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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ماهیت کسب و کار -1

 توسعه ملی گذاریهشرکت سرمای -1-1

 .شودیم محسوب بهادار اوراق بازار قانون 1 ماده 21 بند موضوع یمال ینهادها قیمصاد از( عام یسهام) یمل توسعه یگذار هیسرما شرکت

 و شرکتها ثبت اداره در 208669 شماره تحت و دهیگرد تاسيس 15/06/1382 تاریخ در( عام یسهام) نیآفر ثروت عیصنا گروه شرکت

 27/03/1383 و 20/08/1382 یخهایتار در سهام صاحبان العاده فوق یعموم مجامع مصوبات برابر. است رسيده ثبت به تهران صنعتی مالكيت

 شرکت یمل شناسه شماره. است افتهی رييتغ یمل توسعه یگذار هیسرما شرکت به سپس و بهمن عیصنا گسترش شرکت به ابتدا شرکت نام

 ت.اس 1010250195

 29/01/1384 تاریخ از آن سهام معامالت و درج بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته های شرکت زمره در 12/11/1383 تاریخ در شرکت نام

 توسعه گروه گذاری سرمایه شرکت فرعی های شرکت جمله از( عام سهامی) ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت حاضر حال در. است شده آغاز

 از باالتر عصر، یول ابانيخ تهران، آدرس به شرکت یفعل استقرار محل. است رانیا یمل بانک آن ینهائ یتجار واحد و بوده( عام سهامی) ملی

 .است 89 پالک ،یخدام ديشه ابانيخ ونک، دانيم

 هاقصندو اریگذهسرمای واحدهای الشرکه، سهم سهام، در گذاریهسرمای از عبارتست اساسنامه( 3) ماده طبق شرکت اصلیت يفعال موضوع

 همراه به یا تنهایی به که طوری به انتفاع کسب هدف با گذاریسرمایه یهاقصندو یا مؤسسات ،هاتشرک رأی حق دارای بهادار اوراق سایر یا

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

 بهادار اوراق مالک به را ناشر کنترل یا مدیر انتخاب توانایی و نيست رأی حق دارای معمول طور به که بهادار اوراق سایر در گذاریسرمایه

 متمرکز یمال هایدارایی فروش و دیخر بخش در شرکت تيفعال عمده ،یمل توسعه گذاریسرمایه شرکت یوجود فلسفه به نظر .دهدینم

 عمدتاً گذاریسرمایه راهبرد و دارد قرار کار دستور در شهيهم مستمر، ندیفرا کی صورت به شرکت هایگذاریسرمایه سازیبهينه. است

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

 آن راتییتغ و هیسرما -2-1

سيس  بدو در شرکت  سرمایه  س  الیر ارديليم 4،500 مبلغ به شرکت  هیسرما  مرحله 2 یط که بوده ریال ميليون 10 معادل تأ ست  دهير . ا

 .است شده ارائه بعد جدول در هیسرما شیافزا مراحل
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

تاریخ برگزاری 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 نقدی 

 سهامداران

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

 سهامداران

 شرکت سهامداران بیترک -3-1

 نام سهامدار

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

 درصد تعداد سهام  درصد تعداد سهام  درصد تعداد سهام 

 59.24 2.665.650.315 63.3 2.847.757.313 65.5 2,946,003,313 گذاری گروه توسعه ملیشرکت سرمایه

 26.74 1.203.485.888 26.7 1.200.124.980 26.7 1,200,124,980 بانک ملی ایران

 630.863.79714.02 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 اعضای حقوقی هیأت مدیره

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

 )غیرموظف( نایب رئیس هیات مدیره فرهاد رمضان بانک ملی ایران

 عضو هیأت مدیره )غیرموظف( علیرضا کدیور شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا )سهامی خاص(

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

 عضو هیأت مدیره )موظف( و مدیرعامل حسین عالقه مندان (عامشرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار )سهامی 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 بازارهای اصلی و جایگاه شرکت -5-1

  و سهام از اعم ییدارا دیخر. دنماییم تيفعال رانیا هیسرما بازار ییاجرا و یقانون طيمح در شرکت نیا شرکت، تيماه و اساسنامه به توجه با

 را شرکت  یاتيعمل طيمح تجاری، بنگاهصدها   و صنعت  50 انيم از فرابورس و بورس در شده  رفتهیپذ هایتشرک  نيب از بهادار اوراق ریسا 

شك  ضوعه  نيقوان از متأثر شرکت  یرونيب طيمح. دهدیم ليت شور،  مو سناد  ک ست  ا صاد  يرهایمتغ و یباالد ست  المللیينب و یداخل یاقت . ا

 .گرددیم متأثر د،نگذاریم ريتأث یاقتصاد هایهگزار بر ینحو به که یاسيس يرهایمتغ از نيهمچن شرکت

 رانیا هیسرما بازار  -1-5-1

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

  دولتی قرضه  اوراق یا هاتشرک  سهام  فروش و خرید آن در که است  سرمایه  رسمی  و متشكل  بازار یک معنی به بهادار اوراق بورسباشد.  می

سات   ؤم یا صی،    معتبر س صو صی  مقررات و قوانين و ضوابط  تحت خ صه   . شود یم انجام خا شخ  از قانون حمایت بهادار، اوراق بورس مهم م

  و منسااجم بازار یک عنوان به بهادار اوراق بورس .اساات ساارمایه متقاضاايان برای قانونی الزامات و راکد هایهساارمای و اندازهاسپ صاااحبان

  سااهام فروش و جامعه نقدینگی آوریعجم با و اساات ساارگردان مالی منابع صااحي  دادن سااامان و جذب متولی مهمترین یافته، سااازمان

صاد  هایخچر درآوردن حرکت به ضمن  ها،کتشر  صاد  در دولت دخالت کاهش ها،هپروژ يازد نمور هاییهسرما  تأمين طریق از اقت  نيز و اقت

صادی  منافع مالياتی، درآمدهای افزایش شمگيری  اقت شی  تورمی اثرات آن، کنار در و آوردن میارمغا به چ  را جامعه در نقدینگی وجود از نا

، عالوه بر هاتشاارک مالی منابع تجهيز به منظور آن انباشاات و پراکنده هایهساارمای آوریعجمدر واقع، بازار ساارمایه با  .بردیم بين از نيز

درجه نقدشااوندگی ثروت افراد حقيقی و  (، منجر به افزایش مشااارکته )قرضاا اوراق و مهاساا انتشااار طریق از تورم و نقدینگی حجم کنترل

 حقوقی خواهد شد.

 یگذارهیسرما صنعت -1-5-2

سرمایه شرکت  شرکت       های  سایر  سودآوری  سهامداران خود پس از تجزیه و تحليل عملكرد و  های  گذاری به منظور حداکثر نمودن ثروت 

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

شرکت   های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است.   ها مربوط به سهام شرکت  باشند که عمده معامالت آن فعال می گذاریسرمایه صنعت  

گذاری، عمده درآمد خود را به صورت عملياتی از محل سود های صنعت سرمایهترین شرکتبه عنوان یكی از فعال ملیگذاری توسعه سرمایه

سرمایه   سرمایه ها )سودهای تقسيمی شرکت    گذاریحاصل از  سرمایه    های  ساس   نماید. ها کسب می گذاریپذیر( و سود حاصل از فروش  برا
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

شده در گزارش   شر  سرمایه گذاری د   هایاطالعات منت شرکتهای  سال مالی  ر تارنمای کدالماهانه  شرکت در   30/09/1396منتهی به  ، این 

سته  شرکت در      توان شرکت برتر در خصوص گردش معامالت و برترین  سرمایه     زمينهعنوان دومين  صل از فروش  ها را کسب  گذاریسود حا

صوص گردش معامالت و     سومين  30/09/1397سال مالی منتهی به  در همچنين  نماید. سود   زمينهشرکت در    برترینشرکت برتر در خ

ساومين شارکت برتر در خصاوص     30/09/1399و  30/09/1398و در ساال مالی منتهی به   بوده اسات ها گذاریحاصال از فروش سارمایه  

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

 قوانین و مقررات مؤثر بر شرکت -6-1

 توجه به وضعيت سهامداری شرکت، برخی از قوانين و مقررات تأثيرات مهمی در عملكرد شرکت دارند:با عنایت به ماهيت کسب و کار و با 

 کشور؛ توسعه یهابرنامه یدائم احكام قانون 

 ؛آن از یقسمت یاصالح حهیال و تجارت قانون 

 نامه اجرایی آن؛و آیين رانیا یاسالم یجمهور بهادار اوراق بازار قانون 

  نامه اجرایی آن؛ی و آیينیپولشوقانون مبارزه با 

 آن؛ ییاجرا هایهنامنیيآو  دیجد یمال ینهادها و ابزارها توسعه قانون 

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

 ی؛مال ینهادها رانیمد یاحرفه تيصالح تأیيد دستورالعمل 

 ؛از سوی سهامدار عمده های ابالغینامهآیينها و دستورالعمل   

 مصوبات مجامع عمومی شرکت؛ 

 .سایر قوانين و مقررات مؤثر بر عملكردهای مالی و غير مالی شرکت 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 آفرینیارزشساختار شرکت و نحوه  -7-1

 سااود محل از را خود یسااودآور عمده ران،یا فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در گذاریساارمایه با یمل توسااعه گذاریساارمایه شاارکت

های  فعاليتتمامی  .دینمایم نيتأم خود تملک تحت سهام  سبد  گردش از یناش  سود  محل از نيهمچن و ریپذیهسرما  یهاتشرک  یميتقس 

 پذیرد.سازمانی مصوب، صورت می نمودارشرکت و ارتباط بين پرسنل در راستای دستيابی 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 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 SWOTتحلیل  -8-1

 باشد:و تهدیدهای آتی می هاعوامل مهم اثرگذار بر صنعت و محيط بيرونی شرکت شامل فرصت

 هافرصت -1-8-1

سا    س  ییشنا صت یم یخارج طيمح قيدق یو برر صت  نيسازد و هم  انیسازمان نما  رانیمد یرا برا یدیجد یهاتواند فر توانند  یها مفر

