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 ماهیت کسب و کار 

 تاريخچه تأسیس شرکت

صورت شرکت سهامي خاص   تحت نام شرکت جنرال پالستیک و به   1335/ 04/06تاریخ    ( درگذاری پردیس )سهامي عام سرمایهشرکت  

العاده مورخ  ثبت رسید. بنابر مصوبه مجمع عمومي فوق   ها و مالکیت صنعتي در تهران به در اداره ثبت شرکت  5335شماره  تأسیس و طي  

شخصیت حقوقي   15/07/1377العاده مورخ  استناد مصوبه مجمع عمومي فوقعایق پالستیک تغییر یافت. به    نام شرکت به  1362/ 28/08

موجب مصوبه مجمع   اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. به  و   نزد سازمان بورس   1377/ 11/ 28  تاریخسهامي عام تغییر یافت و در  شرکت به  

 گذاری پردیس تغییر یافت.  سرمایه  پالستیک بهق نام شرکت از عای 1384/ 06/ 27العاده عمومي فوق

 موضوع فعالیت شرکت 

 03/09/1387العاده مورخ  فوق  یافته با ضوابط بورس، مصوب مجمع عمومي عادی  موضوع فعالیت اصلي شرکت طبق اساسنامه تطبیق

سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب  عبارت است از: »خرید، فروش و سرمایه 

 پذیر«.  بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه

های برتر در صنعت از نماید و جزء شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت ميگذاریپردیس در صنعت سرمایهگذاری  شرکت سرمایه

 باشد. های مالي و افشا اطالعات ميلحاظ شاخص

گذاری در اوراق بهادار است. فعالیت گذاری مشغول به فعالیت است. اهم فعالیت شرکت خرید، فروش و سرمایهشرکت در صنعت سرمایه

پذیر صورت مذکور با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه

 گیرد.مي

 رکتوضعیت عملکرد ش
 

 1401 آذرها در پایان گذاریوضعیت سرمایه 

با توجه به دهد. شرکت سرمایهمينشان    1401/ 09/ 30های شرکت را در تاریخ  گذاریجدول زیر ترکیب سرمایه گذاری پردیس همواره 

شرکت دارد تا از این طریق بتواند حداکثر سود ممکن از طریق   گذاری موجود سعي در مدیریت سرمایه شرایط روز بازار و فضای سرمایه
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  دوازده طي  هت کاهش نوسانات منفي را دارد. در  ها در جبازارهای مختلف را کسب نماید و از طرفي نیز سعي در مدیریت ریسک این سرمایه 

به   با توجه  مالي  شکل گرفته درتغییرات  ماهه مورد گزارش  بازار سرمایه   بازارهای  بر  پردیس، شرکت سرمایهو شرایط حاکم  با    گذاری 

شاخص بورس    هاینوسان  روند سودآوری خود را حفظ نموده و در برابر  گذاری، تالش نمود تاپرتفوی سرمایه  پذیری در چینشانعطاف

                                  .افزایش دهدخود را آوری تاب

 

 (ریالمیلیارد  ارقام به)                                                                                                     های شرکتگذاریشده سرمایهتفکیك بهای تمامجدول 

 30/09/1398 30/09/1399 30/09/1400 درصد  30/09/1401 نوع سرمایه گذاری 

 1,898 2,847 3,698 %84 5,442 سهام و حق تقدم بورسي 

 120 463 486 %16 1,054 سایر

 2,018 3,310 4,184 %100 6,496 جمع

 

 شده و ارزش روزمقايسه بهاي تمام

 شرح  به 30/09/1401 در تاریختفکیک صنایع  به    هاشرکتو حق تقدم  در سهام  های بورسي  گذاریشده و ارزش روز سرمایهبهای تمام 

 زیر است: 
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 )ارقام به میلیارد ریال(                                                                                                                                                                                                          

 نام صنعت
افزایش   زار ارزش با بهای تمام شده

 درصد  مبلغ  درصد  مبلغ  )کاهش( ارزش 

 1,517 %24 2,321 %15 804 فلزات اساسي 

 886 %21 2,013 %21 1,127 شیمیایي

 714 %15 1,448 %13 734 استخراج کانه های فلزی

 621 %10 991 %7 370 فرآورده های نفتي

 468 %7 639 %3 171 بانکها و موسسات اعتباری

 209 %5.5 541 %6 332 صنعتيچندرشته ای 

 189 %3.7 364 %3 175 فعالیتهای کمکي به نهاد های مالي واسط 

 118- %3 314 %8 432 بیمه و بازنشستگي

 46 %2 195 %3 149 مخابرات

 30 %2 183 %3 153 دارویي

 10- %1.7 167 %3 177 سیمان آهک گچ

 7 %1.6 152 %2.7 145 الستیک و پالستیک

 43- %1 130 %3 174 مهندسيفني و 

 11- %1 127 %2.5 137 سرمایه گذاریها

 21 %1 125 %2 103 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات  

 111- %0.5 51 %3 163 محصوالت فلزی 

 50- %0 45 %1.8 96 رایانه

 0 %0 0 %0 0 فعالیتهای فرهنگي و ورزشي 

 4,364 %100 9,806 %100 5,442 جمع

 

 

بورسي  که مالحظه ميچنانهم ارزش روز سبد سهام  پایان  شود،  از بهای تمام 4.364  حدود  ماه   آذرشرکت در  بیشتر  ریال  شده  میلیارد 

پوشش مناسب در مقابل ریسک کاهش ارزش احتمالي ناشي   ها موید گذاریاضافه ارزش موجود در سبد سرمایه باشد.  ها ميگذاریسرمایه

 باشد. بورس مياز روند منفي حاکم بر 

دهد که بخش قابل توجهي از پرتفوی شرکت گذاری در صنایع مختلف بورسي نشان ميشده و ارزش روز سرمایهبررسي ترکیب بهای تمام

تخصیص  ينفت یفرآورده هاو  های فلزیاستخراج کانه ،شیمیایي ،فلزات اساسي که به ترتیب ارزش روز آورده شده است به صنایعي نظیر

 یافته است. 
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 شده در مقايسه با دوره قبلبهاي تمام

