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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 شرکت: خچهیتار
 تیها و مالکدر اداره ثبت شرکت 241570خاص( تحت شماره  ی)سهام نیشرکت گروه کارخانجات گوهر زم 06/12/1383 خیتار در

در و  یالیسهم بانام ده هزار ر 50.000منقسم به  الیر ونیلیم پانصد سیشرکت در بدو تأس هیاول هی. سرمادیثبت رس تهران به یصنعت

منقسم به دو میلیارد و چهار صد سهم  الیر اردیلیم 2.400سرمایه ثبت شده مبلغ  30/09/1399 ساالنههای مالی تاریخ تهیه صورت

 است.بوده بانام هزار ریالی 

عنوان به 01/06/1394 خیدر تار نینزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و همچن یعنوان نهاد مالهب 24/01/1394 خیشرکت در تار

 . دیدرج گرد "گوهران"با نماد  رانیبازار اول فرابورس ا یهاشرکت در فهرست نرخ نیکمیپنجاه و 

در بازار اول  30/03/1395 خی( در تاردیگذاری امسرمایه تیریدرصد از سهام شرکت توسط سهامدار عمده )شرکت گروه مد 5معادل 

 معامله شد. الیر 1.080هر سهم  متیعرضه و به ق "گوهران"فرابورس با نماد 

 ماهیت کسب و کار: 
 ( موضوع فعالیت و محیط کسب و کار1
یم شده که های فرعی تقسبه دو بخش فعالیت اصلی و فعالیتاساسنامه،  3موضوع فعالیت شرکت طبق ماده موضوع فعالیت:  1-1

 باشد: اجماالً به شرح زیر می

 :یموضوع فعالیت اصل-

ها، ی شرکتیا سایر اوراق بهادار دارای حق رأها گذاری صندوق، واحدهای سرمایهالشرکهگذاری در سهام، سهمسرمایه •

خود، کنترل  تنهایی یا به همراه اشخاص وابستهکه بهطوریبا هدف کسب انتفاع، گذاری ی سرمایههاسسات یا صندوقمؤ

 یا درآن نفوذ قابل مالحظه نیابد. پذیر را در اختیار نگرفتهگذاری سرمایهشرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه

طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک ادار که بهگذاری در سایر اوراق بهسرمایه •

 دهد.اوراق بهادار نمی

 :های فرعیالیتموضوع فع-

ها و مؤسسات مالی گذاری نزد بانکسرمایه هایبانکی و سپرده گواهی سپردهبها، مسکوکات، فلزات گران گذاری درسرمایه •

 ؛اعتباری مجاز

ها، ی شرکتیا سایر اوراق بهادار دارای حق رأها گذاری صندوق، واحدهای سرمایهالشرکهگذاری در سهام، سهمسرمایه •

خود، کنترل  همراه اشخاص وابسته تنهایی یا بهکه بهطوریبا هدف کسب انتفاع بهگذاری ی سرمایههایا صندوقسسات مؤ

 ؛یا درآن نفوذ قابل مالحظه بیابد پذیر را در اختیار گرفتهگذاری سرمایهشرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه

 های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛های تولیدی و پروژه، پروژههای فیزیکیاز جمله دارایی هاداراییگذاری در سایر سرمایه •

 ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:  •

 گذاری؛های سرمایهپذیرش سمت در صندوق ✓

 مین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛تأ ✓

 نویسی اوراق بهادار؛مشارکت در تعهد پذیره ✓

 ؛د اوراق بهادارتضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سو ✓

اقدام به اخذ تسهیالت  در حدود مقررات و مفاد اساسنامه های مذکور در این ماده،تواند در راستای اجرای فعالیتشرکت می •

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

ها در های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آنانجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای فعالیت

 منع نشده باشد.مقررات 
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ن و قوانیثر از ضمناً محیط بیرونی شرکت متأباشد؛ می بازار سرمایهمحیط اصلی کسب و کار شرکت، : محیط کسب و کار 2-1

و اسناد ابالغی از سوی  انداز، سند بودجه کل کشور، قانون بازار اوراق بهاداردستی )سند چشممقررات وضع شده در کشور شامل اسناد باال

ی )داخلی، خارجی( و سیاس ضمناً متغیرهای اقتصادی باشد.میهای سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین مقررات و آیین نامههلدینگ( 

 دهد. تأثیر قرار مینیز محیط بیرونی شرکت را تحت

 شرکت در صنعت  گاهیو جا معامالت سهام تیوضع (2
وضعیت  .بندی گردیده استطبقه در بورس "گذاریسرمایه"در صنعت  "گوهران"با نماد  دیتوسعه گوهران ام یگذارهیشرکت سرما

 شرح زیر بوده است:همالی مورد گزارش ب سالطی ت سهام شرکت معامال

 

 
 

 در محاسبات لحاظ شده است.این شرکت *الزم به ذکر است حجم معامالت و ارزش معامالت حق تقدم 

ها، باشد که عمده فعالیت آنگذاری میهای سرمایهمتشکل از شرکتاین صنعت : گذاریسرمایهصنعت جایگاه شرکت در ( 2-1

مودن با هدف کسب انتفاع و حداکثر ن باشد کهابورس و خارج از بورس میشده در بورس، فرهای پذیرفتهخرید و فروش سهام شرکت

 نمایند.میبه فعالیت  ثروت سهامداران خود، مبادرت

های فعال این یکی از شرکت، شدههای پذیرفتههام شرکتگذاری توسعه گوهران امید با حجم قابل توجهی از معامله سشرکت سرمایه

دتاً از محل سود درآمد عملیاتی خود را عم وب،با بازدهی مناسب، کم ریسک و نقدشوندگی مطل پورتفویصنعت بوده که با تشکیل یک 

 نماید.تأمین می و سود حاصل از معامالت سهام پذیرهای سرمایهشرکتمصوب مجامع 

  

2,400,000,000

1,701,576,115

14,651,176

234

62,612

7,271,693

245

96%

متوسط حجم روزانه معامالت )سهم(

تعداد کل روزهای معامالتی بازار

درصد روزهای معامالتی نماد شرکت به کل بازار

اطالعات معامالت سهام شرکت از 1398/10/01 تا 1399/09/30

تعداد کل سهام شرکت

حجم معامالت* )سهم(

ارزش معامالت* )میلیون ریال(

تعداد روزهای معامالت سهام شرکت 

متوسط ارزش روزانه معامالت )میلیون ریال(
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شامل  گذاری )بورس و فرابورس(سرمایه فعال در صنعت یهاجمع ارزش روز سهام شرکت وضعیت صنعت و جایگاه شرکت:( 2-2

 گذاریسرمایهشرکت باشد. یم 30/09/1399 گزارش خیدر تار الیر میلیون 2،466،636،644معادل شرکت مندرج در جدول زیر  28

  قرار دارد. هجدهمدر رتبه  ارزش روزو  هیلحاظ سرما به دیتوسعه گوهران ام

 

 
 

به علت مقایسه با  ؛ریال است میلیارد 5،472،066بالغ بر  (گذاری های استانی به جز بازار پایهیه سرما جمع ارزش بازار صنعت )شامل

  شرکت فوق اکتفا شده است. 28حداکثر های فعال و مشابه، به تعداد شرکت

تعداد سهامنمادشرکتردیف
ارزش بازار )میلیون 

ریال(

45,000,000,000392,670,000صباسر. صبا تامین1

17,500,000,000362,250,000ونیکیسر. ملی2

30,000,000,000344,760,000وسپهرسر. مالی سپهر صادرات3

19,817,375,000318,049,051آریانسر. پارس آریان4

10,000,000,000162,320,000ومهانگروه توسعه مالی مهر آیندگان5

12,500,000,000128,625,000وخارزمسر. خوارزمی6

6,691,000,00096,818,770وسپهسر. سپه7

10,675,000,00089,883,500وساپاسر. سایپا8

4,000,000,00081,120,000وتوصاسر. توسعه صنعتی ایران9

4,500,000,00067,140,000واتیسر. آتیه دماوند10

4,500,000,00057,330,000وتوسمسر. توسعه ملی11

2,750,000,00055,165,000وبهمنسر. بهمن12

6,000,000,00046,860,000وصنعتسر. توسعه صنعت و تجارت13

2,500,000,00044,212,500وکبهمنسر. کوثر بهمن14

6,000,000,00039,840,000وسکابس.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها15