 .باشندمجموعه توسعه و رشد  یبرا یدیجد ريآغازگر مس

 مابينگذاری گروه توسعه ملی( و وجود تعامل سازنده فیرابطه سهامداری شرکت با سهامدار عمده )شرکت سرمایه 

  تقویت و توسعه بازارهای مالی با تأکيد بر نقش این بازارها در اقتصاد ملی 

 گذاری در فرصتامكان سرمایه( های جدیدIPO )ها 

 ها ه توسط دولت در خصوص حمایت از بازار سرمایه به عنوان اهرم عملياتی کنترل نقدینگی و بخشی از سرمایهاهتمام و اهميت ایجاد شد

 اندازهای سرگردان در کشورو پس

 افزایش صادرات غيرنفتی کشور 

 

 هاتهدید -1-8-2

 .  گذاردکه بر محيط داخلی شرکت اثر منفی می سازمان است بيرونی طيدر مح ینامطلوب تيموفق ،دیتهد کی

 این محل پذیر ازهای سرمایهها با توجه به افزایش سرمایه شرکتگذاریعدم امكان دریافت بخش قابل توجهی از سود حاصل از سرمایه 

 تقسيم سود حداکثری در مجمع عمومی عادی ساليانه شرکت بر اساس تصميمات سهامداران 

  ها جهت تأمين منابع مالی مورد نياز به منظور تسویه سود سهام گذاریسرمایه شرکت و اجبار به فروش بخشی از سرمایهعدم افزایش 

 و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر پرداختنی

 های جهانی و ریسک ناشی از نوسانات بازارهای جهانیها به نرخوابستگی زیاد سبد دارایی 

  های سرگردان به بازارهای رقيب بازارهای مالینامتناسب بخشی از سرمایهانتقال 

 های دولت بر بازار سرمایهاثرات منفی تصميمات ناگهانی و تغيير سياست 

 اثرات منفی ناشی از نوسانات متغيرهای کالن اقتصاد 

 گذاریهای سرمایهاحتمال جذب کارشناسان خبره و متخصص مجموعه توسط سایر شرکت 

 های دولت آمریكا عليه جمهوری اسالمی ایران و خروج از برجام توسط دولت آمریكاتحریم 

 شيوع ویروس کرونا و اثرات منفی آن در اقتصاد 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 نقاط قوت -1-8-3

اسااتفاده ی رقابت تیمز کی جادیتواند از آنها به منظور ایدارد و م ارياخت در که سااازمان ییهاییعبارت اساات از منابع و توانا نقطه قوت

 :ندیآمیبه حساب  گذاری توسعه ملیشرکت سرمایهقوت  ذیل از مهمترین نقاطکند. موارد 

 گذاریمایههای مناسب سربرخورداری از مدیریت و پرسنل متعهد و متخصص مالی و اقتصادی جهت شناسایی و بهره مندی از فرصت 

 شرکت ارشد رانیمد و رعاملیمد ره،یمد أتيههرت اعضای برخورداری از ارتباطات گسترده به واسطه سوابق و ش 

 رس و فرابورس های بورس به دليل متناسب بودن پرتفوی شرکت با صنایع موجود در بوهمبستگی مناسب بازده شرکت از افزایش شاخص

 بازار رشد زمان در سبد افزوده ارزش رشد و باشد(ایران )ترکيب صنایع پرتفوی نزدیک به ترکيب صنایع مؤثر بر شاخص می

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

 هایشگزار) یتخصص هایگزارش نیتدو جهت در کارشناسان یتخصص و یآموزش سرانه توسعه و شیافزا جهت یتخصص هایدوره یبرگزار 

 یتخصص هایآموزش سرانه شیافزا)از جمله  یمواز یبازارها و هیسرما بازار ليلتح و هیتجز توان شیافزا به منظور...(  و یتخصص هینشر ن،یاديبن

(CFA گذاریهیسرما و یمال یتخصص هایدوره و) 

 یبورس ريغ هایگذاریهیسرما سبد زيناچ سهم 

 گذاریهیسرما و ییپولشو با مبارزه سک،یر تیریمد حسابرسی، هایتهيکم استقرار نظام حاکميت شرکتی از طریق برگزاری منظم جلسات 

 ضعف اطنق -1-8-4

ست که ب  ییهاییامكانات و توانا ،هاکمبود در منابع، مهارت ای محدودیتضعف،   نقطه سوس مانع عملكرد  ه ا سازمان  اطور مح ثر بخش 

 :ندیآمیبه حساب  گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه ضعف ذیل از مهمترین نقاط. موارد گردد

 اثر در شرکت ایهگذاریهیسرما سبد شدن کوچک جهينت در و سهامداران ینقد آورده محل از شرکت هیسرما شیافزا یاجرا در تیمحدود 

 سهامداران به سود پرداخت جهت هاگذاریهیسرما فروش

 سهامداران به سود پرداخت به دليل شرکت هایگذاریهیسرما سبد در شده ییشناسا یسودها رسوب و یمال منابع نيتأم در تیمحدود 

 های محدود جهت عمليات کارگزاریگزینه 
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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

سعه  گذارییهسرما  شرکت  شتوانه  به یمل تو س يس  پ ستراتژ  و هاتا تيم جوان، پرانگيزه و متخصص در جهت   از گيریبهره و هدفمند یهایا

ی و با تاکيد بر مسئوليت های اجتماعی و مسائل حاکميت شرکتی     اخالق و یاهحرف اصول  هيکل تیرعا باحداکثرسازی منافع کليه ذینفعان  

 فروش از حاصل  سود  و هایگذارهیسرما  از حاصل  سود  از اعم و با کيفيت یاتيعمل سود  ليتحص  بر یمبتن شرکت  نیا رسالت . کندتالش می

 باشد.یم آنها شتريب چه هر انتفاع منظور به و سهامداران توسط شده نيتأم منابع از استفاده با رانیا هیسرما بازار در هایگذارهیسرما

سبتاً  یهایگذارهیسرما  سبد  از شرکت  یبرخوردار  انتخاب نيهمچن و رپذییهسرما  هایتشرک  سهام  ییجابجا ییتوانا منظر از منعطف ن

 التيتحص  با جوان یکارشناس   ميت توسط  شده  هيته هایگزارش هیپا بر تجربه با رانیمد توسط  آن یبرا مناسب  زمان و یگذارهیسرما  عرصه 

صوص  در یعال ضا  خ سب  یف  صنعت  در شرکت  یرقابت توان شیافزا به منجر یگذارش ارز هایگزارش نيهمچن و یداخل و یخارج کار و ک

 .است دهیگرد

 مدت شرکت بلند راهبردهای -2-2

 :های اصلی خود در نظر گرفته استاهداف بلند مدت ذیل را به عنوان استراتژی شرکتاین 

 یانسان هیسرما یارتقا یاستراتژ 

 یسودآور ثبات یاستراتژ 

 هاییدارا سبد یساز نهيبه یاستراتژ 

 هاحفظ ارزش دارایی 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 اهداف کوتاه مدت شرکت -2-3

ملی در راستای کسب سودآوری و موضوع فعاليت خود، اهداف ذیل را به صورت اهداف کوتاه مدت سر لوحه         توسعه  گذارییهسرما  شرکت 

 کارهای خود قرار داده است:

 مدیریت ریسک پرتفوی از طریق افزایش وزن سهام با بازدهی نقدی باال 

 حفظ ارزش پرتفوی 

 دی موثر بر بازار سرمایهرصد شاخص های اقتصا ومند کردن مدیریت پرتفوی نظام 

 گذاری الگوریتمی در بازار سهام، بدهی و مشتقهورود به سرمایه 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 شرکت یاتیعمل یهاهبرنام و راهبردها -4-2

 

ست يس  ليدل هب ستا  در رانیا یمل بانک ا شش،  تحت یواحدها یساز کوچک و یداربنگاه از خروج یرا ش  هیسرما  شیافزا یاجرا پو  از ینا

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

ردیفاستراتژیهای شرکتردیف

1

2

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

خدمات مدیریت سرمایه مدار

کارگزاری بانک ملی ایران

مدیریت توسعه نگاه پویا

4

1

هیأت مدیره

کمیته حسابرسی

کمیته مدیریت ریسک

کمیته مبارزه با پولشویی

شورای معاونین

کمیته سرمایه گذاری

کمیته مقابله با تحریمها

کمیته کارشناسی

3

4

1

2

3

4

1

2

3

واحد سرمایه گذاری

ی واحد مالی و ادار

4
استراتژی ارتقای 

سرمایه انسانی

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

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

برنامه بازدیدها و تورهای علمی

جذب نیروی ماهر و متخصص4

پیش بینی وضعیت آتی و استفاده از نوسانات احتمالی بازارهای مالی و کاالیی بین 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

صد 10حدود  شرکت      ساليانه  درآمدهای عملياتی در سيمی  سودهای تق شرکت مربوط به  سرمایه این  صورت کاهش    پذیر میهای  شد و در  با

 های فراوانی مواجه خواهد بود.ها، این بخش از درآمدهای شرکت با ریسکتقسيم سود آن شرکتسودآوری یا تغيير سياست 

عمليات فعاليت اصلی شرکتها می تواند دستخوش تغييراتی منتج شده از تغيير فضای کسب و کار جهانی گردد که این مهم          از سوی دیگر 

تواند  ها میشناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری       ،هابر قيمت سهام آنها تاثيرگذار است که به تبع آن با تغيير ارزش بازاری شرکت   

 با دشواری همراه گردد.