تفکیک صنایع به شرح جدول    گذشته بهمالي    و در مقایسه با سال  1401  آذرهای بورسي شرکت در انتهای  گذاریشده سرمایهبهای تمام

 باشد. زیر مي

 

 )ارقام به میلیارد ریال(                                                                                              های بورسي            گذاریشده سرمایهبهای تمامجدول     

 نام صنعت 
1401/09/30 1400/09/30 

افزايش 

)كاهش(  

 درصد مبلغ درصد مبلغ ارزش 

 220 %25 907 %21 1,127 شیمیایي

 183 %17 621 %15 804 فلزات اساسي 

 256 %13 478 %13 734 های فلزی استخراج کانه 

 54 %10 378 %8 432 بیمه و بازنشستگي

 175 %5 195 %7 370 های نفتي فرآورده

 194 %4 138 %6 332 ای صنعتيچندرشته

 177 %0 0 %3 177 سیمان آهک گچ

 92 %2 83 %3 175 های مالي واسط به نهادهای کمکي فعالیت

 0 %4.7 174 %3 174 فني و مهندسي

 2- %4.7 173 %3 171 ها و موسسات اعتباریبانک

 0 %4 163 %3 163 محصوالت فلزی 

 118 %1 35 %3 153 دارویي

 66- %6 215 %3 149 مخابرات

 145 %0 0 %2.7 145 الستیک و پالستیک

 132 %0 5 %2.5 137 هاسرمایه گذاری

 66 %1 37 %2 103 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات  

 0 %2.6 96 %1.8 96 رایانه

 0 %0 0 %0 0 های فرهنگي و ورزشي فعالیت

 1,744 %100 3,698 %100 5,442 جمع
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 در بورس و فرابورس  و حق تقدم خريد و فروش سهام

یلیارد ریال م 2,297 مورد گزارش شامل مبلغ ماهه 12توسط شرکت در بورس طي  فرابورس خرید و فروش سهام و حق تقدم در بورس و  

 میلیارد   1,654  بابت مبلغباشد، که از این  مي  و فرابورسي  های بورسيشرکت  و حق تقدم  ریال فروش سهاممیلیارد    2,323خرید و مبلغ  

های گذشته  ماهه مورد گزارش و در مقایسه با سال  12در  را    و حق تقدم  ریال سود شناسایي شده است. جدول زیر خرید و فروش سهام

 دهد:نشان مي

 )ارقام به میلیارد ریال(                                                                                 و فرابورسي      بورسي هایشرکت و حق تقدم  سهام فروش و خریدجدول   

30/09/1401ساالنه  شرح 30/09/1400ساالنه   30/09/1399ساالنه   30/09/1398ساالنه    

 1,434 1,732 1,301 2,297 خرید

 1,436 2,391 1,658 2,323 فروش

 2,870 4,123 2,959 4,620 جمع

 

 سرمايه گذاري ها ساير  

بوده، که با توجه به شرایط حاکم بر بازار  ریالونیلیم  1،054،072برابر با  1401/ 09/ 30در تاریخ  هایگذاره یسرما ریشده ساتمامبهای

و  یيکاال سپرده يو گواه يمالنی مسکوکات، اوراق تام ،يبورسریو غ  يبورس یگذارهیسرما یها مبلغ را در صندوق نیسرمایه، شرکت ا

 است.   الیر ونیلیم 1,574,615برابر با  ها یگذاره یسرما نینموده است. ارزش روز ا یگذاره یسرما  اردمو ریسا

 

 ( ریالمیلیون  ارقام به)                                                                                های غیر سهامي شرکت              گذاریشده سرمایهبهای تمامجدول 

 گذاری نام سرمایه 
 ارزش بازار  بهای تمام شده

 درصد  مبلغ  درصد  مبلغ 

 %54.9 864,926 %55.9 589,087 گذاری بورسي های سرمایهصندوق

 %9.1 143,328 %0.8 8,500 گذاری غیر بورسيسرمایههای صندوق

 %8.9 140,258 %3.0 31,800 مسکوکات 

 %5.4 84,813 %7.9 83,472 اوراق تامین مالي

 %4.4 69,397 %6.6 69,320 گواهي سپرده کاالیي

 %17.3 271,893 %25.8 271,893 سایر

 %100 1,574,615 %100 1,054,072 جمع
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 شرکت در بورسوضعیت سهم  

 دهد:های اخیر نشان ميجاری و در سال سالجدول زیر وضعیت معامالت سهام شرکت در بورس را طي 

 

 روند معامالت سهم شرکت در بورس  جدول

 شرح 
منتهي به    مالي سال

30/09/1401 
سال مالي منتهي به  

30/09/1400 
سال مالي منتهي به  

30/09/1399 
سال مالي منتهي به  

30/09/1398 

 2,514,248,122 3,219,032,522 1,129,589,176 1,235,274,555 حجم معامالت سهام 
 

  5,748,146 24,425,132 6,298,975 3,631,250 ارزش معامالت سهام )میلیون ریال( 

  0 0 176,596,020 741,817,346 حجم معامالت حق تقدم

  0 0 256,784 1,136,850 ریال( ارزش معامالت حق تقدم )میلیون 

  % 201 % 258 % 90 % 66 )%(  )براساس آخرین سرمایه( گردش سهام شرکت

  234 236 231 230 تعداد روزهای معامالتي 

  229,404 446,037 123,750 101,617 تعداد دفعات معامله 

  2,980 7,310 3,410 2,847 قیمت پایاني )سهم( 

 

 151 پوشش از نظر حجم معامالت 1400ماهه منتهي به آذر  12 در مقایسه بامعامالت سهام شرکت در بورس  ،ماهه مورد گزارش  12در 

 قابل معامله داشته است. همچنین تعداد روزهای معامالتي که در آن نماد سهم شرکت  درصد    73پوشش    درصد و از نظر ارزش معامالت

ماهه مورد گزارش   12گذاری پردیس در  است. شایان ذکر است بازده سهم شرکت سرمایه  بودهروز    230ماهه مورد گزارش    12  بوده است در