1,800,000,00024,912,000وصناسر. گروه بهشهر16

3,000,000,00021,480,000وبوعلیسر. بوعلی17

2,400,000,00021,408,000گوهرانسر. توسعه گوهران امید18

5,000,000,00017,600,000وبیمهسر. صنعت بیمه19

797,280,00016,425,563وکادوتکادو20

2,380,000,00012,468,820وآرینتوسعه اقتصادی آرین21

1,150,000,00011,525,300اعتالسر. اعتالء البرز22

1,320,000,00011,262,240وآواسر. آوا نوین23

1,000,000,0009,900,000سنوینسر. اقتصاد نوین24

400,000,0009,531,600وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان25

880,000,0009,490,800وایراسر. صنایع ایران26

1,250,000,0009,137,500پردیسسر. پردیس27

1,000,000,0004,451,000وملتسر. ملت28

2,466,636,644 جمع
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 ساختار شرکت( 3
گذار شرکت عنوان سهامدار اصلی، سیاستام بهدرصد از سه 86 بیش از امید با مالکیت گذاریسرمایه: شرکت گروه مدیریت سهامداران

  حقیقی است. اعم از اشخاص حقوقی وسهامدار،  21،176 سهام شرکت در اختیار تعداد مابقی درصد 14 باشد.می

 

 
  :باشدشرح جدول ذیل میمدیره بههیأتنمایندگان حقیقی ایشان در و  مدیرههیأتاعضای حقوقی : مدیرههیأت

 

 مصوب شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایرانهای پذیرفتهحاکمیت شرکتی شرکت دستورالعمل طبق با توجه به اینکه

سازی اصول حاکمیت ایران ملزم به پیاده فرابورس و تهران بورس در شدههای پذیرفتهر، شرکتبهادا اوراق و بورس سازمان 27/04/1397

های در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیتهشرکتی مطابق با این دستورالعمل هستند. 

 گردد.جلسات آن در مقاطع زمانی مقرر برگزار میشرح ذیل تشکیل گردیده و تخصصی حاکمیت شرکتی به

شده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیناشران پذ یبرا یداخل یهادستورالعمل کنترل 10ماده یدر اجرا: کمیته حسابرسی داخلی(1

 یفایشرکت در ا رهیمد اتیرساندن به ه یاریبه منظور  نی. همچندیگرد لیشرکت تشک یداخل یحسابرس تهیکم ران،یو فرابورس ا

جلسات منظم  لیاقدام به تشک یحسابرس تهیکم ،یداخل یهاو کنترل یشرکت یراهبر یندهایآن در خصوص فرآ ینظارت یهاتیمسئول

 یندهایفرا یو اثربخش تی. کفادینما یارائه م رهیمد اتیخود را به ه شنهاداتیپ تهیکم مورد گزارش نموده و یسال مال یط انهماه

بوده است. از  تهیکم نیمهم ا یهاتیولئمسمنتشرشده ازجمله  یمال یهااعتماد گزارش تیو قابل یداخل یهاو کنترل یشرکت یراهبر

 را عنوان نمود: لیموارد ذ توانیم تهیکم نیاهداف ا گرید

 یداخل یها و کنترل سکیر تیریمد ،ینظام راهبر یندهایفرآ یاثربخش •

 یمال یسالمت گزارشگر •

 یداخل یحسابرس یثربخشا •

 مستقل یحسابرس یاستقالل حسابرس مستقل و اثربخش •

 مقررات و الزامات ن،یقوان تیرعا •

درصد مالکیتتعداد سهامشرح

%86.5   2,076,737,727گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

%3.1        74,926,745سایر سهامداران حقوقی

%10.3      248,335,528سایر سهامداران حقیقی

%100 2,400,000,000جمع

سهامداران حقیقی و حقوقی در تاریخ 1399/09/30

مدرک تحصیلیسمت در هیات مدیرهبه نمایندگیعضو حقوقی هیات مدیره

دکتری علوم اقتصادیرییس هیأت مدیرهقدرت اله امام وردی چاپ و نشر سپه

کارشناسی ارشد مدیریت مالیمدیرعامل و عضو هیأت مدیرهمازیار فرخی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

دکتری مدیریت مالیعضو هیأت مدیرهشهرام بابالویانمدیریت انرژی امید تابان هور

-فاقد نمایندهسرمایه گذاری ساختمانی سپه

=فاقد نمایندهسرمایه گذاری مهر
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 :شده است حیتشر ریمتشکل از سه عضو است که در جدول ز تهیکم

عضو  سمت اعضا

هیات 

 مدیره

عضو 

 مستقل

 )ریال(حق حضور  مدرک تحصیلی

 1،200،000 علوم اقتصادیدکتری  خیر بله رییس کمیته وردی اماماهللقدرت

 1،200،000 دکتری حسابداری بله خیر عضو کمیته محسن صفاجو

محمدعلی میرزا کوچک 

 شیرازی

 1،200،000 مدیریت مالیدکتری  بله خیر عضو کمیته

 

 باشد.دستورالعمل حاکمیت شرکتی حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیالت مالی میاز فصل سوم  5طبق تبصره 

 

 متشکل از اشخاص زیر است:: گذاریسرمایهکمیته (2

 مدیرعامل به عنوان رییس کمیته  •

 مدیر سرمایه گذاری شرکت به عنوان دبیر کمیته •

 کارشناسان سرمایه گذاری شرکت به عنوان اعضا کمیته •

میهمان شامل مدیر سرمایه گذاری هلدینگ امید و معاون سرمایه گذاری یکی از شرکت های هم گروه در جلسات ضمنا دو عضو 

 کمیته حضور دارد.

 .شودجلسات کمیته سرمایه گذاری هر ماه دوبار با دستور جلسه اعالمی برگزار میبرنامه زمانی برگزاری جلسات کمیته: 

گزارش های تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه پذیر در پورتفوی و خارج از پورتفوی، بررسی تهیه وظایف کمیته سرمایه گذاری: 

بازار سرمایه، بازارهای کاالیی و سایر بازارهای موازی توسط کارشناسان و اعضا کمیته و ارائه آن در جلسات. پس از بحث و بررسی 

کلیه پیشنهادات کمیته سرمایه گذاری  م الزم صورت میگیرد.و جمع بندی در صورت توجیه پذیری سرمایه گذاری پیشنهادی اقدا

 پس از مجوز نهایی مدیرعامل شرکت قابل اجرا است.

 4ه و دتهیه و به تصویب هیات مدیره رسیده است. این منشور شامل هفت ما 1399ه در مرداد ما گذاری:منشور کمیته سرمایه

. ضمنا کمیته سرمایه گذاری دارای آیین را مشخص نموده استضای کمیته تبصره می باشد. همچنین اهداف و وظایف و ترکیب اع

 نامه داخلی تنظیم شده و مصوب می باشد.

 

 مدرک تحصیلی سمت اعضا

 دکتری علوم اقتصادی مدیرهرئیس هیأت وردیاله امام قدرت
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 ه است.شرکت رسید هبه تصویب هیأت مدیر 28/05/1399تبصره در تاریخ  12ماده و  4منشور در این  (منشور هیات مدیره:3

اکثریت اعضای هیأت  .شودنفر عضو اصلی اداره می 5ای شامل حداقل مدیرهشرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید توسط هیأت 

 .درصد تعداد کل اعضای هیأت مدیره باشد 20و تعداد اعضای مستقل هیأت مدیره نباید کمتر از  بوده مدیره باید غیرموظف

 : وظایفاهم 

 اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی

 آنهاحفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با 

 رعایت حقوق سایر ذینفعان

 بخشی به ذینفعانانگیزه

 افشا و شفافیت

 پذیری هیأت مدیرهمسئولیت

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

 متن مصوب تشریح شده است. 

