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 ماهیت کسب و کار -1

 توسعه ملی گذاري هشرکت سرمای -1-1

 شـماره  طـی  و گردیـده  تأسـیس  عـام  سـهامی  شـرکت  صـورت  بـه  15/6/1382 تاریخ درو  آفرین ثروت صنایع گروه ابتدا با نام شرکتاین 

 کـه  سـهام  صاحبان العاده فوق عمومی مجامع مصوبات برابر. است رسیده ثبت به تهران صنعتی مالکیت و ها تشرک ثبت اداره در 208669

 شرکت به سپس و) عام سهامی( بهمن صنایع گسترش شرکت به ابتدا شرکت نام گردیده تشکیل 27/3/1383 و 20/8/1382 هاي تاریخ در

 .است یافته تغییر) عام سهامی( ملی توسعه گذاري هسرمای

 ها قصندو اريگذ هسرمای واحدهاي الشرکه، سهم سهام، در گذاري هسرمای از عبارتست اساسنامه) 3( ماده طبق شرکت ت اصلییفعال موضوع

 بـه  یـا  تنهـایی  بـه  کـه  طوري به انتفاع کسب هدف با گذاري سرمایه يها قصندو یا مؤسسات ،ها تشرک رأي حق داراي بهادار اوراق سایر یا

 مالحظـه  قابـل  نفـوذ  آن در یا نگرفته اختیار در را پذیر هسرمای گذاري سرمایه صندوق یا مؤسسه شرکت، کنترل خود، وابسته اشخاص همراه

 اوراق مالـک  بـه  را ناشر کنترل یا مدیر انتخاب توانایی و نیست رأي حق داراي معمول طور به که بهادار اوراق سایر در گذاري سرمایهو  نیابد

 یمـال  هـاي  دارایـی  فـروش  و دیخر بخش در شرکت تیفعال عمده ،یمل توسعه گذاري سرمایه شرکت يوجود فلسفه به نظر .دهد ینم بهادار

 گـذاري  سـرمایه  راهبرد و دارد قرار کار دستور در شهیهم مستمر، ندیفرا کی صورت به شرکت هاي گذاري سرمایه سازي بهینه. است متمرکز

 .است استوار کالیتکن لیتحل و هیتجز و يادیبن لیتحل و هیتجز بر یمبتن عمدتاً

 آن راتییتغ و هیسرما -2-1

. اسـت  دهیرسـ  الیـ ر اردیـ لیم 4،500 مبلغ به شرکت هیسرما مرحله 2 یط که بوده ریال میلیون 10 معادل تأسیس بدو در شرکت سرمایه

 :است شده ارائه لیذ جدول در هیسرما شیافزا مراحل

تاریخ برگزاري مجمع 
 فوق العاده

 سرمایه قبلی
 (میلیون ریال)

 سرمایه جدید
 (میلیون ریال)

مبلغ افزایش 
 سرمایه (م.ر)

درصد افزایش 
 سرمایه

 محل افزایش سرمایه

14/05/1383 10 3،000،000 2،999،990 %29،999،900 
مطالبات و آورده نقدي 

 سهامداران

12/12/1393 3،000،000 4،500،000 1،500،000 %50 
مطالبات و آورده نقدي 

 سهامداران
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 شرکت سهامداران بیترک -3-1

 

 نام سهامدار
30/09/1397 30/09/1398 31/06/1399 

 درصد تعداد سهام  درصد تعداد سهام  درصد تعداد سهام 

 59,22 2,665,650,315 63,3 2,847,757,313 65,5 2،946،003،313 گذاري گروه توسعه ملیشرکت سرمایه

 26,44 1,189,590,897 26,7 1,200,124,980 26,7 1،200،124،980 بانک ملی ایران

 14,34 644,758,788 10 452,117,707 7,9 353،871،707 سهامداران (کمتر از یک درصد)

 100 4,500,000,0000 100 4،500،000،000 100 4،500،000،000 جمع

 

 اطالعات مدیران شرکت -4-1

 سمت نماینده حقیقی اعضاي حقوقی هیأت مدیره

 و مدیرعامل(موظف) عضو هیأت مدیره  حسین عالقه مندان )عامات مدیریت سرمایه مدار (سهامی شرکت خدم

 (غیرموظف) رئیس هیات مدیرهنایب  فرهاد رمضان بانک ملی ایران

 (غیر موظف) هیأت مدیره رئیس علی ابراهیم نژاد شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی (سهامی عام)

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

 )موظف( هیأت مدیره عضو حسین قاسمی شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
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 بازارهاي اصلی و جایگاه شرکت -5-1

 سـهام  از اعـم  ییدارا دیخر. دنمای یم تیفعال رانیا هیسرما بازار ییاجرا و یقانون طیمح در شرکت نیا شرکت، تیماه و اساسنامه به توجه با

 شـرکت  یاتیـ عمل طیمح تجاري، بنگاهصدها  و صنعت 50 انیم از فرابورس و بورس در شده رفتهیپذ هاي تشرک نیب از بهادار اوراق ریسا و

ـ  و یداخل ياقتصاد یرهايمتغ و یباالدست اسناد کشور، موضوعه نیقوان از متأثر شرکت یرونیب طیمح. دهد یم لیتشک را . اسـت  المللـی  ینب

 .گردد یم متأثر د،نگذار یم ریتأث ياقتصاد هاي هگزار بر ينحو به که یاسیس یرهايمتغ از نیهمچن شرکت

 رانیا هیسرما بازار -1-5-1

گذاري و در بازار سرمایه ایران است که شامل دو بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران  بازار اصلی فعالیت شرکت در صنعت سرمایه

 دولتـی  قرضه اوراق یا ها تشرک سهام فروش و خرید آن در که است سرمایه رسمی و متشکل بازار یک معنی به بهادار اوراق بورسباشد.  می

 از قـانون  حمایـت  بهـادار،  اوراق بـورس  مهـم  مشخصـه . شود یم انجام خاصی مقررات و قوانین و ضوابط تحت خصوصی، معتبر سساتؤم یا

 و منسـجم  بـازار  یـک  عنـوان  بـه  بهـادار  اوراق بـورس  .است سرمایه متقاضیان براي قانونی الزامات و راکد هاي هسرمای و اندازها سپ صاحبان

 سـهام  فـروش  و جامعـه  نقـدینگی  آوري عجمـ  بـا  و اسـت  سرگردان مالی منابع صحیح دادن سامان و جذب متولی مهمترین یافته، سازمان

 نیـز  و اقتصـاد  در دولـت  دخالت کاهش ها، هپروژ یازد نمور هاي یهسرما تأمین طریق از اقتصاد هاي خچر درآوردن حرکت به ضمن ها، کتشر

 را جامعـه  در نقـدینگی  وجـود  از ناشی تورمی اثرات آن، کنار در و آوردن میارمغا به چشمگیري اقتصادي منافع مالیاتی، درآمدهاي افزایش

، عـالوه بـر   هـا  تشـرک  مـالی  منـابع  تجهیز به منظور آن انباشت و پراکنده هاي هسرمای آوري عجمدر واقع، بازار سرمایه با  .برد یم بین از نیز

درجـه نقدشـوندگی ثـروت افـراد حقیقـی و      )، منجر به افزایش مشارکته (قرض اوراق و مهاس انتشار طریق از تورم و نقدینگی حجم کنترل

 حقوقی خواهد شد.

 يگذار هیسرما صنعت -2-5-1

هـاي   گذاري به منظور حداکثر نمودن ثروت سهامداران خود پس از تجزیه و تحلیل عملکـرد و سـودآوري سـایر شـرکت     هاي سرمایه شرکت

نمایند. در حال حاضر چندین شرکت در بازار بورس و فرابورس ایران در  ها می غیربورسی، اقدام به خرید و فروش سهام آن شرکتبورسی یا 

شـرکت   هاي پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران اسـت.  ها مربوط به سهام شرکت باشند که عمده معامالت آن فعال می گذاري سرمایهصنعت 

گذاري، عمده درآمد خود را بـه صـورت عملیـاتی از محـل      هاي صنعت سرمایه ترین شرکت به عنوان یکی از فعال ملیگذاري توسعه  سرمایه

 نمایـد.   هـا کسـب مـی    گـذاري  پذیر) و سود حاصـل از فـروش سـرمایه    هاي سرمایه ها (سودهاي تقسیمی شرکت گذاري سود حاصل از سرمایه
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منتهـی بـه    ، ایـن شـرکت در سـال مـالی    تارنمـاي کـدال   اطالعات منتشر شده در گزارشات ماهانه شـرکتهاي سـرمایه گـذاري در   براساس 

سـود حاصـل از فـروش     زمینـه عنـوان دومـین شـرکت برتـر در خصـوص گـردش معـامالت و برتـرین شـرکت در           توانسته 30/09/1396

  رتـرین بشرکت برتر در خصوص گردش معامالت و  سومین 30/09/1397سال مالی منتهی به در همچنین  ها را کسب نماید. گذاري سرمایه

سومین شرکت برتر در خصـوص   30/09/1398و در سال مالی منتهی به  بوده استها  گذاري سود حاصل از فروش سرمایه زمینهشرکت در 

 گردش معامالت و سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها بوده است. 

