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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ماهیت کسب و کار -1

 توسعه ملی گذاریهشرکت سرمای -1-1

 208669 شماره طي و گردیده تأسيس عام سهامي شركت صورت به 15/6/1382 تاریخ درو  آفرین ثروت صنایع گروه ابتدا با نام شركتاین 

 هایتاریخ در كه سهام صاحبان العاده فوق عمومي مجامع مصوبات برابر. است رسيده ثبت به تهران صنعتي مالكيت و هاتشرك ثبت اداره در

 گذاریهسرمای شركت به سپس و( عام سهامي) بهمن صنایع گسترش شركت به ابتدا شركت نام گردیده تشكيل 27/3/1383 و 20/8/1382

 .است یافته تغيير( عام سهامي) ملي توسعه

 هاقصندو اریگذهسرمای واحدهای الشركه، سهم سهام، در گذاریهسرمای از ستا عبارت اساسنامه( 3) ماده طبق شركت ت اصلييفعال موضوع

 همراه به یا تنهایي به كه طوری به انتفاع كسب هدف با گذاریسرمایه یهاقصندو یا مؤسسات ،هاتشرك رأی حق دارای بهادار اوراق سایر یا

و  نيابد مالحظه قابل نفوذ آن در یا نگرفته اختيار در را پذیرهسرمای گذاریسرمایه صندوق یا مؤسسه شركت، كنترل خود، وابسته اشخاص

 بهادار اوراق مالك به را ناشر كنترل یا مدیر انتخاب توانایي و نيست رأی حق دارای معمول طور به كه بهادار اوراق سایر در گذاریسرمایه

 متمركز يمال هایدارایي فروش و دیخر بخش در شركت تيفعال عمده ،يمل توسعه گذاریسرمایه شركت یوجود فلسفه به نظر .دهدينم

 عمدتاً گذاریسرمایه راهبرد و دارد قرار كار دستور در شهيهم مستمر، ندیفرا كی صورت به شركت هایگذاریسرمایه سازیبهينه. است

 .است استوار كاليتكن ليتحل و هیتجز و یاديبن ليتحل و هیتجز بر يمبتن

 آن راتییتغ و هیسرما -2-1

. است دهيرس الیر ارديليم 8،000 مبلغ به شركت هیسرما مرحله 3 يط كه بوده ریال ميليون 10 معادل تأسيس بدو در شركت سرمایه

 :است شده ارائه لیذ جدول در هیسرما شیافزا مراحل

تاریخ برگزاری مجمع 

 فوق العاده

 قبلی سرمایه
 )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 نقدی 

 سهامداران

12/12/1393 3,000,000 4,500,000 1,500,000 %50 
مطالبات و آورده نقدی 

 سهامداران

11/12/1400 4,500,000 8,000,000 
3,500,000 

 %78  سود انباشته 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 *شرکت سهامداران بیترک -3-1

 

 نام سهامدار

29/12/1400 30/09/1400 30/09/1399 

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام  درصد تعداد سهام 

 59.2 2,665,650,315 58.3 2,622,310,315 58.29 2,623,220,738 گذاری گروه توسعه ملیشرکت سرمایه

 بانک ملی ایران
1,203,485,888 26.74 1,203,485,888 26.7 1,203,485,888 26.7 

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 

 0.67 29,843,483 1.2 52,368,135 1.31 59,359,548 توسعه ملی

 سهامداران )کمتر از یک درصد(
613,933,826  13.66 621,835,662 13.8 601,020,314 13.43 

 100 4,500,000,000 100 4,500,000,000 100 4,500,000,000 جمع

 ميليون ریال( نمایش داده شده است. 4،500،000تعداد سهام شركت با سرمایه قبلي )*با توجه به ثبت نشدن سرمایه جدید شركت، 

 اطالعات مدیران شرکت -4-1

 سمت نماینده حقیقی اعضای حقوقی هیأت مدیره

 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(
 رئیس هیأت مدیره)غیرموظف( نژادعلی ابراهیم

 نایب رئیس هیأت مدیره )غیرموظف( حمید دیانت پی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا )سهامی خاص(

 عضو هیأت مدیره)غیر موظف( فرهاد رمضان بانک ملی ایران

 عضو هیأت مدیره )موظف( حسین قاسمی سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان)سهامی عام(شرکت 

 عضو هیأت مدیره)موظف( و مدیر عامل مندانحسین عالقه شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ) سهامی عام(
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 بازارهای اصلی و جایگاه شرکت -5-1

 و سهام از اعم یيدارا دیخر. دنمایيم تيفعال رانیا هیسرما بازار یياجرا و يقانون طيمح در شركت نیا شركت، تيماه و اساسنامه به توجه با

 را شركت ياتيعمل طيمح تجاری، بنگاهصدها  و صنعت 50 انيم از فرابورس و بورس در شده رفتهیپذ هایتشرك نيب از بهادار اوراق ریسا

 شركت. است الملليينب و يداخل یاقتصاد يرهایمتغ و يباالدست اسناد كشور، موضوعه نيقوان از متأثر شركت يرونيب طيمح. دهديم ليتشك

 .گردديم متأثر د،نگذاريم ريتأث یاقتصاد هایهگزار بر ینحو به كه ياسيس يرهایمتغ از نيهمچن

 رانیا هیسرما بازار -1-5-1

گذاری و در بازار سرمایه ایران است كه شامل دو بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بازار اصلي فعاليت شركت در صنعت سرمایه

 دولتي قرضه اوراق یا هاتشرك سهام فروش و خرید آن در كه است سرمایه رسمي و متشكل بازار یك معني به بهادار اوراق بورسباشد. مي

 صاحبان از قانون حمایت بهادار، اوراق بورس مهم مشخصه. شوديم انجام خاصي مقررات و قوانين و ضوابط تحت خصوصي، معتبر سساتؤم یا

 یافته، سازمان و منسجم بازار یك عنوان به بهادار اوراق بورس .است سرمایه متقاضيان برای قانوني الزامات و راكد هایهسرمای و اندازهاسپ

 به ضمن ها،كتشر سهام فروش و جامعه نقدینگي آوریعجم با و است سرگردان مالي منابع صحيح دادن سامان و جذب متولي مهمترین

 درآمدهای افزایش نيز و اقتصاد در دولت دخالت كاهش ها،هپروژ يازد نمور هاییهسرما تأمين طریق از اقتصاد هایخچر درآوردن حركت

در  .برديم بين از نيز را جامعه در نقدینگي وجود از ناشي تورمي اثرات آن، كنار در و آوردن ميارمغا به چشمگيری اقتصادی منافع مالياتي،

 و نقدینگي حجم كنترل، عالوه بر هاتشرك مالي منابع تجهيز به منظور آن انباشت و پراكنده هایهسرمای آوریعجمواقع، بازار سرمایه با 

 درجه نقدشوندگي ثروت افراد حقيقي و حقوقي خواهد شد.(، منجر به افزایش مشاركته )قرض اوراق و مهاس انتشار طریق از تورم

 یگذارهیسرما صنعت -1-5-2

های بورسي گذاری به منظور حداكثر نمودن ثروت سهامداران خود پس از تجزیه و تحليل عملكرد و سودآوری سایر شركتهای سرمایهشركت

نمایند. در حال حاضر چندین شركت در بازار بورس و فرابورس ایران در صنعت ها ميغيربورسي، اقدام به خرید و فروش سهام آن شركتیا 

شركت  های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است.ها مربوط به سهام شركتباشند كه عمده معامالت آنفعال مي گذاریسرمایه

گذاری، عمده درآمد خود را به صورت عملياتي از محل سود رمایههای صنعت سترین شركتبه عنوان یكي از فعال مليگذاری توسعه سرمایه

براساس  نماید. ها كسب ميگذاریپذیر( و سود حاصل از فروش سرمایههای سرمایهها )سودهای تقسيمي شركتگذاریحاصل از سرمایه

و  30/09/1398مالي منتهي به  هایسالدر ، گذاری در تارنمای كدالهای سرمایهاطالعات منتشر شده در گزارشات ماهانه شركت
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

و در سال مالي منتهي به  ها بوده استگذاریسود حاصل از فروش سرمایه وشركت برتر در خصوص گردش معامالت  سومين 30/09/1399

ها بوده است سود حاصل از فروش سرمایه گذاریسومين شركت در زمينه شركت برتر در خصوص گردش معامالت و  ششمين 30/09/1400

چهارمين شركت برتر در خصوص گردش معامالت و سومين شركت در زمينه سود حاصل از فروش  29/12/1400در سال مالي منتهي به  و

 ها بوده است.سرمایه گذاری

 قوانین و مقررات مؤثر بر شرکت -6-1

 و مقررات تأثيرات مهمي در عملكرد شركت دارندبا عنایت به ماهيت كسب و كار و با توجه به وضعيت سهامداری شركت، برخي از قوانين 

 كه از آن جمله عبارت است از:

 كشور؛ توسعه یهابرنامه يدائم احكام قانون 

 ؛قانون تجارت از يقسمت اصالح قانوني حهیال و تجارت قانون 

 نامه اجرایي آن؛و آیين رانیا ياسالم یجمهور بهادار اوراق بازار قانون 

 اجرایي آن؛ و دستورالعمل نامهي و آیينیقانون مبارزه با پولشو 

 آن؛ یياجرا هایهنامنیيآو  دیجد يمال ینهادها و ابزارها توسعه قانون 

 ؛بورس و اوراق بهادار سازمان نزد بهادار اوراق بازار در فعال يمال ینهادها ثبت و یيشناسا دستورالعمل 