شور      صادی ک ست عليرغم تاثير ویروس کرونا بر اکثر فعاليت های اقت سعه ملی      ،شایان ذکر ا سرمایه گذاری تو شرکت  در با توجه به فعاليت 

    بر عملكرد شرکت نداشته و فعاليت های شرکت همانند گذشته ادامه دارد. یتا تاریخ تهيه این گزارش آثار مالی محسوس حوزه بازار سرمایه

 شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی هایسیاست -6-2

باشد. این  خود میحقيقی و حقوقی وابسته به سهامداران    ،گذاری توسعه ملی به عنوان یک شرکت سهامی عام   نظام راهبری شرکت سرمایه  

شرکت      31.182و حدود سهامدار حقوقی   73بيش از دارای  شرکت  صميمات کالن  سهامدار حقيقی بوده که در مجامع عمومی مختلف، ت

صورت    صویب  سط آن       منجمله ت ضای هيأت مدیره تو ستقل و انتخاب اع سابرس و بازرس م ضای  ها اتخاذ میهای مالی، انتخاب ح گردد. اع

های داخلی و  نامهنمودار سااازمانی، آیين ،هانمایند که بر اساااس تصااميمات آن حقوقی هيأت مدیره، نمایندگان حقيقی خود را تعيين می

صویب  های مختلفکميته سی  . کميتهگرددمی ت سابر سرمایه     و های ح ضای هيأت مدیره و کميته  سک به اع گذاری به مدیرعامل  مدیریت ری

 گردد.ای حاصل میجلسات مستمر دورهبه دهند و این مهم با عنایت مشاوره می

شرکت  صورت  شده و    های مالی  سانی  سط به طور مداوم در واحد معاونت مالی و اداری تهيه و به روز ر سی های مربوطه کميته تو  مورد برر

سی ماهه مورد  12ماهه و  6های گيرد و در دورهقرار می سازمان بورس قرار می      برر ستقل مورد تأیيد  سابرس م  هایگيرد. تمامی گزارشح

 رسد.ه اطالع عموم میدر صورت لزوم از طریق تارنمای کدال ب

ها را در اختيار   گذاری مختلف، راهكارهای الزم در خصاااوص نحوه و ميزان سااارمایه      تحليلی های گذاری نيز گزارش واحد معاونت سااارمایه     

 دهد تا تصميمات مقتضی توسط مدیرعامل شرکت اتخاذ گردد.های مختلف شرکت قرار میمدیرعامل و کميته
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 که اثر آنها بر شرکت همراه با ابهام عمده است رویدادها یا معامالتی -2-7

سرمایه گذاری توسعه ملی موضوعی که اندازه گيری اثر آن بر صورت های مالی همراه با ابهام عمده باشد، مطرح        با توجه به ماهيت فعاليت

 نمی باشد.  

 منابع مالی در اختیار شرکت -2-8

سعه دامنه          سير مدیریت کمبودهای احتمالی و منابع مورد انتظار جهت تو شرکت، تنها م سط  سرمایه تو با توجه به عدم اخذ وام و افزایش 

 درآمدی، سود حاصل از سرمایه گذاری ها خواهد بود. 

 وضعیت تعهدات مالی و بدهی های احتمالی  -2-9

 باشد.های احتمالی میییهای احتمالی و دارابدهی، ریخ صورت وضعيت مالی فاقد تعهداتشرکت در تا

 

 وضعیت دعاوی حقوقی شرکت -2-10

سالهای       در سهام  سود  شفا دارو به مبلغ    1397 لغایت 1395خصوص مطالبات  شرکت  ميليون ریال پيگيریهای الزم از طریق  128،733از 

کانون نهادهای سرمایه گذاری انجام پذیرفت که در این خصوص پيگيری های الزم جهت وصول مطالبات در حال انجام است. از سود سهام       

 می باشد. 1397ميليون ریال برای سال  51،812و  1396 و 1395های ميليون ریال مربوط به سال 76،921مبلغ  مذکور

ميليون ریال حكم قطعی به نفع 28.102شرکت صنعتی دریائی ایران به مبلغ    1385لغایت  1383در خصوص مطالبات سود سهام سالهای     

ایان ذکر اساات این شاارکت مبنی بر توقيف اموال از دادگاه عمومی و حقوقی صااادر گردیده، وليكن شاارکت اموالی برای توقيف ندارد.شاا  

 8407نسر( طی ابالغيه شماره   سهامداران صدرا شامل سه شرکت )مهندسی پترو تدبير پارس، شهریار مهستان و مهندسی نفت و گاز سپا            

اعتراض به رای داوری دادخواسااتی مبنی بر رای داوری بورس در مجتمع قضااایی عدالت بر عليه این شاارکت صااادر    24/07/1399مورخ 

 از طریق مشاوران حقوقی شرکت و  سرمایه گذاری گروه  توسعه ملی در حال پيگيری می باشد. که موضوعگردیده 

 

 های ثابت شرکت وضعیت دارایی -11-2

 می باشد.  ميليون ریال  5.618 ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت در پایان دوره برابر با
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

  هاگذاریاهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه -12-2

ساس  بر ضوع  ا سنامه    در مندرج تيفعال مو سا سعه  گذاریسرمایه  شرکت  ا   ریپذیهسرما  هایتشرک  ریسا  سهام  در گذاریسرمایه  ،یمل تو

  هدف با ریپذ هیسرما هایتشرک ریسا سهام در گذاریسرمایه شرکت،  اساسنامه   الف بند 3 ماده طبق؛ باشد  مدت کوتاه صورت  به ست باییم

سایر اوراق بهادار که به    و ابدين مالحظه قابل نفوذ آن در ای نگرفته ارياخت در را آن کنترل که یطور به بوده انتفاع کسب  سرمایه گذاری در 

 2 ماده موجب به نيهمچنرا به مالک اوراق بهادار نمی دهد و  شاارکت طور معمول دارای حق رای نيساات و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل

 گذاریسرمایه  هایتشرک  ،یفرابورس  و یبورس  ناشران  وابسته  اشخاص با  معامالت بیتصو  و اطالعات یافشا  الزامات دستورالعمل  4 وست يپ

های  گذاریغيربورسی یا سرمایه   هایگذاریسرمایه  به ورود لذا ؛باشند  داشته  ارياخت در را ریپذ هیسرما  شرکت  سهام  درصد  10 از شيب دینبا

 نیا تيفعال موضوع  و اساسنامه   خالف بر ر،یپذیهسرما  شرکت  یتیریمد کنترل و مدت بلند است يس  اخذ لزوم به تیعنا با ر،یپذ خطر و نینو

 .بود خواهد بورس سازمان فوق الذکر دستورالعمل نيهمچن و شرکت

در  ساارمایه گذاری کوتاه مدتو بازار ی عمده تمرکز و فعاليت خود را به ساامت و سااوی تحليل مل توسااعه یگذارهیساارما شاارکتبنابراین 

ستا حرکت نموده   1399 و 1398 ،1397 مالی های سال و طی  معطوف نمودهبازارهای بورس و فرابورس  شرکتهای موجود در  در همين را

 است. 

 

 )مبالغ به ميليون ریال(

 )بهای تمام شده( شرح
30/09/1397 30/09/1398 30/09/1399 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 %95 17.163.600 %81.6 6.832.177 %88.8 5,863,639 بورسی و فرابورسیسرمایه گذاری در سهام 

 %0.1 19.245 0.2% 19.245 %1 69,245 سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی

 - - %2.2 186.327 %8.6 569,306 سایر اوراق بهادار

 %4.9 894.457 %16 1.334.539 %1.6 104,283 گذاریهای سرمایهسرمایه گذاری در صندوق

 %100 18.077.302 %100 8.372.288 %100 6,606,473 جمع

 

 

 



  (30/09/1399ماهه منتهی به  12دوره  یبرا) مدیریت تفسیری گزارش 

14 
 

گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 بورسیو سایر اوراق بهادار بورسی گذاریسرمایه هایصندوق گذاری در واحدهایسرمایه -2-12-1

 )مبالغ به میلیون ریال(

 شرح

30/09/1397 30/09/1398 30/09/1399 

 تعداد
بهای تمام 

 شده
 تعداد

بهای تمام 

 شده
 تعداد

بهای تمام 

 شده

 - - 184.237 258.864 569,306 699,772 اوراق اسناد خزانه اسالمی

 656.041 - 185.641 - 10.703 - گذاریهای سرمایهصندوق

 - - 2.090 - - - سایر

 656.041 - 371.968 - 580.009 -  جمع

 

 

 بورس از خارج یهاشرکت سهام یپرتفو تیوضع -2-12-2

 ميليون ریال()مبالغ به 

 شرح

30/09/1397 30/09/1398 30/09/1399 

تعداد 

 سهام

بهای تمام 

 شده

تعداد 

 سهام

بهای تمام 

 شده

بهای تمام  تعداد سهام

 شده

 238,416 - 1.148.898 - 93.580 - گذاری غیربورسیهای سرمایهصندوق

 19.000 19.000.000 19.000 19.000.000 19.000 19,000,000 الملل تجارت ملیشرکت توسعه بین

 - - - - 50.000 850.000 گروه توسعه هنرایران

 245 - 245 - 245 - های غیربورسیسایر شرکت

 257,661 - 1.168.143 - 162.825   - جمع
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 بورس و اوراق بهادار سازمان هایها در راستای رعایت دستورالعملبرنامه شرکت جهت حفظ ترکیب دارایی -2-13

دسااتورالعمل شااناسااایی و ثبت نهادهای   7ماده  1و بند  پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهراندسااتورالعمل  2ماده  1بند  

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

نابع مالی  درصد از م 80اسااات، هماااواره بایاااد حداقل  باااورس درج هاینرخدر هنگام پذیرش و تا زمانی که نام شرکت در فهرست 

ااحبان سهام( به        هایبدهیمدت شرکت )مجموع بلند اوق ص ادت و حق اد م پذیرفته شده در  هایشرکتدر سهام  گذاریسرمایهبلن

 .بانكی تخصيص یابد هایسپردهبورس، اوراق مشارکت و 

 

 )مبالغ به ميليون ریال(                                                                                        

 30/09/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 17.163.600 6.832.177 5.863.639 و فرابورس پذیرفته شده در بورس هایشرکتسهام 

 - 184.237 569,304 گواهی اوراق مشارکت 

 17.163.600 7.016.414 6.432.943 های موضوع این دستورالعملگذاریسرمایه جمع

 19.326.949 9.568.302 7.528.297 های بلند مدت و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی

 89% 73% 85%  گذارینسبت سرمایه

 

 گذاری:های سرمایهدر خصوص شرکت تهرانپذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار دستورالعمل  2ماده  2بند  

 د.بيشتر باش پذیرسرمایهشرکت  هدرصد سرمای 10در هر شرکت نباید از  گذاریسرمایه 

گذاری مسكن و البراتوارهای دارویی رازک مشمول این بند    های گروه سرمایه شرکت  سهام گذاری در سرمایه ، سال مالی گذشته  در 

گذاری در این شرکت از  واگذار شده و سرمایه   1397البراتوارهای دارویی رازک طی سال مالی  بخشی از سهام شرکت    . بوده است 

در سال مالی  نيز گذاری مسكن گروه سرمایه شرکت سهامواگذاری بلوکی و یكجای  اقدامات برایشمول این بند خارج شده است.   

