
پیش گفتــار ............................................................................. 2
پیام هیئــت مدیــره .................................................................6
   مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت ساختمان .............................7
    نگاهی بر جایگاه شرکت در صنعت ......................................................... 9
    برنامه استراتژیک شرکت ....................................................................... 10
    مرور کلی بر عملکرد شرکت ................................................................. 11

    ریسک های عمده شرکت ...................................................................... 13 
درباره شــرکت ....................................................................... 14
     تاریخچه و معرفی شرکت ........................................................................ 15
     سرمایه و ترکیب سهامداران ................................................................... 17
     شرکت از منظر بورس اوراق بهادار ......................................................... 18
      جایگاه شرکت در صنعت ......................................................................... 20
      محیط حقوقی شرکت ............................................................................. 21
مروری بر عملکــرد شــرکت ................................................ 22
    مروری بر عملکرد مالی تلفیقی ........................................................... 23
   مروری بر عملکرد مالی شرکت اصلی ................................................. 24
     عملکرد تولید ........................................................................................... 25
           عملکرد  فروش .......................................................................................... 27
   سیاست ها و عملکرد تامین مالی گروه ............................................... 28
   عملکرد شرکت در سایر حوزه ها .......................................................... 30
   فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش .................................... 33
   اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته ................................ 33
    اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت ...................................................... 33

ــرکت .....................................................34    ــری ش ــام راهب نظ
   مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل ..................... 35
    جلسات هیات مدیره .............................................................................. 36
   مشخصات مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت ................................ 36
   اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ..................... 36
    گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت ................................................ 37
   فعالیت های توسعه منابع انسانی ......................................................... 37
   اطالعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت ............................ 39
    اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع .................................. 39
   پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود ............................................. 39
ــرکت .................................................. 40 ــده ش برنامه های آین
   اهداف کمی شــرکت ............................................................................ 41
   برنامه های آینده شرکت ....................................................................... 42
   گزیده داده های مربوط به بودجه مالی شرکت ................................. 43
اطالعات تمــاس با شــرکت .................................................. 54
گــزارش حســابرس و بــازرس قانونی و صورت هــای مالی .. 56
    گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی .......................................... 57
         ترازنامه تلفیقی .........................................................................................  61
     صورت سود و زیان تلفیقی .....................................................................  62
    صورت گردش وجوه نقد تلفیقی ..........................................................  63
     ترازنامه شرکت اصلی ..............................................................................  64
    صورت سود و زیان شرکت اصلی ..........................................................  65
    صورت گردش وجوه نقد شرکت اصلی ...............................................  66
گواهینامه هــا و تقدیرنامه هــای شــرکت ............................ 68

فهرست



2

پیشگفتار
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صاحبــان ســهام بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 30 آذر 1396
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ــوب  ــارت، مص ــون تج ــه قان ــاده 232 اصالحی ــاد م ــرای مف در اج
اســفند مــاه 1347 و مــادة 45 قانــون بــازار اوراق بهادار، بدینوســیله 
ــی  ــال مال ــرای س ــرکت ب ــی ش ــع عموم ــت و وض ــزارش فعالی گ
ــات  ــدارک و اطالع ــه ســوابق، م ــر پای ــه 1396/09/30 ب ــی ب منته

ــردد. ــم می گ ــل تقدی ــرح ذی ــه ش ــه و ب ــود تهی موج
ــت  ــای ســاالنه هیئ ــوان یکــی از گزارش ه ــه عن ــزارش حاضــر ب گ
مدیــره بــه مجمــع، مبتنــی بــر اطالعــات ارائــه شــده در صورت های 
ــوده و اطالعاتــی را در خصــوص وضــع عمومــی شــرکت و  مالــی ب

عملکــرد هیئــت مدیــره فراهــم مــی آورد.
بــه نظــر اینجانبــان اطالعــات منــدرج در ایــن گــزارش کــه دربــاره 

ــه  ــر ارائ ــا تأکیــد ب عملیــات و وضــع عمومــی شــرکت می باشــد، ب
منصفانــه نتایــج عملکــرد هیئــت مدیــره و در جهــت حفــظ منافــع 
شــرکت و انطبــاق بــا مقــررات قانونــی و اساســنامه شــرکت تهیــه 
ــا واقعیت هــای  و ارائــه گردیــده اســت. ایــن اطالعــات هماهنــگ ب
موجــود بــوده و اثــرات آن هــا در آینــده تــا حــدی کــه در موقعیــت 
ــی در  ــت و کاف ــو درس ــه نح ــود، ب ــی نم ــوان پیش بین ــی می ت فعل
ایــن گــزارش ارائــه گردیــده و هیــچ موضوعــی کــه عــدم آگاهــی 
از آن موجــب گمراهــی اســتفاده کنندگان می شــود، از گــزارش 
حــذف نگردیــده و در تاریــخ 1396/10/24 بــه تأییــد هیئــت 

مدیــره رســیده اســت.

مجمععمومیعادیسالیانهصاحبانسهامشرکتگروهسرمایهگذاریمسکن)سهامیعام(

بانکمسکن
محمدحسینجوادیانفرزانه

عضوهیئتمدیره

شرکتسرمایهگذاریخوارزمی
محمدهاشمرکنتهران
نایبرئیسهیئتمدیره

شرکتعمرانیمسکنگستر
احمدفرشچیان

رئیسهیئتمدیره

اعضاءهیئتمدیره

شرکتسرمایهگذاریگروهتوسعهملی
پژمانجعفری

عضوهیئتمدیره

شرکتگروهمالیبانکمسکن
محمدرضاامینی

مدیرعاملوعضوهیئتمدیره
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گزیدهاطالعاتتلفیقی

                       تجدید ارائه شده

139613951394

الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:
4,488,4443,509,1594,730,485درآمد خالص
79,107739,4181,834,726سود عملیاتی

5,64566,67825,764درآمدهای غیرعملیاتی
550,1121,548,337(443,598)سود خالص - پس از کسر مالیات

(46,041)(125,263)(56,555)تعدیالت سنواتی
476.238(111,174)(107,645)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت هاي عملیاتي

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:
16,830,35316,373,96614,449,737جمع دارایی ها
9,111,7617,075,4156,233,379جمع بدهی ها

5,500,0005,000,0003,000,000سرمایه ثبت شده
6,613,9547,045,5848,216,358جمع حقوق صاحبان سهام

ج( نرخ بازده )درصد(:
11%4%(3%)نرخ بازده دارایی ها

21%7%(6%)نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

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

157376574اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
196573(2)آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال

100309(35)سود واقعی هر سهم - ریال
8219101,325آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

1,2031,5191,643ارزش دفتری هر سهم - ریال

9/104/29(24)نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه

ه( سایر اطالعات:
708849941تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
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گزیدهاطالعاتشرکتاصلی

139613951394

الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:
653,719608,0201,443,270درآمد خالص
543,677476,7051,330,051سود عملیاتی

2,5452,1221,584درآمدهای غیرعملیاتی
510,363438,1351,255,485سود خالص - پس از کسر مالیات

183,189(222,406)(4,482)تعدیالت سنواتی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت هاي عملیاتي

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:
جمع دارایی ها
7,409,8247,399,5626,951,771جمع بدهی ها

532,777795,996501,123سرمایه ثبت شده
5,500,0005,000,0003,000,000جمع حقوق صاحبان سهام

6,877,0476,603,5666,450,648
ج( نرخ بازده )درصد(:

20%6%7%نرخ بازده دارایی ها
22%7%8%نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

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

98240251اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
91120251آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال

9380251سود واقعی هر سهم - ریال
60175-سود نقدی هر سهم - ریال

8218931,325آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش
1,2501,2011,290ارزش دفتری هر سهم - ریال

8,8311,165,28نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه

ه( سایر اطالعات:
585858تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
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پیامهیئتمدیره
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مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت ساختمان

ــازار مســکن و ســاختمان طــی ســال های گذشــته و از ســال 1392،  ب
ــای  ــب و کاره ــأله کس ــن مس ــه ای ــده ک ــنگینی گردی ــود س وارد رک
ــا صنعــت ســاختمان  ــط ب ــژه کســب و کارهــای مرتب ــه وی ــف ب مختل
و انبوه ســازی را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. آمــار فعالیت هــای 
ــروع و  ــد ش ــد، رون ــان می ده ــته نش ــال های گذش ــاختمانی در س س

تکمیــل ســاختمان ها در مناطــق شــهری از ســال 1392 تا ســال 1395 
ــد کاهشــی داشــته اســت (نمودار1).همیــن موضــوع نشــان دهنده  رون
عــدم اقبــال ســرمایه گذاران از ورود بــه ایــن کســب و کار در بــازه زمانــی 
ــرمایه گذاری  ــد س ــودار 2 و رون ــود آن در نم ــه نم ــد ک ــور می باش مذک

ــور شــده اســت. بخــش خصوصــی در فعالیت هــای ســاختمانی متبل
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تحوالتبازاردرسالمالیگذشته
از ابتــدای ســال 1396 و پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
ــن  ــر در ای ــه تغیی ــر ب ــه منج ــی رخ داد ک ــل توجه ــوالت قاب تح

ــت: ــده اس ــت ش وضعی
ــذ  ــد اخ ــه جدی ــالغ آیین نام ــا اب ــال، ب ــاه امس ــرداد م  در خ
ــش  ــا چال ــاز ب ــرکت های انبوه س ــت ش ــکن، فعالی ــات از مس مالی
ــد  ــه، 25 درص ــن آیین نام ــاس ای ــد. براس ــه گردی ــدی مواج جدی
ســود ســاخت و ســاز بایســتی بــه عنــوان مالیــات پرداخــت گــردد 
ــا بهــای روز در نظــر گرفتــه  (در ایــن آیین نامــه، قیمــت زمیــن ب
می شــود). اخــذ ایــن مالیــات، می توانــد منجــر بــه کاهــش 
تمایــل بــه ســرمایه گذاری در حــوزه ســاختمان شــود؛ هــر چنــد 

ــد. ــز می باش ــری نی ــل دیگ ــع عوام ــازار تاب ب

 در شــهریور مــاه، کاهــش نــرخ ســود ســپرده های بانکــی 
ــرای ورود  ــی ب ــوج روان ــزی، موجــب ایجــاد م ــک مرک توســط بان
ــت  ــد فرص ــر چن ــد. ه ــرمایه گذاری گردی ــای س ــایر بازاره ــه س ب
چنــد روزه بانــک مرکــزی بــه بانک هــا بــرای جــذب ســپرده ها بــا 
نرخ هــای ســابق، تــا حــدودی ایــن سیاســت را کــم اثــر کــرد، امــا 
ــرش  ــدم پذی ــر و ع ــای اخی ــپرده ها در ماه ه ــی س ــروج تدریج خ
ــل  ــه عل ــا، از جمل ــط بانک ه ــاال توس ــرخ ب ــا ن ــد ب ــپرده جدی س

ــود. ــرخ ارز ب ــز افزایــش ن ــازار ســرمایه و نی ــق ب رون

ــازار را  ــواع ارز، ب ــت ان ــش قیم ــد افزای ــر، رون ــای اخی  در ماه ه
تحت الشــعاع قــرار داد و نــرخ دالر آمریــکا در بــازار آزاد از 38,250 
ریــال در ابتــدای ســال 1396 بــه حــدود 42,300 ریــال در 30 آذر 
مــاه (انتهــای ســال مالــی شــرکت) رســید کــه نشــان دهنده رشــد 

ــر  ــن تغیی ــد. ای ــاه می باش ــدت 9 م ــدی در م ــدود 10/6 درص ح
ــی  ــای اصل ــی از نهاده ه ــای برخ ــش به ــث افزای ــو باع ــک س از ی
ســاختمان از جملــه آهــن آالت و مصالــح وارداتــی شــده و از ســوی 
دیگــر، بــه صــورت ســنتی بــا افزایــش نــرخ دالر، ســایر بازارهــای 
ــا  ــی ناشــی از »حفــظ ارزش دارایی ه ــل جــو روان ــه دلی ــوازی ب م
ــه نظــر می رســد یکــی  ــورم می شــوند. ب ــل ارز«، دچــار ت در مقاب
از دالیــل اصلــی تحــرک بــازار مســکن در ماه هــای اخیــر، همیــن 

موضــوع اســت.

ــت  ــد زیس ــت های جدی ــا، سیاس ــن رخداده ــا ای ــان ب  همزم
ــی  ــث تعطیل ــه باع ــه 2+26 ک ــوم ب ــن موس ــت چی ــی دول محیط
ــن کشــور  ــوالد ای ــی از کارخانجــات ف ــل توجه ــداد قاب ــت تع موق
ــی از  ــوان یک ــه عن ــن ب ــت آه ــش قیم ــث افزای ــود، باع ــده ب ش
ــان  ــودار 3 نش ــد. نم ــاختمان گردی ــداث س ــی اح ــای اصل نهاده ه
دهنــده رونــد افزایــش قیمــت کل نهاده هــای ســاختمان در شــهر 
ــد را در  ــن رون ــودار 4 همی ــون و نم ــال 1392 تاکن ــران از س ته
ــی  ــه خوب ــا ب ــن نموداره ــد. ای ــش می ده ــن آالت نمای ــورد آه م
ــه  ــح ســاختمانی از کاهشــی ب ــد قیمــت مصال ــر رون ــای تغیی گوی

ــت. ــر اس ــال اخی ــی در س افزایش

ــی  ــف زمان ــع مختل ــان در مقاط ــای کارشناس ــم پیش بینی ه علی رغ
ــه  ــد، ب ــه دار گردی ــور ادام ــود، دوره مذک ــام دوره رک ــر اتم ــی ب مبن
ــن  ــودی، طوالنی تری ــن دوره رک ــا، ای ــواه آماره ــه گ ــه ب ــه ای ک گون
دوره رکــود بــازار مســکن در ربــع قــرن اخیــر بــوده اســت و 

ــت متضــرر شــده اند  ــن باب ــه شــدت از ای شــرکت های ســاختمانی ب
و همیــن موضــوع نیــز منجــر بــه کاهــش شــدید ســرمایه گذاری در 
صنعــت ســاختمان و نیــز واحدهــای شــروع و تکمیــل شــده گردیــده 

ــد ایــن مطلــب اســت. اســت کــه نمودارهــای صفحــه قبــل، موی

نمودار 3- شاخص قیمت نهاده های ساختمانی از بهار 92 تا تابستان 96 (منبع: مرکز آمار ایران)
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نمودار 4- شاخص قیمت آهن آالت از بهار 92 تا تابستان 96 (منبع: مرکز آمار ایران)
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ــق نســبتاً  ــز رون ــوازی نی  در همیــن مــدت، ســایر بازارهــای م
ــی امســال،  ــاه ابتدای ــه در 9 م ــه نحــوی ک مناســبی داشــته اند؛ ب
کمتریــن بــازده در میــان بازارهــای مذکــور، مربــوط بــه واحدهــای 

ــای  ــازده بازاره ــرخ ب ــودار 5 ن ــت. نم ــوده اس ــران ب ــکونی ته مس
ــد.  ــش می ده ــوازی را نمای م

نمودار 5- نرخ بازده بازارهای سرمایه ای از ابتدای سال 1396 تا 30 آذر ماه 1396 
منابع: (بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار، مسکن: گزارشات بانک مرکزی، ارز و طال: صرافی های مجاز)
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وضعیتمعامالتشهرتهراندرآذرماه96
گــزارش بانــک مرکــزی، در آذر مــاه 1396 نشــان می دهــد در ایــن 
ــته،  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــالت نس ــزان معام ــاه، می م
حــدود 50/2 درصــد و نســبت بــه آبــان مــاه امســال، 20/2 درصــد 

افزایــش یافتــه اســت. جــدول زیــر، تعــداد معامــالت و نیــز متوســط 
ــاه نشــان می دهــد.  ــن م ــران را در ای ــی ته ــای معامالت ــرخ به ن

