
(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

گزارش فعالیت هیات مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 

1399برای عملکرد سال 
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

فهرست

خالصه اطالعات شرکت صبا تامین پارسیان

عملکرد کسب وکارهای گروه و شرکتهای تابعه

اّهم اقدامات و برنامه های گروه و شرکتهای تابعه

صورت های مالی شرکت صبا تامین پارسیان
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

خالصه اطالعات شرکت صبا اتمین پارسیان
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(تلفیقی)خالصه عملکرد مالی  1

2

3

4

1397درصد تغییر1398درصد تغییر1399شرح
(مبالغ به میلیون ریال)اطالعات عملکرد مالی ( الف

3,437,622(37)5,087,3531362,159,850درآمدها
(3,655,612)(54)(1,693,158)73(2,928,239)بهای تمام شده و هزینه ها

(217,990)2,159,114363466,692314عملیات قبل از مالیات( زیان)سود 
(8,386)26(10,560)600(73,964)هزینه مالیات بر درآمد

(226,376)2,085,150357456,132301خالص بعد از مالیات( زیان)سود 
(مبالغ به میلیون ریال)اطالعات وضعیت مالی ( ب

21,007,534819,453,1941117,459,187جمع دارایی ها
17,780,029916,245,943(4)17,014,526جمع بدهی ها

905,960-1,132,45025905,960سرمایه ثبت شده
3,993,0081391,673,165381,213,245جمع حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)حقوق مالکانه ( ج
516,556(78)408,505252115,999تعدیل شده-سود انباشته ابتدای دوره

(155,391)(394)2,085,150357456,132خالص سال( زیان)سود 
(68,312)(100)(105)--اصالح اشتباهات

(165,396)(12)(144,954)87(271,788)سود سهام تقسیم شده
2,221,867420427,174242124,784سود قابل تخصیص

(11,506)62(18,669)208(57,495)اندوخته قانونی
2,164,372430408,505252115,999سود انباشته پایان سال

(247)(304)1,841266503(ریال)سود هر سهم 
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(شرکت اصلی)خالصه عملکرد مالی  1

2

3

4

1397درصد تغییر1398درصد تغییر1399شرح
(مبالغ به میلیون ریال)اطالعات عملکرد مالی ( الف

1,510,226(62)2,218,099288571,192درآمدها
(1,345,238)(85)(197,821)29(254,807)بهای تمام شده و هزینه ها

1,963,292426373,371126164,988عملیات قبل از مالیات( زیان)سود 
(1,742)(100)-100(41,018)هزینه مالیات بر درآمد

1,922,274415373,371129163,246سود خالص
(مبالغ به میلیون ریال)اطالعات وضعیت مالی ( ب

10,834,245189,155,037128,143,112جمع دارایی ها
7,384,21496,762,004(7)6,876,130جمع بدهی ها

905,960-1,132,45025905,960سرمایه ثبت شده
3,958,1151241,770,823281,381,107جمع حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)حقوق مالکانه ( ج
317,387(4)513,47869303,730سود انباشته ابتدای دوره

1,922,274415373,37162230,127خالص سال( زیان)سود 
(66,881)(100)---اصالح اشتباهات

(165,396)(12)(144,954)87(271,788)سود سهام تقسیم شده
2,163,964307532,14769315,237سود قابل تخصیص

(11,506)62(18,669)160(48,557)اندوخته قانونی
2,115,407312513,47869303,730سود انباشته پایان سال

(مبالغ به ریال)اطالعات مربوط به سهام شرکت( د
905,960,000-1,132,450,00025905,960,000تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

1,697312412129180(EPS)سود هر سهم 
30088160*(DPS)سود تقسیم شده هرسهم 

ریال می باشد1590سود پیشنهادی هیات مدیره به ازای هر سهم *  5



(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

سهامداران شرکت 1
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

شایستگی های محوری صبا تامین پارسیان

بانکهمکاری با

برند معتبرتمتعهد در مشارک
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

استراتژیهای صبا تامین پارسیان

افزایش بازدهی و سرمایه گذاری ها در دارایی های زودبازده

انضباط مالی و ارائه گزارش های به موقع و شفاف به مراجع ذیصالح

حضور هوشمندانه در بازار سهام و پذیرش شرکتهای تابعه در بورس

افزایش سهم بازار و توسعه شرکت های زیر مجموعه
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

