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ــادار  ــازار اوراق به ــون ب ــاده 45 قان ــاه 47 و م ــون تجــارت، مصــوب اســفند م ــه قان ــاده 232 اصالحی ــاد م در اجــرای مف
مصــوب آذر مــاه 84، بدینوســیله گــزارش فعالیــت و وضــع عمومــی شــرکت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 98/09/30 بــر 

پایــه ســوابق، مــدارک و اطالعــات موجــود تهیــه و بــه شــرح ذیــل تقدیــم می گــردد.
گــزارش حاضــر بــه عنــوان یکــی از گزارش هــای ســاالنه هیئــت مدیــره بــه مجمــع، مبتنــی بــر اطالعــات ارائــه شــده در 

صورت هــای مالــی بــوده و اطالعاتــی را در خصــوص وضــع عمومــی شــرکت و عملکــرد هیئــت مدیــره فراهــم مــی آورد.
بــه نظــر اینجانبــان اطالعــات منــدرج در ایــن گــزارش کــه دربــاره عملیــات و وضــع عمومــی شــرکت می باشــد، بــا تأکیــد 
ــی و  ــا مقــررات قانون ــاق ب ــع شــرکت و انطب ــره و در جهــت حفــظ مناف ــج عملکــرد هیئــت مدی ــه نتای ــه منصفان ــر ارائ ب
اساســنامه شــرکت تهیــه و ارائــه گردیــده اســت. ایــن اطالعــات هماهنــگ بــا واقعیت هــای موجــود بــوده و اثــرات آن هــا 
در آینــده تــا حــدی کــه در موقعیــت فعلــی می تــوان پیش بینــی نمــود، بــه نحــو درســت و کافــی در ایــن گــزارش ارائــه 
ــذف  ــزارش ح ــود، از گ ــتفاده کنندگان می ش ــی اس ــب گمراه ــی از آن موج ــدم آگاه ــه ع ــی ک ــچ موضوع ــده و هی گردی

نگردیــده و در تاریــخ 98/11/14 بــه تأییــد هیئــت مدیــره رســیده اســت.

1.1مجمععمومیعادیساالنهصاحبانسهامشرکتگروهسرمایهگذاریمسکن)سهامی عام(

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
پژمان جعفری

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت گروه مالی بانک مسکن
احمد فرشچیان

رئیس هیئت مدیره

-
روزبه ظهیری هاشمی

مدیرعامل

بانک مسکن
سید مسعود مدینه
عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
محمدحسن پیشرو
عضو هیئت مدیره

شرکت عمرانی مسکن گستر
محمد نعیمی ابیانه
عضو هیئت مدیره
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1.2گزیدهاطالعاتتلفیقی

تجدیدارائهشده

96 97 98

الف(اطالعاتعملکردمالیطیسالمالی)مبالغ به میلیون ریال(:

4.488.444 6.266.737 4.640.836 درآمد خالص

79.107 854.220 1.634.708 سود عملیاتی

5.645 137.022 )29.480( درآمدها )هزینه ها(ی غیرعملیاتی

)443.598( 409.577 968.546 سود )زیان( خالص

)56.555( 0 0 تعدیالت سنواتی

153.956 88.785 853.371 جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشي از فعالیت هاي عملیاتي

ب(اطالعاتوضعیتمالیدرپایانسالمالی )مبالغ به میلیون ریال(:

16.790.412 17.633.382 18.425.537 جمع دارایی ها

9.071.821 9.754.027 9.452.688 جمع بدهی ها

5.500.000 5.500.000 5.500.000 سرمایه ثبت شده

7.718.591 7.879.355 8.972.849 جمع حقوق صاحبان سهام

ج(نرخبازده)درصد(:

)3( 2 5 نرخ بازده دارائی ها

)6( 5 11 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د(اطالعاتمربوطبههرسهم:

5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

)35( 69 154 سود )زیان( هر سهم - ریال

804 973 3.372 آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال

1.403 1.433 1.631 ارزش دفتری هر سهم - ریال

)23( 14 22 نسبت قیمت به درآمد هر سهم - مرتبه

ه(سایراطالعات:

734 694 677 تعداد کارکنان )نفر( در پایان سال
جدول 1- گزیده اطالعات تلفیقی
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1.3گزیدهاطالعاتشرکتاصلی

96 97 98

الف(اطالعاتعملکردمالیطیسالمالی)مبالغ به میلیون ریال(:

653.719 356.638 625.627 درآمد خالص

543.677 368.478 529.874 سود عملیاتی

2.545 )870( 3.249 درآمدها )هزینه ها(ی غیرعملیاتی

510.363 315.398 487.527 سود )زیان( خالص

)70.770( 63.430 )5.186( جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشي از فعالیت هاي عملیاتي

ب(اطالعاتوضعیتمالیدرپایانسالمالی )مبالغ به میلیون ریال(:

7.409.824 7.765.676 7.979.036 جمع دارایی ها

532.777 848.231 684.064 جمع بدهی ها

5.500.000 5.500.000 5.500.000 سرمایه ثبت شده

6.877.047 6.917.445 7.294.972 جمع حقوق صاحبان سهام

ج(نرخبازده)درصد(:

7 4 6 نرخ بازده دارائی ها

7 5 7 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د(اطالعاتمربوطبههرسهم:

5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

93 57 88 سود هر سهم - ریال

50 20 - سود نقدی هر سهم - ریال

804 973 3.372 آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال

1.250 1.258 1.326 ارزش دفتری هر سهم - ریال

8/65 17/07 38/32 نسبت قیمت به درآمد هر سهم - مرتبه

ه(سایراطالعات:

84 85 86 تعداد کارکنان )نفر( در پایان سال
جدول 2- گزیده اطالعات شرکت اصلی





گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

7

ــود کــه در  ــژه از ســال 92، وارد رکــود ســنگینی شــده ب ــه وی ــازار مســکن و ســاختمان طــی ســال های گذشــته و ب بـ
نیمــه دوم ســال 96 و نیمــه اول ســال 97 بــا تغییــر پارامترهــای اقتصــاد کالن کشــور، رونــق یافــت. آمــار فعالیت هــای 
ــهری از  ــق ش ــاختمان ها در مناط ــل س ــروع و تکمی ــد ش ــه رون ــد ک ــان می ده ــته نش ــال های گذش ــاختمانی در س س
ســال 92 تــا ســال 95 رونــد کاهشــی داشــته اســت، امــا در ســال 96 رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت )نمــــودار 1(. 
ــادره در کل  ــای ص ــار پروانه ه ــار 97، آم ــد در به ــان می ده ــز نش ــزی نی ــک مرک ــط بان ــده توس ــه ش ــار ارائ ــن آم آخری
کشــور افزایــش بیــش از 11 درصــدی نســبت بــه زمــان مشــابه ســال قبــل داشــته اســت. متاســفانه بعــد از بهــار 97، آمــار 

جدیــدی بــه صــورت رســمی در خصــوص فعالیت هــای ســاختمانی بخــش خصوصــی منتشــر نشــده اســت.

2.1مرورکليبروضعیتوتحوالتصنعتساختمان

ــال  ــال 96 اقب ــه در س ــد ک ــان می ده ــز نش ــاختمانی نی ــای س ــی در فعالیت ه ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــد س رون
ــودار 2(.  ــت )نم ــته اس ــد داش ــال 95 رش ــه س ــبت ب ــت نس ــن صنع ــه ای ــرای ورود ب ــرمایه گذاران ب س

نمودار 2- میزان سرمایه گذاری )میلیارد ریال( بخش خصوصی در فعالیت های ساختمانی در مناطق شهری )منبع: بانک مرکزی(

بررسیروندسالهایگذشته

260.000

230.000

200.000

170.000

140.000

110.000

80.000

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

تعداد ساختمان هاي تکمیل شده تعداد ساختمان هاي شروع شده

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

900.000

800.000

700.000

نمودار 1- تعداد ساختمان های شروع و تکمیل شده در سال های مختلف )منبع: بانک مرکزی(
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از آذر مــاه 97، همچنــان رونــد رو بــه رشــد نــرخ ارز برقــرار بــود؛ بــه نحــوی کــه بهــای هــر دالر آمریــکا از 103.500 
ریــال در 30 آذر 97 بــه بیــش از 128.500 ریــال در 30 آذر 98 رســیده کــه نشــان از رشــد بیــش از 24 درصــدی نــرخ 
ارز دارد. ایــن تغییــر باعــث رشــد بیــش از پیــش بهــای نهاده هــای ســاختمانی در کشــور شــده اســت؛ بــه نحــوی کــه 

رونــد شــاخص قیمــت نهاده هــای ســاختمانی بــه شــکل نمــودار زیــر بــوده اســت.

نمودار 4- شاخص کل قیمت نهاده هاي ساختمان اي مسکوني شهر تهران بر مبناي سال پایه 90

تحوالتبازاردرسالمالیگذشته

آمار دیگری که می تواند نمایی از بازار را در اختیار بگذارد، آمار تعداد پروانه های صادره توسط شهرداری های کشور است.

نمودار 3- پروانه های صادره توسط شهرداری های کشور )منبع: بانک مرکزی(

94 95 96 97 98
0بهار

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

تعداد واحد مسکونی در پروان ههای صادره پی شبینی

ــته اســت  ــش داش ــد افزای ــال های 97 و 98 رون ــادره در س ــای ص ــداد پروانه ه ــود، تع ــاهده می ش ــه مش ــه ک ــان گون هم
کــه نشــان از افزایــش اقبــال ســرمایه گذاران بــه ایــن بــازار دارد. شــایان ذکــر اســت آمــار ســال 98 بــر اســاس عملکــرد 

واقعــی بهــار 98 و بــا فــرض ادامــه همــان رونــد در نمــودار فــوق قــرار گرفتــه اســت.

350

300

250

200

150

100

400

450

90 91 92 93 94 95 96 97 97 97 97 98 98
بهارتابستان پاییز زمستان 50بهارتابستان
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251

315
331

356

407 407
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نمودار 6- نرخ بازده بازارهای سرمایه ای سال مالی 97 و 98
منابع: )بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار، مسکن: گزارشات بانک مرکزی، ارز و طال: صرافی های مجاز(

ــز  ــن، شــن و ماســه نی ــز ســیمان، بت ــی و نی ــق حرارت همچنیــن شــاخص بهــای آهــن آالت، تاسیســات مکانیکــی و عای
ــوده اســت. ــق نمــودار 5 ب مطاب

نمودار 5- شاخص قیمت گروه آهن آالت ساختمان هاي مسکوني شهر تهران بر مبناي سال پایه 90

350

300

250

200

150

100

400

450

500

550

600

90 91 92 93 94 95 96 97 97 97 97 98 98
بهارتابستان پاییز زمستان 50بهارتابستان

آهن آالت تاسیسات مکانیکی و عای قهاي حرارتی سیمان، بتن، شن و ماسه

ــی  ــای حرارت ــی و عایق ه ــن آالت، تاسیســات مکانیک ــای آه ــاخص به ــد در تابســتان ش ــر چن ــه ه ــود ک مشــاهده می ش
ــه تابســتان ســال 96  ــن شــاخص ها نســبت ب ــا در مجمــوع ای ــه اســت، ام ــه فصــل بهــار اندکــی کاهــش یافت نســبت ب
یعنــی دو ســال قبــل، رشــد قابــل توجهــی داشــته اند. در عیــن حــال شــاخص بهــای ســیمان، بتــن، شــن و ماســه بــه 

ــوده اســت. صــورت مســتمر در ماه هــای گذشــته در حــال رشــد ب
هم چنیــن بــه صــورت ســنتی، بــا افزایــش نــرخ ارز، بازارهــای ســرمایه ای بــه دلیــل جــو روانــی ناشــی از »حفــظ ارزش 
ــاختمانی، از  ــای س ــت نهاده ه ــش قیم ــار افزای ــوع در کن ــن موض ــوند. ای ــورم می ش ــار ت ــل ارز«، دچ ــا در مقاب دارایی ه
دالیــل اصلــی بــروز تــورم در ســال مالــی 97 و بــه تبــع آن تغییــرات در بازارهــای ســرمایه ای در ســال مالــی 98 اســت. 

ــد تغییــرات بازارهــا در ســال های مالــی 97 و 98 را مقایســه نمــوده اســت. نمــودار زیــر رون

مسکن تهران شاخص کل بورس

%24

%147

%53

%135

%42

%92

%127

%62

سال مالی ۱۳۹۸ سال مالی ۱۳۹۷
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ــل  ــار جامعــی در خصــوص معامــالت مســکن در سراســر کشــور منتشــر نمی شــود، در حــال حاضــر قاب از آن جــا کــه آم
اســتنادترین گــزارش منتشــر شــده، گــزارش بانــک مرکــزی از معامــالت مســکن در تهــران اســت. بــر اســاس آمــار منتشــر 
شــده در آذر مــاه 98، تعــداد معامــالت در 9 مــاه ابتدایــی ســال 98 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل، 49/5 درصــد و 
نســبت بــه همیــن بــازه زمانــی در ســال 96 حــدود 62 درصــد کاهــش داشــته و بــه کمتــر از 50 هــزار معاملــه رســیده اســت.

وضعیتمعامالتشهرتهراندرآذرماه98

هم چنیــن بررســی رونــد افزایــش قیمــت نشــان می دهــد کــه در آذر مــاه ســال 98، میانگیــن بهــای هــر متــر مربــع واحــد 
مســکونی در تهــران بــا رشــد حــدود 42 درصــدی بــه بیــش از 135 میلیــون ریــال رســیده اســت.

