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به نام خدا
     سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، سال پر فراز و نشیبی بود. در این سال رشد اقتصادی جهان کاهش چشمگیری یافت 
و مصرف کنندگان به دلیل نگرانی نسبت به آینده و همچنین ترس نسبت به بیماری و عادات شکل گرفته در دوره قرنطینه، میزان 
مصرف خود را کاهش دادند؛ لذا بنگاه ها، به ویژه بنگاه های کوچک که از توان مالی اندکی برخوردارند به دلیل افت تقاضا با فشارهای 
مالی زیادی مواجه شدند. رکود اقتصاد جهانی، افت قابل توجه قیمت کاالهای پایه به خصوص نفت را به دنبال داشته و صادرات 
محصوالت شیمیایی، فلزات پایه و نهاده های ساختمانی را با کاهش جدی مواجه کرده است. در ایران نیز همزمانی مسائلی چون وجود 
تحریم ها، تورم باال، مشکالت ارزی و کسری بودجه دولت در کنار مسائل ساختاری بلندمدت اقتصاد ملی و بروز پاندمی کرونا منجر به 
کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۶/۵ درصد و نیز رشد منفی صادرات به میزان ۲۹/۹ درصد و واردات به میزان ۳۸/۱ 
شده است. در این سال مردم شاهد طغیان نقدینگی و رشد فزاینده قیمت ها در تمام بازارها بودند و با توجه به مبهم بودن شرایط 
اقتصادی ناشی از تشدید تحریم ها و شیوع کرونا، در وضعیت فعلی انتظار می رود بازگشت فعالیت های اقتصادی و درآمد کل در کشور 
به سطح قبلی به کندی صورت گیرد. با این حال در حوزه فعالیت گروه سرمایه گذاری خوارزمی اقبال به سرمایه گذاری در بازار سرمایه 

از جمله اتفاقات مثبت سال گذشته بود. 
     با توجه به چشم انداز رکود اقتصادی در میان مدت و افزایش عدم اطمینان در فضای کسب و کار، رویکردهای مدیریت ریسک، 
ارتقاء ساختار مالی گروه، مدیریت هزینه های مالی، ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی و تجدید ساختار عملیات شرکت زیر چتری 
از تفکر استراتژیک و برنامه محوری اتخاذ شد. خداوند را شاکریم که توفیق داد با تکیه بر اعتماد سهامداران و توان مدیران و کارکنان 
سخت کوش، اکنون شاهد رشد ۱7۹ درصدی درآمدهای عملیاتی، رشد ۳۱۳ درصدی سود خالص، رشد ۳0 درصدی حقوق صاحبان 

سهام و همچنین کاهش هزینه های مالی به میزان ۹ درصد در مقایسه با سال مالی گذشته باشیم. 
     مفتخریم اعالم نماییم که با عنایت الهی بخش عمده ای از اهداف، برنامه ها و تعهدات سال گذشته محقق شده و گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی توانسته در این ۱۲ ماه گام های بلندی در مسیر حل و فصل مسائل حقوقی و مالی گروه و فراهم کردن بستر رشد و توسعه 
بردارد. برخی از مهم ترین دستاوردهای گروه سرمایه گذاری خوارزمی طی سال مالی گذشته تدوین برنامه دوساله گروه، حل و فصل 
موضوع خرید نیروگاه منتظر قائم، مدیریت تسهیالت و هزینه های مالی گروه، مدیریت وثایق گروه، ایجاد تنوع در ساختار درآمدی 
شرکت، خروج شرکت های تجارت گستران خوارزمی، توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی، تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه و توسعه 
فناوری اطالعات خوارزمی از زیان دهی، رفع بخشی از مشکالت حقوقی پرونده های شرکت توسعه ساختمان خوارزمی، پیشرفت 
قابل توجه در پروژه احداث کارخانه فرآوری معدن شادان و طرح توسعه و انتقال شرکت البراتوارهای سینادارو و هم چنین پرداخت 
سود سهام سال های قبل سهامداران محترم است. همچنین توسعه فعالیت های شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم، افزایش 
آهنگ رشد شرکت سبدگردان الگوریتم و ارتقاء و بهبود عملکرد شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی از دستاوردهای مهم گروه بوده

 است.
     استقرار نظام های حاکمیت شرکتی و اجرای دستورالعمل های آن، تصویب و اجرای آیین نامه های مرتبط با مدیریت سرمایه های 

پیام هیأت مدیره
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انسانی و استقرار دبیرخانه هیأت مدیره نیز از دیگر اقدامات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی است.
     اکنون که در آستانه سالی دیگر از خدمت به همه ذی نفعان شرکت سرمایه گذاری خوارزمی هستیم، خلق باالترین ارزش ممکن 
برای سهامداران از طریق بهره گیری هوشمندانه از فرصت های ناب سرمایه گذاری را وظیفه خود می دانیم و معتقدیم با ایجاد فرهنگ 
برنامه محوری در تمامی ارکان گروه، ترویج گروه محوری و پایش پذیر کردن فعالیت ها و اقدامات، نهادینه سازی فرهنگ خالقیت و 
نوآوری، سرآمدی در بازار سرمایه و ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها دور از دسترس نخواهد بود و برای تحقق این چشم انداز و با 
توجه به شناخت وضع موجود و پیش بینی  شرایط اقتصادی در سال های آینده، اولویت های راهبردی گروه، سیاست گذاری برای 
توسعه، مدیریت فعال دارایی ها و سرمایه گذاری ها، توسعه سرمایه های انسانی، مدیریت فعال جریان نقدی و بهبود و توسعه ارتباطات 
و زیرساخت ها خواهد بود. برای تحقق این برنامه ها نیز سیستم های کنترلی و مدیریت ریسک نیز به خوبی طراحی شده اند تا بتوانند 

ریسک های آتی را پیش بینی نموده و برای رفع آن ها اقدام نمایند.
     امیدواریم با مدد الهی، همراهی سهامداران، تالش مجدانه مدیران و کارکنان و همدلی سایر ذی نفعان، بتوانیم گام های استوار 

دیگری برداشته و درخشش نام گروه سرمایه گذاری خوارزمی در بازار سرمایه را بیش از پیش عینیت بخشیم.

5 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399



پیام مدیرعامل

    به نام خداوند جان و خرد

     ایران در سال ۱۳۹۸ به ویژه در نیمه دوم سال، با فراز و نشیب هاي اقتصادي، سیاسي و اجتماعي )به ویژه با ظهور و گسترش اپیدمی کرونا 
درحوزه سالمت( مواجه بود. به نحوي که به دالیلی چون تشدید تحریم های ظالمانه ،کاهش درآمدهاي ارزي، تنش هاي منطقه اي و نهایتاً کسري 

بودجه دولت، دست کم درچشم انداز کوتاه مدت تصویر مبهمي از فضاي کسب و کار اقتصادي ترسیم می شد. 
     در سال مالي مورد گزارش، گروه جوان سرمایه گذاري خوارزمي در بیست و سومین سال فعالیت، ضمن برنامه ریزي در دو افق کوتاه مدت 
و میان مدت، گام هاي مهمي در راستای ارزیابی واقع بینانه شرایط جدید و ارتقاي کارآمدی شرکت برداشت که از جمله آن ها مي توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
 مدیریت تسهیالت و تضامین در چارچوب ارتقاء ساختار مالي و مدیریت هزینه هاي تأمین مالي گروه، با تمرکز بر رتبه بندي و ایجاد انضباط 
مالي در جریان نقدینگي از طریق آزادسازي وثایق مازاد )بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد ریال( و کاهش بار مالي تسهیالت سررسید گذشته از طریق 

تسویه یا جایگزیني با تسهیالت مناسب تر.
 برنامه ریزي و آغاز اجراي مدیریت فعال سرمایه گذاري هاي بورسي از طریق بازآرایي پورتفوي به نحوي که ضمن رشد ارزش بازار پورتفوي 
بورسي به سمت پایدارسازي سود باکیفیت شرکت و توسعه سرمایه گذاري ها در سهام مرغوب بازار که از سودآوري پایدارتر و بازدهي باالتري 
برخوردار باشند. بر این اساس، ضمن تحصیل ۶,7۲0 میلیارد ریال و واگذاري ۳,7۶7 میلیارد ریال سهام شرکت هاي بورسي و غیربورسي، بالغ بر 
۶,700 میلیارد ریال درآمد عملیاتي محقق شده )بیش از ۱7۸ درصد رشد نسبت به سال قبل( و در نهایت سود خالصي بالغ بر ۵,704 میلیارد 

ریال )بیش از ۳۱۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته( براي سهامداران به ارمغان آمده است. 
 در حوزه نظام راهبري، اقداماتي نظیر تجدید ساختار عملیات شرکت، آغاز به کار کمیته هاي انتصابات و نظارت بر امور راهبردي و استفاده 
مؤثر از ظرفیت کمیته هاي تخصصي هیأت مدیره، توسعه نظام هاي پایش و کنترل هاي داخلي از جمله تصویب دستورالعمل انتخاب و ارزیابي 
عملکرد کمیته هاي حسابرسي شرکت هاي گروه، سیاست گذاري جهت رعایت کامل دستورالعمل افشاي اطالعات، سیاست گذاري و اتخاذ تدابیر 
الزم جهت رعایت کامل حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود سهام، تصویب کلیات منشور هیأت مدیره و استقرار دبیرخانه هیأت مدیره از اهم 

فعالیت هاي انجام گرفته است.
 تدوین برنامه دو ساله شرکت اصلي و شرکت هاي گروه در چارچوب برنامه ریزي میان مدت به نحوي که با هدایت کمیته نظارت بر امور 
راهبردي و راهبري کمیته تلفیق و تدوین برنامه مذکور، تدوین برنامه در شرکت هاي گروه نیز در دستور کار قرار گرفت و برنامه هاي دو ساله در 

تمامي شرکت هاي گروه تنظیم شد. 
 اخذ بالغ بر ۸,000 میلیارد ریال حد اعتباري جدید براي تأمین مالي طرح ها و برنامه هاي پروژه محور شرکت هاي گروه.

 حل و فصل اختالفات مالي شرکت هاي گروه از طریق تهاتر مطالبات و بدهي هاي فیمابین براي ساماندهي به صورت وضعیت مالي شرکت هاي 
گروه در جهت شفافیت عملکرد شرکت هاي سرمایه پذیر.

 پرداخت سود معوق سهامداران حقوقي.