چشم انداز صبا تامین پارسیان

توانمند در اجرای 
پروژه ها

تسهیل گر 
سرمایه گذاری 

مشارکتی

ز چابک در بهره گیری ا
فرصت ها
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

عملکرد کسب وکاراهی گروه و شرکتهای اتبعه
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

اثر بر کسب و کار1402**1401**1400**1399*1398*1397*واحدشاخص

رونق کلی اقتصاد7/05/22/12/1-1/6-6/4درصد(GDP)تولید ناخالص داخلی 

بهای تمام شده30.234.636.53927.525درصد(تورم)شاخص قیمت مصرف کننده 

تامین نیرو12.010.610.811.211.712.0درصدنرخ بیکاری

قیمت دارایی ها25.538.135.631.632.334.1درصدGDPنسبت کسری دولت به 

جهش های دالر1.161.191.23-5.850.640.7درصدGDPنسبت کسری تجاری به 

تحلیل اقتصاد ایران

.2021صندوق بین المللی پول، آوریل : منبع**1399مرکز آمار ایران، گزارش فصلی، زمستان : منبع*
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

تحلیل اقتصاد ایران

بنگاه

خانوار

دولت

(گازبرق،آب،)عمومیومالیاتیدرآمدهایکاهش•
بیمارستانهامقدمخطدردرمانکادرهزینههایافزایش•
جامعهآحادبهمعیشتیکمکسبدهایویارانهپرداخت•
دولتارزیدرآمدونفتقیمتکاهش•
کشورازخروجیوورودیگردشگرکاهش•
همسایهکشورهایبهصادراتدراختالل•

باالتورمنرخدلیلبهگذشتهدههطیخانوارهااندازپسآبرفت•
روزانهدرآمدبهشاغلینباالینیازواجتماعیبیمههایاندکپوشش•
(...وجمعیفعالیتهایآموزش،گردشگری،)غیرضروریمصارفکاهش•
شدهبستهبندیغذاییموادوبهداشتیوسایلضروری،کاالهایمصرفافزایش•
(...وخانگیلوازمخودرو،مسکن،)بادوامکاالهایتقاضایتعویق•
آیندهریسکهایکنترلمنظوربهبرخوردارخانوارهایپساندازافزایش•
روزمردکارگرانبیکاریوبگیرحقوقکارکنانکوتاهمدتدرآمدکاهش•
اشتغالرشدافولوسرمایهگذاریتوقفعلتبهبلندمدت،درآمدکاهش•

بانکهااعتباردهیکاهشوبنگاههامازادمنابعنقدینگی،کمبود•
انبارموجودیسطحباالتریندروفروشفصلاوجدرکروناکوران•
(...وحملونقلهتلداری،رستوران،گردشگری،)خدماتبخش:شدیدآسیب•
دوجوبا)محورصادراتصنایعوغیرضروریبادوام محصوالت:متوسطآسیب•

(کامودیتیهاقیمتافزایش
توافقاتتوقفووآمدرفتمحدودیتدلیلبهداخلیتامینزنجیرهگسست•
شورهاکسایرقرنطینهووارداتیاولیهموادکمبودخارجی،تامینزنجیرهشکست•
کارهاپیگیریامکانعدموکارکنانناقصحضوردلیلبهبنگاههابهرهوریکاهش•

حضور هوشمندانه در بازار سهام•
راه اندازی اموال و امالک •

خرید و ترخیص دستگاههای حفاری•
حفظ معادن فلزی صبا تامین پارسیان •

1399درصدی در سال 25افزایش سرمایه •
لکردایجاد بازدهی باال و تقسیم تمام سود عم•
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

کسب و کارهای صبا تامین پارسیان

سهام

سرمایه گذاری در سهام، بورس و صندوق های سرمایه گذاری•

ساختمان

مدیریت و مشارکت در ساخت و بهره برداری از ابنیه•

معدن

خدمات اکتشاف و حفاری معادن و استخراج و فرآوری معدنی•

پشتیبانی و تامین نیرو

تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی برای گروه پارسیان•

امالک و مستغالت

کارگزاری فروش و اجاره داری •
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