،  1399هی مزایده شاااد. در پایان ساااال مالی انتشاااار آگمنجر به  وصاااورت گرفته  ساااال مالی جاری طیگذشاااته و همچنين 

 گذاری مسكن نيز از شمول این بند خارج شده است. گذاری در شرکت گروه سرمایهسرمایه
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 گذاری:های سرمایهدر خصوص شرکت دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان 7ماده  3بند  

در اوراق بهااااداری اختصاص دهد که در اثر  گذاریسرمایهخاااود را باااه   هایداراییدرصد از  70باید حداقل  گذاریسرمایهشرکت 

ده، نفوذ قابل  د شدر این اوراق بهادار، به تنهایی یا به همراه اشاخاص تحات کنتارل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یا گذاریسرمایه

 این بند را رعایت کرده است. د که شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ست نياورد همالحظه پيدا نكند یا کنترل آن را ب
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

  پرتفوی شرکتبهبود راهبرد  -14-2

های آتی با عنایت به های مالی )به صااورت گذشااته نگر( و برآورد سااود سااالهمواره بر اساااس تحليل صااورتشاارکت های گذاریساارمایه

شود؛   انجام می های هدف )به صورت آینده نگر( کارشناسی نسبت به تمامی موارد اثرگذار بر عملكرد مالی شرکت     ها و برآوردهای بينیپيش

 یبازار ارزش از یمهم بخش نیبنابراباشند.   دارای مزیت رقابتی در کشور  گذاری نماید کهسعی نموده است در صنایعی سرمایه     فلذا شرکت 

س  سهام  سبد  س  و یبور س   فلزات عیصنا  به مربوط شرکت  یفرابور سا سط  مالی نهادهای به کمكی هایفعاليت ،یا شيميایی،     ،وا محصوالت 

 .باشدیمفلزی  هایکانه اعتباری و استخراج موسسات و هابانک

 

       

 

 

 

 

17%

13%

12%

10%
10%

8%

8%

5%
5%

12%

ترکیب صنایع سبد سهام بر اساس ارزش بازار  

فلزات اساسی

فعاليتهای کمكی به نهاد های مالی واسط

محصوالت شيميایی

بانكها و موسسات اعتباری

استخراج کانه های فلزی

دارویی

چندرشته ای صنعتی

انبوه سازی امالک و مستغالت

فرآورده های نفتی

سایر
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 :است ارائه قابل لیذ جدول قالب در 99 یمال سال طول در یبورس عیصنا راتييتغ عمده یکل نگاه کی در 

 صنعت
ارزش از % 

 بازار سرمایه

%ارزش از پرتفوی 

 وتوسم

 % اختالف ارزش روز وتوسم و 

 بازارسرمایه در تاریخ 

30/09/99 30/09/98 

 %12.31- %8.29- %12.32 %20.61 شيميایی

 %3.46 %1.76 %16.95 %15.19 فلزات اساسی

 %2.49- %2.77 %10.30 %7.53 بانكها و موسسات اعتباری

 %2.11 %2.40 %9.62 %7.22 های فلزیاستخراج کانه 

 %1.63- %1.47 %7.76 %6.29 چندرشته ای صنعتی

 %5.20 %0.56- %4.68 %5.24 فرآورده های نفتی

 %2.11- %7.22- %0.03 %7.25 سرمایه گذاریها

 %3.06- %3.89- %0.00 %3.89 خودرو و قطعات

 %5.91 %9.79 %13.36 %3.57 فعاليتهای کمكی به نهاد های مالی واسط

 %6.57 %5.84 %8.24 %2.40 دارویی

 

 ها و روابطمهمترین منابع، ریسک -3

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

    سبد دارایی سترس،  ست   هامهمترین منابع در د شرکت ا صل  ی  سهام     تلفيقی که حا صاحبان  شی از  از حقوق  و ارزش افزوده نا

 باشد.کارکرد منابع انسانی شرکت می

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

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

سان  یروين مهارت و تخصص  هیپا بر ،یگذارهیسرما  یهاشرکت  ریسا  همانند یمل توسعه  یگذارهیسرما  شرکت  شد  رانیمد) یان  یروين و ار

سان  صم  و ليتحل و هیتجز قدرت زانيم و( ماهر یان ستوار ( یمال ريغ منابعبه عنوان ) هاآن یريگميت شد. بنابراین هرگونه تغيير کوتاه   می ا با

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

 ثروت شیافزا و درآمد کسااب به اقدام و شاارکت از طریق این منابع دارد قرار شاارکت ارياخت در سااهامداران طرف از (یمال منابع عنوان به)
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 تواند ریسک شرکت را افزایش الذکر شود، می های شرکت که زمينه ساز منابع فوق  گذاری؛ فلذا هر گونه تغيير در سرمایه دینمایم سهامداران 

کارشناسی   هازار سرمایه، منتج به تهيه گزارشدر با شدههای پذیرفتهرصد بازارهای داخلی و خارجی و تجزیه و تحليل صنایع و شرکت دهد.

 نمایند.مذکور بهره برداری می هااز گزارش هاگذاریدر خصوص نحوه و ميزان سرمایهشرکت مدیران ارشد  کهخواهد شد 

 نقدی هاینقدینگی و جریان -3-3

عملياتی و تغييرات               شاااناساااایی ساااود ناشااای ازعمدتاً  های عملياتیوجه نقد ناشااای از فعاليتخالصگذاری، های سااارمایهدر شااارکت

 باشد.می های کوتاه مدتگذاریسرمایه

 )مبالغ به ميليون ریال(

 30/09/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 30.971 35.241 10,629 موجودی نقد

 3.816.249 2.300.307 1.341.976 های عملیاتیتجریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالی

 

 سرمایه انسانی و فکری -4-3

ترکيب نيروی انسانی از لحاظ مقطع  باشد؛  مینفر  31شامل   ملی توسعه  یگذارهیسرما  شرکت نيروی انسانی  تعداد  30/09/1399در تاریخ 

نيرو با   5 ،نيرو با مدرک کارشناسی ارشد )یا دانشجوی کارشناسی ارشد(   16نيرو با مدرک دکتری )یا دانشجوی دکتری(،   4تحصيلی شامل   

 باشد.مینيرو با مدرک دیپلم  6و مدرک کارشناسی )یا دانشجوی کارشناسی( 

سنامه، دارای        سا ساس ا شرکت بر ا ضو هيأت مدیره   5همچنين  ست ع ضای هيأت مدیره    ا سنی اع سنی تيم      42. ميانگين  سال و ميانگين 

 باشد.  سال می 36اجرایی شرکت 

 30/09/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 31 27 27 تعداد پرسنل شرکت 

 ی داخلی و خارجی شرکتهاریسک -5-3

  اقتصاد  و ایهمنطق جهانی، اقتصاد  کلی اوضاع  بر که های رکود و رونق(هاقتصادی )شامل دور   و های سيستماتيک سياسی     کریس  از غير به

  است: زیر شرح به ،باشندیم تأثيرگذار شرکت فعاليت بر که موجود هایکریس هستند، اثرگذار سرمایه بازار خصوص به کشور
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ارز نرخ نوسانات ریسک -3-5-1

  علت به نيز تهران بهادار اوراق بورس. دهدمی قرار تأثير تحت به شدت  را مالی بازارهای که است  هاییریسک  عمده از یكی ارز نرخ تغييرات

  سااابد  تواند می موضاااوع اینبه تبع  . باشاااد می ارز نرخ تغييرات تأثير  تحت  ،دارند  ارزی مصاااارف یا  و منابع  که  هایی شااارکت  حضاااور

ضعيت کل بازار     .دهد قرار تأثير تحت نيز را شرکت  هاییگذارسرمایه  سانات نرخ ارز انتظارات تورمی تغيير می نماید که بر و همچنين با نو

 سرمایه اثرگذار است. 

تواند منجر به ثبات نرخ ارز و همچنين افزایش شاافافيت در این بازار های جدید ارزی از جمله بازار متشااكله ارزی میراه اندازی ساااز وکار

 نماید.  دولت قرار دارد و اميد به اجرایی شدن آن واهی نمیگردد که این مهم در دستور کار 

 المللیشرایط بین ریسک مربوط به -3-5-2

 اکثرمنجر به راه اندازی جنگهای تجاری در ميان       ،ات انجام شاااده از جمله قراردادهای تجاری    پایبندی ایاالت متحده آمریكا به توافق       عدم  

صادی گردید بلوک سط آمریكا  برجامعدم اجرای خصوص  العلی ،های اقت شده     تو شرایط بين المللی و ایران در جامعه جهانی  منجر به تغيير 

شتند         صادی بيم آغاز دوران رکود را دا شرایطی که تحليلگران اقت صاد بين المللی را در  ست که این مهم، اقت شتر نمود.     ،ا شفتگی بي دچار آ

 صادی را تشدید نماید.تداوم این شرایط می تواند عدم تعادل های کالن اقت

 دولتی هایهنام آیین و مقررات تغییر به مربوط ریسک -3-5-3

رات فضای کسب های جدید که خود معلول تغييسياست نامه ها به واسطه اعمال دولتی و آیين قوانينقيمت های جهانی محصوالت و تغيير 

قيمت فلزات اساسی  توان به تغيير می در این خصوص که ثير گذار بودهأها تهمواره بر عمليات اصلی شرکت ،می باشد کار داخلی و خارجیو

 اشاره نمود.   