 ي؛مال ینهادها رانیمد یاحرفه تيصالح تأیيد دستورالعمل 

 ؛از سوی سهامدار عمده های ابالغينامهها و آیيندستورالعمل  

 مصوبات مجامع عمومي شركت؛ 

 .سایر قوانين و مقررات مؤثر بر عملكردهای مالي و غير مالي شركت 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 آفرینیارزشساختار شرکت و نحوه  -7-1

 يميتقس سود محل از را خود یسودآور عمده ران،یا فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در گذاریسرمایه با يمل توسعه گذاریسرمایه شركت

های شركت و فعاليتتمامي  .دینمايم نيتأم خود تملك تحت سهام سبد گردش از يناش سود محل از نيهمچن و ریپذیهسرما یهاتشرك

 پذیرد.سازماني مصوب، صورت مي نمودارارتباط بين پرسنل در راستای دستيابي به موارد فوق 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 



  (29/12/1400ماهه منتهی به  3دوره  یبرا) مدیریت تفسیری گزارش 

6
 

گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 عوامل اثرگذار بر صنعت و محیط بیرونی شرکت -8-1

 باشد:و تهدیدهای آتي مي هاعوامل مهم اثرگذار بر صنعت و محيط بيروني شركت شامل فرصت

 هافرصت -1-8-1

توانند آغازگر يها مفرصت نيسازد و هم فراهمسازمان  رانیمد یرا برا یدیجد یهاتواند فرصتيم يخارج طيمح قيدق يو بررس یيشناسا

 .باشندمجموعه توسعه و رشد  یبرا یدیجد ريمس

 مابين( و وجود تعامل سازنده فيو بانك ملي ایران گذاری گروه توسعه مليعمده )شركت سرمایه انرابطه سهامداری شركت با سهامدار 

  تقویت و توسعه بازارهای مالي با تأكيد بر نقش این بازارها در اقتصاد ملي 

 گذاری در فرصتمایهامكان سر( های جدیدIPO )ها 

 ها(گذاری در شرایط زماني خاص )اخذ اعتبار از كارگزاریوجود منابع مالي برای سرمایه 

 ها اهتمام و اهميت ایجاد شده توسط دولت در خصوص حمایت از بازار سرمایه به عنوان اهرم عملياتي كنترل نقدینگي و بخشي از سرمایه

 سرگردان در كشوراندازهای و پس

 افزایش صادرات غيرنفتي كشور 

 

 هاتهدید -1-8-2

 . گذاردكه بر محيط داخلي شركت اثر منفي مي سازمان است بيروني طيدر مح ينامطلوب تيموفق ،دیتهد كی

 این محل پذیر ازسرمایههای ها با توجه به افزایش سرمایه شركتگذاریعدم امكان دریافت بخش قابل توجهي از سود حاصل از سرمایه. 

 تقسيم سود حداكثری در مجمع عمومي عادی ساليانه شركت بر اساس تصميمات سهامداران. 

 های جهاني و ریسك ناشي از نوسانات بازارهای جهانيها به نرخوابستگي زیاد سبد دارایي. 

 ماليهای سرگردان به بازارهای رقيب بازارهای انتقال نامتناسب بخشي از سرمایه. 

 های دولت بر بازار سرمایهاثرات منفي تصميمات ناگهاني و تغيير سياست. 

 اثرات منفي ناشي از نوسانات متغيرهای كالن اقتصاد. 

 گذاریهای سرمایهاحتمال جذب كارشناسان خبره و متخصص مجموعه توسط سایر شركت. 

 برجام توسط دولت آمریكا های دولت آمریكا عليه جمهوری اسالمي ایران و خروج ازتحریم. 

 شيوع ویروس كرونا و اثرات منفي آن در اقتصاد. 
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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

 سهامداران پشتوانه به "درست كار درستِ انجام" ،"یریپذ تيمسئول" ،"يميت كار" ،"خدا بر توكل" شعار با يمل توسعه گذارییهسرما شركت

 نیتربمجر از يكی نظر، بلند و خالق يانسان ثروت از استفاده و مدت بلند و شفاف یهایاستراتژ و هاتاسيس از یمندهبهر و خود یگراهتوسع

 یبرا هاهنیگز نیبرتر انتخاب به نسبت خود یباال مهارت با شركت، نیا. نمود خواهد تيمالك و تیریمد را بازار یهوشمند یهامپلتفر

 را بالغ یهایگذاریهسرما از خروج یبرا نقطه نیترههوشمندان و  كرده مشخص را یسودآور بيترك نیترهنيبه نموده، اقدام یگذاریهسرما

 سهامدار و خود شهرت حسن بر تمركز و هيتك با و ياخالق و یاهحرف اصول هيكل تیرعا با يمل توسعه یگذاریهسرما شركت. دینمايم انتخاب

 ت.گرف خواهد كار به سهامدارانش منافع یحداكثرساز در را توانش تمام ه،یسرما بازار در اشهعمد

 يمبتن شركت نیا يجابیا رسالت. است گرفته شكل يسازمان تعهد و یریپذيتلئومس كار،تپش تالش، هیپا بر يمل توسعه یگذارهیسرما شركت

 از استفاده با رانیا هیسرما بازار در هایگذارهیسرما فروش از حاصل سود و هایگذارهیسرما از حاصل سود از اعم ياتيعمل سود ليتحص بر

 باشد.يم آنها شتريب چه هر انتفاع منظور به و سهامداران توسط شده نيتأم منابع

 عرصه انتخاب نيهمچن و رپذییهسرما هایتشرك سهام یيجابجا یيتوانا منظر از منعطف نسبتاً یهایگذارهیسرما سبد از شركت یبرخوردار

 التيتحص با جوان يكارشناس ميت توسط شده هيته گزارشات هیپا بر سازمان تجربه با رانیمد توسط آن یبرا مناسب زمان و یگذارهیسرما

 دهیگرد صنعت در شركت يرقابت توان شیافزا به منجر یگذارشارز گزارشات نيهمچن و يداخل و يخارج كار و كسب یفضا خصوص در يعال

 .است

 شرکت اهداف کوتاه مدت -2-2

ملي در راستای كسب سودآوری و موضوع فعاليت خود، اهداف ذیل را به صورت اهداف كوتاه مدت و مستمر  توسعه گذارییهسرما شركت

 برای تمامي سنوات گذشته و آتي سر لوحه كارهای خود قرار داده است:

  افزایش نسبتROA 

  افزایش نسبتROE 

 كيفيت سود عملياتي بهبود 

 وری در مجموعهافزایش بهره 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 مدت شرکت بلنداهداف  -3-2

 :های اصلي خود در نظر گرفته استرا به عنوان استراتژی زیراهداف بلند مدت  شركتهمچنين این 

 كار و كسب طيمح یحداكثر شناخت یاستراتژ 

 يانسان هیسرما یارتقا یاستراتژ 

 یسودآور ثبات یاستراتژ 

 هایيدارا سبد یساز نهيبه یاستراتژ 

 ورود به بازار معامالت مشتقه 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 شرکت یاتیعمل یهاهبرنام و راهبردها -4-2

 

 آورده از يناش هیسرما شیافزا یاجرا پوشش، تحت یواحدها یسازكوچك و یداربنگاه از خروج یراستا در رانیا يمل بانك استيس ليدل هب

 است. نشده رسيم درسنوات اخير سهامداران شده حال مطالبات و ینقد

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 المللی, 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 ضعف, 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

بررسی, 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(

 یترو برای دستیابی به اهداف مدیرهای پیشها و ریسکبینی چالشپیش -5-2

باشد و در صورت كاهش پذیر ميهای سرمایهاین شركت مربوط به سودهای تقسيمي شركت ساليانه درآمدهای عملياتي درصد 26حدود 

 های فراواني مواجه خواهد بود.شركت با ریسكها، این بخش از درآمدهای سودآوری یا تغيير سياست تقسيم سود آن شركت

عمليات فعاليت اصلي شركتها مي تواند دستخوش تغييراتي منتج شده از تغيير فضای كسب و كار جهاني گردد كه این مهم بر  از سوی دیگر

تواند با ها ميروش سرمایه گذاریشناسایي سود حاصل از ف ،هاقيمت سهام آنها تاثيرگذار است كه به تبع آن با تغيير ارزش بازاری شركت

 دشواری همراه گردد.

