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 مقدمهبخش اول:  .1

  قانون بازار اوراق بهادار   45و مادة    1347اصالحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه    232در اجرای مفاد ماده  

شرکت عمومی  وضع  و  فعالیت  درباره  گزارش  برکت   بدینوسیله  دارویی  به   گروه  منتهی  مالی  سال    برای 

 گردد. ل تقدیم می بر پایه سوابق، مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذی 30/12/1399

از گزارش  ارائه شده در  أهای ساالنه هیگزارش حاضر به عنوان یکی  بر اطالعات  ت مدیره به مجمع، مبتنی 

 آورد. ت مدیره فراهم می أو عملکرد هی  های مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکتصورت

  گروه دارویی برکت  درباره عملیات و وضع عمومی شرکتبه نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که 

نتامی  ارائه منصفانه  بر  تاکید  با  گروه دارویی  ت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت  أج عملکرد هییباشد، 

با   برکت هماهنگ  اطالعات  این  است.  گردیده  ارائه  و  تهیه  شرکت  اساسنامه  و  قانونی  مقررات  با  انطباق  و 

بینی نمود، به نحو  توان پیشده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می های موجود بو واقعیت 

گمراهی   موجب  آن  از  آگاهی  عدم  که  موضوعی  هیچ  و  گردیده  ارائه  گزارش  این  در  کافی  و  درست 

از گزارش حذف نگردیده و در تاریخکنندگان می استفاده  ت  1400/ 19/03  شود،  رسیده  ت مدیره  أیید هیأبه 

 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )سهامی عام(  دارویی برکتگروه شرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی  

 30/12/9139منتهی به مالی سال 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 مضاءا سمت نماینده  اعضاء هیئت مدیره 

جناب آقای دکتر حمیدرضا  

 جمشیدی 
  رئیس هیات مدیره  گروه سرمایه گذاری البرز 

 گروه دارویی سبحان جناب آقای نصراله فتحیان
نائب رئیس هیات  

 مدیره 
 

جناب آقای دکتر اکبر  

 برندگی 
 کاراندیش دوران معاصر 

عامل و عضو مدیر 

 هیات مدیره 
 

جناب آقای دکتر حسن  

 جلیلی
 پویا گذاری سرمایه

عضو غیر موظف 

 هیات مدیره 
 

  دیحم جناب آقای دکتر 

 یقیتوف
 گذاری اعتالء البرز سرمایه

عضو غیر موظف 

 هیات مدیره 
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 پیام هیأت مدیره  .1.1

که    بودمتعددی مواجه    یهاچالش مشکالت و  با    گذشتهدر سال  مانند بسیاری از صنایع دیگر  صنعت دارو  

نحوه  .  باشد ها مربوط به ساختار کلی اقتصاد کشور بوده و برخی مختص به صنعت داروسازی می برخی از آن 

مورد    ه یاز مواد اول   یمیاز ن   ش یبودن ب  ی واردات   ،ییداروهای  شرکت   ی د یتول  نییپا  اس یدارو، مق   ی گذارمتیق

گر  مه یب  یهاسازمان   یناتوان  ،ییدارو  یهاآالت شرکت ن یو ماش   زات یروز نبودن تجهکشور، به   یی بخش دارو  ازین

ها، از شرکت   ی اریدر بس  منطبق با استانداردهای جهانی  د یتول  نه یاصول به  تیدر پرداخت مطالبات، عدم رعا

ب ارز  اندک   یالمللن یتعامالت  انتقال  و  تأمین  در  دشواری  مهم   یبخش  تنها  و    یاختصاص  یهاچالش  نیتراز 

با مشکل مواجه ساخته    گذشته   سال در  را  فعال تولیدی  های  عملیات شرکت   است که صنعت دارو در کشور  

  است.

سال   یک  از  بیش  به  مطالبات  وصول  دوره  به  افزایش  و  منجر  گردش  در  سرمایه  محدودیت  بحران  ایجاد 

از    ش یبا نرخ بهره ب  یمال  التیتسه  افتیبه در  باالجبارها  شرکت   رویکرد مالی   ه و گردید   هادر شرکت   ینگ ینقد 

به    کیدرصد از فروش و نزد  15از    شیرفته است که ب  شیپ  ییموضوع تا جا  ن یو ا  تغییر یافته  درصد   18

عمل  یمین سود  هز  یی ارودهای  شرکت  یاتیاز  پرداخت  نها  یمالهای  نه یصرف  در  حاش   تیو  سود    ه یکاهش 

 صنعت شده است.  

های مالی  و هزینه   موضوع صادق بوده   ن یا  ز یبرکت ن  یی گروه دارو  رمجموعه یز  ید یتولهای  خصوص شرکت   در

 .  و سود عملیاتی شرکت را تحت تأثیر قرار داده است

  ، یاشباع بازار داخلو    های کوچکدر بخش مولکول   مازاد در صنعت  ت یوجود ظرف  لیو به دل  گر یطرف د  از

شدت رقابت در    ،یخارج  ی صادرات دارو به بازارها  ی الزم براهای  رساختی و فراهم نبودن ز  فرایند   یدگیچیپ

های  ف یتخف  ی و اعطا  یمتیق های  جنگ   ی ریگرفته و منجر به شکل گ  ی فزون  عتصن   نیا  هایبخش از    یاریبس

  داشته است.  یصنعت را در پ  یبه نوبه خود موجبات کاهش سودآور   ز یموضوع ن  نینامعقول گشته است و ا

توان به حمایت وزارت بهداشت از داروهای تولیدی در مقابل واردات دارو  می   1399البته از نکات مثبت سال  

اوراقی   ها اما باید اشاره داشت که بدهی های دولت در این سال متورم گشته و در قبال این بدهی اشاره نمود.

 نیز به پخش ها تخصیص داده نشد.

از مهمترین برکت به عنوان    یی اروگروه د  ،ینامناسب صنعت داروساز  تیرغم وضع   یحال و عل  نیا  با   یکی 

های حلقه   ی مختلف در تمام  ی کسب وکار  یداشتن واحدها  اریکشور و با در اخت  یصنعت داروساز  انگریباز

های  ی تراتژاتخاذ اس استمرار بر  با    ،توزیعو    یینها  فرآورده  د یتا تول  ه، ی مواد اول  د ی ارزش صنعت از تول  ره یزنج
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و سرما نوآورانه، جذابهای  در فرصت  یگذاره یمناسب  وآینده  ،  العاده،  های  ل یپتانس  یدارا  نگارانه  فوق  رشد 

   داده است. داران قرار سهام یرو ش یرا پ دبخش یام یاآتیه 

،  اینظام سالمت و صنعت دارو در دن های  ی ریبا توجه به جهت گ  ید یجد   ی کسب وکارهای  مبنا حوزه   نیا  بر

پنج ساله    ی موجود در برنامه راهبرد  ی عالوه بر کسب وکارها  مرگ و میر در کشور، ها و علل اصلی  بار بیماری 

توسعه سرما  ی ریگدوم هدف  است.  وکارهای  در حوزه  یگذاره ی شده  شرکت    اندازیراه مانند    د یجد   ی کسب 

شرکت سل تک    اندازیراه و واکسن(،    د یپپت  الر،یمی وس ی ب  یداروها  د یسه پروژه تول  مشتمل بر فارمد )  وسانیب

)تول از جمله مهمتردرمانیسلولهای  فرآورده   د یفارمد  موتورها  ییهاگذاری سرمایه   نی (  به عنوان    ی است که 

دارو در    یی رشد  آ  ک یبرکت  ایدهه  درمان  ی فای نده  حوزه  ورود  نمود.  خواهند  )پروژه    شرفته یپهای  نقش 

و  ی کارت فناور  گذاریسرمایه سل  افزا  یدر  به منظور  درمان  تیظرف  شیآلوژن  نیکارخانه سلول  د  زی (    گریاز 

 است.   یرشد آت لیپتانس یتر و دارا جذاب هایبخش ورود به  ی برا ی انتخاب یرهایمس

بر   وکارهای  حوزه   یریگهدف عالوه  به  زین  یاژه یوهای  برنامه ،  د یجد   یکسب  منظور  سبد   یسازنه یبه 

منطقه و    یتر به بازار کشورها ی ورود جد   رمجموعه، یزهای  شرکت   ی د یخطوط تول  ت یفی ک  ی محصوالت، ارتقا

برکت توسعه    ییگروه دارو  سومساله    5  یسبد محصوالت آنها در برنامه راهبرد   یسازنه یو به  توسعه صادرات

 داده شده است.  
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 تلفیق   -گزیده اطالعات مالی گروه دارویی برکت  .1.2

 

 

 

 1399 1398 

   الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 42،802،278 68,674,682 درآمد خالص

 9،492،381 15,090,191 سود عملیاتی

 3،137،941 1,168,263 درآمدهای غیرعملیاتی

 8،821،884 10,836,981 پس از کسر مالیات  –سود خالص  

   ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 65,656,896 96,940,437 جمع داراییها

 42,547,158 67,620,172 هاجمع بدهی

 5،800،000 5،800،000 ثبت شده سرمایه

 23،109،738 29,320,265 مالکانهجمع حقوق  

                 ج( نرخ بازده )درصد(:

 %13.4 %11 نرخ بازده داراییها

 %38 %37 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

   اطالعات مربوط به هر سهم(  د

 5,800,000 5,800,000 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 530 512 ریال  –سود واقعی هر سهم  

 ریال  –آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تائید گزارش 
31.670 

 
25,460 

   ( سایر اطالعات :ه

 3،490 3،577 نفر )پایان سال(  –تعداد کارکنان  
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 بخش دوم: کلیات .2

 

 تاریخچه .2.1

برکت  ییشرکت گروه دارو. آن است یفرع یهابرکت )سهامی عام( و شرکت  ییگروه شامل شرکت گروه دارو

خارداد   30  خیو در تاار  لیخاص تشک  یصورت شرکت سهامه  ب  1389خرداد ماه    12  خیعام( در تار  ی)سهام

ها و مؤسسات در اداره ثبت شرکت  10320275643با  شنااااسه مالای     377665   ةتحت شمار  1389  ماه

 است.  دهیاستان تهران به ثبت رس  یتجار ریغ

 فارماد   ریتادب  یگاذار  هینام شرکت از سارما  27/02/1391  ده مورخفوق العا  یصورتجلسه مجمع عموم  طبق

 یصورت جلسه مجمع عماوم ینمود متعاقبا ط رییخاص( تغ یبرکت )سهام یخاص( به شرکت دارو  ی)سهام

 یبرکت )ساهام  ییخاص( به شرکت دارو  یبرکت )سهام  ینام شرکت از دارو  04/06/1391  فوق العاده مورخ

 یو در راساتا 22/08/1395 فاوق العااده ماورخ یضمناً طبق صورت جلسه مجمع عموم.  افتی  رییخاص( تغ

است  افتهی رییعام تغ یخاص به سهام یبرکت و نوع آن از سهام  ییشدن شرکت،  نام آن به گروه دارو  یبورس 

 است . دهیتهران به ثبت رس  یتجار ریسسات غؤها و مدر اداره ثبت شرکت 18/09/1395 خیو در تار

 

 هاو ارزش انداز، مأموریتچشم .2.2

 چشم انداز 

خود، در افق ده سال   تی و مامور  ریتدب  یتحقق چشم انداز گروه توسعه اقتصاد  یبرکت در راستا یی گروه دارو

 است:   ی مجموعه ا یپزشک زاتیدر عرصه دارو و تجه

 

 در منطقه   شتازینوآور و پ ن، یآفر ارزش 

   موریتأم

زیر  های  موریت أ تحقق اهداف گروه توسعه اقتصادی تدبیر و مفاد اساسنامه، مگروه دارویی برکت در راستای  

 را در چارچوب اقتصاد مقاومتی به منظور ارتقای سالمت جامعه بر عهده دارد:  

 توسعه، تولید و عرضه محصوالت دارویی   •

با مشارکت د  گذاریسرمایه • فناورانه در عرصه سالمت  و  آفرین  ارزش  نوین  بین  در کسب وکارهای  و  اخلی 

 المللی  

بین   • و  ای  بازارهای منطقه  در  فعال  و حضور  پزشکی  و تجهیزات  پایدار در عرصه دارو  رقابتی  ایجاد مزیت 

 المللی  

 توسعه و نوآوری در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی   تحقیق، •
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 ها  گذاریسرمایهو  ها مدیریت بهینه سبد دارایی •

گیری از سبک مدیریت مشارکتی هوشمندانه جهادی و تمرکز بر نوآوری،  داند با بهره  می   گروه خود را متعهد 

مربوطه، بکارگیری و توسعه سرمایه انسانی متعهد و خالق، حقوق ذی نفعان  های  روابط اثربخش با سازمان 

 خود را به نحو مطلوب تامین نماید. 