 است. بوده %42 مثبت حدودبا در نظر گرفتن سود تقسیمي 

 استفاده از ساير ابزارهاي بازار سرمايه 

  ن یمعامله از جمله ا  اریاستفاده شده است. اخت  زین  گرید  نینو  یاز ابزارها  یيو کاال   يسهام  یها مورد گزارش در کنار صندوق  دوره ماليدر  

موجود استفاده    یهایيدارا  سکیجهت پوشش ر  در  ایمعامله    اریگردد. از اختيبازار استفاده م  طیابزارها بوده است که از آن متناسب با شرا

  ر ی شود. مورد اخ يبکارگرفته م سکیسود پر ر یيمعامله ها؛ در جهت شناسا اریاز اخت يبرخ متیوجود اهرم مناسب در ق لیبدل ایو  دشويم

. البته عمق ردیبازار مورد توجه قرار گ  یرکورد  طیمخصوصاً در شرا  تواندياست که م  ياست راهکار مناسب  هیبازار سرما  دیجد  یکه از ابزارها

را   تیهمواره مورد توجه شرکت بوده است که سطح فعال  ریدهد و مورد اخ  يگسترده را نم  تی بودن آن اجازه فعال  دیجد  لیبدل  ارباز  نیکم ا

حجم دارای    که....    وتجارت، وبملت و،    فوالدنمادهایي مانند  ، در  برای مثال شرکت  است.  دهیابزار د  نیاز ا  يوابسته به استقبال عموم

 .، فعال بوده استهستنددیگر اختیار معامله ها  مقایسه بانسبتا باالتری در معامالت 
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همچنین شرکت در گواهي های سپرده کاالیي نظیر گواهي سپرده کاالیي زعفران و سکه نیز فعالیت دارد و متناسب با رشد عمق و تنوع  

  این بازار فعالیت شرکت نیز در آینده مي تواند افزایش پیدا کند.

و    با راه اندازی این ابزار  .به گوش مي رسدازار سرمایه نیز  در ب  سهاممعامالت آتي    آغازدر حال توسعه است و حتي اخباری از    مشتقهبازار  

هر چه بیشتر سود به منظور افزایش    مشتقهفعالیت خود را در بازار    این بازار،عمق  در نظر دارد متناسب با   شرکت،  مشتقه  بازاررشد و توسعه  

 دهد. آوری گسترش 

 هاي شرکتخالص ارزش دارايی

گونه که در جدول زیر ( است. همانNAVهای شرکت ) گذاری، خالص ارزش دارایي های سرمایههای ارزیابي شرکتیکي از شاخص 

ازای هر سهم   ها به  های شرکت در سال اخیر، نوسان داشته است.در جدول زیر ارزش خالص دارایيخالص ارزش دارایي  گردد،مشاهده مي

  های شرکت مورد محاسبه قرار گرفته وگذاریمورد محاسبه قرار گرفته است. الزم به یادآوری است در محاسبات فوق، صرفاً سرمایه 

 ساختمان اداری شرکت مدنظر نبوده است.

 

 ریال( ن )ارقام به میلیو                                                                                                                                                    ( NAVهای شرکت )خالص ارزش دارایي 

 1398/09/30 1399/09/30 1400/09/30 1401/09/30 شرح 

 2,144,902 3,494,183 4,086,621 6,676,230 سهام حقوق صاحبان  

 1,197,403 7,852,467 5,993,309 4,364,326 )سهام(   اضافه ارزش پرتفوی بورسي

 67,276 380,977 378,575 520,543 اضافه ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسي 

 3,409,581 11,727,627 10,458,505 11,561,099 ها ارزش خالص دارایي

 1,250,000 1,250,000 1,250,000 3,000,000 ثبت شده   -سرمایه

 2,728 9,382 8,367 3,854 ازای هر سهم )ریال(ها به  ارزش خالص دارایي

-ها  بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده به ارزش خالص دارایي
 ازای هر سهم )ریال(

3,854 3,486 3,909 1,137 

 

 سرمايه شرکت و تغییرات آن 

از محل   الیر  میلیارد  3,000به مبلغ    الیر  میلیارد  1,250شرکت از مبلغ    هیسرما  شیافزا  منظور حفظ جایگاه شرکت در بازار سرمایه،به  

و پس از انجام مراحل  دیشرکت رس رهی مدأتیه بیبه تصو 1400/ 29/02  خی دو مرحله در تار طي یمطالبات حال شده سهامداران و آورده نقد

 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.  1401/ 29/09و   1401/ 17/03قانوني، هر دو افزایش سرمایه به ترتیب در روزهای 
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 ارد ریال( )ارقام به میلی                                                                                                  تغییرات سرمایه شرکت                                                           

 تاریخ مجمع افزایش سرمایه  تاریخ ثبت افزایش سرمایه 
درصد افزایش 

 سرمایه
آخرین 
 سرمایه

 محل افزایش سرمایه 
 

  مطالبات حال شده و آورده نقدی 200 1899% 23/03/1385 01/06/1385

  سود انباشته  260 30% 02/03/1390 01/04/1390

  سود انباشته  325 25% 23/12/1391 21/01/1391

  مطالبات حال شده و آورده نقدی 500 54% 10/04/1392 02/11/1392

  سود انباشته  800 60% 19/12/1392 09/02/1393

  نقدیمطالبات حال شده و آورده  1,000 25% 25/04/1393 30/10/1393

  مطالبات حال شده و آورده نقدی 1,250 25% 11/06/1396 11/06/1397

  مطالبات حال شده و آورده نقدی 2,300 84% 15/08/1400 17/03/1401

  مطالبات حال شده و آورده نقدی 3,000 30% 09/05/1401 29/09/1401

 

 ترکیب سهامداران

   باشد:شرح زیر مي به  1401ماه سال  آذرترکیب سهامداران شرکت در پایان 

 

 1401 آذر 30ترکیب سهامداران شرکت در 

 درصد سهام)میلیون سهم( سهامداران 
 % 46.4 1,391,559,552 عام(تدبیر)سهامي گذاریسرمایه گروه  شرکت

