
1400و توسعه کیش در سال  اهم اهداف و برنامه های پیش رو شرکت سرمایه گذار یعناوین   

 برنامه ها اهداف ردیف

 ورود شرکت به بازار سرمایه 1

 کیش توسعه و گذاری سرمایه ای رشته چند هلدینگ  و تاسیس تشکیل 

 های زیر مجموعه سرمایه گذاری و افزایش سرمایه شرکت 

 ساختمان و زمین های صندوق تاسیس و  تشکیل 

2 
 سرمایه گذاری در فعالیت های توسعه ای

 خصوصیبا مشارکت بخش 

  1400قرارداد مشارکت  در ساخت در نیمه اول سال  5انعقاد 

 تعریف پروژه های مشارکت در ساخت جدید و برگزاری فراخوان شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی 

 واحد مسکونی 250متر مربع و با تعداد  8,000مسکن در زمینی به مساحت  ملی انجام اقدام الزم در راستای طرح اقدام 

3 
 تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان

 جهت اجرای  پروژه های عمرانی و طرح های توسعه ای

 ریال میلیارد 3,000 مبلغ به دین خرید اوراق انتشار  

 تامین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل ترمینال مسافری جدید فرودگاه کیش از طریق اوراق صکوک منتشر شده 

 تکمیل پروژه های نیمه تمام  4

   هزار مترمربع 167برنامه ریزی جهت افتتاح و بهره برداری از دو  پروژه مشارکتی شرکت  با زیربنای کل بیش از 

  هزار مترمربع   200نیمه کاره شرکت با زیربنای کل حدود فعالسازی دو  پروژه 

 ای نیمه کاره بخش خصوصیمشارکت فعال و نظارت مستقیم جهت فعالسازی پروژه ه 

 کمک به رونق, توسعه و تسهیل فضای کسب و کار 5
 برگزاری نمایشگاه های بین المللی تخصصی در جزیره کیش 

 برگزاری همایش های بین المللی در جزیره کیش 

 مرکز همایش ها و سالن نمایشگاه های جزیره کیشنوسازی و  به روز رسانی امکانات و تجهیزات   ارتقا سطح کیفی امالک و دارایی ها در اختیار شرکت 6

 توسعه فعالیت های مرتبط با رفاه و خدمات درمانی 7

 .بیمه تکمیلی درمان بومیان جزایر هندورابی و کیش 

 .بیمه تکمیلی نیروهای حجمی سازمان برای اولین بار 

 .بیمه تکمیلی اعضاء خانه مطبوعات 

 .بیمه تکمیلی کلیه کیشوندان 

 


