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وضعیت بخش ساختمان

1399و شش ماه نخست سال 1398تحوالت بازارهای مالی در سال 

تهراندرواحدهزار5ازکمترمعامالتتعدادشاهدپاییز،اولماهدوهمچنینو98سالاولنیمهدر

میانگین98سالابتداییماههشتدر.بودیم(استمسکنبازارآمارهایمالکپایتختعنوانبهتهران)

ازرابسیاریکهرسیدتومانمیلیون15متریرقمبهوکردتجربهراچشمگیریافزایشمسکنقیمت

.کردناامیدشرایطبهبود

130رشدمعامالتحجمکهطوریبه.بودیممسکنبازاردربهتریمعامالتشاهدسالپایانیماه هایدر

معامالتمتفاوتشرایط.استرسیدهواحدهزار10عددبهونمودهتجربهراپاییزاولبهنسبتدرصدی

کرونابیماریشیوعبالیکنبودکردهامیدواربازاراینبهرابسیاریسالپایانیماهچندایندرمسکنبازار

24متریبهتهرانمسکنقیمتمتوسط1399سالاولنیمهدر.شدراکدملکبازاردرمعامالت

زمینقیمتهمچنین.استداشته1398شهریوربهنسبترادرصدی92افزایشکهرسیدتومانمیلیون

مدتبهنسبتکهاستبودههزارتومانهفتصدومیلیون34میانگینطوربهامسالتابستاندرتهراندر

.استیافتهافزایشدرصد92.2نیزمعامالتتعدادوداشتهدرصدی86.5رشدگذشتهسالمشابه

ازدهیبقیمتافزایشمیزاناین.استکردهتجربهرازیادیقیمتافزایشگذشته،سال3درمسکنبازار

.استزدهرقمبازاراینسرمایه گذارانبرایرامناسبی

6

درصد تغییرمقطع زمانی  

شهریور 1399مرداد 1398شهریور 
1399

نسبت به  
ماه قبل  

به  نسبت به ماه مشا
سال قبل

203.7(6.8)27879،0808،463تعداد معامالت  

مترمربعمتوسط قیمت هر 
(هزار ریال)

126،677231،078242،8815.191.7
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1399و شش ماه نخست سال 1398بازارهای مالی در سال تحوالت 

رقمخودسرمایه گذارانبرایرابازدهیکمتریننیز98سالدروبازدهیبیشترینمسکنبازار97سالدر

شاهدگذشتهسالچنددررامعامالتحجمکمترین98سالدرکهداشتتوجهبایدبینایندر.زد

.یمه ابود

7

تمعامالبازارتحوالتمرکزی،بانکگزارشبه

،1399سالماهآباندرتهرانشهرمسکن

معامالتقیمترشدسرعتکاهشنشانگر

بهنسبتماهآباندرتهرانشهردرمسکن

بانکگزارشاساسبر.استجاریسالمهرماه

مسکونیهایآپارتمانمعامالتتعدادمرکزی

4500به1399سالماهآباندرتهرانشهر

اهمبهنسبتکهاسترسیدهمسکونیواحد

مشابهماهبهنسبتوکاهشدرصد48.4قبل

.می دهدنشانراافزایشدرصد9.9قبلسال

همشابماهوقبلماهبهنسبتکهبودهتومانمیلیون27معادلماهایندرفروشوخریدقیمتمتوسط

جاریسالماهمهردررشدنرخ.دهدمینشانافزایشدرصد118.2و1.8معادلترتیببهقبلسال

درمسکنمعامالتقیمترشدسرعتکاهشنشانگرامراینوبودهدرصد10برابرماهشهریوربهنسبت

وضعیتدرتهراناطرافشهرهایدرمسکنبازارماهآباندرهمچنین.باشدمیماهدرآبانتهرانشهر

.استیافتهکاهشدرصد15تا5بینهشتگردوپردیسهایشهردرهانرخواستگرفتهقراررکود

باالیحجم،1399سالاولنیمهدرمسکنبازاردرقیمتافزایشاصلیعواملگرانتحلیلنظرطبق

کاهشووارداتکاهش،دالرقیمتتاثیرتحتسازوساختهاینهادهقیمتافزایشسرگردان،نقدینگی

.استبودهمسکنعرضه

1396 1397 1398

٤٥

83

٤1

(درصد)میزان بازدهی بازار مسکن
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ساختمانمیزان فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت بررسی 

دروصیخصبخشنقشهموارهکهاستکشوراقتصادبخشهایترینخصوصیازیکیساختمانصنعت

ووعشرروندمیدهد،نشانگذشتهسالهایدرساختمانیفعالیتهایآمار.استبودهپررنگبسیارآن

تعداد)استداشتهکاهشیروند1395سالتا1392سالازشهریمناطقدرساختمانهاتکمیل

اطعمقدرکارشناسانهایبینیپیشعلیرغم.(مختلفسالهایدرشدهتکمیلوشروعساختمانهای

یناآمارها،گواهبهکهایگونهبهگردید؛دارادامهمذکوردورهرکود،دورهاتمامبرمبنیزمانیمختلف

بهیساختمانشرکتهایواستبودهاخیرقرنربعدرمسکنبازاررکوددورهترینطوالنیرکودی،دوره

تصنعدرگذاریسرمایهشدیدکاهشبهمنجرنیزموضوعهمینوشدندمتضرربابتاینازشدت

.استمطلباینمویدزیر،نمودارهایکهاستگردیدهشدهتکمیلوشروعواحدهاینیزوساختمان

لفمختاستانهایشهریمناطقدرخصوصیبخشساختمانیفعالیتهایخصوصدرمرکزیبانکآمار

.می دهدنشانرامتفاوتی،روند1398سالدرکشور
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بهقبلالسمشابهفصلوقبلفصلبامسکونیزیربنایمربعمتریکفروشوخریدقیمتمتوسطزیرنموداردر

:استشدهدادهنمایشکشورهایاستانتفکیک

9

1399سه ماهه اول سال شاخص ها
73،902تعداد معامالت کل کشور

57،461(  هزار ریال)کشور متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در کل 

0٢0,000٤0,00060,00080,000100,0001٢0,0001٤0,000160,000

یزد
همدان
هرمزگان
مرکزی
مازندران
لرستان
گیالن
گلستان
کهگیلویه و بویراحمد
کرمانشاه
کرمان
کردستان
قم
قزوین
فارس
سیستان و بلوچستان
سمنان
زنجان
خوزستان
خراسان شمالی
خراسان رضوی
خراسان جنوبی
چهارمحال و بختیاری
تهران
بوشهر
ایالم
البرز
اصفهان
اردبیل
آذربایجان غربی
آذربایجان شرقی

هزار ریال-متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی 

99بهار  98زمستان  98بهار 
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روند قیمت نهاده های ساختمانی در سال های اخیر  

زیرنموداردراخیرسال10درساختمانیهاینهادهقیمترشدروندایرانآمارمرکزشدهارائهآماراساسبر

1398سالدر.باشدمیدالرنرخافزایشباهمزمان1397سالدرقیمترشدنرخبیشترین.استشدهآورده

محدودیتبهتوجهبا1399سالاولنیمهدرواستبودهآالتآهنگروهبهمربوطقیمتافزایشبیشترین

30باتقریقیمتافزایشدالر،نرخافزایشهمچنینوکرونابیماریدلیلبهشدهایجادوارداتوتولیدهای

.استشدهایجادساختمانهاینهادهاکثردردرصدی

10

نیمه اول سال13901391139٢1393139٤139٥139613971398
1399

%30%1٢%٤٢%13%٤(%1)(%٢)%0%31%13شاخص کل

%18%13%33%17%6(%1)%3%7%18%1٢سیمان بتن شن ماسه

%30%1٤%36%٤%٢%0%1٢(%1)%16%٥انواع بلوک سفالی و آجر

%٢7%10%٤6%٥%1%1%٥%6%٢0%9موزاییک کاشی و سرامیک

%٢9%1٥%33%0%0(%1)%٢%6%3٤%7سنگ

آهن آالت میلگرد پروفیل
%6٤%36%٥٥%٤٢%10(%13)(%17)(%6)%٤٢%٢1درب و پنجره و نرده

%31%1%٤7%16%13%0%٤%٤%6٢%16شیرآالت بهداشتی  

%37%13%69%18%6(%3)%٥%0%٤8%17تیتأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرار

%30%٢%٤6%9%6%1%٢%٤%67%10یراق آالت درب و پنجره

%٢٢%9%81%1٤%8(%٢)%1%0%6٢%19تأسیسات برقی
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پیش بینی آینده بازار مسکن

