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  (سهامی خاص) عمران و مسکن سازان منطقه شرق

  

 

 

 بخش اول: کلیات

هاي فرعی آن شامل شرکت سرمایه گذاري و عمران سارا گروه شامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق و شرکت

خاص)، شرکت عمران و نوسازي مجد مشهد (سهامی خاص)، شرکت افق سهام شرق (سهامی خاص)، شرکت عمران و (سهامی 

نوسازي زعفرانیه تربت حیدریه (سهامی خاص)، شرکت پویا اتحاد شرق (سهامی خاص)،  شرکت اختران مجد ایرانیان (سهامی 

  خاص) و شرکت پایش راهبرد منطقه شرق (سهامی خاص) می باشد.

هیئت  26/12/1378هـ مورخ  21246الف  3276کت عمران و مسکن سازان منطقه شرق با عنایت به مصوبه شماره شر

در اداره  19/09/1382مورخ  20230به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره  17/09/1382محترم وزیران در تاریخ 

  هاي مشهد به ثبت رسیده است.ثبت شرکت

اي هکت عبارتند از مدیریت، تهیه طرح و اجراي پروژه هاي عمران شهري، بهسازي و بازسازي بافتهاي شربرخی از فعالیت

 فرسوده شهري، ساخت و ساز، انجام امور بازرگانی داخلی و خارجی با کشورهاي خارج در بخش مسکن و ساختمان و ...      

  

 

 میلیارد ریال 219:  30/09/1396طبق ارزیابی مورخ  )%30(قابل عرضه سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهواگذاري:  روشارزش روز خالص داریی ها                                          روش ارزیابی سهام:

میلیارد ریال:08061393بلغ پایه واگذاري سهام در م
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 بخش دوم: اطالعات کلی

  یرانعمران و بهسازي شهري ا :شرکت مادرتخصصی

گذاري )، شرکت سرمایه%25سازان ایران (مسکن )، شرکت عمران و%30شرکت عمران و بهسازي شهري ایران ( سهامداران:

)، شرکت نوسازي و ساختمان تهران %10هاي مقاوم میهن (مام) ()، شرکت مشاوره و اجراي مشارکت سازه%25ساختمان ایران (

)10%   (  

  17/09/1382ریخ بهره برداري: تا        ریال میلیارد 3سرمایه:  

 احمد نوروزيمدیر عامل:          19/09/1382تاریخ ثبت: 

امالك آماده  -میلیارد ریال 2،914(کار در جریان تکمیل  میلیارد ریال 5،589ارزش کل دارایی ها (ارزیابی شده):  

  میلیارد ریال) 1،665براي فروش: 

ها: مشارکت -میلیارد ریال 2،361(تسهیالت مالی دریافتی: رد ریال میلیا 4،747ارزش کل بدهی ها (ارزیابی شده):  

  میلیارد ریال) 1،503

 ) میلیارد ریال14(: (ارزیابی شده)سود (زیان) انباشته    میلیارد ریال 16ماهه:  12برآورد سود (زیان) 

  0511-7235600 تلفن:     ، برج فروردین، طبقه هفتم25و  23مشهد، بلوار قرنی، بین قرنی محل فعالیت: 

 ...       و شهري فرسوده بافتهاي بازسازي و بهسازي شهري، عمران هاي پروژه اجراي و طرح تهیه مدیریت،موضوع فعالیت: 

  نفر کارکنان موقت) 31نفر کارکنان دائم،  60نفر: ( 91: 1395تعداد کارکنان در سال 
  

 

 بخش سوم: اطالعات مالی

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

  شرح
  ارزش دفتري

 30/09/1395  

مبلغ ارزیابی در 

30/09/1396  

 2،914  1،608  )3-1-1کار در جریان تکمیل (

 1،665  212  امالك آماده براي فروش

  575  1،477  ناد دریافتی تجاري و غیرتجاريحساب ها و اس

 309 13 سرمایه گذاري بلند مدت

 126  122  هاسایر دارایی

 5،589 3،432  هاجمع دارایی
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  (واحد: میلیارد ریال)                                               تکمیل جریان در کار -1-1-3

