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 مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

 )سهامی عام( فارسجیخلی صنعت پتروشیمی ساختمان گذارهیسرماشرکت 
 

  
 گزارش وسیلهبدینقانون بازار اوراق بهادار  34و ماده  7331 اسفندماهاصالحیه قانون تجارت، مصوب  232در اجرای مفاد 

ایه سوابق، مدارک و اطالعات موجود تهیه و بر پ 22/72/7321ره مالی منتهی به دوعالیت و وضع عمومی شرکت برای درباره ف

 .گرددیمبه شرح ذیل تقدیم 

مالی بوده و  هایصورتدر  شدهارائهبه مجمع، مبتنی بر اطالعات  رهیمدئتیهساالنه  یهاگزارشیکی از  عنوانبه گزارش حاضر

 .آوردیمفراهم  رهیمدئتیهاطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد 

بر ارائه منصفانه  دیتأک، با باشدیماطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت  جانباناینبه نظر 

و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده  رهیمدئتیه عملکردنتایج 

 ینیبشیپ وانتمیدر آینده تا حدی که در موقعیت فعلی  هاآنموجود بوده و اثرات  یهاتیواقعاست. این اطالعات هماهنگ با 

 کنندگاناستفادهنمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی 

 رسیده است. رهیمدئتیه دیتائبه  71/13/7321، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ شودمی

 

 

 

 امضاء سمت نماینده رهیمدئتیهاعضاء 

 ن ماهیارحسی شرکت صنعت محور دانش
 ،مدیرههیئترئیس 

 غیرموظف
 

 حسام معتضدیان قمی ریک خزرایسرمایهشرکت عمران 
، مدیرههیئت سیرئبینا

 غیرموظف
 

 امیر ونکی شرکت وزین سازان آریا سام
 ،مدیرههیئتعضو 

 موظف
 

 مجید احمدی محلی شرکت سرمایه سازان دانوش
 ،مدیرههیئتعضو 

 موظف
 

 - اصفهانی بخشنجاترضا 
 ،مدیرههیئتعضو 

 موظف
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 مالی اطالعات گزیده
 

 

 )ارقام به میلیون ریال( اصلی شرکتمالی گزیده اطالعات 

 9317 9316 9311 

    الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 9..،374 43،270 269.02 درآمد خالص

 307،733 20،464 309266 سود عملیاتی

 - - - ای غیرعملیاتیدرآمده

 307،733 20،464 309266 پس از کسر مالیات –سود خالص 

 - 72- - تعدیالت سنواتی

 3،377 3209440 009470 عملیاتی هایفعالیتوجوه نقد حاصل از 

    ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 2،727،267 97.،2،0.6 2904.9704 هاییداراجمع 

 .07،36 23،990 99302. هاجمع بدهی

 2،066،666 2،066،666 2،066،666 شدهثبت سرمایه

 7.9،.2،00 2،000،362 290339463 جمع حقوق صاحبان سهام

    ( سایر اطالعات:ج

 32 33 7 نفر )پایان سال( –تعداد کارکنان 

 
 
 
 

 )ارقام به میلیون ریال(شرکت  تلفیقی گزیده اطالعات

 7931  6931  1931  

    الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 399،397 3.2،727 2..3339 درآمد خالص

-79046 سود عملیاتی  39،390 229،030 

 3،462 3،070 229633 درآمدهای غیرعملیاتی

 230،703 .32،96 339639 پس از کسر مالیات –سود خالص 

-0،6.3 - تعدیالت سنواتی  - 

 0،042 3349903 7..9. عملیاتی هایفعالیتوجوه نقد حاصل از 

    ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 4،6.3،043 2،702،440 2976.9232 هاییداراجمع 

 3.0،.43 323،336 .3609.0 هاجمع بدهی

 2،066،666 2،066،666 2،066،666 شدهثبت سرمایه

429062923 جمع حقوق صاحبان سهام  2،029،3.0 2،730،4.9 
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 دمریههیئتایپم 
ی بدده ایددن سددربازان را اعطددا خدددمتگزارخداونددد عزوجددل را سزاسددگزاریم کدده در جبهدده اقتصددادی مملکددت فرصددت 

نگدردیم   فروگدذار در ایدن مسدیر    مید اداشدته از جدان و روح   آنچده بدوده اسدت تدا بدا هدر       نآ برنموده است. تالش ما 

بددرای  مدددیرههیئددتکوچددک در پی ددبرد اقتصدداد ایددران عزیزمددان ایفددا نمدداییم. گددزارش   هرچندددو بتددوانیم نق ددی 

جهددت ارائدده بدده مجمددع عمددومی عددادی سددالیانه صدداحبان سددهام    22/72/7321عملکددرد سددال مددالی منتهددی بدده  

 .گرددیمتقدیم 

ی همی دگی  هدا سدک یردوراندی کده عدالوه بدر     . مید اسدرنهاده ی اقتصدادی پ دت   هدا بین د سالی ماالمدال از فدراز و   

امددا از منظددر ؛ یی محسددود در سددطت اقتصدداد کددالن بدده همددراه داشددته اسددت   هددانددانیاطم، عدددم وکددارکسددب

 ی برای کوتاهی در مسیر خدمت به ذینفعان این مجموعه نگردیده است.ابهانه کیچیه، مدیرههیئت

. باشدددیمددمنددتج از عوامددل متعدددد سددطت کددالن   ،وکددارکسددببخ ددی از ذات ایددن  عنددوانبددهنوسددانات درآمدددی 

ی نفددت، گدداز و پتروشددیمی، ت دددید   هددارسدداختیزبدددیهی اسددت تاییددرات بودجدده عمرانددی تخصیصددی بدده      

در سدطت محیطدی ایدن سدازمان      تید بااهماروپدایی و... موجدب تاییدرات     گدذاران هیسدرما ی بدالقوه، تردیدد   هامیتحر

 شده است.

ی محیطدی  هدا فرصدت و  دهاید تهدشدناخت   منظدور بده یدت شدرکتی بدا تدالش     رکندی از حاکم  عندوان به مدیرههیئت

 ی شرایط بهبود سازمانی را فراهم آورد.سازماندرونکوشیده است تا بر پایه مزایا و نقاط قوت 

گرامدی   دارانسدهام  ژهید وبده ی، جدز بده همراهدی تمدامی ذینفعدان و      وخمد چیپدرپ ارماان موفقیدت در چندین مسدیر    

ی انسدانی و مندابع در اختیدار، رهداورد     هدا هیسدرما یدی تمدامی   افزاهدم همددلی و   بدا یدد اسدت   میسر نخواهد بدود. ام 

 خرسندی خداوند متعال را به دست بیاوریم.

 
 من اهلل التوفیق و علیه التکالن
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 جهان اقتصاد

در ادامه  2172برای سال  بینیپیشو  2172بررسی شرایط کالن اقتصادی در جهان براساد تحلیل شرایط سال 

 آمده است.

 8102اقتصاد جهان در سال 

های ، فعالیت2171رونق سال المللی پول، انتظار بر آن بود تا بعد از شروع بیاساد گزارش دورنمای صندوق بینبر

توسعه افزایش یابد. این در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال خصوصبه 2172و  2171های اقتصادی در سال

و  2172های رود تا برای سالادامه یافت و انتظار می 2171شروع شد، در سال آرام  2171ز نیمه دوم سال رشد که ا

 درصد باقی بماند. 1/3یعنی  2171در سطت سال  2172

المللی پول برای منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افاانستان و پاکستان ای صندوق بیندر گزارش اقتصادی منطقه

های متعددی که دورنمای این منطقه را تیره کرده است، ه دار داده ماه نوامبر منت ر شد، نسبت به ریسککه در 

های تجاری است که تر از حد انتظار شرایط مالی جهانی و ت دید تنشها شامل محدودیت سریعشد، این ریسک

 ممکن است رشد جهانی را متأثر کرده و به شرکای تجاری آسیب بزند.

های آمریکا، اقتصاد تر برای ایران با توجه به بازگ ت تحریمدورنمای ضعیف باوجودبینی صندوق، پیشطبق 

رشد خواهد کرد. اگر قیمت نفت  2172درصد در سال  2و  2172درصد در سال  3/7 نفتک ورهای صادرکننده 

ی را ضعیف کرده و ف ار روی همچنان افزایش پیدا کند ممکن است عزم صادرکنندگان نفت برای اصالحات اقتصاد

 واردکنندگان نفت را ت دید کند.

 8102انداز سال چشم

براساد گزارش رویترز، به عقیده اقتصاددانان جنگ تجاری آمریکا و چین و شرایط مالی بد کنونی عامل رکود 

جی رویترز از رسید ولی نظرسندورنمای اقتصاد جهانی خوب به نظر می 2172اقتصادی بعدی است. در آغاز سال 

اقتصاد نظرسنجی شده  33اقتصاد از  72اقتصاددان در ماه جاری میالدی ن ان داد دورنمای  411بیش از 

 اند.اقتصاد تاییری نکرده و فقط دورنمای سه اقتصاد افزایش ناچیزی داشته 23یافته، کاهش

چین و رکود شرایط مالی  مریکا وهای تجاری ااقتصاددانان، دو دلیل رکود اقتصادی بعدی را افزایش درگیری

های کلی به حالت عادی ای نخواهد داشت. حتی اگر هزینهبه ظن اقتصاددانان، جنگ تجاری جهانی برنده. دانندمی

کنند، شرایط اقتصادی تمام ک ورها از وضع موجود بدتر خواهد بود.  حرکت برگردند و به سمت یک اقتصاد باز

های باالتر در چین و آمریکا، قدرت خرید کمتر توان انکار کرد: قیمتهای تجاری را نمیپیامدهای افزایش تنش

یرات فراتر از این ثباتی بازارهای مالی؛ این تأثهای باالتر واردات و افزایش بیکنندگان در این دو ک ور، هزینهمصرف

 بینی رشد اقتصادی را برای اکثر ک ورهای جهان کاهش خواهد داد.دو ک ور خواهد رفت و پیش
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 نفت

ناشی از افزایش عرضه نفت توسط عربستان و ورود  2174و  2173های پس از فرود سال 2171بازار نفت در سال 

و تقویت احتمال تحریم مجدد ایران در  2172با شروع سال دالر ثبات داشت،  41تا  34حدود  ایران به بازار نفت، در

دالر  14به افزایش قیمت نفت سبک تا  کنار چند ک ور دیگر مانند ونزوئال و افزایش تقاضای داخلی آمریکا منجر

ای آبان و عدم اجرای کامل تحریم ایران در کنار ف ار سیاسی آمریکا بر عربستان بر 73اما پس از  ؛برای هر ب که شد

 دالر در هر ب که شد. 41به کاهش مجدد قیمت به زیر  منجر کاهش قیمت و افزایش عرضه

 :8102تحوالت عمده در بازار نفت 

  چین و کاهش واردات نفت چین از آمریکا -میلیاردی تعرفه آمریکا 41تعرفه 

 خروج ترامپ از برجام 

 وپکای نفت امیلیون ب کهدر نیمه نخست سال برنامه افزایش یک 

  خصوص کاهش رشد اقتصاد دنیا در 21اخطار گروه 

  های آمریکا علیه ایرانک ور از تحریم 2مستثنا کردن 

  ای اوپکمیلیون ب که 2/7در نیمه دوم سال برنامه کاهش 

 انداز آیندهاقتصاد ایران در سال گذشته و چشم

ایران توانست به پ توانه افزایش قیمت نفت  اقتصاد 7324المللی پول، در سال بر گزارش دورنمای صندوق بین بنا

مجدداً  7321در سال  وجودبااینآمده بود، احیا شود دستالمللی بههای بینتعلیق تحریم واسطهبهو صادرات خود که 

توجهی نداشت. شاهد کند شدن روند رشد اقتصادی بود. نرخ بیکاری همچنان باال و بخش غیرنفتی رشد قابل

المللی و عدم یکزارچگی بخش بانکی ایران بینی بود، در فقدان دسترسی به خدمات مالی بینقابل پیش گونه کههمان

گذاری خارجی به این ک ور برقرار ن د. عالوه بر این عدم اطمینان ناشی از اجرایی های جهانی، جریان سرمایهبا بانک

ک ور جلوگیری نمود. م کالت بخش بانکی نیز که شدن کامل برجام دلیل مهم دیگری بود که از رشد اقتصادی این 

های بازن ستگی کاهش نیافت بلکه با تعمیم دامنه آن به صندوق 7321تنها در سال آشکارشده بود نه 7324از سال 

در نیمه سال  کهنحویبهابعاد جدیدی یافته است. با ت دید م کالت ارزی ک ور، بحران بانکی ک ور، فراموش شد. 