 قوانین و مقررات مؤثر بر شرکت -6-1

 سهامداري شرکت، برخی از قوانین و مقررات تأثیرات مهمی در عملکرد شرکت دارند:با عنایت به ماهیت کسب و کار و با توجه به وضعیت 

 کشور؛ توسعه يها برنامه یدائم احکام قانون •

 ؛آن از یقسمت یاصالح حهیال و تجارت قانون •

 نامه اجرایی آن؛ و آیین رانیا یاسالم يجمهور بهادار اوراق بازار قانون •

 نامه اجرایی آن؛ آیینی و یقانون مبارزه با پولشو •

 آن؛ ییاجرا هاي هنام نییآو  دیجد یمال ينهادها و ابزارها توسعه قانون •

 ؛سازمان نزد بهادار اوراق بازار در فعال یمال ينهادها ثبت و ییشناسا دستورالعمل •

 ی؛مال ينهادها رانیمد يا حرفه تیصالح تأیید دستورالعمل •

   ؛از سوي سهامدار عمده هاي ابالغی نامه ها و آیین دستورالعمل •

 مصوبات مجامع عمومی شرکت؛ •

 سایر قوانین و مقررات مؤثر بر عملکردهاي مالی و غیر مالی شرکت. •
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 آفرینی ارزشساختار شرکت و نحوه  -7-1

 سـود  محـل  از را خـود  يسـودآور  عمـده  ران،یـ ا فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در گذاري سرمایه با یمل توسعه گذاري سرمایه شرکت

هـاي   فعالیـت تمامی  .دینما یم نیتأم خود تملک تحت سهام سبد گردش از یناش سود محل از نیهمچن و ریپذ یهسرما يها تشرک یمیتقس

 پذیرد. سازمانی مصوب، صورت می نمودارشرکت و ارتباط بین پرسنل در راستاي دستیابی به موارد فوق و بر اساس 

 

 

نمودار سازمانی شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی (سهامی عام)

دبیر هیأت مدیره

بازرس قانونی و 
حسابرس مستقل

و اداري معاونت مالی 

ITمسئول 

رئیس دفتر و دبیرخانه  مشاوران

واحد مبارزه با پول شویی

مدیر حسابرسی داخلی

کمیته حسابرسی

قائم مقام مدیرعامل

هیأت مدیره

عمومی صاحبان سهام مجمع

معاونت سرمایه گذاري

مدیراداري مدیرمالی

رئیس امور سهام 

خدمات

کارمندان اداري

کارشناسان ارشد

کمیته مدیریت ریسک    

دفتر مسئول دفتر مسئول

کمیته سرمایه گذاري

کارشناسان ارشد

کمیسیون معامالت

مدیرعامل

کارشناس 
حسابرسی داخلی

مدیر
 تحلیل و ارزشگذاري

مدیر
کاربردي و مطالعات بازار گزارشات

کارشناسان ارشد

کارشناسانکارشناسان کارشناسان
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 محیط بیرونی شرکتعوامل اثرگذار بر صنعت و  -8-1
 باشد: و تهدیدهاي آتی می ها عوامل مهم اثرگذار بر صنعت و محیط بیرونی شرکت شامل فرصت

 ها فرصت -1-8-1

تواننـد  یهـا مـ  فرصـت  نیسـازد و همـ   انیسازمان نما رانیمد يرا برا يدیجد يهاتواند فرصتیم یخارج طیمح قیدق یو بررس ییشناسا

 .باشندمجموعه توسعه و رشد  يبرا يدیجد ریآغازگر مس

 مابینگذاري گروه توسعه ملی) و وجود تعامل سازنده فیرابطه سهامداري شرکت با سهامدار عمده (شرکت سرمایه 

  تقویت و توسعه بازارهاي مالی با تأکید بر نقش این بازارها در اقتصاد ملی 

 هاي جدید (گذاري در فرصتامکان سرمایهIPO (ها 

 ها)گذاري در شرایط زمانی خاص (اخذ اعتبار از کارگزاريمالی براي سرمایه وجود منابع 

 ها اهتمام و اهمیت ایجاد شده توسط دولت در خصوص حمایت از بازار سرمایه به عنوان اهرم عملیاتی کنترل نقدینگی و بخشی از سرمایه
 اندازهاي سرگردان در کشورو پس

 افزایش صادرات غیرنفتی کشور 
 

 ها تهدید -2-8-1

 .  گذارد که بر محیط داخلی شرکت اثر منفی می سازمان است بیرونی طیدر مح ینامطلوب تیموفق ،دیتهد کی

 این محل پذیر ازهاي سرمایهها با توجه به افزایش سرمایه شرکتگذاريعدم امکان دریافت بخش قابل توجهی از سود حاصل از سرمایه 

 عمومی عادي سالیانه شرکت بر اساس تصمیمات سهامداران تقسیم سود حداکثري در مجمع 

 ها جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور تسویه سود سهام گذاريعدم افزایش سرمایه شرکت و اجبار به فروش بخشی از سرمایه 
 و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاي سرمایه پذیر پرداختنی

 هاي جهانی و ریسک ناشی از نوسانات بازارهاي جهانینرخ ها بهوابستگی زیاد سبد دارایی 

 هاي سرگردان به بازارهاي رقیب بازارهاي مالیانتقال نامتناسب بخشی از سرمایه 

 هاي دولت بر بازار سرمایهاثرات منفی تصمیمات ناگهانی و تغییر سیاست 

 اثرات منفی ناشی از نوسانات متغیرهاي کالن اقتصاد 

  گذاريهاي سرمایهکارشناسان خبره و متخصص مجموعه توسط سایر شرکتاحتمال جذب 

 هاي دولت آمریکا علیه جمهوري اسالمی ایران و خروج از برجام توسط دولت آمریکاتحریم 
 شیوع ویروس کرونا و اثرات منفی آن در اقتصاد 
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 اهداف مدیریت و راهبردهاي مدیریت براي دستیابی به آن اهداف  -2

 شرکت اهداف و تیمأمور -1-2

 پشـتوانه  بـه  "درسـت  کـار  درسـت  انجـام " ،"يریپـذ  تیمسـئول " ،"یمـ یت کار" ،"خدا بر توکل" شعار با یمل توسعه گذاري یهسرما شرکت

 یکـ ی نظر، بلند و خالق یانسان ثروت از استفاده و مدت بلند و شفاف يها ياستراتژ و ها تاسیس از يمند هبهر و خود يگرا هتوسع سهامداران

 نیبرتـر  انتخـاب  بـه  نسـبت  خـود  يباال مهارت با شرکت، نیا. نمود خواهد تیمالک و تیریمد را بازار يهوشمند يها مپلتفر نیتر بمجر از

 از خـروج  يبـرا  نقطـه  نیتـر  ههوشـمندان  و  کـرده  مشـخص  را يسـودآور  بیـ ترک نیتـر  هنـ یبه نمـوده،  اقـدام  يگذار یهسرما يبرا ها هنیگز

 بـر  تمرکـز  و هیـ تک با و یاخالق و يا هحرف اصول هیکل تیرعا با یمل توسعه يگذار یهسرما شرکت. دینما یم انتخاب را بالغ يها يگذار یهسرما

 ت.گرف خواهد کار به سهامدارانش منافع يحداکثرساز در را توانش تمام ه،یسرما بازار در اش هعمد سهامدار و خود شهرت حسن

 شرکت نیا یجابیا رسالت. است گرفته شکل یسازمان تعهد و يریپذ یتلئومس کار،تپش تالش، هیپا بر یمل توسعه يگذار هیسرما شرکت

 با رانیا هیسرما بازار در ها يگذار هیسرما فروش از حاصل سود و ها يگذار هیسرما از حاصل سود از اعم یاتیعمل سود لیتحص بر یمبتن

 باشد. یم آنها شتریب چه هر انتفاع منظور به و سهامداران توسط شده نیتأم منابع از استفاده

 انتخـاب  نیهمچنـ  و رپـذی  یهسـرما  هـاي  تشرک سهام ییجابجا ییتوانا منظر از منعطف نسبتاً يها يگذار هیسرما سبد از شرکت يبرخوردار

 بـا  جـوان  یکارشناسـ  میتـ  توسـط  شده هیته گزارشات هیپا بر سازمان تجربه با رانیمد توسط آن يبرا مناسب زمان و يگذار هیسرما عرصه

 در شـرکت  یرقـابت  توان شیافزا به منجر يگذارشارز گزارشات نیهمچن و یداخل و یخارج کار و کسب يفضا خصوص در یعال التیتحص

 .است دهیگرد صنعت

 شرکت اهداف کوتاه مدت -2-2

ملی در راستاي کسب سودآوري و موضوع فعالیت خود، اهداف ذیل را به صورت اهداف کوتاه مـدت و مسـتمر    توسعه گذاري یهسرما شرکت

 براي تمامی سنوات گذشته و آتی سر لوحه کارهاي خود قرار داده است:

  افزایش نسبتROA 

  افزایش نسبتROE 

 بهبود کیفیت سود عملیاتی 

 وري در مجموعهافزایش بهره 
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 (سهامی عام)

 مدت شرکت بلنداهداف  -3-2

 :هاي اصلی خود در نظر گرفته است اهداف بلند مدت ذیل را به عنوان استراتژي شرکتهمچنین این 

 کار و کسب طیمح يحداکثر شناخت ياستراتژ 

 یانسان هیسرما يارتقا ياستراتژ 

 يسودآور ثبات ياستراتژ 

 ها ییدارا سبد يساز نهیبه ياستراتژ 

 ورود به بازار معامالت مشتقه 
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 شرکت یاتیعمل يها هبرنام و راهبردها -4-2

 

 از یناشـ  هیسـرما  شیافـزا  ياجـرا  پوشـش،  تحت يواحدها يساز کوچک و يدار بنگاه از خروج يراستا در رانیا یمل بانک استیس لیدل هب

 است. نشده رسیم درسنوات اخیر سهامداران شده حال مطالبات و ينقد آورده

ردیفاستراتژیهاي شرکتردیف

1

2

سرمایه گذاري گروه توسعه ملی

خدمات مدیریت سرمایه مدار

کارگزاري بانک ملی ایران

مدیریت توسعه نگاه پویا

4

1

هیأت مدیره

کمیته حسابرسی

کمیته مدیریت ریسک

کمیته مبارزه با پولشویی

شوراي معاونین

کمیته سرمایه گذاري

کمیته مقابله با تحریمها

کمیته کارشناسی

3

4

1

2

3

4

1

2

3

واحد سرمایه گذاري

واحد مالی و اداري

4
استراتژي ارتقاي 

سرمایه انسانی

توانمندسازي هر چه بیشتر افراد شاغل در بخش هاي مختلف شرکت به منظور دستیابی به شایستگی هاي متمایز

برگزاري کالسهاي متنوع و آموزش تخصصی به منظور ارتقاي سطح علمی و کیفی پرسنل شرکت

برنامه بازدیدها و تورهاي علمی

جذب نیروي ماهر و متخصص4

پیش بینی وضعیت آتی و استفاده از نوسانات احتمالی بازارهاي مالی و کاالیی بین المللی، در راستاي اصالح پرتفوي و شناسایی سود

3
استراتژي ثبات 

سودآوري

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

(Dividend) سود حاصل از سرمایه گذاري ها

انجام افزایش سرمایه به منظور جلوگیري از کوچک شدن سبد داراییها و استفاده از فرصتهاي پیش رو

به منظور افزایش کیفیت سود عملیاتی) خروج از شرکتهاي سرمایه پذیري که مشکل نقدینگی دارند (

تدوین برنامه کسب و کار و سرمایه گذاري جهت مدیریت و برنامه ریزي مناسب فعالیت هاي شرکت در سال هاي آتی

