
 بنام خدا 

 پیام هیئت مدیره

 دوباره فرصتی متعال خداوند عنایت و یاری به دیگر بار كه خرسندیم بسیار  ، الهی تحیّت و سالم عرض با

 آتیه هلدینگ تالشگر و مجرب مدیران و كارشناسان كارمندان، مجموعه یكساله عملكرد وگزارش كارنامه تا یافتیم

 گرامی سهامداران شما خدمت را است بوده مدیره هیات محترم اعضای سیاستهای اجرای نتیجه كه جهان نقش فوالد

 .نمائیم ارائه

 امانت امنیت ارتقای و حراست منظور به و بوده محترم سهامداران امانتدار كه است معتقد شركت مدیریت         

 راستای در لذا. نورزد دریغ راه این در كوششی و تالش هیچ انجام از كه داند می خود وظیفه آنها، به شده واگذار

 جهت در گزارش مورد مالی سال در شركت، موفقیت و پویایی روند ادامه به راسخ اعتقادی با و هدف این تحقق

 و آورده عمل به اساسی اقدامات كار و بازاركسب موقعیتهای از بهینه استفاده و توسعه ، گذاریها سرمایه حجم افزودن

 اساس این بر. است نهاده بنا آنها ثروت و منافع ارتقای و حفظ سهامداران، رضایتمندی برمبنای را خود ریزیهای برنامه

 .میباشد شركت استراتژیهای و اهداف به نیل جهت در شركت فعالیتهای اهم دربرگیرنده حاضر گزارش

 معزز عامل مدیر مضایقه بی های با حمایت و الهی فضل به گذشته سال در جهان نقش فوالد آتیه هلدینگ         

 راهبری و همراهی بركت به همچنین و مختلف های بخش در ایشان محترم مدیران و معاونین ، مباركه فوالد شركت

 شركتهای و هلدینگ ستاد در ارجمند همكاران و مدیران وقفه بی همكاری و تالش مدیره، هیئت محترم اعضای

 هلدینگ امور پیشبرد در مؤثری و بلند هایگام مباركه، فوالد شركت استراتژیک های برنامه راستای در اقماری

 ركوردهای ثبت به دستیابی به توان می جمله آن از كه است رسیده ارزشمندی دستاوردهای و نتایج به و برداشته

 پرسنل) حقیقی سهامداران تعداد افزایش مباركه، فوالد گروه در قرارگرفتن سهام، ارزش افزایش فروش، تولید،

 تدوین ، بهادار اوراق بورس به ورود به مربوط ساختاری اقدامات و ها فعالیت انجام ،(مباركه فوالد شاغل و بازنشسته

 شركتهای تأسیس جهت در مقدماتی اقدامات انجام و تصویب ،1400-1402 افق برای هلدینگ استراتژی از رونمایی و

 اولیه مواد دیگر و كنسانتره آهن، سنگ استخراج بمنظور) فوالدی های سرباره فرآوری و مانیسمان های لوله تولیدی

 و رشد برای هستیم مصمم همچنین. باشد می سابقهبی آتیه هلدینگ ساله 14 سابقه در كه نمود اشاره( آنها درون

 پیشبرد در شده انجام هایریزیبرنامه و راه نقشه بر تكیه با و نكنیم فروگذاری وكوششی تالش هیچ از مضاعف تعالی

 شركت مدیره، هیأت اصفهان، مباركه فوالد معظم شركت مندیرضایت همانا كه شركت مأموریت و اهداف تحقق و

 .برسانیم عمل به اندیشه از را آفرینی ارزش است، محترم سهامداران بخصوص ذینفعان سایر و زیرمجموعه های

 توفیق مشترک حس از برگرفته سهامداران پیشنهادات و انتقادات است، معتقد جهان نقش فوالد آتیه هلدینگ        

 بهبود راستای در و موضوع این به نهادن ارج ضمن لذا. است جهان نقش فوالد آتیه گروه كاركنان و سهامداران طلبی

 شما سازنده های توصیه و نظرات پذیرای ها، فرصت این از جویی بهره و ریزی برنامه ، گیری تصمیم فرآیندهای