 خود را به اقتصاد تحمیل نمود. ،گذاری نادرست ارزی مبرهن و بحران ارزید نامبارک سیاستابعا 7321
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 تورم

درصد  71های اخیر نزدیک به بهترین عملکرد دولت مربوط به شاخص تورم بود. دولت که توانسته این نرخ را سال

درصد  4/73تا  7321ماه شهریور سال ، نرخ تورم برای 7321حفظ نماید، پس از وقوع بحران ارزی در انتهای سال 

 درصد بوده است. 2/74 برابرنرخ تورم در مهرماه  اساد اطالعات منت رشده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا رشد یافت. بر

دهد. درصد رشد ن ان می 31شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در این ماه نسبت به ابتدای سال نزدیک به 

 شده است.درصد محاسبه 1/74اساد گزارش مرکز آمار ایران برابر  برنیز  7321تورم در ماه آبان 

 ارزنرخ 

گرفته بود، نرخ ارز روند باثبات و آرامی را که نسبت به آینده برجام شکل هاییبینیخوشدر پی  7324در سال 

وری آمریکا و ابهام نمود و تنها تکانه موقتی که به این مسیر وارد آمد مربوط به انتخابات ریاست جمهدنبال می

تومان بازگ ت. از مهرماه سال  3111هزار تومان باال برد اما مجدد به  3گرفته از این بابت بود که نرخ ارز را تا شکل

شد موج دیگری از افزایش قیمت ارز را در ایران دامن اخبار خارجی نامساعد که از سمت کاخ سفید منت ر می 7321

هزار تومان در انتهای  72چه اقتصادی و چه سیاسی ادامه یافت و نرخ ارز را تا  ،لیم کالت داخ واسطهبهزد که 

 .ارزی دولت بود هایباال برد. گرچه این رشد دیری نزایید اما گویای اعتبار سیاست 7321تابستان 

 بخش مسکن

 72۸4عادل با م 7321که نرخ تورم متوسط بخش مسکن در پایان سال  دهدمیآمارهای مرکز آمار ایران ن ان 

 .درصد بوده است

در این آمارها تاییرات  .را منت ر کرد 7321در انتهای سال  کنندهمصرفمرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای 

است. گروه مسکن در گزارش مرکز آمار ایران از دو بخش اجاره و خدمات  شدهمنعکستورمی گروه مسکن نیز 

 ترینمهم دهدمیدرصد است که ن ان  37۸72، در این گزارش معادل با است. وزن گروه مسکن شدهت کیلنگهداری 

 7324وزنی بوده است. آمارهای مرکز آمار ایران بر اساد سال پایه  ازنظر کنندهمصرفگروه گزارش شاخص بهای 

واحد رسیده است. گروه مسکن در  731۸2به رقم  7321که رقم شاخص بخش مسکن در پایان سال  دهدمین ان 

 .نرخ تورم شده است داشتننگهباعث پایین  نوعیبهرا ثبت کرده و  هاتورمیکی از کمترین  21سال  سفندماها

 شدهگزارشدرصد  1۸1، نرخ تورم ماهانه گروه مسکن تنها 21سال  اسفندماهبر اساد آمارهای این گزارش در 

ه کرده است. نرخ تورم ماهانه گروه مسکن در را تجرب ایدامنهافزایش کم  ماهبهمناست. البته این رقم نسبت به 

اما این روند با توجه به تحوالت آخر سال طبیعی به نظر  ؛بود شدهگزارشدرصد  1۸3معادل با  21سال  ماهبهمن

را ثبت کرده است. دیگر آمار مرکز آمار ایران از نرخ  توجهیقابلمدعی شد که نرخ تورم افزایش  تواننمیو  رسدمی

است. این  شدهعنواندرصد  23۸1که این متایر برای گروه مسکن  دهدمین ان  21در پایان سال  نقطهبههنقطتورم 

 هایقیمتدر  توجهیقابلتاییر  عمالًکه  دهدمیبود و ن ان  شدهثبتدرصد  23۸7رقم در ماه بهمن نیز به میزان 
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تاییرات  نقطهبهنقطهاست. نرخ تورم  شدهتوقفمدرصد  23گروه مسکن به وجود نیامده و تورم گروه مسکن در سطت 

گروه مسکن در یک ماه نسبت به ماه م ابه سال قبل است. دیگر آمار این گزارش در  کنندهمصرفشاخص بهای 

ماه منتهی به یک ماه  72گروه مسکن را در  کنندهمصرفخصوص تورم متوسط است که تاییرات شاخص بهای 

، این متایر دیگربیانبهماهه است.  23و به همین دلیل دارای حافظه  گیردمیدر نظر نسبت به مدت م ابه سال قبل 

درصد  72۸4به میزان  21. نرخ تورم متوسط گروه مسکن در پایان سال کندمیتاییرات قیمت را در دو سال بررسی 

اما این  ؛ثبت کرده استدرصد بوده که افزایش نسبی را  71۸3معادل با  ماهبهمناست. این رقم در  شدهگزارش

 .بود و باعث شد که نرخ تورم کل نیز کنترل شود ایشدهکنترلافزایش قیمت در گروه مسکن به شکل 

 کندمیرا به تفکیک مناطق شهری و مناطق روستایی منت ر  کنندهمصرفاما مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای 

تر یا کمتر بوده است. بر اساد آمارهای این گزارش نرخ تورم م اهده کرد در کدام بخش نرخ تورم بی  توانمیکه 

این سال  ماهبهمندرصد بوده است. این رقم در  1۸4معادل با  21 اسفندماهماهانه گروه مسکن در مناطق شهری در 

نرخ تورم ماهانه در مناطق شهری افزایش را ثبت کرده است. نکته  دهدمیبود و ن ان  شدهگزارشدرصد  1۸3

درصد بوده  1۸2معادل با  اسفندماهو این رقم در  شدهثبتنرخ تورم ماهانه در بخش روستایی باالتر  کهنیا توجهبلقا

که  درصد بوده است 23۸7گروه مسکن در بخش شهری معادل با  نقطهبهنقطهنرخ تورم  اسفندماهاست. همچنین در 

مسکن  هایقیمترشد سطت  سالهکیدر بازه  جهیدرنت. است شدهثبتدرصد  71۸1البته این رقم در بخش روستایی 

 .در بخش شهری نسبت به روستایی بی تر بوده است

در زمان کاهش احتمالی نرخ برابری با ارزهای  هامتیقحدود نرخ تورم، دامنه قیمت دالر و نیز چسبندگی با توجه به 

 شته باشد.دا محسوسی کاهش هاقیمتدر سال آینده  رودنمیانتظار متداول، 

به  و شده است مجموعه یهاییدارابهبود ارزش پرتفوی در بازار امالک و مستاالت موجب  هامتیق افزایشبه هر رو 

به این منظور  .خود را از این بازار مهم اقتصادی به دست آورده باشد موردنظراین هلدینگ بازدهی  رسدمینظر 

 قرار دارد. رهیدمئتیهدر دستور کار  هاییداراقسم فروش این 
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 بازار سرمایه هایشاخصمروری بر 

 .دهدمیو مقایسه آن با سال گذشته را ن ان  7321بازار سرمایه در سال  هایشاخص ترینمهمجدول زیر برخی از 

 
 درصد تغییر میزان تغییر پایان دوره ابتدای دوره شاخص

 278 284888 0524976 694,89 کل بورس

 698 974990 088,295 924819 بازار اول

 958 0824801 8,74098 8194278 بازار دوم

 618 84985 54992 41,0, ترشرکت فعال 71

 258 5,4297 0904180 294099 صنعت

 278 ,,88945 5164061 9,,8284 بازده نقدی و قیمت

 228 0224986 184796, 80,4680 شرکت 71قیمت 

 0078 104886, 5714861 8,64190 های نفتیفرآورده

 788 041,8 84190 84106 هاگذاریسرمایه

 508 274,99 8174899 0064211 مالی

 0168 4968, 24627 4868, شرکت بزرگ 81

 608 074958 884696 054867 وزنهمکل 

 568 0140,1 884108 084258 وزنهمقیمت 

 968 8146,9 704788 814755 قیمت وزنی ارزشی

 0178 0,079 84872 04018 کل فرابورس

 298 ,09 878 061 بازار اول فرابورس

 0128 727 04085 7,0 بازار دوم فرابورس

 0258 014865 0746,9 747,6 1زراعت

 0528 894568 754,97 814958 2های فلزیکانه

 

                                                 

 
 مختلفباالترین بازده در میان صنایع  1

 مختلفبازده در میان صنایع دومین  2
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 دومفصل 

 معرفی رشکت
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 کلیاتی درباره شرکت

 تاریخچه شرکت

شرکت سهامی خاص تحت  صورتبه 22/12/7323 در تاریخ (خاصحافظ اعتماد )سهامی  گذاریسرمایهشرکت 

 ونیلیم 711سرمایه اولیه شرکت  و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، هاشرکتدر اداره ثبت  231322شماره 

حافظ اعتماد )سهامی خاص( در سال  گذاریسرمایهمیلیارد ریال است. نام شرکت  2۸411و سرمایه فعلی آن  ریال

صنعت  گذاریسرمایهبه شرکت  71/17/23مورخ  732331311217117731بتی به شماره طی آگهی ث 7323

از  73/14/7323مورخ  21412روزنامه رسمی شماره  موجببهتاییر نام داد و  فاردخلیجپتروشیمی ساختمان 

 سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

 آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت

 372221/727و مجوز سازمان بورد به شماره  23/13/7323مورخ  العادهفوقعمومی  مجمع جلسهصورتبه استناد  

 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 12/13/23مورخ 

 نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. -7

تبصره تصویب و  77ماده و  44سهامی عام م تمل بر  هایشرکتاساسنامه جدیدی مطابق اساسنامه نمونه  -2

 یگزین اساسنامه قبلی شد.جا

 فاردخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهاعالمیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام شرکت 

روزنامه رسمی شماره  موجببه) 71712113741 یملو شناسه  231322به شماره  شده( ثبت)سهامی خاص

 ( است.73/14/7323تاریخ  21412

 موضوع فعالیت شرکت

درصد شرکت  %2/22در حال حاضر مالک  (وپسا) فاردخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهکت شر

شرکت اعتماد  %22مالک  ،(سهامی خاص) شهرآراسهام شرکت طرح گستر  %22، (سهامی خاص)پارت ماشین سازه 
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 هایفعالیتکه کلیه  باشدمی (سهامی خاص)شرکت جهان روکش اسزادانا  %22و  (سهامی خاص)ماشین آپادانا 

 .پذیردمیصورت  از طریق این شرکت گذاریسرمایهمربوط به 

ذیل مشغول به فعالیت  هایحوزهدر  ()سهامی عام فارسخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهشرکت 

 :باشدمی

 و تابعه خود؛ زیرمجموعه هایشرکتاستراتژی برای  هایبرنامهمدیریت و ارائه  -7

 ؛تابعه هایشرکتارائه خدمات مالی در چهارچوب قانون و اساسنامه از طریق  -2

 ؛آن هایزیرساختارائه خدمات مهندسی و فنی بخصوص در حوزه پتروشیمی و کمک به  -3

و جرثقیل  سازیراه آالتماشینواردات شکر، برنج، سویا، ذرت، ورق فوالدی، محصوالت و )بازرگانی  هایفعالیت -3

 ؛تابعه هایشرکتاز طریق  (و...