2
استراتژي بهینه سازي 

سبد داراییها

بهره گیري از شهرت و اعتبار مجموعه بانک ملی ایران به منظور تقویت ارتباطات با گروه هاي مختلف ذینفع در راستاي ارزش آفرینی بیشتر

2
برگزاري جلسات هیأت مدیره و کمیته هاي تخصصی

به منظور شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها

انجام تغییرات مقتضی در ترکیب صنایع موجود در راستاي دستیابی به ترکیب بهینه سبد سرمایه گذاري (گردش سبد)

برنامه هاي عملیاتی (محورهاي اصلی)

1
استراتژي شناخت 

حداکثري محیط کسب و 
کار

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

بررسی، شناسایی و سرمایه گذاري در سهام رشدي

هم افزایی با شرکت هاي تابعه شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی3
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 (سهامی عام)

 یتبه اهداف مدیر رو براي دستیابی هاي پیش ها و ریسک بینی چالش پیش -5-2

باشـد و در صـورت کـاهش     پذیر می هاي سرمایه این شرکت مربوط به سودهاي تقسیمی شرکت سالیانه درآمدهاي عملیاتی درصد35حدود 

 هاي فراوانی مواجه خواهد بود. ها، این بخش از درآمدهاي شرکت با ریسک سودآوري یا تغییر سیاست تقسیم سود آن شرکت

عملیات فعالیت اصلی شرکتها می تواند دستخوش تغییراتی منتج شده از تغییر فضاي کسب و کار جهانی گردد که ایـن مهـم    از سوي دیگر

توانـد  ها مـی شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ،هابر قیمت سهام آنها تاثیرگذار است که به تبع آن با تغییر ارزش بازاري شرکت

 با دشواري همراه گردد.

در با توجه به فعالیت شرکت سرمایه گـذاري توسـعه ملـی     ،یان ذکر است علیرغم تاثیر ویروس کرونا بر اکثر فعالیت هاي اقتصادي کشورشا

    بر عملکرد شرکت نداشته و فعالیت هاي شرکت همانند گذشته ادامه دارد. یتا تاریخ تهیه این گزارش آثار مالی محسوس حوزه بازار سرمایه

 شرکت در ارتباط با راهبري شرکتیهاي  سیاست -6-2

باشد. ایـن   خود میحقیقی و حقوقی وابسته به سهامداران  ،گذاري توسعه ملی به عنوان یک شرکت سهامی عام نظام راهبري شرکت سرمایه

شـرکت  سهامدار حقیقی بوده که در مجامع عمومی مختلف، تصـمیمات کـالن    34,376و حدود سهامدار حقوقی  74بیش از داراي  شرکت

گـردد. اعضـاي    هـا اتخـاذ مـی    هاي مالی، انتخاب حسابرس و بازرس مستقل و انتخاب اعضاي هیأت مدیره توسط آن منجمله تصویب صورت

هـاي داخلـی و    نامـه  نمـودار سـازمانی، آیـین    ،ها نمایند که بر اساس تصمیمات آن حقوقی هیأت مدیره، نمایندگان حقیقی خود را تعیین می

گـذاري بـه مـدیرعامل     مدیریت ریسک به اعضاي هیأت مدیره و کمیته سرمایه و هاي حسابرسی . کمیتهگرددمی تصویب هاي مختلف کمیته

 گردد. اي حاصل می جلسات مستمر دورهبه دهند و این مهم با عنایت  مشاوره می

 مـورد بررسـی  هاي مربوطـه   کمیته توسطو به طور مداوم در واحد معاونت مالی و اداري تهیه و به روز رسانی شده هاي مالی شرکت  صورت

گیرد. تمـامی گزارشـات در    حسابرس مستقل مورد تأیید سازمان بورس قرار می بررسیماهه مورد  12ماهه و  6هاي  گیرد و در دوره قرار می

 رسد. صورت لزوم از طریق تارنماي کدال به اطالع عموم می

هـا را در اختیـار    گـذاري  مختلـف، راهکارهـاي الزم در خصـوص نحـوه و میـزان سـرمایه       تحلیلـی گذاري نیز گزارشات  واحد معاونت سرمایه

 دهد تا تصمیمات مقتضی توسط مدیرعامل شرکت اتخاذ گردد. هاي مختلف شرکت قرار می مدیرعامل و کمیته
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 هاي اجتماعی اطالعاتی در خصوص مسئولیت -7-2

گـذاري در   همچنین سرمایه .شود هایی را متقبل می اعی خود همواره هزینههاي اجتم در راستاي مسئولیت گذاري توسعه ملی شرکت سرمایه

فرهنـگ کشـور، نمونـه دیگـري از اقـدامات صـورت گرفتـه در زمینـه          شرکت گروه توسعه هنر ایران به منظور اعتالي بیشتر بخش هنـر و 

 باشد. هاي اجتماعی شرکت می مسئولیت

  امتیاز شفافیت اطالعاتی شرکت -8-2

مالی مؤثر بر عملکرد مالی را از طریق تارنماي کدال مالی شرکت و همچنین اطالعات غیر تمامی اطالعاتگذاري توسعه ملی  شرکت سرمایه

 1394-1396سـنوات  اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار طی بردر همین راستا  رساند. قوه خود میبه اطالع سهامداران بالفعل و بال

مـدیریت و پرسـنل    هاي ریزي . از اهداف و برنامهبا کسب امتیاز کامل، رتبه یک را کسب نموده استبه لحاظ کیفیت افشاء اطالعات همواره 

 باشد. شرکت، حفظ و تداوم این جایگاه می

 شرح
30/09/1394 30/09/1395 30/09/1396 

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز

 1 100 1 100 1 100 گذاري در صنعت سرمایه

 

  ها گذاري اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه -9-2

 ریپـذ  یهسـرما  هـاي  تشـرک  ریسـا  سـهام  در گـذاري  سرمایه ،یمل توسعه گذاري سرمایه شرکت اساسنامه در مندرج تیفعال موضوع اساس بر

 هدف با ریپذ هیسرما هاي تشرک ریسا سهام در گذاري سرمایه شرکت، اساسنامه الف بند 3 ماده طبق؛ باشد مدت کوتاه صورت به ستبای یم

سرمایه گذاري در سایر اوراق بهادار که بـه   و ابدین مالحظه قابل نفوذ آن در ای نگرفته اریاخت در را آن کنترل که يطور به بوده انتفاع کسب

 2 مـاده  موجـب  بـه  نیهمچنرا به مالک اوراق بهادار نمی دهد و  شرکت طور معمول داراي حق راي نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل

 گـذاري  سرمایه هاي تشرک ،یفرابورس و یبورس ناشران وابسته اشخاصبا  معامالت بیتصو و اطالعات يافشا الزامات دستورالعمل 4 وستیپ

هاي  گذاري غیربورسی یا سرمایه هاي گذاري سرمایه به ورود لذا ؛باشند داشته اریاخت در را ریپذ هیسرما شرکت سهام درصد 10 از شیب دینبا

 نیـ ا تیفعال موضوع و اساسنامه خالف بر ر،یپذ یهسرما شرکت یتیریمد کنترل و مدت بلند استیس اخذ لزوم به تیعنا با ر،یپذ خطر و نینو

 .بود خواهد بورس سازمان فوق الذکر دستورالعمل نیهمچن و شرکت
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

در  سـرمایه گـذاري کوتـاه مـدت    و بـازار  ی عمده تمرکز و فعالیت خود را به سمت و سوي تحلیـل  مل توسعه يگذار هیسرما شرکتبنابراین 

در 1399 مـالی  ماهـه اول سـال   9و  1398 ،1397 مـالی  هـاي  سـال و طی  معطوف نمودهبازارهاي بورس و فرابورس  شرکتهاي موجود در

 همین راستا حرکت نموده است. 

 (مبالغ به میلیون ریال)

 شرح
30/09/1397 30/09/1398 31/06/1399 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 %92 17,584,560 %82 6,832,177 %89 5،863،639 سرمایه گذاري در سهام بورسی و فرابورسی

 %1 19,245 - 19,245 %1 69،245 سرمایه گذاري در سهام شرکتهاي غیر بورسی

 - - %2 186,327 %9 569،306 سایر اوراق بهادار

 %8 1,495,365 %16 1,334,539 %1 104،283 گذاريهاي سرمایهسرمایه گذاري در صندوق

 %100 19,099,170 %100 8,372,288 %100 6،606،473 جمع
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 بورسیو سایر اوراق بهادار بورسی گذاريسرمایه هايصندوق گذاري در واحدهايسرمایه -1-9-2

 ریال)(مبالغ به میلیون 

 شرح
30/09/1397 30/09/1398 31/06/1399 

 تعداد
بهاي تمام 

 شده
 تعداد

بهاي تمام 
 شده

 تعداد
بهاي تمام 

 شده

 - - 184,237 258,864 569،306 699،772 اوراق اسناد خزانه اسالمی

 994,664 - 185,641 - 10,703 - گذاري هاي سرمایه صندوق

 - - 2,090 - - - سایر

 994,664 - 371,968 - 580,009 -  جمع

 

 

 بورس از خارج يها شرکت سهام يپرتفو تیوضع -2-9-2

 (مبالغ به میلیون ریال)

 شرح
30/09/1397 30/09/1398 31/06/1399 
تعداد 
 سهام

بهاي تمام 
 شده

تعداد 
 سهام

بهاي تمام 
 شده

بهاي تمام  تعداد سهام
 شده

 500,701 - 1,148,898 - 93,580 - گذاري غیربورسی هاي سرمایه صندوق

 19,000 19,000,000 19,000 19,000,000 19,000 19،000،000 الملل تجارت ملی شرکت توسعه بین

 - - - - 50,000 850,000 گروه توسعه هنرایران

 245 - 245 - 245 - هاي غیربورسی سایر شرکت

 519,946 - 1,168,143 - 162,825   - جمع
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 بورس و اوراق بهادار سازمان هاي ها در راستاي رعایت دستورالعمل جهت حفظ ترکیب داراییبرنامه شرکت  -10-2

دسـتورالعمل شناسـایی و ثبـت نهادهـاي      7ماده  1و بند  پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهراندستورالعمل  2ماده  1بند  

 گذاري: هاي سرمایه در خصوص شرکت مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان

نـابع مـالی   درصـد از م  80بـورس درج اسـت، همـواره بایــد حـداقل    هاي نرخدر هنگام پذیرش و تا زمانی که نام شرکت در فهرست 

پذیرفتـه شـده در    هـاي  شرکتدر سهام  گذاري سرمایهبلنـد مـدت و حقـوق صـاحبان سهام) به  هاي بدهیمدت شرکت (مجموع بلند

 .بانکی تخصیص یابد هاي سپردهبورس، اوراق مشارکت و 

 

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                        

 31/06/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 18,579,224 6,832,177 5,863,639 و فرابورس پذیرفته شده در بورس هاي شرکتسهام 

 - 184,237 569،304 گواهی اوراق مشارکت 

 18,579,224 7,016,414 6,432,943 موضوع این دستورالعملهاي  گذاري سرمایه جمع

 17,231,412 9,568,302 7,528,297 هاي بلند مدت و حقوق صاحبان سهام جمع بدهی

 108% 73% 85%  گذاري نسبت سرمایه

 

 گذاري: هاي سرمایه در خصوص شرکت پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهراندستورالعمل  2ماده  2بند  

  درصد منابع خود را به مصـرف خریـد سـهام یـک شـرکت برسـانند 10نباید بیش از  ها شرکتاین. 

