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دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های  ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق  7در اجرای مفاد ماده 

،  73/30/1011،  77/31/1031،  31/30/1033و اصاااله ه هااای مااور  30/30/1031مصااو  )بهااادار 

اوراق  در باورس ناشر پذیرفته شدهدیره سازمان بورس و اوراق بهادار( ه ئت م31/33/1017و  10/31/1011

ماهاه و 1،1،0 م اان دوره ای افشای گزارش تفس ری مدیریت در مقاطع ته ه و مکلف به بهادار و یا فرابورس

 ساالنه می باشد.  همچن ن مقطع 

 

 گزارش هاضر به عنوان یکی از گزارش های ساالنه ه ئت مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطالعات ارائه شاده در 

بوده و اطالعاتی را درخصوص تفسا ر وضاع ت ماالی ،  03/13/1013الی منتهی به صورت های مالی سال م

عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای مادیریت جهات دسات ابی باه  ن 

 اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید. 

 

گذاری ام د ) سهامی عام ( طبق ضوابط ته ه گازارش ایهگزارش تفس ری مدیریت شرکت گروه مدیریت سرم

 تای د ه ئت مدیره شرکت رس ده است . به 70/37/1011 س ری مدیریت ته ه شده و در تاریختف
                            

                                                             

 هیأت مدیره شرکت                                                                                                                         
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 هـدمـمق
 

های  ورند، زیرا صورتکنندگان را جهت اتخاذ تصم مات اقتصادی فراهم نمیهای مالی تمام اطالعات مورد ن از استفادهصورت

های  تی اندازها و برنامهلکرد، یا چشمب انگر  ثار مالی رویدادهای گذشته است و دربرگ رنده مع ارهای غ رمالی عم مالی عمدتا  

 ن ست. 

 

های نقدی ای را برای تفس ر وضع ت مالی، عملکرد مالی و جریانگزارش تفس ری مدیریت یک گزارش توص فی است که زم نه

ای خود  ورد تا به تشریح اهداف و راهبردهفرصت را برای مدیر فراهم میگزارش   همچن ن این،  وردواهد تجاری فراهم می

 یابی به  ن اهداف بپردازد.جهت دست

 

انداز واهد تجاری و کنندگان از اطالعات ارائه شده در گزارش تفس ری مدیریت، برای ارزیابی چشمطور معمول، استفاده به 

چن ن هم ،کنندهای عمومی  ن و همچن ن موفق ت راهبردهای مدیر برای دست ابی به اهداف تع  ن شده، استفاده میریسک

این گزارش باید بتواند برای سهامداران و سرمایه گذاران ، در خصوص دالیل و عوامل هصول نت جه یا عملکرد دوره مالی ب نش 

ایجاد نماید و برنامه مدیر شرکت را برای تغ  ر وضع ت موجود تب  ن نماید . شایان ذکر است که  روندها ، تقاضاها ، تعهدات ، 

 که می توانند موجب تغ  رات با اهم ت در شرکت باشند می بایست  مورد تحل ل قرار گ رند. رخدادها یا ریسک هایی 

 هها و شرایط واهد تجاری بستگی دارد، اما این تفس ر باید در عرصاگرچه تمرکز خاص گزارش تفس ری مدیریت، به واقع ت

 ه ئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، 0/13/11مصو  مور  « ضوابط ته ه گزارش تفس ری مدیریت»کالن و بر اساس 

 :شوندشامل اطالعاتی باشد که برای درک موارد زیر ضروری محسو  می
 

 ماه ت کسب و کار، 

 برای دست ابی به  ن اهداف یتو راهبردهای مدیر یتاهداف مدیر، 

 ها و روابطمهمترین منابع، ریسک، 

 و ،اندازهانتایج عمل ات و چشم 

  از  نها برای ارزیابی عملکرد واهد تجاری در مقایسه با  یتهای عملکرد که مدیرو شاخصمهمترین مع ارها

   نماید.اهداف اعالم شده استفاده می
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 بخش اول :ماهیت کسب و کار 

 

  تاریخچه

مرکزی جمهوری بانک   70/31/1033مور   1371اخذ مجوز شمارة  شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری ام د با      

در  130103م ل ارد ریال به شکل سهامی خاص، تأس س و تحت شمارة  103اسالمی ایران و با سرمایة پرداخت شدة 

العادة صاهبان سهام ها و مؤسسات غ رتجاری تهران به ثبت رس د. براساس مصوبة مجمع عمومی فوقادارة ثبت شرکت

به عنوان چهارصد و  11/13/1031عام، تبدیل گشت و در تاریخ  شرکت از سهامی خاص به سهامی 71/13/1030مور  

مالی منتهی  سالسی و هشتم ن شرکت پذیرفته شده در بورس نماد  ن معامله شد. سرمایة ثبت شده شرکت در پایان 

 باشد. م ل ارد ریال می 030333مبلغ  1013 دی ماهبه 

 

 : حوزه فعالیت

 امه، عبارت است از :اساسن 0فعال ت اصلی شرکت مطابق مادة 

ها یا سایر گذاری  صندوقگذاری در سهام،سهم الشرکه، واهدهای سرمایهاندازی انواع شرکت و سرمایهتشک ل و راه -1

اوراق بهادار دارای هق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه شاخص تحت کنترل یا اشخاص 

پذیر را در اخت ار گرفته یا در  ن نفوذ قابل مالهظه یابد و یا صندوق سرمایه مؤسسهتحت کنترل واهد، کنترل شرکت، 

 های زیر فعال ت کند:پذیر )اعم از ایرانی یا خارجی( در زم نه یا زم نهشرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه

 معادن و فوالد، س مان

 ساختمان

 بازار سرمایه و خدمات مالی برتر

 بازرگانی

 انرژینفت و گاز و 

 فوق: 1های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند انجام فعال ت -7

 پذیر. الت برای اشخاص هقوقی سرمایهخدمات اجرایی در ته ه و خرید مواد اول ه و ماش ن

 پذیر؛ها برای اشخاص هقوقی سرمایهخدمات طراهی و مهندسی اصولی و تضم ن پروژه

برداری توسط اشخاص های تکنولوژی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهرهو بررسی انجام مطالعات، تحق قات

 پذیر؛هقوقی سرمایه

پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسه الت بانکی تأم ن منابع مالی اشخاص هقوقی سرمایه

ث قه یا تضم ن بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأم ن وث قه یا پذیر با تأم ن وبه نام شرکت یا شخص هقوقی سرمایه

 تضم ن بازپرداخت؛

 پذیر؛های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص هقوقی سرمایهتدوین س است
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 پذیر؛فوق به منظور معرفی به اشخاص هقوقی سرمایه 1گذاری در خصوص بند های سرمایهشناسایی فرصت

 پذیر؛، مدیریتی،اجرایی و مالی به اشخاص هقوقی سرمایهارائه سایر خدمات فنی

 

 فروش انواع سرمایه گذاریها؛

 های تابعه؛بازسازی، نوسازی ، اصالح،توقف، ادغام و انحالل شرکت

الشرکه و سایر اوراق بهادار  یا نفوذ قابل مالهظه در سهام، سهمگذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عمل ات سرمایه

پذیر یا عالوه بر فوق را منحصرا  به اشخاص سرمایه 7رأی  ن عده از اشخاص هقوقی که خدمات موضوع بند دارای هق 

 نمایند.پذیر به دیگران ارائه میاشخاص سرمایه

 
 

 جایگاه شرکت در صنعت   :

صنعتی ای های بورسی در صنعت چند رشتهبندی صنایع شرکتگذاری ام د طبق گروهشرکت گروه مدیریت سرمایه

ای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ های چند رشتهکند. خالصه وضع ت شرکتفعال ت می

های مورد نظر در تاریخ فوق الذکر باشد. الزم به ذکر است ارزش بازار شرکتبه شرح جدول زیر می 03/13/1013

دهد. لذا با توجه به اهم ت ازار سرمایه در  ن تاریخ را تشک ل میاز کل ارزش  ب % 1م ل ارد ریال( معادل  103170710)

 موضوع جدول زیر ارائه می گردد: 

 

 

 

 ن در ب الیر ارد ل هزار م 700معادل  یبا ارزش بازار د ام گذاری هیسرما تیریبه لحاظ ارزش بازار، شرکت گروه مد 

 .ی باشدرا دارا م سوم رتبه ،ای چند رشته نگیهلد هایشرکت

 در  الیر ارد ل م 030333معادل  ای هیبا سرما د ام گذاری هیسرما تیریشده، شرکت گروه مدثبت هیبه لحاظ سرما

 رتبه سوم قرار دارد.

 شــرکــت

-EPS قیمـت

|(TTm) 
 P/E 

(TTM) 
 سال مالی

سرمایه 

)میلیارد 

 ریال(

دارایی  

 )میلیاردریال(

ارزش روز 

پرتفوی 

 )میلیارد ریال(

 ارزش بازار

 )ريال( )ریال(
)میلیارد 

 ریال(

 17،110 100،103 01،301 11،703 1013/17/71 7/3 770 1،337 گذاری گروه توسعه ملیسرمایه

 700،303 170،037 1700133 03،333 1013/13/03 3/7 10370 3،000 گذاری امیدمدیریت سرمایه

 710،007 017،301 101،130 77،333 1013/31/03 0/7 001 0،311 گذاری غدیرسرمایه

 107،117 711،311 11،011 77،333 1013/17/71 1/0 337 0،111 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریسرمایه

 031،031 031،177 11،077 030033 1013/17/71 1/11 030 0،101 گذاری معادن و فلزاتسرمایه

 1،317،710 7،371،703 0170333 ا ا ا ا ا جمع
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 ای است.های هلدینگ چند رشتهم ان شرکت ام د رتبه دوم درگذاری رکت گروه مدیریت سرمایهبه لحاظ دارایی، ش 

  به لحاظ نسبتP/Eیاچند رشته نگیهلد های شرکت ان در م دومرتبه  یدارا د ام یگذارهیسرما تیری، گروه مد 

 است.

 

 قوانین و مقررات موثر بر فعالیت شرکت   :

 م بر فعالیت شرکت عبارتند از :مهمترین قوانین و مقررات حاک
 

های مصو ، نامهکشور و  ی ن موضوعهخود را با قوان ن و مقررات  ها و عملکردفعال ت ه کلگذاری ام د، مدیریت سرمایه گروهشرکت 

و اعمال اداری و  زیر بر روابط مشروههخصوصا  قوان ن  ادشدهقوان ن و مقررات هقوقی و جزایی منطبق نموده و همواره قوان ن ی مجموعه

 باشد.هقوقی این شرکت هاکم می

  اصالهی قسمتی از قانون تجارت. حهیالقانون تجارت و 

 .مجموعه قوان ن بورس و اوراق بهادار 

 .مجموعه قوان ن و مقررات بازار سرمایه ایران 

 های مستق م.مجموعه قوان ن و مقررات مال ات 

 .قوان ن پولی و بانکی 

  جتماعی.ا تأم نقوان ن کار و 

 العادهفوقمجامع عمومی  اساسنامه و مصوبات 

 مدیرهمصوبات ه ئت 

 استانداردهای هسابداری 

 قانون ارتقا سالمت اداری 

 قانون مبارزه با پولشویی 

 کشور یمال نظام یارتقا و د تول موانع رفع قانون 

 هاکم ت شرکتی دستور العمل 
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 :و نحوه ارزش آفرینی آن  ساختار واحد تجاری
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 نحوه ارزش آفرینی :

 اهراز رتبه اول در هلدینگ های چندرشته ای صنعتی کشور و دست ابی به جایگاه ویژه در منطقه 

 شفاف ت فعال تهای اقتصادی 

 پاسخگو بودن در برابر تمامی ذینفعان 

 انضباط مالی 

 صداقت و مسئول ت پذیری 

 ارزشهای هقوقی و قانونی 

 تالش مداوم برای تعالی سازمان 

 ایسته ساالریش 

 خالق ت و نو وری 

 معتقد و متعهد به کار ت می و مدیریت مشارکتی 

 سبک مدیریتی منسجم ، پویا ، منعطف و کار مد 

 