. این ه استشرکت رسید همدیر به تصویب هیأت 28/05/1399تبصره در تاریخ  1ماده و  2منشور در این ( منشور دبیرخانه هیات مدیره: 4

مورد  یانجام امور کارشناس یگیرینیاز و پ اطالعات مورد یآورجمع یره،مد و مستندسازی جلسات هیأت یهماهنگ یتمسئولدبیرخانه 

 .داردرا به عهده  یرهمدت أهی یقانون یفاز انجام تکال بخشیینانو اطم یرهمد هیأت یدرخواست اعضا

ستورالعمل در دستورالعمل منشور اخالقی کارکنان: ( 5 صره و  7این د ضمیمه کدهای رفتاری تدوین گردیده و  5ماده، یک تب جدول 

  به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است. 28/05/1399در تاریخ 

 .باشدیممدیریت اداری شرکت  بر عهدهمسئولیت و اختیار مسئولیت تدوین، ابالغ، نگهداری، بازنگری و ممیزی این دستورالعمل 

 پذیر است.تبصره : هرگونه تغییرات و اصالحات بعدی با تصویب هیأت مدیره امکان

بیین تاشخاص به طور مبسوط طی جداول متعدد در منشور اخالقی کارکنان مشروح مسئولیت ها، وظایف و ضوابط کارکنان با سایر 

 شده است.
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 شرکت رسید. هبه تصویب هیأت مدیر 25/09/1399تبصره در تاریخ  2ماده و  4این منشور در  (منشور کمیته انتصابات:6

 مصوب شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایرانهای پذیرفتهحاکمیت شرکتی شرکت دستورالعمل طبق با توجه به اینکه

سازی اصول حاکمیت ایران ملزم به پیاده فرابورس و تهران بورس در شدههای پذیرفتهر، شرکتبهادا اوراق و بورس سازمان 27/04/1397

های حاکمیت شرکتی، تشکیل گردیده و به شرح صابات با هدف تقویت جنبهشرکتی مطابق با این دستورالعمل هستند. منشور کمیته انت

 کند.مفاد زیر فعالیت می

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

 : هاوظایف و مسئولیتاهم 

  هیأت مدیره نامزدهای برای مقرر شرایط احراز و بررسی

 ارشد مدیران و مدیرعامل برکناری و انتصاب پیشنهاد

 دستورالعمل حاکمیت شرکتی 4 هاز ماد 6 هطبق تبصر دریافت اقرارنامه از اعضای هیأت مدیره در خصوص وضعیت انتصاب آنان

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

 .شودمیگزارش  شرکته مدیر رئیس هیأت به شود و نتایج آنانتصابات ثبت می هخالصه مذاکرات در جلسات کمیت

 آفرینی در شرکت ( ارزش4
به افزایش در حقوق صاحبان سهام  شده منجرهای انجامشوند که نتایج و برآیند فعالیتریزی و اجرا میمجموعه اقدامات به نحوی برنامه

 شده و بازدهی بیشتری از بازدهی بازار را ایجاد کند. 

افزایی و ایجاد همنیروی انسانی کارآمد که از دانش و تخصص مناسبی برخوردار باشد باعث  تقویت توان کارشناسی شرکت ✓

ها و سیمنارهای آموزشی ص، حضور در دورهوهای مجرب و متخصگردد. در این رابطه انتخاب نیراتخاذ تصمیمات بهینه می

در سطح  گردهمایی کارشناسان با سایر کارشناسان بازار،و برگزاری جلسات تعامل  ،برگزاری جلسات مستمر داخلی، مرتبط

 گردد.تی است که در این رابطه انجام میگروه و استفاده از نظریات یکدیگر، از جمله اقداماهای شرکت

بخشی در راستای کاهش ( که تنوعو فرابورس شده در بورسپذیر )پذیرفتههای سرمایهم شرکتاز سها (پورتفوی)تشکیل سبد  ✓

و همچنین کاهش  استهای شرکت برخوردار بوده از جمله برنامه کت در صنایعی که از بازدهی مناسبریسک و مشار

 باشد.اهداف می یمرهاز ز نیز، (D/P) و میانگین تقسیم سود نقدی بیشتر (P/E) پورتفویمتوسط نسبت قیمت به درآمد 

باعث های گروه ضرورت وجود بازارگردان برای سهام شرکت و شرکتگردانی گوهرفام امید راختصاصی بازا گذاریسرمایهصندوق  ✓

 این صندوق قابلیت محاسبهقدام نماید ا صندوق بازارگردانی تأسیسنسبت به مدیریت با کسب مجوزهای الزم  گردید که

nav  های مشمول بازارگردانی را داردیک از شرکت برای هرجداگانه (multi nav). حمایت  شوندگی وافزایش درجه نقد

اختصاصی بازارگردانی  گذاریسرمایههای ارچوب مقررات ناظر بر صندوقدر چهای مشمول بازارگردانی قی از سهام شرکتمنط

لیت نموده و بازارگردانی اشروع به فع 97 ماه سالصندوق در آذراین  باشد.در دستور کار این صندوق میو اساسنامه صندوق 

 ر را بر عهده دارد:یشرکت های ز

شرکت مدیریت انرژی امید  .3  امید    گذاریسرمایهمدیریت شرکت گروه  .2    توسعه گوهران امید گذاریسرمایهشرکت . 1

 .شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار6   شرکت کویرتایر. 5     شرکت سیمان هرمزگان . 4تابان هور 

، پورتفویبخشی و کاهش ریسک های شرکت برای تنوع: از برنامهخارج از بورسهای بازار اولیه و سهام شرکت در گذاریسرمایه ✓

 باشد.میسازی های مناسب توسط سازمان خصوصیدر بازار اولیه، مشارکت در عرضه گذاریسرمایه

نیروی انسانی بزرگترین سرمایه یک سازمان است. آموزش و تقویت نیروی انسانی در هر سازمانی  دوره های آموزشی برگزار شده  ✓

از جایگاه ویژه و غیر قابل انکاری برخوردار است. در همین راستا مدیریت شرکت همواره مشوق و پشتیبان ارتقای تحصیلی و 

نل در طی دوره کاری نسبت به اتمام تحصیالت تکمیلی افزایش سطح علم و آگاهی پرسنل بوده است به گونه ای که اغلب پرس
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خود اقدام نموده اند. عالوه بر ارتقای مدارک تحصیلی ضمن کار، دوره های آموزشی جهت آشنایی با مباحث نوین در زمینه 

 های منابع انسانی و مالی در سطح شرکت و خارج از شرکت برگزار شده است . 

 سال مالی به شرح ذیل می باشد :دوره های آموزشی برگزار شده طی 

 سرانه آموزشی هر نفر  مجموع ساعات آموزشی موضوع دوره آموزشی

لی تی و -مباااحااث مااا لیااا مااا

 استانداردهای حسابداری 

 ساعت 13 ساعت  224

 

 : مدیریت عمدههداف ا( 5
 تالش برای کسب بازدهی بیشتر برای سهامداران و پایدارسازی سوددهی شرکت •

 شرکت و استمرار آنهای ارزش داراییافزایش خالص  •

 موقع به بازار و سهامدارانهرسانی بشفافیت و اطالع •

 تر سود نقدی سهام ارتباط مستمر با کلیه سهامداران و ایجاد راهکارهای بیشتر در پرداخت هر چه سریع •

 شدهاهداف و وظایف تعیینت در راستای ارتقای سطح کارایی و ایجاد بستر مناسب جهت رشد و شکوفایی کارکنان شرک •

 :راهبردهای مدیریت جهت نیل به اهداف( 1-5

 دار و پر بازده، خروج از صنایع کم بازده و مشارکت در صنایع مزیتپورتفویاصالح ساختار  •

پذیر با تقسیم های سرمایهر شرکتد گذاریسرمایهافزایش بازدهی نقدی )و  پورتفویکاهش متوسط قیمت به درآمد  •

 باالتر( سود نقدی

 گذاریبرای اهداف سرمایه پربازده صنایعشناسایی بررسی بازار، شرایط اقتصادی کالن و  •

د سهام مربوط به مطالبات سو یهاو کاستن از حجم بدهی اصالح ساختار مالی ،و ایجاد منابع جدیدبررسی منابع مالی  •

 متعلق به سهامدار عمده 

از سوی سهامداران  شرکت در راستای اعمال سیاست تقسیم سود مناسبخصوص توان مالی و نقدینگی سازی درشفاف •

 به فروش دارایی و کاهش توان مالی شرکتمدیریت  بدون الزام

های رسمی بورس و سایت رسمی شرکت شده در سامانهای و حسابرسیدورهمیان ،اهانهموقع اطالعات مهدرج و ارائه ب •

 سهامداران و بازاررسانی و استفاده همزمان جهت اطالع

 تبادل نظر با کارشناسان معتبر بازار بیشتر با شرکت هلدینگ و همچنین تعامل هرچه •

الفاصله پس از برگزاری ب مدیرههیأت از سوی های انجام شدهریزیطبق برنامه اقدام به پرداخت سود سهامداران حقیقی  •

 و پرداخت سود سهامداران حقوقی طبق برنامه مجمع 

 پذیر های سرمایهه وصول مطالبات سود سهام از شرکتکردن دور ترکوتاه •
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 :19/11/1398سالیانه مورخ عمومی عادی  اقدامات مدیریت در راستای تکالیف مجمع( 6
عدم رعایت کامل الزامات قانونی درخصوص پرداخت سود سهام: مدیریت شرکت برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام را قبل  (الف 6بند 

برگزاری مجمع در سامانه کدال منتشر نموده و کلیه سهامداران با مراجعه به بانک سپه قادر به دریافت سود سهام هستند؛ ضمنا سود  از

سهام سهامدار عمده )شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید( با هماهنگی پس از مهلت قانونی و با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت 

 پرداخت می گردد.