پورتفوی فعالیت های شرکت

سرمایه گذاری

معدن و 
حفاری

پشتیبانی و
تامین نیرو

امالک و 
مستغالت
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

میزان سرمایه گذاری و درصد سهام در شرکتهای فرعی و وابسته

درصد تعداد سهامنام شرکت
سرمایه گذاری

بهای تمام شده
(میلیون ریال)

799,999,98099800،000(سهامی خاص)آتيه پارسيس کيش 
4,199,6662163,882(سهامی خاص)بیمه امین پارسیان 

299،000،00099316،286(سهامی خاص)یپارسيس کان
980,00098980(سهامی خاص)معین پارسیان پارس 

9,500,000959,500(سهامی خاص)توسعه گردشگری صبا پارسیان کیش
33,000,0003333,000(خاصسهامی)صندوق پژوهش و فناوری توسعه سریع کار آفرینی ستارگان 

700،000،00020700،000بیمه اتکایی آوای پارس 
980981(سهامی خاص)توسعه معادن و صنایع معدنی پارسیان 

2,00022(سهامی خاص)توسعه سریع نوآوران ستارگان 
699,990701,328(سهامی خاص)هواپیمایی ایزان 

51،0005151سایر شرکتها 
1،925،203جمع

1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

درصدتعداد سهامنام شرکت
سرمایه گذاری

بهای تمام شده
(میلیون ریال)

در ارزش بازار
اسفندماه30

(میلیون ریال)

844،464،62716.891،583،1239.204.664(سهامی عام)بیمه پارسیان 

175،387،62(سهامی عام)تامین سرمایه لوتوس پارسیان 
11.94370،3521.876.647

1,953,47511,081,311جمع

بهادارسرمایه گذاری بلندمدت در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 1

2

3

4
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میلیارد ریال کاهش یافته است9020ارزش سهام فوق در تاریخ تهیه گزارش به 



(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

مبلغ شرح
اقدامات آتیتوضیحات(میلیون ریال)

3,609,240تهران-پروژه فرمانیه 
خرید شش دانگ عرصه و اعیان پروژه نیمه 

شمیران -چیذر -تمام فرمانیه واقع درتهران
تهران11بخش 

انعقاد قرارداد مشارکت ساخت با 
/ یرشرکت توسعه و عمران نوآوران تدب

فروش/ تغییر کاربری

خرید پروژه در حال احداث با کاربری هتل،3,500,000مشهد-2پروژه امید 
در حال تکمیل و همزمان فروشاقامتی و تجاری واقع در مشهد

اجاره داری یا فروشواحد پارکینگ116خرید ده واحد تجاری و 845,849مجتمع رویال سعادت آباد

350،000نشتارود-شهرک ویالیی نشتارا
11869متر و اعیان مفید 21000متراژ زمین 

متر
ویالی دوبلکس و تریپلکس35مشتمل بر 

بازسازی و فروش

واقع در اشرفی اصفهانی، متر 120به متراژ 47،875تهران-آپارتمان مسکونی 
برنامه ریزی جهت فروشکوچه بیدکی

8,352,964جمع کل

سرمایه گذاری در امالک 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

1390/07/12ثبت شركت آتيه پارسيس كيش در تاريخ  •

مشاوره، طرح، نظارت و اجراي پروژه ها ومجموعه هاي ساختماني باکاربری های متفاوت•

خريد و تكميل مجموعه هاي ساختماني نيمه تمام و فروش و واگذاري، اجاره و يا •
بهره برداري از آنها، آماده سازي زمين و مشاركت جهت اجراي طرح هاي مختلف

سرمايه گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي•

فعاليت مجاز در زمينه ارائه و انجام خدمات فني و ساختماني و تجاري•

خريد و فروش کاال وسهام و اوراق بهادار، خرید و انتشار انواع اوراق مشاركت•

تصدی تولید اطالعات و محتوای دیداری و شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی•

شرکت آتیه پارسیس کیش 1

2

3

4
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آتیه پارسیس کیش

امالک تجاری و 
اداری

مجتمع تجاری 
و خدماتی 

پارسیس

پاساژ فجر

پروژه ها

لی برج بین المل
بانکی اداری

شش قطعه 
زمین مسکونی

و هتلی



(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

وضعیت کنونیتوضیحات(میلیون ریال)مبلغ شرح

مشارکت در ساخت
خرید بخشی از فود کورت در طبقه دوم،مشارکت در ساخت بازار پارسیس و 879،392بازار پارسیس

