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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

  ماهیت کسب و کار -1

 توسعه ملی گذاريهشرکت سرمای -1-1

شماره طی و گردیده تأسیس عام سهامی شرکت صورت به 15/6/1382 تاریخ درو  آفرین ثروت صنایع گروه ابتدا با نام شرکتاین 

 سهام صاحبان دهالعا فوق عمومی مجامع مصوبات برابر. است رسیده ثبت به تهران صنعتی مالکیت و هاتشرک ثبت اداره در 208669

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

 .است یافته تغییر) عام سهامی( ملی توسعه گذاريهسرمای شرکت

اريگذهسرمای واحدهاي الشرکه، سهم سهام، رد گذاريهسرمای از ستا عبارت اساسنامه) 3( ماده طبق شرکت ت اصلییفعال موضوع

به که طوري به انتفاع کسب هدف با گذاريسرمایه يهاقصندو یا مؤسسات ،هاتشرک رأي حق داراي بهادار اوراق سایر یا هاقصندو

 نفوذ آن در یا نگرفته یاراخت در را پذیرهسرمای گذاريسرمایه صندوق یا مؤسسه شرکت، کنترل خود، وابسته اشخاص همراه به یا تنهایی

ناشر کنترل یا مدیر انتخاب توانایی و نیست رأي حق داراي معمول طور به که بهادار اوراق سایر در گذاريسرمایهو  نیابد مالحظه قابل

فروش و دیخر بخش در شرکت تیفعال عمده ،یمل توسعه گذاريسرمایه شرکت يوجود فلسفه به نظر .دهدینم بهادار اوراق مالک به را

و دارد قرار کار دستور در شهیهم مستمر، ندیفرا کی صورت به شرکت هايگذاريسرمایه سازيبهینه. است متمرکز یمال هايدارایی

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

 آن راتییتغ و هیسرما -2-1

. است دهیرس الیر اردیلیم 8،000 مبلغ به شرکت هیسرما مرحله 3 یط که بوده ریال میلیون 10 معادل تأسیس دوب در شرکت سرمایه

 :است شده ارائه لیذ جدول در هیسرما شیافزا مراحل

تاریخ برگزاري مجمع 
 فوق العاده

 سرمایه قبلی
 (میلیون ریال)

 سرمایه جدید
 (میلیون ریال)

مبلغ افزایش 
 سرمایه (م.ر)

د افزایش درص
 سرمایه

 محل افزایش سرمایه

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

 سهامداران

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

 سهامداران

11/12/1400 4،500،000 8،000،000 3،500،000 %78  سود انباشته 
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

  شرکت سهامداران بیرکت -3-1

 

 نام سهامدار
31/03/1401 30/09/1400 30/09/1399 

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام  درصد تعداد سهام 

59,2 2،665،650،315 58,3 58,292،622،310،315 4،663،503،511 گذاري گروه توسعه ملیشرکت سرمایه

 26,7 1،203،485،888 26,7 1،203،485،888 2،139،530،45726,74 بانک ملی ایران

صندوق سرمایه گذاري اختصاصی بازارگردانی 
 0,67 29،843،483 1,2 52،368،135 1,29 103،212،818 توسعه ملی

 13,43 601،020،314 13,8 621،835،662 13,66 1،093،753،214 سهامداران (کمتر از یک درصد)

100 4،500،000،000 100 4،500،000،000 100 8،000،000،000 جمع

 

 اطالعات مدیران شرکت -4-1

 سمت نماینده حقیقی اعضاي حقوقی هیأت مدیره

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

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

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

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

 

 

 بازارهاي اصلی و جایگاه شرکت -5-1

 از اعم ییدارا دیخر. دنماییم تیفعال رانیا هیسرما بازار ییاجرا و یونقان طیمح در شرکت نیا شرکت، تیماه و اساسنامه به توجه با

 یاتیعمل طیمح تجاري، بنگاهصدها  و صنعت 50 انیم از فرابورس و بورس در شده رفتهیپذ هايتشرک نیب از بهادار اوراق ریسا و سهام
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

المللیینب و یداخل ياقتصاد یرهايمتغ و یباالدست اسناد کشور، موضوعه نیقوان از متأثر شرکت یرونیب طیمح. دهدیم لیتشک را شرکت

