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بنام خداوند بخشنده مهربان

در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی 
رشکت برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر پایه سوابق، مدارک و اطالعات موجود تهیه و به رشح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حارض مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی رشکت و عملکرد ساالنه هیأت مدیره فراهم 
می آورد.

به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی رشکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره 
و در جهت حفظ منافع رشکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه رشکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطالعات هامهنگ با واقعیت های موجود 
بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیشبینی منود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی 

که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفادهکنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 1395/04/22 به تایید هیأت مدیره رسیده است.
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به نام آنکه جان را فکرت آموخت

پیام هیأت مدیره

سال 1394 را باید نقطه عطفی در سیر تحوالت یک دهه اخیر ایران دانست. سالی که توسط مقام معظم رهربی سال "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" 

نامیده شد، با یکی از مهم ترین تحوالت سیاست خارجی کشور در یک دهه گذشته یعنی امضای برنامه جامع اقدام مشرتک “برجام” بین ایران و کشورهای 

1+5 همراه شد و به سال ها مذاکره سخت و فرسایشی پیرامون پرونده هسته ای ایران پایان داد و زمینه را برای عادی سازی بسیاری از روابط سیاسی، 

اقتصادی و تجاری کشور فراهم ساخت. هرچند خوش بینی های ناشی از رفع تحریم ها و گشایش های مالی و اقتصادی در عمل با موانع و محدودیت هایی 

همراه شده است اما افزایش چشمگیر مذاکرات تجاری و امضای تفاهم نامه های متعدد همکاری های اقتصادی در فاصله چندماه از اجرایی شدن برجام 

نوید بخش آغاز دوره جدیدی از توسعه اقتصادی کشور است. دوره ای که با پایان یافنت برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی کشور در سال 

1394 و با ابالغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهربی با محوریت بهره گیری از توانایی های انسانی، طبیعی و امکانات داخلی و 

فرصت های وسیع برآمده از زیرساخت های موجود در کشور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل 44 و توسعه علم و فناوری آغاز می گردد. 

آغاز دوره جدید در اقتصاد ایران در شـرایطی رقم می خورد که اقتصاد جهانی، همچنان با رشدی ضعیف همراه است. رشد اقتصادی جهان در یک سال 

گذشته در بخش های مختلف کمرت از پیش بینی ها بود که این امر به ویژه در نیمه دوم سال 2015 شدت بیشرتی یافت. با کاهش قیمت نفت و فلزات 

اساسی بسیاری از بازارهای کاالیی با مشکل مواجه شدند. اگرچه اقتصاد آمریکا به دلیل رشد نسبتاً مناسب برای اولین بار پس از 8 سال شاهد افزایش 

نرخ های بهره توسط فدرال رزرو بود اما در سایر مناطق جهان کم و بیش سایه رکود نسبی همچنان پابرجاست.

در اقتصاد ایران اگرچه روند برخی متغیرهای کالن اقتصادی مانند شاخص تورم بهبود یافت و بخشی از رکود تورمی سال های قبل التیام یافت، اما علیرغم 

خوش بینی های زیادی که برای دوره پسا برجام شکل گرفته بود، در پی طوالنی شدن روند اجرایی رفع تحریم ها و همچنین در سایه  تداوم رکود نسبی 

در بسیاری از بخش های اقتصاد جهانی عمال رشد اقتصادی کشور– طبق اعالم مرکز ملی آمار - از یک درصد فراتر نرفت. این در حالی بود که نقدینگی 

کشور با توجه به نرخ باالی سود بانکی و همچنین افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی، با رشدی قابل توجه همراه شد که با توجه به نرخ پایین رشد 

اقتصادی، رضورت اعامل سیاست های انبساطی مناسب و کنرتل شده را توسط نهاد ناظر پولی بیش از پیش مورد توجه قرار داد. 

تهدیدهای گوناگونی که  پایش فرصت ها و  با  و  ارزیابی مستمر رشایط محیطی  با  پارس آریان در سالی که گذشت  هیأت مدیره رشکت رسمایه گذاری 

حوزه های مختلف فعالیت رشکت با آن روبرو بود، تالش کرد ضمن صیانت از دارایی های ارزشمند سهامداران خود، برنامه های گسرتده ای را به منظور 

تحقق اهداف عالی گروه مالی پاسارگاد اجرا مناید. مشارکت در تامین مالی کالن پروژه های ملی گروه مالی پاسارگاد در بخش های بانکداری، معدن 

و صنایع معدنی و فلزی، انرژی و صنایع پرتوشیمی، فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه خدمات مالی، همچنین برنامه ریزی به منظور هم راستایی 

اسرتاتژیک اهداف و منافع بلند مدت کلیه ذینفعان گروه از جمله این فعالیت ها بوده است. در سایه این تالش ها رشکت موفق شد جایگاه شایسته 

هجدهم را در رتبه بندی 500 رشکت برتر ایران و همچنین جایگاه نخست را بین رشکت های گروه واسطه گری مالی به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی 

کسب مناید. دریافت تندیس سیمین از ششمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، اخذ لوح تقدیر از هفتمین دوره جشنواره ملی بهره وری و انتخاب 

طرح مدیریت هلدینگ مستقر در رشکت به عنوان طرح برتر این جشنواره بخشی از افتخاراتی است که در سایه همراهی دلپذیر شام سهامداران عزیز 

تحقق یافته است.

امیدواریم در سال پیش رو با یاری خداوند متعال و با همراهی شام سهامداران عزیز به پشتوانه توان و تخصص همکاران پرتالش خود بتوانیم نتایج 

پربارتری را به ویژه با به مثر نشسنت بسیاری از پروژه های رسمایه گذاری گروه شاهد باشیم.

تیرماه 1395      
هیأت مدیره
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اقتصاد جهان در سال 1394 )2015-2016( 

تحوالت اقتصادی در حوزه کشورها

سال گذشته به لحاظ متغیرهای اقتصادی، سالی مایوس کننده برای رشد اقتصاد جهانی بود. رسعت کند احیای اقتصاد چین، کاهش قابل مالحظه قیمت کاالهای 
اساسی به ویژه نفت، کاهش حجم رسمایه گذاری و تجارت، ادامه تزریق نقدینگی توسط بانک های مرکزی و کاهش ورود جریان های رسمایه به اقتصادهای 

در حال توسعه، از عوامل مهم اثر گذار بر اقتصاد بودند.

در این سال، عملکرد اقتصادی مناطق مختلف متفاوت بود، بطور مثال کاهش قیمت کاالهای اساسی، بر عملکرد اقتصادهای نوظهوری همچون روسیه و برزیل 
اثر منفی داشت. برزیل عالوه بر رکود کاالها، با مسائلی همچون آشفتگی سیاسی، رسوایی فساد مالی و افزایش کرسی بودجه نیز روبرو بود. همچنین از دالیل 
بحران در  روسیه می توان به  کاهش قیمت کاالهای پایه، تحریم های اقتصادی اروپا، هزینه باالی تامین مالی، افزایش عدم قطعیت در فضای کسب و کار و 
روند کاهشی قیمت نفت اشاره کرد. در ژاپن نیز نرخ رشد، به طور قابل مالحظه ای از پیش بینی ها کمرت بود و عمده دلیل آن کاهش قابل توجه در مرصف 
اعالم شد. اما در طرف دیگر، کشورهای هند و ویتنام توانستند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند، به گونه ای که هند توانست رشد رسیعی را تجربه منوده 

و تولید ناخالص داخلی خود را با رشد 7.3 درصدی همراه سازد. 

در آمریکا نرخ رشد اقتصادی به 1.4 درصد رسید که صادرات ضعیف از مهمرتین دالیل این کاهش رشد شناخته شده است، البته کاهش رسمایه گذاری در بخش 
غیر مسکونی نیز از جمله دیگر عوامل بیان شده است. در این بین،  رشد قابل مالحظه اشتغال موجب شد که فدرال رزرو برای نخستین بار از سال 2006، نرخ 

بهره را افزایش دهد و قدمی در جهت تحکیم سیاست های پولی خود بردارد. 

منودار زیر وضعیت تولید جهانی، تولیدات صنعتی و شاخص PMI را در سال 2015 نشان می دهد. این منودار نشان می دهد که حجم تجارت در نیمه دوم سال 
2015 نسبت به نیمه اول بهرت بوده است، اما نرخ رشد اقتصاد جهانی در سه ماهه چهارم سال 2015 کند تر شده است. همچنین تولید صنعتی جهان بخصوص 
در مورد کاالهای رسمایه ای در سال 2015 همچنان ضعیف باقی مانده است که کاهش رسمایه گذاری در بخش های معدن و انرژی و کاهش فعالیت های 

تولیدی در چین از جمله علل این امر بوده است.

)منبع: گزارش چشم انداز اقتصاد جهان، صندوق بین املللی پول،  آوریل 2015(

همچنین در سال 2015، تورم در اقتصادهای پیرشفته در محدوده 7.1-6.1درصد باقی ماند که کمرت از رقم تورم هدف بانک های مرکزی بود و کاهش قیمت 
کاالهای اساسی موثرترین عامل در این رویداد بوده است. البته در بازارهای در حال توسعه نیز کاهش قیمت نفت و سایر کاالهای اساسی منجر به کاهش 
تورم شد اما در برخی از این اقتصادها هامنند برزیل، کلمبیا و روسیه، کاهش قابل مالحظه ارزش پول ملی، اثرات کاهش قیمت کاالهای اساسی را خنثی منوده 

و منجر به افزایش تورم شد. 

آمریکا

اقتصاد آمریکا سال 2015 را با رشد 2.4 درصدی به پایان رساند.کاهش نرخ بیکاری از 5.6 درصد به 5 درصد و به دنبال آن افزایش تقاضای مرصف کننده به 
میزان 3% ، از مهم ترین نتایج این رشد اقتصادی بوده اند. در این مدت نیروی کار 2.6 میلیون نفر افزایش داشت. )شایان ذکر است که نرخ بیکاری در سال 

1. World Trade, Industrial Production, and Manufacturing PMI 
(Three-month moving average; annualized percent change, 
unless nothed otherwise)
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2010، در حدود 10 درصد بوده است(. همچنین آمار مرتبط با اشتغال منجر شد که فدرال رزرو آمریکا، نرخ منابع فدرال )نرخ بهره( را از نزدیک صفر 
درصد به 0.5% - 0.25% درصد افزایش دهد. البته در سال 2015، آمریکا با ضعف در صادرات به دلیل تقویت ارزش دالر، کاهش قیمت کاالهای اساسی به 

واسطه کاهش رشد اقتصادی چین و همچنین کاهش قیمت نفت و ضعف در تقاضای جهانی به دلیل ضعف اقتصادی کشورهای کاال محور نیز روبرو بود. 

اروپا

در سال 2015، نرخ رشد اقتصادی منطقه اروپا 1.5 درصد اعالم شد. افزایش مخارج مرصف کننده، از جمله مهمرتین علل محرک رشد اقتصاد مطرح شده است. 
البته بحران پناهندگان در اروپا نیز بر عملکرد تولیدی کشورهایی چون اتریش و آملان موثر بوده است چرا که دولت ها در این کشورها به منظور تامین خدمات 
برای هزاران پناه جو مخارج خود را افزایش دادند. در میان کشورهای اروپائی، اسپانیا با رشد 3.5 درصدی نسبت به سال 2014 بهرتین عملکرد را داشته است. 
البته همچنان برخی تحلیلگران منطقه یورو معتقدند این نرخ بهبود، بسیار شکننده بوده و همچنان نیاز به یک محرک دیگر از جانب بانک مرکزی اروپا وجود 

دارد. دو بازنده اقتصاد اروپا در سال 2015 نیز کشورهای ایتالیا و یونان بوده اند.  

ژاپن

سال 2015 سالی سخت برای اقتصاد ژاپن بود. اقتصاد ژاپن به روند کوچک شدن خود در فصل چهارم سال ادامه داد. همچنین افزایش ارزش ین از جمله عواملی 
بود که مانعی بر رس راه سودآوری رشکت های ژاپنی اعالم شد. با توجه به این عوامل، تحلیلگران کاهش رشد 1.2 درصدی را برای فصل چهارم سال 2015 ژاپن 
پیش بینی کرده بودند که این رقم در عمل 1.4 درصد اعالم گردید و در نهایت رشد کلی 0.4% را برای ژاپن در این سال به همراه داشت. از جمله عوامل دیگر 
موثر بر رشد اقتصادی این کشور، کاهش مخارج مرصف کننده بود که به دنبال تصویب قانون افزایش مالیات بر فروش در آوریل 2014،  اتفاق افتاد. به منظور 

حل این مشکالت، دولت ژاپن برنامه تسهیل پولی خرید 700 میلیارد دالر دارائی را در دستور کار قرار داد.

چین

ادامه کاهش رشد اقتصاد چین در سال 2015 از مهمرتین تحوالت اقتصادی این سال ارزیابی گردید. رشد اقتصادی چین در فصل سوم سال 2015، برای نخستین 
بار در طی 6 سال گذشته به کمرت از 7درصد کاهش یافت. کاهش آهنگ رشد اقتصادی چین در فصل سوم نسبت به فصول قبلی،  به سبب تغییر ماهیت 
اقتصاد این کشور از یک اقتصاد صادرات  محور و مبتنی بر رسمایه گذاری های نابجا،  به اقتصادی مبتنی بر مرصف داخلی با رشد بادوام تر اعالم شد. از طرفی 
در چین کاهش نرخ بهره برای ششمین بار در طی یک  سال به  عنوان سیاست حامیتی برای ایجاد ثبات در بازارهای مالی به اجرا درآمد، همچنین در این سال، 
چین با کاهش ارزش یوان، بازارهای جهان را شگفت زده ساخت. عالوه بر این در سال 2015، برخی اقتصاد دانان اظهار کردند که ارقام رشد 7 درصدی که چین 

اعالم منوده است جای سوال داشته و این رشد ها در واقع کمرت از 7 درصد بوده است که احتامل کاهش بیشرت آن نیز، وجود دارد. 

تحوالت اقتصادی درحوزه بازارها

جدول زیر تغییرات شاخص ساالنه بورس های مهم جهان را طی دو سال اخیر نشان می دهد و هامنطور که مشاهده می شود، بازارهای سهام در نقاط مختلف 
نسبت به سال قبل عملکرد ضعیف تری داشته اند:

تغییرات شاخص های بورس های مهم جهان

انتهای سال 1394ابتدای سال 1394نام بورس و شاخص
درصد تغییرات شاخص در 

سال 94
درصد تغییرات شاخص در 

سال 93

)DJI(311-18،116.0417,602.30بورس نیویورک

)S&P500( 310.9-2،104.422,049.58بورس نیویورک

)NASDAQ( 418-5,010.974,795.65نزدک

)DAX( 1629-11,895.849,950.80بورس آملان

)CAC40(1217-5,054.524,462.51بورس پاریس

)FTSE100(127-7,037.676,189.64بورس لندن

)NIKKEI225(1535-19,754.3616,724.81بورس توکیو

)SSEC(2077-3,687.732,955.15بورس شانگهای
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بازار نفت 

سال 1394 سالی پر فراز و نشیب برای بازار نفت بود. در این سال، قیمت نفت کمرتین قیمت ظرف 13 سال اخیر، یعنی معادل 28 دالر در هر بشکه را تجربه 
منود )روز 20 ژانویه 2016 مصادف 30 دی 1394(. افت قیمت نفت از تابستان سال 93 به دلیل مازاد عرضه در بازارهای جهانی به دنبال ورود نفت شیل به 
بازارها اتفاق افتاد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که ادامه افت قیمت این کاال در سال 94، متأثر از تصمیامت عربستان و کشورهای عضو اوپک بوده 

است که تولید خود را افزایش دادند به گونه ای که در آخرین نشست نیز، این کشورها نتوانستند به تصمیمی برای مشخص کردن سقف تولید دست یابند.

همچنین از دیگر عوامل موثر بر بازار نفت، می توان به بازگشت ایران به بازارهای جهانی بعد از توافق هسته ای اشاره کرد. عالوه بر این عوامل، کاهش رشد 
اقتصادی در چین، افزایش سطح موجودی نفت در انبارهای آمریکا نیز بر قیمت نفت اثر گذار بودند.

در ادامه و در اواخر سال 1394، عوامل دیگری نیز بر قیمت ها موثر بودند و موجبات رشد تدریجی قیمت نفت را نیز فراهم منودند که از جمله این عوامل، 
می توان به تنش های ژئوپلتیکی اشاره کرد. حمله هوایی عربستان به یمن و افزایش احتامل تشدید درگیری ها در خاورمیانه، موجب افزایش قیمت نفت شد. 
هم چنین بهبود وضعیت اقتصاد امریکا و کاهش تعداد دکل های فعال در میادین نفتی آمریکا اثرات مثبتی بر قیمت این کاال داشتند. از سوی دیگر، در پایان 
سال 94، گامنه زنی هایی در مورد همکاری روسیه و عربستان برای طرح فریز نفتی )ثابت نگه داشنت تولید نفت در سطح ژانویه 2016( مطرح شد که باعث 

افزایش قیمت نفت گردید اما این طرح با عدم توافق عربستان به دلیل عدم حضور ایران در اجالس،  ناموفق ظاهر شد.

