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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ماهیت کسب و کار -3

 توسعه ملی گذاری هشرکت سرمای -1-1

 شهااره  طه   و گردیهده  تأسهس   عهام  سهااي   شهركت  صهررت  به   51/6/5831 تاریخ درو  آفرین ثروت صنایع گروه ابتدا با نام شركتاین 

 كه   سهاام  صاحبان العاده فرق عاري  يجايع يصربات برابر. است رسسده ثبت ب  تاران صنعت  يالكست و ها تشرك ثبت اداره در 163662

 شركت ب  سپ  و( عام سااي ) باان صنایع گسترش شركت ب  ابتدا شركت نام گردیده تشكسل 12/8/5838 و 16/3/5831 های تاریخ در

 .است یافت  تغسسر( عام سااي ) يل  ترسع  گذاری  سريای

 ها قصندو اریگذ  سريای واحدهای الشرك ، سام ساام، در گذاری  سريای از عبارتست اساسناي ( 8) ياده طبق شركت ت اصل سفعال يرضرع

 به   یها  تناهای   به   كه   طرری ب  انتفاع كسب هدف با گذاری سريای  یها قصندو یا يؤسسات ،ها تشرك رأی حق دارای باادار اوراق سایر یا

 يالحظه   قابهل  نفهر   آن در یا نگرفت  اختسار در را پذیر  سريای گذاری سريای  صندوق یا يؤسس  شركت، كنترل خرد، وابست  اشخاص هاراه

 اوراق ياله   به   را ناشر كنترل یا يدیر انتخاب ترانای  و نسست رأی حق دارای يعارل طرر ب  ك  باادار اوراق سایر در گذاری سريای و  نسابد

  يهال  ههای  دارایه   فهروش  و دیخر بخش در شركت تسفعال عاده ، يل ترسع  گذاری سريای  شركت یوجرد فلسف  ب  نظر .دهد  نا باادار

 گهذاری  سهريای   راهبرد و دارد قرار كار دسترر در ش سها يستار، ندیفرا  ی صررت ب  شركت هایگذاری سريای  سازی باسن . است يتاركز

 .است استرار كالستكن لستحل و  یتجز و یادسبن لستحل و  یتجز بر  يبتن عادتاً

 آن راتییتغ و هیسرما -2-1

. اسهت  دهسرسه  الیه ر اردسه لسي 0،166 يبلغ ب  شركت  یسريا يرحل  1  ط ك  برده ریال يسلسرن 56 يعادل تأسس  بدو در شركت سريای 

   .است شده ارائ  لی  جدول در  یسريا شیافزا يراحل

تاریخ برگزاری مجمع 

 فوق العاده

 سرمایه قبلی
 )میلیون ریال(

 سرمایه جدید
 )میلیون ریال(

مبلغ افزایش 

 سرمایه )م.ر(

درصد افزایش 

 سرمایه
 محل افزایش سرمایه

11/50/1131 15 105550555 20,,,0,,5 %2,0,,,0,55 
مطالبات و آورده نقدی 

 سهامداران

12/12/11,1 105550555 100550555 100550555 %05 
مطالبات و آورده نقدی 

 سهامداران
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 شرکت سهامداران بیترک -1-1

 نام سهامدار

15/5,/11,1 15/5,/11,1 11/51/11,3 

 درصد تعداد سهام  درصد تعداد سهام  درصد تعداد سهام 

 ,,113 2331,31113111 1030 20,1105510111 1130 ,20301011,012 گذاری گروه توسعه ملیشرکت سرمایه

 2131 1325531213,35 2131 1025501210,35 2131 1025501210,35 بانک ملی ایران

 311, 12532113151 ,13 10103110151 ,3, 111321032,1 سهامداران )کمتر از یک درصد(

 155 1005505550555 155 1005505550555 155 1005505550555 جمع

 

 اطالعات مدیران شرکت -1-1

 سمت نماینده حقیقی اعضای حقوقی هیأت مدیره

 عضو هیأت مدیره و مدیرعامل علی مهدوی پارسا شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار )سهامی خاص(

 رئیس هیات مدیره علی ابراهیم نژاد بانک ملی ایران

 مدیرههیأت عضو غیر موظف  علیزاده اصلمحمد  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

 هیأت مدیره غیرموظف عضو علی حسین زاده گوهری شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا )سهامی خاص(

 هیأت مدیره نایب رئیس حسین قاسمی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )سهامی عام(
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 بازارهای اصلی و جایگاه شرکت -0-1

 سهاام  از اعهم  ی دارا دیخر. دناای  ي تسفعال رانیا  یسريا بازار ی اجرا و  قانرن طسيح در شركت نیا شركت، تسياه و اساسناي  ب  ترج  با

 شهركت   اتسه عال طسيح تجاری، بنگاهصدها  و صنعت 16 انسي از فرابررس و بررس در شده رفت یپذ های تشرك نسب از باادار اوراق ریسا و

. اسهت  الالله  سنبه  و  داخل یاقتصاد سرهایيتغ و  باالدست اسناد كشرر، يرضرع  نسقران از يتأثر شركت  رونسب طسيح. دهد  ي لستشك را

 .گردد ي يتأثر د،نگذار  ي رستأث یاقتصاد های هگزار بر ینحر ب  ك   اسسس سرهایيتغ از نسهاچن شركت

 رانیا هیسرما بازار -1-0-1

گذاری و در بازار سريای  ایران است ك  شايل دو بازار بررس اوراق باادار تاران و فرابررس ایران  بازار اصل  فعالست شركت در صنعت سريای 

 دولته   قرض  اوراق یا ها تشرك ساام فروش و خرید آن در ك  است سريای  رسا  و يتشكل بازار ی  يعن  ب  باادار اوراق بررسباشد.  ي 

 از قهانرن  حاایهت  باهادار،  اوراق بهررس  ياهم  يشخصه  . شرد  ي انجام خاص  يقررات و قرانسن و ضرابط تحت خصرص ، يعتبر سساتؤي یا

 و ينسهجم  بهازار  یه   عنهران  به   باهادار  اوراق بهررس  .است سريای  يتقاضسان برای قانرن  الزايات و راكد های  سريای و اندازها  پ صاحبان

 سهاام  فهروش  و جايعه   نقهدینگ   آوری عجاه  بها  و اسهت  سرگردان يال  ينابع صحسح دادن سايان و جذب يترل  يااترین یافت ، سازيان

 نسهز  و اقتصهاد  در دولهت  دخالت كاهش ها، هپروژ سازد نيرر های ی سريا تأيسن طریق از اقتصاد های خچر درآوردن حركت ب  ضان ها،كتشر

 را جايعه   در نقهدینگ   وجهرد  از ناش  ترري  اثرات آن، كنار در و آوردن ي اريغا ب  چشاگسری اقتصادی ينافع يالسات ، درآيدهای افزایش

، عهالوه بهر   هها  تشهرك  يهال   ينهابع  تجاسز ب  ينظرر آن انباشت و پراكنده های  سريای آوری عجادر واقع، بازار سريای  با  .برد  ي بسن از نسز

درجه  نقدشهرندگ  ثهروت افهراد حقسقه  و      (، ينجر ب  افزایش يشاركت  )قرض اوراق و مااس انتشار طریق از تررم و نقدینگ  حجم كنترل

 حقرق  خراهد شد.

 یگذار هیسرما صنعت -2-0-1

ههای   گذاری ب  ينظرر حداكثر ناردن ثروت ساايداران خرد پ  از تجزی  و تحلسل عالكهرد و سهردآوری سهایر شهركت     های سريای  شركت

ناایند. در حال حاضر چندین شركت در بازار بررس و فرابررس ایران در  ها ي  غسربررس ، اقدام ب  خرید و فروش ساام آن شركتبررس  یا 

شهركت   های پذیرفت  شده در بازار سريای  ایران اسهت. ها يربرط ب  ساام شركت باشند ك  عاده يعايالت آن فعال ي  گذاری سريای صنعت 

گذاری، عاده درآيد خرد را به  صهررت عالسهات  از يحهل      های صنعت سريای  ترین شركت ب  عنران یك  از فعال يل گذاری ترسع   سريای 

ناایهد. بهر    هها كسهب يه     گذاری پذیر( و سرد حاصل از فروش سريای  های سريای  ها )سردهای تقسسا  شركت گذاری سرد حاصل از سريای 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

ترانست  است عنران دويسن شركت برتر در  86/62/5826ا  ب  اساس اطالعات ينتشر شده در تارناای كدال، این شركت در سال يال  ينت

سال يال  ينتا  به   در هاچنسن  ها را كسب نااید. گذاری سرد حاصل از فروش سريای  زيسن خصرص گردش يعايالت و برترین شركت در 

بهرده  هها   گهذاری  وش سهريای  سرد حاصل از فهر  زيسن شركت در   برترینشركت برتر در خصرص گردش يعايالت و  سريسن 86/62/5822

 .است

 قوانین و مقررات مؤثر بر شرکت -1-1

 با عنایت ب  ياهست كسب و كار و با ترج  ب  وضعست ساايداری شركت، برخ  از قرانسن و يقررات تأثسرات ياا  در عالكرد شركت دارند:

 كشرر؛ ترسع  یها برناي   دائا احكام قانرن 

 ؛آن از  قسات  اصالح ح یال و تجارت قانرن 

 ناي  اجرای  آن؛ و آیسن رانیا  اسالي یجاارر باادار اوراق بازار قانرن 

 ناي  اجرای  آن؛ شرئ  و آیسن قانرن يبارزه با پرل 

 آن؛ ی اجرا های  ناي نیسآو  دیجد  يال یناادها و ابزارها ترسع  قانرن 

 ؛سازيان نزد باادار اوراق بازار در فعال  يال یناادها ثبت و ی شناسا دستررالعال 

 ؛يال یناادها رانیيد یا حرف  تسصالح تأیسد دستررالعال  

 از سری ساايدار عاده   های ابالغ  ناي  ها و آیسن دستررالعال 

 يصربات يجايع عاري  شركت؛ 

 .سایر قرانسن و يقررات يؤثر بر عالكردهای يال  و غسر يال  شركت 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 آفرینی ارزشساختار شرکت و نحوه  -1-1

 سهرد  يحهل  از را خهرد  یسهردآور  عاهده  ران،یه ا فرابررس و تاران باادار اوراق بررس در گذاری سريای  با  يل ترسع  گذاری سريای  شركت

ههای   فعالسهت تااي   .دیناا  ي نستأي خرد تال  تحت ساام سبد گردش از  ناش سرد يحل از نسهاچن و ریپذ ی سريا یها تشرك  استقس

 پذیرد. سازيان  يصرب، صررت ي  ناردارشركت و ارتباط بسن پرسنل در راستای دستساب  ب  يرارد فرق و بر اساس 

 