همچنین اهم اقداماتي که در شرکت هاي گروه سرمایه گذاري خوارزمي طي سال مالي مورد گزارش انجام شد، عبارتند از:
 تشکیل کارگروه ویژه به منظور اصالح ساختار مالي و تعیین تکلیف بدهي هاي معوق شرکت توسعه برق و انرژي سپهر )با رقمي بالغ بر ۱۵ هزار 
میلیارد ریال( در تعامل با بانک صادرات ایران به نحوي که ضمن تثبیت مالکیت نیروگاه شهید منتظر قائم، شفافیت وضعیت مالي و تجاري شرکت 
را نیز میسر ساخت. بدین ترتیب فاز اصالح ساختار مالي شرکت فوق اجرایي شد و هم اکنون در فاز اصالح ساختار عملیاتي شرکت قرار داریم.
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 توسعه فعالیت هاي شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم در چارچوب تبدیل شدن به یک هلدینگ خدمات مالي و بازار سرمایه.
 برنامه ریزي براي ساخت کارخانه استحصال طال در معدن شادان، از طریق تجهیز تیم فني و عملیاتي شرکت توسعه معادن صدرجهان تحت 

راهبری مدیریت جدید و نیز انجام اکتشافات تکمیلي و اخذ مجوز فعالیت بهره برداري در سایر معادن تحت مالکیت.
  ارتقاء و بهبود عملکرد شرکت کارگزاري آینده نگر خوارزمي، تحقق برنامه هاي شرکت مذکور در راستاي جذب مشتریان جدید و افزایش سهم 

بازار شرکت که منجر به ارتقاء ۱7 پله اي رتبه کارگزاري و رشد حدود ۱۵0 درصدي سودآوري این شرکت شده است.
 افزایش ارزش دارایي هاي تحت مدیریت شرکت سبدگردان الگوریتم در سال ۱۳۹۸ در قالب پذیره نویسي صندوق با درآمد ثابت دارا الگوریتم 
و افزایش ارزش سبدهاي اختصاصي و صندوق هاي تحت مدیریت به بیش از7/۵ هزار میلیارد ریال و همچنین اخذ مجوزهاي فعالیت در زمینه 

تأمین مالي جمعي و فعالیت مشاوره سرمایه گذاري توسط این شرکت.
 پیشبرد طرح توسعه، نوسازي و انتقال خط تولید شرکت البراتوارهاي سینادارو براي ارتقاء کیفیت و تنوع بخشي به سبد محصوالت دارویي.

 به ثمر نشستن عمده سرمایه گذاري ها و تأمین های مالي انجام شده طي سنوات قبل در نیروگاه هاي مقیاس کوچک از طریق شرکت تولید 
و توسعه ایستگاهي نیروپارسه.

 تشکیل کارگروه هاي مالي و حقوقي با بهره گیري از متخصصان زبده براي ساماندهي به تسهیالت شرکت توسعه ساختمان خوارزمي و حل و 
فصل مسائل مرتبط با دارایي هاي راکد شرکت مذکور به نحوي که این شرکت در حال برنامه ریزي براي آغاز مجدد فعالیت هاي عملیاتي خود با 

اجراي پروژه هاي ساختماني متوسط مقیاس است.
 توقف روند زیاندهي شرکت تجارت گستران خوارزمي، تسویه تسهیالت بانکي و استفاده بهینه از منابع موجود به نحوي که شاهد شکل گیري 

روند بهبود درآمدهاي شرکت مذکور هستیم.
 اصالح ساختار مالي و تسویه تسهیالت مالي دریافتي شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي، آزادسازي وثائق مربوطه در چارچوب 

مولدسازي دارایي ها و نیز توسعه فعالیت هاي سرمایه گذاري از طریق مشارکت در تأمین مالي شرکت هاي گروه. 

     برآیند تدابیر و اقدامات فوق، شکل گیری انباشتی از ارزش هاي نهفته در سرمایه گذاري هاي گروه سرمایه گذاري خوارزمي است به نحوي که 
در سال مالي مورد گزارش، قیمت سهام شرکت سرمایه گذاري خوارزمي به ارزش ذاتي آن نزدیک شد، ارزش بازار سهام شرکت در پایان خرداد 

ماه ۱۳۹۹ به حدود ۱۶۵ هزار میلیارد ریال رسید و بازدهي مطلوب ۸7۹ درصدي براي سهامداران محترم حاصل آمد.
    

     در پایان، ضمن قدرداني از تالش هاي بي وقفه تمامي همکاران سختکوش گروه سرمایه گذاري خوارزمي و همراهی و اعتماد سهامداران 
محترم، امید است با تکیه بر لطف بیکران پروردگار متعال، در سال مالي جدید که هم اکنون یک سوم آن را سپري کرده ایم، بتوانیم با راهبري 
مدبرانه هیأت مدیره گرانقدر شرکت، تالش هاي مدیران گرانمایه و تمامي همکاران ارجمند گروه سرمایه گذاري خوارزمي، در چارچوب برنامه هاي 
میان مدت تدوین شده، ضمن ارتقاء جایگاه گروه در فضاي اقتصادي کشور و کیفي سازي سود سهامداران عزیز، شاهد خلق ارزش براي تمامي 

ذي نفعان در راستاي تحقق شعار »ثروت آفريني پايدار براي نسل ها« باشیم.

سید رضا موسوی
مدیرعامل
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ی بر مرور
ایران  اقتصادی  وضعیت 

و جهان



     میانگین رشد اقتصاد جهانی در سال های ۲0۱0 تا ۲0۱۸، بالغ بر ۳/۹ درصد بود و در هیچ سالی در این دوره میزان رشد اقتصادی جهان به 
کمتر از ۳/4 درصد نرسیده بود. اما در سال ۲0۱۹ در اثر افزایش موانع تجاری بین کشورها و بروز برخی نوسانات قیمتی، رشد اقتصادی مجموعه 
کشورها به ۲/۹ درصد رسید. البته همانطور که پیش بینی می شد سیاست های دولت آمریکا در جهت افزایش موانع تجاری در کوتاه مدت سبب 
افزایش رشد اقتصادی این کشور شد، زیرا با ممانعت از ورود کاالهای نسبتاً ارزان تر خارجی تقاضای مصرفی به سمت استفاده از کاالهای داخلی 
سوق پیدا می کند و این موضوع افزایش تولید و اشتغال را در کوتاه مدت در پی دارد. در حالی که این سیاست در بلندمدت تبعات منفی قابل 
توجهی داشته و سبب کاهش رشد و اشتغال خواهد شد. اما بحران کرونا نگذاشت که اثرات این سیاست ها حتی در کوتاه مدت نیز پایدار بماند و 

افزایش رشد اقتصادی آمریکا صرفا در همان سال های ۲0۱۸ و ۲0۱۹ متوقف شد و در سال ۲0۲0 ادامه پیدا نکرد. 
     در حال حاضر مهمترین عامل تعیین کننده شرایط اقتصاد جهانی چگونگی رویارویی کشورها با شیوع ویروس کروناست. گسترش بی سابقه 
یک بیماری در سطح جهان سبب شده تمامی کشورها با افت شدیدی در رشد اقتصادی مواجه باشند. به نحوی که فاصله ارقامی که سال گذشته 
برای رشد اقتصادی سال ۲0۲0 پیش بینی می شد با آنچه هم اکنون پیش بینی می شود، در کل جهان و در بین کشورهای مختلف بیش از ۶ 
درصد است و در مواردی این فاصله تا ۹ درصد نیز می رسد. بدین معنی که در بررسی ارقام سال ۲0۲0 نباید صرفا به پیش بینی های اخیر برای 
این سال توجه کرد، بلکه باید این ارقام را با آنچه می توانست بدون همه گیری کرونا باشد مقایسه نمود. در خصوص اقتصاد جهانی رشد سال ۲0۲0 
که در سال ۲0۱۹ منتشر شد ۳/4 درصد برآورد شده بود، اما این رقم در حال حاضر به منفی ۳ درصد رسیده است. یعنی کلیه کشورهای جهان 
در اثر شیوع ویروس کرونا یک تاثیر منفی۶/4 درصدی را متحمل شده  اند که طی چند دهه گذشته کامال بی سابقه است و نشان می دهد دنیا در 
سال ۲0۲0 با بحرانی مواجه است که پس از جنگ های جهانی با بحرانی مشابه آن درگیر نبوده است. نکته کلیدی در جدول زیر آن است که 
پیش بینی می شود اقتصاد جهانی بتواند در سال ۲0۲۱ خود را احیاء کند. اما واقعیت این است که هنوز هیچ تصویر روشنی از اینکه این بحران 
چه زمانی به اتمام می رسد وجود ندارد و لذا تصویر اقتصاد جهانی در سال آتی همچنان در ابهام قرار دارد و ممکن است ارقام واقعی با ارقام ارائه 

شده در جدول زیر تفاوت قابل توجهی داشته باشد.

مروری بر وضعیت اقتصاد جهان

پیش بینی 2021 پیش بینی 2020 2019 2018
۵,۸ -۳ ۲,۹ ۳,۶ جهان

 رشد اقتصادی
4,۵ -۶,۱ ۱,7 ۲,۲ کشورهای پیشرفته

۶,۶ -۱ ۳,7 4,۵ اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه

4,۲ -۳,۳ 0,۳ ۱ MENA کشورهای

۳ ۳ ۳,۶ ۳,۶ جهان

۱,۵تورم 0,۵ ۱,4 ۲ کشورهای پیشرفته

4,۵ 4,۶ ۵ 4,۸ اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه

۸,4 -۱۱ 0,۹ ۳,۸ جهان

7,۵حجم تجارت -۱۱,۵ ۱,۵ ۳,۳ کشورهای پیشرفته

۹,۱ -۸,۲ -0,۸ ۵,۱ اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه

منبع: داده های چشم  انداز اقتصاد جهانی، صندوق بین المللی پول )IMF(، ژوئن ۲0۲0

 پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی، تورم و حجم تجارت جهانی در سال های ۲0۲0 و ۲0۲۱

10 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 



     اقتصاد ایران شرایط تورمی همراه با رکود را تجربه می کند. بدین معنی که تداوم رشدهای منفی در تولید و سرمایه گذاری به 
همراه تورم باالی ۳0 درصد برای سال های ۱۳۹7 تا کنون )و با احتمال زیادی در سال آتی( شرایط دشواری برای سرمایه گذاری و 
تولید کاال و خدمات در اقتصاد ایران رقم زده است. تداوم سنگین ترین تحریم هایی که تا کنون بر علیه کشوری اعمال شده یکی از 

علل مهم این وضعیت است. سال ۱۳۹۸ نیز با تداوم و تعمیق چالش های ذکر شده به پایان رسید. 
     دو منشاء اصلی برای بروز چنین شرایطی در اقتصاد ایران قابل شناسایی است؛ اول، وجود و تشدید تحریم های اقتصادی بر علیه 
اقتصاد ایران که اثرات خود را در بخش های مختلفی از جمله عدم امکان فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی کشور و نیز عدم امکان 

نقل و انتقاالت مالی نشان می دهد. دوم، وجود کسری بودجه مزمن که افزایش نقدینگی و تورم را در پی داشته است.  
علی رغم اتخاذ مجموعه سیاست  ها برای مقابله با تورم از طریق مداخالت قیمت گذاری و ایجاد محدودیت های تجاری و مالی، فضای 
کسب و کار همچنان با عدم اطمینان مواجه است. نتیجه این فرآیند کاهش رشد سرمایه گذاری و تولید و افزایش نوسان قیمت در 
بازارهای مختلف بوده است. بدین ترتیب انتظار می رود با توجه به شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی و وجود پاندمی کرونا، وضعیت 

اقتصادی سال ۱۳۹۸ در سال ۱۳۹۹ و ۱400 نیز تداوم داشته باشد.

