارشس ــارهوس ــارکت،اوراقاج مش

تهاتر

استفادهازلیزینگبرایفروشواحدها

مشارکتبااشخاصحقوقیوحقیقیسرمایهگذار
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تشکیلکمیتههایتخصصی

ــور  ــه ام ــري بهین ــف در تصمیم گی ــان مختل ــري از تجــارب و تخصــص ذي نفع ــدي از خردجمعــي و بهره گی ــراي بهره من شــرکت ب
خــود اقــدام بــه تشــکیل کمیته هــاي تخصصــي مختلــف نمــوده اســت کــه در ادامــه اهــم اقدامــات انجــام شــده در برخــي از ایــن 

ــود: ــه مي ش ــا ارائ کمیته ه

اتصــال اســتراتژي ها، سیاســت ها و انتظــارات هلدینــگ  ½
در برنامــه و بودجــه ســاالنه شــرکت هاي گــروه و فراهــم آوري 
ــداف  ــق اه ــتراتژي ها و تحق ــازي اس ــت جاري س ــتري جه بس

ــروه کالن گ
بــا  ½ شــرکت ها  ریالــي  بودجــه  هم راســتایي  بررســی 

پروژه هــا عملیاتــي  برنامــة  و  تولیــد  اهــداف  و  برنامه هــا 
ــه  ½ ــه و بودج ــات برنام ــب الزام ــازي و تصوی ــن، یکپارچه س تعیی

شــرکت ها

کمیتهبرنامهوبودجه

ارزیابــی و تصویــب برنامــه بازاریابــی و فــروش شــرکت های  ½
گروه
برگزاری آموزش برای مدیران و کارکنان فروش ½
ــان در  ½ ــروه در اصفه ــروش گ ــش ف ــن همای ــزاری اولی برگ

ــاه ــهریور م ش

کمیتهبازاریابیوفروش

ــاری  ½ ــور اعتب ــت ام ــدد در مدیری ــات متع ــزاری جلس برگ
بانــک مســکن و طــرح مســائل و مشــکالت موجــود در زمینــة 

ــه ــرکت های تابع ــهیالت ش ــذ تس اخ
پیگیــری اخــذ موافقــت بانــک مســکن در خصــوص اعطــاء  ½

بــرای متقاضیــان خریــد واحدهــای  انفــرادی  تســهیالت 
شــرکت های تابعــه گــروه ســرمایه گذاری مســکن کــه در 
ــی آن در  ــتورالعمل اجرای ــل دس ــل تکمی ــر مراح ــال حاض ح

ــد ــدام می باش ــت اق ــک در دس ــه بان ــرح و برنام ــد ط واح

کمیتهتامینمنابعمالی

ــه  ــکن از جمل ــازار مس ــادی در ب ــای بنی ــی از فاکتوره ــر برخ تغیی
ــکن  ــرمایه گذاری مس ــروه س ــرکت گ ــا، ش ــه و تقاض ــادل عرض تع
بــه تغییــر در نحــوه تعریــف و ســرمایه گذاری در  را متمایــل 
ســرمایه گذاری  طرح هــای  تعریــف  نمــود.  جدیــد  پروژه هــای 
جدیــد آغــاز فرآینــد و حلقــه مهمــی در زنجیــره ارزش شــرکت های 

ســاختمانی محســوب می گــردد.
ــن راســتا دقــت نظــر در بررســی پروژه هــا و در نظــر گرفتــن  در ای
ســرمایه گذاری  یــک  در  موفقیــت  الزمــه  آن  جوانــب  تمامــی 
ــی 1395  ــن موضــوع در ســال مال ــه ای ــا امعــان نظــر ب می باشــد. ب
کمیتــه ســرمایه گذاری متشــکل از رئیــس هیــات مدیــره هلدینــگ، 
مدیــر عامــل و معاونیــن هلدینــگ، مدیــران حقوقی و ســرمایه گذاری 
هلدینــگ و برخــی دیگــر از متخصصیــن صنعــت ســاختمان تشــکیل 
ــن  ــه در ای ــرکت های تابع ــرمایه گذاری ش ــای س ــا طرح ه ــد ت گردی

کمیتهسرمایهگذاری

بکارگیــري ســازوکارها و الزامــات مــورد نیــاز جهــت تحقــق  ½
ــرل برنامه هــاي  ــف و کنت ــر تعری بودجــه ســاالنه شــرکت ها نظی
اقــدام کلیــدي (Action Plans)، تعریــف و پایــش ریســک هاي 
 (Cash Flow) ــدي ــان نق ــرل جری ــزي و کنت ــه، برنامه ری برنام

فصلــي و ... 
تحلیــل نتایــج ارزیابــي عملکــرد ادواري شــرکت ها، بازبینــي  ½

ــا و بودجــه شــرکت ها ــل برنامه ه ــاز تعدی و در صــورت نی

پیشنهاد بازنگری ساختار سازمانی و شرح وظایف فروش شرکت ها ½
برگزاری و نظارت بر اجرای اولین کمپین تبلیغاتی گروه ½
تدوین و تصویب Brand Book گروه ½
ارزیابی نتایج عملکرد شرکت ها در حوزه فروش ½
آسیب شناسی فروش گروه ½

پیگیــری اخــذ موافقــت بانــک در خصــوص اعطــاء تســهیالت  ½
ــدم تســهیالت  ــد اوراق حــق تق ــا خری ــول و ی ــدون رســوب پ ب
بانــک مســکن جهــت متقاضیــان خریــد پروژه هــای شــرکت های 

ــه گــروه ســرمایه گذاری مســکن تابع
ــردش و  ½ ــرمایه در گ ــهیالت س ــت تس ــت دریاف ــذ موافق اخ

ــه ــرکت هاي تابع ــراي ش ــن ب ــد دی خری
ــه  ½ ــکن ب ــک مس ــزد بان ــه ن ــرکت های تابع ــهام ش ــق س توثی

ــردش ــرمایه در گ ــهیالت س ــذ تس ــور اخ منظ

کمیتــه مطــرح و پــس از بررســی و در صــورت موافقــت اجرایــی گردد.
ــی،  ــازار، فن ــد ب ــرمایه گذاری از 4 بع ــای س ــه طرح ه ــن کمیت در ای
ــت  ــن جه ــرد. همچنی ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــی م ــی و حقوق مال
تســهیل و شفاف ســازی در تهیــه و وحــدت رویــه در بررســی و 
ارزیابــی طرح هــای ســرمایه گذاری، شــیوه نامه ای تدویــن گردیــد.

در ایــن شــیوه نامه معیارهــای مــورد نیــاز هلدینــگ جهــت ســنجش 
ــاز در آن  ــورد نی ــای م ــرمایه گذاری و حداقل ه ــرح س ــی ط و ارزیاب

ارائــه گردیــد. 
ــن  ــده در ای ــرح ش ــای مط ــان طرح ه ــی 1395 از می ــال مال در س
کمیتــه، 11 طــرح ســرمایه گذاری مصــوب گردیــد کــه از میــان آنهــا 
9 طــرح بــا متــراژ 188,379 مترمربــع، مراحــل اجرایــی و اخــذ پروانــه 

ــد. ــپری می نماین را س

توسعهسیستمهایمدیریتیکپارچه

جلســات  دوازدهمیــن  و  یازدهمیــن  گذشــته،  ســنوات  طبــق 
»هم اندیشــي مدیــران گــروه« بــه میزبانــي شــرکت هاي  گــروه 
مســکن  ســرمایه گذاری  و  (هلدینــگ)  مســکن  ســرمایه گذاري 

شمالشــرق برگــزار شــد.
ــد،  ــورد تأکی ــر م ــوارد زی ــم از م ــي اع ــات، موضوعات ــن جلس در ای

ــت: ــرار گرف ــي ق ــث و بررس بح
بــرای  ½ گــروه  برنامه هــاي  و  اســتراتژي ها  اهــداف،  تبییــن 

شــرکت های تابعــه
روش هاي هم افزایي میان شرکت هاي تابعه گروه ½
روش هــاي هم افزایــي میــان گــروه، بانــک مســکن و گــروه مالــی  ½