 % 4.5 136,014,219 )سهامي خاص ( رمهر شرکت سرزمین پهناو

 % 4.1 123,425,242 شخص حقیقي 

 %45 1,349,000,987 درصد 4سهامداران کمتر از 

 % 100 3,000,000,000 مجموع
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 مديره اعضاء هیأت

 زیر است: شرحبه  1401 ماه آذر 30در تاریخ  شرکت مدیرههیأتصورت اسامي اعضاء 

 

نام و نام  

 خانوادگی
 سمت

نمايندگی به 

 از

سهم وثیقه 

 مديرههیأت 

دوره 

 انتصاب
 وضعیت

خالص حقوق و 

مزايا  دريافتی 

 )میلیون ريال( 

 آخرين سوابق کاري  سوابق تحصیلی

سیدمهدي  

 الهدي علم 

رئیس  

 مديره هیأت

شرکت ايران و  

شرق)سهامی  

 خاص( 

2.300 

از تاريخ  

28 /07 /1399  

 تاکنون

 696 غیر موظف 

  - کارشناسی حسابداري 

کارشناسی ارشد  

 حسابداري 

کارشناس سازمان بورس و  

اوراق بهادار، معاون اجرايی  

شرکت فرابورس ايران، مدير  

 امور ثروت بانک آينده  

تايماز حمايلی  

 مهربانی 

  عضو هیأت 

 مديره 

شرکت سرمايه  

گذاري  

پويا)سهامی  

 عام( 

2.300 

از تاريخ  

27 /11 /1397  

 تاکنون

 696 غیر موظف 

مديريت  کارشناسی 

کارشناسی   - بازرگانی 

ارشد مديريت بازرگانی  

 دکتري مديريت مالی -

مديره شرکت  هیأت  رئیس

گذاري توسعه معین  سرمايه 

گذاري گروه  ملت، مدير سرمايه 

گذاري  مدير سرمايه  مالی ملت،

گروه سرمايه صنايع بهشهر  

 ايران

مجتبی ستاري  

 قهفرخی 

  عضو هیأت 

 مديره 

شرکت  

لیزينگ ايران  

شرق)سهامی  و 

 عام( 

1.840 

از تاريخ  

27 /11 /1397  

 تاکنون

 815 غیر موظف 

کارشناسی و کارشناسی  

دکتري   - ارشد اقتصاد 

مديريت قراردادهاي  

 نفت و گاز 

کارشناس ارشد شرکت گروه  

گذاري تدبیر، عضو  سرمايه 

مديره شرکت سیمان  هیأت

شاهرود، عضو کمیته  

حسابرسی شرکت لیزينگ  

 ايران و شرق 

 احسان ذاکرنیا 
  عضو هیأت 

 مديره 

شرکت  

سرزمین  

 پهناور مهر 

2.300 

از تاريخ  

30/03/1401  

 تاکنون

 97 غیر موظف 

کارشناسی و کارشناسی  

  - ارشد مديريت مالی 

 دکتري مديريت مالی 

اقتصادي و سرمايه   معاون

گذاري شرکت سرمايه گذاري  

امین اعتماد، قائم مقام  

معاون سرمايه   مديرعامل و

گذاري هلدينگ مهر بانک  

کشاورزي، مدير سرمايه گذاري  

گذاري تدبیر،   شرکت سرمايه

مشاور مديرعامل بانک  

کشاورزي در امور بازار سرمايه  

موسس بانک   و نماينده هیات

در تاسیس شرکت تامین  

سرمايه، مشاور مديرعامل و  

 عضو کمیته سرمايه گذاري 

 هلدينگ تامین آتیه تدبیر سبز 

 مهدي امیري 

نائب رئیس   

مديره  هیأت

 و مديرعامل 

شرکت گروه  

گذاري  سرمايه 

تدبیر)سهامی  

 خاص( 

2.300 

از تاريخ  

29 /06 /1399  

 تاکنون

 675 موظف 

  - کارشناسی حسابداري 

کارشناسی ارشد  

  - مديريت مالی 

دانشجوي دکتري  

 مهندسی مالی 

مديرعامل گروه مالی ره آورد  

مديره  تدبیر کیش، عضو هیأت 

اعتباري ثامن و  موسسه مالی و 

هاي کارتن ايران،  شرکت 

گذاري سامان مجد و  سرمايه 

بورس اوراق بهادار تهران(  

گذاري  اکنون( و معاون سرمايه 

گذاري  شرکت گروه سرمايه 

 تدبیر

 های سازمان بورس و اوراق بهادار است نامهمدیره مربوط به گواهيهیأت ای اعضای *مدارک حرفه

 مدیره طي دوره با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است. هیأت جلسه 18 تعداد
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طلوع فجر نرگس(،   یيمواد غذا عیو توز دیمدیره شرکت تول) عضو هیأت یالهدعلم یمهد دیس انی آقا یمدیره به استثناهیأت یاعضا

مدیره شرکت بورس اوراق  )عضو هیأت یریام یدرخشان(  و مهد نانیارزش آفر يالملل نیشرکت بمدیره  هیأت )عضو  ایاحسان ذاکرن

 باشند.  يمدیره نمعضو هیأت یگریشرکت د چی( در ه ریتدب یگذاره یسرما گروه از شرکت يندگیبهادار تهران به نما

 

 وضعیت پرسنل

 مورد گزارش به شرح زیر است: سالترکیب تحصیالت و سن پرسنل شرکت در 

 

 ترکیب سني و تحصیلي پرسنل 

 جمع  به بال  40 40-35 35-30 30-25 سن

 1 1 0 0 0 دكتری

 4 1 1 1 1 فوق ليسانس 

 1 0 0 1 0 ليسانس

 2 1 0 0 1 ديپلم 

 8 3 1 2 2 جمع 
 

 

 مالي مورد گزارش و سال مالي قبل به شرح زیر است: سالتعداد و نوع کارکنان شرکت در 

    

 تعداد و نوع قرارداد کارکنان شرکت 

 30/9/1400 30/09/1401 نوع قرارداد

 2 1 قراردادی 

 7 7 دائم

 9 8 جمع

باشند. گذاری( مي( و هادی محمدزادگان)مدیر سرمایه پشتیبانيمالي و امورزینالي)مدیر  شرکت شامل آقایان محمدحسنمدیران میاني 