نمودار سازمانی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(

د  ر      م یر 

 ازر   انونی   

  ا ر  م    

  اداری معا نت ما ی 

ITم  و  

ر    د  ر   د  ر انه  م ا را 

 ا   م ارز   ا  و  شویی

م یر   ا رسی دا لی

کم  ه   ا رسی

 ا   م ام م یرعام 

     م یر 

عمومی  ا  ا  سهام م م 

معا نت سرمایه گذاری

م یراداری م یرما ی

ر    امور سهام 

  ما 

کارم  ا  اداری

کارش اسا  ارش 

کم  ه م یریت ری      

د  ر م  و  د  ر م  و 

کم  ه سرمایه گذاری

کارش اسا  ارش 

کم   و  معام  

م یرعام 

کارش ا  

  ا رسی دا لی

م یر

 ت ل     ارزش ذاری

م یر

کار ردی   م ا عا   ازار گ ارشا 

کارش اسا  ارش 

کارش اسا کارش اسا  کارش اسا 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 عوامل اثرگذار بر صنعت و محیط بیرونی شرکت -3-1

 باشد:و تادیدهای آت  ي  ها عرايل يام اثرگذار بر صنعت و يحسط بسرون  شركت شايل فرصت

 ها فرصت -1-3-1

تراننهد   هها يه  فرصهت  نسسهازد و هاه   انیسازيان ناا رانیيد یرا برا یدیجد یهاتراند فرصت ي  خارج طسيح قسدق  و بررس ی شناسا

 .باشنديجارع  ترسع  و رشد  یبرا یدیجد رسآغازگر يس

  يابسنگذاری گروه ترسع  يل ( و وجرد تعايل سازنده ف رابط  ساايداری شركت با ساايدار عاده )شركت سريای 

   تقریت و ترسع  بازارهای يال  با تأكسد بر نقش این بازارها در اقتصاد يل 

  گذاری در فرصتايكان سريای( های جدیدIPO )ها 

  ها(گذاری در شرایط زيان  خاص )اخذ اعتبار از كارگزاریوجرد ينابع يال  برای سريای 

  ها بازار سريای  ب  عنران اهرم عالسات  كنترل نقدینگ  و بخش  از سريای اهتاام و اهاست ایجاد شده ترسط دولت در خصرص حاایت از

 اندازهای سرگردان در كشررو پ 

 افزایش صادرات غسرنفت  كشرر 

 

 ها تهدید -2-3-1

 .  گذارد ك  بر يحسط داخل  شركت اثر ينف  ي  سازيان است بسرون  طسدر يح  نايطلرب تسيرفق ،دیتاد  ی

  این يحل پذیر ازهای سريای ها با ترج  ب  افزایش سريای  شركتگذاریبخش قابل ترجا  از سرد حاصل از سريای عدم ايكان دریافت 

 تقسسم سرد حداكثری در يجاع عاري  عادی سالسان  شركت بر اساس تصاساات ساايداران 

  ها جات تأيسن ينابع يال  يررد نساز ب  ينظرر تسری  سرد ساام گذاریعدم افزایش سريای  شركت و اجبار ب  فروش بخش  از سريای 

  و يشاركت در افزایش سريای  شركتاای سريای  پذیر پرداختن 

  های جاان  و ریس  ناش  از نرسانات بازارهای جاان ها ب  نرخوابستگ  زیاد سبد دارای 

  رقسب بازارهای يال های سرگردان ب  بازارهای انتقال نايتناسب بخش  از سريای 

 های دولت بر بازار سريای اثرات ينف  تصاساات ناگاان  و تغسسر سساست 

 اثرات ينف  ناش  از نرسانات يتغسرهای كالن اقتصاد 

  اثرات ينف  جنگ تجاری چسن و آيریكا بر اقتصاد جاان  و قسات يحصرالت پتروشسا  و فلزات اساس 

  گذاریهای سريای يتخصص يجارع  ترسط سایر شركتاحتاال جذب كارشناسان خبره و 

 های دولت آيریكا علس  جاارری اسالي  ایران و خروج از برجام ترسط دولت آيریكاتحریم 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف  -2

 شرکت اهداف و تیمأمور -1-2

 پشهتران   به   "درسهت  كهار  درسهت   انجهام " ،"یریپهذ  تسيسهورل " ،" اه ست كار" ،"خدا بر تركل" شعار با  يل ترسع  گذاری ی سريا شركت

  كه ی نظر، بلند و خالق  انسان ثروت از استفاده و يدت بلند و شفاف یها یاستراتژ و ها تاسسس از یيند هبار و خرد یگرا  ترسع ساايداران

 نیبرتهر  انتخهاب  به   نسهبت  خهرد  یباال ياارت با شركت، نیا. نارد خراهد تسيالك و تیریيد را بازار یهرشاند یها مپلتفر نیتر بيجر از

 از خهروج  یبهرا  نقطه   نیتهر   هرشهاندان  و  كهرده  يشهخص  را یسهردآور  بسه ترك نیتهر   نه سبا ناهرده،  اقهدام  یگذار ی سريا یبرا ها  نیگز

 بهر  تاركهز  و  سه تك با و  اخالق و یا  حرف اصرل  سكل تیرعا با  يل ترسع  یگذار ی سريا شركت. دیناا  ي انتخاب را بالغ یها یگذار ی سريا

 ت.گرف خراهد كار ب  ساايدارانش ينافع یحداكثرساز در را ترانش تاام  ،یسريا بازار در اش هعاد ساايدار و خرد شارت حسن

 شهركت  نیه ا  جهاب یا رسهالت . اسهت  گرفت  شكل  سازيان تعاد و یریپذ ستلوريس كار،تپش تالش،  یپا بر  يل ترسع  یگذار  یسريا شركت

 بها  رانیه ا  یسهريا  بهازار  در هها  یگهذار   یسريا فروش از حاصل سرد و ها یگذار  یسريا از حاصل سرد از اعم  اتسعال سرد لستحص بر  يبتن

 باشد.  ي آناا شترسب چ  هر انتفاع ينظرر ب  و ساايداران ترسط شده نستأي ينابع از استفاده

 انتخهاب  نسهاچنه  و رپهذی  ی سهريا  ههای  تشرك ساام ی جابجا ی ترانا ينظر از ينعطف نسبتاً یها یگذار  یسريا سبد از شركت یبرخرردار

 بها  جهران   كارشناسه  مسته  ترسهط  شده  ستا گزارشات  یپا بر سازيان تجرب  با رانیيد ترسط آن یبرا يناسب زيان و یگذار  یسريا عرص 

 در شهركت   رقهابت  تران شیافزا ب  ينجر یگذارشارز گزارشات نسهاچن و  داخل و  خارج كار و كسب یفضا خصرص در  عال التستحص

 .است دهیگرد صنعت

 شرکت اهداف کوتاه مدت -2-2

يل  در راستای كسب سردآوری و يرضرع فعالست خرد، اهداف  یل را ب  صررت اهداف كرتاه يهدت و يسهتار    ترسع  گذاری ی سريا شركت

 برای تااي  سنرات گذشت  و آت  سر لرح  كارهای خرد قرار داده است:

  افزایش نسبتROA 

  افزایش نسبتROE 

  بابرد كسفست سرد عالسات 

 وری در يجارع افزایش باره 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 مدت شرکت بلنداهداف  -1-2

 :های اصل  خرد در نظر گرفت  است اهداف بلند يدت  یل را ب  عنران استراتژی شركتهاچنسن این 

 كار و كسب طسيح یحداكثر شناخت یاستراتژ 

 انسان  یسريا یارتقا یاستراتژ  

 یسردآور ثبات یاستراتژ 

 ها ی دارا سبد یساز ن سبا یاستراتژ 

  ورود ب  بازار يعايالت يشتق 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 شرکت یاتیعمل یها هبرنام و راهبردها -1-2

 

 از  ناشه   یسهريا  شیافهزا  یاجهرا  پرشهش،  تحت یواحدها یساز كرچ  و یدار بنگاه از خروج یراستا در رانیا  يل بان  استسس لسدل  ب

 است. نشده رسسي درسنرات اخسر ساايداران شده حال يطالبات و ینقد آورده

ردیفاستراتژیهای شرکتردیف

1

2

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

خدمات مدیریت سرمایه مدار

کارگزاری بانک ملی ایران

مدیریت توسعه نگاه پویا

4

1

هیأت مدیره

کمیته حسابرسی

کمیته مدیریت ریسک

کمیته مبارزه با پولشویی

شورای معاونین

کمیته سرمایه گذاری

کمیته مقابله با تحریمها

کمیته کارشناسی

3

4

1

2

3

4

1

2

3

واحد سرمایه گذاری

ی واحد مالی و ادار

4
استراتژی ارتقای 

سرمایه انسانی

توانمندسازی هر چه بیشتر افراد شاغل در بخش های مختلف شرکت به منظور دستیابی به شایستگی های متمایز

برگزاری کالسهای متنوع و آموزش تخصصی به منظور ارتقای سطح علمی و کیفی پرسنل شرکت

برنامه بازدیدها و تورهای علمی

جذب نیروی ماهر و متخصص4

پیش بینی وضعیت آتی و استفاده از نوسانات احتمالی بازارهای مالی و کاالیی بین المللی0 در راستای اصالح پرتفوی و شناسایی سود

3
استراتژی ثبات 

سودآوری

)Capital Gain( شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

)Dividend( سود حاصل از سرمایه گذاری ها

یها و استفاده از فرصتهای پیش رو انجام افزایش سرمایه به منظور جلوگیری از کوچک شدن سبد دارای

خروج از شرکتهای سرمایه پذیری که مشکل نقدینگی دارند )به منظور افزایش کیفیت سود عملیاتی(

تدوین برنامه کسب و کار و سرمایه گذاری جهت مدیریت و برنامه ریزی مناسب فعالیت های شرکت در سال های آتی

2
استراتژی بهینه سازی 

یها سبد دارای

بهره گیری از شهرت و اعتبار مجموعه بانک ملی ایران به منظور تقویت ارتباطات با گروه های مختلف ذینفع در راستای ارزش آفرینی بیشتر

2

برگزاری جلسات هیأت مدیره و کمیته های تخصصی

به منظور شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف0 فرصتها و تهدیدها

انجام تغییرات مقتضی در ترکیب صنایع موجود در راستای دستیابی به ترکیب بهینه سبد سرمایه گذاری )گردش سبد(

برنامه های عملیاتی )محورهای اصلی(

1

استراتژی شناخت 

حداکثری محیط کسب و 

کار

تجزیه و تحیل همزمان بازارهای موازی و رصد بازارهای بین المللی جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران و ذینفعان و کسب بیشترین بازده

بررسی0 شناسایی و سرمایه گذاری در سهام رشدی

هم افزایی با شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی3
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 یتبه اهداف مدیر رو برای دستیابی های پیش ها و ریسک بینی چالش پیش -0-2

باشد و در صررت كاهش سهردآوری   پذیر ي  های سريای  درآيدهای عالسات  این شركت يربرط ب  سردهای تقسسا  شركت درصد06حدود 

 های فراوان  يراج  خراهد برد. ها، این بخش از درآيدهای شركت با ریس  یا تغسسر سساست تقسسم سرد آن شركت

عالسات فعالست اصل  شركتاا ي  تراند دستخرش تغسسرات  ينتج شده از تغسسر فضای كسب و كار جاان  گردد ك  ایهن ياهم    از سری دیگر

ترانهد  ها يه  شناسای  سرد حاصل از فروش سريای  گذاری ،هابر قسات ساام آناا تاثسرگذار است ك  ب  تبع آن با تغسسر ارزش بازاری شركت

 با دشراری هاراه گردد.