جدول 1- عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در آذر ماه 96 (منبع: بانک مرکزی)

همــان گونــه کــه در جــدول فــوق مشــاهده می شــود، متوســط بهــای 
فــروش هــر متــر مربــع واحــد مســکونی تهــران در آذر مــاه امســال 
ــه  ــل، 14/9 درصــد و نســبت ب ــال قب ــدت مشــابه س ــه م نســبت ب

آبــان مــاه، 4/1 درصــد افزایــش یافتــه اســت. افزایــش 4/1 درصــدی 
نســبت بــه مــاه قبــل، نشــان دهنــده شــتاب گرفتــن رشــد قیمــت 

ــر اســت. ــازار در ماه هــای اخی ــن ب در ای

عنوان
درصد تغییرمقطع زمانی

آذر
1395

آبان
1396

آذر
1396

نسبت به
ماه قبل

نسبت به ماه مشابه 
سال قبل

تعداد معامالت
11,83214,76417,77620/450/2)واحد مسکونی(

متوسط قیمت هرمترمربع
44,29748,89050,8834/114/9)هزار ریال(

جمع بندی و پیش بینی آینده بازار
بــا توجــه بــه مــوارد مطروحــه و نیــز رونــد بــازار در ماه هــای اخیــر، 
ــر  ــت تاثی ــی تح ــای آت ــازار در ماه ه ــده ب ــد آین ــر می رس ــه نظ ب

ــر قــرار گیــرد: عوامــل زی
ــش  ــل افزای ــه دلی ــاختمانی ب ــای س ــت نهاده ه ــش قیم  افزای
ــی،  ــای جهان ــن در بازاره ــت آه ــش قیم ــز افزای ــت ارز و نی قیم
ــه تبــع آن،  ــه افزایــش بهــای تمــام شــده ســاختمان و ب منجــر ب

ــردد. ــا می گ ــت واحده ــش قیم افزای

ــروج  ــه خ ــر ب ــی، منج ــپرده های بانک ــود س ــرخ س ــش ن  کاه
ــای  ــایر بازاره ــه س ــا و ورود آن ب ــپرده ها از بانک ه ــی از س برخ
مــوازی شــده کــه بــه نظــر می رســد ایــن رونــد در ماه هــای آتــی 

ــز ادامــه خواهــد داشــت. نی

ــر  ــی مبنــی ب ــه ایجــاد جــو روان  افزایــش قیمــت ارز، منجــر ب
حفــظ ارزش دارایی هــا در مقابــل دالر شــده و نتیجــه آن، افزایــش 
ــده  ــکن گردی ــازار مس ــندگان در ب ــط فروش ــی توس ــت اعالم قیم
اســت. هــر چنــد ایــن عامــل از ســوی دیگــر، بخشــی از نقدینگــی 
بــازار را بــه خــود جــذب نمــوده اســت؛ امــا بــه نظــر می رســد بــا 
بــه ثبــات رســیدن بــازار ارز، بخــش مهمــی از نقدینگــی ایــن بــازار 

وارد حــوزه مســکن گــردد.

ــری  ــم دیگ ــل مه ــازار، عام ــاز در ب ــای نوس ــالء آپارتمان ه  خ
اســت کــه بــر آینــده بــازار مســکن تاثیــر می گــذارد. رونــد نشــان 
ــال  ــه در ح ــد ک ــان می ده ــای 1 و 2، نش ــده در نموداره داده ش
حاضــر تعــداد آپارتمــان نوســاز عرضــه شــده در بــازار کــم اســت و 

همیــن موضــوع نیــز می توانــد رونــد آتــی بــازار مســکن را تحــت 
تاثیــر قــرار دهــد.

ــد  ــازی، می توان ــود انبوه س ــدی از س ــات 25 درص ــذ مالی  اخ
بهــای تمــام شــده ســاختمان های احداثــی را بیــن 3 تــا 5 درصــد 
افزایــش دهــد کــه در بــازاری کــه بــه صــورت کامــل رقابتــی یــا 
انحصــاری نیســت، حداقــل بخشــی از ایــن افزایــش بهــای تمــام 

شــده بــه مصــرف کننــدگان نهایــی منتقــل خواهــد شــد. 

 ورود بخــش مهمــی از متقاضیــان تســهیالت مســکن یکــم بانک 
ــروع  ــی از ش ــل توجه ــدت قاب ــه گذشــت م ــه ب ــا توج مســکن (ب
ــاز ســپرده گذاران در  ــه حــد نصــاب رســیدن امتی ــن طــرح و ب ای
ایــن طــرح) در کنــار افزایــش ســقف تســهیالت اعطائــی از محــل 
اوراق ســپرده ممتــاز، عامــل دیگــری در جهــت تحریــک تقاضــا در 

ایــن بــازار باشــد.

ایــن اســاس، بــه نظــر می رســد در ماه هــای آتــی نیــز  بــر 
ــازار مســکن  هماننــد چنــد مــاه گذشــته، شــاهد رشــد قیمــت در ب
ــازار باشــیم.  ــن ب ــل توجــه در ای ــار تقاضــای قاب و ســاختمان در کن
ارائــه تخمیــن دقیــق از میــزان تــورم در ایــن بــازار ممکــن نیســت، 
ــازار،  ــن ب ــاالن ای ــدادی از فع ــا نظرســنجی انجــام شــده از تع ــا ب ام
عمــده آن هــا تــورم ایــن بخــش را تــا تابســتان ســال آینــده بیــش 
ــه توضیحــات فــوق،  ــا توجــه ب ــد کــه ب از 15 درصــد تخمیــن زده ان

ــد. ــر می رس ــه نظ ــی ب منطق
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نگاهیبهجایگاهشرکتدرصنعت
بــا توجــه بــه ایــن کــه آمــار فعالیت هــای ســاختمانی 9 مــاه ابتــدای 
ســال 96 هنــوز توســط منابــع معتبــر منتشــر نشــده اســت، امــکان 
بررســی ســهم بــازار شــرکت در ایــن بــازه وجــود نــدارد. بــا در نظــر 
ــای  ــطح زیربن ــوع س ــوان مجم ــه عن ــال 1395 ب ــداد س ــن اع گرفت
شــروع و تکمیــل شــده در سراســر کشــور، ســهم شــرکت از متــراژ 
ــور،  ــر کش ــده در سراس ــروع ش ــده و ش ــل ش ــاختمان های تکمی س

ــدود  ــا ح ــر ب ــوده اســت.براب ... و ... درصــد ب
ســعه  فــروش تو و  افزایــش ســاخت  و  فعالیت هــا 

همــواره در دســتور کار شــرکت قــرار دارد و بــه همیــن دلیــل تعریــف 
پروژه هــای جدیــد و افزایــش ســرعت ســاخت، از جملــه اولویت هــای 
ــرای  ــوده اســت. برنامــه شــرکت در ســال مالــی 97 ب مهــم گــروه ب
ــع و  ــر مرب ــد 306،525 مت ــه تولی ــتیابی ب ــه، دس ــرکت های تابع ش
افزایــش ســهم بــازار اســت. همچنیــن بودجــه ســال 97 گــروه نشــان 

ــه ســال مالــی  دهنــده برنامــه رشــد 26 درصــدی فــروش نســبت ب
دارد.  ریالــی  میلیــارد   4،277 فــروش  بــه  دســتیابی  و  قبــل 
کشــور  رتبه بنــدی  معتبرتریــن  کــه   IMI100 رتبه بنــدی  در 
اســت و توســط ســازمان مدیریــت صنعتــی ایــران انجــام می شــود، 
ــوری  ــه 2 کش ــال 1395 رتب ــکن در س ــرمایه گذاری مس ــروه س گ
ــروه در  ــن گ ــود. همچنی ــب نم ــتغالت کس ــالک و مس ــروه ام در گ
ــرار دارد. ــه 152 ق ــور در رتب ــده کش ــی ش ــرکت های ارزیاب کل ش

ــره  ــه بخش هــای زنجی ــی وســیع و حضــور در کلی گســتره جغرافیای
ارزش صنعــت ســاختمان، نــام تجــاری معتبــر و ارتبــاط نزدیــک بــا 
ــروه ســرمایه گذاری  ــی گ ــای رقابت ــه مزیت ه ــک مســکن، از جمل بان
مســکن اســت کــه باعــث شــده گــروه بتوانــد از حداکثــر فرصت هــای 
ــت از  ــوان گف ــرات می ت ــه ج ــوده و ب ــتفاده نم ــازار اس ــود در ب موج

ــت. ــب اس ــور بی رقی ــر در کش ــن نظ ای

برنامةاستراتژیکشرکت
ــت  ــر در صنع ــروع تغیی ــه ش ــور نقط ــر کش ــادی اخی ــوالت اقتص تح
ــق  ــت از طری ــادی دول ــت های اقتص ــت. سیاس ــوده اس ــاختمان ب س
ــهیالت  ــقف تس ــش س ــی، افزای ــپرده های بانک ــود س ــرخ س ــش ن کاه
بانکــی (اعــم از ســاخت و خریــد)، ایجــاد روش هــای متنــوع در تأمیــن 
مالــي از طریــق بازارهــاي پــول و ســرمایه و تغییــرات نــرخ ارز بــر اقتصاد 
کشــور اعمــال شــده اســت کــه ایــن مســائل عمدتــاً بــر تغییــر قیمــت 
نهاده هــای صنعــت ســاختمان موثــر بــوده و همچنیــن منجــر بــه تغییر 
مســیر ســرمایه  بــه ســمت ایــن صنعــت شــده اســت. از ســوی دیگــر 
ــط و  ــاي متوس ــت از دهک ه ــت حمای ــي جه ــت هاي حاکمیت سیاس
ــا  ــوار ســبب شــده ت ــه بهبــود قــدرت خریــد خان ــد رو ب ضعیــف و رون

انتظــار عبــور از فــاز رکــود در بــازار مســکن و ســاختمان بیشــتر شــود.
آخریــن ارکان جهت ســاز شــرکت در برنامــة اســتراتژیک مصــوب گــروه 

بــه شــرح زیــر اســت:

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

 ــاي ــر تقاض ــز ب ــا تمرک ــوالت ب ــبد محص ــوع در س ــاد تن ایج
مســکن  ویــژه اقشــار متوســط و دهک هــاي میــان درآمــدي،

 افزایــش ســودآوري شــرکت باالتــر از ســود انتظــاري و تبدیــل
ــازي،  ــت انبوه س ــهم صنع ــن س ــه جذاب  تری ــرکت ب ــهام ش س

امــالک و مســتغالت،
 ــا ــرکت ب ــاي ش ــت پروژه ه ــدل مدیری ــاي م ــود و ارتق بهب

ــان  ــرات زم ــده و تاخی ــاي تمام ش ــش به ــر کاه ــز ب تمرک
و همچنیــن افزایــش کیفیــت ســاخت بــا بکارگیــري 
دفاتــر  راه انــدازي  و  پــروژه  مدیریــت  متدولوژي هــاي 

برنامه ریــزي و کنتــرل پــروژه ســازماني،
،تعیین تکلیف دارایي ها و پروژه هاي راکد و نیمه کاره

برنامههایاستراتژیکشرکت

 تمرکــز بــر مشــتري محوري از طریــق افزایــش انطبــاق
محصــوالت و خدمــات شــرکت بــا نیازهــاي مشــتریان.

 ــرمایه گذاري در ــي و س ــن مال ــاي تامی ــازي روش ه متنوع س
پروژه هــا،

 جــذب ســرمایه گذاري خارجــي و اجــراي پــروژه بــا اســتفاده از
ــع خارجي، مناب

،ارتقاء کیفیت و توسعه سبد زمین هاي در اختیار گروه
 ورود بــه تامیــن مســکن ســازماني و ســاخت سفارشــي بــراي

ــوري، ــازمان هاي کش ــا و س نهاده
.ارتقاي سرمایه انساني در سبد دارایي شرکت
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مرورکلیبرعملکردشرکت
عملکــرد کلــی شــرکت در کنــار تولیــد و فــروش شــرکت های تابعــه بــه شــرح مــوارد ذیــل می باشــد کــه جزئیــات آن در بخش هــای آتــی 

بــه تفصیــل ارائــه خواهــد شــد:
،ساماندهي تسهیالت
،مولدسازي دارایي راکد و ساماندهی پروژه های متوقف
،استقرار نظام بودجه ریزی و کنترل برنامه های عملیاتی
،مدیریت هزینه
،تقویت نظام حاکمیت شرکتی

،توسعه سیستم بازاریابی و فروش
،تعریف پروژه های جدید
،انعقاد تفاهم نامه به منظور فروش سازمانی
.ارتقای حجم و کیفیت فروش

کسبعناوینوجوایز
،1395 دریافت دیپلم افتخار مسئولیت های اجتماعی در سال
،دریافت لوح تقدیر از جشنواره ملی بهره وری
.انتخاب به عنوان هلدینگ پیشرو در همایش هلدینگ های برتر
 ــازه ــوان س ــه عن ــان ب ــاغ اصفه ــاری چهارب ــع تج ــاب مجتم انتخ

ــوالد، ــازه و ف ــی س ــس مل ــن کنفران ــده در هفتمی ــر ش ــوالدی تقدی ف

 ــه ــط س ــی توس ــت ایران ــوغ و مدیری ــی نب ــان مل ــت نش دریاف
ــروه، ــه گ ــرکت تابع ش

،دریافت لوح تقدیر از سومین کنفرانس بین المللی بناهای بلند
 ــاختمان ــی س ــش مل ــومین همای ــر از س ــوح تقدی ــت ل دریاف

پایــدار، مصــرف بهینه انــرژی. 
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ریسکهايعمدهشرکت
ــدی در تحــوالت  ــع کلی ــوان یکــی از صنای صنعــت ســاختمان به عن
ــل  ــوده و به صــورت متقاب ــه ب ــورد توج ــواره م اقتصــادی کشــور هم
ــاد کالن  ــاخص های اقتص ــرایط و ش ــت از ش ــن صنع ــری ای تاثیرپذی
کشــور زیــاد می باشــد به گونــه ای کــه تحــوالت اقتصــادی کشــور بــر 
حجــم فعالیت هــا و ســودآوری در ایــن صنعــت تاثیــر مســتقیم دارد. 
ــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع کــه حجــم باالیــی از هزینه هــای  ب
ــد  ــت، رش ــح پروژه هاس ــواد و مصال ــن م ــه تامی ــوط ب ــاخت مرب س
قیمــت  نهاده هــای ایــن صنعــت در کنــار تــورم عمومــی کشــور یکــی 
ــم  ــع علی رغ ــد. در واق ــت می باش ــات صنع ــن موضوع از پرچالش تری
ــا  ــدت، ب ــی آن در میان م ــت پیش بین ــورم و قابلی ــبی ت ــت نس تثبی

ــد،  ــای تولی ــت  نهاده ه ــر قیم ــرخ ارز و تغیی ــه ن ــل توج ــش قاب افزای
ــار  ــت. در کن ــار نیس ــا دور از انتظ ــده پروژه ه ــای تمام ش ــد به رش
ــرمایه گذاری در بخــش مســکن طــی  ــش س ــرخ ارز، کاه ــش ن افزای
ــاز،  ــکونی نوس ــای مس ــه واحده ــش عرض ــته و کاه ــال های گذش س
ــل  ــورم قاب ــه ارقامــی بیــش از ت رشــد قیمتــی در بخــش مســکن ب
ــرای صنعــت  ــوان فرصــت مناســبی ب ــه عن ــه ب ــی اســت ک پیش بین

ــود. ــوب می ش ــاختمان محس س
بــه طــور کلــی ریســک های مترتــب بــر شــرکت شــامل مــوارد ذیــل 

می باشــد:

ریسک بازار

ریسک سیاسی

ریسک استرتژي

ریسک برندریسک اقتصادي

ریسک
فرهنگی و اجتماعی

ریسک قانونی

ریسک مالی
-ریسک منابع مالی
-ریسک نقدینگی

-ریسک حسابداري

ریسک عملیاتی
-ریسک فرایندي

-ریسک سرمایه هاي انسانی
-ریسک فناوري
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دربارهشرکت
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تاریخچهومعرفیشرکت
و  بزرگ تریــن  از  شــرکت گــروه ســرمایه گذاري مســکن یکــي 
مؤثرتریــن فعــاالن صنعــت ســاختمان در کشــور اســت. ایــن شــرکت 
ــت 78828  ــماره ثب ــه ش ــال 1369 ب ــت ماه س ــم اردیبهش در شش
بــه منظــور پاســخگویي بــه نیــاز مشــتریان بانــک مســکن تأســیس 
ــي 64,685  ــات اجرای ــون، عملی ــیس تاکن ــداي تأس ــد. از ابت گردی
ــروه  ــرکت هاي گ ــط ش ــروژه توس ــب 394 پ ــکوني در قال ــد مس واح
ســرمایه گذاري مســکن شــروع شــده و 57,594 واحــد مســکوني بــه 
ــر آن در ســاخت مجتمع هــاي  ــرداري رســیده اســت. عــالوه ب بهره ب
ــال آب و  ــوط انتق ــاخت آزاد راه، خط ــي، س ــاري، اداري و آموزش تج
ــت. ــده اس ــام ش ــمگیري انج ــاي چش ــن فعالیت ه ــازي زمی آماده س

ــکن در 28  ــرمایه گذاری مس ــروه س ــرکت گ ــه ش ــرکت هاي تابع ش

ــرکت ها در  ــن ش ــده اند. ای ــترده ش ــور، گس ــهر کش ــتان و 36 ش اس
ــدود  ــاخت و ح ــد مســکوني در دســت س ــال حاضــر 7,136 واح ح
ــي  ــه و بررس ــي، مطالع ــه طراح ــکوني در مرحل ــد مس 6,000 واح
دارنــد. شــرکت در ســال 1382 از ســهامی خــاص بــه ســهامی عــام 
تبدیــل و در ســال مذکــور در بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه 
شــد. گــروه ســرمایه گذاری مســکن در تاریــخ 1385/12/06 بــا 
شــماره 10375 بــه عنــوان نهــاد مالــی نــزد ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار بــه ثبــت رســیده اســت. شــایان ذکــر اســت آخریــن ســرمایه 
ثبــت شــده شــرکت در تاریــخ مجمــع، 5,500 میلیــارد ریــال (پنــج 

ــد. ــال) می باش ــارد ری ــد میلی ــزار و پانص ه
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ــع  ــا توزی ــه، ب ــرکت های تابع ــی ش ــرایط حقوق ــتقل از ش ــه مس ــده ک ــی ش ــه ای طراح ــکن به گون ــرمایه گذاری مس ــروه س ــره ارزش گ زنجی
ماموریت هــا بیــن شــرکت های ســاختمانی و پشــتیبانی، کلیــه زنجیــره صنعــت ســاختمان از شناســایی و احصــای زمیــن، مهندســی، ســاخت، 

فــروش و خدمــات پــس از فــروش بــا اســتانداردهای بــاال پوشــش داده شــود.

زنجیرهارزشفعالیتگروه

 

ــوان  ــه عن ــادر ب ــروه می باشــد و شــرکت م ــه گ ــر عهــده شــرکت های تابع ــره ب ــن زنجی ــه اجــزای ای ــوط ب ــاً اجــرای فعالیت هــای مرب طبیعت
ایفــا کننــده نقــش حاکمیتــی، هدایــت و نظــارت بــر شــرکت های تابعــه در راســتای خلــق فرصت هــای کســب و کار، تامیــن مالــی بهینــه و 
ارائــه خدمــات پشــتیبانی ارزش آفریــن (همچــون پــرورش منابــع انســانی، خدمــات حقوقــی و ...) را دنبــال می کنــد. در ادامــه ســرفصل های 

اصلــی فعالیــت در هــر یــک از اجــزای زنجیــره ارزش نمایــش داده شــده اســت.
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ســرمایه شــرکت در بــدو تأســیس مبلــغ 10,000 میلیــون ریــال (شــامل تعــداد 1,000,000 ســهم، بــه ارزش اســمی هــر ســهم 10,000 
ریــال) بــوده کــه طــی چنــد مرحلــه بــه شــرح زیــر، 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:

لیســت ســهامداران دارای مالکیــت بیــش از 1 % ســهام شــرکت در پایــان ســال مالــی منتهــی بــه 1396/09/30 و تاریــخ تأییــد گــزارش بــه 
شــرح جــدول زیــر اســت:

تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ تصویب افزایش 

سرمایه جدید (میلیون درصد افزایش سرمایهسرمایه 
محل افزایش سرمایهریال)

آورده نقدی137140050,000
آورده نقدی 1375100100,000
مطالبات حال شده1382300400,000
آورده نقدی13831501,000,000
سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی 1388501,500,000
سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی 139033/332,000,000
سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی1392503,000,000
سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی139466/675,000,000
مطالبات حال شده و آورده نقدی1395105,500,000

لیست سهامداران عمده شرکت 

نام سهامدارردیف
1396/09/301396/10/24

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام
2,504,785,79845/542,504,785,79845/54شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)1
747,922,07713/60747,922,07713/60شرکت سرمایه گذاري خوارزمي (سهامی عام)2
707,952,68512/87707,952,68512/87شرکت سرمایه گذاري توسعه ملي (سهامي عام)3
247,096,4774/49247,096,4774/49شرکت سهامي بیمه ایران4
149,500,0002/72149,500,0002/72شرکت گروه توسعه مالي مهر آیندگان (سهامي عام)5
120,000,0002/18120,000,0002/18شرکت ترکویزپارتنرزلیمیتد6
111,759,9932/03111,759,9932/03شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سهامي عام)7
70,000,0001/2770,000,0001/27شرکت سرمایه گذاري اعتبار ایران (سهامي عام)8
59,736,2231/0959,736,2231/09بیمه مرکزي ایران9
781,246,74714/20781,246,74714/20سایر10

5,500,000,000100%5,500,000,000100جمع

سرمایهوترکیبسهامداران

با توجه به ترکیب سهامداری فوق، کنترل عمده شرکت در اختیار گروه مالی بانک مسکن می باشد. 
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ــا نمــاد "ثمســکن"  ــورس اوراق بهــادار تهــران در گــروه انبوه ســازی امــالک و مســتغالت ب ــخ 1382/12/04 در ب شــرکت در تاری
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 (ریال)

تعداد روزهای 
باز بودن نماد

تعداد روزهایی که نماد 
معامله شده است

ارزش بازار
(ریال)

قیمت 
سهم

سرمایه
(ریال)

1394/09/30663,084,6611,041,7092362635,415,0001,0835,000,000
1395/09/301,109,815,4661,335,5422312315,236,0009525,500,000
1396/09/30678,996,372571,0972362364,323,0007865,500,000

اطالعــات مربــوط بــه پیش  بینی  هــای درآمــد هــر ســهم شــرکت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 1396/09/30 و عملکــرد واقعــی 
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

695,583591,188543,951سود حاصل از سرمایه گذاری  ها

52077,005103,052سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

15,26215,2626,716سود حاصل از سایر فعالیت ها

711.365683.455653.719جمع درآمدها

(136,810)(154,425)(157,350)هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی

51742426,768خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

554.532529.454543.677سود )زیان( عملیاتی

(35,536)(30,110)(16,253)هزینه های مالی

1,4821,7592,545خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی غیر عملیاتی

539.761501.103510.686سود )زیان( قبل از مالیات

(323)(330)(162)مالیات

539.599500.773510.363سود )زیان( خالص

1019699سود عملیاتی هر سهم - ریال

989193سود هر سهم قبل از کسر مالیات - ریال

989193سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

شرکتازمنظربورساوراقبهادار

مبالغ به میلیون ریال
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شــرکت گــروه ســرمایه گذاری مســکن در میــان 21 شــرکت پذیرفتــه شــده در بــازار ســرمایه در صنعــت انبوه ســازی، امــالک و مســتغالت، 
ــازار شــرکت های صنعــت انبوه ســازی، امــالک و مســتغالت  ــه خــود اختصــاص دهــد. ارزش ب ــازار ب ــگاه دوم را از نظــر ارزش ب توانســته جای

ــه شــرح ذیــل می باشــد: در تاریــخ 1396/09/30 ب

جایگاهشرکتدرصنعت

ارزش بازار شرکت(میلیارد ریال)قیمت هر سهم(ریال)نام شـرکتردیف
7894,734بین المللی توسعه ساختمان1
7864.323گروه سرمایه گذاری مسکن2
5,9703,584سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان3
1,2233,310سرمایه گذاری شاهد4
2,7972,797عمران و توسعه فارس5
2,4432,664سرمایه گذاری ساختمان ایران6
1,7252,277شهرسازی و خانه سازی باغمیشه7
2,1121,901سرمایه گذاری توس گستر8
1,3041,695عمران و توسعه شاهد9
1,4251,425سرمایه گذاری مسکن پردیس10
1,4031,052نوسازی و ساختمان تهران11
2,6121,045سخت آژند12
8401,008سرمایه گذاری مسکن تهران13
2,867860سرمایه گذاری مسکن الوند14
898808سرمایه گذاری مسکن شمالشرق15
840756سرمایه گذاری مسکن شمالغرب16
901721آ س پ17
2,877690توریستی و رفاهی آبادگران ایران18
1,198599سرمایه گذاری مسکن زاینده رود19
5,170517سرمایه گذاری توسعه آذربایجان20
1,802400سامان گستر اصفهان21

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

،قانون تجارت
،قانون مالیات  های مستقیم
 ،قانون کار و تأمین اجتماعی
،قانون مبارزه با پولشویی
 قانــون حمایــت از احیــاء، بهســازی و نوســازی بافت هــای

فرســوده و نارکارآمــد شــهری،
،قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
 ــد و ــت از تولی ــاماندهی و حمای ــون س ــی قان ــه اجرای آیین نام

ــکن، ــه مس عرض
 و نوســازی  و  بهســازی  احیــاء،  راهبــردی  ملــی  ســند 

شــهری، ناکارآمــد  و  فرســوده  بافت هــای  توانمندســازی 
،قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان
،قانون پیش فروش ساختمان
 ــت و ــازمان مدیری ــی س ــط مصــوب و ابالغ ــنامه ها و ضواب بخش

ــور، ــزی کش برنامه ری
 ،ضوابط شهرداری  ها

 مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار در خصــوص تســهیالت
اعطایــی بانک هــا بــه خصــوص بانــک مســکن،

 مصوبــات مجلــس شــورای اســالمی و هیئــت وزیــران در خصوص
مســکن مهــر و ســایر مصوبــات مربــوط بــه صنعت ســاختمان،

،قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران
،قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
،دستورالعمل  ها و رویه  های سازمان بورس و اوراق بهادار
.اساسنامه و مصوبات مجمع
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مروریبرعملکردشرکت
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(تجدید ارائه شده)1396/09/30
1395/09/30

درصد تغییرات افزایش 
)کاهش(

  1( اقالم صورت سود و زیان )میلیون ریال(

4,488,4443,509,15928الف) فروش 
68(2,482,491)(4,178,893)ب) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

(16)154,961184,620پ) سود حاصل از سرمایه گذاری ها
(8)(419,870)(385,405)ت) هزینه  های عملیاتی

72(298,123)(513,094)ث) هزینه  های مالی
(92)5,64566,678ج) سایر درآمدها

(175)565,116(423,719)چ) سود قبل از مالیات
(181)550,112(443,598)ح) سود خالص

2( تغییرات در سرمایه  گذاری ها )میلیون ریال(
42(22,056)(12,839)الف) تغییرات دارایی های ثابت

93,23625,793262ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه  گذاری در سهام سایر شرکت ها 
105(71,285)3,245پ) تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه

244,53370,535247ت) تغییرات در دارایی های مولد شرکت
3( تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست  های تأمین مالی )میلیون ریال(

(806)82,193(579,960)الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام
(109)380,149(32,473)ب) تغییرات در بدهی  های بلندمدت

4( تغییرات در وضعیت نقدینگی )میلیون ریال(

3(111,174)(107,645)الف) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
(36)(981,779)(629,970)ب) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه  گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(36)615,389959,477پ) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه  گذاری
959,477460,332108ت) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

5( سرمایه در گردش )میلیون ریال(

(676)171,561(988,123)الف) تغییرات

6( نسبت  های مالی 

16/598/6692الف) نسبت دوره گردش موجودی  ها 
1/201/0812ب) نسبت دوره گردش مطالبات تجاری 

(12)1/611/84پ) نسبت جاری  
0/540/04910ت) نسبت بدهی 

(170)0/04(0/03)ث) نسبت بازده دارایی ها (ROA)-درصد
(177)0/07(0/05)ج) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)-درصد

-(0/20)-چ) نسبت نقد شوندگی سود 
(134)101(35)ح) سود هر سهم (EPS) - ریال
12(22/23)(19/57)د) جریان نقدی هر سهم - ریال

مروریبرعملکردمالیتلفیقی
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مروریبرعملکردمالیشرکتاصلی

درصد تغییرات افزایش 1396/09/301395/09/30
)کاهش(

  1( اقالم صورت سود و زیان )میلیون ریال(

608,0208 653,719الف) درآمدهای عملیاتی 
(16)(131,315)(110,042)ب) هزینه های عملیاتی

(12)(40,453)(35,536)پ) هزینه های مالی
(20)2,122 2,545ت) سایر درآمدها

(16)438,374 510,686ث) سود قبل از مالیات
438,13516 510,363ج) سود خالص

2( تغییرات در سرمایه گذاری ها )میلیون ریال(
15,800218 (18,694)الف) تغییرات دارایی های ثابت

(78)746,163 (164,564)ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها 
(744)4,222500پ) تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه

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

152,91879 273,481الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام
268(1,538)2,582ب) تغییرات در بدهی های بلندمدت

330,000پ)  تقسیم سود
4( تغییرات در وضعیت نقدینگی )میلیون ریال(

98(222,406)(4,482)الف) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت  های عملیاتی
53(90,121)(146,049)ب) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی 

89(21,279)(2,281)پ) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(36)201,466 (136,882)ت) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

5( سرمایه در گردش )میلیون ریال(

116(602,898)(1,538)الف) تغییرات 
6( نسبت  های مالی

0/350/3018الف) نسبت دوره گردش مطالبات تجاری 
4/923/4642ب) نسبت جاری  
(33)0/070/11پ) نسبت بدهی 

(ROA) 0/070/0613ت) نسبت بازده دارایی ها
(ROE) 0/080/0713ث) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

98(0/51)(0/01)ج) نسبت نقد شوندگی سود 
938016چ) سود هر سهم (EPS) - ریال

-60-ح) سود تقسیمی هر سهم (DPS) - ریال

98(40/44)(0/81)خ) جریان نقدی هر سهم - ریال
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حجم عملیات تعداد واحد مسکونی تعداد پروژه نوع فعالیت

(مترمربع) 8,233,440 64,685 394 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

عملکردتولید

نمودارآخرینوضعیتپروژههایشرکت)شهریورماه1396(

 

؛ واحدهاي تكميل شده
%81؛ 57,549

؛ واحدهاي در دست اجرا
%10؛ 7,136

؛ واحدهاي در دست مطالعه و طراحی 
%9؛ 6,000

واحدهاي تكميل شده واحدهاي در دست اجرا واحدهاي در دست مطالعه و طراحی 

نمودار 6 - آخرین وضعیت پروژه های شرکت

جدولخالصهفعالیتهایشرکتطیسالهایمالی1369الی1396
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نمودارتجمعیتعدادواحدهایمسکونیشروعشدهوتکمیلشدهطیسالهای1396-1369
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نمودار 7- نمودار تجمعی تعداد واحدهای مسکونی

نمودارپروژههایشرکتازنظرکاربریدرپایانشهریورماه1396

 

