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مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند )سهامی عام(

در اجــرای مفــاد مــاده 232 اصالحیــه قانــون تجــارت، مصــوب اســفند مــاه 1347 و مــادة 45 قانــون بــازار اوراق بهــادار 
بدینوســیله گــزارش فعالیــت و وضــع عمومــی شــرکت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 1399/06/31 بــر پایــه ســوابق، مــدارک 

و اطالعــات موجــود تهیــه و بــه شــرح ذیــل تقدیــم می گــردد.
ــه شــده در  ــات ارائ ــر اطالع ــی ب ــه مجمــع، مبتن ــره ب ــأت مدی ــای ســاالنه هی ــوان یکــی از گزارش ه ــه عن ــزارش حاضــر ب گ

ــی آورد. ــم م ــره فراه ــأت مدی ــرد هی ــرکت و عملک ــی ش ــع عموم ــوص وض ــی را درخص ــوده و اطالعات ــی ب ــای مال صورت ه
بــه نظــر اینجانبــان اطالعــات منــدرج در ایــن گــزارش کــه دربــاره عملیــات و وضــع عمومــی شــرکت می باشــد، بــا تأکیــد 
بــر ارائــه منصفانــه نتایــج عملکــرد هیــأت مدیــره و در جهــت حفــظ منافــع شــرکت و انطبــاق بــا مقــررات قانونــی و اساســنامه 
شــرکت  تهیــه و ارائــه گردیــده اســت. ایــن اطالعــات هماهنــگ بــا واقعیت هــای موجــود بــوده و اثــرات آنهــا در آینــده تــا 
ــه گردیــده و هیــچ  ــه نحــو درســت و کافــی در ایــن گــزارش ارائ حــدی کــه در موقعیــت فعلــی می تــوان پیش بینــی نمــود، ب
ــخ  ــده و در تاری ــذف نگردی ــزارش ح ــود، از گ ــتفاده کنندگان می ش ــی اس ــب گمراه ــی از آن موج ــدم آگاه ــه ع ــی ک موضوع

1399/09/27 بــه تأییــد هیــأت مدیــره رســیده اســت.



7

1. گزیده اطالعات شرکت 

ــهم،  ــر س ــود ه ــاء س ــه افش ــی ب ــه 1399/06/31 الزام ــی ب ــی منته ــال مال ــورس در س ــازمان ب ــررات س ــاس مق  * براس
پیش بینی شده نبوده است.
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ایپم هیئت دمریه
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2. پیام هیأت مدیره



11

1-2 ( مرور کلي بر وضعیت و تحوالت صنعت ساختمان

بخــش مســکن و ســاختمان بــا ســهم قابل توجهــی در تولیــد ناخالــص داخلــی، ارتبــاط قــوی بــا تعــداد زیــادی از فعالیت هــای 
اقتصــادی دارد و بــا توجــه بــه قرارگرفتــن در انتهــای زنجیــره تولیــد، دارای ظرفیــت قابل توجهــی بــرای تاثیر گــذاری بــر صنایــع 
وابســته می باشــد. از طرفــی ماهیــت تولیــد در بخــش ســاختمان به گونــه ای اســت کــه بــه تعــداد زیــادی نیــروی کار نیــاز دارد 
کــه بــه معنــای ظرفیــت مناســب ایــن بخــش بــرای اشــتغال زایی اســت. بخــش ســاختمان، نقــش مهمــی در جــذب دارایــی 
خانوارهــا دارد و ســهم عمــده ای از ســرمایه گذاری خانوارهــا بــه ایــن بخــش اختصــاص می یابــد. لــذا تحــوالت بخــش مســکن 

بــه طــور معنــادار بــر رفــاه خانوارهــا اثرگــذار اســت.
ــر  ــرخ بازدهــی بازارهــای رقیــب«، مولفه هــای موث ــد مصرفــی مســکن« و »ن ــوان خری »حاشــیه ســود ســاخت و ســاز«، »ت
ــر باعــث شــده  ــد کــه مجموعــه آنهــا در ســال های اخی ــر ســرمایه گذاری ســاختمانی در بخــش خصوصــی را تشــکیل می دهن ب
بخــش مســکن کــه قوی تریــن ارتبــاط پیشــین بــا ســایر بخش هــای اقتصــادی را دارد، نتوانــد بــه رونــق دلخــواه دســت یابــد.

2-2 ( مرور کلي بر جایگاه شرکت در صنعت ساختمان

ــت  ــده وضعی ــادر ش ــاختمانی ص ــای س ــداد پروانه ه ــد و تع ــکونی جدی ــاختمان های مس ــد س ــد تولی ــه رون ــود اینک ــا وج ب
ــالش  ــد )ســهامی عــام( ت ــی شــرکت ســرمایه گذاری مســکن الون ــد، ول ــد می کن عرضــه ســاختمان را در بخــش خصوصــی تایی
نمــوده اســت ســهم بــازار خــود را در منطقــه حفــظ نمــوده و امیــد آن مــی رود در ســال پیــش رو در پیشــبرد اهــداف خــود موفــق 

بــوده و جایــگاه شــرکت در بــازار ارتقــاء یابــد.

3-2 ( چشم انداز شرکت

* افزایش سهم بازار شرکت.
* مسئولیت پذیری در قبال ذی نفعان.

* صداقت و پایبندی به اصول اخالق حرفه ای.
* نهادینه کردن کیفیت در زنجیره ارزش محصوالت شرکت. 

* پیشتاز بودن و حضور موثر در بازار مسکن منطبق بر بستر ارزش های بنیادین شرکت.
* تاکید بر رعایت اصل کیفیت و اعمال روش های کنترل آن در تمام مراحل اجرا.

* رعایت آیین نامه های ساختمانی و مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله.
* انبوه ســازی و ســاخت مســکن بــا تمرکــز بــر طبقــه متوســط و ســایر پروژه هــای ســودآور در گســتره جغرافیایــی شــرکت 

بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن.
ــا و  ــاخت پروژه ه ــان س ــودن زم ــاه نم ــت، کوت ــاء کیفی ــت ارتق ــاخت درجه ــاوری س ــوژی و فن ــه از تکنول ــتفاده بهین * اس

ــه. کاهــش هزین
* برآنیــم تــا امــکان توســعه فناوری هــای نویــن در بخــش مســکن و ســاختمان را جهــت حضــور ســایر بازارها و گســتره های 

جغرافیایــی شــرکت در دیگــر اســتان ها فراهــم نمائیم.
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4-2 ( اهداف کالن شرکت

* توسعه بازار با تمرکز بر صنعتی سازی در تمام گستره های جغرافیایی؛
تامیــن  و  از طریــق متنوع ســازی  نیــاز ســازمان  تامیــن مالــی مــورد  و روش هــای  کارآمــد منابــع   * مدیریــت 

به موقع و بهینه آن؛
ــی و بهداشــت محیــط کار؛ ــرداری، ارتقــای ســطح ایمن * حفــظ محیــط زیســت در تمامــی مراحــل طراحــی، ســاخت و بهره ب

* افزایش توان فعالیت در بازارهای کسب و کار و ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات؛
* افزایش سهم پروژه های خود مالکیتی و مشارکتی، جهت افزایش توانمندی ورود به پروژه های بزرگتر؛

* به کارگیــری، ارتقــاء و ایجــاد انگیــزه الزم در نیــروی انســانی بــا بهره گیــری از نظــام جبــران خدمــت و امکانــات آمــوزش 
؛ سب منا

* ارائـــه خدمــات برتــر و افزایــش تنــوع محصــوالت بــه منظـــور تقـــویت قـــدرت رقابتــی شــرکت و مشــارکت بــا اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی ؛

ــا ارتقــای ســطح دانــش مدیریــت پــروژه بــه منظــور افزایــش ســرعت ســاخت، تحویــل بــه موقــع  * بهره گیــری مؤثــر ب
و کاهــش بهــای تمام شــده، اصــالح و بهبــود فرایندهــای ســاخت و تضمیــن کیفیــت بــا بکارگیــری تکنولــوژی نویــن روزآمــد 

ســاخت و ســاز؛
* افزایــش کیفیــت پروژه هــا منطبــق بــا اســتانداردهای موجــود از طریــق کنتــرل مــداوم در تمامــی مراحــل زنجیــره ارزش 

و تمرکــز بــر جلــب رضایــت ذی نفعــان؛
ــدی موفقیــت و  ــوان یکــی از عوامــل کلی ــه عن ــد ســازمان ب ــی و فــروش و توســعه برن ــر فرآیندهــای بازاریاب ــز ب * تمرک

ــده مشــتریان؛ ــال و آین ــای ح ــا نیازه ــات شــرکت ب ــاق محصــوالت و خدم ــوری و انطب ــر مشــتری مح ــز ب ــن تمرک همچنی
* افزایش رضایت مشتریان با شناسایی نیازها در تمامی مراحل زنجیره ارزش.

