




صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

صفحهعنوان

4تأییده اعضای هیأت مدیره
بخش اول

6وضعیت بخش ساختمان
12دارمرور کلی بر جایگاه شرکت در سازمان بورس اوراق بها

13شرکت های بورسی صنعت ساختمان
14شرکت از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار

15استراتژی های شرکت

ر  اقدامات پیش رو بر اساس استراتژی های تعریف شده د
16سال مالی آتی  

17فرصت ها و تعدید های پیش روی شرکت
19بیانیه های مدیریت

21گزارش عملکرد مسئولیت های اجتماعی شرکت
بخش دوم

23تاریخچه، موضوع فعالیت و تغییرات سرمایه شرکت
24سهامداران عمده و شرکت های تابعه

25اطالعات مالی شرکت های تابعه
32اطالعات مربوط به شرکت های وابسته

مقایسه پیش بینی و عملکرد سال مالی منتهی به 
1398/06/3133

34اطالعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی
35گزیده اطالعات مالی شرکت اصلی

36نسبت های مالی مربوط به شرکت اصلی
37گزیده اطالعات مالی شرکت تلفیقی

139738-98اهم  فعالیت های شرکت طی سال مالی 

ال اقدامت انجام شده در راستای تکالیف مقرر در مجمع س
1397/06/3140مالی منتهی به 

44برنامه های آتی شرکت
45نظام راهبری شرکت

بخش سوم
47وضعیت پروژه ها و امالک

67اصلیگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی تلفیقی و







صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت بخش ساختمان

1398و شش ماه نخست سال 1397تحوالت بازارهای مالی در سال 

ديرکوورونقهايدورهباواستداشتهنوسانیرونديهموارهگذشته،سالیاندرمسکنبازار

هبمختلفکارهايوکسبمسألهاینکهبودشدهسنگینیرکود،وارد1393سالازبازاراین.استبودهمواجه

تاریباتقرکوديرونداین.دادقرارتأثیرتحتراسازيانبوهوساختمانصنعتبامرتبطکارهايوکسبویژه

شافزایآنتبعبهومعامالتیرونقساززمینهمختلفیعواملکهبودآنازپسوداشتادامه1396سالاوایل

شدنآزادو96سالاولنیمهدربانکیسودنرخکاهشبرمبنیمرکزيبانکتصمیمبا.شدندبازارایندرقیمتها

تبعبهوگرفتخودبهصعوديروندکشوردرمسکنمعامالتتعدادروندبازار،درموجودنقدینگیازمهمیبخش

ايسالهدر(عمومیتورمنرخبامتناسب)مسکنقیمتافزایشعدمارز،نرخافزایشبارونداینهمزمانیآن،

سالبهورودبا.گردید1397سالدرقیمتشدیدرشدباعثبازار،درعرضهمناسبمیزاننبودو1396تا1393

امالتمعتعدادکاهشایناصلیعللکهاستشدههمراهمعامالتتعدادنزولیروندباقیمتصعودي،روند1398

:نمودجستجوزیرمواردقالبدرمیتوانرا

قیمتهاشدیدافزایشدلیلبهمردمخریدقدرتکاهش•

ارزنرخنسبیتثبیتبهتوجهباآتیماههايدرقیمتهاشدیدافزایشاحتمالکاهش•

سالهايدرکهکندمشکلیهماندچاررابازاراستممکنواستادامهحالدرهمچنانرونداینمیرسدنظربه

.بودمواجهآنبا1395تا1393

:استزیرشرحبهآناهمکهدادرختوجهیقابل،تحوالت1397سالابتداياز

 شههریور مهاه   31ریال در 140،000ریال در ابتداي سال به بیش از 50،000نرخ دالر آمریکا در بازار آزاد از

این تغییر از یک سو باعث افزایش بهاي برخهی از  . رسید1397ریال در اسفند ماه 130،000و حدود 1397

وارداتی شد و از سوي دیگر سهایر بازارههاي مهوازي    مصههالح نهاده هاي اصلی ساختمان از جمله آهن آالت و 

ر بهه  موضهوع منجهاین دو . ، دچار تورم شد«حفظ ارزش داراییها در مقابل ارز»نیز به دلیل جو روانی ناشی از 

در حال حاضر ثبات نرخ ارز پس از روند نزولی آن . گردید1398افزایش شدید بهاي مسکن تا ابتداي تابستان 

.در تابستان ادامه دار بوده و پیش بینی می شود تا انتهاي سال جاري این ثبات ادامه یابد
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

قیمتشاخصوشدهساختمانیآالتآهنبهايافزایشباعثگذشته،سالدرارزنرخشدیدافزایش

سالمشابهمدتبهنسبتدرصد1397،94.9تابستاندرودرصد1397،71.7سالبهاردر،آهن آالت

هبودمواجهرشدبازمستاندرمجدداامااست،داشتهکاهشنرخاینپاییزدر.استداشتهرشدگذشته

.میدهدنمایشرارونداینزیرنمودار.است

١٣٧ ١٦٩ ١٨١ ١٧٧ ١٨٩ ٢١٢ ٢55
٣٧١ ٣٢٩

٣٩٦

1391 1392 1393 1394 1395 1396 بهار

1397

تابستان

1397

پاییز

1397

زمستان

1397

1397تا 1391شاخص قیمت آهن آالت از 

(مرکز آمار ایران: منبع)

السدرکهنحويبه؛اندداشتهمناسبینسبتاًرونقنیزموازيبازارهايسایرمدت،همیندر

بهايمتوسطبهمربوطسپسودرصد6٢باتهرانبورسبهمربوطمذکور،بازارهايمیاندربازده،کمترین1397

ابتدايازراموازيبازارهايبازدهنرخذیلچارت.استبودهدرصد9٢باتهرانشهرمسکونیواحدمربعمترهر

.میدهدنمایش98خردادپایانتا97سال

141;مسکن

168;دالر158;یورو143;بورس184;سکه طال

(درصد)نرخ بازده بازارهای سرمایه ای 

(سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشات بانک مرکزی، صرافی های مجاز: منابع)

وضعیت بخش ساختمان
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1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

بهنسبتمعامالتمیزانماه،ایندرکهمیدهدنشان1398ماهخرداددرمرکزي،بانکگزارش

بهاينرخمتوسطنیزومعامالتتعدادذیلجدول.استیافتهکاهشدرصد60حدودگذشته،سالمشابهمدت

مسکونیواحدمربعمترهرفروشبهايمتوسط.میدهدنشانرا1398و1397ماهخرداددرتهرانمعامالتی

حکایتآماراین.استیافتهافزایشدرصد104.3حدودقبل،سالمشابهمدتبهنسبتامسالماهخرداددرتهران

رونداینمیشودپیشبینیکهطوريبهدارد،قیمتهاشدیدافزایشعلتبهاخیرهايماهدرمسکنبخشرکوداز

.یابدادامهنیزآتیهايماهدر

14,886

5,986

1397خرداد  1398خرداد 

تعداد معامالت واحدهای مسکونی

43،894هزار ریال 
60،058هزار ریال 

124،138هزار ریال 

37120 39039

21537

1396سه ماهه  1397سه ماهه  1398سه ماهه 

(هزار ریال)قیمت هر مترمربع  تعداد معامالت واحدهای مسکونی

وضعیت بخش ساختمان
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ماهدرواحدهزار9کم سابقهحدتاکشورشهرهايکلدرمسکنخریدمعامالتحجمجاري،سالماهشهریوردر

معاملهحجماین.رفتفروشمسکن معامالتکشوريبازاردرواحدهزار10ازکمترامسالشهریور.کردافت

اولالنیمسآمار.استکمترهمبازارطبیعیشرایطدرتهراندرآپارتمانفروشماهیکازحتیکشور،درملکی

.استیافتهکاهش97اولنیمهبهنسبتدرصد65شهرهادرخریدمعامالتمی دهدنشان98مسکنبازار

.داردحکایتتهرانازتبعیتبهاستانمرکز30درمسکنقیمتمیانگینایستازنیزقیمت هااطالعات

3

4

5

6

7

8

(مترمربع به میلیون تومان)مرکز استان 31متوسط قیمت مسکن در 

98در نیمه اول سال ( همه شهرها)حجم معامالت خرید مسکن در کشور 

حجم معامالت خرید مسکن در کشورماه
با احتساب تهران

حجم معامالت خرید مسکن در کشور 
بدون احتساب تهران

11،1908،069فروردین
33،٢٢3٢٢،٢61اردیبهشت

18،5٢013،133خرداد
15،51311،٢53تیر

11،6٢08،7٢0مرداد
9،3976،941شهریور

99،46370،377جمع

وضعیت بخش ساختمان
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1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

ر با توجه به موارد مطروحه و نیز روند بازار در ماههاي اخیر، به نظر میرسد آینده بهازار در ماهههاي آتهی تحهت تهاثی     

:  عوامل زیر قرار گیرد

 مهت آههن   نیز افزایش قیبه دلیل افزایش شدید قیمت ارز در سال اخیر و ساختمانی نهاده هاي افزایش قیمت

.ددر بازارهاي جهانی، منجر به افزایش بهاي تمام شده ساختمان و به تبع آن، افزایش قیمت واحدها خواهد ش

 از بانهک و ورود آن بهه سهایر بازارههاي    سپرده ها بانکی، منجر به خروج برخی از سپرده هاي نرخ سود کاهش

ز ایهن  میشود بخشی اپیش بینی ، سرمایه ايدر صورت ثبات مجدد نرخ ارز و سایر بازارهاي . موازي شده است

.شداهد چنان چه نرخ سود بانکی افزایش یابد، این روند احتماال تسریع خو. مجددا وارد بانک شوندسرمایه ها 

     ن، افزایش قیمت ارز، منجر به ایجاد جو روانی مبنی بر حفهظ ارزش داراییهها در مقابهل دالر شهده و نتیجهه آ

ی ملکهی  در شرایط فعلی، هنوز ارزش دارای. افزایش قیمت اعالمی توسط فروشندگان در بازار مسکن شده است

وشهندگان بهه   میشود فرپیش بینی افراد در بسیاري از نقاط به اندازه نرخ ارز رشد نداشته و به همین دلیل نیز 