بانــک مســکن
فرصت هاي پیش روي گروه در قبال بانک توسعه اي مسکن  ½
ــی شــرکت ها و  ½ ــه راه حــل در خصــوص روش هــای تأمیــن مال ارائ

پروژه هــا
ارتقاي نام و نشان تجاري گروه  ½

هماندیشیمدیرانگروه

½ BIM :معرفي مدل سازي اطالعات ساختمان
تحلیــل اقتصــاد مســکن و نگاهــي بــه ســناریوهاي آینــده بــازار  ½

ــش رو ــاي پی ــکن و فرصت ه مس
بازنگري فرایند ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری  ½
بازطراحي ساختار منابع  انسانی در شرکت های پروژه محور ½
جلســه بــا مدیــران عامــل شــرکت ها پیرامــون بررســي و  ½

شــرکت ها 12ماهــه  عملکــرد  مقایســه 
ارزیابي عملکرد و رتبه بندي شرکت هاي گروه و نتایج آن ½
مفاهیم و کارکردهاي مدیریت استراتژیک ½

ــروه و  ــران گ ــا حضــور مدی ــات ب ــن موضوع ــر اســت ای ــه ذک الزم ب
ــري  ــه پیگی ــارج از مجموع ــران خ ــاتید و صاحب نظ ــن اس همچنی
ــه  ــن حــوزه ب ــه در ای ــات شــرکت هاي تابع ــش و تجربی شــده و دان

اشــتراک گذاشــته شــد.

شــرکت از ســال 1381 اقــدام بــه اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیــت، 
بــا هــدف ارائــه محصــوالت بــا کیفیتــي فراتــر از اســتانداردهاي ملي به 
مشــتریان، بــر مبنــاي اســتاندارد ISO 9001 نموده و در ســال 1390 
ــه ISO 9001:2008 شــده اســت. در  ــت گواهینام ــه دریاف ــق ب موف
ایــن راســتا کلیــه مســتندات مــورد نیــاز در روال اجــراي فعالیت هــاي 
ــا و  ــتورالعمل ها، آیین نامه ه ــا، دس ــرح فراینده ــب ش ــرکت در قال ش
ــناد راهنمــا و همچنیــن پرسشــنامه ها و فرم هــا تدویــن و بــر  اس
ــد.  ــرل مي باش ــت کنت ــتاندارد ISO 9001  تح ــات اس ــاس الزام اس
الزم  بازنگري هــاي  و  برنامه ریــزي   1395 و   1394 ســال هاي  در 
جهــت ارتقــاي ایــن سیســتم بــه ISO 9001:2015 در حــال انجــام 
ــي  ــري خط مش ــه بازنگ ــوان ب ــات مي ت ــن اقدام ــه ای ــت؛ از جمل اس

ــاي  ــایي فرصت ه ــي، شناس ــزي داخل ــام ممی ــرکت، انج ــت ش کیفی
ــه  ــود در کلی ــاي بهب ــي/ پروژه ه ــات اصالح ــف اقدام ــود و تعری بهب
ــتانداردهاي  ــن، اس ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــاره نم ــه اش ــرکت هاي تابع ش
ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 در شــرکت هاي 

ســاختماني تابعــه بــه ترتیــب در حــال پیاده ســازي اســت.
برنامــه  آتــي شــرکت در ایــن حــوزه بازنگــری در فراینــد برنامه ریزی، 
ــا  ــت کیفیــت در مجموعــه گــروه ب اجــرا و کنتــرل سیســتم مدیری
ــک  ــف، تفکی ــتم های مختل ــتانداردها و سیس ــی اس ــدف یکپارچگ ه
نقــش شــرکت مــادر و شــرکت های تابعــه، برنامه ریــزي بــراي 
ــش  ــه و افزای ــي در ســطح شــرکت هاي تابع ــزان داخل ــرورش ممی پ

ــد.  ــروه می باش ــه گ ــن سیســتم در مجموع اثربخشــی ای
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واحــد تحقیــق و توســعه بــا هــدف افزایــش کیفیــت و کاهــش هزینــه 
و زمــان محصــوالت تولیــدی گــروه و ایجــاد مزیــت رقابتــی در بــازار 
ــالت  ــل معض ــت ح ــی جه ــای عملیات ــه راهکاره ــو و ارائ ــک س از ی

ــد.  ــی گــروه از ســوی دیگــر فعالیــت می نمای فنــی و اجرای
در ایــن راســتا بــه صــورت خالصــه بــه قســمتی از دســتاوردهای ایــن 

حــوزه اشــاره می شــود: 
تجدیدپذیــر  انرژی هــای  از  اســتفاده  جهانــی  رویکــرد  امــروزه 
جایگزینــی  و  محیطــی  و  اقلیمــی  پتانســیل های  بکارگیــری  و 
ســوخت های فســیلی رواج گســترده ای یافتــه اســت و در رأس 
ــژه  ــرار گرفتــه اســت. به وی مســئولیت های اجتماعــی هــر ســازمان ق
در صنعــت ســاختمان کــه بخــش زیــادی از مصــرف انرژی کل کشــور 
ــه راهکارهــای طــرح و اجــرا در  ــر دارد. آســیب شناســی، ارائ را در ب
زمینــه کاهــش مصــرف انــرژی و طرح ریــزی بکارگیــری انرژی هــای 

ــد: ــعه می باش ــق و توس ــت تحقی ــات مدیری ــن از اقدام جایگزی
طراحــی و پیاده ســازی هوشــمند ســازی موتورخانه هــا (ازجملــه  ½

ــر مرکزی) ســاختمان دفت
ــاوری  ½ ــرکت های دارای فن ــا ش ــی ب ــات هم اندیش ــزاری جلس برگ

در زمینــه انرژی هــای نویــن، تأمیــن تجهیــزات حرارتــی و برودتــی، 
ــن و ... ــوژی نوی ــا تکنول ــه های ب ــدی ، شیش عایق بن

خورشــیدی،  ½ انــرژی  تأمیــن  نویــن  سیســتم های  ارزیابــی 
سیســتم های تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت و امکان ســنجی 

شــرکت  پروژه هــای  در  آن  بکارگیــری 
ــا  ½ ــط ب ــی مرتب ــه جهان ــتانداردهای نمون ــناخت اس ــق و ش تحقی

(LEED) ــت ــط زیس ــرژی و محی ان
ــت فــدرال آلمــان) در زمینــه توســعه  ½ ــا GTAI (دول تبادل نظــر ب

ســاخت و ســاز پایــدار و روش هــای قابــل اســتفاده در ایــران

گام دیگــر مدیریــت تحقیــق و توســعه در راســتای پیاده ســازی 
و  ضوابــط  طراحــی  و  تدویــن  بهینه ســازی،  طرح هــای 
ــری  ــت و بکارگی ــاء کیفی ــوع ارتق ــا موض ــط ب ــتوالعمل های مرتب دس

می باشــد: شــرکت  پروژه هــای  در  نویــن  فناوری هــای 
همــکاری در تدویــن اســتانداردهای داخلــی و دســتورالعمل های  ½

مربــوط بــه فناوری هــای ســاخت (بازنگــری طــرح طبقه بنــدی 
ــر و .... ) ــر بارب ــای غی ــط دیواره ــرکت، ضواب ــای ش پروژه ه

بازنگری دستورالعمل ارزیابی و انتخاب تکنولوژی ½
ــر  ½ ــردی ب ــه و راهب ــارت عالی ــه نظ ــنهاد نظام نام ــن و پیش تدوی

ــا  ــی پروژه ه ــدی کیف ــروه و رتبه بن ــای گ ــرای پروژه ه ــی و اج طراح
ــه ــرکت های تابع ــع آن ش ــه تب و ب

ــی فنــی-  ½ ــزاری و چــک لیســت های ارزیاب ــرم اف ــن مــدل ن تدوی
اجرایــی
تدویــن پیش نویــس منشــور و نظام نامــه کمیتــه فنــاوری و  ½

ــدار ــعه پای ــرد توس ــا رویک ــاخت ب س

ــه در  ــن ک ــای نوی ــی فناوری ه ــردی و ارزیاب ــات کارب ــی تحقیق برخ
ــد:  ــر می باش ــرح زی ــت بش ــه اس ــورت گرفت ــر ص ــال اخی س