 .گرددیم متأثر د،نگذاریم ریتأث ياقتصاد هايهگزار بر ينحو به که یاسیس یرهايمتغ از نیهمچن شرکت. است

 رانیا هیسرما بازار -1-5-1

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

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

 حمایت بهادار، اوراق سبور مهم مشخصه. شودیم انجام خاصی مقررات و قوانین و ضوابط تحت خصوصی، معتبر سساتؤم یا دولتی قرضه

بازار یک عنوان به بهادار اوراق بورس .است سرمایه متقاضیان براي قانونی الزامات و راکد هايهسرمای و اندازهاسپ صاحبان از قانون

 فروش و جامعه نقدینگی آوريعجم با و است سرگردان مالی منابع صحیح دادن سامان و جذب متولی مهمترین یافته، سازمان و منسجم

 اقتصاد در دولت دخالت کاهش ها،هپروژ یازد نمور هايیهسرما تأمین طریق از اقتصاد هايخچر درآوردن حرکت به ضمن ها،کتشر سهام

در نقدینگی وجود از ناشی تورمی اثرات آن، کنار در و آوردن میارمغا به چشمگیري اقتصادي منافع مالیاتی، درآمدهاي افزایش نیز و

، هاتشرک مالی منابع تجهیز به منظور آن انباشت و پراکنده هايهسرمای آوريعجمدر واقع، بازار سرمایه با  .بردیم بین از نیز را جامعه

)، منجر به افزایش درجه نقدشوندگی ثروت افراد مشارکته (قرض اوراق و مهاس انتشار طریق از تورم و نقدینگی حجم کنترلعالوه بر 

 شد. حقیقی و حقوقی خواهد

 يگذارهیسرما صنعت -1-5-2

هاي گذاري به منظور حداکثر نمودن ثروت سهامداران خود پس از تجزیه و تحلیل عملکرد و سودآوري سایر شرکتهاي سرمایهشرکت

س ایران نمایند. در حال حاضر چندین شرکت در بازار بورس و فرابورها میغیربورسی، اقدام به خرید و فروش سهام آن شرکتبورسی یا 

هاي پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است.ها مربوط به سهام شرکتباشند که عمده معامالت آنفعال می گذاريسرمایهدر صنعت 

گذاري، عمده درآمد خود را به صورت عملیاتی هاي صنعت سرمایهترین شرکتبه عنوان یکی از فعال ملیگذاري توسعه شرکت سرمایه

ها کسب گذاريپذیر) و سود حاصل از فروش سرمایههاي سرمایهها (سودهاي تقسیمی شرکتگذاريصل از سرمایهاز محل سود حا

مالی منتهی به  هايسالدر ، گذاري در تارنماي کدالهاي سرمایهاطالعات منتشر شده در گزارشات ماهانه شرکتبراساس  نماید. می

و در  ها بوده استگذاريسود حاصل از فروش سرمایه ودر خصوص گردش معامالت شرکت برتر  سومین 30/09/1399و  30/09/1398

سود حاصل از فروش سومین شرکت در زمینه شرکت برتر در خصوص گردش معامالت و  ششمین 30/09/1400سال مالی منتهی به 

ص گردش معامالت و سومین شرکت شرکت برتر در خصو پنجمین 31/03/1401به  منتهی شش ماهه در وها بوده است سرمایه گذاري

 ها بوده است.در زمینه سود حاصل از فروش سرمایه گذاري
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 قوانین و مقررات مؤثر بر شرکت -6-1

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

 که از آن جمله عبارت است از: دارند

 کشور؛ توسعه يهابرنامه یدائم احکام قانون 

 ؛قانون تجارت از یقسمت اصالح قانونی حهیال و تجارت قانون 

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

 اجرایی آن؛ و دستورالعمل نامهی و آیینیقانون مبارزه با پولشو 

 آن؛ ییاجرا هايهنامنییآو  دیجد یالم ينهادها و ابزارها توسعه قانون 

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

 ی؛مال ينهادها رانیمد ياحرفه تیصالح تأیید دستورالعمل 

  ؛از سوي سهامدار عمده هاي ابالغینامهها و آییندستورالعمل 

 ع عمومی شرکت؛مصوبات مجام 

 سایر قوانین و مقررات مؤثر بر عملکردهاي مالی و غیر مالی شرکت. 
 