از کل بازار پارسیس% 60به % 47و افزایش سهم آتیه پارسیس کیش از 

واولطبقهدرواقعنمایشگاهیغرفه۶حاضرحالدر
دومطبقهدرواقع(کتابکافه)خدماتیغرفهیک

.می باشندمذاکرهحالدراجارهجهتوباقیمانده

پروژه در جریان ساخت 
اداری در -درصد در ساخت پروژه بانکی55مشارکت با بانک پارسیان با سهم BO1837,952شعبه بانک 

متر مربع واقع در کیش میدان سیری 3300قطعه زمینی به مساحت
قرارداد این پروژه بین بانک پارسیان و شرکت آتیه 
پارسیس کیش به عنوان سازنده منعقد شده است

4,338,469قطعه زمین کیش6
 NVC712a،VC712bخرید شش دانگ، شش قطعه زمین به شماره های

NVC712c،HT11  ،HT17 ،HT15 مترمربع با کاربری های 104.814جمعا به متراژ
مسکونی، ویالئی و هتلی

%  100برنامه ریزی جهت احداث بر اساس کاربری تراکم
اخذ و پیگیری جهت افزایش تراکم

متر15300واحد تجاری به مساحت 332خرید شش دانگ عرصه و اعیان 3,100,000ساختمان بازار فجر
(ره)در خیابان امام خمینی 

آماده سازی و اجاره به صنف ابزار و یراق آالت 
و دوربینهای مدار بسته

پیش پرداخت خرید ساختمان هتل ارم کیش از بانک، 220,000ساختمان هتل ارم کیش
1394/07/20متر طی صورتجلسه 49615به مساحت 

اقدامات الزم و پیگیری جهت قطعیت 
تلمالکیت شرکت آتیه پارسیس کیش بر ساختمان ه

8,545,813جمع کل

سرمایه گذاری های شرکت در امالک 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت 1

2

3

4
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درصد تعداد سهامشرح
(ریال)مبلغ سرمایه گذاری

3,254,550-83(سهامی خاص)شرکت بيمه امين پارسيان 

10،000110,000,000(سهامی خاص)شرکت معین پارسیان پارس 

10110,000(سهامی خاص)شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی پارسیان 

9910،800،000،000-(با مسئولیت محدود)شرکت فناوران هوشمند شایا 

3/01,404,000,000-(با مسولیت محدود)شرکت پارسیس کانی 

4400,000,000-(سهامی خاص)توسعه گردشگری صبا پارسیان کیش 

12,617,264,550(ریال)جمع کل 



(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

متر مربع104,814در شش قطعه زمین ساحلی به مساحت •

در محدوده ساحل مرجان، در همسایگی شهر آفتاب•

در مجاورت اسکله پاویون جزیره کیش، •

پروژه در مرحله امکان سنجی و طراحی اولیه قرار دارد، •

درصد و در حال 50سطح اشغال مصوب اولیه این پروژه •
.حاضر پیگیری جهت افزایش تراکم در جریان می باشد

پروژه احداث مجموعه مسکونی و هتلی پارسیس کیش 1

2

3

4

24



(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

مجتمع اداری بانکی پارسیس کیش 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

مترمربع 10,675زیربنای کل •

متر مربع 6,600زیربنای مفید •

کاربری شعب بانکی در طبقه همکف و نیم طبقه •

طبقه فوقانی طراحی شده12کاربری اداری در  •

بانک پارسیان% 45آتیه پارسیس و %55پروژه مشارکت در منافع، •

ماه27مدت ساخت پروژه •

مجتمع اداری بانکی پارسیس کیش 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