ب( معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی در هیات مدیره طی مهلت مقرر :معرفی نمایندگان بر عهده اشخاص حقوقی عضو هیات  6بند 

 های الزم را انجام میدهد. مدیره و هلدینگ است و شرکت نیز در این راستا پیگیری

ان اعضای حقوقی هیات مدیره منوط به تایید و الف( افشای فوری تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره: افشای نمایندگ 9بند 

احراز صالحیت ایشان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بوده که پس از آن شرکت اقدام به افشای نام ایشان در سامانه کدال مینماید. 

مقدور نمی باشد. ضمنا  لذا عدم افشای فوری اسامی نمایندگان بالفاصله پس از معرفی توسط اشخاص حقوقی قبل از تایید سازمان

، توضیح این نکته ضروری است که صورت جلسه مجمع در طی ده روز پس از برگزاری مجمعمجمع صورت جلسه  ارائهدرخصوص عدم 

تطویل دوره تایید توسط سازمان  شرکت ها ارائه می گردد. ثبتابتدا به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه و پس از تایید ایشان به مرجع 

 باعث تاخیر در این امر می باشد.

 :ها و روابطمنابع، ریسک (7
 :منابع مهم( 1-7

مورد  سال مالی پایان درسود سهام مانده مطالبات : معاملهپذیر و سود اوراق قابلای سرمایههشرکت از دریافتنیسود سهام -

ریزی جهت وصول برنامه پذیر بوده وهای سرمایهشرکتوبه مجامع باشد که مربوط به مصریال می ونمیلی 512،224گزارش معادل 

  انجام شده است. موقع آنبه

 
 

  میلیون ریال از مطالبات سود سهام تا تاریخ تهیه این گزارش دریافت شده است21،420مبلغ 

بهای که نسبت به  استمیلیارد ریال  31،101بیش از  30/09/1399در بورسی  گذاریسرمایهارزش روز خالص : شرکت پورتفوی-

 سالطی  ضمناً دارد.درصد افزایش  436معادل میلیارد ریال  25،305مبلغ  ،میلیارد ریال 5،795مبلغ ه ب 30/09/1399در شده تمام

 عنوان شد "راهبردها"چنانچه در بخش  یافته است.تحقق درآمد عملیاتیریال نیز  میلیارد 2،695مبلغ  30/09/1399 منتهی بهمالی 

دآورتر شده و های سوگذاریسرمایهها با های کم بازده و جایگزینی آنوری بیشتر اقدام به خروج از شرکتجهت افزایش بازدهی و سودآ

 .باشداین اقدام مستمر می

میلیون ریالشرح

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

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

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

     512,224مانده مطالبات سود سهام در 1399/09/30

         3,752اسناد دریافتنی )داروسازی ابوریحان(

     515,976جمع
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باشد، که شرکت در گذشته )قبل از پذیرش در بورس( بدان مبادرت از جمله منابع از طریق ایجاد بدهی می سهام: خرید اقساطی-

 نموده و در صورت وجود شرایط مناسب نیز اقدام خواهد نمود.

پیشبرد راهبردهای افزاری مناسب عامل مهمی در افزاری و سختارآمد همزمان با ایجاد شرایط نرمکنیروهای آزموده و انسانی: سرمایه-

گیری کارکنان و ایجاد مقررات جهت بهرهتکمیلی آموزش جذب نیروهای کارآمد، ، باشد. لذا در این راستااهداف میمدیریت و رسیدن به 

 باشد. مدیریت می در دستور کار)شامل اقدامات انگیزشی و تنبیهی( 

های با هلدینگ و شرکت روابط و تعامل بیشتر سهامدار عمده است ایجادمتعلق به سهام  درصد 86بیش از : ترکیب سهامداری شرکت-

 خواهد گرفت. گرفته و ، منابع مناسبی در اختیار شرکت قرارهلدینگگیری از امکانات بهره مابین شده و باافزایی فیباعث همگروه 

  :ها و روابط( ریسک2-7

شامل ریسک سیستماتیک و  ثر بر محیط کسب و کار شرکتهای مؤریسکباشد و و کار شرکت میبازار سرمایه، محیط اصلی کسب 

 غیرسیستماتیک به شرح زیر می باشد:

 ریسک های سیستماتیک که ناشی از تغییر در قوانین و نوسانات نرخ ارز و بهره و .. می باشد که خارج از کنترل شرکت ها است:

 مددرآ تعییندر  اریناپاید از آثار مهم آن ؛رودمی رشمابه یسکهار ثرترینمؤاز  یکی ارز خنر اتتغییر یسک: رارز خنر تنوسانا یسکر

ضمن  باشد.می کننده ارزهای مصرفبرای شرکت دسو حاشیه کاهشو  تولید هشد متما یبها یشافزا ر،محو دراتصا یشرکتها ایبر

 گذار است. ها اثراینکه تغییرات در نرخ ارز بر ارزش بازار سهام شرکت

 ها وپروژه وها مین مالی شرکتهای تأهزینه ، تغییرات درگذارانبازده مورد انتظار سرمایهأثیر در نرخ ت :نوسان نرخ سود بانکیریسک 

 باشد.می شرکتعامل مهمی در عملکرد دارد،  گیری جریان نقدینگیدر نتیجه شکل گذاران وورود )خروج( سرمایه ثیراتی که درتأ

ناظر بر  تغییرات در نرخ مواد اولیه مصرفی ناشی از تغییراتی که در قوانین و مقررات: های دولتینامهو آئینریسک تغییر در قوانین 

ی از ارزش بازار اآهنی( که بخش عمدهها )فوالدی، شیمیایی و سنگعملکرد شرکت شود، برایجاد می هاهای اقتصادی شرکتفعالیت

 دهد.تأثیر قرار میترا تح گذاریسرمایههای شرکت پورتفویثر بوده و در نتیجه دهند مؤبورس را تشکیل می

تأثیر گذاران را تحتها و سرمایهشرکتهای اقتصادی و عملکرد طور کلی فعالیتهو سایر مخاطراتی که بریسک سیاسی، ریسک تجاری 

 باشد.ران موثر میگذاو محیط کسب و کار سرمایهر بازار ب های سیستماتیک بوده که عمدتاًدهد از جمله ریسکقرار می

  دهند.قرار میتأثیر حتترا  کشور های موجود درگذاریسرمایهکه  المللیچالش و تهدیدات در سطح بین

شود. این عامل ها شده و رکود یا رونق را سبب میگذاران در بازاربه نحوی که باعث خروج )ورود( سرمایهنوسانات در بازارهای موازی 

 باشند..... می قیمت طال و– 3نرخ ارز  -2ها نرخ سود بانک -1ناشی از تغییرات در 

شامل ریسک هایی است که متوجه عوامل درونی شرکت ها یا صنایع مختلف تحت تاثیر مباحث ریسک های غیر سیستماتیک: 

ابه بوده که از طریق تنوع پورتفوی قابل کنترل و کاهش است. از مدیریتی، تغییر در فاکتورهای موثر در عملکرد شرکت ها و عوامل مش

 جمله ریسک های مهم عبارت است از:

خروج از شرکت های غیر رشدی، چیدمان پورتفوی در صنایع با مزیت نسبی باالتر و نسبت ، تنوع پورتفوی با هدف کاهش ریسک

 .ها است قیمت به درآمد مناسب از جمله عوامل مقابله با این نوع ریسک
های شرکت از جمله عوامل مهم در کاهش نقدینگی شدن جریان وصول مطالباتکند وپذیر های سرمایهخلل در جریان نقدینگی شرکت

های اخیر ن نکته در سالباشد. ایمیها این شرکتخیر در تسویه مطالبات سود سهام سهامداران بوده که باعث تأ پورتفویپذیر در سرمایه

سرمایه از محل مطالبات اقدام  ها نسبت به افزایششرکت است جهت تسویه مطالبات سود سهام،مشاهده و در جریان قابلوضوح به

 کنند.می

با توجه به موضوع و ماهیت فعالیت شرکت در حوزه سرمایه گذاری و مدیریت دارایی، افشای آثار ناشی از کرونا بر فعالیت های شرکت 

ز شیوع ویروس کرونا تاثیر مستقیم بر روی عملکرد و سود و زیان شرکت نداشته و فعالیت شرکت با رعایت شرایط ایجاد شده ناشی ا

پروتکل های بهداشتی در تمام ایام کاری تداوم یافته است. لیکن باید توجه داشت که محدودیت های ایجاد شده دارای آثار احتمالی بر 

 گذاران را تحث تاثیر قرار دهد.می باشد که می تواند عملکرد سرمایهسطح فعالیت های برخی شرکت های سرمایه پذیر 
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 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  -

  PCRغربالگری دوره ای سه ماهه کارکنان از طریق انجام تست  -

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

 ضد عفونی کردن مستمر سالن ها و دفاتر اداری  -

 برگزاری آنالین تمامی جلسات  -

 رعایت فاصله اجتماعی کارکنان  -

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

 صورت گرفته، در حال حاضر هیچ مبتالیی در شرکت وجود ندارد . 