 

مروری بر وضعیت اقتصاد ایران
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     طی سال مالی مورد گزارش، حجم معامالت خرد در بورس اوراق بهادار تهران )شامل بازار سهام، بازار اوراق بدهی، بازار مشتقه و بازار 
صندوق های قابل معامله( با رشد ۸۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، از مرز یک هزار میلیارد سهم گذشت. ارزش معامالت خرد و ارزش 
کل بازار نیز همسو با حجم معامالت خرد به ترتیب با رشدهای حدود ۳4۳ و 4۳۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شدند که در 

نهایت موجب رشد بیش از 44۳ درصدی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران شد.

 "ارزش معامالت خرد
 )میلیارد ریال("

 "حجم معامالت خرد
 )میلیون سهم("

ارزش بازار در پایان دوره 
)میلیارد ریال(

شاخص کل بورس در 
پایان دوره ح شر

يکساله منتهی به 1398/03/31 ۲۳4,۸7۹ ۸,۹۳۳,۱74 7۱۹,7۳۳ ۲,۱7۲,۶۸۶

يکساله منتهی به 1399/03/31 ۱,۲70,۶0۳ 47,۵۹7,۳۳۸ ۱,۳۶۲,۹40 ۹,۶۳۵,۲۸۹

تغییر )درصد( 44۳ 4۳۳ ۸۹ ۳4۳
منبع: گزارش تفصیلی بازار بورس اوراق بهادار
*حجم و ارزش معامالت خرد مربوط به بازار سهام، بازار اوراق  بدهی، بازار مشتقه و بازار صندوق های قابل معامله می باشد.

      همچنین همزمان با روند صعودی ارزش بازار، نسبت قیمت به عایدی )P/E( بازار با روند صعودی پرشتاب، متأثر از رشد نرخ ارز و تورم 
انتظاری در کنار محدودیت های اعمال شده بر بازارهای موازی از حدود 7 واحد در تیرماه ۱۳۹۸ تا حدود ۲۵ واحد در خردادماه ۱۳۹۹ افزایش 

یافت.

ی بر بازار سرمایه مرور
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۲0/000/000

۱0/000/000

۲۵

۲0

۱۵

۱0

۵

P/E -چپ- ارزش بازار )میلیارد ریال(راست

مقایسه P/E  و ارزش بازار در سال مالی مورد گزارش
منبع: بولتن های ماهیانه بازار فرابورس و گزارش تفصیلی بازار بورس اوراق بهادار
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ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 



زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 



 گزیده اطالعات شرکت اصلی

ره 
 دو
طی

ی 
مال
رد 
لک
عم
ت 

عا
طال

ا
ل(

 ریا
ون

یلی
ه م

غ ب
بال
)م

وره
ن د

پایا
در 
ی 
مال
ت 

ضعی
ت و

عا
طال

ا
ل(

 ریا
ون

یلی
ه م

غ ب
بال
)م

ده 
 باز
خ
نر

د(
رص
)د

درآمد های عملیاتی

جمع دارایی ها

تعداد کارکنان- نفر
)پایان سال(

سود خالص

تعداد سهام در زمان 
برگزاری مجمع

جمع حقوق 
صاحبان سهام

خ بازده حقوق صاحبان  نر
زش ویژه( سهام )ار

سود عملیاتی

جمع بدهی ها

تعدیالت سنواتی

سود نقدی هر سهم
)ریال(

درآمدهای غیرعملیاتی

سرمایه ثبت شده

خ بازده دارایی ها نر

وجوه نقد حاصل از 
فعالیت های عملیاتی

زش دفتری هر سهم ار
)ریال(

1.951.819

)45.193(

18.752

2.403.465

)114.212(

15.015

 6.715.947

0

2.285

6.520.912

 1.063.411

 5.705.679

2.248.363

 1.674.935

 1.384.435

1.801.693

914.199

802.082

 3/3

12.500.000

50

24.761.193

 5/6

12.500.000

40

27.852.256

20/5

12.500.000

-

 5.198.492

12.500.000.000

 25/2

22.653.764

1.812

54

 7.313.108

12.500.000.000

 7/9

17.448.085

1.396

52

7.669.756

24.358.405

12.500.000.000

 4/8

16.688.649

1.335

50

ط 
بو
مر
ت 

عا
طال

ا
هم

 س
هر
به 

ت
عا
طال

یر ا
سا
 

1 3 97 /03 /3 1 1398 /03 /3 1 1399 /03 /3 1
سال مالی منتهی بهسال مالی منتهی بهسال مالی منتهی به

درصد رشد

179

190

)85(

313

-

)37(

12/5

29

-

30

266

219

-

-

30

3/8

14 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار



۳0/000/000

۲۵/000/000

۲0/000/000

۱۵/000/000

۱0/000/000

۵/000/000

0
1397/03/31 1398/03/31 1399/03/31

جمع حقوق صاحبان سهامجمع دارایی

دارایی و حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی )میلیون ریال(

 7/000/000

۶/000/000

۵/000/000

4/000/000

۳/000/000

۲/000/000

۱/000/000

0
1397/03/31 1398/03/31 1399/03/31

سود خالصسود عملیاتی

سود عملیاتی و خالص شرکت اصلی ) میلیون ریال(

15 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399

۳0/0
۲۵/0
۲0/0
۱۵/0
۱0/0
۵/0
0/0

1397/03/31 1398/03/31 1399/03/31
نرخ حقوق صاحبان سهامنرخ بازده دارایی

نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی )درصد(

4/7

7/۹

۲۵/۲

۳/۳ ۵/۶

۲0/۵



16 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

 گزیده اطالعات تلفیقی

ره 
 دو
طی

ی 
مال
رد 
لک
عم
ت 

عا
طال

ا
ل(

 ریا
ون

یلی
ه م

غ ب
بال
)م

وره
ن د

پایا
در 
ی 
مال
ت 

ضعی
ت و

عا
طال

ا
ل(

 ریا
ون

یلی
ه م

غ ب
بال
)م

ده 
 باز
خ
نر

د(
رص
)د

درآمد های عملیاتی

جمع دارایی ها

تعداد کارکنان- نفر
)پایان سال(

سود خالص

تعداد سهام در زمان 
برگزاری مجمع

جمع حقوق 
صاحبان سهام

خ بازده حقوق صاحبان  نر
زش ویژه( سهام )ار

سود عملیاتی

جمع بدهی ها

تعدیالت سنواتی

سود نقدی هر سهم
)ریال(

درآمدهای غیرعملیاتی

سرمایه ثبت شده

خ بازده دارایی ها نر

وجوه نقد حاصل از 
فعالیت های عملیاتی

زش دفتری هر سهم ار
)ریال(

9.836.225

)120.446(

160.415

11.773.806

)622.100(

90.497

20.093.250

0

40.518

12.455.144

6.729.639

 5.655.234

5.339.422

7.082.373

1.979.749

3.069.530

3.484.718

224.279

61.388.503

 0/4

12.500.000

50

54.420.993

 3/6

12.500.000

40

62.508.836

 9

12.500.000

-

39.699.847

12.500.000.000

 24/8

22.808.989

1.825

1.920

36.415.105

12.500.000.000

11

18.005.888

1.440

1.962

44.959.282

12.500.000.000

 1/4

16.429.221

1.314

1.939

ط 
بو
مر
ت 

عا
طال

ا
هم

 س
هر
به 

ت
عا
طال

یر ا
سا
 

1 3 97 /03 /3 1 1398 /03 /3 1 1399 /03 /3 1
سال مالی منتهی بهسال مالی منتهی بهسال مالی منتهی به

درصد رشد

71

133

)55(

186

-

)5(

14/9

9

-

-

-

27

)2(

27

150

125



 ۱4/000/000

۱۲/000/000

۱0/000/000

۸/000/000

۶/000/000

4/000/000

۲/000/000

0
1397/03/31 1398/03/31 1399/03/31

سود عملیاتی و خالص تلفیقی )میلیون ریال(

سود خالصسود عملیاتی

70/000/000

۶0/000/000

۵0/000/000

40/000/000

۳0/000/000

۲0/000/000

۱0/000/000

0
1397/03/31 1398/03/31 1399/03/31

دارایی و حقوق صاحبان سهام تلفیقی )میلیون ریال(

۳0/0
۲۵/0
۲0/0
۱۵/0
۱0/0
۵/0
0/0

1397/03/31 1398/03/31 1399/03/31
جمع حقوق صاحبان سهامنرخ بازده دارایی

نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تلفیقی )درصد(

۱/4

۱۱

۲4/۸

۳/۶

۹

0/4

جمع حقوق صاحبان سهامجمع دارایی
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تاریخچه
    گروه سرمایه گذاری خوارزمی شامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( و شرکت های فرعی آن است. شرکت سرمایه گذاري 

خوارزمي در تاریخ ۱۳7۶/04/07 تحت شماره ۱۳۱7۲۲ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. 
     شرکت در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ در فرابورس ایران درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹0/0۳/0۲ مورد معامله قرار گرفته است. 
نماد معامالتی سهام شرکت با عنوان وخارزم در تاریخ ۱۳۹۱/07/۳0 به تابلوی بورس اوراق بهادار انتقال یافت و هم اکنون در تابلوی اصلی بازار 

اول بورس اوراق بهادار تهران در حال معامله است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه 
الف- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا 

صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع 
ب- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار و مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات 
مالی اعتباری مجاز و سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع
ج - ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری، تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت 

در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

سرمایه
میلیون ریال

قیمت سهم
ریال

زش بازار ار
میلیون ریال

وزهایی که نماد  تعدادر
معامله شده است 

ارزش سهام معامله 
شده )میلیون ریال(

تعداد سهام معامله 
شده 

سال مالی منتهی 
به

۱۲,۵00,000 7۶0 ۹,4۸7,۵00 ۲۳4 ۱,4۳۳,۵۹۹ ۱,7۳۱,7۵۸,۳0۸ 1397/03/31

۱۲,۵00,000 ۱,۳۵۱ ۱۶,۸۸7,۵00 ۲۳۳ ۱4,40۱,۸۱۸ ۱۲,7۳۹,0۳0,۶۵0 1398/03/31

۱۲،۵00،000 ۱۳،۱۸0 ۱۶4،7۵0،000 ۲۲۳ ۹0،۱77،۹0۶ ۱۶،۸40،0۹0،4۶۹ 1399/03/31

وضعیت نقد شوندگی سهام      
 نسبت گردش سهام خوارزمی )نسبت حجم معامالت خرد به میانگین موزون سرمایه( در سال های مالی منتهی به ۹۹/0۳/۳۱ و ۹۸/0۳/۳۱ به 
ترتیب ۱/۳۵ و ۱/0۲ است که حاکی از رشد ۳۲ درصدی این نسبت است؛ بدین معنی که طی سال مالی منتهی به ۹۸/0۳/۳۱ بیش از یک بار 
کل سرمایه شرکت در میان سرمایه گذاران داد و ستد شده است در حالی که طی سال مالی مورد گزارش این نسبت به ۱/۳۵ افزایش یافته است.

