
 

 

تعالی بسمه  

المللی توسعه صنایع و معادن غدیر )سهامی عام( بین شرکت  

 گزارش تفسیری مدیریت 

1401شهریور  31 منتهی بهبرای سال مالی   

  



 شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر )سهامی عام( 

 گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1401

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر )سهامی عام( 

 گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1401

 

3 

 

 

 فهرست مطالب 

 4 ..................................................................................... وکار کسب تیماه

 18 ..................... به آن اهداف  یابیدست  یت برایریمد یو راهبردها تیریاهداف مد

 19 ....................................................................... هاسکی منابع و ر نیترمهم

 21 ..................................................................... اندازهاو چشم ات یعمل جینتا

 31 .......................... عملکرد  یابیارز ی عملکرد برا یهاو شاخص ارهایمع نیترمهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر )سهامی عام( 

 گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1401

 

4 

  



 شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر )سهامی عام( 

 گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1401

 

5 

 

 

 مقدمه

های همراه آن مطالعه شود. این گزارش  های مالی و یادداشتگزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت 

کلماتی  باشد.  نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می شامل جمالت آینده 

تماالً« و اصطالحات مشابهی که به  بینی«، »باور«، »برآورد«، »انتظار«، »تمایل«، »خواسته«، »احنظیر »پیش 

 نگر است.شرکت مربوط است بیانگر جمالت آینده 

های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است.  بینیدهنده انتظارات، باورها یا پیشنگر نشانجمالت آینده 

تایج واقعی ممکن  ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نها، عدم قطعیت این جمالت در معرض ریسک 

  است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

 وکار ماهیت کسب 

 تاریخچه شرکت  

هلدینگ  از  یکی  عنوان  به  غدیر  معادن  و  صنایع  توسعه  المللی  بین  زیرمجموعه شرکت  شرکت    ی های 

سیس گردیده  أت  408192با شماره ثبت    1390گذاری غدیر در حوزه تخصصی صنعت و معدن در سال  سرمایه

رکت را از سهامی خاص به سهامی  ش   ، نوع 60/1400/ 01العاده مورخ  به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق   .است

 عام تغییر یافت.  

در حوزه صنایع  ،  میلیون ریال  18.500.000ثبتی  با سرمایه    شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

های اکتشاف )داخلی و خارجی( و  معدنی )آهنی، غیرآهنی و غیرفلزی(، معادن )استخراج و فرآوری(، پهنه 

   گذاری نموده است. سرمایه  صنایع غیرمعدنی )الکتروموتور و صنایع وابسته( 

 

 موضوع فعالیت 

سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای   -  1

حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت  

یا در آن نفوذ قابل   کنترل واحد ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته
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مالحظه یابد و شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر )اعم از ایرانی یا خارجی ( در زمینه یا زمینه های  

 زیر فعالیت کند : 

اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن  و فرآوری کانی های فلزی و غیر فلزی ، تاسیس کارخانجات  و   

انی و پیمانکاری در امور مربوط در نقاط مختلف کشور  انجام عملیات صنعتی ، بازرگ  

فوق :  1انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند  -2  

خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آالت برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر -2-1  

برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها -2-2  

انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی ، فنی ، علمی ، بازرگانی و اقتصادی برای بهره  -2-3

 برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله  - 2-4

خذ تسهیالت بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از  ا

 طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت  

تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر  - 2-5  

فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی    1شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند -2-6

 سرمایه پذیر 

ارائه سایر خدمات فنی ، مدیریتی ، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر-2-7  

سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل مالحظه در سهام ، سهم الشرکه و سایر  -3

ز اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا  اوراق بهادار دارای حق رای آن عده ا

 عالوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند . 

فوق   2خدمات موضوع بند  -3-1  

حمل و نقل ، انبار داری ، بازاریابی ، توزیع و فروش محصوالت-3-2  
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موضوع فعالیت های فرعی –ب   

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

 بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز  

سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای   – 2

وق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به تنهایی یا به همراه  حق رای شرکت ها ، موسسات یا صند 

اشخاص تحت کنترل  و اشخاص تحت کنترل واحد ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری  

سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا  

  2و   1حظه ، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بند های نفوذ قابل مال

 قسمت الف این ماده فعالیت نماید .

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا   -3

 کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد . 

رمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های  س  – 4

 ساختمانی با هدف کسب انتفاع  

ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :  – 5  

پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری -5-1  

تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار - 5-2  

ارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار مش- 5-3  

تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار- 5-4  

شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده ، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه   -6

افتتاح کند و به واردات یا   اقدام به اخذ تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی

صادرات کاال بپردازد و امور گمرگی مربوطه را انجام دهد . این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در  

 راستای اجرای  فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند . 
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باشند:شرکت های زیر مجموعه هلدینگ به شرح زیر می   
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 وکار و وضعیت صنعت موضوع فعالیت محیط کسب

در سال   ید یجد  یهابا چالش ها،مت یو افت ق  یری گاز همه  یوارده ناش  یهاپس از شوک  های تی بازار کامود

شامل   ن،یو اوکرا  هی ها، عالوه بر عوامل کالن، مانند جنگ روس چالش نیمواجه بوده است. ا  2022و  2021

 ت. بزرگ اس  یمشکالت در بخش تقاضا در کشورها

 

 

 

 

  ی ترها شاهد رشد آهستهمشوق   رغمی عل  نیشدن مشکالت بازار چ  قیعم  لیبه دل  ن یچ  یت یکامود  یتقاضا

نرخ    ش یمتحده در جهت کنترل تورم و به تبع آن افزا  االتیا  یهااستیس   نینسبت به گذشته است. همچن

  ی انرژ  ی باال  یهامتیو ق   رم تو  ز یشوک وارد کرده است. در اروپا ن  های ت یبه بازار کامود  یابهره به صورت مرحله 

 کرده است.   لیمصرف را تعد 
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نکرده    م یرا ترس   یانداز رو به رشد چشم  ، ی تیدرباره بازار کامود  ی موسسات معتبر جهان  ی نیبش یپ  ی به طور کل

برخی  انداز  در ادامه چشم شده است.    ینیبش ی، پ2030تا    هامت یق  یروند نزول   ها،ی تیاست و در اکثر کامود

   : مورد بررسی قرار گرفته است،  المللی توسعه صنایع و معادن غدیربین   بازارهای کاالیی مرتبط با فعالیت شرکت 

 رو اندار پیش و چشم  آهنسنگ صنعت 

، روند نزولی قیمت سنگ آهن  2021دالر بر تن، در اواسط سال    214پس از افزایش قیمت سنگ آهن به  

. تحوالت جهانی اثرات مستقیمی روی  رسید دالر بر تن    92، قیمت سنگ آهن به  2022و در اکتبر    ادامه یافت

های از نیمی از فوالد جهان، یکی از محرک کننده بیش  قیمت سنگ آهن گذاشته است. چین به عنوان مصرف 

اصلی بازار است. قدرت تقاضای چین به دلیل کاهش رشد تولید فوالد چین، کاهش یافته است، همچنین  

افزایش عرضه سنگ آهن در برزیل و استرالیا و افزایش شتاب استخراج در سایر کشورهای جهان، بر کاهش  

به محدوده    2031، قیمت سنگ آهن تا  Fitch Solutionsموسسه  بینی  قیمت دامن زده است. بر اساس پیش

 دالر بر تن خواهد رسید.    50
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 رو اندار پیشو چشم  فوالدصنعت 

تا    2016گیر بوده است. پس از یک دوره ثبات از  نوسانات بازار فوالد جهان، در چند سال اخیر بسیار چشم

. صنعت فوالد جهان با ابرروندهایی روبرو  شاهد افت و خیزهای فراوانی بوده است، قیمت فوالد،  2020اوایل  

ای جهت  ه پایدار و انتشار گازهای گلخانه زدایی است. فشارها در حوزه توسعاست، از جمله این ابرروندها، کربن

های تجدید پذیر و واحدها با آالیندگی کمتر در کشورهای اروپایی و چین بسیار جدی است.  استفاده از انرژی 

های ایاالت متحده در جهت کاهش تورم نیز، الگوی تجارت  همچنین ممنوعیت واردات از روسیه و سیاست 

ت. در کنار این ابرروندها، بازار فوالد شاهد توقف رشد عرضه چین، مشکالت  جهانی را دستخوش تغییر کرده اس 

، قیمت  Fitch solutionsهای موسسه بینیبازار مسکن چین و ایاالت متحده بوده است. لذا بر اساس پیش

شود میانگین قیمت مقاطع مختلف فوالدی در  بینی میخواهد داشت. پیش   2031فوالد روندی کاهشی تا  

 برسد.   2031دالر در    530، به  2021دالر بر تن در سال   959مختلف جهان از  بنادر
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 رو اندار پیشو چشم  مسصنعت 

به    نیچ  ع یصنا  گاهیگاه و ب  ی لیتعطترین سطح دو ساله گذشته خود رسیده است.  قیمت جهانی مس، به پایین 

  ی اریبس  راتیی شده که بازار فلزات دستخوش تغ  نیمنجر به ا   نیو اوکرا  ه ی روس   یها  ی ریو درگ  یر یدنبال همه گ

  ش یاز تقاضا، افزا  ترنییپا  د یکمتر از انتظار، تول  ریدارد ذخا  د یتاک  چیموسسه ف  شود و مدام در حال نوسان باشد.