 هاارزش 

 حفاظت از محیط زیست  •

 اعتماد متقابل با کارکنان و سهامداران  •

 ئولیت اجتماعی مس •

 رعایت حقوق مشتریان  •

 شفافیت اطالعاتی  •

 تعهد به کیفیت محصوالت  •

 پایبندی به سرمایه انسانی  •

 ایرعایت اصول اخالقی و حرفه  •

 

 های کالناهداف و استراتژی .2.3

 

 اهداف کالن گروه دارویی برکت 

 های عملکردی مالی و اقتصادی ارتقای شاخص (1

 بازار سالمت کشور و منطقه با محوریت اقتصاد مقاومتیافزایش سهم و ارتقای جایگاه در  (2

 های نوین و پیشرفته آوری گذاری در توسعه فن افزایش میزان سرمایه  (3

  ارتقای کیفیت و بازده سبد محصوالت (4

 ها و محصوالت نوین عرصه سالمت افزایش سهم در تحقیق و توسعه فناوری  (5

 های کلی اقتصاد مقاومتی سیاستهای اقتصادی با ارتقای همسویی فعالیت  (6

 های تابعه پذیری شرکت افزایش رقابت  (7

 پذیری اجتماعیلیت ئووری، تعالی سازمانی، هوشمندی و مسارتقای بهره  (8

 های حاکمیت شرکتی ارتقای شاخص (9

 انسانی ها و »کیفیت زندگی« سرمایه های فکری، »قابلیت و شایستگی« ارتقای ارزش دارایی  (10
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 گروه دارویی برکت   کالنهای استراتژی 

  های اقتصادی با بازدهی مطلوبگذاری در فعالیتتوسعه سرمایه  (1

 ها، ابزارها و منابع تامین مالی داخلی و خارجیبخشی به روش تنوع  (2

 بهینه سازی سبد کسب و کارهای موجود  (3

 المللی موثر داخلی و بین  توسعه تعامالت و ارتباطات (4

با  های دارویی  فرآورده های تجهیزات پزشکی، تولید مواد اولیه،  گذاری فناورانه در حوزه توسعه سرمایه  (5

 المللیبا مشارکت بخش خصوصی داخلی و بین  فناوری پیشرفته 

 های اقتصادی با بازدهی مطلوب گذاری در فعالیتتوسعه سرمایه  (6

فعالیتتوسعه سرمایه  (7 در  دانش گذاری  فناوهای  و  و  ریبنیان  )کاال  تولید محصوالت  و  پیشرفته  های 

 خدمات( با ارزش افزوده باال با بازدهی مطلوب، قابل تأمین و ریسک قابل قبول 

 های عملیاتی کسب و کارهای تابعه تقویت زیرساخت (8

 المللیای و بین تقویت اعتبار اسمی و برند سازمانی در سطح ملی، منطقه  (9

 سازمانی و فرایندهای کسب و کار چابک سازی و بهبود ساختار  (10

 های یکپارچه اطالعاتی مدیریت، نظارت و ارزیابیتوسعه نظام  (11

 افزایی بین واحدهای تابعه مدیریت ریسک، توسعه یکپارچگی و هم  (12

 سازی نظام جامع حاکمیت شرکتی استقرار و پیاده  (13

 های انسانیبهینه سازی نظام جذب، نگهداری و توسعه سرمایه  (14
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 ایه و ترکیب سهامدارانتغییرات سرم .2.4

 200.000میلیون ریاال )شاامل تعاداد  200در بدو تاسیس مبلغ   گروه دارویی برکت  سرمایه شرکت

 3,400,000ریال( بوده که طی چند مرحله باه شارح زیار باه مبلاغ    1000سهم، به ارزش اسمی هر سهم  

ریال( در پایان سال مالی  1000سهم، به ارزش اسمی هر سهم   3,400,000,000میلیون ریال )شامل تعداد  

فاوق العااده صااحبان ساهام  ماورخ   یه موجب مجمع عماومبافزایش یافته است.    29/12/1397منتهی به  

 3،400و مطالبات حال شده ساهامداران  از مبلاغ   یشرکت  از محل آورده نقد   هیسرما  افزایش  26/1/1398

 هیسارما   شیافزا  .قرار گرفته است   بیدو مرحله مورد تصو  یوط   الیر  اردیلیم  6،800به مبلغ    الیر  اردیلیم

 13/2/1399  خیدر تاار  میلیارد ریال انجام پذیرفت و  5،800میلیارد ریال به    3،400در مرحله اول از    مذکور

 است . دهیدر اداره ثبت شرکتها به ثبت رس 

 

 

 

 گروه دارویی برکت  تغییرات سرمایه شرکت 

 درصد افزایش سرمایه  تاریخ افزایش سرمایه
 سرمایه جدید  

 )میلیون ریال( 
 محل افزایش سرمایه

 مطالبات و آورده نقدی  370.000 85 1390/ 07/ 18

 مطالبات و آورده نقدی  520.000 41 1391/ 02/ 27

 مطالبات و آورده نقدی  3.400.000 654 1392/ 09/ 24

 مطالبات و آورده نقدی  5,800,000 71 1398/ 01/ 26

 درصد مالکیت  تعداد سهام  اسامی سهامداران 

 56.72 3,289,984,635 شرکت کار اندیش دوران معاصر

 8.54 495,090,253 ی تدبیر گذار  ه یشرکت سرما

 3.67 212,826,245 ا ی پو  یگذار  ه یشرکت سرما

 31.07 1,802,098,867 سایر 

 100 5,800,000,000 مجموع 



 )سهامی عام(  دارویی برکتگروه شرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی  

 30/12/9139منتهی به مالی سال 

 

10 

 

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

در بورس اوراق بهادار تهران در گروه )داروئی( باا نمااد )برکات( درج شاده و  21/09/1395شرکت در تاریخ 

 مورد معامله قرار گرفته است. 17/11/1395 سهام آن برای اولین بار در تاریخ

 سال اخیر به شرح زیر بوده است : دووضعیت سهام شرکت طی 

 

سال مالی  

 منتهی به 

تعداد سهام  

 معامله شده 

ارزش سهام  

 معامله شده 

 )میلیون ریال( 

تعداد  

روزهای باز  

 بودن نماد 

تعداد  

ی  روزها

 معامالتی 

 پایان سال مالی 

 ارزش بازار 

 )میلیون ریال( 

 قیمت سهم 

 ) ریال( 

 سرمایه 

 )میلیون ریال( 

29/12/1397 395,858,547 640,205 231 231 5,392,400 1,586 3,400,000 

29/12/1398 1,724,451,620 8,558,096 219 219 51,272,000 8,840 5,800,000 

30/12/1399 12,367,361,092    263,988,930       232 232 197,026,000   33,970   5,800,000 
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 نظام راهبری .2.5

 

 اطالعات مربوط به هیأت مدیره  .2.5.1

 

 گزارش تعداد جلسات هیأت مدیره  .2.5.2

شرح کار و تصمیمات جلسات هیأت مدیره  برگزار گردیده است.    1399ت مدیره در سال  أجلسه هی  28تعداد  

منعکس است. کلیه جلسات هیأت مدیره  250 تا شماره 223 طی سال مورد گزارش در صورت جلسات شماره

  مورد می باشد.  140 اکثریت اعضاء تشکیل شده است و تعداد نفر جلسات هیأت مدیره با حضور 

گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی، حقوق و دستمزد مدیران ارشد  فرایند تصمیم 

 دد. گرنامه و دستورالعمل ذیربط محاسبه و با تصویب مدیریت عامل تعیین می اجرایی شرکت براساس آیین 

قانونی:   .2.5.3 بازرس  و  مستقل  حسابرس  به  مربوط  حسابرسی اطالعات  مؤسسه 

الزحمه آن  مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال تعیین و پرداخت حق

 در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت.  

 

م  نا  نام و

 انوادگی خ
 سمت 

تاریخ  

 انتصاب

 موظف 

 غیرموظف /

 به 

نمایندگی  

 از

 تحصیالت 
 ای سوابق حرفه

 سال اخیر(  10)

حمید رضا 
 جمشیدی

رئیس هیأت 
 مدیره 

 موظف 30/07/98
گروه  

گذاری  سرمایه
 البرز 

دکتری  
تخصصی  
 فارماکولوژی 

 از  پاروژه  30  اجارای  هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهید بهشاتی، مسائول

مقااالت و کتاب ت بهداشت در زمینه مادیریت، انتشاار  وزار  و  جهانی  بانک  طرف

کشاور،  ، عضویت در هیات تحریریه چندین مجلاه علمایمتعدد داخلی و خارجی

نت ساالمت و ریایس مرکاز قائم مقام معاو  اصفهان،  پزشکی  علوم  ریاست دانشگاه

توسعه شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئول اصالحات در نظام 

مادیر عامال شارکت   ،سالمت وزارت بهداشت، مدیر عامل گروه دارویای سابحان

 مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت دارویی برکت و گذاری البرز  سرمایه

 نصراله  
 فتحیان

 نایب رئیس
 هیأت مدیره 

 غیر موظف  30/07/98
گروه دارویی 

 سبحان

فوق لیسانس 
مدیریت خدمات 
 بهداشت و درمان

 و مقالاه چنادین ارائاه  و  ساالمت  مادیریت  تحقیقات  مرکز  تحقیقاتی  سنجی  نیاز

موسااس و ریاایس هیااات ماادیره خیریااه  معتباار ملاای،هااای کنگره در سااخنرانی

امدادگران عاشورا، موسس و رییس هیاات امناای خیریاه قادر علاوی، موساس و 

مادیرعامل شاهرک صانعتی رییس هیات مدیره انجمن علمی مادیریت ساالمت، 

  دارویی برکت

 اکبر برندگی 
عضو هیأت  

مدیره و 
 مدیرعامل

 موظف 30/07/98
 شیکار اند

 دوران معاصر 
دکتری  
 داروسازی 

کل نظاارت بار  ریمدگذاری البرز، مدیرعامل سبحان دارو، مدیرعامل گروه سرمایه

و منابع ساازمان غاذا  تیریمعاون توسعه مد، دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو

 و دارو

 حمید توفیقی 
عضو هیأت  

 مدیره
 غیر موظف  20/02/99

گذاری  سرمایه
 اعتالء البرز 

اقتصاد  دکتری 
 المللتوسعه بین

گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضاو   گذاریریزی و سرمایهمعاونت اقتصادی، برنامه

هیااات ماادیره موظااف شاارکت خاادمات ارتباااطی ایرانساال، رئاایس پژوهشااکده 

ریزی و مطالعات اقتصادی، مدیر عامل گروه گساترش ارتباطاات و فنااوری برنامه

اطالعات سینا، مدیر عامل سازمان بازرگانی و حمال و نقال بنیااد مستضاعفان و 

 تهران جنوب مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه

 حسن جلیلی 
عضو هیأت  

 مدیره
 غیر موظف  30/07/98

گذاری  سرمایه
 پویا

دکتری علوم و 
 -صنایع غذایی 
 بیوتکنولوژی 

هیأت علمی دانشگاه تهران، انتشار مقاالت و کتب متعدد داخلی و خارجی، عضاو 

هیأت مدیره مؤسسه غیرتجاری مرکز پژوهشی علم و فناوری آوا و رئایس هیاأت 

 مدیره شرکت داروسازی تولید دارو
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 اطالعات مربوط به مدیران اجرایی .2.5.4

