
به مجمع عمومی عادی ساالنهگزارش هیئت مدیره

1400/06/31منتهی به 

(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان
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یک زمینه ِی خوبی برای شکوفایی جهش -۱۴۰۰سال 

اده را تولید وجود دارد که از این بایستی حشداکرر اسشت 

ور باید این حرکت با جدّیّت دنبال بششود و بشه  ش. کرد

و عمده حمایتهای قانونی و دولتی و حکومتی از همه سش

تشا چشه ایشن دولشت. نسبت به جه  تولید انجام بگیرد

وقتی که بشر سشر کشار اسشت  چشه دولشت اینشده از اوّل 

ه استقرار بایستی همّت خودش را بر این قشرار بدهشد کش

موانع را بر رف کند و حمایتهای الزم را انجام بدهشد و

ال ان شاءاهلل جه  تولید به معنای واقعی کلمه در امسش

.انجام بگیرد

2
سالیانهعمومیمجمعبهمدیرهتئهیگزارش

1400/06/31سال مالی منتهی به 
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آخرین افزایش سرمایه سال پذیرش در
بازار سرمایه جایگاه در صنعت چشم انداز

بنگاه برتر از 3یکی از 

در گروهسود آوری منظر 

انبوه سازی و مستغالت

1364/11/08
رتبه چهارم از منظر سرمایه

ثبت شده در گروه انبوه سازی و 

مستغالت

1399/10/21 1385/12/06

سال تاسیس

معرفی و پیشینه هلدینگ
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ترکیب سهامداران

(سهامی عام)سهامداران هلدینگ بین المللی توسعه ساختمان

درصد سهامتعداد سهامنام سهامدار

شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا 
۰۰۰27.89 ۰۰۰ 5۱۰ 2(سهامی خاص)

شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر 
۰25۱2.۴7 ۴58 ۱22 ۱(سهامی خاص)

شرکت سرمایه گذاری غدیر      
798۱۴.۴۴ 593 299 ۱(سهامی عام)

شرکت بیمه کوثر 
(سهامی عام )

108،919،086۱.2۱

9،000،000،000100مجموع

3،867،932،900۴2.98(درصد۱کمتر از )سایر سهامداران جزء

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی 
91،096،191۱.۰۱مهرگان

28%

13%

14%
1%

1%

43%

ترکیب سهامداران

زرین پرشیا صنعتی و بازرگانی غدیر سرمایه گذاری غدیر

بیمه کوثر صندوق مهرگان سایر سهامداران
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معرفی اعضای هیئت مدیره

ابتاریخ انتصمدرک و رشته تحصیلیتاریخ تولدو سمتنوع عضویتحقیقینمایندهنام حقوقینام عضو

شركت سرمایه گذاری غدیر
رئیس هیأت مدیرهمحمد اسدی دولت آباد(سهامی عام)

(غیر موظف)
1399/11/18كارشناسی ارشد مدیریت1348/04/06

شركت سرمایه گذاری زرین پرشیا 
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عاملمازیار حسینی(سهامی خاص)

(موظف)
1399/11/18دكترای مهندسی عمران1349/06/15

شركت صنعتی و  بازرگانی غدیر
عضو هیأت مدیرهمجتبی حائری(سهامی خاص)

(غیر موظف)
1398/11/05كارشناسی ارشد مدیریت ساخت1334/06/28

شركت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر 
عضو هیأت مدیرهمیرحمید نسل پاک(سهامی خاص)

(غیر موظف)
1399/08/24كارشناسی ارشد مدیریت1328/12/28

شركت دریابان جنوب ایران
عضو هیأت مدیره ابوالحسن نجاتی(سهامی خاص)

(موظف)
1399/09/19كارشناسی ارشد مدیریت مالی1338/09/02
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شرکت های تابعه هلدینگ به تفکیک

کل شرکت هادرصد از تعداد نوع شرکت

8% ۱ بورسی( فرعی)شرکت های مدیریتی 

58% 7 غیر بورسی( فرعی)شرکت های مدیریتی 

67% 8 كل شركت های مدیریتی

8% ۱ بورسی( وابسته)شرکت های غیر مدیریتی 

25% 3 غیر بورسی( وابسته)شرکت های غیر مدیریتی

33% 4 كل شركت های غیرمدیریتی
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(مدیریتی)درختواره شرکت های تابعه هلدینگ

مهندس مشاور ساختمانی

(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان

حوزه فعالیت

نام شركت خوزستانغدیر افق سازهسرپناه فارسپارس سازهتیساکیشآ س پ
(درحال تصفیه)

پیمان غدیر
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تغییرات سرمایه هلدینگ

سرمایه جدید درصد افزایش سرمایهتاریخ افزایش سرمایهمحل افزایش سرمایه 
(میلیون ریال)

1/500/000%1388/09/2250مطالبات حال شده و آورده نقدی

3/000/000%1392/10/16100مطالبات حال شده و آورده نقدی

6/000/000%1396/11/04100مطالبات حال شده و آورده نقدی

9/000/000%1399/10/2150مطالبات حال شده و آورده نقدی
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(1400/06/31)ارزش بازار هلدینگ و شرکت های بورسی گروه 

(میلیون ریال)ارزش بازار شرکت/نام هلدینگ

20,709,000شرکت بین المللی توسعه ساختمان

9,560,000(سهام%100)شرکت آ س پ

15,495,480(سهام%100)شرکت باغمی ه
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(1400/06/31)پرتفوی هلدینگ ( NAV)خالص ارزش دارایی های 

(میلیون ریال)مشلغشرح

751,893بورسیبهای تمام شده سبد 

8,548,185غیربورسیبهای تمام شده سبد 

7,026,163بورسیارزش روز سبد 

62.854.815غیربورسیارزش روز سبد 

6,274,270بورسیارزش افزوده سبد 

54,306,630غیربورسیارزش افزوده سبد 
-ذخیره كاهش ارزش

10,038,517حقوق صاحبان سهام

NAV69,880,978

9,000,000سرمایه

NAV  7,765(ریال)هر سهم

2.301(ریال)قیمت سهم 

P/NAV0.296
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گزیده اطالعات مالی تلفیقی گروه

1400/06/311399/06/31(میلیون ریال)اطالعات عملکرد مالی طی دوره ( الف
(تجدید ارائه شده)

5,350,8352,445,127حاصل از ارائه خدماتفروش خالص و درآمد

2,619,659570,485عملیاتیسود

57,05546,033درآمدهای غیرعملیاتی

(123,860)2,654,525انتساب به صاحبان سهام اصلیسود خالص قابل

1,000,75246,058وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

(میلیون ریال)اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره ( ب

18,433,03617,242,356جمع دارایی ها

8,300,58810,376,231جمع بدهی ها

9,000,0006,000,000سرمایه ثبت شده

9,490,0936,182,795شركت اصلی -جمع حقوق صاحبان سهام

10,132,4486,866,125جمع حقوق صاحبان سهام

(درصد)نرخ بازده ( ج

%0/72-%14/40دارایی هابازدهنرخ

%1/80-%26/20(ویژهارزش)سهامصاحبانحقوقبازدهنرخ
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گزیده اطالعات مالی شرکت اصلی

1400/06/31(میلیون ریال)اطالعات عملکرد مالی طی دوره ( الف
1399/06/31

(تجدید ارائه شده)

2,884,1901,263,365حاصل از ارائه خدماتفروش خالص و درآمد

1,994,242700,145عملیاتیسود

3,5001,398درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

1,549,20963,416انتساب به صاحبان سهام اصلیسود خالص قابل

720,2739,201وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

(میلیون ریال)اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره ( ب

14,957,46614,601,164جمع دارایی ها

5,694,6977,534,033جمع بدهی ها

9,000,0006,000,000سرمایه ثبت شده

9,262,7697,067,131(حقوق مالکانه)جمع حقوق صاحبان سهام

(درصد)نرخ بازده ( ج

%0/43%10/36دارایی هابازدهنرخ

%0/90%16/73(ویژهارزش)سهامصاحبانحقوقبازدهنرخ



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش16

4

1
معرفی 

هلدینگ

رتحلیل بازا

2و صنعت

3
عملکرد مالی 

عهشرکتهای تاب

عملکرد مالی 

شرکت اصلی

5
 ها سایر فعالیت
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اقدام هلدینگ

6

بودجهههههه و 
برآوردههههها  
ی سال مالی منته

بههه اردیشه ههت 
هلدینگ1400

تحلیل بازار و صنعت
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تحلیل بازار و صنعت ساختمان در ایران و جهان
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سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف جهان

0 1 2 3 4 5 6 7 8

فنالند

استرالیا

نروژ

انگلیس

اسپانیا

دانمارک

آلمان

هلند

فرانسه

سوئیس

ایتالیا

آمریکا

2020در سال  GDPسهم صنعت ساختمان از 
4بینسهمیساختمانصنعتجهانهایکشوربیشتردر

.میگریدبردررا(GDP)داخلیناخالصتولیدازدرصد8تا

25صرف جهاندرخانوارهزینهسرانهازدرصد

.شودمیمسکن

كمتریریسکجهانوایراندرتاریخیشکلبهملک

.داردگذاریسرمایهبرایدیگرصنایعبهنسبت

(مجله اکونومیست: ماخذ)



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش19

بررسی صنعت ساختمان در ایران

بودهاقتصادیسیاست گذارانودولت هااولدرجهاولویت هایازیکیهموارهبشر نیازهایاساسی ترینازیکیعنوانبه مسکن

رشدمحرکاصلیبخ  هایازیکیبه عنواناقتصادیبخ  هایسایرباقویپیشینوپسینارتبا اتدلیلبهمسکنبخ .است

.می شودهوابستبخ  هایسایردراشتغالوتولیدرشدزمینه سازبخ ایندرتولیدتحرکهرگونهوبودهمطرحکشوردراقتصادی

برساختمانصنعتمستقیمتاثیرGDPدرصد5حدوددر

درآنغیرمستقیمتاثیرGDPدرصد13الی12حدوددر

(كشوردرشغل1200ازبیشوصنعتیرشته120)زاییاشتغالوصنعتدرموثر

ساختمانصنعتدركارنیرویازدرصد15حدودمستقیمفعالیت

مسکنهایهزینهبهكشوردرخانوارهزینهسرانهازدرصد33تخصیص

(بانک مرکزی و مرکز امار: ماخذ)
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بررسی صنعت ساختمان در ایران

برساختمانصنعتمستقیمتاثیرGDPدر

درصد5حدود

درآنغیرمستقیمتاثیرGDP14حدوددر

درصد

(بانک مرکزی و مرکز امار: ماخذ)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

۱39۱ ۱392 ۱393 ۱39۴ ۱395 ۱396 ۱397 ۱398 ۱399 سه ماهه 

۱۴۰۰اول 

سهم ساختمان از محصول ناخالص داخلی

(بدون ن ت)سهم ساختمان از محصول ناخالص داخلی

سهم مستغالت و خدمات از محصول ناخالص داخلی

(بدون ن ت)سهم مستغالت و خدمات از محصول ناخالص داخلی
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بررسی صنعت ساختمان در ایران

تولیدوساختمانصنعترشدنرخمشابهروند

داخلیناخالص

محصولرشدنرخبرایصعودیروندبینیپیش

رمعتبخارجیوداخلیتحلیلیهایسایتدرداخلی

آنتبعبهساختمانبازاررونقوبهبودبهامیدو

(بانک مرکزی و مرکز امار: ماخذ)

-19/7%

-3/6%

3/2%

-7/4%

16/0%

-2/4%

-5/5%

5/6% 6/3%

1/3%

-25/0%

-20/0%

-15/0%

-10/0%

-5/0%

0/0%

5/0%

10/0%

15/0%

20/0%

۱39۱ ۱392 ۱393 ۱39۴ ۱395 ۱396 ۱397 ۱398 ۱399 سه ماهه 

۱۴۰۰اول 

(صنعت ساختمان)درصد رشد نسبت به سال گذشته

(مستغالت و خدمات)درصد رشد نسبت به سال گذشته

(محصول ناخالص داخلی)درصد رشد نسبت به سال گذشته
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« رف تقاضا در صنعت ساختمان-ماهیت کسب و کار»

:شوندمیتقسیمزیرعمدهدستهچهاربهمسکنخریداران

سرمایه گذار. 1

سوداگر. 2

مصرفی رفاه گرا. 3

مصرفی مقتصد. 4

مکریسکباوامنگذاریسرمایهمنزلهبهملکخریددرمدتبلندگذاریسرمایههدف
اجارهدریافتوتورمبرابردرخریدقدرتح ظ
گروهاینتوسطایاجارهمسکنعمدهبخ عرضه
نیستندبازارازخروجوملکفروشفکربهچندان.
هستندسازندگاننظرازمعاملهبرایگروهبهترین.

(یکسالهحداکرر)مدتکوتاههدفبامسکنخرید
مسکنقیمتافزای دوراندربازدهیحداکررکسبهدف
رونقدورهدرمسکنتورمتشدید
شوندمیخارجبازارازسریعاگروهاینرکود عالیمشروعبا.
میکنندواردحوزهاینبهراهااسیبونوساناتبیشترین.

شخصیاست ادههدفباخرید
ندارنداقتصادیمحاسبهچندانخودخریددر
مینگرندخودمالیتوانبهبیشترخودگیریتصمیمدر.
میکندتقویتتقاضابخ درراانهاحضورمسکنخریدتسهیالتوجود
بودهسختگیربسیارخودخریددرگروهاین

اقامتوشخصیاست ادههدفباخرید
ممکنزمانبهتریندرخریدبرایتالشودارداقتصادیکامالدیدگاهخودخریددر
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« رف عرضه در صنعت ساختمان-ماهیت کسب و کار»

:نمودتقسیمروبروعمدههایگروهدرمی توانراکشورسازوساختصنعتفعاالن

بازارهای صنعت ساخت و 
ساز در كشور 

شركت های ساختمانی
متوسط 

انبوه سازان

بساز بفروش های 
خرده پا

برج سازان 

انبوه سازان از 
نظر تعداد

تعاونی های مسکن

سازندگان 
واحدهای صنعتی
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دوره ها  رونق و رکود در صنعت ساختمان

(بانک مرکزی و مرکز امار: ماخذ)

سال گذشته26متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران در  دوره ركود: قرمزدوره رونق  : سبز

(تومان)
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تحلیل صنعت ساختمان

درمتقیچسبندگیخاصیتوجودبهتوجهبامالیبازاریکعنوانبهمسکنبازاردرگذاریسرمایه

.شودمیشناختهپربازدهوریسکكمهایگذاریسرمایهازیکیمحصول,این

باشدمیصنعتاینتوسعهبرایتضمینیمسکنبازاردرتقاضاوعرضهبخشتوازنعدم.

بازار مسکن امن ترین و پربازده ترین »

«سرمایه گذاری با نگاه بلند مدت
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بررسی صنعت ساختمان در ایران  ی سال های گذشته و 

پی  بینی اینده بازار



بررسی صنعت ساختمان در ایران

(بانک مرکزی و مرکز امار: ماخذ)

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

۱398/۰6/3۱ ۱399/۰6/3۱ ۱۴۰۰/۰6/3۱

126,670,000

242,880,000

317,000,000

22,730,000

45,860,000

68,790,000

(ریال)قیمت یک مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (ریال)هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی شهر تهران

استداشتهافزایشدرصد31حدوددرگذشتهسالیکطیتهرانشهردرمسکونیواحدمترمربعیکمتوسطفروشقیمت.

استداشتهافزایشدرصد50حدوددرگذشتهسالیکطیتهرانشهردرمسکونیواحدمترمربعیکبرایمتوسططوربهساختهزینه.