 .زیرمجموعه هایشرکتدر ساختمان و مستاالت و مصالت ساختمانی با تکنولوژی نوین از سوی  گذاریسرمایه -4

موضوع فعالیت اصلی شرکت  فاردخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهمطابق اساسنامه شرکت  

 :باشدمیاساسنامه به شرح زیر  3طبق ماده 

 ؛در بورد اوراق بهادار و خارج از بورد شدهپذیرفته هایشرکتسهام  نویسیپذیرهو خرید  -7

داخلی و  هایشرکتانواع  اندازیراهو م ارکت در سرمایه، خرید سهام، بازسازی، نوسازی و  گذاریسرمایه -2

 ؛هارکتشو واگذاری سهام  هاپروژه، هاطرح، مؤسساتخارجی، 

 ؛هاآن، واردات و صادرات انواع کاالهای بازرگانی مجاز و تولید و توزیع هایفعالیتانجام  -3

 ؛خرید اوراق م ارکت -3

 ؛و کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی گذاریسرمایهزمینه در ایم اورهارائه خدمات  -4

 ؛جهت ورود به بورد اوراق بهادار گذاریسرمایهمورد  هایشرکت سازیآماده -1

 ؛مالی و اعتباری داخلی و خارجی مؤسساتبیمه،  هایشرکت، هابانکاستفاده از تسهیالت مالی و اعتباری  -1

 ؛اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از ک ور -2

 تأمین، بندیبودجهو  ریزیبرنامهجدید توسعه، تکمیل،  هایگذاریسرمایهتولید، زمینه در ایاورهم ارائه خدمات  -2

 .هاشرکتمدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی  هاینظاممنابع مالی و اعتباری، طراحی 
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 سرمایه و ترکیب سهامداران

 یافتهافزایشریال  میلیارد 2،411زیر به مبلغ  که به شرح ریال بودهمیلیون  711مبلغ  تأسیس در بدوسرمایه شرکت 

 است.

 
 تغییرات سرمایه شرکت

 همحل افزایش سرمای )ریال( سرمایه جدید )ریال( سرمایه قبلی تاریخ افزایش سرمایه

 مطالبات و آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی 2،411،111،111،111 711،111،111 21/72/7323

 

تاریخ  و 22/72/7321سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به  %7دارای مالکیت بیش از همچنین سهامداران 

 گزارش به شرح جدول زیر است: تأیید

 گزارش تأییدو تاریخ  9317عمده شرکت در پایان سال  سهامداران لیست

 نام سهامدار
 گزارش تأییدتاریخ  32/34.7/.2

 د مالکیتدرص تعداد سهام درصد مالکیت تعداد سهام

%93999 266،.2،322،33 ایریک خزرشرکت عمران سرمایه  2،322،33.،266 93999%  

 %3 2096669666 %3 2096669666 صنعت محور دانوششرکت 

 %.697 3.909.9666 %.697 666،.09،.3 شرکت وزین سازان آریا سام

%34944 444،3.3،966 %34944 444،3.3،966 سایر  

 %922 0012202220222 %922 0012202220222 جمع
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 نظام راهبری شرکت
 

 مجموعه در نمایه زیر آمده است. هایگذاریسرمایهساختار 

 

مدیره شرکت مبنی بر آخرین تاییرات و پیش از موافقت اصولی مبنی بر شمول شرکت در زمره اعضای هیئت

 باشد.جدول ذیل می اساد برنهادهای مالی 

 مدیرهاعضای هیئت

 سمت نماینده دیرهمعضو هیئت

 مدیرهرئیس هیئت حسین ماهیار صنعت محور دانوششرکت 

 مدیرهرئیس هیئتنایب حسام معتضدیان ایریک خزرشرکت عمران سرمایه

 مدیرهعضو هیئت _ بخش اصفهانیرضا نجات

 مدیرهعضو هیئت امیر ونکی شرکت وزین سازان آریا سام

 مدیرعامل و مدیرهعضو هیئت مجید احمدی محلی د انزلیسرمایه سازان دانوش منطقه آزاشرکت 

 
اداره امور نهادهای مالی سازمان بورد و  22327/722شماره  نامه اسادبر 7321آذر  2ذکر است از تاریخ شایان

عنوان نهاد مالی محسوب به فارد )سهامی عام(گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجشرکت سرمایهاوراق بهادار، 

از  ایحرفهدارای تاییدیه صالحیت  مدیرههیئتتمامی اعضای  هاست پس از طی مراحل مربوط ذکرشایانه است. شد

 سازمان بورد و اوراق بهادار هستند.
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 .رسدمدیره شرکت به شرح ذیل به استحضار میرزومه اعضای هیئت

 سوابق اجرایی تحصیالت نام خانوادگی نام

مدیرکل ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مجری  ستراتژیکدکترای مدیریت ا ماهیار حسین

پروژه شبکه راداری فضای کشور و ارتباطات ناوبری هوایی، معاون فنی 

شرکت کارخانجات پارس الکتریک، مدیرعامل شرکت ساخت و تولید 

مدیره و معاون تحقیق و توسعه شرکت قطعات الکترونیک، عضو هیئت

 بورسی و غیربورسی هایشرکت مدیرههیئتو عضو دیرعامل م کارشناس ارشد اقتصاد انرژی معتضدیان حسام ویاایران پ

بخش نجات رضا

 اصفهانی

کارشناسی ارشد مدیریت 

 اجرایی

معاونت مهندسی شرکت سایپا آذین و مگا موتور، عضو موظف 

گذاری بازنشستگی نفت، مدیرعامل مدیره کاالی گاز شرکت سرمایههیئت

ستون سپاهان، هلدینگ گروه صنعتی سدید، هلدینگ ذوب و نورد چهل

گذاری اقتصاد شهر، مدیرعامل کارخانجات ون اجرایی شرکت سرمایهمعا

 بتن و مصنوعات سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

کارشناسی ارشد مدیریت  ونکی امیر

 مالی

گذاری گروه صنایع بهشهر ایران مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه

و )سهامی عام(، مدیر مالی و اداری رزین بتن برتر، مشاور طرح 

مشاور شرکت بافکو،  ریزی شرکت دوان ایرانیان، مدیر مالیبرنامه

 اقتصادی هلدینگ نگین تجارت

کارشناس ارشد سازمان حسابرسی، مدیر مالی شرکت پلی اکریل اصفهان،  کارشناسی حسابداری احمدی مجید

گذاری ساختمان، مدیر مالی و اداری بنیاد مدیر مالی شرکت سرمایه

ر، مدیر و مؤسس شرکت بریالنت دبی، مدیر مالی مسکن استان بوشه

 (سهامی عام)شرکت جوشکاب یزد 

 سهامدار اصلی و عمده

فدارد )سدهامی عدام(،    گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجنفع نهایی شرکت سرمایهسهامدار اصلی، عمده و ذی

و مؤسسدات غیرتجداری تهدران     هدا شدرکت نزد مرجع ثبت  342133ایریک خزر به شماره ثبت شرکت عمران سرمایه

 .شودمیاعمال مالکیت 
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 ساختار منابع انسانی

 .زیر است قراربهتحصیالت و نوع قرارداد  بر اسادترکیب منابع انسانی شرکت مادر و گروه 

 گروه اصلی نوع قرارداد گروه اصلی تحصیالت

 6 6 رسمی 3 3 دکتری

 7 4 کارشناسی ارشد

 .7 7 قراردادی 30 2 کارشناسی

 00 3 ترکاردانی، دیپلم و پایین

 71 7 جمع 71 7 جمع

 در سال مالی مورد گزارش مدیرههیئتتعداد جلسات 

متوسط نرخ برگدزاری جلسده    جلسه بوده است. ,8در سال مالی مورد گزارش،  مدیرههیئت برگزارشدهتعداد جلسات 

 بوده است. هرماهجلسه در  2/8 مدیرههیئت

 مدیرعاملو  مدیرههیئتو پاداش اعضای  الزحمهحق

 تخاذشدده ابر مبندای تصدمیم    صرفاً مدیرههیئتاداش و پ مدیرههیئتغیرموظف حضور در جلسات اعضای  الزحمهحق

تجدارت و   قدانون  ازجملده  ربطذیدر جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان محترم سهام و با رعایت مفاد قوانین 

 .شودمیتعیین  مدیرههیئتتصمیم بر اساد  مدیرعامل. همچنین حقوق و مزایای رددگمیاساسنامه شرکت تعیین 

 تخصصی هایکمیته

کارشناسدی   از نظدرات تخصصدی شدرکت و همچندین اسدتفاده      هدای فعالیدت در راستای انجام نظارت کافی و دقیق بر 

در ایدن خصدوص ت دکیل گدردد تدا بدا       سعی شده کمیته یا کارگروه تخصصدی   گیریتصمیمموضوعات مهم زمینه در

تخصصدی   هدای کدارگروه بررسی زوایای مختلف موضوعات کلیدی، راهکارهای الزم در هر زمینه ارائه گردد. کمیته یدا  

و  هدا شدرکت کمیتده  م تمل بر  )سهامی عام( فاردخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهفعال در شرکت 

 د شد.ت کیل خواه 7322برسی نیز تا پایان شهریور حسا کمیته. باشدمیمنابع انسانی 

 مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

مدالی منتهدی بده     ن سدهام بدرای دوره  در جلسده مجمدع عمدومی عدادی سدالیانه صداحبا       اتخاذشدهبه استناد تصمیم 

ل و بدازرد اصدلی و   حسدابرد مسدتق   عندوان بده  امجد تدراز  حسابرسی موسسه 31/13/7321تاریخ به  22/72/7321

شرکت برای سال مدالی منتهدی بده     البدلعلیقانونی بازرد  عنوانبه آگاه تدبیر حسابداران رسمی موسسه حسابرسی

انونی برای سال مالی مورد گدزارش  داد حسابرد مستقل و بازرد ق. همچنین، مبلغ قراراندشده انتخاب 22/72/7321

 ه این گزارش پرداخت گردیده است.ی از مبلغ آن تا تاریخ تهیبخ میلیون ریال بوده است که  311معادل 
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 شرکت ریسک وتحلیلتجزیهگزارش 

 عندوان به. ریسک و بازده باشدمیکسب منافع اقتصادی  دنبالبه  هاریسکی در تقابل با انواع مختلفی از وکارکسبهر 

 واسدطه بده به درک جایگاه مدیریت ریسک،  توجهبا . گروه وپسا باشدمیاصلی در هر فعالیت اقتصادی مطرح  مؤلفهدو 

 وکدار کسدب  ردی موجدود  هاسکیر. لذا پس از شناخت باشدمیی از منافع این دانش مندبهرهی آن به دنبال سازادهیپ

پرداختده اسدت. ایدن گدروه از طریدق کنتدرل و        هاآنی در خصوص مدیریت ریسک زیربرنامه، به هاآنگروه و تحلیل 

است جذب افراد متخصص در  ذکرانیشااین فرآیند، چرخه مدیریت ریسک خود را کامل نموده است.  بازنگری مستمر

این حوزه و ت کیل کمیته ریسک در شرکت مادر، منجر به تدوین من دور کمیتده ریسدک و اسدتقرار نظدام مددیریت       

 ریسک در این گروه شده است.