) investing.com منبع: سایت(

طال

طال از گذشته به عنوان عامل حفظ ارزش پول کاربرد داشته است، به این معنا که هر زمان که وضعیت اقتصاد جهان مطلوب پیش بینی منی گردید، افراد دارائی 
خود را در قالب طال نگه می داشتند و از آن به عنوان دارائی امن یاد می کردند. بطور متوسط قیمت هر اونس طال در سال 2015، 1،160 دالر ثبت شده است، 
که باالترین قیمت هر اونس طال در این سال 1،303 دالر و پائین ترین قیمت آن 1،046 دالر بوده است. در مجموع سال 2015، سال خوبی برای طال نبود و 
قیمت دالری طال در حدود 11 درصد افت داشت و موقعیت های خرید به کمرتین میزان خود از سال 2003 رسید و صندوق های قابل معامله طال هم شاهد 
خروج 100 تن طال در این سال بودند. عملکرد مناسب اقتصاد آمریکا در این سال منجر به افزایش نرخ بهره در این کشور در تاریخ 16 دسامرب 2015 بعد از 9.5 
سال گشت که این امر فشار بر قیمت طال را بیشرت منود. البته از آنجا که بیش از 90 درصد خرید فیزیکی طال خارج از آمریکا صورت می پذیرد و در این خرید ها 
ارز محلی مهم است، وضعیت این ارزها نیز عالوه بر دالر بر قیمت این فلز گران بها موثر می باشد. به عنوان مثال قیمت طال به ارزهائی مانند روبل روسیه، 
لیر ترکیه و روپیه اندونزی افزایش داشت و این امر موجبات حفظ قیمت های طال در سطوحی را فراهم منود. همچنین از جمله عوامل حامیتی دیگر در قیمت 
این فلز در سال 2015، می توان به افزایش تقاضای چین و هند در فصل سوم سال و خریداری حدود 500 تن طال توسط بانک های مرکزی جهان اشاره منود. 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

روند قیمت نفت برنت در سال 2015



www . p a r s a r y a n . c o m17

روند قیمت طال در سال 2015

)kitco.com منبع: سایت( 

1- چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2016

در سال 2016 پیش بینی می شود که احیای اقتصاد جهانی با رسعتی کند و شکننده ادامه یابد، در واقع وضعیت مالی در آمریکا، اروپا و ژاپن همچنان پر 
ریسک ارزیابی می شود و از طرفی در میان اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای بزرگی مانند چین و برزیل، در حال حارض در مسیر تغییر ساختار اقتصادی قرار 
دارند که به طور کلی این روند، مقدار رشد اقتصادی بلندمدت این اقتصادها را کاهش می دهد و در کنار این موارد، کاهش حجم تجارت جهانی و کندی آهنگ 
رشد بهره وری، روند تغییر ساختار را در این اقتصادها کند کرده است. در این میان البته نرخ پائین نفت،  کاهش خروج جریان های رسمایه از اقتصاد چین و 
تصمیامت برخی بانک های مرکزی برای ادامه سیاست های تسهیل مقداری، از عواملی هستند که باعث می شوند که رشد اقتصادی در دو سال پیش رو اگر 
چه چشمگیــر نباشد، اما از سال 2015 وضعیت بهتــری داشته باشد. صندوق بین املللـــی پول رشد اقتصاد جهان در سال 2016 را در حـــدود سال 2015 
و 3.2 درصد پیش بینی و اعالم منوده است که  اقتصادهای درحال توسعه در سال 2016 با مشکل افزایش هزینه های بدهی مواجه می شوند. در واقع انتظار 
می رود که در سال 2016، با توجه به افزایش مداوم ارزش دالر آمریکا و افزایش نرخ بهره ی آمریکا، بزرگرتین چالش در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه، 

افزایش ارزش بدهی دالری در بسیاری از این اقتصادها باشد. 

در حوزه اروپا نیز پیش بینی می شود که اقتصاد این منطقه در سال 2016 همچنان مسیر بازیابی خود را ادامه دهد. قیمت های پائین انرژی، محرک های پولی و 
یورویی ضعیف، عواملی هستند که انتظار می رود به بهبود هر چند کند اقتصاد اروپا کمک کند. این در حالی است که اقتصاد رشق اروپا تحت تاثیر تنش های 
سیاسی خواهد بود و تداوم ضعف دربخش بانکی، سطوح باالی بدهیهای دولتی در کل منطقه یورو و به ویژه یونان وپیامدهای منفی احتاملی ناشی از خروج 

انگلستان ازاتحادیه اروپا، بر دوش اقتصاد این منطقه سنگینی می کند. 

در مقابل، رشد اقتصادی آمریکا، پایدار و باثبات پیش بینی می گردد و شاخص های بنیادی اقتصاد آمریکا در سال 2016 وضعیت قابل قبولی خواهند داشت، 
بطوریکه افزایش مخارج مرصف کننده، بهبود فعالیت ها در بخش مسکن و افزایش مخارج پیش بینی شده دولت در بودجه سال 2016،  همگی عواملی هستند 

که به حفظ وضعیت اقتصاد آمریکا کمک خواهند کرد.

چین نیز سال پر چالشی را در پیش رو خواهد داشت تا بتواند اقتصاد خود را مجدداً به مسیر رشد برگرداند. کاهش رشد رسمایه گذاری، مشکالت بخش تولید و 
معادن  مانند،  ظرفیت بیش از حد، سطوح باالی بدهی، و نرخ بازده پائین و بعضاً منفی همگی عواملی هستند که چشم انداز روشنی برای اقتصاد این کشور 
رقم منی زنند، اما انتظار می رود کاهش قیمت نفت و تداوم سیاست های پولی انبساطی دولت چین،  بخشی از اثرات کاهنده بخش صنعت را جربان مناید. 

جدول ذیل نرخ رشد اقتصادی را به تفکیک مناطق نشان می دهد:
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در جدول ذیل نیز نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف در بازه زمانی 2007- 2015 و پیش بینی سه سال 2017 ، 2016 و 2021 آورده شده است:

"نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف"

201520142013201220112010200920082007شــرح

متوسط 

-1997

2006

پیش بینی

201620172021

3.40.22.82.82.42.52-2.41.81.40.21.73.1آمریکا

5.60.83.41.51.51.61.2-1.51.60.20.63.73.9آملان

2.90.22.42.41.11.31.9-1.10.40.30.32.12فرانسه

11.51.511.10.8-5.5-2.80.61.7-1.7-0.4-0.8ایتالیا

0.10.7-12.20.90.5-5.5-0.54.7-0.11.61.8-0.5ژاپن

4.30.32.63.11.92.22.1-2.22.61.70.71.61.9انگلستان

2.71.223.41.51.92-1.22.521.933.4کانادا

2.52.72.13.62.72.31.62.74.53.62.532.8اسرتالیا

6.97.47.87.89.310.49.29.614.29.46.56.26چین

7.37.26.95.16.610.38.53.99.86.67.57.57.8هند

3.24.75.33.42.14.32.56.28.35.22.222.2بحرین

4.22.22.12.21.85.14.77.27.153.34.35مرص

3.43.62.75.4104.81.88.463.91.21.92.1عربستان سعودی

5.23.23.26.22.42.63.4-3.93.65.24.74.91.6امارات متحده عربی

6.63.76.62.30.99.14.643.74.1 -1.9 -03ایران

)منبع: گزارش چشم انداز اقتصاد جهان، صندوق بین املللی پول،  آوریل 2016(

"نرخ رشد اقتصادی"

201520142013201220112010200920082007شــرح

متوسط 

-1997

2006

پیش بینی

201620172021

3.13.43.43.44.25.403.15.743.23.53.9جهان

3.40.22.82.81.921.8-1.91.81.41.21.73.1اقتصادهای پیرشفته

اقتصادهای درحال 

پیرشفت و توسعه
44.655.26.27.43.15.88.75.54.14.65.1

در مجموع، پیش بینی ها حاکی از این است چشم انداز رشد بین کشورها و مناطق مختلف یکسان نخواهد بود و نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2016 تفاوت 
چندانی با سال  2015 نخواهد داشت.  اما پیش بینی  می گردد که احیای اقتصادی جهان در سال 2017 به شکل قوی تری صورت پذیرد و اقتصادهای در حال 

توسعه و نوظهور موتور محرکه این اتفاق خواهند بود.

)منبع: گزارش چشم انداز اقتصاد جهان، صندوق بین املللی پول،  آوریل 2016(
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اقتصاد ایران در سال 1394

اقتصاد ایران در سال 1394 که سال "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" نامیده شد، پنجمین سال از اجرای برنامه پنجم توسعه اقتصادی را تجربه منود. از نکات 
حائز اهمیت در پایان اسفندماه ماه 1394، می توان به رشد 30 درصدی حجم نقدینگی و عبور آن از مرز 1,017 هزار میلیارد تومان اشاره منود.

همچنین یکی از نکات قابل توجه در خصوص انتشار آمارهای اقتصادی سال 1394 توسط بانک مرکزی، این است که در بخش گزارش "حسابهای ملی"، 
داده های مربوط به "تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی" تا تاریخ تهیه این گزارش ارائه نگردیده است. )مرکز آمار ایران برای سال 1394، رشد اقتصادی با 

در نظر گرفنت نفت و بدون در نظر گرفنت آن را به ترتیب، 1% و 0.9% اعالم منوده است(

بر اساس آمار منترش شده توسط بانک مرکزی، در بخش انرژی و در سال 1394، به طور متوسط تولید و صادرات روزانه نفت خام به ترتیب به اعداد 3.2 و 1.6 
میلیون بشکه بالغ گردیده اند که نسبت به سال 1393 به ترتیب رشد 5.5 و 9.7 درصدی را تجربه منوده اند و تولید برق در انواع مختلف نیروگاه های کشور 
در دوره اوج مرصف ) پایان تابستان 94( به عدد 91.2 میلیارد کیلو وات ساعت رسیده است که این عدد برای پایان تابستان 1393 برابر 89.4 میلیارد کیلو وات 

ساعت بوده است که رشد 2 درصدی در تولید برق را نشان می دهد.

در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی )کارگاه هایی با بیش از یکصد نفر کارگر(، در سال1394 برابر با 91.7 واحد بوده که نسبت به عدد 
94.3 واحد در سال 1393، کاهش 3 درصدی را نشان می دهد، که با توجه به عدم ارائه آمارهای حساب های ملی در بخش تولید ناخالص داخلی برای سال 

1394، می توان این میزان در کاهش شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی را به معنای نشانه ای از تداوم رکود در بخش صنعت دانست. 

در بخش ساختامن و در خصوص "تعداد پروانه های ساختامنی صادر شده در مناطق شهری"، کل پروانه های صادر شده در  سال 1393 برابر 117,200 فقره 
بوده که این عدد برای سال 1394 برابر 101,500 فقره می باشد، همچنین "برآورد سطح زیربنای طبقات ساختامن ها بر اساس پروانه های صادر شده در کل 
مناطق شهری" در سال 1393 برابر 72 میلیون مرت مربع بوده که عدد فوق الذکر برای سال 1394 برابر 62 میلیون مرت مربع می باشد، که هر دو مورد بیان شده 

از ادامه مسیر رکود در صنعت ساختامن در سال 1394 حکایت می منایند.

همچنین میزان رسمایه گذاری بخش خصوصی در ساختامن های رشوع شده در مناطق شهری در سال 1393 برابر 188 هزار میلیارد ریال بوده که این عدد 
برای سال 1394 به 155 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است، که این عدد نیز مؤید موارد گفته شده در باال در خصوص تداوم رکود در این صنعت می باشد.

در بخش تراز پرداخت ها و در خصوص میزان صادرات و واردات کاال، مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی کشور در سال 1394 برابر 65 میلیارد دالر و مجموع 
واردات برابر 52 میلیارد دالر می باشد، این در حالی است که اعداد فوق برای سال 1393 به ترتیب برابر 86 و 65 میلیارد دالر می باشد، به لحاظ وزنی نیز 
میزان صادرات غیر نفتی و واردات کشور در سال 1394 به ترتیب برابر 78 و 35 میلیون تن می باشد که اعداد فوق الذکر برای سال 1393 به ترتیب برابر 

82 و 43 میلیون تن بوده است، آمارهای گفته شده در این بخش می تواند گواه کاهش سهم ایران از مجموع تجارت جهانی در سال 1394، قلمداد گردد.

در بخش درآمدهای دولت، میزان مالیات های مستقیم و غیر مستقیم در پایان سال 1394 به ترتیب برابر 430 و 362 هزار میلیارد ریال می باشد که اعداد 
فوق برای سال 1393 به ترتیب برابر 359 و 351 هزار میلیارد ریال بوده است، که در مجموع رشد 11.5 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت را نشان میدهد، که 

البته این رشد، نسبت به رشد سال 1393 نسبت به سال 1392 بسیار کاهنده بوده است.

در بخش متغیرهای پولی و اعتباری، پایه پولی در پایان اسفند ماه 1394 به 1,536 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پایان سال 1393، رشد حدود 17 
درصدی را نشان می دهد که نسبت به رشد سال 1393 نسبت به سال 1392که حدود 11% بوده است، از شیب افزاینده ای برخوردار بوده است.

همچنین در خصوص نسبت تسهیالت غیر جاری به کل تسهیالت ریالی، این نسبت از عدد 11.2% در پایان سال 1393 به 9.7% در پایان سال 1394 کاهش 
یافته است.

از مجموع اعداد و ارقام ارائه شده این نتیجه بدست می آید که در سال 1394، در اکرث بخش های اقتصاد ملی )بجز بخش تولید و صادرات نفت( با رکودی 
عمیق نسبت به سالهای گذشته مواجه بوده ایم که تداوم این رکود، می تواند موجب ایجاد آسیب های جدی در خصوص ادامه روند فعالیت بنگاه های 

اقتصادی در سالهای آتی گردد.
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بازار اوراق بهادار در سال 1394

تحوالت بازار رسمایه کشور را در طی سال 1394، می توان به 3 مقطع زمانی کامال مجزا تقسیم بندی منود. 

مقطع نخست از ابتدای فروردین ماه 94 تا روز هفدهم این ماه می باشد که بازار تحت تاثیر انجام مذاکرات هسته ای در لوزان، روند صعودی قابل توجهی 
آغاز منود و شاخص کل از عدد 62,532 واحد در پایان سال 1393 به عدد 70,844 واحد صعود و بازدهی حدود 13 درصدی را برای کمرت از یک ماه ثبت منود، 
اما در این مقطع با رشوع عرضه های پرحجم در سهام برخی رشکتها بخصوص برخی منادهای بانکی، اولین نشانه های رکود، مجدداً پدیدار گشت و با اعالم 

موکول شدن امضای توافق نهایی به اواخر تیرماه، این روند تداوم یافت.

بدین ترتیب، بازار وارد مقطع دوم زمانی گردید که در این مقطع، شاخص کل از کانال 70 هزار واحد گفته شده در فروردین ماه تا محدوده کانال 61 هزار 
واحد در ابتدای دی ماه نزول منود. اگر چه در این مقطع )اواخر تیرماه(، با اعالم رسمی توافق وین، رونق موقتی به بازار بازگشت اما با اعالم اجرایی شدن 

مرحله ای توافق، عمق اثر این عامل خیلی رسیع از بین رفت.

همچنین در این مقطع، به دلیل آنکه روند پیش بینی سودآوری مجموع رشکتها نسبت به سالهای گذشته دچار افت قابل توجهی گردیده بود و از طرفی 
مسائلی مانند ارصار وزارت نفت به ادامه  ابهام در قیمت گذاری خوراک پرتوشیمیها و همچنین انجام چندین عرضه اولیه پی در پی که نیازمند وجود نقدینگی 
مناسبی در بازار بود، سبب گردید حتی با وجود کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی، رونق به معامالت بازار باز نگردد و روند منفی تقریباً 9 ماه های را به 

صورت فرسایشی شاهد باشیم.

در ادامه، مقطع زمانی سوم بازار رسمایه در سال 1394 از اوایل دیامه و همزمان با اعالم رسمی اجرایی شدن برجام آغاز گردید و شاخص در طی دوره زمانی 
زمستان 1394، از کانال 61 هزار واحدی تا کانال 80 هزار واحدی صعود منود. )31 درصد رشد(

در مقطع زمانی فوق الذکر که مصادف با سفر ریاست جمهوری به چند کشور اروپایی بود، شکل گیری تفاهامت اولیه ای میان خودروسازان داخلی با 
خودروسازان اروپایی )که عمدتاً شامل خودروسازان فرانسوی رنو و پژو بود( و همچنین اعالم برنامه های اصالح ساختار مالی برخی از این رشکتها، سبب شد 
که قیمت سهام گروه خودرو و قطعات با رشدهای خیره کننده روبرو گردد و عمال بخش مهمی از رشد 30 درصدی شاخص کل به واسطه رشد ارزش سهام 
این گروه شکل گیرد که البته در طی این دوره، انتشار اخبار انعقاد قراردادها با رشکای خارجی از سایتهای خربی که بعضاً با بزرگ منایی نیز همراه بود، بیش از 

انتشار رسمی اطالعات توسط رشکتها موجبات این رشد قیمت را فراهم منود.

به طور خالصه باید گفت که بازار رسمایه در سال 1394 به تبعیت از اقتصاد ملی و به دلیل ضعف متغیرهای بنیادین مؤثر بر رشد سودآوری رشکتها که بخش 
مهمی از آن، در اثر ادامه رکود در اقتصاد جهانی بود، سال توأم با موفقیتی را پشت رس نگذاشت و عمدتاً رشد قیمتی در سهام گروه هایی رخ داد که از "عامل 

ابهام" بیشرتی در امکان سودآوری خود، برخوردار بودند.

بورس

در سال 1394، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد 28 درصدی از عدد 62،532 واحد به 62،532 واحد و ارزش کل بازار با رشد 22 درصدی از رقم 
2،819 میلیارد ریال به رقم 3،488 میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در طی دوره مذکور رشد شاخص مالی برابر 17 و رشد ارزش معامالت خرد و بلوک 

برابر 11 درصد بوده است.