.  میشودپیش بینینتیجه این روند، در قالب رکود تورمی در بازار . راحتی اقدام به کاهش قیمت خود ننمایند

 سهرمایه  رونهد . آپارتمانهاي نوساز در بازار، عامل مهم دیگري است که بر آینده بازار مسکن تاثیر میگذاردخالء

انهک  بر اساس گزارشهات ب )مختلفساختمانهاي شروع و تکمیل شده در سالهاي گذاري بخش خصوص و تعداد 

نهه  پرواناشهی از کمبهود تعهداد    )باعث شده است که در حال حاضر تعداد آپارتمان نوساز عرضه شهده  ، (مرکزي

قم زده در بازار کم باشد و همین موضوع بخشی از رشد قیمت آپارتمان را ر( ساختمانی در سالیان گذشتههاي 

. است

      اننهد در  با افزایش قیمتها، قدرت خرید مصرف کنندگان کهاهش یافتهه و تسههیالت اعطهایی خریهد نیهز نمیتو

اخیهر از  به همین دلیل نیز بخشی از تقاضاي مصرفی در مهاه . شهرهاي بزرگ قدرت خرید مناسبی ایجاد کنند

قبهل  درصدي آمار معامالت در خرداد ماه نسبت به ماه مشابه سهال  60بازار خارج شده که نمود آن در کاهش 

بر این اساس، به نظر میرسد بازار در مسیر ورود به رکهود قهرار دارد؛ ههر چنهد احتمهال کهاهش       . مشهود است

لهه افهزایش   ناشی از عوامهل مختلهف از جم  )قیمت بسیار کم بوده و پیشبینی میشود با افزایش بهاي تمام شده 

تن در رکهود  عمال به نظر میرسد بازار در مسیر قهرار گهرف  . حتی شاهد افزایش بیشتر قیمتها نیز باشیم( نرخ ارز

ازپیش بینی کارشناسان این است که این روند . خواهد بود139٢تورمی است و وضعیت بازار مشابه سال 

وضعیت بخش ساختمان
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السچندحداکثروسالیکحداقلمیتوانددولت،سیاستهايبهبستهوشدهآغاز1397سالدومنیمه

مهآنودهدتغییررارونداینمیتواندعاملیکتنها،مدتکوتاهدرمیرسدنظربه.باشدداشتهادامه

هکاست«کشورایناحتمالیتحریمهايوآمریکامتحدهایاالتفشارهايازناشیارزنرخمجددافزایش»

بهتوجهابرونداینالبتهکهشودهاقیمتافزایشوملکبازاردربازيسفتهایجادبهمنجرمجددامیتواند

.بودنخواهددارادامهکنندگان،مصرفپایینخریدقدرت

،ازسانبوهیکعنوانبهشرکتاینتوسطشدهاتخاذاصلیسیاستهايشرایطی،چنیندر

:استزیرمواردشامل

استردشوارتآنهافروشکهتجاريواحدهايویژهبهمحصوالت؛فروشمنظوربهبازارنسبیرونقازاستفاده.

درکلمشبروزازپرهیزمنظوربهرقبامقابلدررقابتیمزیتایجادمنظوربهساختوطراحیالزاماترعایت

واحدهافروش

متراژبایمسکونواحدهايویژهبهباشند؛داشتهمناسبیفروشنیزرکوددورهدرحتیکههاییپروژهتعریف

درآمديمیاناقشارویژهوپایین

وتسهیالتمیزانسازيحداقلمنظوربهاحداثحالدرواحدهايتهاترطریقازهاپروژهساختمالیتامین

مالیهايهزینهایجادازپرهیز

وشروعدرتسریعوزمینخریدبرايمنابعشدنقفلازپرهیزمنظوربهساختدرمشارکتاستراتژياتخاذ

هاپروژهاجراي

ریسککاهشمنظوربههاپروژهسبدسازيمتنوع

دهشتمامبهايکاهشمنظوربه(هاپروژهالزاماتسایررعایتبا)نوینفناوریهايازحداکثريگیريبهره

فزایشاریسکایجادازپرهیزحال،عیندرونقدینگیمدیریتمنظوربهفروشپیشمناسبزمانتعیین

پروژهسوددهیکاهشوساختبهاي

وضعیت بخش ساختمان
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مرور کلی بر جایگاه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

ترینبزرگجملهازغدیر،ساختمانیهلدینگرهبرعنوانبه(عامسهامی)ساختمانتوسعهالمللیبینشرکت

همهههادایجوتخصصازگیهههريبهرهباکهاستداراییوسرمایهلحاظبهساختمانصنعتبورسیهايشرکت

ومانساختپیمانکاريمشاوره،معماري،طراحی،بازاریابی،مختلفهايحوزهدرخود،تابعههايشرکتدرافزایی

والتمحصکیفیتارتقاءوشرکتسودآوريافزایشجهتدرپیشازبیشاستنمودهسعینظارتومهندسی

.برداردگامخود

براسههاسمستغالتوامالکصنعتبورسیفعالهايشرکتارزیابیدرمهمعاملسهبعدصفحهجههدولدر

جدولدرکههمانطور.استگرفتهقرارمقایسهمورد1398/6/31تاهاشرکتمنتشرههايگزارشآخههرین

داراییحجموریالمیلیارد6,000بربالغايسرمایهبا1398/06/31تاریخدرشرکتایناست،دادهنشان

برغبالارزشیباساختمانصنعتبورسیهايشرکتمیاندرنخستجایگاهدرریال،میلیارد14,905معادل

.داردقرارریالمیلیارد5٢8,1٢

سهم شرکت از مجموع سرمایه ثبت شده
شرکت هاي بورسی امالک و مستغالت

20%

0
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2500
شرکت طی سال مورد گزارشنوسانات قیمت نماد بورس 

12528

6162

و میانگین شرکت های بورسی امالکبین المللی توسعه ساختمان

مستغالت

مقایسه ارزش بازار شرکت با میانگین بورس
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

لیست شرکت های بورسی صنعت ساختمان
(1398/06/31به تاریخ )

نماد 
بورسی

جمع دارایی ها در 
1397/12/29

ارزش بازار شرکت در 
ه سرمایه ثبت شد1398/06/31

(میلیارد ریال)(میلیارد ریال)(میلیارد ریال)

14،9051٢،5٢86،000ثاختتوسعه ساختمانبین المللی 

7،8559،9115،500ثمسکنسرمایه گذاری مسکن

5،7758،714٢،707ثشاهدسرمایه گذاری شاهد

3،5387،087٢،630ثنوسانوسازی و ساختمان تهران

4،7694،7601،400ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس

٢،4437،1351،3٢0ثباغشهرسازی و خانه سازی باغمیشه

٢،31٢4،5051،300ثعمراعمران و توسعه شاهد

1،9٢7٢،9981،٢00ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران

4،77115،7841،090وساختسرمایه گذاری ساختمان ایران

1،5734،٢491،000ثفارسعمران و توسعه فارس

٢،0751،835900ثغربسرمایه گذاری مسکن شمال غرب

1،657٢،059900ثشرقسرمایه گذاری شمال شرق

1،5495،1٢6900وتوستوسعه شهری توس گستر

1،531٢،٢٢0900پ.اس.آآ س پ

1،498٢8،486600کرمانسرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

916٢،134500ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند

1،٢٢31،717500ثرودسرمایه گذاری مسکن زاینده رود

1،٢961،39٢400ثاژنسخت آژند

3601،571٢40ثابادآبادگران ایران

607٢،34٢٢٢٢ثامانسامان گستر اصفهان

٢47٢،856100وآذرسرمایه گذاری توسعه آذربایجان

62،827129،40930،309جمع شرکت های بورسی صنعت امالک و مستغالت

2،9926،1621،443میانگین صنعت امالک و مستغالت

شرکت های بورسی صنعت ساختمان
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار

ثاختنمادباومستغالتوامالکانبوه سازيگروهدرتهرانبهاداراوراقبورسدر1383/10/09تاریخدرشرکت

بهمربوطاطالعات.استگرفتهقرارمعاملهمورد1383/10/٢9تاریخدرباراولینبرايآنسهاموشدهدرج

:استزیرشرحبهگزارشاینتاریخدرشرکتسهاممعامالت

ارزش بازار

(میلیون ریال)

12،528،000

قیمت هر سهم

(ریال)

2،088

مبلغ سرمایه

(میلیون ریال)

6،000،000

تعداد روزهای معامالتی 

226

میانگین حجم معامالت

4،383،092

تعداد روزهای منفی

110

معامالتمیانگین تعداد

349

التیتعداد روزهای وضعیت ممنوع یا متوقف به کل روزهای معامنسبت

7%

2088

1181
817

1398/06/311397/06/311396/06/31

در سه سال اخیر( ریال)سهم روند تغییر قیمت هر 

10



صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

استراتژی های شرکت

 کمیل،  فروش، جذب شریک، ت)ارتقا انضباط مالی و بهینه سازي سبد دارایی ها و پروژه هاي فعلی هلدینگ

(تغییر کاربري

توسعه کسب و کار با محوریت:

توسعه امالک و مستغالت-

صدور خدمات فنی و مهندسی-

همکاري با نهادهاي حاکمیتی و حضور در پروژه هاي حمایتی-

فعالیت هاي پیمانکاري  -

ارتقا واحد تحقیق و توسعه به منظور توسعه محصوالت با تکنولوژي هاي نوین

ایجاد هم افزایی با شرکت هاي باال دستی و زیرگروه

تقویت برند و ارتقا واحد بازاریابی و فروش
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