 های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی سیاست -1-2

باشد. ایهن   خرد ي حقسق  و حقرق  وابست  ب  ساايداران  ،گذاری ترسع  يل  ب  عنران ی  شركت سااي  عام نظام راهبری شركت سريای 

ساايدار حقسق  برده ك  در يجايع عاري  يختلهف، تصهاساات كهالن شهركت      2،233و حدود ساايدار حقرق   11بسش از دارای  شركت

گهردد. اعضهای    هها اتخها  يه     های يال ، انتخاب حسابرس و بازرس يستقل و انتخاب اعضای هسأت يدیره ترسط آن ينجال  تصریب صررت

ههای داخله  و    نايه   ناهردار سهازيان ، آیهسن    ،ها ناایند ك  بر اساس تصاساات آن حقرق  هسأت يدیره، ناایندگان حقسق  خرد را تعسسن ي 

گهذاری به  يهدیرعايل     يدیریت ریس  ب  اعضای هسأت يدیره و كاست  سريای  و های حسابرس  . كاست گرددي  تصریب های يختلف كاست 

 گردد. ای حاصل ي  جلسات يستار دورهب  دهند و این يام با عنایت  يشاوره ي 

ههای   حسهابرس داخله  و كاسته     ترسهط ب  طرر يداوم در واحد يعاونت يال  و اداری تاس  و ب  روز رسان  شده و های يال  شركت  صررت

گسهرد.   حسابرس يستقل يررد تأیسد سازيان بررس قرار ي  بررس ياه  يررد  51ياه  و  6های  گسرد و در دوره قرار ي  يررد بررس يربرط  

 رسد. ارناای كدال ب  اطالع عارم ي تااي  گزارشات در صررت لزوم از طریق ت

هها را در اختسهار    گهذاری  يختلهف، راهكارههای الزم در خصهرص نحهره و يسهزان سهريای        تحلسله  گذاری نسز گزارشات  واحد يعاونت سريای 

 دهد تا تصاساات يقتض  ترسط يدیرعايل شركت اتخا  گردد. های يختلف شركت قرار ي  يدیرعايل و كاست 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 های اجتماعی وص مسئولیتاطالعاتی در خص -1-2

گهذاری در   هاچنسن سريای  .شرد های  را يتقبل ي  های اجتااع  خرد هاراره هزین  در راستای يسورلست گذاری ترسع  يل  شركت سريای 

فرهنهگ كشهرر، نارنه  دیگهری از اقهدايات صهررت گرفته  در زيسنه           شركت گروه ترسع  هنر ایران ب  ينظرر اعتالی بسشتر بخش هنهر و 

 باشد. های اجتااع  شركت ي  يسورلست

  امتیاز شفافیت اطالعاتی شرکت -3-2

يال  يؤثر بر عالكرد يال  را از طریق تارناای كدال يال  شركت و هاچنسن اطالعات غسر تااي  اطالعاتگذاری ترسع  يل   شركت سريای 

 5820-5826سهنرات  اساس ارزیاب  سازيان بررس و اوراق باادار ط  بردر هاسن راستا  رساند. قره خرد ي ساايداران بالفعل و بالب  اطالع 

يهدیریت و پرسهنل    های ریزی . از اهداف و برناي با كسب ايتساز كايل، رتب  ی  را كسب نارده استب  لحاظ كسفست افشاء اطالعات هاراره 

 باشد. این جایگاه ي شركت، حفظ و تداوم 

 شرح
15/5,/11,1 15/5,/11,0 15/5,/11,1 

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز

 1 155 1 155 1 155 گذاری در صنعت سرمایه

 

  ها گذاری اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه -2-,

 ریپهذ  ی سهريا  ههای  تشهرك  ریسها  سهاام  در گهذاری  سريای  ، يل ترسع  گذاری سريای  شركت اساسناي  در يندرج تسفعال يرضرع اساس بر

 هدف با ریپذ  یسريا های تشرك ریسا ساام در گذاری سريای  شركت، اساسناي  الف بند 8 ياده طبق؛ باشد يدت كرتاه صررت ب  ستبای  ي

 0 رسهت سپ 1 يهاده  يرجهب  به   نسهاچنه  و ابدسن يالحظ  قابل نفر  آن در ای نگرفت  ارساخت در را آن كنترل ك  یطرر ب  برده انتفاع كسب

 شسب دینبا گذاری سريای  های تشرك ، فرابررس و  بررس ناشران وابست  اشخاصبا  يعايالت بیتصر و اطالعات یافشا الزايات دستررالعال

 و نینهر ههای   گهذاری  غسربررس  یا سهريای   های گذاری سريای  ب  ورود لذا ؛باشند داشت  ارساخت در را ریپذ  یسريا شركت ساام درصد 56 از

 شركت نیا تسفعال يرضرع و اساسناي  خالف بر ر،یپذ ی سريا شركت  تیریيد كنترل و يدت بلند استسس اخذ لزوم ب  تیعنا با ر،یپذ خطر

 .برد خراهد بررس سازيان فرق الذكر دستررالعال نسهاچن و
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

در  سهريای  گهذاری كرتهاه يهدت    و بهازار    عاده تاركز و فعالست خرد را ب  سات و سری تحلسهل  يل ترسع  یگذار  یسريا شركتبنابراین 

در هاهسن راسهتا    5823و شهش ياهه  سهال يهال       5822ل يال  ساو ط   يعطرف ناردهبازارهای بررس و فرابررس  شركتاای يرجرد در

 حركت نارده است. 

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(

 شرح
15/5,/11,1 15/5,/11,1 11/51/11,3 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 %13 1351131,1 %,3 003110115 %3, ,1031,021 سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی

 %1 25.110 %1 1,0211 %1 1501,0 سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی

 %0 3111,,1 %, 01,0151 %5 5 مشارکتسرمایه گذاری در اوراق 

 %11 132223,22 %1 1510231 %1 1,0313 گذاریهای سرمایهسرمایه گذاری در صندوق

 %155 131113111 %155 101510112 %155 1051,00,2 جمع
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 فرابورس و بورس در شده رفتهیپذ یها شرکت سهام یپرتفو تیوضع -2-,-1

 

تعداد سهامنام شركت
بهای تمام 

شده
تعداد سهام

بهای تمام 

شده

درصد 

مالکیت
تعداد

بهای تمام 

شده
ارزش بازار

بهای تمام شده 

هر سهم )ریال(

ارزش هر 

سهم )ریال(

 1,802 1,168 1,069,764 693,553 10.79593,654,127(63,066)(58,647,893) 756,619 652,302,020سريای  گذاری يسكن

 4,369 1,626 1,768,150 658,025 0.54404,703,792(17,043) 121,703,792 675,068 283,000,000فرالد يبارك 

 6,942 2,858 1,124,651 463,071 0.34162,006,759 23,128 32,006,759 439,943 130,000,000سنگ آهن گل گار

 9,935 4,297 993,500 429,669 0.70100,000,000(112,704)(27,000,000) 542,373 127,000,000پتروشسا  يبسن

 72,116 30,307 714,361 300,217 0.419,905,484(212,216)(7,344,516) 512,433 17,250,000پتروشسا  زاگرس

 9,792 3,123 826,892 263,696 7.1684,445,684(5,956)(1,907,442) 269,652 86,353,126سريای  گذاری شفا دارو

 5,194 2,370 571,340 260,647 0.18110,000,000(67,626)(53,670,000) 328,273 163,670,000يل  صنایع ي  ایران

 13,389 8,529 401,626 255,850 0.3129,996,744 45,896(3,256) 209,954 30,000,000پتروشسا  جم

 10,606 7,011 347,728 229,869 0.1232,785,999 229,869 32,785,999 0 0يدیریت پروژه های نسروگاه  ایران)يپنا(

 19,777 2,934 1,275,029 189,163 2.4864,470,343 896(11,800,471) 188,267 76,270,814نفت باران

 15,011 12,100 233,887 188,537 0.7815,581,086 188,537 15,581,086 0 0نفت پارس

 4,043 2,259 298,853 166,964 0.4573,918,718(81,462)(44,697,504) 248,426 118,616,222سريای  گذاری بان  يل  ایران

 13,031 7,118 299,791 163,766 0.1223,006,000 85,726 8,006,000 78,040 15,000,000پاالیش نفت اصفاان

 8,959 6,806 194,146 147,499 0.1521,670,525 147,499 21,670,525 0 0فرالد خرزستان

 469 490 140,716 146,914 0.13300,035,981 146,914 300,035,981 0 0بان  تجارت

 28,264 27,519 149,856 145,908 1.635,302,023 145,908 5,302,023 0 0يل  كشت وصنعت ودايپروری پارس

 22,142 12,145 265,704 145,742 1.0012,000,000 145,742 12,000,000 0 0صنایع ياشسناای اداری ایران

 16,880 11,179 215,277 142,571 0.1012,753,387 142,571 12,753,387 0 0سنگ آهن گار زيسن

 3,775 3,220 164,226 140,066 0.0743,503,621 140,066 43,503,621 0 0يخابرات ایران

 16,210 15,240 135,759 127,634 0.068,375,030(66,297)(4,024,970) 193,931 12,400,000پاالیش نفت بندرعباس

 28,521 27,569 119,349 115,367 0.214,184,611 115,367 4,184,611 0 0پل  پروپسلن جم

 23,143 4,650 528,700 106,223 3.8522,845,000 64,663 3,824,668 41,560 19,020,332البراترارهای داروئ  رازک

 14,239 13,273 106,300 99,088 0.097,465,423 99,088 7,465,423 0 0خديات انفررياتس 

 24,587 11,367 193,499 89,456 0.137,870,000 18,316 370,000 71,140 7,500,000پتروشسا  پردی 

 19,231 3,453 370,075 66,457 4.8119,243,688 31,071 10,243,688 35,386 9,000,000سسنادارو

 7,832 5,497 86,152 60,463 0.4611,000,000 45,808 8,000,000 14,655 3,000,000ترسع  يعادن روی

 33,677 35,658 56,088 59,388 0.061,665,498 59,388 1,665,498 0 0پتروشسا  نرری

 1,981 1,828 55,398 51,121 0.0527,964,691 51,121 27,964,691 0 0 وب آهن اصفاان

 1,796 2,100 122,757 50,000 5.8058,455,764 50,000 58,455,764گروه ترسع  هنر

در اوراق باادار يبتن  بر سك  طالی 

)ETF(كسان
0 0 1,950,000 47,588 6.921,950,000 47,588 41,418 24,404 21,240 

 4,299 2,075 55,423 26,755 0.6412,892,294(31,911)(14,107,766) 58,666 27,000,060كارت اعتباری ایران كسش