سهم پروژه های اداری، تجاری، خدماتی
13%

سهم پروژه های مسکونی
87% سهم پروژه های اداری، تجاری، خدماتی سهم پروژه های مسکونی

نمودار 8- تفکیک پروژه ها از نظر کاربری
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نمودارزیربنایپروژههایمسکونیدردستاجرا)مترمربع(درپایانسالهای1396-1387
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نمودار 4- شاخص قیمت آهن آالت از بهار 92 تا تابستان 96 (منبع: مرکز آمار ایران)
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نمودارمقایسهزیربنایشروعشده)مترمربع(طیسالهای1387الی1396
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389,016 154,668

638,515
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492,152
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نمودار 11- زیربنای شروع شده

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 عنوان

15 7 21 19 30 24 20 11 20 9 تعداد پروژه

2,747 1,460 5,835 7,406 3,028 837 2035 641 1,264 625 تعداد واحد مسکونی

389,016 154,668 638,515 893,895 653,798 218,386 492,152 124,443 264,634 85,150 زیربنای کل (مترمربع)

در سال مالی96  تعداد 9 پروژه با زیربنای کل 85،150 مترمربع شروع شده که 625 واحد آن مسکونی می باشد.
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نمودارمقایسهزیربنایدردستاجرا)مترمربع(طیسالهای1387الی1396
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نمودار 12- زیربنای در دست اجرا

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 عنوان

57 53 60 68 72 67 64 75 79 77 تعداد پروژه

8,634 8,334 12,161 18,531 17,726 10,599 11,573 12,074 11,598 7,136 تعداد واحد مسکونی

1,272,277 1,190,974 1,549,779 2,366,636 2,490,373 1,697,323 1,989,269 2,068,143 2,055,508 1,454,267 زیربنای کل (مترمربع)

در سال مالی96  تعداد 77 پروژه با زیربنای کل 1,454،267 مترمربع در دست اجرا می باشد که 7,136 واحد آن مسکونی می باشد.
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نمودارمقایسهزیربنایتکمیلشده)مترمربع(طیسالهای1387الی1396
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نمودار 13- زیربنای تکمیل شده

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 عنوان

20 10 16 10 24 23 23 9 8 19 تعداد پروژه

2,351 1,214 2,330 938 2,988 5,693 1,481 154 944 5,656 تعداد واحد مسکونی

297,528 167,142 312,408 122,405 444,716 705,253 220,322 72,803 142,476 679,840 زیربنای کل (مترمربع)

در سال مالی96  تعداد 19 پروژه با زیربنای کل 679،840 مترمربع تکمیل شده که 5,656 واحد آن مسکونی می باشد.
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نمودارمقایسهسطحساختهشده)مترمربع(طیسالهای1387الی1396
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نمودار 14 - متراژ ساخته شده



30

واحــد تحقیــق و توســعه بــا هــدف بکارگیــری دانــش روز و راهکارهای 
خالقانــه در فراینــد طراحــی و اجــرای پروژه  هــای گروه و ایجــاد مزیت 
رقابتــی در بــازار در کنــار افزایــش کیفیــت پروژه  هــا در زیرمجموعــه 
معاونــت فنــاوری و مدیریــت ســاخت گــروه فعالیــت می   نمایــد کــه 
در ادامــه بــه صــورت خالصــه بــه بخشــی از فعالیت هــای ایــن حــوزه 

در ســال 96 اشــاره می  شــود:
 تعریــف موضــوع تدویــن مــدل ارتقــاء یافتــه "ارزیابــی نظــرات

بهره بــرداران در پروژه هــای گــروه ســرمایه گذاری مســکن" 
ــه دانشــجویی دوران کارشناســی ارشــد و در  ــب پایان نام در قال

ــا دانشــگاه تربیــت مــدرس، قالــب همــکاری ب
 ــرداران ــر بهر ه ب ــی نظ ــه ارزیاب ــود یافت ــدل بهب ــازی م پیاده س

 QFD (Qualityروش بــه  گــروه  مســکونی  پروژه هــای 
ــکونی 108  ــای مس (Function Deployment در مجتمع ه
واحــدی بــام چالــوس (بلــوک 2)، 150 واحــدی نیلوفــر شــیراز 
(بلوک هــای 1 تــا5 ) ، 64 واحــدی هشــت بهشــت اهــواز ( 

،(A1,A2 بلوک هــای 
 Smart) ارزیابی سیســتم های کنترل و نظارت هوشــمند ســاختمان

 VRV,VAC, Mini)و  تاسیســات نویــن سرمایشــی (Engineering
ــای بلندمرتبه، Chiller) در پروژه ه

 و مانیتورینــگ  پژوهشــی-کاربردی  موافقتنامــه  انعقــاد 
کنتــرل هوشــمند ســاختمان  ها و تدویــن دســتورالعمل در 
ســاختمان های مســکونی گــروه ســرمایه  گذاری مســکن بــا 

مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی،
 ــات از ــذ خدم ــگاه و اخ ــا دانش ــکاری ب ــای هم ــن مدل  ه تدوی

ــی، ــز علم ــگاه  ها و مراک دانش
 بروزرســانی چــک لیســت  های ارزیابــی کیفیــت فنــی و اجرایــی

ــزاری مربوطــه، و مــدل نرم اف
 ــا ــح و فناوری ه ــی و انتخــاب مصال ــد ارزیاب ــدل جدی ــن م تدوی

ــاره، ــد معی ــری چن ــن تصمیم  گی ــای نوی ــای روش  ه ــر مبن ب
:معرفی روش  های بهینه  سازی سازه با رویکردهای ذیل

	 ــوالدی ــای ف ــح اســتراتژیک پروژه  ه کاهــش مصــرف مصال
و بتنــی،

	 بکارگیــری روش  هــای کاهــش انــرژی لــرزه  ای ســاختمان ها
بــا اســتفاده از میراگرهــا یا جداســازهای لــرزه  ای،

	 اجــرای ســازه نویــن  بکارگیــری روش  هــای  ارزیابــی 
و...). فــوالدی  ســبک  ســازه های  کامپوزیــت،  (ســازه های 

یکــی از ماموریت  هــای واحــد تحقیــق و توســعه حضــور فعــال و موثــر 
ــان  ــا صاحب ــاط ب ــاد ارتب ــی و ایج ــا و نشســت  های علم در همایش  ه
ــر  ــه  ای معتب ــه و مراکــز علمــی و حرف ــوژی و ایده  هــای خالقان تکنول
ــا نیازهــای گــروه می  باشــد کــه در ایــن راســتا می  تــوان  متناســب ب

مهمتریــن آنهــا را در ســال گذشــته بصــورت زیــر برشــمرد:

 برگــزاری نشســت تخصصــی "انقــالب صنعتــی چهــارم در
ــت،  ــط زیس ــرژی و محی ــای ان ــاختمان" در حوزه ه ــت س صنع
مدیریــت  هوشمندســازی،  نویــن،  فناوری هــای  و  مصالــح 
ســاخت بــا حضــور نمایندگانــی از مرکــز تحقیقــات راه، مســکن 
و شهرســازی، دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، امپریــال کالــج 
ــی و  ــز علم ــر مراک ــات و دیگ ــوم و تحقیق ــگاه عل ــدن، دانش لن

ــی، ــش خصوص ــژه بخ ــه وی ــوزه ب ــن ح ــه ای در ای حرف

حوزهتحقیقوتوسعه

 همــکاری موثــر بعنــوان رکــن صنعــت ســاختمان در برگــزاری
ــارم در  ــی چه ــالب صنعت ــی انق ــن الملل ــس بی ــن کنفران دومی

ــران. ــالد ته ــرج می ــای ب ــز همایش  ه مرک

 (European Project EPL ــه بــا ســازمان انعقــاد تفاهم نام
ــاخت،  ــن س ــای نوی ــعه فناوری  ه ــتای توس  (Leaders در راس
ــاختمان و  ــرژی در س ــرف ان ــازی مص ــه س ــای بهین رویکرده
ــی  ــت  های تخصص ــزاری نشس ــوت، برگ ــای پایل ــاد طرح  ه ایج

در ســطح بین المللــی. 

 انعقــاد تفاهم نامــه بــا مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی
طرح هــای  انجــام  در  مشــارکت  و  همــکاری  راســتای  در 
ــا  ــی کارگاه ه ــی، برپای ــی، آموزش ــردی و صنعت تحقیقاتی-کارب
و ســمینارهای تخصصــی و همــکاری در تدویــن الزامــات، 
ــن  ــای نوی ــح و فناوری  ه ــتورالعمل ها مصال ــتانداردها و دس اس

ــاختمان. س

 حضــور فعــال و اثرگــذار در همایــش ملــی بهینه ســازی مصــرف
ــکن و  ــات راه، مس ــز تحقیق ــدار در مرک ــاختمان پای ــرژی، س ان

شهرســازی.

ــرکت  ها  ــا، ش ــا نهاده ــی ب ــش فن ــادل دان ــی و تب ــاط بین الملل ارتب
 ،Catalonia پلی تکینیــک  جملــه  از  خارجــی  دانشــگاه  های  و 
دانشــگاه Salford Manchester، اتــاق بازرگانــی ایــران و آلمــان، 

...  ,  Doka, SEIRRA, Bossong شــرکت  هایی چــون
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حوزهفنیواجرایی
 ــدی ــروه و رتبه بن ــی کیفــی پروژه هــای گ ــه ارزیاب اجــرای برنام

آن هــا در قالــب نظــام ارزیابــی فنــی و اجرایــی،

 ــی در ــت ایمن ــاء وضعی ــدف ارتق ــا ه ــه HSE ب ــکیل کمیت تش
پروژه هــای گــروه،

 گــروه ســاخت  و  فنــاوری  همایــش  نخســتین  برگــزاری 
ســرمایه گذاری مســکن و تشــکیل جلســات دوره ای کمیتــه 

فنــاوری و ســاخت،

 تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی جهــت حــل مشــکالت و
مســائل روز پروژه هــای ســاختمانی گــروه،

  ــت فرســوده و ــی درحــوزه باف ــای عملیات ســازماندهی فعالیت ه
در راســتای سیاســت های کالن گــروه و پیگیــری تعریــف پــروژه 
ــطح  ــهری در س ــد ش ــوده و ناکارآم ــای فرس ــوزه بافت ه در ح
ــژه در هــر شــرکت، ــا تعییــن نماینــده وی شــرکت های گــروه ب

 ــرداری آزمایشــی از ســامانه "پایــگاه داده پیــاده ســازی و بهره ب

ــاد  ــدف ایج ــا ه ــکن" ب ــرمایه گذاری مس ــروه س ــای گ پروژه ه
پایــگاه داده پروژه هــای ســاختمانی گــروه بــه عنــوان فــاز اول از 

،(PMIS) ــا ــات پروژه ه ــت اطالع ــتم مدیری سیس

 زمان بنــدی مدیریــت  تعاریــف  و  فرآیندهــا  در  بازنگــری 
گــروه، پروژه هــای 

 مشــاور مهندســین  شــرکت  بــا  تعامــل  و  هماهنگــی 
ســرمایه گذاری مســکن بــه منظــور اســتفاده بهینــه از پتانســیل 
ــرکت های  ــن ش ــب بی ــی مناس ــتر ارتباط ــاد بس ــود و ایج موج

ــور، ــرکت مذک ــه و ش تابع

 ــتای ــروه در راس ــرکت های گ ــی ش ــه هم افزای ــژه ب ــه وی توج
ــه  اهــداف گــروه و اســتفاده از ظرفیــت شــرکت ها  دســتیابی ب

ــوس، ــام چال ــروژه ب ــن زمینــه ماننــد پ در ای

 ــروه ــروژه در گ ــت پ ــعه مدیری ــه کالن توس ــه برنام ــه و ارائ تهی
ســرمایه گذاری مســکن. 
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ــر انتخــاب بهتریــن روش  سیاســت های تامیــن مالــی گــروه تکیــه ب
ــا  ــاق ب ــی و انطب ــن مال ــرخ تامی ــن ن ــر کمتری ــی از نظ ــن مال تامی
جریــان نقــدی شــرکت و پــروژه تدویــن می 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:

،پیش فروش واحدها
،اخذ تسهیالت بانکی

،افزایش سرمایه
،تأسیس صندوق  های زمین و ساختمان
،تهاتر
،استفاده از لیزینگ برای فروش واحدها
،مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی سرمایه گذار
 استفاده از سایر ابزارهای مالی نظیر اوراق مشارکت، اوراق

صکوک.

ــود در  ــور خ ــه ام ــري بهین ــف در تصمیم گی ــان مختل ــص ذینفع ــارب و تخص ــري از تج ــي و بهره گی ــدي از خردجمع ــراي بهره من ــرکت ب ش
ســنوات گذشــته اقــدام بــه تشــکیل کمیته هــاي تخصصــي مختلــف نمــوده اســت. در ســال جــاری نیــز دو کمیتــه HSE و کمیتــه فنــاوری، 

ــه مي شــود: ــا ارائ ــن کمیته ه ــات انجــام شــده در برخــي از ای ــم اقدام ــه اه ــزوده شــد. در ادام ــروه اف ــای تخصصــی گ ــه کمیته ه ب

مطابــق ماموریــت تعریــف شــده بــرای ایــن کمیتــه و هــدف مجموعه 
ــداف  ــان اه ــل می ــاق کام ــاد انطب ــر ایج ــی ب ــاری مبن ــال ج در س
ــرد  ــتمر عملک ــرل مس ــروش و کنت ــد و ف ــداف تولی ــا اه ــدی ب درآم
شــرکت ها، کمیتــه برنامــه و بودجــه در زمســتان ســال 95 جلســات 
اختصاصــی بــرای هــر یــک از شــرکت های تابعــه جهــت بازبینــی و 
تعدیــل بودجــه ســال مالــی 96 برگــزار نمــود. همچنیــن در تابســتان 
ــرای هــر شــرکت  ســال 96 همیــن جلســات بصــورت اختصاصــی ب
ــه  ــد ک ــزار گردی ــی 97 برگ ــال مال ــه س ــب بودج ــدف تصوی ــا ه و ب

مهمتریــن نتایــج حاصلــه بــه شــرح زیــر قابــل ذکــر اســت:
 هماهنگ ســازی کلیــه ارکان تشــکیل دهنده برنامــه و بودجــه شــامل

برنامــه تولیــد، برنامــه فــروش، برنامه منابــع و هزینه هــا و ســودآوری،

 همسوســازي ســبد کســب و کار کلیــه شــرکت ها بــا سیاســت ها
و اســتراتژي هاي باالدســتي بانــک مســکن و شــرکت مادر،

 ــا ــاز برنامــه و بودجــه شــرکت ها ب تصویــب تعدیــالت مــورد نی
توجــه بــه وضعیــت عملکــردی و مســیر حرکتــي آنهــا،

 نیــاز جهــت تضمیــن اقــدام مــورد  برنامه هــاي  تصویــب 
ــات.  ــج اقدام ــرل دوره ای نتای ــه و کنت ــداف بودج ــه اه ــتیابی ب دس

همــگام بــا تعریــف و راه انــدازی کمیتــه برنامــه و بودجه، اقدامــات موثر 
بــرای تدقیــق و متناسب ســازی کلیــه اجــزای بودجــه انجــام پذیرفــت 

کــه از مهمتریــن آنهــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
 عملکــرد وضعیــت  ســه ماهه  ارزیابــی  و  مســتمر  بررســی 

تفصیلــی بــرای هــر یــک از شــرکت های تابعــه،
 ــج ــاس نتای ــی 96 براس ــال مال ــه س ــل بودج ــی و تعدی بازبین

دوره ای، عملکردهــای 
 و  97 مالــی  ســال  بودجــه  تصویــب  و  ارزیابــی  بررســی، 

گــروه، انتظــار  مــورد  کلیــدی  شــاخص های 
 ــا ــب ب ــدام متناس ــای اق ــرل برنامه ه ــب و کنت ــف، تصوی تعری

چالش هــای جــاری و تکالیــف شــرکت،
 ــک از ــر ی ــه ه ــرد ب ــورد عملک ــی بازخ ــات تفصیل ــه گزارش ارائ