 

نام و  

 خانوادگی نام 
 سمت 

تحصیالت/مدارک  

 ایحرفه 
 سوابق مهم اجرایی 

 مصطفی ظهیر
 معاون 

 اقتصادی   و مالی
 ی حسابدار یدکتر

حسابرس ارشد  حسابرس  یسرپرست  توسعه    ریمد  راهبر،  دیمف  یموسسه  گروه  بودجه 

  ی شرکت ها  ی حسابرس  تهیکم  س یرئ   ر،یشرکت قائد بص  رهی مد  أتیعضوه  ر، یتدب   یاقتصاد

بص  یمیپتروش پرش  نفت  و  ر یقائد  گاز  کم  ا، یو  گسترش    ی حسابرس  ته یعضو  شرکت 

 ران ی ا  نیمب کیالکترون 

 حسن جلیلی
توسعه   معاونت

 کسب و کار 

دکتری علوم و صنایع  

 غذایی 

 أتیعضو ه ، یو خارج یدانشگاه تهران، انتشار مقاالت و کتب متعدد داخل یعلم أتیه

شرکت   رهی مد أتیه سی آوا و رئ  یعلم و فناور  یمرکز پژوهش یرتجاریمؤسسه غ ره یمد

 دارو  دیتول ی داروساز

 محمد یزدانی 

 مدیر 

حسابرسی  

 داخلی 

 کارشناسی حسابداری 

سال با آخرین سمت مدیر حسابرسی    16اشتغال در موسسات حسابرسی معتبر به مدت  

  ی سال و عضو انجمن حسابرسان داخل  8  ییدارو  نگیهلد  یداخل  یرحسابرسی مستقل، مد

 ران یا

 علی فالح پور 
مدیر بودجه و  

 مجامع 

  کارشناسی ارشد

 مدیریت مالی  

ریاست امور سرمایه گذاری های گروه سرمایه    ، کارشناس ارشد مالی،پروژه هاکارشناس  

البرز و مجامع گروه سرمایه  ،گذاری  بودجه  و عضویت در هیأت مدیره  مدیر  البرز  گذاری 

 گروه دارویی سبحان و  بیمه ایمن البرزپاکینه شوی،  شرکت تولیددارو، 

 مدیر مالی   مهدی هاشمی  
کارشناس ارشد  

 حسابداری 
 حسابرس ارشد مفید راهبر، رئیس حسابداری مالی و صنعتی شرکت بابک مس ایرانیان 

 الدینی ا تاجغالمرض 
رئیس امور  

 سهام 
 ها کارشناس بازار سرمایه، مشاور در امور پذیرش شرکت کارشناسی مدیریت 

 کارشناس ارشد حقوق  مدیر حقوقی   پیمان زمانی نژاد 

پایه یک دادگستری کانون وکالی دادگستری مرکزی، وکیل شرکت گروه سرمایه   وکیل 

تولیددارو، وکیل بانک انصار، وکیل بانک آینده، وکیل موسسه  گذاری البرز، وکیل شرکت  

 اعتباری صالحین 

  

حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی، حقوق و دستمزد مدیران مدیران ارشد  گیری در خصوص تعیین  فرآیند تصمیم

 گردد.عامل تعیین مینامه و دستور العمل ذی ربط محاسبه و با تصویب مدیریت اجرایی شرکت بر اساس آیین

 

کمیته  تخصصیهایکمیته .2.5.5 شرکتی،  حاکمیت  استقرار  راستای  در  و  گذشته  سال  های  در 

ها به صورت منظم  و سایر کمیته، مبارزه با پولشویی، انتصابات  تخصصی حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک 

های گروه گام مفید و مؤثری بوده شرکتتر فعالیت  تشکیل گردید که این رویکرد در راستای پایش دقیق

 است.
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 کلیات اهداف و وظایف  نام کمیته 

 حسابرسی

. اثور بخشوی 1کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقوول از :

اثربخشی  -3سالمت گزارشگری مالی.  - 2داخلی .های نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترلهای  فرآیند

رعایوت قووانین،  -5استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسوابرس مسوتقل .   -  4حسابرسی داخلی .  

 مقررات و الزامات

 و تأمین مالی  پولشوییمبارزه با 

های ها و دسوتورالعملو براساس رویه  ایجاد سازوکار مناسب جهت اجرای قانون مبارزه با جرایم پولشویی

های ، حصول اطمینان از حسون اجورای رویوهمورد تأیید وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی

های کنتورل داخلوی و اجورای ها، نظارت بر استقرار سیستمکشف موارد مشکوک به پولشویی در شرکت

هوا از منوابع بوانکی، ری تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژهپیگیری تأمین و توزیع منابع، پیگی،  هاصحیح آن

های زیرمجموعه و حجم تسهیالت اخذ شوده، سهامدار، اوراق و صکوک و نظارت بر اخذ تسهیالت شرکت

 های تأمین مالیبررسی راهکارهای کاهش نرخ هزینه

 انتصابات منابع انسانی و 

بررسوی   ،گروه دارویی برکتهای  استخدام و بکارگیری اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت  ،جذب

جهت تصدی مشاغل کلیودی و مودیریتی، کموک بوه ایفوای نقوش گوروه و ای افراد  های حرفهصالحیت

   های حاکمیت شرکتیهای تابعه در تحقق مسئولیتشرکت

 GMP، طرح و توسعه و ارتقای فنی

انجوام  ،هاب پروژهظارت بر تصویکلیه مسائل فنی شرکتها شامل : نبررسی کارشناسی و نظارت در خصوص 

ارائه بازخور و پیشنهادهایی در جهت   ،ای و اصالحیهای جدید توسعهمطالعات فنی، اقتصادی و مالی طرح

 ها بهبود پروژه

 به صورت دوره ای و منظم های تابعه و ریسک جامع گروهو شرکت هابررسی تعیین ریسک پروژه ریسک 

 توسعه محصول 
های تابعوه و ارائوه الین شورکتبررسی سبد محصوالت از حیث سودآوری و صرفه اقتصادی، بررسی پایپ

بنیان و ارائه پیشنهاد و راهکار جهت توسعه مطلوب، بررسی قابلیت امکان تولید محصول دانشپیشنهاد و  

 های تابعهراهکار جهت افزودن این محصوالت به سبد محصوالت شرکت

 افزاییهم
های تابعوه، افزایی بین شورکتهای تابعه به منظور استفاده از قابلیت همهای بالقوه شرکتبررسی ظرفیت

های سه ماهه، تودوین راهکارهوای افزایی به تفکیک دورهافزایی، تدوین بودجه ساالنه همتسهیل امر هم

 افزاییعملیاتی برای اجرای مصادیق هم

 بازاریابی، روابط عمومی و صادرات 

بررسی و اخذ تصمیم کارشناسی در خصوص کلیه مسائل مرتبط بوا روابوط عموومی و تبلیغوات داخلوی و 

های مربوط به تعامالت بین الملل از قبیل شناسایی زمینهها و المللی شرکت از قبیل تبلیغات، نمایشگاهبین

سونجش آموادگی  های داخلی و خوارجی، صوادرات محصووالت گوروه،گذاری، شراکت با شرکت: سرمایه

ها و ارائه راهکار جهت رفع موانع صادراتی، بررسی و ارائه راهکار در خصووص اسوتراتژی صادراتی شرکت

 گذاری، ترفیع و خدمات مشتریان در بازارهای داخلی و صادراتیقیمت

 بخش داروییبررسی راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی در حوزه نظام سالمت با تمرکز بر  اقتصاد مقاومتی 

 فناوری اطالعات
ه در راستای ارتقای امنیوت و سوطح فنواوری اطالعوات در مربوط  هایبازنگری، تدوین و تنظیم آیین نامه

در سوطح  ICTحووزه  های باالدسوتیناموهسوازی کامول آیینهای تابعه و حصول اطمینان از پیادهشرکت

 های زیرمجموعهشرکت

 ها های تابعه و منابع تأمین آنبندی و تجهیزات جانبی تولید شرکتمواد اولیه و اقالم بستهبررسی  های تولید نهادهخرید و تأمین 

 حقوقی 
های حقوقی و ارائه راهکار الزم جهت اقدام مقتضی، ارائه مشورت به وکالی شورکت جهوت بررسی پرونده

 های تابعههای کالن و مهم حقوقی در شرکتپیگیری پروندهچگونگی اقدام در محافل قضایی و نظارت بر 
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 کمیته حسابرسی

واقع بینانه و مشااوره ای اسات کاه بارای ارزش   ،مستقل، اطمینان بخش  یحسابرسی داخلی فعالیت

افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلای باا فاراهم سااختن رویکاردی 

سیستماتیک و روشمند برای ارزیاابی و بهباود اثربخشای فرآینادهای راهباری، مادیریت ریساک و 

 .کند یاری می اهدافشکنترل، سازمان را در دستیابی به 

 شده واحد حسابرسی داخلیم اقدامات انجاماه

و   ساکیبار ر  یمبتنا  یو انجام حسابرس   سکیر  تیریمد   ستمیس   کسب اطمینان معقول از اثربخشی .1

. ارائه راهکارهای اصالحی برای بهبود مستمر فرآیناد مادیریت ریساک سکیپرر  یهاحوزه  یدگیرس 

 های گروهاصلی و شرکتهای ریسک شرکت شرکت، همکاری و تعامل مستمر با کمیته

شده و پیگیری مداوم های شناساییسپاری بخشی از عملیات حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسکبرون .2

های گاروه و سپاری در شرکت اصلی و شرکتوضعیت حسابرسی داخلی و پیشرفت قراردادهای برون

مادیره ی به هیئتهای حسابرسی و ارسال اصالحات پیشنهادبررسی پیشنهادهای اصالحی در کمیته

 هاشرکت

برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی و تکمیل و مستندسازی چاک لیسات ساازمان باورس و اوراق  .3

 های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و پیگیری آنبهادار در خصوص کنترل

هاای داخلای حااکم بار مدیره باه مجماع عماومی در خصاوص کنترلپیگیری صدور گزارش هیئت .4

هاای داخلای توساط کسب اطمیناان معقاول از کفایات دامناه رسایدگی کنترلگزارشگری مالی و  

ها و تصویب آن و پیگیری آن در کمیته حسابرسی حسابرسان داخلی از طریق تعیین دامنه رسیدگی

 های گروهشرکت

منظور کسب اطمیناان از ارائاه منصافانه اطالعاات و افشاای های مالی بهصحت تهیه صورت  بررسی .5

 کافی

های حسابرسی داخلی و مستقل و نامه نظارت و پیگیری مستمر در خصوص نکات مندرج در گزارش  .6

های ها و واحد حسابرسای داخلای و طارح پیشانهادهای اصاالحی در کمیتاهمدیریت توسط کمیته

 حسابرسی

و گزارشات  گزارشات ویژه ارجاع شده از حراست و واحدهای نظارتی و حسابرسی مجموعه ستاد  تهیه .7

 حسابرسی ویژه شرکتهای تابعه درخواستی از سوی مدیریت عامل
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 کمیته حسابرسی

عضو    پنجتشکیل شده و دارای    1392انجام وظایف تعیین شده در منشور در سال    منظوربه کمیته حسابرسی  

 اند.مدیره منصوب شدهباشد که توسط هیئتمتخصص مالی می 

 شده کمیته حسابرسی اهم اقدامات انجام

ماده   .1 اجرای  پذیرفته   10در  ناشران  برای  داخلی  کنترلهای  بهادار  دستورالعمل  اوراق  بورس  در  شده 

نخستین جلسه کمیته حسابرسی شرکت اصلی برگزار    9/2/1392رابورس ایران، در تاریخ  تهران و ف

البرز و شرکت گردید. همچنین کمیته حسابرسی شرکت سرمایه  تابعه آن در نیمه دوم  گذاری  های 

های بیوسان فارمد و شهرک دارویی برکت در نیمه دوم  های حسابرسی شرکتو کمیته   1391سال  

های حسابرسی با انتخاب و  تشکیل گردید. اعضای کمیته   1396ک فارمد درسال  تو سل   1395سال  

 مدیره هر شرکت منصوب شده اند.حکم هیئت 

های تابعه حداقل به صورت ماهانه و در راستای  های حسابرسی شرکت اصلی و شرکت جلسات کمیته  .2

لسه  ج17تعداد  1399در سال  ایفای وظایف مقررشده در منشور کمیته حسابرسی برگزار شده است.  

