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 فهرست مطالب

  

 پیش گفتار 

 پيام هيأت مديره -

 سرمايه گذاري البرزخالصه عملکرد شرکت گروه  -
 

 اقتصاد و صنعتبخش اول: 

 مقدمه -

 نگاهي به مطالبات اقتصادي مقام معظم رهبري -

 1400صنعت دارو در سال  -

 در صنعت  گروه البرز  گاهيجا -
 

 کلیاتبخش دوم: 

 تاريخچه و موضوع فعاليت شرکت -

 سرمايـه شرکت و تغييرات آن -

 ترکيـب سهامداران شرکـت  -

 محيط حقوقي شرکت  -

 راهبري شرکت نظام  -

 شرکت ريسك تحليل و تجزيه گزارش  -
 

 1400 عملکرد شرکت در سال مالی بخش سوم: 

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار -

 گروه تلفيقيهاي عملکردي و حاشيه سودهاي شاخص -
 

 

 1400شرکت های تابعه و اهم فعالیت ها در سال عملکرد  بخش چهارم:

 شرکت هاي تابعه -

 معامالت با اشخاص وابسته  -

 1400اهم فعاليت ها در سال  -

 

 برنامه های آتیبخش پنجم: 
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 بأسمه تعالی 

 

 
ر پایه سوابق، مدارک و اطالعات موجود و ب  29/12/1400منتهی به    سال مالیگزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای  

 تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و مبتنی بر    گزارش حاضر

 می آورد.  فراهمت مدیره  أعملکرد هی

کید بر ارائه أبه نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با ت 

ت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه ت مدیره و در جهأمنصفانه نتایج عملکرد هی

و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت   ههای موجود بود  و ارائه گردیده است. این اطالعات هماهنگ با واقعیت

وعی که عدم آگاهی فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده است و هیچ موض

 ت مدیره رسیده است. أیید هیأت  بهشود، از گزارش حذف نگردیده و  از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می
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 پیام هیأت مدیره 

و ، را نصیبمان ساخت با بضاعت اندک در تعهد داشتیم کهآنچه فیض ادای خدمت و ایفای  را که  حی سبحانسپاس 

توانی دو . از پیشگاه خداوند متعال  برذمه داشتیم را عنایت فرمودبار امانت و مسئولیتی که  توفیق حفظ و حراست از  

 مسئلت داریم.  های پیش رو را  سال  چندان و توفیقی مضاعف برای حرکت در مسیر تعالی در

جهاد  "زمینه های تبلور     "همت و کار مضاعف  "های رهبر فرزانۀ انقالب  با  وی از اندیشهدر سالیان گذشته با پیر

ایرانی"را در راستای    "اقتصاد مقاومتی "و    "اقتصادی از کاالی  العین قرار دادن   "حمایت  با نصب  فراهم نمودیم و 

که بدخواهان ایران اسالمی آتش له، اقتصاد مقاومتی را در عرصه جهاد و جنگ تحمیلی اقتصادی  دغدغه های معظم

 ایم. اند، در پیش گرفتهآن را افروخته

سعی را بر آن داشتیم تا در عرصه اقتصادی   "هازداییو مانع  ها یبانیپشت  د،یتول"در گروه سرمایه گذاری البرز در سال  

و تکمیل سبد محصوالت و خصوصاً صنعت دارو بتوانیم با اقدامی شایسته و تالش در جهت تولید داروهای وارداتی  

همراه افزایش تنش   هتولیدی به امر مهم عمل نماییم. اثرات سیاست های انقباظی پولی و مالی دولت بر صنعت دارو ب

های صنعت دارویی، یعنی رقابت شدید و اتکای مضاعف آن بر دانش و  های ارزی، در کنار یکی از بارزترین مشخصه

گذاری در این عرصه را به مراتب پیچیده تر از پیش نموده است. با این وجود  فناوری روز، تصمیم گیری و سیاست  

با اتخاهیأت مدیره شرکت در سایه   توانست مجموعه نوآورانه  تدابیر    ذالطاف الهی و حمایت سهامداران گرامی و 

شناسایی و رفع، نقاط ها را  وضعیت موجود هماهنگ ساخته، نقاط ضعف شرکت های گروه را تا حد امکان با  شرکت

بلند مدت شرکت،   نیز با توجه به استراتژی های  1400. در سال مالی  آسیب پذیر را تقویت و نقاط قوت را حفظ نماید

بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری ها، حرکت در جهت نوآوری و ارائه محصوالت جدید، تسریع در انجام پروژه 

وط تولیدی مطابق استانداردهای داخلی و بین المللی، هماهنگی فعالیت  های توسعه ای، حرکت در جهت اصالح خط

درصدی را   46رشدی    1400ها و تحقق هم افزایی عملیات تداوم یافت و به دنبال آن سود خالص تلفیقی در سال  

 تجربه نمود.

البرز موجبات اطمینان در پایان امیدواریم تالش تمامی کارگران، کارشناسان و مدیران مجموعه گروه سرمایه گذاری  

 قلبی سهامداران عزیز از تداوم حرکت مجموعه در مسیر تعالی و پیشرفت را فراهم سازد.

 

 

 

 هیأت مدیره 

 1401خرداد
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 بخش اول

 اقتصاد و صنعت 
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 مقدمه 

قانون بازار اوراق بهادار   45و مادة   1347قانون تجارت، مصوب اسفند ماه   هياصالح 232مفاد ماده  ي در اجرا

به   يمنته يسال مال  يبرا  گذاري البرزسرمايه شرکت گروه  ي و وضع عموم تيگزارش درباره فعال   لهينوس يبد 

 . گرددي م ميتقد   ليو به شرح ذ  هيسوابق، مدارک و اطالعات موجود ته هي بر پا 29/12/1400

بر اطالعات ارائه شده در   ي به مجمع، مبتن رهيمد   أتيساالنه ه يهااز گزارش  ي کيه عنوان حاضر ب  گزارش 

 . آوردي فراهم م رهيمد  أت يشرکت و عملکرد ه يرا در خصوص وضع عموم  يبوده و اطالعات ي مال يهاصورت

گذاري  سرمايه شرکت گروه    يو وضع عموم   اتيگزارش که درباره عمل  نياطالعات مندرج در ا  نجانبانينظر ا  به

و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با    رهيمد   أتيعملکرد ه   جيبر ارائه منصفانه نتا  د يبا تاک  باشد،ي م  البرز

موجود بوده و    يهات ياطالعات هماهنگ با واقع  نياست. ا  دهيو ارائه گرد هي و اساسنامه شرکت ته  ي مقررات قانون

گزارش   نيدر ا  ي نمود، به نحو درست و کاف  ينيبشيپ  توان ي م  يفعل   تيکه در موقع يتا حد   نده ياثرات آنها در آ

از گزارش حذف    شود،ي کنندگان ماستفاده   ياز آن موجب گمراه  يکه عدم آگاه  ي موضوع  چيو ه  دهيارائه گرد

 است. دهيرس  رهيمد  أتي ه د ييتأ به  24/03/1401 خ يتار درو  دهينگرد
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 ›› تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ‹‹

 ›› حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی ‹‹

 1391سال 

 ›› اقتصاد و فرهنگ, با عزم ملی و مدیریت جهادی ‹‹

 «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی»

 اقتصادی ‹‹›› جهاد 

 1387سال 

 1393سال 

 1388سال 

 1392سال 

 حمایت از کاالی ایرانی

 1389سال 

 1394سال 

 1397سال 

 رونق تولید

 1390سال 

 1395سال 

 1396سال 

 1398سال 

 اشتغال -تولید اقتصاد مقاومتی؛ 

 1399سال 

 نگاهي به مطالبات اقتصادي مقام معظم رهبري در سنوات گذشته و در سال هاي اخیر

 

 جهش تولید

 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

 ›› نوآوری و شکوفایی ‹‹

 ›› اصالح الگوی مصرف ‹‹

 ›› همت مضاعف، کار مضاعف ‹‹

 1400سال  هازداییها و مانعتولید، پشتیبانی

 نیو اشتغال آفر انیبندانش د،یتول 1401سال 
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  1400صنعت دارو در سال 

مواجه گرديد. در پي افزايش حجم مطالبات شرکت هاي داروسازي  شرايط سختي با ، صنعت دارو 1400در سال 

ها و داروخانه هاي دولتي،  ها در بيمارستانمنابع مالي اين شرکتاز مراکز دولتي و انباشت بخش قابل توجهي از 

تنگناي مالي و نقدينگي صنعت بيش از پيش گرديده و اين امر سبب افزايش دوره وصول مطالبات به بيش از  

يکسال در صنعت دارو گرديده و هزينه هاي مالي نيز از طرف ديگر بشدت افزايش يافت که اين امر منجر به  

اشيه سود خالص صنعت داروسازي گرديد. از طرف ديگر؛ با توجه به ظرفيت مازاد ايجاد شده در اين  کاهش ح

صنعت و اعطاي پروانه هاي بي شمار در اکثر داروهاي ژنريك، رقابت و جنگ تخفيفاتي شدت گرفته و اين امر  

  ديگر؛ در پي نوسانات ارزي صنعت گرديد. از سوي   شتري ب نيز به نوبه خود سبب کاهش سودآوري و تنگناي مالي

و مشکالت مربوط به تخصيص ارز، هزينه مواد اوليه بشدت افزايش يافته و به    1400سال    خريد مواد اوليه در 

دليل تحريم هاي ظالمانه کشور آمريکا عمالً تبادالت مالي و نقل و انتقال بانکي براي خريد مواد از منابع خارجي  

ي قرار گرفت. در سال گذشته تغيير منابع خريد مواد اوليه از منابع اروپايي  در وضعيت بسيار سخت و پيچيده ا

به منابع چيني و هندي در شرکت هاي صنعت دارو صورت پذيرفته است. عليرغم آنکه بارها اعالم گرديده که  

اوليه به شرکت  صنعت دارو در زمره تحريم ها قرار نمي گيرد، اما در عمل امتناع اکثر منابع خارجي از فروش مواد  

هاي دارويي ايراني و محدود شدن کانال هاي خريد مواد، هزينه سنگيني را به شرکت هاي دارويي تحميل نموده  

با توجه به مطالب بيان شده؛ افزايش قيمت درخواست شده توسط شرکت هاي داروسازي متناسب با افزايش    است.

سبب تشديد مشکالت نقدينگي و توليد در اين صنعت    هزينه هاي صورت گرفته در صنعت دارو صورت نپذيرفت و 

 گرديد.  

با  گذاري البرز  هاي تابعه گروه سرمايه که شرکت توان بيان نمود  هاي عملکردي مي همچنين در خصوص شاخص

مالي   گزارشات  به  دوره وصول    1400  سالتوجه  متوسط  داروسازي،  به  شرکت هاي  رسيد.  245مطالبات  روز 

درصد از حاشيه فروش را به خود اختصاص داده است.    6درصد و هزينه هاي عملياتي    9هاي مالي به فروش  هزينه 

 روز رسيده است. از نظر سودآوري    256روز و متوسط دوره گردش کاال به    80البته متعاقباً متوسط دوره پرداخت  
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  40رصدي، حاشيه سود عملياتي  د   46نيز مي توان بيان نمود صنعت دارو بطور متوسط حاشيه سود ناخالص  

يافته    کاهشدرصد    5بميزان    1399درصدي را تجربه نموده که نسبت به سال    30درصدي و حاشيه سود خالص  

، بطوري  مذکور نبوده  مستثني از قاعدهاست. با اين وجود، عملکرد شرکت هاي تابعه گروه سرمايه گذاري البرز،  

به طور متوسط    گروه سرمايه گذاري البرز   هاي دارويي بورسي  شرکت  ياتيسود عمل  حاشيهکه در دوره مورد اشاره،  

    .بوده است درصد   35معادل 

  در صنعت :  گروه البرزجایگاه 
مجموعه گروه سرمایه گذاری البرز به عنوان دومین هلدینگ بزرگ دارویی کشور نقش قابل توجهی در تولید و توزیع  

 دارو، تولید مواد اولیه و واردات داروهای ساخته شده ایفا می نماید. 

 باشد:به شرح زیر می  1400از جمله نکات قابل توجه گروه در سال  

 1399نسبت به    1400در سال گروه    درصدی فروش ریالی   33رشد   ❖

 از مقدار فروش دارو در بازار داخلی   درصدی  %12  از بیش    به دست آوردن سهم ❖

 بورسی فعال در صنعت دارو  شرکت 20در بین    ریالیکسب رتبه پنجم البرز دارو از حیث فروش   ❖

گذاری موفق در زمینه بازار سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز توانسته است به عنوان یک شرکت سرمایه   ❖

یانگین بازدهی پرتفوی شـرکت طی سـه سـال اخیر م   )خرید و فروش سهام شرکت های دارویی( شناخته شود و 

درصد و   104میانگین بازدهی بازار   طی مدت مشـابه این درحالی است که  درصـد بوده اسـت.  106سـاالنه معادل 

   .درصد بوده است  ٨٧گذاری    میانگین بازدهی صندوق های سرمایه

بزرگترین تولیدکننده    یکی  در تولید مواد اولیه دارویی، شرکت تولید مواد اولیه البرز بالک توانسته است به عنوان  ❖

 مواد اولیه غیرنارکوتیک در کشور باشد.