استیافتهكاهشدرصد45حدوددر1399مالیسالبهنسبت1400مالیسالدرتهراندرمسکنمعامالتحجم.
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بررسی صنعت ساختمان در ایران

(بانک مرکزی و مرکز امار: ماخذ)

بهوساختشدهتمامبهایافزایشموجبموضوعاینكهیافتهافزایشدرصد65حدوددرساختمانهاینهادهقیمتشاخصگذشتهسالیکدر

.استگردیدهقیمتافزایشآنتبع

استگشتهمسکنبخشدرسنگینركودموجبكنندهمصرفبخشخریدقدرتكاهشدیگرطرفازوساختقیمتافزایش.
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بررسی صنعت ساختمان در ایران

اساسبرواستداشتهكاهشیروند1397سالازتهرانشهردرساختماناحداثپروانهتقاضایشودمیمشاهدهزیرنموداردركههمانطور

.باشدكاهشیگذشتهسالبهنسبتمیزانایننیزجاریسالدركهشودمیبینیپیشبهارفصلدرتقاضا

فصلردتقاضااساسبرلیکناست,داشتهصعودیروندیگذشتهسالتاساختماناحداثپروانهبرایتقاضاروندكشورهایشهرسایردر

.باشدكاهشیگذشتههایسالبهنسبتمیزاناینجاریسالدركهشودمیبینیپیشبهار

29
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مقایسه بازده بازارهای مالی در یک سال اخیر

(بانک مرکزی و مرکز امار: ماخذ)

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

دالر مسکن بورس ال

136%

92%

200%

428%

2%
31%
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مقایسه بازدهی بازارهای مالی

۱399سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی 

رشدخنربیشترینمركزیبانکمنتشرهآماربراساس

بازاربهمتعلقمالیبازارهایبیندرجاریسالدر

طمربوبازدهكمترینوقیمترشددرصد31بامسکن

بودهدرصد13منفینرخبابهاداراوراقبورسبه

.است
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انقوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر صنعت  شرکت و محیط بیرونی

از جمله . ام نمایدانطباق با ان ها اقدصنعت ساختمان همانند هر صنعت دیگری  از قوانین و مقررات مربوط به خود تأثیر پذیرفته و باید نسبت به اجرا و

:قوانین و مقررات مربوط به صنعت شامل

 قانون جه  تولید مسکن

  قانون حمایت از احیاء  بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نار کارامد شهری

  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

  قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان

  قانون پی  فروش ساختمان

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

  ضوابط شهرداری ها
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بررسی صنعت ساختمان در ایران

بازارآیندهبینیپیشوبندیجمع

خدماتواالهاکانتبعبهو)کارنیرویدستمزدافزای بینیپی وارزقیمتافزای دلیلبهساختمانیهاینهادهقیمتافزای •

یکازپسوداشتهادامه۱۴۰۰سالاوایلدرگردید ساختمانشدهتمامبهایافزای بهمنجر99سالدرکهگونههمان(ساختمانی

دهدمینشانساختمانی هاینهادهبهایدرافزای بهتوجهبامسکنشدهتمامبهایبررسی.داردجریانمالیمصورتبهفروک 

راهتنهاسدرمینظربه.نداردوجودقیمتکاه برمبنیخاصیبینیپی فعلی روندباونداشتهوجودمسکنبهایدرخاصیحباب

دردولتهایسیاستبهوابستهزیادیحدودتاکهاستزمینبهایکاه شهرها مرغوبمنا قدراپارتمانفروشبهایکاه 

.استخارجییاداخلیمنتظرهغیرات اقاتوقوعیازمینعرضهخصوص

بانیزروپی سالدرتاسیساتوتجهیزاتازبرخیتامینواردات برایارزتامیننحوهوتحریمازناشیهایمحدودیتیافتنادامهبا•

.بودخواهدروبروچال 
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بررسی صنعت ساختمان در ایران

نپاییعلتبهكماكانوبودهمنفیمسکنقیمتافزایشواقعینرخعمومی,تورمبودنباالو1400سالدرمعامالتتعدادشدنكمبا•

ورتصمروربهاقتصادیواقعیرشدباكنندهمصرفخریدقدرت.ماندخواهدپایینمعامالتحجمواقعی,كنندهمصرفخریدقدرتبودن

.پذیرفتخواهد

مسکنیمتقاضزوجیکدرخواستموردمتراژاگركهایگونهبهاند,شدهاثركمنیزتقاضاسمتمالیتامینابزارهایقیمت,افزایشبا•

میزوجینتومانیمیلیون160تسهیالت1396سالدرتهران,درمسکنقیمتمیانگینبهتوجهبابگیریم,نظردرمربعمتر70تنهارایکم

میلیون400تسهیالتازاستفادهبامیزاناینكهحالیدرنماید؛فراهمبرایشانراخانهخریدنیازموردمبلغدرصد45حدودتوانست

.كندمیتامینرامیزانهمینازدرصد20حدوداوراق,طریقاز1400سالدرزوجینتومانی

:رسدمینظربهاساس,اینبر

روندكشور,جاریاقتصادیشرایطبهتوجهبابنابراین.باشد99سالمشابهزماندرآنتعدادازكمتر,1400سالدرمعامالتتعداد•

.باشدكاهشی1400سالدرمعامالت

بخشدرمتفاوتضرایبباعمومیتورمنرخازكمترمیزانبهقیمتافزایشكشور,كالنسیاسیواقتصادیشرایطدرثباتصورتدر•

.استسناریوترینمحتملبازار,مختلفهای
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بررسی صنعت ساختمان در ایران

درصدی قیمت 110رشد 
مسکن

ركود تورمی شدید از 
پاییز تا كنون 

افزایش چشمگیر قیمت
در نهاده های مصرفی 

ساختمان

افزایش قیمت ساخت و

ركود شدید در معامالت

1399سال 1400سال 
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بررسی صنعت ساختمان در ایران

افزایش هزینه ها كاهش قدرت خرید مردم

افزایش قیمت ارز
افزایش بهای تمام شده 

ساختمان

كاهش تعداد معامالت 

در بازار مسکن و ركود

تورمی این بازار

1400سال 
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4

1
معرفی 

هلدینگ

رتحلیل بازا

2و صنعت

3
عملکرد مالی 

عهشرکتهای تاب

عملکرد مالی 

شرکت اصلی

5
 ها سایر فعالیت

و برنامههه ها  
اقدام هلدینگ

6

بودجهههههه و 
برآوردههههها  
ی سال مالی منته

بههه اردیشه ههت 
هلدینگ1400
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مقایسه فروش ریالی شرکت های گروه 
(میلیون ریال)1400با  بودجه 1400و 99عملکرد 

درصد رشد عملکرد سال1400بودجه سال 1400عملکرد سال 1399عملکرد سال نام شرکتردیف
درصد تحقق بودجه1399به سال 1400

%128/61%1,263,3652,884,1902,242,610128/29(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان1

%39/99%42/77-648,987371,408928,653(سهامی عام)آ س پ 2

%55/26%698,8342,706,5994,897,893287/30(سهامی خاص)تیساكیش 3

%2/61%29,77537,8251,450,37627/04(سهامی خاص)مهندسی و ساخت پارس سازه 4

%98/23%1,6197,3427,474353/49(سهامی خاص)سرپناه فارس 5

%0/00%100/00-1,66800(سهامی خاص)افق سازه پایا آدخ 6

%97/87%54,15596,35798,45077/93(سهامی خاص)مهندسین مشاور پیمان غدیر 7

%63/41%2,698,4036,103,7219,625,456126/20جمع كل
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مقایسه فروش مقداری  شرکت های گروه 
(متر مربع)1400با  بودجه 1400و 99عملکرد 

درصد رشد عملکرد سال 1400بودجه سال 1400عملکرد سال 1399عملکرد سال نام شرکتردیف
درصد تحقق بودجه1399به سال 1400

%3/45%39/76-3,4032,05059,500(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان1

%1/79%47/14-68136020,100(سهامی عام)آ س پ 2

%63/29%6,3628,73613,80337/32(سهامی خاص)تیساكیش 3

%0/00%001,5000/00(سهامی خاص)مهندسی و ساخت پارس سازه 4

%0/00%0000/00(سهامی خاص)سرپناه فارس 5

%0/00%005,5710/00(سهامی خاص)افق سازه پایا آدخ 6

%0/00%0000/00(سهامی خاص)مهندسین مشاور پیمان غدیر 7

%11/09%10,44611,146100,4746/70جمع كل
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سیاست ها و برنامه های هلدینگ در بخش فروش

ارتقا واحد امالک و مستغالت

رضایت مشتریانتمركز بر كسب 

ارتقا كیفیت خدمات پس از فروش

فروش دارایی های راكد كم بازده

فروش پروژه های تکمیل شده به منظور فعال 
سازی پروژه های راكد پربازده

فروش به صورت تهاتری با پیمانکاران برای
پیشبرد پروژه ها

سیاست ها و برنامه ها

حوزه 
فروش
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نسبت بهای تمام شده به فروش شرکت های گروه 
(درصد)1400و بودجه 1400و 99عملکرد 

درصد رشد عملکرد سال 1400بودجه سال 1400عملکرد سال 1399عملکرد سال نام شرکتردیف
درصد تحقق بودجه1399به سال 1400

%119/57%45/05-%15/24%18/23%33/17(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان1

%126/36%11/21%59/25%74/87%67/32(سهامی عام)آ س پ 2

%81/84%42/40-%67/01%54/84%95/21(سهامی خاص)تیساكیش 3

%127/96%9/52%55/79%71/38%65/18(سهامی خاص)مهندسی و ساخت پارس سازه 4

%124/74%53/28-%73/72%91/96%196/85(سهامی خاص)سرپناه فارس 5

%0/00%100/00-%0/00%0/00%839/39(سهامی خاص)افق سازه پایا آدخ 6

%108/78%9/76-%80/03%87/06%96/47(سهامی خاص)مهندسین مشاور پیمان غدیر 7

%74/92%33/90-%52/65%39/44%59/67جمع كل
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مقایسه هزینه های فروش، اداری و عمومی
(درصد)1400و  بودجه 1400و 99عملکرد 

1400درصد رشد عملکرد سال 1400بودجه سال 1400عملکرد سال 1399عملکرد سال نام شرکتردیف
درصد تحقق بودجه1399به سال 

%70/28%132,788274,499390,579106/72(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان1

%81/04%78,329120,847149,11354/28(سهامی عام)آ س پ 2

%35/76%27,39743,666122,12159/38(سهامی خاص)تیساكیش 3

%73/02%9,33212,41317,00033/02(سهامی خاص)مهندسی و ساخت پارس سازه 4

%122/54%2,3004,5013,67395/70(سهامی خاص)سرپناه فارس 5

%0/00%4,60312,1350163/63(سهامی خاص)افق سازه پایا آدخ 6

%90/98%1,6272,2202,44036/45(سهامی خاص)مهندسین مشاور پیمان غدیر 7

%68/66%256,376470,281684,92683/43جمع كل
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لیاتیسیاست ها و برنامه های گروه در بخش کنترل هزینه های عم

اتوجه بیشتر به برنامه ریزی قبل از اجرای فعالیت ه

ارتقا سیستم قراردادها به منظور كاهش هزینه های 
حقوقی ناشی از قراردادهای ناكارآمد

كاهش هزینه های مالی

مدیریت صحیح نقدینگی و كنترل دقیق 
بودجه عملیاتی

مدیریت نیروی انسانی پروژه ها به 
صورت قراردادی یا پیمانکاری 

ارتقا مدیریت تامین به منظور تامین به 
موقع و مقرون به صرفه

سیاست ها و برنامه ها

کنترل 
هزینه های 

عمومی
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(درصد)1400و بودجه 1400و 99مقایسه هزینه های مالی عملکرد 

درصد رشد عملکرد سال 1400بودجه سال 1400عملکرد سال 1399عملکرد سال نام شرکتردیف
درصد تحقق بودجه1399به سال 1400

%69/01%49/96-638,127319,299462,696(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان1

0%100/00-15,74300(سهامی عام)آ س پ 2

00000(سهامی خاص)تیساكیش 3

00000(سهامی خاص)مهندسی و ساخت پارس سازه 4

00000(سهامی خاص)سرپناه فارس 5

00000(سهامی خاص)افق سازه پایا آدخ 6

00000(سهامی خاص)مهندسین مشاور پیمان غدیر 7

%69/01%51/17-653,870319,299462,696جمع كل



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش44

نسبت هزینه های مالی به فروش شرکت های گروه 
(درصد)1400و بودجه 1400و 99عملکرد 

درصد رشد عملکرد سال 1400بودجه سال 1400عملکرد سال 1399عملکرد سال نام شرکتردیف
درصد تحقق بودجه1399به سال 1400

%53/66%78/08-%20/63%11/07%50/51(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان1

%0/00%100/00-%0/00%0/00%2/43(سهامی عام)آ س پ 2

%0/00%0/00%0/00%0/00%0/00(سهامی خاص)تیساكیش 3

%0/00%0/00%0/00%0/00%0/00(سهامی خاص)مهندسی و ساخت پارس سازه 4

%0/00%0/00%0/00%0/00%0/00(سهامی خاص)سرپناه فارس 5

%0/00%0/00%0/00%0/00%0/00(سهامی خاص)افق سازه پایا آدخ 6

%0/00%0/00%0/00%0/00%0/00(سهامی خاص)مهندسین مشاور پیمان غدیر 7

%108/82%78/41-%4/81%5/23%24/23نسبت كل



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش45

(درصد)1400و بودجه 1400و 99مقایسه سود خالص عملکرد 

درصد رشد عملکرد سال 1400بودجه سال 1400عملکرد سال 1399عملکرد سال نام شرکتردیف
درصد تحقق بودجه1399به سال 1400

%104/99%63,4161,549,2091,475,5902342/93(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان1

%10/33%82/99-138,59823,578228,255(سهامی عام)آ س پ 2

%75/64%33,6701,131,4531,495,7983260/42(سهامی خاص)تیساكیش 3

%9/62-%56,078582,9831009/14-5,056-(سهامی خاص)مهندسی و ساخت پارس سازه 4

%147/65%2,78723/57-4,115-3,330-(سهامی خاص)سرپناه فارس 5

%0/00%181/34-18,79015,2830-(سهامی خاص)افق سازه پایا آدخ 6

%60/34%3,2817,91213,113141/15(سهامی خاص)مهندسین مشاور پیمان غدیر 7

%70/32%211,7892,667,2423,792,9521159/39جمع كل



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش46

4

1
معرفی 

هلدینگ

رتحلیل بازا

2و صنعت

3
عملکرد مالی 

عهشرکتهای تاب

عملکرد مالی 

شرکت اصلی

5
 ها سایر فعالیت

و برنامههه ها  
اقدام هلدینگ

6

بودجهههههه و 
برآوردههههها  
ی سال مالی منته

بههه اردیشه ههت 
هلدینگ1400



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش47

اقالم ترازنامه ای تلفیقی گروه

1400/06/311399/06/311398/06/31ترازنامه 

5,596,1265,490,6033,807,361جمع دارایی های غیرجاری

12,836,91011,751,75312,856,972جمع دارایی های جاری

18,433,03617,242,35616,664,333جمع كل دارایی ها 

10,132,4486,866,1254,513,742جمع حقوق مالکانه 

102,49874,58357,624جمع بدهی های غیرجاری

8,198,09010,301,64812,092,967جمع بدهی های جاری

8,300,58810,376,23112,150,591جمع كل بدهی ها

18,433,03617,242,35616,664,333جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش48

سود و زیان تلفیقی

1400/06/311399/06/311398/06/31سود و زیان

5,350,8352,445,127756,781درآمدهای عملیاتی
(749,116)(1,494,437)(2,107,968)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

3,242,867950,6907,665سود ناخالص
(199,998)(382,693)(469,691)هزینه های فروش, اداری و عمومی

194,64853,24329,505سایر درآمد ها
(101,906)(50,755)(348,165)سایر هزینه ها

(264,734)2,619,659570,485عملیاتی( زیان)سود
(571,237)(654,146)(319,299)هزینه های مالی

57,05546,03335,887سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(800,084)(37,628)2,357,415سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت های وابسته

454,06618,46474,342سهم گروه از سود شركت های وابسته
(725,742)(19,164)2,811,481قبل از كسر مالیات( زیان)سود

(8,610)(1,653)(8,149)هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
0(21,449)(134,827)هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل

(734,352)(42,266)2,668,505سود خالص 
(2,145,623)(2,378,663)281,432سود و زیان انباشته