ــه.  ــات از بودج ــش انحراف ــای کاه ــه و راهکاره ــرکت های تابع ش

کمیتهبرنامهوبودجه

سیاستهایتامینمالیگروه

تشکیلکمیتههایتخصصی

 

کمیتههای
تخصصی

سرمایهگذار
ی

برنامهو
بودجه

 HSEتامینمالی

فناوری
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مهمتریــن اقدامــات صورت گرفتــه در کمیتــه تامیــن مالــی، تعدیــل 
ــت هاي  ــازی سیاس ــن هماهنگ س ــهیالت و همچنی ــود تس ــرخ س ن
ــه و اســتفاده از  ــی شــرکت هاي تابع ــن مال ــای تامی ــروه و برنامه ه گ
ابزارهــای نویــن مالــی بــوده کــه شــرح تفصیلــی مــوارد کلیــدی در 

ادامــه ارائــه شــده اســت:
 ــا ــي ب ــاي خصوص ــی از بانک ه ــهیالت دریافت ــي تس جایگزین

ــرخ 18% و کاهــش هزینه هــاي  ــا ن ــک مســکن ب تســهیالت بان
بانک هــای  از  دریافتــی  تســهیالت  (عمــده  مالــي  ســربار 
ــر  ــاي موث ــا نرخ ه ــردش ب خصوصــی، تســهیالت ســرمایه در گ

ــت.)، ــوده اس ــر از 24% ب باالت
 ــف ــن تکلی ــرات و تعیی ــذف تاخی ــا ح ــری ت ــره و پیگی مذاک

بانکــی شــرکت ها، معوقــات 
 تهاتــر برخــی از تســهیالت دریافتــي از بانک هــاي خصوصــي بــا

دارایي هــاي شــرکت بدهــکار (از جملــه تهاتــر زمیــن صــدرا بــا 
تســهیالت بانــک ســامان در شــرکت شمال شــرق)،

 اخــذ مصوبــه اعطــاء تســهیالت مشــارکت مدنی ســاخت بــه مبلغ
ــرکت های  ــرای ش ــکن ب ــک مس ــال از بان ــون ری 634,533 میلی
تابعــه و دریافــت 308,633 میلیــون ریــال از تســهیالت مذکــور،

 ــداران ــه خری ــاخت ب ــي س ــارکت مدن ــهیالت مش ــال تس انتق
ــاطي و  ــروش اقس ــهیالت ف ــب تس ــکوني در قال ــاي مس واحده
ــي دوران مشــارکت  ــال هزینه هــاي مال ــروش تدریجــي و انتق ف
ــار و  ــهیالت در اختی ــش تس ــتاي کاه ــداران در راس ــه خری ب

جذاب ســازي طرح هــاي فــروش اقســاطي،
 ــهیالت ــاء تس ــوص اعط ــکن در خص ــک مس ــت بان ــذ موافق اخ

و  زمیــن  صندوق هــای  بــرای  ســاخت  مدنــی  مشــارکت 
ــرای  ــال ب ــون ری ــغ 115,200 میلی ــب مبل ــاختمان و تصوی س
مســکن  ســاختمان  و  زمیــن  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
ــارون و دریافــت مبلــغ 17,600 میلیــون ریــال  شــمال غرب و ن
ــن و  ــرمایه گذاری زمی ــدوق س ــرای صن ــوب ب ــهیالت مص از تس

ســاختمان مســکن شــمال غرب،
 281,000 ــغ ــه مبل ــردش ب ــرمایه در گ ــهیالت س ــت تس دریاف

شــرکت های  بــرای  مســکن  بانــک  از  ریــال  میلیــون 
زاینــده رود، مســکن  و  تهــران  مســکن  ســرمایه گذاری 

 اخــذ تســهیالت ســرمایه در گــردش از بانــک ســینا بــه مبلــغ
ــرمایه گذاری  ــرکت های س ــرای ش ــال ب ــون ری 100,000 میلی

ــده رود، ــکن زاین ــمال غرب و مس ــکن ش مس
 ــکن در ــک مس ــرمایه بان ــن س ــرکت تامی ــا ش ــه ب ــق اولی تواف

ــت  ــه بعث ــای مجموع ــی از پروژه ه ــی یک ــن مال ــوص تامی خص
ــاختمان، ــن و س ــدوق زمی ــق صن ــان از طری کرم

 ــا شــرکت تامیــن ســرمایه بانــک مســکن و برگــزاری جلســه ب
ــرای شــرکت  ــن ب ــد دی ــن مــدل اولیــه انتشــار اوراق خری تدوی

ــوب.   ــکن جن ــرمایه گذاری مس س
در جــدول ذیــل، آخریــن وضعیــت تســهیالت دریافتــی شــرکت های 

تابعــه ارائــه شــده اســت:

کمیتهتامینمنابعمالی

ماندهبلند مدتکوتاه مدتعنوان
تسهیالت

مانده
تسهیالت

مانده نام شرکت
در96/09/30

مانده 
در95/09/30

مانده 
در96/09/30

مانده 
در95/09/30

مانده 
در96/09/30

مانده 
در95/09/30

1,000,917602.53876.158244.7231.077.075847.271شرکت تهران

569,847388.636112.526109.707682.373498.343شرکت شمال شرق

604,959372.22560.947131.832665.906504.057شرکت پردیس

464,090361.35237.33450.938501.424412.290شرکت شمال

375,173295.04300375.173295.043شرکت شمال غرب

256,547216.881113.00495.200369.551312.081شرکت زاینده رود

7,231215.441209.7430216.974215.441شرکت گیالن

204,648204.0526.85347.810211.501251.862شرکت جنوب

176,550246.04100176.550246.041شرکت الوند

32,21300032.3120شرکت البرز

26,84618.6140026.84618.614شرکت منطقه غرب

3.719.1202.920.823616.565680.2204.335.6853.601.043جمع کل
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کمیتــه ســرمایه گذاری هلدینــگ کــه از خــرداد مــاه ســال گذشــته با 
حضــور رئیــس هیئــت مدیــره، مدیــر عامــل، معاونیــن، مدیــر حقوقی 
و امــالک، مدیــر ســرمایه گذاری و تامیــن مالــی تشــکیل گردیــد، در 
ســال مالــی 96 نیــز 10 جلســه برگــزار نمــوده و در ابعــاد مختلــف 
شــرکت های  پیشــنهادی  ســرمایه گذاری  طرح هــای  و  پروژه هــا 
ــه،  ــن کمیت ــات ای ــرار دارد. یکــی از اقدام ــورد بررســی ق ــه را م تابع
ــد.  ــرمایه گذاری می باش ــرح س ــی ط ــای ارزیاب ــند راهنم ــن س تدوی

ایــن ســند بــا هــدف وحــدت رویــه در بررســی و ارزیابــی طرح هــای 
ــد. ــه گردی ــه شــرکت ها ارائ ــه کلی ــه و ب ســرمایه گذاری تهی

در جلســات ایــن کمیتــه، 20 طــرح ســرمایه گذاری در 4 بعــد بــازار، 
فنــی، مالــی و حقوقــی مــورد بررســی و پایــش قــرار گرفــت کــه از 
میــان آنهــا 10 پــروژه موافقــت اولیــه خــود را اخــذ نمــود تــا پــس 
ــارکتی)،  ــای مش ــوص پروژه ه ــارکت (در خص ــرارداد مش ــاد ق از انعق
اقدامــات مربــوط بــه طراحــی و عملیاتــی نمــودن را ســپری نماینــد. 

کمیتهسرمایهگذاری

 ــت در ــط زیس ــی، محی ــالمت، ایمن ــوزه س ــه ح ــر س ــز ب تمرک
ســطح پروژه هــا و شــرکت های گــروه،

،HSE تدوین و بازنگری دستورالعمل ها و فرآیندهای حوزه
،به حداقل رساندن حوادث کارگاهی
 تعریــف برنامه هــای آموزشــی مســتمر بــه منظــور ارتقــاء ســطح

دانایــی همــکاران در ســطوح مختلف،
 ــور ــه منظ ــه ب ــرکت های تابع ــه در ش ــئول مربوط ــن مس تعیی

ــز، ــا مرک ــم ب ــاط دائ ــت و ارتب هدای
 انجــام بازدیدهــای دوره ای بــه منظــور مراقبــت از سیســتم ها و

،HSE فرآیندهــای تعریــف شــده حــوزه
،تعریف سناریوی مواجهه با حوادث و انجام مانورهای الزم
 و آسیب شناســی وضعیــت HSE پایــش برنامه هــای حــوزه

HSE در ســطح شــرکت های گــروه. 

H.S.Eکمیته

بــر کســی پوشــیده نیســت کــه طبقه بنــدی هوشــمندانه اطالعــات، 
تدویــن درســت و بجــای فرایندهــای طــرح و اجــرا و ثبــت و انتقــال 
ــد.  ــا می کن ــت ایف ــش را در رقاب ــن نق ــات مهمتری ــش و تجربی دان
ــذا هم افزایــی بیــن گنجینه هــای انباشــته شــده در بخــش فنــی  ل

ــد. ــن مهــم را محقــق گردان ــد ای شــرکت های گــروه می توان
ــر  ــاوری ذک ــه فن ــور کمیت ــه در منش ــن کمیت ــکیل ای ــداف تش اه

ــد: ــرار می گیرن ــل ق ــی ذی ــوزه اصل ــد ح ــن در چن ــده الک گردی
 ــروه ــه اشــتراک گذاری دســت آوردهای شــرکت های گ ــه و ب ارائ

در زمینــه فنــی و اجرایــی (ثبــت و انتقــال تجربیــات و دانــش)،
 ــت و بررســی ــاز و ثب ــاخت و س ــن س ــای نوی ــی فناوره معرف

ــاز)، ــاخت و س ــت در س ــوآوری و خالقی ــا (ن ــی آنه پیرامون
 تهیــه و تدویــن دســتورالعمل های حــوزه فنــی اجرایــی گــروه

ــا، ــانی آنه و به روزرس
،کنترل و پایش برنامه های بخش فنی و اجرایی گروه
 ــروه در ــرکت های گ ــه ش ــش و تجرب ــت دان ــتفاده ظرفی اس

ــا، ــی پروژه ه ــد اجرای ــکالت رون ــل مش ــت ح جه
 ــی و ــای فن ــرای حوزه ه ــی ب ــای آموزش ــزی دوره ه برنامه ری

ــی گــروه، اجرای
 اجرایــی و  فنــی  حــوزه  عملکــرد  نحــوه  آسیب شناســی 

گــروه.  شــرکت های 

کمیتهفناوری



ــالیانه ــادی س ــی ع ــع عموم ــه مجم ــره ب ــت مدی ــزارش هیئ  گ
صاحبــان ســهام بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 30 آذر 1396
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بــا هــدف بــه جریــان انداختــن دارایي هــاي راکــد شــرکت و بهره بــرداري 
حداکثــري از ایــن دارایي هــا اقدامــات عدیــده ا ي در گــروه و شــرکت هاي 
تابعــه بــه انجــام رســیده اســت کــه از جملــه آن مي تــوان بــه مــوارد زیــر 

ــاره نمود: اش
 تعییــن تکلیــف وضعیت ســهامداری گروه در شــرکت اتحــاد عمران

پــارس، تملــک زمین هــای ایــن شــرکت و فــروش برخــی از آنها،

 ــر ــروه نظی ــد گ ــای راک ــي از زمین ه ــروش برخ ــی و ف بازاریاب
زمیــن الهیجــان، زمیــن IT قــم، انبــار مــالرد و انبــار اصفهــان 
ــروژه در آنهــا توجیــه اقتصــادی نداشــته اســت، کــه تعریــف پ

 پیرامونــي ســاختمان های  و  زمین هــا  احیــاي  و  شناســایي 
پروژه هــاي گذشــته شــامل زمیــن پردیســان، افــرا 3 و ســاختمان 
آموزشــی آســمان و انجــام پیگیري هــاي الزم جهــت احیــاي کامل 
ــده، ــروش در آین ــا ف ــروژه و ی ــف پ ــزي جهــت تعری ــا و برنامه ری آنه

 ــردي ــات کارب ــویقي و اقدام ــاي تش ــن طرح ه ــي و تدوی طراح
الزم جهــت فــروش هــر چــه ســریعتر واحدهــاي تجــاري راکــد 
به ویــژه در پروژه هــاي خاتــم، امیــد، کوهســنگي و ... و بــه 
ــاي  ــف پروژه ه ــل از آن در تعری ــع حاص ــن مناب ــان انداخت جری

ــاخت، ــت س ــاي در دس ــراي پروژه ه ــد و اج جدی

 فــروش واحدهاي مســکن مهر پونــک زنجان و خــروج از پــروژه و انجام

مذاکــرات متعــدد جهت فــروش پــروژه به ســازمان های مختلف،

 تجمیــع زمین هــاي خــرد شــرکت شــمال غرب در شــهرک
خــاوران تبریــز و تبدیــل آنهــا بــه دو قطعــه زمیــن بــزرگ داراي 

قابلیــت تعریــف پــروژه و یــا فــروش،

 ــروژه ســتاره کیــش از ــي فازهــاي پ ــات اجرای فعالســازي عملی
ــه  ــد در منطق ــال و قدرتمن ــاخت فع ــریک س ــذ ش ــق اخ طری
و برنامه ریــزي و فعالیــت در راســتاي پیش فــروش هرچــه 

ســریع تر واحدهــاي پــروژه،

 عقــد قــرارداد مشــارکت بیــن دو شــرکت شــمال و الونــد جهــت
اســتفاده از منابــع شــرکت الونــد در ســاخت و تکمیــل بلــوک 1 

پــروژه بــام چالــوس،

 ــاخت و ــه س ــرکاء، خاتم ــا ش ــالد ب ــروژه می ــکالت پ ــع مش رف
ــروژه، ــل پ تحوی

 ــازار ــروژه ب ــرمایه گذاری در پ ــارکت و س ــرایط مش ــالح ش اص
ــروژه، ــاخت پ ــات س ــاز عملی ــل و آغ ــل اردبی مب

 ــی و نهایی ســازی ــروژه خدام حــل و فصــل برخــی مشــکالت پ
موضــوع تملــک و بهره بــرداری ســاختمان میردامــاد کــه در ازای 

بخشــی از بهــای فــروش پــروژه بــه گــروه انتقــال یافتــه اســت.