تولید داروی کشور خط تولیدی یکی از متنوع ترین ظرفیت های    11شرکت داروسازی تولیددارو با در اختیار داشتن   ❖

  را داراست.

شرکت ایران دارو به عنوان تولید کننده بزرگ داروهای مکمل در کشور، نقش موثری در کاهش وابستگی کشور به  ❖

 واردات این دسته از محصوالت داشته است. 
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 139٨سال   1399سال   1400سال    

       دورهالف(اطالعات عملکرد مالي طي 

 41،329،006 65,949,663 10٧,٨52,525 درآمد خالص 

 9،229،٨4٨ 14,561,132 19,625,399 سود عملیاتی

 2،913،440 1,111,1٨6 1,6٧4,195 درآمدهای غیر عملیاتی

 ٨،5٨1،629 10,4٨٨,٨52 15,301,695 سود خالص پس از کسر مالیات 

 4،٧٨٧،٧94 5,192,99٨ 10,13٨,405 سود خالص سهم گروه 

 143,656 (3,43٧,012) ٨,52٨,٨99 وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

    ب(اطالعات وضعیت مالي در پایان دوره

 51,٧14,6٨4 ٧3,٨26,0٨0 106,926,995 جمع داراییها 

 32,4٨٨,٨٨5 4٨,٨16,044 ٧4,99٧,11٧ جمع بدهی ها

 سرمایه ثبت شده 

 مجمع عمومی فوق العاده()بر اساس مصوبه 
٨,400,100 4,٨00,100 4،٨00،100 

 11،0٧٧،20٧ 13,13٨,143 1٨,361,2٧4 شرکت اصلی مالکانهجمع حقوق 

 19،225،٧9٧ 25,010,036 31,929,٨٧٨ مالکانه جمع حقوق 

    ج(نرخ بازده)درصد(

 1٧ 14 14 نرخ بازده داراییها 

 45 42 4٨ )ارزش ویژه( مالکانهنرخ بازده حقوق 

    د(اطالعات مربوط به هر سهم 

 4،٨00 4،٨00 ٨،400 میلیون سهم -تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع 

 1،039 62٧ 1,219 ریال -سود واقعی هر سهم

 33،٧40 14،330 ٨,4٧0 ریال -آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش

 32.4٧ 23 ٧ مرتبه-واقعی هر سهم سود نسبت قیمت به 

    ه(سایر اطالعات 

 3،146 3.245 3،2٨4 نفر )پایان سال(-تعداد کارکنان 
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 تاریخچـــه و موضوع فعالیت شرکت   
گروه سرمايه    است.شرکت  آن  فرعي  و شرکتهاي  البـرز)سهامي عام(  گروه شامل شرکت گروه سرمايه گذاري 

ديماه درسوم  يکدل  بـنام شرکت ســهامي  ابتدا  عام(  )سهامي  البرز  با شماره    11168شمارهطي  1345گذاري 

مل ثبــ  10100443908  يشناسه  تهــران  مالکــيت صنـــعتي  و  شرکتها  ثبت  اداره  سپس    تدر  و  گرديده 

  "شرکت سهامي"نوع آن از    1350براساس تصميم مجمع عـمومي فــوق العــاده مــورخ بيست و هفتــم آبان ماه 

تبـــديل گرديده و نام آن به شرکت سهامي خاص يکدل اصالح شده است .بــه استـناد    "شرکت سهامي خاص"به

 نام شــرکت به سرمايه گذاري البرز ســهامي    1353  ها تيــرم  22صورت جلسه مجمع عمومي فـوق الــعاده مورخ  

 139٨سال   1399سال   1400سال    

       الف(اطالعات عملکرد مالي طي دوره

 3،456،٨0٧ 5,349,9٨6 6,040,116 های عملیاتیدرآمد 

 3،3٧2،4٧6 5,25٧,1٧1 5,٨٨٨,64٨ سود عملیاتی

 1،٧٧3،503 4,4٧1,054 1,2٧6,٧49 درآمدهای غیر عملیاتی

 5،125،٧66 9,٧26,٧٨5 ٧,159,٨9٧ سود خالص پس از کسر مالیات 

 (160,152) 3,152,٧23 4,02٧,٨54 وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

    ب(اطالعات وضعیت مالي در پایان دوره

 13,٨46,902 22,0٨4,162 2٧,٨5٨,319 داراییها جمع 

 621،2٨1 2,34٧,٨23 4,092,950 جمع بدهی ها

 سرمایه ثبت شده

 )بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده( 
٨,400,100 4،٨00،100 4،٨00،100 

 13،225،621 19,٧36,339 23,٧65,369 مالکانه جمع حقوق 

    د(اطالعات مربوط به هر سهم 

 4،٨00.1 4،٨00.1 ٨،400.1 میلیون سهم -تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع 

 1,06٨ 1,1٧4 ٨60 ریال -سود واقعی هر سهم

 33،٧40 14.330 ٨,4٧0 ریال -آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش

 31.6 12.2 9.٨ مرتبه-واقعی هر سهم  سودنسبت قیمت به 

    ه(سایر اطالعات 

 19 19 20 نفر )پایان سال(-کارکنان تعداد 



 )سهامی عام(گذاری البرزشرکت گروه سرمایه 

 و وضع عمومی شرکتگزارش فعالیت 

 1400اسفند  29برای سال مالی منتهی به 

13 

 

 

  1353خاص تغيــير يــافته است و متعاقباً طبق صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ سوم مرداد ماه  

فوق    ي تبـديل گرديـده و به موجب صورتجلسه مجمع عموم   "سهامي عام  "به     "سهامي خاص    "نوع شرکـت از ً  

است. شرکت گروه سرمايه گذاري    افته ي  رييالبرز تغ   يگذار   ه ينام شرکت به گروه سرما  15/7/1391العاده مورخ  

بعنوان اولين شرکت سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است و در    1355البرز در سال  

قرار ميگيرد. تعداد شرکتهاي    ملهامورد مع  "والبر"حال حاضر سهام آن در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران با نماد  

شرکت پذيرفــته شده در بورس و فرابورس هستند. در    10شرکت مي باشند که شامل تعداد     10عضو گروه  

باشد. مرکز    ي برکت م  ييشرکت گروه دارو   ي فرع  يالبرز جزو شرکتها  ي گذار  هيحال حاضر، شرکت گروه سرما

 مي باشد. 11پنجم، پالک  ابان يخ ،ريخيابان احمد قص  هران اصلي شرکت واقع در ت
 

 سرمایه شرکت و تغییرات آن 
سهم، به ارزش اسمي هر سهم    600،000)شامل تعداد    ميليون ريال   600سيس مبلغ  سرمايه شرکت در بدو تأ

  4,800.1ميليون ريال )شامل تعداد    4,800,100طي چند مرحله به شرح زير به مبلغ  ريال( بوده که    1000

  1397سال    بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده افزايش سرمايه ريال(    1000سهم، به ارزش اسمي هر سهم  ميليون  

 افزايش يافته است.

مجمع    ماتيبر اساس تصمميليارد ريال بوده که    3,600آخرين تغيير در سرمايه ثبت شده شرکت، مبلغ  

مورخ    يعموم العاده  مبلغ    يۀسرما  ش يافزا   24/03/1400فوق  از  مبلغ    به   ال ير  ون يليم  4,800,100شرکت 

 است. دهيدر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رس   29/10/1400 خيدر تار  الير ون يل يم 8,400,100

 

 

 

 

 تغییرات ) به درصد(  مبلغ سرمایه )به ریال( سـال 

قبل از سال 
139٧ 3,٧00,100,000,000  - 

139٧ 3،٧00،100،000،000  - 
139٨ 4,٨00,100,000,000 29.٧ 
1399

4,٨00,100,000,000
  - 

4,٨00,100,000,000  - 
1400 ٨,400,100,000,000 ٧5 



 )سهامی عام(گذاری البرزشرکت گروه سرمایه 

 و وضع عمومی شرکتگزارش فعالیت 

 1400اسفند  29برای سال مالی منتهی به 

14 

 

  سهامداران شرکتترکیب  

 می باشد: ذیلبه شرح جدول  1400اسفند ماه  29تاریخ ترکیب سهامداران شرکت در 

 

 نـــام سهامــدار  تعداد سهام  درصد سهام

 شرکت داروئی برکت ) سهامی عام  ( ٧٨2,4,201,069  50.01 

 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ) سهامی عام (  1,132,356,69٧  13.4٨ 

 شرکت بیمه مرکزی )سهامی عام( ٨09,392,314  4.6٧ 

 شرکت گروه مالی پارسیان)سهامی عام( 266,159,056  3.1٧ 

 شرکت گروه توسعه مهر آیندگان )سهامی عام( 954,200,52٧  2.39 

 شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن)سهامی خاص(  140,0٨4,093  1.6٧ 

 شرکت سرمایه گذاری تدبیر )سهامی خاص(  123,001,400  1.46 

 سایر سهامداران  1,944,5٨6,209  23.15 

 جمــع   400,100,000,٨ 100%  
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 : محیط حقوقي شرکت 

 ت شرکت عبارتند از :یحاکم بر فعال ت ن و مقرراین قوانیرمهمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون تجارت •

 م یمستق یها اتیقانون مال •

 قانون بازار اوراق بهادار  •

 د یجد  یمال یقانون توسعه ابزارها و نهادها •

 ران یت وز یأمصوبات ه •

 مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی •

 دستورالعمل های گمرک مقررات و  •

 و سازمان غذا و دارو  مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی •

 مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار  •

 ی و حسابرس   یحسابدار یاستانداردها  •

 ره یت مدیأو ه  یاساسنامه، مصوبات مجامع عموم •

 ین اجتماع یمقانون کار و تأ •

 مقررات داخلی شرکت و گروه قوانین و  •

 ین کشور ر قوان یسا •
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  شرکت  راهبري نظام 

 گردد: می ارائه ذیل جدول شرح به مدیره  هیأت اعضای سوابق و مشخصات

 

   حضور اعضاء در جلسات:تعداد جلسات هیأت مدیره و  

 به امضای اعضا رسیده است. تشکیل و     ءبا حضور اکثریت اعضا  جلسات هیأت مدیره طی سال مورد گزارش، 

 سال اخیر(  5تجربیات کاري ) سوابق تحصیالتي  سمت  نام و نام خانوادگي

 اکبر برندگی
 رئیس هیأت مدیره 

 )غیر موظف(

 دکتری

 داروسازی  

مدیر عامل شرکت گروه دارویی برکت، مدیر عامل  

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز، مدیر عامل شرکت  

های سبحان دارو و ایران دارو، مدیر کل اداره نظارت بر 

 آورده های دارویی سازمان غذا و دارو

 محمدودود حیدری
 هیأت مدیره   نایب رئیس

 )موظف(

 دکتری

 عمومی پزشکی   
نایب   - مدیر کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 رئیس هیأت مدیره موسسه بنیاد اجتماعی برکت احسان 

 فرشید مرادی 

مدیر عامل و  عضو هیأت 

  مدیره

 )موظف(

 دکتری 

 مدیریت مالی

دانشگاه آموزشی  مالی  - کارشناس  ارشد    - کارشناس 

دارو، آتی فارمد و عضویت در هیأت مدیره شرکت تولید  

 مدیر بودجه و امور مجامع گروه دارویی برکت  -کی بی سی

 مصطفی ظهیر
 عضو هیأت مدیره 

 )غیر موظف(

 دکتری

 حسابداری

حسابرس ارشد  حسابرس  یسرپرست   دیمف  یموسسه 

و کی بی    ریقائد بص  های   شرکت  رهیمد  أتیعضوه  راهبر، 

قائد   یمیپتروش  یشرکت ها  یحسابرس تهیکم سیرئ  ، سی

شرکت   یحسابرس  تهیعضو کم  ا، یو گاز پرش  نفت  و  ریبص

بودجه گروه توسعه   ری مد  ،  رانیا  نیمب  کیگسترش الکترون

 معاونت مالی گروه دارویی برکت ر، یتدب یاقتصاد

محمدعلی میرزا 

 کوچک شیرازی 

 عضو هیأت مدیره 

 )غیر موظف(

 دکتری

 مدیریت مالی   

برکت، گروه سرمایه  مدیرعامل شرکت های گروه دارویی 

گذاری البرز و سرمایه گذاری اعتالء البرز، عضو هیأت  

مدیره شرکت های پخش البرز، داروسازی رازک و 

 مدیر عامل سرمایه گذاری صبا تأمین  -داروسازی فارابی
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 شرکت اجرایي و کارشناسان مدیران به  مربوط اطالعات  