دریافت مجوزهای الزم جهت تغییرکاربری و تراکم •

ه تهیه برنامه زمان بندی و ساختار شکست اولیه پروژ•

مطالعات ژئوتکنیک•

انتخاب مشاور طراح و ارائه طرح•

انتخاب مشاور و نظارت حقوقی•

انتخاب ناظرین حقیقی نظام مهندسی•

اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی •

مجتمع اداری بانکی پارسیس کیش 1

2

3

4

جابجایی فضای سبز موجود در محوطه•

تخریب مستحدثات موجود•

تجهیزکارگاه ساختمانی•

(  Dewatering)خشک اندازی •

عملیات خاکبرداری•

اجرای شمع های پروژه •

27



(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

آمار فروش واحدهای برج های مسکونی پارسیس کیش

واحد252 تعداد کل واحدهای برج

واحد179 فتهتعداد واحدهایی تسویه شده و انتقال یا

واحد73 تعداد واحدهایی تسویه نشده

برج های مسکونی پارسیس کیش

.می باشداجراحالدرشدهفروختهواحدهایمالکیتسندانتقالوصدورفرآیند
.می دهدنشان1399/10/30تاریختاراواحدهاسندانتقالوضعیتآخرینزیرجدول

1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

مجتمع خدماتی اداری بازار پارسیس کیش 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

غرفه خدماتی26: طبقه همکف•

غرفه خدماتی38: طبقه اول•

فودکورت، رستوران، کافی شاپ و کافه کتاب: طبقه دوم•

(واحد26جمعا )واحد اداری 13هر کدام : طبقه سوم و چهارم•

دستگاه پارکینگ47کافی شاپ، بدن سازی و اسپا به همراه : -1زیرزمین •

دستگاه پارکینگ77آشپزخانه به همراه : -2زیرزمین •

شمشخصات طبقات مجتمع خدماتی اداری پارسیس کی 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

پاساژ فجر تهران 1

2

3

4

31



(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

واحدهای باقیمانده تعداد واحدهای اجاره داده شده تعداد واحدهای در اختیار آتیه پارسیس موضوع

13 41 54 منفی سه
12 37 49 منفی دو
2 32 34 منفی یک تجاری
0 11 11 منفی یک انباری
0 50 50 همکف
0 6 6 میان پله
3 86 89 اول

11 75 86 دوم
41 338 379 جمع کل

پاساژ فجر تهران 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

تعویض درب های فلزی به سکوریت طبقات اول و دوم•

وصل و راه اندازی استفاده از گاز شهری در پاساژ•

عیب یابی و راه اندازی سیستم اطفاء حریق •

اصالح ایزوگام پشت بام پاساژ فجر•

انعقاد قرارداد جهت اورهال موتورخانه و شروع عملیات اجرایی آن، •

بهبود سیستم تهویه و راه اندازی سیستم سرمایش و گرمایش•

اصالح تابلو برق ها و بهبود روشنایی در مشاعات و واحدهای اختصاصی•

تعمیر و راه اندازی آسانسورها•

اقدامات انجام شده در زمینه بهسازی و راه اندازی پاساژ فجر 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

شرکت معین پارسیان پارس 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

شرکت معین پارسیان پارس

ازمان ها؛عقد قرارداد تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی با شرکت های تابعه بانک پارسیان و سایر س•

برای نیروهای پروژه ای؛... اقدامات الزم برای ارائه بیمه تکمیلی، وام، کارت خرید و •

.اقدامات الزم جهت انجام خدمات رفاهی و گردشگری کارکنان بانک و شرکت های تابعه•

.ه کنندگانالکترونیکی شدن فعالیتهای اداری و مالی برای سرعت بخشیدن به فرایند پاسخگویی به مراجع•

ه مکانیزه و الکترونیکی کردن فعالیتهای پرتکرار اداری و مالی برای سرعت بخشیدن پاسخگویی ب•
مراجعه کنندگان

.دسترسی آسان و سریع به اطالعات و خدمات مورد نیاز در تمامی ساعات شبانه روز•

.افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به امور مردم و جلب رضایت ارباب رجوع•
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