 کمیته حسابرسی در شرکت اصلی برگزارشده است.

شرکت  .3 داخلی  حسابرسی  واحد  و  حسابرسی  کمیته  مشترک  جلسات  کمیته  برگزاری  با  فرعی  های 

اصلی   شرکت  کمیته   منظوربهحسابرسی  بر  اصلی  شرکت  حسابرسی  کمیته  راهبری  های  اعمال 

 های گروه و انجام تعامالت مورد نیازشرکت

نظارت مستمر کمیته حسابرسی شرکت اصلی از طریق حضور مدیر حسابرسی گروه دارویی برکت   .4

ها و  های گروه و نظارت بر اثربخشی و ارزیابی عملکرد آن های حسابرسی شرکتدر جلسات کمیته 

 یز نظارت بر فعالیت حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلین

مدیره توسط رئیس کمیته حسابرسی و ارائه  طرح پیشنهادهای اصالحی کمیته حسابرسی به هیئت  .5

 های گروه  مدیره در شرکت اصلی و شرکت جلسات کمیته به هیئت نتایج عملکرد و صورت 

اصل .6 شرکت  در  مقبول  اظهارنظر  با  گزارش حسابرسی  و  اخذ  به  شرکت عمده  ی  توجه  با  تابعه،  های 

کنترل  مستمر  کمیته پایش  عملکرد  بر  منظم  نظارت  و  مالی  گزارشگری  بر  حاکم  داخلی  های های 

 ها محقق شده است.گری مالی شرکت حسابرسی و گزارش 

کنترل .7 رسیدگی  دامنه  کفایت  از  معقول  اطمینان  از  کسب  داخلی  حسابرسان  توسط  داخلی  های 

 ها و تصویب آن و پیگیری آن در کمیته حسابرسی امنه رسیدگی طریق تعیین د

 نظارت بر اطالعات، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معامالت با اشخاص وابسته  .8
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 مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی به شرح زیر است:

 مشخصات کلی کمیته حسابرسی -الف

 9/2/1392: تشکیلتاریخ  •

 نفر 3ء: اعضاتعداد  •

 مشخصات اعضای کمیته حسابرسی به شرح جدول زیر است: •

 

 مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی -ب

 4/12/1394تاریخ تشکیل:  •

 تعداد کارکنان: یک نفر •

 بخشی از عملیات حسابرسی داخلی به شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر واگذارشده است. •

 گردد:مشخصات مدیر واحد حسابرسی داخلی در جدول زیر ارائه می •

 

نام و نام  

 خانوادگی
 سمت 

عضو  

غیرموظف  

 مدیره یئته

شخص 

 حقوقی

عضو  

 مستقل

عضو  

 مالی

آخرین  

مدرک  

 تحصیلی 

تاریخ عضویت  

 در کمیته 
 مدت زمان -اهم سوابق

حمید  

 توفیقی

 رییس 

 کمیته 
 بله

سرمایه  

گذاری  

اعتال 

 البرز

 1399/07/21 دکتری  بله خیر

معاونت اقتصادي و  

سرمايه گذاري گروه  

-توسعه اقتصادي تدبير

عضو هيات مديره  

موظف شرکت خدمات  

رئيس  -ايرانسلارتباطي

پژوهشکده برنامه ريزي  

-و مطالعات اقتصادي

مديرعامل گروه  

گسترش ارتباطات و  

 فناوري اطالعات سينا 

ظام الدین 

 رحیمیان 

 عضو 

 کمیته 
 1397/08/26 دکتری  بله بله خیر خیر

مدير و شريک موسسات  

عضو جامعه  -حسابرسي

-حسابداران رسمي ايران

 مدرس دانشگاه 

مظفر 

 شفیعی

 عضو

 کمیته  
 1397/08/26 کارشناسی بله بله خیر خیر

عضو جامعه حسابداران  

رسمي ايران و عضو  

انجمن حسابرسان  

داخلي ايران شريک و  

مدير ارشد حسابرسي  

 مستقل

نام و نام 

 خانوادگی 
 سمت

رشته 

 تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی

تاریخ  

 انتصاب
 مدت زمان -اهم سوابق

محمد 

 یزدانی

مدیر  

حسابرسی  

 داخلی 

 1397/09/03 کارشناسی  حسابداری 

  16اشتغال در موسسات حسابرسی معتبر به مدت 

سال با آخرین سمت مدیر حسابرسی مستقل، 

سال  و  8مدیرحسابرسی داخلی هلدینگ دارویی 

 حسابرسان داخلی ایران عضو انجمن 
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 گروه دارویی برکت شرکت گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

 برنامه امور و گرددمی  ها اتخاذ ریسک با برخورد در که است  اقداماتی و ها فعالیت مجموعه ریسک مدیریت

 و پایش و ریسک به اقدامات پاسخگویی انتخاب ریسک(، آنالیز و )شناسایی ریسک  ارزیابی ریسک، ریزی

تکرار و  احتماالت افزایش آن هدف و گیردمی بر در را ریسک کنترل  کاهش و مطلوب رخدادهای دوره 

 باشد.  می دارا را وقایع نامطلوب منفی اثرات شدت کاهش یا و نامطلوب رخدادهای احتمال وقوع

نیاز  کمیته ریسک شرکت گروه دارویی برکات های تابعه عالوه بر برگزاری جلسات ماهانه ریسک در شرکت 

های تابعه را با حضور نماینادگان ایان بصورت ماهانه و یا موردی ریسک شرکت گروه دارویی برکت و شرکت

 .دهد می شرکت ها مورد بررسی و ارزیابی قرار

گروه شامل ریسک هاای اساتراتژیک )داخلای و خاارجی(،   7جموعه در  ریسک های مرتبط با کسب و کار م

های ماالی )اعتبااری، باازار و نقادینگی(، ریساک هاای عملیااتی ) فرآینادی، انساانی، تکنولااوژی و ریساک

حسابداری(، ریسک قانونی، ریسک های فرهنگی و اجتماعی، ریسک اعتباار اسامی و ریساک هاای سیاسای 

 گیرد. شاخص های ماورد توجاه شناساایی شاده باه شارح زیارمی  حلیل قراربصورت منظم مورد تجزیه و ت

 باشد:می

نرخ بهره تاثیر مستقیم بر روی هزینه های تولیاد دارد و بهاره پرداختای بابات :  ریسک نوسانات نرخ بهره 

ها خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ هزینه هاای تاأمین تامین نقدینگی، موجب کاهش سودآوری شرکت

چرا که بصورت متعارف، بخش قابل توجهی  تواند طرح های توسعه را از توجیه اقتصادی خارج نماید.مالی می

 پذیرد.می از تامین مالی طرح های توسعه ای از بازار پول و سرمایه صورت

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

 تولیدی کاالی بودن استراتژیک و همچنین  دیگر  صنایع  به  نسبت  اولیه و تجهیزات و ماشین آالت  مواد  خشب

 قابل افزایش بر عالوه ارز نرخ افزایش. است برخوردار مضاعفی اهمیت از سالمت حوزه با  آن  مستقیم  ارتباط  و

 ریالی  منابع  کمبود  جهت  به  دارویی  های  شرکت  تولید   کاهش  به  میتواند   محصوالت،  شده  تمام  قیمت  توجه

 . دهد  قرار تأثیر تحت را مذکور های شرکت سود حاشیه و شده منجر نیز

از سوی دیگر شرایط ویژه اقتصادی در کشور، موضوع نرخ ارز، نوسانات آن و تاثیر تغییارات نارخ ارز بار روی 

آالت خاارجی هماواره موضاوع بسایار فعالیت شرکت با توجه به حجم خرید خارجی و وابستگی باه ماشاین 

وکماکان نگرانای در خصاوص رشاد نارخ ارز و تهیاه آن  های دارویی خواهد بود.مهمی برای مدیریت شرکت

 یبر کساب درآمادها د یو تاک یزیبرنامه ر  قیاز نوسان نرخ ارز از طر  یریپذ   بیدر شرکت آس که    وجود دارد.

 شود یم تیریدوره پنج ساله مد  کیدر  یصادرات

تحوالت بین المللی بر وضعیت اقتصادی تمامی کسب و کارهاای کشاور ساایه   ریسک عوامل بین المللی:

انداخته است و صنعت دارو و گروه دارویی برکت نیز از این امر مستثنی نمی باشند. این امر می تواناد باعا  
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گردد. از سوی دیگر موضوع مشارکت های بین المللی   سخت تر شدن گشایش اعتبار برای خریدهای خارجی

 و مذاکرات برای تامین مالی طرح های توسعه ای از محل جذب فاینانس را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

بندی کاالها جهت تخصایص اولویت های واردات،تغییر قوانین داخلی از جمله تعرفه  ریسک قوانین داخلی:

ها شارکت  عملکارداز جملاه ماوارد تاثیرگاذار بار  های صادرات و قوانین ساازمان غاذا و دارو  ارز، محدودیت

 باشند. می

ارز قرار دارند  صیمحصوالت جهت تخص کیدر گروه  ییدارو هیعمده مواد اول نکهیبا توجه به ابازار:  ریسک  

 یارز باه کاالهاا صیدولت در خصوص تخصا  یارز  یها  استیجموعه تابع س م  ریز  یشرکت ها  یو ارز مصرف

 اساتیبه س   هدر نرخ ارز با توج  رییکشور بوده و تغ  یاساس   یدارو در گروه کاالها  یباشد و از طرف  یم  یاساس 

 سکیاز ر یناش  یها بیآس  تیریگردد، لذا شرکت به منظور مد   یدارو م  متیدر ق  شیدولت موجب افزا  یها

خاود   هیمواد اول  نیشرکت ها را ملزم به تأم  هیمواد اول  د یخر  استیها با اتخاذ س   متیق  شیو افزا  یبازار داخل

نهاده در شرکت به حاداقل ممکان  متیق شیمربوط به افزا سکیماه نموده است تا ر  9  یبه طور متوسط برا

آن  یریو اندازه گ تیرینحوه مد  ایبازار  یها سکیشرکت از ر  یریپذ  بیدر آس   یرییتغ  چگونهی. هابد یکاهش  

 ها، رخ نداده است. سکیر

 یبارا  مناساب  ینگ ینقاد   ساکیچاارچوب ر  کیا  ،ینگ ینقد   سکیر  تیریمد   یشرکت برا  ریسک نقدینگی:

کرده است. شرکت   نییتع  ینگ ینقد   تیریوجوه و الزامات مد   نیو بلندمدت تام  مدتانیمدت، مکوتاه  تیریمد 

 یهااانینظارت مستمر بار جر قیاز طر ،یبانک التیو تسه یسپرده کاف ینگهدار قیرا از طر  ینگ ینقد   سکیر

 تیریماد   ،یماال  یهایو باده  هااییدارا  د یمقااطع سررسا  قیاتطب  قیو از طر  ،یو واقع  شدهینیبشیپ  ینقد 