ارزش بازار صنایع در بورس اوراق بهادار در تهران - سال 1394
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روند شاخص کل در سال 1394

مقایسه ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران سال های 93 و 94
)ارقام به هزار میلیارد تومان(

از نکات قابل توجه در سال 1394 این است که، نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی در این سال، بدون تغییر نسبت به سال 1393 و برابر 3 واحد بوده است، 
وقوع این مسئله در حالیست که نسبت P/E بازار در سال 1394 با حدود 2 واحد رشد، از عدد 5.4 در سال 1393 به 7.45 واحد رسیده است، که رخ داد 

همزمان این دو مورد با یکدیگر، گواه کاهش جدی میزان سود آوری رشکتها می باشد. 
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تحوالت بورس و اوراق بهادار

شـرح

درصد 

رشد)کاهش(

94 به 93

1394139313921391

2880,21962,53279,01538,041شاخص کل بورس

2892,55772,21090,97844,620شاخص شناور آزاد 

17158,225135,089157,62860,812شاخص مالی 

223,448,3902,819,6642,865,9701,707,498ارزش بازار )میلیارد ریال(

13473,624542,522975,715264,334-ارزش کل معامالت بازار اول و دوم )میلیارد ریال(

11425,537384,530701,846219,615ارزش معامالت خرد و بلوک )میلیارد ریال(

141.9492.2614.0151.106-متوسط ارزش روزانه معامالت )میلیارد ریال(

24204,287165,184189,78080,163حجم سهام وحق تقدم معامله شده )میلیون سهم(

683781335 23841متوسط حجم روزانه )میلیون سهم(

813,92212,91417,1425,241دفعات معامله )هزار(

757,29253,36471,00021,506متوسط دفعات روزانه معامالت

930,000725,810506,498 261,171,812ارزش اسمی )میلیارد ریال(

32.93.03.93.4-ارزش بازار به ارزش اسمی )مرتبه(

P/E 367.455.467.15.35نسبت

2320314317322تعداد رشکتهای پذیرفته شده 

242243239 0243تعداد روزهای معامالتی

47%108%21-%28% میانگین بازدهی ساالنه )درصد( شاخص کل

27110,772151,540229,438173,131-صدور کدهای معامالتی
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ب( فرابورس

شاخص کل بازار فرابورس در سال 1394 با افزایش 21 درصدی، از عدد 668 واحد به عدد 806 واحد افزایش یافت.

 بازار فرابورس در سال 1394 نسبت به سال 1393 از حیث ارزش بازار، ارزش ریالی معامالت و حجم تعدادی معامالت رشایط متفاوتی را تجربه منود، به 
طوریکه از حیث ارزش بازار با 16% رشد و از حیث ارزش ریالی معامالت و حجم تعدادی معامالت به ترتیب با رشد 36% و 59% روبرو گردید که دلیل این امر 

هم، انجام معامالت اوراق تامین مالی و اوراق تسهیالت مسکن در این بازار می باشد.

همچنین، تعداد منادهای مورد معامله در این بازار با پذیرش رشکتهای جدید، با رشد 11 درصدی مواجه گردید. اطالعات مربوط به بازار فرابورس در جدول 
زیر منعکس گردیده است:

"اطالعات کلی بازار فرابورس"

شـرح

درصد 

رشد)کاهش(

94 به 93

1394139313921391

--21806668771شاخص کل فرابورس

16966.423834,663954,304492,005ارزش بازار – میلیارد ریال

36453.493332,447291,248147,162ارزش معامالت – میلیارد ریال

5983.66752,67839,63132,323حجم معامالت – میلیون ورقه )سهام و اوراق(

55.639.0005,967,0005,241,6602,756,468-تعداد دفعات معامالت 

93.079.0713,372,1671,773,7701,218,114-تعداد خریداران

11311280252201تعداد منادهای مورد معامله
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معرفی شـرکت

تاریخچه

رشکت رسمایه گذاری پارس آریان )سهامی عام( بدواً تحت نام رشکت رسمایه گذاری گروه صنعتی مینو )سهامی خاص( در تاریخ 1381/7/10 در اداره ثبت 
رشکت های تهران به ثبت رسید. در تیر ماه سال 1384 این رشکت توسط موسسین بانک پاسارگاد و به منظور تشکیل یک رشکت مادر برای “گروه مالی 
پاسارگاد” خریداری و پس از انتخاب اعضاء جدید هیأت مدیره وبا تشکیل مجامع عمومی فوق العاده نام رشکت به رشکت رسمایه گذاری پارس آریان تغییر 
و رسمایه رشکت نیز طی دو مرحله به یک هزار و دویست میلیارد ریال افزایش یافت. تبدیل نوع رشکت از سهامی خاص به سهامی عام نیز از جمله اقدامات 

بعدی بود. 

موضوع رشکت

موضوع رشکت به موجب ماده 4 اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1384/11/26 برشح زیر تدوین گردیده است:

• ایجاد، رسمایه گذاری و یا مشارکت در تأسیس بانک ها، رشکت های بیمه، مؤسسه های مالی و اعتباری، رشکت های کارگزاری اعم از کارگزاری در بورس 
اوراق بهادار و یا بورس های کاال، رشکت های لیزینگ، رشکت های خدمات مالی و سایر امور و فعالیت های مشابه.

• رسمایه گذاری در خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفنت، تأسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه ها و واحدها و رشکت های فعال 
در بخش های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختامنی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت های فوق مرتبط باشد در داخل 

و خارج از کشور.

• رسمایه گذاری در خرید، مشارکت، در اختیار گرفنت، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول و غیرمنقول دایر و بایر.

• انجام دادن معامالت کلیه  سهام  و اوراق  بهاداری که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند.

• واگذاری، اجاره، عرضه و فروش واحدها و رشکت های مورد رسمایه گذاری پس از آماده سازی و اعامل اصالحات ساختاری مورد نیاز چه از طریق بورس 
اوراق بهادار و چه از طرق دیگر.

• صدور اوراق قرضه یا اوراق مشارکت و یا هر نوع اوراق بهادار دیگری که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند.

• انجام دادن مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرح های رسمایه گذاری و کلیه فعالیت های اقتصادی و 
ایجاد رشکت ها و مؤسسه های علمی، مطالعاتی، فنی، مهندسی و اجرائی ذیربط.

• ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی، اعتباری، رسمایه گذاری، بیمه ای، مدیریتی، سازماندهی، علمی، مطالعاتی، پژوهشی و مشاوره ای.

• استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری ایرانی و خارجی در قبال ارائه وثیقه و رهن از اموال رشکت.

• انجام دادن معامالت بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز و اخذ و اعطای منایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل 
و خارج از کشور.

• تأسیس شعبه ها یا منایندگی ها برای رشکت در داخل و یا خارج از کشور.

• انجام دادن سایر کارها، امور و عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق هدف های رشکت الزم و مفید بوده و یا در جهت اجرای 
موضوع فعالیت رشکت، رضورت داشته باشد.

تغییرات رسمایه رشکت

رسمایه رشکت در آغاز فعالیت توسط موسسین گروه مالی پاسارگاد یک هزار میلیارد ریال بود. پس از تشکیل گروه مالی پاسارگاد و با درنظر گرفنت برنامه های 
پیش رو و طی مراحل متعدد رسمایه رشکت تا خردادماه 1388 به میزان 2.760 میلیارد ریال افزایش یافت. در سال 1389 و با اخذ مجوز از سازمان بورس و 
اوراق بهادار و با سلب حق تقدم از سهامداران موجود و فروش سهام با رصف و عرضه عمومی 2.76 میلیارد سهم و اعطای یک سهم جایزه به ازاء هر سهم 
به سهامداران موجود، رسمایه رشکت رسمایه گذاری پارس آریان به 8،280 میلیارد ریال رسید. در سال 1392 و به دنبال اخذ مجوز افزایش رسمایه 50 درصدی 
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از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در مرحله اول رسمایه رشکت به مبلغ 9،190.8 میلیارد ریال و در مرحله دوم به 11،500 میلیارد ریال افزایش یافت. 

در سال 1394 به دنبال اخذ مجوز 100 درصدی افزایش رسمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/01/16، 
مرحله اول افزایش رسمایه به میزان 25 درصد محقق و در تاریخ 1394/4/31 در اداره ثبت رشکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید. مرحله دوم افزایش 
رسمایه نیز به میزان 22 درصد در سال 1394 آغاز و ثبت آن در خردادماه 1395 نهایی گردید. بدین ترتیب رسمایه رشکت از مبلغ 14،375 میلیارد ریال در 
پایان سال 1394 به مبلغ 17،537.5 میلیارد ریال در تاریخ تهیه این گزارش افزایش یافته و جایگاه “پارس آریان” بعنوان یکی از بزرگرتین هلدینگ های مالی 

کشور تثبیت گردیده است.

ترکیب سهامداران

آخرین تعداد سهامداران در پایان سال مالی مورد گزارش 5084 نفر و ترکیب آنان به رشح زیر می باشد:

ترکیب سهامداران رشکت رسمایه گذاری پارس آریان از لحاظ تعداد سهام در تاریخ 1394/12/29

درصد مالکیتتعداد سهامتعداد سهامدارانشـــــرحردیف

3011,242,982,08078.21سهامداران حقوقی دارنده 100 میلیون سهم و یا بیشرت1

51,083,960,7537.54سهامداران حقیقی دارنده 100 میلیون سهم و یا بیشرت2

251,181,845,4118.22سهامداران حقوقی دارنده 10تا 100 میلیون سهم 3

10414,047,1152.88سهامداران حقیقی دارنده 10تا 100 میلیون سهم 4

4083,401,5070.58سایر سهامداران حقوقی5

4,974368,763,1342.57سایر سهامداران حقیقی6

5,08414,375,000,000100جمع کل

)(

۲۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰

۵٫۰۰۰

۰

روند افزایش رسمایه
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با توجه به مراتب فوق فهرست “سهامداران عمده” رشکت و “تعداد سهام” هر یک در تاریخ ترازنامه به رشح جدول زیر می باشد:

سهامداران عمده شـرکت در تاریخ 1394/12/29

درصد مالکیتتعداد سهامنام و نام خانوادگیردیف

1,492,961,66710.39رشکت بازرگانی همقدم )سهامی خاص( 1

1,438,918,51810.01رشکت ارزش آفرینان پاسارگاد )سهامی عام( 2

1,278,723,7408.90رشکت توسعه مدیریت رسمایه خوارزمی 3

704,458,4834.9رشکت سام گروه )سهامی خاص( 4

625,675,6754.35موسسه همیاری کوثر 5

452,586,5533.15رشکت توسعه و مدیریت رسمایه صبا )سهامی خاص( 6

412,886,1842.87رشکت مشاوره رسمایه گذاری سلین )سهامی خاص( 7

407,196,3672.83رشکت رسمایه گذاری سامان مجد )سهامی خاص( 8

386,875,3972.69رشکت بین املللی تجارت الوند ) سهامی خاص ( 9

321,132,9062.23رشکت بازرگانی همقدمان 10

293,298,3552.04ستاره منصوبی 11

291,394,3322.03بانک تجارت 12

289,504,8222.01رشکت رسمایه گذاری غدیر13

4,405,914,35430.65سایر سهامداران حقوقی به تعداد 83 سهامدار14

1,573,472,64710.95سایر سهامداران حقیقی به تعداد 4988 سهامدار15

14,375,000,000100جمع کل

ترکیب سهامداران در تاریخ 1394/12/29
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برنامه ریزی راهربدی

یکی از عوامل موثر در کسب موفقیتهای پی در پی رشکتهای عضو گروه مالی پاسارگاد، نگرش اسرتات ژیک در مدیریت کالن گروه و تدوین نقشه راه معین 
برای حرکت هریک از هلدینگ ها از مرحله ایجاد رشکتها تا رسیدن به مرحله بلوغ آنان می باشد. حرکت رو به جلو رشکتها و تغییر رشایط محیطی فعالیت 
رشکتها و بروز فرصتها و تهدیدهای جدید در مسیر حرکت هریک از رشکتها، اهمیت برنامه ریزی اسرتاتژیک را روزافزون می مناید. برنامه ریزی اسرتاتژیک در 
گروه مالی پاسارگاد در دو رده صورت می گیرد. رده اول رویکرد اسرتاتژیک در رشکت هلدینگ )مادر( در جریان است که بر اساس آن با تعیین چشم انداز و 
ماموریت های کل گروه و با در نظر گرفنت جایگاه هر یک از رشکتها در برنامه های پیش رو، اسرتاتژی ها و نقشه راه کل گروه مالی پاسارگاد ترسیم می گردد. در 

رده دوم برنامه ریزی اسرتاتژیک در درون هر یک از رشکتها بر اساس نقشه راه کل گروه انجام شده و برنامه های اجرایی هر یک از آنها مشخص می گردد.

رشکت رسمایه گذاری پارس آریان در جهت ارتقاء سطح کیفی و علمی رشکتهای عضو گروه مالی پاسارگاد با ایجاد رشکتهای دانش بنیان و بکارگیری آنها در 
مواردی از قبیل شناخت محیط فعالیت رشکتهای عضو گروه، ارزیابی و ارزش گذاری طرحهای توسعه و دارائیهای رشکتها، تدوین سیستمهای نوین کنرتلی و 

مدیریتی و ارزیابی ریسکهای موجود در سطح رشکت و تاثیرگذاری آن بر فعالیت گروه مالی پاسارگاد گامهای موثری را برداشته است. 

ایجاد و راه اندازی رشکت های مورد نیاز و منطبق با برنامه اسرتاتژیک و فراگیر برای تکمیل زنجیره خلق ارزش در گروه مالی پاسارگاد، از جمله رویکردهای 
راهربدی رشکت هلدینگ پارس آریان می باشد. کنرتل و نظارت بر عملکرد مالی رشکت ها در انطباق با اهداف از پیش تعیین شده در برنامه تجاری گروه مالی 

پاسارگاد نیز، یکی دیگر از این سیاست های راهربدی را تشکیل می دهد.

پذیرش رشکتهای شاخص گروه در بورس اوراق بهادار تهران و عرضه سهام آنان در بورس و فرابورس و مدیریت عرضه و بازار گردانی سهام عرضه شده نیز از 
دیگر رویکردهای راهربدی در رشکت رسمایه گذاری پارس آریان می باشد. مضافاً رشکت در جهت به حداکرث رساندن منافع سهامداران خود، مأموریت دارد که 

منابع مازاد حاصله را در سایر فعالیت های اقتصادی مانند رسمایه گذاری در سهام بورسی، پروژه های تولیدی، صنعتی و ساختامنی به کار اندازد.

چشم انداز رشکت 

چشم انداز رشکت رسمایه گذاری پارس آریان )افق 1410( عبارت است از: توسعه و راهربی “گروه مالی پاسارگاد” به منظور

• کسب جایگاه معتربترین و قوی ترین گروه مالی و مدیریتی متعلق به بخش خصوصی ایران در منطقه خاورمیانه با فعالیت بین املللی
• کسب جایگاه شایسته در بین 500 رشکت برتر جهان

بیانیه ماموریت

رشکت رسمایه گذاری پارس آریان با تکیه بر توامنندی رسمایه انسانی کارآمد و متخصص و بهره گیری از مدیریتی خالق و نواندیش، خود را متعهد می داند که با 
خلق ارزش و مطلوبیت برای کلیه ذینفعان، بسرت الزم را برای رشد و تعالی همه جانبه رشکت و گروه مالی پاسارگاد فراهم منوده و ضمن تالش در جهت توسعه 

پایدار در ابعاد ملی و بین املللی، در رشد و شکوفائی اقتصادی میهن اسالمی به نحو موثری مشارکت مناید.

انسجام مدیریت، همدلی با سهامداران و تشکیل سبد متنوع و متوازنی از رسمایه گذاری های ارزنده، دست مایه حرکت رشکت در بهره گیری بهینه از منابع 
موجود قرار گرفته و ضمن تاکید بر انجام مسئولیت های اجتامعی و حفاظت از محیط زیست، رشکت تالش می کند تا با بکارگیری فن آوری های روزآمد، حضوری 

مثبت، سازنده و اثربخش در اقتصاد ملی داشته باشد.

ارزش های رشکت 

• التزام به ارزش های اسالمی
• باور به رسمایه انسانی کارآمد به عنوان مهمرتین رسمایه رشکت

• پایبندی به اصول قانونی و اخالقی جامعه و رعایت استانداردهای ملی و بین املللی 
• پیروی از استانداردها و اخالق حرفه ای

• احرتام و اعتامد متقابل
• نظم و انضباط کاری

• شایسته ساالری
• صداقت، امانت داری و رازداری

• خالقیت و نوآوری
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• چابکی و انعطاف پذیری
• توامنندسازی و ارتقای سطح دانش سازمانی با استفاده از دانش روز بین املللی

• مسئولیت پذیری اجتامعی
• باور به همدلی، کار گروهی و مشارکت

• تفکر پیرشو
• تعهد به تعالی در متامی ابعاد سازمان

• عشق و وفاداری به "گروه"
• تعادل بین کار و زندگی

• تکریم مشرتیان و ذی نفعان
• وجدان کاری و پاسخگویی

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 1394/5/27 اعضای هیأت مدیره رشکت به رشح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

ضمناً به موجب صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1394/6/3 سمت اعضاء هیأت مدیره به رشح فوق تعیین و آقای علی اکرب امین تفرشی از اعضاء هیأت مدیره 
برای مدت دو سال به سمت مدیر عامل رشکت انتخاب گردیدند.