زنجیره ارزش
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5-2 ( برنامه های استراتژیک شرکت  

ــد  ــای جدی ــی راهکاره ــش بین ــوع در ســبد محصــوالت شــرکت و پی ــاد و تن ــق ایج * توســعه کســب و کار شــرکت از طری
ــب و کار؛ کس

ــا و  ــاخت پروژه ه ــان س ــودن زم ــاه نم ــت، کوت ــاء کیفی ــت ارتق ــاخت در جه ــاوری س ــوژی و فن ــه از تکنول ــتفاده بهین * اس
ــه؛  کاهــش هزین

* انبوه ســازی و ســاخت مســکن بــا تمرکــز بــر طبقــه متوســط و ســایر پروژه هــای ســودآور در گســتره جغرافیایــی شــرکت 
بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن؛ 

* تاکید بر رعایت اصل کیفیت و اعمال روش های کنترل آن در تمام مراحل اجرا؛
* رعایت آیین نامه های ساختمانی و مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله؛

* بهبود مدیریت بازاریابی و فروش؛
* بهبود نظام های مالی و اقتصادی؛

* بهبود سطح دانش و آگاهی منابع انسانی؛

6-2( مرور کلي بر عملکرد شرکت

 * اصــالح ســاختار مالــی شــرکت از طریــق انجــام افزایــش ســرمایه از محــل مطالبــات حــال شــده )حضــور در 
پروژه های بازآفرینی شهری( و آورده نقدی سهامداران؛

* تالش در جهت حداکثر کردن سود سهام در سال مالی مورد گزارش؛
* دریافت گواهینامه تائید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی؛

* دریافت جایزه ملی کیفیت ایران و دریافت جایزه ملی پروژه برتر ایران؛
* دریافت گواهینامه انبوه سازی؛

* دریافت گواهینامه HSE از وزارت راه و شهرسازی؛
* دریافت گواهینامه عضویت در ایران کد در نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کاال؛

* تکمیل زنجیره ارزش شرکت هلدینگ و قرارگرفتن شرکت در رتبه بندی 100 شرکت برتر ایران؛
* پیگیری مراحل انجام تامین مالی از طریق صندوق زمین و ساختمان؛

* افزایــش توانمنــدی نیــروی انســانی از طریــق برگــزاری دوره هــای آموزشــی تکمیلــی از جملــه دوره هــای فنــی و مهندســی، 
مالــی، بازاریابــی و فــروش، HSE و ...

* ارتقاء برند شرکت سرمایه گذاري مسکن الوند) سهامی عام ( در بازار منطقه؛
* تدوام استقرار سیستم مدیریت ریسک براساس مدل مبتنی بر تحقیقات علمی و مورد پذیرش جامعه ؛

ــاد  ــه انعق ــکن از جمل ــش مس ــال در بخ ــرکت های فع ــایر ش ــروه و س ــرکت های گ ــا ش ــرکت ب ــی ش ــعه هم افزائ * توس
ــرارداد. ق
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ردباره رشکت
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3. کلیاتی درباره شرکت  

1-3( تاریخچه فعالیت شرکت

* شــرکت ســرمایه گذاری مســکن الونــد در تاریــخ1386/10/4 بــه صــورت شــرکت ســهامی خــاص بــه نــام شــرکت پــارس 
مســکن الونــد تاســیس شــده و طــی شــماره 8057  مــورخ  1386/10/4 در اداره ثبــت شــرکت هــا و مالکیــت صنعتــی اراک 

بــه ثبــت رســیده اســت. 
* طبــق صورت جلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مــورخ 1392/09/25 نــام شــرکت بــه شــرکت ســرمایه گذاری 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــورخ 1392/10/15 ب ــماره 20051 م ــی ش ــه و ط ــر یافت ــاص( تغیی ــهامی خ ــد )س ــکن الون مس
ــه  ــوع حقوقــی شــرکت از ســهامی خــاص ب * طبــق صورت جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1394/08/19 ن
ســهامی عــام تبدیــل گردیــده و اساســنامه جدیــد شــرکت در 56 مــاده و 11 تبصــره تصویــب و جایگزین اساســنامه قبلــی گردید 
کــه در روزنامــه رســمی شــماره 20640 مــورخ 1394/10/23 بــه ثبــت رســیده اســت، در حــال حاضــر شــرکت ســرمایه گذاری 
ــرکت در  ــی ش ــز اصل ــد. مرک ــهامی عام(می باش ــکن )س ــرمایه گذاری مس ــرکت س ــه ش ــرکت های تابع ــزء ش ــد ج ــکن الون مس
اراک واقــع اســت. همچنیــن براســاس نامــه شــماره 94/5/41450 مــورخ 1394/12/08 فرابــورس ایــران، شــرکت بــا نمــاد 
ثالونــد مــورد پذیــرش قطعــی قــرار گرفتــه اســت. شناســه ملــی شــرکت 10780114515 می باشــد. درحــال حاضــر، شــرکت 
ســرمایه گذاری مســکن الونــد )ســهامی عــام( جــزء واحدهــای تجــاری فرعــی شــرکت گــروه ســرمایه گذاری مســکن ) ســهامی 

عــام ( و واحــد نهایــی تجــاری گــروه شــرکت گــروه مالــی بانــک مســکن می باشــد.
* مرکز اصلی شرکت شهر  اراک، کوی الهیه  با کد پستی 6381-8-38187 می باشد. 

ــد  ــدود5518 واح ــداث ح ــالیان اح ــن س ــد در ای ــکن الون ــرمایه گذاری مس ــرکت س ــه ش ــورت گرفت ــای ص ــره تالش ه ثم
مســکونی بــا زیربنــای نزدیــک بــه 625.394مترمربــع مســکونی کــه )حــدود 3120  واحــد مســکونی آپارتمان هــای 8 تــا 10 
ــاوری نویــن می باشــد( در اراک و  ــه روش قالــب تونلــی کــه توســط مرکــز تحقیقــات ســاختمان دارای گواهینامــه فن طبقــه ب
پردیــس تهــران اجراءنمــوده اســت و 29318 مترمربــع پارکینــگ و تجــاری )پــروژه خاتــم( و 17587 مترمربــع اداری و تجــاری 
ــه( و  ــره و فرمانی ــل پنج ــای چه ــر و پروژه ه ــاری - اداری کوث ــروژه تج ــز پ ــکن و نی ــک مس ــتی بان ــای سرپرس ــامل پروژه ه )ش
ــاری آماده ســازی  ــروژه 102 هکت ــای مدرســه و مســجد می باشــد( و پ ــی )شــامل پروژه ه ــع آموزشــی و خدمات 5263 مترمرب

کــه همگــی در قالــب41 پــروژه در اراک، قــم و پردیــس در کارنامــه خــود دارد.