  شوندگی نقد ریسک -3-5-4

هایی که درصد شناوری و حجم   به دليل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام برخی از شرکت   ،محدودیت در تأمين منابع مالی الزم

 .معامالت روزانه اندکی دارند

ست  از ست  در منابع ینگهدار و جذب یبرا پول بازار قدرت رفتن د سطه  به ملت آحاد د ستور  شوک  وا  منجر یبانك سپرده  نرخ کاهش ید

 .کند جادیا اختالل یمواز یبازارها در شده آزاد ینگینقد دیگرد
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 سود نرخ ریسک تورم و -3-5-5

پولی به کاهش نرخ بهره به منظور کاهش هزینه تأمين مالی در با توجه به شرایط کنونی فضای کسب و کار کشور وتمایل سياستگذاران 

 بينی پيش کاهش نرخ بهره و افزایش نسبت قيمت به سود بدون ریسکخالص داخلی و رشد اقتصادی، وليد ناراستای افزایش ميزان ت

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

 

 ماهیت و میزان استفاده از ابزارهای مالی -3-6

سرمایه    سناد بهادار       شرکت  سهام، انواع اوراق و ا سرمایه منجمله خرید و فروش  سعه ملی از تمامی ابزارهای مالی موجود در بازار  گذاری تو

نماید و همواره در تالش است عالوه بر  میفاده است  پایه طال بر جسورانه و  گذاریهای سرمایه ز و عادی صندوق منتشر شده و واحدهای ممتا  

 گام مثبتی بردارد. از جمله مشتقات و معامالت الگوریتمی و ارزش آفرینی، در راستای پيشرفت و اعتالی ابزارهای نوینکسب سود 

 

 تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شرکت -3-7

 تغییرات نرخ ارز -3-7-1

 د:نپذیررات متفاوتی میتغييرات نرخ ارز اثگذاری توسعه ملی از شرکت سرمایههای نتيجه آن، سبد داراییبازار سرمایه ایران و در 

  تحت مستقيم  بطور آنها محصوالت  قيمت که آهن سنگ  و پتروشيمی  اساسی،   فلزات نظير صنایعی  شامل  :میمستق  یهمبستگ 

 .  باشندمی ارز نرخ افزایش تأثير

  متأثر آزاد ارز نرخ شیافزا از ای که هابانک و برق عرضه  انه،یرا ها،شگاه یپاال ،یساختمان  یهاشرکت  شامل  :(ریتأث بدون) مستقل  

 .شد خواهد محقق مدت بلند در هاشرکت نیا در ارز نرخ راتييتغ ريتأث ای و دهینگرد

 های صنایع غذایی.برخی از شرکت نظير نمایندمی وارد را خود اوليه مواد که هاییشرکت شامل :معکوس یهمبستگ 

 نظير شوندمی متأثر مشابه محصوالت واردات شده تمام بهای افزایش محل از که هاییشرکت شامل :هیثانو میمستق یهمبستگ 

 .شوینده محصوالت و دوده الستيک، روانكار، توليدکنندگان
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 تغییرات نرخ سود -3-7-2

و اثرات مساااتقيم و  )یا بالعكس( بازارهای موازی  بههای بانكی ساااپرده ازنرخ ساااود بانكی، عالوه بر جابجایی نقدینگی  کاهش )یا افزایش(

سودآوری     ستقيم آن بر  سود ميانگين بازار    هاسهام آن قيمت کاهش )یا افزایش( و ها بانکغيرم سبت قيمت به    افزایش )یا کاهش(نيز را ، ن

های بورسی افزایش )یا کاهش( خواهد یافت و در نتيجه ارزش روز سبد داراییپذیر های سرمایهمت سهام شرکتخواهد داد که در اثر آن، قي

 یابد.ها و قيمت سهام شرکت افزایش )یا کاهش( میو فرابورسی شرکت متأثر شده و خالص ارزش روز دارایی

 چگونگی پرداخت آنهای شرکت و بدهیاهم  -3-8

 .باشدميليون ریال می 253.464مبلغ  از بابت تقسيم سود 30/09/1399در تاریخ شرکت  ميزان بدهی

 منابع مورد انتظار برای تأمین مالی -3-9

سرمایه     شرکت،  سهامداران( می آن مهمترین منبع مالی در اختيار  شد؛ ليكن )آورده نقدی  شرکت    با صوص  سرمایه در خ ضاً   گذاریهای  بع

تواند به عنوان ه نقدی سااهامداران( میها )از محل آوردها و افزایش ساارمایهها، تسااهيالت دریافتی از بانکاعتبارات اخذ شااده از کارگزاری

شرکت   ستفاده  سرمایه منابع مالی کمكی مورد ا شد های  ست    .گذاری با سرمایه  شایان ذکر ا سعه ملی تا شرکت  سهيالت  گذاری تو کنون از ت

 استفاده نكرده است. بانكی

 

 گذاریساختار سرمایه و روندهای مرتبط با منابع سرمایه -3-10

 )مبالغ به ميليون ریال(                                                                                                             

 30/09/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 309,588 88.980 75.853   بدهی هاجمع 

 4.500.000 4.500.000 4,500,000 سرمایه

 14.369.672 4.613.566 2.573.849   سود انباشته
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 های مرتبط با رتبه اعتباری شرکتاطالعات و نسبت -11-3

 30/09/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 %2 %1 %1 نسبت بدهی 

 %98 %99 %99 نسبت مالکانه  

 

 30/09/1399 ،30/09/1398و   30/09/1397در تاریخ های  های شرکتعنایت به پرداخت سود سهام پرداختنی سهامداران از محل داراییبا 

 .می باشد عمدتاً مربوط به حقوق صاحبان سهامساختار سرمایه شرکت 

 نظام راهبری شرکتی -12-3

 اطالعات مربوط به ساختار هیات مدیره -3-12-1

 مشخصات اعضاء به شرح جدول ذیل می باشد:عضو می باشد که  5هيات مدیره شرکت متشكل از 

 مدرک تحصیلی سمت اعضاء

 دکترای مدیریت مالی عضو غيرموظف علی ابراهيم نژاد

 اقتصاددکترای  عضو غيرموظف فرهاد رمضان

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی عضو موظف حسين قاسمی

 های اقتصادیارشد مهندسی سيستم کارشناسی عضو غيرموظف عليرضا کدیور

 اجرایی کارشناسی ارشد مدیریت هيات مدیره و مدیرعامل موظف عضو حسين عالقه مندان

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

 و جلسات آن در مقاطع زمانی مقرر برگزار می گردد.گردیده 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 عضو می باشد که مشخصات اعضاء به شرح ذیل می باشد:3متشكل از شرکت  ریسککمیته 

 مدرک تحصیلی سمت اعضاء

 مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد مدیرعاملعضو موظف هيات مدیره و  حسين عالقه مندان

 ی مدیریت مالیادکتر عضو غيرموظف هيات مدیره علی ابراهيم نژاد

 دکترای اقتصاد خارج از شرکت سيدمهدی برکچيان

 ذیل می باشد:جدول به شرح می باشد که مشخصات اعضاء عضو  5متشكل از  شرکت کمیته حسابرسی

 مدرک تحصيلی سمت اعضاء

 دکترای مدیریت مالی عضو غيرموظف هيات مدیره علی ابراهيم نژاد

 دکترای اقتصاد عضو غير موظف هيات مدیره فرهاد رمضان

 کارشناسی ارشد حسابداری خارج از شرکت علی پرتویی

 کارشناس ارشد مدیریت مالی خارج از شرکت حسين بوستانی

 دانشجوی دکتری مدیریت مالی خارج از شرکت عباس باباگل زاده

 باشد:ذیل ميجدول شرح ب که مشخصات اعضاءمی باشد  عضو 7متشكل از از کمیته های اجرایی عملیات شرکت و  کمیته سرمایه گذاری

 مدرک تحصيلی سمت اعضاء

 مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد مدیرعاملعضو موظف هيات مدیره و  حسين عالقه مندان

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی هيات مدیرهعضو موظف  حسين قاسمی

 اقتصاددکترای  عضو غيرموظف هيات مدیره فرهاد رمضان

 ارشد مدیریت اجراییکارشناس  قائم مقام مدیرعامل سيد حسام الدین سعيدی

 دکترای مدیریت مالی مدیر گزارشات کاربردی و مطالعات بازار سعيد حيدری

 دانشجوی دکترای مدیریت مالی مدیر تحليل و ارزشگذاری مصطفی امام دوست

 - مشاور مدیرعامل علی اسالمی بيدگلی
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

جلسه کميته ریسک،  8جلسه کميته سرمایه گذاری،  24در راستای رعایت اصول حاکميت شرکتی، جلسات کميته های فوق به صورت منظم به تعداد 

 جلسه هيات مدیره در سال مالی مورد گزارش برگزار شده است. 12جلسه کميته حسابرسی و  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (30/09/1399ماهه منتهی به  12دوره  یبرا) مدیریت تفسیری گزارش 

26 
 

گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 اندازهانتایج عملیات و چشم -4

 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت -1-4

 30/09/1399 منتهی به ماهه 12دوره شرکت در پایان  وضعیت مالی -4-1-1

 