 باشد:می قدامات ذیل توسط مدیریت مدنظرریزی جهت ااثرات آن بر عملکرد شرکت برنامه جهت مقابله با مخاطرات فوق و کاهش

های سیستماتیک ریسکپذیری کمتری از که تأثیرهایی گذاریسرمایهر و مشارکت در پذیهای سرمایهشرکت عملکرد بررسی مستمر- 1

 دارند.

 گردد.مشارکت میو ، شناسایی برخوردارندجدید و صنایع که از مزیت بیشتری  گذاریسرمایههای فرصت- 2

تحقق میلیون ریال  2،695،414مبلغ  های عملیاتی بهدرآمد 30/09/1399به  منتهی ساالنهمالی  سال طیدرنتیجه اقدامات فوق، -3

 ادامه یابد. با اقدامات الزماین روند رود که دهد و انتظار میافزایش نشان می درصد 107 حدود قبل سال مالیکه نسبت به  یافته است

مشارکت تر و درصد تقسیم سود باالتر پایین P/Eبنیادی با نسبت  هایسهام شرکتدر  خارج شده و های کم بازدهگذاریسرمایهاز -4

 گیرد.نیز مورد بررسی قرار می هاگذاریاستمرار سودآوری این سرمایهذکر است الزم به ؛گرددمی

، به خرید اوراق بدون ریسک که بازدهی و حاشیه ایمنی مناسبی دارند )با توجه به شرایط اقتصادی و بازار( بخشی از منابع موجود -5

 یابد.اختصاص می

 از طریق: پورتفویاصالح ساختار و تنوع منطقی  -6

دارند در کشور )مانند فلزات اساسی، پتروشیمی و ...(  یدر صنایع بزرگ بورس و صنایعی که دارای مزیت بیشتر گذاریسرمایهوزن -6-1

 باشد.می یهای مدیریتز صنایع کم بازده از جمله برنامههمچنین خروج ا شود؛افزایش داده می

هایی که سیاست بیشتر در سهام شرکت گذاریسرمایهو افزایش بازدهی نقدی از طریق  پورتفوی P/Eکاهش میانگین نسبت  -6-2

های گیری از فرصتدرصد ارزش بازار ( جهت بهره 20حدود ) پورتفویبخشی از  دارند؛ همچنین تریپایدارو  ترمناسب تقسیم سود

 یابد.می اختصاص مدتمعامالت در بازه کوتاه ری بازار وجا

 صادراتی( را داشته باشند.امکان استمرار فروش )داخلی و  ،توازن ارزی مثبت که ضمن دارا بودنپذیری های سرمایهبررسی شرکت-6-3

 گردد.بررسی می ،هاگذاری در اینگونه شرکتافزایش و تمرکز بیشتر سرمایهجهت  هادشوندگی سهام شرکتنق -6-4

 تهی، کمگذارانسرمایهاز منافع سهامداران و  تیحما راستایدر  شرکت یتریمد: گذاریسرمایهبرگزاری مستمر جلسات کمیته  -6-5

. شرکت تشکیل داده است در گذاریسرمایه یشنهادهایپ و ارایه و بازار پورتفوی یبازنگر ی، جهتمشورت یعنوان بازورا به گذاریسرمایه

طور هب های سودآورگذاریسرمایهو جایگزینی  پورتفویاعمال تغییرات الزم در  جهت ات مناسبمیتصم ضمن اتخاذ گذاریسرمایه تهیکم

و  آینده و در حال حاضر گذاریسرمایه سکیو ر یبازده لحاظبه پورتفوی یبررس نماید.خود را ارایه میدام و پیشنهادات مستمر اق

، کاهش میانگین قیمت پورتفویبررسی ترکیب و ساختار  ضمناً .باشدیم تهیکم یهاتیفعال نیمهمتر ملهاز ج ینظرات مشورت پیشنهاد

ح اینکه نتایج توضی اقداماتی است که در دستور کار جلسات این کمیته قرار دارد.به درآمد هر سهم و افزایش بازدهی نقدی از جمله 

اقدام شده که این های سودآورتر گذاریسرمایههای کم بازده و افزایش گذاریسرمایهکاستن به  مده در کمیته منجرهای به عمل آبررسی

 .ط بازار مستمرخواهد بودباتوجه به شرای
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گزارشگری مناسب و شفاف  ایجاد سهامداران، منافع حفظاز جمله  اهدافی رسیدن به جهت اعضای این کمیتهحسابرسی:  کمیته -7

 نویسپیش بررسی با و کرده برگزار منظم جلسات مستمر و داخلی، هایکنترل سیستم استقرار الزامات، و مقررات قوانین، رعایت نیز و

را در بهبود و اثربخشی  مدیریت، شرکت نامه بررسی نیز و شرکت قانونی بازرس و مستقل حسابرس هایگزارش و مالی هایصورت

  .دهی یاری نموده استد و همچنین شفافیت الزم در گزارشعملیات خو

این کمیته با تبادل آرا و برسی بازار و تحلیل بنیادی شرکت ها جهت یافتن سرمایه گذاری های مناسب و کمیته سرمایه گذاری:  -8

 باعث افزایش بازدهی سهام شرکت و خالص ارزش دارایی ها می گردد.ایجاد پورتفوی بهینه نقش موثری ایفا میکند که 

 

 تایج عملیات و چشم اندازها:ن( 8
  نتایج عملیات(  1-8

شرکت طی  های مالینسبتو  صورت وضعیت مالیاقالم مهم سود و زیان، عملکرد شرکت،  نتایج عملیات ه تصویری روشن ازائجهت ار

نکات مهم نیز  سایر گردیده وبررسی  (30/09/1398 منتهی به) قبل مشابه مالی سالدر مقایسه با  30/09/1399منتهی به  سال مالی

 ارائه شده است.
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 سود و زیان -الف
 

 

  

درصد به سود خالصمیلیون ریالدرصد به سود خالصمیلیون ریالدرآمدهای عملیاتی :

%552,00145%814,19831درآمد سود سهام

%2,1550%00درآمد سود تضمین شده

%742,98760%1,838,81970سود)زیان( فروش سرمایه گذاری ها

%00%00سود)زیان( تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

%4,0720%42,3972سایر درآمدها

%105    1,301,215%103       2,695,414جمع درآمدهای عملیاتی

هزینه های عملیاتی:

%4-(54,212)%2-(53,951) هزینه های اداری و عمومی

%101   1,247,003%101       2,641,463سود عملیاتی

%0         2,475%0             1,974 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

%1-(9,238)%0(5,938)هزینه های مالی

%100   1,240,240%100       2,637,499سود قبل از مالیات

مالیات بر درآمد

%00%0(9,539)سال جاری

%00%0(916)سال های قبل

%100   1,240,240%100       2,627,044سود خالص

مبنای محاسبه سود پایه هر سهم:

            557             1,138سود پایه عملیاتی هر سهم

(3)(2)سود پایه غیرعملیاتی هر سهم

            554             1,136سود پایه هر سهم-ریال

               620                 1,095سود  هر سهم - ریال

شرح
سال مالی منتهی به 

 139909/30 1398/09/30
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 :در نمودار ذیل ارائه شده استمقایسه عملکرد دو سال مالی 

 

 

 

 :قبل مشابه مالی سالمده در مقایسه با بررسی سود و زیان و تشریح تغییرات اقالم ع

قبل افزایش  مالی سالنسبت به درصد  47مالی مورد گزارش  سالپذیر( طی های سرمایه)مصوب مجامع شرکت درآمد سود سهام -1