جدول 3- عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران )منبع: گزارش آذر ماه 98 بانک مرکزی(

درصدتغییر بازه9ماهه

98 97 98 97 96 عنوان

 -49/5  -25/6 49.408 97.920 131.537 تعدادمعامالت

69/5 63/9 127.768 75.368 45.971 متوسط قیمت هر مترمربع )هزار ریال(

درصدتغییر مقطعزمانی

نسبتبهماهمشابهسالقبل نسبتبهماهقبل آذر98 آذر97 آذر96 عنوان

40 134/7 9.537 4.064 6.814 تعدادمعامالت

41/6 8/5 135.257 124.637 95.547 متوسطقیمتهرمترمربع)هزار ریال(

جدول 4- عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در آذرماه )منبع: گزارش آذر ماه 98 بانک مرکزی(

همــان گونــه کــه مشــاهده می شــود، در آذر مــاه معامــالت از رونــق بهتــری برخــوردار بــوده و بــه حــدود 9.500 معاملــه 
رســیده اســت کــه می توانــد نشــانه مثبتــی از تثبیــت شــرایط بــازار و افزایــش نســبی تعــداد معامــالت در ســال 99 باشــد.
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بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و نیــز رونــد بــازار در ماه هــای اخیــر، بــه نظــر می رســد آینــده بــازار در ماه هــای آتــی تحــت 
تاثیــر عوامــل زیــر قــرار گیــرد:

جمعبندیوپیشبینیآیندهبازار

ــه دلیــل افزایــش قیمــت ارز و پیش بینــی افزایــش دســتمزد نیــروی کار )و  افزایــش قیمــت نهاده هــای ســاختمانی ب
بــه تبــع آن کاالهــا و خدمــات ســاختمانی( در ســال 99، منجــر بــه افزایــش بهــای تمــام شــده ســاختمان خواهــد شــد. 
ــد  ــای ســاختمانی، نشــان می ده ــای نهاده ه ــر در به ــش اخی ــه افزای ــا توجــه ب ــام شــده مســکن ب ــای تم بررســی به
حبــاب خاصــی در بهــای مســکن وجــود نــدارد و بــا رونــد فعلــی، پیش بینــی خاصــی مبنــی بــر کاهــش قیمــت وجــود 
نــدارد. بــه نظــر می رســد تنهــا راه کاهــش بهــای فــروش آپارتمــان در مناطــق مرغــوب شــهرها، کاهــش بهــای زمیــن 
ــر  ــات غی ــوع اتفاق ــا وق ــن ی ــت در خصــوص عرضــه زمی ــه سیاســت های دول ــادی وابســته ب ــا حــدود زی ــه ت اســت ک

منتظــره داخلــی یــا خارجــی اســت. 
ــزات و  ــی از تجهی ــن برخ ــرای واردات، تامی ــن ارز ب ــوه تامی ــم و نح ــی از تحری ــای ناش ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ب

ــود. ــد ب ــرو خواه ــش روب ــا چال ــی ب ــال آت ــات در س تاسیس
ــورم  ــرخ ت ــودن ن ــود، کمتــر ب ــه مجمــع ســال قبــل پیش بینــی شــده ب ــره ب ــه کــه در گــزارش هیئــت مدی همان گون
مســکن در مقایســه بــا ارز، باعــث شــد کــه تــورم مســکن در ســال جــاری بیــش از میــزان افزایــش نــرخ ارز شــود. بــه 
نظــر می رســد ایــن رونــد بــا شــیب کــم ادامــه داشــته باشــد؛ بــه ایــن معنــی کــه در صــورت ثبــات نــرخ ارز، افزایــش 

قیمت هــای انــدک در بــازار مســکن، شــکاف فعلــی بیــن رشــد نــرخ ارز بــا رشــد مســکن را پــر نمایــد.
ــه ای کــه اگــر متــراژ مــورد  ــه گون ــر شــده اند، ب ــی ســمت تقاضــا نیــز کم اث ــا افزایــش قیمــت، ابزارهــای تامیــن مال ب
درخواســت یــک زوج متقاضــی مســکن یکــم را تنهــا 70 متــر مربــع در نظــر بگیریــم، بــا توجــه بــه میانگیــن قیمــت 
مســکن در تهــران، در ســال 96 تســهیالت 160 میلیــون تومانــی زوجیــن می توانســت حــدود 45 درصــد مبلــغ مــورد 
نیــاز خریــد خانــه را برایشــان فراهــم نمایــد؛ در حالــی کــه ایــن میــزان بــا اســتفاده از تســهیالت 200 میلیــون تومانــی 

زوجیــن از طریــق اوراق، 21 درصــد از همیــن میــزان را تامیــن می کنــد.
بر این اساس، به نظر می رسد در سال آتی:

بــا توجــه بــه ایــن کــه تعــداد معامــالت در 9 مــاه ابتدایــی ســال 98، کمتــر از 50 هــزار واحــد و در مــدت مشــابه ســال 
قبــل، حــدود 92 هــزار عــدد بــوده اســت، بخشــی از ایــن کاهــش جبــران شــود.

در صــورت ثبــات در شــرایط اقتصــادی و سیاســی کالن کشــور، افزایــش قیمــت بــه میــزان کمتــر از نــرخ تــورم عمومــی 
بــا ضرایــب متفــاوت در بخش هــای مختلــف بــازار، محتمل تریــن ســناریو اســت.
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2.2نگاهیبهجایگاهشرکتدرصنعت

ــاي  ــا پروژه ه ــروه ب ــد گ ــبد تولی ــي س ــاخت و ضــرورت جایگزین ــت س ــاي در دس ــده پروژه ه ــه عم ــه خاتم ــه ب ــا توج ب
ــد  ــاي جدی ــف پروژه ه ــرکت، تعری ــال ش ــاي فع ــبد پروژه ه ــم س ــش حج ــا و افزای ــعه فعالیت ه ــن توس ــد و همچنی جدی
و افزایــش ســرعت ســاخت در اولویــت برنامه هــاي گــروه قــرار گرفتــه اســت. در ایــن راســتا در ســال مالــي 98 بیــش 
ــش از 495،000  ــف بی ــزي تعری ــیده و برنامه ری ــره رس ــت مدی ــب هیئ ــه تصوی ــد ب ــروژه جدی ــع پ از 622.000 مترمرب

ــع در مجموعــه گــروه طــي ســال مالــي پیــش رو انجــام شــده اســت. مترمرب
از ســوي دیگــر بــا در نظــر گرفتــن یکــي از اهــداف کالن شــرکت مبنــي بــر قــرار گرفتــن در زمــره  100 شــرکت برتــر 
ایــران تــا ســال 1400، )طبــق رتبه بنــدی شــرکت های برتــر ایــران IMI100(، شــرکت همــواره در ایــن همایــش حضــور 
ــر اســاس عملکــرد ســال مالــي گذشــته انجــام  ــه شــده در دي مــاه 98 کــه ب داشــته اســت. در آخریــن رتبه بنــدي ارائ
ــن  ــر شــده اســت. ای ــان شــرکت هاي برت ــه 150 کشــوري در می ــز رتب ــروه ســرمایه گذاري مســکن حائ شــده اســت، گ
ــج رتبه بنــدي در  ــه اســت کــه نتای ــرار گرفت ــه ســوم گــروه ســاختمان و مهندســی عمــران ق شــرکت همچنیــن در رتب

ــه مي گــردد: ــر ارای ــه شــرح زی صنعــت ب

میزاندرآمد)میلیاردریال( رتبه نامشرکت ردیف

10.431 123 تالشگران اقتصاد پایدار 1

7.759 139 ایرانیان اطلس 2

4.493 150 گروهسرمایهگذاريمسکن 3
4.947 176 بهساز کاشانه تهران 4

2.886 217 سرمایه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران 5

1.057 321 سرمایه گذاري توسعه و عمران استان کرمان 6

921 338 سرمایهگذاريمسکنتهران 7

844 355 ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز 8

818 360 شهرسازي و خانه سازي باغمیشه 9

785 374 سرمایهگذاريمسکنشمالغرب 10

740 384 سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان 11

707 391 صبا آرمه 12

635 422 سرمایهگذاريمسکنشمالشرق 13

448 482 شهرک صنعتي دارویي برکت 14

438 484 مدیریت ساخت تجارت 15

433 488 سرمایهگذاريمسکنزایندهرود 16

409 497 عمران و توسعه شاهد 17

همانطــور کــه مشــاهده مي شــود چهــار شــرکت زیرمجموعــه گــروه نیــز در ایــن رتبه بنــدي شــرکت نمــوده و در میــان 
500 شــرکت برتــر کشــور جــاي گرفتنــد. شــایان ذکــر اســت دو شــرکت پردیــس و جنــوب بــا درآمــدي بیــش از 600 

ــرار مي گرفتنــد. ــان 500 شــرکت ق ــال در صــورت حضــور در رتبه بنــدي، در می ــارد ری میلی

جدول 5- جایگاه شرکت در صنعت
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اســتمرار شــرایط اقتصــادي حاکــم بــر کشــور منجــر بــه تغییــر سیاســت هاي اقتصــادی دولــت و تبلــور رونــق حداکثــري 
در صنعــت ســاختمان گشــته و اوج قیمت هــاي فــروش در نیمــه اول ســال مالــي گذشــته محقــق گردیــد. رونــد رونــق 
ــه نظــر مي رســد در ســنوات پیــش رو شــاهد رکــود در ایــن صنعــت  در نیمــه دوم ســال مالــي 98 فروکــش کــرده و ب

خواهیــم بــود.
ــه واســطه مســائل  ــا ب ــالم اســتراتژیک پروژه ه ــن اق ــش ریســک هاي تامی ــورم و افزای ــل توجــه ت ــک ســو رشــد قاب از ی
ــه افزایــش بهــاي ســاخت پروژه هــاي شــرکت، مخصوصــا پروژه هایــي کــه در مراحــل پایانــي ســاخت  سیاســي منجــر ب
قــرار داشــته اند، شــد. از ســوي دیگــر ایــن تــورم چالش هــاي جــدي را در تامیــن آهــن آالت و میلگــرد بــراي پروژه هــاي 
ــت نمــوده و  ــد خــود را تثبی ــروه توانســته اســت عملکــرد تولی ــا، گ ــن چالش ه ــم ای شــروع شــده، بوجــود آورد. علي رغ

ســنگ بنــاي رشــد ســریع و توســعه پایــدار در ســنوات آتــي را فراهــم نمایــد.
این تحوالت ضرورت تمرکز بر ارکان جهت ساز شرکت به شرح زیر را دو چندان مي نماید.

2.3برنامهاستراتژیکشرکت

چشمانداز
پیشتاز بودن در بازار مسکن ایران بر بستر ارزش هاي بنیادین شرکت.

اهدافکالن
پایدارسازی سودآوری و ارتقای بازدهی از محل فعالیت های اصلی گروه،

توسعه فعالیت ها با هدف قرار گرفتن در فهرست 100 شرکت برتر ایران در افق 1400،
افزایش سطح پروژه های در دست ساخت و دستیابی به زیربناي بیش از 1،500،000 متر مربع در افق 1400،

افزایش کیفیت ساخت مسکن جهت ارتقای کیفیت زندگی مشتریان،
بهینه سازی نظام تامین مالی جهت ارتقای بازدهی سرمایه گذاری در پروژه ها،

ارتقای سرمایه انسانی در سبد دارایی های شرکت،
تعیین تکلیف دارایی ها و پروژه های راکد و نیمه کاره.
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ــات آن در  ــه جزئی ــد ک ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــه ب ــرکت های تابع ــروش ش ــد و ف ــار تولی ــرکت در کن ــی ش ــرد کل عملک
ــد: ــد ش ــه خواه ــل ارائ ــه تفصی ــی ب ــای آت بخش ه

2.4مرورکليبرعملکرد

برنامههایاستراتژیک
افزایــش ســهم گــروه از طرح هــای بازآفرینــی شــهری بــا هــدف افزایــش زیربنــای در دســت ســاخت و اســتفاده از مزایــا 

و مشــوق های تعریــف شــده بــرای ایــن بافت هــا،
اولویت بخشی به فعالیت در پروژه های مشارکتی با هدف افزایش سرعت گردش دارایی ها،

بکارگیری فناوری های نوین در ساخت و ساز،
افزایش میزان انطباق طراحی با نیازهای مشتریان منتج از تحقیقات بازار،

توسعه همکاری با سازمان ها و مالکین زمین های بزرگ با هدف افزایش ذخیره زمین،
بهبود ساختار عملیاتي و حاکمیتي گروه از طریق بازآرایي و استقرار فرایندها.

4,695 میلیارد ریالبیش از

622,000 مترمربعبیش از

192,000 مترمربعبیش از

کاهش نرخ تامین مالی

تعریف پروژه

ساخت

فروش

عملکرد کلی

رشکت

توسعه ابزارهاي مالی جدید
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صنعــت ســاختمان بــه  عنــوان یکــی از صنایــع کلیــدی در تحــوالت اقتصــادی کشــور همــواره مــورد توجــه بــوده اســت. 
ــاخص های اقتصــاد کالن کشــور باالســت، تحــوالت  ــرایط و ش ــت از ش ــن صنع ــری ای ــه تاثیرپذی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــن  ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــتقیم دارد. ب ــر مس ــت تاثی ــن صنع ــودآوری در ای ــا و س ــم فعالیت ه ــر حج ــور ب ــادی کش اقتص
ــت   ــد قیم ــا اســت، رش ــح پروژه ه ــواد و مصال ــن م ــه تامی ــوط ب ــاخت مرب ــای س ــی از هزینه ه ــه حجــم باالی موضــوع ک
ــات صنعــت می باشــد. در  ــن موضوع ــورم عمومــی کشــور یکــی از پرچالش تری ــرخ ت ــار ن ــن صنعــت در کن نهاده هــای ای
ــا در نظــر گرفتــن افزایــش بهــای عمــده  ــروش آپارتمــان، ب ــع علی رغــم رشــد حــدود صــد درصــدی قیمت هــای ف واق
اقــالم کلیــدی ســاخت و افزایــش بهــای زمیــن بــه میزانــی بیــش از افزایــش قیمت هــای فــروش آپارتمــان، کســب ســود 
بــاال بــه خصــوص در پروژه هــای جدیــد بــا چالــش روبــرو خواهــد بــود. از ســوی دیگــر بــا در نظــر گرفتــن افــق اقتصــادی 
ــروش  ــای ف ــش بیشــتر قیمت ه ــا، افزای ــان خانواره ــد مســکن در می ــدرت خری کشــور در ســال 98 و کاهــش شــدید ق
متصــور نبــوده و حتــی وقــوع رکــود در صنعــت ســاختمان نــه تنهــا دور از انتظــار نیســت، بلکــه کامــال محتمــل می باشــد.  