حسابرس و بازرس قانونی

بر طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه رشکت مورخ 1394/5/27، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شامره شناسه ملی 10100505999 بعنوان 
حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شامره شناسه ملی 10100322973 بعنوان بازرس علی البدل رشکت 

برای سال مالی مورد گزارش انتخاب شدند.

رسمایه انسانی

رشکت رسمایه گذاری پارس آریان با تکیه بر رسمایه انسانی مجرب، دلسوز و کارآمد خود موفق به کسب موفقیت های پیاپی گردیده است. سیاست متخذه در 
رابطه با رسمایه انسانی در رشکت رسمایه گذاری پارس آریان از ابتدای ایجاد آن توسط موسسان گروه مالی پاسارگاد، تامین رسمایه انسانی محدود ولی کیفی 

بوده است. 

رسمایه انسانی رشکت رسمایه گذاری پارس آریان در پایان سال مورد گزارش 21 نفر می باشند که عمدتاً در رده های کارشناسی فعالیت داشته و دارای تحصیالت 
دانشگاهی در زمینه های مرتبط با فعالیت شان می باشند. عالوه بر نیروی انسانی ثابت رشکت، کارشناسان صاحب صالحیت چندی نیز خدمات کارشناسی خود 

را بر حسب مورد در اختیار رشکت گذاشته و در رشته های مورد نیاز از تجربیات آنان به نحو مطلوب استفاده می گردد.

سمتاعضای هیأت مدیرهردیف

رئیس هیأت مدیرهآقای مجید قاسمی1

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعاملآقای علی اکرب امین تفرشی2

عضو هیأت مدیرهرشکت بازرگانی همقدمان به منایندگی آقای مجتبی کباری 3

عضو هیأت مدیرهآقای علی دهقان منشادی4

عضو هیأت مدیره آقای رضا راعی5
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افتخارات رشکت 

رشکت رسمایه گذاری پارس آریان تنها سه سال بعد از رشوع فعالیت خود به عنوان رشکت هلدینگ گروه مالی پاسارگاد، همواره در بین رشکتهای برتر ایران 
در جایگاه شایسته ای قرار گرفته است. کسب جایگاه سی  و دوم در بین یکصد رشکت برتر ایران در سال 1386 آغازگر این حرکت بوده است و تا کسب رتبه 
هجدهم در بین پانصد رشکت برتر ایران در سال 1393 نیز ادامه یافته است. رشکت رسمایه گذاری  پارس آریان طی سالهای 1389 تا سال 1391 در سه سال 
متوالی رتبه نخست را در گروه رشکتهای رسمایه گذاری و واسطه گری های مالی بر اساس رتبه بندی انجام شده توسط سازمان مدیریت صنعتی به دست آورده 

و مجدداً این عنوان را در سال های 1393 و 1394 تکرار منوده که نشان از رشد و شکوفائی پایدار رشکت دارد. 

اخذ لوح سپاس از چهارمین دوره جشنواره ملی بهره وری و اخذ تقدیرنامه از پنجمین دوره این جشنواره بعنوان برترین رشکت رسمایه گذاری و نیز دریافت 
تندیس سیمین ششمین دوره )1394( "جایزه ملی مدیریت مالی ایران" از زمره موفقیت های رشکت طی سال مورد گزارش به شامر می رود. 

پایه تحصیلیردیف
درصد از کلتعداد

1394139313941393

9842/8642/11فوق لیسانس و باالتر1

7533/3326/32لیسانس2

114/765/26فوق دیپلم3

4519/0526/31دیپلم4

2119100100جمع

وضعیت رسمایه انسانی رشکت رسمایه گذاری پارس آریان در مقایسه با سال مالی قبل به رشح زیر است:
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عملکرد  رشکت رسمایه گذاری پارس آریان در سال 1394

الف- رسمایه گذاری در رشکتهای عضو گروه مالی پاسارگاد

اختصاص مبلغی بیش از 18،714 میلیارد ریال معادل 106.71% از رسمایه پرداخت شده رشکت به رسمایه گذاری در رشکتهای عضو گروه مالی پاسارگاد، نشان 
دهنده نقش کلیدی و محوری این بخش از فعالیت های رشکت در جایگاه هلدینگ گروه مالی پاسارگاد می باشد.

ایجاد و گسرتش رشکت هایی همچون بانک پاسارگاد، بیمه پاسارگاد، لیزینگ پاسارگاد، فن آوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، لیزینگ ماشین آالت و 
تجهیزات بانک پاسارگاد، هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، گسرتش انرژی پاسارگاد، پرداخت الکرتونیک بانک پاسارگاد، کارگزاری بانک 
پاسارگاد، خدمات ارزی و رصافی پاسارگاد، مشاوره رسمایه گذاری ارزش پرداز آریان و بسیاری از رشکت های دیگر در گروه مالی پاسارگاد را می توان بعنوان 
دستاورد ارزنده این بخش از فعالیت های رشکت رسمایه گذاری پارس آریان برشمرد. با توجه به ارزیابی های بعمل آمده و در مقایسه مزیت نسبی صنایع 

مختلف در سطح کالن اقتصاد کشور، فعالیت های اقتصادی گروه مالی پاسارگاد عمدتاً به چند گروه اصلی به رشح زیر تقسیم می شوند.

گروه اول: حوزه خدمات مالی

در این گروه که “هسته اصلی” فعالیت های رشکت را تشکیل می دهد، فعالیتهای بانکداری، رسمایه گذاری، بیمه، لیزینگ، کارگزاری اوراق بهادار، رصافی 
و خدمات مالی سازمان دهی شده است.

مضافاً رشکت رسمایه گذاری پارس آریان با تاسیس رشکت ارزش پرداز آریان بعنوان یک بازوی تخصصی خدمات مشاوره رسمایه گذاری، در توسعه مدیریت 
بهینه مالی، مهندسی مالی و تکنولوژی اطالعات، گام های ارزشمندی را در جهت تعالی سازمانی گروه، برداشته است.

گروه دوم: حوزه صنایع معدنی

در این گروه با تشکیل بزرگرتین هلدینگ صنایع معدنی و فوالدی در بخش خصوصی کشور، ساماندهی تاسیس و راه اندازی 21 طرح بزرگ تولیدی و 
صنعتی صورت پذیرفته و در انتها هلدینگ مزبور با راه اندازی کلیه طرح های مزبور، مسئولیت تولید نزدیک به 40% از ظرفیت بخش فوالدی کشور را به 

همراه تولید محصوالت دیگری از صنایع همگن از جمله مس کاتد و فروسیلیس، عهده دار خواهد شد.

گروه سوم: حوزه صنایع نفت و گاز و پرتوشیمی

در این گروه نیز با تشکیل یک هلدینگ تخصصی در حوزه انرژی و پرتوشیمی، رسمایه گذار ی های ارزنده ای در جهت فعالیت های تولیدی در این بخش 
که از مزیت نسبی مناسبی در کشور برخوردار می باشند، صورت پذیرفته است.

)ICT( گروه چهارم: حوزه خدمات نرم افزاری و مخابراتی

در این گروه با تشکیل یکی از بزرگرتین و تواناترین گروه های تولیدکننده تکنولوژی های فناوری اطالعات در کشور، پروژه های عظیمی در بخشهای بانکی، 
بیمه ای، مخابراتی و خدماتی در دست اجرا قرار گرفته که شاخص ترین آن تولید نرم افزار Core Banking برای اولین بار در کشور می باشد.

گروه پنجم: حوزه ساختامنی

در این گروه فعالیتهای متنوع ساخت و ساز از شهرسازی تا انبوه سازی و ساخت مجتمع  های تجاری و اداری و غیره با تشکیل رشکتهای تخصصی در هر 
مورد، ساماندهی شده است.
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میزان رسمایه گذاری رشکت "پارس آریان" در هر یک از گروه های  فوق بطور مستقیم به رشح جدول زیر می باشد:

رسمایه گذاری های مستقیم در گروه های مختلف

تعداد رشکتپایه تحصیلیردیف

میزان رسمایه گذاری 

مستقیم 

)میلیون ریال(

درصد رسمایه گذاری 

به نسبت رسمایه 

رشکت مادر *

2010,828,82161.75گروه رشکت های حوزه مالی1

64,764,07327.17گروه رشکت های فعال در حوزه معدنی2

21,279,0667.29گروه رشکت های فعال در حوزه نفت و گاز و پرتوشیمی3

4IT 51,316,1007.50گروه رشکت های فعال در حوزه

6526,0173.00گروه رشکت های فعال در حوزه ساختامنی5

3918,714,077106.71جمع رسمایه گذاری مستقیم در رشکت های عضو گروه  مالی  پاسارگاد 

*توجه: محاسبه درصد رسمایه گذاری به نسبت رسمایه رشکت مادر با توجه به افزایش رسمایه ثبت شده در تاریخ 1395/3/25 به میزان 17،537.5 میلیارد ریال 
می باشد.

اعضای اصلی این خانواده بزرگ عبارتند از:

نام رشکتردیف
تاریخ تشکیل یا 

تأسیس
موضوع فعالیتنوع شخصیت

هلدینگ گروه مالی پاسارگاد/ رسمایه گذاریسهامی عام1384/04/21رسمایه گذاری پارس آریان1

گروه رشکتهای فعال در حوزه مالی

عملیات و معامالت بانکیسهامی عام1384/06/13بانک پاسارگاد2

بیمه  و عملیات مرتبط با صنعت بیمهسهامی عام 1385/11/18بیمه پاسارگاد3

بیمه اتکایی و بیمه مجددسهامی عام1388/12/22بیمه اتکایی ایرانیان4

کارگزاری در بورس اوراق بهادار تهرانسهامی خاص1385/03/22کارگزاری بانک پاسارگاد5

لیزینگ و مشارکت در پروژه های ساختامنیسهامی خاص1383/12/03لیزینگ پاسارگاد6

لیزینگ ماشین آالت و تجهیزاتسهامی خاص1381/60/19لیزینگ ماشین آالت و تجهیزات بانک پاسارگاد7

بررسی و امکان سنجی طرحهای رسمایه گذاری ومشارکتهاسهامی خاص1385/03/16خدمات مالی بانک پاسارگاد8

رسمایه گذاری در زمینه های مختلفسهامی عام1384/10/20ارزش آفرینان بانک پاسارگاد9

رسمایه گذاریسهامی خاص1384/07/04رسمایه گذاری پارس حافظ10

خدمات ارزی و رصافیسهامی خاص1388/06/28خدمات ارزی و رصافی پاسارگاد11

رسمایه گذاریسهامی خاص1389/10/21خرد پیشگان پارس گسرت نوین12

رسمایه گذاریسهامی خاص1389/10/21ژرف اندیشان میهن گسرت13
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نام رشکتردیف
تاریخ تشکیل یا 

تأسیس
موضوع فعالیتنوع شخصیت

رسمایه گذاریسهامی خاص1389/10/21گسرتش صنعت بینش پژوه14

ارزش گذاری رشکتهاو تهیه نرم افزارهای تخصصی مالیسهامی خاص1389/12/01رشکت مشاور رسمایه  گذاری ارزش پرداز آریان15

مطالعه درزمینه های کاربردی برنامه ریزی ومدیریتموسسه1389/03/24موسسه مطالعات و توسعه مدیریت انسانی پاسارگاد16

رسمایه گذاری و امور بازرگانیسهامی عام1384/12/24توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد17

رسمایه گذاری و امور بازرگانیسهامی عام1384/12/24مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد18

رسمایه گذاری و امور بازرگانیسهامی عام1384/12/24تدبیرگران پاسارگاد19

رسمایه گذاری و امور بازرگانیسهامی خاص1385/07/17مدبران تجارت ایرانیان20

گروه رشکتهای فعال در حوزه ساختامنی

ساختامنی، شهرسازیسهامی خاص1385/05/15ساختامن شهرسازی هشتم21

ساختامنی / تجهیز شعبسهامی خاص1385/07/09سامان ساخت آریان22

ساختامنیسهامی خاص1386/06/31مدیریت ساختامنی نظام مهندسی آرین23

ساختامنی / انبوه سازیسهامی خاص1386/12/22توسعه انبوه سازی پاسارگاد24

مدیریت و کنرتل پروژهسهامی خاص1387/03/06مدیریت ساختامنی آریان پاسارگاد25

ساختامنیسهامی خاص1389رشکت رام *26

گروه رشکتهای فعال در حوزه صنایع معدنی

هلدینگ گروه رشکتهای معدنیسهامی خاص1385/10/06مبنای خاورمیانه27

رسمایه گذاری و اداره رشکتهای اکتشافی ومعدنیسهامی عام1386/09/17هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه28

ایجاد کارخانجات آهن و فوالدسازیسهامی خاص1387/08/28فوالد زرند ایرانیان29

ایجاد و بهره برداری کارخانجات فوالدیسهامی خاص1388/08/16فوالد سیرجان ایرانیان30

خدمات مهندسی، مدیریت پروژه و ...سهامی خاص1388/10/19مهندسی معیار صنعت خاورمیانه31

امور بازرگانی بخش معدن و تجهیزات معدنیسهامی خاص1387/09/30بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه32

گروه رشکتهای فعال در حوزه نفت و گاز و پرتوشیمی

تجهیزات مرتبط با صنایع نفت و گازسهامی خاص1386/06/03بین امللل انرژی پاسارگاد33

رسمایه گذاری در صنایع مرتبط با نفت و گاز سهامی خاص1387/02/02گسرتش انرژی پاسارگاد  34

گروه رشکتهای فعال در حوزه فناوری اطالعات

فناوری اطالعات اعم از سخت افزارو نرم افزارسهامی خاص1384/10/24فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان35

امور مربوط به کارتهای الکرتونیکی اعم از اعتباری و ..سهامی خاص1384/11/30پرداخت الکرتونیک بانک پاسارگاد36

امور بازرگانی مربوط به بخش فن آوری اطالعاتسهامی خاص1385/09/15 فناوری اطالعات و ارتباطات داتام کیش37

سهامی خاص1383/06/10دانش پژوهان فن آوران کاران38
فعالیت در سیستمهای امنیتی و نظارتی و دوربینهای 

مداربسته

امور بازرگانی مربوط به بخش فناوری اطالعاتسهامی خاص1387/08/25پاسارگاد آریان قشم39

*  تاریخ انتقال کامل مالکیت به گروه مالی پاسارگاد 
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رسمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد

"رسمایه انسانی" در رشکت های عضو گروه مالی پاسارگاد نقش بسیار موثری را در کسب موفقیت ها ایفاء می کند. در حقیقت، تکیه گاه مدیریت رشکت ها، 
همکاران دلسوز و کارآمد شاغل در آن ها هستند که بنا به فرهنگ سازمانی گروه، از آنان بعنوان "رسمایه انسانی" گروه یاد می شود.

رسمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد اعم از رشکتهای مشمول و غیرمشمول تلفیق 31،555 نفر می باشد که اکرثیت قریب به اتفاق آنان را جوانان تحصیل کرده 
و متعهد تشکیل می دهند. آموزش های منسجم و برنامه ریزی شده قبل از رشوع به کار موجب گردیده تا رسمایه انسانی شاغل ارزشهای گروه را شناخته و 
خود را پایبند و ملزم به رعایت آنها منایند. بعالوه آموزشهای تخصصی و حین خدمت در هریک از رشکتهای گروه با جدیت دنبال می شود تا رسمایه انسانی 
گروه همواره نسبت به دانش حرفه ای خود روزآمد باشند. بانک پاسارگاد به تنهایی 3،815 نفر از این رسمایه با ارزش را که برگزیده از بین ده ها هزار متقاضی 
می  باشند، در اختیار دارد. سایر رشکت های عضو گروه مالی  پاسارگاد نیز در بکارگیری افراد ذیصالح و کارآمد تاکید خاص دارند بطوریکه بیش از 75% آنان دارای 

تحصیالت کارشناسی و باالتر هستند. جدول زیر توزیع رسمایه انسانی گروه  مالی  پاسارگاد در حوزه های مختلف فعالیت را نشان می دهد:

رسمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد

گروه اول: رشکت های فعال در حوزه مالی

رشکتهای فعال در این حوزه بیشرتین سهم از رسمایه گذاریهای رشکت مادر را به خود اختصاص داده اند. در این حوزه، 20 رشکت از جمله بانک پاسارگاد و 
بیمه پاسارگاد فعال می باشند. حجم رسمایه گذاری های مستقیم رشکت رسمایه گذاری پارس آریان در این گروه بالغ بر 10،829 میلیارد ریال  می باشد که %61/75 

رسمایه رشکت را در بر می گیرد. رشح مخترصی از سابقه ایجاد و عملکرد برخی از رشکت های این حوزه به رشح زیر می باشد:

جمع کلنام رشکتردیف

21رسمایه گذاری پارس آریان1

3,815بانک پاسارگاد2

8,966گروه رشکتهای هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )با احتساب پیامنکاران(3

13,329بیمه پاسارگاد )با احتساب منایندگی ها(4

571فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان5

835خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان6

437پرداخت الکرتونیک بانک پاسارگاد7

91کارگزاری بانک پاسارگاد8

49دانش پژوهان فن آور کاران9

42لیزینگ ماشین آالت و تجهیزات پاسارگاد10

61گسرتش انرژی پاسارگاد11

194مدیریت ساختامنی آریان پاسارگاد12

26بیمه اتکایی ایرانیان13

12ارزش آفرینان پاسارگاد14

19لیزینگ پاسارگاد15

3,087سایر رشکتها16

31,555جمع کل
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درصد رشد13941393شـــرح

42،000،00030،000،00040رسمایه ثبت شده  )میلیون ریال(

423،049،251350،288،78920/77 مجموع سپرده ها )میلیون ریال(

343،208،980275،119،38124/75مجموع تسهیالت )میلیون ریال(

93،009،66674،037،59625/62درآمد کل بانک )میلیون ریال(

78/546/05%82/29%نسبت تسهیالت اعطایی به کل سپرده ها )درصد(

13/02-12،136،19313،952،482سود قبل از کرس مالیات )میلیون ریال(

4/02-11،633،93112،642،696سود بعد از کرس مالیات )میلیون ریال(

23/32-230/81301/02سود هر سهم )EPS( )ریال(

3،8153،6853/66تعداد پرسنل - نفر

--327327تعداد شعب

1-1- رشکت بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1379/01/17 و ماده واحد قانون 
تاسیس بانک های غیردولتی مصوب 1379/01/21 و سایر مقررات مربوطه طی شامره 254300 مورخ 1384/06/13 در اداره ثبت رشکت ها و مالکیت صنعتی 
تهران به ثبت رسیده است. بانک پاسارگاد مجوز عملیات بانکی به شامره 2849/هـ از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را در تاریخ 1384/6/22 اخذ و 

فعالیت خود را به عنوان بانک هزاره سوم و تکیه بر شعار محوری"مشرتی ذات بانک است" آغاز منود.