49

شاخصهای کلیدی تلفیقی گروه

1400/06/311399/06/311398/06/31شاخص های كلیدی عملکرد

%98/99%61/12%39/40(درصد)بهای تمام شده به فروش 

%1/01%38/88%60/60(درصد)حاشیه سود ناخالص 

%39/89%17/73%15/28(درصد)هزینه های عملیاتی به فروش 

%34/98-%23/33%48/96(درصد)حاشیه سود عملیاتی 

%75/48%26/75%5/97(درصد)هزینه های مالی به فروش 

%97/04-%1/73-%49/87(درصد)حاشیه سود خالص 

1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش50

اقالم ترازنامه ای شرکت اصلی

1400/06/311399/06/311398/06/31ترازنامه 

6,337,9746,591,8904,780,381جمع دارایی های غیرجاری

8,619,4928,009,27410,141,245جمع دارایی های جاری

14,957,46614,601,16414,921,626جمع كل دارایی ها 

9,262,7697,067,1314,650,144جمع حقوق مالکانه 

22,85712,9019,088جمع بدهی های غیرجاری

5,671,8407,521,13210,262,394جمع بدهی های جاری

5,694,6977,534,03310,271,482جمع كل بدهی ها

14,957,46614,601,16414,921,626جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش51

یوضعیت حسابهای دریافتنی شرکت اصل

درصد تغییرات1400/06/311399/06/31

%3,464,0302,515,22437/72شركتهای گروه

%190,41757,881228/98شركتهای وابسته

%1,458,1811,188,29622/71سایر شركتها

%5,112,6283,761,40135/92جمع



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش52

یوضعیت حسابهای پرداختنی شرکت اصل

درصد تغییرات1400/06/311399/06/31

%40,36119,302109/10ساتا

%6/28-2,714,6792,896,561سرمایه گذاری غدیر

%1,774,1691,347,12731/70سایر

%4,529,2094,262,9906/24جمع



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش53

سود و زیان شرکت اصلی

1400/06/311399/06/311398/06/31سود و زیان

710,3451,138,025446,371فروش امالک و ساختمان
389,472125,3403,451درآمد سود سهام

1,784,373فروش سرمایه گذاری ها( زیان)سود 
2,884,1901,263,365449,822جمع درآمد های عملیاتی

(464,806)(419,028)(525,679)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(14,984)2,358,511844,337سود ناخالص

(87,330)(132,788)(274,499)هزینه های فروش, اداری و عمومی
41,15634,84116,151سایردرآمدها
(23,458)(46,245)(130,926)سایر هزینه ها
(109,621)1,994,242700,145سود عملیاتی

(546,792)(638,127)(319,299)هزینه های مالی
(23,686)3,5001,398سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

(680,099)1,678,44363,416سود قبل از كسر مالیات
00(129,234)مالیات بر درآمد

(680,099)1,549,20963,416سود خالص 

(1,446,489)(1,492,253)54,108سود انباشته



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش54

سود سهام هلدینگ به تفکیک شرکت

سود خالص در سال مالی منتهی به نام شرکت
1400/06/31

سود تقسیم شده در سال مالی منتهی به 
1400/06/31

سود سهام متعلق به 
درصد سود تقسیم شدههلدینگ

%23,5784,37096010/00(سهامی عام)آ س پ 

%1,131,453169,718169,71821.71(سهامی خاص)تیساكیش 

%000/00(56,078)(سهامی خاص)مهندسی و ساخت پارس سازه 

%000/00(4,115)(سهامی خاص)سرپناه فارس 

%15,283000/00(سهامی خاص)افق سازه پایا آدخ 

%7,9127,1217,12190/00(سهامی خاص)مهندسین مشاور پیمان غدیر 

%1,118,033181,209177,79916/21جمع كل



سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش55 – بهمنتهیمالیسال
1400/06/31 1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش

4

1
معرفی 

هلدینگ

رتحلیل بازا

2و صنعت

3
عملکرد مالی 

عهشرکتهای تاب

عملکرد مالی 

شرکت اصلی

5
 ها سایر فعالیت

و برنامههه ها  
اقدام هلدینگ

6

بودجهههههه و 
برآوردههههها  
ی سال مالی منته
1401به شهریور 
هلدینگ



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش56

اهم اقدامات و دستاوردهای کلیدی در شرکتهای تابعه و شرکت اصلی

تسویه تسهیالت بانک گردشگری

تسویه تسهیالت بانک پارسیان

تسویه تسهیالت بانک سامان

كاهش بدهی تسهیالتی در سایر بانک ها صرفا از محل 
اصالح مبانی و محاسبات بانکی

تمركز بر اجرای پروژه های برج های مسکونی رویای كیش, 
مجتمع مسکونی دیدار

پروژه مسکونی دیدار در جزیره كیشCتکمیل و تحویل بلوک 

یاانجام اقدامات الزم به منظور واگذاری شركت افق سازه پا

طراحی و تجهیز فودكورت سعدی شیراز 

بررسی راهکارهای موجود برای راه اندازی سه طبقه فوقانی
وژه پروژه سعدی شیراز به منظور ایجاد ارزش افزوده برای پر

راهبری بهره برداری مجتمع تجاری تفریحی سعدی شیراز از 
طریق شركت سرپناه فارس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش57

اهم اقدامات و دستاوردهای کلیدی در شرکتهای تابعه و شرکت اصلی

حل و فصل مسائل پروژه اسپارو در خصوص پیمانکاران

بررسی شركت های تابعه و وابسته و انجام اقدامات
الزم به منظور چابک سازی 

صدور اسناد مالکیت واحدهای برج تهران

تأمین منابع مالی مورد نیاز و پیگیری اخذ پایانکار 
سعادت آباد N1پروژه های عرفان و بعثت و 

پیگیری وصول مطالبات و حل و فصل تعدادی از پرونده های 
حقوقی 

پیشبرد پروژه ها از طریق تهاتر امالک 

ی و مذاكره با شركای تجاری جهت تسریع در روند تأمین مال
فعالیت و پیشرفت پروژه ها 

ها با برقراری نظارت عالیه جهت ارتقاء كیفی و كمی پروژه
تقویت این بخش در شركت پیمان غدیر

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

مطالعه اقتصادی پروژه های پیشنهادی به شركت جهت سرمایه 
گذاری و مشاركت در ساخت

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش58

سایر اقدامات انجام شده در هلدینگ

اقدامات انجام شده در حوزه 
پرونده های حقوقی شرکت

جوایز، گواهینامه ها و 
تقدیرنامه های اخذ شده 

هلدینگ

اقدامات انجام شده در حوزه 
حاکمیت شرکتی

اقدامات انجام شده در حوزه 
تکالیف مجمع هلدینگ

اقدامات انجام شده در حوزه 
مدیریت پروژه های هلدینگ 

اقدامات انجام شده در حوزه 
مدیریت سرمایه های انسانی 

.هلدینگ

اقدامات انجام شده در حوزه 
بازارگردانی

برنامه های اقدام در حوزه ساماندهی شرکت ها 
(واگذاری،  ادغام، عرضه اولیه و انحالل)



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش59

: 1-5بخش 
رکت وضعیت سرمایه ها  انسانی ش

اصلی و گروه



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش60

خالصه شاخصهای نیروی انسانی گروه

16

میانگین سابقه 
کارکنان

سرانه آموزش 
کارکنان

میانگین سن 
کارکنان

6 40



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش61

خالصه شاخصهای نیروی انسانی شرکت اصلی

10

میانگین سابقه 
کارکنان

سرانه آموزش 
کارکنان

میانگین سن 
کارکنان

19/3 34



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش62

متوسط هزینه نیروی انسانی

میلیون ریال-مبالغمتوسط هزینه های پرسنلی شركت اصلی  هر نفر در سال

متوسط هزینه  هر نفر در ماه جمع كل هزینه تعداد نفرات

52112,350180



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش63

یک شرکتتعداد و تفکیک جنسیت نیروی انسانی به تفک

نام شركتردیف

تركیب جنسیت 

جمع كلمردزن

140013991400139914001399

111141395250(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان1

87117119125126(سهامی عام)آ س پ 2

111035354645(سهامی خاص)تیساكیش 3

10738404847(سهامی خاص)مهندسی و ساخت پارس سازه 4

222143(سهامی خاص)فارس سرپناه5

216485(سهامی خاص)افق سازه پایا آدخ 6

7822242932(سهامی خاص)مهندسین مشاور پیمان غدیر 7

5146261262312308جمع كل



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش64

ترکیب تحصیالت کارکنان گروه

نام شركتردیف

میزان تحصیالت كاركنان

جمع كلزیر دیپلمدیپلمفوق دیپلم لیسانسفوق لیسانس دكتری

14001399140013991400139914001399140013991400139914001399

321010181943871095350(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان1

21252451309723251539125126(سهامی عام)آ س پ 2

00781716218812124645(سهامی خاص)تیساكیش 3

00981919431213444847(سهامی خاص)مهندسی و ساخت پارس سازه 4

00212200000043(سهامی خاص)فارس سرپناه5

00215300110085(سهامی خاص)افق سازه پایا آدخ 6

00101113161154002932(سهامی خاص)مهندسین مشاور پیمان غدیر 7

536563125105201557584164313308جمع كل



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش65

مقایسه سرانه فروش شرکت های گروه 
1400و بودجه 1400و 99عملکرد 

1400بودجه سال 1399عملکرد سال 1400عملکرد سال نام شرکتردیف

(کاهش)افزایش 

نسبت به بودجه1400سال 1399نسبت به 1400سال 

درصدمبلغدرصدمبلغ

%12,10528/61%54,41925,26742,31329,151115/37(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان1

%60/01-4,458-%42/31-2,179-2,9715,1517,429(سهامی عام)آ س پ 2

%44/74-46,623-%57,58715,192104,21042,395279/06(سهامی خاص)تیساكیش 3

%97/39-29,428-%78863430,21615524/39(سهامی خاص)مهندسی و ساخت پارس سازه 4

%1/77-33-%1,8365401,8691,296240/12(سهامی خاص)سرپناه فارس 5

%00/00%100/00-334-03340(سهامی خاص)افق سازه پایا آدخ 6

%2/13-72-%3,3231,6923,3951,63096/33(سهامی خاص)مهندسین مشاور پیمان غدیر 7

%36/59-11,216-%19,4398,73330,65410,706122/60جمع كل



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش66

مقایسه سرانه سود خالص شرکت های گروه 
1400و بودجه 1400و 99عملکرد 

1400بودجه سال 1399عملکرد سال 1400عملکرد سال نام شرکتردیف

(کاهش)افزایش 

نسبت به بودجه1400سال 1399نسبت به 1400سال 

درصدمبلغدرصدمبلغ

%1,3894/99%29,2301,26827,84127,9622204/65(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان1

%89/67-1,637-%82/85-911-1891,1001,826(سهامی عام)آ س پ 2

%24/36-7,752-%24,07373231,82523,3423188/92(سهامی خاص)تیساكیش 3

%109/62-13,314-%1,061986/03-10812,145-1,168-(سهامی خاص)مهندسی و ساخت پارس سازه 4

%33247/65-%7/32-69781-1,110-1,029-(سهامی خاص)سرپناه فارس 5

%1,9100/00%150/83-3,75805,668-1,910(سهامی خاص)افق سازه پایا آدخ 6

%39/66-179-%273103452170166/09(سهامی خاص)مهندسین مشاور پیمان غدیر 7

%29/68-3,585-%8,49468512,0797,8091139/33جمع كل



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش67

شاخص های مهم منابع انسانی گروه

(ریال)هزینه سرانه آموزش هر نفر سرانه آموزش هر نفر(ریال)هزینه كل آموزش كل ساعت آموزشتعداد پرسنلنام شركت ردیف

521002529,400,00019/310,180,769(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان1

125638573.950.0005/14,591,600(سهامی عام)آ س پ 2

46164140,111,9233/63,045,911(سهامی خاص)تیساكیش 3

4817258,000,0000/45,375,000(سهامی خاص)مهندسی و ساخت پارس سازه 4

--400(سهامی خاص)فارس سرپناه5

--800(سهامی خاص)افق سازه پایا آدخ 6

2972129,211,9232/54,455,584(سهامی خاص)مهندسین مشاور پیمان غدیر 7

--3121,8931,630,673,846جمع

--65,226,518-میانگین



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش68

سیاست ها و برنامه های شرکت در حوزه نیروی انسانی

اقدامات جهت ترغیب نگه داشت 
معرفی -كارت هدیه-كارانه)نیرو

(  به بانک جهت تسهیالت

عارضه یابی گلوگاه های سازمانی همزمان با 
خروج نیروهای ارزشمند شركت

ارزیابی عملکرد پرسنل بر اساس 
نظام ارزشیابی

افزایش سرانه آموزش پرسنل

ساماندهی نظام جذب و استخدام بر مبنای 
شایسته ساالری و نیازسنجی شركت 

استراتژی مناسب جهت نظام 
نگه داشت نیروهای كارآمد و كلیدی

سیاست ها و برنامه ها

نیروی 
انسانی



69
1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش

: 2-5بخش 

توضعیت پروژه ها  شرک



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش70

پروژه های شرکت بین المللی توسعه ساختمان

نام شرکتنام پروژهردیف

بودجه کل
طبق آخرین طرح )

(توجیهی مصوب
میلیون ریال

برآورد هزینه مورد 
مالی نیاز در سال

منتهی به  
1401/06/31

عملکرد هزینه ای 
تا تجمعی

1400/06/31

عملکرد هزینه ای در 
سال مالی منتهی به 

1400/06/31

برآورد درصد 
پیشرفت تجمعی تا 

1400/06/31

درصد پیشرفت 
تجمعی واقعی تا 
1399/06/31

2.975.48470.0002.664.1620100100توسعه ساختمانسعدی شیراز1

توسعه ساختمان(1فاز)نارنجستان2
598.49350.000422.8806.2227171

--3,573,977120,0003,087,0426,222-جمع



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش71

پروژه های شرکت بین المللی توسعه ساختمان

نام شرکتنام پروژهردیف

بودجه کل
طبق آخرین طرح )

(توجیهی مصوب
میلیون ریال

برآورد هزینه مورد 
مالی نیاز در سال

منتهی به  
1401/06/31

عملکرد هزینه ای 
تا تجمعی

1400/06/31

عملکرد هزینه ای در 
سال مالی منتهی به 

1400/06/31

برآورد درصد 
پیشرفت تجمعی تا 

1400/06/31

درصد پیشرفت 
تجمعی واقعی تا 
1399/06/31

0922.5554.44321/521/5-تیسا کیش1تیسا کیش 1

1.422.016800.000214.418010تیسا کیشAتیسا شهر2

1.243.1481.250.00079.286000تیسا کیشBتیسا شهر3

847.876100.000805.802247.77910088/88تیسا کیشCتیسا شهر4

465.12730.000446.100147.64499/295/35تیسا کیشDتیسا شهر5

30.000390.305145.92699/4197-تیسا کیشEتیسا شهر6

7
خدماتی /تجاری

71/2570----تیسا کیشتیسا شهر

--3,978,1672,210,0002,035,466545,792-جمع



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش72

پروژه های شرکت بین المللی توسعه ساختمان

نام شرکتنام پروژهردیف

بودجه کل
طبق آخرین طرح )

(توجیهی مصوب
میلیون ریال

برآورد هزینه مورد 
مالی نیاز در سال

منتهی به  
1401/06/31

عملکرد هزینه ای 
تا تجمعی

1400/06/31

عملکرد هزینه ای در 
سال مالی منتهی به 

1400/06/31

برآورد درصد 
پیشرفت تجمعی تا 

1400/06/31

درصد پیشرفت 
تجمعی واقعی تا 
1399/06/31

995.194556.151647.944222.85192/8875/58تیسا کیش1رویای کیش برج 1

1.469.6521.050.000471.515120.09561/4450/11تیسا کیش2رویای کیش برج 2

1.413.479750.000785.677456.69382/8470/29تیسا کیش3رویای کیش برج 3

1.416.807450.0001.021.609540.96695/0883/59تیسا کیش4رویای کیش برج 4

1.442.665450.0001.000.822493.22094/5884/04تیسا کیش5رویای کیش برج 5

6
رویای پارکینگ

23/559/70----تیسا کیشکیش

--6,737,7973,256,1513,927,5671,833,805-جمع



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش73

پروژه های شرکت بن المللی توسعه ساختمان

نام شرکتنام پروژهردیف

بودجه کل
طبق آخرین طرح )