 ینگینقد سکیرو  نکول سکیر

ش دولت بر کاهش تورم، کسری بودجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی، عدم تحقق شرایط نقدینگی اقتصاد، تال

انقباضی دولت و کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد موجب ناتوانی بازار  هایسیاستی عمرانی ساالنه، هابودجه

فعال در  هایشرکتی به تمام تسربه  با توجه. هرچند این ریسک شودمیخود به شرکت  هایبدهیهدف در تأدیه 

موجب اخالل در نیازهای سرمایه در گردش و  تواندیمچندانی بر سهم بازار نخواهد گذاشت، اما  تأثیراین صنعت، 

 ی( گردد.اهیسرمای بندبودجهی جدید )حوزه اهیسرما هایداراییو تملک  هاگذاریسرمایهپاالیش سبد  ژهیوبه

ی بازار پول، توجه به هاتیظرفی از مندبهرهی تجاری، هاطرف کاهش ریسک مذکور از طریق تنوع در شیوه برخورد:

ی با وکارهاکسبی و تقویت گروهدرون مدتکوتاهمالی  تأمین، مدتکوتاهدر  هابدهیو  هاداراییاصل تطبیق زمانی 

 .گروه هایشرکته مجموع درجریان ورودی منظم 

 یالمللنیهای بتحریمو  یاسیس سکری

. شودمی تأمینبه دانش فنی این حوزه، از طریق واردات  با توجه رمجموعهیز هایشرکتات و تجهیز آالتنیماش

است. هرگونه تحریم در حوزه فنی و مالی  ریپذانجامی المللنیببازرگانی گروه در بستر تعامالت و معامالت  هایفعالیت

 .شودمیو مخارج مربوط  تأمینموجب افزایش زمان  وکارکسباین 

قطعات از ک ورهایی که در شرایط احتمالی تحریم  تأمینکاهش ریسک از طریق اخذ نمایندگی  خورد:شیوه بر

همکاری بی تری دارند، در همین راستا اخذ نمایندگی از شرکت جین گانگ چین صورت گرفته است. این مهم عالوه 

 .شودمیبر ایجاد منافع اقتصادی موجب کاهش ریسک مذکور 

 یاتیعمل سکیر

 آالتنیماشی شرکت و همچنین هاپروژهخطرات احتمالی کارکنان فعال در  در خصوصعملیات شرکت ریسک 

 .باشدمیشرکت 
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و  HSEاست. شرکت از طریق استقرار واحد  شدهانتخابشیوه برخورد  عنوانبهکاهش و انتقال ریسک  شیوه برخورد:

ر و م. تعمیرات مستباشدمیابع انسانی خود من در خصوصی ایمنی به دنبال کاهش ریسک هادستورالعملانجام 

نقش به سزایی دارند.  آالتنیماشنیز در کاهش ریسک مرتبط با  دهیدآموزشتوسط نیروهای  آالتنیماشنگهداری 

ی انتقال ریسک به راهکارها ازجملهی مربوط به دوره تعمیر هانهیهزبا ماژول پوشش  آالتنیماشی امهیبپوشش 

 .باشدمی گرمهیب هایشرکت

 رقبا سکیر

 فعالیت در ج.ا.ایران  باسابقهی المللنیبورود رقبای 

 عنوانبه. لذا از منظر استقبال از ریسک مذکور ورود رقبا باشدمیاستقبال از این ریسک و کاهش آن  شیوه برخورد:

گردد. انجام برخی از امور  وکارکسبی در این المللنیب هایشرکتبا  رمؤثمنجر به ارتباط  تواندیمیک فرصت تعامل 

ی خواهد شد. رویکرد کاهش ریسک، موجب المللنیب هایشرکتقرارداد م ترک موجب انتقال دانش با  قالب در

ه . ایجاد صرفه بمیبرداری هر واحد خدمت، در جهت افزایش مقیاد گروه گام هانهیهزتا منظور کاهش  شودمی

گروه(  هایشرکت)از  ماشین تی امکان رقابت با شرکت پارالمللنیبتا رقبای متوسط و کوچک  شودمیمقیاد باعث 

 نهیهزی یک المللنیب هایشرکتبه ایران برای  آالتنیماش وانتقالنقلی هانهیهزرا نداشته باشند. از جانب دیگر 

 .شودمیاساسی تلقی 

 ریسک تغییر تکنولوژی

منظدور  سداخته بده  هدای پدیش  سدوی اسدتفاده بی دتر از سدازه    وساز و گرایش آن بهییرات صنعت ساختبا توجه به تا

خدام   جدز بده گردیده است. حرکدت در مسدیری    ازپیشجویی در زمان و هزینه، نقش باربرداری این قطعات بیشصرفه

تده مهدم آن اسدت کده     فروش نفت نیز گسترش بازار هدف صنعت اصلی ایدن مجموعده را بده دنبدال آورده اسدت. نک     

های باربردار سنگین و فوق سنگین در اختیار چند ک ور محدود ازجملده آمریکدا، آلمدان و    تکنولوژی ساخت جرثقیل

های این مجموعه در مقایسه با متوسدط صدنعت در ایدران و خاورمیانده     باشد. جرثقیلصورت بسیار محدود ژاپن میبه

در طورقطع تاییر شگرفی را انتظار نخدواهیم داشدت.   سال آتی به 71مانی شوند و بنابراین در افق زجوان محسوب می

های بندری ثابت در داخل ک ور وجدود دارد کده هدیچ عندوان سدهمی در بدازار       حاضر تکنولوژی ساخت جرثقیل حال

 هدف این مجموعه ندارد.

 ریسک مالحظات قانونی

هدای سدبک و همچندین مصدوبات     ت برخدی جرثقیدل  خصوص ممنوعیت واردا ویژه ضوابط آن درتاییرات قانونی و به

گیدر  سازی اراک، موجب کاهش چ مهای تولیدکننده داخلی همچون ماشینهیئت محترم دولت در حمایت از شرکت

های گروه( شدده اسدت. لدذا بررسدی تاییدر      های بازرگانی همچون اعتماد ماشین آپادانا )از شرکتبستر فعالیت شرکت

 باشد.ر دست بررسی میسبد محصوالت این شرکت د
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 SWOT هافرصتنقاط ضعف، قوت، تهدیدها و  لیوتحلهیتجز

 شده است.بررسی محیط داخلی و خارجی شرکت از منظر تحلیل بنیادی استراتژیک در جدول ذیل بیان

 هاقوت

 )فقدان بدهی بانکی )نسبت باالی ح.ص.د 

  هزار میلیارد ریالی 4/2و اسمی  3ارزش بازار 

  هزار ریالی 33سهام مبتنی بر دالر ارزش اسمی 

 میلیارد ریال 411دریافت تسهیالت بانکی به میزان  ظرفیت 

 های فوق سنگین(استراتژیک )جرثقیل های ثابتدارایی 

 هلدینگ هایگذاریسرمایهدر  شینما تپار شهرت و ارزش برند 

 باالی حسابداری استهالک به با توجه مطلوب نقدی جریان 

 واسطه مالکیت خصوصیگیری بهپویایی تصمیم 

 ( موانع ورود رقبای جدیدBarriers to Entryبه ) واسطه حجم باالی سرمایه موردنیاز و سطح دانش فنی موردنیاز، ثبات درآمدی

 شرکت را منجر شده است.

  ر صکوک اجاره همچون انتشا ی شرکتمال تأمیندر  یمال نینو یاز ابزارها یمندشرکت امکان بهره هایداراییبا توجه به ارزش

 آالت وجود دارد.ماشین

  هاداراییارتباط خالص ارزش (NAV با )ی م هودهادارایی 

 هاضعف

 های بر آموزش منابع انسانی و سطوح دستمزدی ک ور، امکان جذب نیروها توسط شرکتفرآیند زمان نظر به

 المللی وجود دارد.بین

 داشتن تجهیزاتروز نگهگذاری مداوم در راستای بهسرمایههای نقدینگی برخی از م تریان و نیاز به محدودیت 

 زاد شرکتی گذاری مداوم موجب کاهش جریان نقد آهای نقدینگی برخی از م تریان و نیاز به سرمایهمحدودیت

 گردیده است.

 ( هزینه باالی تعمیر اساسیOverhaulماشین )آالت 
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 تهدیدها

  درصدی سودآوری به بودجه عمرانی ک ور 41حساسیت 

 هادشواری تأمین قطعات در شرایط تحریم 

  ماهه 71های رگرسیونی( به قیمت جهانی نفت با وقفه درصدی درآمد )مبتنی بر تحلیل 33وابستگی 

 هافرصت

 واسطه حوزه نفت، گاز و پتروشیمیعزم دولت به ایجاد رونق در فضای اقتصادی به 

  نزدیکی به بازار هدف از طریق حضور و فعالیت در منطقه خاورمیانه با توجه به حجم عظیم

 منابع نفت، گاز و توسعه روزافزون صنایع وابسته

 یانه با توجه به نرخ دالر و هزینه دستمزد شده کمتر نسبت به رقبای خارجی در سطت منطقه خاورمبهای تمام

 المللیتر از سطوح بینپایین

 ازپیش سهم بازاربهبود بیش منظوربهمدیره به افزایش سرمایه عزم هیئت 

 هایی با مزیت رقابتی در پرتفوی وپسا توسط سهامدار عمده و درنهایت اقدام به افزایش احتمال حضور شرکت

 (NAVهای مجموعه )زش خالص داراییمنظور افزایش ارسرمایه به

 یتوسعه منابع انسان هایفعالیت

اقتضائات اهداف استراتژیک شرکت، برنامه  نیو همچن وکارکسبهای انسانی در حوزه این سرمایه به جایگاه ا توجهب

 اندازچ مسند الزامات  بر اسادمنابع انسانی گروه تدوین گردیده است. نیازسنجی و تعیین اهداف  سالهپنججامع 

حصول اطمینان از اجرای کارا و مؤثر  منظوربهتدوین گردیده است.  بلندمدتدستیابی به اهداف  منظوربهشرکت 

مستقیم توسط  صورتبه رگروهیز هایشرکتی این حوزه در هابرنامهبرنامه جامع، فرآیند کنترل مداوم و بازنگری 

 .شودمیپیگیری  هاشرکتمعاون امور 

 :گرددمیگروه ابالغ  هایشرکتساالنه به  اهداف صورتبهمحور ذیل تدوین و  2ذیل  هابرنامه

 نو طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنا وتحلیل شغلتجزیه

 با رویکرد بهبود انگیزه کارکنانتوسط  شدهارائهی مختلف خدمت هاجنبهایجاد نظام عادالنه جبران خدمت مبتنی بر 

https://motamem.org/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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 انسانیمدیریت فرایند جذب نیروی 

 ی همگن کتبی و شفاهی با دو رویکرد مدیریت منابع انسانی و دانش فنیهاآزمونتنظیم و اجرای عملیاتی 

 ازیموردنی هاحوزهاستعدادهای  و ک فی آموزشی هاکارگاهبرگزاری 

 منطبق با شرح شالی آن جایگاه صورتبهنیازسنجی علمی و مهارتی هر جایگاه شالی 

 ازیموردنی ادیبندانشهای انسانی و آگاه به ی خروجی سرمایههادرگاه منظوربهشی ارتباط با مراکز آموز

 آموزش کارکنان و تالش برای ارتقای دانش و مهارت آنان

 تخصیص بودجه آموزشی

 شدهنییتعی وربهرهی هاپاداشیکی از عوامل تخصیص  عنوانبهتعیین شاخص آموزش ساالنه 

 ای کارکنان گروهی ضمن خدمت برهادورهی برگزار

 یسازمانفرهنگشناخت و مدیریت 

 با اهداف استراتژیک شرکت کارکنان شیازپشیبایجاد ارتباط 

 یی و دستیابی به اهداف مدونافزاهمافزایش  منظوربهفضای فرهنگی الزم  جادیا

 عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی یهاشاخصتدوین 

 کارکنانی مؤثر بر عملکرد و انگیزه هاجنبهکیفی و کمی با توجه بر تمامی ی سنجش عملکردی هاشاخصتدوین 

 برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد یزیربرنامه

 ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند

 سال تا پایان برنامه جامع پنج ساالنه 4به  ر مجموعهداز سه و نیم سال  کارکنانارتقای متوسط دوره نگهداری 

 فرهنگ سازمانی همسوسازی کارکنان جدید با سازمان و

 کارکنان کیفیت زندگی کاری هبودب

 و ترک سازمان ستعفاا مدیریت فرایند

 

https://motamem.org/?tag=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://motamem.org/?tag=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://motamem.org/?p=170
https://motamem.org/?tag=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

بازار پایه  هاینرخشرکت با نماد وپسا در فهرست  71/71/7321مورخ  13134/4/21به استناد اطالعیه درج شماره 

 .است قرارگرفتهمورد معامله  24/71/7321و سهام آن برای اولین بار در تاریخ  شدهدرجفرابورد ایران 

در حال  «ب»قانونی، م مول ارتقای تابلو گردید و در حال حاضر در تابلوی  هایحدنصابنماد وپسا پس از رعایت 

 .شرح جدول ذیل بوده استبر تابلوی معامالتی بازار سرمایه به  وضعیت سهام شرکت .باشدمیمعامله 
 

