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1398مديره در سال ساالنه هيئت گزارش عملكرد 
مديره هيئت پيام

  ارزش بازار، ارزش همزمان رشد .كرد ارائه سال اين در درخشاني عملكرد سرمايه بازار ،1398 سال در كشور اقتصاد گسترده چالش هاي رغم به
 گسترده ضورح و بازار اين به جامعه آحاد گسترده توجه نتيجه در و ملي اقتصاد به بازار اندازه بي سابقه افزايش باعث سهام قيمت و معامالت

.است شده سرمايه گذاران

  از كرد تالش مرتبط، ريسك هاي و بازار شرايط كارشناسانه بررسي با شده، تعيين وظايف انجام راستاي در نيز سهام افتخار سرمايه گذاري شركت
  و آن جديد ينشچ و شركت پرتفوي بازنگري ارتباط، اين در .كند خود سهامداران نصيب را ممكن بازده بهترين و كرده استفاده فرصت اين

 دست مالي سال پايان در يدرخشان بازده به شركت سرمايه گذاري پرتفوي نتيجه در گرفت قرار كار دستور در فعاالنه سرمايه گذاري راهبرد پيگيري
 موقع به توزيع فرابورس، هپاي بازار در شركت نماد بازگشايي سرمايه، افزايش پيگيري نظام مند، و شفاف گزارشگري انساني، نيروي تقويت .يافت
.شدند گيريپي يادشده مالي دوره در كه بود اقداماتي ديگر گروه شركت هاي و هلدينگ با مؤثر همكاري و اداري ساختمان خريد سهامداران، سود

   گذاريسرمايه پرتفوي مديريت و فرابورس اول بازار در شركت پذيرش تومان، ميليارد 500 به سرمايه افزايش فرآيند تكميل همچنين مديره هيئت
 ريسك، يتمدير و سرمايه بازار در شده ايجاد فرصت هاي از بهره گيري با مي كند تالش و است كرده برنامه ريزي را جديد مالي سال در شركت
.كند شركت سهامداران نصيب را ممكن بازده حداكثر

  قدرداني و شكرت شركت قانوني بازرس و حسابرس و تايدواترخاورميانه هلدينگ محترم مديران محترم، سهامداران همراهي از پايان در مديره هيئت
.شود بهره مند هم جديد سال در همراهي اين از است اميدوار و مي كند

١صفحه 
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اقتصادجهانی
ه وی هه به گزارش صندوق بین المللی پول، سرعت فعالیت های تجاری ب 

و اف زایش تنش ه ای وئ وپلیتیکی. ک اهش یاف ت2018در تولید، از اواخر 
تج   اری، نااطمین   انی فزاین   ده ای را در م   ورد آین   ده تج   ارت جه   انی و 

ش در افزایش تن. همکاری های بین المللی و سرمایه گذاری ها به وجود آورد
ی در روابط چین و ای االت متح ده آمریک ا منج ر ب ه بی ثب اتی و نااطمین ان

ه ای افت قابل توجه در بازار. بازارهای جهانی و آسیب مراودات تجاری شد
مثب ت با وجود نشانه های)نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه و پیشرفته 

ین ی با توافق اولیه چین و امریکا و بهبود پیش ب2019تجاری در نیمه سال 
اقتص ادهای. همگی حاکی از شروع رکود اساسی ب ود( 2020ها برای رشد 

نگ همچون نوظهور به ویهه ایران، آروانتین، ترکیه و کشورهای تحت تأثیر ج
ص ادهای اقت. یمن و لیبی، آش فتگی های ک الن اقتص ادی را تجرب ه کردن د

2019بزرگ در حال ظهور همچون برزیل، مکزی ک، روس یه و عربس تان در 
شمالی ب ه منطقه یورو و امریکای. رشدی کمتر از میانگین تاریخی داشتند

 ویهه در دلیل کاهش تولیدات صنعتی در نتیج ه اف ت تقاض ای خ ارجی ب ه
ضع مقررات تغییرات ویرانگر آب و هوایی، و. چین رشد پایینی را ثبت کردند

انگل ی  سختگیرانه در مقابله با گرم شدن کره زمین، خروج بدون معامله
ص اد از اتحادیه اروپا و عوام ل دیگ ر هم ه در تش دید وض عیت ناپای دار اقت

.جهانی دخیل بودند

اقتصادهایدرتورمآن،تعدیلوانرویقیمترشدکردنفروکشبا
پیش بینی.یافتکاهش2019در%1.5به2018سالدر%2ازپیشرفته
%2.6حدود2021تا2020سال هایدرشخصیمصرفتورمنرخمی شود

دلیلبهتورمنرخواپندر.باشدآن(%2)میان مدتمقدارازباالتریعنی
نیزیورومنطقهدر.یافتافزایش%1.2بهمصرفمیزانبرمالیاتنرخ
بازارهایدرتورممقدار.رسیدخواهد%1.4به2019سالدر%1.2ازتورم

.بودخواهد%4.4متوسططوربهمیان مدتدرنوظهور
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بازارهایجهانی
وجودبا.کردندتجربهدورهایندررانوسانباتوأمسالیجهانیبازارهای