که مذاکراتی به منظور واگذاري سهام ایـن شـرکت انجـام     باشد گذاري مسکن مشمول این بند می صرفاً سهام شرکت گروه سرمایه

 شده است.

  د.بیشتر باش پذیر سرمایهشرکت  هدرصد سرمای 10در هر شرکت نباید از  گذاري سرمایههمچنین 

گذاري مسکن و البراتوارهاي دارویی رازك مشمول این بند  هاي گروه سرمایه شرکت سهامگذاري در  سرمایه، سال مالی گذشتهدر 

گذاري در ایـن شـرکت از   واگذار شده و سرمایه 1397بخشی از سهام شرکت البراتوارهاي دارویی رازك طی سال مالی . بوده است

در نیـز  گـذاري مسـکن    گروه سـرمایه  شرکت سهاممذاکراتی به منظور واگذاري بلوکی و یکجاي شمول این بند خارج شده است. 
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

بـه نتیجـه    کنونانتشار آگهی مزایده شـده، لـیکن تـا   منجر به  وصورت گرفته  ريسال مالی جا طیگذشته و همچنین سال مالی 

 .نرسیده استمطلوب 

 
 

هـاي   در خصـوص شـرکت   دسـتورالعمل شناسـایی و ثبـت نهادهـاي مـالی فعـال در بـازار اوراق بهـادار نـزد سـازمان           7مـاده   3بند  

 گذاري: سرمایه

در اوراق بهــاداري اختصـاص دهـد کـه در اثـر       گذاري سرمایهخـود را بـه  هاي داراییدرصد از  70باید حداقل  گذاري سرمایهشرکت 

ده، نفوذ قابل د شدر این اوراق بهادار، به تنهایی یا به همراه اشـخاص تحـت کنتـرل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یا گذاري سرمایه

اري توسعه ملـی فاقـد شـرکت تحـت کنتـرل یـا نفـوذ قابـل         د که شرکت سرمایه گذست نیاوره دمالحظه پیدا نکند یا کنترل آن را ب

 مالحظه در سهام شرکتها می باشد.
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

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

هـاي آتـی بـا عنایـت بـه       هاي مالی (به صورت گذشته نگـر) و بـرآورد سـود سـال     همواره بر اساس تحلیل صورتشرکت هاي  گذاري سرمایه

شـود؛  انجام مـی  هاي هدف (به صورت آینده نگر) ها و برآوردهاي کارشناسی نسبت به تمامی موارد اثرگذار بر عملکرد مالی شرکت بینی پیش

ارزش بازاري باشند. بنابراین بخش مهمی از  داراي مزیت رقابتی در کشور گذاري نماید که سعی نموده است در صنایعی سرمایه فلذا شرکت

محصـوالت   ،هـاي نفتـی   فرآورده انبوه سازي امالك و مستغالت، صنایع فلزات اساسی،شرکت مربوط به  بورسی و فرابورسی هاي سبد دارایی

   باشد. می هاي فلزي استخراج کانهو  محصوالت شیمیایی دارویی،

 

 

 

 

11.7% 

18.9% 

11.4% 

5.0% 

10.5% 3.4% 

7.0% 

8.4% 

6.3% 

8.9% 

8.6% 
 بانکها

 فلزات اساسی

 شیمیایی

 فرآورده هاي نفتی

 استخراج کانه هاي فلزي

 عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

 دارویی

 فعالیت هاي کمکی به نهادهاي مالی واسط

 انبوه سازي امالك و مستغالت

 چندرشته اي صنعتی
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 ها و روابط مهمترین منابع، ریسک -3

 ابط تأثیرگذار بر ارزش شرکتوها و ر ریسک منابع، -1-3

و ارزش افـزوده ناشـی از کـارکرد    از حقوق صاحبان سـهام   تلفیقی که حاصل ي شرکت استها منابع در دسترس، سبد دارایی مهمترین −

 باشد.منابع انسانی شرکت می

 .شودهاي انسانی آن است که باعث کارایی و اثربخشی کل مجموعه میاز دیگر منابع ارزشمند شرکت، سرمایه −

 س و چگونگی استفاده از آنمنابع مالی و غیرمالی در دستر -2-3

 يرویـ ن و ارشـد  رانیمـد ( یانسان يروین مهارت و تخصص هیپا بر ،يگذار هیسرما يها شرکت ریسا همانند یمل توسعه يگذار هیسرما شرکت

هرگونـه تغییـر کوتـاه    باشد. بنابراین می استوار) یمال ریغ منابعبه عنوان ( ها آن يریگ میتصم و لیتحل و هیتجز قدرت زانیم و) ماهر یانسان

 شرکت هیسرما را افزایش دهد. از سوي دیگر شرکت تواند ریسکمدت در ساختار منابع انسانی ماهر و عدم رعایت شرایط شغلی شرکت می

 ثـروت  شیافـزا  و درآمـد  کسـب  به اقدام و شرکت از طریق این منابع دارد قرار شرکت اریاخت در سهامداران طرف از )یمال منابع عنوان به(

تواند ریسک شرکت را افزایش الذکر شود، میهاي شرکت که زمینه ساز منابع فوقگذاري؛ فلذا هر گونه تغییر در سرمایهدینما یم سهامداران

در بـازار سـرمایه، منـتج بـه تهیـه گزارشـات        شـده هـاي پذیرفتـه   رصد بازارهاي داخلی و خارجی و تجزیه و تحلیل صـنایع و شـرکت   دهد.

 نمایند.از گزارشات مذکور بهره برداري می ها گذاري در خصوص نحوه و میزان سرمایهشرکت مدیران ارشد  کهواهد شد کارشناسی خ

 هاي نقدي نقدینگی و جریان -3-3

عملیـاتی و تغییـرات             شناسـایی سـود   ناشـی از عمـدتاً   هـاي عملیـاتی  وجـه نقـد ناشـی از فعالیـت    خـالص گـذاري،  هـاي سـرمایه  در شرکت

 باشد.  می هاي کوتاه مدتگذاريسرمایه

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                              

 31/06/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 35,390 35,241 10،629 موجودي نقد

 655,313 2,300,307 1,341,976 هاي عملیاتی تجریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالی

 

17 
 



  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 سرمایه انسانی و فکري -4-3

ترکیب نیروي انسانی از لحاظ مقطـع  باشد؛  مینفر  30شامل  ملی توسعه يگذار هیسرما شرکتنیروي انسانی تعداد  31/06/1399در تاریخ 

نیـرو   3  ،نیرو با مدرك کارشناسی ارشد (یا دانشجوي کارشناسی ارشد) 17نیرو با مدرك دکتري (یا دانشجوي دکتري)،  5تحصیلی شامل 

 باشد. مینیرو با مدرك دیپلم  5و با مدرك کارشناسی (یا دانشجوي کارشناسی) 

سـال و میـانگین سـنی تـیم      36. میانگین سنی اعضاي هیأت مـدیره  استعضو هیأت مدیره  5همچنین شرکت بر اساس اساسنامه، داراي 

 باشد.   سال می 34اجرایی شرکت 

 31/06/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 30 27 27 تعداد پرسنل شرکت 

 

 عوامل درونی مؤثر بر عملکرد شرکت -5-3

 نقاط قوت -1-5-3

اسـتفاده کنـد.   ی رقابت تیمز کی جادیمنظور ا تواند از آنها بهیدارد و م اریاخت در که سازمان ییهاییعبارت است از منابع و توانا نقطه قوت
 :ندیآمیبه حساب  گذاري توسعه ملیشرکت سرمایهقوت  ذیل از مهمترین نقاطموارد 

 گذاريهاي مناسب سرمایهبرخورداري از مدیریت و پرسنل متعهد و متخصص مالی و اقتصادي جهت شناسایی و بهره مندي از فرصت 

 شرکت ارشد رانیمد و رعاملیمد ره،یمد أتیهه به واسطه سوابق و شهرت اعضاي برخورداري از ارتباطات گسترد 

 هاي بورس به دلیل متناسب بودن پرتفوي شرکت با صنایع موجود در بورس و فرابورس همبستگی مناسب بازده شرکت از افزایش شاخص
 بازار رشد زمان در سبد افزوده ارزش رشد و باشد)ایران (ترکیب صنایع پرتفوي نزدیک به ترکیب صنایع مؤثر بر شاخص می

 باشدگذاري در صنایعی که کشور در آنها از مزیت نسبی برخوردار میسرمایه 

 هايگزارش( یتخصص هايگزارش نیتدو جهت در کارشناسان یتخصص و یآموزش سرانه توسعه و شیافزا جهت یتخصص هايدوره يبرگزار 
 يمواز يبازارها و هیسرما بازار لیلتح و هیتجز توان شیافزا منظوربه ...)  و یتخصص هینشر ن،یادیبن

 ینقدشوندگ بیضر يباال نسبت با گذاريهیسرما صندوق قالب در شرکت هايگذاريهیسرما سبد مناسب بیترک 

 یبورس ریغ هايگذاريهیسرما سبد زیناچ سهم 

 گذاريهیسرما و ییپولشو با مبارزه سک،یر تیریمد حسابرسی، هايتهیکم نظرات میتعم 

 یتخصص هايآموزش سرانه شیافزا )CFA گذاريهیسرما و یمال یتخصص هايدوره و( 
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 ضعف اطنق -2-5-3

. گرددطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان ه است که ب ییها ییامکانات و توانا ،هاکمبود در منابع، مهارت ای محدودیتضعف،  نقطه