 آفرینیارزشساختار شرکت و نحوه  -7-1

سود محل از را خود يسودآور عمده ران،یا فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در گذاريسرمایه با یمل توسعه گذاريسرمایه شرکت

هاي فعالیتتمامی  .دینمایم نیتأم خود تملک تحت سهام سبد گردش از یناش سود محل از نیهمچن و ریپذیهسرما يهاتشرک یمیتقس

 پذیرد.سازمانی مصوب، صورت می نمودارشرکت و ارتباط بین پرسنل در راستاي دستیابی به موارد فوق و بر اساس 
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

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

 باشد:و تهدیدهاي آتی می هاو محیط بیرونی شرکت شامل فرصتعوامل مهم اثرگذار بر صنعت 

 هافرصت -1-8-1
توانند یها مفرصت نیسازد و هم فراهمسازمان  رانیمد يرا برا يدیجد يهاتواند فرصتیم یخارج طیمح قیدق یو بررس ییشناسا

 .باشندمجموعه توسعه و رشد  يبرا يدیجد ریآغازگر مس

 مابین) و وجود تعامل سازنده فیو بانک ملی ایران گذاري گروه توسعه ملیعمده (شرکت سرمایه انسهامدار رابطه سهامداري شرکت با 

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

 ها) IPOهاي جدید (گذاري در فرصتامکان سرمایه 

 

نمودار سازمانی شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی (سهامی عام)

دبیر هیأت مدیره

بازرس قانونی و 
حسابرس مستقل

و اداري معاونت مالی 

ITمسئول 

رئیس دفتر و دبیرخانه  مشاوران

واحد مبارزه با پول شویی

مدیر حسابرسی داخلی

کمیته حسابرسی

قائم مقام مدیرعامل

هیأت مدیره

عمومی صاحبان سهام مجمع

معاونت سرمایه گذاري

مدیراداري مدیرمالی

رئیس امور سهام 

خدمات

کارمندان اداري

کارشناسان ارشد

مسئول

رئیس دفتر و وران

ه با پول شویی

کمیته مدیریت ریسک    

دفتر مسئول دفتر مسئول

کمیته سرمایه گذاري

کارشناسان ارشد

کمیسیون معامالت

مدیرعامل

کارشناس 
حسابرسی داخلی

مدیر
 تحلیل و ارزشگذاري

مدیر
کاربردي و مطالعات بازار گزارشات

کارشناسان ارشد

کارشناسانکارشناسان کارشناسان
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 ها)یط زمانی خاص (اخذ اعتبار از کارگزاريگذاري در شراوجود منابع مالی براي سرمایه 

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

 افزایش صادرات غیرنفتی کشور 
 

 هاتهدید -1-8-2
 . گذاردکه بر محیط داخلی شرکت اثر منفی می سازمان است بیرونی طیدر مح یامطلوبن تیموفق ،دیتهد کی

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

 .تصمیمات سهامدارانتقسیم سود حداکثري در مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت بر اساس  

 .هاي جهانی و ریسک ناشی از نوسانات بازارهاي جهانیها به نرخوابستگی زیاد سبد دارایی 

 .هاي سرگردان به بازارهاي رقیب بازارهاي مالیانتقال نامتناسب بخشی از سرمایه 

 .هاي دولت بر بازار سرمایهاثرات منفی تصمیمات ناگهانی و تغییر سیاست 

 .فی ناشی از نوسانات متغیرهاي کالن اقتصاداثرات من 

 .گذاريهاي سرمایهاحتمال جذب کارشناسان خبره و متخصص مجموعه توسط سایر شرکت 

 .هاي دولت آمریکا علیه جمهوري اسالمی ایران و خروج از برجام توسط دولت آمریکاتحریم 
 .شیوع ویروس کرونا و اثرات منفی آن در اقتصاد 

 

  یت و راهبردهاي مدیریت براي دستیابی به آن اهدافاهداف مدیر  -2

 شرکت اهداف و تیمأمور -1-2

پشتوانه به "درست کار درستِ انجام" ،"يریپذ تیمسئول" ،"یمیت کار" ،"خدا بر توکل" شعار با یمل توسعه گذاريیهسرما شرکت

