


شرکت ب�ن المللی 
توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

گــروه شــامل شــرکت بین المللــی توســعه صنایــع و معــادن غدیــر (شــرکت اصلــی) و شــرکت های فرعــی آن اســت. 

شــرکت بین المللــی توســعه صنایــع و معــادن غدیــر بــه شناســه ملــی ١٠٣٢٠۵٨۵٩٨٧ در تاریــخ ٠٧/١٣٩٠/٠۴

ــه صــورت شــرکت ســهامی خــاص تأســیس شــده و طــی شــماره ۴٠٨١٩٢ در اداره ثبــت شــرکت ها و مالکیــت  ب

ــی شــرکت  ــاری فرع ــزو واحدهــای تج ــه ثبــت رســیده اســت. در حــال حاضــر، ایــن شــرکت ج ــران ب ــی ته صنعت

ــر اســت.  ســرمایه گذاری غدی

ــه ســهامی  ــر از ســهامی خــاص ب ــادن غدی ــع و مع ــی توســعه صنای ــوع شــرکت بین الملل ــخ ١۴٠٠/٠۶/٠١ ن در تاری

عــام تغییــر کــرد و در تاریــخ ١۴٠٠/٠٩/٠۶ بــه عنــوان پانصــد و نــود و هفتمیــن شــرکت پذیرفتــه شــده در طبقــه 

«شــرکت های صنعتــی چنــد رشــته  ای»، بــا نمــاد «وکغدیــر» در فهرســت نرخ هــای بــازار دوم بــورس اوراق 

بهــادار تهــران درج شــد.

تا��خچه
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پ�ـام مقام معظم رهب�ی

«بایــد بــه فکــر جایگزیــن مناســب نفت باشــیم کــه بهتریــن جایگزین، 

بخــش معــدن اســت. بایــد در معــدن از ظرفیــت بخــش خصوصــی 

ــری کــرد.» ــز جلوگی اســتفاده و از خام فروشــی نی



گــزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی ســالیانه

5ســال مالی من�هی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

پ�ام مدیرعامل

ســپاس خداونــدگار کــه فرصــت خدمــت بــه 

ــرز و  عزیزتریــن و شــریف ترین ســاکنان ایــن م

بــوم را بــه مــن و همکارانــم ارزانــی نمــود، آنــان 

کــه بــا جــان خویــش در عرصه عمل از ایمانشــان 

دفــاع نمودنــد و هم اکنــون در دوران عزت منــد 

بازنشســتگی بــه ســر می برنــد.

هلدینــگ صنایــع و معــادن غدیــر بــه عنــوان بــازوی اقتصــادی شــرکت 

معظــم ســرمایه گزاری غدیــر در حــوزه معــادن و صنایــع معدنــی جهــت 

دســت یافتــن بــه اقتصــادی پایــدار، تولیــد ارزش مضاعــف و در راســتای 

تحقــق ســند چشــم انداز توســعه کشــور در حوزه معــدن و صنایــع معدنی و 

اجــرای کامــل سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی ســالی پــر بــار و موفــق را طی 

ــردارد  نمــود تــا در مســیر ســند چشــم انداز ده ســاله گام اول را محکــم ب

و اینــک در ایــن طریــق مصمــم بــه اجــرای همــه سیاســت ها هســتیم کــه 

تــا ســال ١۴١٠ هلدینــگ را بــه ۵ شــرکت برتــر ایــران در حــوزه صنعــت و 

معــدن تبدیــل کنیــم. ایــن مهــم دغدغــه همــه همــکاران مــن خواهــد بــود 

تــا روزهــای بهتــری را تجربــه کنیــم.

سیدابوتراب فاضل
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در اجــراى مفــاد مــاده 232 اصالحیــه قانــون تجــارت مصــوب اســفند مــاه 1347، بدین وســلیه گــزارش ســاالنه 

ــاره  ــى درب ــوده و اطالعات ــى ب ــاى مال ــده در صورت ه ــه ش ــات ارائ ــر اطالع ــه مبتنى ب ــع ک ــه مجم ــره ب هیئت مدی

فعالیــت و وضــع عمــوم شــرکت بــراى ســال مالــى منتهــى بــه 1400/06/31 بــر پایــه ســوابق، مــدارك و اطالعــات 

موجــود تهیــه و بــه شــرح ذیــل تقدیــم مى گــردد.