  ی جهان  یتقاضا  شیعوامل موثر بر افزا  نیترها مهمدولت   یمحرک اقتصاد   یهاجهان و بسته   یرشد اقتصاد

 رو خواهد بود.  شیپ ان یسال یمس ط

درصد کاهش یافت. از آنجایی که مس به    19، قیمت مس  2022به گزارش بانک جهانی، در سه ماهه سوم  

گذارد.  طور خاص، حساسیت باالیی به وضعیت اقتصاد جهانی دارد، شواهد رکود اثر خود را روی قیمت مس می 

بود انرژی در واحدهای  همچنین اختالالت در زنجیره تامین )به خصوص در شیلی و پرو( و کاهش تولید و کم

درصد   19نیز قیمت مس در حدود    2023شود در سال  بینی می فرآوری مس  مزید بر علت شده است. پیش

کاهش یابد. از طرفی در بلند مدت به دلیل افزایش مصارف مس در خودروهای برقی و افزایش واحدهای تولید  

   انداز مثبتی را شاهد خواهد بود.انرژی تجدید پذیر، چشم 
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 رو اندار پیش و چشم آلومینیوم صنعت 

درصد کاهش یافته است. تقاضایی    18، قیمت آلومینیوم  2022به گزارش بانک جهانی، در سه ماهه سوم سال  

های رکود  های مصرف آلومینیوم در چین و نگرانی آلومینیوم به دلیل کاهش فعالیت واحدهای تولیدی، چالش

است. در بخش عرضه، تولید اروپا به دلیل افزایش قیمت انرژی کاهش یافته است  اقتصاد جهانی، ضعیف شده 

ظرفیت تولید هستند. تولید چین کماکان در وضعیت مناسبی به    % 25و تولیدکنندگان اروپایی شاهد کاهش  

ز  میلیون تن آلومینیوم باشد. ا  42شود چین دارای ظرفیت  بینی می ، پیش 2022برد و در پایان سال  سر می

، قیمت  2023شود در سال  بینی می داشته است. پیشن  اتطرفی تحریم روسیه اثر چندانی نسبت به انتظار

بلند   11آلومینیوم   در  کند.  پیدا  کاهش  برقی،    مدتدرصد  خودروهای  تاثیر  تحت  آلومینیوم  مصرف  نیز، 

 انداز مثبتی را متصور خواهد کرد.  های خورشیدی و خطوط انتقال بلند هستند که چشمنیروگاه 
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 رو اندار پیشو چشم الکتروموتورصنعت 

فوالد و ... و    مان،یس   ع یمورد مصرف در صنا  د یخط تول  آالتن یو ماش   زاتیاز جمله تجه  ی کیالکتر  ی موتورها

کشور    یدرصد مصرف انرژ   60. بر اساس اطالعات بدست آمده  باشد ی م  روگاه یو ن  یمینفت و گاز و پتروش   زین

درصد    50  ، یصنعت   یانرژ   75،  یخانگ   ی درصد انرژ  57که در سطح کشور    ابد ییبه الکتروموتورها اختصاص م 

 و حمل و نقل کاربرد دارند.  یکشاورز  عیدر صنا ز یو ن  یو عموم   یتجار

شود با رشد  بینی می میلیارد دالر بوده است که پیش  163در حدود    2020اندازه بازار الکتروموتور در جهان در  

تقریبا دو برابر    ACهای  برسد. در این میان سهم بازار موتور   2030میلیارد دالر در سال    322به    % 7سالیانه  

 است.   DCموتورهای 

گیری کرونا و محدودیت فعالیت تولیدکنندگان در جهان تحت تاثیر قرار گرفت.  بازار الکتروموتور به دلیل همه 

گیری  شدند در نتیجه همه اند و به صورت خرده فروشی عرضه می به عالوه تجهیزاتی که دارای الکتروموتور بوده 

بوده  از برشاهد کاهش فروش محسوسی  های کرونا، مرتفع گردید و  طرف شدن نگرانی اند. این کاهش پس 

 شود.  انداز بازار الکتروموتورها مثبت ارزیابی می چشم
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حاکم بر فعالیت شرکت   و مقررات محیط قوانین  

 فعالیت شرکت، عبارتند از:  حاکم برو مقررات اهم قوانین 

 قانون تجارت 

 قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار  

 و مالیات بر ارزش افزوده های مستقیم  قانون مالیات  

 قانون مبارزه با پولشویی  

 العاده صاحبان سهاماساسنامه و مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق  

 قوانین و مقررات مرتبط دولتی   

 قوانین کار و تأمین اجتماعی 

 ( یمعدن یتهایقانون معادن )ناظر بر فعال 

 یو حسابرس  یحسابدار یاستانداردها 

 د یجد  ی مال یتوسعه ابزارها  وانین مرتبط باق 

 حاکمیت شرکتی در راستای های داخلی  الزامات کنترل  

و عملکرد شرکت    تیو مقررات به شرح فوق بر حسب مورد بر وضع  ن یمورد گزارش قوان  ی دوره مال  ی »در ط

بر    ت یبا اهم  ر یکه تأث  ی بوده و مقررات  ی و مقررات در روند عاد ن یاثرات قوان  ،اند. الزم به ذکر استاثرگذار بوده 

 وجود نداشته است. «  ،و عملکرد شرکت داشته باشد  تیوضع
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 :شرکت  مدیره ترکیب اعضای هیأت 