 : شرکت ت مدیرهأاطالعات اعضاء هی

 

 

 

 

 مدیرهاعضـای هیئت
نام نماینده قبلی عضو 

 حقوقی 

جدید  ندهینما

 شخص حقوقی

تاریخ 

 شروع
 سـمــت

 عضو غیرموظف -مدیرههیئترئیس  01/32/31 غالمرضا زال پور بهزاد شیری نگر شیاندندهیآشرکت خدمات 

و  فهیوظ یصندوق بازنشستگ

 هابانک یازکارافتادگ
 عضو غیر موظف -مدیرههیئت سیرئبینا 31/31/39 انیخورسند یعل انیخورسند یعل

ساختمانی  یگذارهیسرماشرکت 

 سپه
 عضو غیر موظف -مدیرههیئتو عض 20/39/31 علی سعیدی فرزاد امیری

 عضو موظف -مدیرههیئتعضو  31/33/31 حیدر فروغ نژاد انیاکبرکشاورز بانک سپه

 رعاملیمدو  مدیرههیئتعضو  02/33/31 حسنعلی قنبری ممان حسنعلی قنبری ممان توسعه گوهران امید یگذارهیسرما
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 تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره :

جلسه ه ات مدیره تشک ل شده است . شایان ذکر است پرداخت هقوق و  70جمعا  03/13/1013الی منتهی بهم سالطی 

بر اساس مصوبات مجامع عمومی و صورتجلسات ه ات  "مزایا ، هق هضور در جلسات ه ات مدیره و پاداش ه ات مدیره تماما

 مدیره و با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 
 

 

 العات مدیران ارشد اجرایی شرکت  :اط

 

 

 یاهرفهتحص الت/مدارک  ساماات یخانوادگنام و نام 
 سابقاه اجرایای

 در شرکت
 ساواباق مهام اجرایای

 سال 1 دکترای زم ن شناسی معاونت مالی و اداری انوشیروان کنی
عضو ه ئت علمی دانشگاه و عضو ه ئت مدیره 

 های مختلفشرکت

 محمد جمالی
و امور مجامع و  یگذارهیسرما معاونت

 هاشرکت
 سال 1 دکترای مدیریت مالی

های و عضو ه ئت مدیره شرکت رعاملیمد

 ی، تام ن سرمایه و کویرتایرگذارهیسرما

یمحمّد اسد مالی و بودجه ریمد  یصنعت تیریمد یکارشناس  ماه3سال و0   
 اریگذ هیسرما هایدر شرکت یمال تیریمد

یو ساختمان  

 ماه1سال و 17 دکترای مدیریت مالی اهامور مجامع و بودجه شرکت ریمد لویانشهرام بابا
گذاری و تام ن مالی و عضو ه ئت مدیره مدیر سرمایه

 هاشرکت

 ماه7سال و7 دکترای مدیریت ی و مطالعات اقتصادیزیربرنامهمدیر  محرم رزمجوئی
 ی گذارهیسرمای هاشرکتی گذارهیسرمامعاون 

 هاشرکت عضو ه ئت مدیره

 مدیر سرمایه گذاری شرکتها ماه 1 مدیریت مالی کارشناس ارشد یمال ن و تأم یگذارهیسرما ریمد امیر عباس کریم زاده

 بانک سپه ماه 11 کارشناسی ارشد مدیریت مدیر نظارت، ارزیابی و پ گ ری زادهاحمد گلستان

 مدیر هسابرسی داخلی کیارش میرآفتاب زاده
دیریت ارشد مکارشناسی 

 مالی
 ماه1

ی هادر شرکتو اداری مدیریت مالی معاونت و 

 سرمایه گذاری

 ماه 1 کشاورزی کارشناسی مدیر امور اداری و روابط عمومی افشین شجاعی
مدیر امور اداری  و ری س برنامه ریزی و کنترل 

 طرهها در شرکتهای دولتی و خصوصی

 مدیر امور هقوقی و قراردادها محد امین یوسفی
ارشناس ارشد هقوق ک

 عمومی
 ماه1

مدیر هقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی 

 اوراق بهادار و تسویه وجوه

 گذاریی سرمایههاشرکتانفورمات ک در  مدیر ماه1سال و13 کارشناسی/ انفورمات ک ITمدیر  فـرخ الـمعـی
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 سهامدارن اصلی شرکت :

 به شرح زیر می باشد: 03/13/1013تاریخ سهامداران اصلی شرکت در ترک ب 

 

                                         بخــش مو: :اهــدای مــد ر ت و راه رمهــا  مــد ر ت بــرا  م ــدیاب  بــه    اهــدای

 ) واحد ا دراتژ (

 چشم انداز شرکت:
 

 اهراز رتبه اول در هلدینگ های چند رشته ای صنعتی کشور و دست ابی به جایگاه ویژه در منطقه

 

 بیانیه ماموریت شرکت :
 

صص شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری ام د به عنوان بزرگترین هلدینگ معدنی کشور با برخورداری از تجربه و تخ

ارزشمند در این هوزه و با بهره مندی از فناوری های نوین به دنبال نقش  فرینی و مشارکت در صانایع دارای مزیات 

رقابتی به منظور تکم ل زنج ره تام ن برای ایجاد ارزش افزوده بلند مدت است.شارکتهای زیرمجموعاه شارکت گاروه 

 ره فوالد،صنایع نفت، انرژی،س مان،سااختمان و خادمات مدیریت سرمایه گذاری ام د با تول د محصوالت مختلف زنج

مالی، هضوری پررنگ در بازارهای داخلی و صادراتی محصوالت مزبور دارد.تعامل سازنده باا تماامی ذینفعاان شارکت 

شامل سهامداران،شرکتهای زیرمجموعه،نهادهای پاولی و ماالی، بخشاهای مختلاف صانعتی و معدنی،دولت،مشاتریان 

 ی و خارجی (،کارکنان و  هاد جامعه در اولویت این شرکت قرار دارد.راهبردی) داخل

 

 سـهـامـداران
 مبـلـغ تعـداد سهـام

 درصد مالکیت
 ) م ل ون ریال ( ) سهام (

 73000 7101030031 71010300310317 بـانـک سـپـه

 11017 001110071 0011100700030 صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی بانکها

 000 100030333 1000303330333 همؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپ

 7013 707330131 7073301330707 سایر سهامداران حقوقی

 3033 7010030 70100300110 سهامداران حقیقی

 133 0303330333 03033303330333 جــمـــع
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ارتقای بهاره وری،رقابات پاذیری و افازایش ساود وری شارکت سارلوهه تماامی برناماه هااو اقادامات عمل ااتی  ن 

است.همچن ن این شرکت خودرا متعهد به رعایت ارزشهای اجتماعی و زیست مح طی می داند.از نظار شارکت گاروه 

یریت سرمایه گذاری ام د سرمایه انسانی به عنوان دارایی های با ارزش شرکت محسو  می شوند و در ایان راساتا مد

 تجربه و تخصص کارکنان جزو برنامه های اصولی شرکت است. خالق ت، مهارت،، ارتقای دانش
 

 های شرکت:ارزش
 شفاف ت فعال ت های اقتصادی .1

 پاسخگو بودن در برابر تمامی ذینفعان .7

 انضباط مالی .0

 صداقت و مسئول ت پذیری .0

 ارزشهای هقوقی و قانونی .0

 تالش مداوم برای تعالی سازمان .1

 شایسته ساالری .7

 خالق ت و نو وری .3

 معتقد و متعهد به کار ت می و مدیریت مشارکتی .1

 سبک مدیریتی منسجم ، پویا ، منعطف و کار مد .13

 اهداف استراتژیک:
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 شده است:ینتدوبه شرح زیر  های محوری شرکتاستراتژی
 یلیونقل ردر همل یژهوونقل به هن، هملدر صنعت سنگ  دشرکت ام گذارییههفظ و توسعه سهم بازار و سرما ،

  میو نفت، گاز و پتروش یصنعت برق، خدمات مال

 ف تک یشو افزا  دتنوع در تول  د،شده تولتمام  متکاهش ق یقاز طر یریپذقدرت رقابت افزایش  

 جذا  در داخل و خارج از کشور یهامشترک در بخش گذارییهصادرات و سرما توسعه 

 ستاد یکارشناس  روین یتشرکت با توسعه  موزش و تقو یمنابع انسان توسعه 

 ستاد شرکت یساختار سازمان اصالح 

 کم بازده هایگذارییهتابعه و خروج از سرما یهاشرکت یساختار مال اصالح 

 کوکار الستوع محصول در کسبو تن  تظرف توسعه  

 تابعه یهادر شرکت  الت نخطوط و ماش یو نوساز یبه بازساز اهتمام 

 در شرکت یریتجامع اطالعات مد  ستمس سازی ادهپ 

 عملکرد جامع در شرکت یابینظام ارز سازی ادهپ

 
 

 فرصت ها:
 

 افزایش نر  ارز ،همایت دولت از صادرات و بازارهای منطقه ای .1

 ولت از مشارکت های خارجیهمایت د .7

 توجه ویژه دولت به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته .0

 خروج از رکود و رونق بخش ساختمان .0

 توجه خاص دولت به بخش نفت،گازو پتروش می .0

 توسعه استفاده از همل و نقل ریلی برقی .1

 رشد سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تول د ناخالص ملی .7

 ع معدنی دشواری ورود رقبا به صنای .3

 رشد و توسعه خدمات مالی ) افزایش تنوع ( در بازارهای مالی کشور .1

 خصوصی سازی .13

 لغو صدور مجوز و افزایش تعرفه واردات مخازن تحت فشار .11

 روند رشد سریع تقاضای برق در ایران و منطقه .17

 وجود ذخایر غنی سنگ  هن در کشور .10

 رشد تقاضای الست ک و تایر .10
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 تهدیدها:
 

 ان نسبت به تقاضامازاد عرضه س م .1

 عدم رقابت پذیری محصوالت داخلی با نمونه های مشابه خارجی .7

 محدودیت منابع  بی کشور .0

 س است گذاری دولت ) ق مت گذاری و .....( .0

 عدم به روز بودن ماش ن  الت و خطوط تول د کشور .0

 

 سازمانی: اخالقیمنشور 
 

  ناظر بر اعمال خود م دان م.داریم و خداوند را یبرمی گام تعالهقدر جهت کسب رضایت 

  داریم.یمپایبندی به اصول منشور اخالقی را در هر شرایط مقدم 

  ،ده م.یمتعامالت فردی و سازمانی قرار  سرلوههی اسالمی و کرامت انسانی را هاارزشرعایت شئونات 

  دان م.یمها  تفعالاسی ی را رکن اسسازماناجرای صح ح قوان ن و مقررات و ن ز همکاری و رعایت نظم و انضباط 

  ،سالمت رفتار سازمانی م دان م. سرمنشأدرک و استفاده صح ح از اخت ارات و قدرت سازمانی را در کل ه سطوح 

 نمای م.یمی، هفظ اسرار و محرمانه بودن اطالعات سازمانی از مقدمات وظایف خود تلقی دارامانت 

 نمای م.یمنت و ذینفعان را ص ا سهامدارانها و منافع ییدارا 

  دان م.یمی، اعتبار خود و اعتماد دیگران رساناطالعی و شفاف ت اهرفهرعایت موازین اخالق 

 پذیری، وجدان کاری و فرهنگ پاسخگویی در مشاغل و امور محوله را تعهد خود م دان م. تمسئول 

  بندیم.یمبه کار  هفظ سالمت خود و دیگران منظوربهزیست  طمحرعایت مقررات ایمنی، بهداشت و 

  دان م.یمها و اموال شرکت را مع ار دیانت و صداقت خود ییدارا رمجاز از غعدم استفاده شخصی 

  دان م.یمهای سازمانی، رمز موفق ت خود ترین سرمایهیعال عنوانبههفظ و ارتقا ن روهای انسانی کار مد را 