 :ندیآمیبه حساب  گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه ضعف نقاطذیل از مهمترین موارد 

 یسازمان انبساط در تیمحدود 

 اثر در شرکت هايگذاريهیسرما سبد شدن کوچک جهینت در و سهامداران ينقد آورده محل از شرکت هیسرما شیافزا ياجرا در تیمحدود 
 سهامداران به سود پرداخت جهت هاگذاريهیسرما فروش

 سهامداران به سود پرداخت يراستا در شرکت هايگذاريهیسرما سبد در شده ییشناسا يسودها رسوب و یمال منابع نیتأم در تیمحدود 

 هاي محدود جهت عملیات کارگزاريگزینه 

 

 ي داخلی و خارجی شرکتها ریسک  -6-3

 اقتصـاد  و اي همنطقـ  جهانی، اقتصاد کلی اوضاع بر که هاي رکود و رونق) هاقتصادي (شامل دور و هاي سیستماتیک سیاسی کریس از غیر به

  است: زیر شرح به ،باشند یم تأثیرگذار شرکت فعالیت بر که موجود هاي کریس هستند، اثرگذار سرمایه بازار خصوص به کشور

 ارز نرخ نوسانات ریسک -1-6-3

 علـت  به نیز تهران بهادار اوراق بورس. دهدمی قرار تأثیر تحت به شدت را مالی بازارهاي که است هاییریسک عمده از یکی ارز نرخ تغییرات

-سـرمایه  سـبد  توانـد مـی  موضـوع  ایـن به تبـع  . باشدمی ارز نرخ تغییرات تأثیر تحت ،دارند ارزي مصارف یا و منابع که هاییشرکت حضور

 .دهد قرار تأثیر تحت نیز  را شرکت یهايگذار

تواند منجر به ثبات نرخ ارز و همچنین افـزایش شـفافیت در ایـن بـازار     بازار متشکله ارزي می هاي جدید ارزي از جملهراه اندازي ساز وکار

 نماید.  گردد که این مهم در دستور کار دولت قرار دارد و امید به اجرایی شدن آن واهی نمی

 المللی ریسک مربوط به تغییر شرایط بین -2-6-3

 اکثـر منجر به راه اندازي جنگهـاي تجـاري در میـان     ،انجام شده از جمله قراردادهاي تجاري اتپایبندي ایاالت متحده آمریکا به توافقعدم 

منجر به تغییر شرایط بین المللی و ایران در جامعه جهـانی شـده    توسط آمریکا برجامعدم اجراي خصوص العلی ،هاي اقتصادي گردیدبلوك

 دچار آشفتگی بیشتر نمود.  ،است که این مهم، اقتصاد بین المللی را در شرایطی که تحلیلگران اقتصادي بیم آغاز دوران رکود را داشتند
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 دولتی هاي هنام آیین و مقررات تغییر به مربوط ریسک -3-6-3

رات فضـاي  هاي جدیـد کـه خـود معلـول تغییـ     سیاست نامه ها به واسطه اعمال دولتی و آیین قوانینقیمت هاي جهانی محصوالت و تغییر 

قیمت فلـزات  توان به تغییر می در این خصوص که ثیر گذار بودهأها تهمواره بر عملیات اصلی شرکت ،می باشد کار داخلی و خارجیکسب و

 اساسی اشاره نمود.   

  شوندگی نقد ریسک -4-6-3

هایی که درصد شناوري و حجـم   به دلیل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام برخی از شرکت ،محدودیت در تأمین منابع مالی الزم

 .معامالت روزانه اندکی دارند

 منجـر  یبـانک  سـپرده  نرخ کاهش يدستور شوك واسطه به ملت آحاد دست در منابع ينگهدار و جذب يبرا پول بازار قدرت رفتن دست از

 .کند جادیا اختالل يمواز يبازارها در شده آزاد ینگینقد دیگرد

 سود نرخ ریسک تورم و -5-6-3

با توجه به شرایط کنونی فضاي کسب و کار کشور وتمایل سیاستگذاران پولی به کاهش نرخ بهره به منظور کاهش هزینه تأمین مالی در 

-بینی میپیش کاهش نرخ بهره و افزایش نسبت قیمت به سود بدون ریسکخالص داخلی و رشد اقتصادي، نا ولیدراستاي افزایش میزان ت

 باشد.دور از ذهن نمی انتظار افزایش ارزش بازار سرمایه ،این امر در صورت تحقق گردد که

 

 ماهیت و میزان استفاده از ابزارهاي مالی -7-3

ابزارهاي مالی موجود در بازار سرمایه منجمله خرید و فروش سهام، انـواع اوراق و اسـناد بهـادار    گذاري توسعه ملی از تمامی  شرکت سرمایه

نماید و همواره در تالش است عالوه بـر   فاده میاست پایه طال بر جسورانه و گذاري هاي سرمایه ز و عادي صندوقمنتشر شده و واحدهاي ممتا

 گام مثبتی بردارد. از جمله مشتقات و معامالت الگوریتمی اعتالي ابزارهاي نوینو ارزش آفرینی، در راستاي پیشرفت و کسب سود 
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شرکت -8-3

 تغییرات نرخ ارز -1-8-3

 د:نپذیر متفاوتی میرات تغییرات نرخ ارز اثگذاري توسعه ملی از  شرکت سرمایههاي  بازار سرمایه ایران و در نتیجه آن، سبد دارایی

 تـأثیر  تحـت  مسـتقیم  بطـور  آنهـا  محصـوالت  قیمت که آهن سنگ و پتروشیمی اساسی، فلزات نظیر صنایعی شامل :میمستق یهمبستگ

 .  باشند می ارز نرخ افزایش

 و دهیـ نگرد متأثر آزاد ارز نرخ شیافزا از ای که هابانک و برق عرضه انه،یرا ها،شگاهیپاال ،یساختمان يهاشرکت شامل :)ریتأث بدون( مستقل

 .شد خواهد محقق مدت بلند در هاشرکت نیا در ارز نرخ راتییتغ ریتأث ای

 هاي صنایع غذایی.برخی از شرکت نظیر نمایند می وارد را خود اولیه مواد که هایی شرکت شامل :معکوس یهمبستگ

 نظیـر  شـوند  مـی  متـأثر  مشـابه  محصـوالت  واردات شـده  تمـام  بهـاي  افـزایش  محل از که هایی شرکت شامل :هیثانو میمستق یهمبستگ

 .شوینده محصوالت و دوده الستیک، روانکار، تولیدکنندگان

 تغییرات نرخ سود -2-8-3

و اثـرات مسـتقیم و   (یـا بـالعکس)   بازارهـاي مـوازي    بههاي بانکی  سپرده ازنرخ سود بانکی، عالوه بر جابجایی نقدینگی  کاهش (یا افزایش)

 افـزایش (یـا کـاهش)   نیز را ، نسبت قیمت به سود میانگین بازار ها سهام آنقیمت کاهش (یا افزایش) و ها  بانکغیرمستقیم آن بر سودآوري 

ي هـا  افزایش (یا کـاهش) خواهـد یافـت و در نتیجـه ارزش روز سـبد دارایـی      پذیر  هاي سرمایه خواهد داد که در اثر آن، قیمت سهام شرکت

 یابد. ها و قیمت سهام شرکت افزایش (یا کاهش) می بورسی و فرابورسی شرکت متأثر شده و خالص ارزش روز دارایی

 چگونگی پرداخت آنهاي شرکت و  بدهیاهم  -9-3

 .میلیون ریال می باشد 3,494,976قبل مبلغ  سال از بابت تقسیم سود 31/06/1399در تاریخ شرکت   میزان بدهی
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 انتظار براي تأمین مالیمنابع مورد  -10-3

بعضـاً   گـذاري هـاي سـرمایه  در خصوص شـرکت  باشد؛ لیکن (آورده نقدي سهامداران) میآن مهمترین منبع مالی در اختیار شرکت، سرمایه 

توانـد بـه عنـوان     ه نقدي سـهامداران) مـی  ها (از محل آورد ها و افزایش سرمایه ها، تسهیالت دریافتی از بانک اعتبارات اخذ شده از کارگزاري

کنون از تسـهیالت  گذاري توسـعه ملـی تـا    شرکت سرمایهشایان ذکر است  .گذاري باشد هاي سرمایه منابع مالی کمکی مورد استفاده شرکت

 بانکی استفاده نکرده است.

 

 گذاري ساختار سرمایه و روندهاي مرتبط با منابع سرمایه -11-3
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                             

 31/06/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 3,702,061 88,980 75,853   جمع بدهی ها

 4,500,000 4,500,000 4،500،000 سرمایه

 12,275,876 4,613,566 2,573,849   انباشتهسود 

 

 هاي مرتبط با رتبه اعتباري شرکت اطالعات و نسبت -12-3

 31/06/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 %18 %1 %1 نسبت بدهی 

 %82 %99 %99 نسبت مالکانه  

 

سـاختار  ، 30/09/1398و   30/09/1397در تـاریخ هـاي    هاي شـرکت  با عنایت به پرداخت سود سهام پرداختنی سهامداران از محل دارایی

بـه دلیـل عـدم پرداخـت      1399ماهـه اول سـال مـالی     9لیکن در خصوص  می باشد عمدتاً مربوط به حقوق صاحبان سهامسرمایه شرکت 

 باشد. میمطالبات سهامداران وضعیت متفاوت بخشی از 
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 نظام راهبري شرکتی -13-3

 هیات مدیره اطالعات مربوط به ساختار -۱-13-3

 مشخصات اعضاء به شرح جدول ذیل می باشد:عضو می باشد که  5هیات مدیره شرکت متشکل از 

 مدرك تحصیلی سمت اعضاء

 اجرایی کارشناسی ارشد مدیریت هیات مدیره و مدیرعامل موظف عضو حسین عالقه مندان

 ي مدیریت مالیادکتر عضو غیرموظف  علی ابراهیم نژاد

 ارشد مدیریت بازرگانی یکارشناس عضو موظف  حسین قاسمی

 ارشد مدیریت مالی یکارشناس عضو غیرموظف  علی حسین زاده گوهري

 اقتصادي ادکتر عضو غیرموظف فرهاد رمضان

و دبیرخانه هیات مدیره نیز در راستاي دستورالعمل  می باشد (آقاي حسین قاسمی)عضو موظف هیات مدیره  ،دبیر جلسات هیات مدیره
 حاکمیت شرکتی تشکیل گردیده است. 