17

* از جملــه دســتاوردهای دیگــر شــرکت کــه در راســتای برنامه ریزی هــای انجــام شــده صــورت گرفتــه و در دســتیابی 
 R&D بــه کیفیــت، کاهــش زمــان و هزینه هــا از عوامــل اصلــی توفیــق پروژه هــا بوده انــد، اســتقرار و راه انــدازی واحــد
 )ISO 9001-2000( سیســتم برنامه ریــزی و کنتــرل پــروژه، سیســتم مدیریــت کیفیــت و همچنیــن اخــذ گواهینامــه
بیــن المللــی مدیریــت کیفیــت در ســال 1383 از شــرکت Moody International می باشــد؛ کــه در ســال92 شــرکت 
ــد.  ــران گردی ــت ای ــد صالحی ــز تائی ــت از مرک ــت کیفی ــی مدیری ــه )ISO 9001-2008( بین الملل ــاء گواهینام ــه ارتق ــق ب موف
ــر  ــروژه برت ــی پ ــزه مل ــت جای ــال 1388 و دریاف ــران در س ــت  ای ــی کیفی ــزه مل ــت جای ــه دریاف ــق ب ــرکت موف ــن ش همچنی
ــتغال  ــه اش ــه پروان ــت گواهی نام ــه دریاف ــق ب ــخ 1393/1/23 موف ــرکت در تاری ــت. ش ــده اس ــز ش ــال 1394نی ــران در س  ای
ــرکت  ــن ش ــد. همچنی ــازی گردی ــه HSE از وزارت راه و شهرس ــت گواهینام ــه دریاف ــق ب ــال 1396 موف ــازی( و در س )انبوه س
ــد. ــاه اجتماعــی گردی ــی از وزارت تعــاون کار و رف ــت ایمن ــد صالحی ــه دریافــت گواهینامــه تائی ــق ب ــخ 98/3/27 موف در تاری

* ایــن شــرکت در مــورخ 1399/03/26 گواهینامــه صالحیــت موضــوع مــاده 4 قانــون حمایــت از احیــاء بهســازی و نوســازی 
بافت هــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری بــا رتبــه دو توســعه گری و رتبــه ســه کارگــزاری را دریافــت نمایــد کــه ایــن گواهینامــه 
از ســوی شــرکت مــادر تخصصــی بــاز آفرینــی شــهری ایــران بــه نمایندگــی از وزارت راه و شهرســازی صــادر و دارنــده آن بــه عنــوان 

ــاد توســعه گر« شــناخته می شــود. » نه

2-3( فعالیت اصلي شرکت  

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه، به شرح زیر مي باشد:
الف: تهیه زمین وخرید یا اجاره یا تملک جهت اجراي پروژه هاي ساختماني.

ب: مطالعه و طراحي واجراي طرح ها و پروژه هاي شهرسازي و ساختماني اعم ازمسکوني، اداري، تجاري، تاسیساتي.
پ: انجام کارهاي مقاطعه کاري اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار.

ت: قبول مشاوره ونظارت واجرا و انجام کارها وپروژه هاي ساختماني بصورت پیمانکاري یا اماني.
ث: تهیــه و تولیــد مصالــح و کلیــه لــوازم و ماشــین آالت ســاختماني چــه به صــورت ایجــاد کارخانــه و یــا خریــد از داخلــي یــا 

خارجــی به منظــور اســتفاده و یــا فــروش آنهــا.
ج: خریــد و وارد نمــودن ماشــین آالت مــورد نیــاز و مصالــح ســاختماني وســایر وســایل ومــواد و لوازمــي کــه بــراي انجــام 

مــوارد فــوق الزم باشــد.
ــي درایجــاد، ســاخت، توســعه و تکمیــل پروژه هــاي  چ: جــذب ســرمایه هاي اشــخاص حقیقــي و حقوقــي و مشــارکت مدن

ســاختماني و تاسیســاتي و صنایــع مرتبــط بــا آنهــا.
ــا  ــدي ی ــي )نق ــروش قطع ــورت ف ــرکت به ص ــه ش ــق ب ــي متعل ــات احداث ــاختمان ها و تاسیس ــا وس ــذاري واحده ح: واگ

ــه هــر طریــق دیگــر. ــا ب ــي ی ــا امان ــه شــرط تملیــک ی ــا اجــاره ب اقســاطي( ی
خ: دریافــت و کســب اعتبــار یــا هــر گونــه تســهیالت مالــي از طریــق اخــذ تســهیالت یــا مشــارکت مدنــي بــا بانک هــا و 

ــروش مســتحدثات. ــش ف ــي یاپی ــع مال ــده مناب ــایر ســازمان هاي تامین کنن س
ــا  ــتقیم ی ــرمایه گذاري مس ــم ازس ــي اع ــا حقوق ــي ی ــخاص حقیق ــا اش ــي ب ــارکت حقوق ــرمایه گذاري و مش ــوع س  د: هرن

خرید و فروش سهام چه در داخل و یاخارج از کشور .
ذ: انجام کلیه اموري که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع واهداف شرکت باشد.

ر: اصالح ماده 22 اساسنامه در تاریخ 1399/3/11 انجام گرفت.
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3-3( ساختـار سازمـانی: آخرین چارت سازمانی مصوب شرکت به شرح زیر می باشد.
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4-3( تعداد واحدهای مسکونی، اداری و تجاری تکمیل شده از بدو تاسیس تا تاریخ 1399/06/31
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نمودار وضعیت سطح پروژه های شرکت از بدو تاسیس تا مورخ 1399/06/31) مترمربع (

نمودارسهم هر دسته ازپروژه های شرکت از بدو تاسیس تا مورخ 1399/06/31 )مترمربع(
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4. سرمایه و ترکیب سهامداران

ســرمایه شــرکت در بــدو تاســیس مبلــغ 10 میلیــون ریــال )شــامل تعــداد 10.000 ســهم، بــه ارزش اســمی 
هــر ســهم 1000 ریــال( بــوده کــه طــی چنــد مرحلــه بــه شــرح زیــر بــه مبلــغ 300.000 میلیــون ریــال )شــامل 
ــه 31  ــی ب ــی منته ــال مال ــان س ــال( در پای ــهم 1000 ری ــر س ــمی ه ــه ارزش اس ــهم، ب ــون س ــداد 300 میلی تع
شــهریور 1395 افزایــش یافتــه اســت و در تاریــخ 9 بهمــن مــاه 1397 افزایــش ســرمایه از 300.000 میلیــون 

ــد. ــال می باش ــون ری ــه 500.000 میلی ــال ب ری
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1-4 ( لیســت ســهامداران  شــرکت  در پایــان ســال مالــی منتهــی بــه 1399/06/31 و تاریــخ تاییــد 
گــزارش بــه شــرح جــدول زیــر اســت
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سهامداران به تاریخ 1399/06/31
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5- شرکت از منظر فرابورس ایران

1-5 ( وضعیت معامالت سهام

ــران  ــورس ای ــد « در فراب ــاد » ثالون ــا نم ــتغالت ب ــالک و مس ــازی، ام ــروه انبوه س ــفند 1394 در گ ــخ 8 اس ــرکت در تاری ش
پذیرفتــه شــده اســت و تحــت شــماره 7010 نــزد ســازمان بــورس اوراق بهــادار تهــران ثبــت گردیــده اســت. ســهام شــرکت 

ــار در تاریــخ 1395/03/04 بــه قیمــت هــر ســهم 2200 ریــال مــورد معاملــه قــرار گرفتــه اســت.  بــرای اولیــن ب

2-5( وضعیــت ســهام شــرکت از ابتــدا تــا پایــان ســال مالــی منتهــی بــه 1399/06/31 بــه شــرح زیــر 
بــوده اســت .
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3-5 ( اطالعات در مورد رتبه کیفیت افشاء اطالعات سهام

ــدی اعــالم شــده از طــرف  ــه بن ــران ، در آخریــن گــزارش رتب ــورس ای ــازار فراب ــد در ب شــرکت ســرمایه گــذاری مســکن الون
ــه شــرکت در خصــوص کیفیــت افشــاء و اطــالع رســانی نشــده اســت. ــه رتب ــورس اوراق بهــادار اشــاره ای ب ســازمان ب

4-5( جایگاه شرکت در صنعت ساختمان

ــد  ــه می توان ــا راه ممکــن و شــیوه ای اســت ک ــوه تنه ــه شــکل انب ــد ســاختمان ب ــای پیشــرفته و تولی اســتفاده از فناوری ه
ســرعت تولیــد مســکن را بــاال بــرده و از طریــق ایجــاد فراوانــی، بســتر مناســب جهــت تامیــن مســکن مناســب را فراهــم آورد. در 
ــه اســتاندارد  ــر محقــق می شــود: دســتیابی ب ــر اســت اهــداف زی ــف امکان پذی ــه صورت هــای مختل ــه ب ــوه مســکن ک ــد انب تولی
مناســب ســاخت و ســاز، ارتقــاء کیفیــت، ســبک ســازی، افزایــش ســرعت کار و کاهــش زمــان اجــراء و افزایــش ایمنــی در صنعــت 
ســاختمان همچنیــن تکنولــوژی عامــل تعییــن کننــده رونــد و نحــوه ارتبــاط بیــن فعالیت هایــی اســت کــه در یــک فرآینــد تولیــدی 
یــا خدماتــی، داده هــا را بــه بــازده نهایــی تبدیــل  می نمایــد. در ایــن رونــد مــواد اولیــه، مهــارت هــای انســانی ، ابــزارآالت و ماشــین 
ــری از  ــا بهره گی ــد ب ــکن الون ــرمایه گذاری مس ــرکت س ــت. ش ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــی کار از اهمی ــی و فرهنگ ــش فن آالت، دان
تکنولــوژی نویــن و همچنیــن ابداعــات و نــوآوری هایــی در عرصــه ســاخت و ســاز ضمــن توجــه بــه مــوارد فــوق در جایــگاه ممتــازی 
ــن  ــل نمــوده اســت. یکــی از ای ــی ســازی را تکمی ــره صنعت ــن عرصــه برخــودار می باشــد و در اســتفاده از فــن آوری هــا زنجی در ای