نشتافزایشهمچوناتفاقاتیباادامهدرسال،اولنیمهدرصعودیروند
تأسیساتبهحملهامریکا،توسطسلیمانیسردارترورامریکا،وچینمیان
یانه،خاورممنطقهدرزدهجنگکشورهایآیندهدرابهامعربستان،نفتی

وایرانینفتتحریمیورو،منطقهوبریتانیادربرگزیتسربرکشمش
الیحدر.داشتندمتالطمروندیجهانیبازارهای...وامریکاتوسطونزوال

وویدکویروسپیدایشبابودندرکوردازخروجپیدرجهانیبازارهایکه
دنیا،درکرونابیماریهمه گیریآنازپ وچیناقتصادشدنفلجو19

.شدندهمراهسابقه ایبیریزشبامالیبازاهای

اقتصادایران
نپرچالش تریودشوارترینازیکیایراناقتصادبرای۱۳۹۸سال
اهایتنگنوفشارهاازوسیعیطیفمعرضدرایراناقتصادوبوددوره ها
تاسآنازحاکیاقتصاداصلیشاخص های.گرفتقرارخارجیوداخلی

کاهشبابلندمدت،روندبامقایسهدر۱۳۹۸سالدرایراناقتصادکه
اری،سرمایه گذکاهشسرانه،درآمدکاهشداخلی،ناخالصتولیدسطح

بابیعتاط.استبودهمواجهنقدینگیرشدنرخافزایشوتورمنرخافزایش
خص هایشاتحوالتبیشتریدقتبامی توانتفصیلیآمارهایانتشار

آماراین  حالباداد؛قرارتحلیلوبررسیموردرا۱۳۹۸سالاقتصادی
،۹۸سالماهه۹اقتصادیرشدمی دهدنشانایران،آمارمرکزمقدماتی

ومنفیرقمینیزنفتبدوناقتصادیرشدودرصد7.6منفیبابرابر
.استبودهصفربهنزدیک
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ماه ۹درایرانآمارمرکزداده هایبراساسهماقتصادکلتقاضایطرفدر

باربراب(ثابتقیمت هایبه)خصوصینهاییمصرفرشدسال جاری،
تشکیلرشدودرصد2.4منفیدولتنهاییمصرفرشددرصد،۶منفی

.بوددرصد2.6منفیثابتسرمایه
دراحتماالو)۱۳۹۸سالماهنهدرمنتشرشدهرسمیآمارهایبراساس

بودهدمدتبلنمیانگینازبیشتورمنرخونقدینگیرشدنرخ،(سالکل
دسترسدربهنگامیاطالعاتدولت،مالیعملکرددرخصوص.است

هبدولتبخشبدهیمی  دهدنشانپولیآمارهایحال،اینبا.نیست
۳۳قبلسالمشابهماهبهنسبت،۱۳۹۸آذرماهپایاندربانک مرکزی

بهمی توان1398سالمهمرویدادهایاز.استداشتهرشددرصد
لیشکبهکرونابیماریشیوعتاسالابتدایبارخسارتسیل های
اپیمایهوشدنساقطتاسلیمانیسردارترورازسال؛پایاندرتصاعدی
بهایرانورودتاتومانهزار۳بهبنزیننرخیک شبهافزایشازاوکراینی؛

.کردارهاشآمریکاتوسطایراننفتبی سابقهتحریموFATFسیاهلیست
خوداخیرماه18قیمتیسطحباالترینبهدالر1398رویدادهایپیدر

نرخابمقایسهدرنیماییدالرنرخکرد،ثبتراتومان16000رقموبازگشت
.شدبرخورداربیشتریرشدازآزاددالر

تولیدناخالصداخلی
98سالدرامااستبودهمنفی1397سالدرایراناقتصادیرشد
بهفیمنوضعیتازاقتصادواستشدهجبرانتولیداترشدازبخشی
رکورد،1395سالدرکهاقتصادیرشدشاخص.برداشتخیزصفرسمت
رسیدهدرصدی3.9رشدبه1396سالدروبودکردهثبترادرصدی12.5
سالآمارهای.شدکشیدهچالشبهدوباره1397درتحریم هاآغازبابود
بدونصفررشدونفتاحتساببااقتصادمنفیرشدازحاکینیز98

نهدرداخلیناخالصتولیدرشدازرسمیآمارهای.هستندنفتاحتساب
وودهبصفرنفت،بدونرشدفصلسهایندرکهدهدمینشان98ماهه
سالماهه9در.استبودهدرصد7.6منفینفتاحتساببااقتصادرشد

نرخودرصد-0.2خدماتبخشدرصد،3.2کشاورزیبخشرشد1398
.استبودهدرصد-2.3صنعتبخشرشد
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نرختورم
با.کردسپریراسختیروزهای98سالدرمصرف کنندهقیمتشاخص