ذیل  کمیته هاي تخصصی حاکمیت شرکتی به شرح ،در راستاي اجراي دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار
 و جلسات آن در مقاطع زمانی مقرر برگزار می گردد.گردیده تشکیل 

 عضو می باشد که مشخصات اعضاء به شرح ذیل می باشد:3شرکت متشکل از  انتصابات کمیته

 مدرك تحصیلی سمت اعضاء

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی خارج از شرکت بهمن یاغشنی

 دانشجوي دکتراي طرح و توسعه خارج از شرکت علی جبل عاملی

 کارشناس ارشد حسابداري معاون مالی و اداري ناصر آقاجانی
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 عضو می باشد که مشخصات اعضاء به شرح ذیل می باشد:3متشکل از شرکت  کمیته ریسک

 مدرك تحصیلی سمت اعضاء

 مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد مدیرعاملعضو موظف هیات مدیره و  حسین عالقه مندان

 ي مدیریت مالیادکتر عضو غیرموظف هیات مدیره علی ابراهیم نژاد

 دکتراي اقتصاد خارج از شرکت سیدمهدي برکچیان

 ذیل می باشد:جدول به شرح می باشد که مشخصات اعضاء عضو  3متشکل از  شرکت ته حسابرسیکمی

 مدرك تحصیلی سمت اعضاء

 دکتراي مدیریت مالی عضو غیرموظف هیات مدیره علی ابراهیم نژاد

 کارشناسی ارشد حسابداري  خارج از شرکت همایون باقري طادي

 کارشناسی ارشد حسابداري خارج از شرکت پرتوییعلی 

 باشد:ذیل میجدول شرح ب که مشخصات اعضاءمی باشد  عضو 8متشکل از از کمیته هاي اجرایی عملیات شرکت و  کمیته سرمایه گذاري

 مدرك تحصیلی سمت اعضاء

 مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد مدیرعاملعضو موظف هیات مدیره و  حسین عالقه مندان

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی هیات مدیرهعضو موظف  حسین قاسمی

 اقتصاددکتراي  عضو غیرموظف هیات مدیره فرهاد رمضان

 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی قائم مقام مدیرعامل سید حسام الدین سعیدي

 دکتراي مدیریت مالی معاون سرمایه گذاري ارشاد کوششی

 دکتراي مدیریت مالی کاربردي و مطالعات بازار مدیر گزارشات سعید حیدري

 دانشجوي دکتراي مدیریت مالی مدیر تحلیل و ارزشگذاري مصطفی امام دوست

 - مشاور مدیرعامل علی اسالمی بیدگلی
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 اندازها نتایج عملیات و چشم -4

 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت -1-4

 31/06/1399 منتهی به ماهه 9دوره شرکت در پایان  وضعیت مالی -1-1-4

 

 

 

 

1399/06/311398/09/30بدهی ها و حقوق صاحبان سهام1399/06/311398/09/30داراییها :
میلیون ریالمیلیون ریالبدهی هاي جاري :میلیون ریالمیلیون ریالداراییهاي جاري :

47,734 170,393 پرداختنی هاي تجاري و غیرتجاري35,241 35,390 موجودي نقد
535 - مالیات پرداختنی8,345,433 19,072,315   سرمایه گذاریهاي کوتاه مدت

35,975 3,526,132 سود سهام پرداختنی842,905 1,282,851  دریافتنی هاي تجاري و غیرتجاري
- - ذخائر404 404 پیش پرداختها

84,244 3,696,525 جمع بدهی هاي جاري9,223,983 20,390,960  جمع داراییهاي جاري
بدهی هاي غیر جاري :داراییهاي غیر جاري :
4,736 5,536 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان8,938 8,849  دریافتنی هاي بلند مدت

4,736 5,536 جمع بدهی هاي غیر جاري26,855 26,855    سرمایه گذاریهاي بلند مدت
384,400 494,000 سرمایه گذاري در امالك

88,980 3,702,061 جمع بدهی ها811 670   داراییهاي نامشهود
حقوق صاحبان سهام :7,559 6,603   داراییهاي ثابت مشهود

4,500,000 4,500,000 سرمایه 428,563 536,977  جمع داراییهاي غیر جاري
450,000 450,000 اندوخته قانونی

4,613,566 12,275,876 سود انباشته
9,563,566 17,225,876 جمع حقوق صاحبان سهام  

9,652,546 20,927,937 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام9,652,546 20,927,937  جمع داراییها  

یادداشت هاي توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است

شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی (سهامی عام)

ترازنامه 

در تاریخ31 شهریور1399
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 31/06/1399منتهی به ماهه  9دوره عملکرد شرکت طی  -2-1-4

 

 

سالدوره میانی نه ماهه منتهی به

1398/06/311398
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالدرآمدهاي عملیاتی:

1,474,557 1,336,033 1,377,433 درآمد سود سهام
2,938,415 1,924,850 10,512,012 سود فروش سرمایه گذاریها

148,753 139,679 21,429 درآمد سود تضمین شده
4,561,725 3,400,562 11,910,874 جمع درآمدهاي عملیاتی

(94,351)(62,513)(79,960)هزینه هاي فروش، اداري و عمومی
4,467,374 3,338,049 11,830,914 سود عملیاتی

- (7,901)هزینه هاي مالی
2,707 1,797 سایر در آمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

(6,104) 2,857 2,707

4,470,081 3,340,906 11,824,810 سود قبل از مالیات
مالیات بر درآمد

- - -            سال جاري
(364)- -           سالهاي قبل

4,469,717 3,340,906 11,824,810 سود خالص

سود پایه هر سهم:
2,628741993سود عملیاتی هر سهم

- 1 - سود غیر عملیاتی هر سهم
2,628742993سود پایه هر سهم

4,469,717 3,340,906 11,824,810 سود خالص
2,573,849 2,683,063 4,613,566 سود انباشته در ابتداي سال 

- - - تعدیالت سنواتی
7,043,566 2,683,063 4,613,566   سود انباشته در ابتداي سال-تعدیل شده

(2,430,000)(2,430,000)(4,162,500)سود سهام مصوب
 451,066 253,063 4,613,566

4,613,566 3,593,969 12,275,876 سود قابل تخصیص
تخصیص سود :

4,613,566 3,593,969 12,275,876 سود انباشته در پایان سال/دوره

شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی (سهامی عام)

صورت سود (زیان) 

دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1399

1399/06/31

دوره میانی نه ماهه منتهی به

گردش حساب سود انباشته 

جامع، محدود به سود سال و تعدیالت سنواتی می باشد؛ صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است. از آنجا که اجزاي تشکیل دهنده صورت سود (زیان) 
یادداشت هاي توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 شرکت یاتیعمل يدرآمدها -3-1-4

 (مبالغ به میلیون ریال)

 شرح

سال مالی 
منتهی به 

30/09/1397 

سال مالی 
منتهی به 

30/09/1398 

سال مالی 
منتهی به 

31/06/1399 

 توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد
 برآوردهاي آتیو 

 1,377,433 1,474,557 1,048,519 گذاري در سهامدرآمد حاصل از سرمایه
، در دوره مالی جاريگذاري شناسایی شده سود حاصل از سرمایه

لیج فارس، نفت بهران و گروه مبین انرژي خ عمدتاً مربوط به
 می باشد. ه ملیتوسع

 10,512,012 2,938,415 1،663،508   گذاريسود(زیان) حاصل از فروش سرمایه
پذیر در سال مالی هاي سرمایهبا عنایت به فروش سهام شرکت

 است.، سود قابل توجهی از این بابت شناسایی گردیده  1399

درآمد سود تضمین شده و تغییر ارزش 
 سرمایه گذاري ها

19,730 148,753 21,429 
این سود مربوط به سایر درآمدهاي عملیاتی می باشد که می توان 
به اوراق بدون ریسک، سود سپرده و... اشاره نمود که سرمایه 

 گذاري در آنها به منظور مدیریت نقدینگی بوده است. 

 - 11,910,874 4,561,725 2,731,757 جمع
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 31/06/1399 به ماهه منتهی 9 دورهطی  هاگذاريسود حاصل از سرمایه -4-1-4
 

  (مبالغ به میلیون ریال)

 شرح
سال مالی منتهی 

 30/09/1397به 

سال مالی منتهی به 
30/09/1398 

سال مالی منتهی 
 31/06/1399به 

 148,777 180,000 148,773 مبین انرژي خلیج فارس
 129,996 205,957 119,925 نفت بهران

 100,432 78,891 49,840 سر. گروه توسعه ملی
 89,473 127,568 60,286 فوالد مبارکه اصفهان

 80,492 - 25,175 پتروشیمی پارس
 80,443 91,898 62,733 پتروشیمی جم
 78,290 51,812 56,130 سر. شفادارو

 67,100 236,394 117,910 پتروشیمی زاگرس
 61,260 138,420 65,077 گل گهر

 59,808 6,000 - توسعه معادن و فلزات

 481,362 357,617 342,670 سایر
 1,377,433 1,474,557 1,048,519 جمع

 
 31/06/1399 به یمنتهماهه  9دوره  طی هاگذاريسود حاصل از فروش سرمایه -5-1-4
 

  
 )مبالغ به میلیون ریال(

 خالص مبلغ فروش بهاي تمام شده شرح
 سود (زیان )

 حاصل از فروش

 1,250,087 1,490,465 240,378 فوالد مبارکه اصفهان
 808,357 1,029,613 221,256 سر. گروه توسعه ملی

 754,499 921,659 167,161 نفت پارس

 753,116 989,436 236,321 بانک صادرات

 670,918 958,008 176,091 بانک تجارت

 653,637 754,545 100,908 صنایع ماشین هاي اداري ایران

 529,375 766,273 236,898 گل گهر

 529,977 589,226 60,249 دارو رازك

 518,569 646,870 128,301 مبین انرژي خلیج فارس
 448,685 621,339 172,654 پاالیش نفت اصفهان

 3,594,792 6,120,626 2,637,873 سایر

 10,512,012 14,888,060 4,378,090 جمع
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 یبانک يهاسپرده و مشارکت اوراق سود امالك، فروش سود -6-1-4
 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                                            

 شرح
سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

سال مالی منتهی به 
30/09/1398 

دوره مالی منتهی به 
31/06/1399 

 7,294 131,107 18،869 هاي بانکیو سپرده سود اوراق مشارکت

 14,135 17,646 1,961 سایر درآمدهاي عملیاتی

 21,429 148,753 20,830 جمع

 