ــوالر  ½ ــای س ــتم نم ــادی سیس ــی - اقتص ــی فن ــی و ارزیاب معرف
جهــت اســتفاده ترکیبــی از سیســتم های ســوالر و نمــای شیشــه ای 

ــاری- اداری  ــای تج ــرای پروژه ه ب
ــوری و  ½ ــر ن ــر بســتر فیب ــوژی GPOL ب ــی تکنول ــی و ارزیاب معرف

امکان ســنجی بکارگیــری آن در پروژه هــای شــرکت در راســتای 
ظرفیــت  و  قابلیــت  ارتقــاء  و  کابل کشــی  هزینه هــای  کاهــش 

سیســتم های جریــان ضعیــف 
معرفــی و ارزیابــی سیســتم میراگــر جهــت کاهــش وزن و  ½

افزایــش انعطــاف پذیــری ســاختمان در برابــر زلزلــه و امکان ســنجی 
بکارگیــری آن در یکــی از پروژه هــای شــرکت شمالشــرق

ــرد  ½ ــا رویک ــر ب ــر بارب ــای غی ــواع دیواره ــناخت ان ــی و ش ارزیاب
کاهــش بــار مــرده ســاختمان و اســتفاده از روش هــای نویــن پیــش 

ســاختگی و کاهــش نازک کاری هــا
شــناخت مــدل ســنجش نظــر بهره بــرداران بــه روش QFD و 
ــی بکارگیــری آن در پروژه هــای گــروه ســرمایه گذاری مســکن  ارزیاب
از دیگــر اقدامــات ایــن مدیریــت جهــت گســترش مشــتری مداری و 
تبدیــل خواســته های مشــتریان بــه الزامــات فنــی- مهندســی بــوده 
ــد در ایجــاد مهندســی همزمــان، کاهــش  ــن مــدل می توان اســت. ای
ــاال  ــت مشــتریان، ب ــاء رضای ــر در طراحــی، ارتق ــات تغیی ــداد دفع تع
بــردن اعتبــار محصــول نــزد مشــتریان آتــی و فــروش بیشــتر، نقــش 

مؤثــری داشــته باشــد.

تحقیقوتوسعه

سرمایهگذاری

ارزیابــی  و  بررســی  وظیفــه  شــرکت  ســرمایه گذاری  مدیریــت 
و  تابعــه  شــرکت های  ســرمایه گذاری  طرح هــای  و  پروژه هــا 
ــوی  ــت پرتف ــرمایه گذاری، مدیری ــه س ــات کمیت ــا در جلس ــه آنه ارائ
بــازار  از مجــرای  تابعــه  مالــی شــرکت های  تامیــن  دارایی هــا، 
ــداوم  ــده دارد. در ت ــر عه ــه را ب ــات مربوط ــه گزارش ــرمایه و ارائ س
فعالیــت ســال گذشــته، در ســال مالــی 1395 نیــز تامیــن مالــی از 
طریــق بــازار ســرمایه در دســتور کار ایــن واحــد قــرار گرفــت. پــس از 
تامیــن مالــی پــروژه نرگــس رشــدیه تبریــز از طریــق صنــدوق زمیــن 
و ســاختمان، در ســال جــاری نیــز تامیــن مالــی دو پــروژه مســکونی 
ــن و  ــدوق زمی ــق صن ــز از طری ــهر ری نی ــن ش ــارون اراک و نگی ن
ســاختمان صــورت پذیرفــت تــا بــا در نظــر گرفتــن ایــن دو صنــدوق، 
تعــداد 535 واحــد مســکونی در گــروه از طریــق صندوق هــای زمیــن 

ــردد. ــی گ ــن مال و ســاختمان تامی

یکــی دیگــر از اهــداف ایــن واحــد در راســتای اســتراتژی های کالن 
شــرکت، پذیــرش و عرضــه ســهام شــرکت های تابعــه در بازار ســرمایه 
ــرش در  ــای پذی ــدی از مزای ــار بهره من ــم در کن ــن مه ــد. ای می باش
بــازار ســرمایه بــرای شــرکت های تابعــه، شــفافیت اطالعاتــی و بــروز 
نمــودن ارزش دارایی هــای شــرکت  را بــه همــراه خواهــد داشــت. در 
ــا پایــان ســال مالــی 1394، عرضــه ســهام 5 شــرکت  ایــن راســتا ت
ــی 1395  ــال مال ــت. در س ــورت پذیرف ــرمایه ص ــازار س ــه در ب تابع
ــه 10 درصــد از ســهام شــرکت ســرمایه گذاری مســکن  عرضــه اولی

الونــد در بــازار اول فرابــورس ایــران انجــام شــد. 
ــی  ــت ســرمایه گذاری شــرکت در ســال مال اهــم فعالیت هــای مدیری

1395 بــه شــرح ذیــل بــوده اســت:
ــد در  ½ ــکن الون ــرمایه گذاری مس ــرکت س ــهام ش ــه س ــه اولی عرض

ــران ــورس ای فراب

اطالعاتمربوطبهمعامالتبااشخاصوابسته

ــون تجــارت مصــوب  ــه قان ــاده 235 اصالحی ــی موضــوع م ــدرج در یادداشــت شــماره 36 صورت هــای مال ــی من ــای احتمال بدهی  ه
ــر می  باشــد: ــه شــرح زی ــخ ترازنامــه ب ســال 1347 در تاری

1395/09/30نوع سند تضمینیشرح
(میلیون ریال)

359,125تضمین چک های ارائه شده جهت تسهیالت دریافتی آن شرکتشرکت سرمایه گذاری مسکن شمال

184,823تضمین چک های ارائه شده جهت تسهیالت دریافتی آن شرکتشرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

130,000تضمین چک های ارائه شده جهت تسهیالت دریافتی آن شرکتشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق (بانک سامان)

19,000تضمین چک های ارائه شده جهت تسهیالت دریافتی آن شرکتشرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (بهشت پویا)

8,514تضمین چک های ارائه شده جهت تسهیالت دریافتی آن شرکتشرکت اتحاد عمران پارس

تضمین سفته های ارائه شده جهت قرارداد شرکت سرمایه گذاری وزارت راه- قرارداد 3293/17 آزادراه پردیس
3,990مسکن پردیس

705,452جمع کل 

اطالعاتتعهداتمالیآتیشرکت

تمامی معامالت با اشخاص وابسته با رعایت ماده 129 اصالحیه قانون تجارت صورت پذیرفته است.

فعالیتهایمربوطبهخدماتپسازفروش

ارائه گزارشات تحلیلی بازار سرمایه ½
ــکن  ½ ــاختمان مس ــن و س ــرمایه گذاری زمی ــدوق س ــیس صن تأس

ــارون ن
تاســیس صنــدوق ســرمایه گذاری زمیــن و ســاختمان نگیــن     ½

ــهر  ری ش
ــای  ½ ــی ارزش روز دارائی ه ــات فصل ــه گزارش ــانی و ارائ ــروز  رس ب

ــه ــرکت های تابع ــروه و ش گ
برنامه ریزی افزایش سرمایه شرکت های تابعه و گروه ½

ــتریان  ــاز مش ــخگوی نی ــواره پاس ــه هم ــرکت های تابع ــه ش مجموع
ــه  ــروش ب ــس از ف ــات پ ــتای خدم ــر را در راس ــات زی ــوده و خدم ب

مشــتریان ارائــه می نمایــد:
تضمیــن رفــع معایــب و هرگونــه نقص و اشــکال در ســاختمان های  ½

شــرکت بــه مــدت حداقل 6 مــاه پــس از تاریــخ تحویل
عقــد قــرارداد بــا شــرکت های توانمنــد در رابطــه بــا ارائــه خدمــات  ½

پــس از فــروش مناســب بــه خریــداران واحدهــای احداثی شــرکت

مدیــره  ½ هیــأت  و  خریــداران  بــه  الزم  آموزش هــای  ارائــه 
واحــد تحویــل  مقطــع  در  مجتمع هــا 

ارائــه مــدارک و مســتندات مربــوط بــه مشــخصات فنــی  ½
شــده نصــب  تجهیــزات  ضمانت نامه هــای  و  ســاختمان 