 تحصیالت سمت نماینده  مدیرهشخصیت حقوقی عضو هیأت ردیف 

 مکانیک  یدکتر مدیره  هیأت سیرئ سید مرتضی مرتضایی  گذاری غدیر شرکت سرمایه 1

عضو هیأت مدیره و   سید ابوتراب فاضل غدیرشرکت صنعتی و بازرگانی  2

 مدیرعامل 

سیاست  یدکتر

 گذاری عمومی  

حقوق  کارشناسی  هیأت مدیره   سیرئنایب  زادهمحمد هاشم گذاری اعتضاد غدیر شرکت سرمایه 3

 قضایی 

کارشناس ارشد   عضو هیأت مدیره  آقامحسنیجاویدان حاجی گذاری زرین پرشیاشرکت سرمایه 4

 زمین شناسی  

کارشناسی ارشد   عضو هیأت مدیره  سید علیرضا محمودی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر 5

 مدیریت اجرایی

 :اطالعات مدیران اجرایی شرکت 

 به شرح زیر می باشد. جرایی شرکت ا ارشد  امل و مدیران عجدول مربوط به مشخصات مدیر

مدرک و  سمت نام و نام خانوادگی ردیف 

رشته  

 تحصیلی

 سابقه اجرایی در شرکت 

1 

 

و  رهیمدهیأت عضو  ابوتراب فاضل  دیس

 رعاملیمد
دکتری سیاست 

 گذاری عمومی  

  بازنشستگی  صندوق  گذاریمدیرعامل مجتمع صنعتی فوالد بناب، عضو هیأت مدیره سرمایه

هیأت   یزد، عضو  قندی  تولیدی شهید  کارخانجات  شرکت   هیأت مدیره  در  کشوری، عضویت

 . قائم مقام شرکت ذوب آهن اصفهانسپه،   بانک کارگزاری   شرکت مدیره 

عضو هیأت مدیره و  محمودی سید علیرضا  2

معاون سرمایه  

 گذاری و امور صنایع 

ارشد   یکارشناس

 یی اجرا ت یر یمد

شرکت گسترش صنایع ریلی ایران ) متعلق به موسسه صندوق    هیأت مدیره   عضو غیرموظف

مدیره شرکت پتروشیمی غدیر )متعلق به شرکت  هیأت  رئیس  ،  پس انداز کارکنان راه آهن(  

و رئیس کمیته حسابرسی موسسه صندوق پس انداز    مدیرههیأت  عضو غیرموظف  ،  شستا(

 . کارکنان راه آهن

معاون امور مجامع و   آبادی ملکسعید داراب  3

 شرکتها

مدیر امور مجامع شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه ملی، مدیر مجامع و بودجه شرکت،   دانشجوی دکتری 

هیئت مدیره شرکت سیمان اردستان،  سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، عضو 

عضو کمیته حسابرسی شرکت چینی مقصود، عضو کمیته راهبری شرکت سرمایه گذاری  

 گروه توسعه ملی. 

سرپرست معاونت   مرتضی صمصامیه  5

مالی و اداری 

 وپشتیبانی

حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر و موسسه حسام حسابرسی داخلی شرکت   دانشجوی دکتری 

ارت الکترونیک پارسیان مدیر مالی و اداری شرکت یادمان مدیر مالی شرکت کشت و  تج

 ضنعت شریف آباد مدیر مالی و مدیر حسابرسی داخلی شرکت کاوه پارس 



 شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر )سهامی عام( 

 گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1401

 

18 

 

 اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف 

 شرکت  راهبردی اهداف 

 های گذار ه یسرما نه یکاهش هز 

 نرخ بازده بلندمدت سهام شیافزا 

 دار یپا ینگ ینقد  انیجر 

 ارزش  رهیزنج لیتکم 

 هایی رشد ارزش دارا 

 نگی هلد  یالملل نیب گاهیارتقاء جا 

 ه یارتقاء اعتبار در بازار سرما 

 ی مال ی در ابزارها ینوآور  

 رساختیز جادیا 

 ی الملل نیدر تعامالت ب یانسان ه یارتقاء سرما 

  توسعه ساخت داخل یسازمانده 

   الملل ن یتوسعه روابط ب یسازمانده 

 ی  درحوزه فلزات اساس  نگ یارتقاء اعتبار هلد  

   ه یبازار سرما قیاز طر  یمال  نیتأم یسازمانده 

 خالقانه  یهاده یجذب کننده ا ان یدانش بن  ینهادها جادیا 

 ی در فلزات اساس  ریغد  یگذاره یسهم سرما شیافزا 

 مأموریت 

در بازار    ی و خارج  یداخل  ی گذار  ه یو سرما  هیدر بازار سرما  ت یفعال  ق یسهامداران از طر  یی ارزش دارا  ی رتقاا

 . مرتبط  ع یمعادن و صنا

 راهبردهای کالن 

 وکارهای صنایع معدنی و بخش معدن  کسب ها در حوزه گذاری و فعالیتسرمایه گسترش  

 تکمیل زنجیره ارزش در کسب و کارهای صنایع معدنی و بخش معدن   



 شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر )سهامی عام( 

 گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1401

 

19 

 

ها در حوزه کسب وکارهای نوین معدنی و صنایع  ها و فعالیت گذاریتوسعه سرمایه خلق ارزش از طریق   