 یالتیتشک و يادار ،یعموم يهانهیهز -7-1-4

 شرح
سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

سال مالی منتهی به 
30/09/1398 

دوره مالی منتهی به 
31/06/1399 

 )79,960( )94,351( )186,028( تشکیالتی هاي عمومی، اداري و هزینه

 سـاس قـوانین مربوطـه و    بـر ا  مربوط بـه حقـوق و دسـتمزد و مزایـا بـوده اسـت کـه        عمومی، اداري و تشکیالتیي هاهزینهنیمی از  حدود

  .  اندمحاسبه و پرداخت شدههاي ابالغی العملدستور

 شرکت یمال يهانهیهز -8-1-4

 می باشد. فاقد هزینه مالی سال گذشته درو  میلیون ریال7,901مبلغ  هزینه مالی در دوره مالی جاري

 یاتیعمل ریغ يدرآمدها ریسا -9-1-4

 شرح
سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

سال مالی منتهی به 
30/09/1398 

دوره مالی منتهی به 
31/06/1399 

 1,797 2,707 1,637 سایر درآمدهاي غیرعملیاتی

 باشد.مربوط به سود شناسایی شده از بابت تسعیر ارز می 1399و  1398 سالدر درآمد شناسایی شده 
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 مقایسه عملکرد شرکت با صنعت -2-4

باشد و بنابراین بر اساس  شرکت و صنعت میسر نمی هاي مالی ، امکان مقایسه صورتگذاري سرمایه هاي با عنایت به تفاوت سال مالی شرکت

هـاي   تارنماي کدال، گردش معامالت و سود حاصل از فـروش شـرکت  گزارشات ماهانه شرکتهاي سرمایه گذاري در اطالعات منتشر شده در 

 با یکدیگر مقایسه شده است. 31/06/1399 به یمنته ماهه 9دوره  یطفعال در این صنعت  مشابهگذاري  سرمایه
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 معامالت (بر اساس اطالعات منتشر شده در تارنماي کدال) کل گردش -1-2-4

 

معامالت، جمع خرید و فروش سهام، اوراق، صندوق و امالك در نظر گرفتـه شـده اسـت و بـر ایـن اسـاس، شـرکت        کل در محاسبه گردش 

 را کسب نموده است. سومرتبه ، 31/06/1399منتهی به  ماهه 9طی دوره گذاري توسعه ملی  سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(مبالغ به میلیون ریال)

گردش کل معامالتخالص خریدمبلغ کل فروشمبلغ کل خریدسرمایهشرح
سهم از کل

(درصد)
 سود (زیان) فروش

نسبت گردش به 
سرمایه (درصد)

%10,171,783743%44,560,56518(14,624,329)6,000,00014,968,11829,592,447سرمایه گذاري صنعت و معدن

%9,059,808549%7,000,00022,386,84016,069,8146,317,02638,456,65416سرمایه گذاري ملی ایران

%10,514,425783%4,500,00017,705,33517,513,776191,55935,219,11114سرمایه گذاري توسعه ملی

%13,711,505204%25,533,63410(10,384,398)12,500,0007,574,61817,959,016سرمایه گذاري خوارزمی

%9,300,837399%23,952,07310(498,031)6,000,00011,727,02112,225,052سرمایه گذاري نور کوثر ایرانیان

%5,182,763820%13,118,6955(742,119)1,600,0006,188,2886,930,407سرمایه گذاري بوعلی

%3,835,207179%6,691,0006,472,3775,498,937973,44011,971,3145سرمایه گذاري سپه

%2,668,507652%1,800,0006,246,1825,486,686759,49611,732,8685سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران

%2,311,71692%9,802,9374(189,367)10,675,0004,806,7854,996,152سرمایه گذاري سایپا

%1,364,414156%7,009,9013(556,279)4,500,0003,226,8113,783,090سرمایه گذاري آتیه دماوند

%2,335,269225%6,179,6013(1,951,941)2,750,0002,113,8304,065,771سرمایه گذاري بهمن

%1,761,7891472%5,888,6202(21,786)400,0002,933,4172,955,203گسترش سرمایه گذاري ایرانیان

%1,205,790451%5,633,2852(75,715)1,250,0002,778,7852,854,500سرمایه گذاري پردیس

%453,082199%2,000,0002,739,3341,231,8351,507,4993,971,1692سرمایه گذاري صنعت بیمه

%967,61483%3,314,2641(791,820)4,000,0001,261,2222,053,042سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران

74,844,509%246,344,691100(20,086,765)71,666,000113,128,963133,215,728جمع

بررسی عملکرد شرکتهاي سرمایهگذاري در دوره 9 ماهه منتهی به 1399/06/31
با تمرکز بر گردش کل معامالت (سهام، اوراق بدون ریسک، صندوق و امالك)
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 (بر اساس اطالعات منتشر شده در تارنماي کدال) ها گذاري سود حاصل از فروش سرمایه -2-2-4

 
هاي بورسی و فرابورسی شرکت بـر اسـاس بـرآورد سـودآوري یـا       داراییگذاري توسعه ملی،  بر اساس تالش مدیران و پرسنل شرکت سرمایه

در ایـن  هـاي فعـال    بهتـرین شـرکت   ازگردد. بنابراین این شرکت که همواره از لحاظ شناسایی سود حاصل از فروش  رشد ارزش انتخاب می

 .را کسب نموده است دومرتبه ، 31/06/1399منتهی به  ماهه 9طی دوره صنعت بوده است، 

  

درصد از کل سود (زیان) فروش سود فروش سهام سود فروش امالك سود فروش صندوق سود فروش اوراقسرمایهنام شرکت

%013,712,41313,711,50518(908)12,500,0000سرمایه گذاري خوارزمی

%4,500,00045,40592,935010,376,08510,514,42514سرمایه گذاري توسعه ملی

%6,000,000511,96451,68909,608,13010,171,78314سرمایه گذاري صنعت و معدن

%09,257,0909,300,83712(117)6,000,00043,864سرمایه گذاري نور کوثر ایرانیان

%7,000,000027,20609,032,6029,059,80812سرمایه گذاري ملی ایران

%1,600,00004,97705,177,7865,182,7637سرمایه گذاري بوعلی

%6,691,0001003,835,2063,835,2075سرمایه گذاري سپه

%1,800,00004,33402,664,1732,668,5074سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران

%2,750,0001,25851,50902,282,5022,335,2693سرمایه گذاري بهمن

%02,311,7182,311,7163(2)10,675,0000سرمایه گذاري سایپا

%400,0000501,761,7841,761,7892گسترش سرمایه گذاري ایرانیان

%4,500,00004,16501,360,2491,364,4142سرمایه گذاري آتیه دماوند

%1,250,000106,479001,099,3111,205,7902سرمایه گذاري پردیس

%4,000,00061139,9020927,101967,6141سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران

%2,000,00008100452,272453,0821سرمایه گذاري صنعت بیمه

71,666,000709,582276,505073,858,42274,844,509100جمع %

بررسی عملکرد شرکتهاي سرمایهگذاري در دوره 9 ماهه منتهی به 1399/06/31
با تمرکز بر تفکیک سود شناسایی شده

(مبالغ به میلیون ریال)
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 گردش معامالت سهام (بر اساس اطالعات منتشر شده در تارنماي کدال) -3-2-4

 

منتهـی   ماهه 9طی دوره پذیر بورسی و فرابورسی  هاي سرمایه بر اساس مبلغ خرید و فروش سهام شرکتگذاري توسعه ملی  شرکت سرمایه

 .را کسب نموده است رتبه دوم، 31/06/1399به 

 

 

  

(مبالغ به میلیون ریال)

خالص خرید فروش سهام خرید سهامسرمایهشرح
گردش سهام 
معامله شده

سهم از کل
(درصد)

 سود (زیان) سهام
نسبت گردش به 
سرمایه (درصد)

%9,032,602509%7,000,00021,124,65014,481,8396,642,81135,606,48919سرمایه گذاري ملی ایران

%10,376,085680%4,500,00015,480,36015,106,531373,82930,586,89116سرمایه گذاري توسعه ملی

%13,712,413200%24,962,24313(10,325,803)12,500,0007,318,22017,644,023سرمایه گذاري خوارزمی

%9,257,090366%21,978,96911(1,165,213)6,000,00010,406,87811,572,091سرمایه گذاري نور کوثر ایرانیان

%5,177,786812%12,993,5987(757,270)1,600,0006,118,1646,875,434سرمایه گذاري بوعلی

%3,835,206178%6,691,0006,410,9615,485,035925,92611,895,9966سرمایه گذاري سپه

%9,608,130196%11,776,5926(10,831,268)6,000,000472,66211,303,930سرمایه گذاري صنعت و معدن

%2,664,173599%1,800,0005,826,9344,959,515867,41910,786,4496سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران

%2,311,71892%9,802,6495(189,369)10,675,0004,806,6404,996,009سرمایه گذاري سایپا

%1,761,7841472%5,888,0433(21,781)400,0002,933,1312,954,912گسترش سرمایه گذاري ایرانیان

%2,282,502154%4,232,6272(1,502,957)2,750,0001,364,8352,867,792سرمایه گذاري بهمن

%1,099,311305%3,816,4722(458,202)1,250,0001,679,1352,137,337سرمایه گذاري پردیس

%1,360,24985%4,500,0001,997,9081,817,882180,0263,815,7902سرمایه گذاري آتیه دماوند

%452,272141%2,000,0001,814,029999,580814,4492,813,6091سرمایه گذاري صنعت بیمه

%927,10132%1,274,8731(1,258,913)4,000,0007,9801,266,893سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران

73,858,422%192,231,290100(16,706,316)71,666,00087,762,487104,468,803جمع

بررسی عملکرد شرکتهاي سرمایهگذاري در دوره 9 ماهه منتهی به 1399/06/31
با تمرکز بر گردش سهام معامله شده
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 شرکتهاي  تحصیل و واگذاري -3-4

نماید که اهم خریدها و فـروش هـا    بر اساس ماهیت فعالیت خود، همواره اقدام به خرید و فروش سهام می گذاري توسعه ملی شرکت سرمایه

 به شرح ذیل می باشد:

 شرکت برتر از لحاظ خرید 10(  31/06/1399منتهی به ماهه  9دوره خریدها طی  اهم
 تجمیعی)

