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  گزیده اطالعات حسابرسی شده

 

 

درصد تغييرات1399/09/301398/09/30شرح

اقالم سود و زيان

%1,838,819742,987147سود)زیان( فروش سرمایه گذاریها

%2,695,4141,301,215107جمع درآمدهای عملیاتی

%15-(54,212)(53,951) هزینه های اداری و عمومی

%20-1,9742,475 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

%2,627,0441,240,240112سود  خالص

اقالم وضعيت مالی

%6,763,6234,293,98258جمع دارایی ها

%709,496466,89952جمع بدهی ها

%2,400,0002,000,00020سرمایه

%3,414,1271,627,083110    سود انباشته

%6,054,1273,827,08358جمع حقوق مالکانه

تغييرات در وضعيت نقدينگی

%80-72,856359,365جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

-291(1,296)جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

%74-(332,597)(87,870)جریان خالص )خروج( نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

نسب هاي مالی

%777نسبت جاری

%4-%11%10نسبت بدهی)درصد(

%59%30%48 نسبت بازده مجموع دارایی ها)درصد(*

%48%36%53نسبت بازده حقوق صاحبان سهام)درصد(*

اطالعات مربوط به سهم

ان برگزاری مجمع %2,400,000,0002,000,000,00020تعداد سهام درزم

%1,09562077سود هر سهم - ریال

-400سود نقدی هر سهم

%8,9203,580149قیمت هر سهم در پایان سال مالی شرکت- ریال

%21,408,0007,160,000199ارزش بازار سهام

%8641نسبت قیمت به درآمد واقعی هرسهم

%11-1719      تعدادکارکنان

*بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها، دوسال اخیر محاسبه شده است

 ارقام میلیون ریال
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  پیام هیأت مدیره

منظور حفظ و حراست از امانت واگذار شده  خود را امانتدار سهامداران محترم دانسته و به هیأت مدیره و مدیریت شرکت

، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ کوشش و تالشی دریغ نورزد و در راستای تحقق این اهداف با و ارتقاء آن به خود

جهت اصالح و کاهش ریسک پرتفوی مورد گزارش درنظور ادامه پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی اعتقادی راسخ به م

و همچنین افزودن حجم سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه ، اقدامات اساسی به عمل آورده 

ه و برنامه ریزی خود را بر اساس رضایتمندی و حفظ و ارتقای منافع سهامداران بنا نهاده است. گزارش حاضر در برگیرند

 استراتژی های شرکت می باشد.    اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل به اهداف و

ن بخصوص سهامدار دریغ سهامدار هیأت مدیره معتقد است موفقیت های کسب شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت بی

رهنمودها در میان انتقادات  ،اتتعامل مطلوب واستفاده ازنظر سرمایه گذاری امید( حاصل شده است.مدیریت )گروه عمده

، چراغ راه نیل به اهداف ما در آینده نیز شرکت، مطمئنا  عمده سرمایه گذاری امید، بعنوان سهامدار  مدیریتسازنده گروه 

ده و آن را بستری مناسب جهت را ارج نها سهامداران، بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما تاسن راایخواهد بود. در 

ه در این مجمع حضور بهم ک ازسهامداران محترم   آیندهای تصمیم گیری خود می دانیم. در آخر الزم می دانیمفرد بهبو

تخار پذیرای ف، در هر زمان با ارسالت و وظائف خود. مدیریت شرکت بر طبق صمیمانه تشکر و قدردانی نمائیم درسانده ان

بدون شک همراه خیر و برکت برای شرکت می  ا عزیزان را کهپاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم شم  انتقادات و

 باشد، گرامی می دارد. 
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 تاریخچه فعالیت

 و 241570شماره وتحت تاسیـس خاص سهامی بصورت زمین گوهر کارخانجات گروه شرکت 06/12/1383خ تاری در

 تاریخ در و است رسیده ثبت به تهران صنعتی مالکیـت و شرکتـها ثبـــت کل دراداره 10102823179 ملی شناسه

 سپس یافت تغییر"امید گوهران توسعه مدیریت" به شرکت ،نام العاده فوق عمومی مجمع مصوبه اساس بر 16/09/1388

  18/03/1394 تاریخ به 121/315943 شماره مجوز با و 11/03/1394 مورخ العاده فوق عمومی مجمع مصوبات موجب به

 مجمع صورتجلسه استناد به و "امید گوهران توسعه گذاری سرمایه" به "امید گوهران توسعه مدیریت "از شرکت نام

 احراز از پس و یافت  تغییر عام سهامی به خاص سهامی از شرکت حقوقی شخصیت 10/05/1394 مورخ العاده فوق عمومی

 بازار در شرکت یکمین و پنجاه) معامالتی نماد یکمین و یکصدوبیست بعنوان 01/06/1394 تاریخ از پذیرش شرایط کلیه

 تاریخ در شرکت سهام( درصد 5 معادل) میلیون 100.000.000 تعداد همچنین و درج ایران فرابورس های نرخ ،در( اول

 در. گردید معامله و عرضه( امید گذاری سرمایه مدیریت گروه) عمده سهامدار توسط ایران فرابورس بازار در 30/03/1395

 گذاری سرمایه مدیریت گروه شرکت فرعی تجاری های واحد جزء امید گوهران توسعه گذاری سرمایه شرکت حاضر حال

 .باشد می 7 ،پالک16 گاندی،خیابان درتهران،خیابان شرکت مرکزاصـلی. است امید
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 موضوع فعالیت شرکت 

 .باشداساسنامه بشرح زیر می  3به طور خالصه موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

 اصلی فعاليت موضوع - الف

 شرکت رأی حق دارای بهادار اوراق سایر یا ها صندوق گذاری سرمایه واحدهای الشرکه، سهم سهام، در گذاری سرمایه -1

 خود، وابسته اشخاص همراه به یا تنهایی به که طوری به انتفاع کسب هدف با گذاری سرمایه های صندوق یا مؤسسات ها،

 .نیابد مالحظه قابل نفوذ آن در یا نگرفته اختیار در را پذیر سرمایه گذاری سرمایه صندوق یا مؤسسه شرکت، کنترل

 را ناشر کنترل یا مدیر انتخاب توانایی و نیست رأی حق دارای معمول طور به که بهادار اوراق سایر در گذاری سرمایه -2

 . دهد نمی بهادار اوراق مالک به

 :فرعی فعاليت موضوع( ب

 مؤسسات و ها بانک نزد گذاری سرمایه های سپرده و بانکی سپرده گواهی بها، گران فلزات مسکوکات، در گذاری سرمایه-1

 مجازی اعتباری مالی

 شرکت رأی حق دارای بهادار اوراق سایر یا ها صندوق گذاری سرمایه واحدهای الشرکه، سهم سهام، در گذاری سرمایه-2

 خود، وابسته اشخاص همراه به یا تنهایی به که طوری به انتفاع کسب هدف با گذاری سرمایه های صندوق یا مؤسسات ها،

 . بیابد مالحظه قابل نفوذ آن در یا گرفته اختیار در را پذیر سرمایه گذاری سرمایه صندوق یا مؤسسه شرکت، کنترل

 هدف با ساختمانی های پروژه و تولیدی های پروژه فیزیکی، های دارایی جمله از ها دارایی سایر در گذاری سرمایه-3