سال مالی 

 منتهی به

تعداد سهام 

 شدهمعامله

ارزش سهام 

 شدهمعامله

 روزهای

 قابل معامله

روزهای 

 شدهمعامله

 سرمایه قیمت سهم ارزش بازار

 میلیون ریال ریال میلیون ریال روز روز میلیون ریال  

01/90/9316 70،324،666 79003903 4 4 2،236،666 9.0 2،066،666 

01/90/9317 407،403،272 3.4،0009449 360 363 4،447،066 3،440 2،066،666 

 

باتوجه به رفع توقف نماد نسبت به مجمع پی ین و ارتقای  22/72/7321نفر در  221از  ینهاد ریغ سهامدارانتعداد 

است که تعداد سهامداران در سال  یدر حالاست. این  یافتهافزایش 7321فر در پایان سال ن 122به تابلوی معامالتی، 

 است. شدهبیانصاصی سهام اطالعات اختاز مرز یک هزار نفر نیز عبور کرده است. در ادامه سایر  7322

 
 

 ست.زیر ا جدولمعامالت سهام از منظر تعداد روزهای منفی و مثبت و نیز حجم آن به شرح 
 

 حداکثر حجم معامالت روزانه حداکثر معامالت روزانه روزهای منفی روزهای مثبت تعداد روزهای قابل معامله

923 33 00 3327 2790339662 

 

نوع رفتار سهم نسبت به بوده که بیانگر  2۸33معادل  7321ماهه سال  72وپسا برای دوره مالی نماد ضریب بتای 

 باشد.یماین سهم  ریسک و درنتیجه بازده احتمالین میزاشاخص کل و از سویی 

                                                 

 

کل سهام است به تعداد روزهای قابل معامله  1117/1سهم بیش از   شدهمعاملهی از تقسیم تعداد روزهایی که حجم نقد شوندگضریب  - 7

 آید.می به دستسهم 

قیمت سهم 

در آخرین روز 

 16سال 

قیمت سهم در 

آخرین روز سال 

17 

در تاریخ 

برگزاری 

 ینمجمع پیش

 ارزش بازار 

 16سال  

 )میلیون ریال(

 ارزش بازار 

  17سال  

 )میلیون ریال(

درصد افزایش 

 ارزش سهام

 ضریب نقد

 9شوندگی

616 3،400 736 2،236،666 4،497،066 03 6/79 
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 محیط حقوقی شرکت

)سهامی  فاردخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهقوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت  ترینمهم 

 :از اندعبارتعام( 

 به همراه اصالحات آن. قانون تجارت 

  مربوطه هایدستورالعملو  هاینامهآیینو اوراق بهادار و  سرمایهقانون بازار 

  ایبیمهقوانین مالیاتی و 

  اجتماعی تأمینقانون کار و 

 و حسابرسی استانداردهای حسابداری 

  ،و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران یاجتماعقوانین برنامه توسعه اقتصادی 

  ییشوپولقانون مبارزه با 

 اساسنامه و مصوبات مجمع 

 قانون بودجه ساالنه ک وری 

 انون رفع موانع تولیدق 

 الزامات سهامدار عمده 

 سایر قوانین و مقررات مربوطه در نظام جمهوری اسالمی ایران 
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 سومفصل 

 اهگذاریرسماهی
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 گذاریسبد سرمایه

 باشد.فارد به شرح ذیل میگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجسرمایه شرکت هایگذاریسرمایهسبد 

 خارج از بورس هایشرکتوضعیت پرتفوی سهام 

 شدهبهای تمام درصد مالکیت

 )م.ر(

 نام شرکت تعداد سهام

 پارت ماشین سازه پارس 7..9...399309 399309666 7..9..

 اعتماد ماشین آپادانا 9..99. 3.39.90 9..9..

 سازه طرح گستر شهرآرا 0..343907.9 3439096 ...9..

 اسپادانا جهان روکش 339.099733 33.9097 974..

 

 هاییدارانمایه ای از سبد 

 مجموعه در نمایه زیر آمده است. هایگذاریسرمایهساختار 
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 درآمدی بر پرتفوی مجموعه

 باشند:زیرمجموعه اصلی با مالکیت تام هلدینگ به شرح ذیل می هایشرکت

 پارت ماشین سازه پارس 

 باربرداری فوق سنگین، نصب تجهیزات سنگین

 درصدی از پرتفوی شرکت مادر 11گذاری هلدینگ با سهم ترین سرمایهمهم

 میلیون ریال 7۸231۸111سرمایه اسمی: 

 میلیون ریال 7۸213۸227ها: ارزش دفتری کل دارایی

 درصد 4/21ها: نسبت ح.ص.د به دارایی

 

 جهان روکش اسپادانا 

-نیمه و ت سبکهزار متری در استان اصفهان به ساخت تجهیزا 1با کارخانه 

 باشد.ی متمرکز میمیپتروشسنگین در حوزه نفت، گاز و 

 میلیون ریال 772۸224سرمایه اسمی: 

 میلیون ریال 743۸473ها: ارزش دفتری کل دارایی

 درصد 21ها: نسبت ح.ص.د به دارایی

 

 اعتماد ماشین آپادانا 

 آالت سبک و سنگین عمرانیواردکننده ماشین

 و تعمیر انواع جرثقیل قطعات، نگهداری تأمین

میلیارد ریالی  334های این شرکت گذاری در امالک و مستاالت عمده داراییاز طرفی سرمایه

 باشد.می

 میلیون ریال 324۸111سرمایه اسمی: 

 میلیون ریال 431۸142ها: ارزش دفتری کل دارایی

 درصد 21ها: نسبت ح.ص.د به دارایی

 

 سازه طرح گستر شهرآرا 

های مختلفی بازوی بازرگانی مجموعه به واردات و صادرات در زمینه نعنوابه

پردازد. در زمینه بازاریابی و فروش داخلی نیز ازجمله مواد غذایی به خلق ارزش می

 همکاری با برنج محسن را در سوابق خود دارد.

 میلیون ریال 737۸121سرمایه اسمی: 

 یالمیلیون ر 232۸111ها: ارزش دفتری کل دارایی

 درصد 11ها: نسبت ح.ص.د به دارایی
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 پارس )سهامی خاص( سازه ماشین پارت شرکت

های سنگین شروع به کار نموده است. باهدف خدمات تخصصی نصب، حمل و جابجایی سازه 7321از سال 

 . شرکت پارتشودمیجام در قالب شرکت پارت ماشین سازه پارد ان 11/13/7323این برند از تاریخ  هایفعالیت

 مورخ 7231شده و طی شماره صورت شرکت سهامی خاص تأسیسبه 11/13/7323پارد در تاریخ  سازه ماشین

 به ثبت رسیده است.  73113212144کنگان به شناسه ملی ی هاشرکتدر اداره ثبت  11/13/7323

 تشرک هایتوانایی

 و پاالیش گاز، نفت، صنایع سنگین فوق و سنگین تجهیزات کلیه نصب عملیات انجام و ونقل، باربرداریحمل 

 ... . و بویلر کوره، ریفرمر، شامل هاپکیج نصب و مونتاژ روتاری، و استاتیک تجهیزات: پتروشیمی شامل

  اندازی،راه و اندازیراه پیش مرحله تا توربوکمپرسور و کمپرسور نصب عملیات اجرای نیروگاهی، تجهیزات کلیه نصب 

 پایپینگ. عملیات مراحل کلیه ایاجر

 چندتکه. و تکهیک تاورهای نصب عملیات اجرای 

 تن(. 666/3 میزان به )ماهانه سنگین فلزی هایسازه کلیه نصب عملیات اجرای 

 دینامیکی تحکیم هایروش به زمین سازیمقاوم و بهسازی (Dynamic Compaction). 

 باربرداری سنگین و فوق سنگینزمینه درشرکای کاری برخی از 

هایی که به دلیل سابقه خود، همچنین توانایی در مدیریت نصب تجهیزات سنگین و فوق سنگین و پروژهشرکت این 

باشد. در زیر لیست برخی از شرکای تجاری ینام در این زمینه در ک ور مبه انجام رسانده است یکی از فعاالن خوش

 اند آمده است:های گذشته با این گروه همکاری داشتهکه در سال

 

 فوالد هرمزگانشرکت  شرکت پترو صنعت جنوب )پتروشیمی مبین( OIEC مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت

 شرکت متانول کاوه کرمان اهتروشیمی پ شرکت مزنا

 تروشیمی پردیسپ المللی پیمانکاران عمومی ایراننشرکت بی پتروشیمی هنگام

 پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی الوان )توسعه صنایع الوان( های صنعتی ایرانشرکت توسعه شبکه

 شرکت کیسون پروژه الفین ایالم (پیدک) شرکت مهندسی صنایع پتروشیمی

 پتروشیمی مروارید بشرکت آذرآ شرکت پرلیت

 شرکت مهندسی سزاسد شرکت کندوان پارد شرکت پتروشیمی آپادانا
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 0921دستاوردهای سال 

  تخلیه و باربرداری  باقابلیتاستراتژیک  هایکشتیناشی از تحریم  یو باربردار هتخلی بازارورود عملیاتی به

 )تبدیل تهدید به فرصت(

  گمرکی( هایپروانهدارا بودن  مزیت رقابتی واسطهبه) هافعالیتافزایش گستردگی جغرافیایی 

 ان نقد شرکتیایجاد ارزش از جری منظوربهدر بازار سرمایه تا سقف مبلغ هزینه استهالک ساالنه  گذاریسرمایه 

  آن، ایجاد واحد حسابرسی داخلی تبعبهتشکیل کمیته حسابرسی و 

  مالی هایصورتبر  مقبول اظهارنظردریافت گزارش حسابرس مستقل با 

  بهبود ساختار حاکمیت شرکتی هدفبانفر  0به  4از  مدیرههیئتافزایش اعضای اقدام به 

 میلیون ریال 394.7 و مالیات عملکرد ادوار گذشته به میزان یالمیلیون ر 49766به مبلغ مالیات حق تمبر  هیتأد 

 ( انجام تعمیرات اساسیOverhaulدو دستگاه ) 

 تدوین سند جامع استراتژیک شرکت 

  تخصصی هایکمیسیونتشکیل 

 افزایش ارتباط با شرکای تجاری واسطهبهالقوه د به بازاریابی و افزایش ظرفیت بورو 

 اد مصرفی تا سطح دو هزار متر در محل سایت پارس جنوبیافزایش ظرفیت انبار مو 

  بادی( هاینیروگاه) و ورود به این بازارهای هدف نوظهورکشف بازارهای هدف 

 تورمی اخیر ریتأثجلوگیری از  منظوربه موردنیازقطعات اساسی و تکمیل موجودی  نیتأم 

  ونقلحملنوسازی و تجهیز ناوگان 

 ی مربوط درخصوص کسب گرید در حوزه بازار هدفاقدام به عقد قراردادها 
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 خالصه اطالعات مالی شرکت پارت ماشین سازه پارس

 ترازنامه شرکت مطابق شامل اقالم زیر است )ارقام به میلیون ریال(:

2./32/34.0 2./32/34.7 
 ها وبدهی

 حقوق صـاحبان سهام
 هادارائی  32/34.7/.2 32/34.0/.2

 
 های جاری:دارائی    های جاری:بدهی  

30933. 309346 
 های تجاری وپرداختنی

 غیرتجاری
 موجودی نقد 39072 09396

 مدتکوتاه گذاریسرمایه 29434 -   

 های تجاری و غیرتجاریهای دریافتنیحساب 32.9200 3269093 مالیات پرداختنی 39024 09044

 موجودی مواد و کاال 39997 39070 هاپیش دریافت 39069 -

 
  

 

 هاپرداختپیش  39776 09022

 های جاریجمع دارائی 3329.27 3449209 های جاریجمع بدهی 3.9302 239702

 
  

 

 های غیرجاری:دارائی   

 
  

 

 های ثابت نامشهوددارائی 0 .26

 
  

 

 های ثابت مشهوددارائی 397449730 3970.94.3

 
   سرمایه: حقوق صاحبان  

  

     سرمایه 399309666 399309666

     زیان( انباشته) سود 09306 299.34

     اندوخته قانونی 09407 09302

399939360 399079037 
جمع حقوق صاحبان 

 سهام
 های غیرجاریجمع دارائی 397449702 3970.9066

39.629907 39970907. 
حقوق  ها وجمع بدهی

 صاحبان سرمایه
 هاجمع دارائی .39970907 39.629907
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 های آتی شرکت پارت ماشین سازه پارسبرنامه

 

 آالتدر حوزه ماشین 

 برند اول دنیا در حوزه  0یک شرکت مشارکتی جدید با یکی از  تأسیسگذاری مشترک و سرمایه

ای در این شرکت قرار است هم بازار ایران و هم بازارهای منطقه. (/Heavy Liftهای سنگین )جابجایی

از مناطق آزاد کشور  یکیدراین شرکت  تأسیسای حاشیه دریای خزر را پوشش دهیم. ازجمله در کشوره

 مانند جزیره کیش انجام خواهد شد.