درتورمنرخرشدداد،رخ1397سالدرارزیتنشبیشتریناینکهوجود
اوجبهتاردیبهشدرنقطهبهنقطهتورمنرخ.داشتبیشتریشدت1398
رمتونرخخردادازالبتهرسانید،ثبتبهرادرصد52.1رقمورسیدخود
.شدنزولیمدارواردنقطهبهنقطه

نقدینگیوپایهپولی
ولیمابازارهایدرآشفتگیمتهمبزرگتریننقدینگیباالیحجم

بودهباالهمیشهایراناقتصاددرنقدینگیرش  دنرخ.استواسطه ای
بهبخشایندرس  االنهرش  ددرصد30تا20بیناخیردههدرواست
استفادهباو90دههابتدایدراقتصادیسیاست گذاران.استرسیدهثبت

بانکرانهخناحیه یازدولتبرداشتگرفتندتصمیمگذشتهتجربیاتاز
یهناحازعمدتانقدینگیرشدتاکنندممنوعحتیومحدودرامرکزی
نقدینگیدراندکیس  همپولیپایهوبیفتداتفاقپولیفزایندهضریب
تورم درش وانجامیدپولبازارانضباطبهموضوعهمی  ن.باشدداشته
هایبازاردرنوساناتكهاینضمن.دادشاخصاینکاهشبهراخودجای

وطالارز،بازارهایدرتوجهیقابلثباتتارسیدحداقلبهواسطه ای
پردهسفراموشیبهسیاستایناخیر،سال هایدراما.شودایجادمسکن

بهتومانمیلیاردهزار30ازبیشاختصاصجریاندرموضوعاین.شد
.سیدراوجبهسپرده گذارانبهپرداختبرایاعتباریومالیمؤسس  ات

ازارهایبرشدمحرککهکرداستقراضمرکزیبانکازرامبلغایندولت
.بودارزوطال
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تحوالتبازارارز
یاننماارز،بازارتحوالتباایراناقتصاددرتغییرنشانه هایاولین
انکارییرقابلغوابستگیایراناقتصادوضعیتبی ثباتییاثبات.می شود

عیین کنندهتپارامترهایبودنپیش بینی پذیر.داردآزادبازاردرارزقیمتبه
ینا.استکاروکسبمولفه هایمهم ترینجزواقتصادیفعاالنبرای

تحوالت97سالدراماداشتوجودایراناقتصاددرسال4برایموضوع
واجهمچالشبارااقتصادیفعاالنوشدامراینتحققمانعپیدرپی
آرامشوکردتغییرشرایطارزی،تنش هایازعبوربا98سالدر.کرد

داشتقرارتومانهزار11باالیدالرنرخهرچندشدایجادارزبازاردرنسبی
باادیاقتصفعاالنوبودمحدودنوساناتامارفتپیشتومانهزار16تاو

نقشمیانایندرالبته.بودندمواجه97سالبهنسبتکمتریتنش های
پایینواربازشدنکوچکترباچوناستبودهانکارغیرقابلمرکزیبانک
از(تقاضاطرف)فروش هاوخریدعمدهعملدرمعامالت،حجمآمدن
زاربازاردرراخودنفوذبانکاینوشدمدیریتمرکزیبانکطریق

.دادافزایش

نوساناتدربازارطال
ته،گذشسالتوجهقابلالتهاباتازعبوربا98سالدرسکهوطالبازار

ایندریسینوسنوساناتهمچناناما.کردسپریراباثبات تریوضعیت
تأثیرشترینبیدالربهایتغییراتوسیاسیتحوالتکهچرابودحاکمبازار

فتاکمیبافروردینابتدایدرامامیسکهقیمت.داردبازاراینبررا
پایاندررقماین.رسیدتومانهزار662ومیلیون4بهقبلسالبهنسبت

داشتادامهنزولیرونداین.کردافتتومانهزار52میلیون4تاشهریور
844ومیلیون3رقمورسید98سالدرخودمقدارکمترینبهآباندرو

دروکردآغازراخودصعودیروندآنازپ اماکردثبتراتومانهزار
.رسیدتومانهزار28ومیلیون6رقمبه1398اسفندپایان
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لی،مپولارزشکاهشودالربهایرشدواسطهبهوسالایندرهمچنین
سرپشتراقیمتبرابری3افزایشورفتپیشدالرباهمگامطالبازار

وطالقیمتتعیین کنندهعاملدومینکهنیزطالجهانیبازار.گذاشت
از پبازارایندرقیمتافزایشونبودآرامچنداناستایراندرسکه
هرقیمت.ش  دایراندرطالبازارتحرکموجبثبات،طوالنیدورهیک

یکبه98بهمناواخربوددالر1300حدود98سالاوایلکهطالاون 
یازدهدورهدردرصدی23بازدهنشان دهندهکهبودرسیدهدالر600وهزار
.استبازارایندرماهه

بدهیدولت
ندهرچ.استدولتبرایبدهیایجادعاملاصلی ترینبودجهکسری

بایسهمقادرداخلیناخالصتولیدنسبتبهایراندردولتبدهیمیزان
بهبلغماینصرفمهممسئلهامانیستباالچندانکشورها،ازبسیاری