)اسامی به ترتیب حروف اجرایی شرکت به شرح ذیل ارائه می گردد   و کارشناسان ارشد مدیران مشخصات

 :الفبا(

 

 
 

 
 

 دستمزد و حقوق اجرایی:   ارشد مدیران مزایای و حقوق تعیین خصوص در  گیری فرآیندتصمیم

 مدیریت تصویب با و محاسبه ذیربط دستورالعمل و نامه آئین براساس شرکت اجرایی ارشد مدیران

 . گردد می عامل تعیین

راهبر   حسابرسی سسهؤمقانونی:   بازرس و مستقل حسابرس به مربوط اطالعات  عنوانه  بمفید 

 هیأت اختیار در آن الزحمه  حق پرداخت و تعیین سال  یک  مدت برای قانونی  بازرس و حسابرس

 گردید.  انتخاب البدل علی بازرس عنوانه ب مؤسسه حسابرسی پارس . گرفت قرار مدیره 

 تجربیات کاري  سوابق تحصیالتي  سمت   نام و نام خانوادگي

 علی فالح پور
مدير بودجه و  

 مجامع 

کارشناسي ارشد مديريت  

 مالي دانشگاه تهران

کارشناس ارشد بازار سرمايه،  - کارشناس پروژه

پاکينه شوي، بيمه    شرکت هايعضو هيأت مديره 

 توليد دارو و گروه دارويي سبحان ايمن البرز،

 مدير مالي  سروش لطفی

کارشناسي ارشد  

حسابداري دانشگاه عالمه  

 طباطبايي  

عضو هيأت مديره توليد   -کارشناس حسابداري

 دارو

 سید علیرضا حسینی زاده 
  ارشد کارشناس

 حسابداري 
 کارشناسي حسابداري 

عضو هيأت مديره توليد   -کارشناس حسابداري

 دارو

 غالمرضا تاج الدینی
رئيس امور سهام 

 شرکت ها 
 کارشناس حسابداري

کارشناس سهام و رئيس امور سهام  گروه سرمايه  

 گذاري البرز 

 افشین شفیقی 
سرپرست امور  

 سهام
 کارشناس کشاورزي

کارشناس امور سهام شرکت سرمايه گذاري 

 -مسئول سهام سيمان تهران -صنعت نفت

 مسئول سهام شرکت داروسازي اسوه
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 شرکت ریسك تحلیل و تجزیه گزارش  

مالی  های  ریسک  خارجی(،  و  استراتژیک)داخلی  های  ریسک  شامل  گذاری  سرمایه  گروه  با  مرتبط  های  ریسک 

)اعتباری، بازار و نقدینگی(، ریسک های عملیاتی ) فرآیندی، انسانی، تکنولوژی و حسابداری(، ریسک قانونی، ریسک 

های سیاسی می باشد. اهم ریسک های فوق به شرح ذیل می   های فرهنگی و اجتماعی، ریسک اعتبار اسمی و ریسک 

 باشد:

نرخ بهره تاثیر مستقیم بر روی هزینه های تولید شرکت های گروه دارد، :  ریسک نوسانات نرخ تسهیالت مالی

بهره پرداختی بابت تامین نقدینگی، موجب کاهش سودآوری شرکت ها خواهد شد. همچنین موجب افزایش بهای مواد 

رخ هزینه اولیه خواهد شد، قیمت مواد مصرفی رابطه مستقیمی با هزینه دریافت تسهیالت خواهد داشت. افزایش در ن

 های تأمین مالی باعث کاهش سود خالص شرکت می شود و می تواند طرح های توسعه را فاقد توجیه اقتصادی نماید. 

 مواد  بخش   در  صنعت   این   ارزبری   باالی   شدت  جهت  از   دارو  صنعت   بر   ارز  نرخ   تغییرات  آثار:  ریسک نوسانات نرخ ارز

 اهمیت  از  سالمت  حوزه  با  آن  مستقیم  ارتباط  و  تولیدی  کاالی  بودن  استراتژیک  و همچنین  دیگر  صنایع  به  نسبت  اولیه، 

 کاهش   به   میتواند   محصوالت،   شده   تمام   قیمت  توجه  قابل  افزایش   بر   عالوه   ارز  نرخ   افزایش.  است  برخوردار  مضاعفی

 تأثیر   تحت  را  مذکور  های  شرکت  سود  حاشیه  و  شده  منجر  نیز  ریالی  منابع  کمبود  جهت  به  دارویی  های  شرکت  تولید

 .  دهد  قرار

از سوی دیگر شرایط ویژه اقتصادی در کشور، موضوع نرخ ارز، نوسانات آن و تاثیر تغییرات نرخ ارز بر روی فعالیت 

شرکت با توجه به حجم خرید خارجی و وابستگی به ماشین آالت خارجی همواره موضوع بسیار مهمی برای مدیریت 

روزهای اخیر, نگرانی مربوط به تهیه ارز و نرخ آن   با توجه  به صعود ناگهانی نرخ ارز در  بود.شرکتهای داروئی خواهد  

 افزایش یافته است. 

شود. اشخاص حقیقی و حقوقی ها در بازار )نوسان نرخ های بازار( ایجاد میریسک بازار در اثر نوسانات قیمت دارایی

های با ارزش  نقد، سهام، انواع اوراق بهادار، مسکن، طال، ارز و سایر داراییهای خود را به صور مختلف مانند پول  دارایی

ها دربازارهای منسجم مورد دادوستد قرار می گیرند و به همین دلیل در معرض کنند. تمام این دارایینگهداری می

 ازار یکی از اجزای اصلی شود. ریسک ب تغییرات قیمت قرار دارند و این نوسانات قیمتی، موجب ایجاد ریسک بازار می
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ریسک شرکت ها و بنگاه های تجاری است. به تأثیر تغییرات نرخ ارز بر سرمایه گذاری ها و فعالیت های تجاری یک 

 شرکت، ریسک نرخ ارز اطالق می گردد. 

دهد.  میریـسک نرخ ارز، یکی از ریـسک های زیر مجموعه ریـسک بازار اـست که به دلیل تغییرات نرخ تـسعیر ارز روی  

یابد که بخش قابل توجهی از ـسبد ـسرمایه گذاری ـشرکت متـشکل از یک ارز و اهمیت این ریـسک هنگامی افزایش می

ک نرخ ارز می د. حالت دیگری که باعث ایجاد ریـس ود هنگامی روی مییا ارزهای گوناگون باـش دهد که بنگاه تجاری ـش

 جاری خود مطالبات و بدهی های ارزی ایجاد نموده باشد.مبادالت ارزی قابل توجهی داشته و در اثر مبادالت ت

تحوالت بین المللی بر وضعیت اقتصادی و کلیه کسب و کارهای کشور سایه انداخته است و   ریسک عوامل بین المللی:

 صنعت دارو و مجموعه البرز نیز از این امر مستثنی نمی باشند. این امر می تواند باعث سخت تر شدن گشایش اعتبار 

مقابل  در  تولیدات آن همواره  لحاظ حساسیت  به  دارویی  از سوی دیگر شرکت های  برای خریدهای خارجی گردد. 

مقررات دولتی و عوامل بین المللی دچار کمترین مخاطره بوده اند. نگرانی مربوط به روابط بین الملل همواره طی سالیان 

مدیریت   تفکر  از  همیشه بخشی  و  داشته است  است؛  گذشته  وجود  مشغول کرده  را  اقتصادی  گیرندگان  و تصمیم 

 های مقابله با این موضوع در تصمیم گیری های شرکت همواره در نظر گرفته شده است.  بنابراین راه

ــک قوانین داخلی: تغییر قوانین داخلی از جمـله تعرـفه ـهای واردات ، ـفاز دوم ـهدفمـند کردن ـیاراـنه ـها و افزایش    ریس

قیمت حامل های انرژی از جمله موارد تاثیرگذار بر سودآوری شرکت ها می باشند. با توجه به اینکه مصرف سوخت در  

د، لذا تغییر قیمت حامل های انرژی تاثیر  یار ناچیز می باـش نعت دارو بـس ودآوری مجموعه البرز  ـص قابل توجهی بر ـس

 نخواهد داشت.

رکود در جامعه و ســیاســتهای انقباضــی دولت در جمع آوری  با توجه به شــرایط تورمی همراه با  :ریســک نقدینگی

نقدینگی و کنترل آن، مشــکل نقدینگی طی ســالهای گذشــته همواره بزرگترین دغدغه مدیران واحدهای تولیدی و 

ت. ت نعتی بوده اـس یاری از واحدهای تجاری بدلیل کمبود نقدینگی به مرور به مرز بحران و خطر نزدیک ـص ا جائیکه بـس

همچنین با توجه به افزایش قیمت دالر و به تبع آن افزایش مبلغ ریالی خرید   و وارد بحران غیر قابل برگـشت شده اند.

ــهیالت دریافتی از بانک ها، پیش بین ــرکت ها و همچنین افزایش نرخ تس ــکالت نـقدینگی و تأمین  ی میش گردد مش

 ادامه داشته باشد.   1400سرمایه در گردش در سال  
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 بخش سوم

 عملکرد شرکت 

 1400در سال مالي  
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  شرکت از منظر بورس اوراق بهادار 
 

طی سه سال اخیر مطابق با سایت بورس اوراق بهادار تهران  سهام شرکت سرمایه گذاری البرز    آمار معامالت

 به شرح زیر بوده است:

رمایه  درجدول ذیل  هم گذاری البرز  ارزش بازار گروه ـس رکت و قیمت پایانی ـس هم ـش  با توجه به تعداد ـس

دهد. را نشان می قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانهنزدیک به 

 

 

 

 وضعیت معامالت 

سال منتهی  

 به

تعداد سهام  

 معامله شده 

تعداد 

روزهای  

 معامالتی 

ارزش سهام  

 معامله شده 

 پایان سال مالی 

 سرمایه )ثبت شده(  قیمت سهام  ارزش بازار 

 ميليون ريال  ريال  ميليون ريال  ميليون ريال 

29 /12 /139٨ 3،130،3٨3،219 224 19،6٨0،396 56،٧56،3٨2 11،٨24 4,٨00,100 

30 /12 /1399 2,93٧,٨53,614      240 60,12٨,25٨        ٧1,409,696    16،960 4,٨00,100 

29 /12 /1400 ٨34,٧61,9٧3      221 ٧,9٨1,9٨٧ 4٨,132,5٧3 5,٧30 ٨,400,100 

 ( ال یر ون یلی)ارقام به م  ریسال اخ  3روند ارزش بازار گروه سرمایه گذاري البرز در

 16/04/1399 18/03/1400 26/03/1401 شرح 

 161،955،3٧4 6٨.٧٨4.000 ٧1.14٨.٨4٧ شرکت گروه سرمایه گذاری البرز 
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 تلفیقي گروه   و حاشیه سودهاي خالص ي عملکرديها شاخص 

                                                      

 ال ي ون ريليمارقام به                                                                                                                                    

 1398سال  1399سال  1400سال  عنوان

 41،329،006 65,949,663 10٧,٨52,525 درآمدهاي عملیاتي 

 12،221،39٨ 19,034,٨60 2٧,511,656 سود ناخالص 

 9،229،٨4٨ 14,561,132 19,625,399 سود عملیاتي

 ٨،5٨1،629 10,4٨٨,٨52 15,301,695 سود خالص 

 %30 %29 %26 حاشیه سود نا خالص 

 %22 %22 %1٨ حاشیه سود عملیاتي

 %21 %16 %14 حاشیه سود خالص 

 
 

 99در مقایسه با سال  1400سرمایه گذاری البرز در سال  گروه  تلفیقی   عملیاتی  درآمدهایدرصدی  64رشد  •

 99در مقایسه با سال   1400خالص تلفیقی گروه سرمایه گذاری البرز در سال سود نادرصدی  45رشد  •

 99در مقایسه با سال  1400تلفیقی گروه سرمایه گذاری البرز در سال   عملیاتی سوددرصدی  35رشد  •

 99در مقایسه با سال  1400خالص تلفیقی گروه سرمایه گذاری البرز در سال  سوددرصدی   46رشد  •

 بخش چهارم

 عملکرد شرکت هاي تابعه 

 1400و اهم فعالیت ها در سال 
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  :بررسي عملکرد مهمترین شرکت هاي گروه سرمایه گذاري البرز 

 شرکت البرز دارو  .1

 شرکت سبحان دارو .2

 شرکت ایران دارو  .3

 تولید دارو شرکت داروسازی  .4

 شرکت سبحان انکولوژی  .5

 شرکت کی بی سی  .6

 شرکت پخش البرز  .7

 شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز  .8

 شرکت البرز بالک  .9
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  شرکت البرز دارو 

 139٨سال مالی   1399سال مالی   1400سال مالی   شرح

 ٧,40٨,342 ٨.٨00.٨45 14,540,5٧4 فروش

 3,612,43٨ 4,29٧,10٨ 6,5٨3,360 سود ) زیان ( ناخالص

 3,453,2٧1 4,24٧,٧41 6,194,9٧9 سود عملیاتی 

 2,494,6٧6 3,393,340 4,500,361 سود)زیان( خالص 

 

 1400و رتبه نخست سرانه درآمد عملیاتی در صنعت داروی   درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل  65رشد   ▪

 درصدی سود عملیاتی نسبت به سال قبل  46رشد   ▪

 1400و رتبه دوم سرانه سود خالص در صنعت داروی    درصدی سود خالص نسبت به سال قبل  33افزایش   ▪

ل در صنعت دارو در  شرکت بورسی فعا  20در بین    ی و نیز سود خالصمیزان فروش ریال  حیثکسب رتبه پنجم از   ▪

 1400سال  

 محصول به بازار 10پروانه محصول و عرضه    14اخذ   ▪

 جایزه ملی تعالی و پیشرفتدریافت   ▪

 شرکت  صادرات محصوالت    یدرصد  21  درش ▪

 محصول در جهت صادرات 15ثبت   ▪
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  شرکت سبحان دارو 

 139٨سال مالی   1399سال مالی   1400سال مالی   شرح

 3,٨4٧,004 5,921,٨40 ٧,232,0٧٧ فروش

 2,012,9٧4 3,332,٧40 3,04٧,951 سود ) زیان ( ناخالص

 1,٨3٨,900 3,206,149 2,5٨4,٧0٨ سود عملیاتی 

 1,251,490 2,4٨9,06٧ 1,٨04,443 سود)زیان( خالص 

 

  درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل  22رشد   ▪

 شرکت بورسی فعال در صنعت دارو  20از حیث مبلغ فروش در بین    ٨رتبه   ▪

 شرکت بورسی فعال در صنعت دارو   20از حیث مبلغ سود در بین   13رتبه   ▪

 قلم پروانه محصول   15اخذ   ▪

 دارو در کشور  ی کننده عدد  دیرتبه اول تول ▪

 شرکت ايران دارو                                                                                                                   .                   
 

