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  هامی عام)(سشرکت عمران و مسکن سازان ایران   

    

  

 

 

 بخش اول: کلیات

عمران و  فرعی شامل عمران و مسکن سازان گیالن،(شرکت اصلی) و شرکتهاي عمران و مسکن سازان ایران  گروه شامل     

شرکت نجمه العمران و شرکت مشارکت خاص صیقالن تختی رشت  ،مسکن سازان منطقه غرب، عمران و مسکن سازان اصفهان

نام اولیه این شرکت، پشتیبانی و بازرگانی مسکن سازان ایران بوده و شرکت هستند.  45 بالغ بر میباشند. شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت به عمران و مسکن سازان  1380در تهران به ثبت رسیده است. در سال  1377بصورت شرکت سهامی خاص در سال 

عالیت فایران تغییر یافته و از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است. محل دفتر مرکزي شرکت در تهران واقع شده است. 

اجرائی در بافتهاي قدیمی و فرسوده  اصلی شرکت مدیریت و تهیه طرحهاي شهرسازي، معماري، نقشه هاي تفکیکی، اقدامات

شهري، صدور خدمات فنی و مهندسی ، انجام اقدامات اجرائی ساختمان، مشارکت و سرمایه گذاري مرتبط به بخش ساختمان و 

  . مسکن، مدیریت راهبردي شرکتهاي سرمایه پذیر و ... میباشد.

  

  

 میلیارد ریال  371 :  29/12/6139  طبق ارزیابی مورخ )%82/20(قابل عرضه سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري:                                      هاارزش روز خالص دارایی روش ارزیابی سهام:
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 بخش دوم: اهم اطالعات

                 آقاي صالح نقی پور  مدیرعامل:    عمران و بهسازي شهري شرکت مادر تخصصی:

)، 89/72%( شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل ،)82/20%( ایران عمران و بهسازي شهري مادرتخصصی شرکت سهامداران:

    )29/6%( مللموسسه اعتباري 

   میلیارد ریال 110سرمایه:  

      پورآقاي صالح نقی :و عضو هیأت مدیره مدیرعامل

   1377 تاریخ ثبت:

  تهران                                              محل ثبت:

 -میلیارد ریال 1،968: موجودي کاال و پروژه هاي ساختمانیمیلیارد ریال ( 3،593ها (ارزیابی شده): ارزش کل دارایی 

  )میلیارد ریال 109زمین و ساختمان:  -میلیارد ریال 1،022سرمایه گذاریهاي بلندمدت: 

 268پیش دریافتها:  -میلیارد ریال 500 :سود سهام پرداختنی( میلیارد ریال1،499ها (ارزیابی شده): ارزش کل بدهی

  )میلیارد ریال 227: مدت کوتاه دریافتی مالی تسهیالت -میلیارد ریال

  میلیارد ریال 52به ارزش جاري: سود (زیان) انباشته:                      میلیارد ریال 97سود (زیان) خالص: 

          تهران محل دفتر مرکزي:

   سازي و دیگر اقدامات اجراییهاي ترافیکی، آمادههاي شهرسازي، معماري، نقشهمدیریت و تهیه طرح موضوع فعالیت:

      نفر 51شرکت اصلی:  -نفر 96گروه:  :1395تعداد کارکنان در سال 
 

  بخش سوم: اطالعات مالی

  (واحد: میلیارد ریال)ها                                                                                                    اقالم اصلی دارایی -1-3

  عنوان
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در

29/12/1396   

 1،968  923  هاي ساختمانیو پروژه موجودي کاال

 1،022  205  )3-1-1(بلند مدت  هايگذاریسرمایه 

  242  259  )3-1-2( و غیر تجاري تجاري هايدریافتنی

  109  18  )3-1-3( زمین و ساختمان

  38  38  موجودي نقد و بانک

 214  225  هاسایر دارایی

 3،593  1،668  هاجمع دارایی
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  (واحد: میلیارد ریال)                  :مدت بلند گذاریهاي سرمایه -1-1-3

   29/12/1396  30/12/1395  عنوان

 554(عمده رقم مربوط به شرکت عمران تکالر:  سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته

  میلیارد ریال) 183شرکت عمران و مسکن سازان شرق:  -میلیارد ریال
189  994 

(عمده رقم مربوط به شرکت عمران و مسکن سازان  بلندمدتسایر سرمایه گذاریهاي 

  میلیارد ریال) 6اوراق مشارکت سهام پروژه مجد و سارا:  -میلیارد ریال 12استان مرکزي: 
16  28 

 1،022  205  جمع 

  

  (واحد: میلیارد ریال)            دریافتنیهاي تجاري و غیرتجاري:  -2-1-3

   29/12/1396  30/12/1395  عنوان

     تجاري:

 202  202  میباشد) 95تا  93(عمدتاً مربوط به سود سهام سال  سود سهام دریافتنی

 6  6  حسابهاي دریافتنی

 4  4  اسناد دریافتنی تجاري

 212  212  جمع

     غیرتجاري:

 5  5  سپرده هاي موقت

 4  4  سود سهام دریافتنی

 2  2  اشخاص وابسته

 19  36  سایر

 30  47  جمع

 242  259  کلجمع 
  

  :زمین و ساختمان -3-1-3

  تعدادي از امالك شرکت و زیرمجموعه ها در بازداشت، رهن بانکها و فاقد اسناد مالکیت میباشند.
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  )میلیارد ریال (واحد:                                                             و حقوق صاحبان سهام  هایبدهاقالم اصلی  -2-3

  ارزش دفتري  عنوان

30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در

29/12/1396   

  هابدهی

 500  344  سود سهام پرداختنی

 268  268  )3-2-1(پیش دریافتها 

  227  227   )3-2-2( تسهیالت مالی دریافتی کوتاه مدت

 220  220  علی الحساب افزایش سرمایه در جریان

  90  81  )3-2-3( هاي تجاري و غیرتجاريپرداختنی

  62  62  )3-2-4( هاي بلندمدتپرداختنی

 132  101  هاسایر بدهی

 1،499  1،303  هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 

  سهام

    110 110سرمایه 

  14  14  اندوخته قانونی

  5  5  تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

 52  208  سود (زیان) انباشته

  1،602  0  تجدید ارزیابی مازاد

 1،783  337  حقوق صاحبان سهامجمع 
  

  

 ریال منقسم به  800،000،000سرمایه شرکت به مبلغ  27/07/1395بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ

ریال از محل مطالبات  689،840،000ریالی افزایش خواهد یافت. افزایش سرمایه به مبلغ  1،000سهم  800،000،000

است که اقدامات مربوط به ثبت این افزایش سرمایه در جریان بوده حال شده و آورده نقدي سهامداران میباشد. الزم به ذکر 

میلیون ریال به حساب شرکت واریز گردیده است که به عنوان علی الحساب افزایش سرمایه در  220،500و تا کنون مبلغ 

  حسابهاي شرکت منعکس شده است.

  

  (واحد: میلیارد ریال)                 پیش دریافتها: -1-2-3

   29/12/1396  30/12/1395  عنوان

 158  158  پروژه جوانرود

درصد از سهم 20(مربوط به پیش فروش شعبه بانک پروژه گلسار و  موسسه اعتباري ملل

الشرکه پروژه گلسار رشت میباشد که به عنوان تسهیالت اعطائی تلقی گردیده و به نسبت مدت 

  شده به آن تعلق میگیرد)درصد سود تضمین 30تا تاریخ تحویل یا فروش قطعی معادل 

89  89 

 8  8  شرکت سرمایه گذاري ساختمان ایران

 13  13  سایر

 268  268  جمع 
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  (واحد: میلیارد ریال)                 مالی: تتسهیال -2-2-3

   29/12/1396  30/12/1395  عنوان

 57  57  )3-2-2-1( بانکها

 5/208  5/208  ذخیره سود، کارمزد و جرائم معوق

  )5/0(  )5/0(  شود: سود و کارمزد سالهاي آتیمیکسر 

 265  265  جمع

 )38(  )38(  حصه بلندمدت

 227  227  حصه جاري
  

  

  

  

            بانکها-1-2-2-3
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  3  درصد 15

لغایت  1396

1399  
57  

در میلیارد ریال  57

قبال زمین و ساختمان 

  و سفته

  30  درصد 21

  3  درصد 27

  21  درصد 22و  18

  57  جمع  57  جمع
 

  (واحد: میلیارد ریال)            تجاري و غیرتجاري:  پرداختنیهاي -3-2-3

   29/12/1396  30/12/1395  عنوان

     تجاري:

 38  38  شرکت عمران و ساخت صیقالن تختی

 18  18  شرکت عمران و بهسازي شهري ایران

 4  4  شرکت سرمایه گذاري ساختمان ایران

  6  6  سایر

  )17(  )17(  شود: تهاتر با حسابهاي دریافتنی تجاري گروهکسر می

 49  49  جمع

     غیرتجاري:

 6  6  ذخیره هزینه هاي تعلق گرفته و پرداخت نشده

 4  4  مصالح ساختمانی سپهر ایرانیان

 3  3  شرکت کوثر نگاران باختر

 3  3  حق بیمه پرداختنی -سازمان تأمین اجتماعی

 3  3  سپرده حسن انجام کار

 22  13  سایر

 41  32  جمع

 90  81  کلجمع 
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  (واحد: میلیارد ریال)               هاي بلند مدت:پرداختنی -4-2-3

   29/12/1396  30/12/1395  عنوان

 26  26  سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري کرمانشاه

 24  24  سازمان مسکن و شهرسازي کرمانشاه

 12  12  اسناد پرداختنی شهرداري رشت

 62  62  جمع 

  
  

  (واحد: میلیارد ریال)                اقالم اصلی صورت سود و زیان  -3-3

  29/12/1394  30/12/1395  شرح

 100 150 درآمدهاي عملیاتی

 )49( )61( درآمدهاي عملیاتیبهاي تمام شده 

 51 89  سود (زیان) ناخالص

 )36( )42( فروش عمومی، اداري و هزینه هاي

 0 )34( هزینه مطالبات مشکوك الوصول

  29  30  سایر اقالم عملیاتی

 44 43 سود (زیان) عملیاتی

 )61( )7(  هاي مالیهزینه

  17  6  غیرعملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه هاي 

  139  60  سهم گروه از سود شرکتهاي وابسته

  )1(  )1(  مالیات

  138  101  سود خالص تلفیقی

  )8(  )4(  سود اقلیت از سود خالص

 130 97 قابل احتساب به صاحبان سهام اصلی شرکت سود خالص

  

  

 اطالعات سایر بخش چهارم:

  

 1395اهم فعالیتهاي سال مالی  -1-4

 قرارداد کارگزاري شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازي شهري ایران -

 پیگیري انعقاد قراردادهاي کارگزاري با اداره کل راه و شهرسازي استان تهران -

 -طبقه 16تعداد طبقات:  -مترمربع 7/24،186مساحت کل زیربنا  -مترمربع 1/3،701(مساحت زمین:  رشت-پروژه گلسار -

 -متر مربع 2،617 واحد 45واحدهاي تجاري:  -متر مربع 6،787 واحد 50واحدهاي اداري:  -واحد 120تعداد واحدها: 

. و شرکت عمران و مسکن سازان ایران)نوع پروژه: مشارکتی شهرداري رشت  -مربع 5،721 واحد 25واحدهاي مسکونی: 

 درصد پیشرفت فیزیکی برابر برنامه زمانبندي میباشد. 61در حال حاضر پروژه داراي 
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 تختی رشت-روژه هاي محور صیقالنپ -

 -مترمربع 1،422مساحت زمین:  -(محل پروژه: بافت فرسوده حاشیه خیابان مدرس کرمانشاه پروژه خورشید کرمانشاه -

 2،400مساحت مفید:  -واحد 112تعداد واحدهاي تجاري:  -طبقه 4تعداد طبقات:  -مترمربع 6،300مساحت کل زیربنا: 

 .متر مربع

محل : یط اقتصادي مناسب خواهد بود)(اجراي پروژه پس از ایجاد شرا واحدي هشتگرد 340پروژه مجتمع مسکونی  -

 10،724مساحت زمین:  -شرکت مهندسان مشاور رایزنانمشاور پروژه:  -) شهر جدید هشتگرد3پروژه: منطقه فشند، فاز (

 -متر مربع 24،650واحد، مساحت مفید:  340تعداد واحدهاي مسکونی:  -بلوك) 3( 9، 11، 13تعداد طبقات:  -متر مربع

متر  360واحد، مساحت مفید:  2تعداد واحدهاي تجاري:  -متر مربع 280واحد، مساحت مفید:  2داري: تعداد واحدهاي ا

 مربع

 بازپرداخت بدهی به بانکها و موسسات مالی -

 شناسائی حوزه هاي جدید براي فعالیتهاي اقتصادي با استفاده از ظرفیتهاي سرمایه گذاري موجود در استانها -

 رکتهاي زیرمجموعه و پرداخت به سهامداراندریافت مطالبات سود سهام ش -

 تأمین منابع مالی براي آغاز فعالیتهاي اجرائی پروژه ها -

 تجدید سازماندهی ساختار مدیریتی پروژه ها -

 اجراي مصوبات و تکالیف مجامع گذشته -

  

                  مالینسبتهاي  -2-4

  1394  1395  عنوان
درصد افزایش 

  (کاهش)

 )37(% 38/0  34/0 حقوق صاحبان سهامنسبت بدهی هاي بلندمدت به 

 %8 2/1 3/1 نسبت جاري

 - 65/0 65/0 نسبت بدهی

  )ROA(  6%  10%  %)40(نسبت بازده مجموع دارائیها 

  )ROE(  17%  29%  %)41(نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 

  )25(%  1،177  878  ریال )EPS(سود هر سهم 

  

  

  