 انتفاع کسب

 : جمله از بهادار اوراق بازار با مرتبط خدمات ارائه-4

  گذاری سرمایه های صندوق در سمت پذیرش -4-1

 بهادار اوراق بازارگردانی مالی تأمین -4-2

  بهادار اوراق نویسی پذیره تعهد در مشارکت -4-3

 بهادار اوراق سود حداقل یا اصل نقدشوندگی، تضمین -4-4

 تسهیالت اخذ به اقدام اساسنامه مقررات محدوده در ماده این در مذکور های فعالیت اجرای راستای در تواند می شرکت -5

 مربوطه گمرکی امور و بپردازد کاال صادرات یا واردات به و کند افتتاح بانکی اعتباری اسناد یا نماید دارایی تحصیل یا مالی

 آن انجام و باشند داشته ضرورت شرکت های فعالیت راستای در که است مجاز صورتی در فقط اقدامات این دهد، انجام را

 . باشند نشده منع مقررات در ها
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 محیط قانونی

جاری کشور و همچنین قانون تجارت، مقررات  توسعه گوهران امید در چارچوب قوانین و مقررات سرمایه گذاریشرکت 

 و هیأت مدیره فعالیت نموده است. انو سیاست گذاریهای سهامدارسازمان بورس و اوراق بهادار 

 سرمایه و تغییرات 

 مبلـغ بـه زیـر شـرح بـه مرحلـه چنـد طـی کـه بـوده ریـال میلیـون 500 مبلـغ تأسـیس بـدو در شـرکت سـرمایه

 ریال( رسیده است  1.000میلیون سهم به ارزش هر سهم 2.400میلیون ریال )شامل  2.400.000

 

 ترکیب سهامداران

 .به شرح ذیل می باشد 30/09/1399تاریخ ب درصد مالکیت در ترکیب سهامداران بر حس 

 

 هیات مدیره

 .بشرح زیر است اعضای حقوقی هیات مدیره و مشخصات نمایندگان حقیقی ایشان در هیات مدیره

 

توضیح اینکه حقوق و مزایای مدیر عامل براساس مصوبه هیات مدیره و پرداخت حق حضور در جلسات و پاداش هیات مدیره بر اساس 

  د.تصمیمات مجمع و با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت صورت میگیر

توضيحاتمحل تامينسرمايه جديددرصدهيات مديرهتاريخ جلسه مجمع

مرحله اول مصوب هیات مدیره براساس مصوبه مجمع فوق العادهآورده نقدی ومطالبات 1,000,000 1391/11/241392/05/20199,900

مرحله دوم مصوب هیات مدیره براساس مصوبه مجمع فوق العادهآورده نقدی ومطالبات 2,000,000 1391/11/241393/04/24100

-آورده نقدی ومطالبات 2,400,000 1398/09/09-20

درصد سهامداريتعدادسهامنوع شخصيتنام  سهامداررديف

%87 2,076,737,727حقوقیشرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1

%3 74,926,745حقوقیسایرحقوقی 2

%10 248,335,528حقیقیسایرحقیقی 3

2,400,000,000 100% جمع کل

تاريخ پايان تصديتحصيالتسمتبه نمايندگی از طرفشخص حقيقی

1399/11/15 دکترارئیس هیئت مدیرهچاپ و نشر سپهقدرت اله امام  وردی

1399/11/15 دکترا نایب رئیس هیئت مدیرهمدیریت انرژی امید تابان هورشهرام بابالویان

1399/11/15-سرمایه گذاری مهر-

1399/11/15-سرمایه گذاری ساختمانی سپه-

1399/11/15کارشناسی ارشدمدیر عامل و عضو هیئت مدیرهگروه مدیریت سرمایه گذاری امیدمازیار فرخی
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 مشخصات بازرس/ حسابرس

 30/09/1399بازرس اصلی وعلی البدل برای سال مالی منتهی به  19/11/1398بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

 به شرح زیر انتخاب گردیده اند. 

 

 ترکیب نیروی انسانی

 .سال جاری و مقایسه آن با سال مالی قبل را نشان میدهددرجدول زیر ترکیب نیروی انسانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه حسابرسیشرح

هوشیار ممیزحسابرس اصلی

 بهمندعلی البدل

1399/09/301398/09/30مدرک تحصيلی

13دانشجوی دکترا

1011کارشناسی ارشد

42کارشناسی

23سایر سطوح تحصیلی

1719جمع
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 فرابورستغییرات شاخص های کالن بورس و 

 30/09/1399تغییرات ارزش بازار و سایر متغیرهای بازار طی سال مالی  

 

نسبت  30/09/1399درصد در  332درصد و شاخص کل فرابورس  354مالحظه میشود مجموع ارزش بازار حدود چنانچه 

 افزایش داشته است. 30/09/1398به 

فرابورس به عنوان یکصد و بیست و یکمین نماد در 01/06/1394در تاریخ  توسعه گوهران اميدشرکت سرمايه گذاري 

به قیمت  30/03/1395درج و سهام آن برای اولین بار در تاریخ  "گوهران"در گروه سرمایه گذاری ها با نماد  ایران

 ید در حال حاضر در فهرست بازاراولریال مورد معامله قرار گرفت. سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران ام1080

  فرابورس واوراق بهادار قرار دارد

 30/09/1399وضعیت معامالت سهام شرکت طی سال مالی 

 

درصدمقدار

 342 44,145,741 12,915,586 57,061,327ارزش بورس)میلیاردریال(

 412 10,809,341 2,623,563 13,432,904ارزش فرا بورس)میلیاردریال(

 354 54,955,082 15,539,149 70,494,231مجموع ارزش بورس و فرابورس)میلیاردریال(

 307 1,085,127 353,997 1,439,124شاخص کل بورس

 332 15,130 4,559 19,689شاخص کل فرابورس

 314 24,746 7,877 32,623شاخص سرمایه گذاریها

 مقدارشاخص کل در تاریخ تایید 

گزارش)1399/10/09(
1,412,044 

1398/09/30شرح
تغييرات

1399/09/30

طی سال مالیشرح

 2,400,000,000تعداد کل سهام شرکت

 1,611,390,765حجم معامالت )سهم(

 14,307,620ارزش معامالت )میلیون ریال(

 234تعداد روزهای معامالت سهام شرکت )روز(

 61,144متوسط ارزش روزانه معامالت )میلیون ریال(

 6,886,285متوسط حجم روزانه معامالت )سهم(

 242تعداد کل روزهای معامالتی  بازار

%97درصد روزهای معامالتی نماد شرکت به کل بازار
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 جایگاه شرکت در صنعت

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید طبق گروه بندی صنایع شرکتهای بورسی درصنعت سرمایه گذاری ها فعالیت 

درصد از ارزش بورس و فرا بورس را تشکیل می دهد و به  7.7می کند. طبق اطالعات جدول ذیل صنعت مذکور معادل 

شرکت حاضر در این  سرمایه و ارزش بازار چهل یکمین از لحاظلحاظ سرمایه، شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 

می   درصد 0.39سهم ارزش بازار شرکت از ارزش جاری کل صنعت طی سال مالی مورد گزارش  همچنینمی باشد  صنعت

 باشد. 