 شما خدمت را خود سپاس و تقدیر مراتب شركت عامل مدیر و مدیره هیأت اعضاء ، پایان در. هستیم معزز سهامداران

  . آرزومندیم متعال ازخداوند را شما وكامیابی سعادتمندی سالمتی، و ابراز فوالد آتیه هلدینگ خانواده محترم همكاران

 عزیزان شما وفاق و همدلی همگرایی، و انسجام مشاركت، و تالش با حق حضرت خاصة عنایت پرتو در امیدواریم

 شده گذاری نام  ها زدایی مانع و ها پشتیبانی تولید، سال اسالمی انقالب معظم رهبر طرف از كه سالی در بتوانیم

 كامیاب و موفق گذشته همچون اهداف، به رسیدن در جهان نقش فوالد آتیه هلدینگ انداز چشم تحقق ضمن است،

 . شود زده رقم جهان نقش فوالد آتیه هلدینگ برای زرنشان  تاریخی و درخشان ای آینده تا باشیم

 

 

 معرفی شرکت آتیه فوالد نقش جهان

 طی و تأسیس،“  خاص سهامی” شركت صورت به 27/01/1386 تاریخ در جهان نقش فوالد آتیه شركت

 و است رسیده ثبت به نامحدود مدت برای اصفهان های شركت ثبت اداره در  28/01/1386 مورخ  29905 شماره

 .باشد می اصفهان در شركت اصلی مركز

 ارائه بازرگانی، ، گذاری سرمایه های فعالیت تجمیع در جهان نقش فوالد آتیه شركت اساسی نقش بدلیل           

 و امورمعدنی بنتونیت، میكرونیزه پودر انواع عرضه و تولید دار، پوشش های ورق تولید فوالدی، محصوالت خدمات

 و مختلف استانهای در زیرمجموعه شركت 22 با( هلدینگ)مادر شركت یک به تبدیل حاضر حال در سرمایه بازار

  .است گردیده منطقه كشورهای

 تراز آیین حسابرسی مؤسسه 03/06/1399 تاریخ در شركت سالیانه عادی عمومی مجمع تصمیم براساس           

 برای شركت البدل علی بازرس سمت به بصیر تدبیر امین حسابرسی موسسه و حسابرس و اصلی بازرس سمت به آریا

 .گردیدند انتخاب سال یک مدت

 اول از شركت مالی سال 12/12/1399 مورخ سهام صاحبان العاده فوق عمومی مجمع مصوبه همچنین طبق           

 سال همان ماه اسفند پایان لغایت سال هر ماه فروردین ابتدای به و یافت تغییر بعد سال ماه خرداد 31 لغایت ماه تیر

 .گردید اصالح

  



 صاحبان سهام و درصد مالکیت آنها

 

 به خویش سهم 78.127.152 تعداد انتقال با اصفهان مبارکه فوالد شرکت ،مجمع تاریخ در

 معادل سهم 1.149.872.848 به را خویش الشرکه سهم میزان مجتمع، آن در شاغل پرسنل

 .داد تقلیل جهان نقش فوالد آتیه شرکت سهام از درصد 75/28

 

  

ف
دی

ر

درصد سهامتعداد سهامنوع شخصیتنام سهامدار

%1,228,000,00030.70حقوقیشرکت فوالد مبارکه اصفهان1

%599,059,62814.98تعاونیشرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه2

%204,433,5365.11حقوقیشرکت سرمایه گذاری توکا فوالد3

%79,646,3161.99حقوقیشرکت پارس فوالد مبین4

%49,984,4341.25حقوقیشرکت فوالدگستران هرمزگان5

%56,878,7701.42حقوقیشرکت فوالد زاگرس چهارمحال6

%2,172,5960.05حقوقیشرکت فوالد متیل7

%2,581,7800.06حقوقیشرکت آتیه فوالد معدن پارسیان8

%9,419,9120.24حقوقیشرکت فوالد گستران کرمانشاه9

%30,0000.001حقوقیفلز تدارک11

%1,767,793,02844.2حقیقیسایر سهامداران حقیقی12

4,000,000,000100% جمع کل



 اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 میزان اجرایی شدن مصوبات هیئت مدیره