 نظر، بلند و خالق یانسان ثروت از استفاده و مدت دبلن و شفاف يهاياستراتژ و هاتاسیس از يمندهبهر و خود يگراهتوسع سهامداران

 انتخاب به نسبت خود يباال مهارت با شرکت، نیا. نمود خواهد تیمالک و تیریمد را بازار يهوشمند يهامپلتفر نیتربمجر از یکی

 از خروج يبرا نقطه نیترهمندانهوش و  کرده مشخص را يسودآور بیترک نیترهنیبه نموده، اقدام يگذاریهسرما يبرا هاهنیگز نیبرتر

تمرکز و هیتک با و یاخالق و ياهحرف اصول هیکل تیرعا با یمل توسعه يگذاریهسرما شرکت. دینمایم انتخاب را بالغ يهايگذاریهسرما

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

شرکت نیا یجابیا رسالت. است گرفته شکل یسازمان تعهد و يریپذیتلئومس کار،تپش تالش، هیپا بر یمل توسعه يگذارهیسرما شرکت

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

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



  ) 1401/03/31ماهه منتهی به6ورهد يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 

7
 

گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

انتخاب نیهمچن و رپذییهسرما هايتشرک سهام ییجابجا ییتوانا منظر از منعطف نسبتاً يهايگذارهیسرما سبد از شرکت يبرخوردار

 با جوان یکارشناس میت توسط شده هیته گزارشات هیپا بر سازمان بهتجر با رانیمد توسط آن يبرا مناسب زمان و يگذارهیسرما عرصه

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

 .است دهیگرد صنعت در

 شرکت اهداف کوتاه مدت -2-2

آوري و موضوع فعالیت خود، اهداف ذیل را به صورت اهداف کوتاه مدت و مستمر ملی در راستاي کسب سود توسعه گذاريیهسرما شرکت

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

 ROAافزایش نسبت  

 ROEافزایش نسبت  

 بهبود کیفیت سود عملیاتی 

 وري در مجموعهافزایش بهره 

 مدت شرکت بلنداهداف  -3-2

 :هاي اصلی خود در نظر گرفته استرا به عنوان استراتژي زیربلند مدت  اهداف شرکتهمچنین این 

 کار و کسب طیمح يحداکثر شناخت ياستراتژ 

 یانسان هیسرما يارتقا ياستراتژ 

 يسودآور ثبات ياستراتژ 

 هاییدارا سبد يساز نهیبه ياستراتژ 

 ورود به بازار معامالت مشتقه 
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 شرکت یاتیعمل يهاهبرنام و راهبردها -4-2

 
از یناش هیسرما شیافزا ياجرا پوشش، تحت يواحدها يسازکوچک و يداربنگاه از خروج يراستا در رانیا یمل بانک استیس لیدل هب

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

ردیفاستراتژیهاي شرکتردیف

1

2

سرمایه گذاري گروه توسعه ملی

خدمات مدیریت سرمایه مدار

کارگزاري بانک ملی ایران

مدیریت توسعه نگاه پویا
4

1

هیأت مدیره
کمیته حسابرسی

کمیته مدیریت ریسک

کمیته مبارزه با پولشویی

شوراي معاونین

کمیته سرمایه گذاري

کمیته مقابله با تحریمها
کمیته کارشناسی

3

4

1

2

3

4

1

2

3

واحد سرمایه گذاري

ي واحد مالی و ادار

استراتژي ارتقاي 4
سرمایه انسانی

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

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

برنامه بازدیدها و تورهاي علمی

جذب نیروي ماهر و متخصص4

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

استراتژي ثبات 3
سودآوري

(Capital Gain) ا شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ه

(Dividend) ا سود حاصل از سرمایه گذاري ه

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

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

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

استراتژي بهینه سازي 2
یها سبد دارای

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

2
برگزاري جلسات هیأت مدیره و کمیته هاي تخصصی

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

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

برنامه هاي عملیاتی (محورهاي اصلی)