  و خارج از شمول تحریم المللیبینانتفاع از این بازار  باهدفبررسی بازار سوریه پس از اتمام جنگ داخلی 

 یرات نرخ برابری ریال با ارزهای متداولبررسی ورود به بازار در کشورهای مجاور با توجه به تغی 

 

 در حوزه فنی مهندسی 

   های سنگینی علمی کاربردی با محوریت جابجاییهادانشگاهدر  یک رشتهایجاد (Heavy Lift) 

  المللیبینچاپ مقاالت علمی در مجالت 

  آموزشی برای فعاالن صنعت هایکارگاهایجاد 

  هواحد آموزشی مجموع اندازچشمتدوین سند 

 

 در حوزه عملیاتی 

  ،و ساخت تاورها ورود خواهیم  در حوزه تولید پسنیازادر حال حاضر تمرکز شرکت بر ارائه خدمات است

 کرد.

  گروه هایظرفیتتولید سوپر لیفت با استانداردهای جهانی با توجه به 

  تن 3066افزایش ناوگان باربرداری تا سطح 
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 (خاص سهامی) آپادانا ماشین اعتماد شرکت

 صورتبه 71211131424 ملی شناسه و 31421 شماره تحت 73/72/7321 تاریخ در گستر اعتماد خورشید شرکت

 شرکت آدرد که بوده اصفهان شهر – اصفهان استان در شرکت اصلی مرکز. است شدهتأسیس خاص سهامی شرکت

 سهامی) آپادانا ماشین تماداع به شرکت نام 21113 شماره رسمی روزنامه طی منتقل شد و سزس تهران به شهر

مجاز بازرگانی شامل خریدوفروش، واردات و  هایفعالیتیافت. فعالیت اصلی این شرکت کلیه  نام تاییر (خاص

های فنی، ساختمانی، عمرانی اعم از هر نوع پروژه صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و فعالیت در حوزه پروژه

ک ی، وساز ابنیه و ساختمان اعم از محاسبات نق همع مسکونی، ساختساختمانی و معماری و هر نوع مجت

 باشد.سازی، ویالسازی و ... میسازی، پلو انجام عملیات راه و ترابری، جاده بردارینق ه

 معرفی شرکت اعتماد ماشین آپادانا

ندگی در ک ور ایران سازی و معدنی بر چرخه فعالیت و سازآالت سنگین راهماشین بیش از چهل سال از ورود

 ای شده است.ها توجه ویژهای در سازمانعنوان یک کاالی سرمایهآالت بهگذرد و همواره به این ماشینمی

سازی موفق به اخذ آالت راهسال تجربه در امور ماشین 21پس از  7324شرکت اعتماد ماشین آپادانا در سال 

سازی در ک ور آالت راهتولیدکننده ماشین ترینبزرگکه یکی از  Jin Gongنمایندگی رسمی از کمزانی جین گانگ 

و برعکس رشد  رویه واردات کاالهای نهایی و مصرفی استچین است گردید. آنچه در واردات نامطلوب است رشد بی

 و اهویژه کاالبه ای برخوردار است. واردات کاالهای مصرفی ای از مطلوبیت ویژهای و واسطهواردات کاالهای سرمایه

رو، شرکت اعتماد ماشین زا است. ازایناقالمی که امکان تولید داخل دارند، ضداشتاال، ضد رشد اقتصادی و حتی تورم

آپادانا، همواره به سیاست جایگزین واردات در کنار توسعه صادرات توجه داشته است. م کل اصلی اقتصاد ک ور ما 

دهه گذشته با باال رفتن درآمدهای نفتی بوده است، اما برعکس  رشد باال و حجم باالی واردات کاالهای مصرفی در

ای، مطلوب و نویدبخش است چراکه اثر مثبت بر تولید و اشتاال در رشد آن، افزایش واردات کاالهای سرمایه و واسطه

واردات رو شرکت اعتماد ماشین آپادانا به دنبال گریز از ورطه اقتصادی و حتی کاهش تورم خواهد داشت. ازاین

 سازی بوده است.آالت راهکاالهای نامرغوب چینی در پی حرکت به سمت واردات ماشین

فروش  ریزی ارائه بهترین خدماتاین شرکت با اتکا به نیروهای متخصص و کارکنان مجرب خود درزمانی کوتاه برنامه

مندی م تریان در بین امتیاز رضایتو پس از فروش را به م تریان خود انجام داده و به دنبال دستیابی باالترین 

و بهترین تبلیغ این شرکت  ترینبزرگهمکار با نظارت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است.  هایشرکت

 باشد.جلب رضایتمندی م تریان و ارائه خدمات پس از فروش سریع و مؤثر می
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 المللانی بینهای رقابتی شرکت اعتماد ماشین آپادانا در بخش بازرگمزیت

بین سه شرکت بزرگ در  بازرگانی شرکت اعتماد ماشین آپادانا در راستای نیل به حضور در هایفعالیتای از گوشه

واردات شامل زمینه درهای بنیادین ک ور سازی دیزل ظرف سه سال آینده بر بستر ارزشآالت راهماشین تأمینعرصه 

قلم قطعات یدکی مربوط به  411دستگاه جرثقیل هیدرولیک و  31،دستگاه غلتک 71دستگاه لودر،  72واردات 

موتوری، بدنه، هیدرولیک و... بوده است، درواقع تالش مدیران، متخصصان و کارکنان شرکت اعتماد ماشین  هایبخش

ائه عمرانی و ار هایشرکتآپادانا عرضه محصوالت و خدمات پس از فروش متناسب با نیاز م تریان و صنعت ک ور و 

خدمات پس از فروش از طریق واردات است که توانسته رقیبانی چون شرکت تیراژه ماشین، سنگین ماشین ایستا، 

 پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب، اهورا صنعت ماشین، پارد ماشین خاورمیانه و همیار ماشین را دچار م کل سازد.

یجاد تجربه بسیار باالیی در بخش بازرگانی و خدمات آالت باعث اانجام واردات این طیف گسترده و متنوع از ماشین

آمده است و دستریزی مدیران مجموعه بهپس از فروش به م تریان است که در طی سالیان با مدیریت و برنامه

بسیار ارزشمند بوده و نقش مهمی در متقاعدسازی شریک چینی خود در واگذاری نمایندگی به این مجموعه داشته 

 است.

ها و نیازسنجی م تریان و بازار ایران در بحث عرضه و تقاضا و کنترل دقیق  اوره فنی قطعات و دستگاهخدمات م

از اهمیت خاصی برخوردار است که ...ونقل، بازرسی والملل شامل بیمه، انتقال ارز، حملهای اصلی بازرگانی بینگلوگاه

 طلبد.حساسیت و دقت باالیی را می

ی و همراهی م تریان از لحظه خرید و ارائه خدمات م اوره دررسیدن به باالترین سطت ریزهدف مجموعه برنامه

کننده روند عنوان تضمینپذیری در قبال م تریان و جامعه بهمطلوبیت برای م تریان خود است، معتقدیم مسئولیت

 ارتقا و حفظ پی تازی این مجموعه است.
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 اطالعات مالی شرکت اعتماد ماشین

 مالی حسابرسی شده شامل اقالم زیر است )ارقام به میلیون ریال(: هایصورترکت مطابق ترازنامه ش

 هادارایی 32/34.7/.2 32/34.0/.2 ها و حقوق صاحبان سهامبدهی 32/34.7/.2 32/34.0/.2

 جاری: هایدارایی میلیون ریال میلیون ریال های جاری:بدهی میلیون ریال میلیون ریال

 موجودی نقد .24 343 های پرداختنیحساب 379323 309604

 های دریافتنیحساب 029373 029246 مالیات پرداختنی 293 293

 هاپرداختپیش 079 469 سود سهام پرداختنی  6

6  
 

6  
 

 جاری هایداراییجمع  3..029 029.72 های جاریجمع بدهی 379360 309444

 ری:غیر جا هایدارایی  6 حقوق صاحبان سهام:  6

  6 سرمایه 3.09666 3.09666
 

6  
 

 گذاری در امالکسرمایه 3339.72 3339.72

 ثابت مشهود هایدارایی 4739327 4729706 اندوخته قانونی 09390 09390

  6 انباشته( سود )زیان 269966 249370
 

 غیر جاری هایداراییجمع  ..39094 3979722 جمع حقوق صاحبان سهام 0239.90 0239403

03690.0 04.949. 
ها و حقوق صاحبان جمع بدهی

 سهام
 هاجمع دارایی .04.949 03690.0

 های آتیبرنامه

  صورت کاملآالت و جرثقیل بهورود ماشین 34.9در سال 

  صورت آالت بهورود ماشین ..34در سالCKD شدت های گمرکی را بهو مونتاژ آن داخل کشور )این امر هزینه

 دهد(کاهش می

 درصد از قطعات در داخل کشور 36تولید حداقل  3363ر سال د 

  امالک و مستغالت )همچون شرکت جهان روکش( ازجمله گذاریسرمایه منظوربهی نگهداری شده هاداراییفروش 
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 شرکت سازه طرح گستر شهرآرا )سهامی خاص(

شده و طی کت سهامی خاص تأسیسصورت شربه 21/12/7322شرکت توسعه تجارت مهر ایرانیان آپادانا در تاریخ 

و مؤسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی  هاشرکتدر اداره ثبت  21/12/7322مورخ  331114شماره 

نام  24/14/7323العاده مورخ مجمع عمومی فوق جلسهصورتموجب به ثبت رسیده است و به 73113122271

مجاز بازرگانی  هایفعالیتلیت اصلی این شرکت کلیه تاییریافته است. فعا «شهرآرا گستر طرح سازه» شرکت به

 باشد.شامل خریدوفروش، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ... می

 بازرگانی شرکت در حوزه مواد غذایی هایفعالیتتشریح 

زنجیره  شرایط اقلیمی و تولید صنعتی محصوالت ک اورزی در ک ور موجب گردیده تا هفت محصول اساسی در

ای، کنجاله سویا، روغن ای و علوفهمستقیم و غیرمستقیم مواد غذایی ازجمله گندم، برنج، جو دامی، ذرت دانه تأمین

افزوده بخش ک اورزی ای از ارزشگردد و سهم عمده تأمیناز طریق واردات  عمدتاًرغم تولید داخلی نباتی و شکر، به

 21شود. نگاهی گذرا به آمار تولید مواد غذایی با توجه به جمعیت نزدیک به  تأمیندر اقتصاد ملی ساالنه از آن محل 

مرغ و میلیون نفری ک ور بیانگر آن است که تولید ساالنه حدود سه میلیون تن گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم

صنعتی دام و طیور پروتئین جامعه، در واحدهای  تأمینمنابع  ترینمهمعنوان حدود نه میلیون تن محصوالت لبنی به

ها و پذیرد. مزیتهای مصرفی صورت میبا وابستگی باالیی به واردات ذرت، کنجاله، جو دامی و سایر نهاده

 های شرکت در حوزه بازرگانی به شرح زیر است:توانمندی

  ارتباط مؤثر با مشتریان کالن بازار ایران ازجملهGTCهای دام، طیور و ، شرکت پشتیبانی امور دام، اتکا و اتحادیه

 هاآنوابسته به  هایشرکتکنندگان بزرگ و آبزیان کشور و تجار و تأمین

 کنندگانهای بنگه، کارگیل، افگرا، نیدرا، اولم و سایر تأمینکنندگان اصلی ازجمله کمپانیارتباط با تأمین 