استراتژی های تعریف شده در سال براساس اقـدامات پیـش رو 
مالی آتی

مجموعهسازيچابکوشرکتاجراییوسازمانیساختارساماندهی

اجرايمحلوجغرافیاییشرایطبهبناهاشرکتبرخیادغامیاوحذفتابعه،هايشرکتساماندهی

پروژه ها

شرکتهايبدهیتسویهخصوصدرعملیاتیوجديبرنامه ریزيوبانک هاباتعامل

ندارنداقتصاديتوجیهکنونیشرایطدرکهسرمایه گذاري هاییوپروژه هاازخروج

حداقلبهودارنداقتصاديتوجیههمچنانکههاییپروژهکردنفعالوجاريهايپروژهساماندهی

آنهاتحویلواجرامدترساندن

هاپروژهسایرتکمیلبرايمالیمنابعتأمینوساختدستدرواحدهايفروشپیشوفروش

واداريتجاري،واحدهايتحویلوسازيآمادهخصوصدرمشتریانبهتعهداتایفايبرايریزيبرنامه

شدهفروشپیشمسکونی

ثتبعوعرفانتهران،برجهايپروژهدرخصوصبهشدهتحویلواحدهاياسنادتحویلبرايریزيبرنامه

وغدیرهايهلدینگسههایرهايشرکتبامستمههروفعهههالهمکاريجهتشرکتدرظرفیتایجاد

تاسضروريوالزمآنهاتوسعهبرايکههاییابنیهوکارخانجاتتوسعهخصوصدرآناننیازهايتأمین

لمللیابینهلدینگهايشرکتکههاییپروژهدرايفرامنطقهوايمنطقهحضورسنجیامکانوبررسی

دارندساختوسرمایه گذاريظرفیتساختمانتوسعه

شهرداريقشم،آزادمنطقهکیش،آزادمنطقهمانندشرکتتجاريشرکايباهمکاريافزایشوتعامل

غیرهومشهدشهرداريتهران،

وامالکعظیمظرفیت هايازگیريبهرهوساختمانصنعتحوزهدرجدیدفکرهايارائهراستايدرتالش

هلدینکدرشدهساختهوساختحالدرهايساختمان

وانعنبهشرکتبرايافزودهارزشایجادوشیرازسعديتفریحیتجاريمجتمعبرداريبهرهواندازيراه

تجاريواحدهايسرقفلیصاحبانومالک
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

تحلیل فرصت ها و تهدیدها

فرصت ها

تبع آن سیاست های مثبت دولت در راستای همکاری با سایر کشورها با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه و به
افزایش فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار و ارائه محصوالت و خدمات در حوزه ساخت به 

سایر کشورها  باالخص کشورهای جنگ دیده و دارای روابط خاص با ایران مانند سوریه و عراق 

ن بسته اهمیت صنعت ساختمان برای دولت با توجه به سهم باالی آن از درآمد ناخالص داخلی و در نظر گرفت
ی های حمایتی توسط دولت در خصوص بازار مسکن از قبیل افزایش سقف وام خرید و آغاز اجرای پروژه ها

مسکن ارزان قیمت و نوسازی در بافت های فرسوده و تسهیالت ویژه برای این مناطق

نرخ رشد مثبت افزایش جمعیت و افزایش تقاضا در حوزه ساختمان 

آن بر کاهش بعد خانوار با توجه به فرهنگ فرزند کمتر و افزایش نرخ طالق و میل به زندگی مجردی و اثر
افزایش تقاضا برای خانه های کوچک و متوسط

ظهور تکنولوژی های جدید ساخت از قبیل صنعتی سازی، ساختمان های زیرو انرژی

ریت  عدم وجود برنامه های راهبردی در صنعت و انتظار سودآوری مطلوب در صورت به کارگیری سیستم مدی
راهبردی

اردان باال بودن سرمایه گذاری مورد نیاز برای ورود به صنعت و کاهش تمایل ورود به صنعت توسط تازه و

باال بودن اهمیت صنعت برای تامین کنندگان مواد اولیه و افزایش قدرت چانه زنی فعاالن صنعت
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

تهدیدها

انکاهش سهم بودجه عمرانی در سال های اخیر و عدم تخصیص آن و ایجاد رکود عمیق تر در صنعت ساختم

و کاهش درآمد سرانه و به تبع آن کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش گرایش خانوارها به اجاره نشینی
کاهش تقاضای مصرفی برای خرید واحدهای مسکونی

رفین عرضه کاهش ضریب فزایندگی و پیش بینی وضعیت نامساعد بانکها در ارائه تسهیالت و کاهش توان ط
و تقاضا در حوزه ساخت

ا پیش بینی روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار و کاهش میل به سرمایه گذاری در بازار ساختمان ب
توجه به نقدشوندگی باالی بازار بورس

ازارها و  افزایش تحریم ها علیه ایران، فضای امنیتی در منطقه خاورمیانه و اثر منفی روانی و واقعی آن بر ب
افزایش رکود در کلیه صنایع 

درصدی از درآمد  25سیاست های سختگیرانه دولت از قبیل طرح مالیاتی جدید مبنی بر پرداخت مالیاتی 
ین ساخت، سیاست های کنترلی قیمت بازار مسکن و قوانین به سازی و افزایش رکود ناشی از این قوان

کاهش نرخ ازدواج و پیش بینی روند کاهشی آن در سال های آتی و به تبع آن کاهش تقاضای مصرفی

باال بودن تعداد و تنوع رقبا و به تبع آن ایجاد بازار رقابتی در صنعت

روند کند رشد صنعت و طوالنی شدن دوره های رکود

باال بودن هزینه ثابت صنعت و سختی خروج از صنعت برای بازیگران صنعت
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

بیانیه های مدیریت

(کارمندانومشتریانسهامداران،)نفعانذيرضایتافزایش

سهامصاحبانحقوقپایدارافزایشوسودآوريسطحارتقا

برندارتقا

ساختمانحوزهدربازارسهمافزایش

سازوساختحوزهدرآنهانیازهايبرآوردنمنظوربهساتازیرمجموعههايشرکتباافزاییهمافزایش

ساختمانصنعتدراجراییومدیریتیهايتکنولوژيتوسعه

سازمانیبرونمنابعازبرداريبهرهافزایش

شرکتاین.باشدمیکشورساختمانصنعتدرسال30ازبیشسابقهدارايساختمانتوسعهالمللیبینشرکت

صورتبهمتنوعیهايفعالیتغدیر،گذاريسرمایهشرکتمسکنوساختمانبخشتخصصیهلدینگعنوانبه

هايپروژهوساختمانصنعتدرکالندهندهتوسعهصورتبهخودتابعهشرکتهايطریقازیاومستقیم

راخودجوديوفلسفهشرکت.دهدمیانجامنوینهايتکنولوژيازبرداريبهرهوزمینتوسعهاولویتبازیربنایی

.استدادهقرارخودمشتریانبرايزیباودوامباکارا،ایمن،هايساختمانتامین

باوزمینعهتوساولویتباساختمانصنعتدرکالندهندهتوسعهعنوانبهساختمانتوسعهالمللیبینشرکت

قیمتباوزیباکارا،ایمن،هايساختمانتامینراخودهدفنوین،هايتکنولوژيازبرداريبهرهمحوریت

ترسیم1404سالبرايرازیراندازچشمخود،آتیساله6زمانیافقدرودادهقرارمشتریانبرايمناسب

:استنموده
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

ازیربناییزهايپروژهدرویژهبهکشورساختمانصنعتدرکالندهندهتوسعهبرندبرترینبهشدنتبدیل

طریق

هدفجامعهرضایتمنديسطحارتقاي

اقتصاديافزودهارزشرشدباآفرینیثروتوهاداراییارزشارتقا

مدیریتیهايسیستموفرآیندهابهبود

هوشمندهايساختمانقبیلازنوینفناوریهايبرتمرکزوتوسعهوتحقیقبخشارتقا

برتمستغالوامالکسازي،انبوهگروهدربهاداراوراقبورسدرحاضرشرکتبزرگترینبهشدنتبدیل

"آوريسود"و"داراییخالصارزش"شاخصاساس

صادراتتوسعههدفباالمللیبینهايعرصهدرمؤثرحضور

شرکت  با توجه به ارزش هاي ساتا و شرکت سرمایه گذاري غدیر به عنوانشرکت بین المللی توسعه ساختمان

:مادر و سهامدار اصلی،  ارکان فعالیت هاي خود را همواره بر پایه ارزش هاي ذیل بنا نهاده است

 صداقت، امانتداري، رعایت موازین و اصول اخالق اسالمی و فرهنگ ایرانی

مسئولیت پذیري در قبال مشتریان و احترام به آنها در جهت حفظ روند ارتقاء و تداوم پیشتازي

التزام به کیفیت و معیارهاي فنی و مهندسی در ارائه محصول و خدمات

اومتی در  نهادینه کردن کیفیت در کل زنجیره ارزش ارائه محصوالت و توجه به سیاست هاي کلی اقتصاد مق

کلیه امور

افزایش اعتماد و پایداري سهامداران از طریق ارزش آفرینی براي سهام شرکت

ایفاي نقش در توسعه پایدار کشور

  پایبندي به قوانین، مقررات، استانداردها و اصول اخالق حرفه اي و ارزش هاي اجتماعی
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

مسئولیت پذیري در قبال محیط زیست، کاهش آالینده هاي محیطی و بهینه سازي مصرف انرژي

به کارگیري فناوریهاي نو در فرآیند ارائه محصول با هدف تحقق ایده ساخت سبز

ایفاي نقش در امنیت کشور

گزارش مسئولیت های  اجتماعی

هبموفقاجراست،حالدر(خاصسهامی)پارسعمرانآریاتوسعهوطرحشرکتتوسطکهمگاپارسپروژه

جایزهبهمشهوراعتبارسنجیلحاظبهجایزهاین.استشده1394سالدرانرژيجهانیبنیادجایزهکسب

،آتشآب،)شاملمختلفحوزهپنجدرخاورمیانهسرتاسرازهاپروژهچالشایندروبودهطبیعتنوبل

درکهپروژه٢000ازبیشحضوروجودباجایزهاین.پردازندیمرقابتبهیکدیگربا(جوانانوهواخاک،

سطحدرداورانهیئتتوسط1394/10/٢9تاریخدراست،رسیدهثبتبهبنیادایناطالعاتیبانک

.گرفتتعلقمگاپارسپروژهبهتنهاخاورمیانه

بلوک100قالبدرمسکونیواحد٢000ازبیشبامهرمسکنعنوانبهشهریاردرمسکونیشهرکاحداث

معیشتبهبودراستايدرساختمانتوسعهالمللیبینهلدینگاقداماتجملهازواحدي،٢0طبقه6

خودهموطنانازحمایتبرايقیمتارزانحالعیندروایمنهايساختمانایجادومهرمسکنمتقاضیان

جهتپروژه،اینمجريعنوانبهپ.س.آشرکت.رسیدپایانبه1395سالدرآناحداثکهاستبوده

وتجاريهايفروشگاهساختبهاقدامشهري،امکاناتازبرخورداريوساکنانآمدورفتدرسهولت

اسبیمنشرایطونمودهمنطقهایندرالزمهايزیرساختوتأسیساتتوسعهووایجادمحلیرفاهیامکانات

دیگرواحد440بخش،اینتکمیلوتوسعهدرآتیسالدرگردیدهمقرر.استنمودهفراهمساکنانبرايرا

.گرددواگذارشرایطواجدمتقاضیانبهواحداثخصوصیبخشمشارکتبا

ينیرومعیشتبهکمکهمچنینوزحماتازقدردانیراستايدرساختمانتوسعهالمللیبینشرکت

ییشناسابااستصدددرزیرمجموعه،هايشرکتکلیهواصلیشرکتدرخودپرتالشوفعالانسانی

قیمتوباالکیفیتبامسکونیمجتمعیکاحداثایشان،شأندرخورومناسبايمنطقهدرمرغوبزمینی

.دهدقرارمتقاضیاناختیاردراقساطیصورتبهراآنواحدهايودادهقرارخودکاردستوردررامناسب

17





صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

تاریخچه شرکت

بهه نهام شهرکت سهرمایه گهذاري سهاختمان       1364شرکت بین المللی توسعه ساختمان در تاریخ هشتم بهمن سهال  