رسمایه بانک و تغییرات آن

بانک پاسارگاد با رسمایه اولیه 3,500 میلیارد ریالی بیشرتین رسمایه اولیه بانک های خصوصی را در زمان تأسیس به خود اختصاص داده است. متعاقباً رسمایه 
بانک طی دو مرحله افزایش رسمایه طی سالهای 1386 و 1387 از مبلغ 3،500 میلیارد ریال به مبلغ 7،000 میلیارد ریال افزایش یافت و سپس سهامداران بانک، 
در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1388/2/17 طرح افزایش رسمایه بانک تا مبلغ 30,000 میلیارد ریال را طی چند مرحله تصویب و اجرای آن را در اختیار 
هیأت مدیره قرار دادند که مرحله اول آن به مبلغ7,700 میلیارد ریال در تاریخ 1388/8/18 عملی و ثبت گردید. طی سال 1389 رسمایه مذکور از طریق سلب 
حق تقدم و فروش سهام با رصف و ارائه سهام جایزه به سهامداران قبلی با 200% افزایش به مبلغ 23,100 میلیارد ریال افزایش یافت که بزرگ ترین پذیره نویسی 
انجام شده در تاریخ اقتصاد کشور می باشد. رسمایه بانک پاسارگاد در سال 1390 با افزایش 18 درصدی، به رقم 27،258 میلیارد ریال رسید و در نهایت با 
اجرای فاز آخر مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در سال 1391، رسمایه بانک به رقم 30،000 میلیارد ریال رسید. سهامداران بانک مجددا، در مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1393/04/31 طرح افزایش رسمایه بانک تا مبلغ 100,000 میلیارد ریال را طی چند مرحله تصویب و اجرای آن را در اختیار هیأت مدیره قرار 
دادند که مرحله اول آن به مبلغ12,000 میلیارد ریال محقق و در تاریخ 1394/5/13 در اداره ثبت رشکتها و موسسات غیرتجاری ثبت گردیده و مرحله دوم 
افزایش رسمایه به مبلغ 8،400 میلیارد ریال محقق گردیده و مراحل ثبت افزایش رسمایه و رسیدن به رسمایه 50،400 میلیارد ریال، در تاریخ تهیه این گزارش 

در جریان می باشد  تا یکی از باالترین میزان رسمایه در بین کلیه بانک های خصوصی کشور را به نام خود رقم زند.

چشم انداز رفیع تعیین شده برای بانک پاسارگاد که توسط راهربان فکری و اجرایی گروه مالی پاسارگاد و در آغاز فعالیت آن مشخص گردیده، گسرتش 
فعالیت های بانک را در سطوح ملی و بین املللی ایجاب می کند. بانک پاسارگاد علیرغم وجود مشکالت و محدودیت ها در رسیدن به اهداف عالیه خود تاکنون 
قدمهای بسیار موثری در این راستا برداشته و تردیدی نیست که با تسهیل رشایط کسب و کار و رفع تحریم های بین املللی، این بانک موفق به کسب جایگاه 

ارزنده در سطح بین املللی که به حق شایستگی آن  را نیز دارد، خواهد شد. 

عملکرد

بانک پاسارگاد در راستای تحقق اهداف و مأموریت های خود توانسته است تا پایان سال 1394 مبلغ 423،049 میلیارد ریال سپرده جذب مناید که این رقم 
نسبت به سال قبل با رشد 20/77 درصدی همراه بوده است، همچنین تسهیالت اعطایی بانک در پایان سال 1394 با نرخ رشد 24/75 درصدی نسبت به سال 
قبل به مبلغ 343،209 میلیارد ریال بالغ گردیده است. جمع کل درآمدهای بانک با افزایش 25/62 درصدی نسبت به سال قبل به مبلغ 93،010 میلیارد ریال 
رسید. تعداد شعبه های بانک پاسارگاد در پایان سال 1384 )اولین سال فعالیت بانک( 25 شعبه بوده و در پایان سال 1394 به 327 شعبه افزایش یافته است. 

ایجاد این شبکه قوی و قدرمتند در چنین فرصت کوتاهی، توانائی بانک را جهت رشد و توسعه، افزون ساخته است.

جدول زیرخالصه ای از اطالعات مالی مهم بانک پاسارگاد و مقایسه آن ها با ارقام سال قبل می باشد که موید موفقیت های ارزنده این بانک در سال 1394 است:
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افتخارات بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد با کسب افتخاراتی نظیر "بانک سال جمهوری اسالمی ایران" در پنج سال متوالی منتهی به سال 1394، "بانک برتر" در میان موسسات مالی و 
بانکی اسالمی جهان در دو سال متوالی، اولین بانک پیرشو خاورمیانه از سوی موسسه بنکر، سازمان دانشی برتر کشور به انتخاب جایزه جهانی MAKE برای 
سه سال متوالی، دریافت گواهینامه و نشان بین املللی نوآوری درجه یک )املاس( IUI 5002 برای محصول بانکداری مجازی از سوی اتحادیه بین املللی اخرتاعات 
و نوآوری های صنعتی اروپا، قرار گرفنت در بین 10 رشکت پیرشو کشور برای 3 سال متوالی به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی، دریافت تندیس های جایزه 
ملی مدیریت مالی برای  5 سال پیاپی منتهی به تندیس زرین، تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی و عنوان رسآمدترین سازمان ایران در حوزه خدمات، 
برترین بانک کشور در جشنواره ملی بهره وری، دریافت تندیس زرین جایزه سازمان بهره ور و تندیس ملی بهره وری، دریافت گواهینامه ایزو 10004 در حوزه 
سنجش رضایتمندی مشرتیان و ایزو 10015 در حوزه آموزش، دریافت نشان برنز چهار ستاره رسآمدترین سازمان ایران در تعالی منابع انسانی، سازمان ناب در 

مدیریت سالمت اداری، بانک سبز و حامی محیط زیست، آیینه ی متام منای یک دهه تالش خستگی ناپذیر پاسارگادیان است.

2-1- رشکت بیمه پاسارگاد

رشکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه¬ای در سطح استانداردهای جهانی، کسب سود متوازن و همسو با منافع ملی و فعالیت در زمینه بیمه های 
زندگی و غیر زندگی )به طور مستقیم و قبولی اتکایی( در تاریخ 1385/11/18 توسط گروه مالی پاسارگاد با رسمایه اولیه 450 میلیارد ریال که 50% آن توسط 
موسسین و پذیره نویسان پرداخت گردیده بود، تأسیس و به ثبت رسید. رشکت بیمه پاسارگاد در تاریخ های 1385/11/29 و 1386/8/5 به ترتیب موفق به اخذ 
پروانه فعالیت خود در کلیه رشته های بیمه و مجوز قبولی بیمه اتکایی از بیمه مرکزی ایران گردید. رسمایه رشکت بعد از چندین مرحله افزایش، نهایتاً در سال 
1393 به مبلغ 1.134 میلیارد ریال افزایش یافت و در دی ماه سال مزبور به ثبت رسید. همچنین به موجب مصوبه مورخ 1394/6/1 مجمع عمومی فوق العاده 
افزایش رسمایه رشکت از مبلغ 134ر1 میلیارد ریال به مبلغ 4.082/4 میلیارد ریال تصویب گردید و مقرر شد طی دو مرحله از محل مطالبات و آورده نقدی 
سهامداران، اندوخته رسمایه ای و اندوخته افزایش رسمایه تامین گردد که مرحله اول افزایش رسمایه مذکور انجام پذیرفته و رسمایه کنونی رشکت به مبلغ 
2.041/2 میلیارد ریال در تیرماه سال 1395 به ثبت رسیده است. طی سال 1394 رشکت به موفقیت های ارزنده ای دست یافت و از جمله در فهرست پانصد 

رشکت برتر ایران که توسط سازمان مدیریت صنعتی ساالنه رتبه  بندی می شود، رشکت بیمه پاسارگاد با 2 پله صعود، رتبه 132 را کسب منود.

عملکرد

موفقیت های رشکت بیمه پاسارگاد در سال 1394 نیز چشمگیر بوده است که اهم آن به رشح زیر می باشد:

• تولید حق بیمه به مبلغ 8،582،022 میلیون ریال که در مقایسه با تولید سال 1393 به میزان 7،147،044 میلیون ریال، رشدی معادل 20 درصد را نشان 
می دهد

• افزایش سهم بازار از 3/4 درصد  در سال 1393 به حدود 3/7 درصد در سال 1394

• مدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوی بیمه ای رشکت از طریق حضور در بازارهای جدید، بررسی ریسک های پیشنهادی و قبول آن ها بر اساس اصول 
بیمه گری و مدیریت ریسک

• بازنگری در قراردادهای اتکایی به منظور افزایش ظرفیت نگهداری از یک طرف و رعایت رصفه و صالح رشکت از طرف دیگر

• فراهم آوردن تسهیالت در پرداخت حق بیمه برای بیمه گذاران و در عین حال تاکید بر وصول به موقع حق بیمه ها و مطالبات تجاری رشکت

• مدیریت موثر بر وجوه نقد رشکت به منظور پرداخت به موقع خسارت ها و بدهی ها، خرید دارایی ها و تجهیزات مورد نیاز و انجام رسمایه گذاری 
در بخش های سود آور و در آمدساز

رسمایه انسانی شاغل در رشکت بیمه پاسارگاد در پایان سال 1393 جمعاً 759 نفر )بدون احتساب منایندگی ها( بوده است که این تعداد در سال 1394 به 840 
نفر رسیده است. خالصه اطالعات مالی بیمه پاسارگاد به رشح جدول ذیل می باشد:
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* سود نقدی قابل پرداخت به سهامداران )پیشنهادی به مجمع عمومی(  

افتخارات بیمه پاسارگاد

رشکت بیمه پاسارگاد نیز در هجدهمین سال تدوین فهرست رشکتهای برتر با 2 پله صعود در رتبه 132 در بین 500 رشکت برتر قرار گرفت و برای پنجمین سال 
پیاپی عنوان رشکت برتر از نظر رشد رسیع را به خود اختصاص داد. همچنین در هفتمین جشنواره ملی بهره وری، بیمه پاسارگاد تندیس بهرتین عملکرد 6 ساله 
از سال 1388 تا 1393 در شاخص های بهره وری کل عوامل، رسمایه و رقابت پذیری و هزینه نیروی کار و درصد حاشیه سود خالص فروش رسانه را دریافت منود. 
اخذ سه نشان "مدیریت مدرن و شایسته"، "اعتامد مشرتیان" و "نوآوری و خدمات بیمه" از بزرگرتین اجالس رسان و مدیران اقتصادی برگ زرینی در کارنامه 

رشکت بیمه پاسارگاد می باشد.

3-1- رشکت رسمایه گذاری پارس حافظ

صد در صد سهام رشکت رسمایه گذاری پارس حافظ، متعلق به رشکت رسمایه گذاری پارس آریان و در واقع بازوی اجرایی این رشکت در رسمایه گذاری های خود 
می باشد. وجود این رشکت در کنار رشکت رسمایه گذاری پارس آریان موجب افزایش قدرت تحرک و برنامه ریزی های اسرتاتژیک رشکت رسمایه گذاری پارس آریان 

گشته و کمک موثری به کارآمدی تصمیامت متخذه در سطح گروه می مناید. 

4-1- رشکت لیزینگ پاسارگاد

رشکت لیزینگ پاسارگاد از جمله رشکت های موفق و مؤثر گروه مالی پاسارگاد می باشد که در سال 1385 ایجاد و در مدتی کوتاه پس از تغییر نام و افزایش 
رسمایه مورد نیاز به رشکتی پویا و فعال در "گروه" تبدیل گردید. رشکت به منظور اخذ مجوز تطبیق فعالیت با رشایط اعالمی از سوی بانک مرکزی برای 
رشکت های لیزینگ در سال 1387، اقدامات الزم را بعمل آورد و نهایتاً با تشکیل مجمع فوق العاده مورخ 1387/12/5 نسبت به تغییر نام رشکت به رشکت 

لیزینگ پاسارگاد و اصالح موضوع فعالیت رشکت بر طبق اساسنامه جدید اقدام منود. 

درصد افزایش13941393شــــرح

اطالعات سود و زیانی

8.582.0227.147.04420/1حق بیمه صادره

11.228.5318.887.18326/3جمع درآمدها

2.272.0651.886.79020/4افزایش ذخایر فنی طی سال )سهم نگهداری(

685.656600.11014/2سود خالص پس از کرس مالیات

102.84890.01714/2اندوخته های قانونی و رسمایه ای سال

510.300396.90028/6سود نقدی *

اطالعات ترازنامه ای

5.296.6684.991.3756/1سپرده های بانکی و رسمایه گذاری های بلند مدت

12.584.0649.366.10934/4جمع دارایی ها )به جز ذخایر فنی سهم اتکایی(

7.426.5345.154.46944/1جمع ذخایر فنی سهم نگهداری 

1/1-2.179.5332.202.799جمع بدهی ها )بدون احتساب ذخایر فنی(

2.977.9972.008.84148/2جمع حقوق صاحبان سهام

2.041.2001.134.00080رسمایه ثبت شده

خالصه اطالعات مالی بیمه پاسارگاد:

)مبالغ به میلیون ریال(
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رشکت لیزینگ پاسارگاد در تاریخ 1393/3/13 مجوز جدید فعالیت خود را از مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات 
بانکی بانک مرکزی اخذ منود. آخرین رسمایه ثبت شده رشکت مبلغ 500 میلیارد ریال می باشد. 

فعالیت رشکت لیزینگ پاسارگاد عمدتاً اعطاء خدمات تسهیالتی جهت خرید واحدهای اداری، واحدهای تجاری، واحدهای مسکونی به منظور محل کسب و 
کار مجاز و همچنین خرید تجهیزات ساختامنی بادوام و مشارکت های مجاز در امر ساختامن می باشد که در نوع خود در کشور بی بدیل بوده و رشکت لیزینگ 

پاسارگاد را به رشکتی پیرشو در صنعت لیزینگ کشور تبدیل کرده است.

عملکرد

جمع منابع رشکت در پایان سال 1394 بالغ بر 1،900 میلیارد ریال می باشد که از این مبلغ 500 میلیارد ریال را رسمایه و 1،099 میلیارد ریال را تسهیالت دریافتی 
تشکیل می دهد. با استفاده از این منابع، رشکت در پایان سال 94 معادل 543 میلیارد ریال از منابع خودرا رصف رسمایه گذاری های بلند مدت و 194/8 میلیارد 

ریال را در خرید امالک و 499 میلیارد ریال را رصف سایر دارائیهای غیرجاری و مابقی را رصف دارائیهای جاری منوده است.

یکی از حوزه های فعالیت رشکت لیزینگ پاسارگاد در سالهای آغازین فعالیت خود، رسمایه گذاری در بخش ساختامن بوده است. رشکت لیزینگ پاسارگاد از سال 
1387 که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران دریافت کرد، هرگونه رسمایه گذاری در بخش ساختامن را از دستور کار رشکت خارج و 
نسبت به فروش و واگذاری پروژه های دردست خود اقدام منود. این روند همچنان ادامه داشته بنحوی که رشکت لیزینگ پاسارگاد در سال 1394 نیز نسبت به 

واگذاری واحدهای ساختامنی قابل واگذاری خود اقدام منوده است.

5-1- رشکت کارگزاری بانک پاسارگاد

رشکت کارگزاری بانک پاسارگاد فعالیت خود را از سال 1385، به عنوان یکی از اعضاء گروه مالی پاسارگاد در بازار رسمایه آغاز کرده است. این کارگزاری در 
حال حارض با رسمایه 120 میلیارد ریال و در اختیار داشنت 9 شعبه در شهرهای تهران، اراک، قزوین، زنجان، کیش، اصفهان، مشهد، سعادت آباد و شعبه صندوق 

توسعه بازار مشغول فعالیت بوده و با توجه به برخورداری از امکان انجام معامالت بصورت online، مشرتیان زیادی را تحت پوشش خود قرار داده است.

ارزش کل معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد در سال 1394، بالغ بر 68،897 میلیارد ریال است که به تنهایی 6/8% از کل ارزش معامالت بازار را تشکیل می دهد. 