 

 وگزارشات آماری مربوط tseمنبع سایت سازمان بورس

 

 

 

 

 

 

1399/09/30شرح

 70,494,231ارزش بازار بورس و فرابورس)میلیارد ریال(

 5,472,066ارزش بازار صنعت سرمایه گذاری)میلیارد ریال(

 21,408ارزش بازار گوهران )میلیارد ریال(

%7.76سهم ارزش صنعت سرمایه گذاری از کل ارزش کل بورس و فرابورس)درصد(

%0.39سهم ارزش شرکت سرمایه گذاری گوهران امید از ارزش صنعت)درصد(

 41رتبه شرکت به لحاظ ارزش بازار

 41رتبه شرکت به لحاظ سرمایه

 48تعداد شرکت های صنعت سرمایه گذاری
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 اقتصاد جهانی

طلوع کرد ، اقتصاد جهانی تازه دهمین سال متوالی رشد بدون وقفه را تجربه کرده بود ، سلسله ای از  2020هنگامی که 

پدید  "دهه های خروشان"قرن بیست و یکم  اقتصادکه در نسخه  داشتنداکثر اقتصاددانان و مقامات مالی دولت انتظار 

 دیجد روسیواین کشف شد  نیدر چ 2019بار در دسامبر سال  نیاول یرامرموز بو  دیجد روسیو کیدو ماه ،  یاما ط آید.

رکود  نیدتریانتظارات را در هم شکست و شد نیبه سرعت در سراسر جهان در حال گسترش بود ، ا نام داشت کروناکه 

 کرد.  جادیرا ا یجهان

درصد  4/4، 2020در سال  یزد که اقتصاد جهان نیتخم صنـدوق بیـن المللـی پـول ،2020بـر اسـاس گـزارش اکتبـر 

درصد کاهش  0.1روبرو بود ، تنها  یبار جهان با بحران مال نیکه آخر 2009که در سال  یباشد ، در حال افتهیکاهش 

 ه استداشت 2020نشان از شدت بحران در سال  نیداشت ا

شــیوع ویــروس کرونــا و رکــود اقتصــادی در جوامــع بیــن المللــی  2020علــت افــت چشــمگیر در ســال  

درصـد در  5.2رشــد اقتصــادی پیــش بینــی میشــود بــا توجــه بــه تولیــد واکســن کرونــا بــه  بــوده اســت.

 1.90گزارشـهای بدسـت آمـده، احتمـال دسـتیابی بـه درآمـد زیـر  افزایـش یابـد. همچنیـن بـر اسـاس 2021سـال 

وجـود دارد. بـه همیـن دلیـل، از زمـان شـروع  (آسـتانه ی فقـر شـدید در سـال)میلیـون نفـر  90بـرای  (روزانـه)ر دال

ت مختلـف وام دهـی التسـهی بحـران، صنـدوق بیـن المللـی پـول بـا سـرعت بـی سـابقه ای بودجـه ای را بـرای ارائـه

  .کشـور مختلـف اختصـاص داده اسـت 80بـه حـدود 

 

را به وجود آورد که از زمان رکود بزرگ  یکاریاز ب یموج ها به دستور دولت یرضروریغ تیمشاغل و هرگونه فعال یلیتعط

 افتهی شیکشورها افزا شتریدر ب COVID-19   وعیپس از ش یریدر همه گ یجهان یکارینرخ ب .مشاهده نشده است

 بازگردد یریاز کشورها به سطح قبل از همه گ یاریدر بس یکاریطول بکشد تا نرخ ب شتریب ایسال  کیاست.  ممکن است 

سال 2021سال 2020سال 2019

برآورد اکتبر 2020برآورد اکتبر 2020واقعی

3.9(6)1.7کشورهای توسعه یافته

8.0(2)5.5اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آسیا

2.6(7)()خاورمیانه

3.1(4)2.2آمریکا

6.11.98.2چین

8.8(10)4.2هند

3.2(5)(7)ایران

شرح
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کاهـش فعالیـت هـای اقتصـادی و حتـی تعطیلـی بسـیاری از مشـاغل در سـایه شـیوع ویـروس کرونـا  2020در سـال 

 شـد ال را افزایـش داد ، کـه ایـن افزایـش موجـب شکسـتن سـقف هـای تاریخـی شـاخص طـالتقاضـا بـرای خریـد طـ

م نتایـج بالینـی واکسـن کرونـا و امیـد بـه اینـده فعالیـت اقتصـادی قسـمت عرضـه البعـد از اعـ 2020در اواخـر سـال 

 .حـی شـدالی تـر ظاهـر شـد و وارد فـاز اصـای جهانـی قـولط

 

https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices 

یافتـن واکسـن کرونـا شـاهد بهبـود قیمـت جهانـی اکثـر کامودیتـی هـا در جهـان بودیـم. خبر هایی در حوزه پـس از  

عه هـا بـود. بازگشـت چیـن بـه مسـیر توسـالد و سـنگ آهـن چشـمگیرتر از مابقـی کاالدر ایـن بیـن رشـد قیمـت فـو

د در پـی آن در کنـار محدودیـت عرضـه از سـوی تولیدکننـدگان سـنگ آهـن، الو تقاضـا و رشـد مصـرف و تولیـد فـو

 CFR بـه ازای هـر تـن$ 160کاهـش موجـودی انبارهـا و مشـکالت حمـل و نقـل افزایـش قیمـت سـنگ آهـن بـه 

رونـد افزایـش قیمـت مـس نیـز شـتاب  .مـی باشـد 2013ال چیـن را در پـی داشـت کـه نزدیـک بـه قیمـت هـای سـ

ـه دالر ب 8000درصـدی در یـک مـاه اخیـر بـه  15بـا رشـد بیـش از  LME گرفـت. بـه گونـه ای کـه قیمـت مـس

ت مـس مـی باشـد. بایـد اشـاره کـرد کـه واردا 1392تریـن قیمـت مـس از اوایـل سـال الازای هـر تـن رسـید کـه با

%بیشـتر از مـدت  39میلیـون تنـی را بـه ثبـت رسـانده و حـدود  17.6ماهـه منتهـی بـه نوامبـر رکـورد  11چیـن در 

س در راسـتای کاهـش قیمـت کـم سـابقه الپـس از جلسـات متعـدد اوپـک و اوپـک پـ .مشـابه سـال قبـل مـی باشـد
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 ولیـدات نفـت و در نتیجـه افزایـش قیمـت ایـن کامودیتـی بودیـم و پیـش،شـاهد کاهـش ت 2020نفـت در اوایـل سـال 

ر نیـز برسـد. بهبـود قیمـت نفـت در کنـار افزایـش تقاضـا الد 60بینـی میشـود قیمـت هـر بشـکه در سـال آتـی بـه 

ت پتروشـیمی از جملـه آروماتیـک هـا شـد. نـرخ متانـول نیـز افزایـش قابـل الب رشـد قیمتـی بسـیاری از محصـوموجـ

توجهـی داشـت. عواملـی همچـون فـروش تمـام محمولـه هـای متانـول مـاه دسـامبر و انتظـار خاموشـی هـای آتـی 

هـر تـن متانـول بـه  واحدهـای متانـول در خاورمیانـه در پـی قطعـی گاز در فصـل سـرما موجـب افزایـش قیمـت

300&  CFR مـی باشـد. قیمـت 1398ریـن نـرخ متانـول از اوایـل سـال التچیـن شـد کـه با PVC  نیـز در پـی

کاهـش عرضـه از سـوی آمریـکا و رشـد قابـل توجـه هزینـه حمـل و نقـل در داخـل آسـیا در پـی کمبـود کانتینـر بـه 

 مـی باشـد. هرچنـد تحلیلگـران معتقدنـد کـه قیمـت 2011سـطوح خـود از سـال  تریـنالرسـید کـه در با 1200$

PVC مـارچ بـا از سـرگیری صـادرات آمریـکا نزولـی خواهـد شـد-در مـاه هـای فوریه. 