 معدنی

 در جهت سودآوری عملیاتی   ها یگذاره یتنوع سبد سرما 

 توسعه فناوری در صنایع معدنی و بخش معدن  

 اکتشاف، استخراج و فروش مواد معدنی فلزی و غیرفلزی توسعه  

 ی ط یمح  ستیو ز یاجتماع  یهات ی مسئول

 ی اجتماع  یهات یدر فعال  ی به مراجع دولت  یو عوارض قانون   مهیحق ب  ،اتیشرکت با پرداخت به موقع مال  

سطح    شیدر افزا  ی تخصص   یهاشیهما  ی با مشارکت در برگزار  ز ین  ی مشارکت داشته و در موارد مقتض

 داشته است.  ی نینقش آفر هیجامعه نسبت به بازار سرما یآگاه

 ها ترین منابع و ریسک مهم 

 ها ریسک 

گذاری غدیر،  های مجموعه سرمایه گذاری تحقق سهم مصوب هلدینگ صنعت و معدن غدیر در سبد سرمایه

پروژه اجرای  و  تعریف  ایجاد  نیازمند  قابلیت  دارای  مرتبط و  تمامی  های  نظر داشتن  با مد  باال  افزوده  ارزش 

ها، گذاری الزامات مورد نیاز شامل منابع مالی، فیزیکی و اجرایی همسو با مدیریت بهینه ترکیب سبد سرمایه 

منظور احتراز از ریسک تمرکز در یک حوزه خاص خواهد بود. در این راستا این هلدینگ اقدام به تدوین  به 

در ح و  وزه گزارشات جامع شناخت  روی، مس  و  آلومینیوم، سرب  فوالد،  و  آهن  اساسی شامل صنایع  های 

مورد توجه    یهاسکی ر  نیترذکر است مهم   انیشا.  تیتانیوم به عنوان بخش اصلی و زیربنایی برنامه نموده است

 است:  ری به شرح ز ،در چهار دسته  نگیهلد 

  سک یرقابت و ر  م،ی تحر  ، یطیمحست یز  یهاسکیشامل ر  هاسک یدسته ر  نی: ایخارج  یهاسکیر 

در چند سال    هام یتحر   ن یا  یفشار باال  لی به دل   هام یتحر  سک یر  ان یم  ن یاست که در ا  یگذارمتیق

   داشته است.   نگیهلد  یهاتی فعال ی اثر را رو نیباالتر ریاخ

 یهاستم یس  ، یمنابع انسان ، یفناور سکیهمچون ر یهاسک یدسته شامل ر  نی: ایاتیعمل یهاسکیر 

ر  ی حقوق   ،یاطالعات است.   ... ا   ی فناور  هایسک یو  اهم  نیدر  از  برخوردارند.    یشتر یب  ت یبخش 
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  ن یدارد و ا  یو به روز رسان  ی نیبه بازب  ازین   رمجموعهیز  یهاشرکت   یمورد استفاده در برخ  یهای فناور

 قرار دارد.   یخارج یهاسک یر  هیدر سا مرا

و    کنندگاننی مأت  ران، یانتخاب مد   ،یسهامدار  سکیشامل ر  ز یدسته ن  نی: ایداخل  یاستراتژ  سکیر 

  ت یفوالد از اهم  رهیدر زنج  نگ یحضور هلد   لیبه دل  نگ یهلد   یپرتفو  ب یاست. ترک  یپرتفو   بیترک

راهبرد   ییبسزا برنامه  در  پ  ع یصنا  نگیارائه شده هلد   یبرخوردار است.  و    ل یتکم  شنهادیو معادن، 

 داده شده است. از یمورد ن  یواحدها جادیبا ا  نگ یفوالد هلد  ره یزنج صالحا

از ر   ن ی: ایمال  سکیر  ارز،    راتییتغ  سک یچون ر  یاساس   ی رهایشامل متغ   ،هاسکی دسته  نرخ بهره، 

  ی سود است. از جمله مسائل اصل  ب یمنابع و ترک  ن یمأت  ، ینگ ینرخ تورم، نقد   سک یر  ها،یی ارزش دارا

ن  یدر ا  نگیمورد توجه هلد   سکیر  نیبوده است که بزرگتر  ی منابع مال  نیم أتجهت توسعه    نگیهلد 

. در  رسد ی به نظر م  ی ضرور  د یجد   یهاو توسعه طرح   شبرد یجهت پ  یمنابع مال   نیمأ تبخش است.  

