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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

 صفحه                                                                                                                    فهرست مطالب                 

 4 پیش گفتار

 5  گزیده اطالعات شرکت

 7 معرفی شرکت: فصل اول 

 8  شرکت تاریخچه    

 8 سرمایه و ترکیب سهامداران    

 9 محیط حقوقی شرکت    

 9 نمایندگی تحت پوشش    

 9 حسابرس و بازرس قانونی شرکتمربوط به اطالعات     

 01 استراتژی: فصل دوم 

 00 چشم انداز، ماموریت و ارزشهای سازمانی    

 00 اهداف استراتژیک    

 03 تشکیالتی شرکت  نمودار    

 03 تشکیالتی پروژه ها نمودار    

 05 شرکت مدیران و انسانی منابع ساختار    

 08 ریسک ها و فرصتهای پیش روی شرکت    

 09 عملکرد اجتماعی شرکت    

 10 پروژه های شرکت: فصل سوم 

 11 پروژه های سرمایه ای    

 15 پروژه های مشارکتی    

 18 پروژه های پیمانکاری    

 31 خدمات فنی، مهندسی و کارگزاری    

 31 امالک و مستغالت: فصل چهارم 

 33 شرکت در شهر جدید پردیس و کاربریهای آن امالک تحت تملک    

 34 در شهرهای مختلف با کاربریهای آن در حال ساختو امالک دارای پروانه     

 40 امالک در حال اخذ پروانه شرکت در شهرهای مختلف با کاربریهای آن    

 45 کار در شهرهای مختلفپایانمجتمع های دارای     

 48 مجتمع های در حال اخذ پایان کار    

 49 سند مالکیت در شهرهای مخلتفمجتمع های دارای     

 51 پردیس در حال اخذ سند مالکیت در شهر جدید مجتمع های     

 51 مالی  امالک تحصیل شده در سال     

 53 محصوالت قابل عرضه: فصل پنجم 

 54 عملکرد شرکت در عرضه محصوالت    

 55 پیش بینی و عملکرد شرکت در فروش محصوالت    

 55 آمار و اطالعات فروش    

 58 عملکرد مالی شرکت: فصل ششم 

 59 جاری سال در مالی عملکرد بر مروری    

 51 طی سه سال اخیر ترازنامه    

 50 طی سه سال اخیرو نمودارهای مربوطه مقایسه بودجه و عملکرد     

 53 مالی و نمودارهای مربوطه طی سه سال اخیرنسبت های     

 55 پیشنهادات هیات مدیرهعملکرد و : فصل هفتم 

 55 هیات مدیره جلسات    

 55 تکالیف مجمع    

 57 پیشنهادات هیات مدیره    

 58 0394 شهریور 30 به منتهی مالی سال برای شده بینی پیش زیان و سود صورت    

 59 مالی صورتهای و قانونی بازرس ومستقل  حسابرس گزارش: فصل هشتم 
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

 مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

قانون بازار اوراق بهادار،  45و ماده  0347مصوب اسفندماه اصالحیه قانون تجارت،  131در راستای اجرای مفاد ماده        

بر پایه سوابق، مدارک، و اطالعات  0393شهریور  30منتهی به  برای سال مالیبدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 .موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد

بر اطالعات ارائه شده در صورتهای مبتنی ، ت مدیره به مجمعأاز گزارش های عملکرد سالیانه هی گزارش حاضر بعنوان یکی

 کرد هیات مدیره فراهم می آوردبوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملمالی 

مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد، با تاکید بر ارائه منصفانه  اطالعاتبه نظر اینجانبان 

نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده 

می توان پیش بینی ا در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی این اطالعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنه. است

نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان 

 .به تایید هیات مدیره رسیده است 19/18/93می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

 گزیده اطالعات شرکت 

 

    2931   2939 

            

           :اطالعات عملکرد مالی طی دوره-الف

  3139339    2923691,1     درآمد خالص

  ,961911    91192,3     سود عملیاتی

  9,19922    ,962,,9     پس از کسر مالیات -سود خالص 

  ,96913    919919     ناشی از فعالیتهای عملیاتی جریان ورود وجوه نقد

            

           :اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره-ب

  199169266    19,229692     جمع دارایی ها

  299929116    293399691     جمع بدهی ها

  ,,,9,,9    ,,,9,,9     سرمایه ثبت شده

  62,9191    6229369     جمع حقوق صاحبان سهام

            

           (:درصد)نرخ بازده  -ج

   نرخ بازده دارایی ها
  0990%   0490% 

   (ارزش ویژه) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 
  7394%   4995% 

            

           :اطالعات مربوط به هر سهم-د

  ,,,9,,9    ,,,9,,9     تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

  399    393,2     ریال -اولین پیش بینی سود هر سهم 

  29,32    ,,996     ریال -آخرین پیش بینی سود هر سهم 

      
 سایر اطالعات -ه
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 شرکت در یک نگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجراییستادی

2884

تعداد
مبلغ قرارداد 

)میلیون ریال(
تعداد

مبلغ قرارداد 

)میلیون ریال(
تعداد

مبلغ قرارداد 

)میلیون ریال(
تعداد

مبلغ قرارداد 

)میلیون ریال(

5680,00092,940,00072,260,0005291,000

درصد

33.7%

اکبر میرشفیعی

37

وثیقه

گواهینامه ها و عضویتهای مختلف

 انجمن بتن 

ایران

وضعیت نیروی انسانی

متوسط تحصیالتمجموع نیروی شرکت

انجمن صنفی 

انبوه سازان 

مسکن

انجمن تحقیق و 

توسعه ایران

پیمانکاریمشارکتی

خدمات فنی9 

مهندسی و 

کارگزاری

رتبه 1

تاسیسات

رتبه 5

راه

929,997526,800
مبلغ

313,225

پیاده سازی 

سیستم 

HSE مدیریت

پروژه های در دست اجرا

سود قبل از کسر مالیات )میلیون ریال(مبلغ کل هزینه در سال 93-1392 )میلیون ریال(مبلغ کل درآمد در سال 93-1392 )میلیون ریال(

پروانه مجری 

کارهای 

ساختمانی

ISO 9001 - 

2008

جایزه تعالی 

سازمانی 2 ستاره

سرمایه گذاری

متوسط سن کارکنانمتوسط سرانه آموزش

غیر موظف

گواهینامه هاصالحیت ها

رتبه 1 

 ابنیه

سایت جهانی 

اطالع رسانی 

مشاغل

31کارشناسی112

علی اکبر حاج یاسینی

کارشناسی مالی عبدالمجید مرادی نسب

انجمن صنفی 

کارفرمایی

عضویتها

کارشناسی  مالی

کارشناسی عمران

بهرام کوشائی

کارشناسی عمران

کارشناسی ارشد عمران

سید عباس جزایری

اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل

میزان تحصیالت نام و نام خانوادگی

کارشناسی عمرانسید امیرحسین رضوی

سمت

300

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن)سهامی خاص(به نمایندگی سید عباس جزایری

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن)سهامی خاص(به نمایندگی علی اکبر حاج حسینی

300

300

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق )سهامی عام(به نمایندگی عبدالمجید مرادی نسب

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )سهامی عام(به نمایندگی بهرام کوشایی

وثیقه

وثیقه

وثیقه

وضعیت سهام

میزان سهام

299,998,800

نوع سهام شرح

300

عادی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن)سهامی عام( به نمایندگی سید امیر حسین رضوی

رئیس هیأت مدیره

نایب رئیس هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

مدیرعامل

نوع عضویت

غیر موظف

موظف

موظف

غیر موظف

غیر موظف
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 پردیسشرکت سرمایه گذاری مسکن 
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 معرفی شرکت
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

  :تاریخچه شرکت 

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس از شرکتهای تابعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن می باشد که در تاریخ     

در سپس . و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس  15/11/0385

بدیل شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام، اقدامات ضمن ت ،هلدینگیاستهای تعیین شده مدیریت محترم راستای اجرای س

نزد سازمان بورس اوراق  00144تحت شماره  11/10/93تاریخ در عرضه سهام شرکت در بازار سرمایه پذیرش و الزم جهت 

 .عنوان نود و چهارمین نماد معامالتی در بازار فرابورس ایران درج گردیدبه  17/11/93از تاریخ بهادار ثبت و 

فعالیت اصلی شرکت طراحی، ارائه خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی و اجرای پروژه های انبوه سازی مسکن و ساختمان         

طراحی و ارائه خدمات مشاوره ای، پژوهشی، فنی و مهندسی در بخش عمران و شهرسازی اعم از ساختمانهای . می باشد

ه زمین جهت ایجاد واحدهای ساختمانی از قبیل احداث شهر، مسکونی و تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی، خدماتی؛ تهی

شهرک و هر نوع ابنیه در زمینه های فوق الذکر، همچنین تهیه، تولید، توزیع، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه ماشین 

سیاستهای شرکت و با توجه به . از فعالیتهای جانبی شرکت می باشد ... آالت و تجهیزات و قطعات و مصالح ساختمانی و 

در تهران، استان  عالوه برمطالعات و برنامه ریزی های گسترده صورت پذیرفته در سالیان اخیر ، حوزه فعالیت های شرکت 

  .نیز توسعه یافته استسمنان و مازندران استانهای 

 110-11903591-8: تلفن – 8تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، نبش کوچه ششم، شماره  :دفتر شرکت 

 05580-35940: ، کد پستی ، بلوار معلم3جاده آبعلی، شهر جدید پردیس، فاز :دفتر پردیس 

                                                       E-Mial : Pardis @ Hic–Iran.com                                                              110 -75175111-4: تلفکس               

 سرمایه و ترکیب سهامداران

 وبوده ( ریالی با نام 0111سهم  01111شامل تعداد) ریال  01111111مبلغ  15/11/0385سرمایه شرکت در هنگام تاسیس بتاریخ 

میلیون ریال  311111شرکت مبلغ در  حاضر سرمایه با آخرین افزایش سرمایه .افزایش سرمایه داشته است  شرکت مرحله 1طی 

  .میباشد( ریال 0111به ارزش اسمی هر سهم میلیون سهم ، 311شامل )

 ایهتغییرات سرم

 منبع افزایش سرمایه آخرین سرمایه مبلغ افزایش سرمایه سرمایه قبلی تاریخ

 پرداخت توسط سهامداران ریال 01911191119111 ریال 9999191119111 ریال  0191119111 0385/ 11/ 15

 مطالبات حال شده ریال  51911191119111 ریال 41911191119111 ریال 01911191119111 0385/ 15/ 30

 مطالبات حال شده ریال 311911191119111 ریال 151911191119111 ریال51911191119111 01/13/0391
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

  :به شرح ذیل میباشد   0393سهامداران شرکت در پایان سال مالی  وترکیب همچنین اسامی

 لیست سهامداران عمده شرکت         

  0393/  5/  30            نام ردیف

  درصد  تعداد سهام  

 99/9995  199998811  (سهامی عام)شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن   0

 1110/1  311           (سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق   1

 1110/1  311          (سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران   3

 1110/1  311          (خاصسهامی )شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن  4

 1110/1  311          (سهامی خاص )شرکت بازرکانی سرمایه گذاری مسکن   5

 011  میلیون  311  جمع            
 

 : محیط حقوقی شرکت 

  :مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از 

  اساسنامه رسمی ثبت شده شرکت و مصوبات مجمع-0

 قانون تجارت-1

 قانون کار و تامین اجتماعی-3

 مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده قوانین-4

 قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار -5

 قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان-5

  قوانین واستانداردهای شرکت مادر-7

 . سایر قوانین و مقررات جاری کشور که در ارتباط با فعالیت شرکت میباشد -8

 استانداردها و دستورالعملهای داخلی شرکت -9

 :نمایندگی تحت پوشش 

مدیریت منطقه سمنان از شرکت ( هلدینگ) بین این شرکت و گروه سرمایه گذاری مسکن  0385/  01/  0طبق توافقنامه مورخ 

تمامی پروزه های این شرکت در استان سمنان از طریق مدیریت مذکور . به این شرکت انتقال یافته است مادر مجزا گشته و 