الامسنخستنیمهوگذشتهسالپایانیماه هایدراگرچهدارنداعتقادمسکناقتصادکارشناسان

آنواردگذارانسرمایهوسوداگرانتنهاونداشتندمسکنخریدقدرتمصرف کننده،وواقعیخریداران

اکمحآنبرسنگینیرکودوخارجمسکنبازارازنیزسوداگرانحتیامسال،دومنیمهدرامامی شدند،

.می شود

بهنهومالیمشیبیبااما1399سالدومنیمهدرقیمترشدومعامالترکودبرهابینیپیشاکثر

حدازبیشافزایش واسطهبهخانوارخریدقدرتکاهشهمچونعواملی.باشدمیسالاولنیمهشدت

ل توجهقابرشدمسکن،خریدتسهیالتدهیپوششقدرتکاهشمسکن،بازاردرقیمتیاشباعوقیمت

سکنمتحویلومسکنملیاقدامطرحقالبدرمسکنتولیدبرنامه هایاجرایگذشته،ماه هایدرقیمت

کنمسقیمتثباتزمینهمی تواندکهاستعواملیجملهازارزنرخثباتوتحریم هاکاهشاحتمالمهر،

ردمسکنعرضهکاهشجدید،ارزینوساناتبروزدیگرطرفاز.بزندرقمراجاریسالازآتیماه هایدر

به دلیلنقدینگیافزایشاحتمالوساختهزینه هایافزایشوعمومیتورمنرخبودنباالنیاز،بامقایسه

از…ونفتیدرآمدهایکاهشازناشیبودجهکسریجبرانبرایبانک مرکزیازدولتاستقراضاحتمال

فراهمراجاریسالازآتیماه هایدرملکقیمتمجددافزایشاحتمالکهاستمهمیعواملجمله

بازاررایبپیشبینیترینمحتملجاریسالدومنیمهدرتورمیرکودایجادانتظاربنابراین.کردخواهد

.بودخواهدمسکن
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.استشدهپرداخته1398سالو1399سالاولنیمهطیمالیبازارهایبازدهیمقایسهبهزیرنموداردر

آنازپسوبودهبورسبازاربهمربوطگذشتهسالبهنسبتجاریسالاولماهه6دربازدهیبیشترین

.اندنمودهتجربهاخیرسالاولماهه6درراتوجهیقابلرشدمسکنوارزطال،

بررسی بازارهای مالی

12

قیمت مسکن تهرانطالارز شاخص کل بورس

19٢

17

٤0٤1

٢٢٢

80

103

٥6

(درصد)مالی بازدهی بازارهای 

1398سال  1399نیمه اول سال 
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و )روی کاار  افزایش دستمزد نیپیش بینی ساختمانی به دلیل افزایش قیمت ارز و نهاده های افزایش قیمت 

. به افزایش بهای تمام شده ساختمان خواهد شاد ، منجر 99در سال ( به تبع آن کاالها و خدمات ساختمانی

حباب می دهدساختمانی، نشان نهاده های بررسی بهای تمام شده مسکن با توجه به افزایش اخیر در بهای 

نخواهاد  وجودخاصی مبنی بر کاهش قیمت پیش بینی در بهای مسکن وجود ندارد و با روند فعلی، زیادی 

به نظر می رسد تنها راه کاهش بهای فروش آپارتمان در مناطق مرغوب شهرها، کاهش بهای زماین . داشت

نتظره دولت در خصوص عرضه زمین یا وقوع اتفاقات غیر مسیاست های است که تا حدود زیادی وابسته به 

شای در  روناد کاه با توجه به پیش بینی های ذکر شده در بخش های قبل، بنابراین . داخلی یا خارجی است

.رخ نخواهد دادقیمت 

موارد زیار  ، شاملانبوه سازچنین شرایطی، سیاستهای اصلی اتخاذ شده توسط این شرکت به عنوان یک در 

: است

پروژه به منظور تامین مالی( تامین مالی گروهی)استفاده از روشهای نوین جذب سرمایه و مشارکت خرد • 

.جدید شرکتهای 

وارتر استفاده از رونق نسبی بازار به منظور فروش محصوالت؛ به ویژه واحدهای تجاری که فروش آنها دش• 

.است

وز رعایت الزامات طراحی و ساخت به منظور ایجاد مزیت رقابتی در مقابل رقباا باه منظاور پرهیاز از بار     • 

واحدهامشکل در فروش 

کونی با که حتی در دوره رکود نیز فروش مناسبی داشته باشند؛ به ویژه واحدهای مسپروژه هایی تعریف • 

درآمدیمتراژ پایین و ویژه اقشار میان 

از طریق تهاتر واحدهای در حال احداث یا واحدهای با امکان فاروش پاایین   پروژه ها تامین مالی ساخت • 

پروژه هابه منظور کاهش ریسک ( تا حد امکان)

وضعیت بخش ساختمان
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ع در اتخاذ استراتژی مشارکت در ساخت به منظور پرهیز از قفل شدن منابع بارای خریاد زماین و تساری    • 

پروژه هاشروع و اجرای 

به منظور کاهش ریسک پروژه ها متنوع سازی سبد • 

ماام  به منظور کااهش بهاای ت  ( پروژه هابا رعایت سایر الزامات )حداکثری از فناوریهای نوین بهره گیری • 

شده

ساک  تعیین زمان مناسب پیش فروش به منظور مدیریت نقدینگی و در عاین حاال، پرهیاز از ایجااد ری    • 

پروژه سود دهی افزایش بهای ساخت و کاهش 

ذاری بخش سرمایه گبازار با عنایت به روند کاهشی افزایش تولید با توجه به خالء آپارتمانهای نوساز در •

بار اسااس گزارشاات باناک     )خصوص و تعداد ساختمانهای شروع و تکمیل شاده در ساالهای مختلاف   

داد ناشی از کمباود تعا  )، باعث شده است که در حال حاضر تعداد آپارتمان نوساز عرضه شده (مرکزی

( پروانه های ساختمانی در سالیان گذشته

وضعیت بخش ساختمان

14
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مرور کلی بر جایگاه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

زرگبجملهازغدیر،ساختمانیهلدینگرهبرعنوانبه(عامسهامی)ساختمانتوسعهالمللیبینشرکت

وصصتخازگیاااریبهرهباکهاستداراییوسرمایهلحاظبهساختمانصنعتبورسیهایشرکتترین

مشاوره،معماری،طراحی،بازاریابی،مختلفهایحوزهدرخود،تابعههایشرکتدرافزاییهمایجااااد

ورکتشسودآوریافزایشجهتدرپیشازبیشاستنمودهسعینظارتومهندسیوساختمانپیمانکاری

.برداردگامخودمحصوالتکیفیتارتقاء

مستغالتوامالکصنعتبورسیفعالهایشرکتارزیابیدرمهمعاملسهبعدصفحهجاادولدر

کههمانطور.استگرفتهقرارمقایسهمورد1399/6/31تاهاشرکتمنتشرههایگزارشآخاارینبراساااس

دردرریالمیلیارد6.000بربالغایسرمایهباساختمانتوسعهبین المللیشرکتاست،دادهنشانجدولدر

دومجایگاهدرریال،میلیارد14.601معادلداراییحجمباوشدهثبتسرمایهنظرازبورسیشرکتهایمیان

.داردقرارهاداراییجمعنظراز

1٥
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1399/06/31شرکت طی سال مالی منتهی به نوسانات قیمت نماد بورس 

6000سرمایه ثبت شده شرکت توسعه ساختمان

1٥6٥میانگین سرمایه شرکتهای بورسی گروه امالک و مستغالت

٢9,٥٢0ارزش بازار شرکت توسعه ساختمان

31,991میانگین ارزش بازار شرکتهای بورسی گروه امالک و مستغالت

(میلیارد ریال)
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شرکت های بورسی صنعت ساختمان

16

لیست شرکت های بورسی صنعت ساختمان
جمع دارایی تا  نماد بورسی

1399/06/31تاریخ 
ارزش بازار شرکت در 

1399/06/31
سرمایه ثبت

شده  (1398/06/31به تاریخ )
(میلیارد ریال)(میلیارد ریال)(میلیارد ریال)

٤٢,0٥٥٥8,3103٥.317ثامیدتوسعه و عمران امید

1٤.601٢9,٥٢06,000ثاختبین المللی توسعه ساختمان

9,٢٤9٤1,٤1٥٥,٥00ثمسکنسرمایه گذاری مسکن

7,317197,977٤,006ثشاهدسرمایه گذاری شاهد

٢,06133,37٥٢,630ثنوسانوسازی و ساختمان تهران

3,٤٥8٢,0361٤0ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس

٢,٥93٢٢,7381,3٢0ثباغشهرسازی و خانه سازی باغمیشه

٢,٥6٢36,7٢01,300ثعمراعمران و توسعه شاهد

٢,٥7٤1٢,0731,٢00ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران

6,68٢٤8,7881,090وساختسرمایه گذاری ساختمان ایران

3,8٥919,٢961,800ثفارسعمران و توسعه فارس

٢,0٥917,٢931,٢00ثغربسرمایه گذاری مسکن شمال غرب

٢,0٤36,88٥900ثشرقسرمایه گذاری شمال شرق

٢,969٤0,9761,600وتوستوسعه شهری توس گستر

٢,0001٥,93٥1,000پ.س.آآ س پ

3,0٢990,9٥81,110کرمانسرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

1٢187,٢06٥00ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند

1,٢176,٥٢٤٥00ثرودسرمایه گذاری مسکن زاینده رود

1,330٤,161٤00ثاژنسخت آژند

٤٥٥8,0٢3٢٤0ثابادآبادگران ایران

71٥٥,1٢٢٢٢٢ثامانسامان گستر اصفهان

٢6٢٢٤,796٢00وآذرسرمایه گذاری توسعه آذربایجان

11٤.308730.1٢768.17٥جمع شرکت های بورسی صنعت امالک و مستغالت
3,٤٢٥31,9911,٥6٥میانگین صنعت امالک و مستغالت
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شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار

ثاختنمادباومستغالتوامالکانبوه سازیگروهدرتهرانبهاداراوراقبورسدر1383/10/09تاریخدرشرکت

بهمربوطاطالعات.استگرفتهقرارمعاملهمورد1383/10/29تاریخدرباراولینبرایآنسهاموشدهدرج

:استزیرشرحبهگزارشاینتاریخدرشرکتسهاممعامالت

ارزش بازار

(میلیون ریال)

٢9,٥٢0,000

قیمت هر سهم

(ریال)

٤,9٢0

مبلغ سرمایه

(میلیون ریال)

6,000,000

تعداد روزهای معامالتی 

٢31

میانگین حجم معامالت

60,99٤,٥70

تعداد روزهای منفی

106

معامالتمیانگین تعداد

7,639

التیتعداد روزهای وضعیت ممنوع یا متوقف به کل روزهای معامنسبت

6%

17

817 1181
٢088

٤9٢0

1396/06/31 1397/06/31 1398/06/31 1399/06/31

در چهار سال اخیر( ریال)سهم روند تغییر قیمت هر 
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استراتژی های شرکت

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

(تغییر کاربری

توسعه کسب و کار با محوریت:

توسعه امالک و مستغالت-

صدور خدمات فنی و مهندسی-

همکاری با نهادهای حاکمیتی و حضور در پروژه های حمایتی-

فعالیت های پیمانکاری  -

ارتقا واحد تحقیق و توسعه به منظور توسعه محصوالت با تکنولوژی های نوین

ایجاد هم افزایی با شرکت های باال دستی و زیرگروه

تقویت برند و ارتقا واحد بازاریابی و فروش

18
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استراتژی های تعریف شده در سال مالی آتیبراساس اقـدامات پیـش رو 

مجموعهسازیچابکوشرکتاجراییوسازمانیساختارساماندهی

هاپروژهاجرایمحلوجغرافیاییشرایطبهبناهاشرکتبرخیادغامیاوحذفتابعه،هایشرکتساماندهی 

کیشرویایهایبرجساختفرآینداتمام

بلوکساختفرآینداتمامCدیدارمسکونیمجتمع

بلوکساختیامشارکتAوBدیدارمسکونیمجتمع

پروژهازخروجویکجاصورتبهشیرازسعدیتجاریپروژهمالکیتوسرقفلیواگذاری

نارنجستانپروژهدرشریکبامشارکتاتمام

سیناافقپروژهساختفرآینداتمام

اسپاروپروژهساختدرمشارکتیافروش

تهرانبرجواحدهایمالکیتاسنادماندهتحویل

بعثتوعرفانهایپروژهواحدهایاسنادوکارپایاناخذ

ساحلشمعپروژهساختدرمشارکتیافروشبررسی

سازهپارسشرکتبهمتعلق18منطقهزمینتکلیفتعیین

شرکتهایبدهیتسویهخصوصدرعملیاتیوجدیبرنامه ریزیوبانک هاباتعامل

ندارنداقتصادیتوجیهکنونیشرایطدرکهسرمایه گذاری هاییوپروژه هاازخروج

هاپروژهسایرتکمیلبرایمالیمنابعتأمینوساختدستدرواحدهایفروشپیشوفروش

نتأمیوغدیرهایهلدینگسااایرهایشرکتبامستمااروفعاااالهمکاریجهتشرکتدرظرفیتایجاد

استضروریوالزمآنهاتوسعهبرایکهیاابنیهوکارخانجاتتوسعهخصوصدرآناننیازهای

لیالملبینهلدینگهایشرکتکههاییپروژهدرایمنطقهفراوایمنطقهحضورسنجیامکانوبررسی

دارندساختوسرمایه گذاریظرفیتساختمانتوسعه

ساختکیفیتارتقاکارخانجاتاندازیراه

سازیصنعتیهایظرفیتازاستفادهبانمونهشهرکساختوطراحی

ران،تهشهرداریقشم،آزادمنطقهکیش،آزادمنطقهمانندشرکتتجاریشرکایباهمکاریافزایشوتعامل

غیرهومشهدشهرداری
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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 

مهوری نتایج انتخابات ریاست جاثر مثبت  آن بر رونق صنایع با توجه بهو کاهش تحریم ها علیه ایران
آمریکا

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

20
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تهدیدها

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

قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت نهاده های ساختمانیافزایش و نوسانات

وجود پاندمی کرونا و محدودیت های ایجاد شده برای همه صنایع تولیدی

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 در ارائه تسهیالت و کاهش توان طبانک ها کاهش ضریب فزایندگی و پیش بینی وضعیت نامساعد 
عرضه و تقاضا در حوزه ساخت

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  ٢٥سیاست 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

21
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بیانیه های مدیریت

افزایش توان مالی و سطح سودآوری و ارتقا پایدار حقوق صاحبان سهام•

ساماندهی پروژه ها و بهبود شرایط موجود•

ارتقا بهره وری سرمایه از طریق متنوع سازی روش های تامین مالی در صنعت ساختمان•

بهره برداری از تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان و روش های جدید مدیریتی  •

هدفصدور خدمات فنی و مهندسی به بازارهای •

وساختمانیهایپروژهانواع)ساختمانصنعتدرسال32ازبیشسابقهدارایساختمانتوسعهالمللیبینشرکت

فعالیتر،غدیگذاریسرمایهشرکتساختمانبخشتخصصیهلدینگعنوانبهشرکتاین.باشدمیکشور(زیربنایی

النکدهندهتوسعهعنوانبهکشورازخارجوداخلدرخودتابعهشرکتهایطریقازیاومستقیمصورتبهمتنوعیهای

.دهدمیامانجنوینهایتکنولوژیازبرداریبهرهوزمینتوسعهاولویتبازیربناییهایپروژهوساختمانصنعتدر

.استادهدقرارخودمشتریانبرایزیباودوامباکیفیت،باکارا،ایمن،هایساختمانتامینراخودوجودیفلسفهشرکت

ویساختمانهایپروژهانواع)ساختمانصنعتدرکالندهندهتوسعهعنوانبهساختمانتوسعهالمللیبینشرکت

نولوژیتکازاستفادهمحوریتباگروه,ازخارجودرونمستغالتوامالکازبرداریبهره»اولویتبا(زیربنایی

ایمن،هایساختمانتامینارزشزنجیرهمدیریتراخودهدف،«مهندسیوفنیخدماتصدورتوسعهونوینهای

ساله5یزمانافقدردارندنظردرودادهقرارمشتریانبرایمناسبقیمتباوزمانترینکوتاهدرزیبا،کیفیت،باکارا،

.گرددتبدیلبهاداراوراقبورسمستغالتوامالکسازی،انبوهگروهدربنگاهبرترینبه1404سالتاآتی
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شرکت  با توجه به ارزش های ساتا و شرکت سرمایه گذاری غدیر به عنوانشرکت بین المللی توسعه ساختمان

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

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

مسئولیت پذیری در قبال مشتریان و احترام به آنها در جهت حفظ روند ارتقاء و تداوم پیشتازی

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

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

کلیه امور

افزایش اعتماد و پایداری سهامداران از طریق ارزش آفرینی برای سهام شرکت

ایفای نقش در توسعه پایدار کشور

 اجتماعیپایبندی به قوانین، مقررات، استانداردها و اصول اخالق حرفه ای و ارزش های

مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست، کاهش آالینده های محیطی و بهینه سازی مصرف انرژی

 نو در فرآیند ارائه محصول با هدف تحقق ایده ساخت سبزفناوری های به کارگیری

ایفای نقش در امنیت کشور
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1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