 نمای م.یمیری استقبال انتقادپذی سازمانی و ارتقا فرهنگ از نظرات و پ شنهادهای سازنده در راستای رشد و تعال 

  نمای م.ینمها از ه چ کوششی دریغ  تفعالارتقا ک فی  منظوربهی اهرفهدر راستای کسب  موزش و دانش 

  دان م.یمسازمانی، خود را الگو  اهدافدر وفاداری به 

 

 

 شعار ما، اولین در اعتماد و شفافیت اطالعات
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 های اجتماعی و زیست محیطی   :مسئولیت 

 
ی وجود ندارد و ط مح ستیزبا توجه به ماه ت فعال ت ستادی شرکت، مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوان ن و مقررات 

م ل ون ریال  00333مال ات، هق ب مه و عوارض قانونی به مراجع دولتی و همچن ن با پرداخت مبلغ  موقعبهشرکت با پرداخت 

ها و هوادث کشوری مشارکت داشته و موارد مقتضی ن ز با مشارکت در های اجتماعی مانند کمک به بحران تبرای فعال

 .است داشتهی نی فرنقشهای تخصصی در افزایش سطح  گاهی جامعه نسبت به بازار سرمایه برگزاری همایش

 
 

 نتایج گزارش شده : ها و تاثیرات آنها برهای حسابداری ، برآوردها و قضاوتتغییرات رویه 
 

منتهای باه  ساال ماالیته اه صاورت وضاع ت ، صاورت عملکارد و جریاان نقادی کل ه رویه های هسابداری مطرح شاده در 

و  براساس استانداردهای هسابداری به کار گرفته شده است و مبنای ته ه  با سنوات مالی قبل  به طور یکنواخت 03/13/1013

 .شده تاریخی بوده و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری استفاده شده است بهای تمام مزبورصورت های مالی 

 

 

 بخش  و:  :مهمدر ن منابع ، ر سک ها و روابط 

 منابع مالی:

 یبانک مرکز 30/31/1017مور   17/713103به موجب بخشنامه  د ام یگذار هیسرما تیریگروه مد

منابع مورد  ه کل ستیبا یباشد، لذا شرکت م یمن الت ، مجاز به اخذ وام و تسه رانیا یاسالم یجمهور

 .دیمان ن صورت گرفته تام یها یگذار هیخود را از محل معامالت سهام و سود هاصل از سرما از ن

 

 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک :

 

 سکیر د،ینمایم ت فعال یصنعت یارشته چند هایشرکت صنعت در د ام یگذارهیسرما تیریمد گروه شرکت کهنیا به نظر

 سکیر است، مان س صنعت و(  هنسنگ) یمعدن عیصنا با مرتبط عمدتا  شرکت یپرتفو با ارتباط در سهام مت ق نوسانات

 فروش نر  و معادن از یبرداربهره هق یواگذار با ارتباط در دولت هایاست س به وابسته شرکت یپرتفو با مرتبط ک ستمات س

ی مان س محصوالت یتقاضا و عرضه بازار نچن همگهر زم ن( و  و گهرگل ،چادرملوی ) هنسنگ هایشرکت ید تول محصوالت

 . باشدیم و فروش برق

 ایمنطقه جهانی، اقتصاد کلی اوضاع بر که های رکود و رونق(اقتصادی )شامل دوره و های س ستمات ک س اسیریسک از غ ر به

 زیر شرح به باشندمی تأث رگذار شرکت فعال ت بر که موجود هایریسک د،هستن اثرگذار سرمایه، بازارخصوص به کشور اقتصاد و

  است:
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 ارز نرخ نو انات ر سک   

 گذاریق مت ساختاراند: مواجه ارز نر  نوسانات ریسک با خویش هایبدهی و عمل ات ماه تواسطه به ریپذهیسرما یهاشرکت

فعال  هایشرکت( داخلی بازار در هتی) تول دی محصوالت فروش ق مت ،رداریببهره و نگهداری و تعم ر هایهزینه اول ه، مواد

 ترت ب بدین شود؛می تع  ن ارزی صورت به ها نشده  تمام بهای و ساختار پتروش می و پاالیشی معدنی، صنعتی، هوزه در

 این، بر عالوه. گذارندمی جای بر ریپذهیماسر هایشرکت سود بر باالییتأث ر  و داده تغ  ر را هاصل ریالی رقم ارز، نر  تغ  رات

 هتی. اشندبمی مواجه ارزی بدهی تسع ر از ناشی زیان شناسایی و مالی هزینه افزایش ریسک با دارند ارزی بدهی که واهدهایی

ی بها که هستند مواجه یامبادله ارز هذف و ارز کردن ینرخ تک ریسک با هاشرکت برخی  زاد ارز نر  ثبات صورت در

 .دهدمی افزایش را هاشرکت عمده مالی هزینه وشده تمام

 ر سک نو انات نرخ  وم    

مالی اثرگذار باشد که  تأم نگذاران و هزینه تواند بر نر  بازده مورد انتظار سرمایهافزایش )کاهش( نر  سود )بدون ریسک( می

های زیرمجموعه تأث ر منفی )مثبت( داشته باشد. ن مالی شرکتهای توسعه و تأم پذیری طرحتواند بر توج هخود می نوبهبه

 شود و این بازار را با رکود مواجه کند. همچن ن افزایش نر  سود در بازارهای موازی باعث خروج منابع از بازار سرمایه

  المللنیبر سک مربوط به تغییر شرا ط    

د قاسم سل مانی و بمب باران پایگاه نظامی  مریکا در عراق توسط ایران ان شه  و ترور هاخروج  مریکا از برجام و بازگشت تحریم

 را با محدودیت مواجه نموده و تجارت ووکار کسب جریان و ایرانی هایشرکت فعال ت تواندمی اقتصادی هایمحدودیت و 

های برای طرح از موردنه ه تجه زات ایجاد محدودیت در ت .تأث رگذار باشد پذیرسرمایه هایشرکت بر عملکرد مستق مطور به

وری های هستند که تول د و بهرهگذاری خارجی از ریسکبانکی و موانع جذ  سرمایه وانتقالنقلهای توسعه، محدودیت

کند. هرچند که سهم بزرگی از و فروش صادراتی و هضور در بازارهای جهانی را در سوی دیگر تهدید می سوکها از یشرکت

 جه نت درداخلی بوده و  صورتبه ها نمحصوالت  فروشعمدهگذاری ام د به صنایعی اختصاص دارد که بخش رمایهپرتفوی س

 پذیری شرکت از محل خروج برجام، کمتر خواهد بود.م زان  س ب

 مولد   هانامهن ی  و مقررات تغییر به مربوط ر سک    

ی در نر  مواد اول ه مصرفی برخی نان اطم ناوسط دولت منجر به افزایش گذاری منابع طب عی تتغ  ر قوان ن مربوط به ق مت

مستق م و سایر صنایع  طوربه هنی و فوالدی های پتروش می، سنگتواند تأث ر بسزایی در ارزش شرکتصنایع شده است که می

 .داشته باشد م رمستق غ طوربه

  شوندگ  نقد ر سک     

تأم ن منابع مالی الزم به دل ل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام برخی از ی محادودیت در شوندگ دانقریسک 

گذاری که هجم های همانند گروه مدیریت سرمایهشرکت .هایی که درصد شناوری و هجم معامالت روزانه اندکی دارندشرکت

گ رد. به هم ن دل ل ممکن است زمان بزرگ انجام می معامالتشان در اندازه معموال باشند، ها را دارا میپرتفوی بزرگی از دارایی

 باشند.فروش به ق مت منصفانه انجام نشود که همگی مصداقی از ریسک نقدینگی می بعضا و هزینه این معامالت زیاد باشد و 

     

 ر سک تور:      

ام دارد. نوسانات و تغ  رات ق متی در ای تأث رات مستق م و غ رمستق م بر بازار سهافزایش ق مت کاالهای مصرفی و سرمایه

توان مطرح نمود. همچن ن تغ  رات نر  سود که در نر  بازارهای موازی بازار سهام یکی از تأث راتی است که در این قالب می

 باشد.یابد، متأثر از تغ  رات نر  تورم میی سهام تبلور میگذارارزشها و تنزیل برای بررسی طرح
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 ازارر سک ب         

های مورد استفاده برای شود. یکی از شاخصهای موجود در بازار سرمایه ایجاد میریسک بازار از نوسانات ق مت دارایی

کند. اگر بتای سهم یا پرتفوی گ ری میبازار را اندازه کلبهباشد که هساس ت نوسانات بازده بازار، بتا می سکیرگ ری اندازه

باشد. در طرف مقابل نی است که هساس ت نوسانات بازده  ن سهم یا پرتفوی نسبت به بازار کم میکمتر از یک باشد به این مع

 بازار به نسبت یپرتفو ای سهم  ن بازده نوسانات ت هساس که است یمعن نیا به باشد کی ازب شتر  یپرتفو ای سهم یبتا اگر

ارزیابی عملکرد  که چرابرای ارزیابی عملکرد یک پرتفوی باشد تواند مع ار مناسبی اتکای صرف به عدد بتا نمی .باشدیم زیاد

 شود. انجامیک پرتفوی باید با در نظر گرفتن ریسک و بازده  ن 

 نگ  نقد سک ر        

جریانات نقدی مرتبط با . سازدمی مواجه نقدینگی ریسک با را هاسازمان تعهدات، ایفای و فعال ت تداوم برای وجوه تیکفاعدم

 ها، مشارکت در افزایش سرمایهگذاریگذاری، فروش سرمایهدر محل سود هاصل از سرمایه عمدتا  گذاری کت سرمایهیک شر

ترین عاملی گذاری جدید جریان دارد. عمدههای سرمایههای توسعه و ورود به فرصتپذیر، مشارکت در طرحهای سرمایهشرکت

های بزرگ و ملی گذاری ام د شده است، مشارکت مداوم در طرحسرمایه که باعث افزایش ریسک نقدینگی در گروه مدیریت

ها، مبلغ مذکور به افزایش ی دریافت سود نقدی از این شرکتجابه سالههمه کهیطوربه. است بوده رمجموعهیزهای شرکت

گذاری ام د در مقابل یهو در هال هاضر ایفای تعهدات گروه مدیریت سرما است شدهمنظور  رمجموعهیزهای سرمایه شرکت

  ید.می هسا بهریسک نقدینگی این شرکت  نیتربزرگسهامدار عمده، 

    با بدا  بازار سه مقابدا  هر  هم پرتفو  و بدا  کل   د و  محا  ه 

 یهاییدارا سکیر یبندرتبه یبرا یشاخص عنوانبه تواندیم و است ک ستمات س سکیر محاسبه یبرا یار مع بتا بیضر

 بازار نوسانات از شتر ب سهم  ن یبازده نوسانات باشد، کی از شتر ب ییدارا کی یبرا بتا بیضر کهیدرصورت. رد گ قرار ختلفم

 از کمتر نوسانات مفهوم به ک،ی از کمتر یبتا بیضر با یهاییدارا عکسبه. شودیم گفته سکیر پر ییدارا  ن به و بود خواهد

 ها در محاسبات منظور شده است(. )بتای سه سال گذشته شرکت  .شودیم گفته سکیر کم ییرادا  ن به و است بازار نوسانات

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گذاری ام د در سال بتای پرتفوی گروه مدیریت سرمایه

 ماالی نسبت باه ساال 13 ماهام دی03منتهی به  مالی

 ااداکرده پواهااد کاااهش  11/3واهااد بااه  77/1از   17

ن کاهش در مقدار بتاا ب اانگر کااهش ریساک است. ای

 باشد.س ستمات ک سهام موجود پرتفوی شرکت می
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  ی سهام شرکتشوندگ نقدوضعیت 

براساس اطالعات مندرج در سایت شرکت بورس و  03/03/0031طی سال مالی منتهی به  وضعیت نقد شوندگی سهام در

 :وده استاوراق بهادار تهران به شرح زیر ب
 

 
 

 

 تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه  :