ارائه خدمات مرتبط با اداره و نگهداری مجتمع ها ½
ارائــه خدمــات مشــاوره حقوقــی در زمینــه نقــل و انتقــال اســناد  ½

مالکیــت، تغییــرات و ...
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نظامراهبریشرکت
اعضای حقوقی ردیف

هیأت مدیره

نام و
نام 

خانوادگی
نماینده 
شخص 
حقوقی

تاریخ زمینه  های سوابق کاریتحصیالتسمت
عضویت

میزان 
مالکیت 
در سهام 
شرکت

عضویت 
همزمان در 
هیأت مدیره 
سایرشرکت ها

عضویت قبلی 
در هیأت مدیره 
سایر شرکت ها 

در 5 سال 
اخیر

1
شرکت عمرانی 

مسکن گستر
احمد 

فرشچیان

رئیس هیأت 
مدیره 

(غیر موظف)
کارشناس ارشد 

حسابداری

ناظرمقیم مهندسین مشاور پارتیا- رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل هلدینگ شرکت خانه-معاون شرکت های 

ساختمانی و عمرانی بنیاد مستضعفان- معاون 
عمران و ساختمان بنیاد- رئیس هیأت مدیره و 

مدیرعامل بانک مسکن- رئیس هیأت مدیره شرکت 
سرمایه گذاری مسکن- مدیرعامل شرکت بین المللی 
خانه سازی ایرانیان - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 

نوسازی سپهر

1394/05/25--

مدیرعامل و عضو 
هیأت مدیره 

شرکت خانه سازی 
ایرانیان-مدیرعامل 
و عضو هیأت مدیره 

شرکت نوسازی 
سپهر پی چین

2

شرکت سرمایه 
گذاری 

گروه توسعه ملی
پرویز  
کاظمی

نایب رئیس هیأت 
مدیره

(غیرموظف)

کارشناس 
حسابداری
کارشناس 

ارشد مدیریت 
صنعتی

معاون مالی صنایع زندانیان کل کشور-قائم مقام 
مدیرعامل در شرکت آذرآب -مدیرعامل شرکت سایپا 

آذین-مدیرعامل شرکت فنر سازی زر-وزیر رفاه و 
تامین اجتماعی 

1393/01/31--

 شرکت 
گسترش سرمایه 

گذاری ایران 
خودرو- شرکت 
سرمایه گذاری 
توسعه، معادن 
و فلزات- بانک 
سرمایه- شرکت 
چادرملو- شرکت 
سرمایه گذاری 

گل گهر

3
شرکت سرمایه 

گذاری
 خوارزمی

محمدهاشم
  رکن تهران

عضو هیأت مدیره
(غیرموظف)

کارشناس 
اقتصاد

معاون مالی و اداری سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران-معاون اداری و نیروی انسانی شرکت ملی 

فوالد-رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی مسکن 
و نواحی صنعتی - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شرکت ایران خودرو عشق آباد-عضو هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت  توسعه ساختمان پارسیان، عضو 

هیات مدیره شرکت توسعه اقتصادی نیک آثار- رئیس 
هیأت مدیره شرکت توسعه ابنیه حافظ و رئیس هیات 

مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان

1393/01/31-

رئیس هیأت 
مدیره

شرکت توسعه 
ابنیه

حافظ و موسسه 
صندوق ذخیره 

فرهنگیان

توسعه اقتصادی 
نیک آثار

بانک مسکن4
محمدحسین
 جوادیان 

فرزانه

عضو هیأت مدیره
(غیرموظف)

کارشناس 
اقتصاد

معاون مدیریت شعب استان زنجان- مدیر شعب 
استان قزوین- مدیر شعب استان البرز- مدیر شعب 

استان آذربایجان شرقی- ریاست اداره کل امور شعب 
استانها بانک مسکن- سرپرست مدیریت امور استانها 
و بازاریابی بانک مسکن- مدیر امور استانها و بازاریابی 

بانک مسکن

1395/08/04---

گروه مالی بانک 5
مسکن

محمدرضا 
امینی

مدیرعامل 
و عضو هیأت 

مدیره

کارشناس 
ارشد مدیریت 

بازرگانی

مدیر طرح و برنامه مرکز تحقیقات جهاد وزارت 
جهاد کشاورزی - مشاور شرکت قند اصفهان - مدیر 

سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری سامان 
گستر- معاون اقتصادی و برنامه ریزی موسسه خیریه 
همدانیان - مدیرمالی شرکت روغن نباتی پارس- 
معاون مالی و بازرگانی قند نقش جهان- معاون 

سرمایه گذاری بیمه ملت - عضو هیأت مدیره شرکت 
کارگزاری بهمن - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 
شرکت خدمات پشتیبانی اقتصاد نوین - مشاور 
سرمایه گذاری بیمه ملت - رئیس هیأت مدیره 

کارگزاری بهمن - عضو هیات مدیره شرکت سیمان 
اصفهان - عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری 

نور همدانیان - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت 
گروه سرمایه گذاری مسکن

1395/02/20-

رئیس هیأت 
مدیره شرکت 
سرمایه گذاری 
مسکن تهران 

و  البرز

شرکت کارگزاری 
بهمن- شرکت 

خدمات پشتیبانی 
اقتصاد نوین- گروه 

سرمایه گذاری 
مسکن 

مشخصاتوسوابقاعضاءهیأتمدیرهومدیرعامل
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در طی سال مالی، هیأت مدیره 20 جلسه (113 نفر جلسه) تشکیل داده است.

فراینــد تصمیم  گیــری در مــورد حقــوق مــــدیران ارشــــد ســازمان بــه ایــن گونــه اســت کــه بــا توجــه بــه طــرح طبقــــه بندی 
ــردد. ــور می  گ ــبه و منظ ــاوت آن محاس ــم مابه التف ــق تفاه ــاز از طری ــن و در صــورت نی ــان تعیی ــای ایش ــوق و مزای ــاغل، حق مش

سابقه اجراییرشته تحصیلیتحصیالتسـمت سازمانینام و نام خانوادگی
 در شرکت

تعداد مالکیت در 
سهام شرکت

-95/02/20مدیریت بازرگانیفوق لیسانسمدیر عاملمحمدرضا امینی
-93/03/11حسابداریدکترامعاون مالی و منابع انسانیمحمدمهدی نادری نورعینی

-95/06/01مهندسی عمرانفوق لیسانسمعاون توسعه فناوری و ساختسید مسعود مروج جهرمی
-95/07/03مدیریت بازرگانیفوق لیسانسمعاون برنامه ریزی و امور شرکت هامسلم صالحی

74/07/152.494حسابداریلیسانسمدیر مالی و بودجهسیروس آیدین
78/07/2429.027شیمیلیسانسمدیر فناوری اطالعاتفریبرز ابراهیمی

85/08/012.494عمران روستاییفوق دیپلممدیر مجامع و امور شرکت هامیر احمد مصطفایی میالنی
-89/05/01مهندسی صنایعدکترامدیر طرح و برنامهمحمد رحیمی مقدم

-93/03/11مدیریت بازرگانیفوق لیسانسمدیر روابط عمومیمسعود سعادتمند
-93/04/14مدیریت مالیفوق لیسانسمدیر سرمایه گذاریحنظله فندرسکی

-93/10/13مهندسی عمرانفوق لیسانسمدیر تحقیق و توسعهرضا خدادادیان
-95/06/01حقوقلیسانسمدیر حقوقی و امور امالکحبیب شریفی نویسی

-95/06/06مهندسی صنایعفوق لیسانسمدیر نظارت فنی و اجراییمصطفی فالحی
95/11/01مهندسی صنایعلیسانسمدیر منابع انسانیامیرحسین هوشنگی

الف( نام حسابرس: سازمان حسابرسی
ب( فرآیند انتخاب حسابرس: توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

ج( حق الزحمه و هزینه حسابرسی: مبلغ 1.397.430.000 ریال و براساس قرارداد فی مابین

جلساتهیأتمدیره

مشخصاتمدیرعاملومدیراناجراییشرکت

اطالعاتمربوطبهحسابرسمستقلوبازرسقانونی

ــاي  ــا ســایر حوزه ه ــي ب ــه آنکــه همــواره صنعــت ســاختمان همبســتگي باالی ــا توجــه ب ــر تشــریح شــد، ب ــه پیش ت همــان گونه  ک
اقتصــاد خــرد و کالن کشــور دارد، نوســان و تغییــرات در ســایر حوزه هــاي اقتصــاد، بــر روي شــرایط بــازار در ایــن صنعــت تأثیرگــذار 

بــوده و لــذا میــزان فــروش و ســودآوري شــرکت هاي فعــال در ایــن صنعــت را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد. 
در ادامــه اقدامــات ســال هاي گذشــته در زمینــه مدیریــت ریســک و نظــام مدیریــت ریســک جامــع، مدیریــت ریســک در 9 دســته 

بــه شــرح زیــر مــورد پیگیــری قــرار گرفــت:

و همچنین مدیریت ریسک های شرکت در قالب گام هاي زیر در حال پیگیری است:
1- شناسایي ریسک، 2- تجزیه و تحلیل ریسک و 3- تعیین استراتژي واکنش به ریسک.