2.5ریسک
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ــاختمان در کشــور اســت.  ــت س ــاالن صنع ــن فع ــن و موثرتری ــي از بزرگ تری ــرمایه گذاري مســکن یک ــروه س ــرکت گ ش
ایــن شــرکت در ششــم اردیبهشــت  مــاه ســال 69 بــه شــماره ثبــت 78828 بــه منظــور پاســخگویي بــه نیــاز مشــتریان 
بانــک مســکن تاســیس گردیــد. از ابتــداي تأســیس تاکنــون، عملیــات اجرایــي 67.631 واحــد مســکوني در قالــب 415 
ــرداري  ــه بهره ب ــکوني ب ــد مس ــده و 59.374 واح ــروع ش ــکن ش ــرمایه گذاري مس ــروه س ــرکت هاي گ ــط ش ــروژه توس پ
رســیده اســت. عــالوه بــر آن در ســاخت مجتمع هــاي تجــاري، اداري و آموزشــي، ســاخت آزاد راه، خطــوط انتقــال آب و 

ــت. ــده اس ــام ش ــمگیري انج ــاي چش ــن فعالیت ه ــازي زمی آماده س

3.1تاریخچهومعرفیشرکت

حجمعملیات تعدادواحدمسکونی تعدادپروژه نوعفعالیت

)مترمربع( 9.135.882 67.631 415 پروژه های مسکونی

)مترمربع( 727.894 --- 90 مجتمع اداری، تجاری و خدماتی

)هکتار( 375 --- 16 آماده سازی

)مترمربع( 17.571 --- 10 مجتمع آموزشی

)کیلومتر( 13 --- 1 آزاد راه

)کیلومتر( 15 --- 1 خط انتقال آب

جدول 6- خالصه فعالیت های گروه طی سال های 69 الی 98

ــن شــرکت ها  ــتان و 36 شــهر کشــور، گســترده شــده اند. ای ــرمایه گذاری مســکن در 28 اس ــروه س ــه شــرکت گ شــرکت هاي تابع
در حــال حاضــر 8.257 واحــد مســکوني در دســت ســاخت و حــدود 3.587 واحــد مســکوني در مرحلــه طراحــي، مطالعــه و بررســي 
دارنــد. شــرکت در ســال 82 از ســهامی خــاص بــه ســهامی عــام تبدیــل و در ســال مذکــور در بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه 
شــد. گــروه ســرمایه گذاری مســکن در تاریــخ 85/12/06 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، 5.500 )پنــج هــزار و پانصــد( میلیــارد 

ــد. ــال می باش ری
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ــو  ــک  س ــود، از ی ــرل خ ــت کنت ــه تح ــره وری در مجموع ــای به ــدف ارتق ــا ه ــکن ب ــرمایه گذاری مس ــروه س ــرکت گ ش
ایفاگــر نقــش حاکمیتــی، هدایــت و نظــارت بــر شــرکت های تابعــه را بــر عهــده دارد و از ســوی دیگــر بسترســاز خلــق 
ــذا  ــرای شــرکت های تابعــه خــود می باشــد. ل فرصت هــای کســب و کار و ارائه کننــده خدمــات پشــتیبانی ارزش آفریــن ب
در بازبینــی زنجیــره ارزش گــروه، مجموعــه فرآیندهــای اصلــی و پشــتیبان مــورد نیــاز جهــت تحقــق ماموریــت گــروه 
ــا و فرم هــای  ــات، رویه ه ــا، الزام ــه نظام ه ــی کلی ــف شــده و بازبین ــا تعری ــان فرآینده ــی مجری مســتقل از ماهیــت حقوق
مــورد نیــاز جهــت حصــول اطمینــان از تحقــق اهــداف در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. در واقــع در زنجیــره ارزش گــروه 
کلیــه فعالیت هــای مــورد نیــاز از زمــان تولــد یــک پــروژه تــا تکمیــل و تحویــل آن بــه مشــتریان پیش بینــی شــده و در 
زنجیــره ارزش گــروه طبقه بنــدی گردیــده اســت. طبیعتــا برخــی از ایــن فعالیت هــا در ســطح شــرکت مــادر به صــورت 

ــه اجــرا خواهــد شــد. ــا مســئولیت شــرکت های تابع ــا ب ــرد و برخــی از فعالیت ه ــز انجــام می پذی متمرک
در راســتاي تکمیــل چرخــه بهبــود نظــام فکــری و تحــول در پارادایــم مدیریتــی، پــس از بازبینــی زنجیــره ارزش، گــروه 
فرایندهــاي اصلــي زنجیــره ارزش مــورد بازبینــي قــرار گرفتــه و فرایندهــاي تعریــف پــروژه، طراحــي، بازاریابــي و فــروش، 
مدیریــت عملکــرد و کنتــرل کیفیــت بازطراحــي شــده و در مراحــل انتهایــي تصویــب قــرار گرفته انــد. یــادآور مي شــود 
باتوجــه بــه اینکــه ایــن بازبیني هــا بــا تکیــه کامــل بــر تــوان تخصصــي درون ســازماني انجــام شــده، همزمــان بــا انجــام 
اصالحــات، چرخــه اســتقرار فرایندهــا حتــي پیــش از تصویــب نهایــي در گــروه پیگیــري شــده اســت و در حــال حاضــر 
ــا الزامــات  ــه پروژه هــا ت ــروژه از تعریــف مشــخصات و ورود ب کلیــه الزامــات مدنظــر در مراحــل مختلــف چرخــه عمــر پ

ضــروري در فــروش واحدهــا اجرایــي شــده اســت.

3.2زنجیرهارزشفعالیتگروه
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3.3ترکیبنیرویانسانی

اطالعات ترکیب نیروی انسانی در پایان سال مالی به شرح جدول زیر می باشد:

جمعکل لیسانسوپایینتر فوقلیسانسوباالتر حوزهفعالیت ردیف

3 3 1 حوزه مدیر عامل 1

13 13 0 مدیریت منابع انسانی 2

9 6 3 مدیریت مالی و بودجه 3

9 5 4 مدیریت نظارت فنی و اجرایی 4

6 5 1 مدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کار 5

6 6 0 مدیریت فناوری اطالعات 6

5 2 3 مدیریت سرمایه گذاری 7

5 1 4 مدیریت طرح و برنامه 8

5 4 1 مدیریت روابط عمومی 9

5 2 3 مدیریت تحقیق و توسعه 10

4 2 2 دفتر مدیریت پروژه 11

4 3 1 مدیریت حقوقی 12

4 2 2 مدیریت فروش 13

4 4 0 انتظامات 14

3 3 0 مدیریت مجامع 15

86 61 25 جمعکل
جدول 7- اطالعات ترکیب نیروی انسانی
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3.4سرمایهوترکیبسهامداران

ســرمایه شــرکت در بــدو تاســیس 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:

محلافزایشسرمایه سرمایهجدید
)میلیون ریال(

درصد
افزایشسرمایه

تاریختصویب
افزایشسرمایه

آورده نقدی 50.000 % 400 71
آورده نقدی 100.000 % 100 75

مطالبات حال شده 400.000 % 300 82

آورده نقدی 1.000.000 % 150 83
سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی 1.500.000 % 50 88
سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی 2.000.000 % 33/33 90
سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی 3.000.000 % 50 92

سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی 5.000.000 % 66/67 94
مطالبات حال شده و آورده نقدی 5.500.000 % 10 95

جدول 8- روند افزایش سرمایه شرکت

لیســت ســهامداران دارای مالکیــت بیــش از 1% ســهام شــرکت در پایــان ســال مالــی منتهــی بــه 97/09/30 و تاریــخ 
تأییــد گــزارش بــه شــرح جــدول زیــر اســت:

98/10/30 98/09/30

درصد تعدادسهام درصد تعدادسهام نامسهامدار ردیف

45/70 2.513.398.331 45/66  2.511.398.331 شرکت گروه مالي بانک مسکن )سهامي عام( 1

13/60 747.922.077 13/6  747.922.077 شرکت سرمایه گذاري خوارزمي )سهامي عام( 2

10/64 585.238.469 10/88 598.554.127 شرکت سرمایه گذاري توسعه ملي )سهامي عام( 3

3/92 215.392.315 3/92  215.392.315 شرکت سهامي بیمه ایران 4

3/09 170.000.000 3/09  170.000.000 شرکت گروه توسعه مالي مهر آیندگان )سهامي عام( 5

2/03 111.759.993 2/03  111.759.993 شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملي )سهامي عام( 6

1/34  73.515.263 1/32  72.745.263 FIN Gif Spc 7

1/25 68.716.269 - - صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده 8

18/44 1.014.057.283 19/50 1.072.227.894 سایر سهامداران 9

100 5.500.000.000 100 5.500.000.000 جمع
جدول 9 - ترکیب سهامداران شرکت

با توجه به ترکیب فوق، کنترل عمده شرکت در اختیار گروه مالی بانک مسکن می باشد. 
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3.5شرکتازمنظربورساوراقبهادار

ــاد  ــا نم ــتغالت ب ــالک و مس ــازی ام ــروه انبوه س ــران در گ ــادار ته ــورس اوراق به ــخ 82/12/04 در ب ــرکت در تاری ش
ــار در تاریــخ 82/12/05 مــورد معاملــه قــرار گرفتــه اســت. وضعیــت  ــرای اولیــن ب »ثمســکن« درج شــده و ســهام آن ب

ــوده اســت: ــل ب ــه شــرح ذی ــر ب ــی اخی ســهام شــرکت طــی 3 ســال مال
پایانسالمالی طیسالمالی

سرمایه
)میلیون ریال(

قیمت
سهم
)ریال(

ارزشبازار
)میلیون ریال(

تعداد
روزهاییکه
نمادمعامله
شدهاست

تعداد
روزهایباز
بودننماد

ارزشسهام
معاملهشده
)میلیون ریال(

تعدادسهام
معاملهشده

سالمالی
منتهیبه

5.500.000 786 4.323.000 236 236 571.097 678.996.372 96/09/30

5.500.000 853 4.691.500 233 233 807.421 865.901.822 97/09/30

5.500.000 2.214 12.177.000 238 238 7.454.387 4.817.835.342 98/09/30

جدول 10- وضعیت معامالت سهام شرکت

وضعیتمعامالتوقیمتسهام
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ــازار ســرمایه در صنعــت انبوه ســازی،  ــه شــده در ب ــان 20 شــرکت پذیرفت شــرکت گــروه ســرمایه گذاری مســکن در می
امــالک و مســتغالت، توانســته جایــگاهچهــارم را از نظــر ارزش بــازار بــه خــود اختصــاص دهــد. ارزش بــازار شــرکت های 

ایــن صنعــت در تاریــخ 98/09/30 بــه شــرح ذیــل می باشــد:

جدول 11 - ارزش بازار سهام شرکت های صنعت انبوه سازی، امالک و مستغالت

ارزشبازارشرکت
)میلیارد ریال(

قیمتهرسهم
)ریال(

نامشرکت ردیف

24.654 41.070 سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان 1

17.726 16.258 سرمایه گذاری ساختمان ایران 2

15.198 2.533 بین المللی توسعه ساختمان 3

12.177 2.214 گروهسرمایهگذاریمسکن 4

10.751 4.088 نوسازی و ساختمان تهران 5

6.810 2.516 سرمایه گذاری شاهد 6

6.447 4.884 شهرسازی و خانه سازی باغمیشه 7

5.664 4.046 سرمایه گذاری مسکن پردیس 8

4.529 3.484 عمران و توسعه شاهد 9

4.055 3.379 سرمایه گذاری مسکن تهران 10

3.739 4.154 سرمایه گذاری توس گستر 11

3.163 6.326 سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 12

3.142 3.142 عمران و توسعه فارس 13

2.881 14.403 سرمایه گذاری توسعه آذربایجان 14

2.549 5.097 سرمایه گذاری مسکن الوند 15

2.537 2.819 سرمایه گذاری مسکن شمال غرب 16

2.462 2.735 سرمایه گذاری مسکن شمال شرق 17

2.269 2.836 آ س پ 18

2.192 9.876 سامان گستر اصفهان 19

1.683 7.013 توریستی و رفاهی آبادگران ایران 20

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

3.6محیطحقوقیشرکت

قانون تجارت،
قانون مالیات های مستقیم،

قانون کار و تأمین اجتماعی، 
قانون مبارزه با پولشویی،

قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نارکارآمد شهری،
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،
سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری،

قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان،
قانون پیش فروش ساختمان،

بخشنامه ها و ضوابط مصوب و ابالغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،
ضوابط شهرداری ها، 

مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیالت اعطایی بانک ها به خصوص بانک مسکن،
مصوبات مجلس شورای اسالمی و هیئت وزیران در خصوص مسکن مهر و سایر مصوبات مربوط به صنعت ساختمان،

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 شرکت و مصوبات مجمع.
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نمودار 7 - آخرین وضعیت پروژه های گروه

آخرین وضعیت پروژههاي گروه در شهریور ماه 98

واحدهاي تکمیل شده
59,374

%83

واحدهاي در دست مطالعه و طراحی
3,587

واحدهاي در دست اجرا%5
8,257

%12

واحدهاي در دست اجراواحدهاي در دست مطالعه و طراحیواحدهاي تکمیل شده

نمودار 8- اطالعات تجمعی تعداد واحدهای مسکونی

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

70.000

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

تعداد واحدهاي تکمیل شده تعداد واحدهاي شروع شده

67,631

نمودار تجمعی تعداد واحدهاي مسکونی شروع شده و تکمیل شده طی سال  69-98

98

59,374

4.1عملکردتولید
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نمودار 9- تفکیک پروژه ها از نظر کاربری

نمودار 10 - زیربنای پروژه های مسکونی در دست اجرا
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56
.47
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1.8
38
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00

1.2
66
.97
8

1.1
63
.42
5

زیربناي پروژ ههاي مسکونی در دست اجرا در پایان سا لهاي 98-89

89 90 91 92 93 94 95 96 97

(مترمربع)

98

1.4
84
.3
15

پروژههاي شرکت از نظر کاربري در پایان شهریور ماه 98

سهم پروژ ههاي مسکونی
%91

سهم پروژ ههاي اداري، تجاري، خدماتی
%9

سهم پروژ ههاي اداري، تجاري، خدماتیسهم پروژ ههاي مسکونی
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نمودار 11- زیربنای شروع شده

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 عنوان

21 19 30 24 20 11 20 9 6 20 تعدادپروژه

5،835 7،406 3،028 837 2،035 641 1،264 625 355 2،577 تعداد
واحدمسکونی

638،515 893،895 653،798 218،386 492،152 124،443 264.634 85،150 50،154 488،077 زیربنایکل
)مترمربع(

جدول 12- اطالعات پروژه های شروع شده

در سال مالی 98 تعداد 20 پروژه با زیربنای کل 488.077 مترمربع شروع شده که 2.577 واحد آن مسکونی می باشد. 

نمودار مقایس هاي زیربناي شروع شده ( متر مربع) طی سا لهاي 89-98

89 90 91 92 93 94 95 96 97
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نمودار 12- زیربنای در دست اجرا

جدول 13- جدول اطالعات پروژه های در دست اجرا

طی سال مالی 98 تعداد 73 پروژه با زیربنای کل 1.624.672 مترمربع در دست اجرا بوده که 8.257 واحد آن مسکونی می باشد.