یدولتشرکت هایودولتبدهی هایمیزان.استجاریهزینه هایعنوان
نآازمهمیبخشکهاستشدهبرآوردتومانمیلیاردهزار700تا600بین

ازیبخشمیانایندراما.استمرکزیبانکوبانک هابهبدهیشامل
ازدولتکهاستبنگاه هاوپیمانکارانبهمربوطدولتبدهی های
.اس  تبازماندهآنبازپرداخت
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نسبتبدهیدولتبهبخشهایمختلف
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ترازتجاری
ادراتی،صارزبرگشتبرتأکیدونفتیشدیدتحریمدلیلبه98سال
ارزشارزرو،ایناز.استبودهکشورتجارتبراینشیبوپرفرازسالی

قرارتدولتوجهموردپیشازبیشغیرنفتیصادراتارزآوریوصادراتی
سالتاشدموجبصادرکنندگانخوبعملکردراس  تاهمیندر.گرفت

ارزطریقازاساسیکاالهایجزبهکاالهاوارداتبراینیازموردارز98
اقتصادنگرفتفاصلهنشان دهندهامراینکهشودتأمینصادراتازحاصل
رهایآما.استغیرنفتیاقتصادسمتبهرفتنپیشونفتازایران

بهنسبتصادراتوزنمی دهند،نشان98بهمنتهیماه10درصادراتی
ارزشمجموعدرامااستداشتهافزایشدرصد21قبلسالمشابهمدت

تعلبهکشوروارداتدیگر،طرفدر.استداشتهافتدرصد3صادرات
کلمشباگمرکمبادیدروارداتیمحصوالتدپووبانکیتحریم های

.استبودهروبرو

بازارمسکن
نس  بًتارشدبا98سالمسکن،قیمتچشمگیرافزایشسالدوازبعد

راهیتوجقابلافزایشبهارمقطعدروشدشروعمسکنبهایطوفانی
درکهنه ایگوبه.شدکندتیرماهازقیمت هاتغییرروندایناماکردتجربه
وآماربهناب.بودندهمراهتقریبیثباتباقیمت هاپاییزوتابستانطول
ابتدایدرمسکونیواحدهزار3.4زیربهمسکنمعامالتداخلی،ارقام

مسکناربازمعامالتوقتیکارشناساننظربهبنااستداشتهکاهش98
دهشسنگینرکوددچارمسکنبازاربرسدمسکونیواحدهزار6زیربه

درامااستداشتهادامههم1398سالماهآذرتانزولیرونداین.است
نهوبوده ایم97سالمشابهمدتبهنسبتدرصدی40رشدشاهدآذر

ادامهنیزماهدیدرکهروندی.استشدهمعاملهمسکونیواحدهزار
رشدشاهدمسکونیواحدهزار10.7معامالتحجمباکهطوریبهداشت

98درمسکنقیمتمجموعدر.بوده ایم1397بهنسبتدرصدی59
ورمتحوشوحولیاتورمازکمترافزایشاینامااستداشتهافزایش
س  کنمقیمتگذشتهسالدودرکهاستحالیدراین.می شودارزیابی
کسرازپ مسکنواقعیقیمت هایاما.بودیافتهافزایشتورمازبیش
رکود،دلیلبه98سالدربهااجارهطرفیاز.استماندهثابتنسبتاتورم

.استبودهافزایشی

5صفحه 

بازارسرمایهوبورس
ازپ .دادنشانسهامدارانبهخوشیروی98سالدرسرمایهبازار

موردایهسرمبازارشدند،مواجهباالتورمبامسکنوطالارز،بازارهایکهآن
بارها98سالدربورسشاخص.گرفتقرارسرمایه گذارانتوجه

ورسبشاخصرشد.رساندثبتبهراجدیدیارقاموکردرکوردشکنی
جدیدیسرمایه گذارانوعالقمندسهامدنیایبهراسرمایه گذارانازخیلی

دربورسکلشاخص.کردروانهسرمایهبازارسمتبهبازارهاسایرازرا
شاخصاین.استبودهواحد659وهزار178معادل98فروردینابتدای

می دهدنشاناعداداین.رسیدواحد659وهزار302بهشهریورپایانتا
در.استداشتهبازدهیدرصد69سالنخستماههششدرسرمایهبازار
باروزهاییدرهرچندداشتادامهبورسصعودیروندنیزسالدومنیمه
نرخرشدوتورمیانتطاراتعلتبهنیز98زمستاندر.بودمواجهافت
ایبازارهدررکودوحقیقیپولقدرتمندجریانورودباموجودرونددالر،

900وهزار512بهکلشاخص98اسفندپایاندرویافتادامهموازی
.رسیدواحد

2000

3000

4000

5000

6000

7000

(میلیون دالر)ارزش دالری -واردات  (میلیون دالر)ارزش دالری -صادرات غیرنفتی 

150000

250000

350000

450000

550000
شاخصکلبورستهران

ردرصدتغییسالگذشتهسالجاریشرح
ساالنه

 219%5,126,4111,606,140(لمیلیاردریا)ارزشکلمعامالت

115%1,119,558520,233(میلیونسهم)حجمکلمعامالت

 238%113,329,49633,575,651معاملهدفعات

187%512,901178,659شاخصكل

171%362,731133,867اولشاخصبازار

215%1,088,094345,162دومشاخصبازار

165%136,69951,523شاخصقیمت

184%458,032161,031شاخصصنعت

210%636,670205,266شاخصمالی

126%20,2938,985شرکتبزرگ30شاخص
شرکتفعالتر50شاخص

175%1,109,967403,569(میانگینساده)