ریسک مالی
ریسک منابع مالی
ریسک نقدینگی

ریسک حسابداری

ریسک عملیاتی
ریسک فرآیندی

ریسک سرمایه های انسانی
ریسک فناوری

ریسک بازار

ریسک اقتصادی ریسک برندریسک سیاسی

ریسک قانونی ریسک فرهنگی  و  اجتماعیریسک استراتژی

گزارشتجزیهوتحلیلریسکشرکت

فعالیتهایتوسعهمنابعانسانی

شــرکت گــروه ســرمایه گذاری مســکن بــه منظــور اســتفاده حداکثــری 
از قابلیــت کارکنــان، افزایــش مانــدگاری، حفــظ انگیــزه و کمــک بــه 
شــکوفایی توانمنــدی ایشــان و در راســتای ارزش هــای ســازمانی 
مبنــی بــر حفــظ تعلــق ســازمانی و توســعه ابتــکار و نــوآوری رویکــرد 
آمــوزش و توســعه منابــع انســانی و بــه تبــع آن ارتقــاء شــغلی پرســنل 
ــتا  ــن راس ــت. در همی ــرارداده اس ــرداری ق ــورد بهره ب ــی و م را طراح
ــکن در  ــرمایه گذاری مس ــروه س ــرکت گ ــانی ش ــع انس ــت مناب مدیری
ســال مالــی 1395 نســبت بــه برگــزاری 3,032 نفــر ســاعت آمــوزش 

بــرای پرســنل رده هــای مختلــف شــرکت اقــدام نمــوده اســت. 
مدیــران ارشــد شــرکت گــروه ســرمایه گذاری مســکن بــر ایــن باورنــد 
ــدون  ــا اهــداف شــرکت، ب ــان همســو ب کــه توســعه مشــارکت کارکن
ــع انســانی میســر  ــه مناب ــد ب ــا و توجــه هدفمن ــزه در آنه ایجــاد انگی
ــان  ــت کارکن ــران خدم ــرد جب ــتا رویک ــن راس ــد. در ای ــد ش نخواه
ــه مــرور  ــا سیاســت های گــروه طراحــی و اجــراء شــده و ب منطبــق ب

ــه اســت. ــرار گرفت ــان مــورد بازنگــری ق زم
 شــرکت گــروه ســرمایه گــذاری مســکن بــه منظــور شناســایی میــزان 
رضایــت کارکنــان اقــدام بــه تعریــف رویکــرد نظــر ســنجی از کارکنــان 

ــت.  نموده اس
ــره وری و  ــش به ــتای افزای ــرد در راس ــی عملک ــام ارزیاب ــرد نظ رویک
نگهداشــت پرســنل شایســته تعریــف، طراحــی و اجــراء شــده اســت. 
ــی  ــدون و اجرای ــرد م ــی عملک ــد ارزیاب ــب فراین ــرد در قال ــن رویک ای

ــده اســت.     گردی
رعایــت اصــول اخالقــی همــواره بــرای ایجــاد محیطــی ســالم و آمــاده 
جهــت فعالیــت مولــد کارکنــان و افزایــش کیفیــت کار ایشــان، مــورد 
ــه منظــور حصــول اطمینــان از رعایــت اصــول  ــوده اســت. ب توجــه ب
ــی،  ــائل انضباط ــت مس ــازمانی و رعای ــطوح س ــی س ــی در تمام اخالق
ــد  ــه صــورت نظام من ــاط کار ب ــه انضب ــن آیین نام ــا تدوی ــم ب ــن مه ای

در شــرکت توســعه یافتــه اســت.
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ساعات تاریخ  برگزارینام دورهردیف
 آموزشی

تعداد
آموزش

گیرندگان

نفر
ساعت

آموزشی

1516116-94/10/14مهندسی ارزش و مدیریت هزینه1
94/11/08818کارگاه ساخت و ساز سبز2
3ISO 2015 211654864-94/11/20دوره آموزشی
94/11/24452208سمینار اقتصاد مسکن4
2516232-94/11/24یازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه5
0616116-94/12/05دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران6
95/06/021212144مالیات بر ارزش افزوده7
8IFRS 95/06/093230960دوره آموزشی
95/06/10825200مقررات بیمه9
95/06/2341976مقررات بازار سرمایه10
95/06/17429116مبارزه با پولشویی11

95/08/08726182نسخه جدید پورتال12

95/08/1114342اجرای قوانین انرژی در ساختمان13
95/08/12914126مشارکت در ساخت14
95/08/13818چهارمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه15
95/09/16818چهارمین کنفرانس مدیریت استراتژیک16
95/09/16414نظارت و حسابداری17
95/09/1718118کارگاه آموزشی حقوق اراضی و امالک18
95/10/02414مهارت های تنظیم قرارداد19

3,032جمع

دوره های آموزشی برگزار شده توسط واحد آموزش شرکت در سال 95 به شرح ذیل بوده است:

ردیف
                          سطح تحصیالت                                  

حوزه فعالیت
فوق لیسانس و 

باالتر
جمع کلدیپلم و پایین ترفوق دیپلملیسانس

10113حوزه مدیر عامل1

562720معاونت مالی و منابع انسانی2

54009معاونت برنامه ریزی و امور شرکت ها3

72009معاونت توسعه فناوری و ساخت4

31206مدیریت فناوری اطالعات5

12104مدیریت حقوقی و امور امالک6

11103مدیریت مجامع و امور شرکت ها7

13004مدیریت روابط عمومی8

24197858جمع کل

اطالعاتمربوطبهترکیبنیرویانسانیشرکتازلحاظسطحتحصیالتوحوزهفعالیت

تصمیم گیری در خصوص پوشش بیمه ای پروژه های در جریان و تکمیل شده شرکت های فرعی به هیات مدیره شرکت های  ½
مذکور تفویض گردید.

در خصوص پرداخت سود سهام، تالش شده است تا با تعامل با سهامداران، نسبت به پرداخت اقدام گردد. ½
افشای اطالعات شرکت های تابعه در سامانه کدال مطابق با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  ½

صورت گرفته است.

میزان سود قابل تخصیص 1,771,684 میلیون ریال بوده که به شرح ذیل تخصیص یافته است: 
1.  سود سهام مصوب سال 1394 به 875,000  میلیون ریال

2.  انتقال به اندوخته قانونی به مبلغ 21,919 میلیون ریال

بــا عنایــت بــه تخصیــص صــورت گرفتــه، 874,765 میلیــون ریــال ســود قابــل تقســیم می باشــد کــه بــا توجــه بــه اســتراتژی های 
ــرد. بدیهــی اســت  ــل تقســیم انجــام پذی ــزان 10 درصــد ســود قاب ــه می توســعه ای شــرکت پیشــنهاد می گــردد، تقســیم ســود ب

تصمیم گیــری نهایــی در خصــوص ایــن موضــوع بــا صالحدیــد مجمــع محتــرم انجــام خواهــد شــد.