 

 درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل   29رشد   ▪

 دیمحصوالت جد دیتول  یو دانشگاهها برا   انیدانش بن   یباشرکت ها   یهمکار ▪

 هی، عراق و سور  جانیثبت شرکت در سه کشورآذرباتوسعه صادرات و  ▪

 

 139٨سال مالی   1399سال مالی   1400سال مالی   شرح

 9٨1,294 2,203,331 2,٨3٨,1٨1 فروش

 519,152 1,195,4٧9 965,111 سود ) زیان ( ناخالص

 440,409 1,1٨٨,٧21 ٨٧6,343 سود عملیاتی 

 22٧,٧56 ٧09,0٨1 4٨9,0٧1 سود)زیان( خالص 
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  شرکت داروسازي تولیددارو 

 

قرار دارد و یک درصد   44در رتبه    ( 1400ماهه   9)منتشره   یداروی  براساس آخرین آمارنامهفروش ریالی شرکت   ▪

 است. داده  از سهم بازار ایران را به خود اختصاص

 خطوط تولیدی GMPاصالح  ▪

 يشرکت سبحان انکولوژ 

 

 1400آذر در سال   30اسفند به    29تغیر سال مالی شرکت از   ▪

 1400رتبه دوم سرانه درآمد عملیاتی در صنعت داروی و   یاتی عمل  یدرآمدها ی درصد 24رشد  ▪

 درصدی سود عملیاتی  39رشد   ▪

 گرم ( در عراق.  یلیم  300تکسل    ی) پکلیمحصول انکولوژ  نیثبت دوم  ▪

 دالر .  ٧60،502در مناقصه صادرات دارو به عراق به مبلغ   نشد برنده ▪

 .وروی  5٨9،169غ جمعا به مبل  هیشدن دردو فقره مناقصه صادرات دارو به سور برنده ▪

 

 139٨سال مالی  1399سال مالی  1400سال مالی  شرح

 2,161,٨21 3,255,6٧4 2,461,90٨ فروش

 9٧5,629 1,20٨,0٧3 5٨4,564 سود ) زیان ( ناخالص

 ٨0٨,209 966,665 2٨3,٨٨4 عملیاتیسود 

 452,543 531,131 42,053 سود)زیان( خالص 

 139٨سال مالی   ماهه( 9)  1399سال مالی   ماهه( 9)  1400سال مالی شرح

 1,٨61,532 3,4٨2,995 4,310,٧43 فروش

 ٨16,429 1,096,٨6٧ 1,٨36,163 سود ) زیان ( ناخالص

 5٧9,136 ٧69,٧01 1,0٧1,639 سود عملیاتی 

 132,65٧ 340,139 320,5٨٨ سود)زیان( خالص 
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  کي بي سي شرکت 

 

 درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل   33رشد    ▪

 لنسبت به سال قب  عملیاتیدرصدی سود    232رشد   ▪

 وروی  3،300،000  یبیکشور به ارزش تقر  ازیمورد ن   یتیفور  یواردات داروها ▪

از تا  مارانی ب  یبرا  یتک نسخه ا   یداروها  نی و تام   واردات ▪   یبیو ارجاع سازمان غذا و دارو به ارزش تقر  دییپس 

   وروی  ٧٨0،000

  شرکت البرزبالك 

 و رتبه نخست صنعت تأمین مواد اولیه از این حیث. یاتیعمل یدرآمدها  یدرصد  ٨٧  شیافزا ▪

 سود خالص  یدرصد  60  شیافزا ▪

 تن  20  تیبا ظرف  هیو ساخت انبارسردخانه مواد اول  یطراح ▪

 لیمفت کوفنوالتیبوسنتان و ما  دیدو محصول جد  یبرا  یاخذ موافقت اصول ▪

 و امور سهامداران انیامور مشتر یبانیسامانه پشت یشرکت و راه انداز  تیسا یساز ادهیو پ  یطراح ▪

 139٨سال مالی  1399سال مالی  1400سال مالی  شرح

 2,36٨,٨25 5,464,529 ٧,243,354 فروش

 444،511 ٧٧0,116 1,205,500 سود ) زیان ( ناخالص

 41٨,920 194,504 645,٧٧2 عملیاتی سود  

 31٨,664 531,016 394,691 سود)زیان( خالص 

 139٨سال مالی  1399سال مالی  1400سال مالی  شرح

 5٨3,909 1,1٧٧,٧99 2,203,294 جمع درآمدها

 211,961 44٨,932 ٧٨9,0٨3 خالصسود نا

 133,099 365,406 639,٧20 عملیاتی سود  

 66,6٨9 24٨,٧12 39٧,014 سود)زیان( خالص  
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  پخش البرز شرکت 

 
 

 شرکت توزیع  5و کسب رتبه اول در بین  فروش خالص نسبت به سال قبل  درصدی    ٨0رشد   ▪

 شرکت توزیع   5و کسب رتبه دوم در بین  نسبت به سال قبل    سود خالصدرصدی    126رشد   ▪

 کسب رتبه دوم از حیث مبلغ ریالی فروش و نیز سود خالص ▪

  2.5از    عیمدت زمان توز  نیانگیکه منجر به کاهش م   کیلجست  یندهایبهبود فرآو    ناوگان شرکت  تیظرف  ش یافزا ▪

 شده است   در تمام مراکزروز    1.4به  

 .شده  محقق  فروش   از %  92  وصول ▪

 کنندگان  نی و تام   یعلوم پزشک  یکنندگان  با مطالبات شرکت  از دانشگاهها  نیتام   یاتیو مال  یبانک  یتهاتر بده ▪

 )ارقام به میلیارد ریال(

 

 139٨سال مالی  1399سال مالی  1400سال مالی  شرح

 2٨,591,991 43,3٨6,524 ٧٧,91٨,9٧٨ فروش

 3,133,9٨5 5,449,205 9,٧٨2,455 سود ) زیان ( ناخالص

 1,355,953 2,665,943 5,060,04٨ عملیاتی سود  

 ٧٧0,914 1,٧39,٨43 4,225,٨64 سود)زیان( خالص  
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   سرمایه گذاري اعتالء البرز شرکت 

 

 های عملیاتی درصدی درآمد  42رشد   ▪

 ل درصدی سود خالص نسبت به سال قب  42رشد   ▪

طی   بطوری که  درصـد بوده اسـت  106میانگین بازدهی پرتفوی شـرکت طی سـه سـال اخیر سـاالنه معادل   ▪

 درصد بوده  ٨٧درصد و میانگین بازدهی صندوق های سرمایه گذاری    104مدت مشـابه میانگین بازدهی بازار  

 است

 

 

 

 139٨سال مالی  1399سال مالی  1400سال مالی  شرح 

 505،941 1,292,26٧ 1,٨3٧,02٨ جمع درآمدها 

 4٨5،344 1,260,933 1,٧95,9٨٧ سود عملیاتی

 4٨5،344 1,260,933 1,٧95,9٨٧ سود)زیان( خالص 
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   معامالت با اشخاص وابسته 

 

 

 حقوق   نام شخص حقوقی وابسته  شرح 

تسویه بدهی  

از طرف 

 دیگران 

 هزینه اجاره
تسویه بدهی  

 توسط دیگران 

درآمد حاصل از  

 اجاره 

ودیعه دریافت 

 اجاره 

پرداخت  

 ودیعه اجاره 

پرداخت  

قرض 

 الحسنه

 تامین  

 تضامین  

 شرکتهای 

 فرعی  

  1,650,000 6,000  0 3,400 2,56٨   252 1٧   تولید مواد دارویی البرز بالک

 1,03٨,600 2,000          53,190   دارو سازی تولید دارو

   ٧,٧00          11,433   تولید دارو 

000،25           ٨10,219   پخش البرز    

         5,652    1٧   گروه دارویی سبحان 

      4,356 4,400  1      1,٧46 کی بی سی 

 (23,787)                ایران دارو 

   50,000  2,552 2,930  1        سبحان انکولوژی 

 2,6٨٨,600 90,٧00  6,90٨ 10,٧30 ٨,222 0 252 ٨٧4,٨٧6 1,٧46 جمع

           1٧,51٧  2٧,3٨6   گروه دارویی برکت  واحد اصلی و نهایی

  0 0 0 0 0 1٧,51٧  2٧,3٨6 0 جمع

             ٨05 25,200   بیوسان فارمد  وابسته شرکت 

 0 0 0 0 0 0 ٨05 25,200 0 جمع  

      0 166      ٨13   البرزپخش و بازرگانی آرین و  سایر اشخاص وابسته   

  0 0 0 166 0 0  ٨13 0 جمع

  2,6٨٨,600 90,٧00  6,90٨ 10,٨96 ٨,222 1٧,51٧ 1،05٧ 92٨,2٧5 1,٧46 جمع کل 

 ارقام به میلیون ایر 
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 1400اسفند   29هاي انجام شده در سال مالي منتهي به  اهم فعالیت 

توان در بر اساس سیاست های تدوین شده در شرکت را می  1400مهمترین برنامه های انجام گرفته در سال  

 قالب های زیر طبقه بندی نمود:

 صادرات محصوالت .1

 شفافیت اطالعاتی  .2

 مدیریت منابع انسانی  .3

 GMPطرح های توسعه ای و  .4

 محصوالت جدید توسعه  .5

 گواهی نامه های اخذ شده  .6

 کمیته های راهبردی  .7

 عملکرد اجتماعی  .8

 افزایش سرمایه شرکت های تابعه  .9

 در ادامه به شرح و توضیح مسائل مربوط به هر یک از این موارد به طور مختصر می پردازیم. 