 ون ریال)یمبلغ (میل نام شرکت

 2,048,360 سرمایه گذاري غدیر
 1,422,246 بانک ملت

 1,204,778 گسترش نفت و گاز پارسیان

 1,062,003 پتروشیمی پارس

 783,730 سرمایه گذاري تامین اجتماعی

 753,027 فوالد خوزستان

 686,093 گروه توسعه ملی

 651,921 توسعه معادن و فلزات

 630,994 فجر انرژي خلیج فارس

 572,812 سرمایه گذاري صدر تامین

 

شرکت برتر از لحاظ فروش  10( 31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  یطها  فروش اهم
 )تجمیعی

 ون ریال)یمبلغ (میل نام شرکت

 1,490,465 فوالد مبارکه
 1,029,613 گروه توسعه ملی

 989,436 بانک صادرات

 921,659 نفت پارس

 847,008 بانک تجارت

 766,273 گهر گل

 754,545 صنایع ماشین هاي اداري 

 646,870 مبین انرژي خلیج فارس

 621,339 پاالیش نفت اصفهان

 589,226 دارو رازك
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 ماهه 9طی دوره اثرات سایر عوامل مؤثر بر نتایج عملیات  -4-4

 ورود به بازارهاي مشتقه .1

 (کاالیی و جسورانه) افزایش سرمایه گذاري در صندوق هاي قابل معامله بورسی .2

 خروج از سرمایه گذاري هاي فاقد سودآوري الزمبهینه سازي پرتفوي و  .3

 مطالعات در زمینه ورود به معامالت الگوریتمی  .4

 و سایر سرمایه گذاري ها کارشناسی به منظور بررسی سهام شرکتهاي سرمایه پذیربرگزاري جلسات  .5

 

 شرکت اطالعات مرتبط با سهام -5-4

سود  1398در مجمع عادي سال مالی  ریال بوده و 4,142معادل  30/09/1398توسعه ملی در تاریخ  گذاري شرکت سرمایهقیمت هر سهم 

قیمـت   داشـته و  31/06/1399تا تـاریخ  روند رو به رشدي را شرایط بازار و عملکرد مثبت شرکت  با عنایت به تقسیم نموده و ریالی را 925

سـهامداران   عایـد  31/06/1399منتهی به ماهه  9 طی دورهدرصدي را  238 در نهایت بازده ریال رسیده است و 13,070هر سهم به مبلغ 

 .ه استخود نمود
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 

 نمودار قیمتی سهام -1-5-4

  

 

 بازده قیمتی سهام -2-5-4

 )در ابتداي دورهقیمت سهم   – انتهاي دوره قیمت سهم در(سود نقدي پرداختی + 

 دوره يابتدا در سهم متیق

 

 

 

  

1,779 2,010 1,463 1,544 1,799 2,011 2,218 
3,172 

4,142 4,586 

13,070 

۰ 
۲۰۰۰ 
۴۰۰۰ 
۶۰۰۰ 
۸۰۰۰ 
۱۰۰۰۰ 
۱۲۰۰۰ 
۱۴۰۰۰ 

 قیمت سهم

925+4,142-13,070  

                 4,142  

%238  

36 
 



  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی و شاخص بورس اوراق بهادار مقایسه بازده -3-5-4

 

  براي سال مالی بازده حقوق صاحبان سهام -4-5-4

 

 
 

 

-14% -9.7% 

185% 

341.20% 

-9.2% 25.5% 

211% 

436% 

50.00%

0.00%

50.00%

00.00%

50.00%

00.00%

50.00%

00.00%

50.00%

00.00%

50.00%

00.00%

 یک سال گذشته شش ماه گذشته سه ماه گذشته یکماه گذشته

 سرمایه گذاري توسعه ملی سهام
 کل بازار شاخص

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 1398سال  1397سال 

31% 

52% 

32% 

52% 

 بازده داراییها

 بازده حقوق صاحبان سهام
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 

 

 NAVبازده  -5-5-4

 انتهاي دورهسهم در  NAV  – ابتداي دورهسهم در  NAVسود نقدي پرداختی + 

NAV  ابتداي دورهسهم در 

 

 

 

 

 ارزش بازار سبد سهام بورسی و فرابورسیتغییرات با اهمیت در  -6-4

 
 مقایسه بهاي تمام شده و ارزش بازار سبد سهام بورسی و فرابورسی

 

 
 

0

0,000,000

0,000,000

0,000,000

0,000,000

0,000,000

0,000,000

0,000,000

1397/09/30 1398/09/30 1399/06/31 

5,863,640 7,022,034 

17,560,987 
9,189,558 

16,415,544 

65,425,590 

3,325,918 

9,393,510 

47,864,603 

 بهاي تمام شده
 ارزش روز
 ارزش افزوده

925+4,261-14,686  

                4,261  

%266  
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 
 هاي مالی نسبتاهم  -7-4
 

 31/06/1399 30/09/1398 30/09/1397 30/09/1396 نسبت ها

 نسبت هاي نقدینگی  

 %552 %10,949 %10,524 %6,193 نسبت جاري  

 نسبت هاي سرمایه گذاري   

 %18 %1 %1 %2 داراییبه نسبت بدهی  
 %82 %99 %99 %98 نسبت مالکانه  

 %465 %10,748 %9,919 %6,071 ها نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی 

 نسبت هاي سود آوري  

 - %52 %32 %26 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام  
 - %52 %31 %22 نسبت بازده دارایی ها  

 نسبت هاي ارزش ویژه  

 2,628 993 566 491 سود هر سهم  

 -  925 540 780 سود نقدي هر سهم  
 3,828 2,125 1،672 1،886 ارزش دفتري هر سهم 

 نسبت هاي فعالیت  

 %99 %98 %93 %98 حاشیه سود خالص  
 %99 %98 %93 %96 حاشیه سود عملیاتی  
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 

 اطالعات با اهمیت در خصوص سودهاي تقسیمی -8-4

 نسبت تقسیم سود -1-8-4

 30/09/1398 30/09/1397 30/09/1396 30/09/1395 شرح 
سال  4میانگین 

 گذشته

 1,263,764 1,474,557 1,048,519 1،249،305 1،282،092 ها گذاري سود حاصل از سرمایه

 1,501,023 2,938,415 1,663,508 922،398 479،769 ها سود حاصل از فروش دارایی

سود حاصل از فروش امالك و سایر 
 ها فعالیت

138،282 86،139 19,730 148,753 98,080 

 2,862,867 4,561,725 2,731,757 2،257،842 1،900،143 جمع درآمدها 

 2,766,650 4,469,717 2,546,110 2،208،702 1،842،072 سود خالص

 %97 %93 %95 %159 %110 درصد تقسیم سود
 3,031,875 4,162,500 2,430,000 3،510،000 2،025،000 سود تقسیمی

 خصوص تقسیم سودبرنامه شرکت در  -2-8-4

باشد؛ لـیکن  درصد از سود خالص ساالنه می 50تقسیم مبنی بر  (همانند سنوات قبل)، تصمیم هیأت مدیره شرکت در خصوص تقسیم سود

توانـد مسـیر عملیـاتی    تصمیمات متخذه در مجامع آتی مـی  ،با عنایت به سیاست سهامداران عمده شرکت مبتنی بر تقسیم سود حداکثري

 ص نماید.شرکت را مشخ

 یپرداختن سهام سود پرداخت -3-8-4

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                         

 مبلغ شرح 
 

 35,975 30/09/1398مانده سود سهام پرداختنی در تاریخ 

 4,162,500 1398سود تقسیمی سال مالی 

 672,343 ماهه 9دوره پرداخت مطالبات سهامداران طی 

 3,526,132 31/06/1399مانده سود سهام پرداختنی در تاریخ 
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 ساله از وضعیت شرکت 5تصویري  -9-4
 هاي مالی خالصه صورت -1-9-4

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                               
 31/03/1399 30/09/1398 30/09/1397 30/09/1396 30/09/1395 شرح

   الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره:
 11,910,874 4,561,725 2،731،757 2،257،842 1،900،143 درآمد ناخالص

 11,830,914 4,467,374 2,545,729 2،175،909 1،850،712 سود عملیاتی

 21,429 2,707 1،637 41،777 2،769 درآمد هاي غیر عملیاتی

 11,824,810 4,469,717 2,546,110 2،208،028 1،842،072 پس از کسر مالیات -سود خالص

 655,313 2,300,307 1,341,976 1،390،834 993،610 عملیاتی وجوه نقد حاصل از فعالیتهاي

    ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان سال:
 20,927,937 9,652,546 7,599,702 8،627،557 10،758،206 هاجمع دارایی

 3,702,061 88,980 75,853 139،818 2،434،955 جمع بدهی ها

 4،500،000 4،500،000 4،500،000 4،500،000 4،500،000 آخرین سرمایه ثبت شده 

 17,225,876 9,563,566 7,523,849 8،487،739 8،323،251 جمع حقوق صاحبان سهام

   ج) نرخ بازده (درصد):
 - %52  %31 %22 %17 هانرخ بازده دارایی

 - %52 %32 %26 %22 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

   د) اطالعات مربوط به هر سهم:
 4,500 4,500 4،500 4،500 4،500 میلیون سهم -تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

 2,628 993 566 491 409 ریال -سود واقعی هر سهم 

 - 925 540 780 450 ریال -سود نقدي هر سهم 

 13,070 4,142 1،780 1،616 1،554 ریال -قیمت هر سهم در پایان دوره مالی شرکت 

 58,815,000 18,639,000 8،010،000 7،272،000 6،993،000 شرکتارزش بازار سهام 

 - 4,916 1،798 1،854 1،629 قیمت پایانی هر سهم در تاریخ تأیید گزارش

 3,828 2,125 1,672 1،886 1،850 ریال -ارزش دفتري هر سهم 

 - 4,17 3,14 3,29 3,8 مرتبه -نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم 

   اطالعات:ه) سایر 
 30 27 27 29 24  تعداد کارکنان
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  )31/06/1399ماهه منتهی به  9دوره  يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  

 (سهامی عام)

 کالم آخر -5
هاي امید است با عنایت به الطاف الهی و به کارگیري از رهنمودهاي نظام راهبري شرکت در خصوص تغییرات کسب و کار و استفاده از تمامی فرصت 
، ییپیش رو بتوان به صیانت از حقوق صاحبان سهام پرداخته و عملکردي درخور ثبت نمود. این مهم از منظر تمامی پرسنل شرکت اعم از سطوح باال

 میانی و سایر همکاران به مصداق وظیفه اي حائز اهمیت تلقی می گردد.  
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