در با توجه به فعاليت شركت سرمایه گذاری توسعه ملي  ،شایان ذكر است عليرغم تاثير ویروس كرونا بر اكثر فعاليت های اقتصادی كشور

   بر عملكرد شركت نداشته و فعاليت های شركت همانند گذشته ادامه دارد. يتا تاریخ تهيه این گزارش آثار مالي محسوس حوزه بازار سرمایه

 های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتیسیاست -6-2

باشد. این خود ميحقيقي و حقوقي وابسته به سهامداران  ،گذاری توسعه ملي به عنوان یك شركت سهامي عامنظام راهبری شركت سرمایه

سهامدار حقيقي بوده كه در مجامع عمومي مختلف، تصميمات كالن شركت  24.190و حدود سهامدار حقوقي  64بيش از دارای  شركت

گردد. اعضای حقوقي ها اتخاذ ميهای مالي، انتخاب حسابرس و بازرس مستقل و انتخاب اعضای هيأت مدیره توسط آنمنجمله تصویب صورت

های های داخلي و كميتهنامهنمودار سازماني، آیين ،هامایند كه بر اساس تصميمات آننهيأت مدیره، نمایندگان حقيقي خود را تعيين مي

دهند گذاری به مدیرعامل مشاوره ميمدیریت ریسك به اعضای هيأت مدیره و كميته سرمایه و های حسابرسي. كميتهگرددمي تصویب مختلف

 گردد.ای حاصل ميجلسات مستمر دورهبه و این مهم با عنایت 

قرار  مورد بررسيهای مربوطه كميته توسطبه طور مداوم در واحد معاونت مالي و اداری تهيه و به روز رساني شده و های مالي شركت صورت

گيرد. تمامي گزارشات در صورت حسابرس مستقل مورد تأیيد سازمان بورس قرار مي بررسيماهه مورد  12ماهه و  6های گيرد و در دورهمي

 رسد.ریق تارنمای كدال به اطالع عموم ميلزوم از ط

ها را در اختيار مدیرعامل گذاریمختلف، راهكارهای الزم در خصوص نحوه و ميزان سرمایه تحليليگذاری نيز گزارشات واحد معاونت سرمایه

 دهد تا تصميمات مقتضي توسط مدیرعامل شركت اتخاذ گردد.های مختلف شركت قرار ميو كميته
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 های اجتماعیدر خصوص مسئولیت اطالعاتی  -7-2

. بر این اساس شركت در شودهایي را متقبل ميهای اجتماعي خود همواره هزینهدر راستای مسئوليت گذاری توسعه مليشركت سرمایه

 وليت اجتماعي مصوب نمود.ئبرای مس را ميليون ریال 2،000 مبلغ 11/12/1400مورخ مجمع 

 آنها بر شرکت همراه با ابهام عمده استرویدادها یا معامالتی که اثر  -8-2

سرمایه گذاری توسعه ملي موضوعي كه اندازه گيری اثر آن بر صورت های مالي همراه با ابهام عمده باشد، مطرح  با توجه به ماهيت فعاليت

 نمي باشد. 

 منابع مالی در اختیار شرکت -9-2

با توجه به عدم اخذ وام و افزایش سرمایه توسط شركت، تنها مسير مدیریت كمبودهای احتمالي و منابع مورد انتظار جهت توسعه دامنه 

 درآمدی، سود حاصل از سرمایه گذاری ها خواهد بود. 

 وضعیت تعهدات مالی و بدهی های احتمالی  -10-2

 باشد.ی احتمالي و دارائيهای احتمالي ميشركت در تاریخ صورت وضعيت مالي فاقد تعهدات ، بدهيها

 

 وضعیت دعاوی حقوقی شرکت  -11-2

 به يقطع حكم الیر ونيليم 28.102 مبلغ به رانیا يائیدر يصنعت شركتاز  1385 تیلغا 1383 یسالها سهام سود مطالبات خصوص در

 و دادنامه صدور از پس و اخذ بهادار اوراق و بورس سازمان یداور أتيه از يقانون خسارات و مزبور مبلغ پرداخت بر يمبن شركت نیا نفع

 در یدادگستر محاكم از بهادار اوراق و بورس سازمان یداور اتيه یرا یاجرا درخواست مذكور، مبالغ پرداخت به صدرا شركت نيتمك عدم

 جهت ياقدامات زين شركت نیا و دهیگرد هم اموال توقبف دستور فقره 3 صدور به منجر كه آمده بعمل داور یرا یاجرا دادخواست قالب

. است دهینگرد مطالبات وصول به منجر متاسفانه يول نموده كشور امالک و اسناد ثبت سازمان بانك، بورس، سازمان قیطر از اموال یيشناسا

 هيعل بر عدالت یيقضا مجتمع در بهادار اوراق و بورس سازمان یداور یرا به اعتراض بر يمبن يدادخواست میتقد با  صدرا سهامداراندر ادامه 

 در یبدو دادگاه و شده یريگيپ يمل توسعه گروه گذاریهیسرما  و شركت يحقوق مشاوران قیطر از موضوع كه نمودند اقدام شركت نیا

 موضوع كه داد یرا صدرا شركت سهامداران نفع به و نمود بهادار اوراق و بورس سازمان یداور اتيه یرا یالغا به حكم 24/01/1400 مورخ

 دنظریتجد رد ضمن 25/10/1400 مورخ یرا موجب به دادگاه زين تهران استان دنظریتجد دادگاه در و یريگيپ مربوطه نیمشاور قیطر از

 مطالبات معتبر، و يكاف مستندات و مدارک داشتن ارياخت در با شركت نیا نكهیا به توجه با. نمود یبدو دادگاه حكم دیيتا به یرا يخواه

 گروه و خود يحقوق نیمشاور قیطر از خود مطالبات كامل وصول تا يقانون یراهكارها قیطر از را موضوع داند،يم نفعیذ و حق بر را خود

 .نمود خواهد یريگيپ
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 های ثابت شرکت ضعیت داراییو -12-2

 مي باشد. ميليون ریال  4،585 ارزش دفتری دارایي های ثابت مشهود شركت در پایان دوره برابر با

  هاگذاریاهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه -13-2

 ستبایيم ریپذیهسرما هایتشرك ریسا سهام در گذاریسرمایه ،يمل توسعه گذاریسرمایه شركت اساسنامه در مندرج تيفعال موضوع اساس بر

 انتفاع كسب هدف با ریپذ هیسرما هایتشرك ریسا سهام در گذاریسرمایه شركت، اساسنامه الف بند 3 ماده طبق؛ باشد مدت كوتاه صورت به

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار كه به طور معمول  و ابدين مالحظه قابل نفوذ آن در ای نگرفته ارياخت در را آن كنترل كه یطور به بوده

 4 وستيپ 2 ماده موجب به نيهمچنرا به مالك اوراق بهادار نمي دهد و  شركت دارای حق رای نيست و توانایي انتخاب مدیر یا كنترل

 شيب دینبا گذاریسرمایه هایتشرك ،يفرابورس و يبورس ناشران وابسته اشخاصبا  معامالت بیتصو و اطالعات یافشا الزامات دستورالعمل

 خطر و نینوهای گذاریغيربورسي یا سرمایه هایگذاریسرمایه به ورود لذا ؛باشند داشته ارياخت در را ریپذ هیسرما شركت سهام درصد 10 از

 و شركت نیا تيفعال موضوع و اساسنامه خالف بر ر،یپذیهسرما شركت يتیریمد كنترل و مدت بلند استيس اخذ لزوم به تیعنا با ر،یپذ

 .بود خواهد بورس سازمان فوق الذكر دستورالعمل نيهمچن

در  سرمایه گذاری كوتاه مدتو بازار ي عمده تمركز و فعاليت خود را به سمت و سوی تحليل مل توسعه یگذارهیسرما شركتبنابراین 

در همين راستا  1401و سه ماه نخست  1400 و 1399 مالي های سالو طي  معطوف نمودهبازارهای بورس و فرابورس  شركتهای موجود در

 حركت نموده است. 

)مبالغ به ميليون ریال(    

 

 

 

 

  

 شرح
30/09/1399 30/09/1400 29/12/1400 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 %89 18,062,360 %90 18,724,910 %95 17,163,600 سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی

 - 19,245 - 19,245 - 19,245 سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی

 - - - - - - سایر اوراق بهادار

 %11 2,273,294 %10 2,114,294 %5 894,457 صندوق های سرمایه گذاریسرمایه گذاری در 

 %100 20,354,899 %100 20,858,449 %100 18,077,302 جمع
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 بورسیو سایر اوراق بهادار بورسی گذاریسرمایه هایصندوق گذاری در واحدهایسرمایه -2-13-1

  ( الیر ونيليم به مبالغ ) 

 

 

 

 بورس از خارج یهاشرکت سهام یپرتفو تیوضع -2-13-2

)مبالغ به ميليون ریال(   

 

 

 بورس و اوراق بهادار سازمان هایها در راستای رعایت دستورالعملبرنامه شرکت جهت حفظ ترکیب دارایی -14-2

دستورالعمل شناسایي و ثبت نهادهای مالي  7ماده  1و بند  پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهراندستورالعمل  2ماده  1بند  

 گذاری:های سرمایهدر خصوص شركت فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان

نابع مالي درصد از م 80ج اسـت، همـواره بایـد حداقل بـورس در هاینرخدر هنگام پذیرش و تا زماني كه نام شركت در فهرست 

پذیرفته شده در  هایشركتدر سهام  گذاریسرمایهبلنـد مـدت و حقـوق صـاحبان سهام( به  هایبدهيمدت شركت )مجموع بلند

 .بانكي تخصيص یابد هایسپردهبورس، اوراق مشاركت و 

 

 

 شرح
30/09/1399 30/09/1400 29/12/1400 

 بهای تمام شده تعداد بهای تمام شده تعداد بهای تمام شده تعداد

 ─ ─ ─ ─ -` - اوراق اسناد خزانه اسالمی

 2,273,247 48,562,658 359,347 12,961,584 656,041 26,595,059 گذاریهای سرمایهصندوق

 ─ ─ ─ ─ - - سایر

 2,273,247 48,562,658 359,347 12,961,584 656,041 26,595,059 جمع

 شرح
1399/09/30 1400/09/30 1400/12/29 

 بهای تمام شده تعداد سهام بهای تمام شده تعداد سهام بهای تمام شده تعداد سهام

 2,234,928 48,501,658 1,754,946 1,496,300 238,416 353,354 گذاری غیربورسیهای سرمایهصندوق

 19,000 19,000,000 19,000 19,000,000 19,000 19.000.000 الملل تجارت ملیشرکت توسعه بین

 245 29,000 245 29,000 245 29,000 های غیربورسیسایر شرکت

 2,254,173 67,530,658 1,774,191 20,525,300 257,661 19,064,354 جمع
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 )مبالغ به ميليون ریال(                                                                                                                                      

 29/12/1400 30/09/1400 30/09/1399 شرح

های پذیرفته شده در بورس و سهام شرکت

 فرابورس
17.163.600 18.724.910 18,062,360 

 0 0 0 اوراق اسناد خزانه اسالمی

های موضوع این گذاریجمع سرمایه

 دستورالعمل
17.163.600 18.724.910 18,062,360 

های بلند مدت و حقوق صاحبان جمع بدهی

 سهام
19.326.949 19.422.829 14,688,195 

 %81 %96 %89 گذاری نسبت سرمایه

 

 

 گذاری:های سرمایهدر خصوص شركت بهادار در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش اوراقدستورالعمل  2ماده  2بند  

 پذیر بيشتر باشد.شركت سرمایه پرتفویدرصد  10گذاری در هر شركت نباید از همچنين سرمایه  

  درصد منابع خود را به مصـرف خریـد سـهام یـك شـركت برسـانند 10نباید بيش از  هاشركتاین . 