 میلیون ریال                                                                                                   شزکت اصلی :                     

 03/03/0031 03/03/0031 شرح

 031.013.311 020.031.211 دارایی ها

 90.121.110 11.111.299 حقوق صاحبان سهام

 3.93 3.91 نسبت مالکانه

 

    

 

 

 تلفیقی:                     

 03/03/0031 03/03/0031 شرح

 091.191.333 032.933.912 دارایی ها

 10.331.110 003.312.391 حقوق صاحبان سهام

 3.90 3.12 نسبت مالکانه

 

 

 

 

 

 

1398/10/301397/10/301396/10/30شرح

242243۴۴۴,۶۵۶تعداد روز معامالتی

221227۲۳۶تعداد روزهای گشایش نماد در بورس
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ول باال در تحل ل کفایت ساختار سرمایه شرکت ، نسبت مالکانه و یا به نوعی نسبت هقوق ائه شده درجدبا عنایت به اطالعات ارا

 ساالصاهبان سهام به مجموع دارایی های شرکت مد نظر تحل ل گر می باشد . محاسبات انجام شده هاکی از  ن است که  در 

 00در اخت ار صاهبان سرمایه بوده و م ازان اصلی شرکت  درصد از مجموع دارایی های 00م زان  03/13/1013مالی منتهی به

سهامدار عمده ) باناک درصد از دارایی های شرکت بدهی می باشد که عمده این بدهی مربوط به مانده سود سهام پرداختنی به 

 می باشد .  سپه ( به همراه خسارت تاخ ر تادیه مربوطه
 

این سهامدار عمده تسویه گردیاده اسات.سود سهام م ل ارد ریال از بدهی  130303در سال مالی مربوطه مبلغ شایان ذکر است 

 ادامه دارد. 03/13/1011س است در سال مالی منتهی به 

 

 

 : ) شرکت اصلی ( نقدینگی و جریان های نقدی

 م ل ون ریال                                                       

 شرح

 شرکت اصلی

 درصد

نسبت  رشد

 به سال قبل

03/03/0031 03/03/0031 

 003700101 1101710711 101 جریان خالص ورود ) خروج( وجه نقد ناشی ازفعال ت های عمل اتی

جریان خالص ورود ) خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود 

 پرداختی بابت تام ن مالی
037 (1700110100) (700770111) 

 (10770) (170101) 130 پرداختیمال ات بر در مد 

 (101710010) 10171 133 جریان خالص ورود ) خروج( وجه نقد ناشی از فعال ت های سرمایه گذاری

 - - - جریان خالص ورود ) خروج ( وجه نقد ناشی از فعال ت های تام ن مالی
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 تحلیل وضعیت جریان نقدی  : 

 

 110171باه مبلاغ فعال ت هاای عمل ااتی   از محل  عمدتا ، نقدیهای جریانم منابع ورود اه 03/13/1013مالی منتهی به سالدر 

. سرفصل بازده سرمایه گذاری ها و سود داشته است افزایشدرصد  101سال قبل دوره مشابه که نسبت به  می باشد ریال م ل ارد

شارکت فاقاد ی بوده است. الزم به ذکر اسات م پرداختم ل ارد ریال سود سها 170011پرداختی بابت تام ن مالی تنها شامل مبلغ 

م ل ارد  1/1مبلغ  مذکور ،مالی  سالدر سرفصل فعال ت های سرمایه گذاری شرکت طی  همچن ناست. فعال ت های تام ن مالی 

 .می باشد دارایی ها  فروشتحص ل و  ناشی از مابه التفاوتکه  استنموده  دریافت ریال

 : ) تلفیقی ( دینقدینگی و جریان های نق

 

 شرح

 تلفیقی

 درصد

نسبت  رشد

 به سال قبل

03/03/0031 03/03/0031 

 1007100017 1303770110 01 جریان خالص ورود ) خروج( وجه نقد ناشی ازفعال ت های عمل اتی

جریان خالص ورود ) خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود 

 پرداختی بابت تام ن مالی
137 (1007300330) (007710101) 

 (1000333) (0300071) 110 مال ات بر در مد پرداختی

 (100070010) (107010107) 31 جریان خالص ورود ) خروج( وجه نقد ناشی از فعال ت های سرمایه گذاری

 1700177 (1170730) 771 جریان خالص ورود ) خروج ( وجه نقد ناشی از فعال ت های تام ن مالی

 

 ها  تو عه منابع انسان فعالیت
های صورت گرفته شرکت با مشکالت خاصی در ارتباط با توسعه منابع ریزیبا توجه به تعداد محدود ن روی انسانی و برنامه

 .است کردهو در موارد مقتضی از خدمات کارشناسان خارج از شرکت استفاده  است نبودهانسانی مواجه 

 یت تو عه منابع انسان اطالعات مربوط به به وم کیف 

 های تابعه گروه مدیریت نظارت بر اجرا و توسعه اتوماسیون اداری, گردش مکاتبات از طریق آن و ارتباط با شرکت

 گذاری امید سرمایه
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 ای کارکنان ارزیابی عملکرد دوره 

 های نخبه و باتجربه در خدمات کارشناسینیرو جذب 

 های موردی انجام خدمتیای تولد و پاداشهای انگیزشی نظیر هداایجاد برنامه 

 

 نیرو  انسان    ترکیباطالعات مربوط به 

 

 03/03/0031 مـدرک تحصیلـی

 1 دکتـرا

 10 کارشناسی ارشـد

 10 کارشناسـی

 11 سایر سطوح تحصیلی

 90 جــمــع
 

خدماتی می باشد که دارای قرارداد با کارمند  10شرکت دارای جدول فوق ، جمع کارکنان به شرحعالوه بر الزم به ذکر است 

 .می باشندشرکت  ینده اندیش نگر 

 

 :  بدهی هابدهی های شرکت و امکان بازپرداخت 

  جدول بدهی ها )تلف قی(:

 

                                                        

 03/13/1017 درصد به کل 03/03/0031 درصد به کل شرح

 1103100710 20 7101700100 01 پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

 0070173 0 0330003 3 نیمالیات پرداخت

 0107300310 91 0100100000 10 سود سهام پرداختنی

 700070707 03 101330117 3 تسهیالت مالی دریافتی

 101370317 0 103130710 9/0 ذخایر

 7770317 3 1030131 0 پیش دریافت ها

 003300101 1 700100703 9/0 پرداختنی های بلند مدت

 101170103 1 001130003 1 تسهیالت مالی بلند مدت

 1010303 0 7000303 0 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 11.190.203 033 10.931.109 033 جمع
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    م ل ون ریال                                                                                                                                                                شرکت اصلی :
 

 

 

 :(  NAVهای شرکت )داراییخالص ارزش 

باوده  ریال70770، معادل تشرک( NAV)ها به ازای هر سهم ، خالص ارزش دارایی03/13/1017در پایان سال مالی منتهی به 

شرکت در  NAVریال افزایش یافته است. به عبارتی،  100011شرکت به  NAV، 03/13/1013در انتهای سال مالی منتهی به 

 درصد رشد داشته است. 131به م زان   1017نسبت به سال مالی   1013سال مالی 

 های شرکت بدون لحاظ نمودن ارزش افزوده پرتفوی غ ر بورسی محاسبه شده است.الزم به ذکر است، خالص ارزش دارایی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(مبالغ به م ل ون ریال)

1398/10/301397/10/301396/10/30شرح

427,340,186215,787,50711،770،071ارزش روز پرتفوی بورسی

58,091,72051,083,39201،030،710کسر می شود: بهای تمام شده پرتفوی بورسی

369,248,466164,704,11503،711،317ارزش افزوده پرتفوی بورسی

68,486,25553,476,08347,169,275جمع هقوق صاهبان سهام

437,734,721218,180,19897,389,137خالص ارزش دارایی های شرکت

30,000,00030,000,00030,000,000سرمایه

14,5917,2733,246خالص ارزش دارایی های بورسی هر سهم )ریال(

8,4354,4252,197ق مت

نسبت ق مت به خالص ارزش دارایی های بورسی 

)NAV(
58%61%68%

 03/13/1017 درصد به کل 03/03/0031 درصد به کل شرح

 1103070101 22 7000100077 10 پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

 3  3  مالیات پرداختنی

 0107110330 11 0107070377 91 سود سهام پرداختنی

 0100071 0 110000 3 ذخایر

 10037 3 100717 3 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 90.901.311 033 91.123.330 033 جمع
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 ندا ج عملیات و چشم اندازها  بخش چهار: :    

   :طی دوره مورد گزارشاصلی توضیحات در مورد عملکرد شرکت 
 

مای باشاد، وضاع ت  سرمایه پاذیرود تقس می مصو  در مجامع شرکت های با عنایت به اینکه اهم سود شرکت از محل س

ماهاه منتهای باه  1 ، 01/30/1013 باهمنتهای ماهاه 1 ، 01/31/1013ماهه منتهی باه  0طی دوره سود  وری شرکت در

 بوده است.شرح زیر  به 03/13/1013و ساالنه منتهی به 03/37/1013

                            میلیون ریال                                                                                                                 

 شرح
ساالنه منتهی به 

03/13/1013 

ماهه منتهی 1

به 

03/37/1013 

به  یماهه منته1

01/30/1013 

ماهه منتهی به 0

01/31/1013 

 3 7003710037 7003010100 7101330300 هاصل از  سرمایه گذاری ها در مد

 0110070 1000300 100730003 001170703 هاصل از فروش سرمایه گذاری ها در مد

 3 3 3 070310 سایر در مدهای هاصل از سرمایه گذاری

 (010171) (130107) (1000713) (7370100) هزینه های عمومی و اداری

 010700 170030 1330071 1000100 سایر اقالم عمل اتی

 0100337 7007010731 7107330771 0001300110 سود ) زیان ( عملیاتی

 (1310733) (103130701) (701110010) (1100000001) هزینه های مالی

 1.103 0300110 931.110 903.300 سایر در مدها و هزینه های غ ر عمل اتی

 (0370300) 70.0000111 7001710111 7003710070  عملیات قبل از مالیاتسود 

 3 (710) (170101) (170101) مال ات

 (0370300) 7000000000 7001170013 7003010070 سود ) زیان ( خالص پس از کسر مالیات

 (11) 310 331 710 ریال -سود خالص هر سهم 

 0303330333 0303330333 0303330333 0303330333 م ل ون ریال –سرمایه 
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، بر اساس پرتفوی             03/13/1013ر مد هاصل از سرمایه گذاری در شرکت ها ، در سال مالی منتهی به ترک ب وضع ت د

 سرمایه گذاری های شرکت به شرح زیر می باشد:

 م ل ون ریال                                                                                                     

 مبلغ  درصد حشر

 7101300000 17 پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت های بورسی

 7700733 0 پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها ی غ ر بورسی

 7101330300 133 جمع

 

 

 رتفااوی ساارمایه گااذاری در شاارکت هااای فرعاای  ب شااترین سااهم از مجمااوع در مااد      ودر تحل اال وضااع ت سااود پ

رصاد از د 7ریاال معاادل  م ل اون707700333شارکت سارمایه گاذاری ساپه باه مبلاغ سرمایه گذاری  مرباوط باه 

 مجموع در مد هاصل از سرمایه گذاری در شرکت ها را شامل می شود. 

     در تحل اال وضااع ت سااود پرتفااوی ساارمایه گااذاری در شاارکت هااای وابسااته ، ب شااترین سااهم از مجمااوع در مااد

درصاد 01ریاال معاادل  م ل اون 1007700071گهار باه مبلاغ سرمایه گذاری مربوط باه شارکت سانگ  هان گال 

 از مجموع در مد هاصل از سرمایه گذاری در شرکت ها را شامل می شود. 