ــی می باشــد. ــب تونل ــه روش قال تکنولوژی هــا، فــن آوری ســاخت ب
سیســتم قالــب تونلــی یکــی از بهتریــن روش هــای ساخـــت و ســاز صنعتــی اســت. ایـــن سیســتم ابتــدا در کشــورهایی کــه بــا 
مشــکل زلزلــه رو بــه رو بودنــد مــورد توجــه قــرار گرفــت و بــا وجــود قـــدمتی نزدیــک بــه چهــل ســال هنــوز مــورد توجــه بزرگ تریــن 
ــوژی  ــن تکنول ــتفاده از ای ــا اس ــاز ب ــاخت و س ــه س ــدام ب ــیاری اق ــرکت های بس ــد و ش ــا می باش ــکن در دنی ــازان مس ــوه س  انب
می نماینــد، قالب هــای تونلــی جهــت ســاخت صنعتــی و انبــوه ســاختمان ابــالغ گردیده انــد بــا اســتفاده از ایــن قالب هــا دیــوار و 
ســقف ســاختمان های بتنــی بصــورت یکپارچــه ســاخته می شــوند. ایــن روش ســاخت عــالوه بــر ســرعت بــاال بــه دلیــل اســتفاده از 
قالب هــای بــزرگ و ســاخت عمــده دیوارهــای ســاختمان، کیفیــت ســازه را بــه دلیــل یکپارچگــی اســکلت و توزیــع بــار بــه طــور قابل 
توجهــی افزایــش می دهــد. نیــاز بــه ســرمایه گذاری اولیــه زیــاد، ماشــین آالت ســنگین و تیــراژه بــاالی واحدهــا، عــدم امــکان تامیــن 

پارکینــگ در زیــر بلــوک، معمــاری غیر قابل انعطــاف از معایــب ایــن سیســتم می باشــد.
در راســتای توضیحــات فــوق شــرکت بــا ابــداع دیوارهــای پیــش ســاخته پیرامونــی و تغییــر سیســتم ســازه ای جهــت تامیــن 
ــر بلوک هــا و امــکان تنوع بخشــی در پــالن واحدهــا در مســیر کاهــش محدودیت هــا و تکمیــل آن قــدم گذاشــته  پارکینــگ در زی

اســت.
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6. اطالعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

ــه  ــه 1399/06/31 )بودج ــی ب ــی منته ــال مال ــرای س ــرکت ب ــهم ش ــر س ــد ه ــی درآم ــه پیش بین ــوط ب ــات مرب  اطالع
هدف گذاری شده شرکت( و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است: 

)ارقام به میلیون ریال(

* ارقــام ســود عملیاتــی هــر ســهم، ســود هــر ســهم قبــل و پــس از کســر مالیــات بــر اســاس تعــداد ســرمایه 500 میلیــون 
ســهم محاســبه شــده است.
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7. محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
* قانون تجارت

* قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده 
* قانون کار و آئین نامه های مرتبط از جمله آئین نامه های مربوط به حفاظت و بهداشت کار

* قانون کار و تامین اجتماعی و آئین نامه های مربوط به آن 
* قانون و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

* قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان
* قانون مبارزه با پولشوئی 

* ضوابط شهرداری ها 
* اساسنامه و مصوبات مجمع و آئین نامه های داخلی شرکت 

* مصوبات بانک مرکزی در خصوص تسهیالت بانک مسکن
* مصوبات مجلس شورای اسالمی و هیأت وزیران در خصوص مسکن مهر

* شرایط عمومی پیمان و دستورالعمل های ناظر بر آن 
* سایر قوانین موضوعه

* قانــون پیش فــروش ســاختمان مصوبــه 1389/10/12 مجلــس شــورای اســالمی )زیرســاخت کامــل نمی باشــد اجرایــی 
نشــده(
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8. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
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جدول فروش و بهای تمام شده سال مالی 1399
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1-8( آمار تولید
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2-8 ( بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت

روش های تامین منابع مالی شرکت به شرح ذیل در حال انجام و پیگیری می باشد:
* پیش فروش واحدها.

* اخذ تسهیالت بانکی )از طریق قراردادهای مشارکت مدنی(.
* تهاتر واحدهای ساختمانی با پیمانکاران و فروشندگان مصالح.

* مشارکت با سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی .
* مشارکت در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون.

* پیگیری استفاده از سایر ابزارهای مالی.

9. فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش

شــرکت همــواره پاســخگوی نیــاز مشــتریان بــوده و خدمــات زیــر را در راســتای خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان ارائــه 
ــد: می نمای

* تضمین رفع معایب و هرگونه نقص و اشکال در ساختمان های شرکت به مدت حداقل 6 ماه از تاریخ تحویل.
* ارائه آموزش های الزم به خریداران و هیأت مدیره مجتمع ها در مقطع تحویل واحد.

* ارائه مدارک و مستندات مربوط به مشخصات فنی ساختمان و ضمانت نامه های تجهیزات نصبی.
* ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه نقل و انتقال اسناد مالکیت تغییرات و ...  .

ــور  ــذاری ام ــع و واگ ــر مجتم ــره ه ــاب هیأت مدی ــامل انتخ ــا ش ــداری مجتمع ه ــا اداره و نگه ــط ب ــات مرتب ــه خدم * ارائ
مربــوط بــه مدیریــت مجتمــع بــه هیــأت مدیــره منتخــب.

* رفع معایب و هرگونه اشکال در مشاعات مجتمع ها به مدت 6 ماه از تاریخ تحویل مشاعات به هیأت مدیره.
* ارائــه خدمــات پــس از فــروش، پــس از اتمــام دوره تضمیــن شــرکت و رســیدگی بــه ســایر درخواســت های خریــداران و 

ــرداری ــه در دوره ی بهره ب ــذ هزین ــا اخ ــا ب ــأت مدیره ه هی

10. اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

الف: معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است.
معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش:                                )مبالغ به میلیون ریال(

ارزش منصفانه معامالت فوق تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامله ندارد.
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مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است: 

)مبالغ به میلیون ریال(    
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11. نظام راهبری شرکت 
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2-11( جـلسات هیأت مـدیـره

تعــداد جلســات هیــأت مدیــره شــرکت طــی ســال مالــی مــورد گــزارش تــا تاریــخ 09/18 /1399 )از جلســات شــماره 1 
تــا 46 در ســال مالــی 99-98 و از جلســات شــماره 1 تــا 12  در ســال مالــی1400-1399( و بــا 5 نفــر جلســات هیــأت مدیــره 

تشــکیل شــده اســت.