از  هاكدام از شركتری در هيچگذایهتنوع خوبي داشته و مجموع سرما سهام و سایر اوراق بهادار با توجه به ارزش بازار شركتها، پرتفوی 

 درصد ارزش پرتفوی تجاوز ننموده است. 10

 

 گذاری:های سرمایهدر خصوص شركت دستورالعمل شناسایي و ثبت نهادهای مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان 7ماده  3بند  

در اوراق بهـاداری اختصاص دهد كه در اثر  گذاریسرمایهخـود را بـه  هایدارایيدرصد از  70باید حداقل  گذاریسرمایهشركت 

ده، نفوذ قابل د شدر این اوراق بهادار، به تنهایي یا به همراه اشـخاص تحـت كنتـرل خود در شركت ناشر اوراق بهادار یا گذاریسرمایه

د شركت تحت كنترل یا نفوذ قابل مالحظه د كه شركت سرمایه گذاری توسعه ملي فاقست نياوره دمالحظه پيدا نكند یا كنترل آن را ب

 در سهام شركتها مي باشد.
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

  راهبرد مدیران شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت -15-2

ها بينيهای آتي با عنایت به پيشهای مالي )به صورت گذشته نگر( و برآورد سود سالهمواره بر اساس تحليل صورتشركت های گذاریسرمایه

 شود؛ فلذا شركتانجام مي های هدف )به صورت آینده نگر(كارشناسي نسبت به تمامي موارد اثرگذار بر عملكرد مالي شركتو برآوردهای 

 هایسبد دارایيارزش بازاری باشند. بنابراین بخش مهمي از  دارای مزیت رقابتي در كشور گذاری نماید كهسعي نموده است در صنایعي سرمایه

و فعاليتهای كمكي به نهاد های  های فلزیاستخراج كانه ،فلزات اساسي ،محصوالت شيميایيصنایع ت مربوط به شرك بورسي و فرابورسي

  باشد.مي واسط

 

19%

19%

15%
9%

8%

7%

6%

4%

4%

3%
6%

محصوالت شيميایي

فلزات اساسي

استخراج كانه های فلزی

فعاليتهای كمكي به نهاد های مالي واسط

چندرشته ای صنعتي

بانكها و موسسات اعتباری

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

فرآورده های نفتي

دارویي

انبوه سازی امالک و مستغالت

سایر
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ها و روابطمهمترین منابع، ریسک -3

 ابط تأثیرگذار بر ارزش شرکتوها و رریسک منابع, -1-3

 و ارزش افزوده ناشي از كاركرد منابع از حقوق صاحبان سهام  تلفيقي كه حاصل ی شركت استهامهمترین منابع در دسترس، سبد دارایي

 باشد.انساني شركت مي

 شودهای انساني آن است كه باعث كارایي و اثربخشي كل مجموعه مياز دیگر منابع ارزشمند شركت، سرمایه. 

 منابع مالی و غیرمالی در دسترس و چگونگی استفاده از آن -2-3

 یروين و ارشد رانیمد) يانسان یروين مهارت و تخصص هیپا بر ،یگذارهیسرما یهاشركت ریسا همانند يمل توسعه یگذارهیسرما شركت

باشد. بنابراین هرگونه تغيير كوتاه مي استوار( يمال ريغ منابعبه عنوان ) هاآن یريگميتصم و ليتحل و هیتجز قدرت زانيم و( ماهر يانسان

 شركت هیسرما را افزایش دهد. از سوی دیگر شركت تواند ریسكرعایت شرایط شغلي شركت مي مدت در ساختار منابع انساني ماهر و عدم

 ثروت شیافزا و درآمد كسب به اقدام و شركت از طریق این منابع دارد قرار شركت ارياخت در سهامداران طرف از (يمال منابع عنوان به)

تواند ریسك شركت را افزایش الذكر شود، ميهای شركت كه زمينه ساز منابع فوقگذاری؛ فلذا هر گونه تغيير در سرمایهدینمايم سهامداران

در بازار سرمایه، منتج به تهيه گزارشات كارشناسي  شدههای پذیرفتهرصد بازارهای داخلي و خارجي و تجزیه و تحليل صنایع و شركت دهد.

 نمایند.از گزارشات مذكور بهره برداری مي هاگذاریهدر خصوص نحوه و ميزان سرمایشركت مدیران ارشد  كهخواهد شد 

 های نقدینقدینگی و جریان -3-3

های گذاریعملياتي و تغييرات سرمایه شناسایي سود ناشي ازعمدتاً  های عملياتيوجه نقد ناشي از فعاليتخالصگذاری، های سرمایهدر شركت

 باشد. مي كوتاه مدت

 )مبالغ به ميليون ریال(                                                                                                                                                   

 

 

 29/12/1400 30/09/1400 30/09/1399 شرح

 163,997 21,722 30,971 موجودی نقد

  1,451,364 3,024,667 3,816,249 های عملیاتیورود وجه نقد ناشی از فعالیتجریان خالص 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 سرمایه انسانی و فکری -4-3

تركيب نيروی انساني از لحاظ مقطع باشد؛ مينفر  24شامل  ملي توسعه یگذارهیسرما شركتنيروی انساني تعداد  29/12/1400در تاریخ 

نيرو با  3 ،نيرو با مدرک كارشناسي ارشد )یا دانشجوی كارشناسي ارشد( 14(، با مدرک دكتری )یا دانشجوی دكترینيرو  1تحصيلي شامل 

 باشد.مينيرو با مدرک دیپلم  6و مدرک كارشناسي )یا دانشجوی كارشناسي( 

سال و ميانگين سني تيم اجرایي  42. ميانگين سني اعضای هيأت مدیره استعضو هيأت مدیره  5همچنين شركت بر اساس اساسنامه، دارای 

 باشد. سال مي 35شركت 

 29/12/1400 30/09/1400 30/09/1399 شرح

 24 25 31 تعداد پرسنل شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی

 

 عوامل درونی مؤثر بر عملکرد شرکت -5-3

 نقاط قوت -3-5-1

استفاده كند. ي رقابت تیمز كی جادیتواند از آنها به منظور ايدارد و م ارياخت در كه سازمان یيهایيعبارت است از منابع و توانا نقطه قوت

 :ندیآميبه حساب  گذاری توسعه مليشركت سرمایهقوت  ذیل از مهمترین نقاطموارد 

 گذاریهای مناسب سرمایهبرخورداری از مدیریت و پرسنل متعهد و متخصص مالي و اقتصادی جهت شناسایي و بهره مندی از فرصت 

  شركت ارشد رانیمد و رعاملیمد ره،یمد أتيهبرخورداری از ارتباطات گسترده به واسطه سوابق و شهرت اعضای 

 های بورس به دليل متناسب بودن پرتفوی شركت با صنایع موجود در بورس و فرابورس همبستگي مناسب بازده شركت از افزایش شاخص

 بازار رشد زمان در سبد افزوده ارزش رشد و باشد(ایران )تركيب صنایع پرتفوی نزدیك به تركيب صنایع مؤثر بر شاخص مي

 باشدكشور در آنها از مزیت نسبي برخوردار ميگذاری در صنایعي كه سرمایه 

 هایگزارش) يتخصص هایگزارش نیتدو جهت در كارشناسان يتخصص و يآموزش سرانه توسعه و شیافزا جهت يتخصص هایدوره یبرگزار 

 یمواز یبازارها و هیسرما بازار ليلتح و هیتجز توان شیافزا به منظور...(  و يتخصص هینشر ن،یاديبن

 ينقدشوندگ بیضر یباال نسبت با گذاریهیسرما صندوق قالب در شركت هایگذاریهیسرما سبد مناسب بيترك 

 يبورس ريغ هایگذاریهیسرما سبد زيناچ سهم 

 گذاریهیسرما و یيپولشو با مبارزه سك،یر تیریمد حسابرسي، هایتهيكم نظرات ميتعم 

 يتخصص هایآموزش سرانه شیافزا (CFA گذاریهیسرما و يمال يتخصص هایدوره و) 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ضعف اطنق  -3-5-2

. گرددطور محسوس مانع عملكرد اثر بخش سازمان ه است كه ب یيهایيامكانات و توانا ،هاكمبود در منابع، مهارت ای محدودیتضعف،  نقطه

 :ندیآميبه حساب  گذاری توسعه مليشركت سرمایه ضعف ذیل از مهمترین نقاطموارد 

 يسازمان انبساط در تیمحدود 

 اثر در شركت هایگذاریهیسرما سبد شدن كوچك جهينت در و سهامداران ینقد آورده محل از شركت هیسرما شیافزا یاجرا در تیمحدود 