در حال حارض کارگزاری بانک پاسارگاد با کسب مجوزهای الزم در بازارهای متعدد فعال است از آ ن  جمله معامالت اوراق بهادار در بورس و فرابورس، معامالت 
آتی در بورس اوراق بهادار و کاال، مشاوره عرضه در بورس اوراق بهادار، کاال و فرابورس، انجام کلیه معامالت کاالهای فلزی و معدنی، پرتوشیمی، کشاورزی و 
نفتی و سیامن در بورس کاال، انجام معامالت برخط و اداره صندوق های رسمایه گذاری را می توان نام برد. در حال حارض حائز رتبه "الف" در میان رشکتهای 

کارگزاری فعال در بازار رسمایه می باشد.

گزیده اطالعات مالی سال 1394 رشکت "کارگزاری بانک پاسارگاد" به رشح جدول ذیل می باشد:

13941393شـــرح

120.000120.000رسمایه ثبت شده و پرداخت شده

112.57197.961درآمدهای عملیاتی )میلیون ریال(

18.5671.811درآمدهای غیر عملیاتی

31.81626.952سود خالص )میلیون ریال(

6-1- رشکت خدمات ارزی و رصافی پاسارگاد

رشکت خدمات ارزی و رصافی پاسارگاد در تاریخ 1388/06/28 در تهران به ثبت رسید. زمینه فعالیت این رشکت، انجام کلیه خدمات رصافی ازجمله خرید و 
فروش نقدی ارزهای معترب، خرید حواله های ارزی، نقل و انتقاالت ارز در داخل و خارج کشور  از طریق صدور حواله، خدمات مشاوره ای و خرید و فروش 
مسکوکات می باشد. رسمایه رشکت در ابتدا مبلغ 50 میلیارد ریال بوده است که با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی تا مبلغ 200 میلیارد ریال 

افزایش یافته است.
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عملکرد رشکت خدمات ارزی و رصافی پاسارگاد، در سال 1394 با توجه به رشایط رقابتی و محدودیتهای عملکردی آن نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته 
است بنحوی که در سال 1394 مبادرت به خرید بیش از 10،679 میلیارد ریال انواع ارز و مسکوکات منوده و آن را به فروش رسانده است. فروش خالص سال 
1394 آن به 10،807 میلیارد ریال بالغ گردیده و در نتیجه سود عملیاتی بالغ بر 106/45 میلیارد ریال را عاید رشکت منوده است. سود خالص رشکت نیز 104/13 

میلیارد ریال می باشد که باتوجه به محدودیت ها و عوامل موثر در بازار نابسامان ارز در سال 1394، عملکرد مطلوبی به نظر می رسد.

 

7-1- رشکت مشاور رسمایه گذاری ارزش پرداز آریان

حضور و فعالیت رشکتهای دانش بنیان در کنار رشکتهای فعال در رشته های مختلف اقتصادی، امری رضوری است. ارزیابی عملکرد رشکتها و ارزش گذاری آنها، 
مشاوره در حوزه های تخصصی بازار پول و رسمایه، ارائه سیستم های تصمیم ساز مدیریت و بسیاری دیگر از خدمات مدیریتی مالی از جمله خدماتی است 

که جهت استفاده در داخل و خارج از گروه مالی پاسارگاد بسیار ارزشمند ارزیابی می شود.

رشکت مشاور رسمایه گذاری ارزش پرداز آریان در همین راستا در اواخر سال 1389 تاسیس شد. رشکت مزبور در سال 1390 عالوه بر عملیات اجرایی در تهیه 
و طراحی سیستم های فوق، موفق به دریافت مجوزهای فعالیت مشاور رسمایه گذاری، مشاور عرضه، و مشاور پذیرش اوراق بهادار در رشکت بورس و فرابورس 
ایران گردید. رسمایه انسانی این رشکت را مدیران و کارشناسان بسیار زبده و تحصیل کرده تشکیل می دهند که در سطوح مختلف از هیأت مدیره تا مدیران 

میانی مشغول انجام وظیفه می باشند.

رشکت ارزش پرداز آریان از واحدهای پیرشو و مستقل در حوزه مطالعه، گردآوری، تحلیل وانتشار اطالعات بنیادی ابزارهای مالی، رشکتها، صنایع و بازارهای 
مالی است. این رشکت انواع سیستم ها و نرم افزارهای پردازش، تحلیل و بهینه سازی تصمیامت مالی رادر حوزه های ارزش گذاری رشکتها، امکان سنجی پروژه ها، 
قیمت گذاری ابزارهای مالی، مدیریت پرتفولیو، مدیریت ریسک و عرضه و پذیرش سهام ارائه می مناید. یکی از مهم ترین بخش های فعالیت رشکت ارزش پرداز 
آریان، سیستم جامع مدیریت ریسک بانک ها می باشد که مشتمل بر چهار ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و بازار می باشد که طراحی، اجرا 
و پیاده سازی نرم افزارهای رشکت در این بخش موفقیت های ممتازی را نصیب رشکت در مقایسه با رقبای خارجی کرده است. سیستم ها و نرم افزارهای تولید 
شده در این رشکت که مجموعه ای از ابزارهای اطالعاتی بسیار قدرمتند را در زمینه "سیستم های پشتیبان تصمیم مالی" و "خدمات مالی" تشکیل می دهند 

بدین رشح است:

مدیریت ریسک  VaR نرم افزار آیکو •
مدیریت رسمایه گذاری هلدینگ ها و بانکها • نرم افزار آیکو هلدینگ  

ارزش گذاری رشکتها • نرم افزار آیکوسیگام  
ارزش گذاری مشتقه ها • نرم افزار آیکو دلتا  

مدیریت پرتفولیو • نرم افزار آیکو بتا   
مدیریت بهای متام شده پروژه ها • نرم افزار آیکوکاست  

معامالت الگوریتمی • نرم افزار آیکو الگو  
مدیریت سبد اختصاصی • نرم افزار آیکوفاند    

تجمیع و پردازش اطالعات آیکو • نرم افزار آیکو دیتا  
پرتال مدیریت فرآیندها و مستندات رشکتی  • نرم افزار آیکو پرتال 

گروه دوم: رشکت های فعال در حوزه صنایع معدنی

مهم ترین رشکت این گروه رشکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( می باشد. به طور کلی بخش معدن بعنوان یک بخش پویا و قوی 
دارای مزیت نسبی جهت رسمایه گذاری در ایران محسوب شده و ورود به این بخش از رسمایه گذاری می تواند متضمن سودآوری مناسب در سال های آتی 
باشد. حجم رسمایه گذاری مستقیم رشکت در این گروه بالغ بر 4،764.07 میلیارد ریال می باشد و جمعاً 27/17% از رسمایه رشکت "مادر" را به خود اختصاص 

داده است.

1-2- هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(

رشکت مادر تخصصی )هلدینگ( توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )سهامی عام( در آذرماه 1386 و با رسمایه اولیه 1,000 میلیارد ریال به ثبت رسیده 
است و در حال حارض با بیش از 13،000 نفر سهامدار حقیقی و حقوقی نزدیک به 80% از آن به طور مستقیم و غیر مستقیم متعلق به گروه مالی پاسارگاد 

می باشد. 
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با  ایران،  در صنایع معدنی  اولین هلدینگ خصوصی  بعنوان  عام(  )سهامی  و صنایع معدنی خاورمیانه  معادن  توسعه  افق 5 ساله، رشکت هلدینگ  در 
رسمایه گذاری در پروژه های سنگین و پربازده، به ارزش اولیه حدود 42،622 میلیارد ریال که در حال حارض با انجام طرح های توسعه ای و پروژه های جدید به 
مبلغ حدود 15،000 میلیارد تومان افزایش یافته، آینده درخشانی را در انتظار خواهد داشت. عمده منابع مالی اجرای پروژه های مزبور در افق ده ساله این 
رشکت از طریق فاینانس و یوزانس از منابع خارجی تامین گردیده است و رشکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، اعتبار خود را جهانی کرده 

و رهربی بازار منطقه خاورمیانه را در دست خواهد گرفت. 

در راستای اسرتاتژی های تعریف شده برای رشکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، این رشکت با بازبینی اصولی و بنیادین در ساختار 
بخش های ستادی و اجرایی خود، با راه اندازی رشکت های زیر مجموعه که جمعاً اجرای 21 پروژه توسعه ای تعریف شده را در برنامه خود دارند،زمینه جهش 
فرا روی خود را مهیا منوده است. در افق پنج ساله این رشکت سبد تولیدات سالیانه متنوعی دیده شده که با نیل به این اهداف، این رشکت در زمره رشکت های 
پیشتاز در حیطه معدن و تولیدات معدنی قرار خواهد گرفت. تولیدات سالیانه پیش بینی شده در افق پنج ساله رشکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع 

معدنی خاورمیانه به رشح زیر می باشد:

یکی از عوامل موفقیت بزرگ رشکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، عزم راسخ مدیران و رسمایه انسانی رشکت و زیر مجموعه آن در انجام 
پروژه ها و رسیدن به اهداف در زمان کوتاه تعریف شده می باشد و این در نوع خود در کشور بی نظیر می باشد. در حال حارض تعداد 10 طرح مختلف از 

مجموعه طرح های تعریف شده به رشح جدول زیر به بهره برداری رسیده است:

ظرفیت سالیانه تولید

8 میلیون تنکنسانرته سنگ آهن

7/5 میلیون تنگندله آهن

4/2 میلیون تنفوالد

550 هزار تنکنسانرته زغال سنگ

800 هزار تنکک متالورژی

50 هزار تنکاتد مسی

12 هزار تنلوله های مسی

12هزارتنفروسیلیس

محصولنام کارخانهردیف

کنسانرته سنگ آهنکنسانرته زرند شامره 11

کنسانرته سنگ آهنتوسعه کارخانه زرند شامره 22

کنسانرته سنگ آهنکنسانرته سیرجان شامره 31

کنسانرته سنگ آهنتوسعه کنسانرته سیرجان شامره 42

گندله سنگ آهنگندله سازی زرند5

آهن اسفنجیاحیاء مستقیم بردسیر6

ذغال سنگفرآوری ذغال پابدانا7

کک متالوژیکک سازی زرند8

فروسیلیسفروسیلیس همدان9

لوله های مسیلوله مسی شهر بابک10

جدول طرح های به بهره برداری رسیده میدکو
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همچنین آخرین وضعیت طرح های باقیامنده که طی سال های 1395 و 1396 به بهره برداری خواهند رسید به رشح جدول زیر می باشد:

پروژه های در دست اجرای میدکو و درصد پیرشفت آنها

در جدول ذیل گزیده ای از اطالعات مالی"میدکو" ارائه گردیده است:

گروه سوم: رشکتهای فعال در حوزه نفت و گاز و پرتوشیمی

رشکت گسرتش انرژی پاسارگاد مهم ترین عضو این گروه از رشکتهای رسمایه پذیر می باشد که با توجه به گسرته فعالیت و عملکرد درخشان این رشکت تا سال 
1394 به جرات می توان آن را بعنوان یکی از رشکتهای کلیدی و پیرشو در گروه مالی پاسارگاد برشمرد. 

1-3- رشکت گسرتش انرژی پاسارگاد 

رشکت گسرتش انرژی پاسارگاد  )سهامی خاص( با هدف رسمایه گذاری در بخش انرژی و صنایع وابسته از طریق ایجاد یک سبد دارایی متوازن با هدف کسب 
سودآوری مناسب، در اردیبهشت ماه سال 1387 آغاز به کار کرده است.

درصد پیرشفتظرفیت )تن(محصولنام پروژهردیف

2.500.00096/13گندله سنگ آهنکارخانه گندله سازی سیرجان1

2.500.00082/02گندله سنگ آهنکارخانه گندله سازی بوتیا 2

1.700.00067/82بیلت و بلوم فوالدیکارخانه فوالد سازی زرند3

1.000.00079/59بیلت و بلوم فوالدیکارخانه فوالد سازی بردسیر4

1.500.00012/60بیلت و بلوم فوالدیکارخانه فوالد سازی بوتیا5

5000/9 مگا واتالکرتیسیتهاحداث نیروگاه بوتیا6

50.00072/28کاتد مسکارخانه مس کاتدی شهر بابک7

12.00025/20فروسیلیستوسعه کارخانه فروسیلیس همدان8

550.00034/76کنسانرته ذغال سنگکارخانه فرآوری ذغال سنگ طبس9

400.00015آهک و دولومیت پختهکارخانه پخت سنگ آهک و دولومیت10

750.0001/1ذغال سنگمعدن خمرود11

13941393شـــرح

22.000.00016.800.000رسمایه )میلیون ریال(

38.571.28334.024.348مجموع دارایی ها )میلیون ریال(

2.171.0113.316.175درآمد های عملیاتی )میلیون ریال(

2.078.3343.210.868سود خالص )میلیون ریال(

107212سود هر سهم )ریال(
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اهم فعالیت های رشکت طی سال 1394 به رشح زیر می باشد:

• بخش باالدستی نفت و گاز )اکتشاف و استخراج نفت و گاز(
• بخش تولید برق و انرژی های نو

• بخش پائین دستی نفت و گاز )پاالیشگاه پرتوشیمی، ذخیره سازی و انتقال(
• بخش بازرگانی 

• بخش باالدستی نفت و گاز )اکتشاف و استخراج نفت و گاز(

فعالیت های این بخش شامل فعالیتهای ستادی بخش نفت و گاز، عملیات حفاری و مراحل خرید دکل سوم خالصه می شود. عمده فعالیت های ستادی بخش 
نفت و گاز شامل نظارت بر ساخت دکل دوم حفاری دریایی در چین، مذاکرات با رشکتهای نفتی داخلی و خارجی جهت انجام پروژه های مشرتک باالدستی و 

همچنین تاسیس رشکت )E&P(، اکتشاف، توسعه و تولید به منظور مشارکت با رشکتهای نفتی در رسمایه گذاری و توسعه میادین نفتی می باشد.

در بخش حفاری در سال گذشته عملیات حفاری چاه های فاز 21 پارس جنوبی با بکارگیری دکل حفاری شامره یک  دریایی پاسارگاد 100 ادامه یافت. در سال 
1394 متوسط کارایی دستگاه حفاری به 93/8 درصد رسید. همچنین مراحل بازرسی و تحویل دکل شامره دو حفاری در دست اقدام می باشد.

موضوع خرید دکل سوم و طرح رسمایه گذاری برای خرید آن به وزارت نفت ارائه و این وزارتخانه ضمن تائید رسمایه گذاری رشکت گسرتش انرژی پاسارگاد را 
جهت اخذ 180 میلیون دالر تسهیالت به صندوق توسعه ملی معرفی منوده است.

از دیگر فعالیت های بخش باالدستی نفت و گاز می توان به خدمات فنی حفاری اشاره منود. این خدمات در سال 1394 در قالب دو رشکت پرتودانیال کیش و 
رشکت پرتوکاریز امید کیش به متقاضیان ارائه گردید.

طراحی و ساخت نرم افزار شبیه سازی مخازن هیدروکربوری با ویژگی های مخازن ایران از دیگر فعالیتهای بخش باالدستی نفت و گاز می باشد.

• بخش تولید برق و انرژی های نو

رشکتهای زیرمجموعه فعال در این بخش به رشح جدول زیر می باشد:

نیروگاه خوی

نیروگاه سیکل ترکیبی 350 مگاواتی خوی در سال گذشته 1934 میلیون کیلو وات ساعت انرژی تولید و با کرس مرصف داخلی 1860 میلیون کیلو وات ساعت 
برق به فروش رسانده است.

درآمد نیروگاه ناشی از فروش انرژی و آمادگی در سال 1394 مبلغ 1،442 میلیارد ریال بوده است.

نیروگاه رشیعتی

نیروگاه رشیعتی واقع در شهر مشهد شامل یک مجموعه 350 مگاواتی سیکل ترکیبی و 6 واحد گازی )25×6( مگاواتی کالً به ظرفیت تولید 500 مگاوات انرژی 
الکرتیکی می باشد. در سال 1394 در این نیروگاه جمعاً 2،413 میلیون کیلو وات ساعت بطور خالص انرژی تولید گردیده که 2،106 مگاوات ساعت آن در بازار 
برق و 307 میلیون کیلو وات ساعت در بورس به فروش رفته است. سهم بخش سیکل ترکیبی از تولید نیروگاه 93 درصد و سهم بهش گازی 6/7 درصد بوده 
است. برای تولید این مقدار انرژی الکرتیکی 598 میلیون مرت مکعب گاز و 12/8 میلیون لیرت گازوئیل مرصف شده است و راندمان کل نیروگاه 42/76 درصد 

بوده است. درآمد حاصل از فروش انرژی و آمادگی در سال 94 در این نیروگاه 1،703 میلیارد ریال است.

نیروگاه ارومیه

نیروگاه ارومیه در استان آذربایجان غربی در زمینی به مساحت 120 هکتار احداث شده که شامل 6 واحد جمعاً 954 مگاوات است. این نیروگاه در سال 1394 
از فروش انرژی تولیدی در بازار برق و کسب مبلغ آمادگی جمعاً 2،932 میلیارد ریال درآمد داشته که در مقایسه با سنوات گذشته این مبلغ 10 درصد افزایش 

یافته است.