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 عنوان

60 68 72 67 64 75 79 77 65 73 تعدادپروژه

12.161 18.531 17.726 10.599 11.573 12.074 11.598 7.136 6،651 8،257 تعدادواحد
مسکونی

1.549.779 2.366.636 2.490.373 1.697.323 1.989.269 2.068.143 2.055.508 1.454.267 1.300.145 1.624.672 زیربنایکل
)مترمربع(
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نمودار مقایس هاي زیربناي شروع شده ( متر مربع) طی سا لهاي 89-98
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نمودار 13- سطح ساخته شده
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پــس از دو ســال کاهــش فــروش در گــروه کــه ناشــی از رکــود ســنگین در صنعــت ســاختمان کشــور بــود، بهبود نســبی فروش 
در ســال مالــی 96 اتفــاق افتــاد و در ســال مالــی 98 در مجموعــه شــرکت های تابعــه گــروه ســرمایه گذاری مســکن مجموعــاً 
778 واحــد بــا کاربری هــای مســکونی، تجــاری، اداری بــه ارزش بیــش از 4/5 هــزار میلیــارد ریــال بــه فــروش رســید. رونــد 

فــروش شــرکت گــروه ســرمایه گذاری مســکن طــی ســال های گذشــته در نمــودار 16 نشــان داده شــده اســت:

4.2عملکردفروش

نمودار 14- فروش 6 سال اخیر شرکت های تابعه )میلیارد ریال(

ــر شــده کــه ارزش آنهــا 23  از تعــداد 778 واحــد فروختــه شــده در گــروه ســرمایه گذاری مســکن، تعــداد 149 واحــد تهات
ــا  ــروش رفتــه، تعــداد 654 واحــد ب ــروش شــرکت در ســال 98 اســت. همچنیــن از تعــداد کل واحدهــای ف درصــد از کل ف
کاربــری مســکونی، 80 واحــد بــا کاربــری تجــاری، 40 واحــد بــا کاربــری اداری و 4 واحــد بــا کاربــری ســایر )خدماتــی، درمانی، 
پارکینــگ و ...( بــوده اســت. در نمــودار 17، ســهم ریالــی هــر کاربــری از فــروش کل شــرکت در ســال مالــی 98 بــه تصویــر 
ــروش گــروه در واحدهــای مســکونی، حــدود 13  ــه کــه مالحظــه می شــود، 82 درصــد از ف کشــیده شــده اســت. همان گون
ــوده اســت. ــا ب ــر از 1 درصــد در ســایر کاربری ه درصــد در واحدهــای تجــاری، حــدود 5 درصــد در واحدهــای اداری و کم ت

نمودار 15- فروش به تفکیک کاربری
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ارتقایحجموکیفیتفروش
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4.3عملکردمالیومنابعانسانی

تغییراتافزایش

)کاهش( 97/09/30 98/09/30

درصد میلیون ریال میلیون ریال 1(اقالمصورتسودوزیان

)26( 6.266.737 4.640.836 الف( فروش 

)30( )5.225.564( )3.647.296( ب( بهای تمام شده کاالی فروش رفته

1.276 47.178 649.209 پ( سود حاصل از سرمایه گذاری ها

)73( )252.727( )69.449( ت( هزینه های عملیاتی

10 )537.082( )590.214( ث( هزینه های مالی

)122( 137.022 )29.480( ج( سایر درآمدها )هزینه ها(

123 454.160 1.015.014 چ( سود )زیان( قبل از مالیات

136 409.577 968.546 ح( سود )زیان( خالص

2(تغییراتدرسرمایهگذاریها

113 )132.151( 17.820 الف( تغییرات دارایی های ثابت

333 93.991 406.983 ب( تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها 

3(تغییراتدرساختارسرمایهوسیاستهایتامینمالی

580 160.764 1.093.494 الف( تغییرات در حقوق صاحبان سهام

67 567.134 945.704 ب( تغییرات در بدهی های بلندمدت

4(تغییراتدروضعیتنقدینگی

861 88.785 853.371 الف( جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

12 )708.286( )793.621( ب( جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

)46( 335.994 183.014 پ( جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

)132( 514.957 )165.653( ت( جریان خالص )ورود( وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

5(سرمایهدرگردش

113 1.052.467 2.237.239 الف( تغییرات

6(نسبتهایمالی

)30( 0/61 0/43 الف( نسبت دوره گردش موجودی ها 

)34( 1/35 0/89 ب( نسبت دوره گردش مطالبات تجاری 

25 1/77 2/21 پ( نسبت جاری  

)7( 0/55 0/51 ت( نسبت بدهی 

113 0/03 0/06 ث( بازده مجموع دارایی ها )ROA( - درصد

119 0/05 0/11 ج( بازده حقوق صاحبان سهام )ROE( - درصد

306 0/22 0/88 چ( نسبت نقد شوندگی سود 

121 69 154 ح( سود هر سهم )EPS( - ریال

861 16/14 155/16 ر( جریان نقدی هر سهم-  ریال

مروریبرعملکردمالیتلفیقی

جدول 14- مروری بر عملکرد مالی تلفیقی
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تغییراتافزایش

)کاهش( 97/09/30 98/09/30

درصد میلیون ریال میلیون ریال 1(اقالمصورتسودوزیان

75 356.638 625.627 الف( درآمدهای عملیاتی

)909( 11.840 )95.753( ب( هزینه های عملیاتی

)13( )51.843( )45.213( پ( هزینه های مالی

473 )870( 3.249 ت( سایر درآمدها

55 315.765 487.910 ث( سود قبل از مالیات

55 315.398 487.527 ج( سود خالص

2(تغییراتدرسرمایهگذاريها

47 )4.605( )2.427( الف( تغییرات دارایی های ثابت

)77( 499.000 116.519 ب( تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها 

3(تغییراتدرساختارسرمایهوسیاستهايتامینمالي

835 40.398 377.527 الف( تغییرات در حقوق صاحبان سهام

288 2.011 7.809 ب( تغییرات در بدهی های بلندمدت

110.000 - پ( تقسیم سود

4(تغییراتدروضعیتنقدینگي

)108( 63.430 )5.186( الف( جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشي از فعالیت هاي عملیاتي

24 )120.555( )150.066( ب( جریان خالص خروج وجه نقد ناشي از بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامین مالي

2.877 )8.367( 232.373 پ( جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشي از فعالیت هاي سرمایه گذاري

)208( 75.000 )81.000( ت( جریان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعالیت هاي تامین مالي

5(سرمایهدرگردش

238 )464.416( 639.842 الف( تغییرات

6(نسبتهايمالي

122 0/22 0/49 الف( نسبت دوره گردش مطالبات تجاری 

51 2/88 4/34 ب( نسبت جاری  

)22( 0/11 0/09 پ( نسبت بدهی 

55 0/04 0/06 ت( بازده مجموع دارایی ها )ROA( – درصد

37 0/05 0/07 ث( بازده حقوق صاحبان سهام )ROE( – درصد

)105( 0/20 )0/01( ج( نسبت نقد شوندگی سود 

54 57 88 چ( سود هر سهم )EPS( – ریال

-- 20 - ح( سود نقدی هر سهم )DPS( – ریال

)108( 11/53 )0/94( خ( جریان نقدی هر سهم – ریال

مروریبرعملکردمالیشرکتاصلی

جدول 15- مروری بر عملکرد مالی شرکت اصلی
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تمامی معامالت با اشخاص وابسته با رعایت ماده 129 اصالحیه قانون تجارت صورت پذیرفته است.

بدهی هــای احتمالــی منــدرج در یادداشــت شــماره 35 صورت هــای مالــی موضــوع مــاده 235 اصالحیــه قانــون تجــارت 
مصــوب ســال 47 در تاریــخ ترازنامــه بــه شــرح زیــر می باشــد:

97/09/30
)میلیون ریال( نوعسندتضمینی شرح

359.125 تضمین چک های ارائه شده جهت تسهیالت دریافتی آن شرکت شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال

363.043 تضمین چک های ارائه شده جهت تسهیالت دریافتی آن شرکت شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

19.000 تضمین چک های ارائه شده جهت تسهیالت دریافتی آن شرکت شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال

14.222 تضمین چک های ارائه شده جهت تسهیالت دریافتی آن شرکت شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار

8.514 تضمین چک های ارائه شده جهت تسهیالت دریافتی آن شرکت شرکت اتحاد عمران پارس

3.990 سفته های ارائه شده جهت تضمین قرارداد شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس وزارت راه- قرارداد 4293/17 آزاد راه پردیس

768.894 جمعکل

جدول 16- اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت

اطالعاتمربوطبهمعامالتبااشخاصوابسته

اطالعاتتعهداتمالیآتیشرکت

شــرکت گــروه ســرمایه گذاری مســکن بــه منظــور اســتفاده حداکثــری از قابلیــت کارکنــان، افزایــش مانــدگاری، حفــظ 
انگیــزه و کمــک بــه شــکوفایی توانمنــدی ایشــان در راســتای ارزش هــای ســازمانی مبنــی بــر حفــظ تعلــق ســازمانی و 
توســعه ابتــکار و نــوآوری، رویکــرد آمــوزش و توســعه منابــع انســانی و بــه طبــع آن ارتقــاء شــغلی پرســنل را طراحــی و 
ــع انســانی شــرکت گــروه ســرمایه گذاری مســکن  ــت مناب ــن راســتا، مدیری ــرارداده اســت. در همی ــرداری ق ــورد بهره ب م
ــرای پرســنل رده هــای مختلــف شــرکت اقــدام  ــه برگــزاری 2.440 نفــر ســاعت آمــوزش ب در ســال مالــی 98 نســبت ب

نمــوده اســت. 
مدیــران ارشــد شــرکت گــروه ســرمایه گذاری مســکن بــر ایــن  باورنــد کــه توســعه مشــارکت کارکنــان همســو بــا اهــداف 
شــرکت، بــدون ایجــاد انگیــزه در آن هــا و توجــه هدفمنــد بــه منابــع انســانی میســر نمی گــردد. در ایــن راســتا رویکــرد 
جبــران خدمــت کارکنــان منطبــق بــا سیاســت های گــروه طراحــی و اجــرا شــده و بــه مــرور زمــان مــورد بازنگــری قــرار 

گرفتــه اســت.
شــرکت گــروه ســرمایه گذاری مســکن بــه منظــور شناســایی میــزان رضایــت کارکنــان از شــغل، خدمــات رفاهــی نظیــر 

رســتوران، عملکــرد پرســنل خدمــات و ... اقــدام بــه تعریــف رویکــرد نظــر ســنجی از کارکنــان نمــوده اســت. 
رعایــت اصــول اخالقــی همــواره بــرای ایجــاد محیطــی ســالم و آمــاده جهــت فعالیــت مولــد کارکنــان و افزایــش کیفیــت 
کار ایشــان، مــورد توجــه بــوده اســت. بــه منظــور حصــول اطمینــان از رعایــت اصــول اخالقــی در تمامی ســطوح ســازمانی 

و رعایــت مســائل انضباطــی بــا تدویــن آیین نامــه انضبــاط کار بــه صــورت نظام منــد در شــرکت توســعه یافتــه اســت.
دوره های آموزشی برگزار شده توسط واحد آموزش شرکت در سال مالی 98 به شرح صفحه بعد می باشد: 

4.4عملکردراهبریوتوسعهای

منابعانسانی
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نفرساعت
آموزشی

تعدادآموزش
گیرندگان

ساعات
آموزشی نامدوره ردیف

30 1 30 قوانین و مقررات مالیاتی 1

20 4 5 مطالعات موردی 2

20 4 5 الیحه قانون صندوق مکانیزه 3

182 26 7 سمینار امنیت شبکه و راههای مقابله با حمالت سایبری 4

135 45 3 BIM سمینار آموزشی 5

1.040 65 16 چهاردهمین هم اندیشی 6

32 4 8 دوره آموزشی کاربردی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن 7

240 40 6 استاندارد آموزشی 2800 8

350 50 7 دوره آموزشی حقوقی 9

30 1 30 Access  دوره 10

36 4 9 هفتمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه 11

325 13 25 چهارمین همایش ساختمان پایدار 12

2.440 جمعکل
جدول 17- دوره های آموزشی برگزار شده
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ــت  ــا کیفی ــوزه مســکن ب ــت در ح ــه فعالی ــه ده ــه س ــب ب ــی قری ــرمایه گذاری مســکن ط ــروه س ــه گ ــن ک ــه ای ــر ب نظ
بــرای اقشــار متوســط جامعــه توانســته اســت جایــگاه خــود را بــه عنــوان یــک نمــاد ملــی بــه اثبــات برســاند، حفــظ و 
توســعه بیــش از پیــش ایــن ســرمایه ملــی جهــت بهره منــدی هرچــه بیشــتر تمامــی ذینفعــان اعــم از ســهامداران خــرد 
ــواده  ــراد خان ــی اف ــت تمام ــن ماموری ــوان اصلی تری ــه عن ــه ب ــر ک ــری اســت خطی ــرداران ام و کالن و مشــتریان و بهره ب
گــروه ســرمایه گذاری مســکن ســرلوحه امــور قــرار گرفتــه اســت. در ایــن راســتا توســعه فعالیت هــا همــراه بــا اصــالح و 
بهینه ســازی ســاختار و فرآیندهــا بــه عنــوان اســتراتژی اصلــی از ســال 97 در دســتور کار قــرار گرفــت تــا پویشــی بــرای 

رقــم زدن »فصــل نــو« آغــاز گــردد.
ــن از چرخــه تولیــد محصــول در  ــوان گام آغازی ــه عن ــروژه ب ــف پ موضــوع شناســایی فرصت هــای ســرمایه گذاری و تعری
ــوان گام کلیــدی متضمــن موفقیــت گــروه،  ــه عن ــوده و ب ــورد توجــه خــاص ب گــروه ســرمایه گذاری مســکن همــواره م
ــای  ــب طرح ه ــس از تصوی ــد پ ــر شــرکت بای ــه، ه ــالت شــرکت های تابع ــه معام ــاس آیین نام ــردد. براس محســوب می گ
ســرمایه گذاری در هیئــت مدیــره خــود، طــرح پیشــنهادی را بــه همــراه گــزارش امکان ســنجی، جهــت تصمیم گیــری بــه 
کمیتــه ســرمایه گذاری هلدینــگ ارائــه نمایــد. در ایــن کمیتــه پروژه هــا از منظــر مطالعــات بــازار، ابعــاد فنــی، اقتصــادی 
و بهداشــت حقوقــی )شــامل ریشــه و اصالــت مالکیــت زمیــن و مفــاد قــرارداد مشــارکت( مــورد ارزیابــی و ســنجش قــرار 
ــره  ــه هیئــت مدی ــی ب ــد. پــس از تاییــد طرح هــای پیشــنهادی در کمیتــه ســرمایه گذاری، جهــت تصویــب نهای می گیرن
ــه  ــا توجــه ب ــردد. ب ــالغ می گ ــه اب ــه شــرکت های تابع ــت ســرمایه گذاری ب ــت، جه ــگ ارجــاع و در صــورت موافق هلدین
اینکــه ممکــن اســت برخــی از مفروضــات اولیــه هــر پــروژه در فرآینــد تصویــب، اصــالح و تعدیــل شــود، در کنــار ابــالغ 

تعریفپروژههایجدید

طــرح، شــرایط مصــوب پــروژه نیــز بــه شــرکت ها ابــالغ 
می شــود تــا بــا رعایــت مفروضــات آن نســبت بــه اجــرای 

پــروژه اقــدام نماینــد.
از آن جــا کــه در گام بعــد آغــاز عملیــات پروژه هــای 
ــل  ــرای نی ــه ب ــق برنام ــا مطاب ــبرد آن ه ــور و پیش مذک
ــرار  ــدام ق ــت اق ــت در اولوی ــروه می بایس ــداف گ ــه اه ب
گیــرد، تمامــی پروژه هــا در قالــب »طــرحآبــاد«
)آغــاز،بهبــود،اقدامــیدوبــاره(بــه عنــوان میثاقــی 
ــروه  ــواده گ ــش خان ــش از پی ــالی بی ــرای اعت ــی ب جمع
ــد  ــناخته خواه ــذاری و ش ــکن نامگ ــرمایه گذاری مس س

شــد.
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در ســال مالــی منتهــی بــه 98/09/30، تعــداد 21 پــروژه بــا زیربنــای کل 622.314 مترمربــع و در قالــب 4.438 واحــد 
در کمیتــه ســرمایه گذاری هلدینــگ مصــوب گردیــد کــه اطالعــات آنهــا بــه شــرح جــدول ذیــل می باشــد:

متراژ
خالص

متراژکل
ناخالص

متراژکل
زمین

تعداد
واحدها

کاربری آدرس شرکتمتقاضی نامپروژه ردیف

122.942 179.800 60.573 1.568 مسکونی-تجاری اندیشه سرمایه گذاری مسکن تهران مرکز شهر اندیشه 1

56.220 81.883 34.898 586 مسکونی-تجاری شیراز سرمایه گذاری مسکن جنوب آفتاب صدرا 2

35.509 53.461 28.260 307 مسکونی-تجاری رشت سرمایه گذاری مسکن گیالن نارون 3

34.060 48.616 15.920 387 مسکونی-تجاری تهران سرمایه گذاری مسکن تهران مقدم 4

28.530 46.361 36.308 145 مسکونی پردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس سروستان 2 5