(توجیهی مصوب

برآورد هزینه مورد 
مالی نیاز در سال

منتهی به  
1401/06/31

عملکرد هزینه ای 
تا تجمعی

1400/06/31

عملکرد هزینه ای در 
سال مالی منتهی به 

1400/06/31

برآورد درصد 
پیشرفت تجمعی تا 

1400/06/31

درصد پیشرفت 
تجمعی واقعی تا 
1399/06/31

1
اداری /تجاری

878.14288.00317/9617/96-3.113.555پارس سازهاسپارو

--878.14288.003-3.113.555-جمع



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش74

پروژه های شرکت بین المللی توسعه ساختمان

نام شرکتنام پروژهردیف

بودجه کل
طبق آخرین طرح )

(توجیهی مصوب
میلیون ریال

برآورد هزینه مورد 
مالی نیاز در سال

منتهی به  
1401/06/31

عملکرد هزینه ای 
تا تجمعی

1400/06/31

عملکرد هزینه ای در 
سال مالی منتهی به 

1400/06/31

برآورد درصد 
پیشرفت تجمعی تا 

1400/06/31

درصد پیشرفت 
تجمعی واقعی تا 
1399/06/31

1
ساختمان مرکزی 

-1.932.470846.360108.887108.8876/10آ س پغدیر

2
ساختمان مرکزی 

-850.000775.027280.480280.48070/62آ س پبیمه کوثر

--2,782,4701,621,387389,367389,367-جمع



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش75

پروژه های شرکت بین المللی توسعه ساختمان

نام شرکتنام پروژهردیف

بودجه کل
طبق آخرین طرح )

(توجیهی مصوب
میلیون ریال

برآورد هزینه مورد 
مالی نیاز در سال

منتهی به  
1401/06/31

عملکرد هزینه ای 
تا تجمعی

1400/06/31

عملکرد هزینه ای در 
سال مالی منتهی به 

1400/06/31

برآورد درصد 
پیشرفت تجمعی تا 

1400/06/31

درصد پیشرفت 
تجمعی واقعی تا 
1399/06/31

1
مجتمع 

تفریحی /تجاری
مگاپارس

15.630.0003.420.0008.853.3941.906.62380/6671/76عمران پارس

--15.630.0003.420.0008.853.3941.906.623-جمع



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش76

: 3-5بخش 

اقدامات انجام شده در حوزه پرونده های 
حقوقی شرکت



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش77

اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی گروه

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته م تکی عنه/خوانده شاکی/خواهان ردیف

.وقت رسیدگی دارد1400/09/24پرونده برای تاریخ *****الزام به تنظیم سند رسمی ملکشركت آ س پفرزانه قاسمی1

.وقت رسیدگی دارد1400/09/2پرونده برای تاریخ *****ابطال رای داور شركت آ س پی شركت بهسازی سامان پ2

3

شركت آركا بهین 
.  ( منطقه آزاد ماكو)ساز

صبا . رحیم عبد اله نژاد
عبداله نژاد

.استعالم های الزم جهت شناسایی اموال محکوم علیهم صورت گرفته است11,299,560,000مطالبه وجه از دادگاهشركت آ س پ

.شودعملیات اجرایی جهت شناسایی اموال محکوم علیه پیگیری می6,000,000,000مطالبه وجه سفته از متعهدشركت آ س پبامداد چوب زنجان4

بهروز قره داغی بقرآبادی5
ساختمانی شركت آ س پ,

*****تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیرعمدیراهیدكو,عبدالرضا نیکنام
دگی پرونده به هیأت كارشناسی ارجاع كه گزارش مربوطه تسلیم شعبه رسی

.كننده گردیده و منتظر ابالغ نظریه كارشناسی هستیم

مبنی بر ابطال 12ابطال رای كمیسیون ماده وزارت مسکن و شهرسازیشركت آ س پ6
.منتظر ابالغ نظریه هیأت كارشناسان رسمی هستیم*****سند مالکیت

.شودعملیات اجرایی جهت شناسایی اموال محکوم علیه پیگیری می970,000,000جعل و استفاده از سند مجعولشركت آ س پمحمد ثقفی7



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش78

اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی گروه

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته م تکی عنه/خوانده شاکی/خواهان ردیف

*****اعالم مسدودی حسابشركت آ س پبانک مسکن8
اعالم مسدودی چکهای مفقودی به بانک های محال علیه اعالم و اقدام

.جهت ابطال چک های فوق نیز به زودی صورت خواهد پذیرفت

پوریا نجف علی 9
.دعملیات اجرایی جهت شناسایی اموال محکوم علیه پیگیری میشو600,000,000مطالبه وجه چکشركت آ س پبیگی,محرمعلی یعقوبی

ت و پیرو اجرائیه صادره به نفع شركت,قسمت اعظم محکوم به پرداخ2,060,000,000مطالبه خسارت تاخیر تادیه شركت آ س پمحمود محمدی10
پیگیری مستمر جهت واریز الباقی وجه نیز صورت پذیرفته است

.منتظر ابالغ رای دادگاه می باشیم*****مطالبه اجرت المثل ایام تصرفشركت آ س پسید فتاح موسوی11

شركت آ س پ, محسن امین كشاورز معتمدی12
.پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد227,802,600مطالبه وجهلطفی خواجوئی

.پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد27,000,000,000مطالبه وجه سفته از متعهدشركت آ س پتعاونی امید آرین بنا13

.پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد*****(غیرمالی)تایید فسخ قراردادشركت آ س پتعاونی امید آرین بنا14

شركت آ س پ, محسن حسین جاوید15
.پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد360,720,000مطالبه وجه ازدادگاهلطفی خواجوئی

.پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد3,053,660,000مطالبه وجه شركت آ س پفتحی-...حسن,جعفرو16

.پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد*****الزام به تنظیم سند رسمی ملکشركت آ س پحسن و غالمرضا فتحی17



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش79

اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی گروه

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته م تکی عنه/خوانده شاکی/خواهان ردیف

دانگ زمین ارم4انتقال عبدالناصر دانشورشركت سرپناه فارس1

میلیون ریال می 25هزینه دادرسی پرداختی 
دانگ مذكور در حال حاضر به 4باشد و ارزش 

4تومان كه سهم 70/000/000نرخ روز, تقریباَ 
.متر مربع می باشد468دانگ این شركت 

دانگ مذكور بنفع 4حکم بدوی مبنی برالزام آقای عبد الناصر دانشور به انتقال 
شركت سرپناه فارس صادر گردیده است و در طی  تجدید نظر خواهی آقای 

دادگاه تجدید نظر استان فارس مطرح 9دانشور هم اكنون موضوع در شعبه 
4قیف رسیدگی است و تا كنون نتیجه نهایی صادر نگردیده و علت اصلی آن تو

دانگ مذكور توسط آقای دانشور در رابطه با سایر مطالبات ایشان در پروژه 
.می باشد( تومان300/000روزانه )ساخت ارم 

شركت سرپناه فارسعبدالناصر دانشور2
میلیون ریال خسارت 3مطالبه روزانه 

تاخیر در مشاركت ساخت ارم بابت 
تاخیر در ساخت

ی میلیون ریال بابت دادرسی و مبلغ بده42
1400شركت بابت محکوم به, تا پایان شهریور 

.ریال می باشد5/010/000/000مبلغ 

قای حکم قطعی صادر و تاكنون شركت قادر به پرداخت این بدهی نشده است و ا
. دانگ زمین ارم نموده است4دانشور در راستای اجرای حکم اقدام به توقیف 

مطالبه تاخیر در تحویل مغازه پروژهشركت سرپناه فارسمهرزاد مهدی زاده3
ریال4/120/548سعدی روزانه 

مطابق محاسبات انجام شده مبلغ بدهی 
شركت بابت این دادنامه تاكنون تا پایان

ریال 6/757/698/720مبلغ  1400شهریور 
می باشد كه با استناد بنامه شماره 

شركت بین 1398/08/04ص مورخ /4811/98
ه المللی توسعه ساختمان, پرداخت آن بعهد

.این شركت نمی باشد

.حکم قطعی صادر ولی تاكنون محکوم به پرداخت نکرده است

د مطالبه خسارت تاخیر در انتقال سنشركت سرپناه فارسعبدالناصر دانشور4
(واحد خلبانان4)خلبانان

میلیون ریال هزینه های دادرسی و حق 267
الوكاله بابت فرجام خواهی در دیوان عالی 

كشور

ال حکم به محکومیت شركت سرپناه فارس به پرداخت خسارت تاخیر در انتق
ر سند آپارتمان های خلبانان صادر گردیده و در راستای وصول محکوم به دفت

شته شركت سرپناه فارس در شیراز توقیف و بنفع آقای دانشور به مزایده گذا
ر شده است و مراحل اجرایی آن طی گردیده و شركت سرپناه فارس مالکیتی د

.آن ندارد
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اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی گروه

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته هم تکی عن/خوانده شاکی/خواهان ردیف

عبدالناصر دانشورشركت سرپناه فارس5

مللی اعتراض ثالث اجرائی شركت بین ال
ه توسعه ساختمان و ابطال مبایعه نام

+  زمین ارم 1396/05/24عادی مورخ 
دفتر

توسط شركت بین 
المللی توسعه پرداخت

.شده است

ده و در اعتراض ثالث شركت توسعه رد شد و حکم به ابطال مبایعه نامه به نفع آقای دانشور صادر گردی
.و مرجع تجدید نظر حکم بدوی را تائید نموده استمهلت قانونی تجدید نظر شده است 
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اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی گروه

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته م تکی عنه/خوانده شاکی/خواهان ردیف

شركت پارس سازهپیش خریداران رشت1
درخواست وجه التزام جهت دیركرد 

(پرونده6)تحویل واحد تجاری
صدور اجرائیه و برداشت مبلغ از حساب شركتریال7.453.846.675

*****تهدید علیه بهداشت عمومیشركت پارس سازهاداره ی محیط زیست2
قه ارائه مدارک مبتنی بر عدم انجام اقدامات برداشت شن و ماسه در زمین منط

در حال رسیدگی-18

عقیبارائه مدارک مبتنی بر عدم فعالیت و صدور قرار  منع تعقیب و موقوفی ت*****برداشت غیر مجاز شن و ماسهشركت پارس سازه18شهرداری منطقه 3

اخذ وكیل و طرح شکایتمیلیارد ریال3جعل و خیانت در امانتوحید غفاری نیکشركت پارس سازه4
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اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی گروه

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته هم تکی عن/خوانده شاکی/خواهان ردیف

امه ملک الزام به ایفای تعهد  مبنی بر تنظیم مبایعه نشركت تیسا كیشاشركت نیکا میهن آر1
*****95/ ص/ 647موضوع تهاتر قرارداد شماره 

دادگاه بدوی قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود كه با تجدید نظر
خواهی خواهان با حکم دادگاه تجدید نظر جهت رسیدگی مجدد ماهوی

.به شعبه بدوی ارجاع مجدد شد و در حال رسیدگی می باشد

2

شركت قهرمان پارس 
كیش 

شركت تیسا كیش

5درخواست مطالبات پیمانکاری برج 

*****

مبنی بر با عنایت به دعوای  دو شركت نام برده شده  به طرفیت شركت تیسا كیش
دادگاه عمومی حقوقی كیش مطرح گردید و 2مطالبات خود ؛هردو پرونده در شعبه 

ارجاع قاضی محترم شعبه در راستای رسیدگی موضوع را به كارشناسی یک نفره
داد كه به موجب اعتراض به نظریه كارشناسی یک نفره النهایه پرونده  جهت

است و اظهارنظر به كارشناسی سه نفره ارجاع گردید كه اكنون در اثنای رسیدگی
انه كار با عنایت به اینکه قرارداد ها به صورت تهاتری با آپارتمان می باشد و در می
میزان هم قرارداد یکجانبه خاتمه یافته است لذا میزان طلب پیمانکاران بر اساس

.كار انجام شده محل اختالف است 

شركت آریان پرداز سازه 
4درخواست مطالبات پیمانکاری برج كیش 

6,200,000,000بابت فاكتور فروش سرامیک 6/200/000/000مطالبه وجه شركت تیسا كیشمحمد حقیقت 3

میلیارد 6به خواسته های مطالبه وجه حدود 9909980778500819پرونده با كالسه
ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دین در حوزه قضایی شهرستان جزیره 

2به شعبه 0000503ثبت گردید و با شماره بایگانی 1400/08/03كیش به تاریخ 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جزیره كیش ارجاع شد وكیل محترم  در وقت 

در مقرر در جلسه حضور یافته و دفاعیات الزم مطرح گردید و ضمنا الیحه ای نیز
وع در همین راستا موض. مقابل دفاع از حقوق موكل  در مرجع مربوطه ثبت گردید

.جهت بررسی به كارشناس واحد ارجاع گردید
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اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی گروه

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته هم تکی عن/خوانده شاکی/خواهان ردیف

شركت قهرمان پارس 4
شركت تیسا كیشكیش 

شکایت كیفری مبنی بر سرقت اموال 
*****پیمانکار

ا وكالت الزم به ذكر است به موازات دعوای حقوقی مطروحه ؛ شکایت كیفری از سوی شركت تیسا كیش ب
بانی در آقای فاطمیون, علیه شركت های آریان پرداز سازه كیش و قهرمان پارس كیش با عناوین مجرمانه ت

بازپرسی دادسرای 8تنظیم و به شعبه.... معامالت دولتی,كسب مال از طریق نامشروع,خیانت در امانت و
رم شعبه كاركنان دولت ارجاع گردید و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد و توسط بازپرس محت

تناد موضوع به كارشناسی ارجاع گردید ,در همین راستا وكیل محترم پرونده های حقوقی موصوف ,به اس
نکه شکایت طرح شده علیه دو شركت آریان پرداز سازه كیش و قهرمان پارس كیش و با امعان نظر به ای

دادگاه عمومی 2نتیجه شکایت كیفری اثر مستقیم در پرونده حقوقی خواهد داشت با مراجعه به شعبه 
یم شعبه حقوقی كیش  درخواست قرار اناطه و توقف رسیدگی تا زمان حصول نتیجه پرونده كیفری را تقد

19به استناد ماده1400/05/20محترم نمودند كه النهایه مورد پذیرش قاضی محترم قرار گرفت و در تاریخ 
.قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی صادر و اعالم گردید

100,000,000,000ابطال شرط ضمن عقد بانکی بانک سرمایه تیسا كیششركت5

, در دادخواست  استرداد وجوه مازادی كه توسط شركت تیسا كیش به بانک سرمایه پرداخت شده است
کی نرخ مجتمع قضایی شهید بهشتی  مطرح گردید  و پرونده برای بررسی وضعیت قراردادهای بان19شعبه 

لتفاوت سود و نرخ جرایم و میزان بدهی واقعی شركت تیسا كیش و آنچه را كه بانک محاسبه كرده و مابه ا
ار و آن چه را كه تیسا كیش به بانک پرداخت كرده و آنچه را كه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتب

جناب )نفرهقوانین پولی و بانکی باید محاسبه می شده است , توسط دادگاه محترم شعبه به كارشناس یک
زارش  ارجاع گردید كه  براساس گ( آقای محمد علی فتاحی كارشناس رسمی دادگستری رشته امور بانکی

ریال, مطابق با میزان خواسته محاسبه شده توسط شركت  , 107666910384كارشناس محترم ,  مبلغ 
ن , بانک اضافه دریافتی تعیین گردید و در واقع به نفع شركت اظهار نظر نمودند و پس از ابالغ به طرفی

ناسی سه سرمایه در مهلت قانونی به نظریه كارشناسی اعتراض نمود كه موضوع كارشناسی  مجددا به كارش
ی انتخاب نفره ارجاع گردید  و آقایان اصغر امانی, حسن بقایی و مجتبی براتی نیا به عنوان هیات كارشناس
اسان و و معرفی شده اند, این مهم توسط وكیل محترم پرونده از طریق برگزاری جلسات متعدد با كارشن

ی مطالبه و با عنایت به اینکه در دادخواست تنظیم.ارائه توضیحات و مستندات الزم ,در حال پیگیری است
ما طبق نظر كارشناسی بوده است بنابراین رقم مشخصی در دادخواست منظور نگردیده ولی آنچه

.میلیارد تومان می باشد10كارشناس واحد اعالم داشته است 
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اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی گروه

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته م تکی عنه/خوانده شاکی/خواهان ردیف

از هیات تصفیه شركت ترتیسا كیششركت6
28,000,000,000مطالبه وجه وفق نظركارشناسپایه نور 