  .کند یم



 )سهامی عام(  دارویی برکتگروه شرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی  

 30/12/9139منتهی به مالی سال 

 

19 

 

 

 ترین قوانین و مقررات حاکم به فعالیت شرکت مهم .2.5.6

 عبارتند از: گروه دارویی برکت حاکم بر فعالیت شرکتمهمترین قوانین و مقررات 

 قانون اساسی •

 قانون تجارت •

 های مستقیمقانون مالیات •

 قوانین کار و تأمین اجتماعی •

 قوانین بازار بورس و اوراق بهادار •

 قوانین توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید  •

 مصوبات هیأت وزیران •

 های بانک مرکزیمقررات و دستورالعمل •

 های گمرکمقررات و دستورالعمل •

 زشکیپهای وزارت بهداشت درمان و آموزش قوانین، مقررات و دستورالعمل •

 مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار •

 استانداردهای حسابداری و حسابرسی •

 اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره •

 و سایر قوانین کشور •
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 بخش سوم: عملکرد مالی .3

 شرکت   – 1399برکت در سال   ییعملکرد شرکت گروه دارو دهیچک

 درصد نوسان  1398سال  1399سال  

 %21 2،226،503 2,688,856   درآمد عملیاتی

 %18 ( 111،097) (130,777) های عملیاتیهزینه

 %21 2،115،406 2,558,079   سود عملیاتی

 %21 1،963،523 2,377,418     سود خالص 

 

 

 شرکت -1399های شرکت گروه دارویی برکت در سال گذاریتغییرات در سرمایه 

 درصد نوسان  1398سال  1399سال  

 %0 49,032 49,643   های ثابت دارایی

 %19 6,748,274 8,007,324   هاگذاری در سهام شرکتارزش دفتری کل سرمایه

 %0 718,447 718,447   ها و مخارج تحقیق و توسعهسایر دارایی

 

 

 شرکت  -1399های تامین مالی شرکت گروه دارویی برکت در سال تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست

 درصد نوسان  1398سال  1399سال  

 %7 8،935،794 9,573,212     حقوق صاحبان سهام 

 %75 3,969,674   6,953,041   های بلندمدت بدهی
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 نسبتهای مالی 

 مهمترین نسبتهای مالی شرکت به شرح ذیل می باشد:

ی 
ور

دآ
سو

ی 
ها

ت 
سب

ن
 

 تغییرات  98 99 شرح نسبت مالی  

 %3- %14 %11 سود خالص تقسیم بر دارایی   بازده دارایی ها 

بازده حقوق صاحبان  

 سهام
 %4 %22 %26 سود خالص تقسیم بر حقوق صاحبان سهام 

 %0 %100 %100 سود ناخالص به فروش  ناخالص حاشیه سود 

 %0 %95 %95 سود عملیاتی به فروش  حاشیه سود عملیاتی 

 %1 %88 %89 سود خالص تقسیم بر فروش  حاشیه سودخالص 

  

ی 
رم

اه
ی 

ها
ت 

سب
ن

 

 تغییرات  98 99 شرح نسبت مالی 

 %19 %37 %56 بدهی تقسیم بردارایی  نسبت بدهی 

 %338 %1.035 %1.373 سودعملیاتی تقسیم برهزینه بهره  پوشش هزینه بهره 

 %18- %63 %44 حقوق صاحبان سهام تقسیم بردارایی  نسبت مالکانه 

  

ی 
نگ

دی
 نق

ی
ها

ت 
سب

ن
 

 تغییرات  98 99 شرح نسبت مالی  

-خالص سرمایه درگردش 

 میلیون ریال
 -2,022,485   2,017,169 5,316- دارایی های جاری منهای بدهی های جاری  

 1.7- 2.7 1 دارایی جاری تقسیم بر بدهی جاری  مرتبه   -نسبت جاری

 1.69- 2.69 1 دارایی جاری منهای موجودی کاال تقسیم بر بدهی جاری   مرتبه -نسبت آنی

 

 صنعت از قبیل اطالعات سازمانیمقایسه عملکرد داخلی شرکت با منابع برون 

 98به  99درصدی صنعت از حی  مبلغ فروش سال   39درصدی گروه دارویی برکت در مقایسه با رشد  50رشد  ✓

 98به  99درصدی صنعت از حی  سود خالص سال   43درصدی گروه دارویی برکت در مقایسه با رشد  63رشد  ✓

 98به  99دارو از حی  رشد مبلغ فروش گروه دارویی فعال در صنعت  5در ببین  2رتبه  ✓

 درصد بوده است.   31و  44، 47حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص گروه دارویی برکت به ترتیب  1399در سال   ✓

 های عملیاتی به فروش  درصدی صنعت از حی  هزینه   6درصدی گروه دارویی برکت در مقایسه با نسبت  3.7نسبت  ✓

 98به  99ه ترتیب ایران دارو و سبحان انکولوژی از حی  رشد مبلغ فروش سال های اول و دوم بکسب رتبه  ✓

 شرکت بورسی فعال در صنعت دارو  22به ترتیب البرز دارو و سبحان دارو از حی  مبلغ فروش در بین  8و  4کسب رتبه  ✓
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 سود سهام ( درآمدهای عملیاتی ) درآمد

 

 درصد نوسان  29/12/1398 30/12/1399 شرح

 درآمد حاصل از  

 سرمایه گذاری در سهام  
2,664,510 2,216,248 20 % 

 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

صاورتهای ماالی  41اصالحی قانون تجارت کلیه معامالت مربوطه به شرح یادداشت شماره  129مطابق ماده 

 افشا شده است.

 شرکت احتمالیهای ها و دارایی، بدهیاطالعات تعهدات

صورتهای ماالی افشاا شاده  39کلیه تعهدات و بدهیهای سرمایه ای و احتمالی آتی به شرح یادداشت شماره 

 است.

 عملکرد عملیاتی  بخش چهارم: .4

 

 عملکرد گروه دارویی برکت  .4.1
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 ایهای توسعهطرح .4.1.1

 

 

 

 GMP یارتقا

در    یریگم یتصم  یبرا  یمنطق   ند یفرآ  کی  جادیبرکت با هدف ا  ییکارخانجات گروه دارو GMP یارتقا  پروژه

  یبرا  یمنطق  ریتدابدارند و اعمال   GMP به اصالح  ازیکه ن  ییهاها درحوزه کرد بودجه  نهیخصوص نحوه هز

کارخانجات گروه بر   هیاول  یابیزاست. با توجه به پروژه مذکور ار  دهیگرد  نیبخش تدو  نیدر ا  هانه یهز  تیریمد 

 GMP الزامات  ن یکارخانجات گروه با ا  یسطح انطباق فعل   ن ییبه منظور تع GMPو  PIC/S اساس الزامات

 .در حال انجام است باشند،ی که کارخانجات با آنها مواجه م ی مهم و اصل  یفن  یهاچالش ییو شناسا
 

 

 سازی سبد محصوالتعرضه محصوالت جدید و بهینه .4.1.2

بررس  توانمند   ی ازهاین  ق یعم  ی با  و  جد   46  رمجموعه، یز  یهاشرکت   یهای بازار  شرکت   د یمحصول    یهادر 

عالوه، محصوالت    الزم را اخذ نمودند. به  یبه بازار عرضه شدند و مجوزها  1399در سال    رمجموعهیز   ییدارو

 . ند ینمای م  یرا ط یمقتض  تمراحل ثبت خود در وزارت بهداشت و ارائه مدارک و مستندا زیها نشرکت پروژه 

 

 نام پروژه  نام شرکت 

 بیوسان فارمد 

 پروژه بیوسیمیالر 

 پروژه پپتید 

 پروژه واکسن 

 bsl3پروژه  

 کچساران  -پروژه هربی فارمد   هربی 

 خط تولید واکسن کرونا  شفا فارمد

 البرزدارو 
 ساخت انبار طبقاتی 

 تجهیز وتوسعه خطوط تولید مایعات

 پروژه آبساز و تاسیسات سبحان دارو سبحان دارو 

 مخزن   -پروژه ساخت خطوط تولید شربت   داروسازی تولیدارو 

 کارخانه  15تا   9بازسازی فازهای   ایران دارو 

 انبار مراکز پخش  پخش البرز 
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 تعداد محصوالت جدید  شرح

 12 البرز دارو

 8 سبحان دارو

 20 سبحان انکولوژی

 6 ایران دارو

 46 کل گروه سرمایه گذاری البرز

 

 

 های تابعه شرکت سرمایهافزایش  .4.1.3

شرکت  در  سرمایه  شرکت های  افزایش  در  موقعیت  حفظ  جهت  مالی  منابع  تأمین  هدف  با  های  تابعه، 

مجامع  سرمایه مصوبات  اجرای  و  سرمایه  افزایش  یا  تأسیس  در  مشارکت  و  مالی  پشتیبانی  طریق  از  پذیر 

 :سازد . خاطر نشان می صورت گرفته است 1399دول زیر در سال جبه شرح عمومی، 

 

 نام شرکت ردیف 
تاریخ تصویب  

 مجمع

سرمایه قبلی 

 )میلیون ریال( 

سرمایه جدید 

 )میلیون ریال( 

مبلغ افزایش سرمایه  

یا سرمایه اولیه  

 )میلیون ریال( 

1 

گروه سرمایه گذاری البرز 

 )سهامی عام(

1392/10/17 1,380,100 1,680,100 300,000 

2 1393/08/10 1,680,100 2,100,100 420,000 

3 1394/11/03 2,100,100 2,600,100 500,000 

4 1395/10/18 2,600,100 3,100,100 500,000 

5 1396/11/14 3,100,100 3,700,100 600,000 

6 24/01/1398 3,700,100 4,800,100 1,100,000 

7 

 بیوسان فارمد )سهامی خاص( 

 15,000 15,000 - تأسیس

8 1393/07/20 15,000 500,000 485,000 

9 1397/06/21 500,000 1,000,000 500,000 

10 1397/12/27 1,000,000 1,300,000 300,000 

11 
 هربی فارمد )سهامی خاص( 

 15,000 15,000 - تأسیس

12 1394/06/23 15,000 100,000 85,000 

13 

 سل تک فارمد )سهامی خاص( 

 60,000 60,000 - تأسیس

14 17/10/1397 60,000 300,000 240,000 

 1399 300،000 420،000 120،000 

15 
شهرک صنعتی دارویی برکت 

 )سهامی خاص(
1393/07/15 5,000 700,000 695,000 
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 المللیهای داخلی و بینتوسعه تعامالت و همکاری .4.1.4

 گذاری خارجیهای سرمایهتئهای تخصصی با شرکتهای معتبر دارویی و هی رتباط و نشستا •

خارجی در زمینه تولید مواد اولیه دارویی، تولید    هایجلسات تخصصی با شرکت نشست و تشکیل   

مکمل تولید  دارویی،  واردات،محصوالت  و  صادرات  دارویی،  فن  های  دانش  تکنولوژ  ی انتقال    ،ی و 

تجه  لیوسا تول  یطراح  ، یبند بسته   زاتیو  مهندس   د یخطوط  اول  زاتیتجه  د یتول   ی و  مواد    ه یو 

در سال    یگذار خارج  ه یو سرما  هیو جذب سرما  یی صنعت دارو  یمهندس   و  یخدمات فن  ،یبند بسته

 صورت گرفته است. 1399

 

 المللی ها و تعامالت داخلی و بین همکاری 

o ی ارز   یی با صرفه جو  ی خارج  دکنندگان یتول  نی از معتبرتر  یمارستانیو ب   یپزشک  زات یاقالم و تجه  ن یتأم  

 ورو ی  ونیلیم 120با ارزش  

o  بانک مرکز   اخذ از    ، یپزشک  زاتیاقالم و تجه  د یجهت خر  یی وروی   ون یلیم  266ارز    ص یو تخص  ی مجوز 