 5,195 4,471 21,322 18,350 0.014,104,477(45,246)(7,395,523) 63,596 11,500,000يعدن  و صنعت  چادريلر

صندوق سريای  گذاری در اوراق باادار 

)ETF(يبتن  بر سك  طالی يفسد
0 0 1,501,352 18,322 1.511,501,352 18,322 16,077 12,204 10,709 

 4,336 3,046 17,430 12,245 0.014,020,008 12,245 4,020,008 0 0بان  يلت

صندوق سريای  گذاری جسرران  رویش 

لرترس
15,000 10,703 0 (1)0.9415,000 10,702 14,025 713,467 935,000 

 4,121 2,908 14,593 10,299 0.043,541,150 10,296 3,539,975 3 1,175ترسع  صنایع باشار

صندوق سريای  گذاری زرافشان ايسد 

)ETF(ایرانسان
0 0 1,000,000 10,023 7.771,000,000 10,023 20,547 10,023 20,547 

شركت كشت و صنعت شاداب ناب 

خراسان
5,800,000 11,425 (3,097,693)(6,673)0.262,702,307 4,752 12,014 1,758 4,446 

 13,949 75 697,449 3,750 2.5049,999,994 0 12,499,998 3,750 37,499,996بررس اوراق باادار تاران

 13,173 71 184,422 1,000 1.0014,000,000 0 4,000,000 1,000 10,000,000فرابررس ایران

 106 55 0(1,119,425) 1,119,480سایر

 13,924,400 6,120,765 246,422 5,874,343جاع

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 گذاری و سایر اوراق بهادارسرمایه هایصندوق گذاری در واحدهایسرمایه -2-,-2

 )مبالغ به میلیون ریال(

 شرح

15/5,/11,1 15/5,/11,1 11/51/11,3 

 تعداد
بهای تمام 

 شده
 تعداد

بهای تمام 

 شده
 تعداد

بهای تمام 

 شده

 3111,,1 0113131 01,0150 0112,,1 - - اوراق اسناد خزانه اسالمی

 313051 _ 150151 - 0110, - گذاری های سرمایه صندوق

 ,131311 _ 0350553 -  0110,  - جمع
 

 

 بورس از خارج یها شرکت سهام یپرتفو تیوضع -2-,-1

 

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(

 شرح

15/5,/11,1 15/5,/11,1 11/51/11,3 

تعداد 

 سهام

بهای تمام 

 شده

تعداد 

 سهام

بهای تمام 

 شده

بهای تمام  سهام تعداد

 شده

 131113110 _ 13031, - 150111 - غیربورسیگذاری  های سرمایه صندوق

 1,3555 1,35553555 1,0555 1,05550555 1,0555 1,05550555 الملل تجارت ملی شرکت توسعه بین

 13111 - 13111 - 101,0 - های غیربورسی سایر شرکت

 ,13101310 - 1113,20  - 353123  - جمع
 

 

 

 بورس و اوراق بهادار سازمان های راستای رعایت دستورالعملها در برنامه شرکت جهت حفظ ترکیب دارایی -15-2

دسهتررالعال شناسهای  و ثبهت ناادههای      2ياده  5و بند  پذیرش اوراق باادار در بررس اوراق باادار تاراندستررالعال  1ياده  5بند  

 گذاری: های سريای  در خصرص شركت يال  فعال در بازار اوراق باادار نزد سازيان
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

نهابع يهال    درصهد از ي  36بهررس درج اسهت، هاهراره بایههد حهداقل    های نرخدر هنگام پذیرش و تا زيان  ك  نام شركت در فارست 

پذیرفته  شهده در    ههای  شركتدر ساام  گذاری سريای بلنهد يهدت و حقهرق صهاحبان ساام( ب   های بده يدت شركت )يجارع بلند

 .نك  تخصسص یابدبا های سپردهبررس، اوراق يشاركت و 

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(                                                                                        

 11/51/11,3 11,1/,15/5 11,1/,15/5 شرح

 1311332,3 033113211 ,1031,021 و فرابورس پذیرفته شده در بورس های شرکتسهام 

 3111,,1 01,0151 5 گواهی اوراق مشارکت 

 130113,11 131123013 ,1031,021 های موضوع این دستورالعمل گذاری سرمایه جمع

 131113101 131113011 331,53111 های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام جمع بدهی

 30% 31% %31  گذاری نسبت سرمایه

 

 گذاری: های سريای  در خصرص شركت باادار در بررس اوراق باادار تارانپذیرش اوراق دستررالعال  1ياده  1بند  

  درصد ينابع خرد را ب  يصهرف خریهد سهاام یه  شهركت برسهانند 56نباید بسش از  ها شركتاین. 

ك  يذاكرات  ب  ينظرر واگذاری ساام ایهن شهركت انجهام     باشد گذاری يسكن يشارل این بند ي  صرفاً ساام شركت گروه سريای 

 شده است.

  د.بسشتر باش پذیر سريای شركت   درصد سريای 56در هر شركت نباید از  گذاری سريای هاچنسن 

گذاری يسكن و البراترارهای داروی  رازک يشارل این بند  های گروه سريای  شركت ساامگذاری در  سريای ، سال يال  گذشت در 

گذاری در ایهن شهركت از   واگذار شده و سريای  5822بخش  از ساام شركت البراترارهای داروی  رازک ط  سال يال  . برده است

در نسهز  گهذاری يسهكن    گروه سهريای   شركت سااميذاكرات  ب  ينظرر واگذاری بلرك  و یكجای شارل این بند خارج شده است. 

انتشهار آگاه  يزایهده شهده، لهسكن      ك  دو يرتب  آن ينجهر به    صررت گرفت   ریسال يال  جا ط گذشت  و هاچنسن سال يال  

 .نرسسده استب  نتسج  يطلرب  كنرنتا

 

ههای   در خصهرص شهركت   دسهتررالعال شناسهای  و ثبهت ناادههای يهال  فعهال در بهازار اوراق باهادار نهزد سهازيان           2يهاده   8بند  

 گذاری: سريای 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

در اوراق باههاداری اختصهاص دههد كه  در اثهر       گذاری سريای خهرد را به   های دارای درصد از  26باید حداقل  گذاری سريای شركت 

ده، نفر  قابل د شدر این اوراق باادار، ب  تناای  یا ب  هاراه اشهخاص تحهت كنتهرل خرد در شركت ناشر اوراق باادار یا گذاری سريای 

 د.ست نساورد  يالحظ  پسدا نكند یا كنترل آن را ب

 باشد. در حال حاضر يشارل این بند نا  سريای  گذاری ترسع  يل  شركت

  راهبرد مدیران شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت  -11-2

ههای آته  بها عنایهت به        های يال  )ب  صررت گذشت  نگهر( و بهرآورد سهرد سهال     هاراره بر اساس تحلسل صررتشركت های  گذاری سريای 

شهرد؛  انجام يه   های هدف )ب  صررت آینده نگر( برآوردهای كارشناس  نسبت ب  تااي  يرارد اثرگذار بر عالكرد يال  شركتها و  بسن  پسش

ارزش بازاری باشند. بنابراین بخش ياا  از  دارای يزیت رقابت  در كشرر گذاری نااید ك  سع  نارده است در صنایع  سريای  فلذا شركت

 و دارویه    های فلزی استخراج كان  ،های نفت  صنایع فلزات اساس ، شساسای ، فرآوردهشركت يربرط ب   ابررس بررس  و فر های سبد دارای 

   باشد.ي 

 

 

6.1% 

18.0% 

10.3% 

12.0% 

13.5% 

10.1% 

2.1% 

6.9% 

7.4% 

3.3% 

10.2% 

فعالیت های کمکی به نهادهای مالی 

 واسط
 فلزات اساسی

 شیمیایی

 دارویی  

 فرآورده های نفتی

 استخراج کانه های فلزی

 چند رشته ای صنعتی

 عرضه برق0 گاز0 بخار و آب گرم  

 انبوه سازی امالک و مستغالت

 اوراق اسناد خزانه اسالمی

 سایر
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ها و روابط مهمترین منابع، ریسک -1

 ابط تأثیرگذار بر ارزش شرکتوها و ر ریسک منابع0 -1-1

  و ارزش افهزوده ناشه  از كهاركرد    از حقرق صاحبان سهاام   تلفسق  ك  حاصل ی شركت استها يااترین ينابع در دسترس، سبد دارای

 باشد.ينابع انسان  شركت ي 

  شردهای انسان  آن است ك  باعث كارای  و اثربخش  كل يجارع  ي از دیگر ينابع ارزشاند شركت، سريای. 

 منابع مالی و غیرمالی در دسترس و چگونگی استفاده از آن -2-1

 یروسه ن و ارشهد  رانیيهد )  انسان یروسن ياارت و تخصص  یپا بر ،یگذار  یسريا یها شركت ریسا هاانند  يل ترسع  یگذار  یسريا شركت

باشد. بنابراین هرگرنه  تغسسهر كرتهاه    ي  استرار(  يال رسغ ينابعب  عنران ) ها آن یرسگ مستصا و لستحل و  یتجز قدرت زانسي و(  انسان ياهر

 شركت  یسريا را افزایش دهد. از سری دیگر شركت تراند ریس رعایت شرایط شغل  شركت ي  يدت در ساختار ينابع انسان  ياهر و عدم

 ثهروت  شیافهزا  و درآيهد  كسهب  ب  اقدام و شركت از طریق این ينابع دارد قرار شركت ارساخت در ساايداران طرف از ( يال ينابع عنران ب )

تراند ریس  شركت را افزایش الذكر شرد، ي های شركت ك  زيسن  ساز ينابع فرقگذاری؛ فلذا هر گرن  تغسسر در سريای دیناا  ي ساايداران

در بهازار سهريای ، ينهتج به  تاسه  گزارشهات        شهده ههای پذیرفته    رصد بازارهای داخل  و خارج  و تجزی  و تحلسل صهنایع و شهركت   دهد.