21.979 27.566 3.580 220 مسکونی-تجاری قم سرمایه گذاری مسکن الوند رضوان 6

16.916 24.820 14.988 171 مسکونی پردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس باران 1 7

13.768 23.425 15.751 165 مسکونی اندیشه سرمایه گذاری مسکن تهران بنفشه 2 8

14.572 20.590 2.999 85 مسکونی تبریز سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ارغوان 9

12.897 19.860 7.602 144 مسکونی اراک سرمایه گذاری مسکن الوند سرو 10

11.167 16.971 4.706 129 مسکونی-تجاری تهران سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار زهتابی 11

11.470 16.880 4.260 90 مسکونی اصفهان سرمایه گذاری مسکن زاینده رود گل نرگس 12

8.571 13.186 3.474 66 مسکونی اصفهان سرمایه گذاری مسکن زاینده رود باغ جنت 13

7.347 12.645 3.083 79 مســکونی-تجاری-
اداری

اراک سرمایه گذاری مسکن الوند فردین پور 14

14.517 18.793 2.985 168 مسکونی گرمدره سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار آسمان البرز 15

6.663 7.014 5.845 60 مسکونی عالیشهر سرمایه گذاری مسکن جنوب وایه 16

1.996 3.116 831 19 مسکونی-تجاری رشت سرمایه گذاری مسکن گیالن افرای 2 17

2.328 2.891 796 18 مسکونی بابلسر سرمایه گذاری مسکن شمال کهن دژ 18

2.100 2.100 6.185 12 مسکونی رشت سرمایه گذاری مسکن گیالن ارکیده 1 19

888 1.176 294 6 مسکونی بابلسر سرمایه گذاری مسکن شمال ارگ نو 20

1.080 1.160 556 13 اداری-تجاری کرمان سرمایه گذاری مسکن جنوب آژند 21

425.520 622.314 253.894 4.438 جمعکل

ــه  ــه ســرمایه گذاری مصــوب شــده اســت و جهــت ورود ب ــا در کمیت ــوق، صرف شــایان ذکــر اســت پروژه هــای جــدول ف
ــای  ــرارداد مشــارکت )در خصــوص پروژه ه ــاد ق ــا انعق ــن ی ــک زمی ــد تمل ــد فرآین ــای در دســت اجــرا، بای ســبد پروژه ه

مشــارکتی(، طراحــی و اخــذ پروانــه، وارد چرخــه اجــرا گــردد. 

جدول 18- پروژه های مصوب کمیته سرمایه گذاری
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افزایــش رقابــت و ایجــاد ارزش متمایــز در محصــوالت گــروه ســرمایه گذاری مســکن از طریــق توســعه نــوآوری، بکارگیــری 
فناوری هــای نرم افــزاری و ســخت افزاری )تکنولوژیکــی( از رویکردهــای بنیادیــن گــروه بــوده کــه از طریــق فعالیت هــای 
ــن منظــور و در راســتای بهینه ســازی طــرح و اجــرای  ــده اســت. بدی ــزی و پیاده ســازی گردی تحقیــق و توســعه طرح ری
پروژه هــای گــروه از دیــدگاه ســه شــاخص زمــان، هزینــه وکیفیــت و نیــز درجهــت مســئولیت پذیری در قبــال مشــتریان، 
جامعــه و محیــط زیســت بعنــوان تضمیــن کننــده رونــد ارتقــا و حفــظ پیشــتازی در امــر ســاخت و ســاز، اقدامــات زیــر 

در ســال منتهــی بــه آذر مــاه 98 صــورت گرفتــه اســت:
1. شناسایی، ارزیابی، امکان سنجی و پیاده سازی فناوری های نوین در پروژه های منتخب

تحقیقوتوسعه

اقتصــادی  و  اجرایــی  فنــی،  ارزیابــی  و  شــناخت 
روش هــای صنعتــی و نیمــه صنعتــی در ســاخت و 
ســاز از جملــه سیســتم های ســازه ای پیش ســاخته و 
ــرای  ــی و اج ــد طراح ــل جدی ــاخته، نس ــه پیش س نیم
ــر  ــای غی ــروه، دیواره ــی گ ــب تونل ــاخت قال سیســتم س
ــار  ــن مه ــای نوی ــق حــرارت، روش ه ــر ســبک و عای بارب
دیــوار غیــر ســازه ای، اســتفاده از مالت هــای آمــاده 
در دیوارچینــی، مصالــح و روش هــای اجرایــی نویــن 
لوله هــای تاسیســاتی، سیســتم های نویــن تاسیســات 

ــن و ...، ــرژی پایی ــرف ان ــا مص ــی ب ــی و حرارت برودت
ارزیابــی و امکان ســنجی روش هــای نویــن بهســازی خــاک 
و پایدارســازی گــود )بکارگیــری روش اجرایــی نویــن جــت 
گروتینــگ در پــروژه بــاران رشــت بــا قابلیــت کاهــش هزینه 
بــه میــزان تقریبی 20 میلیــارد ریــال و افزایــش 30 درصدی 

ســرعت ســاخت(،

ــرگان  ــکاری خب ــا هم ــروه )ب ــر گ ــای تکرارپذی ــرای پروژه ه ــازه ای ب ــوژی س ــردی تیپول ــند راهب ــن و طراحــی س تدوی
ــاختمان(، ــی س ــررات مل ــث مق ــران مباح ــور و تدوین گ ــازه ای کش س

شاخص ســازی پروژه هــای شــرکت از طریــق رعایــت 
حداکثــری اســتانداردهای زیســت محیطی، مدیریــت 
انــرژی و اســتفاده اقتصــادی از منابــع انــرژی تجدیدپذیــر 
ــرژی ســاختمان های منتخــب  در طراحی هــا )ممیــزی ان
در حــال بهره بــرداری و تبییــن کارایــی انــرژی بــا 
همــکاری مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی در 
راســتای طــرح مشــترک بــا ســازمان UNDP بــا هــدف 

ــد(. ارتقــا برن

2. تدوین و پیاده سازی مدل های سنجش نوآوری و بهبود پروژه، در حوزه های تامین، طراحی، انتقال دانش و بهره برداری 

ــل  ــای قاب ــی در پروژه ه ــاخص های طراح ــن ش ــور تدوی ــه منظ ــکونی ب ــای مس ــرداران مجتمع ه ــر بهره ب ــی نظ ارزیاب
تکــرار )طراحــی بــر مبنــای خواســت مشــتری(، ارتقــا کیفیــت و رضایت منــدی مشــتریان فعلــی و ســنجش کارکــرد 

فضاهــای پــروژه )پــروژه هــای آذران تبریــز و بعثــت کرمــان(،
طراحــی و تدویــن ســاختار پیاده ســازی مدیریــت دانــش در گــروه بــه عنــوان راهــکاری جهــت ســاماندهي و مدیریــت 
ــش  ــا و افزای ــش دوباره کاری ه ــت کاه ــروه، در جه ــانی گ ــروی انس ــکار نی ــی و آش ــای ضمن ــال دانش ه ــت و انتق ثب

ــتری( ، ــدی مش ــت و رضایت من کیفی
انتشار دستاوردهای تحقیق و توسعه بر بستر پورتال )گزارش( و پیامک )نوین افزا( به جامعه هدف،
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برنامه ریــزی و طراحــی ســاختار » بانــک اطالعاتــی تامین کننــدگان و تولیدکننــدگان مصالــح و تجهیــزات ســاختمانی 
گــروه« در حــوزه  مدیریــت تــدارکات پــروژه، 

نقــش مهــم واحــد تحقیــق و توســعه در ایــن حــوزه بــه عنــوان مرکــزی جهــت ورود ایده هــای ســاخت و ســاز و ارزیابــی 
ــروه و  ــای گ ــر بســتر IT و براســاس نیازمندی ه ــت ســاخت ب ــن مدیری ــای نوی و ایده ســنجی اســتارت آپ ها و روش ه

شــاخص های اصلــی مدیریــت پــروژه در ارزیابــی و امکان ســنجی آن هــا.
3. برگزاری نشست های تخصصی و حضور در مجامع حرفه ای

برگــزاری هم اندیشــی تخصصــی در شــرکت و تدویــن دســتورالعمل فنــی و اجرایــی »مانیتورینــگ و کنتــرل هوشــمند  
ــازی  ــکن و شهرس ــات راه، مس ــز تحقیق ــکاری مرک ــا هم ــکن ب ــرمایه گذاری مس ــروه س ــکونی« گ ــاختمان های مس س
)بــه عنــوان ابــزاری جهــت ارتقــا برنــد و ایجــاد ارزش افــزوده بــرای مشــتریان در پروژه هــای دارای توجیــه اقتصــادی(
برگــزاری و ارائــه دســتاوردهای ارزش آفرینــی و فنــی- مهارتــی گــروه در کارگروه هــای تخصصــی همایش هــای منتخــب ملــی 
»ســاخت و ســاز پایــدار« و »نخســتین جشــنواره نــوآوری در ســاخت وســاز« در راســتای انتشــار دانــش و برندینگ گــروه و ارتقا 

دیــدگاه عمومــی جامعــه حرفه ای، 
بازدید هدفمند از نمایشگاه های تخصصی و حضورفعال در انجمن های حرفه ای.

شناســایی و اولویت بنــدی عوامــل موثــر بــر کیفیــت در ســاخت و ســاز یکــی از مهمتریــن مــواردی اســت کــه در حــوزه 
فنــی و اجرایــی گــروه ســرمایه گذاری مســکن بــه عنــوان یــک ماموریــت مســتمر مــورد توجــه قــرار می گیــرد. 

ــان،  ــا ایش ــان ب ــد پیم ــیوه عق ــکاران و ش ــه پیمان ــی ب ــای اجرای ــذاری فعالیت ه ــوه واگ ــرا، نح ــت اج ــاختار و مدیری س
فرایندهــای حاکــم بــر عملیــات تامیــن و تــدارک مصالــح و تجهیــزات، فعالیت هــای اجرایــی، ایمنــی و محیــط زیســت، 
تســت، تحویــل و بهره بــرداری، زنجیــره ای اســت کــه بــه صــورت مــداوم مــورد مطالعــه، آسیب شناســی و بهبــود مســتمر 

می باشــد.
ــوق  ــده حق ــن کنن ــن موضــوع تضمی ــه ای ــد اســت ک ــاء و تزای ــه ارتق ــی رو ب ــت محصــول نهای ــل کیفی ــن دلی ــه همی ب

ســهامداران بــوده و ســبب افزایــش رضایت منــدی بهره بــرداران می گــردد.
بخشی از اقدامات صورت پذیرفته با رویکرد فوق به شرح ذیل می باشد :

توسعهوتقویتنظاماجراییپروژهها

ــی  ــا کیف ــدف ارتق ــا ه ــا ب ــی پروژه ه ــی و اجرای ــت فن ــی کیفی ــی و ارزیاب ــتورالعمل بازرس ــازی دس ــن و پیاده س تدوی
ــت.(، ــورده اس ــم خ ــا رق ــی پروژه ه ــی در برخ ــل توجه ــای قاب ــی ها صرفه جویی ه ــن بازرس ــام ای ــا انج ــا )ب پروژه ه

افزایش نسبی سطح کیفی پروژه ها با توجه به بازدیدهای مستمر گروه بازرسی و ارزیابی فنی و اجرایی، 
تدوین و بروزرسانی نظام کنترل کیفیت QC .QA در پروژه ها،

ــروی  ــاء نی ــدف ارتق ــا ه ــروه ب ــی گ ــی و اجرای ــی حــوزه فن ــی و مهارت ــا فن ــع ارتق ــه جام ــن و پیاده ســازی برنام تدوی
ــا، ــی پروژه ه ــی و اجرای ــانی و کادر مدیریت انس

ــت و  ــط زیس ــی و محی ــوزه ایمن ــتورالعمل های ح ــانی دس ــن و بروزرس ــا تدوی ــا ب ــی پروژه ه ــطح ایمن ــش س افزای
ــالح، ــان ذی ص ــری کارشناس بکارگی

اشتراک و انتقال تجارب حوزه فنی و اجرایی با تشکیل کمیته های فناوری و ساخت در گروه،
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افزایش سطح علمی و مهارتی عوامل اجرایی با استفاده از ابزار تکنولوژی ارتباط جمعی )فن افزا(،
بکارگیــری روش هــا و مدل هــای نویــن بــرای تخمیــن بــرآورد هزینــه پروژه هــا بــا هــدف تدقیــق امکان ســنجی فنــی 

ــازده، ــای پرب ــف پروژه ه ــا و تعری و اقتصــادی پروژه ه
شناسایی و تمرکز بر مشکالت و آسیب های تکرارشونده درپروژه های گروه و برنامه ریزی جهت رفع آنها،

ــه منظــور  ــار ســنجش Benchmarking  ب ــاال در کشــور و اســتفاده از مــدل معی ــا کیفیــت ب ــی ب تعییــن پروژه های
ارتقــاء ســطح کیفــی،

تمرکز بر اصالح و تغییر استراتژی های اجرا جهت افزایش شاخص ارزش پروژه ها،
تشــکیل کارگــروه ویــژه جهــت تعریــف مشــخصات فنــی و اســتخراج روش هــای طراحــی و اجــرا بــا رویکــرد انبوه ســازی 

غیرمتمرکز،
ــه ارزیابــی پروژه هــا و اســتفاده از آموخته هــا و تجــارب همــکاران  ــوط ب مستندســازی و تشــکیل بانــک اطالعــات مرب

در ســطح کشــور بــه منظــور جلوگیــری از تکــرار خطاهــا و آســیب های احتمالــی،
بازنگری در شیوه نامه های اجرایی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در گروه.