توسعهسیستمبازاریابیوفروش

 تهیــه متــن قــرارداد کارگــزاری بازاریابــی و فــروش و فرم هــای
منضــم بــه آن از قبیــل ارزیابــی کارگــزاران و ســایر مــدارک و 
ــوان  ــری از ت ــتفاده حداکث ــور اس ــه منظ ــه ب ــتندات مربوط مس
کارگــزاران محلــی و مشــاورین امــالک بــا رعایــت کلیــه نــکات 
حقوقــی و فنــی قــرارداد از قبیــل تعریــف پلکانــی حق الزحمــه، 

ــرکت ها و ... ، ــرای ش ــه ب ــقف حق الزحم ــف و س ــن ک تعیی
 ــا ــط ب ــی مرتب ــای تخصص ــگاه ها و همایش ه ــور در نمایش حض

ــی پروژه هــا  ــه منظــور معرف ــازار هــدف پروژه هــای شــرکت ب ب
ــه شــرکت های تابعــه، ــه مشــتریان و کمــک ب ب

 طراحــی سیســتم قیمت گــذاری منعطــف بــه منظــور هماهنگــی
ــی  ــظ ارزش فعل ــا حف ــتریان ب ــازار و مش ــرایط ب ــا ش ــتر ب بیش

پــروژه در ســناریوهای مختلــف پرداخــت توســط مشــتری،
 ــان ــرای کارکن ــه طرح تشــویقی ب ــه مرحل ــرای س ــف و اج تعری

فــروش شــرکت های تابعــه (طرح هــای بهــاره، تابســتانه و 
ــد و  ــای راک ــروش دارایی ه ــریع در ف ــور تس ــه منظ ــاران) ب ب

ــرکت ها، ــودآوری ش ــروش و س ــداف ف ــه اه ــتیابی ب دس
 برگــزاری جلســات متعــدد و امضــای تفاهم نامه هــای همــکاری

بــه منظــور فــروش ســازمانی واحدهــای احداثی توســط شــرکت 
ــر ســازمان  ــه ارگان هــا، بانک هــا و ســازمان های مختلــف نظی ب
نظــام پزشــکی، ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران، نهــاد ریاســت 

جمهــوری و ... ،
 از بهره بــرداری  مدیریــت  مکانیــزم  اجــرای  و  برنامه ریــزی 

ــریع در  ــق ارزش و تس ــور خل ــه منظ ــاری ب ــای تج مجتمع ه
فــروش ایــن واحدهــا شــامل مجتمع هــای خاتــم اراک و امیــد 

ــهد، ــنگی مش و کوهس
 تدویــن برنامــه بازاریابــی پروژه هــای کلیــدی و پروژه هــای

تعریــف شــده در قالــب صنــدوق ســرمایه گذاری زمیــن و 
ســاختمان نظیــر نــارون اراک، نگیــن شــهرری، نرگــس تبریــز، 

ــر، ــا بابلس ــان و درن ــاغ اصفه ــوس، چهارب ــام چال ب
 :استفاده از ابزارهای نوین و شبکه های اجتماعی شامل

	 ایجــاد ربــات تلگــرام بــه منظــور اطالع رســانی پروژه هــای
، ه گرو

	 اطالع رســانی اخبــار مرتبــط بــا شــرکت از طریــق کانــال
ــرام، تلگ

	 ــه ــرکت در صفح ــای ش ــا فعالیت ه ــط ب ــر مرتب ــه تصاوی ارائ
اینســتاگرام،

	 ایجــاد کانــال آپــارات و ارائــه ویدئوهــای مرتبــط بــا فعالیت هــای
شــرکت در ایــن کانال،

 ــن ــرار گرفت ــق ق ــکن از طری ــک مس ــا بان ــی ب ــاد هم افزای ایج
اســتندهای تبلیغــات پروژه هــای شــرکت در شــعب بانــک 
مســکن بــه منظــور اطالع رســانی بــه مشــتریان و کارکنــان ایــن 

ــا، ــروش پروژه ه ــرای ف ــک ب بان
 قالــب در  شــرکت  پروژه هــای  اطالعــات  یکپارچه ســازی 

دفترچــه پروژه هــای در حــال واگــذاری و بــه روز رســانی 
آن، مســتمر 

 جمــع آوری مســتمر اطالعــات و تهیــه گزارشــات فــروش ماهانــه
بــه منظــور پایــش مســتمر عملکــرد نظــام بازاریابــی و فــروش 

در مجموعــه گــروه. 
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ارتقایحجمفروش
در ســال مالــی 1396 در مجموعــه شــرکت های تابعــه گــروه ســرمایه گذاری مســکن، 994 واحــد بــا کاربری هــای مســکونی، تجــاری، اداری 
ــه فــروش رســیده اســت. رونــد فــروش شــرکت طــی ســال های گذشــته در نمــودار زیــر نشــان  و ســایر بــه مبلــغ 3,433 میلیــارد ریــال ب

داده شــده اســت.

همانطــور کــه مشــاهده می شــود، پــس از دو ســال کاهــش فــروش در مجموعــه گــروه کــه ناشــی از رکــود ســنگین در صنعــت ســاختمان 
کشــور بــود، در ســال مالــی 96، فــروش کل گــروه بــا افزایــش بیــش از 25 درصــدی، بــه بیــش از 3,433 میلیــارد ریــال رســید. 
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نمودار 15- روند فروش چهار ساله
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نمودار 16 - فروش پروژه ها به تفکیک کاربری

بــا عنایــت بــه نمــودار فــوق، حــدود از 81 درصــد فــروش شــرکت در واحدهــای مســکونی، 13 درصــد در واحدهــای تجــاری، 1/5 درصــد در 
واحدهــای اداری و حــدود 4/5 درصــد در ســایر کاربری هــا (پارکینــگ) بــوده اســت.
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مدیریتهزینه
ــش  ــتاي کاه ــه در راس ــورت گرفت ــات ص ــن اقدام ــي از مهمتری یک
ــب  ــل و اصــالح ترکی ــه، تعدی ــروه و شــرکت های تابع ــای گ هزینه ه
ــتراتژي  ــر اس ــه تغیی ــه ب ــا توج ــتا ب ــن راس ــد. در ای پرســنل مي باش
ــت  ــاي در دس ــات و پروژه ه ــم عملی ــر حج ــا، تغیی ــراي پروژه ه اج
ســاخت، تمرکــز بــر مولــد ســازي دارایي هــا، اصــالح ســاختار 

ــاس  ــا براس ــب تخصصــي آنه ــر ترکی ــع آن تغیی ــه تب ــرکت ها و ب ش
ــل از  ــج حاص ــت. از نتای ــام پذیرف ــادر انج ــرکت م ــت هاي ش سیاس
انجــام ایــن تغییــرات مي تــوان کاهــش میانگیــن تعــداد پرســنل در 
ــه 708  مجموعــه شــرکت هاي گــروه از 849 نفــر در ســال 1395 ب

ــر در ســال 96 اشــاره نمــود.  نف
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نمودار 17- روند تعداد پرسنل گروه

تقویتنظامحاکمیتیشرکتی
در راســتاي افزایــش کارایــي هیئــت مدیــره در شــرکت هاي گــروه، 
اجــراي ســند حاکمیــت شــرکتي و تقویــت نظــام کنتــرل هلدینــگ 
بــر روي شــرکت هاي تابعــه اقدامــات موثــری انجــام شــده اســت کــه 

از جملــه آن مي تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
 ــره ــت مدی ــاي هیئ ــوان اعض ــه عن ــروه ب ــران گ ــاب مدی انتص

ــرل و  ــطح کنت ــش س ــور افزای ــه منظ ــه ب ــرکت تابع در 10 ش
هلدینــگ، سیاســت های  جاری ســازی  از  اطمینــان 

 اســتفاده از مدیــران بانــک مســکن در هیئــت مدیــره 9 شــرکت
بــه منظــور ارتقــاي تعامــالت میــان شــرکت هاي تابعــه و 

ــک مســکن، شــعب بان

 توانمندســازی ترکیــب هیئت مدیــره  شــرکت ها بــر اســاس
ــرکت. ــر ش ــود در ه ــاي موج چالش ه

تعریفپروژههایجدید
 ــات ــه گزارش ــان تهی ــش زم ــت و کاه ــت و کیفی ــش دق افزای

تحقیقــات بــازار بــه منظــور جلوگیــری از بــروز مشــکالت آتــی 
در پروژه هــای شــرکت،

 ــع ــه تب ــازار و ب ــات ب ــای تحقیق ــپاری فعالیت ه ــدم برون س ع
ــا بهره گیــری از نیروهــای  ــل توجــه هزینه هــا ب آن، کاهــش قاب

داخلــی هلدینــگ،
 ارزیابــی بیــش از 30 پــروژه مــورد تایید شــرکت های تابعــه به منظور

اطمینــان از وجــود بازار مناســب و توجیه اقتصــادی در هلدینگ،

 انعقــاد تفاهم نامــه بــا شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی، ارتــش
جمهــوری اســالمی ایــران، شــرکت عمــران و بهســازی شــهری 
ایــران، شــهرداری قــم و شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد بــه 

منظــور تعریــف پــروژه در اراضــی متعلــق بــه آنهــا،
 مکاتبــات و مذاکــرات متعــدد بــا شــهرداری های شــهرهای

مختلــف کشــور بــه منظــور تعریــف پــروژه در بافــت فرســوده ایــن 
ــوده.  ــت فرس ــرمایه گذاری در باف ــازات س ــتفاده از امتی ــق و اس مناط
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انعقادتفاهمنامهسازمانیبهمنظورفروشسازمانی
،انعقاد تفاهم نامه با سازمان نظام پزشکی به منظور فروش واحدهای احداثی به اعضای این سازمان
،انعقاد تفاهم نامه با وزارت نفت به منظور تامین مسکن کارکنان صنعت نفت
 .انعقاد تفاهم نامه با ارتش جمهوری اسالمی ایران به منظور تامین مسکن کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران

حقوقیوامالک
در راســتای اهــداف و چشــم انداز نظــرات مدیرعامــل و هیئت مدیــره 
ــهریورماه 1395  ــالک در ش ــی و ام ــت حقوق ــد مدیری ــرکت، واح ش
تشــکیل گردیــد و از بــدو تأســیس براســاس سیاســت های اعالمــی، 
ــرکت های  ــت ش ــارت و هدای ــی، نظ ــه بررس ــدام ب ــور اق ــد مذک واح

تابعــه در زمینــه حقوقــی و امــالک نمــود.
ــا پایــان آذرمــاه  اهــم فعالیت هــای انجــام شــده در ایــن مدیریــت ت

ــل می باشــد: ــه شــرح ذی 1396 ب
 اعطــای مشــاوره حقوقــی، بررســی و پیگیــری پرونده هــای

حقوقــی در هلدینــگ و شــرکت های تابعــه در مراجــع قضایــی،

 ــوط ــی مرب ــای حقوق ــت، اظهارنامه ه ــه، دادخواس ــم الیح تنظی
بــه پرونده هــای مرتبــط بــا هلدینــگ یــا مــوارد ارجاعــی 

تابعــه، شــرکت های 

،وصول مطالبات شرکت گروه در پرونده های حقوقی
 تنظیــم الیحــه و شــرکت در جلســات رســیدگی و نهایتــاً حــل

و فصــل موضــوع در خصــوص شــکایات کارکنــان شــرکت های 
هلدینــگ و تابعــه در هیئــت تشــخیص اداره تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــی،

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

 ــکل ــازی ش ــور یکنواخت س ــه منظ ــپ، ب ــای تی ــه قرارداده تهی
ــا، اســتاندارد قرارداده

 ،تنظیــم، اصــالح و اظهارنظــر در خصــوص قراردادهــای اجــاره
پیمانــکاری، مبایعه نامــه، جعالــه، صلــح ســهام، کارگــزاری 

ــات مشــاوره، مشــارکت در ســاخت،  ــروش، خدم ــی و ف بازاریاب
ــه، ــهام و اقال ــق س توثی

 انجــام امــور ثبتــی و پیگیــری اخــذ مفاصاحســاب  های مالیاتــی
ــه، ــگ و شــرکت های تابع ــال امــالک هلدین نقل وانتق

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

 ــن و ــت قوانی ــوص رعای ــنامه ها در خص ــال بخش ــم و ارس تنظی
ــه، ــای مربوط ــررات در حوزه  ه مق

 ،دعــاوی اطالعــات  خصــوص  در  اطالعاتــی  بانــک  تهیــه 
ــه قراردادهــا وضعیــت صــدور اســناد تفکیکــی  مطالبــات، نمون

واحدهــای واگــذار شــده شــرکت های تابعــه،

 بازدیــد، کارشناســی، اظهارنظــر و تهیــه گزارش هــای منطقــه ا ی
ــا  در خصــوص امــالک بانــک مســکن و متقاضیــان (حقیقــی ی
ــا  ــی و کارشناســی پروژه ه ــی) و هماهنگــی جهــت ارزیاب حقوق
و امــالک توســط کارشناســان رســمی جهــت انجــام مشــارکت 

یــا خریــد،

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

 پیگیــری، چــاپ آگهــی و تهیــه گزارشــی در خصــوص فراخــوان
ــالک و  ــایر ام ــن س ــران و همچنی ــوده ته ــت فرس ــالک باف ام

اراضــی، جهــت انجــام مشــارکت در ســاخت.
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فعالیتهایمربوطبهخدماتپسازفروش
مجموعــه شــرکت های تابعــه همــواره پاســخگوی نیــاز مشــتریان 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــر را در راســتای خدم ــات زی ــد و خدم بوده ان

ــد: ــه می  نمای ــه مشــتریان ارائ ب
 تضمیــن رفع معایــب و هرگونه نقص و اشــکال در ســاختمان های

شــرکت بــه مــدت حداقل 6 مــاه از تاریــخ تحویل،
 عقــد قــرارداد بــا شــرکت های توانمنــد در رابطــه بــا ارائــه خدمات

پــس از فروش مناســب بــه خریــداران واحدهــای احداثی شــرکت،

 ــل ــع تحوی ــداران در مقط ــه خری ــای الزم ب ــه آموزش  ه ارائ
مجتمع  هــا، هیئت مدیــره  و  واحــد 

 ــی ــخصات فن ــه مش ــوط ب ــتندات مرب ــدارک و مس ــه م ارائ
نصبــی، تجهیــزات  ضمانت  نامه  هــای  و  ســاختمان 

،ارائه خدمات مرتبط با اداره و نگهداری مجتمع  ها
 ــال ــل و انتق ــه نق ــی در زمین ــاوره حقوق ــات مش ــه خدم ارائ

ــرات و ... . ــت، تغیی ــناد مالکی اس

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

اطالعاتتعهداتمالیآتیشرکت
ــون تجــارت مصــوب ســال 1347 در تاریــخ  ــه قان ــی موضــوع مــاده 235 اصالحی ــی منــدرج در یادداشــت شــماره 35   مال بدهی  هــای احتمال

ــر می  باشــد: ــه شــرح زی ــه ب ترازنام

1396/09/30نوع 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 شمال شرق

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

12,181تضمین چک های ارائه شده جهت تسهیالت دریافتی آن شرکتشرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن

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

3,990سفته های ارائه شده جهت تضمین قرارداد شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیسوزارت راه-قرارداد 4293/17 آزادراه پردیس

717.633جمع کل
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نظامراهبریشرکت
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اعضای حقوقی ردیف
هیئت مدیره

نام و
نام 

خانوادگی
نماینده 
شخص 
حقوقی

تاریخ زمینه  های سوابق کاریتحصیالتسمت
عضویت

میزان 
مالکیت 
در سهام 
شرکت

عضویت 
همزمان در 
هیئت مدیره 
سایرشرکت ها

عضویت قبلی 
در هیئت 

مدیره سایر 
شرکت ها در 5 

سال اخیر

1
شرکت عمرانی 

مسکن گستر
احمد 

فرشچیان

رئیس 
هیئت مدیره 
(غیر موظف)

کارشناس ارشد 
معماری

رئیــس  پارتیــا-  مشــاور  مهندســین  مســتقیم  ناظــر 
هیئت مدیــره و مدیرعامــل هلدینــگ شــرکت خانــه- 
سرپرســت بخــش شــرکت های ســاختمانی و عمرانــی 
ــاد-  ــاختمان بنی ــران و س ــاون عم ــتضعفان- مع ــاد مس بنی
رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل بانــک مســکن- رئیــس 
هیئت مدیــره شــرکت گــروه ســرمایه  گذاری مســکن- 
ایرانیــان،  مدیر عامــل شــرکت بین  المللــی خانه  ســازی 
ــپهرپی چین ــازی س ــره نوس ــو هیئت مدی ــل و عض مدیر عام

1394/05/25--

مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره شرکت 
خانه سازی ایرانیان-
مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره شرکت 
نوسازی سپهر 

 پی چین

2

شرکت 
سرمایه گذاری 

خوارزمی
محمدهاشم 
رکن تهران

نایب رئیس 
 هیئت مدیره
)غیر موظف(

 کارشناس 
اقتصاد

معــاون مالــی و اداری ســازمان گســترش و نوســازی 
ــرکت  ــانی ش ــروی انس ــاون اداری و نی ــع ایران-مع صنای
مهندســی  شــرکت  هیئت مدیــره  فوالد-رئیــس  ملــی 
و  رئیــس هیئت مدیــره  نواحــی صنعتــی -  و  مســکن 
مدیرعامــل شــرکت ایــران خــودرو عشــق آباد-عضــو 
توســعه  شــرکت  های  مدیر عامــل  و  هیئت مدیــره 
ــک  ــادی نی ــعه اقتص ــرکت توس ــیان، ش ــاختمان پارس س
ــظ ــه حاف ــعه ابنی ــرکت توس ــره ش ــو هیئت مدی ــار- عض آث