 میزان سهام شناور آزاد شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بر اساس ضوابط مندرج در دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار که به 
صورت فصلی محاسبه و گزارش می شود، در پایان خردادماه ۱۳۹۹ معادل ۵۳/۸ درصد می باشد که جایگاه 4۸ ام در میان 4۵۸ شرکت بورسی 

و فرابورسی را به خود اختصاص می دهد. 
 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در میان ۵0 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران قرار دارد که حاکی از قدرت نقدشوندگی سهام، حجم 

باالی داد و ستد سهام، تناوب مناسب داد و ستد و تأثیرگذاری سهام در بازار است.

باره شرکت کلیاتی در

18 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 



1376/04/07

1389/05/26

1390/07/13

1391/12/15

1393/05/27

1394/06/01

100.000

2.449.650

3.895.000

4.685.307

10.000.000

12.500.000

۱,۲۲۹,۶۵0

۲,۵00,000

7۹0,۳07

۱,44۵,۳۵0

۵,۳۱4,۶۹۳

۱00

۲۵

۲0

۵۹

۱۱۳

4۳۸,000

۱,۵00,000

7۹0,۳07

۱,۲0۵,۳۵0

۳,۱۱7,۸7۳

7۹۱,۶۵0

۱,000,000

۲40,000

۲,۱۹۶,۸۲0

مبلغ افزایش سرمایه 

مبلغ افزایش سرمایه 

مبلغ افزایش سرمایه 

مبلغ افزایش سرمایه 

مبلغ افزایش سرمایه 

درصد افزایش سرمایه 

درصد افزایش سرمایه 

درصد افزایش سرمایه 

درصد افزایش سرمایه 

درصد افزایش سرمایه 

آورده نقدی و مطالبات حال شده

آورده نقدی و مطالبات حال شده

آورده نقدی و مطالبات حال شده

آورده نقدی و مطالبات حال شده

آورده نقدی و مطالبات حال شده

 اندوخته سرمایه ای

 اندوخته سرمایه ای

 اندوخته سرمایه ای

 اندوخته سرمایه ای

نمودار افزایش سرمایه شرکت )میلیون ریال(

          ترکیب سهامداران شرکت )درصد(
 سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱% سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/0۳/۳۱

موسسه توسعه همیاری سپهر21/18

46/89
سهامداران حقیقی

8/55

8/61

6/87

1/83

6/07

گروه مالی سپهر صادرات

آرمان اندیشان رستاک

گروه مالی بانک مسکن

سایر سهامداران حقوقی

سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن

)تعداد سهامداران: ۲۲۱,۹۸۹(

)تعداد سهامداران: ۲۶4(
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خالصه وضعیت پورتفوی شرکت در تاریخ 1399/03/31

ترکیب پورتفوی بورسی )درصد(
  103،421 میلیارد ریال(

ً
زش بازار  )مجموعا بر حسب ار

مواد و محصوالت دارویی 21/04

12/2

9/45
7/3

4/35

2/1

1/41
0/79

19/4

6/55

2/12

1/93

11/36

بانک ها و مؤسسات اعتباری

رایانه  و فعالیت های  وابسته  به آن

سایر

محصوالت شیمیایی
انبوه سازی، امالک  و مستغالت

چندرشته صنعتی

فلزات اساسی

استخراج کانه های فلزی

فرآورده های نفتی، کک  و سوخت هسته ای

خودرو 

سیمان، آهک و گچ
مخابرات 

20 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار



بورسی )درصد( ترکیب پورتفوی غیر
  11،275 میلیارد ریال(

ً
بر حسب بهای تمام شده )مجموعا

10/7

3/5

0/9
0/4

37/5

13/224

4/9

2/1
2/8

واسطه گری های مالی و پولی 

علی الحساب افزایش سرمایه
)مربوط به صنایع امالک و مستغالت، استخراج کانه های فلزی، 

واسطه گری های مالی و پولی و مواد و محصوالت شیمیایی(
عرضه برق، گاز، بخار و آبگرم 

ماشین آالت و دستگاه های برقی 

انبوه سازی، امالک  و مستغالت

استخراج کانه های فلزی

استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 

مواد و محصوالت شیمیایی سایر 

سرمایه گذاری ها 
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ترکیب پورتفوی بورسی )ارقام به میلیون ریال(
زش افزایش ار زش بازار ار بهای تمام شده صنعت

۲0,۸۲۲,0۱۲ ۲۱,7۶۳,۶4۸ ۹4۱,۶۳۶ مواد و محصوالت دارويی
۱7,۹۹4,۵۱۵ ۲0,0۵۸,۵۲۲ ۲,0۶4,007 بانک ها و مؤسسات اعتباری
۱۱,7۹۵,4۱۳ ۱۲,۶۲0,۳7۹ ۸۲4,۹۶۶ رايانه  وفعالیت های  وابسته  به آن
۱0,4۶۸,۵4۱ ۱۱,7۵۲,700 ۱,۲۸4,۱۵۹ محصوالت شیمیايی

۶,۵۶۵,0۶4 7,۵4۶,۵۳۳ ۹۸۱,4۶۹ انبوه سازی، امالک  و مستغالت
۶,4۳۶,۲۵4 ۶,770,۱۳۱ ۳۳۳,۸77 چندرشته صنعتی

۳,۸۵۶,۵۳۵ 4,4۹۹,۸۵4 ۶4۳,۳۱۹ فلزات اساسی

۱,74۶,740 ۲,۱۹۶,۶۹4 44۹,۹۵4 استخراج کانه های فلزی

۱,۵۵4,7۳۱ ۲,۱7۳,۸۹۹ ۶۱۹,۱۶۸ فرآورده های نفتی، کک  و سوخت هسته ای

۱,۸7۹,۶۲۱ ۱,۹۹۹,۶۸۱ ۱۲0,0۶0  خودرو

۱,۲4۶,۶۸۲ ۱,4۵۵,۸۹۲ ۲0۹,۲۱0 سیمان، آهک و گچ

۶۳0,۳70 ۸۱4,۶۱۶ ۱۸4,۲4۶  مخابرات

7,۸7۱,777 ۹,7۶۸,۱۲۸ ۱,۸۹۶,۳۵۱ ساير

۹۲,۸۶۸,۲۵۵ ۱0۳,4۲0,۶77 ۱0,۵۵۲,4۲۲  جمع

بورسی )ارقام به میلیون ریال( ترکیب پورتفوی غیر
بهای تمام شده صنعت

4,۲۳0,0۵7  واسطه گری های مالی و پولی
۲,70۳,۱۶۳  عرضه برق، گاز، بخار و آبگرم
۱,۲0۶,۹۳7  ماشین آالت و دستگاه های برقی

۵4۹,۹۸0 انبوه سازی، امالک  و مستغالت
400,000 استخراج کانه های فلزی
۲۳4,0۱4  استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

۱00,00۱ مواد و محصوالت شیمیايی

4۸,۹۳۵  سرمايه گذاری ها

۳۱۵,0۲۳ ساير

۱,4۸7,۲00  علی الحساب افزايش سرمايه
)مربوط به صنایع امالک و مستغالت، استخراج کانه های فلزی، واسطه گری های مالی و پولی و مواد و محصوالت شیمیایی(

۱۱,۲7۵,۳0۹  جمع

22 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 



راهبری نظام 
و

شرکتی حاکمیت 



ساختار هیأت مدیره:
     شرکت سرمایه گذاری خوارزمی توسط هیأت مدیره ای که از سوی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب شده است، اداره 

می گردد. اعضای هیأت مدیره پنج نفر )دو عضو موظف و سه عضو غیرموظف( به شرح زیر هستند:

جواد فرشباف ماهریان نام

موسسه توسعه همیاری سپهر

رئیس هیأت مـدیـره  سمت
دکتری مدیریت استراتژیک تحصیالت

 عضو هیأت مدیره شرکت توسعه معادن صدر جهان، رئیس هیأت مدیره شرکت
 سرمایه گذاری توسعه گهران امید، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
 ایران، معاون سازمان برنامه و بودجه کل کشور، رئیس سازمان مدیریت و

برنامه ریزی استان تهران

سوابق حرفه ای

داریوش عظیمی  سجادی نام

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

نایب رئیس هیأت مـدیـره سمت
کارشناسی حسابداری صنعتی تحصیالت

 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره، معاون مالی و
 اداری شرکت فراورده های روغنی ایران،  معاون مالی اداری شرکت صنایع چوب

و کاغذ مازندران

سوابق حرفه ای

نظام راهبری شرکت

غالمرضا دلشادی بزدی نام

شرکت آرمان اندیشان رستاک

عضو هیأت مـدیـره سمت
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی تحصیالت

 عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر، معاون پشتیبانی،
 امور استان ها و مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاون مالی و پشتیبانی

  قوه قضائیه

سوابق حرفه ای

امیر مهدی امینیان نام

شرکت کارت ایران

عضو هیأت مـدیـره سمت
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول تحصیالت

 عضو هیأت مدیره شرکت بیمه سرمد، عضو هیأت مدیره شرکت آرمان اندیشان
رستاک، عضو هیأت مدیره شرکت نیکان سپهر صادرات

سوابق حرفه ای

سید رضا موسوی نام

شرکت امید آیندگان سپهر

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سمت
دکتری مدیریت مالی تحصیالت

 عضو هیأت مدیره و معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، عضو
 هیأت مدیره شرکت گروه مالی سپهر صادرات، عضو هیأت مدیره گروه خدمات

بازار سرمایه الگوریتم

سوابق حرفه ای

24 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 



اهم اقدامات:
  تهیه منشور کمیته نظارت بر امور راهبردی و تصويب شرح وظايف کمیته

  نظارت، ارائه مشورت و راهکار در خصوص موارد زير:
       برنامه راهبردی شرکت سرمايه گذاری خوارزمی و شرکت های گروه

       بهبود عملیات، برنامه ها و مدل های کسب و کار شرکت اصلی و شرکت های گروه
  برگزاری 10 جلسه در طول سال مالی مورد گزارش

کمیته های تخصصی هیأت مدیره:
     حاکمیت شرکتی در شرکت سرمايه گذاری خوارزمی تحت محیط قانونی حاکم بر شرکت از اعضای هیأت مديره، مديريت 
اجرايی و مجامع عمومی تشکیل شده است. به منظور دستیابی به اهداف متعالی سازمانی در شرکت سرمايه گذاری خوارزمی، 
هیأت مديره شرکت با درک عناصر جدايی ناپذير استراتژی، ريسک، عملکرد مطلوب و پايداری عملکرد، همواره سعی نموده 
است که شرکت را در چارچوبی استوار از حاکمیت شرکتی با تأکید بر برنامه محوری، مديريت ريسک و کنترل های داخلی راهبری 
نمايد و برای تحقق اين هدف، کمیته های تخصصی هیأت مديره به عنوان بازوی توانمند تصمیم سازی ها حضور جدی داشته اند. 
کمیته های حسابرسی و انتصابات از آغاز سال مالی منتهی به 99/03/31 مشغول به فعالیت بودند و تشکیل کمیته نظارت بر امور 

راهبردی نیز در تیرماه 1398 به تصويب رسید.