ــد،  ــی روزآم ــدارک مهندس ــا و م ــود طرح ه ــا، وج ــت پروژه ه ــر موفقی ــذار ب ــم و تاثیرگ ــل مه ــی از عوام ــک یک بی ش
خالقانــه و متناســب بــا نیــاز مشــتریان اســت کــه وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و جغرافیایــی و توانمندی هــای 

اجرایــی محــل وقــوع پــروژه در آن هــا در نظــر گرفتــه شــده باشــد.
ــتیابی  ــیر دس ــت در مس ــوان و دق ــر ت ــری حداکث ــان از بکار گی ــب اطمین ــدف کس ــا ه ــکن ب ــرمایه گذاری مس ــروه س گ
ــا ویژگی هــای مذکــور، نســبت بــه تدویــن چارچــوب فرآینــد راهبــری طراحــی پروژه هــا اقــدام نمــوده  بــه طرح هایــی ب
ــدی شــامل شــکل گیری  ــروژه، در مراحــل کلی ــوازات آماده ســازی توســط مشــاور پ ــه م ــا ب ــه طــی آن طــرح پروژه ه ک
ــودن طراحــی و رعایــت الزامــات فنــی و  ایــده اولیــه معمــاری، مرحلــه انتخــاب تکنولوژی هــا و نهایتــا کنتــرل بهینــه ب

ــرد. ــرار می گی ــورد بررســی ق ــن موضــوع م ــی متشــکل از متخصصی مهندســی توســط کمیته های

ارتقاءکیفیتطراحیومهندسیپروژهها

تهیه نقشه فاز دو
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پروژ ههاي کمتر از 10.000 متر مربع

 پروژ ههاي بیش از 10.000 متر مربع و یا پروژ ههاي خاص

در همیــن راســتا و بــا هــدف بهبــود و ارتقــا برنــد گــروه ســرمایه گذاری مســکن از طریــق خلــق بناهــای مانــا در انطبــاق 
ــع، توجــه  ــه از مناب ــرژی، اســتفاده بهین ــه ان ــز مصــرف بهین ــم و محیــط زیســت، آنالی ــدار )اقلی ــی معمــاری پای ــا مبان ب
ــا  ــرداران در قالــب معمــاری منعطــف و مدیریــت فنــاوری اطالعــات ســاختمان BIM( و در نهایــت ب ــه نیازهــای بهره ب ب
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ــا حضــور جمعــی از اســاتید و  ــع ســهامداران، کمیته هــای معمــاری ب ــت رقابتــی و تامیــن مناف ــان از ایجــاد مزی اطمین
ــده دارد. در ســال  ــر عه ــروه را ب ــای گ ــاری پروژه ه ــای معم ــاری تشــکیل شــده و بررســی طرح ه ــرگان حــوزه معم خب
مــورد گــزارش )آذر مــاه 97 تــا 98( بــا تشــکیل 6 جلســه، 9 طــرح مربــوط بــه 8 پــروژه در کمیتــه مذکــور مــورد بحــث 

و بررســی قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن کمیتــه راهبــری بــا تشــکیل 7 جلســه و کمیتــه بهینه ســازی بــا تشــکیل یــک جلســه )ســازه پــروژه آیمــان 
تبریــز( بــا حضــور متخصصیــن ســرآمد در هــر رشــته، نســبت بــه انتخــاب سیســتم ها و فناوری هــای منطبــق بــا کالس 
اقتصــادی پــروژه در زمینه هــای ســازه و تاسیســات مکانیکــی و الکتریکــی 4 پــروژه بــزرگ بــاالی ده هــزار متــر مربعــی 

بــه همــراه طراحــان پــروژه اقــدام کــرده اســت.
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شــرکت در ســال مالــي 98 تمرکــز ویــژه ای بــر اجرایــی شــدن مباحــث فرآینــدی، علمــی و کاربــردی در تعریــف و تحقــق 
اهــداف پروژه هــا در چارچــوب زمــان، هزینــه، کیفیــت و ترکیــب ســبد در راســتای اهــداف اســتراتژیک و کالن ســازمان 
داشــته و جهــت مدیریــت موثــر و کارای ســبد پروژه هــا اقدامــات زیــر را انجــام و یــا در برنامــه کار خــود قــرار داده اســت:

توسعهوتعالیمدیریتپروژه

ــی و  ــژه اطالعات ــه وی ــدی و ب ــای فرآین ــعه ظرفیت ه ــا توس ــگ ب ــروژه در هلدین ــت پ ــر مدیری ــرد دفت ــت عملک تقوی
ــرکت ها، ــا و ش ــت پروژه ه ــرد از وضعی ــات عملک ــت گزارش ــش کیفی ــور افزای ــه منظ ــی ب گزارش ده

ــت  ــرد مدیری ــازی رویک ــت پیاده س ــزی جه ــا و برنامه ری ــه در پروژه ه ــرل هزین ــه کنت ــوط ب ــای مرب ــی فرآینده طراح
ــای  ــن واحده ــتمی بی ــاط سیس ــاد ارتب ــا ایج ــده ب ــب ش ــت ارزش کس ــک مدیری ــق تکنی ــا از طری ــه در پروژه ه هزین

ــروه، ــطح گ ــی در س ــی و بازرگان ــی، مال ــروژه، فن ــرل پ ــزی و کنت برنامه ری
بازنگــری و پایــش اجــرای دســتورالعمل مدیریــت زمان بنــدی جهــت کنتــرل زمــان و اطمینــان از الزامــات برنامه ریــزی 
جامــع بــه ویــژه تامیــن و تــدارک بــه موقــع مصالــح و ایجــاد ظرفیت هــای الزم جهــت تامیــن در مقیــاس بــه منظــور 

کاهــش هزینه هــای تامیــن،
ــگاه داده پروژه هــای گــروه ســرمایه گذاری مســکن از طریــق اتصــال کل چرخــه عمــر پروژه هــا  تقویــت و تکمیــل پای

در گزارشــات، از تصویــب پــروژه تــا طراحــی و اخــذ مجوزهــا، اجــرا و بهره بــرداری،
همــکاری و تعامــل حداکثــری دفتــر مدیریــت پــروژه هلدینــگ و برنامه ریــزی و کنتــرل پــروژه شــرکت ها بــا واحدهــای 
ــن  ــی شــرکت ها در تدوی ــع مال ــه مناب ــوط ب ــان از در نظــر گرفتــن مالحظــات مرب ــزی جهــت اطمین ــی و برنامه ری مال
ــاالنه   ــدی س ــا بودجه بن ــا ب ــدی پروژه ه ــدی زمان بن ــق صددرص ــت تطاب ــا و در نهای ــدی پروژه ه ــب زمان بن و تصوی

شــرکت ها،
ایجــاد یــک سیســتم ارزیابــی مســتمر ماهانــه عملکــرد شــرکت ها و پروژه هــا بــر مبنــاي معیارهــاي تولیــد و مکانیــزم 

تشــویق و رقابــت بیــن شــرکت ها از طریــق ارائــه گزارشــات بازخــورد عملکــرد بــه شــرکت های تابعــه،
ــا  ــازمان ب ــتراتژیک س ــداف اس ــا اه ــا ب ــرای پروژه ه ــازی اج ــت هم راستا س ــه جه ــات اولی ــام اقدام ــزی و انج برنامه ری

ــا، ــبد پروژه ه ــت س طراحــی سیســتم مدیری
ــق شــده و  ــزان پیشــرفت محق ــش مســتمر و صحه ســنجی می ــه منظــور پای ــا ب ــای دوره ای از پروژه ه انجــام بازدیده

ــوب، ــدی مص ــای زمان بن ــا برنامه ه ــاق ب انطب
ــای  ــق بازدیده ــه از طری ــروژه شــرکت های تابع ــرل پ ــزی و کنت ــرد واحــد برنامه ری ــاختار و عملک ــی مســتمر س ارزیاب
دوره ای، عارضه یابــی و تقویــت ســاختار آن هــا جهــت ارتبــاط و تعامــل بیشــتر ایــن واحــد بــا ســایر واحدهــای ســازمان،

ــه منظــور  ــروژه شــرکت های تابعــه در هلدینــگ ب ــزی و کنتــرل پ ــرای واحدهــای برنامه ری برگــزاری دوره آموزشــی ب
ارتقــاء دانــش فنــی و مدیریتــی آن هــا در خصــوص فرآیندهــای مدیریــت پــروژه بــه ویــژه زمــان و هزینــه در پروژه هــا،
ــران و  ــان، مدی ــور کارشناس ــت حض ــزی جه ــور، برنامه ری ــروژه کش ــت پ ــع مدیری ــازمان در مجام ــد س ــت برن تقوی
ــت  ــی مدیری ــم از روز جهان ــروژه اع ــت پ ــمینارهای مدیری ــا و س ــروه در همایش ه ــرکت های گ ــروژه ش ــرگان پ خب

ــس BIM و .... . ــروژه، کنفران ــت پ ــس مدیری ــروژه، کنفران ــران پ ــه ای مدی ــمپوزیوم حرف ــروژه، س پ
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ــت فرســوده(،  ــا و نوســازی باف ــی شــهری )احی ــای بازآفرین ــرم در خصــوص پروژه ه ــت محت ــرد دول ــه رویک ــا توجــه ب ب
گــروه ســرمایه گذاری مســکن بــا هــدف بهره بــرداری هرچــه بهتــر از فرصت هــای ایــن حــوزه کــه ضمــن حفــظ منافــع 
ســهامداران و توجیه پذیــری اقتصــادی، امــکان گســترش بــازار و اســتفاده از امکانــات و اعتبــارات دولتــی جهــت ســاخت 

و ســاز را فراهــم مــی آورد، نســبت بــه ایجــاد ســازوکار ویــژه جهــت تعریــف پــروژه در ایــن حــوزه اقــدام نمــوده اســت.
 مهمترین استراتژی های گروه برای دستیابی به منافع سهامداران در این حوزه:

توسعهفعالیتدرحوزهپروژههایبازآفرینیشهری

افزایش حجم فعالیت در بافت فرسوده )سطح زیربنای در دست ساخت( متناسب با گستره جغرافیایی،
ــف پروژه هــای دیگــر در همــان  ــا رویکــرد محــرک توســعه در بافــت و تعری ــدگار ب اجــرای پروژه هــای شــاخص و مان

ــرکت. ــط ش ــده توس ــاد ش ــزوده ایج ــدی از ارزش اف ــا و بهره من محدوده ه
عملکرد شرکت در حوزه بازآفرینی شهری در سال مالی 98-97 به شرح زیر است:

اخذ گواهی نامه صالحیت ماده 4  از وزارت راه و شهرسازی به عنوان »نهاد توسعه گر«،
ــت فرســوده و ناکارآمــد شــهری  ــه ای در باف ــه فعالیــت حرف ــن گواهی نام ــه، معتبرتری ــن گواهی نام در حــال حاضــر ای
اســت. از امتیازهــای حاصــل از شناســایی توســعه گران بــه موجــب قوانیــن و آیین نامه هــا می تــوان بــه اخــذ تســهیالت 
بــا شــرایط آســان تر، اقــدام بــه طــرح و ســاخت در بافــت بــا بخشــی از اختیــارات شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران و 

شــهرداری ها و ... اشــاره نمــود.
ــا و  ــک آنه ــت تمل ــی تح ــارکت اراض ــرارداد مش ــد ق ــرای عق ــی ب ــای عموم ــی و نهاده ــازمان های دولت ــا س ــل ب تعام

ــوب، ــویقی مص ــته های تش ــری بس ــد بکارگی ــهیل رون تس
تعریــف و تصویــب 4 پــروژه بــا زیربنــای کل 70500 مترمربــع در قالــب 410 واحــد )3 پــروژه منجــر بــه عقــد قــرارداد 

و شــروع عملیــات اجرایــی گردیــده اســت(،
تکمیل و تحویل 1 پروژه با زیربنای کل 11880 در قالب 72 واحد مسکونی و 6 واحد تجاری،

زیربنــای کل در دســت ســاخت: 330.040 مترمربــع در قالــب 1.875 واحــد مســکونی و 30 واحــد اداری و 72 واحــد 
تجــاری اســت.
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ــع در  ــازی مناف ــروش و حداکثرس ــهیل ف ــور تس ــه منظ ــروش ب ــی و ف ــای بازاریاب ــازی فراینده ــازی و بهس مستندس
ــر: ــای زی ــامل فراینده ــروه ش ــه گ مجموع

توسعهسیستمبازاریابیوفروش

فرایند مذاکره و انعقاد قرارداد،
فرایند تحقیقات بازار،

ــذاری  ــر قیمت گ ــد ب ــا تاکی ــازار ب ــرایط ب ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــانی قیمت ه ــذاری و به روزرس ــد قیمت گ فراین
ــا، ــادی پروژه ه ــود اقتص ــظ س ــا حف ــف و ب منعط

فرایند مدیریت ارتباط با مشتریان،
فرایند تبلیغات و اطالع رسانی.

برنامه ریــزی و انجــام اقدامــات اولیــه در راســتای مکانیــزه کــردن فرایندهــای فــروش و خدمــات پــس از فــروش )بهــره 
بــرداری( بــه منظــور بهبــود کیفیــت نظــارت، تســریع در گــردش اطالعــات و افزایــش رضایت منــدی مشــتریان،

ــی  ــور معرف ــه منظ ــرکت ب ــای ش ــدف پروژه ه ــازار ه ــا ب ــط ب ــی مرتب ــای تخصص ــگاه ها و همایش ه ــور در نمایش حض
ــه، ــرکت های تابع ــه ش ــک ب ــتریان و کم ــه مش ــا ب پروژه ه

جمــع آوری مســتمر اطالعــات و تهیــه گزارشــات فــروش ماهانــه بــه منظــور پایــش مســتمر عملکــرد نظــام بازاریابــی 
و فــروش در مجموعــه گــروه،

ــردش  ــه گ ــا و ب ــاز پروژه ه ــورد نی ــاختمانی م ــات س ــح و خدم ــا مصال ــروه ب ــد گ ــای راک ــی از دارایی ه ــر بخش تهات
ــق، ــن طری ــا از ای ــن آنه انداخت

ــد  ــای راک ــا دارایی ه ــاختمانی ب ــات س ــح و خدم ــر مصال ــی تهات ــه آمادگ ــی ک ــی تامین کنندگان ــک اطالعات ــه بان تهی
ــد، گــروه را دارن

طراحــی دفتــر فــروش گــروه بــا امکانــات بــه روز و نویــن بــه منظــور اســتفاده از ظرفیت هــای هلدینــگ بــرای فــروش 
واحدهــای شــرکت و کمــک بــه فــروش شــرکت های تابعــه، بــه ویــژه در خصــوص پروژه هــای خانــه دوم )نظیــر ســتاره 

کیــش، بــام چالــوس و ...(،
ایجاد هم افزایی با بانک مسکن از طریق:

حضور مشترک در نمایشگاه ها،
انعکاس اخبار در هفته نامه بانک و مسکن و خبرگزاری هیبنا،

اطالع رسانی به مشتریان و کارکنان این بانک برای فروش پروژه ها.
بسته PMIS در بخش داشبورد فروش،

کمــک بــه راه انــدازی مراکــز تجــاری شــرکت های تابعــه در قالــب فــروش، تهاتــر، اجــاره و یــا مشــارکت در صنــدوق و 
بهره بــرداری )پــروژه هــای خاتــم اراک، کوهســنگی مشــهد و ...(.
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یکــی از مشــکالت شــرکت های تابعــه، معــوق شــدن بخشــی از تســهیالت مالــی و در نتیجــه تحمیــل جریمــه بــه آنهــا 
بــوده اســت. در ایــن راســتا بــا اســتمرار اقدامــات اصالحــی شــروع شــده در ســال مالــی 97، در ســال مالــی مالــی 98 نیــز 
تعییــن تکلیــف تســهیالت معــوق در اولویــت کاری قــرار گرفــت. به طوری کــه در ایــن ســال مبلــغ 1.396 میلیــارد ریــال 
از تســهیالت معــوق شــرکت های تابعــه کــه از ابتــدای ســال مالــی معــوق بــوده و یــا طــی ســال مالــی معــوق گردیــده 
بودنــد، تعییــن تکلیــف گردیــد کــه ایــن موضــوع منجــر بــه کاهــش در هزینه هــای مالــی و بخشــودگی جرائــم بــه میــزان 

103 میلیــارد ریــال شــد. در جــدول ذیــل اطالعــات تســهیالت شــرکت های تابعــه ارائــه شــده اســت:

مدیریتپرتفویتسهیالت

97/09/30 98/09/30

ماندهتسهیالتمعوق ماندهتسهیالت ماندهتسهیالتمعوق ماندهتسهیالت نامشرکت

648.093 1.226.737 0 1.153.736 سرمایه گذاری مسکن تهران

72.546 782.494 0 711.719 سرمایه گذاری مسکن پردیس

0 554.859  9.634 504.173 سرمایه گذاری مسکن شمال

0 380.344  0 426.790 سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

86.296 341.309 0 394.883 سرمایه گذاری مسکن جنوب

0 283.170 0 323.772 سرمایه گذاری مسکن شمال غرب

0 371.208  95.308 229.740 سرمایه گذاری مسکن  زاینده رود

0 228.640 0 208.983 سرمایه گذاری مسکن گیالن

0 123.203 0 98.833 سرمایه گذاری مسکن الوند

0 38451 8،123 19.306 سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

0 38.799 0 12.616 سرمایه گذاری مسکن البرز

0 0 0 10.093 سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار

806.935 4.369.214 113.065 4.094.644 جمعکل

جدول 19- اطالعات تسهیالت شرکت های تابعه )میلیون ریال(

سایر اقدامات تامین مالی در بخش تسهیالت، به شرح ذیل می باشد:
ــه  ــاغ مرکــز اندیشــه شــرکت ســرمایه گذاری مســکن تهــران ب اخــذ تســهیالت مشــارکت در طــرح جهــت پــروژه ره ب

مبلــغ 200،000 میلیــون ریــال،
بازپرداخــت کامــل تســهیالت ســرمایه در گــردش شــرکت ســرمایه گذاری مســکن تهــران از بانــک کارآفریــن بــه مبلــغ 

200.000 میلیــون ریــال و بــا نــرخ بهــره موثــر 24 درصــد،
کاهش میانگین موزون نرخ تسهیالت از 20/56 به 19/24 درصد. 
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باتوجــه بــه ماهیــت هلدینگــی شــرکت مــادر و ضــرورت اخــذ تصمیمــات ســریع و هماهنــگ میــان واحدهــای مختلــف، 
در ســنوات گذشــته کمیته هــای تخصصــی بــه شــکل گرفتــه و جلســات مختلــف مربــوط بــه ماموریــت هریــک از ایــن 
کمیته هــا در ســال جــاری نیــز برگــزار شــده اســت کــه در ادامــه عناویــن کمیته هــا و ماموریــت آن هــا تشــریح شــده 
ــه  شــروع  ــق برنام ــن تحق ــاد و شــوراي ارتباطــات باهــدف تضمی ــري طــرح آب ــز ســتاد راهب اســت. در ســال جــاري نی

ــت. ــده اس ــي ش ــف و عملیات ــازماني تعری ــالت برون س ــش تعام ــد و افزای ــاي جدی پروژه ه

تشکیلکمیتههایتخصصی

ماموریت نامکمیتهتخصصی

بررسی و تصویب پروژه های پیشنهادی مطابق با الزامات گروه و کنترل و انجام بازنگری های الزم کمیتهسرمایهگذاری

بررسی ایده معماري و کنترل انطباق آن با شرایط محلي و معیارهاي مهندسي و زیست شناختي کمیتهمعماری

بررسی و تصویب برنامه و بودجه ساالنه شرکت هاي تابعه و پایش ادواري عملکرد و برنامه هاي اقدام کمیتهبرنامهوبودجه

بررسي فناوري هاي نوین حوزه ساخت و ساز و راهکارهاي پیاده سازي آن در پروژه هاي گروه کمیتهفناوری

بازبینی زنجیره ارزش و انطباق فرایندها با شرایط عملیاتی و ماموریت های جاری گروه کمیتهمدیریتفرایندها
انتخاب سیستم ها، تکنولوژي ساخت، کنترل طرح ها از لحاظ بهینگي و رعایت مقررات و الزامات فني کمیتهکنترلوراهبري

ارزیابی ریسک و تهدیدات شکت ها و تالش جهش کاهش آنها کمیتهریسک

پایش برنامه شروع پروژه هاي مصوب با هدف رفع موانع و حصول اطمینان از تحقق اهداف پروژه ها ستادراهبريطرحآباد

افزایش سطح تعامالت برون سازماني و ارتقاي جایگاه برند گروه شورايارتباطات

جدول 20- کمیته های تخصصی شرکت
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5.1مشخصاتوسوابقاعضاءهیئتمدیرهومدیرعامل

ف
ردی

اعضای 
حقوقی

نام و نام 
تاریخ زمینه  های سوابق کاریتحصیالتسمتخانوادگی

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
گروه مالی 
بانک مسکن

رئیس هیئت احمد فرشچیان
مدیره

)غیر موظف(

کارشناس
 ارشد معماری

هیئــت  رئیــس  پارتیــا-  مشــاور  مهندســین  مســتقیم  ناظــر 
ــش  ــت بخ ــه- سرپرس ــرکت خان ــگ ش ــل هلدین ــره و مدیرعام مدی
شــرکت های ســاختمانی و عمرانــی بنیــاد مســتضعفان- معــاون 
ــل  ــره و مدیرعام ــت مدی ــس هیئ ــاد- رئی ــاختمان بنی ــران و س عم
بانــک مســکن- رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت ســرمایه گذاری 
ــان،  ــازی ایرانی ــه س ــی خان ــن الملل ــل شــرکت بی مســکن- مدیرعام
ــن ــی چی ــپهر پ ــازی س ــره نوس ــت مدی ــو هیئ ــل و عض مدیرعام

1394/05/25--

مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره شرکت خانه 

سازی-مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره شرکت 
نوسازی سپهر پی چین

2
شرکت 

سرمایه گذاری 
گروه توسعه 

ملی

پژمان 
جعفری

نایب رئیس 
هیئت مدیره
)غیر موظف(

دکترای 
مدیریت 
بازرگانی

عضــو هیئــت علمــی تمــام وقــت دانشــگاه آزاد اســالمی: واحــد علوم 
و تحقیقــات، دانشــکده مدیریــت و اقتصاد،گــروه مدیریــت بازرگانی- 
مدیــر پژوهــش دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد واحــد علــوم و 
تحقیقــات- مدیــر اجرائــی مجلــه lJMBR - مشــاور رئیس دانشــگاه 
آزاد اســالمی و مدیــرکل حــوزه رئیــس واحــد علــوم و تحقیقــات- 
عضــو شــورای پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســالمی- عضو هیــأت امنای 
دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان مرکــزی- معــاون دفتــر مطالعــات و 
تدویــن دانشــگاه آزاد اســالمی- عضــو هیئــت مدیــره شــرکت چــاپ 
و نشــر بازرگانی)وابســته بــه وزارت صنعــت، معــدت، تجــارت(

-بنیاد کودک -1396/03/28

سید مسعود بانک مسکن3
مدینه

عضو هیئت 
مدیره

)غیرموظف(
ــن  ــه نگی ــرکت راه و ابنی ــره ش ــت مدی ــس هیئ ــل و رئی مدیرعام

ــاری ــهر س ــورای ش ــو ش ــاری- عض س
1398/07/25--

مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره شرکت 
راه و ابنیه نگین ساری

4
شرکت 

سرمایه گذاری 
خوارزمی

محمدحسن 
پیشرو

عضو هیئت 
مدیره

)غیرموظف(

عضــو هیئــت مدیــره شــرکت ســرمایه گذاری مســکن شــمال- مدیــر 
پروژه در شــرکت ســرمایه گذاری مســکن تهران- مدیر پروژه در شــرکت 
گــروه ســرمایه گذاری مســکن- مدیرعامــل شــرکت توفیق ســازه- مدیر 
فنــی در شــرکت هامــون ســازه- سرپرســت کارگاه در شــرکت دارزیــن

1398/01/18---

شرکت عمرانی 5
مسکن گستر

محمد نعیمی 
ابیانه

عضو هیئت 
مدیره

)غیرموظف(

کارشناس عمران

شــرکت  مدیرعامــل  ســابیر-  شــرکت  در  کارگاه  رئیــس 
طــرح  شــرکت  مدیرفنــی  رســتاب-  مشــاور  مهندســین 
بانــک  ســاختمانی  شــرکت  در  مدیراجرائــی  هپکــو-  توســعه 
ســابق  شــعبه  مدیــره  هیئــت  عضــو  و  مدیرعامــل  ملــت- 
ــکن-  ــذاری مس ــرمای هگ ــروه س ــرکت گ ــس ش ــزگان و پردی هرم
ایرانیــان-  پایــدار  توســعه  شــرکت  اجرائــی  و  فنــی  معــاون 
مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره شــرکت تــراز پایــه نــور

1397/01/18---

روزبه ظهیری -6
هاشمی

دکترای مهندسی مدیرعامل
عمران )سازه(

طــراح ســازه در مهندســین مشــاور- کارشــناس خبــره، کارشــناس 
مســئول و مدیر فنی در ســازمان نوســازی شــهر تهران- کارشــناس 
ــاون  ــران- مع ــات اداری شــهر ته ــی و عمــران در شــرکت خدم فن
ــران-  ــپهر ته ــعه س ــت توس ــرکت مدیری ــی در ش ــی و مهندس فن
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت توســعه ســپهر تهــران- نایــب رئیــس 
هیئــت مدیــره شــرکت مدیریــت راهبــری ســاختمان ایرانیــان رســا

1397/04/17--

نایب رئیس هیئت 
مدیره شرکت 

مدیریت راهبری 
ساختمان ایرانیان 

رسا

جدول 21- مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
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5.2جلساتهیئتمدیره

هیئت مدیره شرکت طی سال مالی مورد گزارش 14 جلسه تشکیل داده است.

5.3حسابرسمستقلوبازرسقانونی

نام حسابرس: سازمان حسابرسی،
فرآیند انتخاب حسابرس: توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام،

حق الزحمه و هزینه حسابرسی: مبلغ 1.940.000.000 ریال و براساس قرارداد فی مابین.

5.4مشخصاتمدیران

تعداد
مالکیت
درسهام
شرکت

تاریخ
استخدام

رشتهتحصیلی
تحصیالت سمت نامونامخانوادگی ردیف

0 97/04/17 مهندسی عمران دکترا مدیر عامل روزبه ظهیری 1

1.000 93/04/14 مدیریت مالی فوق لیسانس معاون مالی و منابع انسانی حنظله فندرسکی 2

1.000 95/06/01 مهندسی عمران فوق لیسانس معاون توسعه فناوری و ساخت سید مسعود مروج جهرمی 3

2.743 98/09/10 روابط بین الملل دکترا معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار حمیدرضا شیرزاد 4

2.743 74/07/15 حسابداری لیسانس مدیر مالی و بودجه سیروس آیدین 5

1.000 78/04/06 شیمی لیسانس مدیر امور مجامع مجید فوائدی 6

32.929 78/07/24 شیمی لیسانس مدیر فناوری اطالعات سیدفریبرز ابراهیمی 7

75 85/06/01 مهندسی عمران فوق لیسانس مدیر تحقیق و توسعه شقایق یگانه 8

1.000 93/03/11 مدیریت بازرگانی فوق لیسانس مدیر روابط عمومی مسعود سعادتمند 9

1.000 93/10/13 مهندسی عمران فوق لیسانس مدیر ارزیابی فنی و اجرایی رضا خدادادیان 10

0 94/07/01 مهندسی صنایع فوق لیسانس مدیر طرح و برنامه رضا جاذمی 11

1.000 95/11/01 مهندسی صنایع لیسانس مدیر منابع انسانی امیرحسین هوشنگی 12

0 97/07/01 مهندسی صنایع فوق لیسانس مدیر کنترل پروژه حمیدرضا مظاهری 13

0 98/01/01 مهندسی صنایع فوق لیسانس مدیر فروش احمد هادی زاده 14

جدول 22- مشخصات مدیران شرکت

حقوق و مزایای مدیران با توجه به طرح طبقــه بندی مشاغل و آئین نامه مربوطه تعیین می گردد.
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5.5اقداماتانجامشدهدرخصوصتکالیفمجمع

پیگیری الزم در خصوص موضوعات مربوط به مالیات عملکرد و تکلیفی شرکت های تابعه صورت گرفت،
در رابطــه بــا بــه جریــان افتــادن پروژه هــای شــرکت جنــوب و همچنیــن تمدیــد قــرارداد قطعــات بــا منطقــه آزاد اقدامــات 

الزم انجــام شــد،
ــروژه  ــوص پ ــی و در خص ــت اجرای ــرگان و هایپرمارک ــای مه ــی پروژه ه ــث حقوق ــوص مباح ــای الزم در خص پیگیری ه

ــد.  ــه نتیجــه قطعــی گردی هایپرمارکــت، منجــر ب
تــالش جهــت جبــران کاهــش زیــان انباشــته شــرکت ها اجرایــی و عملکــرد شــرکت ســرمایه گذاری مســکن تهــران در ســال 

مالــی 98 منجــر بــه ســود خالص شــده اســت،
تالش شده است از طریق تعامل با سهامداران، نسبت به پرداخت سود سهام اقدام گردد،

ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شده است.

5.6پیشنهادهیئتمدیرهبرایتقسیمسود

میزان سود قابل تخصیص 1.344.972 میلیون ریال بوده که به شرح ذیل تخصیص یافته است: 
سود سهام مصوب سال 1396 به 110.000  میلیون  ریال

انتقال به اندوخته قانونی به مبلغ 24.395 میلیون  ریال
ــر  ــی می باشــد. ب ــل تقســیم شــرکت اصل ــال ســود قاب ــون ری ــه، 1.407.355 میلی ــص صــورت گرفت ــه تخصی ــت ب ــا عنای ب
اســاس مــاده 17 دســتورالعمل انضباطــی ناشــران پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران، حداکثــر ســود قابــل تقســیم 
ــه اســتراتژی های توســعه ای و وضعیــت نقدینگــی شــرکت پیشــنهاد  ــا توجــه ب ــال می باشــد کــه ب 1.260.323 میلیــون ری
می گــردد کــه تقســیم ســود بــه میــزان 10 درصــد ســود خالــص ســال مالــی 98 انجــام پذیــرد. بدیهــی اســت تصمیم گیــری 

نهایــی در ایــن خصــوص بــا صالحدیــد مجمــع عمومــی صاحبــان ســهام انجــام خواهــد شــد..
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شــرکت گــروه ســرمایه گذاری مســکن، بــه عنــوان یــک شــرکت هلدینــگ تخصصــی )مــادر( نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
ثبــت شــده اســت. براســاس مــاده 3 اساســنامه شــرکت، موضــوع فعالیــت بــه دو طبقــه فعالیت هــای اصلــی و فعالیت هــای 
فرعــی تقســیم می گــردد. موضــوع فعالیــت اصلــی شــرکت مربــوط بــه ســرمایه گذاری در ســهام، سهم الشــرکه و یــا واحدهــای 
ــد.  ــت می نماین ــه آن فعالی ــط ب ــات مرتب ــاختمان و خدم ــت س ــوزه صنع ــه در ح ــد ک ــی می باش ــرمایه گذاری صندوق های س
موضــوع فعالیــت فرعــی شــرکت نیــز شــامل ســرمایه گذاری در ســایر اوراق بهــادار، ارائــه خدمــات مرتبط بــا بــازار اوراق بهــادار، 
ــا هــدف  ــای ســاختمانی ب ــدی و پروژه ه ــای تولی ــای فیزیکــی، پروژه ه ــه دارایی ه ــا از جمل ســرمایه گذاری در ســایر دارایی ه

ــه شــرح ذیــل می باشــد: کســب انتفــاع می باشــد. در ایــن راســتا ترکیــب ســرمایه گذاری های شــرکت ب

 شرک تهاي

تابعه

سرمایه گذاري مسکن پردیس

سرمایهگذاري مسکن شما لغرب

سرمایهگذاري مسکن شما لشرق

سرمایه گذاري مسکن جنوب

سرمایه گذاري مسکن زاینده رود

سرمایه گذاري مسکن الوند

سرمایه گذاري مسکن شمال

سرمایه گذاري مسکن گیالن

سرمایهگذاري مسکن منطقه غرب

سرمایه گذاري مسکن البرز

پارس مسکن سامان

پویانوین پارس

شرک تهاي

وابسته

سایر

سرمای هگذار يها

سرمایه گذاري مسکن تهران

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

خدمات بیم هاي مسک نآباد

واسپاري آباد مسکن

بازرگانی سرمای هگذاري مسکن

مهندسین مشاور سرمای هگذاري مسکن

سرمایه گذاري مسکن نوین پایدار

شــرکتهایتابعــه: فعالیــت ایــن شــرکت ها در صنعــت انبوه ســازی، امــالک و مســتغالت و خدمــات وابســته بــه ایــن صنعــت 
می باشــد. میــزان مالکیــت گــروه ســرمایه گذاری مســکن در شــرکت های تابعــه بیــش از 50 درصــد ســهام آن هــا می باشــد. 