بخش    نیدر ا  زین   هیبالقوه بازار سرما  یهالیو معادن استفاده از پتانس  عی صنا  نگیهلد   ی برنامه راهبرد

است    یالدر بخش م  نگیهلد   یهاسک یاز جمله ر  زینرخ ارز ن  راتییه است. تغمورد توجه قرار گرفت

   وارد کرده است.  ید یتول  یرا به واحدها یی که عدم ثبات آن فشار باال

 شرکت  کفایت سرمایه های مرتبط با وضعیتنسبت 

  31/06/1400   31/06/1401 شرح

   45,388,925 482،054،113 ها دارایی 

    37,110,862   74,507,776 سهام حقوق صاحبان 

  %82 %66 نسبت مالکانه 
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 منابع انسانی

 . باشد ی م ل ینفر بشرح ذ 37شامل 31/06/1401 خی تعداد کارکنان شرکت در تار

 

 

گذاری و  سرمایه حوزه مدیریت

امور اکتشاف و  

 معادن 

 جمع مالی اداری و امور مجامع 

 7 1 3 3 دکترا 

 14 10 2 2 فوق لیسانس

 6 3 1 2 لیسانس

 10 10 0 0 دیپلم و فوق دیپلم 

 37 20 6 7 جمع 
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 عملکرد شرکت اصلی 

 باشد: به شرح زیر می  المللی توسعه صنایع و معادن غدیرخالصه عملکرد شرکت بین

 صورت سود و زیان

 1401شهریور  31در تاریخ 

 31/06/1400منتهی به سال مالی  31/06/1401سال مالی منتهی  به  شرح

 میلیون ریال  میلیون ریال   

 درآمدهای عملیاتی  
  

 23,346,505 50,249,362 درآمد سود سهام    

 19,203 943,217 درآمد سود تضمین شده    

 2,782 0 سود)زیان ( فروش سرمایه گذاری ها    

 23,346,505 51,192,579 جمع درآمدهای عملیاتی    

   اداری و عمومی هزینه های 

 (143,222) (731,185) هزینه های اداری و عمومی   

 (6,528) (12,511) هزینه استهالک 

 (1,250) (5,095) هزینه اجاره 

 (36,506) (33,870) سایر هزینه ها   

 (187,506) (782,662) جمع هزینه های عملیاتی    

 23,158,999 50,409,917 سود عملیاتی    

 0 (1,628,384) هزینه های مالی   

 (8,108) 2,595,381 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی   

 23,150,891 51,376,914 سود قبل از مالیات    

 0 0 هزینه مالیات بر درآمد 

 23,150,891 51,376,914 سود خالص     

   سود پایه هر سهم:   

 2,081 3,437 عملیاتی )ریال(                

 (1) 66 غیر عملیاتی )ریال(                

 2,080 3,503 سود پابه هر سهم )ریال( 
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در شرکت    گذاری  سرمایه افزایش  از ناشی عمدتا قبل  سال مشابه  دوره  به نسبتد سود سهام درآم  *افزایش

 .است بودههای وابسته مربوط به شرکت سنگ و آهن گهر  زمین 

مربوط به   ی ها نهیاز هز ینسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناش  ی و ادار ی عموم ی ها نهیهز ش یافزا *

انتشار   ی ها نهیو هز  یاعتبار ی رتبه بند  یها نه یسازمان بورس، هز در شرکت، درج نماد شرکت  یابیارز

 می باشد اوراق اجاره  

براساس    31/06/1400  و   31/06/1401  به   یه منتهماه   12در ها،  در شرکت   یاتیعمل  یدرآمدها  ت یوضع  ب یترک

 : باشد ی م ر یشرکت به شرح ز یهای گذاره یسرما یپرتفو 

 

ماهه منتهی به   12 دوره مالی شرح

31/06/1401 

 06/1400/ 31ماهه منتهی به 12دوره مالی 

 مبلغ درصد  مبلغ درصد 

 18,205,561 %78 28,758,674 %56 های فرعیسود سهام شرکت

 5,101,682 % 22 21,490,666 %42 های وابسته سود سهام شرکت

 17,277 %0 22 %0 هاسود سهام سایر شرکت 

 0 %0 312,756 %1 گذاری  سود حاصل از صندوق های سرمایه 

 0 %0 211,357 %0 سود حاصل از  اوراق مرابحه دولتی  

 19,203 %0 419,104 %1 گذاری بانکیهای سرمایه سود حاصل از سپرده

 2,782 %0 0 %0 ها گذاریسود فروش سرمایه 

 23,346,505 1 51,192,579 % 100 جمع 
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 صورت وضعیت مالی  

 1401شهریور  31در تاریخ  

   31/06/1400سال مالی منتهی به   1401/ 31/06در تاریخ   شرح 

 میلیون ریال  میلیون ریال  دارایی ها  

     دارائیهای غیر جاری :    

 132,470 168,689 دارایی های ثابت مشهود       

 940 2,205 دارایی های نامشهود      

 9,337,428 15,547,260 سرمایه گذاری در شرکت های وابسته       

 8,071,357 17,075,820 فرعی سرمایه گذاری در شرکت های      

 173,813 8,905 سرمایه گذاری های بلند مدت       

 3,897,633 16,397,067 دریافتنی های بلند مدت       

 0 691,781 پیش پرداخت های بلند مدت  

 21,613,641 49,891,727 جمع دارایی های غیر جاری  

   دارایی های جاری :    

  499,061 پیش پرداخت ها       

 22,946,718 39,017.602 دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها       

 760,000 23,138,172 سرمایه گذاری های کوتاه مدت      

 68,566 507,920 موجودی نقد      

 23,775,284 63,162,755 جمع دارایی های  جاری   

 45,388,925 113,054,482 جمع دارایی ها      

   حقوق مالکانه و بدهی ها  

   حقوق مالکانه     

 13,000,000 18,500,000 سرمایه        

 - - افزایش سرمایه در جریان     

 1,649,489 1,850,000 اندوخته قانونی        

 0 2,594,479 اندوخته سرمایه ای 

 22,461,373 51,563,297 سود انباشته       

 37,110,862 74,507,776 جمع حقوق مالکانه 

   بدهی ها 
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 توضیحات :  

میلیون ریال   8.904.178اً مربوط به  افزایش سرمایه شرکت فوالد غدیر نی ریز  به مبلغ تعمدافزایش سرمایه گذاری ها در شرکت های فرعی عمده -1

 می باشد .