437%177,08132,969(هموزن)شاخصکل
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شرکتمعرفی
ملیشناسهو۲۳۸۴۸۷ثبتشمارهباخاصیسهامصورتبه۱۳۸۳/۱۰/۱۷تاريخدر(عامسهامی)سهامافتخارسرمایه گذاریشرکت

دروثبتبهاداراوراقوبورسسازماننزدسرمایه گذاریشرکتعنوانبه۱۳۹۴/۰۱/۲۶تاریخدرسهامافتخار.شدتاسي ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰
افتخار.استشدهتبدیلعامسهامیشرکتبه۱۳۹۶/۱۲/۲۳مورخفوق العادهعمومیمجمعصورتجلسهموجببه۱۳۹۷/۰۲/۲۳تاریخ
.استلايرمیلیارد120حاضرحالدرشرکتسرمایه.استخاورمیانهتایدواترهلدینگبهوابستهشرکتسهام

فعالیتزمینه
سرمایهبازارردگذاریسرمایههمآناصلیفعالیتواستبهاداراوراقوبورسسازماننزدشدهثبتگذاریسرمایهشرکتسهام،افتخار
سایریادوق هاصنسرمایه گذاریواحدهای،سهم الشرکهسهام،درسرمایه گذاری“اساسنامهدرهمشركتفعاليتموضوع.استشدهتعریف

اشخاصهمراهبهیا تنهاییبهکهبه طوریانتفاعکسبهدفباسرمایه گذاریصندوق هاییاموسساتشرکت ها،رایحقدارایبهاداراوراق
همچنیننیابد؛ظهمالحقابلنفوذآندریانگرفتهاختیاردرراسرمایه پذیرسرمایه گذاریصندوقیاموسسهشرکت،کنترلخود،وابسته

بهاداراوراقمالکبهراناشرکنترلیامدیرانتخابتواناییونیسترایحقدارایمعمولطوربهکهبهاداراوراقسایردرسرمایه گذاری
:دهدانجامرازیرفعالیت هایمی تواندخوداهدافبهنیلبرایشرکت.است”نمی دهد

مجازاعتباریومالیموسساتوبانک هاسرمایه گذاریسپرده هایوبانکیسپرده یگواهیگران بها،فلزاتمسکوکات،درسرمایه گذاری
ایموسساتشرکت ها،رایحقدارایبهاداراوراقسایریاصندوق هاسرمایه گذاریواحدهای،سهم الشرکهسهام،درسرمایه گذاری

یاموسسه،شرکتکنترلخود،وابستهاشخاصهمراهبهیاتنهاییبهکهطوریبهانتفاعکسبهدفباسرمایه گذاریصندوق های
نیابدمالحظهقابلنفوذآندریاگرفتهاختیاردرراسرمایه پذیرسرمایه گذاریصندوق

انتفاعکسبهدفباساختمانیپرووه هایوتولیدیپرووه هایفیزیکی،دارایی هایدرسرمایه گذاری
هادار،باوراقبازارگردانیمالیتامینسرمایه گذاری،صندوق هایدرسمتپذیرش:جملهازبهاداراوراقبازاربامرتبطخدماتارائه

بهاداراوراقسودحداقلیااصلنقدشوندگی،تضمینوبهاداراوراقپذیره نویسیتعهددرمشارکت
یاالیمتسهیالتاخذبهاقداماساسنامهمفادومقرراتحدوددرماده،ایندرمذکورفعالیت هایاجرایراستایدرمی تواندشرکت

این.دهدنجامارامربوطگمرکیاموروبپردازدکاالصادراتیاوارداتبهوکندافتتاحبانکیاعتباریاسنادیاکندداراییتحصیل
نشدهعمنمقرراتدرآن هاانجاموباشندداشتهضرورتشرکتفعالیت هایاجرایراستایدرکهاستمجازصورتیدرفقطاقدامات

.باشند
شرکتسهامداران

درصدسهامداریتعدادسهام
۸۶٫۹۸۶%۱۰۴,۳۸۳,۶۵۰شرکتتایدواترخاورمیانه

۱٫۱۶۷%۱,۴۰۰,۰۰۰شرکترهیابرایانهگستر

۱٫۱۲۵%۱,۳۵۰,۰۰۰شرکتخطدریابندر

۰٫۳۷۷%۴۵۲,۴۴۸شرکتدریاگسترانزلی

۰٫۰۹۷%۱۱۶,۶۶۶شرکتنگینسبزخاورمیانه

۰٫۰۹۷%۱۱۶,۶۶۶شرکتبرونمرز

۰٫۰۰۱%۱,۱۶۶شرکتخدماتدریاییراهنماترابر

۱۰٫۱۵۰%۱۲,۱۷۹,۴۰۴سایرسهامداران

6صفحه 
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مديره هيئت

:است زير شرح به گزارش مورد مالي سال در شركت مديره هيئت اعضاي اسامي

اجرايي مديران

اهم سوابق كاريتحصيالتنمايندهسمتمشخصات

رئيس هيئت مهدي نجفي
 دكتريهخاورميان تايدواترمديره

مديريت مالي
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات معاون•
عضو هيئت مديره سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان•
عضو هيئت مديره سرمايه گذاري اعتضاد غدير•