شــرکتهایوابســته: فعالیــت ایــن شــرکت ها در صنعــت انبوه ســازی، امــالک و مســتغالت می باشــد. میــزان مالکیــت گــروه 
ســرمایه گذاری مســکن در شــرکت های وابســته بیــن 20 تــا 50 درصــد ســهام آن هــا می باشــد.

ــه صنعــت انبوه ســازی، امــالک و مســتغالت  ســایرســرمایهگذاریها: فعالیــت ایــن شــرکت ها شــامل خدمــات وابســته ب
می باشــد. میــزان مالکیــت گــروه ســرمایه گذاری مســکن در ایــن شــرکت ها کمتــر از 20 درصــد ســهام آن هــا می باشــد.
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درصدپیشرفتفیزیکی زیربنایمفید زیربنایکل کاربری نامپروژه ردیف

97/22 50.104 82.787 مسکونی- تجاری پردیس المپیک 1

53/78 22.722 32.738 مسکونی ارکیده 2 2

36/41 13.457 21.867 مسکونی آفتاب رویان 3

77/17 7.136 20.935 تجاری مروارید 4

85/85 7.824 12.299 مسکونی ارکیده 1 5

83/46 7.672 12.135 مسکونی گلبرگ 2 6

82/33 6.713 10.568 مسکونی گلبرگ 1 7
جدول 23- اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

تاریخ تأسیس

ماهیت حقوقی

موضوع فعالیت

درصد مالکیت

شرکتسرمایهگذاریمسکنپردیس

1385/02/05

سهامیعام

اجرایپروژههایساختمانی

79/13

درصدپیشرفتفیزیکی زیربنایمفید زیربنایکل کاربری نامپروژه ردیف

3/12 139.424 197.621 مسکونی- تجاری مرکز شهر اندیشه 1

38/22 22.340 34.607 مسکونی- تجاری نگین شهرری 2

13/30 18.000 24.433 مسکونی بنفشه 2 3
جدول 24- اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

تاریخ تأسیس

ماهیت حقوقی

موضوع فعالیت

درصد مالکیت

شرکتسرمایهگذاریمسکنتهران

1385/02/10

سهامیعام

اجرایپروژههایساختمانی

54/19
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درصدپیشرفتفیزیکی زیربنایمفید زیربنایکل کاربری نامپروژه ردیف

0/71 71.971 136.185 مسکونی- اداری- تجاری آیمان فاز 1 1

6/33 13.364 36.719 تجاری بازار مبل )دکوسنتر( 2

85/02 16.721 26.522 مسکونی الماس  3

11/69 14.572 20.590 مسکونی ارغوان  4

95/04 3.526 5.880 اداری- تجاری ساختمان پزشکان 5
جدول 25- اطالعات پروژه های در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب

تاریخ تأسیس

ماهیت حقوقی

موضوع فعالیت

درصد مالکیت

شرکتسرمایهگذاریمسکنشمالغرب

1385/01/26

سهامیعام

اجرایپروژههایساختمانی

72/07

درصدپیشرفتفیزیکی زیربنایمفید زیربنایکل کاربری نامپروژه ردیف

70/04 30.598 41.412 مسکونی بهارستان  1

70/15 17.330 28.910 مسکونی- تجاری نگین  2

59/58 17.328 29.219 مسکونی نسیم 2 3

27/45 4.407 7.316 مسکونی محیا 4
جدول 26- اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

تاریخ تأسیس

ماهیت حقوقی

موضوع فعالیت

درصد مالکیت

شرکتسرمایهگذاریمسکنشمالشرق

1384/12/23

سهامیعام

اجرایپروژههایساختمانی

55/77
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درصدپیشرفتفیزیکی زیربنایمفید زیربنایکل کاربری نامپروژه ردیف

34/78 29.677 53.307 مسکونی ستاره فروردین 1
20/82 28299 50.681 مسکونی ستاره مهر 2
78/61 19.598 33.179 مسکونی ستاره اردیبهشت 3
87/21 19252 32.502 مسکونی ستاره خرداد 4
59/76 11.899 13.849 مسکونی سایه 1 5
51/51 9.401 12.270 مسکونی راین 1 6
80/90 8.289 11.922 مسکونی مثلث )دراک فاز 4( 7
21/19 3.848 8.737 تجاری ستاره اسفند 8
19/38 3.533 8.541 تجاری ستاره بهمن 9
78/14 3.920 5.396 مسکونی بوتیا 10

تاریخ تأسیس

ماهیت حقوقی

موضوع فعالیت

درصد مالکیت

شرکتسرمایهگذاریمسکنجنوب

1386/04/27

سهامیعام

اجرایپروژههایساختمانی

100

جدول 27- اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

درصدپیشرفتفیزیکی زیربنایمفید زیربنایکل کاربری نامپروژه ردیف

86/22 7.133 16.370 تجاری چهارباغ باال 1

68/01 1.604 3.166 مسکونی فرشته یزد 2 2
جدول 28- اطالعات پروژه های در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

تاریخ تأسیس

ماهیت حقوقی

موضوع فعالیت

درصد مالکیت

شرکتسرمایهگذاریمسکنزایندهرود

1385/04/10

سهامیعام

اجرایپروژههایساختمانی

71/70
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درصدپیشرفتفیزیکی زیربنایمفید زیربنایکل کاربری نامپروژه ردیف

3/44 7.418 12.652 مسکونی- اداری- تجاری فردین پور 1

85/00 6.382 9.744 مسکونی الوند 2
جدول 29- اطالعات برخی از پروژه های در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند

تاریخ تأسیس

ماهیت حقوقی

موضوع فعالیت

درصد مالکیت

شرکتسرمایهگذاریمسکنالوند

1386/10/04

سهامیعام

اجرایپروژههایساختمانی

78/74

درصدپیشرفتفیزیکی زیربنایمفید زیربنایکل کاربری نامپروژه ردیف

56/13 16.010 27.560 مسکونی بلوک 1 بام چالوس 1

15/56 2.624 3.129 مسکونی کهن 2

13/10 1.007 1.257 مسکونی مسگریان 3
جدول 30- اطالعات پروژه در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال

تاریخ تأسیس

ماهیت حقوقی

موضوع فعالیت

درصد مالکیت

شرکتسرمایهگذاریمسکنشمال

1385/03/09

سهامیخاص

اجرایپروژههایساختمانی

100
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درصدپیشرفتفیزیکی زیربنایمفید زیربنایکل کاربری نامپروژه ردیف

1/20 20.358 30.388 مسکونی- تجاری باران بلوک جنوبی 1

35/98 14.960 18.120 مسکونی الکانشهر 2

95/29 9.169 12.153 مسکونی- تجاری گلفام  3
جدول 31- اطالعات پروژه های در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری مسکن گیالن

تاریخ تأسیس

ماهیت حقوقی

موضوع فعالیت

درصد مالکیت

شرکتسرمایهگذاریمسکنگیالن

1386/10/25

سهامیخاص

اجرایپروژههایساختمانی

100

درصدپیشرفتفیزیکی زیربنایمفید زیربنایکل کاربری نامپروژه ردیف

98/66 8.067 12.800 مسکونی-تجاری منزه کرمانشاه 1
جدول 32- اطالعات پروژه در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

تاریخ تأسیس

ماهیت حقوقی

موضوع فعالیت

درصد مالکیت

شرکتسرمایهگذاریمسکنمنطقهغرب

1386/05/09

سهامیخاص

اجرایپروژههایساختمانی

100
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درصدپیشرفتفیزیکی زیربنایمفید زیربنایکل کاربری نامپروژه ردیف

30/71 14.517 18.793 مسکونی آسمان البرز 1
جدول 33- اطالعات پروژه در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار

تاریخ تأسیس

ماهیت حقوقی

موضوع فعالیت

درصد مالکیت

شرکتسرمایهگذاریمسکننوینپایدار

1389/06/27

سهامیخاص

اجرایپروژههایساختمانی

100
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7.1اهدافکلیدیبودجهبندیشدهبرایسالمالیآتی

ــزی  ــه، برنامه ری ــرکت های تابع ــت ش ــری و هدای ــی راهب ــوان متول ــه  عن ــادر ب ــرکت م ــدی ش ــئولیت های کلی ــی از مس یک
ــای  ــن کمــی سیاســت ها و مبن ــای تبیی ــی بودجــه یکــی از راهکاره ــه اســت. به عبارت ــرل بودجــه شــرکت های تابع و کنت
کنترل هــای ســازمانی اســت. شــرکت گــروه ســرمایه گذاری مســکن باهــدف شفاف ســازی و انطبــاق حداکثــری توانمندی هــا 
ــازار و چشــم انداز صنعــت، برنامــه و بودجــه ســاالنه شــرکت های تابعــه را  ــا شــرایط ب و پتانســیل های شــرکت های تابعــه ب
تدویــن می نمایــد. در بودجــه مصــوب شــرکت های تابعــه ضمــن تعییــن اهــداف تولیــد و فــروش مطلــوب بــرای هــر یــک 
ــر اســاس آن، پیش بینــی  ــرآورد مصــارف شــرکت ها انجــام شــده و ب ــع و ب از شــرکت های ســاختمانی، برنامــه تامیــن مناب
درآمــد و ســود و زیــان شــرکت تنظیــم گردیــده اســت. در ایــن راســتا ایجــاد تناســب میــان تولیــد، فــروش و ســود مــورد 
انتظــار از شــرکت ها مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــرای حصــول اطمینــان از تحقــق بودجــه مصــوب، فعالیت هایــی در قالــب 
برنامه هــای اقــدام تعریــف و بــه عنــوان تکالیــف گــروه بــه شــرکت های تابعــه ابــالغ شــده اســت. موضــوع ویــژه اي کــه در 
بودجــه ســال مالــي پیــش رو مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، طرح ریــزي نظــام مدیریــت منابــع متمرکــز باهــدف ایجــاد 
ــه عبــارت دیگــر باتوجــه بــه عــدم تــوازن منابــع و هزینــه شــرکت هاي تابعــه،  تــوازن در جریــان نقــدي شرکت هاســت. ب
شــرکت مــادر باهــدف تامیــن منابــع بــراي شــرکت هایي کــه بــراي تحقــق اهــداف خــود بــا کســري منابــع مواجــه هســتند، 

نظــام مدیریــت متمرکــز منابــع را راه انــدازي نمــوده و راهبــري مي کنــد.
ــی بودجــه  ــد اهــداف مصــوب و عملکــرد تجمیعــی شــرکت های تابعــه در ســنوات اخیــر در ســه رکــن اصل در ادامــه رون

شــامل تولیــد، فــروش و ســودآوری ارائــه شــده اســت.

نمودار 18- اهداف و عملکرد تولید شرکت های تابعه
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ــا  ــرای تقویــت وضعیــت تولیــد شــرکت ها در ســال 99، و پــس از لحــاظ نمــودن شــرایط واقعــی پروژه هــای موجــود، ب ب
ــر قابلیــت  ــا تمرکــز ب ــر تولیــد در آن هــا، هدف گــذاری تولیــد تدقیــق شــده و ب جایگزینــی پروژه هــای جدیــد و تمرکــز ب
تحقــق آن معــادل 261.644 مترمربــع تعییــن شــده اســت. در ایــن برنامــه، تمرکــز تولیــد بــر پروژه هــای جدیــد بــوده و 

ــا ســوابق تولیــد در آن هــا درنظــر گرفتــه شــده اســت. پیشــرفت پروژه هــای قدیمــی متناســب ب
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نمودار 19- اهداف و عملکرد فروش شرکت های تابعه
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همانطــور کــه در نمــودار فــوق مشــاهده می شــود، پــس از تثبیــت عملکــرد فــروش گــروه روي رقــم بیــش از 4،000 میلیــارد 
ریــال طــي ســه ســال اخیــر، عملکــرد فــروش شــرکت در ســال مالــي گذشــته بــا رشــد قابــل توجــه بــه رقــم 4.695 میلیــارد 
ریــال رســید کــه بیــش از اهــداف مصــوب ســال مالــي بــوده اســت. بــر ایــن اســاس و بــا درنظــر گرفتــن رشــد قیمت هــا، 
هدف گــذاری فــروش در ســال مالــی 99 بــا رشــد بیــش از 53 درصــدي نســبت بــه ســال مالــي 98 معــادل 6.444 میلیــارد 

ریــال درنظــر گرفتــه شــده اســت.
نتیجــه عملکــرد گــروه در دو بخــش تولیــد و فــروش، منجــر بــه تحقــق اهــداف درآمــدی و دســتیابی بــه ســود متناســب بــا آن 

خواهــد بــود کــه در ادامــه هدف گــذاری مجموعــه بــرای تحقــق ســود مطلــوب ارائــه شــده اســت.



آدرس:میرداماد-میدانمادر-خیابانشاهنظری-نبشکوچهششم-شماره8
تلفن:22913590-8
دورنگار:22913599

www.maskanco.ir:سایتاینترنتی
info@maskanco.ir :پستالکترونیکی

ارتباطباشرکت

آدرس:میرداماد-میدانمادر-خیابانشاهنظری-نبشکوچهششم-شماره8-طبقهدوم
تلفن:22913572

دورنگار:22914152
 investment@maskanco.ir :پستالکترونیکی

روابطسرمایهگذاران

آقایمحمودحیدری
تلفن:22913585
دورنگار:22913575

اشخاصپاسخگوبهسؤاالتسهامداران





گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

63



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

64



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

65



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

66



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

67



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

68



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

69



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

70



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

71



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

72



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

73





گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

75



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

76



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

77



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام

براي سال منتهی به 30 آذر 1398

78




	Annual Report-98-12-05-Low.pdf (p.1-78)
	جلد بی کیفیت.pdf (p.79-80)