1393/01/31-

نایب رئیس و 
مدیرعامل شرکت 

توسعه ابنیه 
حافظ - رئیس 
هیئت مدیره 

صندوق ذخیره 
فرهنگیان

شرکت توسعه ابنیه 
حافظ

بانک مسکن3
محمدحسین
 جوادیان 

فرزانه

عضو هیئت مدیره
(غیرموظف)

کارشناس 
اقتصاد

معــاون مدیریــت شــعب اســتان زنجــان- مدیــر شــعب 
ــر  ــرز- مدی ــر شــعب اســتان الب ــن- مدی اســتان قزوی
ــس اداره کل  ــرقی- رئی ــان ش ــتان آذربایج ــعب اس ش
ــت  ــکن- سرپرس ــک مس ــتان های بان ــعب اس ــور ش ام
مدیریــت امــور اســتان ها و بازاریابــی بانــک مســکن- 

ــک مســکن ــی بان ــور اســتان ها و بازاریاب ــر ام مدی

1395/08/04---

 شرکت سرمایه گذاری 4
 عضو هیئت مدیرهپژمان جعفریگروه توسعه ملی

)غیرموظف(
دکترای مدیریت 

بازرگانی

ــالمی:  ــگاه آزاد اس ــت دانش ــام وق ــی تم ــو هیئت علم عض
ــاد،  ــت و اقتص ــکده مدیری ــات، دانش ــوم و تحقیق ــد عل واح
گــروه مدیریــت بازرگانــی- مدیــر پژوهــش دانشــکده 
ــر  ــات  - مدی ــوم و تحقیق ــد عل ــاد واح ــت و اقتص مدیری
دانشــگاه  رئیــس  مشــاور   ،lJMBR مجلــه  اجرایــی 
آزاد اســالمی و مدیــر کل حــوزه رئیــس واحــد علــوم 
و تحقیقــات  -عضــو شــورای پژوهشــی دانشــگاه آزاد 
اســالمی - عضــو هیئت امنــای دانشــگاه آزاد اســالمی 
اســتان مرکــزی -معــاون دفتــر مطالعــات و تدویــن 
دانشــگاه آزاد اســالمی- عضــو هیئت مدیــره شــرکت 
چــاپ و نشــر بازرگانــی )وابســته بــه وزارت صنعــت، 

ــارت( ــدن، تج مع

-بنیاد کودک-1396/03/28

گروه مالی بانک 5
مسکن

محمدرضا 
امینی

مدیرعامل 
و عضو 

هیئت مدیره

کارشناس 
ارشد مدیریت 

بازرگانی

مدیــر طــرح و برنامــه مرکــز تحقیقــات جهــاد وزارت 
جهــاد کشــاورزی - مشــاور شــرکت قنــد اصفهــان - 
ســرمایه گذاری  شــرکت  در  ســرمایه گذاری  مدیــر 
ســامان گســتر- معــاون اقتصــادی و برنامه ریــزی 
موسســه خیریــه همدانیــان - مدیرمالــی شــرکت 
روغــن نباتــی پــارس- معــاون مالــی و بازرگانــی قنــد 
ــت  ــه مل ــرمایه گذاری بیم ــاون س ــان- مع ــش جه نق
ــن -  ــزاری بهم ــرکت کارگ ــره ش ــو هیئت مدی - عض
ــات  ــرکت خدم ــره ش ــو هیئت مدی ــل و عض مدیرعام
ــرمایه گذاری  ــاور س ــن - مش ــاد نوی ــتیبانی اقتص پش
بیمــه ملــت - رئیــس هیئت مدیــره کارگــزاری بهمــن 
- عضــو هیئت مدیــره شــرکت ســیمان اصفهــان 
ســرمایه گذاری  شــرکت  هیئت مدیــره  عضــو   -
ــره  ــو هیئت مدی ــل و عض ــان - مدیرعام ــور همدانی ن

شــرکت گــروه ســرمایه گذاری مســکن

1395/02/20--

شرکت کارگزاری 
بهمن- شرکت 

خدمات پشتیبانی 
اقتصاد نوین- گروه 

سرمایه گذاری 
مسکن 

مشخصاتوسوابقاعضاءهیئتمدیرهومدیرعامل
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هیئت مدیره شرکت طی سال مالی 15 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 فناوری و مدیریت ساختسید مسعود مروج جهرمی
-95/07/03مدیریت بازرگانیفوق لیسانسمعاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کارمسلم صالحی

74/07/152.743حسابداریلیسانسمدیر مالی و بودجهسیروس آیدین
78/07/2431.929شیمیلیسانسمدیر فناوری اطالعاتسید فریبرز ابراهیمی

85/08/012.743عمران روستاییفوق دیپلممدیر مجامع و امور شرکت هامیر احمد مصطفایی میالنی
-93/03/11مدیریت بازرگانیفوق لیسانسمدیر روابط عمومیمسعود سعادتمند
-93/04/14مدیریت مالیفوق لیسانسمدیر سرمایه گذاری و تامین مالیحنظله فندرسکی
-93/10/13مهندسی عمرانفوق لیسانسمدیر تحقیق و توسعهرضا خدادادی یان

-95/06/01حقوقلیسانسمدیر حقوقی و امور امالکحبیب شریفی نویسی
-95/06/06مهندسی صنایعفوق لیسانسمدیر نظارت فنی و اجراییمصطفی فالحی

-95/07/01مهندسی صنایعفوق لیسانسمدیر طرح و برنامهرضا جاذمی
-95/11/01مهندسی صنایعلیسانسمدیر منابع انسانیامیرحسین هوشنگی

،نام حسابرس: سازمان حسابرسی
،فرآیند انتخاب حسابرس: توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
.حق الزحمه و هزینه حسابرسی: مبلغ 000.000.743.1 ریال و براساس قرارداد فی مابین

جلساتهیئتمدیره

مشخصاتمدیرعاملومدیراناجراییشرکت

اطالعاتمربوطبهحسابرسمستقلوبازرسقانونی
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اســتفاده  منظــور  بــه  مســکن  ســرمایه گذاری  گــروه  شــرکت 
حداکثــری از قابلیــت کارکنــان، افزایــش مانــدگاری، حفــظ انگیــزه 
ــای  ــتای ارزش ه ــدی ایشــان در راس ــه شــکوفایی توانمن و کمــک ب
ــکار و  ــعه ابت ــازمانی و توس ــق س ــظ تعل ــر حف ــی ب ــازمانی مبن س
ــه تبــع آن  ــع انســانی و ب ــوآوری، رویکــرد آمــوزش و توســعه مناب ن
ــرارداده  ــرداری ق ــورد بهره ب ــی و م ــنل را طراح ــغلی پرس ــاء ش ارتق
ــروه  ــرکت گ ــانی ش ــع انس ــت مناب ــتا مدیری ــن راس ــت. در همی اس
ســرمایه گذاری مســکن در ســال مالــی 1396 نســبت بــه برگــزاری 
1,144 نفــر ســاعت آمــوزش بــرای پرســنل رده هــای مختلــف 

ــت.  ــوده اس ــدام نم ــرکت اق ش
ــن  ــر ای ــکن ب ــرمایه گذاری مس ــروه س ــرکت گ ــد ش ــران ارش مدی
باورنــد کــه توســعه مشــارکت کارکنــان همســو بــا اهــداف شــرکت، 
بــدون ایجــاد انگیــزه در آنهــا و توجــه هدفمنــد بــه منابــع انســانی 

میســر نمی گــردد. در ایــن راســتا رویکــرد جبــران خدمــت کارکنــان 
منطبــق بــا سیاســت های گــروه طراحــی و اجــراء شــده و بــه مــرور 

زمــان مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت.
ــایی  ــور شناس ــه منظ ــکن ب ــرمایه گذاری مس ــروه س ــرکت گ      ش
ــف رویکــرد  ــه تعری ــدام ب ــان از شــغل و ... اق ــزان رضایــت کارکن می

ــوده اســت.  ــان نم نظرســنجی از کارکن
ــالم  ــی س ــاد محیط ــرای ایج ــواره ب ــی هم ــول اخالق ــت اص   رعای
ــت کار  ــش کیفی ــان و افزای ــد کارکن ــت مول ــت فعالی ــاده جه و آم
ــان  ــول اطمین ــور حص ــه منظ ــت. ب ــوده اس ــه ب ــورد توج ــان، م ایش
ــت  ــازمانی و رعای ــطوح س ــی س ــی در تمام ــول اخالق ــت اص از رعای
ــورت  ــه ص ــاط کار ب ــه انضب ــن آیین نام ــا تدوی ــی ب ــائل انضباط مس

ــت. ــه اس ــعه یافت ــرکت توس ــد در ش نظام من

فعالیتهایتوسعهمنابعانسانی

ساعات تاریخ  برگزارینام دورهردیف
 آموزشی

تعداد
آموزش

گیرندگان

نفر
ساعت

آموزشی

95/12/04818معافیت های مالیاتی1
03/2040280-96-95/12/14تحلیل کسب و کار مرکز آموزشی سماتک2
96/03/31818امکان سنجی مالی3
96/04/04818مهارت های تنظیم قرارداد4
96/05/10818کارگاه حقوق اراضی و امالک و آشنایی با قوانین ثبت5
95/12/098216دورنمای اقتصاد ایران در سال 696
101648768-95/12/09مهندسی فروش امالک و مستغالت7
2716116-96/04/26همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه8
96/05/22818شناخت تضامین9
2181080-96/06/14نرم افزار اتوماسیون اداری10
96/06/258216هوشمندسازی ساختمان11

96/06/3024124دوره آموزشی الکاتل12

95/06/23818آموزش پولشویی13
96/07/108756سیستم های مالی14
15(VC( 1316116-96/07/12صندوق های سرمایه گذاری جسورانه
96/07/17818کارگاه شناخت و کاربرد دقیق و سریع انواع تضامین معامالت16
96/09/1416116چهاردهمین همایش ساالنه انجمن حسابداران ایران17

1.144جمع کل

دوره های آموزشی برگزار شده توسط واحد آموزش شرکت در سال 96 به شرح ذیل بوده است:
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                          سطح تحصیالت                                  ردیف
حوزه فعالیت

فوق لیسانس و 
باالتر

جمع کلدیپلم و پایین ترفوق دیپلملیسانس

10113حوزه مدیر عامل1

562720معاونت مالی و منابع انسانی2

54009معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار3

72009معاونت فناوری و مدیریت ساخت4

31206مدیریت فناوری اطالعات5

12104مدیریت حقوقی و امور امالک6

13004مدیریت روابط عمومی7

11103مدیریت مجامع و امور شرکت ها8

24197858جمع کل

لحاظسطحتحصیالتوحوزهفعالیتاطالعاتمربوطبهترکیبنیرویانسانیشرکتاز
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ــای  ½ ــه ای پروژه ه ــش بیم ــوص پوش ــری در خص تصمیم گی
ــت  ــه هیئ ــی ب ــرکت های فرع ــده ش ــل ش ــان و تکمی در جری

ــد. ــض گردی ــور تفوی ــرکت های مذک ــره ش مدی
در خصــوص پرداخــت ســود ســهام، تــالش شــده اســت تــا  ½

بــا تعامــل بــا ســهامداران، نســبت بــه پرداخــت اقــدام گــردد.
ــدال  ½ ــامانه ک ــه در س ــرکت های تابع ــات ش ــای اطالع افش

ــازمان  ــط س ــده توس ــع ش ــررات وض ــط و مق ــا ضواب ــق ب مطاب
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــادار ص ــورس و اوراق به ب

میزان سود قابل تخصیص 1,385,128 میلیون ریال بوده که به شرح ذیل تخصیص یافته است: 
1.  سود سهام مصوب سال 1395 به 330,000  میلیون ریال

2.  انتقال به اندوخته قانونی به مبلغ 25,554 میلیون ریال

بــا عنایــت بــه تخصیــص صــورت گرفتــه، 1,029,574 میلیــون ریــال ســود قابــل تقســیم می باشــد کــه بــا توجــه بــه اســتراتژی های 
توســعه ای شــرکت پیشــنهاد می گــردد، تقســیم ســود بــه میــزان 10 درصــد ســود خالــص ســال مالــی 96 انجــام پذیــرد. بدیهــی اســت 

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

اقداماتانجامشدهدرخصوصتکالیفمجمع

پیشنهادهیئتمدیرهبرایتقسیمسود
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پرتفویسرمایهگذاریشرکت
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ــرکت  ــک ش ــوان ی ــه عن ــکن، ب ــرمایه گذاری مس ــروه س ــرکت گ ش
ــادار  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــزد س ــادر) ن ــی (م ــگ تخصص هلدین
ــرکت، موضــوع  ــنامه ش ــاده 3 اساس ــاس م ــده اســت. براس ــت ش ثب
ــی  ــای فرع ــی و فعالیت ه ــای اصل ــه فعالیت ه ــه دو طبق ــت ب فعالی
مربــوط  اصلــی شــرکت  فعالیــت  موضــوع  می گــردد.  تقســیم 
واحدهــای  یــا  و  سهم الشــرکه  ســهام،  در  ســرمایه گذاری  بــه 
ســرمایه گذاری صندوق هایــی می باشــد کــه در حــوزه صنعــت 

ــد. موضــوع  ــه آن فعالیــت می نماین ــط ب ــات مرتب ســاختمان و خدم
ــز شــامل ســرمایه گذاری در ســایر اوراق  فعالیــت فرعــی شــرکت نی
بهــادار، ارائــه خدمــات مرتبــط بــا بــازار اوراق بهــادار، ســرمایه گذاری 
در ســایر دارایی هــا از جملــه دارایی هــای فیزیکــی، پروژه هــای 
انتفــاع  کســب  هــدف  بــا  ســاختمانی  پروژه هــای  و  تولیــدی 
ــه  ــرکت ب ــرمایه گذاری   های ش ــب س ــتا ترکی ــن راس ــد. در ای می باش

ــد: ــل می باش ــرح ذی ش

صنعــت  در  شــرکت ها  ایــن  فعالیــت  تابعــه:  شــرکت های 
انبوه ســازی، امــالک و مســتغالت و خدمــات وابســته بــه ایــن 
ــکن  ــرمایه گذاری مس ــروه س ــت گ ــزان مالکی ــد. می ــت می باش صنع
ــد.  ــا می باش ــهام آنه ــد س ــش از 50 درص ــه بی ــرکت های تابع در ش
شــرکت های وابســته: فعالیــت ایــن شــرکت ها در صنعــت 
ــروه  ــزان مالکیــت گ انبوه ســازی، امــالک و مســتغالت می باشــد. می

ــا 50  ــن 20 ت ــته بی ــرکت های وابس ــکن در ش ــرمایه گذاری مس س
ــد. ــا می باش ــهام آنه ــد س درص

شــامل  شــرکت ها  ایــن  فعالیــت  ســایر ســرمایه گذاری ها: 
ــتغالت  ــالک و مس ــازی، ام ــت انبوه س ــه صنع ــته ب ــات وابس خدم
ــن  ــکن در ای ــرمایه گذاری مس ــروه س ــت گ ــزان مالکی ــد. می می باش

شــرکت ها کمتــر از 20 درصــد ســهام آنهــا می باشــد.