1
استراتژي شناخت 

حداکثري محیط کسب و 
کار

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

بررسی، شناسایی و سرمایه گذاري در سهام رشدي

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

 یترو براي دستیابی به اهداف مدیرهاي پیشها و ریسکبینی چالشپیش -5-2

باشد و در صورت کاهش پذیر میهاي سرمایهاین شرکت مربوط به سودهاي تقسیمی شرکت سالیانه درآمدهاي عملیاتی رصدد 26حدود 

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

ند دستخوش تغییراتی منتج شده از تغییر فضاي کسب و کار جهانی گردد که این عملیات فعالیت اصلی شرکتها می توا از سوي دیگر

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

 تواند با دشواري همراه گردد.می

با توجه به فعالیت شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی  ،ونا بر اکثر فعالیت هاي اقتصادي کشورشایان ذکر است علیرغم تاثیر ویروس کر

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

   دارد.

 هاي شرکت در ارتباط با راهبري شرکتیسیاست -6-2

باشد. خود میحقیقی و حقوقی وابسته به سهامداران  ،گذاري توسعه ملی به عنوان یک شرکت سهامی عامم راهبري شرکت سرمایهنظا

سهامدار حقیقی بوده که در مجامع عمومی مختلف، تصمیمات کالن شرکت  24,260و حدود سهامدار حقوقی  66داراي  این شرکت

گردد. اعضاي ها اتخاذ میسابرس و بازرس مستقل و انتخاب اعضاي هیأت مدیره توسط آنهاي مالی، انتخاب حمنجمله تصویب صورت

هاي داخلی و نامهنمودار سازمانی، آیین ،هانمایند که بر اساس تصمیمات آنحقوقی هیأت مدیره، نمایندگان حقیقی خود را تعیین می

گذاري به مدیرعامل ریسک به اعضاي هیأت مدیره و کمیته سرمایه مدیریت و هاي حسابرسی. کمیتهگرددمی تصویب هاي مختلفکمیته

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

 مورد بررسیهاي مربوطه کمیته توسطبه طور مداوم در واحد معاونت مالی و اداري تهیه و به روز رسانی شده و هاي مالی شرکت صورت

گیرد. تمامی گزارشات حسابرس مستقل مورد تأیید سازمان بورس قرار می بررسیماهه مورد  12ماهه و  6هاي گیرد و در دورهقرار می

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

ها را در اختیار گذاريرمایهمختلف، راهکارهاي الزم در خصوص نحوه و میزان س تحلیلیگذاري نیز گزارشات واحد معاونت سرمایه

 دهد تا تصمیمات مقتضی توسط مدیرعامل شرکت اتخاذ گردد.هاي مختلف شرکت قرار میمدیرعامل و کمیته
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 هاي اجتماعیاطالعاتی در خصوص مسئولیت  -7-2

ر این اساس شرکت در . بشودهایی را متقبل میهاي اجتماعی خود همواره هزینهدر راستاي مسئولیت گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه
 ولیت اجتماعی مصوب نمود.ئبراي مس را میلیون ریال 2،000 مبلغ 11/12/1400مورخ مجمع 

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

همراه با ابهام عمده باشد، سرمایه گذاري توسعه ملی موضوعی که اندازه گیري اثر آن بر صورت هاي مالی  با توجه به ماهیت فعالیت
 مطرح نمی باشد. 

 منابع مالی در اختیار شرکت -9-2

با توجه به عدم اخذ وام و افزایش سرمایه توسط شرکت، تنها مسیر مدیریت کمبودهاي احتمالی و منابع مورد انتظار جهت توسعه دامنه 
 درآمدي، سود حاصل از سرمایه گذاري ها خواهد بود. 

 بدهی هاي احتمالی وضعیت تعهدات مالی و  -10-2

 باشد.شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات ، بدهیهاي احتمالی و دارائیهاي احتمالی می
 
 وضعیت دعاوي حقوقی شرکت  -11-2

 یقطع حکم الیر ونیلیم 28,102 مبلغ به رانیا یائیدر یصنعت شرکتاز  1385 تیلغا 1383 يسالها سهام سود مطالبات خصوص در
 دادنامه صدور از پس و اخذ بهادار اوراق و بورس سازمان يداور أتیه از یقانون خسارات و مزبور مبلغ پرداخت بر یمبن کتشر نیا نفع به
يدادگستر محاکم از بهادار اوراق و بورس سازمان يداور اتیه يرا ياجرا درخواست مذکور، مبالغ پرداخت به صدرا شرکت نیتمک عدم و
 یاقدامات زین شرکت نیا و دهیگرد هم اموال توقبف دستور فقره 3 صدور به منجر که آمده بعمل داور يرا ياجرا دادخواست قالب در