 باشد.رشد با تقسیم سود نقدی بیشتر می آور و رو بهدر سهام سود گذاریسرمایهیافته است که ناشی از 

که ناشی  یافته افزایش مالی گذشته سال نسبت به درصد 147مالی جاری معادل  سالها طی گذاریسرمایهدرآمد حاصل از فروش  -2

ها که افزایش قابل توجهی یافته و ضرورت جایگزینی با شرکتهای و فروش بعضی از سهام شرکت شدهتعداد معامالت انجام افزایشاز 

 .باشدمی سال مالیدر طول این و تقسیم سود باالتری دارند،  P/Eرشدی که دارای نسبت 

 سال به نسبت درصد 714معادل  03/90/9139 منتهی بهمالی  سالطی  ها،گذاریفروش سرمایه درآمد حاصل از باتوجه به اینکه -3

 سال مالیدرصد نسبت به  107هم تغییر قابل توجهی داشته و به میزان درآمدهای عملیاتی جمع ، یافته است افزایشقبل  مشابه مالی

 .مشابه گذشته افزایش یافته است

 درصد افزایش یافته 77به میزان مالی گذشته  سالریال است که نسبت به  1،095معادل  مالی مورد گزارش سالسود هر سهم طی  -4

 است.
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 :صورت تغییرات در حقوق مالکانه -ب
 

 
 

میزان سود  باشد.به شرح جدول فوق می 19/11/1398مورخ تقسیم پس از اعمال مصوبات مجمع عادی ساالنه سود انباشته و سود قابل

 درصد افزایش 57معادل  قبلمالی مشابه  سالنسبت به  که باشدمی ریال ،2241مبلغ هر سهم  ازایدرپایان سال مالی بهانباشته 

 .یافته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمایه
افزایش سرمایه 

در جریان
جمع کلسود انباشتهاندوخته قانونی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

3,086,843 886,843 200,000 2,000,0000 مانده در 1397/10/01

1,240,240 1,240,240 000سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1398

(500,000)(500,000)000سود سهام مصوب

3,827,083 1,627,083 200,000 - 2,000,000 مانده در 1398/09/30

2,627,044 2,627,044 000سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به 1399/09/30

(800,000)(800,000)000سود سهام مصوب

400,000 400,000000افزایش سرمایه

- (40,000)40,000 00تخصیص به اندوخته قانونی

2,400,0000240,0003,414,1276,054,127مانده در 1399/09/30

شرح

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 30 آذر 1398

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 30 آذر 1399
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 صورت وضعیت مالی:-ج
شرح ذیل  مالی قبل به سالمورد گزارش در مقایسه با  30/09/1399 منتهی بهمالی  سالای شرکت در پایان مقایسه صورت وضعیت

 باشد:می

 

درصد از محل  20میلیارد ریال ) 2،400میلیارد ریال به  2،000شرکت را از  سرمایه 09/09/1398العاده مورخ مجمع عمومی فوق

 . ثبت رسیده استبه 14/04/1399سرمایه شرکت در تاریخ  مطالبات و آورده نقدی سهامداران( افزایش داده است. توضیح اینکه



 

  

17 
 

توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 نکهیبا موضوع ا ؛یشرکت تیدستورالعمل حاکمفصل چهارم  28عطف به ماده  دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش:

، سهام 1399/04/09مورخ  رهیمد ئتیه 179/1خود را داشته باشد و عطف به مصوبه شماره  یتواند تملک سهام شرکت اصل یشرکت نم

ارزش به مبلغ  شیو خالص افزا الیر ونیلیم 271.702تمام شده  یسهم با بها 97.773.845به تعداد  دیام یگذار هیسرما تیریگروه مد

 .افتیفروش انتقال  یشده برا ینگهدار یرجاریغ یها ییبه دارا الیر ونیلیم 3.401.317

 های مالی و بررسی روند آن:نسبت -د

 

 
 

محاسبه شده است؛ ضمناً قیمت تابلو هر سهم  یمیلیارد ریال 2،000با سرمایه  30/09/1398هر سهم در تاریخ  NAV* توضیح اینکه 

 باشد.می یمیلیارد ریال 2،000به تاریخ مزبور با سرمایه 

نسبت کل بدهی و مالکانه: این دو نسبت نشان می دهد که منابع به کار رفته در شرکت عمدتا از محل صاحبان سهام تامین شده است. -

با توجه به محدودیت های موجود در تامین رس حاکی از مشابهت این وضعیت است. بررسی سایر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بو

درصد میبایستی سرمایه گذاری از طریق خرید اقساطی سهام و  30مالی شرکت های سرمایه گذاری و اصالح نسبت بدهی تا حدود 

 روش های مشابه مورد نظر قرار گیرد.

ن دو نسبت نشان میدهد که بازده دارایی ها و حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی نسبت بازدهی دارایی و حقوق صاحبان سهام: ای

درصدی جمع دارایی های شرکت نسبت به سال  56برابر شده است. علی رغم افزایش  0.66مورد گزارش نسبت به پایان سال مالی قبل 

ش به سود آوری مطلوبی رسیده است. این توضیحات نیز نسبت بازدهی دارایی نشان میدهد که شرکت در سال مورد گزارمالی گذشته 

 در مورد بازدهی حقوق صاحبان سهام نیز مصداق دارد.

درصد در سال مالی مورد گزارش کاهش یافته است. توضیح اینکه  70درصد بوده که به  105در سال مالی گذشته معادل  p/navنسبت 

 NAVبرابری  3.7درصد و باالتر است. قابل ذکر اینکه علی رغم افزایش  70 میانگین این نسبت در شرکت های سرمایه گذاری حدود

شرکت و بیش از دوبرابر شدن سود خالص نسبت مزبور کاهش یافته است که میتوان نگاه سرمایه گذاران را به عملکرد مثبت و سودآوری 

به این سهم به دلیل افزایش سوددهی و ارزش  مناسب شرکت در سال مالی مورد گزارش جستجو کرد. لذا اقبال به سرمایه گذاری

قیمت سهم به تدریج به یک ثبات نسبی پورتفوی منجر به افزایش قیمت سهام شرکت در بازار شده که پس از تحقق این پیش بینی ها 

 رسید. 

 

1399/09/301398/09/30

%11%11نسبت کل بدهی
%89%89نسبت مالکانه 
%29%48بازده داراییها

%32%53بازده حقوق صاحبان سهام 

13,0903,419خالص ارزش دارایی های هرسهم - ریال*

8,9203,580قیمت تابلو هرسهم - ریال*
%105%68نسبت قیمت به nav - درصد*

سال مالی منتهی به
شرح
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 :30/09/1398و  30/09/1399در دو مقطع  مالی صورت وضعیتعمده در اقالم تغییرات  تشریح علل -ز
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

علل تغییراتدرصد تغییراتشرح

افزایش 59 درصدیسرمایه گذاری های کوتاه مدت

افزایش حجم سرمایه گذاری ها طی دوره مالی مورد گزارش از محل سود دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر و خرید سهام جدید  و 

افزایش سرمایه برخی شرکت ها که تاثیر به سزایی در پورتفوی شرکت داشت.

به دلیل کاهش حساب های پرداختنی به کارگزاری و سود سهام پرداختنی استکاهش 83 درصد پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

افزایش سود خالص شرکت می باشد.افزایش 58 درصدیجمع حقوق صاحبان سهام

خرید سهام شرکت ها )عمدتا سنگ آهن گهر زمین و مدیریت انرژی تابان هور( از محل منابع داخلی شرکتافزایش 83 درصدیسرمایه گذاری های بلندمدت
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 (:پورتفویهای شرکت )گذاریسرمایهسبد  -9
ز درصد ا 66بوده که حدود  پورتفویصنعت عمده در  4 فلزات اساسیهای فلزی و ای صنعتی، استخراج کانهچندرشته شیمیایی، صنایع

به شرح  30/09/1399در  پورتفوی دهندهشکیلصنایع عمده تشده ارزش روز و بهای تمامترکیب  اند.را تشکیل داده پورتفویارزش روز 

 باشد:نمودار ذیل می
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 
شرکتسرمایه( اقالم عمده 1-9 سهام  شده در  سرمایهگذاری های انجام   منتهی بهمالی  سال طیپذیر های 

 شرح است:به  30/09/1399

 
 