 و دارو    هی مواد اول

o یهات یک  ژناتور، یدستگاه اکس  ل یو تحو  د یو خر  ی ارز   ی امنا  اًت یبا ه  یهمکار  HIVر یو سا  ز، یالید  ی، صاف  

 ییکرونا مارانیب  ازیاقالم مورد ن

o خاص   یهای ماریامور ب ادیو بن   هی ریخ ،یدانشگاه یمراکز درمان یهای ازمند ین نیتام 

o ورو ی ونی لیم 4.7کشور به ارزش  ازیمورد ن  یتیفور  ی داروها  واردات   

o همگروه   یهابا شرکت  یالیر  ارد یلیهزار م 3قرارداد  انعقاد 

o ییدارو یهابا شرکت  ییوروی ون یل یم 70قرداد  انعقاد   

o تجه  یبرنده کل  اداره  تام  یپزشک  زاتیمناقصه  ن  یهاپانسمان  نیجهت  به    یاپروانه   مارانیب  ازیمورد 

 ورو ی  ونیلیم 1.4ارزش 

o ورو یهزار   370به مبلغ  ی تک نسخه ا ی داروها  نیو تأم  واردات 

o ی الملل  نیمعتبر ب ی با شرکت ها یهمکار 

o  اخذ نمایندگی انحصاری از شرکتAMS    .هندوستان جهت ثبت و واردات نخ های جراحی تخصصی 

o -   اخذ نمایندگی از شرکتAll Test   .چین جهت واردات کیت های آزمایشگاهی دامی 

o   مذاکره و اخذ نمایندگی از شرکت های Farmalisa   وPharmaes   کشور ترکیه و شرکت اسپانیایی

COFORES ( OMFE)     .جهت واردات داروهای فوریتی 
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o های  مذاکر شرکت  با   Crystal Lifeو        Meta Biomed    ،GHBIO     ،Mico BioMedه 

Science   .کره جنوبی جهت اخذ نمایندگی برای ثبت و واردات دارو و دستگاه های تجهیزات پزشکی 

 

 صادرات .4.1.5

انواع    ، رو در نقل و انتقال پولرغم تمامی مشکالت پیشهای گروه دارویی برکت، علی در سال گذشته، شرکت 

در عین حال    هاتحریم  و سخت اولویت  با  و  نیاز داخلی  رفع  زمینه  گیری قرار دادن  در  بهداشت  وزارت  های 

میلیارد ریال در حوزه صادرات    795به فروش بیش از  قلم دارو    121با صادرات  ،  صدور مجوزهای صادراتی

 د: باش دست یافتند. اهم اقدامات صورت گرفته در این بخش به شرح ذیل می 

 های تابعهشرکت  1399تدوین برنامه صادراتی سال  – 1

محدودیت  به  توجه  شرکت با  در  رو  پیش  وزارت  های  سوی  از  صادرات  ممنوعیت  خصوص  در  تابعه  های 

 ها تدوین و به ایشان ابالغ گردید. بهداشت، برنامه صادراتی شرکت

 

 1399در سال  های تابعهشرکت  محصوالت صادراتیو مبلغ  تعداد  – 2

 شرح
 صادرات

 ون ریال لیمی مقداری 

 167,070 33 ایران دارو

 284,816 14 سبحان انکولوژی

 87,915 22 داروسازی تولید دارو

 86,612 29 سبحان دارو

 168,784 23 البرز دارو

 795,197 121 جمع صادرات گروه 

 

 شرح ذیل می باشد:آخرین وضعیت ثبت محصوالت شرکت ها در کشورهای هدف به 

 مجموع  قزاقستان  تاجیکستان افغانستان  سوریه  عراق  تعداد محصول ثبت شده

 19 0 0 1 8 10 البرز دارو

 5 4 0 0 0 1 سبحان دارو

 4 0 0 0 2 2 داروسازی تولید دارو

 20 0 4 0 15 1 سبحان انکولوژی

 48 4 4 1 25 14 گروه برکت 
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 انسانی سرمایه .4.1.6

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

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

رین سرمایه گروه  کارشناسان نموده است که در راستای ارتقای سطح کیفی منابع انسانی به عنوان ارزشمندت

ها در چهار دسته کلی عمومی، تخصصی  این آموزش دارویی برکت اقدامی بسیار مؤثر و حائز اهمیت است.  

 شغلی، راهبردی و تعالی سازمانی و مدیریتی برگزار شده است.

سعی  ،  وریهای گروه و در راستای افزایش کارایی و بهره سازی ساختار نیروی انسانی شرکت با تمرکز بر بهینه 

 سال اخیر آورده شود.  3ها طی بر آن شد که در جدول ذیل تعداد پرسنل و نیز سرانه ایجاد شده توسط آن 

 

 1397 1398 1399 سال

 3،527 3,490 3,577 تعداد پرسنل 

 

 تعداد پرسنل  دوره مالی 
 درآمد عملیاتی  

 )میلیون ریال( 

  رانه درآمد عملیاتی س

 )میلیون ریال( 

 8،133 28,683,818 3،527 1397سال 

 12،264 278،802،42 3,490 1398سال 

 19,199 68,674,682 3,577 1399سال 

 

 تعداد کارکنان بر حسب میزان تحصیالت 

 دکتری سال 
فوق  

 لیسانس 
 لیسانس 

فوق  

 دیپلم
 تعداد کل  بی سواد  ابتدایی  سیکل دیپلم

9139  73 358 932 507 1، 427 163 109 8 5،3 77 
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 مسئولیت اجتماعی  .4.1.7

 میلیارد ریال 2,000کمک به کاهش هزینه بیماران در داروهای ضد سرطان با برآورد ساالنه  •

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

 واردات داروهای فوریتی و حیاتی از قبیل آنژوکت و نخ بخیه  •

 واردات داروهای استراتژیک جهت رفع نیازهای بیماران خاص و صعب العالج   •

 توزیع دارو در بیمارستان های دولتی علیرغم معوقه های بسیار سنگین •

 گروه  ی در شرکت ها ی طیمح ستیز تیریمد   ستم یس  یها نامه یاخذ گواه •

بدون در نظر گرفتن  فعالیت در زمینه خدمات غیر انتفاعی در شرکت پخش البرز )توزیع شیر خشک   •

 منفعت اقتصادی آن در راستای ایفای رسالت اجتماعی( 

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

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

بیق با الزامات قانونی در چرخه عمر  انجام ارزیابی های زیست محیطی و ایمنی و پیامدهای آن و تط •

 محصوالت در شرکت های گروه 

جداسازی پسماندهای دارویی از سایر زباله ها و انعقاد قراردادهای خاص با شهرداری جهت امحای   •

 این پسماندها 

پس از توزیع کاال در    CRMتوجه به بازتاب نظرات و عکس العمل مشتریان و بازار از طریق واحد   •

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

 ها و فضاهای تولیدینگهداری و گسترش فضای سبز کارخانه  •

 : 1399اقدامات انجام گرفته در راستای مبارزه با بیماری کرونا در سال 

 تدوین دستورالعمل های بهداشتی و ابالغ آن به واحدهای سازمان و شرکتهای زیر مجموعه   •

 و با هدایت پزشک PCRرونای کارکنان با کیتهای تشخیصی قوی به شیوه کغربالگری و سنجش ماهیانه    •

 کرصد دائمی مواجهات مشکو  •

 تغییر و کاهش ساعت کاری کارکنان  •

 اجرای مداوم تب سنجی و ضدعفونی اولیه در بدو ورود به شرکت   •

 تغییر سیستم ثبت حضور و غیاب کارکنان از سیستم اثر انگشت به تشخیص چهره  •

 اجرای برنامه های دور کاری در دو مقطع به صورت یک سوم و دو سوم حضور در محل کار  •

مینه ای. و اجرای برنامه های ویژه پایش و مراقبت از اجرای برنامه مرخصی سالمت ویژه کارکنان دارای بیماری ز •

 کارکنان مبتال و قرنطینه در منزل
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 نفر و استفاده از سالن بزرگ برای رعایت فاصله اجتماعی و فراهم آوری 20اجرای مجامع شرکتها با حضور حداکثر   •

 امکان حضور آنالین در مجمع برای سهامداران از طریق سیستم آپارات 

لیه آموزشهای حضوری و ایجاد بسترهای مناسب جهت انجام اموزشهای سازمان به شیوه  تعطیلی ک  •

 مجازی 

تجهیز سالن کنفرانس به سامانه های ارتباط از راه دور و اجرای جلسات داخلی و خارجی به شیوه    •

 اکثر جلسات حضوری   مجازی و تعطیلی 

تی )ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی و...( برای پرسنل و خانواده های  ظتامین مستمر تجهیزات حفا   •

   گروهی  ایشان به صورت

کنان به صورت فردی با تخفیف ویژه) ماسک، دستکش و مواد  تامین تجهیزات حفاظت فردی کار  •

 ضدعفونی( 

اجرای برنامه ها و مسابقات فرهنگی و هنری و مسابقات ویژه خانواده ها جهت ایجاد تعادل زندگی و   •

   در دوران قرنطینه  کاهش استرس 

و اجرای این  حذف مراسم ها و برنامه های مناسبتی جمعی حضوری در اعیاد و عزاداری محرم و ....  •

 الیو اینستاگرام و بدون حضور مخاطب مراسم ها به صورت 

تغییر رویکرد برنامه های ورزشی کارکنان به سمت تخصیص اعتبار برای تامین کاالهای ورزشی   •

 مورد نیاز در قرنطینه 

 پایش هفتگی و ماهیانه وضعیت ابتالی کارکنان شرکتهای زیرمجموعه و ارائه رهنمودهای بهداشتی •

فاده از فضاهای بصری سازمان و سیستم اتوماسیون اداری جهت ترویج مراقبت های بهداشتی از  است •

 طریق نصب پوستره تراکت، راهنمای شست شوی دست و غیره 

 افزایش نوبتهای نظافت محیط شرکت و ضد عفونی فضاهای اداری و سرویس های بهداشتی •

 از ظروف بهداشتی یکبار مصرف تغییر سبک صرف غذا و چای کارکنان از طریق استفاده  •

 های تابعهعملکرد شرکت .4.2

 های عملیاتی شرکت .4.2.1

 گذاری البرز شرکت گروه سرمایه 

گذاری البرز به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای دارویی کشور نقش قابل توجهی در تولید و  گروه سرمایه 

 کند.  توزیع دارو، تولید مواد اولیه و واردات داروهای استراتژیک ایفا می 

 زیرمجموعه گروه البرز  های بررسی مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت 
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 البرز دارو  -1

 درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل   19رشد  •

 درصدی سود عملیاتی نسبت به سال قبل   23رشد  •

 درصدی سود خالص نسبت به سال قبل  36افزایش  •

از   • رتبه پنجم  بین    حی  کسب  در  ریالی  فروش  در    22میزان  دارو  بورسی فعال در صنعت  شرکت 

 1399سال 

 

 سبحان دارو   -2

 

 درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل   54رشد  •

 درصدی سود عملیاتی نسبت به سال قبل   74رشد  •

 درصدی سود خالص نسبت به سال قبل  99افزایش  •

 فعال در صنعت دارو   یشرکت بورس  22 ن یمبلغ فروش در ب   یاز ح 9 رتبه  •

 فعال در صنعت دارو  یشرکت بورس  22  نیرشد سود خالص در ب   یاز ح 5 رتبه  •

 فعال در صنعت دارو  ی شرکت بورس  22 نیمبلغ سود در ب   یاز ح 8 رتبه  •

 

 

 ایران دارو   -3

 درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل   125رشد  •

 درصدی سود عملیاتی نسبت به سال قبل   170رشد  •

 درصدی سود خالص نسبت به سال قبل   211افزایش  •

 د یجد  پروانه  عدد 6 افتیدر •

 بورسی فعال در صنعت دارو شرکت   22( در بین  98به  99رتبه اول از حی  رشد فروش ) سال   •