سید دادخواست مطروحه علیه شركت منحله و در حال تصفیه تراز پایه نور به مدیریت تصفیه آقایان
ه مهدی سید مطهری و محمد نعیمی ابیانه ,شركت منحله و در حال تصفیه سرمایه گذاری نور آتی ب

140068920000691668مدیریت تصفیه آقایان سید مهدی سید مطهری و سعید یوسفی در پرونده كالسه
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران142خسارت به شعبه 
میلیارد ریال وفق گزارش وكیل پرونده  28با موضوع مطالبه حدودا باالی 1400/02/05ارجاع و در تاریخ

اً نشانی ثبت گردید بعد از تقدیم هزینه دادرسی به دلیل اخطار رفع نقص در خصوص نشانی خوانده مجدد
140068100015998787مندرج در روزنامه رسمی طی  الیحه ای به شعبه تقدیم گردید ابالغیه شماره

برای رسیدگی صادر شد و بعد از تجدید جلسه 8:30جهت حضور در تاریخ ساعت 1400/03/30مورخ
.موضوع به كارشناس دادگستری جهت بررسی و اظهارنظر ارجاع گردید
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اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی گروه

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته هم تکی عن/خوانده شاکی/خواهان ردیف

وكیل انجام شده شاكی از شکایت خود انصراف نموده و شركت توسطبا پیگیریریال40.000.000.000تحویل مورد معامله ملک كیشغدیرشركت پیمانخانم راحیل شفیع ها1
.در حال ارسال اظهارنامه می باشد
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اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی شرکت اصلی

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته م تکی عنه/خوانده شاکی/خواهان ردیف

دادگاه 1060شعبه 1400/09/30در رابطه با پرونده آقای سعید رضایی طبق رای بدوی مورخ 
میلیارد ریال در 1,330میزان بهكیفری دو مجتمع قضایی كاركنان دولت, نامبرده به رد مال

رای فوق قابل ضمنا . و سایرین محکوک به حبس گردیده اندحق شركت محکوم گردیده است
.اعتراض است

1.329مطالبه  وجه 
میلیارد ریال

تبانی وتصرف غیر قانونی در اموال 
عمومی و دولیتی , تضییع حقوق 

عمومی وبیت المال, تحصیل مال از 
طریق نامشروع, اظهار خالف واقع, 

ارائه اسناد ومدارک غیر واقعی , 
گزارش خالف و جعل اسناد رسمی 

قانون كارشناسان 37موضوع ماده 
رسمی , انتقال مال غیر , جعل امضاء 

و عنوان

رضا كامرانی-1
سعید رضایی--2
سیدمجید موسویان-3
علی مظفریان-4
محسن عربی-5
علی اكبر یزدی-6

شركت توسعه 
ساختمان

1

تهران ویژه رسیدگی به جرائم كاركنان دولت ثبت و به شعبه 28شکایت در دادسرای ناحیه 
پس از ارایه لوایح و مستندات به بازپرسی پرونده با صدور قرار امر . بازپرسی ارجاع گردید3

به كارشناسی از لحاظ فنی به امور حسابداری و حسابرسی  ارجاع و كارشناس نظریه را ارائه و 
نظریه كارشناسی به طرفین ابالغ شده و در نهایت موضوع . شکایت مطروحه تایید گردید

1060شعبه . شکایت كیفری منتهی به صدور كیفر خواست و ارسال به دادگاه شده است
كیفری كاركنان دولت دعوی مطروحه را مشمول مرور زمان دانسته و لذا اقدام به صدور قرار 

موقوفی تعقیب نموده است كه در همین راستا تجدید نظر خواهی از سوی شركت انجام 
.تجدید نظر ارجاع شده75گردیده و به شعبه 

میلیون یورو3.5

تبانی وتصرف غیر قانونی در اموال 
عمومی و دولیتی , تحصیل مال از راه 
نامشروع و خیانت در امانت , جعل و 

استفاده از سند مجعول ,تضییع اموال 
و وجوه عمومی در اثر اهمال و تفریط 

انتقال غیر قانونی سهام

محمد رضا فهمی-1
سعید بهرمن-2
محمد جواهری-3

شركت توسعه 
ساختمان

2
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اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی شرکت اصلی

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته م تکی عنه/خوانده شاکی/خواهان ردیف

حکم جلب . استان خراسان رسیدگی, پیگیری و اجراییه به نفع شركت صادر و اقدام گردید36در شعبه 
در . ممنوع الخروجی محمدهادی بهرمن اخذ گردید1398/06/31صادر و مورخ 1396/09/28نامبرده مورخ 

خصوص اجرای حکم صادره در جلسات شورای حقوقی تصمیم گیری و مقرر گردید وكیل محترم جهت 
.اجرای پرونده اقدام نمایند

از وكالت پرونده و دستور مدیریت حقوقی وقت شركت و تصمیمات شورای محترم وكیل پس از انصراف 
اخذ و در انتظار اعالم وكالت جهت پیگیری اجرای پرونده فوق جدیدحقوقی, گزارش و اعالم امادگی وكیل 

به 23/12/99ص مورخ /99/7599همچنین موضوع شناسایی اموال نامبرده طی نامه شماره . الذكر می باشد
.حراست محترم شركت غدیر ارسال و تا كنون پاسخی واصل نشده است

میلیارد ریال اصل20
خواسته به انضمام 

تاخیر تادیه

مطالبه یک فقره چک به انضمام 
خسارات تاخیر تادیه مرتبط با 

پرونده آقای بهرمن و شركت بام و 
بنیان تجارت شرق

محمد هادی بهرمن
شركت توسعه 

ساختمان
3

برج )هزار متر مربع اراضی واقع در بزرگراه حکیم و اتوبان كردستان و خیابان شیخ بهایی19مطالبه بهای روز 
. از شهرداری تهران از بابت زمین واگذار شده در طرح بزرگراهی كه ثمن آن را پرداخت ننموده است( تهران

موضوع در دستور كار شورای حقوقی هلدینگ توسعه ساختمان قرار گرفته و تصمیماتی مبنی بر مطالعه 
.باشددر جلسات آتی شورا میو ارائه گزارش جهت تصمیم گیری شركت مشاور حقوقیپرونده توسط 

12000حدوداً 
میلیارد ریال  

19575درخواست ثمن زمین 
مترمربعی واقع در طرح بزرگراهی 

(برج تهران)
6شهرداری تهران منطقه 

شركت توسعه 
ساختمان

4

و 79طرح دعوا در دیوان عدالت اداری علیه رای سازمان تعزیرات حکومتی و در مرحله اعمال ماده 
درخواست از وزیر محترم دادگستری از سوی مقام عالی وزارت جهت طرح موضوع در شورای عالی تعزیرات 

حکومتی و رایزنی از طریق وزارت دفاع و ساتا
پیرو تصمیمات شورای حقوقی مقرر شد با همراهی حراست ساتا از ظرفیتهای موجود در : آخرین اقدام

, وزیر محترم دادگستری پرونده را به شعبه چهارم گرددوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح استفاده 
این شعبه بیان شده , از آنجا 1399/10/30عالی سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می نماید و طبق رای مورخ 

كه آراء صادره از دیوان عدالت اداری در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است , شعبه عالی نیز صرفا 
.صالحیت رسیدگی به شکایت از آراء قطعی سازمان را دارد نه رای صادره از دیوان عدالت اداری

میلیون یورو11.6

مطالبه وجه راجع به گشایش سه 
فقره اعتبار اسنادی در تعزیرات 

سرمایه بانک/ حکومتی تهران
و 961463پرونده های شماره 
970598

تجدیدنظر دیوان 5بدوی و 11شعب 
عدالت اداری

شركت توسعه ساختمان بانک سرمایه
5



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش88

اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی شرکت اصلی

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته نهم تکی ع/خوانده شاکی/خواهان ردیف

ولیکن شعبه تجدید نظر . میلیارد ریال به نفع شركت نموده است43یوان عدالت اداری اقدام به صدور رای به مبلغ د
دیوان رای را نقض نموده و موضوع می بایست در شورای محترم حقوقی هلدینگ طرح و پس از بررسی اقدامات الزم 

.خصوص انجام گردددر این
7میلیارد ریال و 35.8

میلیارد ریال جریمه

طرح دعوی علیه سازمان امور مالیاتی در 
خصوص عدم شمول مالیات بر اجاره از 

سال مالی )فروش امالک برج تهران
1392)

سازمان امور مالیاتی شركت توسعه ساختمان
6

, كما فی السابق ملک بخارست به (موسوم به ملک بخارست)مرتبط با موضوع آقای خسرو بهرامی و رقبه مبحوثٌ عنه 
شایان ذكر است این شركت در شرف . صورت رسمی به نام شركت بین المللی توسعه ساختمان, منتقل نگردیده است

تشکیل جلسه مشترک با آقای خسرو بهرامی فروشنده ملک بخارست بوده و در این راستا پیرو مصوبه جلسه شورای 
حقوقی امور حقوقی هلدینگ نسبت به اخذ استعالمات ثبتی پالک های مربوط به ملک بخارست اقدام نموده و طبق 

موضوع در حال مطالعه و وكیل مربوطه گزارش مشاور حقوقی و پیشنهاد ایشان جهت پیگیری پرونده توسط 
پیشنهادات وكیل محترم می باشد

میلیارد ریال200حدودا 
طرح دعوی علیه آقای خسرو بهرامی 

(ملک بخارست )
آقای خسرو بهرامی 

(ملک بخارست)
شركت توسعه ساختمان

7

الیحه دفاعیه توسط وكیل ثبت شده و در .دادگاه نوشهر تعیین و برگزار گردید4شعبه 97/05/22وقت رسیدگی مورخ 
97/07/30جلسه رسیدگی مورخ . جلسه اول دادخواست جلب ثالث بطرفیت شركت ایران سازه مطرح گردیده است

نظر . تعیین و اعالم گردید97/11/02وقت پرونده جهت انجام امور كارشناسی تجدید و مورخ . تشکیل گردید
صادر به شركت ابالغ شركت نسبت به نظریه كارشناسی اعتراض بعمل آورده كه بدلیل 98/01/18كارشناسی مورخ 

دادگاه نوشهر حکم به 4از سویی شعبه . پرونده در وقت نظارت قرار گرفت2وجود پرونده با همین موضوع در شعبه 
به رای صادره اعتراض انجام شده و قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و . بطالن دعوی خواهان صادر نمود

طبق تصمیمات شورای محترم حقوقی مقرر گردید . كه در نهایت منجر به صدور اجرائیه میگردد. ابالغ گردیده است
, نسبت به اقدامات قضائی آتی آن ی ثبتیكارشناسهیئتپس از دریافت گزارش وضعیت ثبتی ملک موصوف توسط 

مقرر گردید جهت پیگیری و مطالعه و وكیل مربوطهاقدام گردد كه در اینخصوص طی بررسی و مطالعه پرونده توسط 
.  دادگاه نوشهر اقدام نمایند4استنساخ پرونده شعبه 

میلیارد ریال250حدودا  

قلع و قمع قسمتی از مستحدثات اراضی 
شمع ساحل

970234پرونده شماره 
دادگاه حقوقی نوشهر4شعبه 

شركت توسعه 
ساختمان

شهرام امیر دهلوی 8
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اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی شرکت اصلی

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته م تکی عنه/خوانده شاکی/خواهان ردیف

آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به نفع شركت متبوع, صادر و محکومٌ علیه نسبت به واخواهی, 
تجدیدنظرخواهی و نیز تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقدام نموده كه آراء به نفع 

.شركت صادر گردیده است و دارایی ایشان شناسایی و در مرحله برگزاری مزایده عمومی است

خریداراجعهمربهمنتهینویناقتصادبانکمقدمتوقیفبدلیلمزایدهبرگزاریفرایند:گزارشآخرین
وینناقتصادبانکطلبتکلیفكهزمانیتالذا.استنگردیدهمزایدهدرتوقیفیملکفروشو

نمیباشدمتصوردیگریاجرائیاقدامموصوفملکبهنسبتباشدنشدهمشخص

میلیارد  ریال 14.5مبلغ 
به انضمام خسارات 

تاخیر تادیه

مطالبه وجه یک فقره چک با احتساب 
خسارت تأخیر  تأدیه آقای بهرامی 

(خریدار برج تهران)بیدونی 
آقای حسین بهرامی بیدونی

شركت توسعه 
ساختمان

9

مبایعه )دادگاه حقوقی شیراز با وارد دانستن دعوی تقابل آقای دانشور حکم بر ابطال قرارداد 16شعبه 
صادر نموده است و از سوی دیگر دعوی شركت متبوع بعنوان معترض ثالث اجرائی را وارد ( نامه

شركت سرپناه فارس از آنجا كه . ندانسته و حکم بر بطالن دعوی این شركت صادر و اعالم نموده است
در مقام فروشنده ملک بوده به رای صادره اعتراض و نسبت به ثبت تجدید نظر خواهی اقدام نموده 

.است
موضوع پس از مطالعه پرونده و استنساخ توسط وكیل شركت و ارائه پیشنهادات در دست اقدام جهت 

.اقدامات قضایی می باشد

میلیارد ریال 100حدوداً 
و توقف خسارت روزانه 

شركت سرپناه )علیه 
(فارس

اعتراض ثالث به عملیات اجرائی در 
پرونده مربوط به ملک ارم شیراز و دعوی 

ه تقابل عبدالناصر دانشور بخواسته مبایع
نامه ملک ارم شیراز

عبدالناصر دانشور شركت توسعه 
ساختمان

10

موضوع پس از  بررسی در شورای حقوقی هلدینگ توسعه ساختمان و ارجاع به وكیل در حال پیگیری 
و اقدامات قضایی می باشد

در همین راستا وراث مرحوم مرعشی طی نامه ای جهت صلح و سازش اعالم آمادگی نموده اند
- زمین آزادگان اهواز

–شركت توسعه ساختمان

شركت غدیر خوزستان
مطالبه حق سرقفلی 

وراث مرحوم حسنعلی 
ترابی مرعشی

11
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اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های حقوقی شرکت اصلی

آخرین وضعیت رسیدگی و اقدامات نهایی ارز /ارزش ریالی موضوع شکایت/خواسته م تکی عنه/خوانده شاکی/خواهان ردیف

مرتبط با دعوی بطرفیت شركت موضوع قلع و قمع در ملک موسوم به شمع ساحل واقع در نوشهر, 
پیگیری از سوی وكیل محترم شركت انجام شده و مقرر شده در راستای جلوگیری از هرگونه ضرر و 

.زیان به منافع شركت متبوع, مذاكراتی صورت پذیرد
-

9900282پرونده اجرایی كالسه بایگانی 
اجرای احکام مدنی نوشهر

شركت توسعه ساختمان شهرام امیری دهلوی 12

دادگاه شهید بهشتی تشکیل و رأی شعبه بدوی به 15در شعبه 99/06/18جلسه رسیدگی به تاریخ 
خواهان نسبت به دادنامه . نفع شركت متبوع مبنی بر ابطال دعوی خواهان صادر و ابالغ شده است

.تجدیدنظرخواهی نموده است
-

اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در 
صادره از شعبه 960262پرونده كالسه 

بهشتی15
9900270شماره پرونده 

شركت توسعه ساختمان محسن بهرامی بیدونی 13

مبنی بر نشر اكاذیب و افترا 6بازپرسی دادسرای ناحیه 13شکواییه ای علیه نامبردگان در شعبه 
. شعبه محترم نسبت به شکواییه قرار منع تعقیب صادر می نماید.  ثبت گردید 

دادگاه كیفری دو مجتمع شهید قدوسی تهران ارجاع و وقت رسیدگی در 1043پرونده به شعبه 
.   تعیین می گردد1400/08/10تاریخ 

-
اقامه دعوی كیفری دائر بر نشر اكاذیب 

و افتراء
علی یزدان پناه فدایی و

محسن میری
شركت توسعه 

ساختمان
14

دادگاه كاركنان 52دادخواست تجدیدنظر از سوی وكالء شركت, ثبت و جهت رسیدگی به شعبه 
.دولت ارجاع شده است

-

تجدیدنظر خواهی از آراء صادره از 
دادگاه كاركنان 54و 52سوی شعب 

دولت
تهران12شهرداری منطقه 

شركت توسعه 
ساختمان

15

پیرو اجرائیه صادره و تصمیمات شورای حقوقی در خصوص پرونده حقوقی ایرانیان اطلس, وكیل 
. انتخابی به دادگاه حقوقی شیراز عزیمت و نسبت به مطالعه و استنساخ پرونده اقدام نموده است