1398/09/30

ارزش بازاربهای تمام شده
درصد به جمع 

کل ارزش بازار
بهای تمام شده

294,7382,474,774صنایع پتروشیمی خلیج فارس1
13%

297,397

171,782%163,3961,793,3499فوالد مبارکه اصفهان2

123,201%123,2011,592,4758سر. دارویی تامین3

166,354%166,3541,370,0847گسترش نفت و گاز پارسیان4

68,917%153,8691,285,3647ملی صنایع مس ایران5

161,202%161,2021,148,4046پتروشیمی مبین6

155,081%155,0811,079,3126پتروشیمی جم7

176,569%176,569941,2695سر. غدیر8

99,727%101,215778,8894چدن سازان9

65,486%65,485560,6453پتروشیمی مارون10

47,787%51,098494,5083گروه دارویی سبحان11

62,312%62,312485,9263پتروشیمی زاگرس12

0%585,699426,8502مس باهنر13

0%349,640372,5742آهنگری تراکتورسازی ایران14

40,330%71,305347,4872فوالد کاوه جنوب کیش15

65,388%65,388317,0242پتروشیمی پارس16

70,125%79,882296,1292ارتباطات سیار17

26,799%149,792290,8192بانک ملت18

37,882%37,882286,9921سرمایه گذاری گروه توسعه ملی19

58,689%50,917283,9661بیمه البرز20

833,024%1,274,1612,742,85314سایر21

4,339,18619,369,693100%2,728,052 جمع

سرمایه گذاری های کوتاه مدت:ردیف

1399/09/30
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1398/09/30

ارزش بازاربهای تمام شده
درصد به جمع 

کل ارزش بازار
بهای تمام شده

271,7023,673,019سر. امید  30%207,138

299,2332,464,660گل گهر  20%208,382

رژی امید تابان هور 342,6722,884,097مدیریت ان  24%173,036

422,6412,026,022سنگ آهن گهرزمین  17%240,575

97,129%6    131,187729,600سایر

926,260%1,467,43511,777,39897جمع

یهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش )گروه مدیریت سرمایه گذاری امید( (3,673,019)(271,702)انتقال به دارای

1,195,7338,104,379جمع سرمایه گذاریهای بلند مدت بورسی

سرمایه گذاری های بلند مدت غیربورسی:

94,866%3    286,863309,707صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

7,559%7,6397,6390سایر

102,425%294,502317,3463جمع سرمایه گذاریهای بلند مدت غیربورسی

1,028,685%1,490,2358,421,725100جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت

1399/09/30

سرمایه گذاری های بلند مدت بورسی:
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 شرح است: 30/09/1399مالی منتهی به  سالطی  خریداری شده( اقالم عمده سهام 2-9
 

 
 

 

جمع خرید )میلیون ریال(نمادنام شرکت

                 585,699فباهنرمس باهنر )فباهنر(

                 349,641خاهنآهنگری تراکتور )خاهن(

                 258,618فخوزفوالد خوزستان )فخوز(

                203,322وهورمدیریت انرژی امید تابان هور )وهور(

                152,419وبشهرتوسعه صنایع بهشهر )وبشهر(

                151,928کگهرسنگ آهن گهر زمین )کگهر(

                142,401وبملتبانک ملت )وبملت(

                117,508وزمینبانک ایران زمین )وزمین(

                100,539فجرفوالد امیرکبیر کاشان )فجر(

                  88,301فملیملی صنایع مس ایران )فملی(

                  82,917فسازانغلتک سازان سپاهان )فسازان(

                   78,623آریاپلیمر آریا ساسول )آریا(

                   76,594وامیدسر. امید )وامید(

                   63,578وتجارتبانک تجارت )وتجارت(

                  49,985پاکشوگروه صنعتی پاکشو )پاکشو(

                  44,137کگلگل گهر )کگل(

                  42,040شاراکپتروشیمی شازند )شاراک(

                   30,260کرویمعادن روی ایران )کروی(

79,569                   

611,969                 

جمع                 3,310,049

سایر

مشارکت در افزایش سرمایه
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 :استشرح  30/09/1399مالی منتهی به  سالرفته طی سهام فروشاقالم عمده  (3-9
 

 

 
 

  

سود/زیان واگذاریبهای تمام شدهبهای خالص فروشنام شرکت

          234,717          33,686           268,403مدیریت انرژی امید تابان هور )وهور(

           200,816         12,029          212,845سر. امید )وامید(

          149,995       100,006          250,001تحلیل گر امید)غیر بورسی( 

          124,794           9,492           134,286تراکتورسازی )تایرا(

           114,746           8,387          123,133فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(

          101,140         18,403          119,544سر. صندوق بازنشستگی )وصندوق(

            89,281         15,503          104,784پتروشیمی قائد بصیر )شبصیر(

             66,730         67,815          134,545فوالد امیرکبیر کاشان )فجر(

             65,805          13,660            79,465نفت ایرانول )شرانل(

             65,434         17,964            83,399پاالیش نفت اصفهان )شپنا(

             63,332         11,931            75,263سر. سپه )وسپه(

             62,322           8,706            71,028کاغذ پارس )چکاپا(

            52,830         21,824            74,653چادرملو )کچاد(

            47,999         13,414            61,413سر. توکا فوالد )وتوکا(

            41,753         57,746            99,499دارو رازک )درازک(

            31,133         12,621            43,754پاالیش نفت تبریز )شبریز(

          325,988       542,465          858,454سایر

        1,838,818       965,652        2,794,470جمع
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 ها:وند قیمت سهم و خالص ارزش داراییمقایسه ر- 10

 
طی نمودار  30/09/1399 تا تاریخ01/10/1398 تاریخ از( شرکت NAV)هر سهم های خالص ارزش داراییدر مقایسه با روند قیمت سهم 

 ذیل ارائه شده است:

 
 

 

ریال به  3.502از مبلغ  یدرصد155قیمت سهم با رشد  30/09/1399تا تاریخ 01/10/1398شرکت از تاریخ  شودچنانچه مالحظه می

  ریال افزایش یافته است. 8،920 مبلغ

 درصد رشد(. 278با ) ریال رسیده است 13،090مبلغ هریال ب 3،466از هر سهم شرکت  NAVدر همین بازه 

 درصد بوده است. 68 مورد گزارش سال مالیسهم در پایان  NAVنسبت قیمت به 
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 

 :اندازها( چشم11
تواند باعث شفافیت در عملکرد و قیمت سهم شده و وضعیت و سودآوری شرکت میهای آتی و اندازی از اهداف، برنامهترسیم چشم

کنندگان در استفاده لذا هدف این نوشتار کمک به گذاران و صاحبان سهام خواهد بود.سرمایهگیری سهولت در تصمیمباعث همچنین 

 را فراهم نماید. گذارانصاحبان سهام و سرمایهدرک بهتر از واحد تجاری جهت اتخاذ تصمیم مناسب بوده و امکان ارزیابی برای 

 اقدامات داخلی ساختار و( 1-11
ترکیب مناسب  با پورتفویها، همچنین ایجاد گذاریسرمایه پورتفویگیری و نقدشوندگی بیشتر تصمیمفافیت هرچه بیشتر، سرعت در ش-

آنها در  ققخود قرار داده و جهت تح سرلوحهتوسعه گوهران امید آنها را  گذاریسرمایهو بازدهی باال از جمله عواملی است که شرکت 

 باشد.پی ایجاد بستر مناسب می

 (یین و بالعکساطالعات دوسویه در سطوح مختلف سازمان )باال به پاسازی جریان روان-

 وانمندتر کردن نیروهای انسانی، تفویض اختیار و مسئولیت در قبال پاسخگویی مستمر و تبادل اطالعات ت-

ترشدن گزارشات غنیافزایی و خصوص سهامدار عمده: توضیح اینکه این اقدام باعث همههای ارتباطی با سهامداران و بتقویت کانال-

 گردد.می گذاریسرمایهگیری در تحلیلی و تصمیم

 گذاریسرمایهاستراتژی  (2-11
 داران و رشد قیمتباشد که باعث افزایش ثروت سهامشرکت می( NAV)های هم مدیریت، رشد خالص ارزش داراییازجمله اهداف م -

هایی است که دارای مزیت در کشور بوده، گذاریسرمایهمشارکت بیشتر در  ،الزم جهت نیل به این هدف سهم خواهد بود. از جمله برنامه

این رابطه برآورد  در باشد.ز آن جمله میاو ...شیمیایی و فلزات اساسی  های فلزی،داشته باشد. صنایعی مانند: کانه توازن ارزی مثبت

و مشارکت بیشتر  پورتفوی و افزایش بازدهی نقدی P/Eام شده و در حال اجرا )کاهش میانگین تدریج و در اثر اقدامات انجبه گردد کهمی

سرمایه گذاری هایی ) یا تعدیل وزن نسبت به  وری شرکت استمرار یابد و همچنین خروج ازسودآ( های بنیادی سودآوردر سهام شرکت

سود  1399است که در سال مالی  و امیدد چشم گیری داشته است این سرمایه گذاری ها ( که ارزش سهام شان رش پورتفویارزش کل 

 . خالص شرکت بیش از سود سال مالی گذشته تحقق یابد

های سهام توسط سازمان های ایجاد شده ناشی از عرضهفرصت مشارکت درهمچنین  ن،ینو یورود به کسب و کارها یسامانده-

 ها استفاده نموده است(.در سنوات گذشته شرکت از این فرصتباشد )توضیح اینکه در برنامه شرکت می و سایر نهادها سازیخصوصی

ثیر مخاطرات و همچنین تأ با لحاظ نمودن شرایط اقتصادی کشور و جهان رانیاقتصاد ا یرو شیپ یهافرصتبررسی و مستمر  یابیارز-

در دست اجرا برای تجهیز شرکت جهت اقدامات الزم در این های های جدید از جمله برنامه گذاریسرمایهموجود در مشارکت و ورود به 

 رابطه می باشد.