 صادرات محصوالت

علیرغم انواع تحریم ها و مشکالت مربوط به نقل و انتقال پول در  در سالی که گذشت شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز       

در حوزه صادرات کسب نمایند. در سالی که گذشت به دلیل شرایط تحریم   الرمیلیون د  1،9اند فروشی بالغ بر  مجموع توانسته

حاکم بر کشور و لزوم اولویت تأمین نیاز داخل کشور، وزارت بهداشت در زمینه صدور مجوزهای صادراتی بسیار سخت گیری  

 نمود. 
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  افزایش سرمایه شرکت هاي تابعه 

سرمایه،  افزایش  از  برای    هدف  مالی  منابع  سرمایهتأمین  های  شرکت  در  موقعیت  طریق  حفظ  از  پذیر 

ایران   ، پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های البرز دارو، سبحان دارو، سبحان انکولوژی

 و همچنین اجرای مصوبات مجامع عمومی آنان می باشد.  و اعتالء البرز دارو

 

 

  آتي هايه در سالافزایش سرمایبرنامه شرکت سرمایه گذاري البرز جهت 
 

ه تحقق افزایش  مشروط باز این رو  بوده  های تابعه افزایش سرمایه گروه البرز متناسب و در راستای افزایش سرمایه شرکت

 نماید. برنامه افزایش سرمایه خود را اجرا مینیز  گذاری البرز  های تابعه، گروه سرمایهسرمایه شرکت

 

 نام شرکت 
 وضعیت سرمایه قبلي

 )میلیون ریال( 

 افزایش سرمایه مبلغ 

 )میلیون ریال( 

 سرمایه جدید 

 )میلیون ریال( 

 میزان افزایش 

 )درصد( 

 %47 ۱,4۰۰,۰۰۰ 4۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ پخش البرز 

 %83 ۲,43۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,33۰,۰۰۰ سبحان دارو 

 %52 88۰,۰۰۰ 3۰۰,۰۰۰ ۵8۰,۰۰۰ دارو  رانیا

 %40 ۵۲۰,۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰ 3۷۰,۰۰۰ البرز بالک 

داروسازی تولید 

 دارو 

۶۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ 8۵۰,۰۰۰ 42% 

 نام شرکت
 هایمبلغ سرمایه در سال 

1400 1401 

 16,500,100 ٨,400,100 گروه البرز 
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 پروژه ها و طرح هاي توسعه اي 

البرز به منظور حفظ   به روز نمودن خطوط    و    رشد و سودآوری خود، به اجرای طرح های توسعه ایگروه سرمایه گذاری 

تولیدی خود پرداخته است. در جدول ذیل خالصه ای از وضعیت پروژه های اجرا شده و طرح های توسعه ای ارائه گردیده  

 است:

 نام پروژه  نام شرکت

 البرز دارو 

 کیوتیب  یمحصوالت آنت  دیطرح تول

 زاتیو تجه یدیآالت تول  ن یماش  دیخر

 ساخت و توسعه  انبارها

 سبحان دارو 

 تجهیز و نوسازی فضای خطوط تولید

 و راه اندازی سیستم کنترل بلیستر خرید  

 توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی و اصالحات ساختمانی واحدهای تولیدی 

 سبحان انکولوژی 

 زهیلیمحصوالت لئوف  دیتول  تیظرف  ش یافزا

 ییدارو  هیمواد اول  دیپروژه تولاجرای  

 لدیف ی پر  نیماش  ی نصب و راه انداز

 پخش البرز 
 شرکت  تجهیز ناوگانافزایش ظرفیت و  

 سینت س  ستمیس  ن یگزیجا  س یو استقرار سامانه نا  دیتول  ، یطراح

 البرز بالک 

 ی و الک برا  ابیو آس  لوگرم یک  250  تیبه ظرف  FBDو استقرار خشک کن    دیخر

 B   یدیتول  تیسا  نیکل

به   GCدستگاه  ی، دستگاه هوا ساز کلین روم و  تن   3 فتراکیل  کدستگاهی  دیخر

 شگاه ی آزما  زیمنظور تجه

 تن   20  تیبا ظرف  هیو ساخت انبارسردخانه مواد اول  یطراح

 خطوط تولیدی  GMPو اصالح     ک یوتیب  یخط آنت  ی راه انداز دارو  دیتول  یداروساز 
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  1400محصول جدید در شرکت هاي دارویي گروه البرز در سال  61عرضه 

در این زمینه سعی شده است تا با شناسایی نیاز بازار داروی کشور، اقدام به اخذ پروانه های جدید دارویی 

کاهش مخارج بیماران  نموده تا با تولید و وارد نمودن آن ها به سبد دارویی کشور کمک بسزایی در راستای  

 شود: 

  

 تعداد محصوالت جدید  شرح

 14 البرز دارو

 15 سبحان دارو

 13 سبحان انکولوژی

 12 ایران دارو

 5 داروسازی تولید دارو

 2 البرز بالک

 61 کل گروه سرمایه گذاری البرز

 

 

موفق گردیده   1400همان طور که مالحظه می گردد در مجموع شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در سال  

 محصول جدید را وارد بازار کشور نماید.  61است  
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اخذ شده توسط شرکت هاي زیرمجموعه گروه    ي تعهد به تعالي سازمانيگواهینامه ها ➢

 سرمایه گذاري البرز  

در سال گذشته شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز در راستای باال بردن کیفیت محصوالت تولیدی به 

منظور احترام هر چه بیشتر به مشتریان, موفق به اخذ گواهینامه ها و تقدیرنامه های ملی و استانی مختلفی  

 ها اشاره خواهیم نمود. به آندر این بخش که گشتند. 

 (؛ EFQMتعالي سازماني )گواهینامه تعهد به 

  تندیس سیمین البرز دارو 

  تقدیرنامه پنج ستاره ایران دارو 

  تقدیرنامه چهار ستاره داروسازي تولید دارو 

 تقدیرنامه چهار ستاره سبحان دارو 

  تقدیر نامه چهار ستاره سبحان انکولوژي 

   تقدیرنامه پنج ستاره پخش البرز 

  تقدیرنامه یك ستاره البرز بالك 

 ه یك ستاره سرمایه گذاري اعتالء البرز  تقدیرنام 
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   استقرار حاکمیت شرکتي و برنامه ریزي جهت تشکیل کمیته هاي کاري شامل کمیته هاي

 حسابرسي داخلي، آموزش، مأموریت هاي خارجي، ریسك 

مديريت ريسك  در سال گذشته در راستاي استقرار حاکميت شرکتي به تشکيل کميته هاي تخصصي حسابرسي داخلي،  

در نظام حاکميت شرکتي مبادرت ورزيده شد و کميته هاي تخصصي بررسي عملکرد شرکت هاي زيرمجموعه گروه  

البرز در زمينه هاي مختلف فني، آموزشي و مأموريت هاي خارجي به صورت منظم تشکيل گرديد که اين رويکرد در  

 موثري بوده است.تر فعاليت شرکت هاي گروه گام مفيد و  راستاي پايش دقيق

 الف( کمیته و واحد حسابرسي داخلي 

 الف ( کميته و واحد حسابرسي داخلي 

اي است که براي ارزش افزايي و بهبود عمليات  حسابرسي داخلي فعاليتي مستقل، اطمينان بخش، واقع بينانه و مشاوره 

سيستماتيك و روشمند براي ارزيابي و بهبود  سازمان طراحي شده است. حسابرسي داخلي با فراهم ساختن رويکردي  

 کند.اثر بخشي فرآيندهاي راهبري، مديريت ريسك و کنترل، سازمان را در دستيابي  به اهدافش ياري مي 

 اهم اقدامات انجام شده واحد حسابرسی داخلی 

يدگي  کسب اطمينان معقول از اثر بخشي سيستم مديريت ريسك و انجام حسابرسي مبتني بر ريسك و رس  .1

حوزه هاي پر ريسك ، ارائه راهکارهاي اصالحي براي بهبود مستمر فرآيند مديريت ريسك شرکت، همکاري و  

 هاي گروه. هاي ريسك شرکت اصلي و شرکت تعامل مستمر با کميته 

برون سپاري بخشي از عمليات حسابرسي داخلي مبتني بر ريسك هاي شناسايي شده و پيگيري مداوم وضعيت   .2

دا شرکتحسابرسي  و  اصلي  شرکت  در  سپاري  برون  قراردادهاي  پيشرفت  و  بررسي  خلي  و  گروه  هاي 

 ها.هاي حسابرسي و ارسال اصالحات پيشنهادي به هيأت مديره شرکت پيشنهادهاي اصالحي در کميته 

برگزاري جلسات توجيهي و آموزشي و تکميل و مستند سازي چك ليست سازمان بورس و اوراق بهادار در   .3

 هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي و پيگيري آن. رل خصوص کنت

هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي  پيگيري صدور گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي در خصوص کنترل  .4

هاي داخلي توسط حسابرسان داخلي از طريق تعيين  و کسب اطمينان معقول از کفايت دامنه رسيدگي کنترل 

 هاي گروه. و پيگيري آن در کميته حسابرسي شرکتدامنه رسيدگي ها و تصويب آن 
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 بررسي صحت تهيه صورتهاي مالي بمنظور کسب اطمينان از ارائه منصفانه اطالعات و افشاي کافي.  .5

نظارت و پيگيري مستمر در خصوص نکات مندرج در گزارش هاي حسابرسي داخلي و مستقل و نامه مديريت   .6

 هاي حسابرسي. طرح پيشنهادهاي اصالحي در کميته ها و واحد حسابرسي داخلي و توسط کميته 

با پولشويي   .7 بر واحد مبارزه  با پولشويي و نظارت  پيگيري استقرار نظام هاي کنترلي و قانوني در جهت مبارزه 

 هاي گروه و پيگيري ايجاد فرآيندهاي مورد نياز مطابق قوانين مربوطه. شرکت اصلي و شرکت 

 کمیته حسابرسی 

که توسط هيأت    ند منظور انجام وظايف تعيين شده داراي سه عضو متخصص مالي مي باش   کميته حسابرسي به 

 مديره منصوب شده اند.  

 اهم اقدامات انجام شده کمیته حسابرسی 

ماده   اجراي  کنترل   10در  و  دستورالعمل  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذيرفته شده  ناشران  براي  هاي داخلي 

ايران تاريخ  فرابورس  در  اعضاي    23/7/1391،  گرديد.  برگزار  اصلي  شرکت  حسابرسي  کميته  جلسه  نخستين 

 اند. هاي حسابرسي با انتخاب و حکم هيأت مديره هر شرکت منصوب شده کميته 

هاي تابعه حداقل به صورت ماهانه و در راستاي ايفاي وظايف  هاي حسابرسي شرکت اصلي و شرکت جلسات کميته 

 مقرر شده در منشور کميته حسابرسي برگزار شده است. 

برگزاري جلسات مشترک کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي شرکتهاي فرعي با کميته حسابرسي شرکت   .1

هاي شرکتهاي گروه و انجام تعامالت مورد  اهبري کميته حسابرسي شرکت اصلي بر کميته اصلي به منظور اعمال ر

 نياز.

در   .2 البرز  گذاري  گروه سرمايه  مدير حسابرسي  از طريق حضور  اصلي  نظارت مستمر کميته حسابرسي شرکت 

ارزيابي عملکرد آن هاي حسابرسي شرکت جلسات کميته  و  اثربخشي  بر  نيهاي گروه و نظارت  بر  ها و  ز نظارت 

 فعاليت حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلي.

طرح پيشنهادهاي اصالحي کميته حسابرسي به هيأت مديره توسط رئيس کميته حسابرسي و ارائه نتايج عملکرد   .3

 هاي گروه.  و صورتجلسات کميته به هيأت مديره در شرکت اصلي و شرکت
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هاي  هاي تابعه ، باتوجه به پايش مستمر کنترل شرکت اصلي و شرکت اخذ گزارش حسابرسي با اظهار نظر مقبول در   .4

ها گري مالي شرکت هاي حسابرسي و گزارش داخلي حاکم بر گزارشگري مالي نظارت منظم بر عملکرد کميته 

 محقق شده است.

دامنه  هاي داخلي توسط حسابرسان داخلي از طريق تعيين  کسب اطمينان معقول از کفايت دامنه رسيدگي کنترل  .5

 رسيدگي ها و تصويب آن پيگيري آن در کميته حسابرسي.

 نظارت بر اطالعات ، شرايط و رعايت الزامات مرتبط با معامالت با اشخاص وابسته .  .6

 مشخصات کلي واحد حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي به شرح زير است : 

 مشخصات کلي کميته حسابرسي   –الف 

 23/07/1391: تشکيل تاريخ 

 نفر  3اعضا:   تعداد

 مشخصات اعضاي کميته حسابرسي به شرح جدول زير است: 
 

 ب: مشخصات کلي واحد حسابرسي داخلي: 

 07/1391/ 23تاريخ تشکيل : 

 تعداد کارکنان: يك نفر  

 رديف 

نام و نام  

 خانوادگي 
 سمت 

عضو غير  

موظف  

هيأت  

 مديره 

شخص  

 حقوقي 

عضو  

 مستقل 

عضو  

 مالي

آخرين  

 مقطع 

تاريخ  

عضويت در  

کميته  

 حسابرسي 

 مدت زمان  -اهم سوابق

1 
محمدعلي  

ميرزاکوچک  
 شيرازي 

 سیير
 ته يکم

 بله

شرکت 
سرمایه  
گذاري  
 ملي ایران 

 بله بله
 دکترا

 مدیریت مالي
۰۷/۰8/۱3۹۹ 

مدیرعامل شرکت های گروه دارویی  

برکت، گروه سرمایه گذاری البرز و  

سرمایه گذاری اعتالء البرز، عضو 

هیأت مدیره شرکت های پخش البرز،  

 داروسازی رازک و داروسازی فارابی 

نظام الدین    2
 رحيميان 

عضو  
 کميته 

 بلي بلي - خير 
ا  دکتر 

 حسابداري
۲3/۷ /۱3۹۱ 

  –از مدیران ارشد سازمان حسابرسی 

  -عضو جامعه حسابداران رسمی

 مدرس دانشگاه

 ي عيمظفر شف 3
عضو  
 کميته 

 بلي بلي - خير 
کارشناس  
مالي و 
 بانکداري

۰۶/۰4/۱3۹۵ 

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  

نجمن حسابرسان داخلی  و عضو ا

مدیر ارشد حسابرسی  ایران شریک و 

 مستقل
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 بخشي از عمليات حسابرسي داخلي به شرکت خدمات مديريت نظارت تدبير برتر واگذار شده است. 