کمیته نظارت بر امور راهبردی

اهم اقدامات:
  تهیه منشور کمیته انتصابات

  مصاحبه و بررسی صالحیت 34 کانديدای مديريت معرفی شده به کمیته
  اعمال نظارت بر برنامه های رفاهی، طرح های تشويقی و شیوه های اجرايی آن ها

  برگزاری 15 جلسه در طول سال مالی مورد گزارش

کمیته انتصابات

کمیته حسابرسی

اهم اقدامات:
  تهیه و تدوين دستورالعمل »انتخاب و ارزيابی عملکرد کمیته های حسابرسی شرکت های گروه سرمايه گذاری خوارزمی« و زمینه سازی 

اجرای آن
 ارائه گزارش  کنترل های داخلی به هیأت مديره شامل ارزيابی و اظهارنظر نسبت به سیستم کنترل های داخلی شرکت

  ارزيابی سیستم کنترل های داخلی و روش های بهبود آن ها
  بررسی پیش نويس صورت های مالی میان دوره ای و پايان دوره ای شرکت اصلی و شرکت های گروه، گزارش های حسابرس 

مستقل،گزارش فعالیت هیأت مديره و گزارش تفسیری
  برگزاری 14 جلسه در طول سال مالی مورد گزارش
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بوط به مدیران اجرایی شرکت: اطالعات مر

کیانوش همتیان سیاوش محمدی رودباری محمدتقی چراغی نام و نام خانوادگی

معاون مالی و توسعه منابع معاون سرمایه گذاری و توسعه معاون شرکت ها و مجامع سمت
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد تحصیالت

۱ سال ۲ سال ۱ سال سابقه اجرایی در شرکت
 معاون مالی شرکت پاالیش نفت
 جی، قائم مقام معاونت مالی و

 مدیرحسابداری مدیریت و پروژه ها
 شرکت تام ایران خودرو، سرپرست
 حسابرسی در سازمان حسابرسی

 مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
 شرکت توسعه فناوری اطالعات سینا،
 مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت
 راهبرد هوشمند شهر، مدیرعامل گروه

توسعه اقتصادی رستا

 عضو موظف مالی هیأت مدیره و قائم مقام
 مدیرعامل شرکت زامیاد، عضو موظف

 هیأت مدیره و مدیرعامل کارگزاری بیمه
 سایپا و بانک رفاه کارگران،حسابرس

ارشد سازمان حسابرسی
سوابق مهم اجرایی

ندارد ندارد ندارد مالکیت سهام شرکت

مشخصات حسابرس قانونی و بازرس علی البدل :
     در اجرای ماده ۳7 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 
۹7/04/۲7 و براساس پیشنهاد کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام 
مورخ ۱۳۹۸/0۸/۱۱، مؤسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی آقای محمد جواد صفار را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی 
و مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران به نمایندگی آقای مسعود بختیاری را به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال 

مالی منتهی به ۱۳۹۹/0۳/۳۱ انتخاب نمود.

26 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 



اهم اقدامات

عملکرد مرتبط با اجرای اصول حاکمیت شرکتی:

تصويب کلیات 

منشور هیأت مديره
تصويب و آغاز به کار کمیته نظارت بر امور راهبردی به 

عنوان يکی از کمیته های هیأت مديره

سیاست گذاری و اتخاذ تدابیر الزم جهت رعايت کامل 

حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود سهام

استقرار دبیرخانه

هیأت مديره و انتصاب دبیر هیأت مديره

برنامه ريزی جهت توسعه نظام های پايش 

و کنترل های داخلی 

 تصويب دستورالعمل انتخاب و ارزيابی عملکرد 
کمیته های حسابرسی شرکت های گروه و زمینه سازی 

اجرای آن

 تدوين و تصويب برنامه عملیاتی دو ساله گروه 

سرمايه گذاری خوارزمی

سیاست گذاری جهت رعايت  دستورالعمل های

 افشاء اطالعات

تصويب دستورالعمل مبارزه با پولشويی
برگزاری جلسات تحلیل بازار سرمايه و بررسی وضعیت 

اقتصاد کالن کشور برای اعضای هیأت مديره 

ارتقاء نظام های تعامل با سهامداران از طريق نظرسنجی 
و برگزاری جلسات مشترک

تجديد ساختار
 عملیات شرکت
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 برنامه ریزی جهت ارتقاء عملکرد شرکت ها

 برنامه ریزی جهت آماده سازی شرکت های واجد شرایط گروه 
جهت عرضه اولیه

 تقویت پایش های عملکردی شرکت ها از طریق برگزاری 
جلسات میان دوره ای

 برنامه ریزی جهت تجدید ساختار پورتفوی سرمایه گذاری های 
شرکت با توجه به تحلیل های انجام شده در خصوص شرایط 
اقتصادی کشور و تنوع بخشی به پورتفوی بورسی شرکت در 

چارچوب برنامه بازآرایی پورتفوی بورسی

 انجام بررسی های اقتصادی و تحلیل های مؤثر در جهت ورود 
به حوزه های اقتصادی دارای مزیت اقتصادی

3

5

2

4

1

توسعه سرمایه گذاری ها  عملکرد حوزه 
و امور شرکت ها:

مدیریت منابع مالی:

 مدیریت تسهیالت مالی گروه از طریق تسویه تسهیالت گران قیمت یا جایگزینی آن ها با تسهیالت مناسب تر و کاهش بالغ بر ۶۸0 
میلیارد ریال هزینه مالی در گروه از یک سو و اخذ حد اعتباری از بانک ها برای تأمین منابع مورد نیاز اجرای پروژه های گروه بالغ بر ۸,000 

میلیارد ریال از سویی دیگر

 مدیریت وثایق گروه و آزاد سازی وثایق مازاد بالغ بر ۵۶,40۱ میلیارد ریال

 تسویه بخشی از بدهی های شرکت اصلی به بانک ها در قالب تهاتر دارایی های گروه

28 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 



 تعریف پروژه های کاهش مصرف انرژی

 قرار گرفتن نیروگاه منتظر قائم در لیست نیروگاه های غیر آالینده

 کاهش قابل توجه مصرف کاغذ در شرکت به کمک راه اندازی 
اتوماسیون اداری

 اخذ مجوزهای زیست محیطی مورد نیاز در معدن شادان و 
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه

 رعایت تمام مسائل بهداشتی در شرکت با توجه به شیوع 
ویروس کرونا، ضدعفونی مستمر تمام تجهیزات و فضاهای اداری 

و حمایت از کارمندان برای مواجهه با ویروس کرونا از طریق 
در اختیار قراردادن ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده، 

تهیه بروشورهای آموزشی، اخذ تست تشخیص کرونا و 
فرهنگ سازی های سازمانی در این خصوص

3

5

2

4

1

عملکرد در حوزه مسؤلیت اجتماعی:

 تهاتر مطالبات و بدهی های فیمابین شرکت های گروه جهت ساماندهی به حساب های صورت وضعیت مالی شرکت های گروه بالغ بر 
4۵0 میلیارد ریال

 وصول مبلغ ۶00 میلیارد ریال مطالبات ناشی از سود سهام سررسید گذشته

 تسویه سود سهام پرداختنی سنوات گذشته سهامداران بالغ بر ۱,۵۹0 میلیارد ریال
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فعالیت های توسعه منابع انسانی:
 اصالح و ارتقا ساختار عملیاتی و تشکیالتی شرکت 

 ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، شایستگی های فردی و مقررات وزارت کار، فراهم سازی بستر نظام طبقه بندی مشاغل در 
شرکت و تدوین آیین نامه های مرتبط

 جذب و نگهداشت نیروهای متخصص و مجرب و ارتقاء رضایتمندی، تعهد سازمانی و انگیزه در بین کارکنان
  انجام ارزیابی دوره ای کارکنان و انجام اقدامات اصالحی با هدف افزایش بهره وری ایشان

 تدوین آیین نامه آموزش، نیازسنجی نیازهای آموزشی کارکنان و زمینه سازی برای برگزاری دوره های آموزشی

ترکیب نیروی انسانی
     در پایان سال مالی مورد گزارش تعداد کارکنان شرکت اصلی ۵4 نفر است با میانگین سابقه کار ۱۲/۵ سال که در بخش های 

مختلف فعالیت می نمایند. 

دیپلم: 12 نفرکارشناسی: 16 نفردکتری:7 نفر فوق دیپلم:6 نفرکارشناسی ارشد:13 نفر

 16 نفر          38 نفر                                                                                                   کارشناس / کارمندمدیریت و مدیریت ارشد 

30 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 



اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

اقدامات هیأت مدیره تکالیف مجمع عمومی  موضوع درج شده در گزارش 
حسابرس مستقل

شماره بند 
گزارش

صورت های مالی بررسی اجمالی شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/0۳/۳۱ شرکت سپهر 
پارس پایا )وابسته( دریافت شد.

صورت های مالی حسابرسی شده ارزی سال های مالی ۲0۱۸ و ۲0۱۹ شرکت خوارزمی 
اینوستمنت )فرعی( دریافت شد. ضمناً دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار جهت 
تهیه صورت های مالی واحد مستقل ارزی خارجی با استانداردهای حسابداری ایران 
بالفاصله به شرکت فوق ابالغ شده و پیگیری در خصوص دریافت گزارش حسابرس 

ایرانی معتمد سازمان مزبور، در جریان است.

شرکت در خصوص دریافت گزارش 
حسابرس مستقل شرکت های تابعه 

در زمان مقرر اقدام نماید.

اینوستمنت  خوارزمی  شرکت های  تلفیق 
)فرعی( و سپهر پارس پایا )وابسته( بدون 

گزارش حسابرس مستقل
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 علی رغم پیگیری شرکت توسعه معادن صدر جهان )فرعی( برای حل مشکالت با 
سهامداران حقیقی شرکت کارند صدر جهان، تاکنون اختالفات فیمابین تعیین تکلیف 
نشده است. در این ارتباط سهامداران اقلیت و اکثریت علیه هم در محاکم قضایی اقامه 

دعوا نموده اند که تا تاریخ تهیه این گزارش نتیجه آن ها مشخص نشده است.