گزارش مسئولیت های  اجتماعی

ساختکیفیتکنترلامکانعدممصالح،ومنابعدادنهدربهبرعالوهسنتیسازوساختکهاستهاسال

ویلتطازناشیمالیهایهزینهافزایشبالتبعواجرامدتبودنبرزمانساختمانی،هایکارگاهدرسازو

پسآشرکت.کندنمیبرآوردهرامسکنبهجامعهافزونروزنیازساخت،وزمیندرگذاریسرمایهمدت

یران،ااسالمیجمهوریدفاعوزارتراهبریتحتساختمانتوسعهالمللیبینهلدینگتابعههایشرکتاز

ولوژیتکنوسبکصاحبکشورهایدروسیعوجامعهایبررسیازپسغدیرگذاریسرمایهشرکتوساتا

تکنولوژیهبدستیابیبهموفقایرانیمتخصصینومهندسینتوانازاستفادهباوساختمانسازیصنعتی

بااستامید.استگردیدهسالدرمترمربع6.000.000ظرفیتبافوالدیهایساختمانساختمنحصربفرد

درجامعهآحاددغدغهکاهشوسازوساختدرتوجهقابلسرعتبرعالوهشدهایجادظرفیتاینتوسعه

بهرهاجراازپسوحینمحیطهایآلودگیکاهشومحیطیزیستهایارزشازبتوانمسکنخصوص

.برد

وابستههایشرکتاز(خاصسهامی)پارسعمرانآریاتوسعهوطرحشرکتتوسطکهمگاپارسپروژه

السدرانرژیجهانیبنیادجایزهکسببهموفقاجراست،حالدرساختمان،توسعهالمللیبینشرکت

پروژهچالشایندروبودهطبیعتنوبلجایزهبهمشهوراعتبارسنجیلحاظبهجایزهاین.استشده1394

میرقابتبهیکدیگربا(جوانانوهواخاک،آتش،آب،)شاملمختلفحوزهپنجدرخاورمیانهسرتاسرازها

،استرسیدهثبتبهبنیادایناطالعاتیبانکدرکهپروژه2000ازبیشحضوروجودباجایزهاین.پردازند

.گرفتتعلقمگاپارسپروژهبهتنهاخاورمیانهسطحدرداورانهیئتتوسط1394/10/29تاریخدر
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1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکتتاریخچه
سرمایه گذاریشرکتنامبه1364سالبهمنهشتمتاریخدرساختمانتوسعهبین المللیشرکت

الی1377سال هایازفوق العادهمجامعمصوباتپیدر.رسیدثبتبهتبریزدر(خاصسهامی)ساختمان

عامهامیسبهشرکتاینحقوقیشخصیتهمچنینومنتقلتهرانبهتبریزازشرکتقانونیمحل1383

توسعه المللیبینشرکت .یافتتغییر«(عامسهامی)ساختمانتوسعهبین المللیشرکت»بهشرکتنامو

.استشدهپذیرفتهتهرانبهاداراوراقبورسدر1385سالدرساختمان

شرکتفعالیتموضوع
کارخانجات،ساختمانی،مجتمع هایشهرک،ساختمان،احداثمنظوربهزمینوملکفروشوخرید

زاراباجارهوفروشوخریدوساختمانیمصالحتولیدکارخانجاتاجارهواحداثسرمایه گذاری،ومشارکت

شرکت هایتأسیسوکشورازخارجوداخلدرساختمانیمصالحوراهسازیوساختمانیماشین آالتو

انجاموسهامفروشوخریدوپذیره نویسیهمچنینوحقوقیوحقیقیاشخاصمشارکتباجدید

.شرکتفعالیتبامرتبطامورسایروخارجیوداخلیبهاداراوراقسایروسهامبهمربوطمعامالت

سهامدارانترکیبوسرمایه
هزار سهم، به ارزش اسامی هار   300شامل تعداد )میلیون ریال 300سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 

شاامل  )میلیاارد ریاال   3000به شرح نمودار زیر به مبلغ مرحله سهم یک هزار ریال بوده که طی چندین 

ت، طبق الزم به ذکر اس. افزایش یافته است( تعداد سه میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال

6000میلیاارد ، باه   3000سرمایه شارکت از مبلاغ   1396/05/02مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

ه تاریخ بر اساس آخرین مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ب. . میلیارد ریال افزایش یافته است

میلیارد ریاال  9،000میلیارد ریال به مبلغ 6،000گردید که سرمایه شرکت از مبلغ مصوب 1399/04/22

و 99شاهریور  26مهلت پذیره نویسی ساهام در تااریخ   . میلیارد سهم هزار ریالی افزایش یابد9منقسم به 

باه  1399/10/03همچنین مهلت استفاده از حق تقدم های استفاده نشده در حراج عمومی نیاز در تااریخ   

. پایان رسید و مراحل ثبت افزایش سرمایه در جریان انجام است
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1399/06/31بهمنتهیمالیدوره

سهامصاحبانعادیعمومیمجمعبهمدیرههیأتسالیانهفعالیتگزارش

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

نام سهامدارردیف
1399/06/31

درصدتعداد

%1,76٤,179,088٢9.٤0(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا 1

%781,٢0٥,3٥013.0٢(سهامی خاص)شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر ٢

%7٥7,30٢,1611٢.6٢(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری غدیر 3

%٢,697,313,٤01٤٤.96سایر٤

%6,000,000,000100.00جمع

شرکت های تابعه

درصد نام شرکتردیف
مالکیت

سرمایه ثبت شده 
تعداد سهام(میلیون ریال)

٤0/71.000,0001.000,000,000(سهامی عام)پ . س. شرکت آ1
100700,00070,000,000(سهامی خاص)شرکت تیسا کیش ٢
10091٤,٤009,1٤٤,000(سهامی خاص)پارس سازه شرکت طراحی و ساخت 3
98100,000100,000(سهامی خاص)شرکت افق سازه پایا آدخ ٤
1001001,000(سهامی خاص)شرکت پیمان غدیر ٥
9830,00030,000(سهامی خاص)شرکت سرپناه فارس 6
100٥0,000٥0,000,000(سهامی خاص)غدیر خوزستان ساختمانشرکت توسعه صنعت7
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6,000,000

3,000,000

1,٥00,000
1,000,000

60,00030,000

1396/11/07139٢/10/181388/09/٢٢1383/10/061380/11/18

میلیون ریال-تغییرات سرمایه شرکت 



1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

پ. س.شرکت آ
%40/7درصد مالکیت

1.000.000(میلیون ریال)سرمایه ثبت شده 
1.000.000.000تعداد سهام

تهرانمحل قانونی شرکت

گزیده اطالعات مالی
1399/06/311398/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

6٤8,98791,7٢٥درآمد عملیاتی
(٤,389)1٤9,٤٤٢عملیاتی( زیان)سود 
(٢1,٥77)138,٥98خالص( زیان)سود 
(9,67٥)1٢٢,٤77پایان سال انباشته سود 

13٢,3٤8٢٥,708در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 
1,99٤,0681,٤٥6,18٥جمع دارایی ها
83٤,٢7٥٥3٤,990جمع بدهی ها
1,1٥9,7939٢1,19٥مالکانهجمع حقوق 
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0.11

0.3٤ 0.33

0.٢1

0.3٥ 0.33

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

حاشیه سود ناخالص

0.٢0

0.06

0.٢٢
0.18

0.06

0.33

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

گردش دارایی

0.31
0.39 0.36 0.٤0 0.37

0.٤٢

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

نسبت بدهی

٢.90
٢.٢1 ٢.30

1.93 ٢.٢٢ ٢.00

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

نسبت جاری



1399/06/31بهمنتهیمالیدوره

سهامصاحبانعادیعمومیمجمعبهمدیرههیأتسالیانهفعالیتگزارش

شرکت تیسا کیش
%100درصد مالکیت

700.000(میلیون ریال)سرمایه ثبت شده 
70.000.000تعداد سهام

کیش-تهران محل قانونی شرکت

گزیده اطالعات مالی
1399/06/311398/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

698,83٤118,٢70درآمد عملیاتی
(1٢٤,٤1٤)7,٢73عملیاتی( زیان)سود 
(10٤.73٤)33,670خالص( زیان)سود 

(3٤٢,٤٤6)(308,776)پایان سال زیان انباشته 
٢٤,17٥18,1٢8در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 
٤,٥13,83٢3,٥83,٤٤1جمع دارایی ها
٤,110,6983,٢13,977جمع بدهی ها

٤03,13٤369,٤6٤جمع حقوق مالکانه
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0.71 0.7٢ 0.69 0.77
0.90 0.91

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

نسبت بدهی

1.38 1.38
1.٤٥

1.٢9

1.٥٥
1.٤٤

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

نسبت جاری

0.٢1

0.٥6
0.39

-0.٢6
-0.37

0.0٥

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

حاشیه سود ناخالص

0.03 0.03

0.16

0.0٥
0.03

0.1٥

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

گردش دارایی



1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

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
1399 /06/311398/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

٢9,77٥3,٢٥٢درآمد عملیاتی
(٤3,1٢0)1,036عملیاتی(زیان)سود
(18,3٥6)(٥,0٥6)خالصزیان

(٢06,730)(٢11,786)پایان سال زیان انباشته 
38,٥763٤٤در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 
1,139,7101,0٥7,٤90جمع دارایی ها
٤٢6,918339,6٤٢جمع بدهی ها

71٢,79٢717,8٤8جمع حقوق مالکانه
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1.٥0 1.3٥ 1.11 1.08

3.13
٢.69

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

نسبت جاری

0.٥8 0.6٥

0.88 0.9٢

0.3٢ 0.37

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

نسبت بدهی

0.٤6 0.00 0.00 0.0٢

-10.60

3.19

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

حاشیه سود ناخالص

0.0٢

0.00 0.00

0.01

0.00

0.03

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

گردش دارایی



1399/06/31بهمنتهیمالیدوره

سهامصاحبانعادیعمومیمجمعبهمدیرههیأتسالیانهفعالیتگزارش

افق سازه پایاشرکت 
%98درصد مالکیت

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

مشهدمحل قانونی شرکت

گزیده اطالعات مالی
1399/06/311398/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