 

  

ف
دی

ر

تاریخ پایان تصدیتاریخ شروع تصدیسمتنام نمایندهنام شخص حقوقی

1399/11/071401/11/07رئیس هیئت مدیرهغالمرضا طاهریشرکت فوالد مبارکه اصفهان1

1399/11/071401/11/07نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملحسین کفعمی الدانیشرکت فلز تدارک2

1399/11/071401/11/07عضو هیئت مدیرهحامد حسین ولی بیکشرکت فوالد متیل3

1399/11/071401/11/07عضو هیئت مدیرهسید وحید مدینهشرکت سرمایه گذاری توکافوالد4

1399/11/071401/11/07عضو هیئت مدیرهمنوچهر نیکفرشرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه5

مصوبات در حال انجاممصوبات انجام شدهتعداد مصوباتتعدادنوع جلسات

16695910عادی

1041041040نقل و انتقال سهام

12017316310مجموع



 گزیده اطالعات مالی شرکت اصلی

 

  

1399/12/301399/03/311398/03/311397/03/311396/03/31شرح

7,090,0801,566,515605,428204,613150,923درآمد عملیاتی )میلیون ریال(

7,019,8291,519,812576,313192,061139,807سود عملیاتی )میلیون ریال(

7,180,7381,604,188582,064193,993140,424سود خالص )میلیون ریال(

6,923,7101,550,791557,898195,522150,900سود انباشته )میلیون ریال(

11,675,3973,229,1361,751,672942,013733,715جمع داراییها )میلیون ریال(

351,687153,745280,46852,87438,497جمع بدهی ها )میلیون ریال(

11,323,7103,075,3911,471,204889,139695,218جمع حقوق صاحبان سهام )میلیون ریال(

4,000,000,0001,386,000,000840,000,000650,000,000510,400,000تعداد کل سهم

2,0821,246789298275سود واقعی هر سهم )ریال(

اهم اطالعات سود و زیان

اهم اطالعات صورت وضعیت مالی

اطالعات مربوط به هر سهم 



 گزیده اطالعات مالی تلفیقی گروه

 

 

 1399فعالیتهای شرکت آتیه فوالد نقش جهان در سال 

 درز بدون لوله تولید كارخانه احداث پروژه اجرایی عملیات شروع  

 روش به سرباره بازیابی فرآیند طریق از كنسانتره استحصال قرارداد نویس پیش مبادله BOT 20 مدت به 

  مباركه فوالد مجتمع با سال

 چهارمحال تاراز فوالد شركت شویی اسید و سرد نورد خط احداث پروژه درصدی 10 فیزیكی پیشرفت تحقق 

  1399 سال طی در

 گالواتاراز نام با چهارمحال تاراز فوالد شركت جدید محصول تولید  

 جهان نقش فوالد آتیه داران سهام جمع به مباركه فوالد ورود 

1399/12/301399/03/311398/03/311397/03/311396/03/31شرح

53,372,94724,042,59715,803,4129,739,0954,100,405درآمد عملیاتی )میلیون ریال(

15,581,9293,092,3452,046,990456,266310,284سود عملیاتی )میلیون ریال(

10,619,0022,077,5811,105,481229,021201,481سود خالص )میلیون ریال(

11,152,0082,436,4981,095,300242,652191,224سود انباشته )میلیون ریال(

40,154,66211,643,03810,146,3305,596,4903,331,060جمع داراییها )میلیون ریال(

16,691,4465,829,1207,104,6104,228,9262,250,839جمع بدهی ها )میلیون ریال(

23,463,2165,813,9183,041,7201,367,5641,080,221جمع حقوق صاحبان سهام )میلیون ریال(

4,000,000,0001,386,000,000840,000,000650,000,000510,400,000تعداد کل سهم

3,0791,9591,741432395سود واقعی هر سهم )ریال(

اهم اطالعات سود و زیان

اهم اطالعات صورت وضعیت مالی

اطالعات مربوط به هر سهم 



 