ضمن تأیید اقدامات صورت گرفته 
دعوی  مورد  موضوعات  مورد  در 
فیمابین شرکت توسعه معادن صدر 
جهان با سهامداران اقلیت شرکت 
معادن و صنایع معدنی کارند صدر 
و  برنامه ریزی  شد  مقرر  جهان، 
پیگیری های الزم، برای حل و فصل 
موضوع از طریق روش های مختلف 
از جمله مذاکره، صلح و سازش و 
طریق  از  پیگیری  لزوم  درصورت 
مراجع قانونی، توسط هیأت مدیره 

شرکت مذکور به عمل آید.

فاقد  سهامداران  مالکیت  درصد  کاهش 
کنترل در شرکت معادن و صنایع معدني 
اقامه  و  کارند صدر جهان )شرکت فرعی( 
دعوی سهامداران مزبور در محاکم قضایی 

و بالعکس

4-3

در تاریخ تهیه این گزارش به موجب الحاقیه توافق نامه امهال مورخ ۱۳۹۹/04/0۹ 
منعقد شده فی مابین بانک صادارت ایران، شرکت توسعه برق و انرژی سپهر 
)بدهکار( و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )ضامن(، تمامی بدهی های حال شده 
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر به بانک تسویه و توافق نامه امهال به طور کامل 

اجرایی گردیده است.

ضمن تأیید و تنفیذ اقدامات صورت 
گرفته و نتایج حاصله و با تأکید بر 
اجرای کامل توافق نامه امهال، مقرر 
پیگیری های  و  برنامه ریزی  کرد 
از  برای حل و فصل موضوع  الزم، 
توسط  مختلف،  روش های  طریق 
هیأت مدیره شرکت مذکور به عمل 

آید.

عدم  و  امهال  توافقنامه  کامل  اجرای  عدم 
پرداخت اقساط سررسید شده خرید نیروگاه 

منتظر قائم
5

مبلغ مزبور عمدتاً بابت مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شرکت توسعه برق 
و انرژی سپهر به مبلغ 7۳۲ میلیارد ریال ناشی از عدم پذیرش هزینه های مالی 
عملکرد سال های فوق می باشد، هم چنین بابت مالیات تکلیفی سال مالی منتهی به 
۱۳۹۵/0۳/۳۱ برگ مطالبه ای به میزان ۱70 میلیارد ریال صادر گردیده که شرکت 
نسبت به موارد فوق اعتراض نموده و پرونده های آن ها در هیأت های حل اختالف 

مالیاتی بدوی در حال بررسی می باشند.

ضمن تأکید بر استفاده از مشاورین 
مجرب و متخصص در حوزه مالیاتی 
تکالیف  مدیره  هیأت  نمود،  مقرر 
شرکت های  مجامع  در  شده  مقرر 
فرعی را تا حصول نتایج مطلوب از 

شرکت های مذکور، پیگیری نماید.

عدم تعیین تکلیف مالیات عملکرد، تکلیفی 
و ارزش افزوده شرکت های فرعی 6

31 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399



بخشی از مطالبات راکد و انتقالی از سنوات قبل وصول گردیده است و مابقی آن در حال 
پیگیری جهت وصول است. 

در تاریخ تهیه این گزارش مانده بدهی شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی)فرعی( 
به بانک پاسارگاد تماماً تسویه گردیده است. 

وصول  مدیریت  بر  تأکید  ضمن 
سرمایه گذاری  گروه  در  مطالبات 
خوارزمی، مقرر نمود هیأت مدیره 
مجامع  در  شده  مقرر  تکالیف 
تعیین  جهت  فرعی  شرکت های 
تکلیف مطالبات راکد را تا حصول 

نتیجه، پیگیری نماید.

اقالم راکد موجود در حساب های دریافتنی 
شرکت های فرعی

قرارداد  التزام  وجه  ذخیره  احتساب  عدم 
تسهیالت مالی شرکت توسعه مدیریت

7

فريزهند: 
رأی داور در خصوص پرونده اختالف حساب با شرکت فوق به نفع شرکت توسعه 
ساختمان خوارزمی صادر و قطعی شده است و پیگیری در خصوص وصول حدوداً مبلغ 

۱0 میلیارد ریال ادامه دارد.
شرکت زيگورات آسیا گروه: 

شرکت فوق پیمانکار عملیات اجرائی پروژه هماکیدز بوده شرکت مزبور و شرکت توسعه 
ساختمان خوارزمی ادعاهایی علیه یکدیگر دارند که از طریق محاکم قضایی و داور 
قراردادهای فیمابین در حال پیگیری است و تاکنون نتیجه آن ها مشخص نشده است. 

ضمن تأیید و تنفیذ اقدامات صورت 
نمود  نتایج حاصله، مقرر  و  گرفته 
هیأت مدیره برنامه ریزی و پیگیری 
الزم جهت انجام تکالیف قانونی و 
مقرر شده در مجمع عمومی شرکت 
موضوع  فصل  و  حل  برای  مذکور 
از دیدگاه های مشاوران  استفاده  با 
زمینه های  در  مجرب  و  متخصص 
مختلف به ویژه مشاوران حقوقی و 
مالی از طریق روش های مختلف از 
جمله مذاکره، صلح و سازش و در 
صورت نیاز طرح دعوی در مراجع 
نهایی،  نتیجه  حصول  تا  قضایی 

به عمل آورد.

ساختمان  توسعه  فرعي  شرکت 
خوارزمي:

۱-۸- اختالف حساب فی مابین شرکت های 
شرکت  با  گروه  آسیا  زیگورات  و  فریزهند 

توسعه ساختمان خوارزمی 

8

طرح دعوی توسط شرکت توسعه ساختمان خوارزمی علیه آقای رضا ایرانمنش و مدیران 
وقت شرکت مبنی بر عدم انجام تعهدات نامبرده در قبال قراردادهای منعقده، از سوی 
محاکم قضائی منجر به صدور قرار کارشناسی گردید. کارشناس رسمی دادگستری 
گزارش خود را در این خصوص به دادگاه ارائه نموده و شرکت منتظر تعیین وقت توسط 

دادگاه جهت رسیدگی است.

اختالفات  تکلیف  تعیین  عدم   -۸-۲
شرکت  و  شقایق  ملک  خریدار  فی مابین 

توسعه ساختمان خوارزمی  

در خصوص وضعیت حساب های فی مابین شرکت سرمایه گذاري سپهر تهران و شرکت 
توسعه ساختمان خوارزمی در پروژه های سپهر الهیه، سپهر آزادی و سپهر البرز، مقرر 
شد کلیه اختالفات از طریق داوری حل و فصل گردد. برای پروژه های سپهر آزادی و 
الهیه داور مرضی الطرفین تعیین گردیده و تعیین داور برای پروژه البرز نیز در حال 
ساختمان  توسعه  قدرالسهم شرکت  سال ۱۳۹۸  پایان  در  می باشد. ضمناً  پیگیری 
خوارزمی در پروژه الهیه در ازاء بدهی شرکت اصلی به بانک صادرات ایران به بانک 

مزبور واگذار گردید.

اختالفات  تکلیف  تعیین  عدم   -۸-۳
فی مابین شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران 

و شرکت توسعه ساختمان خوارزمی

اقدامات هیأت مدیره تکالیف مجمع عمومی  موضوع درج شده در گزارش 
حسابرس مستقل

شماره بند 
گزارش

32 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 



ابتدا قدرالسهم شرکت در پروژه المپیک توسط هیأت کارشناسی ارزیابی و 
به روزآوری گردید، سپس توافق گردید شرکت سهم مشارکت خود در پروژه 
مزبور را بمبلغ ۱,00۵میلیاردریال )ارزیابی جدید( به شریک پروژه، شرکت 
پل و ساختمان کیان واگذار نماید. شرکت مذکور متعهد گردیده قدر السهم 
شرکت را از محل تصفیه با پیمانکاران و همچنین معرفی امالک جدید تصفیه 

نمایدکه موضوع در حال پیگیری است.
پیگیری های حقوقی علیه فروشندگان امالک ونک و الله در محاکم قضایی 
انجام شده است و موضوع در حال پیگیری است مضافا به صورت همزمان 
در راستای استیفای حقوق شرکت مذاکره و توافق با فروشندگان جهت اخذ 

امالک معوض در حال انجام است. 
همچنین توضیحات مربوط به زمین پروژه الهیه در بند ۳-۸ همین گزارش 

درج گردیده است. 

با  رابطه  در  ذکر  قابل  موارد  سایر   -۸-4
در  منعکس  شرکت  پروژه هاي  و  امالک 
در  )امالک  کاال  و  مواد  موجودي  سرفصل 
جریان ساخت( و سرمایه گذاری در امالک 
و ۹(  توضیحي ۶  یادداشت هاي  شرح  )به 
قرار  به  شده،  انجام  پیگیری های  رغم  به 

زیر است :
 ۵0 مالکیت  سند  انتقال  ۱-4-۸-عدم 
درصد از مشارکت شرکت توسعه ساختمان 

خوارزمی در پروژه المپیک

شده  خریداری  ملک  بازداشت   -۸-4-۲
موسوم به ونک 

عدم انتقال سند مالکیت در پروژه الهیه 

ملک  وضعیت  بودن  بالتکلیف   -۸-4-۳
موسوم به الله

8

اقدامات هیأت مدیره تکالیف مجمع عمومی  موضوع درج شده در گزارش 
حسابرس مستقل

شماره بند 
گزارش

زمـی ) سهامی عام( رس قانونی شرکت سرمایه گذاری خوار گزارش در مورد سایر وظایف باز

اقدامات هیأت مدیره تکالیف مجمع عمومی  موضوع درج شده در گزارش 
حسابرس مستقل

شماره بند 
گزارش

مفاد ماده ۲40 اصالحیه قانون تجارت در سال جاری رعایت گردیده است. ضمنا حدود 
اختیارات مدیر عامل در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۹/04/0۳ ثبت گردیده است.

قوانین،  کامل  رعایت  بر  مجمع 
مقررات، ضوابط و دستورالعمل های 
اعم  شرکت  فعالیت های  بر  حاکم 
از قانون تجارت و مقررات سازمان 

بورس و اوراق بهادار تأکید کرد.

عدم رعایت مفاد مواد ۲40 و ۱4۸ اصالحیه 
قانون تجارت  12

اقدامات الزم جهت اخذ تأیید صالحیت، یکی از اعضای محترم هیأت مدیره از سازمان 
بورس و اوراق بهادار در حال پیگیری است.