 شناخت کافی از بازار و فعاالن بازار کشور 

  های تولید و پرورش دستی و شناخت کافی بر تکنولوژیاساسی و صنایع پایینوقوف کامل بر الگوی مصرف کاالهای

 ها، خوراک تا تولید پروتئین حیوانی و صنایع تبدیلی(مربوطه )فرآورده

 المللی و شرایط اعتبار و عملیات ارزی مرتبط بر اساس قوانین بین تأمینهای بانکی در امر آشنایی و تسلط به شیوه

 ورتحریم حاکم بر کش

 های تیم تخصصی در زنجیره عملیات مربوط به خدمات بازرگانی ازجمله ثبت سفارش و انجام کلیه امور بانکی در بانک

 انبار مشتریانالمللی کاال از مبدأ تا ونقل بینتجاری و بانک مرکزی ج.ا.ا، حمل

 شناخت شاخص( های رقابتی در ایجاد و خلق مزیت رقابت در بازار کاالcommodity) 
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 شده شامل اقالم زیر است )ارقام به میلیون ریال(:مالی حسابرسی هایصورتترازنامه شرکت مطابق آخرین 

2./32/34.0 2./32/34.7 
ها و حقوق صاحبان بدهی

 سهام
 هادارایی 32/34.7/.2 32/34.0/.2

 :جاری هایدارایی میلیون ریال میلیون ریال های جاری:بدهی میلیون ریال میلیون ریال

 موجودی نقد و بانک 00 336 های پرداختنیحساب 0.9324 069.97

 3339362 3339600 مالیات پرداختنی 09.40 339903
های دریافتنی تجاری و حساب

 غیرتجاری

 هاپرداختپیش 6 6 سود سهام پرداختنی 439260 239023

 6،666. 6،666. های جاریجمع بدهی 3679004 3669372
اری شده برای نگهد هایدارایی

 )جرثقیل( فروش

04 3 
ذخیره مزایای پایان خدمت 

 کارکنان
 جاری هایداراییجمع  2639307 2639370

 هاجمع بدهی 3679007 3669040
 

 غیر جاری: هایدارایی 

 
 گذاری در امالکسرمایه 369096 369096 حقوق صاحبان سهام 

 ودثابت مشه هایدارایی 0 0 سرمایه 3439096 3439096

 غیر جاری هایداراییجمع  369090 369090 اندوخته قانونی 29274 29274

   سود انباشته 422 79474
 

    جمع حقوق صاحبان سهام 3439270 3339420

2339903 2339933 
ها و حقوق جمع بدهی

 صاحبان سهام
 هاجمع دارایی 2339933 2339903

 های آتی شرکتبرنامه

  همچون برنج محسن در سال گذشته( گانی، همکاری با برندهای معروفبازر هایفعالیتتوسعه( 

  عراقایجاد شعب نمایندگی در 

  میلیون ریال اقدام نموده است.( .79.2نسبت به پرداخت  34.7 مالیاتی )این شرکت در سال هایبدهیتسویه 
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 (خاص سهامی) اسپادانا روکش جهان شرکت

شده و طی شماره صورت شرکت سهامی خاص تأسیسبه 12/13/7321در تاریخ  اسزادانا روکش شرکت جهان

به  71211471123و مالکیت صنعتی اصفهان به شناسه ملی  هاشرکتدر اداره ثبت  11/13/7321مورخ  31323

ثبت رسیده است. فعالیت اصلی این شرکت طراحی، تولید، ساخت، نصب، اجرای کلیه محصوالت و م تقات 

طراحی و اجرای  ها و ابنیه، انجام عملیات عمرانی،، امور پیمانکاری مربوط به ساختمانسی و موارد مرتبطویپی

شماره  نامهبر اسادذکر است که این شرکت باشد. شایانفضای سبز، خطوط انتقال )آب، گاز و نفت( و ... می

را دارا  XPSخصوص  تن در 2۸111ای با ظرفیت کارخانه تأسیسوزارت صنعت، معدن و تجارت جواز  22222/713

کن نوسانات ارزی، م کالت واردات مواد اولیه، نیاز باالی این صنعت به سرمایه در گردش )به دلیل پخش لی باشد.می

در استان اصفهان موجب تاییر استراتژی در این  وسازساخت( و همچنین کاهش بازار وکارکسب B2Cمویرگی و ذات 

ر فرآیندهای هلدینگ، این شرکت با توجه به تجارب موجود در مجموعه و یکزارچگی د منظوربه شرکت گردید.

 موجود به عرصه تولید استراکچرهای صنعتی ورود نمود. افزاریسختامکانات 

 حوزه فعالیت

 هایحوزه. باشدمی و انواع لدر پلتفرم یصنعت یاستراکچرها شرکت، اندازچ مفعالیت اصلی طبق سند 

 نام برد. توانمیبه شرح ذیل روکش اسزادانا  جهانشرکت  تیفعال تخصصی

 انتقال مواد و یصنعت ک یلوله، فلزکاری، یفلز هایپل، یفلز هایسازه، ساخت مخازن

 :یفلز هایسازهو نصب  ساخت

 ...و  روگاهی، نیمی، پتروش، نفت گازمانیکارخانجات س و انواع لدر و پلتفرم یصنعت یاستراکچرها - 7

 یساختمان نیسنگ یفلز هایسازه - 2

 ایمهرهپیچ هایسازه، شامل سوله ساختهپیش یفلز هایسازه - 3

 هاسازهانواع  راتیتعم - 4

 :یو ساختمان یمخازن صنعت انواع

 (کیاتمسفر) رهیمخازن ذخ - 7

 ریو سا یستگاهیا ف ارتحتمخازن  - 2

 :یفلز هایپلو نصب  ساخت

 یفلز هایپلانواع  - 7

 ادهیعابر پ یپل فلز - 2

 ایدروازهو  یسقف هایجرثقیل - 3
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 شامل اقالم زیر است )ارقام به میلیون ریال(:مالی حسابرسی شده  هایصورتمطابق جهان روکش اسپادانا ترازنامه شرکت 

 32/34.0/.2 32/34.7/.2 عنوان 32/34.0/.2 32/34.7/.2 عنوان

  جاری هایدارایی
 

  بدهی جاری
 

 369066 .4962 های پرداختنیحساب 79 .4 جودی نقد و بانکمو

 - 37 مالیات پرداختنی 3.7 029399 های دریافتنیحساب

 369306 369306 تسهیالت مالی دریافتنی - 00 موجودی مواد و کاال

 269006 349240 های جاریجمع بدهی 006 326 هاپرداختپیش

   حبان سهامصا 39340 029732 جاری هایداراییجمع 

 0..33.9 0..33.9 سرمایه   غیر جاری هایدارایی

گذاری در سرمایه

 امالک
 - 29. اندوخته قانونی 339066 -

 236 379900 سود انباشته 79066 79066 گذاری بلندمدتسرمایه

 3269240 3499779 جمع حقوق صاحبان سهام 223 223 نامشهود هایدارایی

    69340. 39079. مشهودثابت هایدارایی

غیر  هایداراییجمع 

 جاری
..9462 34.9706    

 33699.0 3029633 هاجمع کل دارایی
ها و حقوق صاحبان جمع بدهی

 سهام
3029633 33699.0 

 

 های آتی شرکتبرنامه

 افزایش سهم بازار به سطح ده درصد 

  تن تجهیزات 066بهبود ظرفیت اسمی تا سطح تولید 

 3366هزار میلیون ریالی در پایان سال  366فروش  دستیابی به بودجه 
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 چهارمفصل 

 رموری رب
 عملکرد مالی و عملیاتی رشکت
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 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
 

 و تخصیص منابع تأمینرویکرد 

 هبا توج، «ساختار سرمایه»و « یاهیسرمای بندبودجه»، «سرمایه در گردش»و تخصیص منابع حول سه محور  تأمین

. حاصل این شودمیزیرمجموعه تعریف  هایشرکتشرکت، صنعت و اهداف بلندمدت، برای هلدینگ و  به جایگاه

شده است. در این حوزه هدف اصلی، افزایش ارزش شده در قالب کمی بیانبینیهای پیشها در ترازنامهگذاریهدف

حتی  و انیم ترکنندگان، ن نظام اقتصادی، تأمینبه رعایت حقوق تمامی ذینفعان شرکت اعم از فعاال با توجهشرکت 

منظور ارتقای سطت گروه در بستر دانش مدیریت مالی شرکتی یک رکن به هایشرکتباشد. فعالیت زیست میمحیط

 کارایی و دستیابی به اهداف استراتژیک گروه مدنظر قرارگرفته است.

 سرمایه در گردش

با بازده باالتر یکی از  هایداراییجاری و اختصاص مازاد سرمایه در گردش به  هایداراییتعیین و ابالغ سطوح بهینه 

، ازیموردنویژه تعیین سرمایه در گردش ی آتی خواهد بود. مطالعات مالی بههاسالعوامل افزایش بازدهی این گروه در 

جاری و تطبیق  هایبدهیو  یک الزام برای ورود به هر پروژه لحاظ خواهد شد. مدیریت بر مطالبات شرکت عنوانبه

منظور ایجاد یک امر مستمر در محور امور قرارگرفته است. تحلیل مستمر اقالم جاری شرکت به عنوانبه هاآنزمانی 

 شدهداده قرارجاری شرکتی در دستور کار  هابدهیمالی  تأمینو نیز کاهش نرخ  هاداراییگردش و بهبود کارایی 

ی نقطه قوت گروهدروناز طریق تعامالت  مجموعه هایشرکتمازاد سرمایه در گردش  است. پوشش کمبود و انتقال

 .شودمیاصلی این محور قلمداد 

 یاهیسرمای بندبودجه

شرکت مادر و بهای  هایگذاریسرمایهشرکت، ایجاد تناسب میان بازدهی  بلندمدت هایداراییبا توجه به اقالم 

 XPSاندازی خط تولید فوم ها از طریق راهگذاریاشد. بهبود بازدهی سبد سرمایهبگذاری مدنظر میسرمایه شدهتمام

ها بر مبنای ها خواهد شد. تحلیل پروژهگذاریدر شرکت جهان روکش اسزادانا موجب افزایش بازدهی این سرمایه

ها دانش روز پروژهبنابراین در فرآیند قبول و رد  ؛گیردهای نقدی صورت میهای مالی و مبتنی بر جریانروش

 هایداراییهای مخرب خواهد شد. بازنگری مداوم مانع از ایجاد رقابت هاشرکتمدیریت مالی به کمک واحد فروش 

ای با سرمایه هایداراییزیرمجموعه باهدف بررسی منافع آتی و بازدهی صورت خواهد گرفت. افزایش  هایشرکت

بهبود مستمر  واسطهبهزارش توجیهی صورت خواهد گرفت تا توجه به اقتضای رقابتی صنعت و بر مبنای گ

 .میینمانقشعنوان رهبر بازار ایفای عنوان یک فعالیت اصلی، بهآالت گروه بهماشین
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 ساختار سرمایه

ای از عزم مجموعه در ایجاد بستری پویا برای مدیریت ساختار سرمایه خود بوده ورود شرکت به بازار سرمایه، نمونه

گذاری در دسترد، های سرمایههایی کمتر از فرصتمالی با نرخ تأمینرکت به دنبال آن است تا از طریق است. ش

گروه  هایشرکتبهینه برای تمام  هیسرمابرای صاحبان سهام خود خلق ثروت نماید. فعالیت در محدوده ساختار 

شرایط حاکم بر بازار پول و سرمایه، اهداف ها، که با توجه به نرخ بازدهی دارایی شودمیعنوان یک اصل تلقی به

 .شودمیصورت ساالنه تعریف ابالغ شرکت و متوسط صنعت به

مجموعه، از طریق تعریف اهداف عملیاتی به دنبال  هایشرکتشرکت مادر عالوه بر تعیین اهداف استراتژیک برای 

محور عملیاتی مذکور به م ارکت مدیران  3اندازی است که برای گروه تعریف نموده است. اهداف دستیابی به چ م

منظور تطبیق با شرایط . کنترل و بازنگری مستمر بهشودمیصورت ساالنه تعیین و ابالغ گروه به هایشرکتارشد 