ار نـرخ ارز یکـی از متغیرهـای کلیـدی در اقتصـاد اسـت کـه بـر بسـیاری از بخـش هـای اقتصـاد تاثیرگـذ :رخ ارزن

پذیــری بیــن المللــی نقــش اساســی داشــته و تغییــر آن مــی توانــد  اسـت. نـرخ ارز در تعییـن درجــه رقابت

ی نــرخ ارز در یــک ســال گذشــته را الطــم بــاالمیــزان تــراز تجــاری کشــور را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. ت

الگــوی افزایــش نــرخ ارز  .تفــاق یــک ســال گذشــته اقتصــاد ایــران نامیـدبــدون شــک میتــوان مهمتریــن ا

در ایــن دوره عمدتــا بــه صــورت جهــش نرخهــا بــوده اســت کــه برآینــد ایــن نــوع افزایــش نــرخ ارز بــر 

رونـد رشـد نـرخ ارز آغـاز شـد و  1396سـتان اقتصـاد کشـور نامطلوبتـر از افزایـش تدریجـی و همـوار آن اسـت. از زم

دولـت سیاسـت تـک نرخـی را در  1397ف نـرخ بـازار آزاد و نـرخ رسـمی افزایـش یافـت تـا اینکـه در فروردیـن الاختـ

در بــازار ت ارزی خــارج از ایــن نــرخ و الریـال در دســتور کار خــود قــرار داد و تمامــی معامــ 42.000خ دالر نـر

ت انتقــال الالمللــی و در پــی آن مشــک بــا افزایــش تحریمهــای بین 98م نمــود. در ســال الآزاد را غیرقانونــی اعــ

م نتایـج انتخابـات آمریـکادر الارز ایجــاد شــده منجــر بــه رشــد چشــمگیر و شکســتن ســقف تاریخـی شـد. بـا اعـ

حـی شـد. سیاسـتهای بانـک الـه بازگشـت برجـام و کاهـش تحریمهـا مجـددا بـازار ارز وارد فـاز اص،امیـد ب 99سـال 

مرکـزی نتوانسـت کنتـرل مناسـبی بـر نـرخ ارز داشـته باشـد و شـاهد نوسـانات شـدید در ایـن دوره بودیـم. همانطـور 

هـای تحلیـل ارز در بـازار ایـران نشـان میدهـد کـه تقویـت نیـز اشـاره شـده، نگاهـی عمیـق تـر بـه بنیاد الکـه قبـ

در سـال قبـل ناشـی از غلبـه هیجانـات و  دالرتوضیـح بـوده و بخشـی از نوسـان ارزش  مزبـور بـا مبانـی بنیـادی قابل

 .تقاضـای سـوداگران بـرای یـک دوره کوتـاه بـوده اسـت
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 سرمایه گذاریهای شرکت

راهبرد گوهران امید در بخش خرید و فروش  دارایی های مالی متمرکز است. عمده فعالیت شرکت سرمایه گذاری توسعه 

سرمایه گذاری عمدتا بر تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل تکنیکال استوار است بر این اساس سرمایه گذاری های 

صورت  هدف افزایش منافع سهامدارانبا  کت در صنایع پربازده و نهایتاجهت افزایش بازدهی و کاهش ریسک، مشار شرکت

گرفته است. جدول ذیل ترکیب سرمایه گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت درپایان سال مالی مورد گزارش در مقایسه با 

 سال مالی گذشته نشان می دهد.

 

  

 

 

 

 

 

درصد به کلبهاي تمام شدهدرصد به کلبهاي تمام شده

سرمايه گذاري کوتاه مدت:

%0 0%0 0   سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار

%66 2,491,546%74 4,328,027سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

%0 4%0 0سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

%3 126,496%0 11,159سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های  سرمایه گذاری

%0 10,000%0 0سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

%3 100,006%0 0سرمایه گذاری کوتاه مدت غیر بورسی

%73 2,728,052%74 4,339,186جمع سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت

%0سرمايه گذاري بلند مدت:

%25 926,260%21 1,195,733سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی

%0 7,559%0 7,639سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی

%3 94,866%5 286,863سرمایه گذاری در صندوق بازار گردانی

%27 1,028,685%26 1,490,235جمع سرمايه گذاري هاي بلند مدت

%3,756,737100 %5,829,421100 جمع کل سرمايه گذاريها

1399/09/30
شرح

1398/09/30

ریال میلیون  
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 ترکیب سبد سهام 

 کوتاه مدتسرمايه گذاري هاي 

 

1398/09/30

بهاي تمام شدهدرصد به جمع ارزش بازار بهاي تمام شده

 297,397%13 2,496,745 294,738صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1

 171,782%9 1,809,270 163,395فوالد مبارکه اصفهان 2

 123,201%8 1,606,613 123,201سر. دارویی تامین 3

 166,354%7 1,382,248 166,354گسترش نفت و گاز پارسیان 4

 68,917%7 1,296,775 153,869ملی صنایع مس ایران 5

 161,202%6 1,158,599 161,202مبین انرژی خلیج فارس 6

 155,081%6 1,088,894 155,081پتروشیمی جم 7

 176,569%5 949,626 176,569سرمایه گذاری غدیر 8

 99,727%4 785,804 101,215چدن سازان 9

 65,486%3 565,624 65,487پتروشیمی مارون 10

 47,786%3 498,898 51,099داروسازی سبحان 11

 62,312%3 490,240 62,312پتروشیمی زاگرس 12

 0%2 430,640 585,699مس باهنر 13

 0%2 375,882 349,640آهنگری تراکتور 14

 40,330%2 350,573 71,306فوالد کاوه جنوب کیش 15

 65,388%2 319,839 65,388پتروشیمی پارس 16

 70,125%2 298,757 79,881ارتباطات سیار 17

 26,799%2 293,400 149,792بانک ملت 18

 37,882%1 289,539 37,882سر. گروه توسعه ملی 19

 58,689%1 286,487 50,917بیمه البرز 20

 48,208%1 280,337 30,244پاالیش نفت اصفهان 21

 21,494%1 276,543 22,786دارو ابوریحان 22

 58,008%1 263,713 39,604سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 23

 36,170%1 257,140 56,169سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین 24

 0%1 223,438 258,618فوالد خوزستان 25

 17,485%1 136,884 17,485مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان 26

 0%1 136,389 152,419توسعه صنایع بهشهر 27

 22,850%1 120,494 14,856بانک پاسارگاد 28

 14,180%1 115,466 8,336تراکتورسازی 29

 26,076%1 104,990 26,076مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع  30

 92,292%0 69,094 34,546دارورازک 31

 126,496%0 45,979 11,159واحدهای صندوق های سرمایه گذاری 32

 100,006%0 0 0تحلیل گر امید 33

601,861 736,347 4%269,760 

4,339,186 19,541,267 100 2,728,052 

1399/09/30
شرح رديف

سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت

سایر

جمع سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت

ریال میلیون  
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مدت بورسی و غير بورسی سرمايه گذاري هاي بلند   

 

 

 

 

1398/09/30

بهاي تمام شدهدرصد به جمع ارزش بازار بهاي تمام شده

 207,138%12 3,705,629 271,702گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1