قوانین،  کامل  رعایت  بر  مجمع 
مقررات، ضوابط و دستورالعمل های 
اعم  شرکت  فعالیت های  بر  حاکم 
از قانون تجارت و مقررات سازمان 
کرد. تأکید  بهادار  اوراق  و   بورس 

عدم رعایت مفاد ماده ۳۱ اساسنامه  13
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گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

اقدامات هیأت مدیره تکالیف مجمع عمومی  موضوع درج شده در گزارش 
حسابرس مستقل

شماره بند 
گزارش

تعدادی از فرایندها از جمله فرایندهای مرتبط با نظام های جبران خدمات، دریافت 
و پرداخت وجه و ... شناسایی، مستندسازی و اجرا شده است و مابقی فرایندها نیز 

در حال تدوین است. 
ضمنا عمده نقاط ضعف کنترل های داخلی توسط واحد حسابرسی داخلی شناسایی 

و برای رفع آن ها برنامه ریزی های الزم در حال انجام است. 

قوانین،  کامل  رعایت  بر  مجمع 
و دستورالعمل های  مقررات، ضوابط 
اعم  شرکت  فعالیت های  بر  حاکم 
سازمان  مقررات  و  تجارت  قانون  از 

بورس و اوراق بهادار تأکید کرد.

عدم رعایت الزامات مزبور در رابطه با شناسایي 
عملیاتی  فرآیندهای  برخی  مستندسازي  و 
و ارزیابی آن ها و نیز بهینه سازي کنترل هاي 

داخلي متناسب با ریسک هاي شناسایي شده 18

در سال جاری رعایت شده است.

به جز شرکت خوارزمی اینوستمنت، حسابرسی مابقی شرکت های فرعی انجام 
شده است. پرداخت سود به سهامداران ظرف مهلت مقرر قانوني در سال جاری 

رعایت شده است. 

در سال جاری رعایت شده است.

قوانین،  کامل  رعایت  بر  مجمع 
و دستورالعمل های  مقررات، ضوابط 
اعم  شرکت  فعالیت های  بر  حاکم 
سازمان  مقررات  و  تجارت  قانون  از 

بورس و اوراق بهادار تأکید کرد.

مفاد دستورالعمل افشاء اطالعات و دستورالعمل 
انضباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار 

، در رابطه با موارد ذیل رعایت نشده است.

- مفاد بندهای ۱0 و ۶ ماده 7، مفاد ماده ۱0 
و ۱۳ دستورالعمل افشا اطالعات

انضباطي  دستورالعمل   ۵ و   ۳ مواد  مفاد   -
ناشران پذیرفته شده 

-مفاد ماده 4۹ اساسنامه شرکت 

19

در سال جاری انجام شده است. قوانین،  کامل  رعایت  بر  مجمع 
و دستورالعمل های  مقررات، ضوابط 
اعم  شرکت  فعالیت های  بر  حاکم 
سازمان  مقررات  و  تجارت  قانون  از 

بورس و اوراق بهادار تأکید کرد.

عدم رعایت مفاد مواد ۱۱، 4۲ و 4۳ 
دستورالعمل حاکمیت شرکتي 

20
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برنامه های آینده شرکت

برنامه اول

برنامه سوم

برنامه چهارم

برای سال های 1387 تا 1389 طراحی و اجرا شده 
ود  است و دستاورد آن ایجاد شدن زیرساخت های ور

به بازار سرمایه بوده است.

برنامه محوری همواره یکی از اولویت های گروه خوارزمی بوده است و تاکنون این گروه ۵ دوره برنامه ریزی را تجربه کرده است:

برنامه دوم

برای سال ها ی 1390 تا 1392 طراحی و اجرا شده 
است که دستاورد آن توسعه فعالیت ها و ایجاد یا 

تثبیت زیرساخت ها بوده است.

این برنامه در سال های پس از برجام با نگاهی 
توسعه گرا و بلندپروازانه نوشته شد برای سال های 1392 
الی 1399 که در نتیجه اجرای آن، شرکت سرمایه گذاری 
زمی به صنایع انرژی، معدن و توسعه خدمات  خوار

ود پیدا کرد. مالی نیز ور

زمی برای  برنامه شش ماهه گروه سرمایه گذاری خوار
مدیریت امور سال 1398 کشور، با توجه به خروج آمریکا 
از برجام و تغییرات جدی در شرایط اقتصادی کشور 
نوشته و اجرا شد و دستاورد آن انسجام بخشی بیشتر در 
عملیات، توسعه تعامالت با ذینفعان و  حل و فصل 
مسائل مالی و حقوقی و اصالح ساختار مالی برخی از 

شرکت های گروه بود.

جم
برنامه پن

زمی  به عنوان برنامه عملیاتی دوساله گروه سرمایه گذاری خوار
برای سال های 1399 الی ۱۴۰۱ نوشته شده است و اکنون 
زیابی های آتی خواهد بود.  مبنای حرکت گروه و ار
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زمی نقشه استراتژی گروه سرمایه گذاری خوار

مأموريت: خلق باالترین ارزش ممکن برای سهامداران 
از طریق بهره گیری هوشمندانه از فرصت های  ناب 

سرمایه گذاری و با اتکاء به توانمندی ها و قابلیت های 
انسانی و سازمانی گروه خوارزمی 

چشم انداز: سرآمدی و ثروت آفرینی پایدار در
 بازار سرمایه و اقتصاد ایران 

لی
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بنگاه داری حرفه ای پاسخگويی مناسب افزايش بازدهی سهام افزايش شفافیت ارزيابی عملکرد تداوم سودآوری
منصفانه

رشد واقعی خالص
 ارزش دارايی ها

افزايش بازده حقوق
 صاحبان سهام

مديريت اثربخش هزينه هاافزايش بهره وری منابع

افزايش 
رضايتمندی سهامداران

افزايش 
رضايتمندی شرکت های 

گروه

برنامه محوری و نگرش راهبردیارزش های محوری:  اصول حرفه ای و حاکمیت شرکتیاعتماد و شفافیت

ی  سودآور
ر یدا پا هره وریرشد درآمد

رتقاء ب
ا

مديريت پورتفوی بورسی

 مدیریت فعال سبد 
دارایی های بورسی
 هموارسازی سود
 مدیریت ریسک

 تحلیل فرصت های 
سرمایه گذاری

مديريت پورتفوی غیربورسی

 مولدسازی دارایی ها
 ساماندهی و عرضه 

شرکت ها
 فعال سازی شرکت های 

گروه
 اجرای طرح های 

سرمایه گذاری جدید

مديريت منابع مالی

 وصول مطالبات
 تأمین مالی از بانک و 

بازار سرمایه
 بودجه ریزی عملیاتی و 

تلفیقی

حسابرسی داخلی

 توسعه نظام های 
کنترل های داخلی و مدیریت 

ریسک در شرکت و گروه
 اثربخشی حسابرسي 

داخلي
 گزارشگری مالی شفاف 

مديريت حقوقی

 نظارت بر قراردادها
 حل و فصل دعاوی با 
تأمین حداکثری منافع 

گروه
 ایجاد نظام پیشگیری 

 مدیریت پرونده و اسناد

سرمايه انسانی

 آموزش و توسعه کارکنان
 پایداری منابع انسانی

 بهره وری منابع انسانی
 کارگروهی و تیمی

سرمايه سازمانی

 رهبری اثربخش
  ساختار سازمانی چابک

 فرهنگ سازمانی یادگیرنده
 ارتباطات درون سازمانی 

 ارتقاء برند و رتبه شرکت در 
بازار سرمایه

سرمايه اطالعاتی

 تحول دیجیتال
 مدیریت دانش

 زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی   
یکپارچه

 سامانه های نرم افزاری

سرمايه اجتماعی

 مدیریت ارتباط با سهامداران
 ایجاد شبکه ذینفعان

 ایفای مسئولیت اجتماعی

36 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار



شرکت های
زمی گروه سرمایه گذاری خوار



%99/43
درصد مالکیت

توسعه برق و انرژی سپهر )سهامی عام(



دستاوردها و اقدامات انجام شده

برنامه های آتی

تثبیت مالکیت نیروگاه منتظر قائم و اصالح ساختار مالی شرکت از طريق حل و فصل مسائل مالی در تعامل با بانک 
صادرات ايران

پیگیری و انجام اقدامات حقوقی برای وصول مطالبات

رفع برخی از مشکالت زيست محیطی و خارج شدن از لیست نیروگاه های آالينده

آماده سازی شرکت جهت عرضه در بازار سهام

تعیین تکلیف اختالفات مالیاتی با سازمان امور مالیاتی

1

1

3

2

2

سود عملیاتی

۱,۸۲7,7۶۳
۱,۳۵۶,40۳

جمع دارایی ها

۳۳,74۹,۱۱7
۲۵,0۱۳,۵۹۲
۲۵,۶۹۸,۲7۵۱,07۳,۲۱7

00

 خالصه اطالعات مالی )ارقام به میلیون ریال(

1397/03/311398/03/311398/12/29

دوره مالی این شرکت در سال ۱۳۹۸ از ۳۱ خردادماه به پایان اسفندماه، تغییر یافته است. لذا ارقام ارائه 
شده از قابلیت مقایسه کامل برخوردار نیست.

سود )زیان( خالص

۶۱۸,۵۸۹
)۱7۹,۹۶4(

)4,۳۶۵,۵۹۶(
0

جمع بدهی ها

۳0,۱۳7,7۶۳
۲۲,077,۲0۲
۲7,۱۲7,4۸۱

0
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%100
درصد مالکیت

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم )سهامی خاص(



دستاوردها و اقدامات انجام شده

برنامه های آتی

ارتقاء عملیات حرفه ای شرکت در قالب تشکیل هلدينگ خدمات بازار سرمايه

پذيره نويسی صندوق با درآمد ثابت دارا الگوريتم با ارزش صندوق های اختصاصی به مبلغ 2.247 میلیارد ريال

افزايش ارزش سبدهای اختصاصی به 5.300 میلیارد ريال

افزايش سهم بازار و ارتقاء 17 پله ای رتبه کارگزاری

افزايش جذب منابع در صندوق ها و سبدهای تحت مديريت

آماده سازی شرکت جهت عرضه سهام در بازار سرمايه 

توسعه فعالیت های خدمات مالی با موضوع تأمین مالی، پردازش اطالعات مالی و راهکارهای نوين مالی

1

1

3

3

2

2

4

سود عملیاتی

۲۵۹,۹۵۱  
70۹,۳۸۱ 

جمع دارایی ها

۲,۱۸۶,۹۶۹

۳,۲7۳,۲۶۶
۵,۲۸4,۱4۳۹۶4,4۳0

00

 خالصه اطالعات مالی )ارقام به میلیون ریال(

جمع حقوق مالکانه

7۲۱,۸۳4

۲,7۱7,۳۵7
۳,۲۸۵,7۲۲

0

سود )زیان( خالص

۲۵۹,۹۵۱

۶۸4,0۶۲ 
۸۸۸,۶۳7 

0

جمع بدهی ها

۱,4۶۵,۱۳۵

۵۵۵,۹0۹ 
۱,۹۹۸,4۲۱

0

1396/12/291397/12/291398/12/29 )تلفیق( )تلفیق(

41 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399



%75
درصد مالکیت

توسعه معادن صدر جهان )سهامی خاص(



دستاوردها و اقدامات انجام شده

گسترش مساحت اکتشافی از 300 به 600 هکتار در محدوده های تحت مالکیت

شروع عملیات طراحی، ساخت و نصب سنگ شکن به ظرفیت يک میلیون تن در سال و شروع عملیات احداث هیپ 