موقع بودن و کیفیت مناسب هب لحاظهب برتروم حضور در رتبه تدا استمرار گزارشگری به بازار و :فافموقع و شهگزارشگری ب-

 تسریع و تسهیل بیشتر در پرداخت سود نقدی مصوب به سهامداران.همچنین دهی؛ گزارش
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 حدود، 19/11/1398عادی سالیانه مورخ  شرکت بابت سود نقدی مصوب مجمع دهسررسید ش بدهیمانده : اصالح ساختار مالی-

با  ناسبتریزی جهت اعمال سیاست تقسیم سود نقدی مبرنامه ،از انباشته شدن این بدهی پرهیزباشد. لذا جهت ریال میمیلیارد  680

 باشد.مجمع از سوی سهامداران ضروری می در توان شرکت

میلیارد  2.400میلیارد ریال به مبلغ  2000سرمایه شرکت از 09/09/1398مورخ صاحبان سهام العاده طبق مصوبه مجمع عمومی فوق

سرمایه که  یافتهسهامداران افزایش  آورده نقدی محل مطالبات حال شده واز  درصد( 20معادل  میلیارد ریال و 400 ریال ) به مبلغ

 به ثبت رسیده است. 16/04/1398جدید در تاریخ 

 ها و معیار عملکرد:شاخص( 12
شرکت  های، بزرگتر شدن اندازه(NAV) در نهایت افزایش خالص ارزش دارایی های شرکتگیری کمی عملکرد جهت اندازهشاخص الزم 

گذار را داشته باشد. است که جذابیت الزم برای سرمایه ز بازدهیهای این صنعت و کسب حد مطلوبی او حضور در رتبه باالی شرکت

 گردد.ریزی و انجام میامهکلیه اقدامات الزم در شرکت برای تحقق این اهداف برن

به ازای هر  هر سهم شرکتهای خالص ارزش دارایی ،01/10/1398 منتهی به مالی سالابتدای در  :(NAVها )خالص ارزش دارایی -1

رود که رشد بازدهی و انتظار می .رسیدریال  13،090 به 30/09/1399 منتهی بهمالی  سالدر پایان  و ریال بوده است 3،466سهم 

 آتی ادامه یاید. مالی هایو سال 30/09/1400منتهی به سودآوری شرکت با روند بیشتری در سال مالی 

 2000قبل از پذیرش در فرابورس به مبلغ  میلیون ریال بوده است که تا 500 : سرمایه اولیه شرکت معادلشرکت افزایش اندازه -2

 2000سرمایه شرکت از  09/09/1398مورخ اده صاحبان سهام العطبق مصوبه مجمع عمومی فوق و میلیارد ریال افزایش یافته است

شده وآورده نقدی از محل مطالبات حال درصد( 20معادل  میلیارد ریال و 400) به مبلغ  میلیارد ریال 2.400ریال به مبلغ میلیارد 

د ارزش درص 436)با میلیارد ریال  31،101معادل  30/09/1399در  بورسی پورتفویضمناً ارزش روز  ؛است یافتهافزایش  سهامداران

امیدوار ریزی جهت تداوم این رشد در حال بررسی است. و برنامه باشدمی( میلیارد ریال 5،795 مبلغ به شدهافزوده نسبت به بهای تمام

 نیز افزایش یابدآوری اندازه شرکت سود و پورتفویارزش  رشداست که به تناسب 
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 :30/09/1400سال مالی منتهی به پیش بینی ( 13
شده در بورس و های پذیرفته سهام شرکت گذاریسرمایهدرصد از منابع خود را در  95که بیش از براساس ماهیت فعالیت شرکت لف( ا

های بوط به سود نقدی مصوب مجامع شرکتدرآمدهای عملیاتی شرکت مر ای ازبخش عمدهو با توجه به اینکه دهد فرابورس اختصاص می

بینی سود تقسیمی، ی مربوطه و پیشبرآورد سود سهام این شرکت طی سال مالباشد، لذا میو سود حاصل از واگذاری سهام پذیر سرمایه

با فرض گردد برآورد میلذا باشد. نفعان میکه قابل محاسبه توسط ذی است گذاریسرمایهای از درآمد شرکت اساس برآورد بخش عمده

رو به رشد با نسبت های گذاریسرمایهدر راستای سیاست مشارکت در  پورتفویاستمرار اصالح در اثر شرایط اقتصادی و ثبات نسبی در 

P/E  پایین و نسبتD/P  ،افزایش یابددرآمد شرکت از این بابت باالتر.  

اواخر مردادماه سال جاری  تاتوضیح اینکه  ها منوط به شرایط اقتصادی، بازار و ... می باشد.گذاریسرمایهبرآورد درآمد حاصل از فروش 

نیز  1400 مالی امید اینکه در سال ؛و تسهیل نموده بودشاخص بازار امکان کسب سود فروش را مقدور قابل مالحظه  وند افزایشی ور

 گیری از شرایط مناسب بازار فراهم گردد.هامکان بهر

 30/09/1400منتهی به شرکت برای سال مالی  گذاری های سرمایه حاصل از که در فوق بیان شد افزایش سودباتوجه به مجموعه نکاتی 

باشد که سعی بر ها نیز منوط به شرایط بازار میگذاریبینی سود حاصل از فروش سرمایهپیش وشود بینی میپیش درصد 10 حدودنیز 

 .ها جهت تحقق سود بیشتر خواهد بوداستفاده حداکثری از فرصت

 : 30/09/1400رد سال مالی منتهی به پیش بینی عملکاندازه گیری و  کمی ب( شاخص های

 پذیرهای سرمایهشده و ارزش روز شرکتبهای تمام، شامل تعداد سهامشرکت  پورتفویآخرین  ✓

 بینی میزان تقسیم سود نقدی در مجمع پذیر و پیشهای سرمایهبرآورد سود سهام شرکت ✓

 شدهبهای تمامنسبت به  پورتفویمیزان افزایش ارزش روز  ✓

 بینی سود :های کیفی پیشج( شاخص

به بهبود عملکرد  باعث استفاده از امکانات و منابع موجود شده و منجر: همراهی و تعامل با سهامدار عمده شرکت سهامداران ✓

 و سودآوری شرکت شده و خواهد شد.

 افزایی و انگیره بیشتر در رشد و سودآوری شده است.عث همنگر شرکت بادیریت و مدیرعامل کارآمد و آینده: ممدیریت  ✓

و استمرار سودآوری  گذاریسرمایهتصمیمات مناسب برای ثر بر عملکرد شرکت و اتخاذ : از عوامل مؤکارآمدنیروی انسانی  ✓

 باشد.می

های آموزشی و انگیزشی جهت ارتقاء و بهبود کیفی رگزاری یا حضور در دورهو ب افزارهای به روز در شرکتاستفاده از نرم ✓

 .عملکرد کارکنان 
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 اطالعات تماس با شرکت
 

 

 7پالک  -كوچه شانزدهم -خیابان گاندی جنوبی -میدان ونک -تهران:  شركت پستی آدرس

 1517915811: پستی صندوق

 88797263: نمابر         88207580تلفن تماس: 

 ir.goharanomid@info: الکترونیکی پست آدرس

 www.goharanomid.ir: اینترنتی سایت آدرس

 

 :سهامداران امور با تماس

  102داخلی  - 88207580: تماس تلفن

 88797263: نمابر

 

 

 