 173,036%9 2,909,703 342,672مدیریت انرژی امید تابان هور 2

 208,382%8 2,486,542 299,233گل گهر 3

 240,575%6 2,044,008 422,641سنگ آهن گهر زمین 4

 88,038%1 448,859 97,926سرمایه گذاری سپه 5

 651%1 227,329 651بورس انرژی 6

 8,364%0 35,597 9,131چادرملو 7

 0%0 20,620 22,074تامین سرمایه امید)حق تقدم( 8

 18%0 2,315 1,343کویر تایر 9

 33%0 1,288 33مرجان کار 10

 5%0 109 5سیمان خاش 11

 7%0 58 11سیمان ایالم 12

 10%0 41 10سیمان هرمزگان 13

 3%0 37 3سیمان بجنورد 14

(271,702)(3,705,629)-0 

1,195,733 8,176,506 26%926,260 

 3,616%0 3,616 3,616گردشگری مهر پیشه 15

 15%0 15 15تجارت زرین پرشیا 16

 4%0 4 4پترو امید آسیا 17

 1%0 1 1گوهران امید قشم 18

 1%0 1 1سرمایه گذاری مهر 19

 1%0 1 1سرمایه گذاری امید تابان آسیا 20

 1%0 1 1سایر شرکتهای غیر بورسی 21

 3,820%0 4,000 4,000مولد برق منطقه آزاد انزلی 22

 100%0 0 0مولد برق منطقه آزاد انزلی-حق تقدم 23

7,639 7,639 0%7,559 

24 
صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی گوهر فام 

امید*
286,863 309,707 1%94,866 

1,761,937 12,199,481 38%1,028,685 

 3,756,737%100 31,740,748 6,101,123جمع  کل سرمايه گذاريها

شرح
1399/09/30

سرمايه گذاري هاي بلند مدت بورسی

جمع سرمايه گذاري هاي بلند مدت غير بورسی

جمع سرمايه گذاري هاي بلند مدت

جمع سرمايه گذاري هاي بلند مدت بورسی

سرمايه گذاري هاي بلند مدت غير بورسی

 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش)گروه مدیریت 

ریال میلیون  
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ضرورت وجود متولی و بازارگردان برای سهام شرکت و شرکتهای گروه باعث گردید اختصاصی بازاگردانی گوهرفام امید: صندوق سرمایه گذاری * 

میلیارد ریال  81که مدیریت با کسب مجوزهای الزم و تاسیس  صندوق بازارگردانی به این ضرورت توجه نموده و لذا این صندوق با سرمایه اولیه 

 navواحد قابل افزایش می باشد. این صندوق قابلیت محاسبه  810،000تا هزار واحد ممتاز یک میلیون ریالی تاسیس شد که  81منقسم به 

( . حمایت منطقی از سهام شرکتهای مشمول بازارگردانی در multi nav) جداگانه برای هریک از شرکتهای مشمول بازارگردانی را دارد

 امه صندوق در دستور کار این صندوق می باشد.چهارچوب مقررات ناظر بر صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و اساسن

 اسامی شرکت های مشمول بازارگردانی به شرح زیر است : 

 .  شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور3. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید     2. شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید      1

 مرجان کارشرکت . 6  شرکت کویرتایر  .5.   شرکت سیمان هرمزگان    4 
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به تفکيک صنعتبورسی و غير بورسی کوتاه مدت، ترکيب سبد سرمايه گذاري بلند مدت،   

 

1398 

بهاي تمام شدهدرصد به جمع بهاي تمام شده

327,598%1,363,35822فلزات اساسی1

907,571%1,069,70718شیمیایی2

457,321%760,18212استخراج کانه های فلزی3

479,596%543,2279چندرشته ای صنعتی4

334,238%503,8748عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم5

37,210%349,6416خودرو و قطعات6

49,649%345,7346بانکها و موسسات اعتباری7

305,106%231,6314دارویی8

0%152,4192غذایی بجز قند وشکر9

99,727%101,2152محصوالت فلزی10

88,036%97,9262سرمایه گذاریها11

70,412%80,8151بیمه و بازنشستگی12

70,125%79,8811مخابرات13

87,776%54,2971فرآورده های نفتی14

651%22,7250فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط15

17,485%17,4860واسطه گریهای مالی و پولی16

14,180%8,3360ماشین آالت و تجهیزات17

16,724%8,0190محصوالت کاغذی18

27,598%2,2080فنی و مهندسی19

6,892%1,3720کانی غیر فلزی20

18%1,3430الستیک و پالستیک21

33%330کاشی و سرامیک22

25%290سیمان آهک گچ23

4%40رایانه24

9,921%00دستگاههای برقی25

0%00هتل و رستوران26

4%00پیمانکاری صنعتی27

9,908%00قند و شکر28

305,6615%338,929

6,101,123100%3,756,737

رديف
1399 

شرح

سایر

جمع

 ریال میلیون
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 صورت های مالی

  زيان و سود حساب صورت

 

 مقايسه با سال مالی گذشته در جدول ذيل ارائه شده است سود و زيان دراقالم عمده  داليل تغييرات در

 

 

 

درصد تغییراتتغييرات1,3991,398شرح

درآمدهاي عملياتی

%814,198552,001262,19747درآمد سود سهام

%100-(2,155)02,155درآمد سود تضمین شده

%1,838,819742,9871,095,832147سود)زیان( فروش سرمایه گذاریها

%42,3974,07238,325941سایر درآمد ها

%2,695,4141,301,2151,394,199107جمع درآمدهاي عملياتی

هزينه هاي عملياتی

%0.5-(261)(54,212)(53,951) هزینه های اداری و عمومی

%2,641,4631,247,0031,394,460112سود  عملیاتی

%36-3,300(9,238)(5,938)هزینه های مالی

%20-1,9742,475501 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

%2,637,4991,240,2401,397,259113سود )زیان( قبل از مالیات

هزينه ماليات بر درآمد

(9,539)0(9,539)سال جاری

(916)0(916)سال های قبل

%2,627,0441,240,2401,386,804112سود  خالص

سود  پايه هر سهم:

%1,138557581104عملیاتی)ریال(

%143(3)(2)غیرعملیاتی)ریال(

%1,136554582105سود  پايه هر سهم)ريال(

%1,09562047477سود هر سهم بر اساس تعداد سهام در تاريخ صورت وضعيت مالی

تشريح تغييراتدرصدتغييرات1399/09/301398/09/30شرح

افزایش در سود حاصل از فروش سرمایه گذاری %2,695,4141,301,215107درآمدهای عملیاتی

تغیرات در پرسنل شرکت و اعضای هیات مدیره%0.5-(54,212)(53,951)هزینه های عملیاتی

دالیل فوق%2,627,0441,240,240112سود خالص

ریال میلیون  
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 نمودار مقايسه عملکرد  شرکت طی دوسال مالی اخير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درآمد سود سهام سود حاصل از فروش جمع درآمدهای عملیاتی سود خالص

1399/09/30 ۸۱۴,۱۹۸ ۱,۸۳۸,۸۱۹ ۲,۶۹۵,۴۱۴ ۲,۶۲۷,۰۴۴

1398/09/30 ۵۵۲,۰۰۱ ۷۴۲,۹۸۷ ۱,۳۰۱,۲۱۵ ۱,۲۴۰,۲۴۰
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  صورت وضعیت مالی

 

  داليل تغييرات در  اقالم عمده تراز نامه در مقايسه با سال مالی گذشته در جدول ذيل ارائه شده است:

 

درصد تغييراتتغييرات1,3991,398شرح

دارايی ها

يهاي غير جاري دارائ

%88,20487,8753290    دارایی های ثابت مشهود 

%27-(108)299407    دارایی های نامشهود

%1,490,2351,028,685461,55045    سرمایه گذاری های بلند مدت 

%4,4651,4173,048215    دریافتنی های بلند مدت 

%1,583,2031,118,384464,81942جمع دارايی هاي غير جاري

دارايی هاي جاري

%1,2831,269141    پیش پرداخت ها 

%530,211391,929138,28235    دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

%4,339,1862,728,0521,611,13459    سرمایه گذاری های کوتاه مدت

%30-(16,310)38,03854,348    موجودی نقد

271,7020271,702دارايی هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش

%5,180,4203,175,5982,004,82263جمع دارايی هاي  جاري

%6,763,6234,293,9822,469,64158    جمع دارايی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه

%2,400,0002,000,000400,00020    سرمایه 

%240,000200,00040,00020    اندوخته قانونی 

%3,414,1271,627,0831,787,044110    سود انباشته 

%6,054,1273,827,0832,227,04458جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

    بدهی هاي غير جاري

%8-(202)2,1852,387    ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

%8-(202)2,1852,387جمع بدهی هاي غير جاري

بدهی هاي جاري

%83-(79,393)16,41795,810    پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

10,455010,455    مالیات پرداختنی

%680,439368,702311,73785    سود سهام پرداختنی

%707,311464,512242,79952    جمع بدهی هاي جاري

%709,496466,899242,59752  جمع بدهی ها

%6,763,6234,293,9822,469,64158جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

تشريح تغييراتدرصدتغييرات1399/09/301398/09/30شرح

استفاده از منابع داخلی در سرمایه گذاری ها%6,763,6234,293,98258 دارایی های 

تقسیم سود در مجمع و برنامه ریزی جهت تسویه %709,496466,89952 بدهی ها 

دالیل فوق%6,054,1273,827,08358جمع حقوق مالکانه

ریال میلیون  
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مقايسه اقالم مهم ترازنامه شرکت طی دوسال مالی اخيرنمودار   

 

 

 

جمع دارایی ها جمع بدهی ها حقوق مالکانه

1399/09/30 ۶,۷۶۳,۶۲۳ ۷۰۹,۴۹۶ ۶,۰۵۴,۱۲۷

1398/09/30 ۴,۲۹۳,۹۸۲ ۴۶۶,۸۹۹ ۳,۸۲۷,۰۸۳

ریال میلیون  



 

 

 

30/09/1399منتهی بهسال مالی  گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  

22 

 ترکیب درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

 

 

درصد به کلدرآمدشرکترديف

%102,50913سر. دارویی تامین1

%91,20511مبین انرژی خلیج فارس2

%76,4419گل گهر3

%53,6187پتروشیمی جم4

%50,7146گسترش نفت و گاز پارسیان5

%50,2276گروه مدیریت سرمایه گذاری امید6

%35,8764سرمایه گذاری غدیر7

%33,0834صنایع پتروشیمی خلیج فارس8

%31,3764سنگ آهن گهر زمین9

%29,0464فوالد مبارکه اصفهان10

%26,2973پتروشیمی زاگرس11

%19,7952سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی12

%18,8692پتروشیمی پارس13

%16,1102داروسازی سبحان14

%15,8862سرمایه گذاری سپه15

%14,7442پتروشیمی مارون16

%14,5892سر. گروه توسعه ملی17

%13,7562ارتباطات سیار18

%11,9931دارو ابوریحان19

%11,8411چدن سازان20

%10,8701مدیریت انرژی امید تابان هور21

%10,5621ملی صنایع مس ایران22

%10,0811سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین23

%7,5041تراکتورسازی24

%6,3841دارورازک25

%5,7481پاالیش نفت اصفهان26

%4,9311فوالد کاوه جنوب کیش27

%4,5721مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر28

%35,5714سایر

%814,198100جمع

ریال میلیون  
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 وصول مطالبات سود سهام مصوب مجامع شرکت های سرمایه پذیر 

نقدینگی شرکت را افزایش داده و سود سهام یکی از منابع عمده درآمد و نقدینگی شرکت بوده ودریافت به موقع آن توان 

لذا پیگیری های مستمر جهت وصول مطالبات موثر  ،مشارکت درفرصت های سود آور را برای سرمایه گذار مقدور می سازد

بوده و سود سهام دریافتنی سر رسید شده طی سال مالی مورد گزارش عمدتا تسویه و دریافت گردیده است و بخشی از 

نیز اخذ و پی گیری جهت وصول تتمه آن تا سر رسید مقرر،   30/09/1399سال مالی منتهی به سود سهام ثبت شده طی 

 ادامه دارد. 

 

 ریال از مطالبات نیز وصول گردیده است.میلیون  21.240تا تاریخ تهیه گزارش، مبلغ 30/09/1398توضیح اینکه: از 

 

 

 

 

 

 

ميليون ريالشرح

387,031مانده مطالبات سود سهام در 1398/09/30

372,240مطالبات سود سهام ثبت شده طی سال مالی مورد گزارش

(247,047)کسر میگردد: وصول مطالبات طی سال مالی مورد گزارش

512,224مانده مطالبات سود سهام در 1398/09/30

3,752اسناد دریافتی)داروسازی ابوریحان(

515,976جمع
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 درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سود)زيان(فروشسود)زيان(فروشبهاي تمام شده فروشارزش فروششرحرديف

268,40433,686234,71813مدیریت انرژی امید تابان هور1

212,84512,029200,81611گروه مدیریت سرمایه گذاری امید2

250,001100,006149,9958تحلیل گر امید3

134,2869,492124,7947تراکتورسازی4

123,1338,387114,7466فوالد مبارکه اصفهان5

119,54318,403101,1406سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی6

104,78415,50389,2815پتروشیمی قائد بصیر7

134,54567,81566,7304فوالد امیر کبیر کاشان8

79,46513,66065,8054نفت ایرانول9

83,39917,96465,4354پاالیش نفت اصفهان10

75,26311,93163,3323سرمایه گذاری سپه11

71,0288,70662,3223کاغذ پارس12

74,65421,82452,8303چادرملو13

61,41513,41647,9993سرمایه گذاری توکافوالد14

99,49957,74641,7532دارورازک16

43,75412,62131,1332پاالیش نفت تبریز18

868,453542,463325,99018

2,804,471965,6521,838,819100

سایر

جمع

 ریال میلیون
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 (NAVخالص ارزش دارایی های شرکت )
NAV  بر اساس ارزش تابلو سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس  30/09/1399شرکت درپایان هرماه طی سال مالی منتهی به

  .محاسبه شده است. توضیح اینکه ارزش روز سرمایه گذاریهای خارج از بورس معادل بهای تمام شده فرض شده است

 

 هر سهم  NAV نمودار مقايسه اي روند قيمت و 

 

 

 

Pقيمت سهم- ريالNAV- ريالتاريخ /NAV

1399/09/3013,1888,92068%

1399/08/2812,3107,79863%

1399/07/3012,3718,81971%

1399/06/3114,18010,33573%

1399/05/2913,90610,72177%

1399/04/3115,99113,79386%

1399/03/3111,14714,646131%

1399/02/318,50610,587124%

1399/01/316,1155,57991%

1398/12/284,5403,87985%

1398/11/304,1873,51384%

1398/10/303,7803,35289%

1398/09/303,4193,580105%
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 مشخصات و سوابق اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل 

 

  تعداد جلسات هیأت مدیره 
  جلسه تشکیل داده است. 28مالی مورد رسیدگی تا پایان سال مالی، تعداد سال  هیأت مدیره شرکت از آغاز

  مدیره هیأت اعضاء و عامل مدیر پاداش و مزایا و حقوق تعیین
 هیأت صورتجلسات و عمومی مجامع مصوبات اساس ،  بر مدیره هیأت پاداش و جلسات مزایا، حق حضور در و حقوق پرداخت

.باشد می مدیره  

 مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت

 

 وق و مزایای مدیران اجرایی شرکتتعیین حق

فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزیای مدیران ارشد اجرایی منطبق بر آیین نامه حقوق و دستمزد مصوب هیأت 

 مدیره شرکت می باشد. 