محل قانونی 1383الی 1377در پی مصوبات مجامع فوق العاده از سال هاي . در تبریز به ثبت رسید( سهامی خاص)

شهرکت  »شرکت از تبریز به تهران منتقل و همچنین شخصیت حقوقی این شرکت به سهامی عام و نام شهرکت بهه  

در 1383شهرکت  بهین المللهی توسهعه سهاختمان در سهال       . تغییر یافت« (سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان 

.بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است

موضوع فعالیت شرکت

خرید و فروش ملک و زمین به منظور احداث ساختمان، شهرک، مجتمع هاي سهاختمانی، کارخانجهات، مشهارکت و    

سرمایه گذاري، احداث و اجاره کارخانجات تولید مصالح سهاختمانی و خریهد و فهروش و اجهاره ابهزار و ماشهین آالت       

ساختمانی و راهسازي و مصالح ساختمانی در داخل و خارج از کشهور و تأسهیس شهرکت ههاي جدیهد بها مشهارکت        

ایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین پذیره نویسی و خرید و فروش سهام و انجام معامالت مربوط به سههام و سه  

.اوراق بهادار داخلی و خارجی و سایر امور مرتبط با فعالیت شرکت

سرمایه و ترکیب سهامداران

هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم یهک  300شامل تعداد )میلیون ریال 300سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 

شهامل تعهداد سهه میلیهارد     )میلیارد ریهال  3000هزار ریال بوده که طی چندین مرجله به شرح نمودار زیر به مبلغ 

الزم به ذکر است، طبهق مصهوبه مجمهع عمهومی    . افزایش یافته است( سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال

.میلیارد ریال افزایش یافته است6000میلیارد ، به 3000سرمایه شرکت از مبلغ 1396/05/0٢فوق العاده مورخ 

6,000,000

3,000,000

1,500,0001,000,000
60,00030,000

1396/11/071392/10/181388/09/221383/10/061380/11/18

میلیون ریال-تغییرات سرمایه شرکت 
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

ترکیب سهامداران

.در جدول ذیل سهامداران عمده شرکت بیش از یک درصد در تاریخ تهیه گزارش معرفی می گردد

نام سهامدارردیف
1398/06/31

درصدتعداد

%٢،809،95٢،58146,8(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاري زرین پرشیا 1

%1،٢55،6٢8،397٢0,9(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاري غدیر ٢

%1،461،173،975٢4,4(سهامی خاص)شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر 3

%183،3٢5،8753,1موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر4

%٢89،919،17٢4,8سایر5

%6،000،000،000100.00جمع

شرکت های تابعه

درصد نام شرکتردیف
مالکیت

سرمایه ثبت شده 
تعداد سهام(میلیون ریال)

40/٢6900،000900،000،000(سهامی عام)پ . س. شرکت آ1

100700،00070،000،000(سهامی خاص)شرکت تیسا کیش ٢

100914،4009،144،000(سهامی خاص)پارس سازه شرکت طراحی و ساخت 3

98100،000100،000(سهامی خاص)شرکت افق سازه پایا آدخ 4

1001001،000(سهامی خاص)شرکت پیمان غدیر 5

9830،00030،000(سهامی خاص)شرکت سرپناه فارس 6

10050،00050،000،000(سهامی خاص)غدیر خوزستان ساختمانشرکت توسعه صنعت7
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

پ. س.شرکت آ
%40/٢6درصد مالکیت

900,000(میلیون ریال)سرمایه ثبت شده 
900,000,000تعداد سهام

تهرانمحل قانونی شرکت

گزیده اطالعات مالی
1398/06/311397/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

91،725256،307درآمد عملیاتی

11،99034،129عملیاتی( زیان)سود 

5،991(5،198)خالص( زیان)سود 

15،31521،313پایان سال انباشته سود 

(21،606)25،708در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 

1،465،0291،411،581جمع دارایی ها

518،844559،398جمع بدهی ها

946،185852،183جمع حقوق صاحبان سهام

0.31
0.39 0.36 0.40 0.35

1394 1395 1396 1397 1398

نسبت بدهی

2.90
2.21 2.30

1.93
2.33

1394 1395 1396 1397 1398

نسبت جاری

0.11

0.34 0.33

0.21

0.35

1394 1395 1396 1397 1398

حاشیه سود ناخالص

0.20

0.06

0.22
0.18

0.06

1394 1395 1396 1397 1398

گردش دارایی
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

شرکت تیسا کیش
%100درصد مالکیت

700,000(میلیون ریال)سرمایه ثبت شده 
70,000,000تعداد سهام

کیش-تهران محل قانونی شرکت

گزیده اطالعات مالی
1398/06/311397/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

118،27089،485درآمد عملیاتی

(25،009)(124،414)زیان عملیاتی

(22،088)(222،796)زیان خالص

(13،681)(342،446)پایان سال زیان انباشته 

(10،278)18،128در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 

3،585،3771،728،032جمع دارایی ها

3،215،9131،334،598جمع بدهی ها

369،464393،434جمع حقوق صاحبان سهام

0.71 0.72 0.69
0.77

0.90

1394 1395 1396 1397 1398

نسبت بدهی

1.38 1.38
1.45

1.29

1.55

1394 1395 1396 1397 1398

نسبت جاری

0.21

0.56
0.39

-0.26
-0.37

1394 1395 1396 1397 1398

حاشیه سود ناخالص

0.03 0.03

0.16

0.05
0.03

1394 1395 1396 1397 1398

گردش دارایی
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

شرکت مهندسی و ساخت پارس سازه
%100درصد مالکیت

914,400(میلیون ریال)سرمایه ثبت شده 
9,144,000تعداد سهام

تهرانمحل قانونی شرکت

گزیده اطالعات مالی
1398/06/311397/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

3،2527،801درآمد عملیاتی

(11،182)(43،120)عملیاتیزیان

(16،326)(18،356)خالصزیان

(66،201)(206،730)پایان سال زیان انباشته 

(1،597)344در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 

1،057،490726،389جمع دارایی ها

339،642667،190جمع بدهی ها

717،84859،199جمع حقوق صاحبان سهام

0.580.65

0.880.92

0.32

13941395139613971398

نسبت بدهی

1.501.351.111.08

3.13

13941395139613971398

نسبت جاری

0.02

0.000.00

0.01

0.00

13941395139613971398

گردش دارایی

0.460.000.000.02

-10.60

13941395139613971398

حاشیه سود ناخالص
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

افق سازه پایاشرکت 
%98درصد مالکیت

100،000(میلیون ریال)سرمایه ثبت شده 
100،000تعداد سهام

مشهدمحل قانونی شرکت

0.49 0.51
0.46

0.61 0.62

1394 1395 1396 1397 1398

نسبت بدهی

2.00 1.94
2.19

1.65 1.62

1394 1395 1396 1397 1398

نسبت جاری

0.09 0.00

0.48

0.02

0.35

1394 1395 1396 1397 1398

حاشیه سود ناخالص

0.05

0.00

0.18

0.05
0.01

1394 1395 1396 1397 1398

گردش دارایی

گزیده اطالعات مالی
1398/06/311397/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

2،75011،000درآمد عملیاتی

(2،981)(3،189)زیان عملیاتی

(7،985)(3،097)زیان خالص

(4،750)(7،848)پایان سال زیان انباشته 

(2،303)(349)وجه نقدکاهش در خالص 

243،707243،454جمع دارایی ها

151،016147،665جمع بدهی ها

92،69195،789جمع حقوق صاحبان سهام
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

شرکت پیمان غدیر
%100درصد مالکیت

100(میلیون ریال)سرمایه ثبت شده 
1,000تعداد سهام

تهرانمحل قانونی شرکت

گزیده اطالعات مالی
1398/06/311397/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

49،91523،602درآمد عملیاتی

290263سود عملیاتی

3،782285سود خالص

(722)3،060انباشته پایان سال ( زیان)سود 

521(803)در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 

88،66666،444جمع دارایی ها

85،46367،023جمع بدهی ها

(579)3،203جمع حقوق صاحبان سهام

1.010.900.810.83
0.99

13941395139613971398

نسبت جاری

0.350.33

0.12
0.070.04

13941395139613971398

حاشیه سود ناخالص

0.54
0.63

0.380.36

0.56

13941395139613971398

گردش دارایی

1.00
0.99

1.001.01

0.96

13941395139613971398

نسبت بدهی
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

شرکت سرپناه فارس
%98درصد مالکیت

30,000(میلیون ریال)سرمایه ثبت شده 
30,000تعداد سهام

شیرازمحل قانونی شرکت

گزیده اطالعات مالی
1398/06/311397/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