 سهامداران به سود پرداخت جهت هاگذاریهیسرما فروش

 سهامداران به سود پرداخت یراستا در شركت هایگذاریهیسرما سبد در شده یيشناسا یسودها رسوب و يمال منابع نيتأم در تیمحدود 

 

 ی داخلی و خارجی شرکتهاریسک  -6-3

 اقتصاد و ایهمنطق جهاني، اقتصاد كلي اوضاع بر كه های ركود و رونق(هاقتصادی )شامل دور و های سيستماتيك سياسيكریس از غير به

  است: زیر شرح به ،باشنديم تأثيرگذار مستقيما شركت فعاليت بر كه موجود هایكریس هستند، اثرگذار سرمایه بازار خصوص به كشور

 ارز نرخ نوسانات ریسک -3-6-1

 علت به نيز تهران بهادار اوراق بورس. دهدمي قرار تأثير تحت به شدت را مالي بازارهای كه است هایيریسك عمده از یكي ارز نرخ تغييرات

 یهایگذارسرمایه سبد تواندمي موضوع اینبه تبع . باشدمي ارز نرخ تغييرات تأثير تحت ،دارند ارزی مصارف یا و منابع كه هایيشركت حضور

 باشد.مي 1401ترین عامل مؤثر بر نرخ ارز امكان افزایش درآمدهای نفتي در سال در حال حاضر مهم .دهد قرار تأثير تحت نيز  را شركت

 المللیریسک مربوط به تغییر شرایط بین  -3-6-2

پایبندی ایاالت متحده آمریكا به توافقات انجام شده از جمله نقض برجام موجب كاهش درآمدهای نفتي شده است عدم های اخير در سال

شود. این موضوع موجب كاهش بيني ميپيش 97بازگشت فروش نفت به سطوح سال المللي كشور، محتمل در شرایط بينكه با تغييرات 

 صادی شده است. انتظارات تورمي آحاد اقت

 دولتی هایهنام آیین و مقررات تغییر به مربوط ریسک -3-6-3

های انرژی موجب افزایش ریسك سودآوری صنایع و همچنين افزایش هزینه 1401های انقباضي مالي دولت بویژه قانون بودجه سال سياست

 بزرگ بورسي شده است. 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

  های پولیسیاست ریسک -3-6-4

درصد گردیده  20ه بين بانك یبه سطوح باالی موجب افزایش نرخ بهررشد پایه پولي به انتشار اوراق، های تأمين مالي دولت از تغيير سياست

 گيری داشته است. كه در نتيجه آن انتظارات تورمي و حجم معامالت در بازارهای دارایي كاهش چشم

 

 ماهیت و میزان استفاده از ابزارهای مالی  -7-3

گذاری توسعه ملي از تمامي ابزارهای مالي موجود در بازار سرمایه منجمله خرید و فروش سهام، انواع اوراق و اسناد بهادار شركت سرمایه

نماید و همواره در تالش است عالوه بر فاده مياست پایه طال بر جسورانه و گذاریهای سرمایهز و عادی صندوقمنتشر شده و واحدهای ممتا

 گام مثبتي بردارد. از جمله مشتقات و معامالت الگوریتمي و ارزش آفریني، در راستای پيشرفت و اعتالی ابزارهای نویند كسب سو
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

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

 تغییرات نرخ ارز -3-8-1

 د:نپذیررات متفاوتي ميتغييرات نرخ ارز اثگذاری توسعه ملي از شركت سرمایههای بازار سرمایه ایران و در نتيجه آن، سبد دارایي

 افزایش تأثير تحت مستقيم بطور آنها محصوالت قيمت كه آهن سنگ و پتروشيمي اساسي، فلزات نظير صنایعي شامل :میمستق یهمبستگ

 . باشندمي ارز نرخ

 و دهینگرد متأثر آزاد ارز نرخ شیافزا از ای كه هابانك و برق عرضه انه،یرا ها،شگاهیپاال ،يساختمان یهاشركت شامل :(ریتأث بدون) مستقل

 .شد خواهد محقق مدت بلند در هاشركت نیا در ارز نرخ راتييتغ ريتأث ای

 های صنایع غذایي.برخي از شركت نظير نمایندمي وارد را خود اوليه مواد كه هایيشركت شامل :معکوس یهمبستگ

 نظير شوندمي متأثر مشابه محصوالت واردات شده تمام بهای افزایش محل از كه هایيشركت شامل :هیثانو میمستق یهمبستگ

 .شوینده محصوالت و دوده الستيك، روانكار، توليدكنندگان

 تغییرات نرخ سود  -3-8-2

و اثرات مستقيم و )یا بالعكس( بازارهای موازی  بههای بانكي سپرده ازنرخ سود بانكي، عالوه بر جابجایي نقدینگي  كاهش )یا افزایش(

 افزایش )یا كاهش(نيز را ، نسبت قيمت به سود ميانگين بازار هاسهام آنقيمت كاهش )یا افزایش( و ها بانكغيرمستقيم آن بر سودآوری 

های بورسي نتيجه ارزش روز سبد دارایيافزایش )یا كاهش( خواهد یافت و در پذیر های سرمایهخواهد داد كه در اثر آن، قيمت سهام شركت

 یابد.ها و قيمت سهام شركت افزایش )یا كاهش( ميو فرابورسي شركت متأثر شده و خالص ارزش روز دارایي

 

 چگونگی پرداخت آنهای شرکت و بدهیاهم  -9-3

 باشد.مي ميليون ریال  7،865،702مبلغ بابت تقسيم سود 29/12/1400در تاریخ شركت  عمده ميزان بدهي
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 منابع مورد انتظار برای تأمین مالی -10-3

بعضاً  گذاریهای سرمایهدر خصوص شركت باشد؛ ليكن)آورده نقدی سهامداران( ميآن مهمترین منبع مالي در اختيار شركت، سرمایه 

تواند به عنوان منابع سهامداران( ميه نقدی ها )از محل آوردها و افزایش سرمایهها، تسهيالت دریافتي از بانكاعتبارات اخذ شده از كارگزاری

كنون از تسهيالت بانكي گذاری توسعه ملي تاشركت سرمایهشایان ذكر است  .گذاری باشدهای سرمایهمالي كمكي مورد استفاده شركت

 استفاده نكرده است.

 

 گذاریساختار سرمایه و روندهای مرتبط با منابع سرمایه -11-3

 )مبالغ به ميليون ریال(                                                                                                                                     

 

 های مرتبط با رتبه اعتباری شرکتاطالعات و نسبت -12-3

 29/12/1400و  30/09/1400 ،30/09/1399در تاریخ های  های شركتسهام پرداختني سهامداران از محل دارایي با عنایت به پرداخت سود

 .مي باشد عمدتاً مربوط به حقوق صاحبان سهامساختار سرمایه شركت 

 

 

 

 

 29/12/1400 30/09/1400 30/09/1399 شرح

545,7,916 3,272,436 309,588 جمع بدهی ها  

 4,500,000 4,500,000 4,500,000 سرمایه

 6,229,479 14,463,513 14,369,672 سود انباشته

 29/12/1400 30/09/1400 30/09/1399 شرح

 %35 %14 %2 نسبت بدهی 

 %65 %86 %98 نسبت مالکانه  
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 نظام راهبری شرکتی -13-3

 اطالعات مربوط به ساختار هیات مدیره  -3-13-1

 مي باشد: زیرمشخصات اعضاء به شرح جدول مي باشد كه  حقوقي عضو 5هيات مدیره شركت متشكل از اعضای 

 مدرک تحصیلی سمت نام نماینده اشخاص حقوقی

 حسين عالقه مندان

 شركت خدمات مدیریت سرمایه مدار )سهامي عام(
 اجرایي كارشناسي ارشد مدیریت هيات مدیره و مدیرعامل موظف عضو

 علي ابراهيم نژاد

 گروه توسعه ملي )سهامي عام(گذاری شركت سرمایه
 ی مدیریت ماليادكتر عضو غيرموظف

 حسين قاسمي

 گذاری و توسعه صنایع سيمان )سهامي عام(شركت سرمایه
 ارشد مدیریت بازرگاني يكارشناس عضو موظف

 حميد دیانت پي

 (اصشركت مدیریت توسعه نگاه پویا )سهامي خ
 یدكتر عضو غيرموظف

 فرهاد رمضان

 ایرانبانك ملي 
 اقتصادی ادكتر عضو غيرموظف

و دبیرخانه هیات مدیره نیز در راستای دستورالعمل  می باشد )آقای حسین قاسمی(عضو موظف هیات مدیره  ,دبیر جلسات هیات مدیره

 حاکمیت شرکتی تشکیل گردیده است. 