اقداماتانجامشدهدرخصوصتکالیفمجمع

پیشنهادهیأتمدیرهبرایتقسیمسود
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بــا توجــه بــه توضیحــات مطروحــه ترکیــب ســبد تولیــد شــرکت های تابعــه بــر حســب دهک هــای درآمــدی در ســال های مالــي 1396، 1397 
و 1398 بــه صــورت زیــر هدف گــذاري و بــه عنــوان ورودي برنامــه و بودجــه ســاالنه شــرکت ها قــرار داده شــد (اهــداف براســاس ســال مالــي 

شــرکت هاي تابعــه یعنــي از ابتــدای مهــر تــا پایــان شــهریور ارائــه شــده اســت):

سال مالی 1398سال مالی 1397سال مالی 1396عنوان

295،948390،000490،000 تولید ساالنه (سطح ساخته شده) - متر مربع

800،000950،000880،000 سهم باقیمانده تولید برای سال مالی آتی- متر مربع

272،000550،000420،000 برنامه تعریف پروژه های جدید- متر مربع

2،9593،9004،900 تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده

اهدافکمیشرکت

براســاس برنامــه اســتراتژیک مصــوب گــروه و نیــز تحلیــل بــازار آتــي، 
ــر و  ــال های اخی ــی س ــکن ط ــازار مس ــه در ب ــورت گرفت ــوالت ص تح
کاهــش قــدرت خریــد خانوارهــا، کمیتــه برنامــه و بودجــه بــا هــدف 
ــب  ــاز غال ــا نی بهبــود و متناسب ســازی ترکیــب پرتفــوی شــرکت ها ب
ــرای اصــالح  ــوار مصرفــی در کشــور، هــدف 3 ســاله ای را ب ــازار خان ب
رونــد مذکــور برنامه ریــزی کــرده کــه طــی آن در انتهــای ســال مالــی 
ــاال  ــه ب 1398، ســهم پروژه هــای مســکونی میان درآمــدی، متوســط ب
ــه ترتیــب  و تجــاری- اداری از ترکیــب ســبد پروژه هــای شــرکت ها ب
75، 16 و 9 درصــد خواهــد شــد کــه حاکــی از رشــد ســهم مســکن 
پروژه هــای  ســبد  تعریــف  در  میا ن درآمــدی  دهک هــای  ویــژه 

شــرکت دارد. 

ــر حســب  ــن  ترتیــب، ترکیــب ســبد تولیــد شــرکت های تابعــه ب بدی
دهک هــای درآمــدی در ســال های مالــي 1396، 1397 و 1398 
بصــورت زیــر هدف گــذاري و بعنــوان ورودي برنامــه و بودجــه ســاالنه 
شــرکت ها قــرار داده شــد. اهــداف براســاس ســال مالــي شــرکت هاي 

تابعــه یعنــي از اول مهــر تــا 31 شــهریور ارائــه شــده اســت.
و  پروژه هــاي در دســت ســاخت  تولیــد  برنامه ریــزي  همچنیــن 
ســال هاي  بــراي  جدیــد  پروژه هــاي  تعریــف  برنامه ریــزي  نیــز 
ــورد  ــروه م ــوب گ ــد مطل ــبد تولی ــه س ــتیابي ب ــور دس ــي به منظ آت
ــة  ــر، برنام ــودار زی ــداول و نم ــق ج ــت. مطاب ــرار گرف ــي ق بازطراح
ــرکت هاي  ــی ش ــد آت ــه تولی ــز برنام ــد و نی ــاي جدی ــف پروژه ه تعری

تابعــه طــی ســال های 1398-1396 عبــارت خواهنــد بــود از:

 

ژهساختمان مسکونی وی
دهک های میان درآمدی 

و بافت فرسوده
67/60%

ژه ساختمان مسکونی وی
دهک های متوسط به باال

20/80%

ساختمان تجاری، اداری
...و

11/60%

ترکیبسبدآتیتولیداتشرکت

سبدتولیدگروه
)سالمالی1396(

 

ژهساختمان مسکونی وی
دهک های میان درآمدی 

و بافت فرسوده
74/10%

ژه ساختمان مسکونی وی
دهک های متوسط به باال

13/00%

ساختمان تجاری، اداری
...و

12/90%

سبدتولیدگروه
)سالمالی1397(

 

ژهساختمان مسکونی وی
دهک های میان درآمدی 

و بافت فرسوده
72/80%

ژه ساختمان مسکونی وی
دهک های متوسط به باال

17/80%

ساختمان تجاری، اداری
...و

9/40%

سبدتولیدگروه
)سالمالی1398(
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حوزهفنیوساخت
ــن و  ½ ــوژی، اســتانداردها و قوانی ــا تکنول ــروه متناســب ب ــروژه گ ــت پ ــی و مدیری ــی و اجرای بازنگــری و اصــالح دســتورالعمل های حــوزه فن

ــه عنــوان مزیــت رقابتــی محصــوالت گــروه ــر افزایــش کیفیــت ب ــا تمرکــز ب مقــررات روز ب
ــازمانی  ½ ــروژه س ــت پ ــر مدیری ــون دفت ــی چ ــتفاده از ابزارهای ــا اس ــروه ب ــا در ســطح گ ــبد پروژه ه ــت س ــاد مدیری ــت ایج ــزی جه برنامه ری

ــا هــدف کاهــش هزینه هــا و زمــان اجــرای پروژه هــا و  ــروژه )PMO( در ســطح شــرکت ها ب ــر مدیریــت پ )EPMO( در شــرکت مــادر و دفات
ــروژه ــا اهــداف در طــول حیــات پ کنتــرل انطبــاق پروژه هــا ب

تدوین چارچوب فنی و اجرایی قراردادهای مشارکت در ساخت ½
ــروژه گــروه در  ½ ــگاه داده هــای کنتــرل پ ــاز شــامل پای طراحــی، اســتقرار و راهبــری ســامانه مدیریــت اطالعــات پروژه هــای گــروه در دو ف

)PMIS( ــا ــات پروژه ه ــت اطالع ــع مدیری ــی ســامانه جام ــاز نهای ــدت و در ف ــاه م کوت
ایجاد هم افزایی بین شرکت های گروه و شرکت مهندسین مشاور و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن در حوزه تولید ½
ــاد  ½ ــت ایج ــا جه ــت پروژه ه ــاخت و مدیری ــوزه س ــن در ح ــای نوی ــایی فناوری ه ــرد شناس ــا رویک ــعه ب ــق و توس ــوزه تحقی ــای ح فعالیت ه

ــروه ــای گ ــی در محصــوالت و حــل مشــکالت جــاری پروژه ه ــت رقابت مزی
احیا و ارتقای کیفیت فنی و اجرایی از طریق کنترل و ارزیابی از فاز طراحی تا بهره برداری ½

سیاستهایراهبردی
ــتی،  ½ ــت هاي باالدس ــا سیاس ــتر ب ــاق بیش ــدف انطب ــا ه ــروه ب ــرکت هاي گ ــاخت ش ــت س ــاي در دس ــدات و پروژه ه ــبد تولی ــالح س اص

ــاالنه ــه س ــه و بودج ــار در برنام ــورد انتظ ــج م ــروه و نتای ــتراتژي هاي گ اس
حضور در 3 پروژه بافت فرسوده جهت استفاده از حداکثر امتیازات و معافیت های ممکن ½
توســعه ســهم بــازار و ورود بــه بازارهــای جدیــد از طریــق تعریــف 3 مــگا پــروژه، اجــرای یــک پــروژه از محــل جــذب ســرمایه گذاری های  ½

ــه  ــکونی و اداری در مجموع ــای مس ــب پروژه ه ــر در قال ــازمان های معتب ــا و س ــان نهاده ــکن کارکن ــن مس ــازار تأمی ــه ب ــی و ورود ب خارج
ــه ــرکت های تابع ش

طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره با تمرکز بر تحقق برنامه هاي ساالنه ½
افزایش سهم پروژه هاي ویژه دهک های میان درآمدی و بافت فرسوده در پرتفوی پروژه ها ½
توانمندسازی اعضای هیأت مدیره با طراحی دوره های کاربردی ½
بازنگري استراتژي هاي گروه براساس تحلیل هاي بازار و محیط و پیاده سازي آن ها در قالب برنامه و بودجه ساالنه ½
ــر  ½ ــا تمرکــز ب ــا جــزء) و ب ــه اســتراتژی بهینــه اجــرای پروژه هــا (پیمــان کل ی ــا توجــه ب ــع انســانی شــرکت ها ب بازنگــری در ســاختار مناب