00درآمد عملیاتی

(11،781)(3،270)زیان عملیاتی

(11،527)(6،111)زیان خالص

(11،271)(17،382)پایان سال زیان انباشته 

974(564)در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 

22،54632،550جمع دارایی ها

6،92810،821جمع بدهی ها

15،61821،729جمع حقوق صاحبان سهام

0.33
0.27

0.11

0.330.31

13941395139613971398

نسبت بدهی

3.173.67

12.45

3.404.41

13941395139613971398

نسبت جاری

0.16

0.420.44

0.000.00

13941395139613971398

حاشیه سود ناخالص

0.25

0.87

0.23

0.000.00

13941395139613971398

گردش دارایی
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان
%100درصد مالکیت

50,000(میلیون ریال)سرمایه ثبت شده 
50,000,000تعداد سهام

اهوازفعالیت شرکتمحل 

گزیده اطالعات مالی
1398/06/311397/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

27،18110،171درآمد عملیاتی

(3،851)(4،274)زیان عملیاتی

(2،579)(5،853)زیان خالص

(7،743)(13،596)پایان سال زیان انباشته 

375(495)در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 

88،48267،308جمع دارایی ها

50،09523،070جمع بدهی ها

38،38744،238جمع حقوق صاحبان سهام

1.39 1.36

3.35
2.95

1.62

1394 1395 1396 1397 1398

نسبت جاری
0.70 0.72

0.30 0.34

0.57

1394 1395 1396 1397 1398

نسبت بدهی

0.18 0.16

0.03
0.00

0.04

1394 1395 1396 1397 1398

حاشیه سود ناخالص

0.07 0.09

0.62

0.15
0.31

1394 1395 1396 1397 1398

گردش دارایی
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

درصد نام شرکت
محل اجرای  اطالعات مالیمالکیت

پروژه ها  
اهم پروژه های در دست اجرا،  

مطالعه و بررسی

33%آریا عمران پارس

1,000(میلیون ریال)سرمایه 

پروژه تجاري، اداري مگاپارستهران 10,000تعداد سهام 

سود خالص هر سهم 
(ریال)

0

پدیدآوران اطلس 
پارس

 %٢٢

10,000(میلیون ریال)سرمایه 

-
انجام کلیه خدمات بازاریابی و 

فروش واحدهاي ساختمانی گروه و 
سایر شرکت ها

5,000تعداد سهام 

سود خالص هر سهم 
(ریال)

816,097

35% عمران قشم

13,000(میلیون ریال)سرمایه 

قشم
پیمانکاري مسجد فرودگاه، بازار 

چهارباغ
13,000تعداد سهام 

خالص هر سهم سود 
(1397/1٢/٢9( )ریال)

756,٢78

شرکت شهرسازي و 
خانه سازي باغمیشه

%٢9,6٢

1،3٢0،000(میلیون ریال)سرمایه 

تبریز

، ٢هکتاري رشدیه 47/7پروژه 
دیه شهرک توریستی و تفریحی رش

، پروژه شهریار، برج هاي(هکتار30)
وژه دوقلوي یادمان، پروژه سپیدار، پر
ن، تجاري، توریستی اقامتی سرعی

پروژه تجاري اطالس

1،3٢0،000،000تعداد سهام 

سود خالص هر سهم 
(ریال)

184

اطالعات مربوط به شرکت های وابسته
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

1398/06/31مقایسه پیش بینی و عملکرد اصلی سال مالی منتهی به 

شرح
ل  اولین پیش بینی سا
مالی منتهی به 

1398/06/31

آخرین پیش بینی سال
مالی منتهی به 

1398/06/31

ر عملکرد واقعی شرکت د
سال مالی منتهی به  

1398/06/31

2،316،917440،662449،822درآمدهای عملیاتی

(464،806)(309،874)(1،792،864)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

(14،984)524،053130،788ناخالص( زیان)سود 

(87،330)(84،637)(119،845)هزینه های اداری و عمومی

(23،458)1،883(108،049)عملیاتی( هزینه ها)سایر درآمدها 

(125،772)296،15948،034عملیاتی( زیان)سود 

(546،792)(413،057)(689،537)هزینه های مالی

859،019142،1800درآمد حاصل از سرمایه گذاری

(7،535)14،441(38،730)غیر عملیاتی( هزینه ها)خالص درآمدها 

(680،099)(208،402)426،911قبل از کسر مالیاتزیان خالص 

000مالیات بر درآمد

(680،099)(208،402)426،911پس از کسر مالیاتزیان خالص 

(113)(35)71هر سهمزیان خالص 
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

اطالعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی

جمعمدیپلم و زیردیپلکاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکترا

181841445

جمعکارمندانکارشناسانمدیران و رؤسامدیرعامل و معاونین

310141845

معاونت مالی و  مدیریت  
اداری

معاونت مهندسی و  
قراردادها

معاونت برنامه ریزی و 
جمعحقوقیسرمایه گذاری

223611345

فعالیت های انجام شده در حوزه توسعه نیروی انسانی
ان در به منظور ارتقاء سطح دانش و در نتیجه بهبود عملکرد شغلی کارکنهان در سهال مهالی مهورد گهزارش، کارکنه      

:دوره هاي مالی مشروحه زیر شرکت نموده  اند

(کارکنان بخش اقتصادي و برنامه ریزي)دوره مدیریت شرکت هاي هلدینگ •

(کارکنان بخش مالی)دوره کاربردي نرم افزار همکاران سیستم •

(ITکارکنان بخش )دوره توجیهی همکاران سیستم •

(کارکنان بخش مالی)دوره مبارزه با پولشویی •

(کارکنان بخش مالی)دوره دادرسی مالیاتی •
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

گزیده اطالعات مالی شرکت اصلی

31

1398/06/311397/06/31شرح

449،8٢٢843،703درآمد عملیاتیاطالعات عملکرد مالی

٢77،930(1٢5،77٢)عملیاتی( زیان)سود 

(157،643)(7،535)عملیاتیهزینه هاي غیر 

(540،890)(680،099)پس از کسر مالیات-خالص زیان

(997،415)(133،963)تعدیالت سنواتی

وجه نقد ناشی از فعالیت هاي  ( خروج)جریان خالص ورود 
عملیاتی

81،099(961،175)

14،905،10914،109،993جمع دارایی هااطالعات وضعیت مالی

10،16٢،30٢8،687،087جمع بدهی ها

6،000،0006،000،000سرمایه ثبت شده

4،74٢،8075،4٢٢،906جمع حقوق صاحبان سهام

%3,83-%4,56-نرخ بازده دارایی ها(درصد)نرخ بازده 

%9,97-%14,34-نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

اطالعات مربوط به هر  
سهم

6،000،0006،000،000تعداد سهام در تاریخ صورت هاي مالی

7117٢(ریال)اولین پیش بینی سود هر سهم 

00(ریال)سود پایه هر سهم 

٢،0881،181آخرین قیمت هر سهم در تاریخ صورتهاي مالی

1،0001،000(ریال)ارزش دفتري هر سهم 

4538(نفر)تعداد کارکنان در تاریخ گزارش 



صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

نسبت های مالی مربوط به شرکت اصلی
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1394/06/311395/06/311396/06/311397/06/311398/06/31عنوان

نسبتهای نقدینگی

%99.72%109.42%86.32%96.75%89.76نسبت جاری

%55.29%50.35%42.13%52.57%40.54(آنی)نسبت سریع 

%8.30%0.05%0.07%0.27%0.25نسبت نقدینگی

%67.93%67.31%64.52%62.99%56.22نسبت دارایی  جاری

%1.49%11.07-%2.06-%0.06%0.32نسبت گردش نقدی

نسبتهای فعالیت

1،3221،5478042،6052،661دوره گردش کاال

9981،1615871،7821،811دوره گردش امالک در جریان ساخت

6507566311،3272،651دوره وصول مطالبات جاری

344263137216439دوره وصول مطالبات تجاری

9641،0187452،1432،204دوره بازپرداخت بدهی های جاری

(28،387)817،695(1،370،961)(271،903)(816،629)سرمایه در گردش

(155.02)6.21(3.18)(13.53)(4.79)نسبت موجودی کاال به سرمایه در گردش

(15.85)1.03(1.30)(4.82)(1.58)گردش سرمایه جاری

19.5018.2223.4110.144.78گردش دارایی  ثابت

0.23140.27530.37340.18290.0941گردش دارایی

%46.7-%52.5-%35.6%1.5%51.5درصد تغییر فروش

(اهرمی)نسبتهای سرمایه گذاری 

%2.0%1.7%2.4%2.1%1.6نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

%31.8%38.4%22.9%29.3%32.1نسبت مالکانه

%214.3%160.2%337.5%241.0%211.2نسبت کل بدهی به ارزش ویژه

%4.4%9.7%17.2%14.4%14.9بدهینسبت پوشش 

0.015(0.111)(0.020)0.0030.001وجوه نقد عملیاتی به بدهی  

:نسبتهای سودآوری 

%151.2-%64.1-%0.6-%16.9%17.7(حاشیه فروش)نسبت سود خالص 

%151.2-%64.1-%0.5-%17.1%18.2بازده فروش 

%4.6-%3.8-%0.1-%1.7%1.8داراییبازده 

%14.3-%10.0-%0.3-%5.9%5.7سرمایهبازده 

%25.7%5249.0%104.6-%2.9-%35.5درصد تغییر سود

%3.3-%43.9%26.4%51.0%46.5حاشیه جبران مخارج

%2395.8%66.1-%0.7%82.2-%28.8-بازده سرمایه در گردش 

%314.3%260.2%437.5%341.0%311.2شاخص سودمندی وام



صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

گزیده اطالعات مالی تلفیقی
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1398/06/311397/06/31شرح

756،781901،3٢8درآمد عملیاتیاطالعات عملکرد مالی

(176،704)(٢64،506)زیان عملیاتی

(156،7٢8)5٢،038هاي غیر عملیاتی(هزینه)درآمد 

(619،674)(717،973)پس از کسر مالیات-زیان خالص 

(1،٢٢٢،105)(٢97،605)تعدیالت سنواتی

وجه نقد ناشی از فعالیت هاي  ( خروج)جریان خالص ورود 
عملیاتی

(٢78،9٢0)(٢7،039)