ذیل تشکیل  کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی به شرح ,در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار

 مقاطع زمانی مقرر برگزار می گردد.و جلسات آن در گردیده 

 عضو مي باشد كه مشخصات اعضاء به شرح ذیل مي باشد: 4متشكل از شركت  کمیته ریسک

 مدرک تحصیلی سمت اعضاء

 مدیریت اجرایي ارشدكارشناسي  مدیرعاملعضو موظف هيات مدیره و  حسين عالقه مندان

 ی مدیریت ماليادكتر عضو غيرموظف هيات مدیره علي ابراهيم نژاد

 دكترای اقتصاد خارج از شركت سيدمهدی بركچيان

 اقتصادی ادكتر رهیمد اتيه رموظفيغ عضو فرهاد رمضان
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 باشد:ذیل مي جدول به شرح مي باشد كه مشخصات اعضاء عضو  6متشكل از  شرکت کمیته حسابرسی

 مدرک تحصيلي سمت اعضاء

 های اقتصادیارشد مهندسي سيستم كارشناسي رهیمد اتيه موظف ريغ عضو عليرضا كدیور

 كارشناسي ارشد حسابداری خارج از شركت علي پرتویي

 مدیریت بازرگاني ارشد يكارشناس مدیر حسابرس داخلي محسن احمدی

 یحسابدار ارشد كارشناس خارج از شركت يحيفص مهرداد

 يمال تیریمد ارشد كارشناس شركت از خارج يبوستان نيحس

 يصنعت تیریمد یدكترا شركت از خارج كيتاج احمد

 باشد:ذیل ميجدول شرح ب كه مشخصات اعضاءمي باشد  عضو 9متشكل از از کمیته های اجرایی عملیات شرکت و  کمیته سرمایه گذاری

 مدرک تحصيلي سمت اعضاء

 مدیریت اجرایي كارشناسي ارشد مدیرعاملعضو موظف هيات مدیره و  مندانحسين عالقه 

 كارشناسي ارشد مدیریت بازرگاني هيات مدیرهعضو موظف  حسين قاسمي

 اقتصاددكترای  عضو غيرموظف هيات مدیره فرهاد رمضان

 كارشناس ارشد مدیریت اجرایي قائم مقام مدیرعامل سيد حسام الدین سعيدی

 های اقتصادیارشد مهندسي سيستم كارشناسي رهیمد اتيه موظف ريغ عضو كدیورعليرضا 

 دكترای مدیریت مالي مشاور مدیرعامل سعيد حيدری

 دكترای مدیریت مالي مدیر تحليل و ارزشگذاری مصطفي امام دوست

 كارشناسي ارشد مدیریت اجرایي مشاور مدیرعامل علي فرهمند

 های اقتصادیكارشناسي ارشد مهندسي سيستم سرمایه گذاریعضو كميته  عليرضا كنعاني
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 اندازهانتایج عملیات و چشم -4

 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت -1-4

 29/12/1400 منتهی به ماهه 3دوره شرکت در پایان  وضعیت مالی  -4-1-1

 

 

1400/12/291400/09/30بدهي ها و حقوق صاحبان سهام1400/12/291400/09/30داراييها :

ميليون ريالميليون ريالبدهي هاي جاري :ميليون ريالميليون ريالداراييهاي جاري :

88,352 42,127 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري21,722 163,997 موجودي نقد

-- ماليات پرداختني20,831,594 20,327,997   سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت

3,174,768 7,865,702 سود سهام پرداختني1,272,065 1,543,109  دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري

- ذخائر312 312 پيش پرداختها

3,263,120 7,907,829 جمع بدهي هاي جاري22,125,693 22,035,415  جمع داراييهاي جاري

بدهي هاي غير جاري :داراييهاي غير جاري :

9,316 8,716 ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان8,923 8,923  دريافتني هاي بلند مدت

9,316 8,716 جمع بدهي هاي غير جاري26,855 26,855    سرمايه گذاريهاي بلند مدت

520,000 520,000 سرمايه گذاري در امالک

3,272,436 7,916,545 جمع بدهي ها246 246   داراييهاي نامشهود

حقوق صاحبان سهام :4,232 4,585   داراييهاي ثابت مشهود

4,500,000 4,500,000 سرمايه 560,256 560,609  جمع داراييهاي غير جاري

- 3,500,000 افزايش سرمايه در جريان

450,000 450,000 اندوخته قانوني

14,463,513 6,229,479 سود انباشته

19,413,513 14,679,479 جمع حقوق صاحبان سهام  

22,685,949 22,596,024 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام22,685,949 22,596,024  جمع داراییها  

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(

ترازنامه 

در تاریخ29 اسفند ماه 1400
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 29/12/1400منتهی به ماهه  3دوره عملکرد شرکت در پایان  -4-1-2

 

سال مالي منتهي بهدوره مالي منتهي بهدوره مالي منتهي به

30آذر 301400اسفند 291399اسفند 1400

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالدرآمدهاي عملياتي:

2,664,795 244,101 878,907 درآمد سود سهام

7,681,457 395,620 1,619,995 سود فروش سرمايه گذاريها

24,825 6,372 7,830 درآمد سود تضمين شده

-- - )زيان( تغيير ارزش سرمايه گذاري ها

10,371,077 646,093 2,506,732 جمع درآمدهاي عملياتي

(144,843)(35,973)(40,766)هزينه هاي فروش، اداري و عمومي

10,226,234 610,120 2,465,966 سود عملياتي

(3,227)(43)- هزينه هاي مالي

1,592 (3)- ساير در آمدها و هزينه هاي غير عملياتي

 -(46)(1,635)

10,224,599 610,074 2,465,966 سود قبل از ماليات

-ماليات بر درآمد

(5,758)- -            سال جاري

-- -           سالهاي قبل

10,218,841 610,074 2,465,966 سود خالص

سود پايه هر سهم:

2,272 308136سود عملياتي هر سهم

(1)- - سود غير عملياتي هر سهم

2,271 308136سود پايه هر سهم

10,218,841 610,074 2,465,966 سود خالص

14,369,672 14,369,672 14,463,513 سود انباشته در ابتداي سال 

- - - تعديالت سنواتي

14,369,672 14,463,513   سود انباشته در ابتداي سال-تعديل شده

(10,125,000)(10,125,000)(7,200,000)سود سهام مصوب

- (3,500,000)افزايش سرمايه 

 3,763,513 4,244,672 4,244,672

14,463,513 4,854,746 6,229,479 سود قابل تخصيص

تخصيص سود :

14,463,513 4,854,746 6,229,479 سود انباشته در پایان سال/دوره

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(

صورت سود )زیان( 

دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400

گردش حساب سود انباشته 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 29/12/1400ماهه منتهی به  3صورت جریان وجه نقد   -4-1-3

 

 

دوره مالی منتهی به 

1400/12/29

دوره مالی 

منتهی 

به1399/12/30

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: 

  3,030,425   223,218 1,451,693نقد حاصل از عملیات

 )5,758(  -   - پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

  3,024,667   223,218 1,451,693جریان خالص ورود  نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

 )418( )85( )353(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

 )1(  -   - پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

 )419( )85()353(جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

1,451,340223,1333,024,248جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی : 

 )3,033,826( )210,118()1,309,065(پرداختهای نقدی بابت سود سهام

 )3,033,826( )210,118()1,309,065(جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

 )9,578(  13,015 142,275خالص افزایش در موجودی نقد

  30,971   30,971 21,722مانده موجودی نقد در ابتدای سال

  329   -   - تاثیر نرخ ارز

163,99743,98621,722مانده موجودی نقد در پایان دوره

2,000,0004,171,156معامالت غیر نقدی

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)سهامی عام(
گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1400
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

   شرکت یاتیعمل یدرآمدها -4-1-4

 ميليون ریال( )مبالغ به                                                                                                                                                                     

 شرح
سال مالی منتهی به 

30/09/1399 

سال مالی منتهی 

 30/09/1400به 

منتهی به  ماهه 3دوره 

29/12/1400 

تکمیلی شرکت توضیحات 

 درخصوص روند درآمد

 878,907 2,664,795 1,526,388 سهام سوددرآمد 

عمدتا سود سهام شرکت های  

سرمایه گذاری غدیر, گسترش 

نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی 

 پردیس

 1,619,995 7,681,457 12,479,719 هاگذاریسود حاصل از فروش سرمایه

عمدتا ناشی از فروش سهام 

پتروشیمی زاگرس, های  شرکت

 گل گهر و  ملی صنایع مس ایران

 7,830 24,825 28,749 درآمد سود تضمین شده 
عمدتا درآمد ضامن نقدشوندگی 

  و سود سپرده بانکی

 - 2,506,732 10,371,077 14,034,856 جمع
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

   29/12/1400 به ماهه منتهی 3 دورهطی  هادرآمد سود سهام دریافتی از شرکت -4-1-5

 
  (الیر ونيليم به مبالغ)                                                                                                                               

 29/12/1400سال مالی منتهی به  شرح

 420.247 شرکت سرمایه گذاری غدیر

 236.264 شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

 165.318 شرکت پتروشیمی پردیس

 36.315 شرکت سیمان مازندران

 20.761 شرکت سرمایه گذاری مسکن

 2 سایر

 878.907 جمع

 
 
 

 29/12/1400 به یمنتهماهه 3دوره  طی هاگذاریسود حاصل از فروش سرمایه -4-1-6
 (الیر ونيليم به مبالغ)                                                                                                                                                    

 سود )زیان ( حاصل از فروش   خالص مبلغ فروش   بهای تمام شده   شرح 

 381,133 465,643 84,510 پتروشیمی زاگرس  

 331,081 363,827 32,257 گل گهر  

 243,778 298,017 54,239 ملی صنایع مس ایران  

 132,537 404,647 272,110 بانک ملت  

 104,935 153,933 48,998 بانک تجارت  

 101,936 695,478 593,542 پتروشیمی شازند  

 98,448 156,493 58,045 بانک صادرات ایران  

 202,389 918,410 711,510 سایر  

 1,619,995 3,456,448 1,855,211 جمع  
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 یبانک یهاسپرده و مشارکت اوراق سود -4-1-7

 )مبالغ به ميليون ریال(                                                                                                                                                        

 شرح
دوره مالی منتهی به 

30/09/1399 

دوره مالی منتهی به 

30/09/1400 

منتهی ماهه  3دوره 

 29/12/1400به 

 83 1,645 7.812 های بانکیو سپرده مشارکتسود اوراق 

 7747 23,180 20.937 سایر درآمدهای عملیاتی

 7,830 24.825 28.749 جمع

 