 ناایند.از گزارشات يذكرر باره برداری ي  ها گذاری  در خصرص نحره و يسزان سريایشركت يدیران ارشد  ك كارشناس  خراهد شد 

 های نقدی نقدینگی و جریان -1-1

عالسهات  و تغسسهرات             شناسهای  سهرد   ناشه  از عاهدتاً   ههای عالسهات   وجه  نقهد ناشه  از فعالسهت    خهالص گهذاری،  ههای سهريای   در شركت

 باشد.  ي  های كرتاه يدتگذاریسريای 

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(                                                                                              

 11/51/11,3 11,1/,15/5 11,1/,15/5 شرح

 103111 ,15012 1110210 موجودی نقد

 131103103 131113,10 101,50311 های عملیاتی تجریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالی
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 سرمایه انسانی و فکری -1-1

تركسب نسروی انسان  از لحاظ يقطهع  باشد؛  ي نفر  13شايل  يل  ترسع  یگذار  یسريا شركتنسروی انسان  تعداد  85/66/5823در تاریخ 

نسهرو   8  ،نسرو با يدرک كارشناس  ارشد )یا دانشجری كارشناس  ارشد( 51نسرو با يدرک دكتری )یا دانشجری دكتری(،  1تحصسل  شايل 

 باشد. ي نسرو با يدرک دیپلم  1و با يدرک كارشناس  )یا دانشجری كارشناس ( 

 و اقتصاد دارند. MBAدرصد  55درصد پرسنل يدرک تحصسل  يدیریت يال  و حسابداری و  62از لحاظ رشت  تحصسل  

سهال و يسهانگسن سهن  تهسم      00. يسانگسن سن  اعضای هسأت يهدیره  استعضر هسأت يدیره  1هاچنسن شركت بر اساس اساسناي ، دارای 

گسهری بها تجربه      گذاری ترسهع  يله  در اجهرا جهران و در تفكهر و تصهاسم       شركت سريای  باشد. ب  عبارت باتر سال ي  80اجرای  شركت 

 گردد.ي يحسرب 

 11,3/,15/5برآورد  11/51/11,3 11,1/,15/5 11,1/,15/5 شرح

 ,2 23 21 ,2 تعداد پرسنل شرکت 

 

 عوامل درونی مؤثر بر عملکرد شرکت -0-1

 نقاط قوت -1-0-1

اسهتفاده كنهد.     رقابت تیيز  ی جادیتراند از آناا ب  ينظرر ا دارد و ي ارساخت در ك  سازيان ی های عبارت است از ينابع و ترانا نقط  قرت

 :ندیآي ب  حساب  گذاری ترسع  يل شركت سريای قرت   یل از يااترین نقاطيرارد 

 گذاریهای يناسب سريای برخررداری از يدیریت و پرسنل يتعاد و يتخصص يال  و اقتصادی جات شناسای  و باره يندی از فرصت 

  شركت ارشد رانیيد و رعايلیيد ره،یيد أتسهبرخررداری از ارتباطات گسترده ب  واسط  سرابق و شارت اعضای 

 های بررس ب  دلسل يتناسب بردن پرتفری شركت با صنایع يرجرد در بررس و فرابررس هابستگ  يناسب بازده شركت از افزایش شاخص

 بازار رشد زيان در سبد افزوده ارزش رشد و باشد(صنایع يؤثر بر شاخص ي ایران )تركسب صنایع پرتفری نزدی  ب  تركسب 

  باشدگذاری در صنایع  ك  كشرر در آناا از يزیت نسب  برخرردار ي سريای 

 هایگزارش)  تخصص هایگزارش نیتدو جات در كارشناسان  تخصص و  آيرزش سران  ترسع  و شیافزا جات  تخصص هایدوره یبرگزار 

 یيراز یبازارها و  یسريا بازار لسلتح و  یتجز تران شیافزا ب  ينظرر...(  و  تخصص  ینشر ن،یادسبن

 نقدشرندگ بیضر یباال نسبت با گذاری یسريا صندوق قالب در شركت هایگذاری یسريا سبد يناسب بسترك  
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 بررس رسغ هایگذاری یسريا سبد زسناچ سام  

 گذاری یسريا و ی پرلشر با يبارزه س ،یر تیریيد حسابرس ، هایت سكا نظرات مستعا 

 تخصص اایآيرزش سران  شیافزا  (CFA گذاری یسريا و  يال  تخصص هایدوره و) 

 ضعف اطنق -2-0-1

. گرددطرر يحسرس يانع عالكرد اثر بخش سازيان   است ك  ب ی ها ی ايكانات و ترانا ،هاكابرد در ينابع، ياارت ای يحدودیتضعف،  نقط 

 :ندیآي ب  حساب  گذاری ترسع  يل شركت سريای  ضعف  یل از يااترین نقاطيرارد 

 سازيان انبساط در تیيحدود  

 اثر در شركت هایگذاری یسريا سبد شدن كرچ  ج سنت در و ساايداران ینقد آورده يحل از شركت  یسريا شیافزا یاجرا در تیيحدود 

 ساايداران ب  سرد پرداخت جات هاگذاری یسريا فروش

 ساايداران ب  سرد پرداخت یراستا در شركت هایگذاری یسريا سبد در شده ی شناسا یسردها رسرب و  يال ينابع نستأي در تیيحدود 

  های يحدود جات عالسات كارگزاریگزین 

 

 ی داخلی و خارجی شرکتها ریسک  -1-1

 اقتصهاد  و ای  ينطقه  جاان ، اقتصاد كل  اوضاع بر ك  های ركرد و رونق( هاقتصادی )شايل دور و های سسستااتس  سساس   ریس از غسر ب 

  است: زیر شرح ب  ،باشند  ي تأثسرگذار شركت فعالست بر ك  يرجرد های  ریس هستند، اثرگذار سريای  بازار خصرص ب  كشرر

 ارز نرخ نوسانات ریسک -1-1-1

 علهت  ب  نسز تاران باادار اوراق بررس. دهدي  قرار تأثسر تحت ب  شدت را يال  بازارهای ك  است های ریس  عاده از یك  ارز نرخ تغسسرات

 یاایگذارسريای  سبد تراندي  يرضرع اینب  تبع . باشدي  ارز نرخ تغسسرات تأثسر تحت دارند ارزی يصارف یا و ينابع ك  های شركت حضرر

 .دهد قرار تأثسر تحت نسز  را شركت

تراند ينجر ب  ثبات نرخ ارز و هاچنسن افهزایش شهفافست در ایهن بهازار     های جدید ارزی از جال  بازار يتشكل  ارزی ي راه اندازی ساز وكار

 نااید.  گردد ك  این يام در دسترر كار دولت قرار دارد و ايسد ب  اجرای  شدن آن واه  نا 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 المللی تغییر شرایط بین ریسک مربوط به -2-1-1

 اكثهر ينجر ب  راه اندازی جنگاهای تجهاری در يسهان     ،ات انجام شده از جال  قراردادهای تجاریپایبندی ایاالت يتحده آيریكا ب  ترافقعدم 

ينجر ب  تغسسر شرایط بسن الالل  و ایران در جايع  جاهان  شهده    ترسط آيریكا برجامعدم اجرای خصرص العل  ،های اقتصادی گردیدبلرک

 دچار آشفتگ  بسشتر نارد.  ،است ك  این يام، اقتصاد بسن الالل  را در شرایط  ك  تحلسلگران اقتصادی بسم آغاز دوران ركرد را داشتند

 دولتی هایهنام آیین و مقررات تغییر به مربوط ریسک -1-1-1

 های جدید ك  خهرد يعلهرل تغسسهرات فضهای كسهب و كهار داخله  و خهارج         سساست ناي  ها ب  واسط  اعاال دولت  و آیسن تغسسر قرانسن

 جهاری تران ب  تغسسر نرخ كنسانتره و گندل  در ياه ي  در این خصرص ثسر گذار برده است ك أها تهاراره بر عالسات اصل  شركت ،ي  باشد

یها نهرخ سهرخت و خهرراک     اشاره نارد هاچنسن با ترج  ب  شرایط كنرن  انتظار تغسسر نرخ باره يالكان  و ب  ينظرر اصالح باز ترزیع درآيد 

 پاالیش  ب  عنران ی  عدم اطاسنان اشاره نارد.-پترو هایيجتاع

  شوندگی نقد ریسک -1-1-1

های  ك  درصد شناوری و حجهم   ب  دلسل كاهش ترانای  در فروش ی  دارای  یا ساام برخ  از شركت ،يحدودیت در تأيسن ينابع يال  الزم

 .يعايالت روزان  اندك  دارند

 ينجهر   بهانك  سهپرده  نرخ كاهش یدسترر شرک واسط  ب  يلت آحاد دست در ينابع ینگادار و جذب یبرا پرل بازار قدرت رفتن دست از

 .كند جادیا اختالل یيراز یبازارها در شده آزاد  نگینقد دیگرد

 سود نرخ ریسک تورم و -0-1-1

آن  كايل نرخ تررم در سال گذشت  دارای ریش  واردات  برد ك  با حاكم شدن ثبات نسب  در بازار ارز تا حدودی ياار شده است ايا بازتاب

عدم وقرع رویداد شگرف جدید در شرایط كنرن  دور از باشد. انتظار كاهش تررم در صررت زيان ي  ررم ينرط ب  گذشت بسشتربر نرخ ت

با ترج  ب  شرایط كنرن  فضای كسب و كار كشرر وتاایل سساستگذاران پرل  ب  كاهش يجدد نرخ باره ب  ينظرر كاهش  باشد. هن نا 

فزایش نسبت قسات ب  سرد بدون كاهش نرخ باره و اخالص داخل  و رشد اقتصادی، رلسد ناهزین  تأيسن يال  در راستای افزایش يسزان ت

 باشد.دور از  هن نا  انتظار افزایش ارزش بازار سريای  ،این اير در صررت تحقق گردد ك بسن  ي پسش ریس 

 ماهیت و میزان استفاده از ابزارهای مالی -1-1

و فروش ساام، انهراع اوراق و اسهناد باهادار     گذاری ترسع  يل  از تااي  ابزارهای يال  يرجرد در بازار سريای  ينجال  خرید شركت سريای 

نااید و هاراره در تالش است عالوه بهر   فاده ي است پای  طال بر جسرران  و گذاری های سريای  ز و عادی صندوقينتشر شده و واحدهای ياتا

 گام يثبت  بردارد. از جال  يشتقات و يعايالت الگرریتا  و ارزش آفرین ، در راستای پسشرفت و اعتالی ابزارهای نرینكسب سرد 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شرکت -3-1

 تغییرات نرخ ارز -1-3-1

 د:نپذیر رات يتفاوت  ي تغسسرات نرخ ارز اثگذاری ترسع  يل  از  شركت سريای های  بازار سريای  ایران و در نتسج  آن، سبد دارای 

 تهأثسر  تحهت  يسهتقسم  بطهرر  آناها  يحصهرالت  قسات ك  آهن سنگ و پتروشسا  اساس ، فلزات نظسر صنایع  شايل :میمستق یهمبستگ

 .  باشند ي  ارز نرخ افزایش

 و دهیه نگرد يتأثر آزاد ارز نرخ شیافزا از ای ك  هابان  و برق عرض  ان ،یرا ها،شگاهیپاال ، ساختاان یهاشركت شايل :(ریتأث بدون) مستقل

 .شد خراهد يحقق يدت بلند در هاشركت نیا در ارز نرخ راتسستغ رستأث ای

 های صنایع غذای .برخ  از شركت نظسر ناایند ي  وارد را خرد اولس  يراد ك  های  شركت شايل :معکوس یهمبستگ