1،6682،750درآمد عملیاتی
(3،189)(16،934)زیان عملیاتی

(3،097)(18،790)زیان خالص
(7،848)(26،638)پایان سال زیان انباشته 

(349)(43)وجه نقدکاهش در خالص 
304،000243،707جمع دارایی ها
230،099151،016جمع بدهی ها

73،90192،691جمع حقوق مالکانه
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0.٤9 0.٥1 0.٤6
0.61 0.6٢

0.76

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

نسبت بدهی

٢.00 1.9٤
٢.19

1.6٥ 1.6٢
1.3٢

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

نسبت جاری

0.09 0.00 0.٤8 0.0٢ 0.3٥

-7.39

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

حاشیه سود ناخالص

0.0٥

0.00

0.18

0.0٥
0.01 0.01

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

گردش دارایی



1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت پیمان غدیر
%100درصد مالکیت

100(میلیون ریال)سرمایه ثبت شده 
1.000تعداد سهام

تهرانمحل قانونی شرکت

گزیده اطالعات مالی
1399/06/311398/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

54،15549،915درآمد عملیاتی
282291سود عملیاتی

3،2823،782سود خالص
6،3423،060انباشته پایان سال ( زیان)سود 

(802)5،388در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 
109،65988،663جمع دارایی ها
103،17485،460جمع بدهی ها

6،4853،203جمع حقوق مالکانه
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1.00 0.99 1.00 1.01

0.96
0.9٤

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

نسبت بدهی

1.01 0.90 0.81 0.83
0.99

1.1٢

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

نسبت جاری

0.3٥ 0.33

0.1٢
0.07 0.0٤ 0.0٤

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

حاشیه سود ناخالص

0.٥٤
0.63

0.38 0.36

0.٥6
0.٤9

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

گردش دارایی



1399/06/31بهمنتهیمالیدوره

سهامصاحبانعادیعمومیمجمعبهمدیرههیأتسالیانهفعالیتگزارش

شرکت سرپناه فارس
%98درصد مالکیت

30.000(میلیون ریال)سرمایه ثبت شده 
30.000تعداد سهام

شیرازمحل قانونی شرکت

گزیده اطالعات مالی
1399/06/311398/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

1,6190درآمد عملیاتی
(3,٢70)(٢,٢٥8)زیان عملیاتی

(6,111)(3,330)زیان خالص
(17,38٢)(٢0,71٢)پایان سال زیان انباشته 

(٥6٤)1,1٥9در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 
٢3,6٤3٢٢,٥٤6جمع دارایی ها
11,3٥٥6,9٢8جمع بدهی ها

1٢,٢881٥,618جمع حقوق مالکانه
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0.33
0.٢7

0.11

0.330.31

0.٤8

139٤139٥1396139713981399

نسبت بدهی

3.173.67

1٢.٤٥

3.٤0٤.٤1
٢.٤6

139٤139٥1396139713981399

نسبت جاری

0.16

0.٤٢0.٤٤

0.000.000.00

139٤139٥1396139713981399

حاشیه سود ناخالص

0.٢٥

0.87

0.٢3

0.000.000.07

139٤139٥1396139713981399

گردش دارایی



1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان
%100درصد مالکیت

50.000(میلیون ریال)سرمایه ثبت شده 
50.000.000تعداد سهام

اهوازفعالیت شرکتمحل 

گزیده اطالعات مالی
1399/06/311398/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

9,90٥٢7,181درآمد عملیاتی
(٤,٢7٤)(18,6٤٥)زیان عملیاتی

(٥,8٥٢)(٢3,818)زیان خالص
(13,٥96)(37,٤1٤)پایان سال زیان انباشته 

(٤9٥)٢07در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 
٤٥,96688,٤81جمع دارایی ها
31,397٥0,09٥جمع بدهی ها

1٤,٥6938,387جمع حقوق مالکانه

34

0.70 0.7٢

0.30 0.3٤

0.٥7
0.68

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

نسبت بدهی

1.39 1.36

3.3٥
٢.9٥

1.6٢
1.٢3

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

نسبت جاری

0.18 0.16 0.03 0.00 0.0٤

-1.01

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

حاشیه سود ناخالص

0.07 0.09

0.6٢

0.1٥
0.31

0.٢٢

139٤ 139٥ 1396 1397 1398 1399

گردش دارایی
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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 تجاری، اداری مگاپارستهران 10.000تعداد سهام 

سود خالص هر سهم 
(ریال)

47,225,070

پدیدآوران اطلس 
پارس

 %22

10.000(میلیون ریال)سرمایه 

-
انجام کلیه خدمات بازاریابی و 

فروش واحدهای ساختمانی گروه و 
سایر شرکت ها

5.000تعداد سهام 

سود خالص هر سهم 
(ریال)

359.046

35% عمران قشم

13.000(میلیون ریال)سرمایه 

قشم
پیمانکاری مسجد فرودگاه، بازار 

چهارباغ
13.000تعداد سهام 

خالص هر سهم سود 
(1398/12/29( )ریال)

490.756

شرکت شهرسازی و 
خانه سازی باغمیشه

%29.62

1،320،000(میلیون ریال)سرمایه 

تبریز

، 2هکتاری رشدیه 47/7پروژه 
دیه شهرک توریستی و تفریحی رش

، پروژه شهریار، برج های(هکتار30)
وژه دوقلوی یادمان، پروژه سپیدار، پر
ن، تجاری، توریستی اقامتی سرعی

پروژه تجاری اطالس

1،320،000،000تعداد سهام 

سود خالص هر سهم 
(ریال)

253

اطالعات مربوط به شرکت های وابسته
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1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

1399/06/31سال مالی منتهی به -مقایسه پیش بینی و عملکرد شرکت اصلی 

شرح

ل  اولین پیش بینی سا
مالی منتهی به 

1399/06/31
میلیون ریال

آخرین پیش بینی سال
مالی منتهی به 

1399/06/31
میلیون ریال

ر عملکرد واقعی شرکت د
سال مالی منتهی به  

1399/06/31
میلیون ریال

٤,3٥٥,000٤77,٢001,٢63,36٥درآمدهای عملیاتی

(٤19,0٢8)(٢٤٥,٥00)(٢,٤06,717)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

1,9٤8,٢83٢31,7008٤٤,337ناخالص( زیان)سود 

(13٢,788)(166,197)(٤٥7,6٢8)هزینه های اداری و عمومی

3,106٢3,٥003٤,8٤1سایر درآمدها

(1٢,8٢٢)(3,900)(1,٤00)سایر هزینه ها

1,٤9٢,3618٥,103733,٥68عملیاتی( زیان)سود 

(638,1٢7)(690,7٥9)(٢8٤,9٤1)هزینه های مالی

1,00٤,0161,0٥٢,7070درآمد حاصل از سرمایه گذاری

(٤,٥٢٥)160,8٥01,69٥غیر عملیاتی( هزینه ها)خالص درآمدها 

٢,37٢,٢86٤٤8,7٤690,916قبل از کسر مالیاتسود خالص 

000مالیات بر درآمد

٢,37٢,٢86٤٤8,7٤690,916پس از کسر مالیاتسود خالص 

39٥7٥1٥(ریال(سهمهر سود خالص 
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اطالعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی

جمعمدیپلم و زیردیپلکاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکترا

٢9٢0316٥0

جمعکارمندانکارشناسانمدیران و رؤسامدیرعامل و معاونین

٤1٢1٤٢0٥0

معاونت مالی و  مدیریت  
اداری

معاونت مهندسی و  
قراردادها

معاونت برنامه ریزی و 
جمعحقوقیسرمایه گذاری

32669650

فعالیت های انجام شده در حوزه توسعه نیروی انسانی
ان در به منظور ارتقاء سطح دانش و در نتیجه بهبود عملکرد شغلی کارکناان در ساال ماالی ماورد گازارش، کارکنا      

:دوره های مالی مشروحه زیر شرکت نموده  اند

(کارکنان بخش اقتصادی و برنامه ریزی)دوره مدیریت شرکت های هلدینگ •

(کارکنان بخش مالی)دوره کاربردی 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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1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

گزیده اطالعات مالی شرکت اصلی

38

1399/06/31شرح
میلیون ریال

1398/06/31
میلیون ریال

اطالعات  
عملکرد  

مالی

1,٢63,36٥٤٤9,8٢٢درآمد عملیاتی

(109,6٢1)733,٥68سود عملیاتی

(٢3,686)(٤,٥٢٥)های غیر عملیاتی(هزینه)درآمد 

(680,099)90,916پس از کسر مالیات-خالص ( زیان)سود 

9٢,39781,099از عملیاتنقد حاصل

اطالعات  
وضعیت مالی

1٤,601,16٤1٤,9٢1,6٢6جمع دارایی ها

7,397,3٥310,16٢,30٢جمع بدهی ها

6,000,0006,000,000سرمایه ثبت شده

7,٢03,811٤,7٥9,3٢٤مالکانهجمع حقوق 

نرخ بازده  
(درصد)