 باشد. یال مي ر   میلیون 2.017و   2.796خالص حقوق دریافتي ایشان به ترتیب مبلغ 

  



 

12 

 

 

 هاي تخصصی کمیته

 شامل:گذاری پردیس تخصصي فعال در شرکت سرمایه  کمیته

ارتقای کیفیت مدیره شرکت، فعالیت ميای و نظارتي هیأتبه عنوان بازوی مشاوره   کمیته حسابرسي: این کمیته   (1)  نماید و هدف آن 

اجرایي شرکت سرمایهگیریتصمیم و  راهبردی  پردیس،های  فعالیت  گذاری  روندها و  تسریع  و  در پیگیری، تسهیل  اجرایي شرکت  های 

جلسه با حضور کلیه اعضاء  12باشد. تعداد های حاکم بر فضای کسب و کار ميچارچوب کلي نظام راهبری شرکتي و پایش مستمر ریسک 

 برگزار شده است.

مدیره(، محمود میوند و شاهین ترکمندی از موظف هیأتغیراعضای کمیته حسابرسي شامل آقایان: مجتبي ستاری قهفرخي )عضو  

 اعضاء برگزار شده است. هیجلسه با حضور کل  12تعداد  باشند.اعضای جامعه حسابداران رسمي و اعضای مستقل کمیته مي

انتصابات2) کمیته  انساني(:(  با    )منابع  ایشان  توانایي  تطبیق  و  الورود  جدید  پرسنل  کارشناسي  و  دقیق  انتخاب  منظور  به  کمیته  این 

جلسه با    6گردد. تعداد  های این کمیته جهت جبران خدمات پرسنل استفاده مينماید. همچنین از ظرفیتهای شرکت فعالیت مينیازمندی

 رگزار شده است. حضور کلیه اعضاء ب

مجتبي ستاری قهفرخي )عضو غیرموظف هیأت آقایان:  این کمیته شامل  ذاکرنیا )عضو غیرموظف هیأت   مدیره(،اعضای    ،مدیره(احسان 

 باشد. مي و هادی محمدزادگان محمدحسن زینالي 

 های کارشناسي جهت استفاده بهینه از شناسایي تحلیلها و تجزیه و  گذاری: این کمیته به منظور افزایش کیفیت بررسي( کمیته سرمایه3)

 جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است. 16بازار سرمایه تشکیل گردیده است. تعداد های موجود در فرصت

، هادی مانيعلیرضا ز،  فرهاد جدیدیمدیره(، امین غزالي،  اعضای این کمیته شامل آقایان: تایماز حمایلي مهرباني )عضو غیرموظف هیأت

   باشد.مي محمدزادگان

های مرتبط با حوزه کسب و کار شرکت تشکیل گردیده و شرکت را در مدیریت ( کمیته ریسک: این کمیته به منظور پایش مستمر ریسک4)

 نمایند.  ریسک یاری مي

و  هادی محمدزادگان فاضل باغبان،  احسان ذاکرنیا، مدیره(،الهدی )عضو غیرموظف هیأتسیدمهدی علم  ان:اعضای این کمیته شامل: آقای

 جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار شده است.   11باشد. تعداد ميمرتضي پایروند 

 قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت

ها و مقررات سازمان نامهها، قانون بازار اوراق بهادار و آیین شرکت قانون تجارت، قانون مالیات  ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتمهم

باشند. همچنین ر، دستورالعمل حاکمیت شرکتي، قانون کار و تأمین اجتماعي و استانداردها و مقررات حسابداری ميبورس و اوراق بهادا
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 باشد.ارتباط سهامداران با شرکت از طریق پرتال سهامداران برقرار مي 

 اقدامات شرکت در رابطه با اصول راهبردی شرکت موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتي به شرح زیر است: 

 تدوین و پیاده سازی منشور اخالقي؛ -

 تدوین و تصویب دستورالعمل کنترل داخلي، منشور کمیته حسابرسي؛ -

 های کارکنان؛ تعریف وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت-

 انتصابات؛ گذاری، کمیته ریسک و کمیته های حاکمیت شرکتي از قبیل کمیته حسابرسي، کمیته سرمایهاندازی کمیتهایجاد و راه-
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 اندازها نتايج عمليات و چشم 

 صورت وضعیت مالی شرکت 

 خالصه
 باشد:های اخیر به شرح زیر ميمالي مورد گزارش و سال سالخالصه صورت وضیعت مالي شرکت برای 

 )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                               

 شرح
سال منتهي به  

30/09/1401 
سال منتهي به  

30/09/1400 
سال منتهي به  

30/09/1399 
سال منتهي به  

30/09/1398 

 24,197 22,488 22,381 25,029 های غیرجاری دارایي

 2,171,409 3,536,611 4,517,835 6,866,176 های جاری دارایي

 2,195,606 3,559,099 4,540,216 6,891,205 هاجمع دارایي

 5,505 7,852 9,786 16,707 های غیرجاریبدهي

 45,199 57,064 443,809 198,268 های جاری بدهي

 2,144,902 3,494,183 4,086,620 6,676,230 حقوق مالکانه 

 2,195,606 3,559,099 4,540,216 6,891,205 ها و حقوق مالکانه جمع بدهي

 صورت سود و زيان  

 باشد. های گذشته به شرح زیر ميمالي مورد گزارش و سال سالروند صورت سود و زیان شرکت برای 

 ) ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                                                                         

 شرح
سال منتهي به  

30/09/1401 

سال منتهي به  
30/09/1400 

منتهي به  سال 
30/09/1399 

سال منتهي به  
30/09/1398 

 254,110 272,072 542,285 919,227 درآمد سود سهام

 55,529 78,907 77,426 182,509 درآمد سود تضمین شده

سود )زیان( فروش سرمایه  
 گذاری ها

1,680,169 1,265,131 1,647,276 409,319 

 718,958 1,998,255 1,884,842 2,781,905 جمع درآمدهای عملیاتي 

 (32,849) (36,474) (47,547) (62,153) های عملیاتي هزینه

 686,109 1,961,781 1,837,295 2,719,752 سود عملیاتي

 686,109 1,961,781 1,837,295 2,719,752 سود قبل از کسر مالیات 

 0 0 0 0 مالیات 

 686,109 1,961,781 1,837,295 2,719,752 سود خالص

 1,250,000 1,250,000 1,250,000 3,000,000 سرمایه
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  هاي مالیجدول نسبت