 نظسهر  شهرند  يه   يتهأثر  يشهاب   يحصهرالت  واردات شهده  تاهام  باهای  افهزایش  يحل از ك  های  شركت شايل :هیثانو میمستق یهمبستگ

 .شرینده يحصرالت و دوده الستس ، روانكار، ترلسدكنندگان

 تغییرات نرخ سود -2-3-1

و اثهرات يسهتقسم و   )یها بهالعك (   بازارههای يهرازی    ب های بانك   سپرده ازنرخ سرد بانك ، عالوه بر جابجای  نقدینگ   كاهش )یا افزایش(

 افهزایش )یها كهاهش(   نسز را ، نسبت قسات ب  سرد يسانگسن بازار ها ساام آنقسات كاهش )یا افزایش( و ها بان غسريستقسم آن بر سردآوری 

ههای   افزایش )یا كهاهش( خراههد یافهت و در نتسجه  ارزش روز سهبد دارایه       پذیر  های سريای  خراهد داد ك  در اثر آن، قسات ساام شركت

 یابد. ها و قسات ساام شركت افزایش )یا كاهش( ي  دارای  بررس  و فرابررس  شركت يتأثر شده و خالص ارزش روز

 چگونگی پرداخت آنهای شرکت و  بدهیاهم  -1-,

يسلسارد ریال( سال يهال    13086)يجارعا  ریال  ب  ازای هر سام 106 از بابت تقسسم سرد 85/66/5823در تاریخ شركت های  يسزان بده 

به   تعاهد   و ياندهگردیده ریال از سرد يذكرر پرداخت يسلسارد  53321يبلغ جاری ياه   2ط  دوره  ي  باشد ك  يسلسارد ریال 611، 5822

براساس جدول زيان بنهدی اعاليه  و اطهالع رسهان  از      ،های شركت يحفرظ استدر حساب ك   ساايداران حقسق انضاام بخش  از سرد 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

طریق سایت رسا  شركت و سايان  كدال و فراخران در روزناي  رسا  و روزناي  های اقتصادی كشرر و شركت سهپرده گهذاری جااهرری    

 اسالي  ایران تادی  خراهد شد.  

 منابع مورد انتظار برای تأمین مالی -15-1

بعضهاً   گهذاری ههای سهريای   در خصرص شهركت  د؛ لسكنباش )آورده نقدی ساايداران( ي آن يااترین ينبع يال  در اختسار شركت، سريای  

ترانهد به  عنهران     ه نقدی سهاايداران( يه   ها )از يحل آورد ها و افزایش سريای  ها، تساسالت دریافت  از بان  اعتبارات اخذ شده از كارگزاری

كنرن از تسهاسالت  گذاری ترسهع  يله  تها    شركت سريای شایان  كر است  .گذاری باشد های سريای  ينابع يال  كاك  يررد استفاده شركت

 بانك  استفاده نكرده است.

 گذاری ساختار سرمایه و روندهای مرتبط با منابع سرمایه -11-1

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(                                                                                                             

 11/51/11,3 11,1/,15/5 11,1/,15/5 شرح

 1003111 103301   11,0313   جمع بدهی ها

 130553555 100550555 100550555 سرمایه

 ,130,13,1 201310511   ,10011011   سود انباشته

و   86/62/5822 ههای  در تهاریخ  شهركت  های شركت، ساختار سريای  با عنایت ب  پرداخت سرد ساام پرداختن  ساايداران از يحل دارای 

در يالكانه  شهركت     و نسهبت  كهاهش باشد و در نتسجه  نسهبت بهده  به  شهدت       عادتاً يربرط ب  حقرق صاحبان ساام ي ، 85/66/5823

  .تب  يسزان قابل ترجا  افزایش داشت  اسيذكرر  اایتاریخ

 های مرتبط با رتبه اعتباری شرکت اطالعات و نسبت -12-1

 11/51/11,3 11,1/,15/5 11,1/,15/5 شرح

 5351 5351 5352 نسبت بدهی 

 53,1 ,,53 53,3 نسبت مالکانه  
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 

 تغییرات در مدیران اجرایی -11-1

 مدیران اجرایی
 در تاریخ

15/5,/11,1 

 در تاریخ

15/5,/11,1 

 در تاریخ

11/51/11,3 

 علی مهدوی پارسا فرهاد زرگری پور فرد پژمان شعبان مدیرعامل

 ارشاد کوششی مهرزاد ذاکری مهرزاد ذاکری مدیرعاملقائم مقام 

 ارشاد کوششی فرهاد رمضان یدیسد یمهد دیس گذاری معاونت سرمایه

 ناصر آقاجانی انیپورباقر رضایعل انیپورباقر رضایعل معاونت مالی و اداری
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 اندازها نتایج عملیات و چشم -4

 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت -1-1

 11/51/11,3ماهه منتهی به  ,دوره شرکت در پایان  وضعیت مالی -1-1-1

 گذاری توسعه ملی )سهامی عام(ترازنامه شرکت سرمایه

 13/60/3191 در تاریخ

 

 

 

1398/06/311397/09/30بدهي ها و حقوق صاحبان سهام1398/06/311397/09/30داراييها :

ميليون ريالميليون ريالبدهي هاي جاري :ميليون ريالميليون ريالداراييهاي جاري :

2,800 24,983 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري10,629 75,116 موجودي نقد

535 535 ماليات پرداختني6,529,618 7,647,817   سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت

64,185 622,265 سود سهام پرداختني1,083,367 1,439,906  دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري

3,885 3,350 ذخائر409 359 پيش پرداختها

71,405 651,133 جمع بدهي هاي جاري7,624,023 9,163,198  جمع داراييهاي جاري

بدهي هاي غير جاري :داراييهاي غير جاري :

4,448 4,181 ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان2,935 1,903  دريافتني هاي بلند مدت

4,448 4,181 جمع بدهي هاي غير جاري76,855 26,855    سرمايه گذاريهاي بلند مدت

75,853 655,314 جمع بدهي ها18 11   داراييهاي نامشهود

حقوق صاحبان سهام :5,085 7,316   داراييهاي ثابت مشهود

4,500,000 4,500,000 سرمايه 84,893 36,085  جمع داراييهاي غير جاري

450,000 450,000 اندوخته قانوني

2,683,063 3,593,969 سود انباشته

7,633,063 8,543,969 جمع حقوق صاحبان سهام  

7,708,916 9,199,283 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام7,708,916 9,199,283  جمع داراییها  

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 11,3سال مالی ماهه  ,دوره عملکرد شرکت طی  -2-1-1

 گذاری توسعه ملی )سهامی عام(صورت سود و زیان شرکت سرمایه

 13/60/3191منتهی به ماهه  9 دورهبرای 

 

 

سالدوره مياني نه ماهه منتهي به

1397/06/311397

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالدرآمدهاي عملياتي:

1,043,813 1,036,073 1,336,033 درآمد سود سهام

1,663,508 764,247 1,924,850 سود فروش سرمايه گذاريها

25,536 12,123 139,679 درآمد سود تضمين شده

(1,100)- - )زيان( تغيير ارزش سرمايه گذاري ها

2,731,757 1,812,443 3,400,562 جمع درآمدهاي عملياتي

(76,814)(54,746)(62,513)هزينه هاي فروش، اداري و عمومي

2,654,943 1,757,697 3,338,049 سود عملياتي

- - - هزينه هاي مالي

1,637 281 2,857 ساير در آمدها و هزينه هاي غير عملياتي

 2,857 281 1,637

2,656,580 1,757,978 3,340,906 سود قبل از ماليات

ماليات بر درآمد

- - -            سال جاري

(1,256)-           سالهاي قبل

2,655,324 1,757,978 3,340,906 سود خالص

سود پايه هر سهم:

391589 741سود عملياتي هر سهم

1 - 1 سود غير عملياتي هر سهم

742391590سود پايه هر سهم

2,655,324 1,757,978 3,340,906 سود خالص

3,559,147 3,559,147 2,683,063 سود انباشته در ابتداي سال 

(21,408)(24,405)- تعديالت سنواتي

3,537,739 3,534,742 2,683,063   سود انباشته در ابتداي سال-تعديل شده

(3,510,000)(3,510,000)(2,430,000)سود سهام مصوب

 253,063 24,742 27,739

2,683,063 1,782,720 3,593,969 سود قابل تخصيص

تخصيص سود :

2,683,063 1,782,720 3,593,969 سود انباشته در پایان سال/دوره

1398/06/31

دوره مياني نه ماهه منتهي به

گردش حساب سود انباشته 

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود )زیان( جامع، محدود به سود سال و تعدیالت سنواتی می باشد؛ صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 شرکت یاتیعمل یدرآمدها -1-1-1

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(

 شرح

دوره مالی 

منتهی به 

11/51/11,1 

سال مالی 

منتهی به 

15/5,/11,1 

دوره مالی 

منتهی به 

11/51/11,3 

 توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد

 و برآوردهای آتی

 131113511 105110311   135113511 گذاری در سهامدرآمد حاصل از سرمایه

0 جاری در دوره مالیگذاری شناسایی شده سود حاصل از سرمایه

نفت بهران0 0 های پتروشیمی زاگرسعمدتاً مربوط به شرکت

پتروشیمی مبین0 فوالد مبارکه اصفهان0 پتروشیمی جم و گل گهر 

 بوده است.

 13,213305 101110053   1113211 گذاریسود)زیان( حاصل از فروش سرمایه

پذیر در سال مالی های سرمایهبا عنایت به فروش سهام شرکت

از  به منظور پرداخت مطالبات سهامداران0 سود قابل توجهی 11,1

نیز ادامه  11,3ماهه   ,دراین روند  این بابت شناسایی گردیده و

 داشته است.

و تغییر ارزش  هاسود حاصل از سایر فعالیت

 سرمایه گذاری ها
123121   213111 11,311, 

د که می توان این سود مربوط به سایر درآمدهای عملیاتی می باش

پرده و... اشاره نمود که سرمایه سبه اوراق بدون ریسک0 سود 

 گذاری در آنها به منظور مدیریت نقدینگی بوده است. 