 
 

 تغییرات در وضعیت مالی ، نقدینگی و عملکرد :تحلیل 

یاان پادر مقایساه باا  03/13/1013منتهای باه  ساال ماالی طایاصالی شارکت  در اقاالم ترازناماه عمده اهم تغ  رات 

 :ارائه می گردد به شرح زیر 03/13/1017سال مالی منتهی به 

 

  بلند مدتکوتاه مدت و  هایسرمایه گذاری : 

سااال مااالی قباال مبلااغ پایااان نساابت بااه   03/13/1013مااالی منتهاای بااه  سااالمانااده ساارمایه گااذاری هااا درپایااان 

افازایش سارمایه شارکت هاای سارمایه ناشای از اعماال ایان افازایش  داشاته اسات کاه افازایشم ل ارد ریاال  30301

و  خریاادمابااه التفاااوت و  (  73) بااه شاارح جاادول افاازایش ساارمایه صاافحه  م ل ااارد ریااال 130337بااه مبلااغ  پااذیر

 می باشد.  مالی مربوطه سالم ل ارد ریال در طی  (70701)سرمایه گذاری ها به مبلغ فروش 
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  های تجاری و غیر تجاری دریافتنی: 

نساابت بااه پایااان سااال   03/13/1013مااالی منتهاای بااه  سااالدرپایااان هااای تجاااری و غ اار تجاااری  تنیدریااافمانااده 

 داشته است . افزایش درصد 77م ل ارد ریال به م زان 70030مبلغ مالی قبل 

 

 

  بلند مدتدریافتنی های : 

ال مااالی قباال نساابت بااه پایااان ساا  03/13/1013مااالی منتهاای بااه  سااالدرپایااان  بلندماادتمانااده دریااافتنی هااای 

  داشته است . کاهشدرصد  31ریال به م زان  م ل ارد 170مبلغ 

 

 : پرداختنی های تجاری و غیر تجاری 

نسابت باه پایاان ساال   03/13/1013ماالی منتهای باه  ساالدرپایاان مانده پرداختنای هاای تجااری و غ ار تجااری 

الزم باه ذکار اسات ایان افازایش  .شاته اسات دا افازایش درصاد 17م ل ارد ریاال باه م ازان  110071مبلغ مالی قبل 

و صاندوق بازنشساتگی کارکناان بانکهاا باا نار   باناک ساپهساود ساهام  یباده هیاتأد ر تأخ مهیجرشناسایی  ناشی از

 ( 00توض حات تکم لی در صفحه ) می باشد. درصد 13

 

 سود سهام پرداختنی : 

نساابت بااه پایااان سااال مااالی   03/13/1013مااالی منتهاای بااه  سااالدرپایااان مانااده سااود سااهام پرداختناای 

 130303دل ال اصالی کااهش پرداخات مبلاغ  داشاته اسات. کااهشدرصاد  70باه م ازان  م ل ارد ریاال 130311مبلغ

 م ل ارد ریال سود سهام سهامدار عمده) بانک سپه ( طی سال مالی مورد نظر می باشد.

 

 دارایی های نگهداری شده برای فروش و سایر دارایی ها : 

نسابت باه پایاان ساال ماالی  03/13/1013ماالی منتهای باه  ساالدرپایاان  این دو سرفصال از هساابهامانده  مجموع

 داشته است.  درصد افزیش 10 به م زان م ل ارد ریال 10310مبلغ قبل 

 

 : مقایسه  جریانات نقدی شرکت 

ریااال ماای باشااد کااه م ل ااارد  10017مبلااغ   03/13/1013مااالی منتهاای بااه  سااالدرپایااان مانااده موجااودی نقااد 

  .داشته است کاهشدرصد  73سبت به سال مالی قبل ن
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 گزارش گری بر حسب قسمتهای مختلف :

 

 

 :بررسی روند سودآوری شرکت

، هماواره بااور مادیریت بار افازایش تغ  ارات ساود خاالص طای سانوات گذشاته باه شارح جادول ذیال بر اساس روناد

اسات یه گاذاری هاای مربوطاه باوده ع  ن دریافات باازده مناساب از سارماسود وری شرکت های زیر مجموعاه و باه تبا

 درصاد از33ذکار ایان نکتاه ضاروری اسات کاه   17نسابت باه عملکارد ساال  13در تحل ل افزایش سود خاالص ساال 

ماای  مرباوط بااه شارکت گال گهار و چاادرملو  13سااود خاالص ساال ماالی درصاد از  70و در ماد سارمایه گاذاری هاا 

درصااد افاازایش  117چااادرملو درصااد و در شاارکت  131در شاارکت گاال گهاار نساابت بااه سااال قباال   باشاد و مبلااغ  ن

  است. یافته

 

 

13981397139813971398139713981397139813971398139713981397

34,958,15525,489,2836,632,0083,393,750394,94854,767286,86895,60910,55319,525(31,267,414)(20,881,026)11,015,1188,171,908

1,920,00002,144,894610,8674,137,8593,278,4198,970,9386,304,6374,694,0524,128,246(2,814,546)(1,275,700)19,053,19713,046,469

000000001,787247(1,787)(247)00

36,878,15525,489,2838,776,9024,004,6174,532,8073,333,1869,257,8066,400,2464,706,3924,148,018(34,083,747)(22,156,973)30,068,31521,218,377

35,376,47225,532,6188,302,0253,692,899370,149395,1311,424,970905,7314,100,3383,847,16311,292,4576,058,58660,866,41140,432,128

123,107,246107,140,96730,869,83928,146,8739,635,17710,393,04811,968,38810,599,65518,382,53317,678,221(1,372,611)(16,102,764)192,590,572157,856,000

54,620,99153,514,0867,449,2469,644,0604,760,7795,878,5117,408,7967,239,66812,329,98312,995,698(13,062,180)(12,420,804)73,507,61576,851,219

20201,246,50000039,09988,1016,5006,500001,292,11994,621

17,76015,447119,8565,186(1,773)8,641216,808850,064717,74315,762(134,067)161,141936,3271,056,241

فروش و ارایه خدمات به گروه

تلفیقیتعدیالت درون گروهی)حذفیات(شرکت های بازرگانی و ساختمانیشرکت های سرمایه گذاریشرکت اصلی

درآمدهای عملیاتی :

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

فروش و ارایه خدمات به مشتریان برون سازمانی

شرکت های تولیدی
شرکت های خدماتی و سایر شرکت 

ها

استهالک

جمع درآمد عملیاتی

نتیجه عملیات قسمت )سود عملیاتی(

سایر اطالعات :

جمع دارایی ها

جمع بدهی ها

مخارج سرمایه ای
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 میلیون ریال                                                                                                                                     

 شرح

پیش بینی سال 

منتهی به  مالی

 0033دی ماه 
0031 0031 0031 0039 0031 

 1707100730 107000117 1300310770 1003070131 7003010070 1007100313 سود خالص

 (71) (70) 1 00 11 171 درصد رشد

 

 قبل : مشابه بررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با بودجه ، انتظارات و عملکرد دوره

 میلیون ریال  

 شرح

 03/03/0031سال مالی منتهی به  03/03/0031سال مالی منتهی به 

درصد 

 تحقق
 اولین پیش بینی عملکرد ساالنه

درصد 

 تحقق
 ین ب ش پ ن اول عملکرد ساالنه

 1103070771 7101170137 111 7107370037 7101330300 131 سودهاصل ازسرمایه گذاری ها

 101110011 000770311 710 000030700 001170703 101 سود هاصل از فروش سهام

سایر در مدهای هاصل از سرمایه 

 گذاری
- 070310 3 - 3 3 

هزینه های فروش ، اداری و 

 عمومی
133 (7370100) (1130071) 170 (1170310) (1010101) 

 1170033 7110773 133 1170013 1000100 17 سایر اقالم عمل اتی

 1701110073 29.902.101 731 00.233.901 01.331.310 039 سود عملیاتی

 3 (1307110100) - (001330333) (1100000001) 071 هزینه های مالی

سایر در مدهاو هزینه های غ ر 

 عمل اتی
1101 0110111 010113 10 070710 010071 

 1707030701 1003030171 117 23.110.221 20.110.929 13 عملیات قبل از مالیاتسود 

 (00711) (070) 17 (70301) (170101) 073 مال ات

سود خالص پس از کسر 

 مالیات
33 20.193.011 7101030013 117 1003070131 1707000077 

 070 010 117 133 710 33 ریال –سود خالص هر سهم 

 03033303330333 03033303330333  03033303330333 03033303330333  م ل ون ریال –سرمایه 
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 ت مرتبط با سهام شرکت  :اطالعا

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

اوراق بهادار تهران و  بورس در شده رفتهیپذ شرکت ن هشتم و یس و چهارصد عنوان به 11/13/1031 خیتار در شرکت

و سهام  ن برای اول ن بار در تاریخ مذکور به  شد  درج« د وام » نماد با یصنعت یا رشته چند یهاشرکت گروه در

 ریال مورد معامله قرار گرفته است.  0،733مت هر سهم ق 

 : است بوده زیر شرح به اخ ر سال پنج طی شرکت، سهام معامالت وضع ت

 

 

را  ارائه  03/13/1013تا  31/11/1017نمایه ذیل، روند روزانه ق مت پایانی سهم به همراه هجم معامالت صورت گرفته را از 

 دهد؛ می
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حجم قیمت

مالی  سال / دوره

 منتهی به

تعداد سهام 

 شدهمعامله

ارزش سهام 

)میلیون  شدهمعامله

 ريال(

تعداد روزهايی که 

 شدهمعاملهنماد 

 است

 مـايـهسـر قیمت سهم ارزش بـازار

 (میلیون ريال) (ريال) (میلیون ريال)

03/09/89 0910,9,,19591 01,00103, 220 21819191999 31481 8999999999 

05/09/89 2909,95239243 312091900 225 08295199999 49421 8999999999 

89/09/0, 45210991,93 0011203 28, ,110091999 29005 8919991999 

89/09/01 0983999219,29 294529000 281 1811291999 09534 8919991999 

89/09/04 04811391025 8911513 289 181,591999 01530 8919991999 
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 : در پرتفوی سرمایه گذاری هامیت با اهتغییرات 

 :جدول افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر 

 م ل ون ریال                                                                                                                                

 نام شرکت

 
 

تاریخ افزایش 
 سرمایه

 فعلیمبلغ سرمایه 
مبلغ افزایش 

 سرمایه
مبلغ سرمایه پس 
 از افزایش سرمایه

درصد 
 افزایش

 های سرمايه پذيرسهم امید در افزايش سرمايه شرکت

 مطالبات حال شده

پرداخت 
بابت 

افزایش 
 سرمایه

جمع مبلغ 
مشارکت در 

افزایش 
 سرمایه

 توسعه آهن و فوالد گل گهر

 
2۲/80/2۳30 

 
2۲08880888 2۳08880888 ۲۵08880888 280 ۲9۵083۶ 9۲۴038۴ 208880888 

 ۴0۵۴۴0۵99 8 ۴0۵۴۴0۵99 ۳۳ ۴008880888 2۲08880888 ۳۶08880888 ۲2/82/2۳30 گل گهر

 ۴02230۶99 8 ۴02230۶99 ۳2 ۴۴08880888 280۵880888 ۳۳0۵880888 ۲3/22/2۳39 چادرملو

 200۴۴2 8 200۴۴2 9۵ 980888 ۳80888 ۴80888 ۲0/8۲/2۳30 مرجان کار

 ۴98022۵ 8 ۴98022۵ 288 2080۴0888 ۵۴۲0888 ۵۴۲0888 89/8۵/2۳30 سیمان هرمزگان

 23۴0208 8 23۴0208 2۶ 908880888 208880888 ۶08880888 2۶/89/2۳39 تامین سرمايه امید

 ۳۶۵0282 8 ۳۶۵0282 ۲8 ۲0۴880888 ۴880888 ۲08880888 83/83/2۳30 سرمايه گذاری گوهران امید

 030۴۲۴ 8 030۴۲۴ ۵8 308880888 ۳08880888 ۶08880888 80/89/2۳30 د ارفعآهن و فوال

 ۵8 ۴۶ ۴ 222 30۵880888 ۵08880888 ۴0۵880888 82/80/2۳30 گهرانژی سیرجان
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  جدول فروش و انتقال شرکت های سرمایه پذیر:

 میلیون ریال                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

سود )زیان(بهای فروشبهای تمام شده تعداد سهامنام شرکت سرمایه پذیر

646,333,332590,7662,735,6712,144,905فوالد مبارکه اصفهان

53,800,59984,931514,676429,745س مان ایالم

221,426,580718,4331,129,126410,693گسترش نفت وگاز پارس ان

125,690,711303,917634,091330,174هلدینگ پتروش می خل ج فارس

26,448,62330,998310,175279,177س مان بجنورد

139,276,798141,908419,470277,562مدیریت انرژی ام د تابان هور

34,884,688332,065591,914259,849پتروش می پردیس

27,895,19327,895223,928196,033سرمایه گذاری ن روگاهی)سنا(

84,768,5971,286,7321,476,267189,535پاالیش نفت بندر عباس

19,350,00022,896163,191140,295کویر تایر

61,317,92061,332191,694130,362سرمایه گذاری توسعه گوهران ام د

7,354,7638,149134,025125,876بازرگانی و تول دی مرجانکار

3,159,3546,22464,72458,501س مان خاش

118,193,603216,942239,39722,455پتروش می تأم ن

350,396307,378310,4223,044اوراق مشارکت

50,000170516346س مان هرمزگان

4,89511154شرکت سرمایه گذاری صدرتام ن

1,308-1,074,9994,1002,792س مان خزر

4,144,8469,142,0964,997,248جمع
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 : )شرکت اصلی ( تحلیل و بررسی روند نسبت های مالی 

اطالعات نسبت های مالی و بررسی روند های  بر اسااس صاورت هاای ماالی سااالنه هسابرسای شاده  محاسابه  و ماورد تحل ال 

 قرارگرفته است :

 

 

 اطالعات در خصوص سود های تقسیمی :

 

 شرح

 سود تقسیم شده در سال مالی

0031 0031 0039 0031 0030 

 03،333 03،333 03،333 03،333 03،333 سرمایه) میلیارد ریال(

 901 910 211 213 033 ریال( سود نقدی هر سهم )

 131 121 029 011 139 سود هر سهم  )ریال(

 

 

 

 شرح نسبت ها
واحد 

 سنجش
 0032 0030 0031 0039 0031 0031 0031 رابطه محاسباتی

 اهم نسبت های نقدینگی :

 7070 7000 1030 3000 3001 3073 1030 دارایی جاری/ بدهی جاری  مرتبه نسبت جاری

 7070 7000 1030 3000 3001 3013 3010 داریی  نی/ بدهی جاری مرتبه نسبت  نی

 3071 3033 3017 3010 3030 3031 3071 نقد هاصل از فعال ت های عمل اتی/ بدهی جاری  مرتبه نسبت گردش نقدی

 اهم نسبت های اهرمی :

 3073 3017 3007 3000 3007 300 3003 بدهی ها / دارایی ها   مرتبه نسبت کل بدهی 

 3033 3030 3013 3001 3000 300 3.17 هقوق صاهبان سهام / دارایی ها  مرتبه نسبت مالکانه 

 اهم نسبت های سودآوری :

 0103 7707 1101 1701 1100 3010 3071 سود خالص / کل دارای ها درصد بازده دارایی 

بازده هقوق صاهبان 

 سهام 
 سود خالص / هقوق صاهبان سهام درصد

3007 
3073 7101 7107 7001 0007 0303 

 3000 77001 0001 1011 0010 7010 7011 د خالص/ نقد هاصل از فعال ت های عمل اتیسو درصد  نسبت نقد شوندگی سود
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   01 

 

 

 اطالعات آیندنگر : 

  اقادام  73/30/1013مور   010101طی اطالع ه شماره   عام(  ی)سهام  د ام یگذار هیسرما تیریگروه مد شرکت

مزایده ماذکور باه  هسهام سرمایه گذاری سپه نمود ک درصد 1100به برگزاری مزایده عمومی در بورس جهت فروش 

ناماه شاماره  0باه بناد  تیاباا عنا .( باه انجاام نرسا د  13/31/1013دل ل عدم هضور خریدار در تاریخ مربوطاه )

 یدر صورت نداشاتن مشاتر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، ات عمل ریمد 01/30/1013مور   131/10301

 .شودسپه مطرح  یگذار هیسرما رکتش سهام دیخر یبه عنوان متقاض ستتوان یبانک سپه نم

اقدام به برگازاری  11/17/1013مور   110713با توجه به عدم انجام معامله فوق شرکت ام د طی اطالع ه شماره 

به دل ل عدم هضور خریدار به انجام نرس د. ) اطالع اه نموده که درصد سهام سرمایه گذاری سپه  10مزایده فروش 

 ( 01/31/1013مور   170011شماره 

های تابعه با هدف پرداخت بدهی سود سهامدار با توجه به اقدامات شرکت برای پ گ ری وصول مطالبات از شرکت

عمده و درخواست شرکت زرین پرش ا مبنی بر معرفی ملک موسوم به گلبرگ برای تهاتر و تسویه بدهی خود به 

قصد مدیره مطرح و با ه ات 73/31/1013  مور 011گذاری ام د، این موضوع در جلسه شماره شرکت سرمایه

منتشره در سامانه کدال اقدام  13/30/1013مور   003317شماره  ه اطالع یط فروش به انجام رس د. لذا شرکت

تقاطع قائم  ی، نبش جنو  غرب یمطهر ابان واقع در خ یادار - یجهت فروش ساختمان تجار دهیمزا یبه برگزار

 یو کرمان به مبلغ کارشناس یگلبرگ غرب یها ابان نبش تقاطع خ رواقع د کپارچهی ن مقطعه ز 11و  یمقام فراهان

 نمود .

در سامانه کدال 30/30/1013مور   001310شماره  ه اطالع ی ن ط جیبود که نتا یفاقد هرگونه متقاض دهیمزا نیا

 .دیافشا گرد

 

  یه گذاری ام د با استنباط بر این موضوع که  ه ات مدیره، شرکت گروه مدیریت سرما 007 شمارهبه استناد مصوبه

خ ابان شه د  -اصلی واقع در تهران  1100فرعی از  31117و  0171و  0171سه قطعه زم ن با پالک های ثبتی 

گذاری با افزایش ارزش را )ملک موسوم به س نما  زادی( قابل ت مشارکت و سرمایه جنب س نما  زادی -بهشتی

 اقدام به خرید این ملک نموده است.گذاری ساختمانی سپه طالبات خود از شرکت سرمایهخواهند داشت در ازای م

ع ملک نشانگر عدم امکان افزایش بارگذاری و اصالح واز شهرداری محل وق های ب شتربررسی پس از خرید ملک

با وضع ت موجود نمود  کپروانه ساختمانی  ن بوده. لذا شرکت در دو نوبت اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش مل

 (73/33/17مور   017370و  30/13/17مور   031310های متقاضی نداشت. )منتشرشده در کدال به شماره که

در ادامه درخواستی از طرف شرکت ساختمانی سپه واصل گردید که تمایل به خرید ملک مذکور را داشتند، ه ات 

امله، با واگذاری ملک مذکور منوط به اینکه به همان م زان از مدیره شرکت ضمن بررسی ابعاد اهتمالی این مع

 امالک شرکت که از ارزش الزم و کافی برخوردار بوده باشد موافقت نمود.
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   07 

 

 

 

فرد در سطح شهر تهران با موقع ت های یون ک و منحصربهتهران از جمله پروژه یپروژه اتومال یا همان بازار خودرو

دهنده جذاب ت باالی شده نشانهای انجامبررسی می باشد.بلوار  فریقا -رک    و  تشمکانی ممتاز در مجاورت پا

درصد از پروژه در ازای واگذاری ملک  زادی به این شرکت  0700. لذا مصو  شد است گذاری این پروژه در سرمایه

ل اطالع رسانی شده در سامانه کدا 70/30/1013مور   001700در اطالع ه شماره مزبور منتقل شود. موضوع 

 است.

 

 ی ام د اقدام به برگزاری مزایده گروه مدیریت سرمایه گذار ه ات مدیره ، شرکت031و  073به استناد مصوبه شماره

ساختمان تجاری اداری موسوم به های متعدد جهت فروش امالک مازاد بر ن از خود نموده است که از این م ان تنها 

دارای متقاضی خرید  یتقاطع قائم مقام فراهان ی، نبش جنو  غرب یمطهر شه د نابا خ –تهران واقع در  7ام د 

اطالع رسانی گردیده  77/17/1013مور   111171و  71/17/1013مور   110703بود که طی اطالع ه شماره 

 شناسایی 03/13/1011م ل ون ریال در مد در سال مالی منتهی به  701310113در صورت تحقق فروش مبلغ است.

 . م گردد

  13/00717درصد سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری ام اد طای اطالع اه  73000بانک سپه به عنوان مالک 

به صورت عمده ) کنترلای ( نماوده اسات ، بار این شرکت اقدام به انتشار اطالع ه عرضه سهام  71/11/1017مور  

بانک سپه با صادور  که فاقد هرگونه متقاضی بود. تع  ن شد 73/17/1017اساس اطالع ه مذکور تاریخ عرضه سهام 

ریال در  10073سهم خود به ق مت هر سهم از عرضه پنجاه درصد بعالوه یک  13/37/1013تاریخ اعالم ه جدید در 

انجاام نپاذیرفت . در  37/30/1013خبر داد که این عرضه ن ز با انصراف باناک ساپه در تااریخ  17/30/1013تاریخ 

عرضه ساهام خاود باه  مبنی بر 10001/131شماره  اقدام به انتشار اطالع ه "مجددابانک سپه  03/31/1013تاریخ 

تع ا ن  71/37/1013تااریخ عرضاه ماذکور یا نقد و اقسااط خبار داد . ریال به صورت یکجا، نقد و  100737ق مت 

   انجام نپذیرفت.  10/37/1013گردیده بودکه در پی اطالع ه لغو عرضه به تاریخ 

 

 ها و امور سهام بانک  یگذار هیسرما تیریاداره کل مد 10/33/1013مور   1313330/13/1به نامه شماره  تیا عناب

در تااریخ  د اام یگاذار هیسارما تیریاز ساود ساهام باناک ساپه ، شارکت گاروه ماد یبخش هیسپه به منظور تسو

 00013هر ساهم  مت به ق % 300 زان مسهم شرکت فوالد مبارکه به  07703770137اقدام به انتقال   73/33/1013

باه  % 3011 زان اباه م سیپارد یم سهم پتروشا 1107070373 و الیر ون ل م 0330017تمام شده  یو به بها الیر

سهم گساترش نفات و  11701300001 و الیر ون ل م 131170تمام شده  یو به بها الیر 700370هر سهم  مت ق

 الیار ون ال م 010110تماام شاده  یباه بهاا و الیار 10730هار ساهم  مات باه ق % 3073 زان به م ان گاز پارس

تمام  یو به بها الیر 170003هر سهم  مت درصد به ق 3000 زان نفت بندر عباس به م شیسهم پاال 7007130017و

هار ساهم  مات باه ق %3030 زان افارس به م ج خل یم سهم پتروش 7100010371 و الیر ون ل م 1100103شده 

 و یاز کارافتادگ فه وظ یصندوق بازنشستگ ی( به شرکتها الیر ون ل م 10111تمام شده  یبه بها و الیر 10711
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  پس از کسر مخاارج  یصبا نموده است .کل سود هاصل از واگذار تیریپس انداز کارکنان بانکها و شرکت توسعه مد

 م ل ون  003370037انجام این معامله مبلغ الزم به ذکر است با .  گردیده است الیر ون ل م 701700717انتقال مبلغ 

 .ماور   030303 شاماره عمل اات فاوق الاذکر طباق اطالع اه ریال از سود سهام بانک سپه تساویه گردیاده اسات

 در سامانه کدال افشا گردیده است. 73/33/1013

 

  01/31/1011تشریح پ ش ب نی عملکرد سه ماهه منتهی به: 

مرباوط باه اطالعاات  تای ساال ماالی  01/31/1011دوره سه ماهه منتهی به کرد عملبا عنایت به اینکه پ ش ب نی 

سود خالص شرکت ناشی از شناسایی سود مجامع شرکتهای سارمایه پاذیر خواهاد باود و  "می باشد و عموما 1011

ته در طبق روال سنوات گذشابرگزار می گردد،  1011ماه  اسفنددر ت ر ماه و  "مجامع شرکتهای سرمایه پذیر عمدتا

 سه ماهه اول سال مالی رویداد قابل توجهی که منجر به اثرگذاری در سود شرکت داشته باشد وجود نخواهد داشت.
 