مطالبات وصول به منجر متاسفانه یول نموده کشور امالك و اسناد ثبت سازمان بانک، بورس، سازمان قیطر از اموال ییشناسا جهت
مجتمع در بهادار اوراق و بورس سازمان يداور يرا به اعتراض بر یمبن یخواستداد میتقد با  صدرا سهامداراندر ادامه . است دهینگرد
يریگیپ یمل توسعه گروه گذاريهیسرما  و شرکت یحقوق مشاوران قیطر از موضوع که نمودند اقدام شرکت نیا هیعل بر عدالت ییقضا
سهامداران نفع به و نمود بهادار اوراق و بورس انسازم يداور اتیه يرا يالغا به حکم 24/01/1400 مورخ در يبدو دادگاه و شده

مورخ يرا موجب به دادگاه زین تهران استان دنظریتجد دادگاه در و يریگیپ مربوطه نیمشاور قیطر از موضوع که داد يرا صدرا شرکت
 مدارك داشتن اریاخت در با کتشر نیا نکهیا به توجه با. نمود يبدو دادگاه حکم دییتا به يرا یخواه دنظریتجد رد ضمن 25/10/1400
خود مطالبات کامل وصول تا یقانون يراهکارها قیطر از را موضوع داند،یم نفعیذ و حق بر را خود مطالبات معتبر، و یکاف مستندات و
 .نمود خواهد يریگیپ گروه و خود یحقوق نیمشاور قیطر از
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 هاي ثابت شرکت ضعیت داراییو -12-2

 می باشد. میلیون ریال  3،620  ت مشهود شرکت در پایان دوره برابر باارزش دفتري دارایی هاي ثاب

  هاگذارياهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه -13-2

 ریپذیهسرما هايتشرک ریسا سهام در گذاريسرمایه ،یمل توسعه گذاريسرمایه شرکت اساسنامه در مندرج تیفعال موضوع اساس بر

 با ریپذ هیسرما هايتشرک ریسا سهام در گذاريسرمایه شرکت، اساسنامه الف بند 3 ماده طبق ؛باشد مدت کوتاه صورت به ستباییم

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

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

 هايتشرک ،یفرابورس و یبورس ناشران وابسته اشخاصبا  معامالت بیتصو و اطالعات يافشا الزامات دستورالعمل 4 وستیپ 2 ماده موجب

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

اساسنامه خالف بر ر،یپذیهسرما شرکت یتیریمد کنترل و مدت بلند استیس اخذ لزوم به تیعنا با ر،یپذ خطر و نینوهاي گذاريسرمایه

 .بود خواهد بورس سازمان فوق الذکر دستورالعمل نیهمچن و شرکت نیا تیفعال موضوع و

در  سرمایه گذاري کوتاه مدتو بازار ی عمده تمرکز و فعالیت خود را به سمت و سوي تحلیل مل توسعه يگذارهیسرما شرکتنابراین ب

در همین  1401ماه نخست  ششو  1400 و 1399 مالی هاي سالو طی  معطوف نمودهبازارهاي بورس و فرابورس  شرکتهاي موجود در

 راستا حرکت نموده است. 

غ به میلیون ریال)(مبال    

 

 

 

 

 

 

 

 شرح
30/09/1399 30/09/1400 31/03/1401 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ
 %90 18،772،758 %90 18،724،910 %95 17،163،600 سرمایه گذاري در سهام بورسی و فرابورسی
 - 19،245 - 19،245 - 19،245 سرمایه گذاري در سهام شرکتهاي غیر بورسی

 - - - - - - سایر اوراق بهادار
 %10 2،176،847 %10 2،114،294 %5 894،457 سرمایه گذاري در صندوق هاي سرمایه گذاري

 %100 20،968،850 %100 20،858،449 %100 18،077،302 جمع
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 بورسیو سایر اوراق بهادار بورسی گذاريسرمایه هايصندوق گذاري در واحدهايسرمایه -2-13-1
                 ( الیر ونیلیم به مبالغ ) 