3-11( حقـوق و مـزایا و پـاداش مـدیـرعامـل و اعضـای هیأت مـدیـره  

ــره  ــأت مدی ــب هی ــادر و تصوی ــرکت م ــط ش ــاس ضواب ــر اس ــل ب ــر عام ــوق مدی ــورد حق ــری در م ــم گی ــد تصمی  فرآین
ــگ  ــق هلدین ــد و از طری ــع می باش ــه مجم ــاس مصوب ــر اس ــز ب ــره نی ــأت مدی ــاء هی ــور اعض ــق حض ــن ح ــد و همچنی می باش

ــرد. ــورت می گی ــت ص پرداخ

4-11( مشخصـات مدیـرعـامل و مـدیـران اجـرایی شـرکت
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5-11( اطالعات مربوط به کمیته های تخصصی  
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13. گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شــرکت ســرمایه گذاری مســکن الونــد ) ســهامی عــام ( به منظــور تامیــن ســطح باالیــی از اعتمــاد ذی نفعــان، بــه شــیوه 
مناســبی در طــول همــه فرآیند هــای ســازمان بــه شناســائی ریســک ها پرداختــه و آنهــا را مدیریــت می نمایــد. بــا توجــه بــه 
آنکــه صنعــت ســاختمان بــا ســایر حوزه هــای اقتصــاد ارتبــاط و همبســتگی باالیــی دارد، از ایــن رو نوســان و تغییــرات در ســایر 
حوزه هــای خــرد و کالن اقتصــاد جامعــه، بــر روی شــرایط بــازار در ایــن صنعــت تاثیرگــذار بــوده و همچنیــن در میــزان فــروش و 
ســودآوری شــرکت اثــر گــذار خواهــد بــود. از ایــن رو برنامه ریــزی الزم بــرای شناســایی ریســک های شــرکت بــا رویکــرد جامــع 
ــری اخــذ تصمیمــات مناســب خواهــد شــد. ســطح دیگــری از ریســک کــه در  در فرآیندهــای کســب و کار، موجــب امکان پذی
ســازمان های پــروژه محــور مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد، ریســک های ذاتــی مرتبــط بــا ســبد پروژه هــای شــرکت می باشــد کــه 
بایســتی بــا بهره گیــری از مطالعــات جامــع بــازار، فرصت هــا و تهدیدهــای موجــود در محیــط خارجــی ســازمان و نیــز بــا درنظــر 

گرفتــن نقــاط قــوت در زمینه هــای قابــل بهبــود داخلــی ســازمان، شناســائی و بررســی گردنــد.

1-13( ریسک سیستماتیک  

* وجود دوره های )رکود - رونق( شناسایی زمان قرار گرفتن در این دوره ها.
* حضور بخش خصوصی با بهای تمام شده پایین تر در اجرای پروژه ها.
* افزایش قیمت زمین به عنوان نهاده- اصلی تولید بخش مسکن.

* جذابیت نرخ سود سپرده بانکی توسط بانک ها به عنوان مهم ترین رقیب صنعت مسکن در جذب سرمایه ها.
* حضور رقبای جدید در بازار و ضرورت توانمند سازی سازمان با توجه به نیاز مشتریان و توانمندی رقبا.

* عدم هم سویی قوانین و سیاستهای جاری در بخش ها با سیاست تولید انبوه.
* ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات داخلی.

12. اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی  

الف( نام حسابرس: سازمان حسابرسی 
ب( نام بازرس علی البدل: سازمان حسابرسی 

ج( فرآیند انتخاب حسابرس: توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهــام
د( حق الزحمه و هزینه حسابرسی:
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2-13( ریسک غیر سیستماتیک

- ریسک نقدینگی 

باتوجــه بــه اینکــه ســیکل عملیاتــی ســاخت ســاختمان حــدود18 تــا 30 مــاه اســت؛ تامیــن ومدیریــت جریــان نقدینگــی 
پــروژه از اهــم موضوعــات در ایــن زمینــه مــی باشــد. بطــوری کــه یکــی ازمهم تریــن ریســک های موجــود در صنعــت ســاختمان 
ــبد  ــازی س ــه متوازن س ــی، ب ــک نقدینگ ــت ریس ــت مدیری ــرکت در جه ــل ش ــن دلی ــه همی ــت. ب ــی اس ــت نقدینگ ــدم مدیری ع

ــق ایــن موضــوع می باشــد . دارائی هــا اقــدام نمــوده اســت.انجام اقدامــات زیرمصادی
* تامین مالی ازطریق پیش فروش.

* مشارکت در ساخت.
* کوچک سازی پروژه ها و تمایل به ساخت پروژه های زودبازده.

* تامین مواد و مصالح و کار به پیمانکاران در قالب واحدهای مسکونی و تجاری تکمیل شده.

- ریسک نرخ بهره

بــا توجــه بــه تعامــل بیــن شــرکت و بانک هــا مبنــی برارائــه تســهیالت )یکــی از روش هــای تامیــن مالــی( بــرای پروژه هــای 
شــرکت، نوســان در نــرخ بهــره می توانــد بــر روی عملکــرد شــرکت تاثیرگــذار باشــد. البتــه درســال های اخیــر بــا توجــه بــه متنــوع 
کــردن روش هــای تامیــن مالــی و کاهــش ضریــب تســهیالت درســبد تامیــن مالــی، شــرکت اقــدام بــه مدیریــت ریســک درایــن 

حــوزه نمــوده اســت. بازپرداخــت تســهیالت از طریــق انتقــال بــه خریــداران بــه جهــت کاهــش هزینه هــای مالــی.

- ریسک تأخیر پروژه

ــا توجــه بــه اینکــه شــرکت ســرمایه گذاری مســکن الوندیــک شــرکت تخصصــی در زمینــه اجــرای پروژه هــا می باشــد، در  ب
نتیجــه همــواره یکــی از تهدیــدات عمــده شــرکت، تأخیــر در انجــام پروژه هــا اســت. از ایــن رو عوامــل مختلــف ایجــاد تأخیــرات 
ــش  ــا واکن ــگیرانه ی ــدام پیش ــی و اق ــل و بررس ــورد تحلی ــده و م ــایی ش ــک شناس ــه ریس ــه ماه ــات س ــا در گزارش در پروژه ه
ــای  ــر مبن ــروژه ب ــرای پ ــق اج ــزی دقی ــروژه و برنامه ری ــت پ ــش مدیری ــتمر دان ــاء مس ــر ارتق ــرف دیگ ــرد. از ط ــرار می گی الزم ق

ــی شــرکت اســت. ــروژه از الویت هــای اصل ــت پ فرآیندهــای مدیری

- ریسک کیفیت محصوالت

ــداث  ــودن در اح ــرو ب ــر پیش ــی ب ــود مبن ــم انداز خ ــتای چش ــام( در راس ــهامی ع ــد )س ــکن الون ــرمایه گذاری مس ــرکت س ش
واحدهــای مســکونی، تجــاری و اداری بادســتیابی بــه رشــد حداکثــری، حفــظ و بهبــود کیفیــت محصــوالت را الزمــه دســتیابی بــه 
ــته  ــه داش ــن زمین ــیس در ای ــدو تاس ــه از ب ــردی ک ــه عملک ــتاو در ادام ــن راس ــد و در ای ــود می دان ــده خ ــن ش ــم انداز تدوی چش
ــد. چــرا  ــه مشــتریان خــود عرضــه نمای ــر از اســتانداردهای مرجــع ب ــی فرات اســت همــواره ســعی نمــوده اســت کــه محصول
کــه یکــی از عوامــل تاثیرگــذار جهــت دردســت داشــتن بــازار و حفــظ مشــتریان، شناســایی برنــد شــرکت از طریــق افزایــش در 
کیفیــت محصــوالت می باشــد کــه مســتقیمًا بــا فــروش و رشــد درآمــد ارتبــاط دارد. لــذا دوره تضمیــن شــش ماهــه از زمــان 

بهــره بــرداری را در برنامــه خــود قــرار داده اســت.
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کمیته ریسک و آئین نامه و منشور کمیته ریسک به تصویب هیات مدیره رسید. 
الزم بــه توضیــح اســت کــه اولیــن کمیتــه ریســک در تاریــخ 1398/7/17 تشــکیل و تــا تاریــخ گــزارش تعــداد 9 جلســه 

تشــکیل شــده اســت.

14. گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

1-14 ( مـدیـریت منابع و تـوســعه فـن آوری های نـوین و سـازگـار بـا محیـط زیست

ــام  ــور انج ــه منظ ــی و ب ــی اجتماع ــرد بازاریاب ــودن رویک ــی نم ــتای اجرائ ــد در راس ــکن الون ــذاری مس ــرمایه گ ــرکت س ش
رســالت های خــود و در قبــال جامعــه و اســتفاده مناســب از منابــع، فعالیت هــای متعــددی را مدنظــر قــرارداده اســت. ایــن 
ــاء  ــح، ارتق ــب مصال ــاب مناس ــی، انتخ ــی در طراح ــات کارشناس ــه از اقدام ــد ک ــر می گیرن ــیعی را در ب ــف وس ــا طی فعالیت ه
ــردن بهــره وری و  ــاال ب ــه منظــور ب ــا آمــوزش کارکنــان ب ــه منظــور کاهــش حــوادث ت ســالمت و ایمنــی کارکنــان کارگاه هــا ب
مشــارکت در فعالیت هــای عمومــی و داوطلبانــه اجتماعــی را شــامل مــی شــود. اهــم ایــن اقــدام را می تــوان بــه شــرح ذیــل 

نــام بــرد:

1-1-14( مدیریت امنیت دارایي ها

ایــن شــرکت ضمــن شناســایي ریســک ها و عوامــل تهدید کننــده دارایي هــا و تعییــن روش هــاي مقابلــه مختلــف 
)به دلیــل تنــوع دارایي هــا( نســبت بــه ایجــاد رویکردهــاي مقتضــي جهــت حــذف یــا کاهــش مخاطــرات ناشــي از آنهــا اقــدام 
نمــوده؛ مضافــًا دارایی هــای شــرکت بــه میــزان 10.608 میلیــون ریــال در مقابــل خطــر احتمالــی از پوشــش بیمــه ای برخــوردار 

می باشــد.

2-1-14( بهینه سازي مصرف انرژي و مواد خام

بدلیــل اهمیــت حفاظــت از منابــع عمومــي و انــرژي در جامعــه از یک ســو و تاثیــر ایــن منابــع ملــی در پیشــبرد 
فعالیت هــای اجرائــي پروژه هــا و کیفیــت واحدهــای ســاخته شــده، شــرکت فعالیت هــاي مرتبــط بــا مدیریــت مصــرف انــرژي 

ــرا نمــوده اســت: ــزي و اج ــر طــرح ری ــع عمومــي را در دو بخــش زی و مناب
1( رعایت اصول بهینه سازي مصرف انرژي در طراحي واحدها

2( مدیریت و بهینه سازي مصرف انرژي و منابع عمومي در حین عملیات اجرائي پروژه ها و فعالیت هاي جاري 

 3-1-14( طراحی پروژه ها متناسب با نیاز مشتریان 

ــه  ــود را در زمین ــروژه بررســی های خ ــر پ ــی ه ــل از طراح ــد همــواره ســعی داشــته قب ــرکت ســرمایه گذاری مســکن الون ش
فرهنگــی، اجتماعــی، اقلیــم و شناســائی ســابقه ی معمــاری منطقــه و نیازهــای مشــتریان تکمیــل نمایــد و پــس از آن نســبت 

بــه طراحــی متناســب بــا فرهنــگ و نیــاز مشــتریان اقــدام نمایــد.
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4-1-14( مدیریت ایمني و بهداشت کارکنان

ــن  ــان، ضم ــي کارکن ــالمت و ایمن ــر س ــا ب ــي پروژه ه ــات اجرای ــا عملی ــط کار، خصوص ــرات محی ــت تاثی ــتاي مدیری در راس
انجــام آزمایشــات بــدو اســتخدام و معاینــات پزشــکی دوره ای پرســنل و تعییــن مســئول ایمنــي و بهداشــت بــراي تمامــي 
ــه حفاظــت و  ــوط ب ــد ســازي عملیــات مرب ــراي نظامن ــي کارگاه هــاي ســاختماني، ب کارگاه هــا، دســتورالعمل حفاظــت و ایمن
ایمنــي ســاختماني تدویــن و اجــرا گردیــده اســت. در ســال جــاری دوره هــای آموزشــی بــرای فرهنگ ســازی بهداشــت کارکنــان 
در ســطح شــرکت و کارگاه هــا از جملــه کالس آموزشــی ایمنــی در عملیــات ســاختمانی برگــزار گردیــد . اثربخشــي ایــن رویکردهــا 
از طریــق اندازه گیــري شــاخص هایي همچــون فراوانــي حــوادث و رضایــت کارکنــان مــورد ارزیابــي قــرار مي گیرنــد. ایــن رویکــرد 
بــا یادگیــري از تجربیــات شــرکت هاي ســاختماني گــروه ســرمایه گــذاري مســکن و از طریــق بازخوردهــاي دریافتــي از مســئولین 

ایمنــي آنهــا، مــورد بازنگــري قــرار گرفته انــد.

15. فعالیت های توســعه منابع انسانی

ــورد  ــال م ــه در س ــاعت ک ــر س ــًا 1137 نف ــان )مجموع ــی کارکن ــای آموزش ــزاری دوره ه 1-15( برگ
ــد.( ــزار گردی ــز برگ ــاعت نی ــزارش 164 نفرس گ

* دوره آموزشی مدیریت کیفیت ) سطح تخصصی(
* دوره آموزشی و تحلیلی های فنی زلزله کرمانشاه

* دوره آموزشی تخصصی تاورکرین
 Revit دوره آموزشی تخصصی *

* دوره آموزشی ایمنی HSE )سطح تخصصی و مدیریتی (
* دوره آموزشی ارزیابی مدیریت حوادث خطرات، قوانین رانندگی و رانندگی تدافعی

2-15 ( استقرار الگوی تعالی سازمانی

ISO 9001-2008 اخذ گواهینامه
HSE اخذ گواهینامه

ــات  ــری از امکان ــوژی و بهره گی ــی و تکنول ــن دســتاوردهای صنعت ــا آخری ــد همــگام ب شــرکت ســرمایه گذاری مســکن الون
ــت  ــکن فعالی ــش مس ــروش در بخ ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ــاخت، ف ــی، س ــه طراح ــبت ب ــخت افزاری نس ــزاری و س نرم اف
نمــوده و از ایــن رو شــرکت مصمــم و متعهــد بــه تحقــق اهــداف و سیاســت های ذیــل در جهــت پیگیــری و کنتــرل حــوادث، 
بیماری هــای شــغلی، پیامدهــای نامطلــوب زیســت محیطــی و نیــز نگهــداری و بهبــود مســتمر سیســتم مدیریــت یکپارچــه 

می باشــد.  HSE
ــت  ــای زیس ــک ها و جنبه ه ــش ریس ــر، و کاه ــت مؤث ــی، مدیری ــرات،  ارزیاب ــائی خط ــه شناس ــتمر در زمین ــدام مس * اق

ــی محیط
HSE پایش و ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد فرآیندها و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه *

* حفــظ کرامــت،  ســالمت و ارتقــاء توانمنــدی نیــروی انســانی بعنــوان اصلــی تریــن ســرمایه شــرکت از طریــق کنتــرل و 
پیشــگیری از وقــوع رویدادهــا
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* ارتقــاء فرهنــگ بهداشــت،  ایمنــی و محیــط زیســت و ایجــاد فضــای ارتباطــی بــاز و ســازنده بیــن مدیریــت، کارکنــان و 
ذی نفعــان 

* فراهم نمودن آموزش های الزم جهت ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت
HSE افزایش سطح آگاهی و دانش *

HSE ملزم نمودن پیمانکاران در راستای تحقق اهداف مدیریت *
ــره وری  ــش به ــق افزای ــرژی از طری ــع و ان ــه از مناب ــتفاده بهین ــرف و اس ــش مص ــزات و کاه ــع و تجهی ــت از مناب * حفاظ

ــط زیســت. ــی محی ــا هــدف مصــارف و آلودگ شــرکت ب
* اخذ گواهینامه سرآمدی انجمن مدیریت پروژه ایران

* اخذ گواهینامه تائید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی
* اخذ گواهینامه HSE از وزارت راه و شهرسازی

ــوده و  ــای فرس ــازی بافت ه ــازی و نوس ــاء بهس ــت از احی ــون حمای ــاده 4 قان ــوع م ــت موض ــه صالحی ــذ گواهینام * اخ
ــازی ــی از وزارت راه و شهرس ــه نمایندگ ــران ب ــهری ای ــی ش ــی باز آفرین ــادر تخصص ــرکت م ــهری از ش ــد ش ناکارآم

4-15 ( گزارش عملکرد رفاهی و بهداشتی کارکنان 

* برقراری پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و خانواده تحت پوشش و پرداخت 50% سهم بیمه تکمیلی
* برگزاری جلسات ایمنی و بهداشت و استفاده از لوازم و تجهیزات ایمنی فردی