%%0.6٢نرخ بازده دارایی ها (٤.٥6)

(%1٤.٢9)%1.٢6مالکانهنرخ بازده حقوق 

اطالعات  
مربوط به هر

سهم

6.000.000.0006.000.000.000تعداد سهام در تاریخ صورت های مالی

39٥71(ریال)اولین پیش بینی سود هر سهم 

(113)1٥(ریال)پایه هر سهم ( زیان)سود
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گزیده اطالعات مالی تلفیقی

39

1399/06/31شرح
میلیون ریال

1398/06/31
میلیون ریال

اطالعات  
عملکرد مالی

٢,٤٤٥,1٢77٥6,781درآمد عملیاتی

(٢6٤,73٤)60٤,96٤عملیاتی( زیان)سود

39,0٥٤3٥,887های غیر عملیاتی(هزینه)درآمد 

امخالص قابل انتساب به صاحبان سه( زیان)سود 
(731.119)(96,360)پس از کسر مالیات-شرکت اصلی

٢78.9٢0(87,693)از عملیاتنقد حاصل

اطالعات  
وضعیت مالی

17,1٤8,٤٢٥16,66٤,333جمع دارایی ها

10,٢39,٥٥11٢,0٤1,٤11جمع بدهی ها

6,000,0006,000,000سرمایه ثبت شده

6,908,87٤٤,6٢٢,9٢٢جمع حقوق مالکانه

نرخ بازده  
(درصد)

(%٤.38)(%0.٥6)نرخ بازده دارایی ها

(%1٥.81)(%1.39)حقوق مالکانهنرخ بازده 

اطالعات مربوط
به هر سهم

6,000,000,0006,000,000,000تعداد سهام در تاریخ صورت های مالی

٤6٥86(ریال)اولین پیش بینی سود هر سهم 

(1٢٢)(16)(ریال)سود پایه هر سهم 

1400اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 

ریال٥7٤و67٥ترتیببههریکاصلیوتلفیقی1400/06/31مالیسالسهمهردرآمدپیش بینیاولینطبق

.گردیدبرآورد



1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

1398-99اهم  فعالیت های شرکت طی سال مالی 

ادی در راستای رسیدن به اهداف ماد نظار و شارایط اقتصا    ( سهامی عام)بین المللی توسعه  ساختمان شرکت 

کشور و همچنین در جهت حل و فصل مسائل پیش روی خود در شرکت اصلی و شرکت هاای زیرمجموعاه،  

:به انجام رسانده که به شرح زیر می باشد1398-99اقداماتی را در سال مالی 

 امالک تهاتر پروژه ها از طریق پیشبرد

 مذاکره با شرکای تجاری جهت تسریع در روند تأمین مالی و فعالیت و پیشرفت پروژه ها

راه اندازی پروژه مجتمع سعدی شیراز

 تأمین منابع مالی مورد نیاز و پیگیری اخذ پایانکار پروژه های عرفان و بعثت وN1سعادت آباد

ن غدیربرقراری نظارت عالیه جهت ارتقاء کیفی و کمی پروژه ها با تقویت این بخش در شرکت پیما

 بازاریابی و فروش واحدهای ساخته شده و تعدادی از امالک و دارایی های شرکت و جذب نقدینگی

    ،سااختمان  دیادار و  مساکونی  مجتماع  تمرکز بر اجرای پروژه های برج های مساکونی رویاای کایش

پزشکان افق سینا

مطالعه اقتصادی پروژه های پیشنهادی به شرکت جهت سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت

 ج و در خصوص ساماندهی و رفع معارض از پارکینگ هاای ماازاد بار   برج تهران توافق با کانون مالکین

فروش آن

فارساز طریق شرکت سرپناهسعدی شیراز تفریحی -راهبری، راه اندازی، و بهره برداری مجتمع تجاری

 واحد از اسناد برج تهران245صدور اسناد مالکیت

 میلیارد ریال1.052پراخت بخش عمده تسهیالت بانک صادرات به مبلغ

 ریالمیلیارد 510به مبلغ انصار بانک بخشی از تسهیالت پراخت

تسویه تسهیالت موسسه اعتباری کوثر

 میلیارد ریال3.550کاهش بدهی به بانک ها صرفا از محل اصالح مبانی و محاسبات بانکی به میزان

فروش واحدهای تجاری برج تهران
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1398-99اهم  فعالیت های شرکت طی سال مالی 

 برنامه ریزی جهت استقرار سیستم های مدیریت پروژه از جمله سیستمBIM وPMO   جهت بهبود مستند

انتخاب سازی و مدیریت پروژه ها بر اساس نیازهای شناسایی شده و فرآیند های تدوین شده در حوزه فنی با

مشاور ذیصالح

تصویب سند برنامه ریزی استراتژیک در ساتا

ارتقاء زیرساخت های فرآیندی به منظور پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت

حقوقیهایپروندهازتعدادیفصلوحلومطالباتوصولپیگیری
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1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

1398/06/31اقدامت انجام شده در راستای تکالیف مقرر در مجمع سال مالی منتهی به 

42

گزارش حسابرس و بازرس قانونی٤در خصوص بند ( 1

.  رکت گردیدشکایت از شرکت بام و بنیان شرق از دو سال گذشته شروع شده است و منجر به صدور حکم به نفع این ش
ر این د( هزار یورویی که در سالهای گذشته با اخذ چک تبدیل تعهد به بدهی ریالی گردیده است900از بابت بدهی )

اصل بدهی بهمراه تاخیر و تادیه تا تاریخ  )میلیارد ریال 43راستا شرکت بام و بنیان شرق محکوم به پرداخت مبلغ 
مدهادی  با عنایت به استنکاف ایشان از پرداخت مبلغ مذکور نسبت به اخذ حکم جلب آقایان مح. شده است( 97بهمن 

توسط  اقدام گردید و همزمان با پیگیری وصول طلب، ایشان( مدیران شرکت بام و بنیان شرق)بهرمن و وهاب بهرمن 
که قبال)میلیون یورو پرداختی به آقای سعید بهرمن 3.5الزم به ذکر است وصول مبلغ . مقام قضایی جلب گردیده اند

را که به در تعهد شرکت بام و بنیان شرق بوده است لکن پس از آن آقای سعید بهرمن شخصا مسوولیت استرداد آن
نیز در  ( تصورت قرض الحسنه بوده است، پذیرفته است، اما در دفاتر این شرکت، شرکت بام و بنیان شرق بدهکار اس

میلیون  4.3مرجع قضایی در حال رسیدگی است و گزارش کارشناس منتخب بازپرس به نفع شرکت بوده و حداقل 
ر اساس از بابت بازیافت بهای پروژه مشارکتی ب. میلیون یورو برای ایشان بدهی متصور شده است6.2یورو و حداکثر 

میلیارد ریال بهای تمام شده سرمایه 35.9میلیارد ریال تاکنون هزینه شده است و مبلغ 31.5دفاتر این شرکت مبلغ 
نوط هرگونه اظهار نظر در خصوص وصول مطالبات و بازیافت هزینه های انجام شده م. گذاری در دفاتر ثبت شده است

انی  و نتیجه آن متعاقبا و از طریق سامانه کدال اطالع رس. به صدور حکم مرجع قضایی در ایران و بالروس خواهد بود
.خواهد شد

گزارش حسابرس و بازرس قانونی٥-1در خصوص بند ( ٢

این امر توسط حسابرس وقت. رویه سالهای گذشته شرکت تسهیم هزینه های مالی بر روی پروژه ها  بوده است
ق صورت  بر اساس تواف. پذیرفته شده و تذکری از این بابت در گزارش حسابرسی سالهای مذکور دریافت نشده است

از تسهیم هزینه های مالی به پروژه های شرکت  99/6/31گرفته با حسابرس و بازرس قانونی در سال مالی منتهی به 
.خودداری شده و بر اساس استاندارد اقدام شده است( با عنایت به عدم پیشرفت فیزیکی مناسب)

گزارش حسابرس و بازرس قانونی٥-٢در خصوص بند ( 3

الی  تمدید مجوز ساخت پروژه های واقع در جزیره کیش از سوی شرکت سرمایه گذاری توسعه کیش صادر و در سال م
. درصدی داشته اند و دو مجتمع واقع در تیسا شهر نیز تکمیل و تحویل خریداران گردید30پروژه ها پیشرفت 

نظیم  توافقنامه ادامه عملیات و مجوز پیش فروش واحدهای برج های کیش رویای زندگی با سازمان منطقه آزاد کیش ت
ت پروژه بر و مبادله شده است و در حال حاضر پنج برج رویای کیش توسط پیمانکاران در دست اجرا می باشد و پیشرف

ادسازی  بدهی به بانک سرمایه در شش ماهه اول سال مالی تسویه حساب و نسبت به آز. اساس برنامه زمانبندی است
.  وثائق اقدام گردید
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1398/06/31اقدامات انجام شده در راستای تکالیف مقرر در مجمع سال مالی منتهی به 