  .صورت میگیرد 

 اطالعات حسابرس مستقل و قانونی شرکت

 موسسه حسابرسی فریوران: نام حسابرس 

 5طبقه ، 0تهران خیابان شهرک غرب، خیابان خوردین، کوچه توحید یکم، پالک : آدرس حسابرس 

 88350501فکس   88187795-9تلفن :   اطالعات تماس 
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 استراتژی
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

امروزه موسسات و بنگاه های اقتصادی استمرار حیات خود را مدیون وجود استراتژی های مدون و انعطاف پذیر می دانند تا عالوه بر 

لذا شرکت . مراجعه به آن، خالقیت و نوآوری را در فائق آمدن بر بازار بدست آورندشناخت جامع از محیط پیرامون در کسب و کار و نحوه 

 .الزم را در این خصوص تعریف نمود پس از تدوین آغاز برنامه استراتژی، پایش آن را در دستور کار قرار داده و پروژه های

  چشم انداز، ماموریت و ارزشهای سازمانی( الف

ی در توسعه صنعت ساختمان با حضور فعال در بازارهای مطلوب داخلی و خارجی به عنوان یک شرکت پیشتاز :چشم انداز ( الف-0

   های انبوه سازی و ارائه خدمات برتر فنی و مهندسی پیشرو در حوزه

 : بیانیه ماموریت( الف-1

های  انبوه سازی، شهرک سازی، ساخت واحدهای  گذاری و ارائه خدمات باکیفیت در حوزه توسعه سهم بازار داخلی از طریق سرمایه-0

  .تجاری، اداری، فرهنگی و تفریحی

  .داران و ذینفعان کلیدی شرکت ایجاد ارزش از طریق تامین رضایت مشتریان ، سهام-1

   های کارآمد و پایدار آوری مندی از کارکنان توانمند و دانش محور به منظور بکارگیری فن بهره-3

  :بیانیه ارزش ها  

 رائه محصول با کیفیت و ماندگارا-0

 صداقت در کار-1

 شفافیت و پاسخگوئی-3

  خالقیت و نوآوری-4

 اهداف استراتژیک ( ب

سهامداران و ذینفعان کلیدی سازمان با راه اندازی واحد برنامه  در راستای حصول اطمینان از تامین نیازها و انتظارات 0390شرکت در سال 

در راستای ریزی استراتژیک نسبت به مطالعه و ارزیابی محیط بیرونی و داخلی شرکت اقدام نمود که بدین ترتیب اهداف کالن استراتژیک 

همچنین ممیزی و پایش استراتژی شرکت در نیمه اول سال مالی . حوزه های مختلف به شرح ذیل می باشددر استراتژیهای شرکت مادر 

 .مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت اخیر نیز
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 تشکیالتی شرکت  نمودار( ج

و تخصصی نمودن برنامه های  پروژه محورییکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر در ساختار شرکت ها، ایجاد تفکر 

 .تشکیالتی ستاد و پروژه ها طراحی و مورد اجرا قرار گرفت نمودارستادی و پشتیبانی می باشد که بر این اساس 

 

            

 

               

 

 

  تشکیالتی پروژه ها نمودار( د

 

نمودار سازمانی

پروژه سطح A از مبلغ 300,000,000,000 ریال به باال

سرپرست دفترفنی

)معاون(

رییس کارگاه

مدیرپروژه

واحد حفاظت

مسئول امور پشتیبانی

کارشناس اجرایی3واحد متره و برآوردواحد نقشه برداریواحد امور قراردادهاواحد تدارکاتواحد مالی و اداری

HSEکارشناس
کارشناس 

کنترل پروژه

مسئول اموراجرایی

کارشناس اجرایی2کارشناس اجرایی1

هیات مدیره

مدیر عامل

معاونت فنی و اجرایی
معاونت بازرگانی و 

سرمایه گذاری

معاونت مالی و منابع 

انسانی

حوزه مدیریتحسابرسی داخلی
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مسئول اموراجرایی

مدیر پروژه

نمودار سازمانی

پروژه سطح B تا مبلغ 300,000,000,000 ریال 

رییس کارگاهرییس کارگاه

مسئول امور پشتیبانی و مالی

مسئول دفترفنیمسئول اموراجراییمسئول دفترفنی

رییس کارگاه

مسئول اموراجراییمسئول دفترفنی مسئول امورپشتیبانی

نمودار سازمانی

پروژه سطح C تا مبلغ 150,000,000,000 ریال 
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 ساختار منابع انسانی و مدیران شرکت( و

 مشخصات معاونین -و-0

 

 مشخصات مدیران -و-1

 سابقه کار مرتبط سمت تحصیالت نام و نام خانوادگی

 سال 33 حسابرس داخلی دیپلم محمود کوشش

 سال 03 مدیر فنی ومدیر پروژه های ملی مسکن مهر لیسانس مسعود مشایخی

 سال  01   مدیر امور اجرائی لیسانس امیر منتی

 سال 19 مدیر پروژه های خاص لیسانس بهرام کاشانیان

 سال 13 مدیر شعبه سمنان لیسانس فرید همتی

 سال 03 مدیر مالی و اقتصادی لیسانس علی صادقی خواه

 سال 38 مدیر منابع انسانی لیسانس سید محمد فرزاد کیش

 سال 30 امور رسیدگی و پیمان مدیر لیسانس محمد رضا خوشرو

 سال 01 سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه لیسانس ایمان گل محمد زاده

 سال 33 پروژه های شمال مدیر لیسانس علی مهربان نژاد

 

 

 

  سمت                           سابقه کار مرتبط تحصیالت م و نام خانوادگینا            

 مالی و منابع انسانی معاونت سال 34 لیسانس بهرام کوشائی

 معاونت فنی و اجرائی سال 05 لیسانس هادی صالحی وزیری

 معاونت بازرگانی و سرمایه گذاری سال 31 معادل لیسانس جعفر شرفی



 93گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی                                    

 

 06   

 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

  انسانی منابعساختار  -و-3

 شــــــرح
 کارکنان تعــــداد

293,9,6992 29329,6992 29319,6992 29399,6992 

 221 219 219 212 قراردادی تمام وقت نوع همکاری

 221 219 291 219 جمــــــــــــع

 حوزه فعالیت

 13 31 39 12 فنی و اجرایی

 ,1 13 19 11 مالی و منابع انسانی

بازرگانی و سرمایه 

 گذاری
1 9 9 1 

 221 219 219 212 جمــــــــــــع

سطوح 

 سازمانی

 92 39 39 ,3 سرپرست9 مدیر9 معاون

 ,9 62 63 22 کارشناس

 22 3 29 19 کارگر9 کارمند

 221 219 219 212 جمــــــــــــع

سطح 

 تحصیالت

 9 6 9 9 کارشناس ارشد

 96 12 26 23 کارشناس

 21 26 92 19 کاردان

 22 29 21 ,1 دیپلم

 6 9 23 29 زیردیپلم

 221 219 219 212 جمــــــــــــع

 سطح تجربه

 12 29 29 23 سال ,1باالی 

 22 22 23 11 سال ,1تا  21باالی 

 99 21 26 39 سال 21سال تا  6باالی  

 39 32 ,3 39 سال 6تا 

 221 219 219 212 جمــــــــــــع

 جنسیت
 2,9 222 ,21 221 آقا

 3 1 9 3 خانم

 221 219 219 212 جمــــــــــــع
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 :ریسکها و فرصتهای عمده شرکت ( ه

  :فرصت ها  – ه-0

o  کمبود قابل توجه مسکن در کشور و نیاز به ساخت و ساز جدید 

o محدود بودن رقبا در حوزه بلند مرتبه سازی  

o  کشورعدم امکان واردات واحدهای تجاری ، اداری و مسکونی از خارج  

o توسعه ایجاد شده در فن آوری خدمات بازار مسکن 

o یاز مبرم کشور به بازسازی و نوسازی بافت های فرسودهن   

o رفع تحریم های بین المللی 

   : ریسک ها  -ه-1

درصورت بروز هریک از موارد زیر ، سودآوری و بهره وری شرکت دچار صدمه میگردد لیکن شرکت با اتخاذ تصمیمات و ایجاد 

راهکارهای اصولی و منطقی ، موفق گردیده تا درصد بروز ریسکهای زیر را به حداقل ممکن کاهش داده و حاشیه امنیت 

 مناسبی را در مقابل ریسکها ایجاد نماید 

 ریسک های سیستماتیک -ه-0-1

 برآورد نادرست احجام و هزینه های عملیاتی  

 ضعف در جذب و حفظ نیروهای انسانی متخصص  

 مشکالت ایمنی و سالمت کارگاهها  

 دم شناخت و مطالعه دقیق بازارع 

 نارضایتی مشتریان از محصوالت شرکت    

 عدم تامین نقدینگی الزم به جهت پیشرفت پروژه های در دست اجرا 

  عدم ایفای بموقع تعهدات سرمایه ای 

 ریسک های غیر سیستماتیک -ه-1-1

 تغییرات مداوم در سیاستهای کالن مسکن در کشور  

 تورم و نوسان قیمت مصالح عمده ساختمانی  

 اثرات ناشی از تحریم های بین المللی  

  (در زمان رکود بازار مسکن )جذب سرمایه ها توسط سایر حوزه های اقتصادی  

 مشکالت شناسائی و تامین زمین های مرغوب  

  طوالنی شدن فرآیند اخذ مجوز ها از مراجع مربوطه 
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 :عملکرد اجتماعی شرکت ( ی

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس با الگوی ذهنی مبتنی بر خلق ارزش های شفاف، باالترین استانداردها را برای رفتار 

 .برای رسیدن به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تالش می کند سازمانی، درون فرهنگ خود جای داده است و

 :برخی از اقدامات انجام شده در این زمینه عبارتند از

شروع و  89واحدی مسکن مهر را از سال 5195به منظور رعایت منافع ملی و اعتالی شأن و اقتدار کشور پروژه  (الف

 .نموده استواحد از این پروژه را تحویل 3510تاکنون

پایه گذاری واحد تحقیق و توسعه با رویکرد حرکت در مسیر بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از منابع انرژی  (ب

 .تجدیدپذیر

 : محیطی زیست فعالیتهای و اجتماعی نهادهای و ها انجمن با تعامالت( ج

 تعداد میان در 91 سال ساختمان صنعت برترینهای جشنواره در ساز انبوه شرکت برترین نخست عنوان و تندیس دریافت -0

  .مذکور همایش در حاضر شرکتهای از کثیری

 نمایشگاههای مانند ساختمان صنعت تخصصی نمایشگاههای در شرکت جهت مادر شرکت هماهنگی با برنامه ریزی -1

 حوزه در نخست عنوان کسب با شهرسازی و راه نمایشگاه در شرکت اخیر حضور که) شهرسازی و راه و سازی صنعتی

 (. گردید همراه غرفه ارائه و مدیریت

 . مسکن سازان انبوه صنفی انجمن عضو -3

 . عضو انجمن تحقیق و توسعه ایران -4

 عضو انجمن بتن ایران -5

 عضو انجمن پیمانکاران ساختمانی -5

 صنعت های برترین جشنواره دومین از سازی انبوه رشته در 0391 سال در کشور ساختمانی پروژه برترین عنوان کسب -7

 . ساختمان

 در سبز فضای اجرای دارد، دنبال به را ضایعات حداقل که زیست محیط با سازگار نوین مصالح آزبست، از استفاده عدم -8

 آبهای آلودگی از جلوگیری جهت سپتیک فاضالب سیستم از استفاده شده، تعریف سرانه از بیشتر ها پروژه کلیه

 شرکت که است اقداماتی جمله از هوا آلودگی از جلوگیری جهت ژنراتور های دودکش خروجی گیری اندازه و زیرزمینی

 .است شده HSE گواهینامه اخذ به موفق و داده انجام زمینه این در پردیس مسکن گذاری سرمایه

 .کسب تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی از سازمان ملی بهره وری -9
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 فصل سوم

 پروژه های شرکت

 

+ 
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تک محصولی در بازار کسب وکار محکوم به فنا هستند یا به تعبیر دیگر شرکت هایی که نتوانند از بنگاه های اقتصادی شرکت ها و 