 یالتیتشک و یادار ,یعموم یهانهیهز -4-1-8

 (الیر ونيليم به مبالغ)                                                                                                                                           

 شرح
دوره مالی منتهی به 

30/09/1399 

دوره مالی منتهی به 

30/09/1400 

منتهی ماهه 3 دوره

 29/12/1400به 

 (40,766) (144,843) (110.676) تشکیالتی های عمومی, اداری وهزینه

 ساس قوانين مربوطه و بر ا مربوط به حقوق و دستمزد و مزایا بوده است كه عمومي، اداری و تشكيالتيی هاهزینهنيمي از  بيش از

  . اندمحاسبه و پرداخت شدههای ابالغي العملدستور

 شرکت یمال یهانهیهز -4-1-9

 فاقد هزینه مالي مي باشد. 1401شركت در سه ماه نخست دوره مالي 

 یاتیعمل ریغ یدرآمدها ریسا -4-1-10

 (الیر ونيليم به مبالغ)                                                                                                                                           

 شرح
دوره مالی منتهی به 

30/09/1399 

دوره مالی منتهی به 

30/09/1400 

منتهی ماهه  3 دوره

 29/12/1400به 

 0 1,592 4.222 سایر درآمدهای غیرعملیاتی
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 مقایسه عملکرد شرکت با صنعت -2-4

باشد و بنابراین بر اساس شركت و صنعت ميسّر نمي های مالي، امكان مقایسه صورتگذاریسرمایه هایبا عنایت به تفاوت سال مالي شركت

های تارنمای كدال، گردش معامالت و سود حاصل از فروش شركتگزارشات ماهانه شركتهای سرمایه گذاری در اطالعات منتشر شده در 

 با یكدیگر مقایسه شده است. 29/12/1400  به يمنته ماهه 3دوره  يطفعال در این صنعت  مشابهگذاری سرمایه
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

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

معامالت، جمع خرید و فروش سهام، اوراق، صندوق و امالک در نظر گرفته شده است و بر این اساس، شركت كل در محاسبه گردش 

 را كسب نموده است.چهارم رتبه ، 29/12/1400منتهي به  ماهه 3طي دوره گذاری توسعه ملي سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

(مبالغ به ميليون ریال)

خالص خریدمبلغ کل فروشمبلغ کل خریدسرمایهشرح
گردش کل 

معامالت

سهم از کل

)درصد(
 سود )زیان( فروش

نسبت گردش به 

سرمایه )درصد(

%3,923,827123%18,700,00013,537,0399,412,0244,125,01522,949,06328سرمایه گذاری خوارزمی

%3,097,071127%17,500,00012,200,37210,104,0322,096,34022,304,40427سرمایه گذاری ملی ایران

%1,287,280164%9,854,01312(3,526,307)6,000,0003,163,8536,690,160سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

%1,619,871137%6,173,6597(2,109,515)4,500,0002,032,0724,141,587سرمایه گذاری توسعه ملی

%811,86434%12,000,0002,468,3671,610,636857,7314,079,0035سرمایه گذاری سپه

%176,61478%3,111,4144(1,088,016)4,000,0001,011,6992,099,715سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

%93,88818%12,000,0001,456,222742,605713,6172,198,8273سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

%530,076174%2,169,7253(85,745)1,250,0001,041,9901,127,735سرمایه گذاری پردیس

%528,16368%3,000,0001,144,197896,795247,4022,040,9922سرمایه گذاری بوعلی

%366,46160%1,639,5192(32,293)2,750,000803,613835,906سرمایه گذاری بهمن

%74,39830%5,000,000753,438731,26922,1691,484,7072سرمایه گذاری صنعت بیمه

%352(10,336)%1,406,3382(138,298)400,000634,020772,318گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

%85,68327%4,500,000759,866438,791321,0751,198,6571سرمایه گذاری آتیه دماوند

%77,59423%1,145,5851(53,011)5,000,000546,287599,298سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

%284,6465%790,7351(373,719)16,000,000208,508582,227سرمایه گذاری سایپا

12,947,100%112,600,00041,761,54340,785,098976,44582,546,641100جمع

بررسی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در دوره 3 ماهه منتهی به 1400/12/29

با تمرکز بر گردش کل معامالت )سهام, اوراق بدون ریسک, صندوق و امالک(
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 

 )بر اساس اطالعات منتشر شده در تارنمای کدال( هاگذاریسود حاصل از فروش سرمایه -4-2-2

 

 
 

های بورسي و فرابورسي شركت بر اساس برآورد سودآوری یا رشد دارایيگذاری توسعه ملي، بر اساس تالش مدیران و پرسنل شركت سرمایه

در این صنعت های فعال بهترین شركت ازگردد. بنابراین این شركت كه همواره از لحاظ شناسایي سود حاصل از فروش ارزش انتخاب مي

 .را كسب نموده است ومسرتبه ، 29/12/1400منتهي به  ماهه 3طي دوره بوده است، 

  

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

%18,700,000055,30003,868,5273,923,82730سرمایه گذاری خوارزمی

%17,500,000015,24103,081,8303,097,07124سرمایه گذاری ملی ایران

%4,500,00006,88401,612,9871,619,87113سرمایه گذاری توسعه ملی

%6,000,000757,098302,5040227,6781,287,28010سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

%12,000,000011,3860800,478811,8646سرمایه گذاری سپه

%0530,701530,0764(935)1,250,000310سرمایه گذاری پردیس

%3,000,000000528,163528,1634سرمایه گذاری بوعلی

%2,750,00002,1230364,338366,4613سرمایه گذاری بهمن

%16,000,00001900284,456284,6462سرمایه گذاری سایپا

%4,000,000022,7330153,881176,6141سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

%12,000,0000757093,13193,8881سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

%4,500,00000085,68385,6831سرمایه گذاری آتیه دماوند

%5,000,0000639076,95577,5941سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

%5,000,00007,388067,01074,3981سرمایه گذاری صنعت بیمه

%0(10,336)(12,248)400,00001,9120گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

112,600,000757,408426,122011,763,57012,947,100100جمع %

بررسی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در دوره 3 ماهه منتهی به 1400/12/29

با تمرکز بر تفکیک سود شناسایی شده

(مبالغ به ميليون ریال)
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

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

 

 
 

منتهي  ماهه 3طي دوره پذیر بورسي و فرابورسي های سرمایهبر اساس مبلغ خرید و فروش سهام شركتگذاری توسعه ملي شركت سرمایه

 .را كسب نموده استسوم رتبه ، 29/12/1400به 

 

 

  

(مبالغ به ميليون ریال)

خالص خرید فروش سهام خرید سهامسرمایهشرح
گردش سهام 

معامله شده

سهم از 

کل

)درصد(

 سود )زیان( سهام
نسبت گردش به 

سرمایه )درصد(

%3,081,83096%17,500,0009,268,5127,557,1971,711,31516,825,70936سرمایه گذاری ملی ایران

%3,868,52765%18,700,0006,400,6765,725,246675,43012,125,92226سرمایه گذاری خوارزمی

%1,612,987104%4,687,93010(2,261,336)4,500,0001,213,2973,474,633سرمایه گذاری توسعه ملی

%800,47827%12,000,0002,035,0861,179,440855,6463,214,5267سرمایه گذاری سپه

%528,16363%3,000,000995,231896,79598,4361,892,0264سرمایه گذاری بوعلی

%227,67822%1,293,1173(334,321)6,000,000479,398813,719سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

%93,13111%12,000,000820,083472,690347,3931,292,7733سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

%85,68326%4,500,000733,668438,791294,8771,172,4592سرمایه گذاری آتیه دماوند

%76,95518%915,1722(26,620)5,000,000444,276470,896سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

%530,70170%880,0612(506,463)1,250,000186,799693,262سرمایه گذاری پردیس

%67,01016%802,7512(127,289)5,000,000337,731465,020سرمایه گذاری صنعت بیمه

%364,33827%752,0222(412,488)2,750,000169,767582,255سرمایه گذاری بهمن

%284,4564%656,5411(433,703)16,000,000111,419545,122سرمایه گذاری سایپا

%134(12,248)%537,0151(131,913)400,000202,551334,464گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

%153,8816%220,6800(162,390)4,000,00029,145191,535سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

11,763,570%47,268,704100(413,426)112,600,00023,427,63923,841,065جمع

بررسی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در دوره 3 ماهه منتهی به 1400/12/29

با تمرکز بر گردش سهام معامله شده
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 هاشرکت سهام عمده هایتحصیل و واگذاری -3-4

 

   29/12/1400خریدها طی دوره مالی منتهی به 

 مبلغ )میلیون ریال( نام شرکت

 554,550 پتروشیمی شازند

 155,597 پلی پروپیلن جم

 82,899 ثابت-ص.س. افرا نماد پایدار

 37,383 ص.س.با درآمد ثابت کیان

 23,432 بیمه نوین

 29/12/1400فروش ها طی دوره مالی منتهی به 

 مبلغ )میلیون ریال( نام شرکت

 695,478 پتروشیمی شازند

 465,643 پتروشیمی زاگرس

 404,647 بانک ملت

 363,837 گل گهر

 298,017 ملی صنایع مس ایران

 198,593 بانک اقتصاد نوین

 197,488 ص.س.با درآمد ثابت کیان

 159,564 ثابت-ص.س. افرا نماد پایدار

 156,493 ایران بانک صادرات

 153,933 بانک تجارت
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ماهه 3طی دوره اثرات سایر عوامل مؤثر بر نتایج عملیات  -4-4