ساختار فعالیتهای شرکت پارسیس کانی

پارسیس کانی

ثبت محدوده معدنی

نمک گرمسار

مس پارسیس

خدمات فنی و مهندسی

تولید مواد افزودنی حفاری

تولید فیلتر روغن، برند پارسیس

استخراج و بهره برداری

سنگ آهن کوهپایه

خاک صنعتی چشمه زاغ

خاک صنعتی خارتوران

منگنز اسب کشان

مس صبا تامین

اکتشاف و حّفاری

هلدینگ میدکو

سایت طرود

کارگاه قله سوخته

کارگاه چاه موسی

کارگاه کال نرگس

هلدینگ ملی مس

سایت سرچشمه

کارگاه سریدون

شرق سریدون

سایت میدوک

سایت اردستان

1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

ترکیهDBCدستگاه حفاری پیشرفته از شرکت 5خرید و ترخیص •

بهره گیری از به روزترین دستگاههای و تجهیزات حفاری در کشور•

هزار متر با شرکت صنایع ملی مس ایران100عقد قرارداد حفاری •

هزار متر مربع با هلدینگ میدکو20عقد قرارداد حفاری •

هزار متر در معادن کشور۲۰انجام عملیات حفاری بیش از •

لناکتشاف معادن فلزی سنگ آهن، منگنز و مس و معادن بنتونیت وکائو•

1399فعالیتهای انجام شده در سال  1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

ورعملیات حفاری اکتشافی برای هلدینگهای بزرگ کش 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

مالکیت معدنذخیرهنام معدن

پارسیس کانییک میلیون تن(سمنان)معدن سنگ آهن کوه پایه 

پارسیس کانیهزار تن150(شاهرود)معدن خاک صنعتی چشمه زاغ 

پارسیس کانیهزار تن24(شاهرود)معدن منگنز اسب کشان 

صبا تامین پارسیانهزار تن110(شاهرود)معدن مس پارسیان طرود 

پارسیس کانیهزار تن150(شاهرود)معدن خاک صنعتی خارتوران 

پارسیس کانی(احتمالی)هزار تن 200معدن نمک گرمسار

انیمعادن تحت مالکیت و بهره برداری شرکت پارسیس ک 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

هزار تن سنگ آهن11معدن کوهپایه، استخراج بیش از 
1

2

3

4

40



(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

یخ شرکت توسعه گردشگری صبا پارسیان کیش با هدف ارائه خدمات هتل داری و گردشگری در تار
:تاسیس و با سرمایه اولیه ده میلیارد ریالی فعالیت خود را آغاز نموده است1399/02/15

.در کیشگردشکریشرکت توسعه دفترتجهیز•

اخذ مجوز اقتصادی شرکت •

عقد قرارداد به عنوان کارگزار اجاره•

.غرفه در بازار بهکیش از شرکت پارسیس۴۳اجاره تعداد •

.آماده سازی غرفه های بهکیش جهت واگذاری به مستأجر•

.غرفه برای شرکت توسعه گردشگری به عنوان موجر دوم۴۳اخذ مجوز اجاره داری •

(سیستازه تأ)شرکت توسعه گردشگری صبا پارسیان کیش  1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

راه اندازی بازار پارسیس 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

بازار بهکیش 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

مات و ربانمه اهی گروه و شرکتهای اتبعه اّهم اقدا

1

2

3
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

اهم اقدامات گروه

حضور هوشمندانه در بازار سهام و سرمایه گذاری در شرکت های بورسی-

میلیون ریال1,132,450تا مبلغ % 25افزایش سرمایه شرکت به میزان -

تدوین استراتژی، ساختار سازمانی و زیرساخت اطالعات شرکتهای تابعه-

کنترل فرآیندی از طریق آیین نامه ها، دستور العمل ها و کمیته های مدیریتی-
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

اهم اقدامات شرکتهای تابعه

انجام تسویه حساب و انتقال سند واحدهای فروخته شده برج های پارسیس کیش-

راه اندازی پاساژ فجر و مجتمع پارسیس کیش و اجاره دادن عمده واحدهای آنها-

آغاز عملیات اجرایی احداث برج بین المللی اداری بانکی پارسیس در جزیره کیش-

تحویل گرفتن زمین، اخذ پروانه ساختمانی مجموعه ویالیی کیش در زمین های ساحلی-

متر100,000عقد قرارداد و آغاز عملیات حفاری اکتشافی شرکت صنایع ملی مس ایران به میزان -

متر20,000به میزان ( ممرادکو)عقد قرارداد و آغاز عملیات حفاری اکتشافی مجتمع معادن چاه موسی -