16،669،88715،647،961جمع دارایی هااطالعات وضعیت مالی

1٢،038،49٢10،357،٢11جمع بدهی ها

6،000،0006،000،000سرمایه ثبت شده

4،631،3955،٢90،750جمع حقوق صاحبان سهام

%3,96-%4,31-نرخ بازده دارایی ها(درصد)نرخ بازده 

%11,71-%15,50-نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

اطالعات مربوط به هر  
سهم

6،000،0006،000،000تعداد سهام در تاریخ صورت هاي مالی

86181(ریال)اولین پیش بینی سود هر سهم 

00(ریال)سود پایه هر سهم 

٢85٢65(نفر)تعداد کارکنان در تاریخ گزارش 



صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

1397-98اهم  فعالیت های شرکت طی سال مالی 

وشورکاقتصاديشرایطونظرمداهدافبهرسیدنراستايدر(عامسهامی)ساختمانتوسعه بین المللیشرکت

دررااقداماتیزیرمجموعه،هايشرکتواصلیشرکتدرخودرويپیشمسائلفصلوحلجهتدرهمچنین

:باشدمیزیرشرحبهکهرساندهانجامبه1397-98مالیسال

نارنجستانساختمانوهتلتوسعهوپارسبهسانتجهیزاتگسترشهايشرکتادغامودهیسامان

سازهپارسساختومهندسیشرکتدرگستر

تیساکیششرکتدرزندگیرویايکیششرکتادغامودهیسامان

امالکتهاترطریقازهاپروژهپیشبرد

هاپروژهپیشرفتوفعالیتومالیتأمینرونددرتسریعجهتتجاريشرکايبامذاکره

شیرازسعديمجتمعتکمیلجهتنقدینگیتزریقومالیتأمین

وبعثتوعرفانهايپروژهپایانکاراخذپیگیريونیازموردمالیمنابعتأمینN1آبادسعادت

رغدیپیمانشرکتدربخشاینتقویتباهاپروژهکمیوکیفیارتقاءجهتعالیهنظارتبرقراري

نقدینگیجذبوشرکتهايداراییوامالکازتعداديوشدهساختهواحدهايفروشوبازاریابی

ونیمسکمجتمعاسپارو،اداري-تجاريمجتمعکیش،رویايمسکونیهايبرجهايپروژهاجرايبرتمرکز

سیناافقپزشکانساختماندیدارو

ساختدرمشارکتوگذاريسرمایهجهتشرکتبهپیشنهاديهايپروژهاقتصاديمطالعه

توافق با کانون مالکین برج در خصوص ساماندهی و رفع معارض از پارکینگ هاي مازاد برج و فروش آن

وگازپستتلفن،فاضالب،وآبشاملشیرازسعديتفریحیتجاريمجتمعهايزیرساختتکمیلواجرا

پروژهموقتتحویلوشهريبرقمگاوات٢.3

وتعمیرقراردادهايانعقادوشیرازسعديتفریحیتجاريمجتمعافتتاحواندازيراهمقدماتانجام

مجتمعبرقیپلهوآسانسورمکانیکی،وبرقیتأسیساتنگهداري

برداريبهرهواندازيراهامورپیگیريوشیرازسعديتفریحیتجاريمجتمعمدیرههیأتتشکیل

ناداسآزادسازيوبانکآنبدهیپرداختدرخصوصتوافقبهرسیدنوصادراتبانکبامتعددمذاکرات

تهرانبرج
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1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

1397-98اهم  فعالیت های شرکت طی سال مالی 
معوقهبانکیهايبدهیتسویهانصارجهتبانکبامذاکره

یالکمتهاترطریقازقبلسنواتبانکیهايبدهیتسویهیاوکاهشجهتگردشگريبانکبامذاکره

سهامواگذاري

امالکتهاترطریقازبانکیهايبدهیتسویهیاوکاهشجهتسرمایهبانکبامذاکره

 برنامه ریزي جهت استقرار سیستم هاي مدیریت پروژه از جمله سیستمBIM وPMO   جهت بهبود مستند

انتخاب سازي و مدیریت پروژه ها بر اساس نیازهاي شناسایی شده و فرآیند هاي تدوین شده در حوزه فنی با

مشاور ذیصالح

 تدوین سند برنامه ریزي استراتژیک

ارتقاء زیرساخت هاي فرآیندي به منظور پیاده سازي استاندارد مدیریت کیفیت

حقوقیهايپروندهازتعداديفصلوحلومطالباتوصولپیگیري

اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته
جداولبموجبواستپذیرفتهانجامقانونیموازینوچارچوبدرتجارتقانون1٢9مادهمشمولمعامالتکلیه

.استشدهافشاءمدیراننامه

اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت
اهمیتقابلبدهییاوتعهداتمالی،صورتهاي35یادداشتدرمندرجاحتمالیبدهی هايوتعهداتازغیربه

.نمی باشدشرکت عهدهبردیگري

اطالعات تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات
.ستاشدهبرگزارشرکتقانونیمحلدرمدیرههیأتاعضاءاکثریتحضورباوجلسه٢9تعدادمزبورمالیسالدر
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

اقدامت انجام شده در راستای تکالیف مقرر در مجمـ  سـال مـالی منتهـی بـه      
1397/06/31

گزارش حسابرس و بازرس قانونی4در خصوص بند ( 1

رفتهه  این امر توسهط حسهابرس وقهت پذی   . رویه سالهاي گذشته شرکت تسهیم هزینه هاي مالی بر روي پروژه ها  بوده است

م بر اعمهال  با توجه به نظر حسابرس محتر. شده و تذکري از این بابت در گزارش حسابرسی سالهاي مذکور دریافت نشده است

س توافهق  بهدیهی اسهت براسها   . تعدیالت موضوع از طریق طرح در کمیته حسابرسی شرکت بررسی و تصمیم گیري خواهد شد

.اعضاي کمیته با حسابرس محترم سند اصالحی و تعدیلی صادر خواهد شد

گزارش حسابرس و بازرس قانونی5در خصوص بند ( 2

از . )ردیهد شکایت از شرکت بام و بنیان شرق از دو سال گذشته شروع شده است و منجر به صدور حکم به نفع این شهرکت گ 

ا در ایهن راسهت  ( هزار یورویی که در سالهاي گذشته با اخذ چک تبدیل تعهد بهه بهدهی ریهالی گردیهده اسهت     900بابت بدهی 

بها عنایهت بهه    . شده است( اصل بدهی بهمراه تاخیر و تادیه)میلیارد ریال ٢4شرکت بام و بنیان شرق محکوم به پرداخت مبلغ 

مهدیران  )مهن  ¬مهن و وههاب بههره   ¬استنکاف ایشان از پرداخت مبلغ مذکور نسبت به اخذ حکم جلب آقایان محمدهادي بهره

الزم بهه  . تاقدام گردید و همزمان با پیگیري وصول طلب، جلب ایشان در دستورکار مقام قضایی اسه ( شرکت بام و بنیان شرق

وده است که قبال در تعهد شرکت بام و بنیان شرق ب)من ¬میلیون یورو پرداختی به آقاي سعید بهره3,5ذکر است وصول مبلغ 

ه است، امها  من شخصا مسوولیت استرداد آن را که به صورت قرض الحسنه بوده است، پذیرفت¬لکن پس از آن آقاي سعید بهره

گی اسهت  نیز در مرجع قضایی از ابتداي سال جاري در حال رسهید ( در دفاتر این شرکت، شرکت بام و بنیان شرق بدهکار است

دفهاتر ایهن   از بابت بازیافت بهاي پروژه مشارکتی بر اساس. و نتیجه آن متعاقبا و از طریق سامانه کدال اطالع رسانی خواهد شد

میلیارد ریال بهاي تمام شده سهرمایه گهذاري در دفهاتر    35,9میلیارد ریال تاکنون هزینه شده است و مبلغ 31,5شرکت مبلغ 

ع هاي انجام شده منوط به صهدور حکهم مرجه   ¬هرگونه اظهار نظر در خصوص وصول مطالبات و بازیافت هزینه. ثبت شده است

.قضایی در ایران و بالروس خواهد بود

گزارش حسابرس و بازرس قانونی6در خصوص بند ( 3

ت میلیارد ریال از مبلغ اشاره شده بدهی آقاي سعید رضایی است که پرونهده ایشهان در مرجهع قضهایی در دسه     1٢8بیش از 

مهان ههاي   رسیدگی است و پیش بینی می شود با صدور حکم فساد در معامالت ایشهان بها شهرکت، نسهبت بهه بازگشهت آپارت      

میلیارد ریال اقالم راکد نیز با شهکایت از بهدهکاران در حهال وصهول مهی      ٢6. فروخته شده در شهر تبریز به شرکت اقدام شود

.باشد
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

اقدامت انجام شده در راستای تکالیف مقرر در مجمـ  سـال مـالی منتهـی بـه      
1397/06/31

گزارش حسابرس و بازرس قانونی7در خصوص بند ( 4

متی شرکت از سال گذشته اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداري بر علیه راي صادره از سوي سهازمان تغزیهرات حکهو   

ر و شرکت سهرمایه گهذاري غهدی   )بر اساس اعالم مدیریت حقوقی شرکت موضوع با هدایت و کمک صاحبان سهام . نموده است

ء دولتهی  در دیوان در دست پیگیري است و با عنایت به اینکهه ارز تهامین شهده منشها    ( سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح

ت بانهک  و به حساب ارزي شرکت در شعبه شهید بهشتی بانک ملت نیز مسترد شهده اسهت، لهذا شهکای    ( ارز آزاد)نداشته است 

. نمایدسرمایه و ورود سازمان تعزیرات حکومتی وجاهت قانونی ندارد و امید است دیوان عدالت اداري نسبت به ابطال راي اقدام

.  نتیجه آن متعاقبا و از طریق سامانه کدال اطالع رسانی خواهد شد

گزارش حسابرس و بازرس قانونی8در خصوص بند ( 5

ال تمدید مجوز ساخت پروژه هاي واقع در جزیره کیش از سوي شرکت سرمایه گذاري توسعه کیش صادر و در نیمهه دوم سه  

. مالی عمال پروژه ها شروع بکار نموده اند و دو مجتمع واقع در تیسا شهر نیز تکمیل و تحویل خریداران شده است

تقهدیم  توافقنامه ادامه عملیات و مجوز پیش فروش واحدهاي برج هاي کیش رویاي زندگی تنظیم و مبادله شده است و قابل

.  می باشد

دد نظر به مذاکرات انجام شده با شرکت سرمایه گذاري توسعه کیش موافقت ایهن شهرکت در خصهوص شهروع مجه     8-1بند 