در دو مرحله نسبت به اخذ استعالم مالی )موضوع پس استعالم وضعیت مالی شركت ایرانیان اطلس 
اقدام و در انتظار دریافت اظهار نظر ایشان نسبت به پرونده وكیل جهت ارسال به ( اقدام گردیده

.موصوف جهت اقدامات آتی می باشیم

-

36مطالبه خسارت تاخیر در تحویل 
واحد تجاری سعدی شیراز واگذار شده 

به شركت ایرانیان اطلس
شركت توسعه ساختمان شركت ایرانیان اطلس 16
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: 4-5بخش 

برنامه ها  اقهدام در حهوزه سهاماندهی 
واگذار ,  ادغام, عرضه اولیه و)شرکت ها 
(انحالل



:ادغام شرکت ها

تصویب ادغام شرکت سرپناه فارس در شرکت مهندسی و ساخت پارس سازه

:واگذاری شرکت ها

تصویب واگذار  سهام شرکت عمران ق م وانجام اقدامات اولیه در راستا  واگذار 

تصویب واگذار  سهام شرکت پدید آوران اطلس پارس و انجام اقدامات اولیه در راستا  واگذار 

1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش92

اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهی شرکت های تابعه
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: 5-5بخش 

اقدامات انجام شده در حوزه 
بازارگردانی و افزایش سرمایه
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اقدامات انجام شده در حوزه بازارگردانی

1400/06/311399/06/31سال مالی منتهی به

12,033,752,07214,214,197,087تعداد سهام معامله شده

42.60094.953(میلیارد ریال)ارزش سهام معامله شده 

229230تعداد روزهای باز بودن نماد      

229230تعداد روزهایی كه نماد معامله شده است

20.70929.520(میلیارد ریال)ارزش بازار 

2.3014.920(ریال) قیمت سهم 

9.0006.000(میلیارد ریال)سرمایه 

نسبت حجم معامالت به میانگین سرمایه
6.5510.30(تعداد به میلیون ریال)
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های گروه وضعیت و برنامه های هلدینگ جهت بازارگردانی پرتفوی هلدینگ و شرکت

انعقاد قرارداد به منظور بازارگردانی شرکت آ س پ
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1400/06/31وضعیت افزایش سرمایه های انجام شده هلدینگ در سال مالی منتهی به 

شرکتردیف
سرمایه 
قشلی

(میلیارد تومان)

سرمایه 
جدید

(میلیارد تومان)

درصد افزایش
سرمایه

هدفمحل

1
توسعه ن المللی بی

(  سهامی عام)ساختمان
60090050

آورده نقدی و مطالبات حال شده

سهامداران

در اصالح ساختار مالی و همچنین تأمین سرمایه

گردش

2
مشاور پیمان مهندسین

(سهامی خاص)غدیر
مطالبات حال شده سهامداران0/0119،900

ن اخذ رتبه،امکان اخذ تسهیالت از بانک ها،تامی

سرمایه در گردش
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: 6-5بخش 

اقدامات انجهام شهده در خصهو  
تکالیف مجمع



98

1399/06/31اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 

بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی
اقدامات انجام شدهتکالیف مجمع شماره 

شرح بند بند

4

متوقف می 1395فعالیت شركت فرعی دیویتال آتواینوست از سال 
تمام باشد و  مستندات كافی در خصوص قابلیت بازیافت كامل بهای

-1درصدی باشركت مزبور به شرح یادداشت 70شده پروژه مشاركتی
میلیون ریال, بهای 26.598توضیحی صورت های مالی به مبلغ 4-19

9.335تمام شده سرمایه گذاری بلند مدت در آن شركت به مبلغ 
های مالی و توضیحی صورت15-3میلیون ریال به شرح یادداشت

میلیون ریال به شرح 31.531مطالبات از شركت یاد شده به مبلغ 
توضیحی صورت های مالی و سهامدار دیگر آن 16-1-9-3یادداشت 

توضیحی 16-1-6بشرح یادداشت ( شركت بام و بنیان تجارت شرق)
یورو 4.850.000شامل )میلیون ریال 85.217صورت های مالی, مبلغ 

د به پرداختی به شركت بام و بنیان تجارت شرق كه توافق شده بو
ه با توجه ب. ارائه نگردیده است( شركت آتواینوست پرداخت شود

, كه مراتب فوق اعمال تعدیالتی از این بابت در حسابها ضروری است
تعیین آثار مالی آن بر صورتهای مالی مورد گزارش, بدلیل عدم 
افت دسترسی به مدارک و مستندات كافی در خصوص چگونگی بازی

.  دباشعناصر یاد شده در شرایط حاضر برای این موسسه فراهم نمی

گذاری غدیر مقرر شد با هماهنگی شورای حقوقی شركت سرمایه
ر اقدامات قانونی و پیگیری های حقوقی جهت احقاق حقوق شركت د

ق و خصوص وصول مطالبات از شركت شركت بام و بنیان تجارت شر
همچنین . آقای سعید بهرمن از طریق مراجع قضایی انجام پذیرد

كت نسبت به احقاق حقوق شركت در سرمایه گذاری انجام شده در شر
دیویتال آتواینوست و سرمایه گذاری در پروژه مشاركتی با آن 

شركت, با رعایت صرفه و صالح شركت و هماهنگی شورای حقوقی
ه گذاری غدیر اقدامات الزم صورت گیرد و نتیجه هر سشركت سرمایه

به عنوان ( سهامی عام)ماه یکبار به شركت سرمایه گذاری غدیر 
.سهامدار عمده گزارش گردد

مطالبات ( یورو 4,850,000شامل ) میلیون ریال 85.217در خصوص مبلغ 
توسعه از شركت بام و بنیان شرق شکایت رای به نفع شركت بین المللی

رق در این راستا شركت بام و بنیان ش. صادرگردید( سهامی عام)ساختمان 
میلیارد ریال اصل 20شامل )میلیارد ریال 43محکوم به پرداخت مبلغ 

با عنایت به . شده است( 97بدهی بهمراه تاخیر تادیه تا تاریخ بهمن 
جی استنکاف آن شركت از پرداخت مبلغ مذكور حکم جلب و ممنوع الخرو

آقایان محمدهادی بهرمن و وهاب بهرمن مدیران شركت بام و بنیان شرق
ه شناسایی اموال نامبرد. اخذ گردید و اجرای حکم در دست اقدام میباشد

به حراست شركت غدیر 1399/12/23ص مورخ /99/7599طی نامه شماره 
میلیون یورو پرداختی به 3.5الزم به ذكر است وصول مبلغ . ارسال گردید

و در قبال در تعهد شركت بام و بنیان شرق بوده است) آقای سعید بهرمن 
عید دفاتر این شركت, شركت بام و بنیان شرق بدهکار است لکن آقای س

ضایی نیز در مرجع ق.( بهرمن شخصا مسئولیت استرداد آن را پذیرفته است
ركت در حال رسیدگی است و گزارش كارشناس منتخب بازپرس به نفع ش

میلیون یورو برای ایشان 6.2میلیون یورو و حداكثر 4.3بوده و حداقل 
.بدهی متصور شده است

ات موضوع سرمایه كذاری در شركت اتواینوست, هزینه های پروژه و مطالب
شورای حقوقی مطرح و مقرر 1400/08/10از آن شركت در جلسه مورخ 

گردید سوابق و مدارک موجود و همچنین گزارش هیات های اعزامی به 
كشور بالروس برای شركت غدیر ارسال تا پس از بررسی و اظهار نظر 

مدیریت حقوقی غدیر, مجدداً در شورای حقوقی  مطرح و پس از تصمیم 
هاد ضمناً حسب پیشن. گیری, به كمیته نظارت شركت غدیر ارائه گردد

توسعه كمیته حسابرسی كارگروه مشترک فیمابین شركت بین المللی
ند ساختمان و شركت سرمایه گذاری غدیر جهت اتخاذ تصمیم در خصوص ب

هرگونه اظهارنظر در خصوص وصول . های سنواتی تشگیل شده است
مطالبات و بازیافت هزینه های انجام شده منوط به صدور و اجرای حکم 

.مرجع قضایی در ایران و بالروس خواهد بود
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-5-2موجودی امالک در جریان ساخت به شرح توضیحات یادداشت
یش به توضیحی صورت های مالی, متعلق به شركت فرعی تیسا ك3-19

میلیارد ریال, موضوع پروژه مشاركتیمرجان 1.943مبلغ
ش می با شركت سرمایه گذاری و توسعه كی( كیشرویای زندگی)كیش

یفای باشد كه به لحاظ نبود نقدینگی كافی در سنوات قبل,امکان ا
مقدور نگردیده است و متعاقباً ( ماهه36)تعهدات ساخت در موعد مقرر

ش شریک به دلیل فوق مدعی دیركرد ناشی از اجرا بوده و پیش فرو
. به تعیین میزان جرائم متعلقه, موكول گردیده است3و 2برجهای 

آن می متعاقباً شركت فرعی طبق مکاتبات بعمل آمده با شریک مدعی
میلیارد ریال فراتر از 113باشد كه هزینه های تحمیل شده به میزان 

تعهدات مندرج در قرارداد میباشد و مذاكراتی به منظور توافق با
شریک جهت تمدید مهلت تکمیل پروژه و حل و فصل ادعاهای مطرح

ورت شده از آن جمله تعیین تکلیف مجاز یا غیرمجاز بودن تاخیرات ص
ذا اگرچه ل. گرفته است كه تاكنون به نتیجه نهایی منجر نگردیده است

رت تحمیل جرایم محتمل می باشد, اما تعیین میزان و آثار آن بر صو
.های مالی مورد گزارش درحال حاضر امکان پذیر نگردیده است

وق مدیره با رعایت صرفه و صالح و به منظور احقاق حقمقرر شد هیئت
ا كیش با شركت با تشکیل تیم فنی, حقوقی و عمرانی در شركت تیس

و اخذ نظر مشورتی از شورای حقوقی شركت غدیر ضمن بررسی موارد
موضوعات مطروحه, اختالف را بررسی و در راستای تعیین تکلیف

اختالفات و موارد درج شده در گزارش حسابرس با شریک اقدام و 
ماه یکبار به 3های الزم بعمل آمده و نتیجه اقدامات هر پیگیری

.حسابرس و بازرس قانونی و سهامدار عمده گزارش شود

به دلیل( كیش رویای زندگی)در خصوص پروژه مشاركتی مرجان كیش
اكیش كمبود نقدینگی, اجرای پروژه با تأخیر مواجه گردید كه شركت تیس

ها بیشتر از�مدعی است تأخیرات پروژه به دالیل فنی و تحمیل هزینه
تعهدات قرارداد مشاركت, مجاز می باشد و با شریک پروژه در این رابطه

میلیارد ریال 5.500شركت تیساكیش مدعی . نظر وجود دارد �اختالف
ساب مطالبات از شركت سرمایه گذاری و توسعه كیش می باشد كه صورتح

د و در این رابطه و جهت بررسی اسنا. آن به شركت مذكور ارسال شده است
ل از  ای متشکمدارک و مطالبات, دفاع از منافع شركت در سال جاری كمیته

1400/06/20تشکیل گردید و موضوع در جلسات مورخ كارشناسان حقوقی
.كمیته مطرح و پیگیری شد1400/08/10و 

6

به موجب آرای صادره دیوان عدالت اداری در سال مالی مورد گزارش, 
قطعی و مالیات عملکرد 1392پرونده مالیاتی شركت اصلی برای سال 

میلیون ریال قطعی و پرداخت 35.856به مبلغ حدود 1392سال 
نیز به مبلغ حدود 1387همچنین مالیات عملکرد سال . گردیده است

ایی میلیون ریال قطعی و پرداخت شده است كه نسبت به شناس4.151
لذا در صورت اصالح حساب ها از این . آثار آنان اقدام نگردیده است

مبالغ بابت نتایج عملکرد دوره جاری و پیش پرداخت ها به ترتیب به
.میلیون ریال كاهش خواهد یافت40.007حدود 

1392و 1387با عنایت به قطعیت و پرداخت مالیات عملکرد سالهای 
میلیون ریالی آن بر عملکرد مالی شركت40.007و آثار كاهشی حدود 

مقرر شد اقدامات مالی الزم و تعدیالت مورد نیاز با رعایت 
تیجه مدیره صورت پذیرفته و ناستانداردهای حسابداری از سوی هیئت

.حداكثر ظرف مدت یک ماه به سهامدار عمده منعکس گردد

براساس رای 1392میلیون ریال مالیات عملکرد سال 35.856مبلغ 
نظر به اینکه رای . تجدید نظر دیوان عدالت اداری پرداخت شده است

نه صادره مورد اعتراض شركت بوده است مبلغ پرداخت شده به حساب هزی
.منظور نشده است و پرونده در مرحله فرجام خواهی می باشد

1399میلیون ریال در مهرماه سال 218مبلغ 1387ضمناً بابت مالیات سال 
پرداخت و پرونده در اداره وصول  و اجرا اداره كل امور مالیاتی شمال تهران

.مختومه گردید

1399/06/31اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 

بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی

اقدامات انجام شدهتکالیف مجمع شماره 
شرح بند بند
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1399/06/31اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 
بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی

اقدامات انجام شدهتکالیف مجمع شماره
شرح بند بند
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بالغ مانده بدهی تسهیالت دریافتی از بانک ها در تاریخ صورت وضعیت مالی
توضیحی 32موضوع یادداشت)میلیارد ریال می باشد3.197بر مبلغ 

كه علیرغم انقضاء سررسید وامهای مزبور بازپرداخت ( صورتهای مالی
میلیارد ریال بابت 9.5شایان ذكر است در این خصوص مبلغ . نگردیده است

ههای همچنین به موجب تاییدی. ضمانت نزد بانک سامان مسدود گردیده است
دریافتی از اداره كل امور مهندسی و ساختمان بانک صادرات ایران و بانک

بلغ پارسیان شعبه مركزی مبلغ بدهی مورد مطالبه بانک های مزبور دارای م
میلیون ریال مغایرت نا مساعد با مانده منعکس در دفاتر شركت611.669

.  اشداست كه عمدتاً بابت جرایم تاخیر عدم بازپرداخت تسهیالت مزبور می ب
ضرورت با توجه به مراتب فوق اگر چه تعدیالت قطعی از این بابت بر حسابها

ذینفع می نماید اما تعیین آثار آن منوط به حل و فصل نهایی موارد با بانکهای
.می باشد

های بانکی جهت رفعتکلیف گردید نسبت به تدقیق در بدهی
مغایرتهای احتمالی با مبنا قرار دادن رأی وحدت رویه مورخ 

دیوان عالی كشور و اخذ نظر از شورای حقوقی شركت 1399/05/21
ق, گذاری غدیر, تسویه تسهیالت دریافتی و آزادسازی وثایسرمایه

رمایه اقدامات الزم صورت پذیرد و نتایج هر سه ماه یکبار به شركت س
.به عنوان سهامدار عمده ارائه گردد( سهامی عام)گذاری غدیر 

میلیارد ریال تصفیه گردیده 1740بدهی بانک گردشگری با پرداخت مبلغ 
میلیارد ریال مطالبه 35بابت هزینه های حقوقی از طرف بانک مبلغ . است

ری شده است كه مورد قبول شركت نیست و موضوع درحال مذاكره و پیگی
میلیون ریال 17,980تسهیالت بانک پارسیان پس از اخذ مبلغ . است

میلیون ریال تصفیه شده 93,588بخشودگی سود و جرائم با پرداخت 
میلیون ریال 35,000تسهیالت بانک سامان با اخذ حداقل مبلغ . است

میلیون ریال و برداشت مانده حساب 132,699بخشودگی و پرداخت مبلغ 
. یدمیلیون ریال توسط بانک سامان تصفیه گرد9,500سپرده بانکی به مبلغ 

یگیری تصفیه بانک انصار از طریق واگذاری سهام شركت باغمیشه در حال پ
بدهی بانک صادرات هم مطابق توافقات قبلی از محل وصولی برج. است

.  تهران در حال تصفیه می باشد

8

عت به منظور تلفیق از صورتهای مالی حسابرسی نشده شركت فرعی توسعه صن
45.966جمع داراییها و بدهی ها به ترتیب به مبالغ حدود) ساختمان غدیر خوزستان

11و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ( میلیون ریال 31.397و 
شده ثبت)توسط حسابرسان محلی شركت فرعی دیویتال آتواینوست 1395دی ماه 

, استفاده و صورت های مالی سال مورد گزارش و سنوات قبل (در كشور بالروس
ایی مابه شركت مزبور ارائه نگردیده است و الزامات استاندارد تلفیق درخصوص شناس

لذكر التفاوت ارزش متعارف در زمان تحصیل با ارزش دفتری دارایی های شركت اخیرا
.رعایت نگردیده است

مقرر شد با رعایت استانداردهای حسابداری و با هماهنگی بازرس 
ارزش تفاوتقانونی, الزامات استاندار تلفیق درخصوص شناسایی مابه

ی های فرعهای شركتمتعارف در زمان تحصیل با ارزش دفتری دارایی
مدیره انجام و گزارش آنمندرج در این بند حسابرسی از سوی هیئت

گذاری غدیر منعکس گرددماه به شركت سرمایه3حداكثر ظرف مدت 
.