يانعلي سنگين
ئت نائب رئيس هي
مديره و  
مديرعامل

توسعه عمران 
DBAدكتري درياگستر انزلي

عضو هيئت مديره فوالد كاوه جنوب كيش •
گردشگري نائب رئيس هيئت مديره بانك•
مديرعامل شركت تأمين سرمايه امين•

عضو هيئت مهدي آزادواري
مديره

شركت خدمات 
 رانيدريايي و كشتي
خط دريابندر

  دكارشناسي ارش
مديريت مالي

سرپرست سرمايه گذاري صندوق ذخيره كاركنان شهرداري•
مشاور سرمايه گذاري  فناوري اطالعات كاركنان شهرداري•
عضو هيئت مديره جهان اقتصاد شهريار•

اميرحسين 
سپهري

هيئت  عضو
كارشناسي ______مديره

حسابداري
مالي تايدواتر خاورميانهمدير •
ا بصير  سرپرست ارشد حسابرسي مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي آري•

انديشه

عضو هيئت بابك آموخته
ررهياب رايانه گستمديره

كارشناسي 
مهندسي 
كشاورزي

مشاور اطالع رساني و بورس كارگزاري بانك كارآفرين•
مديرعامل شركت فناوري اطالعات پردازش كيش •

٧صفحه 

اهم سوابق كاريتحصيالتسمت مشخصات

كارشناسي ارشد حسابداريانيمدير مالي و منابع انسيمهرداد بختيار
عضو هيئت مديره كارگزاري امين  آويد•
مدير مالي و اداري سرمايه گذاري سبحان•
حسابرسي مؤسسه حسابرسي دش و همكاران سرپرست•

سرمايه گذاري ميراث فرهنگي كارشناس سرمايه گذاري گروه•ليكارشناسي ارشد مديريت مامدير سرمايه گذارييانمهدي سنگين
كارشناس مالي صندوق كارگزاري امين آويد•
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سرمایهگذاریهاوضعیتصورت
طريقاينازاتداردشركتسرمايه یکارآمدمديريتدرسعی،سرمایه گذاریفضایوروزشرایطبهتوجهباهموارهافتخارسهامسرمایه گذاریشرکت

طیدر.داردنفیمنوساناتكاهشجهتدرريسکمديريتدرسعیآنکناردروکندكسببازاربرحاکمشرایطبهتوجهباراممكنسودحداكثربتواند
شركتیاساسكاالهایجهانیقيمت هایودالرنرخافزايشوبانكیسودنرخكاهشهمچوناقتصادیمؤلفه هایبهتوجهباوگزارشموردمالیسال

بازاربهمثبت بينی هایپيشبهتوجهباتادادرشدگذشتهدوره بهنسبتبازارايندرراخودسرمايه گذاریميزانسرمايه گذاری،پرتفویبازچينشباهمزمان
.استزیرشرحبه1398/12/28تاریخدرپرتفویوضعیتصورت.کنداتخاذرامناسبیسرمايه یمديريتطريقاينازبتواندسرمايه

درتاریخبهایتمامشده(لاير)شرح
1398/12/29

داراییهادرتاریخارزشروز
درتاریخبهایتمامشدهدرصدازکل1398/12/29

1397/12/29
داراییهادرتاریخارزشروز

درصدازکل1397/12/29

پرتفوی
بورسی

%287469627842296,808,485,03399%285,648,903,544331,128,063,04664سهام

%3,261,262,4943,609,000,0001%161,000,313,075167,207,175,30036صندوقسرمایه گذاری در واحدهای 

446,649,216,619498,335,238,346290,730,890,336300,417,485,033رسیسرمایهگذاریهادرپرتفویبوجمع

پرتفوی
یغیربورس

%1,015,515,0001,015,515,000100%1,015,515,0001,015,515,0001سهام

--%100,000,000,000103,904,260,11599صندوقسرمایه گذاری در واحدهای 

درپرتفویجمعسرمایهگذاری
101,015,515,000104,919,775,1151,015,515,0001,015,515,000غیربورسی

وپرتفویبورسیمجموع
547,664,731,619603,255,013,461291,746,405,336301,433,000,033غیربورسی