سمتنام و نام خانوادگی
تحصيالت/ مدارک 

حرفه اي
زمينه سوابق کاري

عضويت قبلی در هيأت مديره 

ساير شرکتها در 5 سال اخير

 دکترارئیس هیئت مدیرهقدرت اله امام  وردی
مدرس و عضو هیات علمی در دانشگاه ازاد، 

مشاور ریسک در بانک ملت
-

 دکترا نایب رئیس هیئت مدیرهشهرام بابالویان

مدیر امورمجامع و بودجه هلدینگ سرمایه 

گذاری  امید و عضو هیات مدیره شرکت 

های زیر مجموعه گروه امید

کارگزاری بانک سپه

مازیار فرخی
مدیر عامل و عضو هیئت 

مدیره
کارشناسی ارشد

عضو هیات مدیره تامین سرمایه بانک ملت، 

مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه امید، 

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری 

دستاورد دی

تامین سرمایه بانک ملت

سمتنام و نام خانوادگی
تحصيالت/ مدارک 

حرفه اي
سوابق مهم اجرايیسابقه اجرايی در شرکت

مازیار فرخی
مدیر عامل و عضو 

هیئت مدیره
کارشناسی ارشد

عضو هیات مدیره تامین سرمایه بانک ملت، مدیر 

سرمایه گذاری تامین سرمایه امید، مدیر سرمایه 

گذاری شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی

تامین سرمایه بانک ملت

مدیرسرمایه گذاریکارشناسیمدیر سرمایه گذاریغالمرضا جواشی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره درشرکتهای بورسی و غیر 

بورسی

رئیس حسابداریکارشناسی ارشدمدیر مالیشیما اصفهانی
رئیس حسابداری و امورمالی در شرکتها- کارشناس 

حسابرسی، امور سرمایه گذاری ها و امور مالی و اداری
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 رئوس اقدامات انجام شده طی سال مالی
 گرفته است:  مختلف می باشد که در هر حوزه اقدامات طی سال مالی بشرح زير صورت و منشورهاي شرکت داراي کميته هاي

 الف:کميته حسابرسی 

 برگزاری جلسات ماهیانه و بررسی عملکرد و ارائه پیشنهادات در حوزه مربوطه  .1

 بررسی روند عملکرد شرکت طی هر ماه و ارائه راهکارهای الزم  .2

 هماهنگی با گروه جهت اعمال کنترل های داخلی الزم  .3

 ی و انجام اقدامات الزم در این مورد و ارائه گزارشات مربوطه استقرار سیستم حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی داخل .4

 ب: کميته سرمايه گذاريها 

 و بازار و ارائه پیشنهادات الزم پرتفوی  بررسی شرکت های .1

 اتخاذ تصمیمات نهایی جهت مشارکت سرمایه گذاری  .2

یع مختلف و ابزارهای مالی جهت اتخاذ تصمیم مناسب تهیه گزارشات کارشناسی  متعدد و مستمر،  تحلیل اقتصـادی، بررسی شرکتها،  صنا .3

 برای سرمایه گذاری 

 برگزاری و حضور در جلسات کارشناسی با هدف شناخت فرصت های بازار و تبادل نظر  .4

 حضـور در مجـامع عمـومی عـادی و فـوق العـاده شـرکتهای سـرمایه پـذیر و اخذ اطالعات الزم به منظور تصمیم گیری .5

 ر ترکیب و ساختار پرتفوی با هدف اصالح، کاهش ریسک و افزایش بازدهی بررسی مستم .6

 خروج از صنایع کم بازده و مشارکت در فرصتهای بازار سرمایه ازقبیل  عرضـه هـای اولیه  .7

 تهیه، ارائه و برآوردی  از عملکرد سالیانه و تعدیالت آن براساس صورت های مالی میان دوره ای .8

 الزم در سامانه کدال و سهامداراندرج به موقع گزارشات  .9

 وصول مطالبات از شرکتهای سرمایه پذیر به منظور تامین نقدینگی و برنامه ریزی مستمر در این خصوص  .10

 بازنگری و به روز رسانی مستمر سایت اینترنتی شرکت جهت ارتباط با سهامداران .11

 (منشور هيات مديرهج

 به تصویب هیأت مدیرۀ شرکت رسید. 82/05/1399تبصره در تاریخ  12ماده و  4منشور در این 

 اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی. 1

 حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها. 2

 رعایت حقوق سایر ذینفعان. 3

 بخشی به ذینفعانانگیزه. 4

 افشا و شفافیت. 5

 پذیری هیأت مدیرهمسئولیت. 4

سایر نکات مربوط به این منشور از جمله تعداد جلسات و الزامات مربوط به نحوه انتخاب و تصمیم گیری و برگزاری جلسات مشروحا در متن 

 مصوب تشریح شده است. 
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 ا( منشور دبيرخانه هيات مديرهد

و مستندسازی جلسات  یهماهنگ یتمسئولمدیرۀ شرکت رسید. این دبیرخانه  به تصویب هیأت 28/05/1399تبصره در تاریخ  1ماده و  2منشور در ین ا

 یفاز انجام تکال بخشیینانو اطم یرهمد هیأت یمورد درخواست اعضا یانجام امور کارشناس یگیرینیاز و پ اطالعات مورد یآورجمع یره،مد هیأت

  .داردرا به عهده  یرهمدت أهی یقانون

 

 ( دستورالعمل منشور اخالقی کارکنانح

ستورالعمل در   صره و  7این د ضمیمه کدهای رفتاری تدوین گردیده و در تاریخ  5ماده، یک تب سیده  28/05/1399جدول  شرکت ر صویب هیأت مدیره  به ت

 است. 

 (منشور کميته انتصاباتو

 به تصویب هیأت مدیرۀ شرکت رسید. 25/09/1399تبصره در تاریخ  2ماده و  4منشور در این  

 شامل مدیرعامل و دو نفر از اعضای غیر موظف هیات مدیره می باشد.