در حال توضیح اینکه شركت فرعی توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان
از تلفیق 1399/12/30ماهه منتهی به 6باشد و در دوره مالی تصفیه می

.حذف می گردد
آن در دوره شركت دیویتال اتواینوست نیز به دلیل عدم كنترل مدیریتی بر

.از تلفیق حذف گردید1399/12/30ماهه منتهی به 6مالی 

9

به موجب پاسخ تاییدیه های ارسالی و یا مطابقت حساب های انجام شده شركت
میلیون ریالفی مابین حساب 319.165اصلی و گروه مغایرات نامساعد به مبلغ حدود 

میلیون ریال بابت پیش دریافت ها با اشخاص طرف793.252های دریافتنی و مبلغ 
همچنین بموجب پاسخ تاییدیه های ارسالی در خصوص. حساب اعالم گردیده است

سرفصل های حسابهای دریافتنی, پیش پرداخت ها, حسابهای پرداختنی و پیش
به ( توضیحی صورتهای مالی34و 28, 18, 16موضوع یادداشت های )دریافتها 

میلیون 135.252میلیون ریال, 118.473میلیون ریال,342.820ترتیب به مبالغ 
كزی, میلیون ریال و همچنین بانکهای گردشگری شعبه فرشته و مر750.157ریال و  

و صادرات شعبه جمهوری و مركزی, سامان شعبه مركزی, انصار شعبه میدان فاطمی
ثار مالی لذا تعیین آ. پاسارگاد شعبه مركزی تا تاریخ این گزارش دریافت نشده است

ناشی از تعدیالت احتمالی كه در صورت دریافت تائیدیه های واصل نشده بر 
. دصورتهای مالی مورد گزارش, ضرورت مییافت برای این موسسه مشخص نمی باش

ی و های ارسالمقرر شد شركت نسبت به رفع مغایرت پاسخ تأییدیه
های بالجواب و ارائه آن به حسابرس و بازرسهمچنین اخذ تأییدیه

ماه به شركت 3قانونی اقدام و گزارش آن را ظرف مدت حداكثر 
.گذاری غدیر ارائه نمایدسرمایه

تالفات بابت مغایرت در تاییدیه حساب ها توضیح اینکه مسائل حقوقی و اخ
های تجاری موجب های فرعی با طرفموجود بین شركت اصلی و شركت

باشد كه بخش عمده ای از آن در مراجع ذی صالح ها میمغایرت در حساب
.باشد كه پس از صدور رای قطعی مرتفع خواهد شددر حال پیگیری می

زارش های مذكور در گهای ارسالی به بانکبابت عدم دریافت پاسخ تاییدیه
درج در حسابرس مستقل و بازرس قانونی نظر حضرتعالی را به توضیحات من

.نمایدجلب می7بند 
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توضیحی صورت های مالی, بر اساس یک فقره دعوی 28-1-9به شرح یادداشت 
در ( مانبین المللی توسعه ساخت)مطروحه توسط بانک سرمایه علیه شركت اصلی 
مطابق بخشنامه شماره 1391خصوص سه فقره اعتبار ارزی دریافتی در سال 

استان بانک مركزی و به تبع آن رای شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی321011/96
ه تهران و دیوان عدالت اداری, شركت محکوم به استرداد عین ارز گشایش شده ب

زبور لکن شركت با استناد به اینکه اعتبارات م. یورو گردیده است11.600.000مبلغ 
. در زمان گشایش با نرخ ارز آزاد مفتوح شده به آراء مزبور اعتراض نموده است

ه آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات, پرونده مذكور ب23النهایه با اعمال تبصره ماده 
. ثبت و در مرحله رسیدگی می باشد13154وزارت دادگستری ارسال و تحت شماره 

قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری, پرونده به 79در راستای اعمال ماده 
ئم شایان ذكر است از بابت اصل و جرا. كارشناسی ارجاع و درحال بررسی می باشد

میلیارد ریال ذخیره توسط شركت 615تاخیر تصفیه اعتبارات فوق, مبلغ حدود 
.اصلی محاسبه و در حسابها منظور گردیده است

مقرر شد اقدامات قانونی و پیگیری های حقوقی جهت احقاق حقوق 
جام شركت از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری ان

پذیرد و نتیجه هر سه ماه یکبار به شركت سرمایه گذاری غدیر 
به عنوان نماینده سهامداران عمده گزارش گردد و نظر ( سهامی عام)

.مشورتی نیز از شورای حقوقی شركت غدیر اخذ گردد

اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بر علیه رای 96شركت از سال 
امین با عنایت به اینکه ارز ت. صادره از سوی سازمان تغزیرات حکومتی نموده است

و به حساب ارزی شركت در شعبه ( ارز آزاد)شده منشاء دولتی نداشته است 
ی یا شهید بهشتی بانک ملت نیز مسترد شده است, امید است دیوان عدالت ادار

.  مایندشورای عالی تعزیرات حکومتی نسبت به ابطال یا تعدیل رای صادره اقدام ن
طرح دعوا در دیوان عدالت اداری علیه رای سازمان تعزیرات حکومتی در مرحله 

و درخواست از وزیر محترم دادگستری از سوی مقام عالی وزارت, 79اعمال ماده 
جهت طرح موضوع در شورای عالی تعزیرات حکومتی و رایزنی از طریق وزارت 

بر اساس مصوبه شورای حقوقی هلدینگ. دفاع و ساتا در دسا پیگیری است
توسعه ساختمان  مقرر شد با همراهی حراست ساتا از ظرفیت های موجود در 

.وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح استفاده گردد

ا درخصوص دعاوی حقوقی مطروحه در پروژه رویای كیش شركت فرعی تیس12
:كیش موارد زیر حائز توجه می باشد

اخذ نظر مقرر شد پیگیری و اقدام حقوقی توسط شركت تیسا كیش با
كت مشورتی شورای حقوقی شركت غدیر با رعایت صرفه و صالح شر
تا حصول نتیجه صورت پذیرد و نتیجه اقدامات به سهامدار عمده 

.گزارش شود

در سنوات قبل و ابالغ خاتمه ( 5و 4برج )با توجه به توقف پروژه رویای كیش 
پارس شركت آریان پرداز سازه كیش و شركت قهرمان)پیمان به پیمانکاران پروژه 

شركت و رسیدگی و تایید صورت وضعیت قطعی پیمانکاران مذكور توسط( كیش
می مشاور پیمان غدیر, معادل مبلغ صورت وضعیت قطعی در حساب ها بستانکار

اما نامبردگان مدعی مطالبات بیشتری بابت صورت وضعیت های خود. باشد
ع می باشند كه از طرف شركت تیساكیش مورد پذیرش نبوده و موضوع در مراج
یأت قضایی در حال رسیدگی می باشد كه موضوع جهت اظهار نظر كارشناسی به ه

یش با توجه به شکایت كیفری از سوی شركت تیسا ك. نفره ارجاع شده است3
رای علیه شركت های فوق و حسب رای دادگاه تا تعیین تکلیف پرونده اخیر, ب

.پرونده حقوقی قرار توقیف دادرسی صادر گردیده است

12-1

ط به با عنایت به خاتمه قرارداد پیمانکاران قبلی پروژه رویای كیش مربو
داز شركت آریان پر)عالوه بر بدهی به شركتهای مزبور 5و 4پروژه های برج 

میلیون ریال و شركت قهرمان پارس كیش به 38.527سازه كیش به مبلغ 
اقدام به ادعای خسارت شامل صورت وضعیت ( میلیون ریال 32.709مبلغ 

های تایید نشده نموده اند و انجام امر فوق را از طریق ارجاع آن به مقامات 
ن قضایی واگذار كرده اند كه تا تاریخ تنظیم این گزارش رای دادگاه در ای

.مورد صادر نشده است

12-2

از بابت بهای تمام شده زمین خریداری شده از 2بهای تمام شده پروژه تیسا
باشد كه به دلیل عدم ساخت می1390سازمان منطقه آزاد كیش در اسفند 

امات پروژه طبق برنامه توافق شده, سازمان منطقه آزاد كیش نسبت به اقد
ال حقوقی بمنظور خلع شركت مبادرت و بموجب رای دادگاه تجدید نظر س

ای لیکن شركت به ر.موضوع قرارداد فسخ و از شركت خلع ید گردید1397
قانون آیین 477صادره معترض بوده و اقدامات الزم در اجرای مفاد ماده 

.دادرسی كیفری در حال پیگیری می باشد

قانون آیین دادرسی كیفری 477شركت تیساكیش در راستای اعمال ماده 
ا اعاده ولیکن ب. جهت رفع خلع ید و بازگرداندن زمین پروژه, پیگیری نمود

كیفری دو شهرستان كیش و 101پرونده از بایگانی راكد از طریق شعبه 
, اقاله 2مطالعه و گزارش وكیل پرونده, به دلیل اینکه قرارداد پروژه تیسا 

.گردیده است, اعمال ماده مذكور امکان پذیر نیست

1399/06/31اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 
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13

توضیحی صورت های مالی, پروژه تیسا 19-3-1-1به شرح یادداشت 
یک بر اساس مطالعات انجام شده به شرح گزارش ارائه شده توسط
ور مشاوران عالی ساختمان پای سا, انجام و تکمیل پروژه بدالیل و ص

مختلف از جمله زمان طوالنی برگشت سرمایه, اجرای آن توجیه 
در همین راستا شركت برای سودآور نمودن پروژه, . نگردیده است

تمان و نسبت به تهیه طرح تغییر كاربری پروژه از تجاری به هتل آپار
ست تهیه طرح توجیهی اقدام نموده است كه مراحل تغییر كاربری درد

.انجام می باشد

مدیره با رعایت صرفه و صالح شركت اقدام الزم را مقرر شد هیئت
معمول و نتیجه هر سه ماه یکبار به شركت سرمایه گذاری غدیر 

.به عنوان نماینده سهامداران عمده گزارش گردد( سهامی عام)

شروع شده كه در مرحله اسکلت و 91با كاربری تجاری از سال 1روژه تیسا  
روژه و سقف عملیات پروژه متوقف گردیده است با توجه به توقف طوالنی پ

د گزارش مشاور ادامه عملیات پروژه به صورت تجاری توجیه اقتصادی ندار
ن را لذا مدیران شركت طرح تغییر كاربری پروژه از تجاری به هتل آپارتما

كه وزارت میراث فرهنگی, صنایع دستی و. .بررسی و پیشنهاد نمودند
.مخالفت نموده است« هتل آپارتمان»گردشگری با صدور مجوز كاربری 

.مطالعه و مذاكره جهت بررسی طرح جایگزین در دست بررسی می باشد

14

پروژه های تجاری وهتل نارنجستان, هتل آپارتمان شمع ساحل , 
موضوع ( 7و 6, 5طبقات )تجاری مگا پارس و تجاری سعدی شیراز 

توضیحی صورت های مالی, طی سال مالی مورد 19-4-1یادداشت 
یالی می رسیدگی و سنوات مالی قبل راكد و بدون پیشرفت فیزیکی و ر

شركت تا تاریخ تنظیم این گزارش نظر این موسسه به برنامه های. باشد
جهت رفع محدودیت های عملیاتی و مالی و شروع عملیات اجرایی 

.پروژه های مزبور جلب نگردیده است

ابیر و مقرر شد هیات مدیره با رعایت صرفه و صالح شركت و با اتخاذ تد
ه ریزی و اقدامات الزم را معمول و نتیجه را براهکارهای مناسب, برنامه

.سهامدار عمده گزارش نماید

در خصوص پروژه تجاری و هتل نارنجستان و هتل آپارتمان شمع ساحل,  
در خصوص پروژه. نسبت به فروش كامل پروژه اقدام و پیگیری گردید

تجاری مگا پارس, جهت فروش قدرالسهم شركت فراخوان برگزار گردید 
درخصوص پروژه تجاری سعدی شیراز فود كورت مجتمع راه  اندازی . است

. شده است و مذاكره برای راه  اندازی رستوران آن در دست پیگیری است
ری می ضمنا مشاركت با سرمایه گذار جهت تکمیل و خاتمه پروژه نیز پیگی

.شود

15

-1-7-1یادداشت )میلیارد ریال طلب از آقای سعید رضایی 129مبلغ 
واحد از واحدهای پروژه 19بابت فروش ( توضیحی صورت های مالی16

های سعدی شیراز و رشدیه تبریز راكد و نقل از سنوات گذشته می
ی دال اباشد كه جهت حصول مطالبات مزبور اقدام به تنظیم توافق نامه

ر این تا تاریخ صدو. بر دریافت ما به ازاء ملکی از نامبرده گردیده است
.گزارش موضوع توافق نامه فوق اجرایی نگردیده است

مقرر شد پیگیری مستمر از طریق واحد حقوقی شركت و از طریق 
مراجع قضایی جهت وصول مطالبات انجام پذیرد و نتیجه هر سه ماه

نده به عنوان نمای( سهامی عام)یکبار به شركت سرمایه گذاری غدیر 
.سهامداران عمده گزارش گردد

و ویژه رسیدگی به جرائم كاركنان دولت ثبت28شکایت در دادسرای ناحیه 
بازپرسی ارجاع گردید, تا كنون طی برگزاری چندین 7پرونده به شعبه 

ستور جلسه و ارائه توضیحات و لوایح و مستندات الزم به شعبه پرونده به د
عالم بازپرس محترم به هیات كارشناسان ارجاع گردید, كارشناس نظریه را ا

میلیارد 42میلیارد تومان برای سعید رضائی, 132و شکایت مطروحه مبلغ 
میلیارد تومان برای سید مجید موسویان قرار 20تومان برای رضا كامرانی, 

ایت پس پرونده در نه. وثیقه صادر و نامبردگان با تودیع وثیقه آزاد گردیدند
ین از صدور قرار جلب به دادرسی و صدور كیفر خواست به دادگاه جهت تعی

كیفری 1060در همین راستا وقت رسیدگی شعبه . شعبه ارسال گردیده است
ابالغ گردیده و 1400/08/19و 1400/08/05دو كاركنان دولت به تاریخ های 

.در حال رسیدگی و تصمیم گیری دادگاه می باشد
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سناد مقرر شد هیات مدیره با رعایت صرفه و صالح شركت نسبت به اخذ ا:درخصوص وضعیت اسناد مالکیت موارد زیر حائر توجه می باشد16
.مالکیت امالک فاقد سند قطعی اقدام نماید

الزم. پیگیری الزم جهت صدور اسناد امالک اشاره شده در دست انجام است
لند به ذكر است در پروژه های انبوه سازی تحویل سند قطعی دارای فرآیند ب

ن مدت است, لکن وجود مبایعه نامه رسمی و در تصرف بودن امالک توسط ای
ناد شركت پشتوانه خوبی برای سپری كردن زمان مورد نیاز برای تحویل اس

الزم به ذكر است زمین پروژه شمع ساحل دارای معارض است و . است
امالک واقع در شهر . فروشنده متعهد به رفع موضوع از لحاظ حقوقی است

آیند احداث می شود و پس از طی فر( وابسته)تبریز توسط شركت باغمیشه 
احد درخصوص و. قانونی نسبت به تحویل اسناد آپارتمان ها اقدام خواهد نمود

رف های خاتمه یافته و تحویل شده پروژه رویای كیش انتقال سند قطعی از ط
.سازمان منطقه آزاد كیش در دست اقدام می باشد