 مشخصات مدير واحد حسابرسي داخلي در جدول زير ارائه مي گردد:
 

 

 : 1400اسفند  29گزارش حسابرسی داخلی منتهی به 

 

را در    يمال يحاکم بر گزارشگر ي داخل يکنترلها  يشرکت، اثربخش رهيمد ئتيه: یکنترل داخل  یاب یارز

دوم    فصل ذکرشده در  يارهايمزبور، از مع ي ابيارز ند ينموده است. در فرآ ي ابيارز 29/12/1400 خيتار

 دستورالعمل کنترل داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است

 ره یمد اتیاظهارنظر ه

 ي داخل ي در کنترل ها تيوجود ضعف با اهم عدم

  ي مال ي حاکم بر گزارشگر ي داخل يهامعتقد است که کنترل  ره يمد  ئت يانجام شده، ه يهايابياساس ارز بر

  يارهايدهد و بر اساس معاطمينان معقولي از دستيابي به اهداف شرکت مي  12/1400/  29  خيشرکت در تار

 شده، اثربخش بوده است.  ادي

  ي داخل  يهادرخصوص کنترل   رهيمد   ئت ي و ه  يحسابرس   تهيکم  ن يب  يتيذکر است، عدم توافق با اهم  انيشا

 وجود ندارد.   يمال  يحاکم بر گزارشگر

 

 هاي گذشته: موارد رفع شده نامه مدیریت سال اهم 
 

 1400ن تکليف شدن حسابهاي راکد بانکي طي سال  يتعي -1

 افزار مربوطه ها به نرم خريد زير سيستم دارايي ثابت و انتقال صورت ريز دارايي  -2

 هاي انتظامي شرکت به تفصيل   تهيه و تنظيم حساب -3
 

 تکالیف مجمع 

ات الزم با رعايت صرف و  صورتخالصه مذاکرات مجمع اقدام 3و  1همچنين در طي سال مالي در خصوص بند 

 الح شرکت و با نظر واحد حقوقي و نيز حسابرسي داخلي انجام پذيرفته است.ص

 نام و 

 نام خانوادگي  
 سمت 

 تحصيالت 

 آخرين مقطع  رشته مدت زمان  –اهم سوابق  تصاب تاريخ ان

بهرام مقيمي  

 الموتي 
مدیر حسابرسي 

 داخلي 
 حسابداري

 سي کارشنا
 ارشد 

۲۰/۰۷/۱4۰۰ 

- سال 4حسابرس داخلی -سال  5حسابرس مستقل

عضو انجمن -سال  2مشاورمالیاتی  -سال  2دیرمالی م

 عضوانجمن حسابرسی داخلی -خبرهحسابداری 
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 جامع ب( کمیته مدیریت ریسك 

 روند اجرايي کميته ريسك به شرح نمودار ذيل مي باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همچنين مهمترين اقدامات صورت گرفته در اين حوزه به شرح موارد ذيل مي باشد:

 تشکيل کميته هاي زيرمجموعه در تمام شرکت هاي تابعه گروه البرز زير نظر کميته ريسك اصلي گروه البرز   (1

روه  برگزاري جلسات کميته ريسك و بررسي نظر کميته ريسك شرکت هاي تابعه به صورت ماهانه در کميته گ (2

 البرز به همراه نماينده تمام شرکت ها 

شاخصه اصلي )ريسك هاي استراتژيك داخلي، استراتژيك خارجي، اعتباري، بازار، نقدينگي،    13ريسك در قالب    (3

و   سياسي(  و  اسمي  اعتبار  اجتماعي،  و  فرهنگي  قانوني،  حسابداري،  تکنولوژي،  انساني،  نيروي    50فرآيندي، 

 شود.بررسي مي شاخصه فرعي 

 

ارسال نتایج 
کمیته ریسک به 
سرمایه گذاری 

البرز

بررسی ریسک 
شرکت های تابعه
در کمیته جامع 
ریسک بهمراه 
نماینده شرکت

ابالغ ریسک 
مصوب به شرکت
های تابعه جهت 
تصمیم گیری در

ماه های آتی

برگزاری کمیته 
ریسک در 

شرکت های 
تابعه
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 پ( کميته مبارزه با پولشويي، تأمين مالي، اعتبارات و امور بانکي 

کميتـه مبــارزه بــا پولشـويي، اعتبــارات و امــور بــانکي حاصـل ادغــام دو کميتــه مبـارزه بــا پولشــويي و اعتبــارات و 

هــاي مــورد وزارت  ايجــاد کميتــه پولشــويي در شــرکت بــر اســاس رويــه هــا و دســتورالعملاموربــانکي مــي باشــد. 

بـارات و امـور بـانکي نيـز نظـارت اقتصاد و شوراي عالي مبـارزه بـا پولشـويي بـوده اسـت. در بخـش مربـوط بـه اعت

بطـور خالصـه مهمتـرين وظـايف و فعاليـت بر تسهيالت گيري شرکت هـاي گـروه مـد نظـر واقـع گرديـده اسـت.  

 هاي اين کميته در بخش مبارزه با پولشويي به شرح ذيل مي باشد:

 اطمينان از حسن اجراي رويه هاي کشف موارد مشکوک به پولشويي در شرکت ها ✓

 استقرار سيستم هاي کنترل داخلي  و اجراي صحيح آنها در شرکت هانظارت بر  ✓

 (𝑆𝑇𝑅)بررسي گزارشات سامانه آنالين مبارزه با پولشويي  ✓

 پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي کارکنان واشخاص تحت نظارت ✓

 ارجاع معامالت و عمليات مشکوک به واحد مبارزه با پولشويـي سازمان در قالب تعيين شده ✓

 ئه پيشنهادات به واحدمبارزه با پولشويـي سازمان ارا ✓

 در بخش اعتبارات و امور بانکي نيز اين کميته عهده دار وظايف و فعاليت هاي ذيل مي باشد:

نظارت بـر تسـهيالت شـرکت هـاي تابعـه از قبيـل بانـك ارائـه دهنـده تسـهيالت، نـرخ تسـهيالت، حجـم  ✓

 تسهيالت و ساير مباحث مربوطه

 سهيالت شرکت هاي تابعه و ارائه پيشنهادهايي جهت بهبودنظارت بر حجم ت ✓

هـاي تابعـه جهـت  بررسي و ارائه پيشـنهادهايي جهـت بهـره گيـري از ظرفيـت تسـهيالت گيـري شـرکت ✓

 ايجاد هم افزايي، استفاده کاراتر از تضامين و اوراق مربوطه

 بررسي مدل ها و روش هاي جديد و نوين تأمين مالي ✓

 راهکارهاي کاهش نرخ هزينه هاي تأمين ماليبررسي  ✓
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 ت( کمیته توسعه منابع انساني و مأموریت هاي خارجي

ــت ــاني و مأموري ــابع انس ــعه من ــه توس ــارجي کميت ــاي خ ــاني و  ه ــابع انس ــعه من ــه توس ــام دو کميت ــل ادغ حاص

گـروه  مأموريت هاي خارجي بـوده اسـت. ايـن کميتـه بـه بررسـي وضـعيت موجـود سـرمايه انسـاني شـرکت هـاي

البـرز و برنامــه ريــزي جهــت بهبــود و ارتقــاو وضــعيت موجــود خواهــد پرداخــت و در بخــش مربــوط بــه مأموريــت 

 بطـورهاي خارجي بـه بررسـي ضـرورت انجـام مأموريـت هـاي خـارجي در شـرکت هـاي گـروه خواهـد پرداخـت.  

 :مي باشد  ذيل شرح به کميته اين هاي فعاليت و وظايف مهمترين اهداف، خالصه

 نظارت، هدفگذاري و برنامه ريزي منابع انساني شرکت هاي گروه ✓

 نياز سنجي و برنامه ريزي آموزشي منابع انساني شرکت هاي گروه ✓

 بررسي و پيشنهاد در خصوص ساختار منابع انساني شرکت هاي گروه و تجديد ساختار مربوطه ✓

 اي خارجي شرکت هاي گروه پرهيز از دوباره کاري و همپوشاني در انجام مأموريت ها و بازديده ✓

 سعي در ايجاد و ارتقاي هم افزايي در انجام مأموريت هاي برون مرزي ✓

ــا نظــام ارزشــي گــروه ســرمايه گــذاري البــرز و  ✓ ــودن مســافرت هــاي انجــام شــده ب اطمينــان از همســو ب

 اهداف کالن مجموعه 

 ايجاد مرجعي قدرتمند براي نظارت و تکميل زنجيرة بازخورد براي بهبود و پيشرفت امور ✓

 

 ث( کمیته انتصابات 

ــه منظــور بررســي صــالحيت حرفــه اي و اظهــار نظــر در  خصــوص بکــارگيري مــديران شايســته و ايــن کميتــه ب

افراد کليدي، به عنـوان مهـم تـرين ارکـان بهـره وري و تعـالي گـروه البـرز و همچنـين ايفـاي نقـش ارزش آفـرين 

ــر اســاس اصــول و مقــررات  در حــوزه ســرمايه انســاني تشــکيل گرديــده اســت. قابــل ذکــر اســت ايــن کميتــه  ب

 و دســتورالعمل مربوطــه تشــکيل گرديــده اســت. بطــورحاکميــت شــرکتي ابالغــي گــروه توســعه اقتصــادي تــدبير 

 :مي باشد  ذيل شرح به کميته اين هاي فعاليت و وظايف مهمترين اهداف، خالصه
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 بررسي صالحيت هاي حرفه اي افراد جهت تصدي مشاغل کليدي و مديريتي ✓

 کمك به ايفاي نقش گروه و هلدينگ هاي تابعه در تحقق مسئوليت هاي حاکميت شرکتي ✓

 ويکرد حرفه اي در فرآيند انتصاب افراد در پست هاي کليدي و مديريتياتخاذ ر ✓

 نهادينه سازي رويکرد مديريت بر مبناي شايستگي در فرآيند جذب و انتصاب ✓

 ج( کمیته صادرات و بازاریابي 

جهــت افــزايش کــارايي، همــاهنگي و تشــويق  شــرکت هــاي گــروه، کميتــه صــادرات و بازاريــابي برنامــه ريــزي و 

تشـکيل شـده اسـت. ايـن کميتـه بـا هدفگـذاري حـوزه صـادرات و بازاريـابي شـرکت هـاي گـروه سـعي در ارتقـاو 

 وظـايف مهمتـرين اهـداف، خالصـه سهم بازار داخلي و خـارجي شـرکت هـاي گـروه را مهيـا خواهـد نمـود.  بطـور

 :مي باشد  ذيل شرح به کميته اين هاي فعاليت و
 

ــاه  ✓ ــابي شــرکت هــاي گــروه البــرز در تعيــين اهــداف بلندمــدت، کوت مــدت و اســتراتژي صــادرات و بازاري

 حوزه صادرات و رصد منظم اين اهداف

بررسي و ارائه پيشنهاد در خصـوص انتخـاب محصـوالتي کـه بيشـتر از بقيـه قابليـت صـادرات بـراي ارائـه  ✓

 در بازارهاي بين المللي را دارا هستند.

 راهکار جهت برطرف نمودن موانع صادراتيسنجش امادگي صادراتي شرکت ها و ارائه  ✓

ارائه برنامه مشورتي در زمينه شـناخت محيطـي بـه شـرکت هـاي گـروه جهـت صـادرات، بررسـي و ارائـه  ✓

 روش صادراتي و بازاريابي محصوالت يا خدمات

بحث، بررسـي و ارائـه راهکـار در خصـوص اسـتراتژي قيمـت گـذاري، ترفيـع و خـدمات مشـريان در بـازار  ✓

 ادراتيداخلي و ص

پيگيــري، تــدوين و اجــراي برنامــه بازاريــابي و صــادراتي شــرکت هــاي گــروه و ارائــه راهکــار جهــت رفــع  ✓

 هرگونه مغايرت با برنامه

 ايجاد هم افزايي در صادرات ميان شرکت هاي گروه و پرهيز از رقابت ناسالم ✓
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 چ( کمیته حقوقي 

در دســتگاه  ي تجــاريانعقــاد و اجــراي قراردادهــاطــرح اختالفــات ناشــي از ، توســعه روابــط اقتصــادي در جامعــه

ــزايش  ــر شــرکت هــاي داده اســت. قضــايي را اف ــه دليــل گســتردگي و پيچيــدگي موجــود در مقــررات حــاکم ب ب

تحليـل پرونـده هـاي حقـوقي مربوطـه داراي پيچيـدگي هـاي خـاص و دشـوار بـوده و نيـاز تجاري و روابـط آنهـا،  

شــد. لــذا کميتــه حقــوقي گــروه ســرمايه گــذاري البــرز بــا هــدف بــه تحليــل و يــاري کارشناســان ذيــربط مــي با

 هـاي فعاليـت  و  وظـايف  مهمتـرين اهـداف،  خالصـه  بررسي مسائل حقوقي گـروه البـرز شـکل گرفتـه اسـت. بطـور

 مي باشد: ذيل شرح به کميته اين

 بررسي پرونده هاي حقوقي گروه البرز و ارائه راهکار الزم جهت اقدام مقتضي ✓

 کالي شرکت جهت چگونگي اقدام در محافل قضاييارائه مشورت به و ✓

 نظارت بر پيگيري پرونده هاي کالن و مهم حقوقي در شرکت هاي تابعه ✓

 

 سرمایه گذاري البرز: درگروه مطروحه دعاوي و ادعاها 

مبنــي بــر 1393مجتمــع قضــايي شــهيد بهشــتي در ســال  17دعــوي شــرکت ســهامي عــام کــف در شــعبه  -1

قـرارداد فـروش سـهام شـرکت تـولي پـرس مطـرح شـده اسـت . بـا توجـه   يافتيـاضافه درمطالبه وجه بابت  

به نظر دادگاه ، پرونـده جهـت بررسـي بـه کارشـناس رسـمي دادگسـتري در رشـته حسـابداري ارجـاع شـد. 