* انعقاد قراردادهای بیمه عمر و حادثه و بیمه تکمیل درمان جهت پرسنل
* تشویق کارکنان به ورزش و اجاره سالن ورزشی جهت کارکنان

ــرل دوره ای فشــار خــون و  ــد دســتگاه فشــارخون جهــت کنت ــز بهداشــت )خری * شــرکت در طــرح ســنجش فشــارخون مرک
ــان قلــب پرســنل(  ضرب

* تهیه دستگاه تب سنج به منظور شناسایی پرسنل و مراجعه کنندگان در خصوص بیماری ویروس کرونا
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5-15( اطالعات آماری منابع انسانی

الف: ترکیب نیروی انسانی در پایان سال مالی                                                                          ارقام نفر 

   مشاور حقوقی در قالب قرارداد پاره وقت با این شرکت همکاری دارد.
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نمودار نیروی انسانی براساس تحصیالت

ب: ترکیب نیروی انسانی از لحاظ تحصیالت ، میانگین سنی و جنسیت   

ارقام: نفر
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16. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

17. پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

* میزان سود قابل تخصیص 459.009 میلیون ریال

1-17( نحوه تقسیم سود قابل  تخصیص 

* انتقال به اندوخته قانونی 14.094 میلیون ریال
* میزان سود قابل تقسیم 444.915 میلیون ریال

* پیشــنهاد هیــأت مدیــره حداکثــر ســود قابــل تقســیم بــا توجــه بــه نقدینگــی و تــوان پرداخــت براســاس 500 میلیــون 
ســهم، جهــت هــر ســهم مبلــغ 56 ریــال می باشــد.

2-17( برنامه ی پیش بینی زمانبندی شرکت برای پرداخت سود سال مالی منتهی به 1399/06/31
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18. اطالعات پروژه های شرکت

1-18( فعالیت های توسعه ای و اقدامات آتی

الف : پروژه های در دست اجرا

1- پروژه مسکونی الوند: 

ایــن پــروژه در زمینــی بــه مســاحت 3324 مترمربــع و بــا زیربنــای کل 9.744 مترمربــع در 10 طبقــه مســکونی و پیلــوت 
و زیرزمیــن بــه روش قالــب تونلــی در اراک، کــوی الهیــه طراحــی و ســاخته شــده اســت و پــروژه اکنــون بــا پیشــرفت فیزیکــی 

ــرداری می باشــد. ــاده بهره ب ــخ 1399/06/31 آم ــا تاری 100% ت

2- پروژه مسکونی ، تجاری اداری فردین پور:

ایــن پــروژه بــا مســاحت 12652/45 مترمربــع در زمینــی بــه مســاحت 3083.17 مترمربــع در در 3 تیــپ بلوک مســکونی 
ــن  ــف و زیرزمی ــکونی ، همک ــه مس ــا 7 طبق ــورت 5 ت ــه به ص ــع ک ــای کل 7443.6 مترمرب ــا زیربن ــد ب ــًا 44 واح  مجموع
ــا  ــن ب ــا 15 واحــد تجــاری در همکــف و 20 واحــد اداری در 2 طبقــه و 2 طبقــه زیرزمی ــوک اداری - تجــاری ب می باشــد و یــک بل
ــرا  ــال اج ــازک کاری در ح ــفتکاری و ن ــات س ــان عملی ــا هم زم ــد  بلوک ه ــع می باش ــا 5208.85 مترمرب ــاحت کل زیربن مس

ــد. ــزان 30.6% می باش ــه می ــخ 1399/06/31 ب ــروژه در تاری ــی پ ــرفت فیزیک ــد پیش ــد. درص می باش

3- پروژه سپیدار قم: 

پپــروژه ســپیدار بــه صــورت مشــارکتی بــا شــهرداری قــم واقــع در بلــوار امــام رضــا )ع( ابتــدای بلــوار دانــش - جنــب بوســتان 
ــع در 2  ــای کل 37169.39 مترمرب ــا زیربن ــع ب ــاحت 3580.61 مترمرب ــه مس ــی ب ــروژه در زمین ــد، پ ــا )ع( می باش ــام رض ام
بلــوک 17 و 18 طبقــه و مجموعــًا 212 واحــد مســکونی و 15 واحــد تجــاری طراحــی شــده اســت. در حــال حاضــر عملیــات اجــرای 
فونداســیون بلوک هــا در حــال انجــام می باشــد و درصــد پیشــرفت پــروژه در تاریــخ 1399/06/31 بــه میــزان 4.6% می باشــد.

4- پروژه مسکونی سرو:

ایــن پــروژه در زمینــی بــه مســاحت 7303.2 مترمربــع بــا زیربنــای 38297 مترمربــع در 7 طبقــه مســکونی و 2 طبقــه 
زیرزمیــن کــه تعــداد 257 واحــد مســکونی بــا اســکلت بتنــی بــه روش قالــب تونلــی در کــوی الهیــه اراک اجــرا می گــردد. الزم 

به ذکــر اســت پــروژه ســرو قبــل از دریافــت پروانــه مجــوز خاکبــرداری دریافــت گردیــده بــوده.
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نمودار پیشرفت پروژه ها از 98/07/01 لغایت 99/06/31

2-18 ( جدول وضعیت فعالیت های اجرایی پروژه ها 

توضیحات: پروزه سرو قبل از دریافت پروانه مجوز خاک برداری دریافت گردیده بوده.

توضیحات: پروژه سرو قبل از دریافت پروانه مجوز خاکبرداری دریافت گردیده بوده.
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ب: پروژه های در دست طراحی و آماده شروع

1- پروژه مسکونی شکریه همدان:

ایــن پــروژه بــا مشــارکت شــرکت ســرمایه گذاری مســکن غــرب در زمینــی بــه مســاحت 2256.72 مترمربــع در همــدان 
ــع در 6 طبقــه مســکونی،  ــای 10226.47 مترمرب ــا زیربن ــروژه ب ــن پ ــد واقــع شــده اســت ای ــان توحی ــان رشــدیه - خیاب خیاب

ــه ســاختمانی در حــال انجــام می باشــد. همکــف و زیرزمیــن طراحــی شــده اســت و در حــال حاضــر اخــذ پروان

2- پروژه مسکونی آزالیا:

پــروژه مســکونی آزالیــا واقــع در کــوی الهیــه اراک در زمینــی بــا مســاحت 8048.27 مترمربــع و بــا زیربنــای کل  41955 
ــه  ــازی ب ــط بلند مرتبه س ــالغ ضواب ــی اب ــه در پ ــت ک ــر اس ــد الزم به ذک ــی می باش ــام طراح ــال انج ــد. در ح ــع می باش مترمرب

ــال انجــام می باشــد. ــور در ح ــروژه مذک ــی پ ــر در طراح ــرداری و تاثی شــهرداری اراک و امــکان بهره ب

ج : پروژه های مشارکتی و در دست بررسی

1- مطالعه زمین های بالقوه امکان ورود:

شــرکت در حــال مطالعــه و بررســی پروژه هــای در ســطح اســتان های مرکــزی، قــم، تهــران و کــرج می باشــد کــه در صــورت 
امــکان بــه نتیجــه رســیدن و بررســی صرفــه و صــالج شــرکت در قالــب تهاتــر و نقــدی مــورد انتخــاب و عملیاتــی می گــردد. 