ــان اطالعــات منــدرج در ایــن گــزارش کــه دربــاره عملیــات و وضــع عمومــى شــرکت اســت،  بــه نظــر اینجانب

بــا تأکیــد بــر ارائــه منصفانــه نتایــج عملکــرد هیئت مدیــره و در جهــت حفــظ منافــع شــرکت و انطبــاق بــا مقــررات 

قانونــى و اساســنامه شــرکت تهیــه و ارائــه گردیــده اســت. ایــن اطالعــات هماهنــگ بــا واقعیت هــاى موجــود بــوده و 

اثــرات آن هــا در آینــده تاحــدى کــه در موقعیــت فعلــى مى تــوان پیش بینــى نمــود، بــه نحــو درســت و کافــى در ایــن 

ــده و هیــچ موضوعــى کــه عــدم آگاهــى از آن موجــب گمراهــى اســتفاده کنندگان مى شــود، از  گــزارش ارائــه گردی

گــزارش حــذف نگردیــده و در تاریــخ 1400/09/21 بــه تأییــد هیئت مدیــره رســیده اســت.

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل نماینده شرکت 

صنعتى و بازرگانى غدیر

سیدابوتراب فاضل

رئیس هیئت مدیره (موظف) نماینده شرکت 

سرمایه گذارى غدیر

سیدمرتضى مرتضائى

نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) نماینده شرکت 

سرمایه گذارى اعتضاد غدیر

محمد هاشم زاده

عضو هیئت مدیره (غیرموظف) نماینده شرکت 

سرمایه گذارى زرین پرشیا

جاویدان حاجى آقا محسنى

عضو هیئت مدیره (موظف) نماینده شرکت 

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سیدعلیرضا محمودى

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
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مشخصات عمومیکلیـات

ترکیب سهامداری

سال تأسیس

١٣٩٠
مرکز فعالیت

تهران

وضعیت پذیرش شرکت

بورسی

موضوع فعالیت اصلى

صنایع و معادن

نوع شرکت

سهامی عام
سرمایه

١٣,٠٠٠,٠٠٠
(میلیون ریال)

سال مالى

٣١ شهریور

شرکت سرمایه گذاری غدیر

شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر

شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

جمع

١٢,٣۴٧,٩۴۴,٩٧٨

درصد سهامداریتعداد سهام

۵٨١,۴٣١

١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

۶۵٠,۴۶۴,۵٣٧

۴٢٧,۶٢٣

۵٨١,۴٣١

٪٩۴٫٩٨

٪٠

٪٠

٪۵٫٠٠

٪٠

٪١٠٠
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اعضای هیئت مدیره

وضعیت نی�وی انسانی
جمع كل پرسنل

٢٩ نفر ٣۴

١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/٠۶/٣١

سید ابوتراب فاضلمحمد هاشم زاده

جاویدان حاجی آقا محسنیسید علیرضا محمودی

عضو هیئت مدیره و مدیر عاملنایب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره

سیدمرتضی مرتضائی

رئیس هیئت مدیره

٪١٧
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دکترا

کارشناسى ارشد

کارشناسى

دیپلم

بیش از 20 سال

20-15 سال

15-10 سال

کمتر از 10 سال

نمودار نیروی انسانی 

به تفکیک مدرک تحصیلی

نمودار نیروی انسانی 

به تفکیک سابقه فعالیت

١٣٩۵

١٩

١٣٩۶

٢۶

١٣٩٧

٢۶

١٣٩٨

٢۶

١٣٩٩

٢٩

١۴٠٠

٣۴

تعداد پرسنل در پنج سال اخیر

٧

٧

١٢

١٢

١٠

٨

٨

۴
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نظام راهبردی

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

هیئت مدیره

کمیته حسابرسی

مدیرعامل

مدیر امور حراست

مدیر امور حقوقی و 

قراردادها

معاونت امور مجامع و 

شرکت ها

مدیر امور مجامع و

بودجه
مدیر امور اکتشاف

مدیر امور سرمایه گذاری

و مطالعات اقتصادی
مدیر امور اداری

مدیر امور نظارت بر 

شرکت ها
مدیر امور معادن

مدیر امور برنامه ریزی و 

نظارت بر پروژه ها
مدیر امور مالی

معاونت امور اکتشاف و 

توسعه معادن

معاونت سرمایه گذاری و 

توسعه صنایع

معاونت مالی و 

پشتیبانی

مدیر امور ارتباطات و 

امور بین الملل
مشاورین

مدیر امور حوزه مدیریت

کمیته انتصابات
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ارکان جهت ساز

حضــور در جمــع ۵ شــرکت برتــر بورســی حــــوزه معــادن و صنایــع مرتبــط کشــور بــه 

(Market Cap) لحــاظ ارزش بــازار

ارتقای ارزش دارایی ســهامداران از طریق فعالیت در بازار ســرمایه و ســرمایه گذاری 

داخلــی و خارجــی در بــازار معــادن و صنایع مرتبط

چشم انداز

مأمو��ت

استراژدی و راهبردها

استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی (نیروی انسانی، دانش، فناوری)

توسعه زنجیره ارزش هلدینگ در معادن و صنایع مرتبط

تأمین مالی با استفاده از ظرفیت های متنوع داخلی و خارجی

ایجاد ظرفیت های داخلی و خارجی با هدف تأمین پایدار مواد اولیه