1399/09/301398/09/30یادداشت

ميليون ریالميليون ریالدارایی ها

دارائیهای غیر جاری

7,559 5,618 13    دارایی های ثابت مشهود

384,400 520,000 14     سرمایه گذاری در امالک

  811 528 15    دارایی های نامشهود

26,855 26,855 16    سرمایه گذاری های بلند مدت

  8,938   8,898 17    دریافتنی های بلند مدت

  428,563   561,899 جمع دارایی های غیر جاری

دارایی های جاری

  404   312 18     پيش پرداخت ها

  842,905   985,631 17    دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

  8,345,433   18,050,447 16    سرمایه گذاری های کوتاه مدت

  35,241   30,971 19    موجودی نقد

  9,223,983   19,067,361 جمع دارایی های  جاری

  9,652,546   19,629,260     جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه

  4,500,000   4,500,000 20    سرمایه 

  450,000   450,000 21    اندوخته قانونی 

  4,613,566   14,369,672     سود انباشته 

  9,563,566   19,319,672 جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

    بدهی های غیر جاری

  4,736   7,277 22    ذخيره مزایای پایان خدمت کارکنان

  4,736   7,277 جمع بدهی های غیر جاری

بدهی های جاری

  47,734   48,847 23پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

  535   - 24ماليات پرداختنی

  35,975   253,464 25سود سهام پرداختنی

  84,244   302,311     جمع بدهی های جاری

  88,980   309,588   جمع بدهی ها

  9,652,546   19,629,260 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت وضعیت مالی

در تاریخ 30آذر1399

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)سهامی عام(
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 30/09/1399منتهی به ماهه  12دوره عملکرد شرکت در پایان  -4-1-2

 

 

 سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به

 30آذر 1398 30آذر 1399یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

درآمدهای عملیاتی:

  1,474,557   1,526,388 5  درآمد سود سهام

  148,753   28,749 6  درآمد سود تضمين شده

  2,938,415   12,479,719 7 سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

14,034,8564,561,725 جمع درآمدهای عملياتی

هزینه های عملیاتی:

 )58,271( )70,628(8 هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

 )2,255( )2,308( هزینه استهالک

 )8,400( )10,980( هزینه اجاره

 )25,425( )26,760(9 سایر هزینه ها

 )94,351( )110,676(جمع هزینه های عملياتی

13,924,1804,467,374 سود عملیاتی

0 )9,382(10  هزینه های مالی

  2,707   4,222 11  سایر درآمدها و هزینه های غيرعملياتی

13,919,0204,470,081 سود قبل از ماليات

 هزینه ماليات بر درآمد:

 )364( )414(              سال های قبل

4,469,717  13,918,606  سود خالص

 سود )زیان( پایه هر سهم:

3,094993 عملياتی )ریال(

  -  )1( غير عملياتی )ریال(

123,093993  سود پایه هر سهم )ریال(

صورت سود و  زیان 

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)سهامی عام(

سال مالی  منتهی به 30 آذر  1399
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 30/09/1399ماهه منتهی به  12صورت جریان وجه نقد   -4-1-3

 

 

یادداشت
سال مالی منتهی 

به 1399/09/30

سال مالی منتهی 

به 1398/09/30

ميليون ریالميليون ریال

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: 

  2,300,307   3,816,249 26نقد حاصل از عمليات

 )364(  - پرداخت های نقدی بابت ماليات بر درآمد

  2,299,943   3,816,249 جریان خالص ورود  نقد حاصل از فعاليت های عملياتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

 )4,674( )83(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

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

 )5,523( )83(جریان خالص )خروج( نقد حاصل از فعاليت های سرمایه گذاری

  2,294,420   3,816,166 جریان خالص ورود نقد قبل از فعاليت های تامين مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی : 

 )2,272,512( )3,824,655(پرداختهای نقدی بابت سود سهام

 )2,272,512( )3,824,655(جریان خالص)خروج( نقد حاصل از فعاليت های تامين مالی

  21,908  )8,489(خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد

  10,629   35,241 مانده موجودی نقد در ابتدای سال

  2,704   4,219 تاثير نرخ ارز

30,97135,241مانده موجودی نقد در پایان سال

27105,926183,688معامالت غير نقدی

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)سهامی عام(

سال مالی منتهی به 30آذر1399

صورت جریانهای نقدی
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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 

30/09/1397 

سال مالی 

منتهی به 

30/09/1398 

سال مالی 

منتهی به 

30/09/1399 

 توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد

 و برآوردهای آتی

 1.526.388 1.474.557 1.048.519 گذاری در سهامدرآمد حاصل از سرمایه
, در دوره مالی جاریگذاری شناسایی شده سود حاصل از سرمایه

ه لیج فارس, نفت بهران و گروه توسعمبین انرژی خ عمدتاً مربوط به

 می باشد. ملی

 12.479.719 2.938.415 1,663,508   گذاریسود)زیان( حاصل از فروش سرمایه
 1399پذیر در سال مالی های سرمایهبا عنایت به فروش سهام شرکت

 است., سود قابل توجهی از این بابت شناسایی گردیده 

درآمد سود تضمین شده و تغییر ارزش 

 سرمایه گذاری ها
19.730 148.753 28.749 

این سود مربوط به سایر درآمدهای عملیاتی می باشد که می توان 

به اوراق بدون ریسک, سود سپرده و... اشاره نمود که سرمایه گذاری 

 در آنها به منظور مدیریت نقدینگی بوده است. 

 - 14.034.856 4.561.725 2.731.757 جمع
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 30/09/1399 به ماهه منتهی 12 دورهطی  هاگذاریسود حاصل از سرمایه -4-1-5

 
  )مبالغ به ميليون ریال(

 شرح
سال مالی منتهی 

 30/09/1397به 

سال مالی منتهی به 

30/09/1398 

سال مالی منتهی 

 30/09/1399به 

 148.777 180.000 148.773 مبین انرژی خلیج فارس

 129.997 205.957 119.925 نفت بهران

 100.432 78.891 49.840 سر. گروه توسعه ملی

 89.473 127.567 60.286 فوالد مبارکه اصفهان

 80.492 - 25.175 پتروشیمی پارس

 80.443 91.897 62.733 پتروشیمی جم

 78.290 51.811 56.129 سر. شفادارو

 73.471 16.369 12.750 پتروشیمی پردیس

 67.100 236.394 117.909 پتروشیمی زاگرس

 61.260 138.420 65.077 گل گهر

 616.653 347.251 329.922 سایر

 1.526.388 1.474.557 1.048.519 جمع

 

 30/09/1399 به یمنتهماهه  12دوره  طی هاگذاریسود حاصل از فروش سرمایه -4-1-6

 

 )مبالغ به ميليون ریال(  

 خالص مبلغ فروش بهای تمام شده شرح
 سود )زیان (

 حاصل از فروش

 1,316,676 1.562.501 245.825 فوالد مبارکه اصفهان

 1.184.174 1.529.596 345.422 بانک صادرات ایران

 996.704 1.237.332 240.628 بانک تجارت

 927.351 1.136.718 209.367 نفت پارس

 822.033 1.051.416 229.383 سر.گروه توسعه ملی

 657.698 760.772 103.074 صنایع ماشین های اداری ایران

 575.872 641.879 66.007 رازکدارو 

 529.375 766.273 236.898 گل گهر

 518.569 646.870 128.301 مبین انرژی خلیج فارس

 456.788 573.364 116.576 سر. مسکن

 4.494.479 10.480.830 5.986,351 سایر

 12.479.719 20,387,551 7,907,832 جمع
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 یبانک یهاسپرده و مشارکت اوراق سود امالک, فروش سود -4-1-7

 )مبالغ به ميليون ریال(                                                                                                                            

 شرح
سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

سال مالی منتهی به 

30/09/1398 

دوره مالی منتهی به 

30/09/1399 

 7.812 131.107 18,869 های بانکیو سپرده سود اوراق مشارکت

 20.937 17.646 1.961 سایر درآمدهای عملیاتی

 28.749 148.753 20.830 جمع

 

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

 شرح
سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

سال مالی منتهی به 

30/09/1398 

دوره مالی منتهی به 

30/09/1399 

 (110.676) (94.351) (186.028) تشکیالتی های عمومی, اداری وهزینه

 ساس قوانين مربوطه و بر ا مربوط به حقوق و دستمزد و مزایا بوده است که عمومی، اداری و تشكيالتیی هاهزینهنيمی از  بيش از

  . اندمحاسبه و پرداخت شدههای ابالغی العملدستور

 شرکت یمال یهانهیهز -4-1-9

 باشد.می فاقد هزینه مالی سال گذشته درو  ميليون ریال 9،382مبلغ  هزینه مالی در دوره مالی جاری

 یاتیعمل ریغ یدرآمدها ریسا -4-1-10

 شرح
سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

سال مالی منتهی به 

30/09/1398 

دوره مالی منتهی به 

30/09/1399 

 4.222 2.707 1.637 سایر درآمدهای غیرعملیاتی

 باشد.مربوط به سود شناسایی شده از بابت تسعير ارز می 1399و  1398 سالدر درآمد شناسایی شده 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 مقایسه عملکرد شرکت با صنعت -4-2

باشد و بنابراین بر اساس شرکت و صنعت ميسّر نمی های مالی، امكان مقایسه صورت  گذاریسرمایه  هایبا عنایت به تفاوت سال مالی شرکت  

تارنمای کدال، گردش معامالت و سااود حاصاال از فروش  رمایه گذاری در های سااماهانه شاارکت هایگزارشاطالعات منتشاار شااده در  

 با یكدیگر مقایسه شده است. 30/09/1399 به یمنته ماهه12دوره  یطفعال در این صنعت  مشابهگذاری های سرمایهشرکت
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

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

سبه گردش   شرکت            کل در محا ساس،  ست و بر این ا شده ا صندوق و امالک در نظر گرفته  سهام، اوراق،  معامالت، جمع خرید و فروش 

 را کسب نموده است. سومرتبه ، 30/09/1399منتهی به  ماهه 12طی دوره گذاری توسعه ملی سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(مبالغ به ميليون ریال)

گردش کل معامالتخالص خریدمبلغ کل فروشمبلغ کل خریدسرمایهشرح
سهم از کل

)درصد(
 سود )زیان( فروش

نسبت گردش به 

سرمایه )درصد(

%11,339,5551423%85,383,90324(14,378,327)6,000,00035,502,78849,881,115سرمایه گذاری صنعت و معدن