 باشد:شرح زیر مي های اخیر بهمورد گزارش و سال سال ماليهای مالي شرکت در جدول نسبت

 

 واحد شرح
سال منتهي به  

30/09/1401 

سال منتهي به  
30/09/1400 

سال منتهي به  
30/09/1399 

 %55.12 %40.47 %39.47 درصد  ( ROAها )بازده مجموع دارایي

 %56.14 %44.96 %40.74 درصد  (ROEبازده ارزش ویژه )

 4.7 4.3 3.1 مرتبه TTMقیمت بر درآمد 

 2.6 1 1.3 مرتبه قیمت بر ارزش ویژه 

 2,795 3,269 2,225 ریال  ارزش ویژه هر سهم

 1,250 1,250 3,000 میلیارد ریال  سرمایه

 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

 باشد:اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته به شرح زیر مي

 

 )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                        

 مبلغ معامله )هزینه( نحوه تعیین قیمت  موضوع معامله  نوع وابستگي نام شخص وابسته 
 

گذاری  شرکت گروه سرمایه 
 (عامتدبیر)سهامي 

 مدیرهسهامدار و عضو هیأت 
 4,818 ارزش جاری  های جاری پرداخت هزینه 

 

 
  3,936 ارزش جاری  سایر

شرکت کارگزاری تدبیرگران 
 فردا

 شرکت گروه
  2,653 ارزش جاری  های جاری پرداخت هزینه 

  2,904 ارزش جاری  کارمزد معامالت 

شرکت سبد گردان  
 تدبیر)سهامي خاص(

 2,490 ارزش جاری  ودیعه اجاره  شرکت گروه
 

 
شرکت توسعه منابع انساني  

 مدبر
  2,033 ارزش جاری  هزینه پرسنل خدماتي  سایر اشخاص وابسته 

 پرداخت شده است. ( ریتدب یگذارهی)شرکت گروه سرمايشرکت توسط سهامدار اصل رعاملیحقوق و دستمزد مد یهانهیهز
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 اهداف مدیریت و راهبردها 

 پیگیری استراتژی فعال در معامالت سهام بورسي و ثبت رکوردهای جدید برای شرکت در این زمینه؛-

 های بازار؛ رویکرد فعال در مدیریت پرتفوی و استفاده از فرصت -

های صورت  بورس، بر اساس صرفه و صالح شرکت و همچنین تحلیلخرید، فروش یا نگهداری هر گروه از صنایع بورسي و یا خارج از  -

 گذاری؛ گرفته در واحد سرمایه

 ساله شرکت؛   5ای جهت انطباق هرچه بیشتر با برنامه دریافت بازخوردهای نوبه -

 های شرکت با هدف کاهش ریسک و افزایش   گذاریگذاری و ایجاد تنوع در سبد سرمایههای سرمایهبازبیني مداوم استراتژی -

 سودآوری با لحاظ نمودن مسائل مختلف کالن و خرد اقتصادی و سیاسي؛  

 رساني؛ دهي به موقع به بورس و رعایت کامل شفافیت اطالعات و حفظ رتبه اول کیفیت افشاء و اطالعگزارش  -

 گذاری؛ های جدید سرمایهبع در اختیار و شناسایي فرصتمنظور استفاده مناسب و بهینه از مناتقویت تیم کارشناسي به -

 پیگیری استراتژی فعال در معامالت بورسي و افزایش سهم شرکت از معامالت بورس و فرابورس؛   -

 های جسورانه؛ گذاری در صندوقگذاری خطرپذیر به صورت سرمایههای سرمایهورود به عرصه -

 ارهای مشتقه سهام و کاال؛ گذاری در بازورود به عرصه سرمایه  -

در صورت مهیا بودن   الملليهای بینگذاری خارجي جهت تنوع بخشي پرتفوی و استفاده از فرصتهای متنوع سرمایهورود به عرصه -

 ؛ شرایط

 

 

هاترين منابع و ريسکمهم

جهت   و نیز استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه منابع داخلي    ،توان به آورده نقدی سهامدارانمي  در دسترس،  ترین منابعاز جمله مهم 

 ماهیت کسب و کار شرکت، اشاره نمود.موضوع فعالیت و گذاری در سرمایه

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: های مترتب بر فعالیت شرکت ميترین ریسکاز جمله مهم

 های بورسي اثر گذار باشند.وانند بر وضعیت تولید و فروش شرکتتهای سیاسي ناشي از متغییرهای سیاسي که ميریسک •

 ها و نرخ فروش آنها ایجاد نمایند.شده شرکتتوانند تغییرات بسیار مهمي در بهای تمامریسک ناشي از نوسانات ارز که مي •

جمله قوانین و مقررات صادرات و واردات  های مختلف از  توانند در حوزههای دولتي که مينامهریسک مربوط به تغییرات مقررات و آیین •

 به عنوان تهدید یا فرصت عمل نمایند.
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اند عنوان رقیب جدی بازار سرمایه به حساب آمدهریسک ناشي از رشد دیگر بازارهای جایگزین نظیر مسکوکات و مسکن که همواره به •

 اند.که همواره قسمتي از نقدینگي را به خود جذب نموده

گذاری شرکت  تواند بازدهي سرمایهشوند و ميذکر همگي سبب ایجاد نوسانات در اقتصاد و به تبع آن در بازار سرمایه ميالهای فوقریسک

گذاری در بازارهای جایگزین  های مترتب بر سبد سهام شرکت اقدام به سرمایهرا تحت تأثیر قرار دهد. شرکت در راستای مدیریت ریسک

گذاری در  گذاری و اوراق با درآمدثابت و سرمایههای سرمایهگذاری در صندوقاشي از آن دارد. سرمایهنموده و سعي در مدیریت ریسک ن

گذاری در آن به مدیریت ریسک ناشي از گذاری است که شرکت با سرمایه های سرمایهمسکوکات و بازار مشتقه مبني بر آن از جمله حیطه

 نوسانات بازار سرمایه پرداخته است.