ميليـارد  104در گـزارش نهـايي خـود، شـرکت گـروه سـرمايه گـذاري البـرز را بـه مبلـغ   کور،کارشناس مـذ 

 پرس، بدهکار را اعالم نمود. ياز شرکت تول يافتيدر ريال بابت اضافه

شرکت سـهامي عـام کـف بـه همـراه شـرکتهاي تـولي پـرس، کيـوان، توليـدارو تاکسـتان و همچنـين آقـاي  -2

ــروه  ــو گ ــط شــرکتهاي عض ــده توس ــه ش ــايق ارائ ــامين و وث ــايگزيني تض ـــه ج ــد بـ ــماعيلي متعه ــژن اس بي

سرمايه گذاري البرز )عمـدتاً شـرکت پخـش البـرز( بابـت ديـون بـانکي و غيربـانکي شـرکتهاي واگـذار شـده 

 باشند. نظر به اينکه متعهدين آقاي بيژن اسماعيلي و اشخاص حقوقي وابسته به ايشان ميبه 
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الذکر اقدام مؤثر در اين خصوص بعمل نيـاورده انـد لـذا عـالوه بـر اقـدام شـرکت گـروه سـرمايه گـذاري فوق

البــرز جهــت وصــول وجــه ضــمانت نامــه دريــافتي از شــرکت ســهامي عــام کــف و ســاير اشــخاص حقــوقي 

وابسته به آقـاي بيـژن اسـماعيلي، کليـه اسـناد تضـميني دريـافتي از متعهـدين نيـز توسـط شـرکت پخـش 

بــه اجــراو گذاشــته شــده اســت کــه منجــر بــه توقيــف امــوال ودارائيهــاي شــرکت تــولي پــرس شــامل  البــرز

 شده است.فقره برند و عالمت تجاري  89توقيف تعداد 

سـبحان   يـيشـرکت گـروه دارو  تيکشـور بـه بهانـه عضـو  ياتيـسـازمان امـور مال  1396در اسفند ماه سـال   -3

ــدر ه ــد  أتي ــد  عيشــرکت صــنا رهيم ــرز )واب يبســته بن ــولالب ــه شــرکت ت ــغ  يســته ب ــرس( مبل  28ر875پ

سـازمان   يقـانون  ريـشـرکت مزبـور برداشـت نمـود. بـا توجـه بـه برداشـت غ  ياز حسـاب بـانک  اليـر  ونيليم

صــادره  يکــه بــر اســاس ر  د يــاقــدام گرد يعــدالت ادار وانيــدر د تينســبت بــه طــرح شــکا ياتيــالامــور م

ــوم د ــعبه س ــط ش ــتوس ــدالت ادار واني ــواد  يع ــتناد م ــه اس ــواد  216ب ــانون مال 243و  242و م ــايق  ياته

ــدامات اجرا ميمســتق ــه اق ــراب ب ــياعت ــ ي ــو ن يو اوراق قطع ــمال يتقاضــا زي ــ اتي ــدواً در  ياضــافه پرداخت ب

سـبحان را رد نمـوده انـد.   يـيشـرکت گـروه دارو  تيقابـل طـرح اسـت لـذا شـکا  ياتياختالف مال  حل  أتيه

عــدالت  وانيــنظــر در د د يـمــذکور اعتـراب شــده و توســط دادگــاه تجد  يبـا توجــه بــه مراتـب فــوق، بــه ر 

 ياتيـحـل اخـتالف مال  أتيـقرار گرفـت و حسـب دادنامـه صـادره مقـرر شـده اسـت ه  يدگيمورد رس   يادار

 قرار دهد. يپرونده را مورد بررس  نيشهرستان قزو رد يبدو

 ( GMP ارتقاء و ها پروژه بر  نظارت  فني،) اي توسعه هاي  ح( کمیته طرح

در راســتاي نظــارت دوره اي بــر عملکــرد شــرکت هــاي تابعــه گــروه ســرمايه گــذاري البــرز در بحــث پــروژه هــاي 

، جلسـات ايـن کميتـه تشـکيل 𝐺𝑀𝑃جاري و مسائل فني حـاکم بـر عمليـات شـرکت هـا شـامل بهبـود و ارتقـاو  

خواهد شد. بازخور مثبـت جلسـات کميتـه بمنظـور کسـب اطمينـان از بررسـي دقيـق امکـان سـنجي و همچنـين 

 بررسي فني، مالي و اقتصادي پروژه هاي جديد، طرح هاي توسعه اي و اصالح و بهبود امکانات فعلي ، در 
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بطـور در ادامـه نيـز اثـرات مثبتـي خواهـد داشـت.  هـاي تابعـه محسـوس بـوده و   روند پيشرفت پروژه هاي شرکت

 خالصه مهمترين وظايف و فعاليت هاي اين کميته به شرح ذيل مي باشد:

 انجام مطالعات فني، اقتصادي و مالي طرح هاي جديد توسعه اي و اصالحي ✓

 برنامه ريزي اجراي طرح هاي توسعه اي از ابتدا تا پايان ✓

 رح هانظارت و کنترل در رابطه با اجراي ط ✓

 ارائه بازخور و پيشنهادهايي جهت بهبود پروژه شرکت هاي تابعه ✓

 تشکيل کارگروه يا کميته مجزا براي پروژه هاي مهم در صورت صالحديد و ضرورت امر ✓

 د( کمیته تحقیق و توسعه 

کميته در راستاي تقويت بخش تحقيق و توسـعه شـرکت هـاي تابعـه گـروه البـرز بـا هـدف نظـارت بـر عرضـه اين  

محصوالت جديـد و بهبـود آن، بررسـي سـبد محصـوالت شـرکت هـاي گـروه، ارتقـا ظرفيـت هـاي سـخت افـزاري 

ــده وظــايف و فعاليــت  ــرم افــزاري شــرکت هــاي گــروه و ... تشــکيل گرديــده اســت و بطــور خالصــه در بردارن و ن

 هاي ذيل مي باشد:

 ه مطلوب آن.بررسي پايپ الين شرکت هاي تابعه و ارائه پيشنهاد و راهکار جهت توسع ✓

بررسي ظرفيت هاي بالقوه شـرکت هـاي تابعـه بـه منظـور اسـتفاده از قابليـت هـم افزايـي بـين شـرکت هـاي  ✓

 تابعه.

بررســي ســبد محصــوالت از حيــث محصــوالت ســودآور و همچنــين توجــه بــه صــرفه اقتصــادي بهتــر توليــد  ✓

 محصوالت مشترک در يکي از شرکت هاي تابعه.

ول دانـش بنيـان و ارائـه پيشـنهاد و راهکـار جهـت افـزودن ايـن محصـوالت بررسي قابليت امکان توليد محصـ ✓

 به سبد محصوالت شرکت هاي تابعه.
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بهــره گيــري از  ظرفيــت هــاي ارتبــاط بــا دانشــگاه هــاي علــوم پزشــکي جهــت بهــره گيــري از متخصصــين و  ✓

 دانشمندان ذيربط.

ت سـخت افـزاري و نـرم افـزاري بررسي پتانسيل کميته تحقيـق و توسـعه شـرکت هـاي تابعـه از حيـث امکانـا ✓

 و توجه به نيروهاي توانمند جهت ارتقاو در شرکت هاي تابعه.

  مدیریت منابع انساني 

 انجام گرفته است.  اصالح ترکیب نیروی انسانیو    آموزش  مدیریت منابع انسانی در دو حوزه

سطح مدیران ارشد، میانی و کارشناسان  در حوزه آموزش، شرکت اقدام به برقراری دوره های متعدد و متنوع آموزشی در  

نموده است که در راستای ارتقاء کیفیت منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی گروه البرز اقدامی بسیار موثر و حائز 

 اهمیت بوده است. 

دوره های آموزشی متعددی در قالب عناوین مختلف در سرمایه گذاری البرز و شرکت های     1400در این راستا در سال مالی  

تابعه آن برای رده های مختلف سازمانی شامل مدیران عامل، مدیران میانی و کارمندان و کارگران برگزار گردیده است.  برخی  

 از این دوره های آموزش عبارتند از:

 

 ی الملل  ن یبا قراردادها، مکاتبات و مذاکرات ب  ییآشنا ❖

 صادرات کاال   تیریمد   ❖

 اطالعات  تیامن ❖

 عملکرد   یابیارز ❖

 دوره های پیشرفته آموزش زبان انگلیسی ❖

 شرفته یپ  سکیر  تیریمد ❖

 ک یتفکر استراتژ ❖

 ی شرکت  تیاصول حاکم ❖

 یو انضباط  ی ادار  نی با اهداف سازمان، قوان  ییآشنا ❖

 ی سیو اصول گزارش نو  یادار   ی نگارش، مکاتبه ها  نییآ ❖

 ی کاربرد  لیو حل مسا  یاجتماع   ن یتام   نی با قوان  ییآشنا ❖
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 طراحی،سازماندهی و بهبود فرآیندهای مدیریت انبار ❖

 آموزشهای حین کار انبارواصول انبارداری  ❖

 و رامان  NIR  ی ستمهایس  ی معرف ❖

 آموزش های حین کار لجستیک ❖

❖ GMP  مواد پر خطر  یحاو  یداروئ  ی فراورده ها 

 ت یفیکنترل ک  شگاهی در آزما  تیفی ک  نیتضم ❖

 یمواد و محصوالت داروئ  ی بسته بند  یف یو کنترل ک  یسنج  تیصالح ❖

   دارو ثبت ضوابط و مقررات  ن، قوانی نامه،  نآئی  با ییآشنا ❖

   زتمی های اتاق یکروبمی شپای چگونگی و یکروبمی  کنترل یشگاههاآزمای یبازرس ❖

 مبارزه با آن   ی و روشها  ییپولشو  م یمفاه ❖

 ی و انبارگردان یانباردار نینو  ی کاربرد   یها و روشها  ستمیس ❖

 ی اصول و فنون مذاکره تجار ❖

با تمرکز بر بهینه سازی ساختار نیروی انسانی شرکت های گروه و در راستای افزایش کارایی و بهره وری، علی رغم افزایش 

 3،2٨4به    1399نفر در سال    3،245قابل توجه حجم فعالیت ها، تعداد پرسنل گروه سرمایه گذاری البرز کاهش داشته و از  

 رسیده است.  1400نفر در سال  

 

 
 

1398سال  1399سال  1400سال 

روند تعداد پرسنل گروه سرمایه گذاري البرز در سه سال گذشته

3،245

3،146

 1398سال  1399سال  1400سال  سال 

 3،146 3،245 3،2٨4 تعداد پرسنل 

3،284 
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   سیستم جامع مدیریت منابع انساني 

ها و اطالعات مرتبط با نیروی انسانی با ای جامع و یکپارچه از کلیه دادهسیستم اطالعات مدیریت منابع انسانی مجموعه

انسانی ریزی و انجام امور جاری نیروی  گیری، برنامهافزاری به منظور کمک به تصمیماستفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم

 باشد. در سازمان می

  )برنامه پرورش مدیران )با استفاده از رویکرد کانون هاي توسعه 

برای پرورش مدیران الیق و شایسته و همچنین بهره گیری از سرمایه های انسانی موجود در مجموعه، شرکت قصد دارد تا 

 از بهترین ابزارهای موجود در این زمینه بهره ببرد.   1400در سال  

 

شرکت سرمایه گذاری البرز، برنامه پرورش مدیران را در سال پیش با تشکیل پایگاه اطالعاتی مدیران شروع کرده است. بعد  

از تشکیل این پایگاه، افراد با پتانسیل باال در دو مجموعه گروه بندی شده است. برای گروه اول، شرکت قصد اجرای کانون  

 گروه دوم نیز با استفاده از آموزش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. های ارزیابی را در سال جدید داشته و  

 و تحصیالت نوع عملیات ، ساختاري، پیمانکاري   تعدا د پرسنل به تفکیك 

 ساختاري / پیمانکاري  نوع عملیات  
دکتراي  

 تخصصي

فوق لیسانس  

و دکتراي  

 اي حرفه

 لیسانس
فوق  

 دیپلم
 دیپلم

زیر 

 دیپلم
 جمع 

 مستقیم تولید 
  624  53  259  108  144  46  14 تعداد پرسنل بر اساس ساختار 

  268  9  189  35  34  1  0 تعداد پرسنل پیمانکاري  

غیر مستقیم  

 تولید 

  533  27  93  57  195  144  17 تعداد پرسنل بر اساس ساختار 

  111  5  40  30  28  8  0 تعداد پرسنل پیمانکاري  

  10  0  0  5  5  0  0 تعداد پرسنل بر اساس ساختار  ارائه خدمات 

اداري  

عمومي/  /

 فروش 

  1,409  74  541  237  345  169  43 تعداد پرسنل بر اساس ساختار 

  329  163  9  3  64  90  0 تعداد پرسنل پیمانکاري  

  2,576  154  893  407  683  359  74 جمع پرسنل بر اساس ساختار 

  708  177  238  68  126  99  0 جمع پرسنل پیمانکاري  

  3,284  332  1,131  475  809  458  74 جمع کل  
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پس از اتمام کانون های توسعه، برنامه های توسعه فردی در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت و میزان پیگیری و توسعه  

به طور کامل پوشش داده شود.  ایشان در واحد منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری البرز تحت نظارت خواهد بود تا برنامه ها  

مدیر عامل محترم نیز در جریان پیشرفت برنامه های توسعه قرار خواهد گرفت تا در برهه های زمانی مناسب، از این افراد  

 بالقوه در سمت های مربوطه بهره ببرند. 