%13,512,179696%7,000,00027,524,24821,191,5866,332,66248,715,83414سرمایه گذاری ملی ایران

%12,482,115925%41,630,86512(2,785,733)4,500,00019,422,56622,208,299سرمایه گذاری توسعه ملی

%17,598,244293%36,610,85410(10,308,826)12,500,00013,151,01423,459,840سرمایه گذاری خوارزمی

%11,832,935561%33,681,03710(1,222,315)6,000,00016,229,36117,451,676سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

%6,219,111282%6,691,0009,664,3969,173,754490,64218,838,1505سرمایه گذاری سپه

%3,776,880932%1,800,0008,516,7728,250,376266,39616,767,1485سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

%5,445,084515%3,000,0007,729,6547,727,4042,25015,457,0584سرمایه گذاری بوعلی

%3,416,438119%12,716,3394(1,487,203)10,675,0005,614,5687,101,771سرمایه گذاری سایپا

%4,030,022364%10,008,1283(2,253,266)2,750,0003,877,4316,130,697سرمایه گذاری بهمن

%1,677,851203%4,500,0004,824,1764,296,298527,8789,120,4743سرمایه گذاری آتیه دماوند

%2,400,8011915%7,659,9922(287,464)400,0003,686,2643,973,728گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

%1,502,141556%6,951,5822(399,126)1,250,0003,276,2283,675,354سرمایه گذاری پردیس

%988,889132%5,269,5181(1,752,038)4,000,0001,758,7403,510,778سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

%471,148248%2,000,0003,126,8711,827,5181,299,3534,954,3891سرمایه گذاری صنعت بیمه

96,693,393%353,765,271100(25,955,117)73,066,000163,905,077189,860,194جمع

بررسی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/09/30

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 بورسی و فرابورسی شرکت بر اساس برآورد سودآوری یا رشد داراییگذاری توسعه ملی، بر اساس تالش مدیران و پرسنل شرکت سرمایه

صل از فروش        ارزش انتخاب می سود حا سایی  شنا شرکت که همواره از لحاظ  شرکت  ازگردد. بنابراین این  صنعت  های فعال بهترین  در این 

 .را کسب نموده است ومسرتبه ، 30/09/1399منتهی به  ماهه12طی دوره بوده است، 

  

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

%017,600,86817,598,24418(2,624)12,500,0000سرمایه گذاری خوارزمی

%7,000,000027,046013,485,13313,512,17914سرمایه گذاری ملی ایران

%4,500,00045,405449,635011,987,07512,482,11513سرمایه گذاری توسعه ملی

%011,789,18811,832,93512(117)6,000,00043,864سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

%6,000,000730,241473,657010,135,65711,339,55512سرمایه گذاری صنعت و معدن

%6,691,0001006,219,1106,219,1116سرمایه گذاری سپه

%3,000,00004,97705,440,1075,445,0846سرمایه گذاری بوعلی

%2,750,0001,25851,50903,977,2554,030,0224سرمایه گذاری بهمن

%1,800,00004,18103,772,6993,776,8804سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

%10,675,00001,33703,415,1013,416,4384سرمایه گذاری سایپا

%400,0000502,400,7962,400,8012گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

%4,500,00065,5924,16501,608,0941,677,8512سرمایه گذاری آتیه دماوند

%1,250,000106,479001,395,6621,502,1412سرمایه گذاری پردیس

%4,000,00061150,4840937,794988,8891سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

%2,000,00009180470,230471,1480سرمایه گذاری صنعت بیمه

73,066,000993,4511,065,173094,634,76996,693,393100جمع %

بررسی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/09/30

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

 

 

منتهی  ماهه 12طی دوره پذیر بورسی و فرابورسی های سرمایهبر اساس مبلغ خرید و فروش سهام شرکتگذاری توسعه ملی  شرکت سرمایه  

 .را کسب نموده است ومرتبه س، 30/09/1399به 

 

 

  

(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(

%13,485,133644%7,000,00025,639,33319,438,5496,200,78445,077,88218سرمایه گذاری ملی ایران

%17,600,868271%33,885,69214(11,696,542)12,500,00011,094,57522,791,117سرمایه گذاری خوارزمی

%11,987,075740%33,310,29013(1,822,460)4,500,00015,743,91517,566,375سرمایه گذاری توسعه ملی

%11,789,188467%28,020,38211(2,869,248)6,000,00012,575,56715,444,815سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

%6,219,110280%6,691,0009,593,5769,159,852433,72418,753,4288سرمایه گذاری سپه

%10,135,657272%16,301,4337(9,485,081)6,000,0003,408,17612,893,257سرمایه گذاری صنعت و معدن

%5,440,107511%15,331,9616(12,901)3,000,0007,659,5307,672,431سرمایه گذاری بوعلی

%3,772,699812%1,800,0007,496,5787,125,021371,55714,621,5996سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

%3,415,101114%12,166,7285(1,485,866)10,675,0005,340,4316,826,297سرمایه گذاری سایپا

%2,400,7961915%7,659,4153(287,459)400,0003,685,9783,973,437گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

%3,977,255268%7,382,6113(2,482,825)2,750,0002,449,8934,932,718سرمایه گذاری بهمن

%1,608,094129%4,500,0003,595,2732,213,8831,381,3905,809,1562سرمایه گذاری آتیه دماوند

%1,395,662353%4,417,9482(666,806)1,250,0001,875,5712,542,377سرمایه گذاری پردیس

%470,230174%2,000,0002,058,1001,413,458644,6423,471,5581سرمایه گذاری صنعت بیمه

%937,79447%1,864,7371(1,269,621)4,000,000297,5581,567,179سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

94,634,769%248,074,820100(23,046,712)73,066,000112,514,054135,560,766جمع

بررسی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/09/30

با تمرکز بر گردش سهام معامله شده
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 شرکتهای تحصیل و واگذاری -4-3

سرمایه   سهام می   گذاری توسعه ملی شرکت  ساس ماهيت فعاليت خود، همواره اقدام به خرید و فروش  نماید که اهم خریدها و فروش ها  بر ا

 به شرح ذیل می باشد:

   30/09/1399منتهی به ماهه  12دوره خریدها طی  اهم

 تجمیعی( شرکت برتر از لحاظ خرید 10)

 ریال(ون یمبلغ )میل نام شرکت

 2.048.333 سرمایه گذاری غدیر

 1.422.499 بانک ملت

 1.204.778 گسترش نفت و گاز پارسیان

 1.062.003 پتروشیمی پارس

 783.684 سرمایه گذاری تامین اجتماعی

 753.027 فوالد خوزستان

 686.199 گروه توسعه ملی

 651.925 توسعه معادن و فلزات

 630.994 فجر انرژی خلیج فارس

 583.428 سرمایه گذاری صدر تامین

 

  30/09/1399ماهه منتهی به  12دوره  یطها فروش اهم

 (شرکت برتر از لحاظ فروش تجمیعی 10)

 ون ریال(یمبلغ )میل نام شرکت

 1.562.501 فوالد مبارکه اصفهان

 1.529.596 بانک صادرات ایران

 1.237.332 بانک تجارت

 1.136.718 نفت پارس

 1.051.416 گروه توسعه ملیسر. 

 766.273 گل گهر

 760.772 صنایع ماشین های اداری ایران

 646.870 مبین انرژی خلیج فارس

 641.879 دارو رازک

 621.339 پاالیش نفت اصفهان
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ماهه 12طی دوره مؤثر بر نتایج عملیات های فعالیتسایر  -4-4

 مطالعات در زمينه ورود به معامالت الگوریتمی  .1

 های کليدی بازار سرمایه و مانند آنایجاد داشبوردهای مدیریتی بازار سرمایه از جمله داشبورد ارزیابی عملكرد، نسبت .2

 

 شرکت اطالعات مرتبط با سهام -4-5

سود   1398در مجمع عادی سال مالی   ریال بوده و 4.142معادل  30/09/1399توسعه ملی در تاریخ   گذاریشرکت سرمایه  قيمت هر سهم  

سيم نموده و  ریالی را 925 شرکت     با عنایت به تق شدی را  شرایط بازار و عملكرد مثبت  شته و  30/09/1399تا تاریخ روند رو به ر قيمت  دا

سهامداران   عاید 30/09/1399منتهی به ماهه  12 طی دورهدرصدی را   230 در نهایت بازده ریال رسيده است و   12.740هر سهم به مبلغ  

 .ه استخود نمود
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 

 نمودار قیمتی سهام -4-5-1

 

  

 

 بازده قیمتی سهام -4-5-2

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

 دوره یابتدا در سهم متیق

 

 

 

  

1,779 2,010 1,463 1,544 1,799 2,011 2,218
3,172 4,142

4,586

12,740

۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۲۰۰۰

۱۴۰۰۰

قیمت سهم

925+4.142-12,740  

                 4.142  

%230  
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و شاخص بورس اوراق بهادارسهم  مقایسه بازده -4-5-3

 

  برای سال مالی هاو دارایی بازده حقوق صاحبان سهام -4-5-4
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 NAV عملکرد -4-5-5

 شرح
 مقدار

 بازده در دوره انتخابی
30/09/1398 30/09/1399 

NAV  با احتساب سود تقسیمی(  %292 13,922 4,261 ریال -وتوسم( 

  %307 1,439,124 353,996 شاخص کل

  %297 376,065 94,716 شاخص قیمت

 

 وتوسم به بازدهی بازار نزدیک بوده است. NAVدهد که بازدهی نشان می 99بررسی عملكرد پرتفوی شرکت در سال مالی 

 است، رسيده 30/09/1399ریال در  13،922ریال بوده است که این مقدار به  4،261شرکت هر سهم   NAV، 1399در ابتدای سال مالی 

 درصدی داشته است. 292بازده  بدین ترتيب طی این دوره و ریال سود نموده 925دام به تقسيم اق 27/11/1398همچنين شرکت در تاریخ 