فعالیتنام رشکتردیف

بهره گیری از نیروگاه های خوی و ارومیهمدیریت تولید برق آذربایجان غربی1

مدیریت نیروگاه خویپرتو شمس تابان2

مالکیت نیروگاه ارومیهتدبیرسازان رسآمد3
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موضوع فعالیتشـــرحردیف

1)Butacum( تولید محصوالت زنجیره پایین دستی گاز بوتانمجتمع بوتان

تولید قیر Bitumen و نفت سبکپاالیشگاه نفت سنگین قشم2

مجموعه فراگیر پاالیشی سیرافپروژه احداث پاالیشگاه میعانات گازی در سیراف3

4
پروژه احداث واحد متانول، پروپیلن و زنجیره پائین دستی 

پروپیلن
تولید متانول از گار طبیعی، تولید پروپیلن و واحدهای 

پایین دستی آن

طرح پرتوشیمی سینا )مکران چابهار(5
طرح های اوره آمونیاک،متانول،متانول آمونیاک، انواع پلی اتیلن، 

آروماتیک، MEG,MTP و کریستال مالمین

تولید پروپیلن از گاز طبیعیپرتوشیمی فجر کرمان6

اجرای طرح های خطوط لوله رسارسی پروژه های گاز رسانی7

13941393شـــرح

9.188.2945.100.000رسمایه )میلیون ریال(

15.797.42313.297.187مجموع دارایی ها )میلیون ریال(

3.088.6013.242.599درآمد های عملیاتی )میلیون ریال(

2.072.7041.933.297سود خالص )میلیون ریال(

225/58379/08سود هر سهم )ریال(

از دیگر نیروگاه های فعال در بخش تولید برق و انرژی های نو می توان به نیروگاه قشم مولد اشاره کرد، نیروگاهی 500 مگاواتی با سیکل ترکیبی است. پروژه های 
در دست اجرا در رشکت قشم مولد موارد به رشح زیر می باشند:

• نیروگاه 70 مگاواتی پاسارگاد قشم
• پست 230 کیلو ولت بالفاصل نیروگاه اصلی

• دو خط دو مداره 230 کیلو ولت اتصال نیروگاه شبکه
• خط گاز 16 اینچی نیروگاه اصلی

• ایستگاه تقلیل فشار گاز

• بخش پایین دستی نفت و گاز )پرتوشیمی، پاالیش، ذخیره سازی و انتقال(

فعالیتهای این بخش به رشح جدول زیر ارائه می گردد:

پروژه گاز رسانی

وزارت نفت با اخذ مجوز رسمایه گذاری برای اجرای طرح های خطوط لوله رسارسی انتقال گاز به استناد جزء یکم بند " ق" تبرصه 2 قانون بودجه سال 1393، 
از شورای اقتصاد اقدام به برگزاری مناقصاتی به منظور جلب رسمایه گذاری در اجرای طرح های گاز رسانی در منطقه سیستان و بلوچستان و همچنین اجرای 

خط لوله گاز صادراتی به کشور عراق منود.

حجم رسمایه گذاری در طرح گاز رسانی سیستان و بلوچستان حدوداً 1/4 میلیارد دالر و در طرح خط لوله گاز صادراتی عراق حدوداً 1/7 میلیارد دالر می باشد. 
با فرض تامین حدوداً 75% این مبالغ توسط صندوق توسعه ملی، رشکت گسرتش انرژی پاسارگاد بطور فعال در این مناقصات رشکت و پیشنهاد خود را به رشکت 
ملی گاز ایران ارائه منود که نهایتاً رشکت گسرتش انرژی پاسارگاد و رشکت نفتانیر پس از حضور در مناقصه طرح احداث خط لوله صادرات گاز ایران عراق به 

عنوان رسمایه گذاری و مجری طرح انتخاب شدند.

با توجه به اینکه قرارداد مذکور قبالً در برخی گسرته ها رشوع شده و در حال اجرا بوده است انتقال قراردادهای قبلی پیامنکاران فعال در این گسرته ها از 
رشکتهای مهندسی و توسعه گاز ایران به رشکت نفتانیر با مبادله موافقتنامه سه جانبه بین رشکت مهندسی و توسعه گاز ایران و نفتانیر و پیامنکاران )پائیزان، 

تهران جنوب، جهاد نرص میثاق اهواز( انجام پذیرفت.

در جدول ذیل گزیده ای از اطالعات مالی"رشکت گسرتش انرژی پاسارگاد" ارائه گردیده است:
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گروه چهارم: رشکتهای فعال در فناوری اطالعات

مهمرتین رشکت این گروه رشکت فناپ می باشد. حجم رسمایه گذاری مستقیم رشکت در این گروه 1،316 میلیارد ریال است. اطالعات مربوط به دو رشکت 
کلیدی گروه به رشح زیر ارائه شده است.

1-4- رشکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ(

تاسیس رشکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( یکی از دستاوردهای ارزنده "گروه مالی پاسارگاد" به حساب می آید. حضور رسمایه انسانی 
جوان و پرانرژی و رسآمد که از بین فارغ التحصیالن تراز اول معتربترین دانشگاه های کشور انتخاب شده اند و بعضاً از مدال آوران مسابقات علمی در دنیا 
می باشند، بدنه علمی و کارشناسی این مجموعه را چنان قدرت بخشیده است که می تواند پیچیده  ترین سیستم های اجرائی در این حوزه را در کوتاه ترین زمان 
ممکن طراحی و اجرا مناید. این رشکت در دی ماه 1384 به منظور تحقق نیازمندی های گروه مالی پاسارگاد در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات تأسیس شده 
است. رشکت فناپ، مدت کوتاهی پس از آغاز بکار خود نه تنها در گروه مالی پاسارگاد بلکه به عنوان یک رشکت مطرح در امور فناوری اطالعات و ارتباطات 
در جامعه انفورماتیک کشور معرفی شد. رسمایه فعلی رشکت مبلغ 1،200 میلیارد ریال می باشد. مجوز افزایش رسمایه تا مبلغ 3،000 میلیارد ریال نیز اخذ 

گردید که در سال 1395 اجرایی خواهد شد.

گسرته بسیار وسیع فعالیتها در حوزه ICT رشکت فناپ را برآن داشته تا با ایجاد رشکتهای متعدد که در زمینه های متنوع فناوری اطالعات و ارتباطات فعالند 
خود به رشکت هلدینگ این گروه تبدیل و وظیفه راهربی آنهارا به عهده گیرد. عملکرد رشکت فناپ در طی سال های گذشته مشتمل بر اجرای پروژه های فن 
آوری و اطالعات در حوزه ها و زمینه های مختلف بوده است که مهمرتین آن طراحی و پیاده سازی سیستم Core Banking برای بانک پاسارگاد و تعداد دیگری 

از بانکهای کشور با تعداد شعب متعدد می باشد. 

فناپ در زمینه های زیر فعاالنه حضور دارد: 

• حوزه راه کارهای جامع خدمات مالی )بانک، بیمه و بورس(
)ERP( حوزه راهکارهای جامع یکپارچه فناوری اطالعات و ارتباطات •

)TSP( حوزه راهکارهای پردازش تراکنش •
ICT حوزه خدمات پیامنکاری عمومی در صنعت •

• حوزه پرداخت و تجارت الکرتونیک

اهم برخی اقدامات گروه رشکت های فناپ عبارتند از:

• افتتاح مرکز شتابدهی ICT با برند تریگ آپ و پذیرش اولیه هفت تیم در این مرکز
• ورود جهت ارائه خدمات به بانکهایی با بیش از 1000 شعبه برای محصوالت و خدمات حوزه بانکی

• راه اندازی نخستین سامانه تلویزیون اینرتنتی در بهمن ماه 1394
• عقد 7 قرارداد / تفاهم نامه مشارکت بین املللی در حوزه های پرداخت تلکام و زیرساخت

• حضور فعال و افتتاح دفرت در کشورهای منطقه از جمله عراق، عامن و امارات
• تدوین طرح تجمیع رشکتها و واحدها در استان ها و راه اندازی دفاتر استان خراسان، آذربایجان و انتصاب مدیران مربوطه

• خرید تعداد ISP 19 و ISDP و تعداد 6 پروانه VOIP و تشکیل کنرسسیوم با حضور با حضور 6 رشکت برجسته و موفق در حوزه خدمات ارتباطی و 
در نهایت دریافت پروانه بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت )FCP( در تاریخ 1394/10/21 

• دریافت موافقت نامه اصلی راه اندازی اپراتور مجازی تلفن تلفن همراه )MVNO( در تاریخ 1394/11/25
• عقد قرارداد پروژه راهکار جامع اطالعاتی میدکو و تکمیل تحلیل و طراحی فاز یک پروژه و اخذ تائیدیه از کارفرما و ناظر کره ای

گزیده ای از اطالعات مالی رشکت "فناپ" در جدول ذیل ارائه گردیده است:

13941393شــــرح

1.200.0001.200.000رسمایه )میلیون ریال(

5.020.3873.547.035مجموع دارایی ها )میلیون ریال(

5.991.9034.228.109درآمد های عملیاتی )میلیون ریال(

470.066466.067سود خالص )میلیون ریال(

391/72388/39سود هر سهم )ریال(
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2-4- رشکت پرداخت الکرتونیک بانک پاسارگاد 

رشکت پرداخت الکرتونیک بانک پاسارگاد )سهامی خاص( با مسئولیت راهربی خدمات پرداخت الکرتونیک به عاملیت بانک پاسارگاد و با رسمایه اولیه 100 
میلیون ریال در تاریخ 1384/11/30 آغاز به کار منود. رسمایه رشکت در پایان سال 1394 براساس مصوبات مجامع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، به مبلغ 
500 میلیارد ریال افزایش یافته است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/7/20 مقرر گردید رسمایه رشکت به مبلغ 1،000 میلیارد ریال در 
یک یا چند مرحله افزایش یابد که بر اساس مصوبه هیأت مدیره مورخ 1394/8/6 در مرحله اول مبلغ 750 میلیارد ریال تصویب و علی الحساب مبالغ افزایش 

رسمایه توسط سهامداران پرداخت گردید و ثبت آن در دست اقدام می باشد.

رشکت پرداخت الکرتونیک بانک پاسارگاد با حفظ استانداردهای بین املللی خدمات پرداخت الکرتونیک، اقدام به بسرتسازی جهت ارائه خدمات پرداخت 
الکرتونیک با استفاده از ابزارهای نوین این صنعت منوده است.

ماموریت تعریف شده برای این رشکت به رشح زیر می باشد:

 )POS( افزایش و توسعه شبکه پذیرندگان پایانه های فروش •
• صدور انواع کارتها و توسعه بازاریابی کارتهای اعتباری گروه برای ارائه به کارکنان سازمانها و رشکتها
• توسعه و گسرتش استفاده از پایانه های فروش اینرتنتی e-Payment و ایجاد فروشگاههای مجازی

• برنامه ریزی و اجرای طرح جابجایی پایانه های )پذیرندگان( غیرفعال و کم فعالیت با پایانه های )پذیرندگان( فعال، باالتر از حداقل مورد انتظار
• ادامه سازماندهی و تکمیل رسمایه انسانی کارآزموده و کارآمد

• توسعه فعالیت برای بازاریابی طرح های ویژه

رشکت پرداخت الکرتونیک بانک پاسارگاد در سال 1394 نیز 3،673،097 کارت در انواع مختلف را به فروش رسانده است. همچنین این رشکت تاکنون 334،926 
پایانه فروش فعال را در مراکز عمده فروش کاال و خدمات در سطح کشور نصب و راه اندازی منوده است. 

گزیده ای از اطالعات مالی رشکت پرداخت الکرتونیک بانک پاسارگاد در جدول ذیل ارائه گردیده است:

گروه پنجم: رشکت های فعال در حوزه ساختامنی

این گروه متشکل از 6 رشکت می باشد. حجم رسمایه گذاری های مستقیم انجام شده توسط رشکت رسمایه گذاری پارس آریان در این گروه بالغ بر 526/02 میلیارد 
ریال می باشد که 3% از کل رسمایه رشکت را شامل می شود. برای آشنایی بیشرت اطالعات مربوط به چند رشکت مهم این گروه به رشح زیر ارائه می گردد:

1-5- رشکت ساختامن شهرسازی هشتم

رشکت ساختامن شهرسازی هشتم در مرداد ماه 1385 و به منظور مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا علیه السالم در 
شهر مقدس مشهد تأسیس شد. هدف از ایجاد این رشکت فراتر از انجام یک فعالیت اقتصادی بوده و تأسیس رشکت ساختامن شهرسازی هشتم فارغ از بازده 
اقتصادی آن، مناد تعهد و مشارکت گروه مالی پاسارگاد در یک حرکت اعتقادی و ملی می باشد. رسمایه رشکت در زمان تاسیس مبلغ دو میلیارد ریال بوده که 

در حال حارض پس از طی چندین مرحله افزایش رسمایه، رسمایه رشکت بالغ بر 522،500 میلیارد ریال گردیده است.

13941393شـــرح

500.000500.000رسمایه )میلیون ریال(

1.970.2451.321.032مجموع دارایی ها )میلیون ریال(

282.13947.402سود عملیاتی )میلیون ریال(

10.02217.248درآمدهای غیر عملیاتی )میلیون ریال(

)20.751(51.015سود )زیان( خالص )میلیون ریال(
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از آنجائیکه تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام پروژه عظیم نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام هشتم امری دشوار است، لذا رشکت 
ساختامن شهرسازی هشتم در سال 1389 و به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز خود مبادرت به انتشار اوراق مشارکت منود. در اجرای این مهم و با 
هامهنگی با بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل اقدام به انتشار یک هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده رسمایه¬گذاری خاص چهارساله برای پروژه¬های 

واقع در قطاع 4 بافت پیرامونی حرم مطهر حرضت رضا علیه السالم گردید. 

در راستای استمرار پروژه اصالح بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر، پنج پروژه به نام های پیام، مجلل، احسان، عرفان، ضامن در قطاع 4 بافت فرسوده پیرامون 
حرم تعریف شده و مراحل ساخت خود را طی می کند. 

از آنجایی که اجرای پروژه بزرگ فوق الذکر،  مستلزم متلک امالک مورد نظر توسط شهرداری مشهد بوده و این خود بسیار زمان بر است، از ایرنو رشکت شهرسازی 
هشتم در جهت حفظ حقوق سهامداران خود تا زمان آمادگی پروژه اصلی مبادرت به اجرای پروژه های ساختامنی در مقیاس کوچک تر منوده است. پروژه 
دانش در مهرشهر کرج از جمله همین فعالیت می باشد که به امتام رسیده و فروش واحدهای آن نیز در جریان است و پیش بینی می شود عایدی مناسبی را 

برای رشکت در بر داشته باشد.

2-5- رشکت مدیریت ساختامنی آریان پاسارگاد

رشکت مدیریت ساختامنی آریان پاسارگاد در تاریخ 1387/3/6 با هدف رسمایه گذاری و ساخت پروژه های مسکونی، اداری، تجاری کوچک و متوسط و همچنین 
ساخت پروژه های بزرگ با استفاده از منابع مالی خارج از رشکت شامل اخذ تسهیالت بانکی، مشارکت با اشخاص ثالث تاسیس شد. رسمایه رشکت در زمان 
تاسیس یکصد میلیارد ریال بوده و با اعامل افزایش رسمایه در مراحل متعدد در حال حارض مبلغ 190 میلیارد ریال می باشد. در مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1394/5/10 مقررگردید رسمایه رشکت طی 5 سال آینده به مبلغ 500 میلیارد ریال افزایش یابد که نحوه اجرای آن به هیأت مدیره تفویض گردید. بر 
اساس مصوبه یاد شده هیأت مدیره در تاریخ 1394/9/25 رسمایه رشکت را از مبلغ 190 میلیارد ریال به 320 میلیارد ریال افزایش داد که مراحل قانونی آن در 

دست اجرا می باشد.

رشکت مدیریت ساختامنی آریان پاسارگاد در زمینه های گسرتده ای فعال بوده و حاصل این فعالیت هشت پروژه اجرایی، دو پروژه نظارتی فنی و یک پروژه 
مدیریت پیامن است. پروژه های اجرایی رشکت ساختامنی آریان پاسارگاد جمعاً 151،904 مرت مربع مساحت را در بر می گیرد.

مقایسه قیمت متام شده این پروژه ها با قیمتهای روز بیانگر این حقیقت است که با رشوع رونق نسبی معامالت امالک و فروش واحدهای آماده شده سود 
مناسبی نصیب رشکت رسمایه گذاری پارس آریان خواهد گردید.

3-5- رشکت مدیریت ساختامنی نظام مهندسی آرین

رشکت مدیریت ساختامنی نظام مهندسی آرین در شهریورماه 1386 و با رسمایه اولیه 50 میلیارد ریال به ثبت رسید. این مبلغ تا پایان سال 1394 طی چند 
مرحله افزایش رسمایه تا میزان 200 میلیارد ریال افزایش یافت. هدف از تاسیس این رشکت، رسمایه گذاری در خرید و ساخت انواع پروژه های ساختامنی در 

اقصی نقاط کشور می باشد. 

فعالیتهای این رشکت را می توان در دو شاخه رسمایه گذاری در بخش ساختامن و مسکن و ارائه خدمات پیامن مدیریت طبقه بندی کرد. در شاخه اول فعالیت 
دو پروژه فعال و در شاخه دوم نیز دو پروژه در حال اجرا است. یکی از پروژه های رشکت، احداث مجموعه بزرگ نگین در خیابان آیت اله شیرازی مشهد 
و در 200 مرتی غربی حرم مطهر امام رضا می باشد. پروژه مزبور در حال حارض به امتام رسیده و بخش اقامتی و واحدهای تجاری به فروش رسیده است. بر 

اساس برآورد انجام شده سود حاصل از ساخت و فروش پروژه مذکور جمعاً مبلغ 606/26 میلیارد ریال می باشد.

4-5- رشکت رام

رشکت رام به منظورساخت پروژه تجاری، اداری، مسکونی نسرتن در شهر دوبی – امارات متحده عربی تاسیس گردید. کل سهام رشکت مذکور در سال 1389 به 
رشکت های رسمایه گذاری پارس آریان و رسمایه گذاری پارس حافظ منتقل گردید و لذا مسئولیت کامل اداره این رشکت نیز به رشکت رسمایه گذاری پارس آریان 

واگذار گردید. اطالعات مربوط به این پروژه در بخش فعالیت های ساختامنی رشکت رسمایه گذاری پارس آریان تقدیم گردیده است.