شرکت هاي

تابعه

سرمایه گذاري مسکن تهران

سرمایه گذاري مسکن پردیس

سرمایه گذاري مسکن شمال غرب

سرمایه گذاري مسکن شمال شرق

سرمایه گذاري مسکن جنوب

سرمایه گذاري مسکن زاینده رود

سرمایه گذاري مسکن الوند

سرمایه گذاري مسکن شمال

سرمایه گذاري مسکن گیالن

سرمایه گذاري مسکن منطقه غرب

سرمایه گذاري مسکن البرز

بازرگانی سرمایه گذاري مسکن

مهندسین مشاور سرمایه گذاري مسکن

پارس مسکن سامان

پویانوین پارس

شرکت هاي

وابسته

سرمایه گذاري مسکن نوین پایدار

بازرگانی مهر میناي کیش

اتحاد عمران پارس

طرح ساختمان پارسا

عمران و مسکن سازان استان اصفهان

عمران و مسکن سازان استان مرکزي

عمران و مسکن سازان استان کرمان

عمران و مسکن سازان استان یزد

عمران و مسکن سازان استان فارس

سایر
سرمایه گذاري ها

واسپاري آباد مسکن

خدمات بیمه اي مسکن آباد
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اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرا
درصد پیشرفت فیزیکیزیربنای مفیدزیربنای کلکاربرینام پروژهردیف

75,87348,88768/17مسکونیمسکونی پردیس المپیک1
36,48215,3585/71مسکونیترنج شاهین شمالی2
32,73822,7226/39مسکونیارکیده 32
30,00919,94820/03مسکونیکالرآباد4
24,5778,88940/71تجاری-اداریسپهر تهرانپارس5
22,63714,96564/17مسکونینیلوفر61
21,86713,4579/67مسکونیآفتاب رویان7
20,9357,13644/23تجاریمروارید8
12,3617,96691/15مسکونیپونه9
12,2997,82419/41مسکونیارکیده 101
12,1357,67227/11مسکونیگلبرگ 112
10,5686,71320/05مسکونیگلبرگ 121
10,3634,42399/43تجارییاقوت13
6,9141,21756/94تجاریتجاری پردیس المپیک14
6,2582,34970/04تجاریعتیق15

تاریخ تأسیس

موضوع فعالیت

ماهیت حقوقی

درصد مالکیت

1385/02/05

سهامی عام

اجرای پروژه های ساختمانی

80/91
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اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرا
درصد پیشرفت فیزیکیزیربنای مفیدزیربنای کلکاربرینام پروژهردیف

34,60722,40323/76مسکونینگین شهرری1
29,55113,09968/03اداریخدامی2
18,75711,76384/8مسکونیجماران3
17,0289,41033/13مسکونیاریکه4

تاریخ تأسیس

موضوع فعالیت

ماهیت حقوقی

درصد مالکیت

1385/02/10

سهامی عام

اجرای پروژه های ساختمانی

60/86

تاریخ تأسیس

موضوع فعالیت

ماهیت حقوقی

درصد مالکیت

1385/01/26

سهامی عام

اجرای پروژه های ساختمانی

74/78

اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرا
درصد پیشرفت فیزیکیزیربنای مفیدزیربنای کلکاربرینام پروژهردیف

26,52216,72163/35مسکونیالماس1
19,05813,84054/99مسکونینرگس2
10,3707,11190/68مسکونیمروارید3
5,8803,52652/98اداریپزشکان زنجان4
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اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرا
درصد پیشرفت فیزیکیزیربنای مفیدزیربنای کلکاربرینام پروژهردیف

41,41230,59850/25مسکونیبهارستان1
28,91017,33046/85مسکونی-تجاریآپاسای2
11,7087,07399/74مسکونیرواق3

تاریخ تأسیس

موضوع فعالیت

ماهیت حقوقی

درصد مالکیت

1385/12/23

سهامی عام

اجرای پروژه های ساختمانی

59/1

تاریخ تأسیس

موضوع فعالیت

ماهیت حقوقی

درصد مالکیت

1386/04/27

سهامی عام

اجرای پروژه های ساختمانی

100

اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرا
درصد پیشرفت فیزیکیزیربنای مفیدزیربنای کلکاربرینام پروژهردیف

33,17919,59835/22مسکونیستاره اردیبهشت1
32,50219,25246/76مسکونیستاره خرداد2
22,51216,10998/27مسکونیفاز 3 دراک3
16,73410,42762/92مسکونیستاره دی4
11,9228,28943/72مسکونیمثلث5
9,2337,93255/22مسکونیفاز 1 سایه6
5,3963,92046/62مسکونیبوتیا7
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تاریخ تأسیس

موضوع فعالیت

ماهیت حقوقی

درصد مالکیت

1385/04/10

سهامی عام

اجرای پروژه های ساختمانی

82/59

تاریخ تأسیس

موضوع فعالیت

ماهیت حقوقی

درصد مالکیت

1386/10/04

سهامی عام

اجرای پروژه های ساختمانی

83/98

اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرا
درصد پیشرفت فیزیکیزیربنای مفیدزیربنای کلکاربرینام پروژهردیف

16,7787,13354تجاریچهارباغ باال1
13,0087,99299/6مسکونیفاز 1 باران2
10,8416,40971/7مسکونیفاز 2 باران3
5,3433,21063مسکونیبهار آزادی4
2,7421,60417مسکونیفرشته 52

اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرا
درصد پیشرفت فیزیکیزیربنای مفیدزیربنای کلکاربرینام پروژهردیف

19,83713,03678/51مسکونینارون1
9,9286,51819/21مسکونیسهند2
2,6982,05689/38مسکونیجم3
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تاریخ تأسیس

موضوع فعالیت

ماهیت حقوقی

درصد مالکیت

1385/03/09

سهامی عام

اجرای پروژه های ساختمانی

100

تاریخ تأسیس

موضوع فعالیت

ماهیت حقوقی

درصد مالکیت

1386/10/25

سهامی خاص

اجرای پروژه های ساختمانی

100

اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرا
درصد پیشرفت فیزیکیزیربنای مفیدزیربنای کلکاربرینام پروژهردیف

18,12014,96011/84مسکونی160 واحدی الکانشهر1
11,8188,59199/40خدماتیمجتمع پزشکی آتیه2
3F 3,3502,60447/71مسکونیگلفام- بلوک
4E 2,0451,61323/84مسکونیگلفام- بلوک
5A 2,0131,46324/33مسکونیگلفام- بلوک
6B 2,0051,60970/16مسکونیگلفام- بلوک
7C 2,0051,60970/73مسکونیگلفام- بلوک
8G 1,9151,59347/27مسکونیگلفام- بلوک

اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرا
درصد پیشرفت فیزیکیزیربنای مفیدزیربنای کلکاربرینام پروژهردیف

27,56016,01043/96مسکونیبلوک 1 بام چالوس1
20,65013,94293/08مسکونیدرنا2
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تاریخ تأسیس

موضوع فعالیت

ماهیت حقوقی

درصد مالکیت

1386/05/09

سهامی خاص

اجرای پروژه های ساختمانی

100

اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرا
درصد پیشرفت فیزیکیزیربنای مفیدزیربنای کلکاربرینام پروژهردیف

11,8828,06754/85مسکونی-تجاریمنزه1
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برنامههایآیندهشرکت
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ــی  ــوان متول ــادر به عن ــرکت م ــدی ش ــئولیت های کلی ــی از مس یک
راهبــری و هدایــت شــرکت های تابعــه، برنامه ریــزی و کنتــرل 
ــی  ــن کم ــای تبیی ــی از راهکاره ــه یک ــت. بودج ــا اس ــه آنه بودج
ــروه  ــرکت گ ــت. ش ــازمانی اس ــای س ــای کنترل ه ــت ها و مبن سیاس
ســرمایه گذاری مســکن بــا هــدف شفاف ســازی و انطبــاق حداکثــری 
ــازار  ــرایط ب ــا ش ــه ب ــرکت های تابع ــیل های ش ــا و پتانس توانمندی ه
ــه  ــه و بودجــه ســاالنه شــرکت های تابع ــت، برنام و چشــم انداز صنع
ــه  ــرکت های تابع ــوب ش ــه مص ــت. در بودج ــوده اس ــن نم را تدوی
ــرای هــر یــک از  ضمــن تعییــن اهــداف تولیــد و فــروش مطلــوب ب
ــارف  ــرآورد مص ــع و ب ــن مناب ــه تامی ــاختمانی، برنام ــرکت های س ش
شــرکت ها انجــام شــده اســت. بــه عبارتــی در تنظیــم بودجــه ســال 
مالــی منتهــی بــه 1397/06/31 ایجــاد تناســب میــان تولیــد، فروش 

و ســود مــورد انتظــار از شــرکت ها مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت 
ــرای حصــول اطمینــان از تحقــق بودجــه مصــوب، فعالیت هایــی  و ب
در قالــب برنامه هــای اقــدام تعریــف و بــه عنــوان تکالیــف بــه 
شــرکت های تابعــه ابــالغ شــده اســت. برایــن اســاس مبلــغ 
4,277,429 میلیــون ریــال فــروش واحدهــای احداثــی و 306,525 

ــت. ــده اس ــرآورد ش ــرکت ها ب ــرای کل ش ــد ب ــع تولی مترمرب

ــن  ــال 1397، ضم ــرکت ها در س ــد ش ــت تولی ــت وضعی ــرای تقوی ب
ــر آن  ــعی ب ــود، س ــای موج ــی پروژه ه ــرایط واقع ــودن ش ــاظ نم لح
بــوده تــا بــا تعریــف پروژه هــای جدیــد و تمرکــز بــر تولیــد مناســب 
در آنهــا، هدف گــذاری تولیــد متناســب بــا شــرایط واقعــی شــرکت ها 

ــرد.  ــورت پذی ــا ص و پروژه ه

حوزهفنیوساخت

اهدافکلیدیبودجهریزیشدهدرسالمالیآتی

برنامههایآیندهشرکت

 عملیاتــی نمــودن محورهــای منــدرج در برنامــه کالن توســعه
ــروژه گــروه شــامل آمــوزش، تدویــن فرآیندهــا و  مدیریــت پ

ــی،  ــاخت های عملیات ــاد زیرس ایج
 ایجــاد کمیته هــای تخصصــی در گــروه معمــاری، ســازه، بــرق

و مکانیــک و بروزرســانی دســتورالعمل ها و چــک لیســت های 
اجرایی،

 ــی و ــی و اجرای ــای فن ــی ارزیابی  ه ــزم اثربخش ــاد مکانی ایج
ــراردادی، ــی و ق ــای اجرای ــه تیم ه ــا ب ــعه ارزیابی ه توس

 تدویــن فرآیندهــا و ایجــاد زیرســاخت های الزم جهــت برنامــه
کنتــرل هزینــه (Cost Control) در پروژه هــای گــروه،

 ــی دوره ای از ــه HSE و ارزیاب ــرد کمیت ــوزه عملک ــاء ح ارتق
وضعیــت ایمنــی در پروژه هــای گــروه،

،تشکیل بانک اطالعات تکنولوژی پروژه های گروه
 و ارتقــاء (PMIS) ادامــه پــروژه مدیریــت اطالعــات پروژه هــا

ســطح عملکــرد آن بــه دیگــر حوزه هــای مدیریــت پــروژه،
 فعالیت هــای حــوزه تحقیــق و توســعه بــا تمرکــز بــر شــناخت

و بــه کارگیــری تکنولــوژی هــای ایجــاد کننــده مزیــت 
ــعه  ــای توس ــه رویکرده ــژه ب ــه وی ــازار و توج ــی در ب رقابت

ــازی، ــمند س ــدار و هوش پای
 تدویــن فرآینــد و زیرســاخت  های الزم جهــت تشــکیل کمیتــه

 طراحــی جهــت کنتــرل طرح  هــای کانســپت و سیســتم های 
ــل از ورود  ــا قب ــی در پروژه ه ــی و مکانیک ــازه ای، الکتریک س

بــه فــاز اجــرا.

توسعهفعالیتهایگروه
 تعریــف 324،500 مترمربــع پــروژه جدیــد و شــروع در ســال

ــه  ــود ک ــد ب ــکونی خواه ــش از 90% آن مس ــه بی 1397 ک
ــب  ــکونی در قال ــد مس ــب 500 واح ــف و تصوی ــامل تعری ش

پروژه هــای جدیــد در بافــت فرســوده می باشــد،
 ارزش نگهداشــت  و  درون گروهــی  مشــارکت های  توســعه 

ــوس، شــکریه  ــام چال ــروه (مشــابه ب ــا درون گ ــزوده پروژه ه اف
ــدان و ...)، هم

 اصــالح ســبد تولیــدات و پروژه هــاي در دســت ســاخت
شــرکت هاي گــروه بــا هــدف ارتقــای ســهم واحدهای مســکونی 

ــال 1398، ــان س ــا پای ــه 75 % ت ــدی ب میان درآم
 ورود بــه بازارهــای جدیــد از طریــق تعریــف 3 مــگا پــروژه و

ــر در  ــازمان های معتب ــا و س ــان نهاده ــکن کارکن ــن مس تأمی
ــروه. ــکونی و اداری در گ ــای مس ــب پروژه ه قال

بازاریابیوفروش
 تغییــر مــدل بازاریابــی و فــروش شــرکت ها بــا هــدف اســتفاده

از تــوان کارگــزاران بیرونــی، شــبکه فــروش ســایر شــرکت های 
گــروه و پتانســیل شــبکه شــعب بانــک مســکن و...،

 کاهــش شــکاف درصــد فــروش بــا درصــد پیشــرفت پروژه هــا
بــه کمتــر از 30 درصــد،

 فــروش 100 واحــد مســکونی در قالــب طــرح تضمیــن

معامــالت اقســاطی بانــک مســکن،
 ــکاران ــرکا و پیمان ــا ش ــه ب ــروش یکپارچ ــازمان ف ــاد س ایج

ــروش، ــز ف ــت تمرک جه
 ــاری ــای تج ــرداری پروژه ه ــام بهره ب ــرای نظ ــی و اج طراح

ــروش. ــه منظــور تســهیل در ف ب
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توسعهوبهبودسازمانی
 ــه ــرکت  های تابع ــکن و ش ــک مس ــا بان ــی ب ــش هم  افزای افزای

بانــک مســکن در راســتای سیاســت  های دولــت و انجــام 
مأموریت  هــای توســعه  ای بانــک مســکن،

 ــطح ــه ای از س ــرد چندالی ــی عملک ــای ارزیاب ــعة مدل ه توس
حداکثرســازی  به منظــور  شــرکت  و  پــروژه  تــا  پرســنل 

بهــره وری شــرکت،
 ــه ــا توجــه ب ــع انســانی شــرکت ها ب بازنگــری در ســاختار مناب

ــزء) و  ــا ج ــان کل ی ــا (پیم ــرای پروژه ه ــه اج ــتراتژی بهین اس

ــداری و توســعه پرســنل شــرکت  ــر جــذب، نگه ــز ب ــا تمرک ب
بصــورت چنــد تخصصــی،

 بازنگــري و بهبــود فرایندهــاي کســب و کار و بهبــود اســتقرار
،ISO 9001:2015 ــتم سیس

 مولــد ســازی دارایی هــای راکــد در دو بخــش امــالک و
پروژه هــا، و  مســتغالت 

 تعییــن تکلیــف و انتقــال کلیــه اســناد واحدهــای تکمیل شــده
قبــل از ســال 1390.

تامینمالی
 کاهــش میانگیــن نــرخ تســهیالت شــرکت های تابعــه از طریــق

بازپرداخــت تســهیالت مأخــوذه از بانک هــای خصوصــی و 
تســهیالت بــا نــرخ بــاال،

،تعیین تکلیف کلیه تسهیالت معوق شرکت های تابعه
 اخذ تســهیالت مشــارکت در ســاخت بــه مبلــغ 1,500میلیارد

ریــال جهــت تکمیــل و شــروع پروژه هــای جدید،
،تاسیس 5 صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان

 پذیــرش و عرضــه اولیــه ســهام شــرکت ســرمایه گذاری
مســکن جنــوب در فرابــورس ایــران،

،انتشار اوراق بدهی برای یکی از شرکت های تابعه
 انتقــال تســهیالت و ســود دوره مشــارکت مدنــی بــه خریداران

در قالــب امتیــازات قابــل ارائــه به خریــداران،
 مدیریــت دارایــی راکــد و غیرمولــد جهــت بازپرداخــت بدهی هــای

ــروه. ــران قیمت گ گ
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گواهینامههاوتقدیرنامههایشرکت
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