متر2500با ظرفیت حفاری تا عمق DBCخرید دستگاه های حفاری پیشرفته از شرکت -

بهره برداری از معدن سنگ آهن کوهپایه و احداث کارخانه تولید کنستانتره در محل معدن-

1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

اهم اقدامات شرکتهای تابعه

تامین نیروی انسانی مورد نیاز گروه پارسیان و همچنین برای سایر سازمان ها-

تامین خدمات پشتیبانی مورد نیاز ستاد و شعب بانک پارسیان-

راه اندازی سامانه ارتباط با کارکنان، جهت تسریع در پرداخت حقوق نیروها-

بهتجزیه و تحلیل بازار هدف  مراکز تجاری، اداری و نمایشگاهی و مقایسه نرخ عرضه واحدها با سایر مراکز مشا-

ایجاد زیرساخت مناسب و بازاریابی جهت واگذاری به صورت اجاره بازارهای پارسیس کیش و بهکیش -

با حضور مسئولین سازمان  منطقه آزاد کیش و جامعه بازاریان1399/9/9افتتاح رسمی بازار پارسیس در مورخ -
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

1400برنامه ها و طرح های گروه و شرکت ها برای سال 

میلیارد ریال3,397تا مبلغ % 200افزایش سرمایه شرکت به میزان 

ارزشگذاری سهام شرکت صبا تامین پارسیان در مقاطع مختلف

عهتقویت حاکمیت شرکتی و تخصصی شدن هیئت مدیره شرکتهای تاب

تداوم فعالیت در بازار سرمایه و سرمایه گذاری در شرکت های پربازده

ارسیانتابعه صبا تامین پمدیریتی شرکتهای واطالعاتی قویت زیرساخت ت
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

1400برنامه ها و طرح های گروه و شرکت ها برای سال 

آیین نامه ها و دستورالعمل ها، فرآیندها و گردش کار فعالیت هاکمیل ت

انک پارسیانپیشبرد پروژه  ساخت برج بین المللی اداری بانکی پارسیس با مشارکت ب

توسعه فعالیت در حوزه حفاری و اکتشاف، ثبت محدوده و بهره برداری از معادن

توسعه خدمات تامین منابع انسانی برای شرکت ها و سازمان های متقاضی 

انجام اقدامات الزم جهت افزایش ارزش افزوده در حوزه امالک و مستغالت

6

7

8

9
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

Oهمسویی و هم افزایی
در انجام یک قرارگیری شرکتهای تابعه صبا تامین پارسیان در زنجیره ارزش یکدیگر و دستیابی هر یک به مزیت مقیاس

کار به صورت تخصصی
o توانمندی مالی

ایه گذاریتامین مالی و مدیریت جریان نقد پروژه های شرکتها و همچنین ایجاد مزیتهای مالیاتی در تنوع پورتفوی سرم
O استراتژی هماهنگ

ای ادغام و راهبری استراتژیک واحدهای کسب و کار، تعریف اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، تدوین مسیر توسعه، سیاسته
تملیک، عرضه اولیه شرکتها در بورس

Oمنابع و فرآیندهای مشترک
(  ا مشتریان بزرگبه ویژه در توان بازاریابی و مذاکره ب)استفاده کسب و کارها از منابع، قابلیتها، فناوریها یا برند بنگاه مادر 

.، حسابداری، خرید و تدارکات و خدمات حقوقیITیا برخورداری از فرآیندهای پشتیبانی مشترک، مانند زیرساخت

(هانقش صبا تامین پارسیارن در راهبری شرکت)حاکمیت شرکتی 
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

سطوح کنترل صبا تامین پارسیان

کنترل مالی کنترل راهبردی کنترل عملیاتی (SBU)کنترل کامل 
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

تلفیقیشرکت اصلیعنوان
1,922,2742,085,150(میلیون ریال)سود خالص 

2,115,4072,164,372(یالمیلیون ر)سود انباشته پایان سال 

مطالبات جهت مشارکتنقدی(پیشنهادی)سود هر سهم 
در افزایش سرمایه

ریال1240ریال350ریال1590

پیشنهاد تقسیم سود 1

2

3

4
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

صورتهای مالی
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به   

  رکت  با  ام    ار  ا  ) هام   ا (

   ر    د     ا        

   13     د  3 ا  ما   م ته  ب  

                  

   13     13    ادد  ت      
  

                                        
  

                  

                                                      

                                            (         )   (         )   

                                            

                                             (       )   (       )   

                                            

                           (      )   (   )   

                                             

                              (       )   (       )   

  

                          

               
                          

                                                          

                                        

                                    (      )   (     )   

                                       (      )   (     )   