 به منظور افزایش بهره وری 1399اقدامات صورت گرفته در سال اهم 

 اقدامات اجرایی كنترل منظور به زیرمجموعه های شركت در داخلی حسابرسی انجام *

  جاری اقدامات بررسی راستای در تابعه شركتهای كلیه از بازدید و ارزیابی انجام *

 فوالدی خدمات مراكز مدیران راهبردی جلسات برگزاری *

 دیجیتال شبكه بستر ایجاد و انفورماتیک های فعالیت افزایش راستای در هلدینگ  IT واحد ایجاد *

  تابعه شركتهای افزارهای نرم یكپارچگی برای مباركه فوالد مدنظر افزار نرم آموزش و خریداری *

 تابعه شركتهای شده حسابرسی اول ماهه شش عملكرد بررسی جلسات برگزاری *

 شده ترسیم اهداف بر مبتنی ، تابعه شركتهای 1400 سال بودجه بررسی جلسات برگزاری *

 تابعه شركتهای در آن پایش و اهداف تابلوی و استراتژی نقشه تدوین راستای در هلدینگ در استراتژیک واحد ایجاد *

 ها مهارت بردن باال و كاركنان دانش سطح ارتقای راستای در آموزش و انسانی منابع واحد ایجاد *

  افزوده ارزش فاقد های هزینه كنترل *

  هلدینگ سازمانی چارتبروز رسانی  *

 همسان منظور به مجرب و تجربه با كارشناس توسط مشاغل بندی طبقه و دستمزد و حقوق ارزیابی سیستم اجرای *

  وظایف شرح با متناسب پرسنل مزایای و حقوق وانطباق سازی

  



 آمار خرید و فروش مراکز خدماتی زیرمجموعه

 

 

 آمار خرید و فروش شرکتهای تولیدی و بازرگانی

 

  

ثبت سفارش محصوالت 

مبارکه

ثبت سفارش محصوالت 

غیرمبارکه
ثبت سفارش محصوالت فروش

مبارکه

ثبت سفارش محصوالت 

غیرمبارکه
فروش

39,2151,63745,86440,5411,77741,766پارس فوالد مبین1

20,3881,67230,47515,2792,50317,072فوالد زاگرس چهارمحال2

50,9772,36461,18050,22310,25754,647صنایع برش ورق فوالد مبارکه3

11,6851,43717,55617,1572,16115,111صبا فوالد گیالن4

16,6543,40421,99814,9142,39117,361دانا فوالد سمنان5

20,3012,29424,17429,1214,18025,108آهن فوالد کاسپین6

9,03950711,54313,6101,66412,811فوالد گستران کرمانشاه7

0004,2025794,674آهن و فوالد ساواالن زنجان8

1,66501,99710,4266788,800حدید کاران لرستان9

11,574713,02215,7341,02816,387فوالد گستران هرمزگان10

14,26581515,86514,91449814,976فوالد گستران بجنورد11

195,76314,137243,674226,12127,716228,713

سال 1399سال 1398
نام شرکت ردیف

مجموع

صادراتفروش داخلیتولیدصادراتفروش داخلیتولید

150,109137,50514,477173,110171,8561,425فوالد تاراز چهارمحال1

29,49329,493047,98747,9870سنگ و فوالد هرمزگان2

17,61017,610035,42735,4270صنعتی و معدنی آتیه فوالد سنگان3

00109,7860075,174پوالی به هیز4

1,7791,80901,7901,7520توکارنگ فوالد سپاهان5

0132,55800101,6030آتیه تجارت نقش جهان قشم6

092,00900102,6840آتیه فوالد معدن پارسیان7

198,991410,984124,263258,314461,30976,599

نام شرکتردیف
سال 1399سال 1398

مجموع



 آنالیز سود آوری سهام در شرکت اصلی

 

 

 آنالیز سود آوری سهام تلفیق گروه

 

 

  