 

 : بانک سپهگزارش پرونده درخواست مطالبات و وجه التزام  هخالص

 یتازام بادهبابت وجاه ال الیر ارد ل م 10013شرکت مبلغ  نیا ازبانک سپه  30/30/11به موجب صورتجلسه مور  

ماور   1317/11و شاماره  31/17/11ماور   1031/11شاماره  ینامه هاا یکه ط نمودمطالبه  یسود سهام سنوات

قرار نگرفات از  د ام یگذر هیسرما تیریشرکت گروه مد رشیپذرقم مذکور مورد  ،یمقررات لیو ذکر دال 10/17/11

الاذکر نداشاته، مراتاب در جلساه ماور  مبلاغ فوق به مطالبه یاعتقاد ز شرکت ن نیا محترم رهیمد ات  نجا که ه

نمودن صورتجلسه فوق، مقرر شاد مطالباات باناک از  کنیلمبانک سپه مطرح و ضمن کان رهیمد أت ه 71/31/17

 .رد قرار گ م و اتخاذ تصم یدگ شرکت مجددا  مورد رس نیا

و در مجماع  د اماورد تاک 03/13/11باه  یمنته یمال یتوسط هسابرس مستقل شرکت در صورتها مذکور موضوع

اتخااذ  مقتضی م و تصم یسازمان بورس مجددا  بررس یشد با هماهنگ ف تکل 01/7/17مور   انه سال یعادعمومی 

 گردد .

بار اسااس  71/30/17 خیدر تار د ام یگذار هیسرما تیریبانک سپه و شرکت گروه مد رهیمد ات راستا ه ن هم در

ج.ا.ا مُقاوم باه  یکااال و خادمات باناک مرکاز یبلغ فوق بر اساس شاخص بهاتوافق کردند، م یصورتجلسه مشترک

 وفق مقررات مربوطه محاسبه و پرداخت گردد. الیر ارد ل م 00003

  ناوراق بهادار ثبت که باه اساتناد بورس بازار  یداور ات را در ه 31/30/17ادامه، بانک سپه دادخواست مور   در

ساازش  تاه دخواست فوق، توسط کانون کارگزاران باورس و اوراق بهاادار باه کمدا 30/30/17 خیدادخواست در تار

بار سار  د اام یگذار هیسرما تیریمد وهسازش، بانک سپه و شرکت گر ته کم  10/30/17ارجاع و در جلسه مور  

  10 ( ماده مفاد بند ) یاجرا یتوافق در راستا نیا .توافق کردند الیر ارد ل م 00003پرداخت وجه التزام به مبلغ 
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ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، به همراه مستندات مربوطه  یافشاء اطالعات شرکتها ییدستورالعمل اجرا

 در سامانه کدال افشاء شد. 71/30/17 خیدر تار

 یاه اابالغ(، باا ارساال 71/30/17)  خیدر هماان تاار "سازمان بورس و اوراق بهادار یاداره نظارت بر ناشران بورس"

باه شابه وارده   تیابا عنا د ام یگذارهیسرما تیریاز نحوه سازش شد که شرکت گروه مد یاطالعات افتیخواهان در

سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق  ته کم 10/30/17سازمان بورس اوراق بهادار عدول از مفاد صورتجلسه مور  

 افشاء نمود. ز ن کدالبورس، در سامانه  بهادار را اعالم و ضمن انعکاس موضوع به سازمان

 

، خساارت تااخ ر و  یمانده مطالبات سود سانوات افتیخواستار درسپه  بانکبورس،  یداور ات با ارجاع پرونده به ه

 صاادره یرا گردید.مطرح  یداور ات در ه 17/13/17 خیکه موضوع در تارهزینه های مترتب تا زمان پرداخت  شد 

 شد. یهمان روز در سامانه کدال اطالع رسان یوصول و ط  10/17/17 ر مو 1711333703شماره  به

مبلااغ ،  71/17/10 خیتااا تااار هیااتاد ر مبلااغ خسااارت تاااخ ،بااورسسااازمان  یداور ات ااصااادره ه یاساااس را باار

را از  هیاتاد ر تاخ خسارت د، ام یگذارهیسرما تیریو مقرر شد شرکت گروه مد ن  تع الیر 00071017701130111

 یشااخص بهاا یمبنا برشده پرداخت نشده را  د سررس یهازمان پرداخت اصل سود سهام تیلغا 31/31/11 خیتار

 .دیمحاسبه و به بانک سپه پرداخت نما رانیا یاسالم یجمهور یکاال و خدمات بانک مرکز

م ل ارد  100003 ار 1013را تا پایان سال مالی  خسارت تاخ ر تادیه 1011بر مبنای نر  تورم سال ام د شرکت 

ل کن بر اساس صورتجلسه سه جانبه بانک سپه ، صندوق بازنشستگی ، وظ فه  اسبه و در دفاتر منظور نمود.ریال مح

 70/37/1011، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری ام د که در تاریخ 

با که جرایم تاخ ر تادیه سود سهام امانه کدال افشا گردید ، مقرر شد در س 100111تنظ م و طی اطالع ه شماره 

مبلغ  03/13/1013تا پایان  17ثبت گردد. لذا جمع جرایم تاخ ر از سال در دفاتر درصد محاسبه و  13نر  

 .م ل ون ریال تع  ن گردید 7100110113
 

 م ل ون ریال می باشد. 1107070171مبلغ رش الزم به ذکر است هزینه مالی شناسایی شده در سال مالی مورد گزا

 

و  ،یاز کار افتـادگ فه،یوظ ،یگزارش پرونده درخواست مطالبات و وجه التزام صندوق بازنشستگ هخالص

 و ادغام شده  یمل یپس انداز کارکنان بانکها

 یهاود ساهام ساالنسبت به سا هیتاد ر اصل و خسارت تاخ"بابت در سامانه کدالمتعدد منتشر شده  ه اطالع رو پ

و ادغاام  یملا یو پاس اناداز کارکناان بانکهاا ،یاز کار افتادگ فه، وظ ،یصندوق بازنشستگ"مورد مطالبه  10و  10

اوراق  یداور ات با توجه به  راء ه د، ام یگذارهیسرما تیریاز شرکت گروه مد " "درصد سهم 11011دارنده   -شده

 .گرددیاعالم م لیفوق به شرح ذ یها ه از اطالع یناش یبهادار،  ثار مال

 

کاه شارکت  دیابورس، مقارر گرد یداور ات ه 11/13/17مور   17113-3111شماره  ی: بر اساس رایرا خالصه

تاا زماان  17/37/11 خیاز تار 10 یسود سهام سال مال مانده باق هیتاد ر نسبت به پرداخت سود و خسارت تاخ د ام

تاا زماان پرداخات  11/30/17 خیاز تاار 10 یساود ساهام ساال ماال هیتاد ر تاخ ( و خسارت70/13/17پرداخت )

 .دیاقدام نما ی( با نر  شاخص بانک مرکز70/13/17)
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 :می باشد لیبه شرح ذ د توسط شرکت اممحاسبه شده  هیتاد ر فوق خسارات تاخ 1011نر  تورم سال اساس  بر
 

 / ریالمبغ خسارات نر  /روزمدت تا دوره: از مبلغ اصل سال

 737000000370010 درصد101 011 70/13/17 17/37/11 70001010703010731 10سال 

 17010103300007 درصد101 117 70/13/17 11/30/17 10071037007300717 10سال 

 000071700110307 جمع کل

 

به  یدوره منته یمال نهیبه هسا  هز الیر 000071700110307مبلغ  70/13/17تا  هیتاد ر کل خسارات تاخ جمع

 ه است.دیمنظور گرد 03/13/17

 :1ح توض

از  یبا ترک ی، در قالب تهااتر باا واگاذار1010و  1010 یهااصل مطالبات صندوق شامل مطالبات سود سهام سال 

 ه ار قالاب اطالعکه اطالعات مربوطه د دیگرد هیتسو ان فوالد مبارکه و گسترش نفت و گاز پارس یهاسهام شرکت

 ه است.شد یرساناطالع  71/13/17مور    037137 یر گ کدال به شماره پسامانه منتشر شده در 

 

ریال جمعا  به  0،133هر سهم  مت سهم فوالد مبارکه به ق ون ل م 033تعداد  71/13/1017 خیاساس در تار نیا بر

هار ساهم  مات باه ق ان ترش نفات و گااز پارساسهم گس ون ل م 711ریال و تعداد  7،000،333،333،333مبلغ 

انجاام گرفات و کال  یاپاایاز پا رجمعاامالت خاا قیریال از طر 1،137،303،333،333ریال جمعا به مبلغ  0،703

ها پس و پس انداز کارکنان بانک ،یاز کار افتادگ فه، وظ ،یصندوق بازنشستگ 10و  10 یمطالبات سود سهام سالها

ریاال  0،111،303،333،333رفتاه مبلاغ . جماع ساهام فروشدیدتسویه گر 71/13/17 خیتارمقام ناظر در  دی از تا

 .باشدیم

 : 7ح توض

بورس در خصوص ساود ساهام معاوق و  یداور ات ه 11/13/17مور   17113-3111شماره  یتوجه به ابالغ را با

و پاس اناداز کارکناان(، باه استحضاار  ،یدگاز کار افتا فه، وظ ،یخسارات مربوطه )مورد مطالبه صندوق بازنشستگ

باه منظاور محاسابه  دیمقرر گرد د، شرکت ام رهیمد ات ه  71/13/17مور   017بر اساس مصوبه شماره  رساند م

و  د اشارکت ام ندگانی) شامل نما یمشترک ته صندوق ، کم 10و  10 یمال یهامطالبات سال ر تاخ مهیجر زان م

 گردد. ن  تع مهیجر زان و م ل صندوق(  تشک

روز ساه شانبه  یجلسه، به صندوق ابالغ و برا ل تشک یدرخواست برا 31/11/17مور   1077/17نامه شماره  یط

 دعوت به عمل  مد. 1/11/17
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خسارات، مناوط باه  یدرخواست کرد که مبلغ قطع 33/11/17مور   77131ادامه صندوق با ارسال نامه شماره  در

ناماه شاماره  یبورس در خصوص خواسته باناک ساپه گاردد کاه  مراتاب فاوق طا یداور ات ه  یشدن را یقطع

 شد. یبه بورس ارسال و اطالع رسان 13/11/17مور   1007/17

و پس انداز  ،یاز کار افتادگ فه، وظ ،ی، صندوق بازنشستگدر خصوص بانک سپه یداور ات ه یرا ابالغ از بعد

محاسبات به روش  هیتاد ر خواستار محاسبه خسارات تاخ 73/17/17مور   71000/17/17سال نامه کارکنان(، با ار

مور   710/13نامه شماره  یط د ام یگذار هیسرما تیریکه شرکت گروه مد گردیدانجام شده با بانک سپه 

 ر لبات سود سهام، خسارت تاخموضوع مطا نکهیبه ا تی:  با عنااعالم کرد مزبوردر پاسخ با درخواست  73/31/13

سازمان بورس و اوراق بهادار شماره  یداور ات ه یو... در را هیتاد ر محاسبه پرداخت تاخ یو مبنا ،بانک سپه هیتاد

مازاد بر  نچه که در  یپرداخت شیکه موجب افزا ی مده است، لذا هرگونه توافق 11/13/1017مور  1111711333