لذا تعریف حوزه های . ظرفیتهای بالقوه خود در کسب سهم بازار تالش نمایند عمر کوتاهی نسبت به شرکتهای چند بعدی خواهند داشت

شرکت . ردی است که شرکت را به وادی تنوع در روشهای اجرا راهنمایی می نمایدتولید از جمله مواجدید و بهره گیری از فرمول مکمل در 

بمنظور چابک سازی سازمان در فعالیتها و تمرکززدایی و کاهش تصدی گری امور از روشهای مختلفی در مدیریت ساخت و تولید سبد 

اجرای پروژه ها، قابلیت تحقق اهداف استراتژیک در  پروژه های خود بهره می جوید تا بدین ترتیب با تنوع بخشی به شیوه های مختلف

در این راستا انعقاد انواع قراردادهای مشارکت، . دستیابی به سطح باالی ساخت و نیز تعدد پروژه و گسترش حوزه فعالیت محقق گردد

وده که ذیال به برخی اقدامات انجام طی سالهای مختلف با رشد قابل مالحظه ای مواجه ب... سرمایه گذاری، پیمان مدیریت، پیمانکاری و 

 :شده در این خصوص اشاره می گردد 

 سرمایه ای پروژه های( الف

 : در حال بهره برداریسرمایه ای پروژه های ( الف-0

 تعداد کل واحدها (مترمربع)زیربنای کل  (متر مربع )مساحت  زمین  نام پروژه

 99 01118 7851 پردیس مجتمع مسکونی مریم

 141 14553 09751 پردیس مسکونی مینامجتمع 

 138 07918 03747 پردیس مجتمع مسکونی یاس

 155 15309 09518 پردیس مجتمع مسکونی نسترن

 131 17185 01909 پردیس مجتمع مسکونی قائم

 151 19881 10055 پردیس مجتمع مسکونی نرگس

 171 18048 08051 پردیس مجتمع مسکونی شقایق

 075 08301 01151 پردیس زنبقمجتمع مسکونی 

 498 51584 43058 پردیس مجتمع مسکونی سنبل

 04 0801 588 پردیسساختمان اداری 

 11 811 811 پردیس مجتمع تجاری آفتاب و مهتاب

 405 41119 35011 سمنان مجتمع مسکونی شقایق

 071 00108 9778 سمنان مجتمع مسکونی نیلوفر

 354 45588 91917 سمنان مجتمع مسکونی الدن

 105 18548 15907 سمنان 0مجتمع مسکونی شقایق 

 185 37888 01141 سمنان تجاری پارک -مجتمع مسکونی 

 011 00751 38104 شاهرود مجتمع مسکونی گلبرگ

 005 04585 34055 شاهرود مجتمع مسکونی البرز

 3،974 435،445 405،031 جمع
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  پردیس یاسمجتمع مسکونی 

 مجتمع مسکونی نسترن پردیس   سمنان شقایقمجتمع مسکونی 

  پردیس مریممجتمع مسکونی 

  پردیس سنبلمجتمع مسکونی 

  پردیس زنبقمجتمع مسکونی   پردیس شقایقمجتمع مسکونی 
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 :دست ساخت  درسرمایه ای پروژه های ( الف-1

 (میلیون ریال)حجم ریالی پروژه  (مترمربع) ساخت سطح در دست تعداد پروژه

5 75،415 581،111 

 

شهر جدید پردیس با  3مترمربع از اراضی فاز  5،114پروژه مسکونی یاسمن در زمینی به مساحت  :واحدی یاسمن  85پروژه مسکونی -0

در  %99شروع شده است که در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی  91طبقه در اسفند ماه  8بلوک  1مترمربع در قالب  9،437زیربنای کل 

 . می باشدواگذاری به خریداران محترم  مرحله 

با شهر جدید پردیس  3مترمربع از اراضی فاز  7،031پروژه مسکونی گالیل در زمینی به مساحت  :واحدی گالیل  015پروژه مسکونی -1

در % 95 که در حال حاضر با پیشرفت فیزیکیشروع شده است  91طبقه در اسفند ماه  7و5بلوک  3مترمربع در قالب  01،011زیربنای کل 

 . می باشدبه خریداران محترم  می باشد و طی ماههای آینده آماده واگذاری تکمیل نصبیات و رفع نواقصمرحله 

شهر جدید  3مترمربع از اراضی فاز  03،188در زمینی به مساحت  1و0پروژه مسکونی نگین  : 1و0واحدی نگین  071پروژه مسکونی -3

% 55شروع شده است که در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی  90طبقه در دیماه  8بلوک  5مترمربع در قالب  13،901پردیس با زیربنای کل 

 . شروع به تحویل گردد واخر سال جاریفاز نخست آن از اکاری بوده و پیش بینی می گردد  نازکدر مرحله 

 9،111شهر جدید پردیس با زیربنای کل  3مترمربع از اراضی فاز  3،350پروژه تجاری یاقوت در زمینی به مساحت  :پروژه تجاری یاقوت -4

شروع شده است که در حال  91واحد تجاری از بهمن ماه  55طبقه تجاری و یک طبقه پارکینگ و در قالب  1طبقه شامل  3مترمربع در 

فازها در سال و باقی  93 آذر ماهآن تا پایان  نخست فازدر مرحله نازک کاری بوده و پیش بینی می گردد %  74حاضر با پیشرفت فیزیکی 

 . تکمیل گردد 94

شهر جدید پردیس با زیربنای کل  3مترمربع از اراضی فاز  5،858پروژه تجاری مروارید در زمینی به مساحت  :پروژه تجاری مروارید -5

بخش ه شروع شده است ک 90واحد تجاری از آبان ماه  99طبقه پارکینگ و در قالب  1طبقه تجاری و  3طبقه شامل  5مترمربع در  11،935

رکت، بخش بعد از اسکلت آن در حال به اتمام می رسد و با توجه به استراتژی ش 93تا پایان سال % 59اسکلت آن با پیشرفت فیزیکی 

  .برنامه ریزی جهت مشارکت می باشد

 

 

 

 پردیس مروارید تجاری پروژه 

 پردیس نگین مسکونی پروژه 

 پردیس یاقوت تجاری پروژه 
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 :سرمایه ای آتی شرکت پروژه های ( الف-3

مترمربع در شهر کالرآباد  175,75مترمربع و زیربنای کل  757,47این پروژه در زمینی به مساحت :پروژه مسکونی ویالیی کالرآباد -0

هم اکنون در مرحله آماده  ومسکونی می باشد  واحد ویالیی و041که شامل قطعه 51پروژه مذکور دارای . مازندران واقع گردیده است

 . سازی قرار دارد

مترمربع در شهر رویان مازندران  085,41ربع و زیربنای کل مترم 573,31این پروژه در زمینی به مساحت :رویان آفتاب پروژه ویالیی-1

  . قطعه واحد ویالیی می باشد که هم اکنون در مرحله آماده سازی قرار دارد 54پروژه مذکور دارای . واقع گردیده است

 

 

 

               

 

 پروژه های مشارکتی( ب

 :مشارکتی در حال بهره برداری پروژه های ( ب-0

 تعداد کل واحدها (مترمربع)زیربنای کل  (متر مربع )مساحت  زمین  نام پروژه

 053 07175 03381 میخک پردیسمجتمع مسکونی 

 001 01043 7171 پردیس 1مجتمع مسکونی نیلوفر 

 34 1789 0379 مجتمع تجاری ویونا پردیس

 47 3984 0330 پردیسمجتمع تجاری امید 

 04 558 - اداری الدن سمنان -مجتمع تجاری

 371 35،751 13،351 جمع
 

 

 

 

 

 

 

 پردیس ویونا تجاری مجتمع 
 پردیس میخک مسکونی مجتمع 

 پردیس امید تجاری مجتمع 

 پروژه مسکونی ویالیی کالرآباد مازندران 
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 :مشارکتی در دست ساخت پروژه های ( ب-1

 

 (میلیون ریال)ریالی پروژه حجم  (مترمربع) سطح در دست ساخت تعداد پروژه

9 085،583 1،941،111 

 

مترمربع و زیربنای کل  01،111تجاری پردیس المپیک در زمینی به مساحت  -پروژه مسکونی  :تجاری پردیس المپیک  –پروژه مسکونی -0

. فاز مسکونی و تجاری با مشارکت شرکت توسعه سپهر صادرات در دست احداث می باشد  1مترمربع در شهر تهران و در قالب  77،094

 395پارکینگ و  101طبقه آن مسکونی است دارای  11طبقه آن پارکینگ و  4طبقه که  17برج مسکونی  1فاز نخست پروژه که شامل 

فاز دوم پروژه که شامل یک مجتمع . در مرحله اجرای اسکلت قرار دارد% 30با پیشرفت فیزیکی واحد مسکونی می باشد و در حال حاضر 

واحد تجاری است که تاکنون آغاز بکار  14پارکینگ و  84طبقه آن تجاری می باشد دارای  1طبقه آن پارکینگ و  3طبقه که  5تجاری 

 . نگردیده است

مترمربع و زیربنای  1،550اداری سپهر تهرانپارس در زمینی به مساحت  –پروژه تجاری : س سپهر تهرانپارپردیس اداری  –پروژه تجاری -1

طبقه  01پروژه مذکور در . مترمربع در شهر تهران و با مشارکت شرکت توسعه سپهر صادرات در دست احداث می باشد  14،577کل 

واحد اداری می باشد که هم اکنون با  08واحد تجاری و  47کینگ، پار 155طبقه اداری، دارای  3طبقه تجاری و  4طیقه پارکینگ،  5شامل 

 .در مرحله اجرای اسکلت قرار دارد % 05پیشرفت فیزیکی 

مترمربع در  5،475مترمربع و زیربنای کل  750اداری عتیق در زمینی به مساحت  –پروژه تجاری : عتیق پردیس اداری  –پروژه تجاری -3

طبقه  1طیقه پارکینگ و  4طبقه شامل  03پروژه مذکور در . شهر تهران و با مشارکت شرکت توسعه سپهر صادرات در دست احداث است 

در مرحله % 13اکنون با پیشرفت فیزیکی  واحد اداری می باشد که هم 10واحد تجاری و 10پارکینگ،  78طبقه اداری، دارای 7تجاری و 

 . ت قرار دارد اجرای اسکل

شهر جدید پردیس با زیربنای  3مترمربع از اراضی فاز  1،178در زمینی به مساحت  1و0پروژه تجاری سپید :  1و0پروژه تجاری سپید -4

طبقه شامل یک طبقه پارکینگ و  3پروژه مذکور در . مترمربع و با مشارکت شرکت اسکان سازان پردیس در دست احداث است  4،051کل 

 .قرار دارد  اسکلتدر مرحله اجرای % 15واحد تجاری می باشد که هماکنون با پیشرفت فیزیکی  38پارکینگ و  58تجاری، دارای  طبقه 1

 131,5شهرجدید پردیس با زیربنای کل  3مترمربع از اراضی فاز  400,3پروژه مسکونی رز در زمینی به مساحت :  پروژه مسکونی رز -5

انباری  41پارکینگ و  41واحد مسکونی، 41طبقه، دارای  8پروژه مذکور در یک بلوک . در دست احداث استمترمربع و بصورت مشارکتی 

 .قرار داردون در مرحله سفت کاری می باشد که هم اکن

کل  شهرجدید پردیس با زیربنای 3مترمربع از اراضی فاز  715,4پروژه مسکونی گل یخ در زمینی به مساحت :  پروژه مسکونی گل یخ -5

پارکینگ و  71واحد مسکونی، 71طبقه، دارای  5و  8پروژه مذکور در دو بلوک . مترمربع و بصورت مشارکتی در دست احداث است 147,9

 .قرار دارد باشد که هم اکنون در مرحله سفت کاری و نازک کاریانباری می  71
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شهرجدید پردیس با  3مترمربع از اراضی فاز  501,04مساحت  پروژه مسکونی نیلوفر یک در زمینی به:  پروژه مسکونی نیلوفر یک -7

 031واحد مسکونی، 111طبقه، دارای  5پروژه مذکور در پنج بلوک . در دست احداث است بصورت مشارکتیمترمربع و  750,11زیربنای کل 

 .انباری می باشد که هم اکنون در مرحله اجرای اسکلت قرار دارد 043پارکینگ و 

شهرجدید پردیس با  3مترمربع از اراضی فاز  508,03پروژه ویالیی پردیس در زمینی به مساحت :  ونی ویالیی پردیس پروژه مسک-8

واحد تفکیک شده  47پروژه مذکور در قالب . مترمربع و با مشارکت شرکت راه و ابنیه بزرگراه در دست احداث است 114,14زیربنای کل 

 .سکلت قرار داردویالیی، هم اکنون در مرحله اجرای ا

شهرجدید پردیس با زیربنای کل  3مترمربع از اراضی فاز  551,5پروژه مسکونی پونه در زمینی به مساحت :  پروژه مسکونی پونه -9

پارکینگ  88واحد مسکونی،  88طبقه، دارای  5و  8بلوک  3پروژه مذکور در . در دست احداث استمترمربع و بصورت مشارکتی  131,01

 . هم اکنون در مرحله اجرای اسکلت قرار داردانباری می باشد که  88و 

 

 

 

 

 

 

 

 :مشارکتی آتی شرکت پروژه های ( ب-3

مترمربع با  818,3ترنج در زمینی به مساحت اداری -تجاری-پروژه مسکونی( :  شاهین شمالی)ترنج اداری -تجاری-پروژه مسکونی-0

طبقه،  05بلوک  0پروژه مذکور در . مترمربع در شهر تهران و بصورت مشارکتی در دست مطالعه و طراحی قرار دارد 35،744زیربنای کل 

عملیات اجرایی پروژه از  که پیش بینی می گرددمی باشد پارکینگ  348واحد اداری  و  58واحد تجاری و  54 ی،مسکون واحد 84دارای 

 . آغاز بکار گردد 0394هه اول سال سه ما

در  اداری کوهک -پروژه مسکونی  :اداری کوهک  -پروژه مسکونی -1

مترمربع در شهر  04،158 مترمربع با زیربنای کل 373,1زمینی به مساحت 

 05بلوک  0پروژه مذکور در . تهران در دست مطالعه و طراحی قرار دارد

که می باشد پارکینگ  015واحد اداری و  3 مسکونی، واحد 71طبقه، دارای 

آغاز  0394هه دوم سال عملیات اجرایی پروژه از سه ما پیش بینی می گردد

 .بکار گردد 

Sepehr tehranpars 

 اداری پردیس عتیق  -تجاری پروژه 

 تجاری پردیس المپیک  -مسکونی پروژه 

 اداری پردیس سپهر  -تجاری پروژه 

 اداری ترنج شاهین شمالی  -تجاری مجتمع 
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 پروژه های پیمانکاری (ج

 :پیمانکاری در حال بهره برداری پروژه های ( ج-0

 آماده سازی پارک علم و فناوری شهر جدید پردیس -0

 پروژه خط انتقال آب سد لتیان جاجرود به شهر جدید پردیس -1

 سپردی –پروژه قطعه چهارم آزادراه تهران  -3

 پردیس 3کالسه فاز  11مجتمع آموزشی  -4

 پردیس 3کالسه فاز  08مجتمع آموزشی  -5

 پردیس 3مسجد امیرالمومنین فاز  -5

 پردیس 3مسجد صاحب الزمان فاز  -7

 واحدی مسکن مهر ملکی پردیس 1510پروژه  -8

 تهران 11آماده سازی بوستان جوانمردان منطقه  -9

 پردیس 3پروژه مقبره نورالشهدای فاز -01

 دید پردیسقرارداد با شرکت عمران شهر ج 00-04

 

 :پیمانکاری در دست ساخت پروژه های ( ج-1

 

 (میلیون ریال)حجم ریالی پروژه  (مترمربع) سطح در دست ساخت تعداد پروژه

7 359،534 1،151،111 

 

شهر جدید  3مترمربع از اراضی فاز  070،157واحدی مسکن مهر در زمینی به مساحت  3474پروژه  :واحدی مسکن مهر  3474پروژه -0

واحد آن به  0111شروع شده است که حدود  89طبقه در شهریور ماه سال  01و9بلوک  55مترمربع در قالب 350،000 پردیس با زیربنای کل

 .بطور کامل تحویل متقاضیان گردد 94 در سالگردیده است و پیش بینی می گردد تحویل متقاضیان مربوطه 

هکتار از  5/04پروژه آماده سازی و بهسازی تپه نورالشهدا در زمینی به مساحت تقریبی  :ده سازی و بهسازی تپه نورالشهدا پروژه آما-1

آغاز بکار  93در مهر ماه سال بصورت پیمانکاری با شهرداری پردیس  پروژه مذکور .است واقع شدهشهر جدید پردیس  3اراضی فاز 

 .گردیده است

در مترمربع  31،111تختخوابی مهدیشهر در زمینی به مساحت  85پروژه بیمارستان  : تختخوابی مهدیشهر 85 پروژه بیمارستان -3

مترمربع بصورت پیمانکاری با اداره کل مسکن و  8،513پروژه مذکور با زیربنای کل . شهرستان مهدیشهر سمنان واقع شده است

 . تآغاز بکار گردیده اس 93شهرسازی سمنان در مهر ماه سال 
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و در  چیتگر تهران در حاشیه دریاچه 11با شهرداری منطقهپیمانکاری  قرارداد 4در قالب این پروژه  :پروژه آماده سازی دریاچه چیتگر -4

 حال اجرا می باشددر در دو بخش پهنه جنوب غربی و شمال شرقی  مترمربع  111,011زمینی به مساحت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پیمانکاری آتی شرکت پروژه های ( ج-3

هکتار از  15بهسازی دره واصفجان در زمینی به مساحت تقریبی پروژه آماده سازی و :  پروژه آماده سازی و بهسازی دره واصفجان -0

بصورت پیمانکاری با شهرداری  94که پیش بینی می گردد در سه ماهه دوم سال مالی  شهر جدید پردیس واقع شده است 3اراضی فاز 

 .آغاز بکار گرددپردیس 

 

 

 
Mehr pardis 

  واحدی مسکن مهر ملکی پردیس  3474پروژه 

  پروژه آماده سازی حاشیه دریاچه چیتگر 
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 و کارگزاریخدمات فنی، مهندسی  (د

 

 (میلیون ریال)حجم ریالی پروژه  تعداد پروژه

5 190،111 

 

پردیس المپیک، پردیس عتیق و پردیس سپهر به مبلغ تقریبی  سه پروژهو خدمات فنی و مهندسی برای مدیریت پیمان  -0

 .میلیارد ریال 141

 .میلیارد ریال 501  به ارزش 1و0و نگین پردیس المپیک های کارگزاری فروش پروژه  -1
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 فصل چهارم

امالک و مستغالت
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ایی ها با بالتکلیفی های اساسی در پیشبرد اهداف هر شرکتی بهره گیری اصولی از منابع و ظرفیتهای سرمایه ای و دارایی های آن به حساب می آید که اگر آن دارردیکی از راهب

از این رو هیات مدیره توجه ویژه ای به فعالتر نمودن چرخه تولید و نقد شوندگی . و قوت نمی کند بلکه تبدیل به تهدید و ضعف می گرددیا رکود روبرو باشد نه اینکه ایجاد فرصت 

 .امالک نموده است

 شرکت در شهر جدید پردیس و کاربری های آن امالک تحت تملک( الف

 

 

 

 

 

 

 

 

متراژ ناخالص تعداد پالک 

زیربناثبتی

12443265دوطبقه دوبلکس50%80%12433281.21مسکونی ویالیی

817025500طبقه40%130%3/2/6/414987.62مسکونی آپارتمانی

824336410طبقه40%130%3/2/7/521413.5مسکونی آپارتمانی

812518680طبقه40%130%3/2/7/810986.92مسکونی آپارتمانی

88112140طبقه40%130%3/3/11/27140.27مسکونی آپارتمانی

8608950طبقه40%130%3/3/12/25259.58مسکونی آپارتمانی

86810165طبقه40%130%3/3/12/45978.96مسکونی آپارتمانی

24320طبقه100%100%3/2/2/71160تجاری

23579طبقه50%80%1/4/138444.84ویالیی

2224047طبقه50%80%1/4/1243112.88ویالیی

2234300طبقه50%80%1/4/3/603303.91ویالیی

5025015000%300%3000بخشی از95تجاریپردیس)11(

109,069.691,173179,356جمع

امالک تحت تملک شرکت در شهر جدید پردیس با کاربری های مختلف

پردیس )فاز1(

تعداد واحد تعداد طبقاتسطح اشغالتراکممتراژ زمینکاربرینام پروژه 

پردیس )فاز3(
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

 متفاوتبا کاربریهای شرکت در شهرهای مختلف  در حال ساختو امالک دارای پروانه ( ب

 

 

 

کاربرینام پروژهپالک ثبتی شماره قطعهردیف
تعداد 

واحد

تعداد 

طبقه
متراژ زمین

سطح 

اشغال
تراکم

تعداد

 بلوک
شماره پروانه

تاریخ صدور 

پروانه
متراژ خالص پروانهمتراژ پروانه

2861488/12/23108297065-3765%130%67131.9940و967مسکونیگالیل13-2-6/1

2861588/12/2391625985-2764%130%8085024.3140مسکونییاسمن23-3-11/3

1085690/12/28132507633-31226%130%10287121.4140مسکونینگین33-2-7/41

1085590/12/28104806286-21227%130%8496167.7640مسکونینگین43-2-7/72

1182587/12/282263714965-5591%130%200814511.6840مسکونینیلوفر53-3-12/11

3836291/12/2889185174-21555%130%64726.4840و687مسکونیگل یخ63-3-11/4

3836391/12/2854943290-11556%130%4283411.0840مسکونیگل رز73-3-11/1

3836191/12/28123617102-31554%130%66562.340و888مسکونیپونه83-3-6/2

تعداد 

واحد
متراژ خالص پروانه

76057500

ب1-پروژه های مسکونی دارای پروانه ودر حال ساخت شهر جدیدپردیس

جمع کل مسکونی پردیس
متراژ پروانهتعداد بلوکمتراژ زمین

54657.012193131
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 پروژه های تجاری دارای پروانه ودرحال ساخت شهر جدید پردیس -1ب

 ردیف
پالک ثبتی 

 شماره قطعه
 تعداد واحد کاربری نام پروژه

تعداد 

 طبقه

متراژ 

 زمین

سطح 

 اشغال
 تراکم

تعداد 

 بلوک
 شماره پروانه

تاریخ صدور 

 پروانه
 متراژ خالص پروانه متراژ پروانه

0 
3-5-

10/05 
 یاقوت

تجار

 ی
59 3 3350 81% 051% 0 0131-3107 91/01/18 9113 4181 

1 
3-5-

10/15 
 مروارید

تجار

 ی
99 5 585799 81% 051% 0 0130-3105 91/01/18 11935 7035 

3 
3-3-

00/03 
 0سپید

تجار

 ی
01 3 0138997 011% 011% 0 0118-3105 91/01/18 1181 753 

4 
3-3-

00/07 
 1سپید

تجار

 ی
01 3 0138997 011% 011% 0 

0119-

01851 
91/01/18 1181 753 

              

 جمع کل 

تعداد 

 واحد
 متراژ پروانه تعداد بلوک متراژ زمین

متراژخالص 

 پروانه

081 
00315984 

  
  

4 34008 01944 
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

 پروژه های ویالیی دارای پروانه و در حال ساخت پردیس -3ب

 ردیف

پالک ثبتی 

شماره 

 قطعه

 کاربری نام پروژه
تعداد 

 واحد

تعداد 

 طبقه
 متراژ زمین

سطح 

 اشغال
 تراکم

تعداد 

 بلوک
 شماره پروانه

تاریخ صدور 

 پروانه
 متراژ خالص پروانه متراژ پروانه

 309 555 91/01/17 40183-3550 0 %81 %51 414917 3 0 ویالیی هکتاری8 010 0

 071 310 91/01/17 40185-3551 0 %81 %51 141 3 0 ویالیی هکتاری8 011 1

 071 310 91/01/17 40185-3553 0 %81 %51 141 3 0 ویالیی هکتاری8 013 3

 095 353 91/01/17 40188-3554 0 %81 %51 171 3 0 ویالیی هکتاری8 014 4

 095 353 91/01/17 40038-3555 0 %81 %51 171 3 0 ویالیی هکتاری8 015 5

 095 353 91/01/17 40043-3555 0 %81 %51 171 3 0 ویالیی هکتاری8 015 5

 151 455 91/01/17 40081-3557 0 %81 %51 350 3 0 ویالیی هکتاری8 017 7

 151 451 91/01/17 40084-3558 0 %81 %51 33795 3 0 ویالیی هکتاری8 018 8

 088 349 91/01/17 40085-3559 0 %81 %51 151 3 0 ویالیی هکتاری8 019 9

 109 379 91/01/17 40085-3571 0 %81 %51 199 3 0 ویالیی هکتاری8 035 01

 109 379 91/01/17 40181-3570 0 %81 %51 199 3 0 ویالیی هکتاری8 040 00

 088 334 91/01/17 40181-3571 0 %81 %51 151 3 0 ویالیی هکتاری8 041 01

 088 334 91/01/17 40179-3573 0 %81 %51 151 3 0 ویالیی هکتاری8 043 03

 088 334 91/01/17 40178-3574 0 %81 %51 151 3 0 ویالیی هکتاری8 044 04

 054 191 91/01/17 40177-3575 0 %81 %51 131 3 0 ویالیی هکتاری8 045 05

 054 191 91/01/17 40175-3575 0 %81 %51 131 3 0 ویالیی هکتاری8 045 05

 304 540 91/01/17 40174-3577 0 %81 %51 408954 3 0 ویالیی هکتاری8 047 07

 088 349 91/01/17 40173-3578 0 %81 %51 151 3 0 ویالیی هکتاری8 049 08
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

 پروژه های ویالیی دارای پروانه و در حال ساخت پردیس -3ب

 ردیف

پالک ثبتی 

شماره 

 قطعه

 کاربری نام پروژه
تعداد 

 واحد

تعداد 

 طبقه
 متراژ زمین

سطح 

 اشغال
 تراکم

تعداد 

 بلوک
 شماره پروانه

تاریخ صدور 

 پروانه
 پروانهمتراژ خالص  متراژ پروانه

 088 349 91/01/17 40189-3579 0 %81 %51 151 3 0 ویالیی هکتاری8 051 09

 088 349 91/01/17 40191-3581 0 %81 %51 151 3 0 ویالیی هکتاری8 050 11

 088 349 91/01/17 40094-3580 0 %81 %51 151 3 0 ویالیی هکتاری8 051 10

 15795 457 91/01/17 40093-3581 0 %81 %51 359988 3 0 ویالیی هکتاری8 055 11

 117 357 91/01/17 40091-3583 0 %81 %51 183975 3 0 ویالیی هکتاری8 070 13

 117 357 91/01/17 40090-3584 0 %81 %51 183975 3 0 ویالیی هکتاری8 095 14

 117 357 91/01/17 40091-3585 0 %81 %51 183975 3 0 ویالیی هکتاری8 095 15

 117 357 91/01/17 40088-3585 0 %81 %51 183975 3 0 ویالیی هکتاری8 097 15

 114 354 91/01/17 40087-3587 0 %81 %51 181954 3 0 ویالیی هکتاری8 099 17

 111 350 90/01/18 38340-0534 0 %81 %51 171 3 0 ویالیی هکتاری8 019 18

 111 350 90/01/18 38341-0535 0 %81 %51 171 3 0 ویالیی هکتاری8 001 19

 301 51595 90/01/18 38343-0535 0 %81 %51 415901 3 0 ویالیی هکتاری8 000 31

 35195 59595 90/01/18 38344-0537 0 %81 %51 458958 3 0 ویالیی هکتاری8 001 30

 11095 351 90/01/18 38345-0538 0 %81 %51 159955 3 0 ویالیی هکتاری8 003 31

 11095 351 90/01/18 38345-0539 0 %81 %51 159949 3 0 ویالیی هکتاری8 004 33

 110 34995 90/01/18 38347-0541 0 %81 %51 159935 3 0 ویالیی هکتاری8 005 34

 077 30195 90/01/18 38348-0540 0 %81 %51 13991 3 0 ویالیی هکتاری8 005 35

 077 30195 90/01/18 38349-0541 0 %81 %51 139915 3 0 ویالیی هکتاری8 007 35
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 پروژه های ویالیی دارای پروانه و در حال ساخت پردیس -3ب

 ردیف

پالک ثبتی 

شماره 

 قطعه

 کاربری نام پروژه
تعداد 

 واحد

تعداد 

 طبقه
 متراژ زمین

سطح 

 اشغال
 تراکم

تعداد 

 بلوک
 شماره پروانه

تاریخ صدور 

 پروانه
 پروانهمتراژ خالص  متراژ پروانه

 18995 493 90/01/18 38351-0543 0 %81 %51 379953 3 0 ویالیی هکتاری8 008 37

 18795 491 90/01/18 38350-0544 0 %81 %51 377 3 0 ویالیی هکتاری8 009 38

 071 199 90/01/18 38351-0545 0 %81 %51 131 3 0 ویالیی هکتاری8 011 39

 071 199 90/01/18 38353-0545 0 %81 %51 131 3 0 ویالیی هکتاری8 010 41

 094 338 90/01/18 38354-0547 0 %81 %51 151 3 0 ویالیی هکتاری8 011 40

 094 338 90/01/18 38355-0548 0 %81 %51 151 3 0 ویالیی هکتاری8 013 41

 094 338 90/01/18 38355-0549 0 %81 %51 151 3 0 ویالیی هکتاری8 014 43

 181 480 90/01/18 38357-0551 0 %81 %51 371975 3 0 ویالیی هکتاری8 015 44

 150 43195 90/01/18 38358-0550 0 %81 %51 330975 3 0 ویالیی هکتاری8 033 45

 08395 310 90/01/18 38359-0551 0 %81 %51 147 3 0 ویالیی هکتاری8 034 45

 08395 310 90/01/18 38351-0553 0 %81 %51 147 3 0 ویالیی هکتاری8 035 47

              

 کل ویالیی پردیس جمع

تعداد 

 واحد
 متراژ پروانه تعداد بلوک     متراژ زمین

متراژ خالص 

 پروانه

47 03508901     47 07785 01158 
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

 تجاری تهران-اداری-پروژه های دارای پروانه ودر حال ساخت مسکونی -4ب

 نام پروژه ردیف
تعداد 

 واحد

تعداد 

 طبقه
 متراژ ناخالص متراژ خالص تراکم ساختمانی متراژ زمین

تعداد 

 بلوک

 8111 17 388 مسکونی پردیس المپیک 0

198% 

4555395 70954941 1 

 0 5015945 0835945 1111 5 17 تجاری پردیس المپیک 1

 11 تجاری عتیق 3
03 

  
717995 418% 

585935 

5003994 0 

 0554908 10 اداری عتیق 4

 47 تجاری سپهر تهران پارس 5

03 1544945 437% 

5118953 

14577938 0 

 3389994 08 اداری سپهر تهران پارس 5

 5 01777191 58358915   03171940   513 جمع

 

 



 93گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی                                    

 
 

                                                     41   
 

 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

 شرکت در شهر های مختلف با کاربری های آن امالک در حال اخذ پروانه( ج

 مسکونی شهر جدید پردیس 0393امالک در حال اخذ پروانه سال  -0ج

 کاربری
 تعداد پالک 

 تعداد واحد تعداد طبقات مجاز سطح اشغال تراکم متراژ زمین
 متراژ ناخالص 

 زیربنا ثبتی

 2,9,2 92 طبقه1 ,03 ,029 6136912 9919699 مسکونی آپارتمانی

 ,2219 93 طبقه1 ,03 ,029 631,992 9919696 مسکونی آپارتمانی

 ,,219 11 طبقه1 ,03 ,029 9199991 99992,92 مسکونی آپارتمانی

 ,,,99 123 طبقه1 ,03 ,029 963,,233 99992,91 مسکونی آپارتمانی

 57875 450   39،900937 جمع

 

 و تجاری شهر تهران مسکونی، اداری 0393امالک در حال اخذ پروانه سال  -1ج

 نام پروژه ردیف
تعداد 

 واحد

تعداد 

 طبقه

متراژ 

 زمین

تراکم 

 ساختمانی
 تعداد بلوک متراژ ناخالص متراژ خالص

0 

 6 13 (ترنج)مسکونی شاهین شمالی

991,1 9 

69319 

 69293 9 31 (ترنج)اداری شاهین شمالی 2 929933

 29662 1 ,2 (ترنج)تجاری شاهین شمالی

1 
 91 مسکونی کوهک

26 19999 3 
9931, 

269,33 2 
 291,1 9 اداری کوهک

 1 229911 199113   69212   129 جمع
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 (ویالیی و تجاری رویان)شرکت در استان مازندران 0393امالک در حال اخذ پروانه سال-3ج

 متراژ ناخالص تراکم ساختمانی سطح اشغال متراژ زمین تعداد طبقه تعداد واحد نام پروژه ردیف

 08511 %011 %31 11580993 دوبلکس 50 رویانمسکونی ویالیی  0

 1411 %011 %81 0501918 1 3 تجاری رویان 1

 11911     14194910 1 54 جمع
 

 

 ویالیی کالرآباد –شرکت در استان مازندران  0393امالک در حال اخذ پروانه سال  -4ج

 ردیف
پالک ثبتی 

 شماره قطعه
 کاربری نام پروژه

تعداد 

 واحد

تعداد 

 طبقه

متراژ 

 زمین

سطح 

 اشغال
 تراکم

تعداد 

 بلوک
 شماره پروانه

تاریخ صدور 

 پروانه

تاریخ اصالح 

 پروانه
 متراژ پروانه کد نوسازی

 ,92 13-19,,2-2,-2, 3996929 1292192 3292 2 0,,2 2,0 ,,2 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 161 2

 ,92 ,9-19,,2-2,-2, 399691 1292192 3296 2 0,,2 2,0 ,,2 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 166 1

 ,92 16-19,,2-2,-2, 399691 1292192 3291 2 0,,2 2,0 ,,2 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 163 9

 ,92 19-19,,2-2,-2, 399691 1292192 3299 2 0,,2 2,0 ,,2 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 161 3

 16192 2-19,,2-2,-2, 399693 1292192 3239 2 0,,2 2,0 293 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 123 2

 132 - 3996921 1292192 3299 2 0,,2 2,0 233 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 119 6

 ,,3 26-19,,2-2,-2, 399691 1292192 ,326 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 169 9

 ,,3 - 399691 1292192 3231 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 123 1

 ,,3 9-19,,2-2,-2, 399691 1292192 3233 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 129 3

 ,,3 - 399691 1292192 3232 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 132 ,2

 ,,3 1-19,,2-2,-2, 399691 1292192 3231 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 126 22

 ,,3 - 399691 1292192 3216 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 139 21

 ,,3 23--19,,2-2,-2, 3996921 1292192 3262 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 116 29

 ,,3 - 399691 1292192 ,323 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 132 23
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 ویالیی کالرآباد –شرکت در استان مازندران  0393امالک در حال اخذ پروانه سال  -4ج

 ردیف
پالک ثبتی 

 شماره قطعه
 کاربری نام پروژه

تعداد 

 واحد

تعداد 

 طبقه
 متراژ زمین

سطح 

 اشغال
 تراکم

تعداد 

 بلوک
 شماره پروانه

تاریخ صدور 

 پروانه

تاریخ اصالح 

 پروانه
 متراژ پروانه کد نوسازی

 ,,3 - 399691 1292192 3213 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 139 22

 ,,3 - 399691 1292192 3239 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 139 26

 ,,3 - 399691 1292192 3212 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 136 29

 ,,3 22-19,,2-2,-2, 3996921 1292192 3261 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد ,12 21

 ,,3 - 399691 1292192 3233 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 122 23

 ,,3 - 399691 1292192 3219 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 129 ,1

 ,,3 3-19,,2-2,-2, 399691 1292192 ,322 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 122 12

 ,,3 29-19,,2-2,-2, 399691 1292192 3269 2 0,,2 2,0 ,,6 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 192 11

 3,292 - 399693 1292192 3219 2 0,,2 2,0 6,2 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 162 19

 33,92 29-19,,2-2,-2, 399693 1292192 3223 2 0,,2 2,0 619 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد ,16 13

 32192 11-19,,2-2,-2, 399693 1292192 3293 2 0,,2 2,0 692 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 162 12

 392 12-19,,2-2,-2, 3996929 1292192 3292 2 0,,2 2,0 ,62 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 3,1 16

 392 - 3996921 1292192 3291 2 0,,2 2,0 ,62 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 112 19

 392 - 3996921 1292192 3293 2 0,,2 2,0 ,62 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 169 11

 392 -   1292192 3211 2 0,,2 2,0 ,62 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 133 13

 392 - 3996929 1292192 ,321 2 0,,2 2,0 ,62 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 113 ,9

 319 - 399693 1292192 3212 2 0,,2 2,0 621 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 121 92

 2,19 - 399693 1292192 3213 2 0,,2 2,0 611 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 121 91

 ,2,2 3-19,,2-2,-2, 399693 1292192 3222 2 0,,2 2,0 ,,9 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 133 99

 222191 1-19,,2-2,-2, 399693 1292192 3223 2 0,,2 2,0 ,,9 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد ,,3 93

 ,2,2 2-19,,2-2,-2, 3996929 1292192 3222 2 0,,2 2,0 ,,9 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 3,2 92

 ,2,2 9-19,,2-2,-2, 399693 1292192 3229 2 0,,2 2,0 ,,9 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 131 96
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 ویالیی کالرآباد –شرکت در استان مازندران  0393امالک در حال اخذ پروانه سال  -4ج

 ردیف
پالک ثبتی 

 شماره قطعه
 کاربری نام پروژه

تعداد 

 واحد

تعداد 

 طبقه
 متراژ زمین

سطح 

 اشغال
 تراکم

تعداد 

 بلوک
 شماره پروانه

تاریخ صدور 

 پروانه

تاریخ اصالح 

 پروانه
 متراژ پروانه کد نوسازی

 ,2,2 ,2-19,,2-2,-2, 399693 1292192 3226 2 0,,2 2,0 ,,9 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 111 99

 ,2,2 6-19,,2-2,-2, 399691 1292192 3221 2 0,,2 2,0 ,,9 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 133 91

 ,2,2 21-19,,2-2,-2, 3996921 1292192 3221 2 0,,2 2,0 ,,9 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 119 93

 ,2,2 22-19,,2-2,-2, 399693 1292192 3229 2 0,,2 2,0 ,,9 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 111 ,3

 ,2,2 19,,2-2,-2, 3996929 1292192 3262 2 0,,2 2,0 ,,9 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 199 32

 ,2,2 21-19,,2-2,-2, 3996921 1292192 3263 2 0,,2 2,0 ,,9 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 192 31

 2,92 11-19,,2-2,-2, 399693 1292192 3261 2 0,,2 2,0 929 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 196 39

 221692 - 399693 1292192 3211 2 0,,2 2,0 922 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 131 33

 221392 - 399693 1292192 3299 2 0,,2 2,0 929 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 131 32

 2121992 13-19,,2-2,-2, 3996929 1292192 ,329 2 0,,2 2,0 923 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 3,9 36

 222692 12-19,,2-2,-2, 3996929 1292192 3269 2 0,,2 2,0 992 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 913 39

 213962 19-19,,2-2,-2, 3996921 1292192 3263 2 0,,2 2,0 3,3 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد ,19 31

 1992 ,1-19,,2-2,-2, 399693 1292192 3266 2 0,,2 2,0 2112 پیلوت12 2 ویالیی کالرآباد 163 33

               

 جمع کل ویالیی کالرآباد
 متراژ پروانه تعداد بلوک متراژ زمین تعداد واحد

33 919,6 33 3133699 
 

 (آپارتمانی کالرآباد)شرکت در استان مازندران 0393امالک در حال اخذ پروانه سال  -5 ج

 متراژ ناخالص تراکم ساختمانی سطح اشغال متراژ زمین تعداد طبقه تعداد واحد پالک ثبتی نام پروژه ردیف

 مسکونی آپارتمانی کالرآباد 2
 ,2932 13,0 9,0 393291 ,2 221 21و22

29 6, 2, 12,6963 9,0 13,0 3,3391 

 1551991     7311949 01 071   جمع
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 مجتمع های دارای پایان کار در شهرهای مختلف( د

 دارای پایان کار شرکت در شهر جدید پردیس مجتمع های  -0-د

 ردیف
پالک ثبتی 

 شماره قطعه
 کاربری نام پروژه

تعداد 

 واحد

تعداد 

 طبقه
 متراژ زمین

سطح 

 اشغال
 تراکم

تعداد 

 بلوک

شماره 

 پروانه

تاریخ صدور 

 پروانه
 متراژ پروانه

شماره 

 پایان کار 

تاریخ صدور 

 پایان کار
 متراژ پایان کار

تعداد واحد 

 پایان کار

 33 2,9991991 ,119392 619 ,2,11199 9192,923 992 22 0,,2 920 912,921 3 33 مسکونی مریم 9-1-392 2

2و3 191 مسکونی یاس 9-9-2692 1  29931919 920 2,,0 3 611 1191911 21213926 12323 1692291, 219123 191 

9 2-9-2A 36 2,239 1193921 23633 2,239 939193 ,6 3 0,,2 3,0 6993 3 36 مسکونی 2قائم 

 269 299192 139691 26232 ,2919292 1199911 999 21 0,,2 920 2991,919 3 ,26 مسکونی میخک 9-1-299 3

 ,13 129223 1399913 22113 13629932 1199912 991 16 0,,2 920 2392,996 3 196 مسکونی مینا 9-1-192 2

 166 ,13992 1391921 11963 ,,,12 139392 3111-63 21 0,,2 920 232,1922 2 166 مسکونی نسترن 9-9-2691 6

9 
9-9-

2392, 
 2 29,0 3,0 2116192 6 296 مسکونی زنبق

169-

2633 
169392 219219,3 1,113 329199 23131 296 

1 
9-9-

2292, 

ساختمان 

 اداری
 2 0,,1 0,,2 611 9 23 اداری

333-

19,61 
13921922 212, 91632 31921929 2391 23 

 ,1 1292 1192299 211,1 1292     2     3926 9 ,1 کالسه,1مدرسه  3

 21 2361 1192299 13961 2361     2     ,,92 9 21 کالسه21مدرسه  ,2

                                  

 جمع کل  پردیس

تعداد 

 واحد
 متراژ زمین

سطح 

 اشغال
 تعداد واحد پایان کار متراژ پایان کار متراژ پروانه تعداد بلوک تراکم

2919 2,2919933     39 21391393, 292116 299, 
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

  
 

 

ردیف
پالک ثبتی 

شماره قطعه
کاربرینام پروژه

تعداد 

واحد

تعداد 

طبقه
متراژ زمین

سطح 

اشغال
تراکم

تعداد 

بلوک

شماره 

پروانه

تاریخ 

صدور پروانه
متراژ پروانه

شماره 

پایان کار

تاریخ صدور 

پایان کار
متراژ پایان کار

تعداد 

واحد 

پایان کار

2086089/7/2854379784690/4/1648,754528-10872%180%923,675.7730-52810مسکونیگلستان13-5-21/11

2086189/7/2838209784090/4/1634,889378-7873%180%3781018,102.3530مسکونیگلستان23-5-21/22

2086289/7/2844861783690/4/1640,044432-8874%180%4321019,811.2930مسکونیگلستان33-5-21/33

2086389/7/2831630783090/4/1628,400320-8875%180%320614,665.7130مسکونیبهارستان43-5-21/41

2086489/7/2831906784490/4/1628,400320-8876%180%320615,529.5230مسکونیبهارستان53-5-21/52

379889/12/18751962348992/8/675,121643-15405%180%742,170.3130-6439مسکونیسپهر63-5-20/1

2621133955562761812556082621

ردیف
پالک ثبتی 

شماره قطعه
کاربرینام پروژه

تعداد 

واحد

تعداد 

طبقه
متراژ زمین

سطح 

اشغال
تراکم

تعداد 

بلوک

شماره 

پروانه

تاریخ 

صدور پروانه
متراژ پروانه

شماره 

پایان کار

تاریخ صدور 

پایان کار
متراژ پایان کار

تعداد 

واحد 

پایان کار

2086589/7/2822722783490/4/1620,022216-4877%180%216109,851.3230مسکونیبهارستان13-5-21/63

2086689/7/2833621784290/4/1630,033324-6878%180%3241016,095.6630مسکونیچناران23-5-21/71

5402025947105634350055540

تعداد 

واحد

سطح 

اشغال
تراکم

316130%180%3161

جمع کل پروژه مهر )6095( واحدی

د2- مجتمع های دارای پایان کار 2621واحدی شرکت در شهر جدید پردیس )مسکن مهر(

جمع 

د3-مجتمع های دارای پایان کار 3474واحدی شرکت در شهر جدید پردیس)مسکن مهر(

جمع 

متراژ زمین

159902

متراژ پروانه

332524

تعداد بلوک

66

متراژ پایان کار

305663

تعداد واحد پایان 

کار
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

 

 دارای پایان کار سمنان مجتمع های -4د

 وضعیت پایان کار تعداد بلوک متراژ ناخالص متراژ خالص متراژ زمین تعداد واحد نام پروژه ردیف

 اخذ شده 9 16232 21311912 9233932 231 0پارک مسکونی فاز 0

 شرف اخذ در 2 6393 3122 2369916 22 1پارک مسکونی فاز 1

 کمیسیون ماده صد 2 9,31 2992 161 23 3پارک مسکونی فاز 3

 اخذ شده 2 93299 99299 ,21 1 3پارک اداری فاز  4

 اخذ شده 2 911,,1 961966 ,13 29  3پارک تجاری فاز 5

 اخذ شده 3 11631 12999 16329 126 شقایق قدیم  5

 شدهاخذ  ,2 22961 2,1,1 91,23 ,,2 گلبرگ شاهرود 7

 اخذ شده 21 23216 21619 93226 226 البرز شاهرود 8

 اخذ شده 29 29991 21992 29231 296 پردیس 1قائم  9

 اخذ شده 32 32611 99231 31319 963 الدن  01

 اخذ شده 2 3991 3991 22,21 ,29 نیلوفر  00

 اخذ شده 29 31,13 91,91 922,292 326 شقایق جدید 01

   ,12 1,9219921 2611,2912 162293992 21,2 جمع
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 مجتمع های در حال اخذ پایان کار( ر

 

 

تاریخشمارهتاریخشماره

در مرحله صدور2100489/12/1852222-9953%180%4861023,880.5130مسکونیچناران13-5-21/82

کمسیون ماده صد شهرداری2100689/12/18311723460292/11/19-6954%180%3121015,478.5630مسکونینارون23-5-21/9

در مرحله صدور2100789/12/1820648-4955%180%198109,254.5730مسکونیافرا33-5-21/10

در مرحله صدور2100889/12/1838498-7956%180%3661017,306.1630مسکونیزیتون43-5-21/11

در مرحله صدور230789/12/1893571-16957%180%8641042,950.8330مسکونیکاج53-5-21/12

در مرحله صدور2100989/12/1820681-4958%180%19279,159.6930مسکونیسرو63-5-21/13

کمسیون ماده صد شهرداری2306989/12/185919476591/8/11-10959%180%5401027,279.9630مسکونیبهمن73-5-18/1

در مرحله عملیات مترکشی169986/2/929891.60-8237%100%250621166.6940مسکونینرگس83-2-5/2

در مرحله عملیات مترکشی564586/4/560684.40-15266%100%498543158.4740مسکونیسنبل93-3-17/2

در مرحله صدور564386/4/528147.68470893/2/281951.32470893/2/28-8268%130%272618150.8140مسکونیشقایق103-3-14/3

در مرحله صدور1182487/12/281291056993/6/241872313793/8/4-3592%130%57271.5840و1126مسکونینیلوفر113-3-12/32

کمسیون ماده صد شهرداری2861688/12/232769122992/10/30543.5-1763%100%1378.66100رستوران3632تجاری ویونا123-2-7/6

در مرحله صدور2307189/12/28326929592/2/31593.42-11020%100%1331.42100رستوران4632تجاری امید133-2-7/6

در مرحله صدور1085391/7/1840057193/6/2477-11230%100%111400100تجاری آفتاب143-3-12/7

در مرحله صدور2023591/7/1840057393/6/2464-11422%100%111400100تجاری مهتاب153-3-14/5

در مرحله عملیات مترکشی2861088/12/231140-112573.321766فرهنگیمسجد امیرالمومنین163-3-11/18

در مرحله عملیات مترکشی653590/4/16895-11588411059فرهنگیمسجد صاحب الزمانفضای سبز-173-5

247,025.23456,492.683,416.24

تاریخ صدور 

پروانه
متراژ پروانه

جمع

توضیحاتمازاد پروانه)متر(
رای قطعی کمیسیون ماده صد

ر- پروژه های در حال اخذ پایان کار سال 1393 شهر جدید پردیس

تعداد 

طبقه

اخطاریه کمیسیون 

ماده صد شهرداری متراژ زمین
سطح 

اشغال
تراکم

تعداد 

بلوک
کاربرینام پروژهپالک ثبتی شماره قطعهردیف

تعداد 

واحد
شماره پروانه
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

 مجتمع های دارای سند مالکیت در شهرهای پردیس و سمنان( ز

 مجتمع های دارای سند مالکیت در شهرهای پردیس و سمنان -ز

 سند وضعیت تعداد بلوک متراژ ناخالص متراژ خالص متراژ زمین تعداد واحد نام پروژه ردیف

 اسناد مالکیت انتقال یافته 3 11631 12999 16329 126 شقایق قدیم  0

 اسناد مالکیت انتقال یافته ,2 22961 2,1,1 91,23 ,,2 گلبرگ شاهرود 1

 اسناد مالکیت انتقال یافته 21 23216 21619 93226 226 البرز شاهرود 3

 انتقال یافتهاسناد مالکیت  3 9692 6121 6121 36 پردیس 0قائم  4

 اسناد مالکیت انتقال یافته 29 29991 21992 29231 296 پردیس 1قائم  5

 اسناد مالکیت انتقال یافته 32 32611 99231 31319 963 الدن  5

 اسناد مالکیت انتقال یافته 2 3991 3991 22,21 ,29 نیلوفر  7

 انتقال یافتهاسناد مالکیت  29 31,13 91,91 922,292 326 شقایق جدید 8

   121 ,,2992 231129 12922292 2623 جمع
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 

 د مالکیت در شهر جدید پردیس مجتمع های در حال اخذ سن( و

 

 

 

ردی

ف

پالک ثبتی 

شماره قطعه
کاربرینام پروژه

تعداد 

واحد

تعداد 

طبقه
متراژ زمین

تعداد

 بلوک

شماره 

پروانه

تاریخ 

صدور 

پروانه

متراژ پروانه
شماره 

پایان 

کار

تاریخ صدور 

پایان کار
متراژ پایان کار

تعداد 

واحد 

پایان کار

وضعیت اسناد

در حال انتقال سند عرصه از شرکت عمران 2086089/7/2854379784690/4/1648,754528-923,675.7710872-52810مسکونیگلستان13-3-21/11

در حال انتقال سند عرصه از شرکت عمران 2086189/7/2838209784090/4/1634,889378-3781018,102.357873مسکونیگلستان23-5-21/22

در حال انتقال سند عرصه از شرکت عمران 2086289/7/2844861783690/4/1640,044432-4321019,811.298874مسکونیگلستان33-5-21/33

در حال انتقال سند عرصه از شرکت عمران 2086389/7/2831630783090/4/1628,400320-320614,665.718875مسکونیبهارستان43-5-21/41

در حال انتقال سند عرصه از شرکت عمران 2086489/7/2831906784490/4/1628,400320-320615,529.528876مسکونیبهارستان53-5-21/52

در حال انتقال سند عرصه از شرکت عمران 379889/12/18751962348992/8/675,121643-742,170.3115405-6439مسکونیسپهر63-5-20/1

در حال انتقال سند عرصه از شرکت عمران 9947850.181133178/10/1910228.3068782/9/1010,338.3299مسکونیمریم73-2-9/1

در حال انتقال سند عرصه از شرکت عمران 513748.27968282/8/2818184.562141486/11/2018,814238-4.5-2384مسکونییاس83-3-16/1

در حال انتقال سند عرصه از شرکت عمران 160413380.271833382/7/2817275.501619189/6/817,275163مسکونیمیخک93-2-5/3

در حال انتقال سند عرصه از شرکت عمران 236419750.762633282/7/2524653.451182489/7/2425,119240مسکونیمینا103-2-8/1

تعداد 

واحد
تعداد واحد پایان کار

33543361

و-مجتمع های در حال اخذ سند مالکیت در شهر پردیس

جمع کل  پردیس

188684120346522.81327154

متراژ پایان کارمتراژ پروانهتعداد بلوکمتراژ زمین
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 0393امالک تحصیل شده در سال ( ی

 2939امالک تحصیل شده در سال -ی

  

 شماره نامه

 کاربری نشانی ملک مالکیتسند  پالک ثبتی شهر استان شماره تماس نام مالک

 مساحت

 سطح اشغال حداکثر تراکم

 (متر مربع) تاریخ نامه

0 

 آگهی مزایده

 014 پردیس تهران 75175411 شرکت عمران شهر جدید پردیس

 قرار داد 

 %51 %81 3001/88 مسکونی 014قطعه  - 4محله  - 0فاز

 اگذاریو 91/7/05

1 

 آگهی مزایده

 5734 پردیس تهران 75175411 شرکت عمران شهر جدید پردیس

 قرار داد 

 %51 %141 3111 تجاری 95بخشی ازقطعه  - 00فاز

 واگذاری 91/7/05

3 

 آگهی مزایده

 038 پردیس تهران 75175411 شرکت عمران شهر جدید پردیس

 قرار داد 

 %51 %81 444/84 مسکونی 038قطعه  - 4محله  -0فاز

 واگذاری 91/7/05

4 

 آگهی مزایده

   پردیس تهران 75175411 شرکت عمران شهر جدید پردیس

  

 مسکونی %51 3313/90 مسکونی 0-4-3-51قطعه  - 4محله  -0فاز

91/01/3   
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 فصل پنجم

 محصوالت قابل عرضه
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

را برای عرضه کنندگان واحدهای دشواری شرایط  91رکود حاکم بر بازار مسکن و انتظار تخلیه حباب مربوط به اوائل سال 

بازار مسکن را در مرحله ( بورس ، بانک ، ارز ، مسکن و سکه) مسکونی ایجاد نمود بگونه ای که اقبال مردم در انتخاب پنج بازار 

بر این اساس شرکت تمام تالش خود را معطوف به روشهای مکمل فروش در قالب مشارکت و تهاتر  ،چهارم قراردادسوم و گاهی 

 : نمود که ذیال به آن اشاره خواهد شد 

 :  0393الی  0390عملکرد شرکت در عرضه محصوالت با کاربری مختلف از سال( الف

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام پروژه

تعداد واحدمتراژتعداد واحدمتراژتعداد واحدمتراژ

000000تجاری مروارید

222924861522تجاری ویونا

36191474تجاری امید

8082163461,06810تجاری - اداری یاقوت

606200000تجاری آفتاب و مهتاب

00001893تجاری سپید 1 و 2

000075310مسکونی نیلوفر 1 

000000مسکونی رز پردیس 

000000مسکونی پونه پردیس 

00002,15630مسکونی گل یخ پردیس

7,0399465991502مسکونی گالیل

2253751751مسکونی یاسمن

14,2251531,760151,29011مسکونی نگین

00106100مسکونی شقایق

0091100مسکونی نسترن

004,3276200مهر 3474 واحدی

003,3274600مهر2621 واحدی

00001,1415ویالئی )20 قطعه (

000000مسکونی ترنج ) شاهین شمالی(

5,588505,76045مسکونی المپیک

000000مسکونی - اداری کوهک

000000تجاری اداری عتیق

000000تجاری اداری سپهر تهرانپارس

00003,3305ساحل پردیس )کالرآباد(

000000آفتاب پردیس )رویان(

00003482بام چالوس

0038323832پرستو بابلسر

701فاز 1 پارک مسکونی

3,23035602773910فاز 2 پارک مسکونی

00001,75219فاز3 پارک مسکونی

001483662فاز 3 پارک تجاری

00002001فاز 3 پارک اداری

001184401تجاری الدن

26,42533618,42722219,738165 جمع کل

پردیس

تجاری و اداری

مسکونی

تهران

مسکونی

تجاری و اداری

مسکونیشمال

سمنان

مسکونی

تجاری و اداری

تعداد و متراژ واحدهای قابل عرضه

کاربریمحل
سال مالی94-93سال مالی93-92سال مالی91-92
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

                         

 

 :  93الی  90پیش بینی و عملکرد شرکت در فروش محصوالت از سال ( ب

 انحراف عملکرد فروش پیش بینی فروش سال مالی

90-91 0،517،115 0،374،747 07 %- 

90-91 953،401 0،195،451 04% 

91-93 955،501 580،911 19 %- 

 

                         

                          

26425 

18427 
19738 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

90-91 91-92 92-93 

 متراژ قابل عرضه

1,607,006 

963,412 966,610 

1,374,747 

1,095,452 

681,920 

0 

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 

1,000,000 

1,200,000 

1,400,000 

1,600,000 

1,800,000 

90-91 91-92 92-93 

 پیش بینی و عملکرد فروش

 پیش بینی

 عملکرد
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 آمار و اطالعات فروش (ج

 :به تفکیک پروژه ها به شرح ذیل می باشد  30/15/0393آمار فروش شرکت در سال مالی منتهی به  :آمار کلی فروش( ج-0

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 19باشد، زیرا طبق استاندارد شماره کمتر از مقدار جدول فوق الذکر می  93مبلغ فروش پروژه المپیک در صورتهای مالی : توضیح *  

 .درصد وجه نقد در صورتهای مالی شناسایی شده است 11دریافت بیش از با  فروش ،حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

                    

 93-91سال مالی 

 قیمت متراژ تعداد پروژه

 375،895،135،511 8185941 50 مسکونی المپیک

 03،739،373،181 458951 4 مسکونی نگین

 017،801،551،511 517915 05 تجاری امید

 0،531،111،111 75911 0 مسکونی یاسمن

 37،805،115،091 078935 5 تجاری ویونا

 0،851،111،111 015911 0 مسکونی شقایق

 0،551،111،111 001911 0 مسکونی نسترن

 1 1911 1 تجاری یاقوت

 38،115،557،793 0357985 09 ,,12مهر 

 083،175،950،183 4338911 50 ,,92مهر

 11،957،013،111 0394915 05 مسکونی پارک سمنان

 7،189،551،111 048917 3 تجاری پارک سمنان

 389،411،111 09947 0 تجاری الدن سمنان

 791،311،889،351 05818915 088 جمع کل
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

          کارگزار فروش بهبخشی از فروش شرکت  ،در راستای استفاده بهینه ازتمامی ظرفیت ها :فروشمیزان و نحوه  (ج-1

  :  آن به شرح ذیل میباشد یردامق تفویض گردید که( شرکت پارس مسکن سامان) 

 درصد (ریال)مبلغ فروش  فروش

85% 577،719،795،583 (شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس)توسط واحد فروش   

04% 004،590،191،557 (شرکت پارس مسکن سامان)توسط کارگزار   

 %011 791،311،889،351 جمع

  

با توجه به سیاستهای شرکت مبنی بر تهاتر با پیمانکاران و تامین کنندگان کاال تعدادی از : چگونگی فروش : (ج-3

  ،این امر اختصاص داده شد بهواحدهای احداثی شرکت 

  

 درصد (ریال)مبلغ فروش  شرح

50% 475،513،915،071 فروش نقدی  

35% 185،371،791،078 فروش تهاتری  

3% 31،445،073،111 فروش سمنان  

 %011 791،311،889،351 جمع
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 فصل ششم