 نرخ بازده بدون ریسک بتای پرتفوی
 NAVبازده تعدیل شده با ریسک 

 ()بر اساس نسبت ترینر

بازده مازاد شاخص کل نسبت به نرخ 

 بازده بدون ریسک

0.948 20% 287% 286.5% 

 

بوده است. از این رو با در نظر گرفتن نرخ بازده بدون  0.948، برابر با 1399سال مالی  ماهانه شرکت درپرتفوی ميانگين بتای موزون سهام 

درصد بوده است. این در حالی  287سبت ترینر( در سال مالی موردنظر )بر اساس ن NAVدرصدی، بازده تعدیل شده با ریسک  20ریسک 

 درصدی داشته است. 286.5 (است که شاخص کل در این دوره بازده مازاد )نسبت به نرخ بازده بدون ریسک
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 

تر از شاخص بوده است، شرکت در دوره ریزش بازار بهتر از شاخص عمل شرکت در کل سال مالی اندکی پایين NAVبا وجود اینكه بازدهی 

 کرده و افت کمتری را تجربه نموده است.
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 های مالینسبتاهم  -4-6
 

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

 نسبت های نقدینگی  

 %6.307 %10.949 %10.524 %6.193 نسبت جاری  

 نسبت های سرمایه گذاری   

 %2 %1 %1 %2 داراییبه نسبت بدهی  

 %98 %99 %99 %98 نسبت مالکانه  

 %6,240 %10.748 %9.919 %6.071 ها نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی 

 نسبت های سود آوری  

 %96 %52 %32 %26 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام  

 %95 %52 %31 %22 نسبت بازده دارایی ها  

 نسبت های ارزش ویژه  

 3.093 993 566 491 سود هر سهم  

 -  925 540 780 سود نقدی هر سهم  

 4.293 2.125 1,672 1,886 ارزش دفتری هر سهم 

 نسبت های فعالیت  

 %99 %98 %93 %98 حاشیه سود خالص  

 %99 %98 %93 %96 حاشیه سود عملیاتی  
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 اطالعات با اهمیت در خصوص سودهای تقسیمی -4-7

 نسبت تقسیم سود -4-7-1

 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 هاگذاریسود حاصل از سرمایه

 1.501.023 2.938.415 1.663.508 922,398 479,769 هاسود حاصل از فروش دارایی

سود حاصل از فروش امالک و سایر 

 هافعالیت
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 تقسیم سود درصد

 3.031.875 4.162.500 2.430.000 3,510,000 2,025,000 سود تقسیمی

 

 برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود -4-7-2

باشد؛ ليكن  درصد از سود خالص ساالنه می    50تقسيم  مبنی بر  )همانند سنوات قبل(،  تصميم هيأت مدیره شرکت در خصوص تقسيم سود     

سود حداکثری         با  سيم  شرکت مبتنی بر تق سهامداران عمده  ست  سيا صميمات متخذه در مجامع آتی می  ،عنایت به  سير عملياتی   ت تواند م

 شرکت را مشخص نماید.

 یپرداختن سهام سود پرداخت -4-7-3

 ریال()مبالغ به ميليون                                                                          

 شرح 
 مبلغ
 

 35.975 30/09/1398مانده سود سهام پرداختنی در تاریخ 

 4.162.500 1398سود تقسیمی سال مالی 

 3.945.011 ماهه 12 دورهپرداخت مطالبات سهامداران طی 

 253.464 30/09/1399مانده سود سهام پرداختنی در تاریخ 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ساله از وضعیت شرکت 5تصویری  -4-8

 های مالیخالصه صورت -4-8-1

 )مبالغ به ميليون ریال(                                                                                               

 30/09/1399 30/09/1398 30/09/1397 30/09/1396 30/09/1395 شرح

   الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره:

 14.034.856 4.561.725 2,731,757 2,257,842 1,900,143 درآمد ناخالص

 13.924.180 4.467.374 2.545.729 2,175,909 1,850,712 سود عملیاتی

 4.222 2.707 1,637 41,777 2,769 درآمد های غیر عملیاتی

 13.918.606 4.469.717 2.546.110 2,208,028 1,842,072 پس از کسر مالیات -سود خالص

 3.816.249 2.300.307 1.341.976 1,390,834 993,610 نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتیوجوه 

    ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان سال:

 19.629.260 9.652.546 7.599.702 8,627,557 10,758,206 هاجمع دارایی

 309,588 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 

 19,319,672 9.563.566 7.523.849 8,487,739 8,323,251 جمع حقوق صاحبان سهام

   ج( نرخ بازده )درصد(:

 %95 %52  %31 %22 %17 هانرخ بازده دارایی

 %96 %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 برگزاری مجمع

 3.093 993 566 491 409 ریال -سود واقعی هر سهم 

 - 925 540 780 450 ریال -سود نقدی هر سهم 

 12.740 4.142 1,780 1,616 1,554 ریال -قیمت هر سهم در پایان دوره مالی شرکت 

 57.330.000 18.639.000 8,010,000 7,272,000 6,993,000 ارزش بازار سهام شرکت

 - 4.916 1,798 1,854 1,629 قیمت پایانی هر سهم در تاریخ تأیید گزارش

 4.293 2.125 1.672 1,886 1,850 ریال -ارزش دفتری هر سهم 

 4.12 4.17 3.14 3.29 3.8 مرتبه -نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم 

   ه( سایر اطالعات:

 31 27 27 29 24  تعداد کارکنان

 

 

 

 



  (30/09/1399ماهه منتهی به  12دوره  یبرا) مدیریت تفسیری گزارش 

45 
 

گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 چشم انداز شرکت   -5

 انداز آیندهتحلیل بازار و چشم

انتهای های فراوانی روبرو بوده است، شيوع کرونا در ابتدای این دوره و نتایج انتخابات آمریكا در با فراز و نشيب 2020اقتصاد جهان در سال 

باشد. کاهش تقاضا برای خرید کاالهای پایه از جمله نفت و فلزات اساسی پس از انتشار می 2020ترین رویدادهای سال آن از جلمه مهم

گردیده است. اعمال  2020ها به خصوص در نيمه نخست سال های ناشی از آن، منجر به افت شدید قيمتگسترده کرونا و اعمال محدودیت

های مرکزی دنيا به منظور مقابله با تبعات اقتصادی کرونا، احيای اقتصاد چين پس از مقابله مؤثر این کشور پولی انبساطی بانکهای سياست

ها در این مقطع زمانی منجر به به بهبود تقاضا برای کاالهای پایه گردیده و قيمت 2020با ویروس کرونا و کشف واکسن در فصل پایانی سال 

رود همچنان ادامه دارد. انتظار می 2021بينی به عملكرد مطلوب افتصادی دنيا در سال ل توجهی افزایش داده است. خوشرا به طول قاب

تواند می 2021گران سال شاهد تداوم این سطوح اقتصادی باشيم، همچنين به اعتقاد طيفی از تحليل 2021حداقل در نيمه نخست سال 

 پایه باشد. شروع سيكل صعودی آتی بازار کاالی

 

 بینی بازار سرمایه در سال مالی آتیپیش

ها را تا حد قابل توجهی افزایش داد و ورود حجم قابل توجه ، افزایش قيمت ارز سودآوری شرکت1399در دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 

گير بازار سرمایه تا عوامل منجر به رشد چشمبازار سرمایه را در پی داشت، این  P/Eسابقه نسبت پول و افزایش انتظارات تورمی رشد بی

المللی و فروکش کردن انتظارات تورمی، روند نزولی بازار در انتهای های بينها به ایجاد گشایشبينیگردید. با پيدایش خوش 1399مرداد ماه 

های اخير بود. انتظار نسبتاً سریع پول به شبه پول در ماهمرداد ماه آغاز گردید و تا اوایل آذر ماه ادامه یافت و بازار طی این مدت شاهد تبدیل 

های آتی ادامه داشته باشد، با این وجود عمر این انتظارات محدود بوده و در صورتی که در واقعيت بينی به گشایش در ماهرود روند خوشمی

 باشد.  ها آماده میریان پول به سمت داراییگشایش اقتصادی و توافقی روی ندهد، شرایط برای بازگشت انتظارات تورمی و حرکت ج

کاهش ورود پول به بازار سرمایه که ناشی از فروکش نمودن انتظارات تورمی است، موجب حرکت بازار به سمت ارزشگذاری تاریخی در سهام 

يمتی وجود دارد، اما رشد اخير های جهانی در مقطع اخير رشد نموده و انتظار ثبات این سطوح قهای بزرگ شده است. اگر چه قيمتشرکت

های آنها را در پی داشته است. از سوی مقابل سهام شرکت P/Eنتوانسته موجب افزایش محسوس قيمت سهام کاالمحور شده و اصالح 

الت و بازده اند در غياب توجه بازار به سهام بزرگ، شاهد رشد گردش معامها توانستهمتوسط و کوچک از این روند منتفع شده و پس از مدت

گذاری هميشگی خود رود این روند همچنان ادامه داشته باشد. با توجه به این شرایط، شرکت با اتكا به استراتژی سرمایهباشند، انتظار می

ضعيت ها از طریق رصد بازارهای جهانی و پایش مستمر وسازی فعاالنه سبد داراییها و بازار و بهينهمبنی بر تحليل دائمی وضعيت شرکت

 باشد.اقتصاد کالن کشور در پی حداکثرسازی منافع سهامداران محترم می

 کالم آخر -6

اميد است با عنایت به الطاف الهی و به کارگيری از رهنمودهای نظام راهبری شرکت در خصوص تغييرات کسب و کار و استفاده از تمامی 

فرصت های پيش رو بتوان به صيانت از حقوق صاحبان سهام پرداخته و عملكردی درخور ثبت نمود. این مهم از منظر تمامی پرسنل شرکت 

 ، ميانی و سایر همكاران به مصداق وظيفه ای حائز اهميت تلقی می گردد.  اعم از سطوح باالیی
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