 تخصيص دارایي راهبردی با عنایت به سهم صنایع در بازار سرمایه با توجه به مزیت های رقابتي صنایع در كشور .1

 الزم یسودآور فاقد یها یگذار هیسرما از خروج و یپرتفو یساز نهيبه .2

 و سایر سرمایه گذاری ها كارشناسي به منظور بررسي سهام شركتهای سرمایه پذیربرگزاری جلسات  .3

 

 شرکت اطالعات مرتبط با سهام -5-4

 1400در مجمع عادی سال مالي  شركت ریال بوده و3،803 معادل 29/12/1400توسعه ملي در تاریخ  گذاریشركت سرمایهقيمت هر سهم 

درصدی  78و افزایش سرمایه  1401یالي سهم در ابتدای سال مالي ر 8،690به قيمت  باتوجه است،تقسيم نموده  را ریالي1،600سود 

 .باشدمي -4%معادل  ، بازدهي سهم در این دورهشركت
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 

 نمودار قیمتی سهام -4-5-1

 

 
  

 

 بازده قیمتی سهام -4-5-2

 دوره انتهایدر سهم قیمت ×( 1 )درصد افزایش سرمایه+  – دوره ابتدای سود نقدی پرداختی + قیمت سهم در

 دوره یابتدا در سهم متیق
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قیمت سهم
درصدی و 78افزایش سرمایه 

ریالي1،600سود تقسيم

              600,1+690,8-(78.1) ×3,803  

4%-  
8,690 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 وسعه ملی و شاخص بورس اوراق بهادارشرکت سرمایه گذاری تسهام  مقایسه بازده -3-5-3

 

 

 

 )ساالنه شده(1401ماهه نخست سال مالی  3 برای حقوق صاحبان سهام ها ودارایی بازده -4-5-4
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 NAV عملکرد -4-5-5

 

 

 

 

  يليون ریالم 4،500،000با سرمایه  *  

 .درصد بوده است -1 معادل 29/12/1400ماهه منتهي به دوره سه بررسي عملكرد پرتفوی شركت در

 

 

 

 
 

4

(1)
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و بازدهي شاخص كل NAVمحاسبه بازدهي

بازدهي شاخص كل NAVبازدهي 

 هاشاخص
 مقدار

 بازده در دوره انتخابی
30/09/1400 29/12/1400 

NAV  تقسیمی()با احتساب سود % -1 8,806 10,694 *ریال -وتوسم 

 4% 1,367,250 1,318,360 شاخص کل
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 های مالینسبتاهم   -6-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29/12/1400 30/09/1400 30/09/1399 30/09/1398 نسبت ها

 نسبت های نقدینگی  

 %279 %678 %6,307 %10,949 نسبت جاری  

 نسبت های سرمایه گذاری   

 %35 %14 %2 %1 نسبت بدهی به دارایی 

 %65 %86 %98 %99 نسبت مالکانه  

 %185 %593 %6240 %10,748 ها نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی 

 نسبت های سود آوری  

 %58 %53 %96 %52 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام  

 %44 %48 %95 %52 نسبت بازده دارایی ها  

 نسبت های ارزش ویژه  

 548 271,2 3.093 993 سود هر سهم  

 - 1,600 3250 925 سود نقدی هر سهم  

 3,262 4,314 4,293 2.125 ارزش دفتری هر سهم 

 نسبت های فعالیت  

 %98 %99 %99 %98 حاشیه سود خالص  

 %98 %99 %99 %98 حاشیه سود عملیاتی  
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 اطالعات با اهمیت در خصوص سودهای تقسیمی  -7-4

 نسبت تقسیم سود -4-7-1

 30/09/1400 30/09/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح 
سال  4میانگین 

 گذشته

 1,677,388 2,664,795 1,526,388 1,474,557 1,043,813 هاگذاریسود حاصل از سرمایه

 6,190,775 7,681,457 12,479,719 2,938,415 1,663,508 هاسود حاصل از فروش دارایی

 56,966 24,825 28,749 148,753 25,536 هاسود حاصل از فروش امالک و سایر فعالیت

 7,924,854 10,371,077 14,034,856 4,561,725 2,731,757 جمع درآمدها 

 7,815,622 10,218,841 13,918,606 4,469,717 2,655,324 سود خالص

 %82 %70 %73 %93 %92 درصد تقسیم سود

 5,979,375 7,200,000 10,125,000 4,162,500 2,430,000 سود تقسیمی

 

 برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود  -4-7-2

باشد؛ ليكن درصد از سود خالص ساالنه مي 10تقسيم مبني بر  )همانند سنوات قبل(، تصميم هيأت مدیره شركت در خصوص تقسيم سود

تواند مسير عملياتي تصميمات متخذه در مجامع آتي مي ،با عنایت به سياست سهامداران عمده شركت مبتني بر تقسيم سود حداكثری

 شركت را مشخص نماید.

 یپرداختن سهام سود پرداخت -4-7-3

 )مبالغ به ميليون ریال(                                                                                   

 شرح 
 مبلغ
 

 3,174,768 30/09/1400مانده سود سهام پرداختنی در تاریخ 

 7,200,000 1400سود تقسیمی سال مالی 

 2,509,066 ماهه 12 دورهپرداخت مطالبات سهامداران طی 

   7,865,702    29/12/1400مانده سود سهام پرداختنی در تاریخ 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ساله از وضعیت شرکت 5تصویری  -8-4
  یمال یهاصورت خالصه -4-8-1

 )مبالغ به ميليون ریال(                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 29/12/1400 30/09/1400 30/09/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 2,506,732   10,371,077 14,034,856 4,561,725 2,731,757 درآمد ناخالص

 2,465,966   10,226,234 13,924,180 4,467,374 2.545.729 سود عملیاتی

 0 1,592 4,222 2,707 1,637 درآمد های غیر عملیاتی

 2,465,966   10,218,841 13,918,606 4,469,717 2,546,110 پس از کسر مالیات -سود خالص

 1,451,364   3,024,667 3,816,249 2,299,943 1,341,976 وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

  ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان سال:

 22,596,024   22,685,949 19,629,260 9,652,546 7,599,702 هاجمع دارایی

 7,916,545   3,272,436 309,588 88,980 75,853 جمع بدهی ها

 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 آخرین سرمایه ثبت شده 

 14,679,47   19,413,513 19,319,672 9,563,566 7,523,849 جمع حقوق صاحبان سهام

 ج( نرخ بازده )درصد(:

 %44 %48 %95 %52 %31 هانرخ بازده دارایی

 %58 %53 %96 %52 %32 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 - 4,500 4,500 4,500 4,500 میلیون سهم -تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 308 2,271 3,093 993 566 ریال -سود واقعی هر سهم 

 - 1,600 2,250 925 540 ریال -سود نقدی هر سهم 

 3,803 8,690 12,740 4,142 1,780 ریال - تاریخ صورت وضعیت مالیهر سهم در  ارزش بازار

 30,424,000 39,105,000 57,330,000 18,369,000 8,010,000 ارزش بازار سهام شرکت

 3,262 4.314 4.293 2,125 1,672 ریال -ارزش دفتری هر سهم 

 ه( سایر اطالعات:

 24 25 31 27 27 در تاریخ صورت وضعیت مالی تعداد کارکنان
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

  چشم انداز شرکت -5

 انداز آیندهتحلیل بازار و چشم

 از یگرید موثر عوامل يول است، شده تیتقو یمركز هایبانك يانقباض هایاستيس و بهره نرخ رشد یدورنما 2022 سال شروع با چه اگر

 .است دهیگرد گاز و نفت جمله از هیپا یكاالها متيق مالحظه قابل رشد به منجر هيروس و نیاوكرا انيم جنگ آغاز جمله

 بودجه یكسر ابعاد كنترل نيهمچن و بانكها ترازنامه رشد كنترل ،يپول هیپا رشد كاهش در زدهميس دولت يانقباض هایاستيس به توجه با 

 شاهد و ندهد یرو تورم و ارز نرخ در يدفع جهش موجود، هایاستيس ادامه به مشروط و توافق عدم یفضا در میدار انتظار ،یشنهاديپ

 رشد با يحت مكنييم ينبيشيپ توافق یفضا در اما. ميباش پرداختها تراز بر فشار و يتورم انتظارات ريتأث تحت میمال و مستمر شیافزا

 مدت كوتاه در گذشته، در ينگینقد اثر هيتخل و يتورم انتظارات افت ليدل به است، بلندمدت نيانگيم از باالتر كه درصد 40 تا 30 ينگینقد

 .بماند يباق نیيپا ارقام در تورم مدت انيم و

های انتظار داریم در سناریو توافق، دو عامل دورنمای مثبت قيمت كاالهای پایه و افزایش ورود پول به بازار سرمایه از طریق تقسيم سود شركت

رشد تورم و نرخ ارز بر  بزرگ بورسي بيشترین نقش را در تقویت بازار سرمایه داشته باشند. همچنين انتظار داریم نرخ بهره ثبات داشته و

 بازار سرمایه ایفا كنند. 1401های گذشته نقش كمرنگي در روندهای سال خالف سال

 

 کالم آخر -6

های اميد است با عنایت به الطاف الهي و به كارگيری از رهنمودهای نظام راهبری شركت در خصوص تغييرات كسب و كار و استفاده از تمامي فرصت 

، یيپيش رو بتوان به صيانت از حقوق صاحبان سهام پرداخته و عملكردی درخور ثبت نمود. این مهم از منظر تمامي پرسنل شركت اعم از سطوح باال

 مياني و سایر همكاران به مصداق وظيفه ای حائز اهميت تلقي مي گردد.  
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