  هیأت مدیره نامزدهای برای مقرر شرایط احراز و بررسی .1

 ارشد مدیران و مدیرعامل برکناری و انتصاب پیشنهاد .2

 دستورالعمل حاکمیت شرکتی 4از مادۀ  6طبق تبصرۀ  هیأت مدیره در خصوص وضعیت انتصاب آناندریافت اقرارنامه از اعضای  .3

 جلسات کمیته انتصابات حداقل چهار بار در سال تشکیل خواهد شد .5

 افشاي آثار ناشی از کرونا بر فعاليت هاي شرکت 

ایی، شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا تاثیر مستقیم با توجه به موضوع و ماهیت فعالیت شرکت در حوزه سرمایه گذاری و مدیریت دار

 بر روی عملکرد و سود و زیان شرکت نداشته و فعالیت شرکت با رعایت پروتکل های بهداشتی در تمام ایام کاری تداوم یافته است. لیکن باید

برخی شرکت های سرمایه پذیر می باشد که می تواند  توجه داشت که محدودیت های ایجاد شده دارای آثار احتمالی بر سطح فعالیت های

 عملکرد سرمایه گذاران را تحث تاثیر قرار دهد.

 اهم اقدامات و برنامه های شرکت جهت کنترل آثار ناشی از شیوع کرونا به شرح ذیل می باشد:

 رعایت پروتکل های بهداشتی از طریق کنترل وضعیت پرسنل هنگام ورود و خروج از شرکت و تب سنجی کارکنان  .1

  PCRغربالگری دوره ای سه ماهه کارکنان از طریق انجام تست  .2

 تهیه ماسک و الزام به استفاده از آن و تهیه محلول های ضد عفونی کننده  .3

 ضد عفونی کردن مستمر سالن ها و دفاتر اداری  .4

 برگزاری آنالین تمامی جلسات  .5

 رعایت فاصله اجتماعی کارکنان  .6

نفر بوده که همگی بهبود یافته اند و با توجه به اقدامات پیشگیرانه صورت  4ضمنا، از ابتدای همه گیری بیماری تعداد افراد مبتال در شرکت 

 .  یی در شرکت وجود نداردگرفته، در حال حاضر هیچ مبتال
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 برنامه های آتی شرکت

 برنامه ها و فعاليتهاي شرکت در راستاي اهداف کالن شرکت، بشرح زير می باشد:

ظارت مستمر بر پرتفوی سهام شرکت با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاریها از طریق جایگزین کردن ن 

 تانسیل باال.سهام پر بازده و مشارکت در صنایع با پ

 رنامه ریزی جهت تامین مالی برای تسویه بدهی های عمده و سررسید گذشتهب 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  44ستفاده بموقع از امتیازات ایجاد شده در نتیجه اجرای اصل ا 

 ستفاده از سایر ابزارهای مالی ارائه شده در بورس ا 

 رنامه ریزی جهت فروش دارائیهای غیر سودآور و زیان ده در جهت اصالح پرتفوی و افزایش سود آوری شرکت ب 

 یگیری مستمر برای وصول مطالبات وسودسهام از شرکتهای سرمایه پذیر و برنامه ریزی جهت افزایش سرعت این اقدامات پ 

 معامالت با اشخاص وابسته

اصالحیه قانون  129محدود به معامالت موضوع ماده  30/09/1399شرکت در سال مالی منتهی به معامالت با اشخاص وابسته به 

 ه که وضعیت آن بشرح زیر می باشدتجارت بود

 
 

 

 

 

سايرهزينه مالیهزينه چاپفروش اوراق بهادارخريد اوراق بهادارمشمول ماده 129نوع وابستگینام شخص وابستهشرح

00000√عضو هیأت مدیره و سهامدار عمدهگروه مدیریت سرمایه گذاری امیدواحد تجاری اصلی و نهایی

00000√عضو هیأت مدیرهسرمایه گذاری مهرشرکت همگروه و سهامدار

00000√عضو هیأت مدیرهسرمایه گذاری ساختمانی سپهشرکت همگروه

00000√عضو هیأت مدیرهمدیریت انرژی امید تابان هورشرکت همگروه

00480√عضو هیأت مدیرهچاپ و نشر سپهشرکت همگروه

00000√عضو هیأت مدیره مشترکزرین پرشیا امیدشرکت همگروه

00000√عضو هیأت مدیره مشترکسرمایه گذاری سپهشرکت همگروه

00000√عضو هیأت مدیره مشترکسیمان هرمزگانشرکت همگروه

00000√عضو هیأت مدیره مشترککویر تایرشرکت همگروه

00000√عضو هیأت مدیره مشترکمرجان کارشرکت همگروه

00000√عضو هیأت مدیره مشترکلیزینگ امیدشرکت همگروه

2,891,9822,376,50305,5190√عضو هیأت مدیره مشترککارگزاری بانک سپهشرکت همگروه

00000√عضو هیأت مدیره مشترکسیمان ایالمشرکت همگروه

00000√عضو هیأت مدیره مشترکسیمان بجنوردشرکت همگروه

00000√عضو هیأت مدیره مشترکمعدنی و صنعتی گل گهرشرکت همگروه

00000√عضو هیأت مدیره مشترکسیمان خاششرکت همگروه

00000√عضو هیأت مدیره مشترکمعدنی و صنعتی چادرملوشرکت همگروه

00000√عضو هیأت مدیره مشترکسنگ آهن گهرزمینشرکت همگروه

0000114-صندوق سرمایه پذیرصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام-

0250,00000458-شرکت سرمایه پذیرشرکت تحلیل گر امید-

2,891,9822,626,503485,519572 جمع کل
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 پیشنهادات هیات مدیره

ضمن حمدو سپاس خداوند متعال ، از سهامداران محترم تقاضامند است که حمایت و رهنمودهای خود را همچنان از این 

ت دریغ ننمایند و در خاتمه ضمن تشکر از مدیران و کلیه کارکنان شرکت ،هیات مدیره امیدوار است که نتایج حاصله شرک

رضایت سهامداران  محترم را جلب نموده باشد و درخواست می نماید نسبت به موارد دستور  جلسه مجمع عمومی عادی 

 :سالیانه  بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمایند

  30/09/1399های مالی سال مالی منتهی به تصویب صورت  -1

 اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود بین سهامداران -2

 قانون تجارت 129تنفیذ معامالت مشمول  ماده  -3

 تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت -4

 انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل  -5

 مدیرههیات تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف  -6

 تعیین پاداش هیات مدیره -7

 انتخاب اعضائ هیات مدیره -8

 سایر موارد -9

 

 ریال می باشد. 109درصد سود خالص هر سهم به مبلغ  10پیشنهاد هیات مدیره جهت تقسیم سود نقدی 

 

 

 

 

 

ميليون ريالشرح

2,627,044سود خالص سال مالی منتهی به 1399/09/30

1,627,083سود انباشته ابتدای سال مالی

(800,000)سود سهام مصوب مجمع

3,414,127سود)زیان( قابل تخصیص

1,095سود خالص هر سهم - ريال



 

 

 

30/09/1399منتهی بهسال مالی  گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
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 شرکت با تماس اطالعات
 

7ندی جنوبی کوچه شانزدهم پالک میدان ونک خیابان گا -تهران:  شرکت پستی آدرس  

1517915811: پستی صندوق  

88797263: فکس 88207581تلفن  

 Goharanomid@gmail.com: الکترونیکی پست آدرس

 www.goharanomid.ir: اینترنتی سایت آدرس              

 

:سهامداران امور به مربوط اطالعات  

7ندی جنوبی کوچه شانزدهم پالک میدان ونک خیابان گا -تهران:  شرکت پستی آدرس  

210داخلی  88207581: تلفن  

88797263: فکس  

 Goharanomid@gmail.com: الکترونیکی پست آدرس

 www.goharanomid.ir: اینترنتی سایت آدرس

آقای مهری : سهام امور مسؤل  
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