شرکت بورسی فعال در صنعت   22( در بین 98به  99رتبه دوم از حی  رشد سود خالص ) سال   •

 دارو 

 باشند  ی م بازار کشش و  البا سود هیحاش  ی دارا که   یتال محصو  فروش  و  د یتول •

 

 

 



 )سهامی عام(  دارویی برکتگروه شرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی  

 30/12/9139منتهی به مالی سال 

 

31 

 

 تولید دارو  داروسازی  -4

 درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل   51رشد  •

 درصدی سود عملیاتی نسبت به سال قبل   20رشد  •

 درصدی سود خالص   17افزایش  •

 انجام محصوالت قراردادیتغییر ساختار ماشین آالت جهت  •

 IMS  کپارچهی تیریمد   ستمیس ایجاد  •
 

 شرکت کی بی سی   -5

 درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل   131رشد  •

 درصدی سود خالص نسبت به سال قبل  67 افزایش •

جهت ثبت و واردات دارو و   Urano ی اییانحصاری از شرکت اسپان  ی عقد قرارداد و اخذ نمایندگ •

 . یمکمل های دام

 

 شرکت پخش البرز   -6

 درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل  52رشد  •

 درصدی سود خالص نسبت به سال قبل  126رشد  •

 شرکت بورسی فعال در صنعت پخش.  4اول از حی  رشد مبلغ فروش در بین رتبه  •

 . یمشتر  25000به   یمشتر  13000از  ان یمشترافزایش  •

 . سال یط روز  25 نیانگ یم  یماندگار با  مراکز در یموجود  انباشت عدم برتمرکز  •

 .شده  محقق فروش  از  %  98وصول   •

 ال با نیمارژ  و ی رگیمو فروش   نگاه با تالمحصو  یقراردادها عقد تمرکز بر  •

 

 اعتالء البرز   سرمایه گذاری شرکت -7

 درصدی فروش خالص نسبت به سال قبل   155 رشد  •

 درصدی سود خالص نسبت به سال قبل   160رشد  •

درصدی صندوق های سرمایه    120بازدهی  درصدی شرکت در مقابل   147پرتفوی  یبازده •

 گذاری 
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 البرز بالک  -8

 ی اتیعمل یدرآمدها  یدرصد   102 شیافزا •

 سود خالص یدرصد   273 شیافزا •

 دارو  و  غذا سازمان از یبهداشت  و ی شیآرا تالمحصو  یبند  بسته  مجوز دریافت  •

 شرفتیپ و  یتعال  یگواهدریافت  •

 ( iso 9001)  تیفی ک تی ریمد  ستمیس  نامه یگواهاخذ  •

 سبحان آنکولوژی   -9

 ی اتیعمل یدرآمدها ی درصد   123رشد  •

 سود خالص ی درصد   222 رشد  •

 شرکت دارویی از حی  مبلغ فروش  22در بین   13به  18ای از جایگاه پله  5ارتقاء  •

، به ارزش حدود   1000 نیتابیعراق جهت داروی جمس Med3-2021در مناقصه حضور  •

 دالر  503،760

 برکت  ییشرکت های داروسازی گروه دارو ن یدر ب  یآمار صادرات حی مقام اول از کسب  •

 شرکت شفافارمد  -10

 شرکت نسبت به سال قبل  های عملیاتیدرآمد درصدی   252رشد  •

 درصدی سود خالص شرکت نسبت به سال قبل  550رشد  •

 

 

 ای پروژه هایشرکت .4.2.2

 فارمد بیوسان شرکت  -11

 شرکت نسبت به سال قبل  های عملیاتیدرآمد درصدی   258رشد  •

 درصدی سود خالص شرکت نسبت به سال قبل  803افزایش  •

 از سازمان غذا و دارو   BDRاخذ موافقت با تولید قراردادی برون مرزی در سایت  •

 سایت تولید در هند از سازمان غذا و دارو  GMPاخذ تائید  •

 لگاالیز شدن قرارداد در سفارت ایران در هند   •

 ی با توان متخصصان شرکت و بشکل بوم  ی نرم افزار ی اطالعات یها ستم یتوسعه س  •

 کردان   تیسا یوانیح شگاهیآزما CCTV یها ستم یس  ینصب و راه انداز زاتیتجه  هیته •
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 درخواست کاال و خدمات  ستمیس  ی در پرتال سازمان ی تیریمد  ی شبوردهااد  هیته •

 ی مجاز ی مختص سرورها  روس ی و ی مجزا آنت ستمیس  ی و راه انداز  سنسیال هیته •

 نترنتی کردان در حوزه شبکه ا تیسا ی باند ارتباط یپهنا شیافزا •

 ی در بستر شبکه مل  نترانتی کردان در حوزه شبکه ا تیسا ی باند ارتباط یپهنا شیافزا •

 داالستخدامیکارکنان جد   ژهیاطالعات و تیآموزش امن یدوره ها ی برگزار •

 دفاتر شرکت  نترنتیا نگ یاکانت ستمی مستمر س   یو بروزآور  ارتقاء •

 ( Edge  ی )راه اندازیبا دامنه سازمان ی کیپست الکترون افتیارسال و در ه یرو اصالح •

 و ....(   لیمیا -یجانب ی معابر خروج اطالعات از سازمان)حافظه ها تیریمد  •

 

 فارمدشرکت هربی  -12

 از سازمان غذا و دارو.  تهی آکرود شگاهیاخذ مجوز آزما •

 شامل: یشگاهیخدمات آزما انجام •

 شگاه یبه آزما یارسال ینمونه ها GC/Ms   زیآنال •

 شگاهیبه آزما یارسال ینمونه ها UV-Spect   زیآنال •

 شگاهیبه آزما یارسال ی نمونه ها HPLC   زیآنال •

 در اشکال قرص، کپسول و شربت  ییدارو  ی فرآورده ها  یفرموالتور  •

 بر اساس سفارشات موجود.  ییدارو  اهانیاستاندارد شده گ ی عصاره ها هیته •

و کاهش عوارض    یمنیا ستم یس  لیبر تعد  دهایکلوپپتیس  ر یمطالعات گسترده در خصوص تاث انجام •

 . COVID-19از  یناش 

  نهیپروتئ یفرکشن ها   یمحتو  Cyclopeptide Complexشربت    یی فرآورده دارو  یفرموالتور  •

  یمار یمرتبط با ب ی و رفع عوارض جانب  یمنیا ستم یس  لیتعد  ونیکاس یبا اند  ییدارو اهانیگ

COVID-19 . 

با   Cyclopeptide Complexشربت   یی فرآورده دارو  ینیبال ییو انجام مطالعه کارآزما یطراح •

در افراد در معرض   COVID-19 یماریابتال به ب سک یو کاهش ر  یمنیا ستم یس  لیهدف تعد 

 .ماریبا افراد ب میتماس مست

 انجام مطالعات گسترده در خصوص فرآورده های حاصل از زنبور عسل به خصوص بره موم  •

(Propolis) م ایمنی و کاهش بار ویروسی دهان و حلقبا هدف تاثیر بر سیست . 

 .  HerBeePolisفرموالتوری فرآورده دارویی اسپری دهانی   •
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در کارخانه تولید دارو و انعقاد تفاهم نامه    HerBeePolisبرنامه ریزی جهت تولید فرآورده اسپری   •

 .همکاری

یعی، مکمل و سنتی  از اداره داروهای طب  HerBeePolisثبت و اخذ مجوزهای مربوط به فرآورده   •

 . سازمان غذا و دارو 

 .ارائه طرح و برنامه راهکارهای مزیت آفرینی زعفران با رویکرد تولید دارو و فرآورده های غذایی  •

 . استانداردسازی عصاره زعفران با هدف استفاده در صنایع غذایی و دارویی •

پایه زعفران با هدف ایجاد ارزش  مطالعات بازار و پیش فرموالتوری سبد محصوالت مکمل طبیعی بر  •

 .افزوده برای این گیاه دارویی ارزشمند 

طراحی سبد محصوالت گیاهان دارویی بالک، ادویه و دم نوش پروژه فرآوری گیاهان دارویی   •

  . گچساران و تولید پایلوت محصوالت ادویه جهت بررسی اولیه بازار

 

 فارمدتک شرکت سل  -13

  د یمحصول جد   کی ی انیدانش بن  هید ییو تأ  GMP  هید ییاخذ تأ •

از کرونا و   یناش  ARDSدر    یدر خصوص سلول درمان  ینی بال یها ییکارآزما  د یجد  یمجوزها اخذ  •

 ی مبتال به فلج مغز مارانیب تیو بهبود وضع ییایمیجانبازان ش 

محصوالت جدید در سازمان غذا و   CTDمراحل ثبت پرونده جامع دارویی محصوالت )  پیگیری •

 دارو( 

  یمل  یها تی و اولو  مارانیب یها ازیمحصوالت بر اساس ن  یبند  ت یشرکت و اولو نیال پیپا یبازنگر •

 د یجامعه در حوزه ورود محصوالت جد  نفعان یذ

و سایر الزامات کیفیتی در راستای بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و    GMPانحرافات از  رفع  •

 محصوالت    د یخطوط تول  GMP  یگواه د یاخذ و تمد 

  ی ساز ادهیو پ   ISO9001:2015 یزیبا انجام مم تی فیک  تیریمد  ستم یس  بهبود •

ISO/IEC17025:2017 
 ( CSVشبکه و معتبرسازی سیستم های کامپیوتری ) ت یدانش امن ارتقاء •

 ATMP  ینیشتاب دهنده بال  سیجهت تأس  ران یا یبا دانشگاه علوم پزشک هی اول یها یهماهنگ  •

 از اتولوگ به آلوژن و تنوع در سبد محصوالت  د یتول رساختیز ر ییتغ ه ی اول مطالعات •

  نه یبه یباال تر در راستا تیف یها و ک نهی منابع با هدف کاهش هز  رییکنندگان و تغ  نیبا تام یزنیرا •

   یموظف بازرگان  یندهایفرا یساز
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بر حضور در   د یسازمان با تأک نگیبرند ی و ر   ی الملل ن یب یابیبازار یضرور  یها رساختیز  توسعه •

 موثر  تالیجی د یاب یو بازار   ی الملل نیب یبازارها

کلیه نیروهای    عی و تکمیل فضای اداری مناسب در سایت تولید دارو جهت استقرار و تجم تامین •

 شرکت

 یخارج مانکاریمانده با پ ی از مراحل باق یایرادات و مشکالت فعلی سایت تولیدی  و انجام بخش  رفع  •

(TECO در راستای حرکت به سمت دریافت )EU GMP 

  ر یگ میساز و تصم میتصم یها ته یکم  یاماندهو س  یساز ینظام اجتماع یساز اده یو پ یطراح •

 یسازمان یبهبود تعال  یشرکت در راستا

سازمان مطابق با   ی ندهایفرآ م یو ترس  ییو ارکان جهت ساز شرکت و شناسا ی استراتژ یطراح باز •

Process Map 

 

 شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت  -14

  یبه عنوان تنها شهرک تخصص  برکت   یی دارو یشهرک صنعت  برداری از بهره   مفتخر است باگروه دارویی برکت  

با هدف های شاخص نظام  توسط مقامات و چهره   و بزرگترین شهرک دارویی منطقه   و سالمت کشور  ییدارو

توان به  شهرک می   نیا  سیاز جمله اهداف تاس   باشد.  یاسالم  رانیدر خدمت مردم ا  ی داروساز  ع یتوسعه صنا

  نهی و کاهش قابل توجه هز  ی منابع اقتصاد  ییکاهش خروج ارز، صرفه جو   ،ی نفت  ر یو صادرات غ  یانتقال فناور

برا  دارو  شده  ب  یتمام  بخصوص  کرد  مارانیجامعه  اشاره  ویژه  خاص  منطقه  عنوان  به  شهرک  مصوبه  اخذ   .