در دوره رتفوی بورسي شرکت در مقایسه با بازار بورس طي دوره مورد گزارش در جدول زیر خالصه شده است. بازدهي پرتفوی  عملکرد پ

 % بوده است.  13بوده و بازدهي بازار در مدت مشابه برابر  %12ماهه حدود  دوازده

 های عملکرد پرتفوی ریسك، بازده و شاخص جدول

 عملکرد دوره مورد گزارش  شاخص ها 

 ریسک 

 0.83 بتا پورتفو 

 %0.77 انحراف معیار روزانه بازار 

 %0.66 انحراف معیار روزانه پورتفو 

 304 ریال(درصد )میلیارد 95ارزش در معرض ریسک پورتفوی در سطح اطمینان 

 %2.20 نسبت به ارزش پورتفوی ارزش در معرض ریسک 

 بازدهي

 %0.05 بازده بدون ریسک هندسي روزانه 

 %0.035 بازده هندسي روزانه بازار 

 %0.031 بازده هندسي روزانه پورتفو 

 %20 بازده بدون ریسک )سالیانه(

 %13 بازدهي دوره بازار

 %12 بازدهي دوره پورتفو 

 ارزیابي عملکرد

 0.02- شارپ بازار 

 0.03- شارپ پورتفو 

 %0.02- ترینر بازار 

 %0.02- ترینر پورتفو 

 %0.01- آلفا جنسن 
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 هاي عملکرد ترين معیارها و شاخصمهم

 سنجش عملکرد پرتفوي بورسی

گذاری شرکت سرمایههای مشاوره  گران و کارشناسان و کمیتهگیری در مورد خرید و فروش سهام در شرکت توسط تحلیلفرآیند تصمیم

 گردد. بررسي و اتخاذ تصمیم مي

  4،790به    1401  ماه  آذرماهه منتهي به    دوازدهدوره    بورس در  شرکت در  سهام  شود ارزش معامالتطور که در جدول زیر مشاهده ميهمان

 گردش داشته است.  %104ریال رسیده است و پرتفوی شرکت در دوره مذکور  میلیارد
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 (ارقام به میلیارد ریال )                             جدول ارزش بازار و گردش پرتفوی در مقایسه با بورس                                                                              

 1397/09/30 1398/09/30 1399/09/30 1400/09/30 1401/09/30 شرح 

 1,592 3,095 10,700 9,691 10,965 ارزش روز پرتفوی بورسي شركت  

 7,552,092 15,539,151 76,317,247 67,370,630 70,661,475 ارزش روز بازار بورس و فرابورس 

 % 0.021 % 0.020 % 0.014 % 0.014 %0.016 نسبت پرتفوی به بورس )%( 

 2,894 2,870 7,411 6,431 4,790 ارزش معامالت سهام و حق تقدم شركت در بورس 

 1,633,164 4,461,627 32,483,046 19,581,404 14,391,678 ارزش معامالت بورس و فرابورس 

 % 0.177 %0.064 % 0.023 % 0.033 % 0.033 فرابورس )%(معامالت شركت نسبت به بورس و 

 %106 % 122 % 107 %62 % 104 گردش پرتفوی بورسي شركت )%(

 
ای آرایش داده اسـت که گذاری پردیس ترکیب سـبد سـهام خود را به گونهگردد شـرکت سـرمایههمانطور که در جدول فوق مالحظه مي

 آن سهامداران نماید. حداکثر بازدهي را همسو با رشد شاخص کل ازبتواند همراه با مدیریت ریسک پرتفوی، 

 

 گزارش پايداري 

عملکرد پایدار در وهله اول و در وهله دوم رشــد و توســعه پایدار جهت برآورده کردن انتظارات کلیه ذینفعان شــرکت بســیار حائز اهمیت  

آفریني در چهار بخش اقداماتي در گذاری پردیس به منظور اطمینان از رشـد و توسـعه پایدار و افزایش توان ارزش . شـرکت سـرمایهاسـت

 اف خود انجام داده است:یل به اهدنراستای  

 

 عملکرد محیط زیستي -الف

به دلیل ماهیت فعالیت این شرکت در ارتباط با عملکرد زیست محیطي مورد خاصي وجود ندارد با این وجود شرکت موارد ذیل را  

 در دستور کار خود قرار داده است:

 ؛استفاده از مواد مصرفي قابل بازیافت و سازگار با طبیعت -

 ؛سازی مصرف انرژیهای هوشمند جهت بهینهاستفاده از سیستم -

 ؛های الکترونیکي به منظور کاهش مصرف کاغذاتوماسیون اداری و فایل استفاده از سیستم -

های قابل بازیافت )از قبیل کاغذ، شــیشــه و پالســتیک( و واگذاری آن به مراکز برقراری رویه مناســب جهت تفکیک زباله -

 ؛تخصصي
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   لیت اجتماعي، بهداشت، آموزش و رفاه کارکنانمسئو -ب

های تابعه سـتاد اجرایي فرمان حضـرت امام)ره( اسـت، با توجه به  گذاری پردیس از شـرکتبا عنایت به اینکه شـرکت سـرمایه -

 ماموریت آن سـتاد، قدرالسـهم سـود سـهام تعلق گرفته ناشـي از عملکرد شـرکت در راسـتای توجه و کمک به اقشـار نیازمند و

ور مورد بهره رکت موجب افزایش حمایتبرداری قرار ميمحروم کـش د و ارتقاء در عملکرد ـش تاد گیرد لذا هرگونه رـش های آن ـس

گذاری پردیس اســت. ضــمناً در صــورت لزوم محترم از اقشــار نیازمند خواهد بود و این مهم ســرلوحه مدیران شــرکت ســرمایه

ـستورالعمل حاکمیت ـشرکتي و تـصویب ـسهامداران در مجمع عمومي عادی ـسالیانه المنفعه موردی نیز با رعایت دهای عامکمک