لیچینگ 10 هزار تنی در معدن شادان

اخذ مجوز فعالیت جهت بهره برداری از معادن اردستان و رشید آباد و شروع استخراج کانسنگ مس در معدن 

اردستان 

احداث واحد استحصال طال در معدن شادان و بهره برداری از معدن رشیدآباد 

اقدام عملیاتي در خصوص خريد و تکمیل اکتشافات در معادن هدف گذاري شده

توسعه سرمايه گذاري ها و فعالیت های دانش بنیان در جهت رشد فعالیت هاي اکتشافي و احداث کارخانه فرآوري

1

1

3

3

2

2

سود )زیان( عملیاتی

)۳,404(
)۱0,704(

جمع دارایی ها

۹۶۱,۱7۶
۱,0۲۲,۲۹0
۱,0۱۹,۸۶7۶,7۵۳

00

برنامه های آتی

 خالصه اطالعات مالی )ارقام به میلیون ریال(

1396/12/291397/12/291398/12/29

جمع حقوق مالکانه

۹4۲,7۶4
۹70,۲۶۸
۹77,۵۵۹

0

سود )زیان( خالص

۲0,۳۱7

)4,۱۸۵(
7,۶۲۹

0

جمع بدهی ها

۱۸,4۱۲
۵۲,0۲۲
4۲,۳0۸

0

)تلفیق()تلفیق(
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%%4949
درصد مالکیت

و )سهامی عام( البراتوارهای سینادار



دستاوردها و اقدامات انجام شده

برنامه های آتی

تداوم اقدامات اجرايی جهت اجرای طرح توسعه و انتقال

ارائه محصوالت جديد و توسعه محصوالت قبلی و جلب اعتماد جامعه پزشکی در اين خصوص

بهره برداری کامل از پروژه طرح توسعه و انتقال

تمرکز بر محصوالت جديد و بهینه سازی محصوالت فعلی

برنامه ريزی جهت تأمین مالی از منابع ارزان قیمت

1

3

2

سود )زیان( عملیاتی

۱,0۸۲,0۱۱
۱,۳۶۵,۳0۹

جمع دارایی ها

۳,۳۳۲,۳۵۹
4,۱۲0,۱۳0
۵,۸۶۲,44۹۱,۶۱۳,۵۲۹

00

 خالصه اطالعات مالی )ارقام به میلیون ریال(

1396/12/291397/12/291398/12/29

جمع حقوق مالکانه

۱,4۵۹,77۳
۱,۵۸4,۸۵۹
۲,4۲۳,۵۱۹

0

سود )زیان( خالص

۸00,۱۱۱

۸4۵,0۵۵
۱,0۱۸,۶۶0

0

جمع بدهی ها

۱,۸7۲,۵۸۶
۲,۵۳۵,۲7۱
۳,4۳۸,۹۳0

0

)تلفیق()تلفیق(

2

1
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%78
درصد مالکیت

زمی )سهامی خاص( توسعه ساختمان خوار



دستاوردها و اقدامات انجام شده

برنامه های آتی
آغاز مجدد فعالیت های عملیاتی شرکت با اجرای پروژه های متوسط مقیاس

ساماندهی و تعیین تکلیف دعاوی حقوقی به منظور تحصیل هرچه سريعتر دارايی ها و استیفای حقوق شرکت
1

1

3
4
5
6

2

2

سود عملیاتی

)۸۲0,7۹۱(
)۲4,۹۵0(

جمع دارایی ها

۶,۲۸۵,444
۶,۲۲7,۸۵۱
۵,۸۲۳,۳۳۲۵۳0,۶74

اصالح ساختار مالی شرکت از طريق تمديد تسهیالت سررسید گذشته و تسويه بخشی ازتسهیالت مالی دريافتی بالغ بر 

2،235 میلیارد ريال 

تنظیم و مبادله توافقنامه با شريک پروژه المپیک )پس از ارزيابی و به روزآوری مبلغ پروژه با نظر کارشناس رسمی دادگستری(

واگذاری برخی از امالک و پروژه ها در جهت ساماندهی بدهی های تجاری به شرکت های گروه و ساير اشخاص

دريافت گزارش مثبت از کارشناس رسمی دادگستری در خصوص پروژه هماکیدز

تعیین تکلیف و حل و فصل اختالفات حقوقی و مالی باشرکای تجاری بالغ بر 400 میلیارد ريال

جلوگیری از تحمیل بالغ بر 250 میلیارد ريال مالیات عملکرد در خصوص اصالح درآمد سال های قبل 

00

 خالصه اطالعات مالی )ارقام به میلیون ریال(

1396/12/291397/12/291398/12/29

جمع حقوق مالکانه

۳7۸,۵۳7
۱,۲0۵,۸۸۸

۲۹۲,۸۵4
0

سود )زیان( خالص

)۱,4۸۲,4۳۲(
)۸۲7,۳۵۱(

)۸۵,۶۸0(
0

جمع بدهی ها

۵,07۹,۵۵۶
۵,۸4۹,۳۱4
۵,۵۳0,47۸

0
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%100
درصد مالکیت

پارسه )سهامی خاص( تولید و توسعه ایستگاهی نیرو



دستاوردها و اقدامات انجام شده

برنامه های آتی

راه اندازی مولد سوم در تنکابن و انعقاد قرارداد فروش تضمینی برق

اقدام اجرايی جهت وصول مطالبات از شرکت مگاتوان 

ساماندهی و کاهش نرخ سود تسهیالت مالی دريافتی و پیگیری و آزادسازی بخش عمده وثايق 

اخذ پروانه بهره برداری دائمی 5 ساله نیروگاه تنکابن 

تحويل قطعي پروژه فوالد سبا و تعیین تکلیف مطالبات

برنامه ريزی برای اجرای پروژه سرمايه گذاری در درياسر بابلسر

1

4

3

2

سود عملیاتی

۳۱,۶4۵
۶7,۲0۳

جمع دارایی ها

۱,44۶,۱7۹
۱,۵44,۱۱۲
۱,۵۶۲,۱۱0۱70,۱00

00

 خالصه اطالعات مالی )ارقام به میلیون ریال(

1396/12/291397/12/291398/12/29

جمع حقوق مالکانه

۸۸4,۶7۸
۱,0۸4,۶7۸
۱,۲۱0,۲۱0

0

سود )زیان( خالص

۱۶,۲7۱
۱۲,000
۱۲۵,۵۳۲

0

جمع بدهی ها

۵۶۱,۵0۱
4۵۹,4۳4
۳۵۱,۹00

0

1

2
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زمی )سهامی خاص( تجارت گستران خوار
%100
درصد مالکیت

دستاوردها و اقدامات انجام شده

برنامه های آتی

توقف روند زياندهی از طريق اجرای برنامه مديريت هزينه های مالی و غیرمالی از جمله تسويه کلیه تسهیالت 

مديريت وصول مطالبات و ارتقاء ساختار عملیات و مديريت

استفاده بهینه از منابع موجود و کسب درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی

واردات انواع غالت و حبوبات، انواع کاغذ و مقوا، کائوچو و قطعات خودرو
تأمین نیازهای بازرگانی شرکت های گروه سرمايه گذاری خوارزمی نظیر تأمین ماشین آالت معدنی، اقالم 

نیروگاهی و مواد صنعت بسته بندی دارويی
تالش جهت افزايش سهم صادرات در عملیات شرکت

1

3
2

سود عملیاتی

7,۱۹0
)۲۹,۱4۵(

جمع دارایی ها

44۲,۳۹۲
۳4۹,۶۱0
۲۹۶,۵0۱)۱0,۱۸۹(

00

 خالصه اطالعات مالی )ارقام به میلیون ریال(

1396/12/291397/12/291398/12/29

جمع حقوق مالکانه

۳,0۳۲
)۳۶,۲۸۳(
)۱۶,۵4۸(

0

سود )زیان( خالص

)۱7,40۲(
)۳۹,۳۱۵(

۱۹,7۳۵
0

جمع بدهی ها

4۳۹,۳۶0
۳۸۵,۸۹۳
۳۱۳,04۹

0

1

3

2

50 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار



زمی )سهامی خاص( توسعه مدیریت سرمایه خوار
%51
درصد مالکیت

دستاوردها و اقدامات انجام شده

اصالح ساختار مالی و تسويه تسهیالت مالی دريافتی، آزادسازی وثائق و خروج از زيان دهی

توسعه سرمايه گذاری ها از طريق مشارکت در تأمین مالی شرکت های گروه

توسعه سرمايه گذاری در سهام شرکت ها در راستای برنامه های استراتژيک و اهداف مصوب

تداوم اصالح مستمر پورتفوی سهام با هدف کاهش ريسک و افزايش بازدهی سرمايه گذاری ها

آماده سازی و فروش سرمايه گذاری های راکد يا کم بازده در جهت تقويت سودآوری و نقدينگی شرکت

1

2

سود عملیاتی

7۵,۲4۵
۲۸,۹0۸

جمع دارایی ها

۳,۲۶۱,۸۸4
۲,7۸۹,77۲
۲,۶۹۵,۸0۵4۶0,۸07

00

 خالصه اطالعات مالی )ارقام به میلیون ریال(

برنامه های آتی

جمع حقوق مالکانه

۲,4۱۸,۹۱۱
۱,۹4۲,۵۳۲

۲,۲۱0,۲۲۱
0

سود )زیان( خالص

)۵۱۶,۱۵۸(
)47۶,۳7۹(

۲۶7,۶۸۹
0

جمع بدهی ها

۸4۲,۹7۳
۸47,۲40
4۸۵,۵۸4

0

1

3

2

1396/12/291397/12/291398/12/29 )تلفیق()تلفیق()تلفیق(
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شرکت توسعه معادن صدر جهان



گزارش 
مستقل حسابرس 

و
قانونی رس  باز
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56 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار
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58 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار



مالی صورت های 
گروه  تلفیقی 

و
 شرکت اصلی

برای سال مالی 
31 خردادماه 1399 منتهی به 



60 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 
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62 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 



63 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399



64 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 



65 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399



66 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 



67 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399



68 زمی شرکت سرمایه گذاری خوار

ی بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان مرور

زمی خوار سرمایه گذاری  شرکت 

زمی گروه سرمایه گذاری خوار شرکت های 

رس قانونی گزارش حسابرس مستقل و باز

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

راهبری و حاکمیت شرکتی نظام 



69 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399

دداشت یا



دداشت یا