  نیبد اقتصادی از مجلس شورای اسالمی و ارسال الیحه توسط دولت، حصول اهداف شرکت تسهیل گردید.  

های مهم صنعت  از قطب   یکیبه   ران یا  از،یمورد ن   زاتیتجه نیو تام یو انتقال دانش فن   ی توسعه علمبا    ب یترت

 خواهد شد.   ل یدر منطقه تبد   یداروساز

 مزایای ایجاد شده از سوی شهرک صنعتی دارویی برکت عبارتند از: 

 انتقال دانش فنی و توسعه علمی •

 جویی ارزی توسعه صادرات دارویی کشور و صرفه  •

 واحد صنعتی  200هزار فرصت شغلی مستقیم در   7ایجاد بیش از  •

 امکان ایجاد اتصال زنجیره دانشگاه، صنعت و تجارت   •

کاهش قابل توجه هزینه تمام شده دارو برای بیماران به دلیل کاهش واردات دارویی و افزایش تولید   •

 داخل

 های اصلی دارویی منطقه تبدیل ایران به یکی از قطب  •
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 های این شرکت عبارتند از: اهم فعالیت 

 98نسبت به  99های عملیاتی سال درصدی درآمد   127رشد  •

 98نسبت به   99درصدی سود خالص سال   108افزایش  •

اراضی شهرک صنعتی به شرکت  • به متراژ   های داخلی انعقاد قرارداد فروش  هزارمتر    142  و خارجی 

 مربع  

 برق رسانی به پست برق اختصاصی هشتگرد برکت  •

 ( RTUشبکه برق ) نگیتوریو مان ون یاتوماس  ستمیاستقرار س  •

 یکل هواشناس  ریجلسه با مد  ی برکت و برگزار یهواشناس  تیسا رساختیز جادیا •

 سبز  یفضا  از یمورد ن یها رساختیجهت ز یطی انجام اقدامات مح •

 

 های آتیبخش پنجم: برنامه .5

 بهینه سازی سبد محصوالت  -1

زیرمجموعه بر مبنای جذابیت بازار و پتانسیل رقابتی  های  محصوالت شرکت در راستای این برنامه سبد  

توان  ها  شرکت و  فاقد جذابیت  محصوالت  و  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  مورد  رقابت  بازار  در 

شوند. همچنین مبتنی بر بررسی روند بازارهای جهانی و  می از سبد محصوالت حذف    رقابتی شناسایی و

بیماری های  نیازمندی بار  و  داخلی  به سبد محصوالت شرکت بازار  ورود  برای  با ها  ها، محصوالت جدید 

توانمندی  به  جهت های  توجه  و  شرکت  برنامههای  گیری هر  در  شده  هدفگیری    5  استراتژیک   تمرکزی 

شدهسوساله   شناسایی  شرکت،  هر  برای  پرونده  م  تشکیل  به  مربوط  مقدمات  تست   CTDاند.  ای هو 

انجام شده و ا از این محصوالت  به تدریج در سبد    هارائه و عرضه آن پایداری و کنترل کیفیت بسیاری 

برنامه زمانبندی مشخصی  های  محصوالت شرکت  بر  خواهند    عرضهبازار    به زیرمجموعه حضور و مبتنی 

ه گروه یا سایر  زیرمجموعهای  شد. برخی از این محصوالت نیز به صورت تولید قراردادی در سایر شرکت 

 صنعت تولید و به بازار عرضه خواهند شد.  های شرکت

 

 
 

 توسعه صادرات   -2

داخل  بازار  اشباع  به  توجه  بس  یبا  رقابت در  بازار  یاریو شدت گرفتن  پ  -از    ی ریگ یمحصول ها، ضرورت 

  ی منظور و مبتن  نی ا  یشود. برااحساس می   شیاز پ   ش یمنطقه ب  ی و ورود به بازار کشورها یبرنامه صادرات

  یی گروه دارو  یهبردهای برنامه رای ریبر جهت گ  یشده مبتن  یز یطرح ر  یات یگام به گام و عمل  هی بر رو

از    زی ها صورت گرفته و اقدامات مربوط به ثبت محصوالت نی ازسنجیو ن  ییهدف شناسا  ی برکت، بازارها
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و رفع کمبود دارو در    ی صادرات  ی در صورت کسب مجوزها  راستا  ن یآغاز شده است. در ا  های پیشینسال

  ی رشد قابل توجه  میهای صورت گرفته بتواناست با برنامه ریزی  د یناعادالنه، ام   یها  م یکشور و رفع تحر

 .  میشاهد باش  های آتی مجموعه در سال  ی را در فروش صادرات

 

 خطوط تولیدی GMPارتقاء  -3

شرکت  تولیدی  خطوط  بهبود  ضرورت  به  توجه  با  با  همگام  تولید  بر  تأکید  همچنین  و  دارویی  های 

به منظور    GMPریزی و کنترل بودجه ارتقای  المللی و در راستای برنامه استانداردهای معتبر ملی و بین

بهره  گواهینامه  افزایش  اخذ  برکت  دارویی  گروه  دستور    GMPوری،  در  شرکترا  زیرمجموعه  کار  های 

فراهم و  باالتر  کیفیت  با  محصوالت  تولید  شرایط  بتوان  طریق  این  از  تا  است  داده  زمینه  قرار  آوردن 

 صادرات به کشورهای منطقه را فراهم آورد. 
 

 

 

 

 

 های در حال اجرا  تمرکز بر تکمیل پروژه  -4

چه سریعتر به بازار کشور و بازارهای    ای گروه دارویی برکت و ضرورت ورود هر با عنایت به رویکرد توسعه 

ها منطبق با  ای، در سال آینده مجموعه دارویی برکت تمرکز خویش را بر پیشبرد پروژه صادراتی منطقه 

ها معطوف ساخته است. اهم برخی اقداماتی که در سال آینده صورت خواهد پذیرفت به شرح ذیل  برنامه 

 باشد: می 
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 دارایی در جریان تکمیلشرح 
نام 

 شرکت

1399/12/30 1398/12/29 

تاثیرپروژه  

 برعملیات

درصد 

 پیشرفت 

درصد 

برآورد   پیشرفت 

مخارج   

 تکمیل

 برآورد 
مخارج  

 انباشته
 مخارج انباشته

1398/12/29 1399/12/30 
تاریخ بهره 

 برداری 

میلیون  

 ریال
 میلیون ریال

 پروژه بیوسیمیالر 
بیوسان 

 فارمد 
 افزایش درآمد  807,468 1,621,280 1400/07 3,902,821 70.05% 46.70%

 پروژه پپتید 
بیوسان 

 فارمد 
 افزایش ظرفیت  1,189,791 2,252,894 1400/07 1,551,763 80.11% 58.80%

 پروژه واکسن 
بیوسان 

 فارمد 
 افزایش ظرفیت  126,708 633,627 1400/04 778,812 87.41% 55.10%

 bsl3پروژه 
بیوسان 

 فارمد 
 افزایش ظرفیت  0 150,000 1400/06 400,000 0 0

 افزایش درآمد  108,089 184,417 1400/03 760,000 %71.81 %57.50 هربی کچساران  -پروژه هربی فارمد 

 افزایش درآمد  0 3,737,315 1400/04 10,843,267 %21 0 شفا فارمد  خط تولید واکسن کرونا 

 103,516 251,849 1400/03 6,000 %97 %88 البرزدارو  انبار طبقاتی ساخت 
جبران کمبود  

 ظرفیت 

 33,438 98,483 1400/03 4,000 %97 %85 البرزدارو  تجهیز وتوسعه خطوط تولید مایعات 
حفظ ظرفیت  

 فعلی 

 بهبود فرآیند تولید  31,227 28,158 1401/06 89,500 %90.00 %72.00 سبحان دارو  پروژه آبساز و تاسیسات سبحان دارو 

 مخزن  -پروژه ساخت خطوط تولید شربت 
داروسازی 

 تولیدارو 
45% 80% 267,000 1401/12 11,948 20,445 

افزایش ظرفیت  

 تولید 

 953 953 1401/05 57,016 %75.00 %70.00 ایران دارو  کارخانه  15تا  9بازسازی فازهای 
افزایش ظرفیت  

 تولید 

  28,371 13,835  0 0 %50 پخش البرز  مراکز پخش انبار 

سایر عمدتا شرکت های گروه سرمایه گذاری  

 البرز 
 0 0 620  178,926 295,573  

  2,745,579 9,163,385  18,660,799    جمع 
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 های کسب وکاری جدید هدفگیری شده  برنامه ریزی برای ورود به حوزه  -5

های کسب و  ، حوزه زیوم گروه دارویی برکت، و در راستای متوازن ساس ساله   5مبتنی بر برنامه راهبردی  

های الزم جهت  گذاریم سرمایه سوکاری جذاب و جدیدی هدفگیری شده است که باید در دوره برنامه  

ص آنها  به  پذیرد. حوزه ورود  شده  ورت  هدفگیری  و  های  پزشکی  تجهیزات  در    AIو    ATMPsشامل 

   باشد که برنامه عملیاتی و زمانبندی شده مشخصی برای آنها تدوین شده است.بخش نظام سالمت می 
 

 های بین المللی توسعه همکاری  -6

سبد   ارتقای  منظور  به  برکت،  دارویی  گروه  بلندمدت  اهداف  راستای  پیشبرد  در  نحوه  و  محصوالت 

گیری شود.  گذاری خارج از کشور بهره های فنی، علمی و سرمایه ها، تالش بر آن است که از ظرفیت پروژه 

می  دنبال  بیشتری  جدیت  با  گذشته  سال  همانند  امر  این  حاضر،  حال  برنامه در  در  و  آتی،  شود  های 

 ر دستور کار قرار خواهد گرفت. تر کردن تعامالت دتر شدن ایشان و همچنین گسترده اثربخش 

 
 

   های درون گروهیافزایش هم افزایی و مشارکت -7

ظرفیت  • از  شرکت استفاده  موجود  سایر های  محصوالت  قراردادی  تولید  منظور  به  تولیدی  های 

 هااقتصادی آن ها و صرفه ها در جهت کاهش هزینه شرکت

های بازرگانی  های لجستیکی و حمل و نقل شرکت پخش البرز و زیرساختاستفاده از زیرساخت •

 سی به منظور توسعه حوزه کسب و کاری تجهیزات پزشکی بیکی 

 

تفاهم  -8 راه نامهاجرای  خصوص  در  منعقده  شرکتهای  با  استراتژیک  اتحادهای   هایاندازی 

 بزرگ چند ملیتی 

 های نوآورانه حوزه سالمتاستارت اپگذاری در سرمایه  -9

می بررسی نشان  بنگاهها  که  حداقل  دهد  طالیی  نسبت  فرمول  بر  مبتنی  موفق  مادر  از    10های  درصد 

کنند. گروه دارویی برکت  های کسب وکاری کامال نوآورانه می گذاری در مدل منابع خود را صرف سرمایه 

اجرایی الزم برای پیاده سازی این استراتژی را طرح ریزی    هاینیز از این قاعده مستثنی نبوده و مکانیسم

با نهادهای دانش ها و توافقنموده است. برای این منظور و مبتنی بر هماهنگی  بنیان  های صورت گرفته 

های  های نوپای دارای مدلگذاری در شرکت های عملیاتی مشخصی به منظور شناسایی و سرمایه برنامه 

 ر بخش سالمت تدوین شده است.  کسب وکاری نوآورانه د

 های نوین تامین مالی از طریق:اصالح ساختار مالی و استفاده از شیوه  -10

ها  مین مالی پروژهأمین مالی بازار سرمایه با هدف افزایش توان ت أاستفاده از ابزارهای نوین ت •

 و تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی 

 ارجی جهت ورود به مشارکت در پروژه هاهای خصوصی داخلی و خادامه مذاکره با شرکت  •

 های توانمند داخلی و خارجی های جدید در مشارکت با شرکت تعریف پروژه  •
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 برکت

 1513718111کدپستی: 
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