 - 131553012 201110101   133123111 جمع
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 11/51/11,3 به یمنته مالیماهه  ,دوره طی  هاگذاریسرمایهسود حاصل از  -1-1-1

  )يبالغ ب  يسلسرن ریال(

 شرح
دوره مالی منتهی 

 11/51/11,1به 

سال مالی منتهی به 

15/5,/11,1 

دوره مالی منتهی 

 11/51/11,3به 

 1353555 1130111 1133111 پتروشیمی مبین

 2503,01 11,0,20 11,3,20 نفت بهران

 21131,0 1110,15 1113,15 پتروشیمی زاگرس

 1133125 100511 103511 معدنی و صنعتی گل گهر

 133,3, 120111 123111 پتروشیمی جم

 1213011 150231 153231 فوالد مبارکه اصفهان

 113211 0,0011 0,3011 البراتوارهای دارویی رازک

 013312 010115 ,01312 گذاری شفا داروسرمایه

 1333,1 1,0315 1,3315 گذاری گروه توسعه ملیسرمایه

 113511 1201,3 1231,3 گذاری مسکنسرمایه

 - 150112 153112 کشور گذاری صندوق بازنشستگیسرمایه

 - 230211 233211 گذاری غدیرسرمایه

 - 200110 203110 پتروشیمی پارس

 213111 ,1,011 ,1,311 فوالد خوزستان

 153210 123530 123530 صنعتی صبانور توسعه معدنی و

 1113311 1003,15 11331,1 سایر

 131113511 105110311   135113511 جمع

 11/51/11,3 به یمنته ماهه , دوره طی هاگذاریسود حاصل از فروش سرمایه -0-1-1

  

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(

 خالص مبلغ فروش بهای تمام شده شرح
 سود )زیان (

 حاصل از فروش

 1123112 0213130 1333001 فوالد مبارکه اصفهان

 2213151 1053,13 22,3111 پتروشیمی زاگرس

 11131,0 1013000 1323115 ملی صنایع مس ایران

 3,3001 11,3332 2153121 پتروشیمی جم

 ,211301 21331,3 ,113,1 نفت بهران

 1113130 2013120 11,3115 پتروشیمی مبین

 333110 2113111 1213111 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

 ,1300, 3151,,1 1513113 توسعه معدنی و صنعتی صبانور

 113551 1153,10 1213,11 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

 133101 1013511 3132,1 سرمایه گذاری دارویی تامین

 1123213 133513311 ,13112310 سایر

 13,213305 131213,05 133523155 جمع
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 یبانک یهاسپرده و مشارکت اوراق سود امالک0 فروش سود -1-1-1

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(                                                                                                                            

 شرح
ماهه منتهی  ,دوره 

 11/51/11,1 به

سال مالی منتهی به 

15/5,/11,1 

ماهه منتهی  ,دوره 

 11/51/11,3 به

 133252 ,13031 3,15, های بانکیو سپرده سود اوراق مشارکت

 113111 10111 23131 سایر درآمدهای عملیاتی

 ,11,311 200011   123121 جمع

 

 یالتیتشک و یادار 0یعموم یهانهیهز -1-1-1

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(                                                                                                                              

 شرح
ماهه منتهی  ,دوره 

 11/51/11,1 به

سال مالی منتهی به 

15/5,/11,1 

ماهه منتهی  ,دوره 

 11/51/11,3 به

 (123011) (110311) (013111) تشکیالتی های عمومی0 اداری و هزینه

 سهاس قهرانسن يربرطه  و    بهر ا  ی فروش، اداری و عاهري  يربهرط به  حقهرق و دسهتازد و يزایها بهرده اسهت كه          هاهزین نسا  از  كاتر از

ههای  فعالست عالسات  شهركت و عهدم وجهرد دارایه     نسبت یادشده با ترج  ب  ساختار  . انديحاسب  و پرداخت شدههای ابالغ  العالدسترر

 نااید.ثابت غسريعقرل نا 

 شرکت یمال یهانهیهز -3-1-1

 ط  دوره يال  جاری و دوره يقایس  ای سال گذشت  هزین  يال  شناسای  نشده است. 

 یاتیعمل ریغ یدرآمدها ریسا -1-1-,

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(

 شرح
ماهه منتهی  ,دوره 

 11/51/11,1 به

سال مالی منتهی به 

15/5,/11,1 

ماهه منتهی  ,دوره 

 11/51/11,3 به

 23301 13111 231 سایر درآمدهای غیرعملیاتی

يربرط به  سهرد شناسهای  شهده از      5823ياه   2و در دستگاه خردرو  1يربرط ب  سرد فروش عادتا  5822در سال درآيد شناسای  شده 

 باشد.بابت تسعسر ارز ي 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 مقایسه عملکرد شرکت با صنعت 1-2-

باشد و بنابراین بر اساس  شركت و صنعت يسسّر نا  های يال  ، ايكان يقایس  صررتگذاری سريای  های با عنایت ب  تفاوت سال يال  شركت

  طین صنعت يشاب  و فعال در اگذاری  های سريای  اطالعات ينتشر شده در تارناای كدال، گردش يعايالت و سرد حاصل از فروش شركت

 با یكدیگر يقایس  شده است. 85/66/5823 ب   ينتا ياه  2دوره 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 گردش معامالت کل )بر اساس اطالعات منتشر شده در تارنمای کدال( -1-2-1

 

در يحاسب  گردش يعايالت، جاع خرید و فروش سهاام، اوراق، صهندوق و ايهالک در نظهر گرفته  شهده اسهت و بهر ایهن اسهاس، شهركت            

 را كسب نارده است. سرمرتب  ، 85/66/5823ياه  ينتا  ب   2ط  دوره گذاری ترسع  يل   سريای 

  

(يبالغ ب  يسلسرن ریال)

خالص خریدمبلغ کل فروشمبلغ کل خریدسرمایهشرح
گردش کل 

معامالت

سهم از کل

)درصد(

نسبت گردش به 

سرمایه )درصد(

%267%7,000,00010,361,5718,349,8962,011,67518,711,46719سرمایه گذاری ملی ایران

%354%15,926,20016(1,516,130)4,500,0007,205,0358,721,165سرمایه گذاری صنعت و معدن

%311%13,999,50614(940,662)4,500,0006,529,4227,470,084سرمایه گذاری توسعه ملی

%200%5,000,0005,433,4874,549,969883,5189,983,45610سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

%56%5,959,4006(138,912)10,675,0002,910,2443,049,156سرمایه گذاری سایپا

%47%5,864,2946(882,664)12,500,0002,490,8153,373,479سرمایه گذاری خوارزمی

%83%6,691,0002,849,5762,725,557124,0195,575,1336سرمایه گذاری سپه

%275%1,800,0002,526,6052,428,05098,5554,954,6555سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

%101%4,548,6105(558,672)4,500,0001,994,9692,553,641سرمایه گذاری آتیه دماوند

%279%3,491,5654(20,093)1,250,0001,735,7361,755,829سرمایه گذاری پردیس

%208%1,600,0001,721,5491,609,460112,0893,331,0093سرمایه گذاری بوعلی

%85%2,248,3642(499,024)2,650,000874,6701,373,694سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

%72%2,750,0001,110,171873,226236,9451,983,3972سرمایه گذاری بهمن

%413%1,652,6912(115,367)400,000768,662884,029گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

%194%1,451,9451(150,389)750,000650,778801,167سرمایه گذاری صنعت بیمه

%99,681,692100(1,355,112)66,566,00049,163,29050,518,402جمع

بررسی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در دوره 9 ماهه منتهی به 1398/06/31

با تمرکز بر گردش کل معامالت )سهام0 اوراق بدون ریسک0 صندوق و امالک(
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 )بر اساس اطالعات منتشر شده در تارنمای کدال( ها گذاری سود حاصل از فروش سرمایه -2-2-1

 

های بررس  و فرابررس  شركت بهر اسهاس بهرآورد سهردآوری یها       دارای گذاری ترسع  يل ،  بر اساس تالش يدیران و پرسنل شركت سريای 

در ایهن  ههای فعهال    باتهرین شهركت   ازگردد. بنابراین این شركت ك  هاراره از لحاظ شناسای  سرد حاصل از فروش  رشد ارزش انتخاب ي 

 .را كسب نارده است سرمرتب  ، 85/66/5823ياه  ينتا  ب   2ط  دورهصنعت برده است، 

  

( يبالغ ب  يسلسرن ریال)

سرمایهنام شرکت
 سود فروش 

اوراق

 سود فروش 

صندوق

 سود 

فروش 

امالک

 سود فروش 

سهام

 سود )زیان( 

فروش
درصد از کل

%7,000,0000325,77503,758,7684,084,54323سرمایه گذاری ملی ایران

%4,500,000373,045002,418,2382,791,28317سرمایه گذاری صنعت و معدن

%4,500,00066,006562,86301,922,0642,550,93312سرمایه گذاری توسعه ملی

%5,000,00010,88612,45301,648,6191,671,95810سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

%12,500,00047218,98601,138,1821,157,6407سرمایه گذاری خوارزمی

%6,691,00078,39000925,3371,003,7276سرمایه گذاری سپه

%4,500,000000945,113945,1136سرمایه گذاری آتیه دماوند

%10,675,000122,96700516,602639,5694سرمایه گذاری سایپا

%1,600,000000512,934512,9343سرمایه گذاری بوعلی

%2,650,0003,30728,3810476,741508,4293سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

%1,800,00007,7290459,907467,6363سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

%2,750,0002,1482840450,704453,1363سرمایه گذاری بهمن

%1,250,00005,0070279,525284,5322سرمایه گذاری پردیس

%400,0000460186,790186,8361گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

%750,000011,818027,70739,5250سرمایه گذاری صنعت بیمه

66,566,000657,221973,342015,667,23117,297,794100جمع %

بررسی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در دوره 9 ماهه منتهی به 1398/06/31

با تمرکز بر تفکیک سود شناسایی شده
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 گردش معامالت سهام )بر اساس اطالعات منتشر شده در تارنمای کدال( -1-2-1

 

ياه  ينتاه    2ط  دوره پذیر بررس  و فرابررس   های سريای  بر اساس يبلغ خرید و فروش ساام شركتگذاری ترسع  يل   شركت سريای 

 .را كسب نارده است رتب  سرم، 85/66/5823ب  

 

 

  

(يبالغ ب  يسلسرن ریال)

خالص خرید فروش سهام خرید سهامسرمایهشرح
گردش سهام 

معامله شده

سهم از کل

)درصد(
 سود )زیان( سهام

نسبت گردش به 

سرمایه )درصد(

%3,758,768220%7,000,0008,784,4016,613,2202,171,18115,397,62120سرمایه گذاری ملی ایران

%1,648,619189%5,000,0005,008,2234,433,545574,6789,441,76813سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

%1,922,064194%8,747,48512(1,801,561)4,500,0003,472,9625,274,523سرمایه گذاری توسعه ملی

%2,418,238139%6,261,9408(4,114,248)4,500,0001,073,8465,188,094سرمایه گذاری صنعت و معدن

%516,60255%5,831,3598(10,871)10,675,0002,910,2442,921,115سرمایه گذاری سایپا

%925,33775%6,691,0002,834,6242,154,599680,0254,989,2237سرمایه گذاری سپه

%459,907257%4,620,0026(8,762)1,800,0002,305,6202,314,382سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

%1,138,18236%4,516,5406(943,608)12,500,0001,786,4662,730,074سرمایه گذاری خوارزمی

%945,11387%3,914,9095(413,533)4,500,0001,750,6882,164,221سرمایه گذاری آتیه دماوند

%512,934204%1,600,0001,653,4131,609,46043,9533,262,8734سرمایه گذاری بوعلی

%279,525221%2,762,9884(96,602)1,250,0001,333,1931,429,795سرمایه گذاری پردیس

%186,790402%1,607,0092(117,661)400,000744,674862,335گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