میلیون   5.079.441به مبلغ   ن گهر زمین خرید سهام شرکت سنگ آه مربوط به اً تعمد وابسته  عمده افزایش سرمایه گذاری ها در شرکت های  -2

 .ریال می باشد

به مبلغ     ران ی ا ی معدن  عیمعادن و صنا  یسازمان توسعه و نوساز  مطالبات از مربوط به  افزایشاً تعمد حساب های دریافتنی بلند مدت عمده افزایش  -3

 . بابت پرداخت تسهیالت مالی شرکت مزبور توسط شرکت فرعی غدیر نی ریز است  میلیون ریال 10.912.884

  

     بدهی های غیر جاری     

 2,015,546 0 پرداختنی های بلند مدت     

 0 27,000,000 تسهیالت مالی بلند مدت     

 4,825 8,747 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان      

   جمع بدهی های غیر جاری 

 2,020,371 27,008,747 بدهی های جاری  

 2,494,441 10,848,534 پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها     

 3,271 0 مالیات پرداختنی     

 3,759,980 0 سود سهام پرداختنی     

 0 689,425 تسهیالت مالی     

 6,257,692 11,537,959 جمع بدهی های جاری     

 8,278,063 38,546,706 جمع بدهی ها   

 45,388,925 113,054,482 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها  
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 صورت تغییرات در حقوق مالکانه 

 1401شهریور  31در تاریخ  

 سرمایه  
افزایش سرمایه  

 در جریان 
 اندوخته قانونی

 سرمایه ای  ندوختها
 جمع کل  سود انباشته 

   11,790,971     4,299,026   -   491,945     -     7,000,000   01/07/1399مانده در 

        1400شهریور  31تغییرات حقوق مالکانه درسال مالی منتهی به  
- 23,150,891 

 23,150,891 23,150,891        1400/ 31/06سود خالص سال مالی منتهی به 

 ( 3,760,000)  ( 3,760,000)     -       -   سود سهام مصوب   

 5,929,000 ( 71,000)        6,000,000 افزایش سرمایه   

 -  ( 1,157,544)  1,157,544    تخصیص به اندوخته قانونی   

   31/06/1400مانده در    
   

13,000,000   
  -   1,649,489   

 
22,461,373 37,110,862 

         1401/ 06/ 31تغییرات حقوق مالکانه درسال مالی منتهی به  
    

 51,376,914 51,376,914    -       -   1401/ 31/06سود خالص سال مالی منتهی به 

 ( 18,980,000)  ( 18,980,000)         سود سهام مصوب   

 5,000,000 ( 500,000)       5,500,000 افزایش سرمایه   

   -   ( 200,511)   200,511     تخصیص به اندوخته قانونی   

 - ( 2,594,479)  2,594,479    تخصیص به اندوخته سرمایه ای 

 31/06/1401در مانده   
   

18,500,000 
  -   1,850,000 2,594,479 51,563,297 74,507,776 
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 صورت جریان نقدی

 1401شهریور  31در تاریخ 

 شرح 

  

   31/06/1400سال مالی منتهی به       31/06/1401ماهه منتهی به  9دوره    

 میلیون ریال     میلیون ریال    

 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: 
  

 ( 2,063,053)  ( 3,523,266)  )مصرف شده در عملیات(  نقد حاصل از عملیات

 ( 13,789)  ( 3,271)  درآمدپرداخت های نقدی بابت مالیات بر 

 ( 2,076,842)  ( 3,526,537)  جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی 

     جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

 ( 28,601)  ( 48,066)  پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود 

   770    0 فروش دارایی های ثابت مشهود دریافت های نقدی حاصل از 

 (767)  ( 1,929)  پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

 ( 28,598)  ( 49,995)  جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 

 ( 2,105,440)  ( 3,576,532)  جریان خالص ورود )خروج( نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

     جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :  

  - 27,000,000 دریافت های نقدی حاصل انتشار اوراق اجاره

   2,000,000    - دریافت نقدی از سهامداران  

  -   (2,000,000)  تسویه بدهی به سهامداران

 - 2,691,243 ری بخشی از شرکت فرعی ذادریافت نقدی ناشی از واگ

 - ( 938,959) پرداخت نقدی بابت سود اوراق اجاره

 -  ( 22,737,022)   پرداخت نقدی بابت سود سهام
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 2,000,000 4,015,262   خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی جریان