 

  نیازسنجي آموزشي 

ذاری البرز و شرکت های تابعه در دو سطح  با توجه به سیاست سالهای گذشته، نیازسنجی آموزشی شرکت گروه سرمایه گ

 پایین تر از کارشناسی و باالتر از کارشناسی مشخص شده است:

سطح پایین تر از کارشناسی: که در شرکت سرمایه گذاری البرز و شرکت های تابعه در سالهای گذشته انجام شده است و 

 است.درصد آن با توجه به سیاست های شرکت به انجام رسیده    ٧0حدود  

با توجه به توانمندی های داخلی خود، دوره های را برای شرکت    1401سطح باال تر از کارشناسی: شرکت قصد دارد که در سال  

این حوزه،  در  ها  توانمندی شرکت  به  توجه  با  انجام دهد.  نیز  را  این سطح  نیاز سنجی  و  برگزار کرده  راستا  در همین  ها 

و میزان پیشرفت    نیازسنجی مربوطه در شش ماهه اول سال تدوین شده و در شش ماهه دوم سال به مرحله اجراءخواهد رسید

 آن در شرکت ها به طور مرتب پایش خواهد شد. 

 

  شرکت اجتماعي عملکرد گزارش

 کمک به کاهش هزینه بیماران در داروهای ضد سرطان (1

 تأمین بخش عمده واکسن های یارانه ای کشور مورد نیاز معاونت سالمت وزارت بهداشت  (2

 آنژوکت و نخ بخیهواردات داروهای فوریتی و حیاتی از قبیل  (3

 واردات داروهای استراتژیک جهت رفع نیازهای بیماران خاص و صعب العالج  (4

 توزیع دارو در بیمارستان های دولتی علیرغم معوقه های بسیار سنگین (5

 گروه  یدر شرکت ها یطیمح  ستیز تیریمد ستمیس یها نامهیاخذ گواه (6
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ز )توزیع شــیر خشــک بدون در نظر فعالیت در زمینه خدمات غیر انتفاعی در شــرکت پخش البر (٧

 گرفتن منفعت اقتصادی آن در راستای ایفای رسالت اجتماعی(

 کاهش هزینه های انرژی با استفاده از مدل حمل و نقل در شرکت های تابعه  (٨

 برگزاری دوره های آموزشی در رابطه با راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی (9

ــت محیطی و   (10 ایمنی و پـیاـمدـهای آن و تطبیق ـبا الزاـمات ـقانونی در چرـخه  انـجام ارزـیابی ـهای زیس

 عمر محصوالت در شرکت های گروه 

جداـسازی پـسماندهای دارویی از ـسایر زباله ها و انعقاد قراردادهای خاص با شهرداری جهت امحای  (11

 این پسماندها

تریان و بازار از طریق واحد   (12 وزیع کاال در پس از ت  CRMتوجه به بازتاب نظرات و عکس العمل مـش

 جهت اخذ رضایت مشتریان و ارتباط پایدار با آن ها در شرکت پخش البرز

 ها و فضاهای تولیدینگهداری و گسترش فضای سبز کارخانه (13

 

 بخش پنجم 

 برنامه هاي آتي
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 اهم برنامه هاي آتي شرکت گروه سرمایه گذاري البرز و شرکت هاي تابعه 
 

گذاری البرز به منظور حفظ و حراست از حقوق صاحبان سهام که وظیفه سنگینی بر دوش  هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه  

های زیر باشد، کوشش نموده است از طریق سیاست گذاری و ایفای نقش راهبری با ایجاد رابطه منطقی با شرکت مدیریت می

ها به  های قابل دسترسی و عملی مجموعهظرفیتها بتوانند با برنامه ریزی الزم از  مجموعه، موجباتی را فراهم آورد تا شرکت

گیری نمایند. در این خصوص برنامه های آتی و هدف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ساختن   ای کارا و اثر بخش بهرهگونه

های مختلف برای بهره ور ساختن ای نمونه است که حرکت به سمت هدف مذکور مستلزم شناسایی و بکارگیری شیوهمجموعه

هر چه بیشتر زمینه های سود آور و نقاط قوت شرکت های تابعه و ترمیم نسبی نقاط ضعف و زمینه های آسیب پذیر فعالیت  

با انجام اصالحاتی که در ساختارهای مالی، فنی، مدیریتی و نیروی انسانی صورت   بوده که  های تولیدی و بازرگانی گروه 

هد شد. با عنایت به مراتب فوق، اهم برنامه های آتی هیأت مدیره شرکت به  پذیرفته و همچنان نیز تداوم دارد، عملی خوا

 شرح ذیل می باشد: 

 ورود به بازار محصوالت جدید دارویي در راستاي تکمیل بیشتر سبد محصوالت مجموعه  ➢

باال و مزیت  در راستای تکمیل و  بهینه سازی سبد محصوالت دارویی گروه و ورود به بازار داروهای جدید با حاشیه سود  

رقابتی بیشتر و همچنین عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تولید، برنامه توسعه ای چندین قلم محصول جدید  

 گذاری البرز تدوین گردیده است. توسط شرکت های دارویی سرمایه  1401به بازار داروی کشور در سال 

اقداماتی در جهت بروز رسانی خطوط تولیدی خود مطابق استانداردهای روز  در این خصوص، هر یک از شرکت های تابعه  

نموده میدنیا  این خصوص  در  نمایند.  محصوالت  وارد سبد  در فرآیندی سریع  را  بتوانند محصوالت جدید  تا  به   اند  توان 

  ه نمود.محصوالت جدید شرکت البرزدارو، سبحان دارو، سبحان انکولوژی، تولیددارو و ایران دارو اشار

 تدوین راهکارها و استراتژي هاي عملیاتي همراه با افزایش سهم صادرات در فروش شرکت هاي گروه ➢

های ریزی در صورت کسب مجوزهای صادراتی و رفع کمبود دارو در کشور و رفع تحریم های ناعادالنه، امید است با برنامه

 شاهد باشیم.   1401صورت گرفته بتوانیم رشد قابل توجهی را در فروش صادراتی مجموعه در سال  
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 در شرکت هاي دارویي گروه البرز GMPادامه اجراي اصالحات   ➢

 به  گذشته، الزام    های های دارویی گروه البرز با استانداردهای تولید دارو در جهان، به مانند سالتدر راستای مطابقت شرک

 1401در دستور کار سال    GMPهای  های زیر مجموعه البرز در خصوص اخذ گواهینامهانجام اصالحات مورد نیاز در شرکت

شرکت ها نیز قرار گرفته است، تا بدین ترتیب بتوان شرایط تولید محصوالت با کیفیت هر چه باالتر در داخل کشور و نیز  

 کشورهای منطقه را فراهم نمود. امکان صادرات محصوالت به  

 شده هدفگذاري اهداف  تمرکز بر اجراي پروژه هاي شرکت هاي تابعه با  ➢

های دارویی و همچنین تأکید بر تولید محصوالت همگام با استانداردهای روز دارویی در  لزوم بر بهبود خطوط تولیدی شرکت

ای در شرکت های خود داشته  های توسعهای به اجرای پروژهنگاه ویژهجهان، شرکت سرمایه گذاری البرز را بر آن داشته تا  

باشد تا بدین وسیله سهم به سزایی در جهت باال بردن  سطح دانش در صنعت داروی کشور داشته باشد. اهم برخی اقداماتی  

 در این خصوص صورت خواهد پذیرفت به شرح ذیل می باشد:   1401که در سال  

 

 وژه نام پر  نام شرکت  ردیف

 البرز دارو 1
 احداث خط جدید تولید آنتی بیوتیک ها

 آمپول  ی دستگاه بسته بندی و خرید  خط کامل شربت پرکناحداث  

 ایران دارو 2
 خرید دستگاه کارتونینگ جهت بسته بندی اتوماتیک محصوالت

 هیو اروم   رازیش  عیساخت مرکز توز پخش البرز 3

 داروسازی تولید دارو 4
 خطوط تولیدی  GMPاصالح  

 یدیتول  یو اورهال دستگاهها التآ  ن یماش  دیخر

 سبحان انکولوژی 5

 تحقیق و توسعه 

 ایجاد خط جدید ویال فیلینگ 

 لیدر خط استر  Rنوع    الیبه و  Hنوع   ال یو  لیپروژه تبد

 سبحان دارو 6
 تجهیز و نوسازی فضای خطوط تولید

 تجهیزات تولیدی و پشتیبانی خرید ماشین آالت و  
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 1401افزایش سرمایه شرکت هاي گروه در سال  ➢

 

به شرح 1401به دنبال اجرای پروژه های فوق الذکر، افزایش سرمایه در نظر گرفته شده برای شرکت های تابعه البرز در سال 

 ذیل می باشد: 

 

 مشارکت با شرکت هاي داخلي در جهت تکمیل سبد محصوالت و بهره گیري از ظرفیت هاي داخلي ➢

البرز در تولید گروه های مختلف محصوالت دارویی؛ سعی بر آن شده است تا  با توجه به ظرفیت شرکت های تابعه گروه 

دارا بوده و یا مجوز تولید تحت لیسانس قرارداد همکاری با شرکت های داخلی که نمایندگی شرکت های معتبر جهانی را  

 شرکت های مزبور را دارا می باشند، امضا گردد.

 

 

 نام شرکت 

آخرین وضعیت  

 سرمایه 

 )میلیون ریال( 

پیشنهاد افزایش  

 سرمایه 

 )میلیون ریال( 

سرمایه جدید مورد  

 نظر

 )میلیون ریال( 

 میزان افزایش 

 )درصد( 

 %96 16,500,100 8,100,000 8,400,100 گروه البرز 

 %200 9,737,850 6,496,850 3,241,000 گروه سبحان  

 %114 6,580,000 3,500,000 3,080,000 البرز دارو 

 %62 3,930,000 1,500,000 2,430,000 سبحان دارو

 %121 3,100,000 1,700,000 1,400,000 پخش البرز  

 %165 3,050,000 1,900,000 1,150,000 البرز اعتالء 

 %68 1,611,000 650,000 961,000 آنکولوژي  

 %41 1,200,000 350,000 850,000 تولید دارو 

 %23 1,080,000 200,000 880,000 ایران دارو

 %48 770,000 250,000 520,000 البرز بالك 

 %103 590,000 300,000 290,000 کي بي سي  
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 :  گروه يسهام شرکت ها  يبازارگردان  تقویت عملیات  ➢

 

ها، های تابعه به منظور حمایت از آنی سازمان بورس مبنی بر دستورالعمل خرید و فروش سهام شرکتدر راستای ابالغیه

 ادامه بخشد.  های خود از طریق عملیات بازرگانی در سال جاری حمایتشرکت قصد دارد  

 يا هیاز محل اندوخته سرما هی سرما  افزایش ➢

 

 برنامه هیأت مدیره جهت بهبود نقدینگي و وصول مطالبات دولتي ➢

 تسریع بخشد.های تابعه را  معوقات ناشی از مطالبات شرکت  ریزی نموده است تا دریافتدر این خصوص هیأت مدیره برنامه

 دریافت اوراق مرابحه دولتی   (1

 های دولتی های گروه در قبال بدهیتهاتر مالیاتی شرکت ( 2

 تغییر وزن ترکیب سبد فروش شرکت پخش از دولتی به سمت خصوصی   (3
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