د : شیوه تامین مالی پروژه ها

تامیــن مالــی پروژه هــا بیشــتر در قالــب فــروش و پیش فــروش و یــا مشــارکت مدنــی و اخــذ تســهیالت بانکــی و یــا تهاتــر 
ــدوق  ــه صن ــی از جمل ــن مال ــای تامی ــایر ابزاره ــه و س ــن و پروان ــح و زمی ــواد و مصال ــدگان م ــدگان و تولید کنن ــا تامین کنن ب

ــرد. زمیــن و ســاختمان صــورت می پذی
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19. اطالعات تماس با شرکت 

آدرس شرکت: استان مرکزی - شهر اراک-کوی الهیه - میدان مسکن
تلفن: 33664005 و 33664007   دورنگار: 33664008

http://alavnd.maskanco.ir :سایت اینترنتی
arak@maskanco.ir :پست الکترونیکی

اشخاص مسئول پاسخگویی به سواالت سهامداران:

ابوالفضل محمودی- تلفن: 086-33664005
سید حمیدرضا آل یاسین - تلفن: 086-336644005
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ربخی از رپوژه اهی ساخته شده رشکت



54

پیوست 1: شرح پروژه ها

پروژه های تکمیل شده

پروژه مسکونی 180 واحدی ویالیی

« مساحت زمین:                 23653 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:          23373 متر مربع
« تعداد واحد:                                  180 واحد 

پروژه مسکونی تجاری آالله

« مساحت زمین:                   19274 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:            28560 متر مربع
« تعداد بلوک:                                  24 بلوک

« تعداد واحد:                                  204 واحد 

پروژه مسکونی یاس، شبنم، شقایق

« مساحت زمین:                    22156 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:             27160 متر مربع
« تعداد بلوک:                                   18 بلوک

«تعداد واحد:                                    194 واحد 
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پروژه مسکونی سحر

« مساحت زمین:                    19617 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:            15743 متر مربع
« تعداد بلوک:                                   14 بلوک

«تعداد واحد:                                    252 واحد 

پروژه مسکونی ویالیی بهاران

« مساحت زمین:                    15512 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:            20875 متر مربع

«تعداد واحد:                                   258 واحد 

پروژه مسکونی یاسمین

« مساحت زمین:                   17696 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:               21920 متر مربع
« تعداد بلوک:                                   26 بلوک

«تعداد واحد:                                    252 واحد 
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پروژه مسکونی مینا

« مساحت زمین:                    8307 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:              9759 متر مربع
« تعداد بلوک:                                    11 بلوک

« تعداد واحد:                                   128 واحد 

پروژه مسکونی مریم

« مساحت زمین:                    6088 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:               7209 متر مربع
« تعداد بلوک:                                    8 بلوک

« تعداد واحد:                                     92 واحد 

پروژه مسکونی زنبق

« مساحت زمین:                       6110 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:              7268 متر مربع
« تعداد بلوک:                                     8 بلوک
«تعداد واحد:                                       91 واحد 
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پروژه مسکونی الله قم

« مساحت زمین:                    8490 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:              10722 متر مربع
« تعداد بلوک:                                    7 بلوک

«تعداد واحد:                                     100 واحد 

پروژه مسکونی پرستو 

« مساحت زمین:                    8232 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:             13809 متر مربع
« تعداد بلوک:                                     9 بلوک
«تعداد واحد:                                    124 واحد 

پروژه مسکونی نیلوفر

« مساحت زمین:                     6193 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:             10532 متر مربع
« تعداد بلوک:                                    7 بلوک

«تعداد واحد:                                     100 واحد 
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پروژه سرپرستی بانک مسکن

« مساحت زمین:                     1880 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:              5956 متر مربع
« تعداد بلوک:                                      1 بلوک

« تعداد واحد:                      8 طبقه + زیر زمین 

پروژه مسکونی ارکیده

« مساحت زمین:                   14720 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:            32741 متر مربع
« تعداد بلوک:                                    7 بلوک
« تعداد واحد:                                 288 واحد 

پروژه مسکونی گلها

« مساحت زمین:                   4738 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:               9816 متر مربع
« تعداد بلوک:                                     2 بلوک

«تعداد واحد:                                      96 واحد 
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پروژه مسکونی ارغوان

« مساحت زمین:                   4648 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:             7895 متر مربع
« تعداد بلوک:                                     2 بلوک
«تعداد واحد:                                    64 واحد 

پروژه مسکونی گلستان پردیس )اسکلت( 

« مساحت کل زیر بنا:            89450 متر مربع
« تعداد بلوک:                                   18 بلوک

«تعداد واحد:                                    960 واحد 

پروژه مسکونی مهر امام صادق)ع(

« مساحت زمین:                  113062 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:           176602 متر مربع
« تعداد بلوک:                                  32 بلوک
«تعداد واحد:                                 1440 واحد
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پروژه مسکونی زیتون و چناران پردیس 
)اسکلت(

« مساحت کل زیر بنا:            57096 متر مربع
« تعداد بلوک:                                    10 بلوک
« تعداد واحد:                                 588 واحد

پروژه تجاری اداری کوثر

« مساحت زمین:                    8133 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:             10805 متر مربع
« تعداد بلوک:                                      1 بلوک
« تعداد واحد:                                    28 واحد 

پروژه مسکونی آفتاب قم

« مساحت زمین:                      2520 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:              11572 متر مربع
« تعداد بلوک:                                      1 بلوک

«تعداد واحد:                                       91 واحد 
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پروژه مهتاب قم

« مساحت زمین:                  2792.5 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:             11349 متر مربع
« تعداد بلوک:                                      1 بلوک
« تعداد واحد:                                    82 واحد 

پروژه پارکینگ طبقاتی و تجاری خاتم

« مساحت زمین:                    3809 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:             29318 متر مربع
« تعداد بلوک:                                    8 بلوک

« تعداد واحد:                                   127 واحد 

پروژه مسکونی سپیده

« مساحت زمین:                    19692 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:           58670 متر مربع
« تعداد بلوک:                                     9 بلوک
«تعداد واحد:                                  480 واحد 
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پروژه مدرسه مسکن مهر

« مساحت زمین:                       2152 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:                1342 متر مربع
« تعداد بلوک:                                     3 بلوک

« تعداد واحد:                                     12 کالس 

 پروژه مسکونی - تجاری عمارت 
چهل پنجره 

« مساحت زمین:                        924 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:               4027 متر مربع
« تعداد بلوک:                                       1 بلوک
« تعداد واحد:                                     17 واحد 
« تعداد واحد تجاری:                              5 واحد 

پروژه تجاری - مسکونی فرمانیه

« مساحت زمین:                        750 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:               5679 متر مربع
« تعداد بلوک:                                       1 بلوک
«تعداد واحد:                32 واحد + 7 واحدتجاری
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پروژه مسکونی صندوق سرمایه گذاری زمین و 
ساختمان  مسکن  نارون

« مساحت زمین:                   7573 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:            19837 متر مربع
« تعداد بلوک:                                     2 بلوک

« تعداد واحد:                                  144 واحد 

پروژه مسکونی جم 

« مساحت زمین:                      785 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:               2698 متر مربع
« تعداد بلوک:                                      1 بلوک

« تعداد واحد:                                     18 واحد 

پروژه مسکونی سهند

« مساحت زمین:                    3323 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:                9620 متر مربع
« تعداد بلوک:                                      1 بلوک
«تعداد واحد:                                     72 واحد 
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پروژه مسکونی عقیق 

« مساحت زمین:                  309.62 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:               1043 متر مربع
« تعداد بلوک:                                      1 بلوک

« تعداد واحد:                         6 واحد مسکونی 
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پروژه مسکونی الوند

« مساحت زمین:                    3324 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:              9724 متر مربع
« تعداد بلوک:                                      1 بلوک
«تعداد واحد:                                     72 واحد 

پروژه مسکونی - تجاری  اداری فردین پور

« مساحت زمین:               2067.37 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:          7443.6 متر مربع
« مساحت زمین تجاری:            1015.8 مترمربع
« مساحت زیر بنای تجاری:    5208.85 مترمربع

« تعداد واحد :                      44 واحد مسکونی 
« تعداد واحد تجاری اداری:                   35 واحد

پروژه مسکونی سپیدار قم 

« مساحت زمین:                3580.61 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:             37169 متر مربع
« تعداد بلوک:                                     3 بلوک
« تعداد واحد مسکونی:          212 واحد مسکونی
« تعداد واحد تجاری:                           15 تجاری

پروژه های در دست اجراء  
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پروژه مسکونی سرو 

« مساحت زمین:                 7303.2 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:           38297 متر مربع
« تعداد بلوک:                                    3 بلوک
« تعداد واحد:                   257  واحد مسکونی
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پروژه مسکونی شکریه همدان )آتی(

« مساحت زمین:         2256.72 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:  10226.47 متر مربع
« تعداد بلوک:                              5 بلوک
« تعداد واحد:                55 واحد مسکونی

پروژه مسکونی آزالیا )آتی( 

« مساحت زمین:        8048.27 متر مربع
« مساحت کل زیر بنا:      41955 متر مربع
« تعداد واحد:              275 واحد مسکونی

پروژه های در دست طراحی
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مستقل 
پیوست 2: زگارش حساربس 

و بازرس اقنونی
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گواهیناهم و تقدری انهم اه



82



83



84



85



86



87



88



89



90