8صفحه 

300,417

1,016

301,433

498,335

104,920

603,255

ارزشروزپرتفویبورسی ارزشروزپرتفویغیربورسی ورسیمجموعارزشروزپرتفویبورسیوغیرب

اسفند29ارزشروزداراییهایافتخارسهامدردوسالگذشتهدرتاریخ

1397 1398
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صنایعتفکیکبهبورسدرگذاریسرمایه
:استزيرشرحبهگزارشموردسالپاياندرصنايعتفكيکبهشركتبورسیسرمايه گذاری هایروزارزشوتمام شدهبهای

1398/12/28صورتوضعیتپرتفویدر1397/12/28صورتوضعیتپرتفویدر(میلیونلاير)شرح

سهمازارزشبازاربهایتمامشدهصنعتسازمان
سهمازارزشبازاربهایتمامشدهیپرتفو

یپرتفو

%161,000167,20736%3,2613,6091املهصندوقسرمايهگذاريقابلمع
%79,04295,42818%57,89561,65220فلزاتاساسی

%34,58268,5088استخراجسایرمعادن
%55,11949,32112%26,46425,8479شیمیایی
%40,54540,8979رایانه

%36,04235,2638%7,2116,9432غذاییبجزقندوشکر
%15,08818,8563%8,1898,6203سیمانآهکگچ

%13,57712,5513%70,33679,87324حملونقلانبارداریوارتباطات
%11,65410,3053%9,58210,4123فرآوردههاینفتی

%8,7809,5683استخراجکانههایفلزی
%22,76824,6048بانکومؤسساتاعتباری
%22,24723,9098چندرشتهایصنعتی

%5,3165,1592دارویی
%31,36622,18711دستگاههایبرقی

%12,39112,8584عرضهبرق،گاز،بخاروآبگرم
%4,9255,1782محصوالتکاغذی

290,731300,417446,649498,335جمع

9صفحه 
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سهامافتخارگذاریسرمایهعملکردبررسی
بازاردرموجودک هایریسدرنظرگرفتنباسهامبازارظرفیتازاستفادهوفعالپرتفوییچینشنشان دهندهسهامافتخارسرمایه گذاریسودآوریبررسی

:استذیلشرحبهگذشتهسالسهبامقایسهدر1398سالدرسودآوریروند.استبهاداراوراقبورس

1398/12/29تا1398/01/01از1397/12/29تا1397/01/01از1396/12/29تا1396/01/01ازشرح

10,218,13473,623,522,089344,556,024,601فروشسود حاصل از خرید و 

6,407,8179,641,344,711-سایر درآمدها

31,980,011,34933,688,907,37025,315,327,996سود حاصل از سرمایه گذاری

پرتفویارزش روز( کاهش)افزایش
نسبت به ابتدای سال1398/12/28در 

13,323,103,0476,280,607,51041,999,426,916

45,313,332,530113,599,444,786421,512,124,224مجموع

10 0
31,980 13,323

45,313
73,624

6
33,689

6,281

113,599

344,556

9,641 25,315
41,999

421,512

سودحاصلازخریدوفروش سایردرآمدها سودحاصلازسرمایهگذاری ارزش( کاهش)افزایش مجموعسودآوری

(مبالغبهمیلیونریال)مقایسهروندسودآوریدرسهسالاخیر

1396 1397 1398

10صفحه 



1398هیئتمدیرهدرسالساالنهگزارشعملکرد
:استزیرشرحبهقبلسالدوو1398مالیسالدرترازنامهخالصه

:استبودهزیرشرحبهمالکانهحقوقدرتغییرات

11صفحه 

شرح
سالمالیمنتهیبه

1398/12/29
سالمالیمنتهیبه

1397/12/29
سالمالیمنتهیبه

1396/12/29

119,2621,528۱,۵۸۹دارایی های غیرجاری 
576,963480,400۲۰۴,۲۵۸جاریدارایی های

696,226481,927۲۰۵,۸۴۷جمعداراییها
955732۴۱۰بدهی های غیرجاری 

195,982231,575۳۸,۷۰۳جاریبدهی های
499,289249,620۱۶۶,۷۳۴حقوق مالکانه

696,226481,927۲۰۵,۸۴۷جمعبدهیوحقوقمالکانه

1398اسفند29مالکانهسالمالیمنتهیبهصورتتغییراتدرحقوق
جمعکلسودانباشتهاندوختهقانونیسرمایهشرح

1397/01/01120,0009,94536,789166,734مانده در 

1397تغییرات حقوق مالکانه در سال 

1397/12/2997,28697,286های مالی صورتدر سود خالص 

14,400-14,400-(سود مصوب)سود تقسیمی 

2,0550-2,055تخصیص به اندوخته قانونی

1397/12/29120,00012,000117,620249,620ماندهدر

1398تغییرات حقوق مالکانه در سال 

1398/12/29345,668345,668صورت های مالی در سود خالص 

96,000-96,000-(سود مصوب)سود تقسیمی 

1398/12/29120,00012,000367,289499,289ماندهدر



1398هیئتمدیرهدرسالساالنهگزارشعملکرد
:استزیرشرحبهقبلسالدوو1398مالیسالدرزیانوسودخالصه