1399/12/301399/03/311398/03/311397/03/311396/03/31

1
سود خالص پس از کسر مالیات

)میلیون ریال(
7,180,7381,604,188582,064193,993140,424

2
سرمایه 

)میلیون ریال(
4,000,0001,386,000840,000650,000510,400

3
E P S

)ریال(
2,0821,246789298275

4
 EPS )درصد رشد )کاهش

نسبت به سال قبل
67%58%165%8%146%

نام شرکتردیف
سال مالی منتهی به :

1399/12/301399/03/311398/03/311397/03/311396/03/31

1
سود خالص پس از کسر مالیات

)میلیون ریال(
10,619,0022,077,5811,105,481229,021201,481

2
سرمایه 

)میلیون ریال(
4,000,0001,386,000840,000650,000510,400

3
E P S

)ریال(
3,0791,9591,741432395

4
 EPS )درصد رشد )کاهش

نسبت به سال قبل
57%13%303%9%253%

نام شرکتردیف
سال مالی منتهی به :



 سرمایه شرکت از بدو تاسیس تا کنونروند افزایش 

 

 

 طرح های توسعه ای و پروژه های شرکت آتیه فوالد نقش جهان

تاسیس شركت دانش پردازان آتیه فوالد با هدف استحصال كنسانتره آهن از محل بازیافت سرباره های موجود  -1

 در مجتمع فوالد مباركه

 ی بدون درز )مانیسمان(تاسیس شركت صنایع آتیه پارتاک با هدف تولید لوله ها -2

 تن آهک پخته در شركت سنگ و فوالد هرمزگان 400احداث خط پخت آهک و دولومیت با هدف تولید روزانه  -3

 آغاز عملیات ساخت و احداث خط نورد سرد و اسید شویی در شركت فوالد تاراز چهارمحال -4

و ارائه خدمات  با هدف توسعه ظرفیت ساخت سوله جدید در شركتهای صبا فوالد گیالن و فوالد گستران كرمانشاه -5

 به مشتریان

 استان خراسان جنوبی با نام شركت فوالد برش بیرجندمركز خدماتی در  تداوم عملیات ساخت -6

 خرید و نصب تجهیزات كارگاهی با هدف افزایش ارائه خدمات برش و تجهیز كارگاه شركت پارس فوالد مبین -7

 شركت آهن و فوالد ساواالن زنجان تأمین، نصب و راه اندازی خط نازک بر در -8

 خط تولید انواع كورد وایر توسط شركت آتیه فوالد معدن پارسیان 4احداث  -9

 تنی در شركت حدید كاران لرستان 60تأمین، نصب و راه اندازی باسكول  -10

 خرید و تجهیز سوله با هدف ارتقای بازدهی خدمات برش و ساخت انواع اسكلت فلزی توسط شركت دانا فوالد -11

 سمنان



 

 برنامه های آینده هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان

 سرمایه بازار به جهان نقش فوالد آتیه شركت ورود *

 فوالد سرباره استحصال آهن از درز و بدون های لوله تولید توسعه ای های طرح به بخشیدن سرعت *

 مباركه

 تولید بخش در خدماتی مراكز توسط توسعه و گذاری سرمایه خصوص در مطالعه و بررسی *

 جهان نقش فوالد آتیه شركت جهت (هلدینگ) مالی نهاد مجوز اخذ *

 جهان نقش فوالد آتیه شركت در مدیریت داشبورد و شركتها یكپارچه سیستم رسانی بروز *

 هیز به پوالی و چهارمحال تاراز فوالد شركتهای توسط منطقه های بازار در صادرات ارائه *

 هرمزگان فوالد و سنگ شركت در كلسینه آهک خط توسعه طرح *

 چهارمحال تاراز فوالد شركت شویی اسید و سرد نورد خط توسعه طرح بر نظارت و مستمر پیگیری *

 مالی و سرمایه بازار های فعالیت توسعه و گذاری سرمایه *

 

 جهان نقش فوالد آتیه هلدینگ مدیره هیأت پیشنهادات

 

 مالی صورتهای تصویب *

 انباشته سود محل از شركت سرمایه افزایش منظور به ممكن درصد 10 حداقلی  سود تقسیم *

 قانونی بازرس و حسابرس تعیین *

 االنتشار كثیر روزنامه تعیین *