صهه  پیش فروش واحدها دریافت گردیده و در مرحله انعقاد موافقتنامه فیما بهین مهی باشهد همچنهین نظهر بهه برگهزاري مناق       

پروژه رویاي کیش در مرحله انتخاب پیمانکهار صهاحب   4درخصوص انتخاب پیمانکار جهت اتمام عملیات ساخت و تکمیل برج 

پروژه رویاي کیش مقرر گردیهد عملیهات سهاخت و    5صالحیت می باشد و همچنین در خصوص عملیات ساخت و تکمیل برج 

.پ واگذار شود.س.تکمیل به شرکت آ

ورت نظر به تکمیل و تحویل پروژه مسکونی دیدار وصول مطالبات سررسید شده از محل چک هاي تحویل واحدها ص8-٢بند

افتی صهورت  پذیرفته و نظر به ایجاد نقدینگی در شرکت مکاتبات و مذاکراتی بها بانهک هها درخصهوص تصهفیه تسههیالت دریه       

ه بهدهی  درمورد مطالبات سازمان منطقه آزاد و تمدید قرارداد و مجوزات الزم مکاتباتی صورت گرفته و جهت تصهفی -پذیرفته 

باوزارت دفاع مکاتبهات  ٢درخصوص قرارداد پروژه تیسا -شرکت پیشنهاد تهاتر با ملک ارائه گردیده و درحال مذاکره می باشد 

Bو  Aدر خصوص بلوک ههاي  -صورت گرفته و از طریق آن دستگاه درحال پیگیري است  درحهال انعقهاد قهرارداد مشهارکت      

.درساخت با شرکت توسعه مسکن اصفهان می باشیم
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

اقدامت انجام شده در راستای تکالیف مقرر در مجمـ  سـال مـالی منتهـی بـه      
1397/06/31

گزارش حسابرس و بازرس قانونی9در خصوص بند ( 6

طهه نمهوده   متاسفانه به علت عدم تسویه بدهی تسهیالت سنواتی اخذ شده، بانک ها اقدام به حقوقی نمودن پرونده هاي مربو

ی خودداري می نمایند و این را ابزار فشهار خهود بهه شهرکت تلقهی مه      ( تاییدیه حساب)اند و در این حالت از اعالم مانده بدهی 

ه امیهد اسهت   اهتمام شرکت بر اخذ کلیه تاییدیه ها می باشد لکن در بخش بانک ها با مشکالت عدیده اي روبرو است ک. نمایند

.در سال جاري مشکالت با تسویه مانده بدهی به بانک حل و فصل شود

گزارش حسابرس و بازرس قانونی11در خصوص بند ( 7

همچنهین  . انجام شده است و مسیر قانونی در حال طی شدن است1391رسیدگی به اعتراض به برگه تشخیص مالیات سال 

بها انجهام   . در سال جاري پرداخت و نسبت به انجام شکایت در دیوان عدالت اداري اقدام شهده اسهت  139٢مالیات قطعی سال 

مهام  اهت. مکاتبه با سازمان امور مالیاتی برگه معافیت این شرکت از موضوع مالیات ارزش افهزوده اخهذ و قابهل ارائهه مهی باشهد      

.شرکت به پیگیري و حل مسائل مالیاتی سنواتی است و امید است در سال جدید این امر محقق شود

گزارش حسابرس و بازرس قانونی12در خصوص بند ( 8

یهل  الزم به ذکر است در پروژه هاي انبوه سهازي تحو . پیگیري الزم جهت صدور اسناد امالک اشاره شده در دست انجام است

شهتوانه  سند قطعی داراي فرآیند بلند مدت است، لکن وجود مبایعه نامه رسمی و در تصرف بودن امالک توسط ایهن شهرکت پ  

الزم به ذکر است زمین پهروژه شهمع سهاحل داراي معهارض    . خوبی براي سپري کردن زمان مورد نیاز براي تحویل اسناد است

ر است و فروشنده متعهد به رفع موضوع از لحاظ حقوقی است و فرآیند آن از طریق مرجهع قضهایی در دسهت انجهام اسهت و د     

یشهه  امالک واقهع در شههر تبریهز توسهط شهرکت وابسهته باغم      . صورت وجود خسارت فروشنده به این شرکت متعهد می باشد

.  احداث می شود و پس از طی فرآیند قانونی نسبت به تحویل اسناد آپارتمان ها اقدام خواهد نمود

گزارش حسابرس و بازرس قانونی13در خصوص بند ( 9

لهک  همزمان با مذاکره با آقاي خسرو بهرامی جهت حل و فصل موضوع، نسبت به انجام شهکایت الهزام بهه تنظهیم سهند بهراي م      

. پیگیري از سوي مدیریت حقوقی و قراردادهاي شرکت در حال انجام است. بخارست در سنوات گذشته اقدام شده است
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اقدامت انجام شده در راستای تکالیف مقرر در مجمـ  سـال مـالی منتهـی بـه      
1397/06/31

گزارش حسابرس و بازرس قانونی14در خصوص بند ( 10

نتیجهه  پ در حال انجام است و پیش بینی می شود در ماه آتی بهه . اس. مذاکرات با شریک پروژه پاسارگاد از طریق شرکت آ

ذاکره در خصوص پروژه مروارید نیز با شریک پروژه جهت فروش آن به صورت مشترک توافق شده است و در حال م. منتج شود

یه پروژه از مذاکره با خریداران پروژه نارنجستان در دست انجام است و پیش بینی می شود با فک زمین و ابن. با خریداران است

درخواسهت  در خصوص پروژه ارم شیراز نیز مقرر گردید نسبت بهه . طریق بانک گردشگري امکان توافق با خریداران بوجود آید

.براي طرح مجدد دعوي علیه طرف پرونده با عنایت به مسائل واقع شده اقدام شود477اعمال ماده 

گزارش حسابرس و بازرس قانونی15در خصوص بند ( 11

.کسري پوشش بیمه اي براي دارایی هاي ثابت مشهود از طریق بیمه کوثر انجام شد

گزارش حسابرس و بازرس قانونی19در خصوص بند ( 12

بها  عدم مراجعه سهامداران و تغییر مشخصات ایشان علت تاخیر در پرداخت سود سهام سالهاي گذشته می باشهد، همچنهین  

اقهدام  سهامداران عمده توافق شده است با هماهنگی شرکت سرمایه گذاري غدیر نسبت به تسویه بدهی ناشهی از سهود سههام   

.شود

گزارش حسابرس و بازرس قانونی21در خصوص بند ( 13

.بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه و آیین نامه معامالت شرکت اقدام می شود

گزارش حسابرس و بازرس قانونی23در خصوص بند ( 14

انجام شده اسهت  1398/06/31حداکثر تالش براي رعایت مفاد دستورالعمل افشاي اطالعات شرکت در سال مالی منتهی به 

.و اهتمام همکاران و مدیران محترم بر این امر است

گزارش حسابرس و بازرس قانونی25در خصوص بند ( 15

گواهینامهه  نسبت به برگزاري دوره آموزشی مبارزه با پولشویی براي کلیه همکاران مالی شرکت و شرکت هاي تابعهه اقهدام و  

دن مهی  الزامات و دستورالعمل هاي اجرایی مرتبط نیز بر اساس برنامه در حال عملیاتی ش. پایان دوره به همکاران اعطاء گردید

.  باشد
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برنامه های آتی شرکت

1399مالی اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال 
ریال395و465ترتیببههریکاصلیوتلفیقی1398/06/31مالیسالسهمهردرآمدپیش بینیاولینطبق

.گردیدبرآورد

40

اقتصاديتوجیهدارايراکدپروژه هايمولدسازي-

خوزستانغدیرساختمانصنعتتوسعهوفارسسرپناهشرکت هايادغام-

کیشتیساشرکتدرزندگیرویايپنجگانهبرج هايتکمیل-

کیشتیسادیدارپروژهBوAبلوکعملیاتآغاز-

پارسعمرانآریاشرکتدرمگاپارسپروژهتجاري هايازبهره برداريآغاز-

مالیساختاراصالحبهعنایتباشرکتسرمایه گذرايپورتفويسازيبهینه-

پ.س.آشرکتتوسطتهرانمیردامادخیاباندرواقعغدیربرجعملیاتآغاز-

پ.س.آشرکتدرساختمانپیش ساختهقطعاتتولیدکارخانهایجادجهتبرنامه ریزيوامکان سنجی-

بانکیبدهی هايتسویهادامه-
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اعضای هیأت 
مدیره

نام و نام خانوادگی 
نماینده شخصیت)

(حقوقی
سوابق کاریتحصیالتسمت

تاریخ 
عضویت در

هیأت 
مدیره

میزان 
مالکیت در

سهام 
شرکت

تاریخ 
اتمام 

عضویت 
در هیأت 

مدیره

شرکت 
سرمایه گذاری 

غدیر

محمد متولیان
رئیس هیأت 

مدیره
کارشناسی ارشد  
مهندسی مکانیک

معاون وزیر معادن و فلزات-
معاون هماهنگ کننده سازمان صنایع دفاع-

معاون کل و عمرانی سازمان-
عمران و مسکن بنیاد مستضعفان

97/05/٢9

٢0,9٢%

98/04/09

اکبر غفرالهی
رئیس هیأت 

مدیره
رئیس هیأت مدیره بانک حکمت-دکترا

تاکنون98/04/09مدیر عامل ساتا-

شرکت 
سرمایه گذاری 
اعتضاد غدیر

سید علی محسنی 
صالحی منفرد

عضو هیأت مدیره
کارشناسی  

مهندسی مکانیک

مدیرعامل شرکت تأمین دکل صبا-
مدیرعامل شرکت صنعتی دوده فام-

عضو هیأت مدیره شرکت نیرو آرمان غدیر-
97/05/٢9

سهم٢000

97/11/0٢

 فردعلی اکبر شعبانی
مدیرعامل و عضو  

هیأت مدیره
دکتري مدیریت 

عالی

استاندار استان ایالم-
استاندار استان مرکزي-
مدیریت جهاد سازندگی-

عضو هیأت مدیره و سرپرست منطقه آزاد قشم-

تاکنون97/11/0٢

شرکت صنعتی و
بازرگانی غدیر

مازیار حسینی
مدیرعامل و نائب

رئیس
دکتري مهندسی  

عمران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران-
معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران-