 

ب- رسمایه گذاری در اوراق بهادار:

رشکت رسمایه گذاری پارس آریان با عنایت به اسرتاتژی خود مبنی بر حضور فعال در "بازار رسمایه" با ترکیب بهینه ای از ریسک و بازده، افق رسمایه گذاری 
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و میزان رسمایه گذاری، سبد رسمایه گذاری کوتاه مدتی در اوراق بهادار تشکیل داده است. بازدهی این سبد در سال 1394 معادل 29.84% بوده است که در 
مقایسه با بازده شاخص کل بازار یعنی 28.29% عملکرد نسبی مناسبی را نشان می دهد. 

منودار ذیل منعکس کننده رسمایه گذاری های موجود در سبد رسمایه گذاری کوتاه مدت در صنایع مختلف می باشد:

ترکیب پرتفوی کوتاه مدت به تفکیک صنعت 1394/12/29

مقایسه بازده شاخص های بورس و بازده پرتفوی رشکت رسمایه گذاری پارس آریان برای سال 1394

گروه های فلزات اساسی، شیمیایی و هتل و رستوران به ترتیب 23% ، 17% و 13% از ارزش روز پرتفوی رسمایه گذاری کوتاه مدت پارس آریان را به خود اختصاص 
داده است.

 در جدول و منودار ذیل مقایسه بازده پرتفوی رسمایه گذاری کوتاه مدت با بازده شاخص های بورس را مشاهده می منایید:

بازده در سال 1394/12/261393/12/2694شــاخص

80,21962,53128.29شاخص کل

66,99451,29630.36شاخص صنعت

158,225135,08817.13شاخص مالی

29.84بازده پرتفوی کوتاه مدت رشکت رسمایه گذاری پارس آریان
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ج - رسمایه گذاری و مشارکت درفعالیت های ساختامنی

1-ج- رسمایه گذاری در رشکت رام

رشکت رام مجری پروژه ساخت برج  نسرتن در منطقه جداف  "دوبی" می باشد. رشکت رسمایه گذاری 
پارس آریان بدواً از طریق مشارکت با یکی از رشکتهای گروه مبادرت به رسمایه گذاری در ساخت 5 
برج در منطقه جداف و به میزان مشارکت 25% در هر یک از آن ها منوده بود که متعاقباً در جهت 
بهبود کارائی عملیاتی با واگذاری سهام خود در چهار پروژه و تهاتر با کل سهام پروژه نسرتن، متلک 
کامل این پروژه را در دست گرفت. 25% از سهام رشکت رام متعلق به رشکت تابعه پارس حافظ و 
مابقی متعلق به رشکت رسمایه گذاری پارس آریان می باشد. برج نسرتن در یکی از بهرتین نقاط ودر 
قلب شهر دوبی واقع گشته است و با توجه به امکاناتی که به لحاظ نزدیکی به فرودگاه و مالکیت 
زمین و ... دارد، متایز چشمگیری نسبت به سایر پروژه های ساختامنی در این شیخ نشین دارد. 
مساحت زمین پروژه 23،909 فوت مربع )معادل 2،221/19 مرت مربع( بوده و سطح زیربنای قابل 

فروش پروژه جمعاً 233.512 فوت مربع معادل 21.694 مرت مربع می باشد. 

برج نسرتن در مجموع 194.493 فوت مربع زیربنای آپارمتانی مسکونی در 24 طبقه و به تعداد 
207 باب را شامل می شود.

خوشبختانه روند ساخت پروژه بسیار رضایت بخش بوده و در پایان سال مورد گزارش پروژه تکمیل 
گردیده است. روند آماده سازی منطقه جداف و تامین زیرساختهای شهری در منطقه از یک طرف 
و رشد قیمت ها بدلیل افزایش تقاضا و رونق معامالت ساختامنهای مسکونی در منطقه از سوی 
دیگر، نوید سودآوری بسیار مطلوبی را می دهد. بروز بحرانهای منطقه ای در سایر کشورهای عربی 
و سیل مهاجرتهای ناشی از این بحرانها به سمت امارات متحده عربی و بخصوص شهر دوبی به 

تدریج موجب افزایش تقاضا و درنتیجه افزایش نسبی قیمتهای ساختامنی گشته است. عالوه بر این توجه خاص حکومت امارات عربی متحده و بازدیدهای 
مکرر مسئولین از منطقه موجب ترسیع در ایجاد امکانات رفاهی وتامین زیرساختهای منطقه گشته و آینده بسیار بهرتی را برای این رسمایه گذاری، به تصویر 

می کشد. با توجه به امتام پروژه و تحویل قریب الوقوع آن، برنامه فروش این پروژه در دستور کار رشکت قرار گرفته است.

2-ج - رسمایه گذاری در پروژه وردآورد

"پروژه وردآورد" با مشارکت رشکتهای"مدیریت ساختامنی آریان پاسارگاد" و "توسعه انبوه سازی پاسارگاد" و از طریق رشکت در مناقصه از شهرداری تهران 
خریداری گردیده و در محدوده شهرداری منطقه 22 تهران در وردآورد، خیابان شهید اردستانی، باالتر از شهرک دانشگاه صنعتی رشیف واقع گردیده و دارای 
مساحتی بالغ بر 17،228/8 مرت مربع می باشد. کاربری ملک مزبور مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی بوده و 15/17% از مالکیت آن متعلق به رشکت رسمایه 

گذاری پارس آریان می باشد.  

پروانه ساخت این پروژه با زیربنای 120،098 مرت مربع شامل 314 واحد مسکونی با زیربنای 44،482/8 مرت مربع، 30 واحد اداری با زیربنای 4،648/8 مرت مربع 
و 218 واحد تجاری با زیربنای 9،179/7 مرت مربع از شهرداری منطقه 22 دریافت شده است. پروژه وردآورد با 1،072 واحد پارکینگ تامین شده و 1،060 مرت 

مربع فضای مهدکودک، ورزشی و درمانی در 24 طبقه شامل 4 طبقه زیرزمین ساخته می شود.

با توجه به احداث ادامه اتوبان همت، دسرتسی از سمت شامل پروژه )خیابان شهید اردستانی( میرس گردیده که این امر باعث تسهیل رفت و آمد و از طرفی 
افزایش ارزش پروژه شده است. به همین دلیل در اطراف پروژه ساختامنهای متعددی در حال تکمیل می باشد و زمینهای اطراف نیز مجوزهای الزم را اخذ 
منوده و در رشق پروژه نیز عملیات اجرایی 10،000 واحد مسکونی به رسعت در حال تکمیل می باشد. با توجه به رشد چشمگیر منطقه 22 در چند سال اخیر 

و افزایش جمعیت منطقه، پیش بینی میشود محدوده ای که پروژه در آن واقع است آینده پر رونقی در پیش داشته باشد. 

خوشبختانه فعالیتهای اجرایی ساخت پروژه با شدت درحال پیگیری است و دو دستگاه باالبر آلیامک نصب گردیده، همچنین چیلر، فن کوئل ها در رشف حمل و 
آسانسورها در مرحله نهایی ساخت می باشد. در کل تاسیسات بلوک A بیش از 90% انجام شده است. در بلوک B اسکلت در حد 15 طبقه اجرا شده و ایزوگام 

و دیوارچینی در 97% می باشد. در بلوک C اسکلت و سفت کاری در حد 95% می باشد.
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3-ج - رسمایه گذاری در پروژه خیابان پیامرب 

پروژه خیابان پیامرب در قالب خرید دو قطعه زمین به مساحت جمعی 6،175 مرت مربع )5،820 مرتمربع پس از اصالحی( واقع در بلوار پیامرب رشقی خیابان 
شهاب تعریف شده است. زمین های مذکور دارای تراکم مسکونی 16326/47 مرت مربع با سطح زیربنای کل 24،949 مرت مربع می باشند. این پروژه با مشارکت 

رشکت لیزینگ بانک پاسارگاد در حال ساخت بوده و نسبت مشارکت رشکت رسمایه گذاری پارس آریان یک ششم می باشد. 

عملیات اجرایی ساخت در چهار بلوک مسکونی توسط رشکت مدیریت ساختامنی آریان پاسارگاد در حال انجام است. تعداد طبقات هربلوک 5 طبقه روی 
پیلوت و یک طبقه زیرزمین بوده و پروژه جمعاً 160 واحدرا دربر می گیرد. برای 80 واحد فاز اول در تاریخ 92/07/23 پایان کار صادر گردیده و اسناد تک برگ 

80 واحد فاز اول در تاریخ 1393/2/15 اخذ گردیده است.

د- رسمایه گذاری در آثار هرنی

رشکت در راستای ایفای مسئولیت های اجتامعی و حامیت از خلق آثار برتر سینامیی ایران با مشارکت و همراهی بانک پاسارگاد طی سال های گذشته، 
مبادرت به رسمایه گذاری در تولید آثار سینامیی برتر منوده است. رسمایه گذاری در تولید فیلم سینامیی "جدایی نادر از سیمین" را می توان به جرات یکی از 
ارزشمندترین شواهد حامیت از هرن در عرصه فعالیت اقتصادی توسط یک سازمان بزرگ اقتصادی به شامر آورد. کسب جایزه اسکار برای این فیلم که در 
تاریخ سینامی ایران بی سابقه بوده و نام پر افتخار این رسزمین را در رسارس گیتی طنین افکند، یکی از افتخاراتی بود که این فیلم در کنار دریافت بیش از 

هفتاد جایزه دیگر کسب منود.

در ادامه این مسیر، رشکت رسمایه گذاری پارس آریان با مشارکت موسسه فروغ اندیشان  هرن از گروه مالی پاسارگاد، رسمایه گذاری در ساخت فیلم های دیگری 
را نیز در دستور کار قرار داد اما در سال 1394 فعالیت جدیدی را در این مورد انجام نداد. فعالیت رشکت در این بخش طی سال 1394 منایش فیلم بهمن از 

جمله فیلم های ارزشی سینامی ایران بود که به موفقیت های بین املللی خوبی دست یافت.

رشکت در بخش دیگری از فعالیت در حوزه هرن، اقدام به رسمایه گذاری و فعالیت در خرید و فروش آثار هرنمندان معارص ایران زمین منوده و در ادامه 
"موزه هرنهای تجسمی معارص بانک پاسارگاد" با گنجینه ای از آثار ارزشمند این هرنمندان، تاسیس و راه اندازی گردید. 

"موزه هرنهای تجسمی معارص بانک پاسارگاد" در حال حارض به عنوان متاشاگه دامئی آثار هرنمندان معارص ایرانی و یکی از مجموعه های ارزشمند هرنی 
اغلب مورد بازدید دانشجویان رشته های مرتبط در دانشگاه ها و اساتید آنان بوده و نقش ارزنده ای را در ارتقاء کیفی آثار هرنی و پشتیبانی از هرن و هرنمندان 

ایرانی، ایفاء می مناید.

کل رسمایه گذاری انجام شده تا پایان سال 1394 بالغ بر 330 میلیارد ریال می باشد که ارزش روز آن بسیار فراتر از این مبلغ می باشد. الزم به ذکر است "بازار 
هرن" بعنوان یک بازار نوظهور دارای ارزش نهفته ای است که هرچه زمان بگذرد، ارزشمندتر شده و رسمایه گذاری های انجام شده را کامالً توجیه پذیر می سازد. 

تجربه فروش اثر "اوه-پرسپولیس" در سال های گذشته، گواهی بر این ادعاست.
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برنامه های رشکت در سال 1395

سال 1395 از طرف مقام معظم رهربی سال "اقتصاد مقاومتی - اقدام و عمل" نام گذاری شده است. اکنون که به برکت ایستادگی و مقاومت ملت رشید ایران 
و تدبیر کارگزاران توامنند نظام، با به مثر رسیدن برجام، دوران پساتحریم ها را سپری می منائیم، ما نیز خود را مهیا ساخته ایم که با متام تالش و توان، در مسیری 
از نوآوری و تحّول، بتوانیم همگام با گروه مالی پاسارگاد، نقش موثری در توسعه و رشد همه جانبه اقتصاد ملی و کمک به پیشربد اهداف و اسرتاتژی های کالن 

گروه مالی پاسارگاد در چارچوب مولفه های اقتصاد مقاومتی ایفاء منائیم.

"رشکت رسمایه گذاری پارس آریان" در راستای سند راهربدی و برنامه اسرتاتژیک "گروه مالی پاسارگاد" و بعنوان رشکت "مادر" گروه، تالش و برنامه ریزی خواهد 
کرد با تحلیل مناسب از رشایط محیط کسب و کار و همچنین بازخوانی، کنرتل و اصالح مستمر برنامه ریزی های صورت گرفته، نقش کلیدی خود را در راهربی، 
توان افزائی و همسان سازی فعالیت های گروه، به نحو موثری ایفاء مناید. همچنین رشکت مرتصد خواهد بود که از فرصت های موجود در بازارهای مختلف 

برای انجام فعالیت با بازدهی مناسب در راستای منافع کلیه ذینفعان بخصوص سهامداران ارجمند رشکت استفاده مناید. 

بدین ترتیب اهم برنامه های هیأت مدیره رشکت در سال آتی به رشح زیر است:

1. تداوم رسمایه گذاری در رشکتهای گروه مالی پاسارگاد با توجه به برنامه مدون گروه
2. پایش مستمر فرصتهای رسمایه گذاری در بازار اولیه و مشارکت در پروژه های جدید

3. تدوین برنامه  جامع تامین مالی رشکتهای گروه با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع بازار رسمایه
4. برنامه ریزی جهت ورود به بازارهای بین املللی با توجه به فرصت های ایجاد شده در دوره پسابرجام

5. برنامه ریزی جهت جلب رسمایه گذاران خارجی جهت مشارکت و ورود به ساختار سهامداری رشکتهای گروه با توجه به تحوالت مثبت در حوزه روابط خارجی 
6. عرضه سهام رشکتهای گروه مالی پاسارگاد در بازار رسمایه داخلی و خارجی

7. استمرار فعالیت در حوزه اقتصاد هرن در جهت ایفای مسئولیت های اجتامعی و حامیت از هرن و هرنمندان ایرانی 
8. توسعه و تکمیل پروژه های ساختامنی در جریان تکمیل و فروش واحدهای تکمیل شده

9. توسعه فرآیندهای مدیریت دانشی به منظور تبدیل شدن به یک رشکت دانشی برتر
10. رشوع فرآیند استقرار "مدل تعالی سازمانی" در رشکت 

11. استقرار کامل راه کار مدیریت هلدینگ ها )آیکو هلدینگ( در حوزه راهربی رشکتهای گروه
12. توسعه محصوالت و ابزارهای مالی مشرتک از طریق توسعه همکاری بین رشکتهای گروه
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3- هیأت مدیره پیشنهاد می مناید 10% سود خالص رشکت اصلی طبق ماده 90 اصالحی قانون تجارت تقسیم گردد.

4- با توجه به امتام دوره مسئولیت بازرس قانونی رشکت رسمایه گذاری پارس آریان، نسبت به انتخاب و معرفی بازرسان قانونی و علی البدل رشکت برای 
سال مالی منتهی به 1395/12/30 اتخاذ تصمیم فرمایند.

5- در خصوص انتخاب روزنامه کثیراالنتشار رشکت اعامل نظر فرمایند. )روزنامه فعلی رشکت روزنامه اطالعات است(

6- معامالت موضوع ماده 129 قانون تجارت به رشح یادداشت شامره 41 پیوست صورتهای مالی مورد تنفیذ قرار گیرد.

7- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره را در سال 1395 تعیین و ابالغ فرمایند

8- میزان پاداش هیأت مدیره رشکت برای عملکرد سال 1394 را تعیین و ابالغ فرمایند.

با تشکر
هیأت مدیره

شـــرح
رشکت اصلیتلفیقی گروه

به ازای هر سهم )ریال(مبلغ  )میلیون ریال(به ازای هر سهم )ریال(مبلغ )میلیون ریال(

25،342،7421،4458،161،810465/39سود قابل تخصیص

)10/96()192،161()140/39()2،462،158(اندوخته قانونی

----)33/17()581،789(اندوخته احتیاطی

22،298،7951،2717،969،649454/43سود قابل تقسیم

)180/33()3،162،500()739/33()12،966،066(سود سهام مصوب

----)400/84()7،029،805(سهم اقلیت از سود انباشته

سود انباشته )قابل انتساب به صاحبان سهام رشکت 

اصلی( در پایان سال منتهی به 1394/12/29 
2،302،924131/314،807،149274

پیشنهاد تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود

در پایان هیأت مدیره رشکت رسمایه گذاری پارس آریان ضمن تشکر و قدردانی از حامیت های صمیامنه سهامداران محرتم و همچنین حضور گرم شام در مجمع 
عمومی عادی سالیانه رشکت و با تقدیر و سپاس از مدیران و همکاران رشکت، پیشنهاد می مناید مجمع محرتم:

1- صورتهای مالی گروه و رشکت اصلی برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394 را که مورد حسابرسی و تائید بازرس قانونی محرتم رشکت نیز قرار 
گرفته است، در اجرای مقررات ماده 116 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 مورد تائید و تصویب قرار دهند. 

2- با عنایت به جدول ذیل، در خصوص تقسیم سود تصمیم گیری فرمایند.
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رشکت رسمایه گذاری پارس آریان )سهامی عام(
صورت های مالی تلفیقی گروه و رشکت اصلی

سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394
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