 ( 105,440) 438,730 خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد 

 173,965 68,566 مانده وجه نقد در ابتدای سال  

   41    624   تاثیر تغییرات نرخ ارز 

   68,566 507,920 مانده موجودی نقد در پایان سال 

 5,937,204 5,002,900 عامالت غیر نقدی م
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 های مالی مهم و روند آن برخی از نسبت 

به   31/06/1401به   یمنته  ماهه  9دوره یروند بر اساس اطالعات مال یو بررس   یمال یهااطالعات نسبت

 : باشد ی م ر یشرح ز

 

 1401 1400 1399 شرح

 5.54 3.8 1.05 نسبت جاری

 5.54 3.8 0.86 نسبت آنی 

 0.34 0.18 0.43 نسبت بدهی

 0.66 0.82 0.57 نسبت مالکانه 

 0.45 0.52 0.21 گردش دارایی 

 1 0.99 0.98 نسبت حاشیه سود خالص 

 0.98 0.99 0.97 نسبت حاشیه سود عملیاتی 

 0.98 0.99 0.99 نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش 

 

 سیاست تقسیم سود 

 پرداخت شده سود تقسیم شده  سود قابل تقسیم  تاریخ برگزاری مجمع  سال مالی

31 /06 /1400 27/10/1400 22.461.373 18.980.000 18.980.000 

31 /06 /1399 30/10/1399 4.299.026 3.759.998 3،759،344 

 افزایش سرمایه  1.999.998 2.329.895 28/10/1398 1398/ 06/ 31
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 پذیر های سرمایه های توسعه هلدینگ و شرکت طرح 

 )تن در سال( ظرفیت  نام شرکت  نام پروژه 

 700,000 آلیاژی ایران فوالد  یزد یک  

 400,000 فوالد آلیاژی ایران  کالف

 4,000,000 آهن و فوالد غدیر ایرانیان  گندله بهاباد

 1,200,000به 1,000,0004 آهن و فوالد غدیر ایرانیان  افزایش ظرفیت اسفنجی 

 1,000,000 ریزفوالد غدیر نی  فوالدسازی 

 1,200,000به  800,000 ریزنی فوالد غدیر  افزایش ظرفیت اسفنجی 

 2,500,000 ریزفوالد غدیر نی  گندله سازی 

 2,000,000 صنایع آلومینیوم جنوب  پاالیشگاه آلومینا 

 3,000,000 گهرتوسعه آهن و فوالد گل  فوالدسازی 

 1,850,000 گهرتوسعه آهن و فوالد گل  (3آهن اسفنجی )احیا شماره 

 2,000,000 گهر زمین سنگ آهن  3سازی خطکنسانتره 

 1,850,000 سنگ آهن گهر زمین  آهن اسفنجی 

 2,500,000 سنگ آهن گهر زمین  2گندله خط

 4,000,000 صنایع معدنی نوظهور کویر بافق پرعیارسازی 

 4,000,000 عصر نوین بهاباد  سازیکنسانتره 

 واحد   50,000 پارس آوین تراوا   ممبران 

 30,000 المللی صنعت پارس بینتوسعه  الکترود گرافیتی 

 75,000 فروسیلیس آتین  فروسیلیس و سایر فروآلیاژها

 100,000 فوالد شاهرود  افزایش ظرفیت فوالدسازی

 20,000 نوظهور شاهرود  کاغذ سنگی 
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    اندازچشم

 .حضور در جمع پنج شرکت برتر بورسی حوزه معادن و صنایع مرتبط کشور به لحاظ ارزش بازار

 

 های عملکرد برای ارزیابی عملکرد ترین معیارها و شاخص مهم 

 معیارهای مالی 

ترین معیارهای ممکن جهت  المللی توسعه صنایع و معادن غدیر از مهم با توجه به ماهیت فعالیت شرکت بین 

عمده درآمدهای حاصل از عملیات )با توجه به اینکه    در این خصوصباشند.  ارزیابی عملکرد، معیارهای مالی می 

در    (،شوند پذیر شناسایی میمایه های سرگذاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه

باشد که از طریق گزارشات  ، یکی از ابزارهای کنترل و مقایسه معیارهای مالی می NAVطول سال مالی شاخص

و منتشرشده به عموم، محاسبه و در جلسات ماهیانه شرکت مورد  سازمان بورس و اوراق بهادار  شده به    ارائه

 شود.بحث واقع می 

برگزار  های تابعه  ماه یکبار و با حضور مدیران شرکت  3همچنین جلسات بودجه و ارزیابی عملکرد که به طور  

 آید.  گیری مرتبط بعمل می ای و انحرافات آنها تصمیمشود، نسبت به موارد مهم بودجه می 

 سایر معیارها 

ه در نماد و افزایش یا کاهش بهای  بورس، میزان و حجم معامالت سهام انجام شد نقدشوندگی سهام در تابلوی  

ها نیز از معیارهای مالی دیگر در جهت  گذاری و افزایش میزان سرمایه  )پس از عرضه اولیه(   هر سهمتمام شده  

 باشند.  ارزیابی عملکرد می 

 