جانشین شهردار تهران در ستاد مدیریت بحران و رئیس -
سازمان پیشگیري و مدیریت بحران

97/04/٢6

٢4,4٢%

98/0٢/٢8

عضو هیأت مدیرهمهرداد لطیفی

کارشناسی ارشد  
مهندسی صنایع و

و  مدیریت سیستم
بهره وري

نمعاونت مالی و اداري شرکت بازرگانی سرمایه گذاري مسک-
کارشناس ارشد امور سرمایه گذاري ملی ایران-

مدیر کارخانجات جهان و میدر مهندسی صنعتی شرکت  -
لونافام

تاکنون98/0٢/٢8

شرکت 
سرمایه گذاری 

زرین پرشیا

عضو هیأت مدیرهیجعفر کشتکارملک
کارشناسی ارشد  

مهندسی  
شهرسازي

مدیرعامل شرکت خانه سازي آریا-
مدیرعامل شرکت رویال ساختمان آریا-

مدیرعامل شرکت توسعه عمران رویال و رنوسانس-
تاکنون96/11/0446,49%

مدیریتدکتريعضو هیأت مدیرهریاضیشکراله

فنی و عمرانی شهرداري تهرانمشاور عالی معاونت
مشاور عالی معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران

مشاور عالی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران
مشاور عالی شرکت سرمایه گذاري غدیر

شرکت دریابان 
جنوب

جواد مالکی
عضو موظف 
هیأت مدیره

کارشناسی ارشد  
مدیریت اجرایی

معاون مالی و اداري، سازمان فاواي شهرداري تهران-
معاون مالی و اداري سازمان حمل و نقل و ترافیک-

شهرداري تهران٢معاون مالی و اداري منطقه -
تاکنونسهم٢910150/97/05
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وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی، تجاری، اداری:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

مترمربعریالمیلیون1،805،767:برآورد فعلی

 35734,000مسکونیمترمربع٢0،000:متراژ عرصه

 846,677اداریمترمربع130،000:کلبنایزیر

 19511,000تجاریدرصد16/4:پیشرفت فیزیکی

 00سایردرصد65:پروژهازشرکتسهم

پ. س. شرکت آ

مجتمع پاسارگاد

تهران، خیابان خاوران، تقاطع بزرگراه امام علی، ابتدای خیابان شهید ذوالفقاری: نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

مترمربعریالمیلیون1,316,189:برآورد فعلی

30042.500مسکونیمترمربع3,400:متراژ عرصه

00اداریمترمربع67,000:کلبنایزیر

00تجاریدرصد14/13:پیشرفت فیزیکی

 00سایردرصد70:پروژهازشرکتسهم

پ. س. شرکت آ

(برج های الهیه و فرشته)پروژه مروارید 

انتهای همت غرب، شمال جایگاه سوخت وردآورد، جنب آتی شهر، شهرک مروارید شهر. تهران : نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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وضعیت پروژه ها و امالک

تجاری:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

مترمربعریالمیلیون1,400,000:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع٢,607:متراژ عرصه

00اداریمترمربع٢0,000:کلبنایزیر

1834,647تجاریدرصد7,78:پیشرفت فیزیکی

 00سایردرصد65:پروژهازشرکتسهم

پ. س. شرکت آ

پروژه تجاری الوند

شهریور، نبش کوچه الجوردیان17میدان خراسان، خیابان . تهران : نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون334,094:برآورد فعلی

12815,080مسکونیمترمربع4,600:متراژ عرصه

00اداریمترمربع66,816:کلبنایزیر

00تجاریدرصد100:پیشرفت فیزیکی

 00سایردرصد50:پروژهازشرکتسهم

پ. س. شرکت آ

پروژه برج های رشدیه

.پ.س.تبریز، بلوار کوهسار، خیابان پردیس غربی، برج های دوقلوی آ: نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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وضعیت پروژه ها و امالک

، تفریحیتجاری:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون3,3٢0,156:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع19,388:متراژ عرصه

00اداریمترمربع65,659:کلبنایزیر

٢90٢6,938تجاریدرصد٢1,4:پیشرفت فیزیکی

1٢4,7٢9سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

1پروژه تیسا کیش 

جزیره کیش، تقاطع بلوار سنایی و دریا، روبروی بولینگ مریم: نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون410,643:برآورد فعلی

747,4٢7مسکونیمترمربع6,995:متراژ عرصه

00اداریمترمربع9,789:کلبنایزیر

00تجاریدرصد36:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(بلوک )پروژه دیدار 

(لوپ دیدار)جزیره کیش، میدان امیر کبیر، انتهای بلوار دانش : نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون٢84,969:برآورد فعلی

565,688مسکونیمترمربع5,304:متراژ عرصه

00اداریمترمربع7,68٢:کلبنایزیر

00تجاریدرصد98:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(بلوک )پروژه دیدار 

(لوپ دیدار)جزیره کیش، میدان امیر کبیر، انتهای بلوار دانش : نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون٢37,340:برآورد فعلی

484,698مسکونیمترمربع4,585:متراژ عرصه

00اداریمترمربع6,5٢9:کلبنایزیر

00تجاریدرصد99:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(بلوک )پروژه دیدار 

(لوپ دیدار)جزیره کیش، میدان امیر کبیر، انتهای بلوار دانش : نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون٢43,836:برآورد فعلی

6٢5,010مسکونیمترمربع5,15٢:متراژ عرصه

00اداریمترمربع7,٢15:کلبنایزیر

00تجاریدرصد7/5٢:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(بلوک )پروژه دیدار 

(لوپ دیدار)جزیره کیش، میدان امیر کبیر، انتهای بلوار دانش : نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون7٢6,900:برآورد فعلی

18013,654مسکونیمترمربع14,786:متراژ عرصه

00اداریمترمربع٢0,963:کلبنایزیر

00تجاریدرصد4/57:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(Aبلوک )پروژه دیدار 

(لوپ دیدار)جزیره کیش، میدان امیر کبیر، انتهای بلوار دانش : نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون1,059,461:برآورد فعلی

13114,41٢مسکونیمترمربع1٢,765:متراژ عرصه

00اداریمترمربع19,707:کلبنایزیر

00تجاریدرصد51:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد50:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(1برج )پروژه رویای کیش 

جزیره کیش ، جنب بازار مرجان: نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون1,٢08,589:برآورد فعلی

13114,41٢مسکونیمترمربع1٢,765:متراژ عرصه

00اداریمترمربع19,707:کلبنایزیر

00تجاریدرصد35:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد50:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(2برج )پروژه رویای کیش 

جزیره کیش ، جنب بازار مرجان: نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون1,158,431:برآورد فعلی

13114,41٢مسکونیمترمربع1٢,765:متراژ عرصه

00اداریمترمربع19,707:کلبنایزیر

00تجاریدرصد40/٢0:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد50:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(3برج )پروژه رویای کیش 

جزیره کیش ، جنب بازار مرجان: نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است

55



صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون999,860:برآورد فعلی

13114,41٢مسکونیمترمربع1٢,765:متراژ عرصه

00اداریمترمربع19,707:کلبنایزیر

00تجاریدرصد65/5:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد50:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(4برج )پروژه رویای کیش 

جزیره کیش ، جنب بازار مرجان: نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون٢,699,000:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع4,100:متراژ عرصه

٢96,075اداریمترمربع44,358:کلبنایزیر

856,4٢6تجاریدرصد٢0,99:پیشرفت فیزیکی

33,893سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(5برج )پروژه رویای کیش 

جزیره کیش ، جنب بازار مرجان: نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت پروژه ها و امالک

تجاری، اداری، فرهنگی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون10،488,451:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع٢6,341:متراژ عرصه

1513,456اداریمترمربع٢15,٢04:کلبنایزیر

31044,105تجاریدرصد45/٢٢:پیشرفت فیزیکی

1110,385سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت آریا عمران پارس

مجتمع چندمنظوره مگاپارس

تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان معلم ، نبش خیابان مرودشت: نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت پروژه ها و امالک

، اداریتجاری:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون٢,699,000:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع4,100:متراژ عرصه

٢96,075اداریمترمربع44,358:کلبنایزیر

856,4٢6تجاریدرصد٢0/99:پیشرفت فیزیکی

33,893سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت مهندسی و ساخت پارس سازه

پروژه اسپارو

های معلم و سعدی¬استان گیالن ، رشت ، نبش تقاطع خیابان: نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت پروژه ها و امالک

تجاری  :کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون1,895,661:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع9,69٢:متراژ عرصه

00اداریمترمربع53,99٢:کلبنایزیر

٢671٢,440تجاریدرصد99,97:پیشرفت فیزیکی

155,978سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت بین المللی توسعه ساختمان

مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی سعدی شیراز

استان فارس ، شیراز ، خیابان عفیف آباد: نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت پروژه ها و امالک

تجاری  :کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون500,000:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع6,400:متراژ عرصه

00اداریمترمربع16,67٢:کلبنایزیر

1٢٢7,٢64تجاریدرصد70:پیشرفت فیزیکی

٢٢,885سایردرصد70:پروژهازشرکتسهم

شرکت بین المللی توسعه ساختمان

(فاز یک)مجتمع تجاری نارنجستان 

نور-محمود آباد7استان مازندران ، ایزدشهر ، کیلومتر : نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است
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صاحبانساالنهعادیعمومیمجمع
1398/06/31بهمنتهیمالیدورهسهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون568,110:برآورد فعلی

9٢9,880مسکونیمترمربع1,313:متراژ عرصه

00اداریمترمربع18,660:کلبنایزیر

00تجاریدرصد48/39:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد61:پروژهازشرکتسهم

شرکت افق سازه پایا

پروژه مجتمع پزشکان افق سینا

مشهد ، چهارراه دکترا، خیابان ابن سینا: نشانی 

ر آن محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی صرفا مربوط به عملیات اجرایی از تجهیز تا برچیدن کارگاه میباشد و سایر عوامل د*
.نشده است

62


