 گیرد.صورت می هاشرکتوکار توسط معاون امور پویای محیط خارجی کسب
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 خالصه اطالعات عملکرد مالی شرکت

 .باشدمیعملکرد مالی شرکت در دو سطت اصلی و تلفیقی به شرح ذیل گزارش تفصیلی اطالعات 

 

 مبالغ به میلیون ریال() یاصلگزارش تفصیلی اطالعات عملکرد مالی شرکت 

 اقالم صورت سود و زیان

 9312/92/21 9317/92/21 شرح
درصد 

 تغییرات

 ،6- 679240 269،02 درآمد عملیاتی

 22- (49،46) (59402) ( عملیاتییهانهیهزدرآمدها )سایر 

 - - - مالی هایهزینه

 - - - غیرعملیاتی( هایهزینهدرآمدها )سایر 

 72- 209666 059266 سود قبل از کسر مالیات

 72- 209666 059266 سود خالص

 هاگذاریسرمایهتغییرات 

 6 29500,426 29500,206 غیر جاری هایدارایی

 066- 04 - (مدتکوتاهسهام )در  هایگذاریسرمایهارزش دفتری کل 

 تغییرات در ساختار سرمایه

 00- 557 022 )شامل مزایای پایان خدمت کارکنان( بلندمدت هایبدهی

 6 295669666 295669666 سرمایه

 2 9402، 069740 اندوخته قانونی

 75- 5096،6 669266 سود انباشته

 0- 295009062 295709660 حقوق صاحبان سهام

 در وضعیت نقدینگی تغییرات

 50 0259660 557640 عملیاتی هایفعالیتنقد از ( خروجورود )جریان خالص 

(5) 04 هاگذاریسرمایهآمد حاصل از فروش رد  
 

 ،0- (0669666) (769666) سود سهام پرداختنی
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 مبالغ به میلیون ریال() یقیتلفگزارش تفصیلی اطالعات عملکرد مالی 

 د و زیاناقالم صورت سو

 9312/92/21 9317/92/21 شرح
درصد 

 تغییرات

-94 912,727 999.112 درآمد عملیاتی  

 22- (39,314) (23,344) ( عملیاتیهایهزینهدرآمدها )سایر 

 - - - مالی هایهزینه

 9,293 9,272 22.499 غیرعملیاتی( هایهزینهدرآمدها )سایر 

 21- 24,922 99.319 سود قبل از کسر مالیات

 94 92,141 99.491 سود خالص

 هاگذاریسرمایهتغییرات 

 3- 2,319,931 2.342.137 غیر جاری هایدارایی

 93,212 97 2.393 (مدتکوتاهسهام )در  هایگذاریسرمایهارزش دفتری کل 

 تغییرات در ساختار سرمایه

 21- 297 912 )شامل مزایای پایان خدمت کارکنان( بلندمدت هایبدهی

 40 2,044,444 2,044,444 مایهسر

 1 29,339 22.229 اندوخته قانونی

 27- 943,097 70.742 سود انباشته

 9- 2,227,171 2.249.122 حقوق صاحبان سهام

 تغییرات در وضعیت نقدینگی

 13- 993,129 1.117 عملیاتی هایفعالیتنقد از  ( وجهخروجورود )جریان خالص 

 - - - هاگذاریسرمایهآمد حاصل از فروش رد

(927,077) (91,941) یسود سهام پرداخت  22-  
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 پنجمفصل 

 اهی آتی وربانهم
 دمریهپیشنهادات هیئت
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 آتی شرکت هایبرنامه

شرکت، استراتژی شرکت  بلندمدتکالن و برنامه راهبردی  هایسیاستدر چارچوب اساسنامه و با توجه به 

به حضور فعال در  ایتوجه ویژه)سهام عام( در سال پیش رو،  فاردخلیجی ساختمان صنعت پتروشیم گذاریسرمایه

 :باشدمیبه شرح ذیل  اختصاربه، 7322شرکت در سال مالی  هایبرنامهسرمایه معطوف خواهد بود. محور اصلی بازار 

 در فرابورد ظرف دو  تالش جهت پذیرش ،بازار پایه با توجه به انتقال نماد شرکت از تابلو ج به تابلوی ب

 سال آینده

  گردانیبازارگسترش فعالیت 

برای سال  ،با توجه به نیاز شرکت به افزایش ضریب نقد شوندگی و احترام به حقوق صاحبان سهام شرکت

گردانی معتبر و انجام فعالیت بازار هایصندوقنزد یکی از  گروه گردانبازارمالی آینده بایستی نسبت به ثبت 

 .قدام نمایدا

  یگذارهیسرماکسب رتبه اول افشا اطالعات در گروه هلدینگ و 

  نفر 3666افزایش تعداد متوسط سهامداران خرد در یک دوره مالی به میزان حداقل 

  فاردگذاری خلیجشرکت سرمایه هایگذاریسرمایهمتنوع سازی پرتفوی 

ستگی آن به بودجه عمرانی ک ور و نیز با توجه به تمرکز عمده فعالیت در حوزه پتروشیمی، نفت و گاز و واب

قیمت نفت، هدف آن است تا در سال مالی آینده متنوع سازی پرتفوی مجموعه در حدود مقدور صورت 

 بگیرد.

  وثیقه عنوانبهاستفاده از سهام 

 وثیقهعنوان به باالسری،مالی خود بایستی از سهام در اختیار شرکت  هایداراییشرکت برای افزایش کارایی 

 بانکی اقدام نماید. هاینامهضمانتدریافت وام و انواع  باهدف

  هاییداراافزایش بازده (ROA به سطح )بانکی سالهکدرصد بیشتر از نرخ سود اعالمی ی 0 
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 گذاری در بازارهای پول و سرمایه به میزان هزینه استهالک ساالنه )تمرکز بر بازدهی از محل افزایش سرمایه

 ی غیر نقدی استهالک(هانهیهزشناسایی  نقدینگی ناشی از

  تن 7111افزایش ظرفیت ناوگان باربرداری )لیفت( تا 

  ی در زمینه باربرداری سنگین و فوق سنگینالمللنیبی هاشرکتکسب نمایندگی انحصاری از 

 وزهی فنی در حوزه باربرداری سنگین و رهبر بازار آموزش در این حهاهیدییتأبه محور صدور  شدنتبدیل 

  به بازار سرمایهورود شرکت پارت ماشین سازه پارس 

 فروش شرکت سازه طرح گستر شهرآرا 

م در حوزه بازرگانی و عدم تطابق ریسک این حوزه با رویکرد مدیریت ریسک وبا توجه به تاییرات مدا

 مجموعه، خروج شرکت سازه طرح گستر شهرآرا در دستور کار قرار خواهد گرفت.

  ساخت تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی  شرکت جهان روکش اسزادانا در حوزه فعالیت کارخانهبه با توجه

 باشد.مطلوب، مدنظر می اقتصادی مقیادکسب  ا، گسترش فعالیت تییداراارتقای بازدهی این  منظوربه

 و ابزار، باربرداری و  آالتنیماش نیتأمی فرآیند ساخت تجهیزات حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، سازکپارچهی

 هاآننصب 

 ی هلدینگهارمجموعهیزایع بازار هدف در هر یک از اخذ گرید مرتبط با صن 

 اداری و  یهامجتمعساخت  یسوبه دوفروشیخرگذاری در امالک و مستغالت، از شیوه تغییر استراتژی سرمایه

 برای ذینفعان مجموعه( افزودهارزشسوق یابد )افزایش  هاآنتجاری، سپس فروش 
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 مدیرههیئتپیشنهادات 

مجمع عمومی صاحبان سهام مبتنی از ت کر از کارکنان و سهامداران ارجمند شرکت و درخواست ضمن  مدیرههیئت

در خصوص تقسیم سود  ،22/72/7321هی به تبرای سال مالی من مدیرههیئتمالی و عملکرد  هایصورتبر تصویب 

در نظر گرفتن وضیعت نقدینگی و تجارت و با  قانوناصالحیه  21سهام برای سال مالی مزبور، با رعایت مفاد ماده 

سود  حداقل، تقسیم تبا سهامدار عمده شرک آمدهعملبهدر سال پیش رو و هماهنگی  مدیرههیئت مدنظر هایبرنامه

 :نمایدمیسهام پی نهاد  صاحباندی سالیانه اقابل تخصیص را بین سهامداران به مجمع عمومی محترم ع

 شرح
 شرکت اصلی

 ال()ارقام به میلیون ری

 گروه تلفیق

 )ارقام به میلیون ریال(

 .32996 209464 0.سود خالص سال مالی 

 3649037 0094.6 0.سود انباشته در پایان سال مالی 

 940246 910022 7.سود خالص سال مالی 

 710720 320632 7.سود انباشته در پایان سال مالی 

برای  مدیرههیئتسود سهام پیشنهادی 

 7.مجمع سال مالی 
 تقسیمقابلتقسیم حداقل سود 

 پرداخت سود سهام یبندزمانبرنامه 

 رساند:به شرح ذیل به استحضار می رهیمدئتیهی پرداخت سود سهام پی نهادی بندزمانبرنامه 

 الف( سهامداران حقیقی:

ه( الیانبرگزاری مجمع عمومی عادی س یک روز پس از) 21/13/7322تاریخ سود سهامداران محترم حقیقی از 

 .شودمیسیستم بانکی پرداخت  قیاز طر منحصراً

 ب( سهامداران حقوقی:

قانون تجارت با ارائه درخواست کتبی، اعالم  231سود سهامداران حقوقی طی مهلت قانونی مندرج در ماده 

 گردد.شرکت پرداخت می امور سهامشبای بانکی و ارائه مدارک الزم به  حسابشماره

خدمات هرچه بهتر به سهامداران محترم شرکت، پورتال جامع سهامداران مرتبط با نیازهای ای ان  در راستای ارائه* 

ند با مراجعه به ن انی اینترنتی شرکت، کلیه اطالعات هویتی، بانکی توانمیمحترم  سهامدارانگردیده است.  اندازیراه

 و اطالعات ارتباطی خود را تکمیل نمایند.
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نسبت به سایر موارد دستور جلسه به شرح ذیل تصمیمات  نمایدمیومی محترم درخواست از مجمع عم مدیرههیئت

 آورد: به عملمقتضی 

 .22/72/7321در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به  مدیرههیئت( استماع گزارش فعالیت 7

 .22/72/7321ه ب مالی سال مالی منتهی هایصورتاستماع گزارش حسابرد مستقل و بازرد قانونی در خصوص ( 2

 .22/72/7321مالی سال مالی منتهی به  هایصورت( تصویب 3

 اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود. (3

 .البدلعلی( انتخاب حسابرد مستقل و بازرد قانونی اصلی و 4

 شرکت. یهایآگهبرای درج  راالنت اریکثتعیین روزنامه  (1

 .مدیرههیئت یانتخاب اعضا( 1

 .مدیرههیئت غیرموظفاعضاء تعیین حق حضور  (2

 مدیرههیئتتعیین پاداش اعضاء  (2

 .باشدمیقانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه  موجببه( سایر مواردی که 71

شما  هایحمایتدر خاتمه، ضمن حمد و سزاد بیکران به درگاه ایزد متعال، امید داریم با همدلی، همراهی و 

و عملکرد شرکت در سال پیش رو، شاهد افزایش سودآوری  هاتیفعالدر راستای بهبود روزافزون  قدرگران سهامداران

 لندی و افتخار شرکت در بازار سرمایه ک ور عزیزمان باشیم.و سرب

 احترام با تقدیم
 مدیرههیئت

 اطالعات تماس با شرکت

 21واحد  ، طبقه پنجم،731 کپال، برزیل غربیخیابان  ونک، : تهران،و واحد امور سهام آدرد پستی

 127 -22124722- 22172132فکس: تلشماره 

 www.vapsagroup.irسایت شرکت:  آدرد        info@vapsagroup.comآدرد پست الکترونیکی: 

 سمیه علی پورسرکار خانم  سهامداران محترم: تسؤاالمسئول پاسخگویی به 

mailto:info@vapsagroup.com
http://www.vapsagroup.ir/