گزارش حسابرس و بازرس قانونی6در خصوص بند ( ٤

مربوطههایپروندهنمودنحقوقیبهاقدامهابانکشده،اخذسنواتیتسهیالتبدهیتسویهعدمعلتبهمتاسفانه
رکتشبهخودفشارابزاررااینونمایندمیخودداری(حسابتاییدیه)بدهیماندهاعالمازحالتایندرواندنموده
روبروایدهعدیمشکالتباهابانکبخشدرلکنباشدمیهاتاییدیهکلیهاخذبرشرکتاهتمام.نمایندمیتلقی
هبمنتهیمالیسالدرمجموعا).شودفصلوحلهابانکبهبدهیماندهتسویهبامشکالتاستامیدکهاست

(استشدهپرداختهابانکبهریالمیلیارد1560مبلغ99/6/31

قانونیبازرسوحسابرسگزارش8بندخصوصدر(٥

یحکومتتغزیراتسازمانسویازصادرهرایعلیهبراداریعدالتدیواندرشکایتطرحبهاقدام96سالازشرکت
اریگذسرمایهشرکت)سهامصاحبانکمکوهدایتباموضوعشرکتحقوقیمدیریتاعالماساسبر.استنموده
ارزهاینکبهعنایتباواستپیگیریدستدرهمچناندیواندر(مسلحنیروهایاجتماعیتامینسازمانوغدیر

مستردنیزملتبانکبهشتیشهیدشعبهدرشرکتارزیحساببهو(آزادارز)استنداشتهدولتیمنشاءشدهتامین
دالتعدیواناستامیدونداردقانونیوجاهتحکومتیتعزیراتسازمانورودوسرمایهبانکشکایتلذااست،شده

آنیجهنتاستبدیهی.نماینداقدامصادرهرایتعدیلیاابطالبهنسبتحکومتیتعزیراتعالیشوراییااداری
.شدخواهدرسانیاطالعکدالسامانهطریقازومتعاقبا

قانونیبازرسوحسابرسگزارش9بندخصوصدر(6

شکایتقضایی،مرجعدرشرکتوقتمدیرعاملوایشانازآنپرداختعدمورضاییسعیدآقایبدهیبابتاز
دستدردولتکارکناندادسرایبازپرسیهفتمشعبهدرپروندهکهاستیکسالازبیشواستشدهانجامکیفری

اقداماموالتبازگشبهنسبتشرکت،باایشانمعامالتدرفسادحکمصدورباشودمیبینیپیشواسترسیدگی
پروندهبازپرسهماهنگیباواندنمودهمعرفیخودبدهیجبرانجهترااموالیایشاناستذکربهالزم.شود

وثیقهقرارایشانبرایوزدندبازسرامراینازرضاییآقایلکنگرددتوافقبهمنجربودمقرروانجامکارشناسی
آذرماهتاکیفرخواستاستامیدوصادرریالیمیلیارد420وثیقهقرارکامرانیآقایبرایوریالیمیلیارد1320
.شودابالغسالپایانتانهاییحکموصادر1399

قانونیبازرسوحسابرسگزارش10بندخصوصدر(7

هایروژهپبابتازبانکیبدهیوحقوقیمشکالتبرخیوجودوشرکتدرمناسبمالیمنابعوجودعدمبهعنایتبا
واساییشنبهنسبتمسائلرفعازپساستامیدواستشدهاشارهمواردرفعبرتمرکزساحل،شمعونارنجستان

تاسامیدوداردوجودساحلشمعپروژهدرمشارکتیاخریدبرایتقاضا.شوداقدامخریداریاگذارسرمایهانتخاب
.شوندتکلیفتعیینمواردجدیدمالیسالدر
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قانونیبازرسوحسابرسگزارش11بندخصوصدر(8

هیبدماندهپرداختبا.استشدهاقدامخریدارانبهآنانتقالبهنسبتورهنفکتهرانبرجواحدهایاسناد50%
خواهدرهنفکنیزهاآپارتماناسنادمابقیتهران،برجواحدهایخریدارانازمطالباتوصولمحلازصادراتبانک
.شوداقدامگرفتهصورتمحدودیترفعوبدهیتسویهبهنسبتشودمیتالشنیزمواردسایردر.شد

قانونیبازرسوحسابرسگزارش1٢بندخصوصدر(9

.استیریپیگحالدرموضوعاینمستمرصورتبهواستسنواتیمالیاتیمسائلحلوپیگیریبهشرکتاهتمام
.یافتخاتمهوفصلوحلبدهیپرداختبا1391و1386،1387سالهایمالیاتیپرونده

قانونیبازرسوحسابرسگزارش13بندخصوصدر(10

یسازانبوههایپروژهدراستذکربهالزم.استانجامدستدرشدهاشارهامالکاسنادصدورجهتالزمپیگیری
اینسطتوامالکبودنتصرفدرورسمینامهمبایعهوجودلیکناست،مدتبلندفرآینددارایقطعیسندتحویل
شمعروژهپزمیناستذکربهالزم.استاسنادتحویلبراینیازموردزمانکردنسپریبرایخوبیپشتوانهشرکت
طتوستبریزشهردرواقعامالک.استحقوقیلحاظازموضوعرفعبهمتعهدفروشندهواستمعارضدارایساحل
خواهدقداماهاآپارتماناسنادتحویلبهنسبتقانونیفرآیندطیازپسوشودمیاحداث(وابسته)باغمیشهشرکت

.نمود

قانونیبازرسوحسابرسگزارش1٤بندخصوصدر(11

.استانجامحالدرغدیرگذاریسرمایهشرکتحقوقیوشرکتقراردادهایوحقوقیمدیریتسویازپیگیری

قانونیبازرسوحسابرسگزارش1٥بندخصوصدر(1٢

سالپایانتاشودمیبینیپیشواستانجامحالدرپ.اس.آشرکتطریقازپاسارگادپروژهشریکبامذاکرات
پروژه.(باشدمیاحکاماجرایمرحلهدرواستشدهاخذقضاییمرجعازقطعیرای).شودمنتجنتیجهبهمالی

و(بتموهسعیدآقای)پروژهشریکبامذاکره.شدفروختهمتقاضیبهپروژهشریکموافقتوهماهنگیبامروارید
مراتبیزنشیرازارمپروژهخصوصدر.استرسیدهمثبتینتایجبهواستانجامدستدرنارنجستانپروژهخریداران

.استپیگیریدستدرقضاییمرجعطریقاز
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1398/06/31اقدامات انجام شده در راستای تکالیف مقرر در مجمع سال مالی منتهی به 

گزارش حسابرس و بازرس قانونی16در خصوص بند ( 13

.با رعایت صرفه و صالح و به تشخیص هیات مدیره شرکت ها اقدام می شود

گزارش حسابرس و بازرس قانونی٢0و 19در خصوص بندهای ( 1٤

.از محل افزایش سرمایه در حال ثبت بدهی سود سهام سنواتی تسویه حساب شد
.اساسنامه رعایت گردیده است27عضو پنجم هیات مدیره معرفی و مفاد ماده 

گزارش حسابرس و بازرس قانونی٢1در خصوص بندهای ( 1٥

.با هماهنگی بانکها موضوع در دست پیگیری است

گزارش حسابرس و بازرس قانونی٢3در خصوص بندهای ( 16

-

گزارش حسابرس و بازرس قانونی٢٥در خصوص بندهای ( 17

عه و همکاری شرکتهای تابلیکن حداکثر تالش در خصوص رعایت زمان افشای اطالعات و محتوای آن انجام می شود 
وابسته در این خصوص مناسب نیست

گزارش حسابرس و بازرس قانونی٢6در خصوص بندهای ( 18

.با هماهنگی معاونت امور شرکت های شرکت سرمایه گذاری غدیر اقدام می شود

گزارش حسابرس و بازرس قانونی٢8در خصوص بندهای ( 19

.مراتب در دست اقدام است
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اعضای هیأت 
مدیره

نام و نام خانوادگی 
نماینده شخصیت)

(حقوقی
سوابق کاریتحصیالتسمت

ت تاریخ عضوی
در هیأت 

مدیره

میزان 
مالکیت در 
سهام شرکت

تاریخ اتمام 
عضویت در 
هیأت مدیره

شرکت 
سرمایه گذاری 

غدیر

محمد متولیان
رئیس هیأت 

مدیره
(غیرموظف)

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

97/05/29

12.62%

98/04/09

اکبر غفرالهی
رئیس هیأت 

مدیره
(غیر موظف)

رئیس هیأت مدیره بانک حکمت-دکترا
تاکنون98/04/09مدیر عامل ساتا-

شرکت 
سرمایه گذاری 
اعتضاد غدیر

ردعلی اکبر شعبانی ف
مدیرعامل و  
عضو هیأت 

(موظف)مدیره

دکتری مدیریت 
عالی

استاندار استان ایالم-
استاندار استان مرکزی-
مدیریت جهاد سازندگی-
عضو هیأت مدیره و سرپرست منطقه آزاد قشم-