 نیامکان انجام خواسته توسط ا نی، بنابرامی باشد قانونی وجاهت فاقد گردد استده صدراالشاره  م یهکم قطع

 مور   1313137307733113ابالغ ه شماره ل کن با توجه به دریافت باشد.  ینم سر م یشرکت به لحاظ قانون

 

 1711333111صادره از شعبه دوم اجرای اهکام مدنی مجتمع قضایی عدالت )موضوع رای شماره  71/11/1013

.م ل ارد ریال تع  ن گردید. 10070 خسارت تاخ ر تادیه( مبلغ ه ات داوری بازار اوراق بهادار 11/13/1017مور  

ناشی از اجرائ ه  ی ثار و تبعات مالپس از دریافت اجرائ ه شرکت ام د طی مکاتبات متعدد با سهامداران عمده 

جرایم تاخ ر تادیه سود سهام  با  نر   طی توافق سه جانبه  70/37/1011و در نهایت در تاریخ  صادره را اعالم نمود

 100110د. ) اطالع ه شماره یاعمال گرداین شرکت دفاتر مورد پذیرش واقع گردید و با نر  مزبور دردرصد  13

 منتشره در سامانه کدال ( 70/37/1011مور  

 

 

 ه شرح جدول ذیل می باشد:درصد ب 13جرایم تاخ ر سود سهام صندوق بازنشستگی با ر  

 
 

 ریال از بدهی سود سهام صندوق پرداخت گردیده است. م ل ارد033الزم به ذکر است تا تاریخ ته ه گزارش مبلغ 
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 :احتمالی  تعهدات و بدهی ها و دارایی های

 

 

شرکت اصلیگروه

میلیون ریالمیلیون ریال

18,362,4350اسناد تضم نی به عهده شرکت-، اشخاص، شرکت ها و بانک ها

8,454,3450تضام ن نزد بانک س نا جهت ضمانت تسه الت دریافتی

5,336,6005,336,600تضم ن وام دریافتی شرکت پترو ام د  س ا از بانک س نا

4,495,8810تضام ن نزد بانک انصار جهت ضمانت تسه الت دریافتی

4,172,5700سهام وث قه نزد بانک ملت

3,691,4593,691,459ضمانت تسه الت پترو ام د اس ا به نفع بانک ملت با توث ق 0،131،171،131 سهم گل گهر

3,591,3403,591,340ضمانت تسه الت پترو ام د اس ا به نفع بانک ملت با توث ق 1،701،310،731 سهم چادرملو

2,826,3862,826,386تضم ن تسه الت دریافتی شرکت پترو ام د  س ا از بانک ملت

2,572,3740شرکت طراهی مهندسی و تام ن قطعات ایران خودرو

2,316,6672,316,667ضمانت نامه سنگ  هن گهر زم ن

2,302,0330اسناد تضم نی نزد سازمان خصوصی سازی

1,875,0001,875,000تضم ن وام دریافتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از بانک ملت س رجان

1,752,1780تضم ن تسه الت ارزی شرکت تدب ر سازان سر مد نزد بانک صنعت و معدن )350 م ل ون دالر(

1,720,0001,720,000ضمانت پرداخت اصل وسود اوراق مشارکت شرکت ل زینگ

1,177,4931,177,493ضمانت تسه الت پترو ام د اس ا به نفع بانک س نا با توث ق 1،311،333،333 سهم گل گهر

952,531952,531ضمانت پرداخت اقساط اوراق اجاره شرکت پترو ام د  س ا

887,872887,872ضمانت تسه الت پترو ام د اس ا به نفع بانک س نا با توث ق 897 م ل ون سهم چادرملو

855,389855,389ضمانت تسه الت شرکت مهندسی توسعه     س ا به نفع بانک سپه با توث ق 1،000،133،333 سهم گل گهر

769,4400اداره پشت بانی بانک سپه

675,4420شرکت ایرانی تول د اتومب ل )سایپا( و زام اد بابت تضم ن قرارداد فروش

578,158578,158تضم ن وام های دریافتی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه 

282,3230تضام ن ارائه شده به بانک سپه

250,000250,000تضم ن وام دریافتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از بانک پارس ان 

240,000240,000تضم ن وام شرکت کویر تاری از بانک خاور م انه

120,000120,000تضم ن وام دریافتی شرکت  س اناما از بانک سپه

88,78788,787ظهر نویسی سفته های شرکت چاپ و نشر سپه جهت شرکت در مناقصه چاپ مطبوعات

87,30987,309توث ق 44,100,000 سهم شرکت فرابورس ایران به نفع سازمان بورس و اوراق بهادار

45,68745,687ضمانت قرارداد صدور کارت اعتباری بابت پرداخت هزینه های انرژی مصرفی شرکت کویر تایر با بانک ملی ایران

24,5380تضم ن عودت کانت نر

21,60021,600تضم ن وام دریافتی شرکت پام دکو از بانک تجارت

17,4170سهام وث قه نزد بانک اقتصاد نوین

13,0000تضم ن تسه الت دریافتی از بانک  ینده

708,9380سایر

71,265,19226,662,278جمع

شرح
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 :دیام یگذارهیسرما تیریتابعه گروه مد یهاشرکت یمصوب در دست اجرا یهاطرح یمعرف

 ا  س د نفت جاسک توسط شرکت پترو ام یسازره روژه مخازن ذخپ -1

اسات، باا مشاارکت  د ام یگذارهیسرما تیریسهام  ن مربوط به گروه مد %133 ت که مالک ا  س د پترو ام شرکت

نفت خاام در بنادر جاساک باا  ره اقدام به عقد قرارداد اهداث مخازن ذخ د ام یگذارهیسرما تیریشرکت گروه مد

 است: لیشرح ذ بهقرارداد  نیو توسعه نفت نموده که موارد مهم ا یشرکت مهندس ت طرف

 است. BOTنفت خام در بندر جاسک به روش  ره قرارداد اهداث مخازن ذخ 

باا  یجانب سات و تأس یمواد نفت ره مخازن ذخ رات و تعم ینگهدار ،یبرداراهداث، بهره ،یمنابع مال ن تأم 

در  یبارداردر مادت دوره اجارا و بهره گذارهیسارما یباردارفت خام با هق بهرهبشکه ن ون ل م 13 ت ظرف

 منطقه جاسک.

 .رانینفت ا یبه شرکت مل یاهداث یجانب سات اجاره مخازن و تأس 

پاس از اتماام مادت اجااره و  رانیانفات ا یبه شارکت ملا یاهداث یجانب سات مخازن و تأس ه کل لیتحو 

 .یبرداربهره

سانت  71ساال اول و  0مدت  یبرا ورویسنت  01با اهتسا  دو نر ، شامل  یبه صورت پلکان بهانر  اجاره 

 .یبردارمخازن قابل بهره یروزه برا یهر بشکه در ماه س یبه ازا یسال بعد 13مدت  یبرا وروی

 خواهد بود. ورویو به  انه بها به صورت ماهپرداخت اجاره 

 نافذ شدن قرارداد است. خیماه از تار 01 گذارهیرمااهداث توسط س یبرا از مدت زمان موردن 

 است. وروی ون ل م 730اجاره طرح معادل  یبرا از موردن یگذارهیکل سرما 

 لیمبلغ به شرح ذ نی. اباشدیم وروی ون ل م 131مبلغ قرارداد هداکثر در سقف و به صورت ناخالص معادل  

 :گرددیمحاسبه م

 (01سنت  وروی*0+سال 71سنت  وروی*13)سال 13،333،333*17=ماه 131 ون ل م وروی

 

 اناما کارخانه پادنا توسط شرکت  س یا اه -7

 ق فقدان واهد تحق ،یصادرات یهاثابت طرح، عدم توجه به فرصت هیهمچون: باال بودن سرما یلیکارخانه به دال نیا

کمپرساور در کارخاناه )عادم  یاجزا یتمام د تول یتالش برا ران،یبه بازار ا ین چ یو توسعه در سازمان، ورود رقبا

ها، سااختمان ت اشد. با توجه باه ظرف ل مشترک و ... تعط د لتو ی(، عدم انعقاد قراردادهان تأم ره استفاده از زنج

باه  م تصام یدیتبر 0/1 یکمپرسورها د تول یبرا اناما پادنا، شرکت  س تیموجود در سا ه ها و ابنسالن سات، تأس

طارح باه  نیاا ینموده است. مشخصات کلا ن چ  HUAYIشده با مشارکت شرکت  ادیمجدد کارخانه  یاندازراه

 است: لیشرح ذ

 .باشدیم یخانگ یهاخچالیکمپرسور  1،703،333 د کارخانه، تول یاسم ت ظرف 

 .باشدینفر م 133پروژه در مرهله اول  ییزااشتغال 

 است. هزار متر مربع 130طرح،  یاجرا از موردن ن زم 
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 د در تول یدرصد 03هداقل  ییبه هدف خودکفا یاب دالر تا دست ون ل م 0ثابت طرح هدود  یگذارهیسرما 

 ماه است.  1داخل بعد از 

 .باشدیدالر م ون ل م 1در گردش معادل  هیسرما 

)ساهم  HUAYIشارکت  -(%70پادنا )سهم مشارکت  یسهامداران طرح عبارتند از: شرکت کمپرسورساز 

 (.%70شارکت م

 یمال نهیدالر با هز ون ل م 701روزه به ارزش  103 یخط اعتبار ن ثابت با شرکت پادنا و تأم یگذارهیسرما 

 .باشدیم HUAYIهزار دالر در ماه با شرکت   130

 تصویری پنج ساله از وضعیت شرکت :

 باشد.اعداد ذکر شده در نمودارهای زیر به م ل ون ریال می
 

 

96,565,632 106,508,475
122,139,410

157,856,000

192,590,572

75,640,201 80,479,000 89,464,877
107,140,967

123,107,246

1394 1395 1396 1397 1398

جمع دارایی ها

تلفیقی اصلی

38,891,385
53,448,755 59,984,891

76,851,219 73,507,615

24,251,369
35,636,500 42,295,602

53,514,086 54,620,991

1394 1395 1396 1397 1398

جمع بدهی ها

تلفیقی اصلی
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299 356
553

912

1,548

426
324 344

495

795

1394 1395 1396 1397 1398

لایر-خالص هر سهم ( زیان ) سود 

تلفیقی اصلی

10,269,256 11,820,479

18,859,278
14,701,522 16,599,561

12,750,935
9,692,995 10,147,641

25,532,618

34,904,963

1394 1395 1396 1397 1398

عملیاتی( زیان ) سود 

تلفیقی اصلی

9,964,676 11,315,270
16,942,658

26,842,001

45,639,144

11,793,204 9,743,669 10,306,775
14,857,606

23,859,374

1394 1395 1396 1397 1398

خالص( زیان ) سود 

تلفیقی اصلی

57,674,247 53,059,720 62,154,519
81,004,781

119,082,957

51,388,832 44,842,500 47,169,275 53,626,881
68,486,255

1394 1395 1396 1397 1398

جمع حقوق صاحبان سهام

تلفیقی اصلی
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ها  عملکرم بـرا  ارز ـاب  عملکـرم مر ش پنجم  :مهمدر ن معیارها و شاخصبخ

 مقا سه با  اهدای اعال: شده :
 :  برخی شاخص ها و معیارهای عملکرد 

                                                                        0031شرکت اصلی سال مالی 

 ریال م ل ونارقام به                                                                                                                    

 
 نمودار مقایسه ارزش بازار و بهای تمام شده شرکتهای بورسی  

 ارقام به م ل ون ریال                                                                                                                 

 
 سهم گروه از سود شرکت های وابسته 

 ارقام به م ل ارد ریال                                                                                                                

 

23,859,374

34,904,963

29,908,04429,638,390
33,209,536

29,702,307

سود خالص سود عملیاتی درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

واقعی اولین پیش بینی

427,251,086

215,787,507

58,091,719 51,083,393

1398/10/30 1397/10/30

ارزش بازار بهای تمام شده

1،011 9،191
02،033

25.730

44.267

1394 1395 1396 1397 1398