وشدگذشتهسالهبنسبتپرتفويمحسوسسودافزايشبهمنجر،شاخصرشدباهمسوپرتفويرشدجهتمناسبتدابيراتخاذوسرمايهبازاررشد
.شدطريقاينازسودشناساييبهموفقپرتفوي،صحيحچينشوفعالموضعاتخاذباشركت

12صفحه 

سالمالیمنتهیبهشرح
1398/12/29

سالمالیمنتهیبه
1397/12/29

سالمالیمنتهیبه
1396/12/29

25,31533,70032,100درآمدهای سود سهام

4160درآمد سود تضمین شده

344,55673,43310فروش سرمایه گذاری ها( زیان)سود
1,0861280سایر درآمدها

370,998107,26732,110جمع درآمدهای عملیاتی
(۸,۷۸۱)(9,710)(21,720)عملیاتیهزینه های

349,27897,556۲۳,۳۲۹سودعملیاتی

(۳۶۷)(267)(3,868)هزينه هاي مالي 
۵۳۵ 7160های غیرعملیاتیسایردرآمدها و هزینه

346,12697,289۲۳,۴۹۷سودقبلازمالیات

(۱۰۷)(3)(450)مالیات

345,66897,286۲۳,۳۹۰سودخالص

2,881811195سودهرسهم

120,000120,000120,000سرمایه



1398هیئتمدیرهدرسالساالنهگزارشعملکرد

حقوقیمحیط
:ازعبارتندشرکتفعالیتبرحاکممقرراتوقوانینمهمترین

شرکتاساسنامه•
بهاداراوراقوبورسسازمانبخشنامه هایومقرراتقوانین،•
آناصالحاتو1356سالمصوبکشوربانکیوپولیقانون•
تجارتقانونتجاریمقرراتوقوانین•
اجتماعیتامینوکارقانون•
پولشوییبامبارزهقانون•
مستقیممالیات هایقوانین•
ربابدونبانکداریعملیاتقانون•

افتخارسهامسرمایهگذاریشرکتریسکهای
استراتهیکریسک•

رویبررایرتاثبیشترینکههستندریسک هاییاستراتهیک،ریسک های
.ده اندشایجادتصمیماتآناثردریاودارندسازماناستراتهیکتصمیم
ریسکیلتحلسنتیرویکرد)ریسکگونه هایدیگربهنسبتبنابراین
عملکردربگسترده تروعمیق ترتأثیری(مالیوعملیاتریسک هایشامل
وبالغبازاریکازشرکتخروجمثالعنوانبه.دارندسازمانآتیوفعلی
ه هایجنبمی تواندکهاستاستراتهیکریسکینوظهوربازاربهورود

.دهدقرارتاثیرتحتراسازمانازمختلفی
نقدشوندگیریسک•

می دهندرقراتوجهمورددیدگاهاینازرانقدشوندگیسرمایه گذاران،اصوالً 
آنقیمتهآن کبدونبفروشند،یابخرندسریعاً رادارایییکبتوانندکه

یندمی گوکهاستدیدگاههمینازوشودشدیدتغییراتدستخوش
.استباالیینقدشوندگیقدرتدارایمذکورداراریی

اعتباریومالیریسک•
تحمیلسهامدارانبهشرکت،دربدهیافزایشاثردرمالیریسک
کهرکتشدربدهیبه کارگیریواستفادهازناشیاضافیریسک.می شود

کتشرقدرهرومی گیردقراربررسیوبحثموردمالیاهرمعنوانتحت
ریسکوشدخواهدکم ترشرکتخالصسودحاشیهبگیردبیش تریوام

.می شودبیش ترآنعادیسهامداران
بازارریسک•

وساناتن.می شودایجادبازاردردارایی هاقیمتنوساناتاثردربازارریسک
،ارزنرختغییراتهمچونکالنعواملاثردرشرکتدارایی هایقیمت

ایجادرهغیوسیاسیریسکجدید،مقرراتوقوانینبهره،نرختغییرات
.می شود

13صفحه 

منابعانسانی
فه ایحرمحیطیآوردنفراهمسهامافتخارشرکتمشیخطوسیاست

باالبرایخدمتضمنآموزشومجربومتخصصنیروهایحضوربا
بهره وریبردنباالجهتدرافراد،دانشبروزرسانیوتوانایی هابردن

.می باشد

حسابرس
رسبازعنوانبهفاطرحسابرسیمؤسسهمجمع،تصمیمبراساس

.استشدهانتخابشركتحسابرسوقانونی

امالکدرسرمایهگذاری
درریالمیلیارد113ارزشبهسرمایه گذاریشدهگزارشمالیسالدر
.استگرفتهانجامحوزهاین

برنامههایآتی
میلیارد ریال500تکمیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت به •
کتیتکمیل ساختار مقرراتی و اجرایی برای استقرار حاکمیت شر•
پذیرش سهام شرکت در بازار اصلی فرابورس ایران•
ی تقویت س رمایه انس انی ش رکت و اج رای طرح ه ای انگیزش ی ب را•

افزایش بهره وری کارکنان

زیردیپلملیسانسفوقلیسانسدکتریسال

13981422
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