97/11/02

سهم2000

1399/08/24

میرحمید نسل پاک
عضو هیأت 

مدیره
(غیر موظف)

کارشناسی ارشد  
مدیریت

لجستیکی وزیر دفاعمعاون-
مشاور وزیر دفاع و رئیس شورای عالی شرکت صنایع -

الکترونیک ایران
عضو هیات مدیره سازمان اتکا-
عضو سازمان نظام مهندسی  ساختمان استان تهران-

تاکنون1399/08/24

شرکت صنعتی و
بازرگانی غدیر

مهرداد لطیفی
عضو موظف 
هیأت مدیره

کارشناسی ارشد  
مهندسی صنایع و

و  مدیریت سیستم
بهره وری

کنمعاونت مالی و اداری شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مس-
کارشناس ارشد امور سرمایه گذاری ملی ایران-
مهندسی صنعتی شرکت  مدیر مدیر کارخانجات جهان و -

لونافام

98/02/28

13.02%

1398/11/05

مجتبی حائری
عضو هیأت 

مدیره
(غیر موظف)

کارشناسی ارشد  
مدیریت ساخت

معاون مهندسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-
مشاور فرماندهی پدافند غیرعامل کشور-
مشاور وزیر دفاع-
رئیس کمیته آمایش سرزمین نیروهای مسلح-
معاون صنعتی وزارت دفاع-

تاکنون1398/11/05

شرکت 
سرمایه گذاری 

زرین پرشیا

یجعفر کشتکارملک
عضو هیأت 

مدیره
(موظف)

کارشناسی ارشد  
مهندسی  
شهرسازی

مدیرعامل شرکت خانه سازی آریا-
مدیرعامل شرکت رویال ساختمان آریا-
مدیرعامل شرکت توسعه عمران رویال و رنوسانس-

96/11/04

29.40%

1398/07/18

ریاضیشکراله
عضو هیأت 

مدیره
(غیر موظف)

مدیریتدکتری
مشاور عالی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران-
نمشاور عالی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهرا-
مشاور عالی شرکت سرمایه گذاری غدیر-

تاکنون1398/07/18

شرکت دریابان 
جنوب

جواد مالکی
عضو موظف 
هیأت مدیره

کارشناسی ارشد  
مدیریت اجرایی

معاون مالی و اداری، سازمان فاوای شهرداری تهران-
معاون مالی و اداری سازمان حمل و نقل و ترافیک-
شهرداری تهران2معاون مالی و اداری منطقه -

97/05/29

سهم10150

1399/09/19

ابوالحسن نجاتی
عضو موظف 
هیأت مدیره

کارشناسی ارشد  
مدیریت مالی

مدیر مالی و اداری شرکت تیسا کیش
مدیر مالی و اداری شرکت پیمان غدیر

مدیر مالی و اداری شرکت پوتکین
مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی 

تجارت

تاکنون1399/09/19
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وضعیت پروژه ها و امالک

تجاری  :کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(الریمیلیون2.953.781:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع9.692:متراژ عرصه

00اداریمترمربع53.992:کلبنایزیر

26712.440تجاریدرصد100: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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وضعیت پروژه ها و امالک

تجاری  :کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(الریمیلیون876.668:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع6.400:متراژ عرصه

00اداریمترمربع16.672:کلبنایزیر

1227.264تجاریدرصد70:پیشرفت فیزیکی

22.885سایردرصد70: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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وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی, تجاری, اداری:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

مترمربعالریمیلیونراکد:برآورد فعلی

 35734,000مسکونیمترمربع20،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, تجاری, اداری:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

مترمربعالریمیلیون1.749.731:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع0:متراژ عرصه

507279اداریمترمربع25.731:کلبنایزیر

161793تجاریدرصد2:پیشرفت فیزیکی

 00سایرپیمانکاری:پروژهازشرکتسهم

پ. س. شرکت آ

پروژه ساختمان مرکزی غدیر

تهران ابتدای بلوار میردادماد  : 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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گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی, تجاری, اداری:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

مترمربعالریمیلیون51.000:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع974:متراژ عرصه

83897اداریمترمربع11.290:کلبنایزیر

00تجاریدرصد13.3:پیشرفت فیزیکی

 00سایرپیمانکاری:پروژهازشرکتسهم

پ. س. شرکت آ

پروژه ساختمان مرکزی بیمه کوثر

شیرازیبین پل سیدخندان و بزرگراه صیاد -بزرگراه شهید قاسم سلیمانی :  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(ریالمیلیون2.528.931:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع19.388:متراژ عرصه

00اداریمترمربع65.659:کلبنایزیر

29026.938تجاریدرصد21.4:پیشرفت فیزیکی

124.729سایردرصد100: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

53



1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون681.522:برآورد فعلی

747.427مسکونیمترمربع6.995:متراژ عرصه

00اداریمترمربع9.789:کلبنایزیر

00تجاریدرصد81.65:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(Cبلوک )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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1399/06/31بهمنتهیمالیدوره

سهامصاحبانعادیعمومیمجمعبهمدیرههیأتسالیانهفعالیتگزارش

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(ریالمیلیون393.780:برآورد فعلی

565.688مسکونیمترمربع5.304:متراژ عرصه

00اداریمترمربع7.682:کلبنایزیر

00تجاریدرصد98:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(Dبلوک )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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1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(الریمیلیون268.910:برآورد فعلی

484.698مسکونیمترمربع4.585:متراژ عرصه

00اداریمترمربع6.529:کلبنایزیر

00تجاریدرصد99:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(Eبلوک )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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1399/06/31بهمنتهیمالیدوره

سهامصاحبانعادیعمومیمجمعبهمدیرههیأتسالیانهفعالیتگزارش

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(الریمیلیون315.434:برآورد فعلی

625.010مسکونیمترمربع5.152:متراژ عرصه

00اداریمترمربع7.215:کلبنایزیر

00تجاریدرصد7/52:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد100:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(Bبلوک )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

57



1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(الریمیلیون881.738:برآورد فعلی

18013.654مسکونیمترمربع14.786:متراژ عرصه

00اداریمترمربع20.963: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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1399/06/31بهمنتهیمالیدوره

سهامصاحبانعادیعمومیمجمعبهمدیرههیأتسالیانهفعالیتگزارش

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(الریمیلیون920.337:برآورد فعلی

13114.412مسکونیمترمربع12.765:متراژ عرصه

00اداریمترمربع19.707:کلبنایزیر

00تجاریدرصد75.58: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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1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(الریمیلیون1.190.148:برآورد فعلی

13114.412مسکونیمترمربع12.765:متراژ عرصه

00اداریمترمربع19.707:کلبنایزیر

00تجاریدرصد50.11:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد50:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(٢برج )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

60



1399/06/31بهمنتهیمالیدوره

سهامصاحبانعادیعمومیمجمعبهمدیرههیأتسالیانهفعالیتگزارش

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(الریمیلیون1.150.687:برآورد فعلی

13114.412مسکونیمترمربع12.765:متراژ عرصه

00اداریمترمربع19.707:کلبنایزیر

00تجاریدرصد70.29: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

61



1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(الریمیلیون1.167.143:برآورد فعلی

13114.412مسکونیمترمربع12.765:متراژ عرصه

00اداریمترمربع19.707:کلبنایزیر

00تجاریدرصد83.59:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد50:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(٤برج )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

62



1399/06/31بهمنتهیمالیدوره

سهامصاحبانعادیعمومیمجمعبهمدیرههیأتسالیانهفعالیتگزارش

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(الریمیلیون1.175.439:برآورد فعلی

13114.412مسکونیمترمربع12.765:متراژ عرصه

--اداریمترمربع19.707:کلبنایزیر

--تجاریدرصد84.04:پیشرفت فیزیکی

--سایردرصد50:پروژهازشرکتسهم

شرکت تیسا کیش

(٥برج )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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1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

وضعیت پروژه ها و امالک

تجاری, اداری, فرهنگی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(الریمیلیون13.555.000:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع26.341:متراژ عرصه

1513.456اداریمترمربع215.204:کلبنایزیر

31044.105تجاریدرصد71/76:پیشرفت فیزیکی

1110.385سایردرصد33: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

64



1399/06/31بهمنتهیمالیدوره

سهامصاحبانعادیعمومیمجمعبهمدیرههیأتسالیانهفعالیتگزارش

وضعیت پروژه ها و امالک

, اداریتجاری:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(الریمیلیون2.699.569:برآورد فعلی

00مسکونیمترمربع4.100:متراژ عرصه

296.075اداریمترمربع44.358:کلبنایزیر

856.426تجاریدرصد20/99: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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1399/06/31دوره مالی منتهی به 

گزارش فعالیت سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

وضعیت پروژه ها و امالک

مسکونی:کاربری پروژه
واحدتعدادکاربرینوع

دمفیزیربنای

)مترمربع(الریمیلیون738.383:برآورد فعلی

929.880مسکونیمترمربع1.313:متراژ عرصه

00اداریمترمربع18.660:کلبنایزیر

00تجاریدرصد50/97:پیشرفت فیزیکی

00سایردرصد58: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
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