جــذب، نگهــداری و توســعه پرســنل شــرکت بصــورت چنــد تخصصــی

توسعهسازمانوهمافزایی
ــای  ½ ــام مأموریت ه ــت و انج ــت های دول ــتای سیاس ــکن در راس ــک مس ــه بان ــرکت های تابع ــکن و ش ــک مس ــا بان ــی ب ــش هم افزای افزای

ــک مســکن توســعه ای بان
تعیین تکلیف دارایي های راکد و پروژه هاي نیمه کاره گروه ½
ــرد  ½ ــا رویک ــروه ب ــران گ ــداوم هم اندیشــي هاي مدی ــر ت ــي نظی ــق اقدامات ــروه از طری ــره ارزش گ ــول زنجی ــي در ط ــاي ســطح هم افزای ارتق

بهبــود تعامــالت، بازنگــري در مأموریــت و مــدل تعامــالت شــرکت هاي پشــتیبان گــروه، ارتقــاي واحدهــاي بازاریابــي و فــروش شــرکت ها بــا 
ــروش و ... ــي، ف هــدف چابک ســازي و اثربخــش نمــودن عملیــات بازاریاب

½ ISO 9001:2015 بازنگري و بهبود فرایندهاي کسب و کار و بهبود استقرار سیستم
بازنگري مدل ارزیابي عملکرد و رتبه بندي شرکت ها ½
برنامه ریزی برای تعیین تکلیف اسناد مالکیت پروژه هاي تحویل شده در سنوات گذشته ½

حوزهمالیومنابعانسانی
ورود به موسسات پس انداز و تسهیالت در 6 استان کشور با همکاری بانک مسکن ½
تامین مالی 4 پروژه از طریق بازار سرمایه از طریق ابزارهایی چون صندوق زمین و ساختمان ½
تخصیص حداقل 500 میلیارد ریال تسهیالت مشارکت در ساخت به واحدهای تولیدی شرکت ½
اصالح و جاری سازی فرایند برنامه و بودجه عملیاتی در کلیه شرکت های تابعه ½
ــی و وضعیــت  ½ ــوع پروژه هــا، روش هــای تأمیــن مال ــازار، وضعیــت و ن ــا شــرایط ب ــی متناســب ب طراحــی مدل هــای نویــن فــروش و بازاریاب

ــه ــرکت های تابع ش
تقویت و توسعه مدیران میاني گروه با استفاده از راهکارهاي توسعة منابع انساني ½

گزیده اطالعات مربوط به بودجه مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/09/30 به شرح ذیل است:

سال مالی منتهی به 1396/09/30

695,583سود حاصل از سرمایه گذاری ها
520سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

15,262سود حاصل از سایر فعالیت ها
711,365جمع درآمدها

(157,350)هزینه های فروش، اداری و تشکیالتی
517خالص سایر درآمدهای عملیاتی

554,532سود عملیاتی
(16,253)هزینه های مالی

1,482خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
539,761سود قبل از مالیات

(162)مالیات
539,599سود خالص

101سود عملیاتی هر سهم - ریال
98سود قبل از مالیات هر سهم- ریال

98سود خالص هر سهم - ریال
5,500,000,000تعداد سهام

گزیدهدادههایمربوطبهبودجهمالیشرکت)پیشبینیحسابرسیشدهصورتسودوزیان(
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برخیازپروژههایشرکتهایتابعه

تجاریمرواریدپردیس

5,858 متر مربعمساحتزمین:
23,029 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 5 طبقهتعدادبلوک:
97 واحد تجاریتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

تجاری-اداریسپهرتهرانپارس

2,561 متر مربعمساحتزمین:
24,577 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 12 طبقهتعدادبلوک:
18 واحد اداری و 47 واحد تجاریتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

شهرکمسکونیکالرآباد

36,586 متر مربعمساحتزمین:
30,009 متر مربعمساحتکلزیربنا:
56 بلوکتعدادبلوک:
56 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونی،تجاریواداریترنج

4,000 متر مربعمساحتزمین:
36,482 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 16 طبقهتعدادبلوک:
84 واحد مسکونی، 58 واحد تجاری و 40 واحد اداریتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

تجاری-اداریعتیقتهران

730 متر مربعمساحتزمین:
6,536 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 13 طبقهتعدادبلوک:
21 واحد اداری و 21 واحد تجاریتعدادواحد:
فلزینوعاسکلت:

مسکونیپردیسالمپیک

9,982 متر مربعمساحتزمین:
77,706 متر مربعمساحتکلزیربنا:
2 بلوک 27 طبقهتعدادبلوک:
396 واحد مسکونیتعدادواحد:
فلزینوعاسکلت:

پروژههایدردستاجراپروژههایدردستاجرا
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مسکونیجمارانتهران

3,869 متر مربعمساحتزمین:
18,060 مترمربعمساحتکلزیربنا:
3 بلوک 10 طبقهتعدادبلوک:
60 واحد مسکونیتعدادواحد:
فلزینوعاسکلت:

مسکونی،تجاریوخدماتیستارهکیش

20 هکتارمساحتزمین:
337,698 متر مربعمساحتواحدهایمسکونی:
17,304 مترمربعمساحتواحدهایخدماتیتجاری:
325 واحد ویالیی و  1,541 واحد آپارتمانیتعدادواحد:
بتنی و فلزینوعاسکلت:

مسکونی-درمانینگینشهرری

5,269 متر مربعمساحتزمین:
34,607 مترمربعمساحتکلزیربنا:
6 بلوک 9 طبقهتعدادبلوک:
295 واحد مسکونی و 1 واحد درمانیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

شهرکمسکونیآفتابرویان

34,760 متر مربعمساحتزمین:
21,867 مترمربعمساحتکلزیربنا:
66 بلوکتعدادبلوک:
66 واحد مسکونی و 1 واحد تجاریتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونیدراکشیراز

33,264 متر مربعمساحتزمین:
97,204 متر مربعمساحتکلزیربنا:
8 بلوک 6 الی 18 طبقهتعدادبلوک:
549 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونیویالکرمان

1,657 متر مربعمساحتزمین:
10,500 متر مربعمساحتواحدهایمسکونی:
2 بلوک 10 طبقهمساحتواحدهایخدماتیتجاری:
41 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

پروژههایدردستاجرا

اداری-تجاریخواجهنظامالملک

392 متر مربعمساحتزمین:
1,963 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 5 طبقهتعدادبلوک:
12 واحد اداری و 2 واحد تجاریتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

تجاری-اداریچهارباغباال

2,357 متر مربعمساحتزمین:
16,370 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 5 طبقهتعدادبلوک:
60 واحد تجاری و 32 واحد اداریتعدادواحد:
فلزینوعاسکلت:

مسکونینیلوفرشیراز-فاز3و4

مسکونیمطهری

958 متر مربعمساحتزمین:
5,249 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 7 طبقهتعدادبلوک:
25 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

اداری-تجاریسپهروحید

547 متر مربعمساحتزمین:
3,991 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 9 طبقهتعدادبلوک:
19 واحد اداری و 2 واحد تجاریتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

9,145 متر مربعمساحتزمین:
26,950 مترمربعمساحتکلزیربنا:
6 بلوک 5 و 9 طبقهتعدادبلوک:
207 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونیبهارآزادی

1,080 متر مربعمساحتزمین:
5,286 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 8 طبقهتعدادبلوک:
13 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

پروژههایدردستاجرا
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مسکونیفرشته)صفائیه(

4,044 متر مربعمساحتزمین:
15,500 متر مربعمساحتکلزیربنا:
2 بلوک 9 طبقهتعدادبلوک:
48 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونیباران

10,498 متر مربعمساحتزمین:
23,849 مترمربعمساحتکلزیربنا:
2 بلوک 10 و 12 طبقهتعدادبلوک:
140 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونیبهارستان

31,954 متر مربعمساحتزمین:
53,460 متر مربعمساحتکلزیربنا:
13 بلوک 7 طبقهتعدادبلوک:
370 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنی نوعاسکلت:

مسکونی-تجارینگینمشهد

4,696 متر مربعمساحتزمین:
29,354 متر مربعمساحتکلزیربنا:
3 بلوک 12 طبقهتعدادبلوک:
120 واحد مسکونی  و 14 واحد تجاریتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونیرواقمشهد-فاز1

2,731 متر مربعمساحتزمین:
11,705 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 9 طبقهتعدادبلوک:
93 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونی-تجاریسعادت

1,634 متر مربعمساحتزمین:
9,261 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 7 طبقهتعدادبلوک:
40 واحد مسکونی ، 11 واحد تجاری و 2 واحد اداریتعدادواحد:

بتنینوعاسکلت:

پروژههایدردستاجرا

مسکونی-تجاریمرواریداردبیل

1,855 مترمربعمساحتزمین:
10,518 مترمربعمساحتکلزیربنا:
2 بلوک 10 و 13 طبقهتعدادبلوک:
67 واحد مسکونی و 9 واحد تجاریتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونینرگسرشدیهتبریز

3,049 متر مربعمساحتزمین:
19,058 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 17 طبقهتعدادبلوک:
96 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونیالماسخاوران

4,704 متر مربعمساحتزمین:
26,522 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 17 طبقهتعدادبلوک:
124 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونیبامچالوس-بلوک1

17,635 مترمربعمساحتزمین:
27,650 مترمربعمساحتکلزیربنا:
3 بلوک 19 طبقهتعدادبلوک:
114 واحد مسکونیتعدادواحد:
فلزینوعاسکلت:

مسکونیدرنابابلسر

10,644 مترمربعمساحتزمین:
20,650 مترمربعمساحتکلزیربنا:
6 بلوک 6 طبقهتعدادبلوک:
181 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

B و Cمسکونیگلفام-بلوک

1,218 متر مربعمساحتزمین:
4,010 متر مربعمساحتکلزیربنا:
2 بلوک 5 طبقهتعدادبلوک:
26 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

پروژههایدردستاجرا
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ساختمانپزشکانآتیه)درمانگران(

1,226 مترمربعمساحتزمین:
11,818 مترمربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 14 طبقهتعدادبلوک:
72 واحد درمانی و 2 واحد تجاریتعدادواحد:
فلزینوعاسکلت:

مسکونیالکانشهر-فاز1

2,700 متر مربعمساحتزمین:
4,528 متر مربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 6 طبقهتعدادبلوک:
40 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونیجماراک

785 مترمربعمساحتزمین:
2,700 مترمربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 7 طبقهتعدادبلوک:
18 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونیناروناراک

7,534 متر مربعمساحتزمین:
19,837 متر مربعمساحتکلزیربنا:
2 بلوک 12 طبقهتعدادبلوک:
144 واحد مسکونیتعدادواحد:
قالب تونلینوعاسکلت:

مسکونی-تجاریمدائن

924 مترمربعمساحتزمین:
4,204 مترمربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 7 طبقهتعدادبلوک:
17 واحد مسکونی و 5 واحد تجاریتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونی-تجاریفرمانیه

750 مترمربعمساحتزمین:
5,679 مترمربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 11 طبقهتعدادبلوک:
32 واحد مسکونی و 5 واحد تجاریتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

پروژههایدردستاجرا

مسکونیمنزهکرمانشاه

1,602 مترمربعمساحتزمین:
12,100 مترمربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 12 طبقهتعدادبلوک:
72 واحد مسکونی و 6 واحد تجاريتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

بعثتکرمان-فاز5

8,195 مترمربعمساحتزمین:
16,384 مترمربعمساحتکلزیربنا:
8 بلوک 6 طبقهتعدادبلوک:
120 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونیسپیدهاراک

19,656 مترمربعمساحتزمین:
58,670 مترمربعمساحتکلزیربنا:
9 بلوک 11 طبقهتعدادبلوک:
480 واحد مسکونیتعدادواحد:
قالب تونلینوعاسکلت:

مسکونیمهتابقم

2,792 مترمربعمساحتزمین:
11,349 مترمربعمساحتکلزیربنا:
4 بلوک 8 طبقهتعدادبلوک:
82 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

پروژههایتکمیلشدهپروژههایدردستاجرا

ویالییستارهکیش-فاز4

6,270 مترمربعمساحتزمین:
9,299 مترمربعمساحتکلزیربنا:
13 بلوک 3,5 طبقهتعدادبلوک:
73 واحد مسکونیتعدادواحد:
فلزینوعاسکلت:

مسکونینگینپردیس

13,289 مترمربعمساحتزمین:
24,533 مترمربعمساحتکلزیربنا:
5 بلوک 9 طبقهتعدادبلوک:
168 واحد مسکونیتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

پروژههایتکمیلشده
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مرکزخریددیلمان

3,496 مترمربعمساحتزمین:
19,662 مترمربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 4 طبقهتعدادبلوک:
114 واحد تجاریتعدادواحد:
بتنینوعاسکلت:

مسکونی-تجاریمهرگان

400 مترمربعمساحتزمین:
2,579 مترمربعمساحتکلزیربنا:
1 بلوک 8 طبقهتعدادبلوک:
19 واحد مسکونی و 2 واحد تجاریتعدادواحد:
فلزینوعاسکلت:

پروژههایتکمیلشده

تعداد واحدزیربنای کلنام پروژهنام شرکت

43,000142بازار مبل اردبیلشمالغرب

19,50090ارغوان رشدیه تبریزشمالغرب

33,000150اسکان تبریزشمالغرب

2,000126مسکونی خدماتی گلشهرشمالغرب

11,04165مسکونی - اداری الوندالوند

9,92772مسکونی سهندالوند

12,33584مسکوني ارکیده 1پردیس

32,746231مسکوني ارکیده 2پردیس

14,83278مسکوني- اداري کوهکپردیس

42,704350سوهانکپردیس

120,000720اراجتهران

12,50070ستایششمالشرق

5,46042مهیاشمالشرق

در دست طراحیمسکونی-تجاری صدراشمالشرق

18,120160الکانشهرگیالن

9,00056گلفامگیالن

30,000240بارانگیالن

در دست طراحیهشت بهشت 2جنوب

8,323180ستاره شهریور کیشجنوب

50,540384نسیم آسمانجنوب

4,14511اداری قبادیانالبرز

479,1733,251جمع کل

پروژههایآتی
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اطالعاتتماسباشرکت

ارتباطباشرکت

آدرس: میرداماد- میدان مادر- خیابان شاه نظری – نبش کوچه ششم - شماره 8 
تلفن:  22913590-8   

 دورنگار: 22913599
 www.maskanco.ir :سایت اینترنتی

 info@maskanco.ir :پست الکترونیکی
روابطسرمایهگذاران

آدرس: میرداماد- میدان مادر- خیابان شاه نظری – نبش کوچه ششم - شماره 8 - طبقه دوم
تلفن:     22913572      

دورنگار: 22914152
 www.maskanco.ir :سایت اینترنتی

 investment@maskanco.ir :پست الکترونیکی

اشخاصپاسخگوبهسواالتسهامداران

آقای محمود حیدری
تلفن:     22913585   

دورنگار: 22913575
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گزارشحسابرسوبازرسقانونیوصورتهایمالی
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گواهینامههاوتقدیرنامههایشرکت

کسبعنوانشفافترینناشربورسیدرسال1394
ازسازمانبورسواوراقبهادار

گواهینامهپذیرششرکتسرمایهگذاریمسکنالوند
درفرابورسایران

مجوزفعالیتصندوقسرمایهگذاریزمینوساختماننگینشهرریمجوزفعالیتصندوقسرمایهگذاریزمینوساختمانمسکننارون
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گواهینامهاستقرارسیستممدیریتزیستمحیطیدرشرکتسرمایهگذاریمسکنشمالغربتندیسبرترجایزهملیمدیریتپروژهایران

گواهینامهاستقرارسیستممدیریتایمنیوبهداشتشغلیدرشرکتسرمایهگذاریمسکنشمالغربتندیسبرترجایزهملیمدیریتپروژهایران

اخذلوحتقدیربهرهوریتندیسبرترجایزهملیمدیریتپروژهایران تندیسبرترجایزهملیمدیریتپروژهایران