  مبلغ ارزیابی  ارزش دفتري  شرح

 1،594  907  )3-1-1-1تکمیل شرکت فرعی سارا (کار در جریان 

  1،069  361  )3-1-1-2( 1کار در جریان تکمیل شرکت فرعی مجد فاز 

  246  336  پروژه مجد 3پارکینگ طبقاتی فاز 

 5  4 سایر

 2،914  1،608 جمع کل
  

        سارا فرعی شرکت تکمیل جریان در کار -1-1-1-3

  رزیابی (میلیارد ریال)مبلغ ا  متراژ (متر مربع)  تعداد  کاربري 

 1،008  36/5،987  208  تجاري

  412  59/4،660  70  اقامتی

 174  1،447  1  رستوران

 1،594  95/12،094  279 جمع کل

متر مربع در حاشیه بلوار  84،063متر مربع و زیربناهاي  12،061طبقه اي با مساحت عرصه  12این پروژه در یک بلوك ساختمانی 

متري حرم مطهر رضوي و همجواري با ره باغ  300و در ضلع شمالی خیابان نواب صفوي، در فاصله  متري شارستان رضوي 50

قرار گرفته است. طراحی به نحوي است که از اکثر واحدهاي اقامتی، بارگاه حضرت رضا (ع) قابل رؤیت بوده و دسترسی به حرم 

  باشد.نیز از طریق ره باغ میسر می
  

  باشد.متر مربع می 10،268واحد به متراژ  308شامل تعداد : 1فرعی مجد فاز  شرکت میلتک جریان در کار -2-1-1-3
  

  (واحد: میلیارد ریال)اقالم اصلی بدهی و حقوق صاحبان سهام                                                                   -2-3

  شرح
  ارزش دفتري

 30/09/1395  

مبلغ ارزیابی در 

30/09/1396  

  هابدهی

  1،927 1،927  )3-2-1تسهیالت مالی دریافتی کوتاه مدت (

 1،503 91  مشارکت ها

  510 507  هاي پرداختنی تجاري و غیرتجاريحساب

  434 434  )3-2-1تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت (

  263  263  هاپیش دریافت

 110 69  سایر

 4،747 3،291 هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 

  امسه

 3 3  سرمایه پرداخت شده

  16  16  اندوخته قانونی

 14 26 سود (زیان) انباشته

  96  96  سهم اقلیت

  730  0  تفاوت تجدید ارزیابی

 859 141  جمع حقوق صاحبان سهام

  )128(  )96(  گردد سهم اقلیتکسر می

  731  45  جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی
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  (واحد: میلیارد ریال)                        کوتاه مدت تسهیالت مالی دریافتی -1-2-3

  تضامین  مبلغ  نرخ سود منابع

  بانکها

 1،876  درصد 33تا  25
چک و سفته، زمین و 

  ساختمان
 5  درصد 25تا  20

 734  درصد 15تا  10

  -  2،615  جمع

  -  )254(  سود و کارمزد سالهاي آتی

  -  )434(  حصه بلندمدت

  -  1،927  حصه جاري

  

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

  30/09/1394  30/09/1395  شرح

  9  5  هاسود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت

  698  1،329  )3-3-1درآمد ساخت امالك و ارائه خدمات (

  )377(  )1،031(  هزینه ساخت امالك و بهاي تمام شده خدمات ارائه شده

 330 303 سود (زیان) ناخالص

 )49( )64( هاي عمومی و اداري هزینه

 )9( )2(  هاي فروشهزینه

 24 4  سایر درآمدهاي عملیاتی

 296 241  سود (زیان) عملیاتی

 )40( )182(  هزینه مالی

 )68( 5  خالص سایر درآمدهاي غیر عملیاتی

  )11(  )1(  مالیات 

 177 63 سود (زیان) خالص
 

  

  (واحد: میلیارد ریال)                      درآمد ساخت امالك و ارائه خدمات -1-3-3

  مبلغ عنوان

  1،321  درآمد ساخت امالك 

  1  درآمد خدمات کارگزاري نقل و انتقال سهام

 7  درآمد خدمات کارگزاري

 1،329  جمع کل

  