 ؛که در طي سال مالي مورد گزارش هیچگونه کمک و پرداختي از این بابت انجام نشده است گرددانجام مي

 ؛مقررات اجرایيبیمه در راستای رعایت قوانین و موقع حقوق و دیون دولتي از قبیل مالیات و حقتاکید بر پرداخت به -

 ؛ای به منظور کنترل سالمت و بهداشت پرسنلانجام آزمایشات و معاینات دوره -

 ؛تکمیلي ای به منظور پوشش بیمههای بیمهانعقاد قرارداد پرسنل شرکت با شرکت -

ن از طریق سامانه و کامل مطالبات سهامدارا موقعبهاکرام و تکریم ـسهامداران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و نیز پرداخت  -

 ؛سجام

اطالعات. شـایان ذکر اسـت طي  موقعبهرسـاني  رعایت تسـاوی در حقوق سـهامداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشـا و اطالع -

 ؛بوده است موقعبهرساني  افشا و اطالع تهای اخیر همواره این شرکت حائز رتبه اول کیفیسال

 ؛وری، نزد سازمان بورس و اوراق بهادارهرهبارتقاء در دانش و افزایش کیفیت مستمر آموزش پرسنل به منظور  تنظیم برنامه -

 

 عملکرد اقتصادی -ج

 ؛های عملکردی شرکت و پایش منظم در دستیابي به اهداف برنامهتدوین برنامه منظم در راستای استمرار در رشد شاخص -

 ؛بازار سرمایه کشور از قبیل ابزار مشتقه و بورس کاال های  های عملیاتي با بکارگیری کلیه ظرفیتتوسعه فعالیت -

ـسازی ریـسک عملیاتي با بازده  های ارزیابي عملکرد و نیز متناـسبهای عملیاتي به منظور تقویت ـشاخصمدیریت مـستمر ریـسک -

 ؛مورد انتظار
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 چشم انداز آينده 

 

دو عامل    ن یاز ا  کیکرد. هر    یبند  میتقس  يو داخل  يتوان به دو بخش عوامل اثرگذار خارج  يرا م  هی بازار سرما  یعوامل اثر گذار بر رو

 موثر هستند. هیبازار سرما یو نمادها عیصنا یرو میمستق ر یغ ایو  میبصورت مستق

ها اثر گذار باشد    يتیکامود  متیق  یکه بر رو  يشده است و هر عامل جهان  لیمحور تشک  يتیکامود  یعمدتا از شرکت ها  ران یا  هیسرما  بازار

عبارت بودند از: تحوالت نرخ   ریسال اخ  يحوزه ط   نیاز عوامل کالنِ اثرگذار در ا  يقرار دهد. برخ  ریتحت تاث  زیرا ن  هیتواند بازار سرما  يم

 . نیو اوکرا هیو جنگ روس نیدر کشور چ یيکرونا یها  تیرزرو، محدود درالبهره ف

کنترل عرضه و    یدولت ها برا  میبود. تصم  دیشد  ي( در بازار جهانيت یکامود   ن ینفت )بعنوان مهمتر  متی گذشته، نوسان ق  یالدیسال م  در

 ی کاال   نیا  متیموثر بر ق  گرید  یاز سو  يشرق  یا یو آس  انهیتحوالت خاورم  نیدر شرق اروپا و همچن  يسو و تحوالت نظام  کیتقاضا از  

  ی مرکز   یبانکها  استیو س  19دیضد کوو  یها   تیکرد. محدود  یمشابه با نفت را سپر  طیشرا  بایتقر  زی( نيو آهن  يمهم بود. فلزات )رنگ

تحت  ش یاز پ ش یتقاضا ب زین يکیو آرومات يم یحوزه بود. در سمت محصوالت پتروش نیا یکاالها  یفاکتور اثر گذار بر رو ن یجهان مهمتر

 بود.  نیچ 19دیضد کوو استیس ریتاث

توانستند   ياز عوامل خارج  شتریب  يعوامل داخل  دیبود. شا  زین  يگذشته متاثر از عوامل متعدد داخل  يدر سال مال  رانیا  هیبازار سرما  نوسان

صنا  یرو نمادها   عیشاخصها،  سرما  ی و  برا  هیبازار  باشند.  مال  ی اثرگذار  س  شیپ  يسال  بازارها  استیرو،  در  ارز  نرخ  مورد  در   یدولت 

توقف   زانینرخ و م  نیکشور و همچن  انهیبودجه سال  یآن، مولفه ها  يکنترل   يپول   یاستهایو آزاد(، تورم و س يتوافق ،یا  بادلهم  ما،یمختلف)ن

 هستند.   هیعوامل اثرگذار بر بازار سرما  نی)گاز و برق( از جمله مهمتر یدر عرضه انرژ

نگاه    نیاثرگذار است. بنابرا  یاقتصاد  یبنگاه ها   یکالن فوق به شدت در سودآور   یاز مولفه ها  کیهر    یدولت و مجلس برا  ماتی تصم

را به سمت   هیبازار سرما  یتواند شاخص ها  يم  ه یبازار سرما  انیهمسو با جر  یو طرح ها  حیلوا  بیبا تصو  ه یدولت به بازار سرما  يت یحما

  هیاز محل بازار سرما  يو بانک   یتجار  یها  یناتراز  ایبودجه    یکسر  نی تواند به دنبال تام  ي. برعکس دولت مدهدسوق    يخ یتار  یسقف ها

( کند که ينرخ بهره بانک  شیبازار پول )افزا  تیاقدام به تقو  ایکرده و    جادینرخ کاالها ا  یرا بر رو   یدیشد   يضد تورم   یباشد و کنترل ها

  1402بودجه    حهیتواند متفاوت باشد. البته دولت در ال   يم  هیبازار سرما  یو نرخ ارز رفتار شاخص ها   ينگینقد  طیصورت بسته به شرا  نیدر ا

 کرد. يابیرا مثبت ارز هیبازار سرما نده یتوان آ يمطرح شده م یرا داده است که در صورت تحقق وعده ها هیاز بازار سرما تیحما يمدع