16-1

توضیحی صورت های 19-4-3-4و 19-2-2به شرح یادداشت های 
قطعه زمین شركت اصلی و واحدهای ساختمانی آماده 6مالی, تعداد 

دز فروش مربوط به پروژه های عرفان, سعادت آباد, اسپارو رشت, نگین
د دزفول, ساختمان های پروژه رشدیه تبریز , مجتمع حافظ عفیف آبا
متعلق به شركت اصلی و امالک واقع در مجتمع مریم و كوه سنگی
و مشهد, رویای كیش, ساختمان پویا تبریز و طبقه دوم غربی كیش

و پ, صرفاً دارای مبایعه نامه بوده.س.بهاران متعلق به شركت فرعی آ
ک همچنین ملک مربوط به شاله شمش. باشندفاقد اسناد مالکیت می

.پ فاقد مبایعه نامه و سند مالکیت می باشد.س.شركت فرعی آ

16-2

28-1-7مانده بدهی به آقای خسرو بهرامی منعکس در یادداشت 
تمان توضیحی صورتهای مالی ناشی از مابه تفاوت ثمن معامله خرید ساخ
ی دفتر مركزی شركت و فروش تعدادی واحد تجاری از برج بین الملل
یفای تهران به ایشان می باشد ,كه اسناد مالکیت مربوطه به دلیل عدم ا
مانی تعهد نامبرده مبنی بر نقل و انتقال قطعی و رسمی واحدهای ساخت

ده است به نام ایشان منتقل نگردی( بخارست)دفتر مركزی شركت اصلی 
ند همچنین س. و مراتب از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری می باشد

شاور مالکیت ساختمان واقع در مجتمع بعثت شركت فرعی مهندسین م
جان پیمان غدیر و ساختمان دفتر مركزی شركت فرعی ساختمان آذربای
ها تا تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی شركت های فرعی به نام شركت

.منتقل نگردیده است

یین مقرر شد هیات مدیره با رعایت صرفه و صالح شركت, نسبت به تع
زی تکلیف بدهی آقای خسرو بهرامی و انتقال سند ساختمان دفتر مرك

مل آورده مابین اقدام الزم و پیگیری قانونی را بعشركت و رفع اختالف فی
و نتیجه اقدامات را هر سه ماه یکبار به شركت سرمایه گذاری غدیر 

.به عنوان نماینده سهامداران عمده گزارش گردد( سهامی عام)

ک مرتبط با موضوع آقای خسرو بهرامی و ملک بخارست, كما فی السابق مل
نتقل بخارست به صورت رسمی به نام شركت بین المللی توسعه ساختمان م

می شركت پیگیر تشکیل جلسه مشترک با آقای خسرو بهرا. نشده است
فروشنده ملک بخارست است و  پیرو مصوبه جلسه شورای حقوقی امور 

لک حقوقی هلدینگ نسبت به اخذ استعالمات ثبتی پالک های مربوط به م
ال بخارست اقدام نموده است و پرونده توسط وكیل دادگستری موضوع در ح

.مطالعه و پیشنهادات می باشد

17

توضیحی صورت های مالی, دارایی های 19و 12به شرح یادداشت های 
ثابت مشهود و موجودی امالک متعلق به شركت اصلی و شركت های 
یمان فرعی تیسا كیش , مهندسی ساخت پارس سازه, مهندسین مشاور پ

غدیر, افق سازه پایا و آ س پ در تاریخ صورت وضعیت مالی در قبال 
.خطرات احتمالی, فاقد پوشش بیمه ای می باشد

ای مهمقرر شد هیات مدیره شركتهای تابعه نسبت به تامین پوشش بی
.ندمتناسب داراییهای خود با رعایت صرفه و صالح اتخاذ تصمیم نمای

.جهت اخذ پوشش بیمه ای برای دارایی های شركت اقدام گردیده است
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18

به موجب برگ های تشخیص صادره جهت مالیات عملکرد شركت اصلی و فرعی 
میلیون ریال توسط 185.628جمعاً مبلغ 1398الی 1394, 1392, 1391سنوات 

میلیون ریال پیش پرداخت 28.531سازمان امور مالیاتی مطالبه و از این بابت مبلغ 
برگ های . میلیون ریال ذخیره در حساب ها موجود می باشد11.888مالیات و مبلغ 

تشخیص سنوات مزبور مورد اعتراض واقع و مراتب در هیات حل اختالف مالیاتی 
قطعی و تحت رسیدگی می باشد, لکن تا تاریخ تنظیم این گزارش منجر به صدور رای

شركت اصلی و 1398و 1397همچنین مالیات عملکرد سنوات . نهایی نگردیده است
از مضافاً دفاتر شركت اصلی. شركت های فرعی مورد رسیدگی واقع نگردیده است

و لغایت پایان سال مالی مورد گزارش و دفاتر برخی از شركت های فرعی1391سال 
قرار وابسته برای سنوات مزبور توسط مقامات مالیات بر ارزش افزوده مورد رسیدگی

. نگرفته است

مقرر شد پیگیری مستمر در خصوص اخذ مفاصا حساب 
.مالیاتی در شركت اصلی و شركتهای فرعی, انجام گیرد

در مرحله هیات حل اختالف مالیاتی می باشد 97و 96مالیات عملکرد سالهای 
ضمنا مالیات عملکرد . قطعی و پرداخت شده است98و  مالیات عملکرد سال 

.در مرحله دیوان عدالت اداری می باشد92سال 

19

توضیحی صورت های مالی, اسناد مالکیت واحدهای برج 32-1-4-1به شرح یادداشت
تهران, واحدهای تجاری و هتل نارنجستان گستر و ساختمان های پروژه بعثت, در

هین ازای تسهیالت مالی دریافتی از بانک گردشگری و صادرات, بعنوان وثیقه تر
کیت گردیده و تا زمان تصفیه كامل بدهی های بانکی امکان نقل و انتقال اسناد مال

.برای شركت مقدور نمی باشد

وص مقرر شد با رعایت صرفه و صالح پیگیری مستمر در خص
رفه و تسویه تسهیالت بانکی و آزاد سازی وثایق با رعایت ص

.صالح شركت صورت گیرد

ر دست با توجه به تصفیه تسهیالت بانک گردشگری آزاد سازی تضامین آن د
ضامین در خصوص تضامین تسهیالت بانک صادرات آزاد سازی ت. پیگیری است

.پس از تصفیه تسهیالت قابل پیگیری است

22
5اساسنامه, در خصوص وجود حداقل 27اصالحیه قانون تجارت و 107مفاد مواد 

.رعایت نگردیده است1399لغایت آبان1399عضو هیات مدیره طی ماه های تیر 
اصالحیه 107مجمع بر رعایت كلیه مواد قانونی منجمله مواد  

.اساسنامه تاكید و تکلیف نمود27قانون تجارت و 
.در سال جاری رعایت شده است

23

ه نفت طبق تاییدیه واصله از بانک های صادرات شعبه طالقانی, اقتصاد نوین شعب
پارسیان شمالی, خاورمیانه شعبه نوبخت, موسسه مالی و اعتباری كوثر شعبه مركزی,
حسنه شعبه طالقانی, سرمایه شعبه میدان آرژانتین, سینا شعبه پاسداران, قرض ال

غییرات رسالت شعبه مركزی, ملت شعبه شهید بهشتی و تجارت شعبه قدس, آخرین ت
انع ها اعالم, لکن تغییرات مزبور به دلیل پاره ای از موصاحبان امضا مجاز به بانک

.قانونی توسط بانک اعمال نگردیده است

ت به مقرر گردید بر اساس مقررات ابالغی بانک مركزی نسب
اعمال تغییرات صاحبان امضا نزد بانکها اقدام الزم صورت

.پذیرد

گشتی, با توجه به تصفیه بدهی تسهیالت و استرداد و رفع سوء اثر چک های بر
و امضای مدیران به بانک . مشکل معرفی امضای مدیران برطرف شده است

. قرض الحسنه رسالت و بانک سینا معرفی شده است
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25

توضیحی صورت های مالی به عنوان 40معامالت مندرج در یادداشت 
اصالحیه قانون تجارت كه طی سال 129كلیه معامالت مشمول ماده 

مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شركت به اطالع این 
در مورد معامالت . موسسه رسیده, مورد بررسی قرار گرفته است

مذكور, مفاد ماده فوق مبنی بر كسب مجوز از هیات مدیره و عدم 
ور شركت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است و معامالت مذك

.در چارچوب روابط عادی تجاری فیمابین انجام پذیرفته است

اصالحیه قانون تجارت طی 129در خصوص معامالت مشمول ماده 
های مالی, موارد صورت40سال مالی مورد گزارش به شرح یادداشت 

.گردیدتنفیذ 

-

27
موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برای

:شركتهای پذیرفته شده در بورس ایران به شرح زیر می باشد
ان هاس سازممجمع نسبت به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل

.  بورس و اوراق بهادار تاكید و تکلیف نمود
در سال جاری ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شده 

.است

27-1

دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات در خصوص 7ماده 10مفاد بند 
ماهه حسابرسی شده شركت 6افشای صورت های مالی میان دوره ای 

ا شركت سرپناه فارس, افق سازه پایا, پارس سازه, تیس)های فرعی
.رردر موعد مق( كیش, توسعه صنعت غدیر خوزستان و پیمان غدیر

27-2
دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات درخصوص 9مفاد تبصره ماده 

افشای فوری تعیین و تغییر در نمایندگان اعضای حقوقی هیات
(هیات مدیره412و 399صورت جلسات )مدیره

27-3

دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات در خصوص افشای13مفاد ماده 
وع تعدیالت سنواتی, افشای معامالت موض) فوری اطالعات با اهمیت 

اصالحیه قانون تجارت, دالیل ركود تعدادی از پروژه های 129ماده 
(درجریان ساخت و تغییرات در برآورد مخارج آتی پروژه ها

27-4
دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس3مفاد ماده 

اوراق بهادار در خصوص رسیدگی صورت های مالی یکی از شركت 
.های فرعی ناشر, توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس
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ار دستورالعمل حاكمیت شركتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد"مفاد 28
:در خصوص موارد زیر رعایت نشده است"تهران و فرابورس ایران

مجمع نسبت به رعایت مفاد دستورالعمل حاكمیت 
س, با شركتی شركتهای پذیرفته شده در بورس و فرابور
.رعایت صرفه و صالح شركت تاكید و تکلیف نمود

ره ضمنا در دو. در سال جاری  دستورالعمل حاكمیت شركتی رعایت شده است
. دجاری اعضای كمیته انتصابات و ریسک توسط هیأت مدیره معرفی شده ان

ان همچنین با توجه به  تشخیص هیات مدیره شركت نیازی به كمیته جبر
.خدمات ندارد و جبران خدمات توسط هیات مدیره پیگیری می شود ت, ریسک وتبصره های مربوطه مبنی بر تشکیل كمیته های تخصصی انتصابا15مفاد ماده 28-1

.و جبران خدمات

28-2
و سایر مبنی بر ارزیابی اثربخشی هیات مدیره, مدیر عامل, كمیته حسابرسی16مفاد ماده 

سازی كمیته های تخصصی, اعضای هیات مدیره شركتهای فرعی به نحو مناسب و مستند
آن

و مبنی بر تعیین و تصویب منشور هیات مدیره در خصوص تعیین وظایف19مفاد ماده 28-3
.اختیارات رئیس هیات مدیره, مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره

رد در خصوص تهیه گزارش دقیق, به موقع و شفاف توسط مدیر عامل از عملک20مفاد ماده 28-4
.خود و شركت جهت ارائه به هیات مدیره

ر در خصوص اطالع رسانی هیات مدیره به مجمع بابت تعداد جلسات برگزا24مفاد ماده 28-5
.شده هیات مدیره و كمیته های تخصصی

28-6
ا در خصوص طرح دستور جلسات آتی هیات مدیره و تعیین الویت طرح آنه25مفاد ماده 

.مطابق رای اكثریت اعضا

28-7
مبنی بر افشای اطالعات با اهمیت هیات مدیره و مدیر عامل در پایگاه 42مفاد ماده 

.اینترنتی و گزارش تفسیری مدیریت شركت

30

مفاد دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان, رعایت33در اجرای ماده 
ی ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط, در چارچوب چک لیستهانامهقانون مزبور و آیین

ابالغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی, توسط این مؤسسه مورد ارزیابی 
ولشویی و در این خصوص به استثنای تهیه و تدوین برنامه های مبارزه با پ. قرارگرفته است

یاد آموزش كاركنان, این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاكی از عدم رعایت قوانین و مقررات
.شده باشد, برخورد نکرده است

دستورالعمل اجرایی 33مجمع رعایت كلیه مفاد ماده 
.مبارزه با پولشویی تاكید و تکلیف نمود

-
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: 7-5بخش 

اقدامات انجام شده در راستا  اصول
حاکمیت شرکتی
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تعداد جلسات و مصوبات هیئت مدیره هلدینگ

هیئت مدیره هلدینگ

1400/06/3128تعداد جلسات برگزارشده در سال مالی منتهی به 

1400/06/31139تعداد مصوبات هیئت مدیره در سال مالی منتهی به 



1400/06/31بهمنتهیمالیسال–سالیانهعمومیمجمعبهمدیرههیئتگزارش109

اهم اقدامات انجام شده در واحد حسابرسی داخلی هلدینگ

شماره صورت جلسه  هیئت مدیرهشماره جلسات کمیته حسابرسی 
(  جهت تصویب صورتجلسه کمیته )

1399/12/20-64453-1400/01/21

1400/01/30-65456-1400/02/25

1400/04/28-681400/08/23-467

1400/4/28-681400/06/13-462
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4

1
معرفی 

هلدینگ

رتحلیل بازا

2و صنعت

3
عملکرد مالی 

عهشرکتهای تاب

عملکرد مالی 

شرکت اصلی

5
 ها سایر فعالیت

و برنامههه ها  
اقدام هلدینگ

6

بودجهههههه و 
برآوردههههها  
ی سال مالی منته
1401به شهریور 
هلدینگ
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1401/06/31بودجه هلدینگ منتهی به 

1401/06/311400/06/311399/06/31سود و زیان

27,233,0928,062,8984,113,762فروش امالک و ساختمان
1,988,044166,511166,979ارائه خدمات

06,8870درآمد سود سهام
01,240,7200فروش سرمایه گذاری ها( زیان)سود 

29,221,1369,477,0164,280,741جمع درآمدهای عملیاتی
(2,711,286)(4,975,050)(9,036,043)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

20,185,0934,501,9661,569,455سود ناخالص
(311,393)(689,452)(1,067,853)هزینه های فروش, اداری و عمومی

72,00039,55025,664سایردرآمدها
(4,718)(68,954)(37,433)سایر هزینه ها
19,151,8073,783,1101,279,008سود عملیاتی

(705,928)(479,071)(122,834)هزینه های مالی
541,661112,472298,223سهم گروه از سود شركت های وابسته

15,12113,098(1,156,408)سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
18,414,2263,431,632884,401سود قبل از كسر مالیات

(63,099)(136,304)(130,148)مالیات بر درآمد
18,284,0783,295,328821,302سود خالص 

(480,545)14,403,46793,546انباشته( زیان)سود
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(سازمان بورس و اوراق بهادار۱۴۰۰/۰6/۱5مورخ ۱2۱/۱5۴6۱6موضوع ابالغیه شماره )افشاء فهرست زمین و ساختمان 

(سهامی عام)شركت بین المللی توسعه ساختمان 

(1400/06/31طبق صورت مالی حسابرسی شده منتهی به )فهرست زمین و ساختمان

بهای تمام شدهشرح دارایی
(میلیون ریال)

هاستهالک انباشت
(میلیون ریال)

ارزش دفتری
متراژموقعیت مکانیوضعیت مالکیتنوع كاربری(میلیون ریال)

(مترمربع)
تشریح وضعیت

وثیقه
تشریح پرونده های

حقوقی

:زمین

ر, تهران,میدان آرژانتین,خیابان احمد قصیمبایعه نامه-62,876-62,876زمین محل شركت
--460خیابان هشتم بخارست

:ساختمان

تهران,خیابان احمد قصیر, خیابان هشتممبایعه نامهاداری47,90025,17122,729ساختمان دفتر مركزی شركت
2,394طبقه10واحد در 20بخارست 

در رهن بانک سامان 
بابت تسهیالت اخذ

شده
-



با تشکر از حسن توجه شما

1400دی 
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(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان


