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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

مجمع عمومی ساالنه صاحبان سهام

)سهامی عام(شرکت سرمایه گذاري مسکن شمالغرب 

بازار اوراق بهادار بدینوسیله و ماده قانون 1347اصالحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه 232در اجراي مفاد ماده 

بر پایه سوابق ، مدارك و اطالعات موجود 31/06/1396گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت براي سال منتهی به 

.تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد

مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطالعات ارائه شده هیاتگزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش هاي ساالنه 

.مدیره فراهم می آوردهیاتورت هاي مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد در ص

به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد ، 

انطباق با مقررات قانونی و مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت وهیاتبا تاکید  بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد 

این اطالعات هماهنگ با واقعیت هاي موجود بوده و اثرات آنها در آینده . اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است

در حدي که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ 

ن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود ، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ موضوعی که عدم آگاهی از آ

.مدیره رسیده استهیاتبه تائید 30/08/1396
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

زیده اطالعاتگ

تجدید ارائه شده

139613951394شرح

اطالعات عملکرد مالی طی ) الف
)مبالغ به میلیون ریال(دوره 

785.260414.379642.971درآمد خالص

123.140158.660)11.712(سود عملیاتی

33.975)1.604(202غیرعملیاتی) هزینه ها(خالص درآمدها 

102.013166.371)36.354(سود خالص پس از کسر مالیات

0)66.889()24.100(تعدیالت سنواتی

71.989)34.369()794(وجوه نقد حاصل از فعالیتهاي عملیاتی

اطاعات وضعیت مالی در پایان ) ب
)مبالغ به میلیون ریال(دوره 

2.029.7511.871.0991.801.053جمع داراییها

1.099.514882.5231.002.674جمع بدهی ها

900.000600.000600.000سرمایه ثبت شده

930.237988.576798.378جمع حقوق صاحبان سهام

)درصد(نرخ بازده ) ج

0.0550.09)0.02(بازده داراییهانرخ 

0.10.21)0.04()ارزش ویژه(نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

اطالعات مربوط به هر سهم) د

900.000.000600.000.000600.000.000تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

126504803اولین پیش بینی سود هر سهم ریال

1126403سهم ریالآخرین پیش بینی سود هر 

0170277سود واقعی هر سهم   ریال

075237سود نقدي هر سهم    ریال

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش   
ریال

8441.2731.912

1.0001.0001.000ارزش دفتري هر سهم   ریال

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم    
مرتبه

07.56.9

99105126)پایان سال(تعداد کارکنان     نفر سایر اطالعات) ه
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

مدیرههیاتپیام 

همانطوریکه سهامداران گرامی شرکت مستحضر هستند صنعت ساختمان سازي کشور طی سالهاي اخیر آنچنانکه 

پست سر گذاشته تمامی دست اندرکاران این صنعت اذعان دارند ، یکی از پرفراز و نشیب ترین دوران خود را 

است سالی که گذشت سال رکود تاریخی مسکن بود که علت آنرا می توان در رکود اقتصادیحاکم بر اقتصاد 

علیرغم رکود بی سابقه در بخش مسکن با عنایت به 96شهریور 31در سال مالی منتهی به ؛ ایران دانست

با افزایش ،ییتجارب سالهاي گذشته با جدیت تمام تالش نموده ضمن ساماندهی و بهبود گلوگاههاي اجرا

سرآمد در سرعت بهسهم بازار از طریق باال بردن سهم شرکت در تولید واحدهاي مسکونی ، تجاري و خدماتی 

نوآوري ،کیفیت،تعهد، صداقت ،فعال ساختمانی در شمالغرب کشور تبدیل شویمو کیفیت در بین شرکتهاي

و تمرکز اصلی شرکت و مشتري محوري از ؛و استفاده از فن آوریهاي نوین ارزشهاي بنیادین شرکت می باشند

د مورد طریق انطباق محصوالت و خدمات شرکت با نیازهاي مشتریان باال بردن سودآوري شرکت باالتر از سو

. انتظار و تبدیل سهام شرکت بعنوان جذابترین سهام گروه ساختمانی می باشد 

سیاست شرکت در سالهاي اخیر افزایش سهم پروژه هاي مشارکتی در سبد درآمدي شرکت بوده که در سال 

قالب پیش رو نیز این سیاست در قالب ایجاد واحدهاي مسکونی و تجاري در مناطق جدید جغرافیایی در

.طرحهاي مشارکتی و سرمایه گذاري در جهت افزایش هر چه بیشتر سهم بازار با قدرت تمام ادامه خواهدیافت

مدیره هیاتنگاه جدید به کنترل هزینه ها در سال گذشته و سالجاري از سایر مواردي است که مورد نظر 

بر اساس مدل مبتنی بر ) ERM( می باشد در این راستا شرکت عالوه بر استقرار سیستم مدیریت ریسک

تحقیقات علمی و مورد پذیرش جوامع و صنایع داخلی و بین المللی به محل انجام هزینه ها حساسیت ویژه اي 

داشته و سعی در متوازي نمودن مبالغ تامین مالی شرکت و افزایش تامین مالی غیربانکی از مشتریان و 

، بر تعریف پروژه هایی با توجیه اقتصادي مناسب تکیهافزایش سهم بازار شرکت با .سرمایه گذاران کرده است

پیاده سازي روشهاي نوین فروش و ،تشکیل کمیته بازاریابی و فروش و تمرکز هرچه بیشتر بر نیازهاي بازار

اخلی از ارتقاء سطح کنترل د،افزایش پروژه هاي مشارکتی در سبد درآمدي شرکت،پیش فروش در شرکت

.دیگر برنامه هاي مهم آتی در سال پیش رو می باشد 
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

:سرمایه و ترکیب سهامداران 

1.000سهم هریک به ارزش اسمی 10.000شامل تعداد(تاسیس مبلغ ده میلیون ریالبدوسرمایه شرکت در 

میلیون سهم هریک 900شامل تعداد (میلیون ریال900.000بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ) ریال

.افزایش یافته است31/06/1396در پایان سال مالی منتهی به ) ریال 1.000به ارزش اسمی 

محل افزایش سرمایه)میلیون ریال(سرمایه جدیددرصد افزایش سرمایهتاریخ افزایش سرمایه

مطالبات حال شده سهامداران1385100،000

مطالبات وآورده نقدي1390200300،000

مطالبات و سود انباشته1394100600،000

مطالبات و آورده نقدي139550900،000

و تاریخ تایید گزارش به 31/06/1396سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به % 1همچنین سهامداران داراي مالکیت بیش از 
.شرح جدول زیر است 

و تاریخ تایید گزارش1396شهریور 31عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی لیست سهامداران 

نام سهامدارردیف
31/06/139631/06/1395

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام

671.415.30474.60467.261.65777.88)سهامی عام ( شرکت گروه سرمایه گذاري مسکن ۱

19.817.0002.2017.490.0002.92آقاي مجید عبدي۲

13.230.0001.478.820.0001.47)سهامی عام ( شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۳

12.947.0711.449.682.4611.61)سهامی عام ( شرکت سرمایه گذاري بوعلی ۴

11.100.2841.236.042.3841.01)سهامی خاص ( شرکت پویا نوین پارس ۵

8.913.5760.994.109.3200.69)سهامی خاص ( گذاري مسکن البرز شرکت سرمایه۶

8.663.7300.9600شرکت ترکویز پارتنرزلیمیتید۷

5.849.7280.654.586.2640.76آقاي اکبر صادقی قهجاورستانی۸

5.507.7820.614.943.5950.82)سهامی خاص ( شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان ۹

4.843.0740.5400صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت۱۰

4.650.7980.522.510.0000.42)سهامی خاص ( شرکت سرمایه گذاري ارزش آفرینان ۱۱

3.780.4880.423.265.0000.54شرکت سرمایه گذاري توسعه صنعت و معدن خراسان۱۲

129.281.16514.3671.289.31911.88سایر سهامداران۱۳

900.000.000100600.000.000100جمع
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

در گروه انبوه 18/10/1391میلیارد تومانی در تاریخ 60شرکت سرمایه گذاري مسکن شمالغرب با سرمایه 

وضعیت سهام شرکت . شدسازي امالك و مستغالت با نماد معامالتی ثغرب در بازار اول فرابورس پذیرفته

:سال اخیر به شرح زیر بوده است 3طی 

پایانسالمالی

سال مالی 
منتهی به

تعداد سهام معامله 
شده

ارزش سهام 
معامله شده 

)میلیون ریال(
تعداد روزهاي 
باز بودن نماد

تعداد روزهایی که 
نماد معامله شده 

است
میلیون (ارزش بازار 
)ریال

قیمت سهم 
)ریال(

میلیون (سرمایه 
)ریال

31/06/1394166.822.035506.3942352351.147.2001.912600.000

31/06/1395178.232.436541.0302442241.145.7001.273600.000

31/06/1396233.297.000258.490220220997.2001.108900.000

اطالعات شرکتوضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء 

وضعیت رتبه بندي شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات در سال مالی منتهی به 

:بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است 31/06/1396

1395در سال 1396در سال شرح

4137رتبه کیفیت افشاء و اطالع رسانی

220224معامالتیتعداد روزهاي 

233.297.000178.232.436)میلیون(میانگین حجم معامالت 
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

مد هر سهم در طی سال و عملکرد واقعی آاطالعات مقایسه اي پیش بینی هاي در

شرح

اولین پیش بینی 

درآمد هر سهم در 

30/05/1395تاریخ 

آخرین پیش بینی 

درآمد هر سهم در 

واقعی شرکتعملکرد 11/06/1396تاریخ 

1.047.828696.241785.260درآمد

)763.629()589.875()885.238(بهاي تمام شده کاالي فروخته شده

162.590106.36621.631ناخالص) زیان(سود 

1.00000عملیاتی) هزینه هاي(خالص درآمدها 

)11.712(137.47541.251عملیاتی) زیان(سود 

)22.027()14.704()14.704(هزینه هاي مالی

202)17.273()872(متفرقه) هزینه هاي(خالص درآمدها 

)33.537(121.9009.274اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداري/قبل از اقالم غیرمترقبه) زیان(سود 

)33.537(121.9009.274قبل از کسر مالیات) زیان(سود 

)2.817()8.235()8.235(مالیات

)36.354(113.6651.039خالص پس از کسر مالیات) زیان(سود 

12610سود هر سهم پس از مالیات

:جایگاه شرکت در صنعت 

این شرکت در بخش تولید مسکن فعالیت دارد که در سال جاري رکود براین صنعت حاکم بوده و سهم 

تولید این شرکت از محل بازار داخلی به شرح زیر می باشد 

نوع 
محصول

31/06/1395سال مالی منتهی به 031/06/1396سال مالی منتهی به 

سهم شرکت از بازار داخلیبازار داخلیکل سهم شرکت از بازار داخلیکل بازار داخلی

درصدمیلیون ریالمیلیون ریالدرصدمیلیون ریالمیلیون ریال

84.065.12070.0640.000880.071.11172.0640.0009تولید
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

محیط حقوقی شرکت

:مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت ، عبارتند از 

.نامه ها و مقررات داخلی شرکتاساسنامه ، آئین -1

.مصوبات و دستورالعملهاي سازمان بورس اوراق بهادار تهران-2

.تصمیمات مجمع عمومی-3

.آئین نامه ها و بخشنامه هاي هیات وزیران-4

.مصوبات هیات مدیره-5

.قانون مالیات-6

.قانون تجارت-7

.قانون کار-8

.مصوبات مجلس شوراي اسالمی و هیات وزیران در خصوص مسکن مهر-9

.قانون مبارزه با پولشویی-10

.قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان-11

.مجلس شوراي اسالمی12/10/1389قانون پیش فروش ساختمان مصوب -12

.ضوابط شهرداري ها-13
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

:مروري بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت 

:تولید ) الف

: زیر بناي شروع شده ): 1-الف

:سطح زیربناي ساخته شده )2-الف

١٣٩۶١٣٩۵١٣٩۴١٣٩٣١٣٩٢

١۴,١٨١

٢٧,۴٩۴

٧٢,٠۶۴

۶٣,٩٨۶۶١,۵۵٩

١٣٩۶١٣٩۵١٣٩۴١٣٩٣١٣٩٢

۶٢.١٠٨۵۴,٧۴٧

١٩,٠۵٨

٨٩,٠١٩

١٠,٧٣٠
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

سطح زیربناي آماده براي فروش) 3-الف

:وضعیت تولید ) 4-الف

١٣٩۶١٣٩۵١٣٩۴١٣٩٣١٣٩٢

۵٠.٣١۵

١٠١,٣۵١٩٧,۵٩٧

۶٣,٠۵٩
۵١,۶۵٩

٢٣٩

١,٢٠٣

١٢,٧٣٩

پزشکی

تجاری خدماتی

مسکونی
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

:فروش) ب

:سود ناخالص ) ج

١٣٩۶١٣٩۵١٣٩۴١٣٩٣١٣٩٢

٧٨۵,٢۶٠

۴١۴,٣٧٩

۶۴٢,٩٧١

٩۵٣,۵۵۶

۶٧۴,٨٧۴

١٣٩۶١٣٩۵١٣٩۴١٣٩٣١٣٩٢

٢١,۶٣١

١۴١,٢١۶

١٩١,٧۵٧

٢۴٧,٠١٠

١٨۶,٣١٣
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

: سود عملیاتی) د

:سود خالص) ه

-۵٠,٠٠٠

٠

۵٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١۵٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢۵٠,٠٠٠

١٣٩۶١٣٩۵١٣٩۴١٣٩٣١٣٩٢

)١١.٧١٢(

١٢٣,١۴٠

١۵٨,۶۶٠

٢٢٨,١۴۵

١٧٢,٩۶٧

-١٠٠,٠٠٠

-۵٠,٠٠٠

٠

۵٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١۵٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢۵٠,٠٠٠

١٣٩۶١٣٩۵١٣٩۴١٣٩٣١٣٩٢

)٣۶.٣۵۴(

١٠٢,٠١٣

١۶۶,٣٧١

٢٣٧,٨٧۴

١۶٩,۵۴٩
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

EPS) و

مقایسه اي مقدار تولید و فروش) ز

-١٠٠
٠

١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
۴٠٠
۵٠٠
۶٠٠
٧٠٠
٨٠٠
٩٠٠

١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩۴ ١٣٩۵ ١٣٩۶

۵۶۵

٨١۶

٢٧٧

١١٣

-۴٠

٠
١٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
۴٠٠٠٠
۵٠٠٠٠
۶٠٠٠٠
٧٠٠٠٠
٨٠٠٠٠
٩٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩۴ ١٣٩۵ ١٣٩۶

متراژ فروش رفتھ 

متراژ ساختھ شده
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

مقایسه نسبتهاي مالی شرکت نشان دهنده بهبود قابل توجه در اکثر شاخصهاي مالی است جدول زیر نشان 

.دهنده برخی از نسبتهاي مالی و مقایسه آن با سالهاي قبل می باشد

نسبت (تغییرات نسبتهاي مالی 
)به سال پایه

13941395139613951396شرح

نسبتهاي نقدینگی
)0.36(1.271.581.220.31جارينسبتهاي 

0.09)0.19(0.600.410.50نسبت سریع

نسبتهاي فعالیت

0.17)0.14(0.360.220.39نسبت گردش دارایی

)175(30937520066دوره وصول مطالبات

4)11(18711دوره گردش کاال

نسبتهاي اهرمی

0.29)0.36(1.250.891.18ویژهنسبت کل بدهی به ارزش 

نسبت حقوق صاحبان سهام 
به کل دارایی ها

0.440.530.460.09)0.07(

)9.12()0.57()2.52(7.176.6نسبت پوشش بهره

نسبتهاي سودآوري

)0.29()0.01()0.05(0.260.25بازده فروش

)ROE(0.210.10)0.04()0.11()0.14(بازده ارزش ویژه 

)ROA(0.090.05)0.02()0.04()0.07(بازده دارایی 

نسبتهاي ارزش بازار

)EPS(277141)40()136()181(سود هر سهم 

P/E(6.97.500.600(ارزش روز سهم به سود 

DPS(315750)240(0(سود نقدي هر سهم 

17



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

حوه تامین مالین

شرکت در جهت مدیریت ریسک نقدینگی اقدام به متوازن سازي سبد دارایی هاي خود در حوزه 

مسکن نموده است و بخشی از سبد سرمایه گذاري در مسکن را به سمت حوزه هاي کم ریسک تر منتقل 

نموده است در سال هاي اخیر به دلیل پیش بینی رکود ، اجراي پروژه هاي مشارکتی در جهت کاهش 

. نقدینگی در دستور کار قرار گرفته می باشدریسک

اطالعات مربوط به معامالت و اشخاص وابسته

اصالحیه قانون تجارت ، شرکت سرمایه گذاري مسکن 129در سال مورد گزارش معامالت مشمول ماده 

. همراه صورتهاي مالی آمده است32شمالغرب به تفضیل در یادداشت 

اطالعات تعهدات مالی شرکت 

تعهدات ی بوده و صورتهاي مال30تعهدات مالی آتی شرکت ، صرفاً منحصر به مندرجات یادداشت شماره 

. دیگري در آینده براي شرکت وجود ندارد 
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

:نظام راهبردي شرکت 

:اطالعات مربوط به اعضاء هیات مدیره شرکت در سال جاري به شرح زیر می باشد -1

نام و نام 

خانوادگی
سوابق کاريتحصیالتسمت

تاریخ 

عضویت

عضویت قبلی در هیئت مدیره 

سایر شرکتها

عباسعلی 

مینایی

رئیس هیات مدیره 

و معاون مالی و 

برنامه ریزي

لیسانس 

حسابداري
ــ17/01/91مدیر بانک مسکن آذربایجان شرقی

فرهاد یاسمی
مدیرعامل و عضو 

هیات مدیره
13/03/95عضو هیات مدیره شرکت پیشگامان سهندصنایعمهندسی

سیروس 

آیدین

نایب رییس هیات 

مدیره

لیسانس 

حسابداري
ــ26/11/92مدیر مالی

عضو هیات مدیرهامیر رنجبریان
مدیریت فناوري 

اطالعات
27/06/96مدیر بانک مسکن استان آذربایجان شرقی

یعقوب 

هوشیار
27/06/96تبریز5شهردار منطقه عمرانمهندسیعضو هیات مدیره
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

. اطالعات مربوط به تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات بدین شرح می باشد –2

. جلسه می باشد در کلیه جلسات تمام اعضاء حاضر بوده اند 16تعداد جلسات برگزار شده 

طبق اساسنامه شرکت تعیین حقوق و مزایاي مدیرعامل توسط میئت مدیره می باشد بر اساس تصمیمات –3

. متخذه در این خصوص حقوق و مزایاي مدیرعامل مشخص و پرداخت گردیده است 

بان توسط صاح07/10/95بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مجمع عمومی عادي مورخ –4

. انتخاب گردیده و تا پایان سال نیز ادامه داشته است ) حسابداران رسمی(ی رازدار سهام موسسه حسابرس

بازرس علی البدل شرکت نیز در همان مجمع موسسه حسابرسی متین خردمند انتخاب گردیده است میزان 

حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط مجمع عمومی عادي ساالنه به هیئت مدیره تفویض 

میلیون ریال 1.790مبلغ 1396شهریور 31ده است میزان هزینه حسابرسی براي سال مالی منتهی به گردی

متشکل از حسابرسی پایان سال حسابرسی میان دوره اي شش ماهه و گزارشات پیش بینی ساالنه همراه سایر 

. هزینه هاي مرتبط بوده است 
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

هاي عمده شرکتریسک

ریسک سیستماتیک* 

در بازار مسکن دوره رکود ـ رونق براساس مطالعات گذشته داراي ) رکودـ رونق(ـ وجود دوره هاي 1

سال است که با بررسی وضعیت موجود و بررسی اینکه در کدامیک از دوره ها قرار داریم 3تناوب حدود 

.ریت مناسب در ریسک نوسان دوره اي می باشیمجهت فروش محصوالت در دوران رکود نیازمند به مدی

ـ حضور رقباي جدید در بازار و ضرورت برنامه ریزي جهت توانمند نمودن سازمان جهت بهبود ساختار و 2

روشهاي سازمانی، ارائه خدمات و ارزش افزوده به مشتریان

...تورم ، نرخ مواد اولیه و ـ وجود متغیرهاي تاثیرگذار بر صنعت ساختمان مانند نوسان نرخ بهره ، نرخ3

بر سودآوري ) محدودیت در تامین مواد و مصالح اولیه ( ـ تاثیر تحریم هاي سیاسی 4

ـ شرکت همسو نبودن قوانین و سیاستهاي ارگانها و ادارات مرتبط با صنعت ساختمان در زمینه انبوه 5

سازي 

ریسک غیر سیستماتیک * 

ـ تاخیر پروژه 1

ه به اینکه شرکت سرمایه گذاري مسکن شمالغرب یک شرکت تخصصی در زمینه ساخت و ساز می با توج

باشد و همواره یکی از تهدیدات عمده شرکت، تاخیر در انجام پروژه هاي می باشد شرکت در صدد است با 

پیاده سازي مدیریت ریسک ، عوامل مختلف ایجاد تاخیر در پروژه ها، در گزارشات سه ماهه ریسک

الزم به توضیح است که در . ( شناسایی شود و مورد تحلیل و بررسی و اقدام پیشگیرانه یا واکنش قرار گیرد 
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

حال حاضر نیز این عوامل ایجاد تاخیر مورد بررسی قرار می گیرد ولی هدف از شناسایی این عوامل بوسیله 

) مدیریت ریسک، سیستماتیک نمودن برنامه و اقدامات می باشد

ریسک نقدینگیـ 2

سال می باشد تامین و مدیریت جریان نقدي در پروژه 3با توجه به دوره عملیاتی صنعت ساختمان که حدود 

. از موضوعات مهم می باشد

ـ ریسک عدم فروش محصول3

و افزایش رقبا ، ) رونق تورمی ( ، کاهش تقاضا ، افزایش قیمت ) رکود ـ رونق ( قرار گرفتن در دوره 

.  کن را با چالش هاي جدي و فراوانی مواجه می سازد فروش مس
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

فعالیتهاي توسعه منابع انسانی

.همانطوریکه مستحضر هستید هزینه هاي پرسنلی نقش مهمی در هزینه هاي شرکت دارد

.جدول ذیل جزئیات مربوط به پرسنل شرکت را نشان می دهد

شرح
31/06/139631/06/1395

دیپلم  و 
زیردیپلم

لیسانسفوق دیپلم
فوق لیسانس 

و دکترا
جمع

دیپلم و زیر 
دیپلم

لیسانسفوق دیپلم
فوق لیسانس و 

دکترا
جمع

تبریز
2762035633620362مرد

314314زن

ارومیه
13481348مرد

00زن

زنجان
43711543815مرد

22123زن

اردبیل
681466113مرد

00زن

3812445994413435105جمع کل
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

:تکالیف مجمع 

سهامی (شرکت سرمایه گذاري مسکن شمالغرب 31/06/1395مجمع عمومی عادي سالیانه منتهی به 

با حضور اکثریت سهامداران تشکیل و پس از استماع گزارش حسابرسان مستقل و بازرس 07/10/1395)عام

مدیریت عامل شرکت در مورد بندهاي گزارش قانونی شرکت و گزارش هیات مدیره ، توضیحاتی توسط

مذبور ارائه و سپس مجمع عمومی صاحبان سهام، تکالیفی به شرح ذیل را مقرر نمود تا هیات مدیره شرکت 

:اقدامات الزم را معمول فرمایند

:تکالیف در خصوص بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی : الف

ستقل و بازرس قانونی مقرر گردید شرکت نسبت به اخذ گزارش حسابرس م1-5در خصوص بند )1

.تایید نهایی صورت وضعیت و وصول مطالبات پروژه سپیدار ارومیه اقدام نماید 

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، تصمیم گیري در خصوص پوشش 2-5در خصوص بند)2

.شرکت اقدام نماید بیمه اي اموال به هیات مدیره تفویض شد تا با رعایت صرفه و صالح

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونیمقرر گردید شرکت در خصوص 5-5در خصوص بند)3

.اداري مورد استفاده استانداردهاي حسابداري را رعایت نمایندساختمان هاي 

گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، مقرر گردید شرکت نسبت به پرداخت سود 7در خصوص بند )4

.نونی اقدام نمایدسهام در مهلت قا

گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، مقرر گردید شرکت دستورالعملهاي 10در خصوص بند )5

.سازمان بورس و اوراق بهادار را بطور کامل رعایت نماید

گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، مقرر گردید شرکت نسبت به تنظیم 11در خصوص بند )6

حسابرسی جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی کنترلهاي داخلی سازوکارهاي الزم توسط کمیته 

.اقدام نماید
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد

شصت و هفت (67.500.000.000کالً مبلغ 31/06/1395مقرر شد از محل سود سال مالی منتهی به )1

سهامداران تقسیم بین) هفتاد و پنج ریال(75و نسبت به هر سهم ) میلیارد و پانصد میلیون ریال

.گردد

به صورت ناخالص مورد تصویب ) هشتصد میلیون ریال(800.000.000پاداش هیات مدیره مبلغ )2

.قرار گرفت

ریال براي 9.000.000حق حضور اعضاي غیرموظف هیات مدیره از ابتداي سال مالی ، ماهیانه مبلغ )3

.حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید

.رس و بازرس قانونی شرکت به هیات مدیره تفویض گردیداختیار حق الزحمه حساب)4
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

شمال غربروژه هاي در جریان ساختشرکت سرمایه گذاري مسکن پ

شهرك رشدیه2فازمحل پروژه

مترمربع3049مساحت زمین

مترمربع19058زیر بناي ناخالص

17تعداد طبقات

96تعداد واحد

بتن آرمهنوع سازه

درصد49.19پیشرفت فیزیکی

درصد54سهم شرکت

ارومیهمحل پروژه

مترمربع32925مساحت زمین

مترمربع76514زیربناي ناخالص

13تعداد بلوك

467تعداد واحد

بتن آرمه با سقف تیرچه بلوكنوع سازه

درصد100پیشرفت فیزیکی
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

شهرك خاورانمحل پروژه

مترمربع4705مساحت زمین

مترمربع26974زیر بناي ناخالص

17تعداد طبقات

124واحدتعداد 

بتن آرمهنوع سازه

درصد58پیشرفتفیزیکی

تبریزشهرك رشدیه 2فاز -تبریزمحل پروژه 

مترمربع3275مساحت زمین

مترمربع19510زیر بناي نا خالص

17تعداد طبقات 

94تعداد واحد

بتن آرمهنوع سازه

درصد28.5سهم شرکت 
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

شهر جدید سهند2فاز محل پروژه 

مترمربع5000مساحت زمین

مترمربع20530زیر بناي ناخالص

7تعداد طبقات 

82تعداد واحد

بتن آرمهنوع سازه

درصد46فیزیکیپیشرفت
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

متري آزادگان18خیابان –اردبیلپروژهمحل 

مربعمتر 8362مساحت زمین

مربعمتر 27739زیر بناي ناخالص

8تعداد طبقات

192تعداد واحد

بتن آرمهنوع سازه 

درصد99.9پیشرفت فیزیکی

اردبیلمحل پروژه 

مترمربع13154مساحت زمین

مترمربع42550زیر بناي نا خالص

5تعداد طبقات 

128تعداد واحد

درصد3درصد پیشرفت

درصد78سهم شرکت 
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

خیابان سی متري محل پروژه 

مترمربع776مساحت زمین 

مترمربع 2992زیر بناي ناخالص 

5تعداد طبقات 

44تعداد واحد 

اسکلت فلزينوع سازه

99.6پیشرفت فیزیکی

درصد60سهم شرکت 

خیابان  شهید عطاییمحل پروژه 

مربعمتر1855مساحت زمین

مربعمتر11228زیر بناي ناخالص

13تعداد طبقات 

تعداد واحد 
واحد مسکونی 67

واحدتجاري9

بتن آرمهنوع سازه 

درصد97پیشرفت فیزیکی

درصد74سهم شرکت
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

کمربندي شمالی محل پروژه 

140637زیر بناي نا خالص 

20تعداد بلوك 

10تعداد طبقات 

1170تعداد واحد

بتن آرمه با سیستم قالب تونلینوع سازه

درصد99.8پیشرفت فیزیکی

کمربندي شمالیمحل پروژه 

مترمربع4500مساحت زمین

مترمربع7180زیر بناي نا خالص

6تعداد طبقات 

64تعداد واحد

بتن آرمهنوع سازه

درصد99.8پیشرفت فیزیکی
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

کمربندي شمالی محل پروژه 

متر مربع2500مساحت زمین

مترمربع5787زیر بناي نا خالص

11تعداد طبقات 

46تعداد واحد

بتن آرمهنوع سازه

درصد36پیشرفت فیزیکی
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1396شهریور31براي سال مالی منتهی به 

)سهامی عام(اطالعات تماس شرکت سرمایه گذاري مسکن شمالغرب 

5156986116کد پستی -6/1پالك -نبش توانیر-خیابان ولیعصر-تبریز: آدرس -

041-33285937-43: تلفن -

041-33289232: نمابر -

www.azar.maskanco.ir:سایت آدرس-

abriz@maskanco.irt:پست الکترونیک -
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