%450,70458%1,606,6092(7,767)2,750,000799,421807,188سرمایه گذاری بهمن

%27,707162%750,000614,464599,95014,5141,214,4142سرمایه گذاری صنعت بیمه

%476,74145%1,202,6502(679,104)2,650,000261,773940,877سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

15,667,231%75,377,390100(4,709,366)66,566,00035,334,01240,043,378جمع

بررسی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در دوره 9 ماهه منتهی به 1398/06/31

با تمرکز بر گردش سهام معامله شده
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 های شرکت تحصیل و واگذاری1-1-

 نااید. بر اساس ياهست فعالست خرد، هاراره اقدام ب  خرید و فروش ساام ي  گذاری ترسع  يل  شركت سريای 

 تجمیعی( شرکت برتر از لحاظ خرید 15) 11,3 ماهه ,دوره طی  یخریدها اهم

 ون ریال(یمبلغ )میل نام شرکت

 2133111 مپناگروه 

 1333011 نفت پارس

 1313,23 سنگ آهن گهر زمین

 1323511 پتروشیمی جم

 1113011 اصفهانفوالد مبارکه 

 ,,11131 فوالد خوزستان

 1113,10 بانک تجارت

 1103,53 کشت و صنعت و دامپروری پارس

 1103112 صنایع ماشین های اداری ایران

 1153511 مخابرات ایران

 

 (تجمیعیشرکت برتر از لحاظ فروش  15) 11,3 ماهه ,دوره  یط یها فروش اهم

 ون ریال(یمبلغ )میل نام شرکت

 0213130 فوالد مبارکه اصفهان

 1053,13 پتروشیمی زاگرس

 1013000 ملی صنایع مس ایران

 11,3332 پتروشیمی جم

 21331,3 نفت بهران

 2013120 پتروشیمی مبین

 2113111 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

 3151,,1 توسعه معدنی و صنعتی صبانور

 1153,10 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

 1013511 سرمایه گذاری دارویی تامین

 

 



  (13/60/3191ماهه منتهی به  9دوره  یبرا) مدیریت تفسیری گزارش 

34 
 

گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 طی دوره شش ماههاثرات سایر عوامل مؤثر بر نتایج عملیات  1-1-

 ورود ب  بازارهای يشتق  .5

 )كاالی  و جسرران ( افزایش سريای  گذاری در صندوق های قابل يعايل  بررس  .1

 خروج از سريای  گذاری های فاقد سردآوری الزمباسن  سازی پرتفری و  .8

 يطالعات در زيسن  ورود ب  يعايالت الگرریتا   .0

 پرونده برزیل و حصرل ترافق با بسا  ایرانبرگزاری جلسات يتعدد ب  ينظرر ناای  سازی  .1

 

 شرکت اطالعات مرتبط با سهام1-0-

سرد  5822در يجاع عادی سال يال   ریال برده و 53222يعادل  86/62/5822ترسع  يل  در تاریخ  گذاری شركت سريای قسات هر سام 

داشهت  و در   85/66/5823تها تهاریخ   رونهد رو به  رشهدی را    شرایط بازار و عالكرد يثبت شركت  با عنایت ب  تقسسم نارده و ریال  را 106

 .ه استساايداران خرد نارد عاید 85/66/5823ينتا  ب  ياه   2 ط  دورهدرصدی را  563 ناایت بازده

  



  (13/60/3191ماهه منتهی به  9دوره  یبرا) مدیریت تفسیری گزارش 

35 
 

گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 

 نمودار قیمتی سهام -1-0-1

 

  

 

 بازده قیمتی سهام -2-0-1

 (در ابتدای دورهقیمت سهم   – انتهای دوره قیمت سهم در)سود نقدی پرداختی + 

 دوره یابتدا در سهم متیق

 

 

 

  

1,779 

2,010 

1,463 1,544 

1,799 

2,011 

2,218 
3,172 

1 

۵11 

1111 

1۵11 

2111 

2۵11 

3111 

3۵11 

97/09/30 97/10/30 97/11/30 97/12/30 98/01/31 98/02/31 98/03/31 98/06/31

 (ریال) قیمت سهم

015+1311,-13112  

                 1011,  

%153311  
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 مقایسه بازده قیمتی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و شاخص بورس اوراق بهادار -1-0-1

 

  برای سال مالی بازده حقوق صاحبان سهام -1-0-1
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 بازده دارایی ها بازده حقوق صاحبان سهام

1396
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 

 NAVبازده  -0-0-1

 انتهای دورهسهم در  NAV  – ابتدای دورهسهم در  NAVسود نقدی پرداختی + 

NAV  ابتدای دورهسهم در 

 

 

 

 

 ها گذاری تغییرات با اهمیت در پرتفوی سرمایه1-1-

ههای نفته ، اسهتخراج     فهرآورده  دارویه ،  صنایع فلزات اساسه ، شهساسای ،   گذاری در يربرط ب  سريای های این شركت  گذاری عاده سريای 

 .باشد ي  گاز، بخار و آب گرم عرض  برق،های فلزی و  كان 

 )ارزش بازار( پرتفویتغییرات  1-1-1-

 
 

0
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15
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25

صد
در



 5823/66/85تركسب پرتفری 

 5822/62/86تركسب پرتفری 

015+20101-13113  

                 23101  

%1235,  
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 های مالی نسبتاهم 1-1-

 

 11/51/11,3 11,1/,15/5 11,1/,15/5 11,0/,15/5 نسبت ها

 نسبت های نقدینگی  

 11351 151311 113,1 1321 نسبت جاری  

 نسبت های سرمایه گذاری   

 5351 5351 5352 5321 نسبت بدهی  

 53,1 ,,53 53,3 5311 نسبت مالکانه  

 11351 155311 15311 1310 ها نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی 

 نسبت های سود آوری  

 - %11 %21 %22 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام  

 - %11 %22 %11 نسبت بازده دارایی ها  

 نسبت های ارزش ویژه  

 112 0,5 1,1 ,15 سود هر سهم  

 -  015 135 105 سود نقدی هر سهم  

 133,3 101,1 10331 10305 نسبت ارزش دفتری هر سهم  

 نسبت های فعالیت  

 %3, %1, %3, %1, حاشیه سود خالص  

 %3, %1, %1, %1, حاشیه سود عملیاتی  

 اطالعات با اهمیت در خصوص سودهای تقسیمی1-3-

 نسبت تقسیم سود -1-3-1

 11,1/,15/5 11,1/,15/5 11,0/,15/5 شرح 
سال  1میانگین 

 گذشته

 131,13111 135113311 1021,0150 1023205,2 ها گذاری سود حاصل از سرمایه

 1352133,2 131113053 2201,3, ,11,011 ها سود حاصل از فروش دارایی

سود حاصل از فروش امالک و سایر 

 ها فعالیت
1130232 31011, 213111 323,02 

 232,13031 231113101 202010312 10,550111 جمع درآمدها 

 232103112 231003121 202530523 103120512 سود خالص

 %,11 %2, %,10 %115 درصد تقسیم سود

 231003555 231153555 100150555 205200555 سود تقسیمی
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود -2-3-1

باشد؛ لهسكن  درصد از سرد خالص ساالن  ي  16تقسسم يبن  بر  )هاانند سنرات قبل(، خصرص تقسسم سردتصاسم هسأت يدیره شركت در 

ترانهد يسهسر عالسهات     تصاساات يتخذه در يجايع آت  يه   ،با عنایت ب  سساست ساايداران عاده شركت يبتن  بر تقسسم سرد حداكثری

 شركت را يشخص نااید.

 یپرداختن سهام سود پرداخت -1-3-1

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(                                                                         

 شرح 
 مبلغ

 (الیر اردیلیم)

 113130 11,1/,15/5مانده سود سهام پرداختنی در تاریخ 

 231153555 11,1سود تقسیمی سال مالی 

 (133113,25) ماهه ,دوره پرداخت مطالبات سهامداران طی 

 1223210 11/51/11,3مانده سود سهام پرداختنی در تاریخ 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ساله از وضعیت شرکت 0تصویری  ,-1-

 های مالی خالصه صورت -1-,-1
 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(                                                                                                

 11/51/11,3 11,1/,15/5 11,1/,15/5 11,0/,15/5 11,1/,15/5 شرح

 الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره:

 131553012 201110101 202010312 10,550111 202020120 خالصنادرآمد 

 ,13113351 201010,11 ,201100,5 103050112 202510311 سود عملیاتی

 20301 10111 110111 ,2011 (101,0) درآمد های غیر عملیاتی

 131153,51 201000121 202530523 103120512 ,,2013001 پس از کسر مالیات -سود خالص

 131103103 101110,10 101,50311 10115,, 101110511 وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

  ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان سال:

 3231,,31, 131533,11 301210001 1501030251 1501310211 هاجمع دارایی

 1003111 103301 11,0313 201110,00 10,1,0,11 جمع بدهی ها

 100550555 100550555 100550555 100550555 105550555 آخرین سرمایه ثبت شده *

 ,330113,1 101110511 ,30131011 301210201 301510231 جمع حقوق صاحبان سهام

 )درصد(: ج( نرخ بازده

 -  %12301 %22313 %11311 %213,0 هانرخ بازده دارایی

 -  %123,1 %21321 %22351 %21311 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 د( اطالعات مربوط به هر سهم:

میلیون  -تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 سهم
10055 10055 10055 10055 13055 

 112 0,5 1,1 ,15 131 ریال -سود واقعی هر سهم 

 - 015 135 105 115 ریال -سود نقدی هر سهم 

 13112 10135 10111 10001 10111 ریال -مالی شرکت  دورهقیمت هر سهم در پایان 

 1132113555 305150555 102120555 10555,,10 101130055 ارزش بازار سهام شرکت

 13111 101,3 10301 ,1012 10113 قیمت پایانی هر سهم در تاریخ تأیید گزارش

 133,3 101,1 10331 10305 10311 ریال -ارزش دفتری هر سهم 

 -  1352 ,132 133 1311 مرتبه -نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم 

 ه( سایر اطالعات:

 23 21 ,2 21  21 تعداد کارکنان

لیکن با عنایت به ثبت افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه0 میلیارد ریال بوده؛  10555معادل  11,1* سرمایه شرکت در پایان سال مالی 

 ریال افزایش یافته است.دمیلیار 10055سرمایه شرکت در تاریخ مجمع به مبلغ 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 کالم آخر -0

ايسد است با عنایت ب  الطاف الا  و ب  كارگسری از رهناردهای نظام راهبری شركت در خصرص تغسسرات كسب و كار و استفاده از تااي  

فرصت های پسش رو بتران ب  صسانت از حقرق صاحبان ساام پرداخت  و عالكردی درخرر ثبت نارد. این يام از ينظر تااي  پرسنل 

 ، يسان  و سایر هاكاران ب  يصداق وظسف  ای حائز اهاست تلق  ي  گردد.  شركت اعم از سطرح باالی 
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