                                         

            

صورتهای سود و زیان
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13991398 ادد  ت

                      

                  52,204,211548,269

                                6)59,141()14,154(

           2,145,070534,115

                                7)62,848()48,651(

              813,16920,320

               9)23,901(-

            2,071,490505,784

                10)108,917()135,016(

                                     117192,603

                          1,963,292373,371

                       

             30)41,018(0
          1,922,274373,371

 رکت  با  ام    ار  ا  ) هام   ا (

  ر    د     ا  

 ا  ما   م ته  ب  30     د 1399
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(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
بان سهامگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاح

1400تیر ماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان 
مگزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

1400تیرماه 1399اسفند 30برای سال مالی منتهی به 

صورتهای وضعیت مالی
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1399/12/301398/12/29 ادد  ت

                      د ر    ها

د ر ئ های غ ر جاری

12233,161237,091               ث  ت  ش   

13356,250175,000           گذ         الک

151,078597                  ش   

173,878,7052,615,962           گذ                

                  198,3327,352

4,477,5263,036,002جمع د ر    های غ ر جاری

د ر    های جاری

2021,86165,441    پ ش پ    ت   

214,852,9644,503,402       ک ال     الک
18340,182691,717         ت        ج                ت     

221,137,143831,922           گذ        ک        

234,56926,553            ق 

6,356,7196,119,035جمع د ر    های  جاری

10,834,2459,155,037    جمع د ر    ها

ح  ق ما کان    بده  ها

   ح  ق ما کان 

           241,132,450905,960

25597,013286,697         ش                

26113,24564,688         ت         

2,115,407513,478             ت  

3,958,1151,770,823جمع ح  ق ما کان 

بده  ها

    بده  های غ ر جاری

281,670,4451,878,684    پ    ت               

295,0653,704    ذ            پ        ت ک  ک   

1,675,5101,882,388جمع بده  های غ ر جاری

بده  های جاری

285,197,2304,704,548    پ    ت        ج           پ    ت     

3000           پ    ت  

793,720-31     س  ال      

333,3903,558    پ ش      ت   

5,200,6205,501,826    جمع بده  های جاری

6,876,1307,384,214  جمع بده  ها

10,834,2459,155,037جمع ح  ق ما کان    بده  ها

 رکت  با  ام    ار  ا  ) هام   ا (

  ر   ضع ت ما   

در  ار خ 30     د 1399
) جد د  ر ئ   ده(

1399/12/301398/12/29 ادد  ت

                      د ر    ها

د ر ئ های غ ر جاری

12469,242257,337           ث  ت  ش   

133,676,2504,620,000       گذ         الک

1435,11737,029   ف  

152,1731,691              ش   

16796,88596,885       گذ        کت       ست 

171,954,7481,671,304           گذ                

18506,602746,275     ت               

              1967,55866,798

7,508,5757,497,319جمع د ر    های غ ر جاری

د ر    های جاری

2062,89793,117پ ش پ    ت   

2110,080,9668,771,228       ک ال     الک

181,619,3181,952,857     ت        ج                ت     

221,435,4671,018,532       گذ        ک        

23300,311120,141        ق 

13,498,95911,955,875جمع د ر    های  جاری

21,007,53419,453,194جمع د ر    ها

ح  ق ما کان    بده  ها

ح  ق ما کان 

       241,132,450905,960

25597,013286,697     ش                

26157,667100,172     ت         

2,164,372408,505         ت  

          27)58,494()28,169(

3,993,0081,673,165جمع ح  ق ما کان 

بده  ها

بده  های غ ر جاری

23,327,7933,567,184-28پ    ت               

2944,40617,487ذ            پ        ت ک  ک   

3,372,1993,584,671جمع بده  های غ ر جاری

بده  های جاری

2813,274,04013,033,144پ    ت        ج           پ    ت     

3032,9478,238       پ    ت  

31228,9801,100,645 س  ال      

326,51715,350ذ    

3399,84337,981پ ش      ت   

13,642,32714,195,358جمع بده  های جاری

17,014,52617,780,029جمع بده  ها

21,007,53419,453,194جمع ح  ق ما کان    بده  ها

 رکت  با  ام    ار  ا  ) هام   ا (

  ر   ضع ت ما         

در  ار خ 30     د 1399
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