 عملکرد مالی شرکت
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 مروری بر عملکرد مالی در سال جاری -الف

 

 

درصد تغییرات13921393

1( اقالم صورت سود و زیان شامل:

(22.29)1,196,802929,997فروش

(38.87)( 526,800)( 861,750)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

(220.11)( 16,367)13,627سایر  درآمدها و هزینه های عملیاتی

100.22( 49,334)( 24,640)هزینه های مالی

313,030313,2250.06سود قبل از کسرمالیات

300,610308,3152.56سود خالص

2( تغییرات در سرمایه گذاری ها  شامل:

42,81046,3598.29تغییرات دارای های ثابت

1,3551,95544.28تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها

235927294.47تغییرات درسایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه

3( تغییرات درساختار سرمایه و سیاست تامین مالی شامل:

611,963650,2786.26تغییرات در حقوق صاحبان سهام

23,970176,965638.28تغییرات در بدهی های بلند مدت

4( تغییرات دروضعیت نقدینگی شامل:

(53.67)78,32836,290جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

(86.68))4,427 (( 33,236)جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی

0.00)5,817 (0مالیات بر درآمد پرداختی

24.08( 8,017)( 6,461)جریان خالص خروج  وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

(62.77)( 10,524)( 28,267)جریان خالص خروج  وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

5( تغییرات درسرمایه درگردش شامل:

536,558712,93132.87تغییرات در سرمایه در گردش

6( نسبتهای مالی شامل:

5.80%146%138نسبت جاری

34.29%47%35نسبت آنی

(84.27)81.6212.84نسبت  پوشش بدهی

(26.18)%14.1%19.1نسبت بازده دارایی ها

(32.43)%49.6%73.4نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه

(87.23)1,002128سود هرسهم - ریال

(68.54)3,2681,028سود پایه هرسهم - ریال
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 سال اخیرترازنامه شرکت طی سه  -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        

                         

                            

سال1393سال 1392سال 1391شرح 

دارائیهای جاری : 

12,31222,67430,179موجودی نقد

00سرمایه گذاریهای کوتاه مدت 

365,107419,906650,059حسابها و اسناد دریافتنی تجاری  

72,22651,88451,767سایر حسابها و اسناد دریافتنی  

15,8290موجودی مواد و کاال

110,526276,805234,764سفارشات و پیش پرداختها

544,7401,155,2571,273,776پروژه های درجریان تکمیل

60129,73431,308پروژه های ساختمانی تکمیل شده

1,121,3411,956,2602,271,853جمع دارائیهای جاری 

دارائیهای غیرجاری : 

37,73342,81046,359دارائیهای ثابت مشهود

1,3551,3551,955سرمایه گذاریهای بلند مدت

58,07354,97565,072زمین نگهداری شده جهت ساخت امالک

58235927سایر دارائیها

97,21999,375114,313جمع دارائیهای غیرجاری 

1,218,5602,055,6352,386,166جمع دارایی ها

بدهی های جاری  : 

360,885415,476409,536حسابهای پرداختنی تجاری 

214,797254,216350,634سایر حسابها و اسناد پرداختنی 

34,545412,305338,641پیش دریافتها

33,20539,77928,776ذخیره مالیات 

00270,000سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 

277,254297,927161,334تسهیالت مالی دریافتی

920,6861,419,7031,558,921جمع بدهی های جاری 

بدهی های غیرجاری  : 

53,09218,8131,008حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت 

00170,464تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت 

3,4295,1565,495ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

56,52123,969176,967جمع بدهی های غیرجاری 

977,2071,443,6721,735,888جمع بدهی ها

241,353611,963650,278خالص داراییها و بدهی ها

حقوق صاحبان سهام :

50,000300,000300,000سرمایه 

5,00020,03030,000اندوخته قانونی 

186,353291,933320,278سود انباشته 

241,353611,963650,278جمع حقوق صاحبان سهام 

1,218,5602,055,6352,386,166جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

اطالعات چند ساله ترازنامه 
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 رسه بودجه و عملکرد طی سه سال اخیمقای -ج

 

 

واقعیپیش بینی
مبلغ 

انحراف

درصد 

انحراف
واقعیپیش بینی

مبلغ 

انحراف

درصد 

انحراف
واقعیپیش بینی

مبلغ 

انحراف

درصد 

انحراف

(0.10)(105,832)1,607,0061,671,18864,1820.04968,4071,196,802228,3950.241,035,829929,997فروش امالک و درآمد ارائه خدمات

(0.20)129,707(526,800)(656,507)0.27(183,538)(861,750)(678,212)0.07(97,976)(1,448,857)(1,350,881)بهای تمام شده امالک واگذارشده و خدمات ارائه شده

290,195335,05244,8570.15379,322403,19723,8750.06(0.13)(33,794)256,125222,331سود ناخالص

0.23(4,578)(24,611)(20,033)0.76(11,300)(26,175)(14,875)(0.07)954(12,711)(13,665)هزینه های فروش ، اداری و عمومی

(10.16)(18,152)(16,366)01,3861,3860.002,07613,62711,5515.561,786خالص سایردرآمدها و هزینه های عملیاتی

277,396322,50445,1080.16361,075362,2201,1450.00(0.13)(31,454)242,460211,006سودعملیاتی

0.54(17,333)(49,334)(32,001)1.53(14,920)(24,640)(9,720)(0.29)10,260(25,574)(35,834)هزینه های مالی

(0.94)(5,177)40012,77912,37930.9511,62615,1663,5400.305,516339خالص سایردرآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

(0.06)(21,365)279,302313,03033,7280.12334,590313,225(0.04)(8,815)207,026198,211سود قبل ازمالیات

(0.81)21,502(4,910)(26,412)(0.65)23,113(12,420)(35,533)(0.06)1,032(17,266)(18,298)مالیات بردرآمد

243,769300,61056,8410.23308,178308,3151370.00(0.04)(7,783)188,728180,945سودخالص

1393 13911392
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 مسکن پردیسشرکت سرمایه گذاری 

  طی سه سال اخیر نسبت های مالی شرکت -د  

 نسبتهای مالی 

 1939سال 1931سال  1931سال           

       :نسبتهای نقدینگی 

 %045 %038 %011 نسبت جاری 

 %47 %35 %49 (آنی)نسبت سریع

 %1 %1 %0 نسبت نقدینگی 

 %95 %95 %91 نسبت دارایی جاری 

 1915 0970 0900 نسبت کفایت نقد

 1911 1915 1900 نسبت گردش نقدی

       :نسبتهای فعالیت 

 1911 1911 1918 د رگردش   نسبت کاال به سرمایه

 0931 1913 8933 گردش سرمایة جاری 

 11915 17995 44919 گردش سرمایه ثابت 

 1939 1958 0937 گردش دارایی

 ( 1911) ( 1918)  4958 درصد تغییر فروش 

       ( :اهرمی)گذاری نسبتهای سرمایه

 1917 1917 1905 نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

 1917 1931 1911 نسبت مالکانه

 1975 1974 1987 نسبت کل بدهی 

 01984 80951 09984 نسبت پوشش بدهی

 1911 1914 1919 وجوه نقد عملیاتی به بدهی 

       :نسبتهای سودآوری 

 %4394 %1891 %0393 (حاشیه فروش) نسبت سود  ناخالص

 %3397 %1591 %0099 بازده فروش 

 1197% 0990% 0490% (ROA)بازده دارایی 

 9599% 7394% 4995% (ROE)بازده سرمایه 

 3% 55% 0% درصد تغییر سود خالص

 1944 1958 1999 بازده سرمایه در گردش 

 7913 7977 8995 بازده دارائی ثابت
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
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 فصل هفتم

 عملکرد و پیشنهادات                       

 ت مدیرههیأ 
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 ت مدیرههیأ جلسات (الف

اساسنامه شرکت اقدام به برگزاری جلسه به شرح ذیل  34قانون تجارت و ماده  011هیات مدیره در راستای تحقق ماده     

 :نموده است

 جدول برگزاری جلسات (الف-0

 مصوبات اجرا نشده مصوبات در حال پیگیری مصوبات اجرا شده تعداد مصوبات تعداد جلسات

05 94 85 7 0 

 

 پراکندگی موضوعات و مصوبات به نسبت حوزه های فعالیت شرکت ( الف-1 

 سایر حوزه مالی و منابع انسانی حوزه بازرگانی و سرمایه گذاری حوزه فنی و اجرایی

34 31 19 0 

 

 تکالیف مجمع( ب

 :در راستای اجرای تکالیف مجمع محترم اقدامات ذیل را انجام داده است هیات مدیره     

 ردیف
 شرح اقدامات تکالیف مجمع

0 
 راه آزاد کارفرمای با حساب تسویه

 می ارائه و تهیه حال در پروژه تعدیل و رسیده مشاور تایید به قطعی صورتوضعیت

 باشد

 خصوص در شهرسازی و مسکناداره  با حساب تسویه 1

 پاکدشت پروژه
 است شده انجام

3 
 است پیگیری دست در بخشی و وصول آن از بخشی شهرسازی و راه از مطالبات وصول

4 
 آب انتقال خط پروژه حساب مفاصا اخذ

 فوق تعهدات انجام ضرورت بر مبنی کارفرما با فراوانی مکاتبات و پیگیری

 پذیرفت صورت 

5 
 پردیس اراضی مالکیت اسناد انتقال

 بریهایرکا انتقال برای و گردید شهرداری تحویل پالک دو هر عمومی فضاهای

 شد انجام شهرسازی و راهاداره  از سند انتقال تقاضای تجاری و مسکونی

5 
 گردید اجرا پولشویی با مبارزه قانون های دستورالعمل اجرای

7 
 گردید اجرا 91-93 مالی سال بودجه اجرای

8 
 است شده داده سرمایه افزایش پیشنهاد سهامداران بین سود تقسیم
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 ت مدیرهپیشنهادات هیأ( ج

 

  میلیارد ریال 1111اصالح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه تا سقف. 

  39-39تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی . 

  به نام ذینفعاناتخاذ تمهیدات الزم و مساعدت جهت خروج تعهدات تسهیالت مسکن مهر از حساب و نام شرکت. 

 مسکنرمایه گذاری کارسازی و مساعدت جهت تامین منابع مالی کوتاه مدت از ظرفیتهای موجود شرکت گروه س 

 .(بانک مسکن، موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای گروه)

 اعطای تسهیالت الزم جهت خرید بخشی از سهام اولیه شرکت به همکاران متقاضی. 
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 حسابرسی)

(نشده

يادداشت

    سال مالی 

منتهی به   

1394/06/31

سال مالی منتهی 

به   

   1393/06/31

میلیون ريالمیلیون ريال

5896,3531,030,052فروش امالک و درآمد حاصل از ارائه خدمات 

(603,262)(448,266)6بهاي تمام شده امالک فروخته شده  وخدمات ارائه شده

448,087426,790سود ناخالص

(25,286)(29,023)7هزينه هاي فروش، اداري و عمومی

(291)(334)8هزينة دوران نگهداري پروژه هاي احداثی

(16,813)(210)9خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملیاتی

(29,567)(42,390)

418,520384,400سود عملیاتی

(46,815)(83,017)10هزينه هاي مالی

11472411درآمد حاصل از سرمايه گذاريها

125,5445,303خالص ساير در آمدها و هزينه هاي غیر عملیاتی

(77,002)(41,101)

341,518343,299سود قبل از مالیات

(30,897)(30,737)مالیات

310,781312,402سود خالص

310,781312,402سود   خالص

394,335291,933سود انباشته در ابتداي سال

00تعديالت سنواتی

705,116604,335سود قابل تخصیص

00اندوخته قانونی

(210,000)(218,000)سود سهام 

00سود سهام 

(210,000)(218,000)سود سهام 

487,116394,335سود  انباشته در پايان سال

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس)سهامی عام(

صورت سود وزیان پیش بینی شده

 برای  سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1394

گردش حساب سود )زیان( انباشته پیش بینی شده

 0394شهریور  30سود و زیان پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به صورت ( د
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 مهشتفصل 

 و مستقل حسابرس  گزارش

 بازرس قانونی و 

 صورتهای مالی
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