 31/03/1400 30/09/1400 1399/09/30 شرح
 ─ ─ -` اوراق اسناد خزانه اسالمی

 148،833 359،347 656،041 گذاريهاي سرمایهصندوق
 ─ ─ - سایر

 148،833 359،347 656،041 جمع
 

 

 

 بورس از خارج يهاشرکت سهام يپرتفو تیوضع -2-13-2

                   )(مبالغ به میلیون ریال 

 1401/03/31 1400/09/30 1399/09/30 شرح
 2،028،014 1،754،946 238،416 گذاري غیربورسیهاي سرمایهصندوق

 19،000 19،000 19،000 الملل تجارت ملیشرکت توسعه بین
 245 245 245 هاي غیربورسیسایر شرکت

 2،047،259 1،774،191 257،661 جمع
 
 

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

دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهاي  7ماده  1و بند  هادار در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرش اوراق بدستورالعمل  2ماده  1بند  

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

نابع مالی م درصد از 80بـورس درج اسـت، همـواره بایـد حداقل  هاينرخدر هنگام پذیرش و تا زمانی که نام شرکت در فهرست 

پذیرفته شده  هايشرکتدر سهام  گذاريسرمایهبلنـد مـدت و حقـوق صـاحبان سهام) به  هايبدهیمدت شرکت (مجموع بلند

 .بانکی تخصیص یابد هايسپردهدر بورس، اوراق مشارکت و 
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                                                      

 

 31/03/1401 30/09/1400 30/09/1399 شرح
هاي پذیرفته شده در بورس و سهام شرکت

 18،772،758 18,724,910 17,163,600 فرابورس

 0 0 0 اوراق اسناد خزانه اسالمی
هاي موضوع این گذاريجمع سرمایه

 18،772،758 18,724,910 17,163,600 دستورالعمل

هاي بلند مدت و حقوق صاحبان جمع بدهی
 16،424،440 19,422,829 19,326,949 سهام

 %87 %96 %89 گذاري نسبت سرمایه
 

 

 گذاري:هاي سرمایهدر خصوص شرکت بهادار در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش اوراقدستورالعمل  2ماده  2بند  

  پذیر بیشتر باشد.شرکت سرمایه پرتفويدرصد  10گذاري در هر شرکت نباید از همچنین سرمایه 

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

 هاکدام از شرکتگذاري در هیچیهتنوع خوبی داشته و مجموع سرما سهام و سایر اوراق بهادار با توجه به ارزش بازار شرکتها، پرتفوي 

 درصد ارزش پرتفوي تجاوز ننموده است. 10از 

 
هاي در خصوص شرکت یی و ثبت نهادهاي مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازماندستورالعمل شناسا 7ماده  3بند  

 گذاري:سرمایه

در اوراق بهـاداري اختصاص دهد که در اثر  گذاريسرمایهخـود را بـه  هايداراییدرصد از  70باید حداقل  گذاريسرمایهشرکت 

ده، نفوذ د شهمراه اشـخاص تحـت کنتـرل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یادر این اوراق بهادار، به تنهایی یا به  گذاريسرمایه

د که شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی فاقد شرکت تحت کنترل یا نفوذ ست نیاوره دقابل مالحظه پیدا نکند یا کنترل آن را ب

 قابل مالحظه در سهام شرکتها می باشد.
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

  ي شرکتراهبرد مدیران شرکت در خصوص ترکیب پرتفو -15-2

هاي آتی با عنایت به هاي مالی (به صورت گذشته نگر) و برآورد سود سالهمواره بر اساس تحلیل صورتشرکت هاي گذاريسرمایه

شود؛ انجام می هاي هدف (به صورت آینده نگر)ها و برآوردهاي کارشناسی نسبت به تمامی موارد اثرگذار بر عملکرد مالی شرکتبینیپیش

ارزش باشند. بنابراین بخش مهمی از  داراي مزیت رقابتی در کشور گذاري نماید کهعی نموده است در صنایعی سرمایهس فلذا شرکت

و  هاي فلزياستخراج کانه و فلزات اساسی ،محصوالت شیمیاییصنایع شرکت مربوط به  بورسی و فرابورسی هايسبد داراییبازاري 

  باشد.می
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

  روابط ها ومهمترین منابع، ریسک -3

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

و ارزش افزوده ناشی از کارکرد از حقوق صاحبان سهام  تلفیقی که حاصل ي شرکت استهامهمترین منابع در دسترس، سبد دارایی 

 باشد.منابع انسانی شرکت می

 .شودایی و اثربخشی کل مجموعه میهاي انسانی آن است که باعث کاراز دیگر منابع ارزشمند شرکت، سرمایه 

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

يروین و ارشد رانیمد( یانسان يروین مهارت و تخصص هیپا بر ،يگذارهیسرما يهاشرکت ریسا همانند یمل توسعه يگذارهیسرما شرکت

باشد. بنابراین هرگونه تغییر کوتاه می استوار) یمال ریغ منابعبه عنوان ( هاآن يریگمیتصم و لیتحل و هیتجز قدرت زانیم و) ماهر یانسان

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

 شیافزا و درآمد کسب به اقدام و شرکت از طریق این منابع ددار قرار شرکت اریاخت در سهامداران طرف از )یمال منابع عنوان به( شرکت

تواند ریسک شرکت الذکر شود، میهاي شرکت که زمینه ساز منابع فوقگذاري؛ فلذا هر گونه تغییر در سرمایهدینمایم سهامداران ثروت

در بازار سرمایه، منتج به تهیه  شدهفتههاي پذیررصد بازارهاي داخلی و خارجی و تجزیه و تحلیل صنایع و شرکت را افزایش دهد.

از گزارشات مذکور بهره برداري  هاگذاريدر خصوص نحوه و میزان سرمایهشرکت مدیران ارشد  کهگزارشات کارشناسی خواهد شد 

 نمایند.می

 هاي نقدينقدینگی و جریان -3-3

-عملیاتی و تغییرات سرمایه شناسایی سود ناشی ازعمدتاً  هاي عملیاتیوجه نقد ناشی از فعالیتخالصگذاري، هاي سرمایهدر شرکت

 باشد. می هاي کوتاه مدتگذاري

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                                                                   

 
 

 31/03/1401 30/09/1400 30/09/1399 شرح
 120،420 21،722 30،971 موجودي نقد

 950،390 3،024،667 3،816،249 هاي عملیاتیجریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 سرمایه انسانی و فکري -4-3

ترکیب نیروي انسانی از لحاظ باشد؛ مینفر  26شامل  ملی توسعه يگذارهیسرما شرکتنیروي انسانی تعداد  31/03/1401در تاریخ 

)، شد (یا دانشجوي کارشناسی ارشدنیرو با مدرك کارشناسی ار 15، )با مدرك دکتري (یا دانشجوي دکترينیرو  1مقطع تحصیلی شامل 

 باشد.مینیرو با مدرك دیپلم  6و نیرو با مدرك کارشناسی (یا دانشجوي کارشناسی)  4

سال و میانگین سنی تیم  42. میانگین سنی اعضاي هیأت مدیره استعضو هیأت مدیره  5همچنین شرکت بر اساس اساسنامه، داراي 

 باشد. سال می 35اجرایی شرکت 

30/09/139930/09/140031/03/1401 شرح

 26 25 31 تعداد پرسنل شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی

 

 عوامل درونی مؤثر بر عملکرد شرکت -5-3

 نقاط قوت -3-5-1

ه استفادی رقابت تیمز کی جادیتواند از آنها به منظور ایدارد و م اریاخت در که سازمان ییهاییعبارت است از منابع و توانا نقطه قوت
 :ندیآمیبه حساب  گذاري توسعه ملیشرکت سرمایهقوت  ذیل از مهمترین نقاطکند. موارد 

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

 شرکت ارشد رانیمد و رعاملیمد ره،یمد أتیهبرخورداري از ارتباطات گسترده به واسطه سوابق و شهرت اعضاي  

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

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

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

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

 یبورس ریغ هايگذاريهیسرما سبد زیناچ سهم 

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

 )گذاريهیسرما و یمال یتخصص هايدوره و CFA( یتخصص هايوزشآم سرانه شیافزا 
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 ضعف اطنق  -3-5-2

طور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان ه است که ب ییهاییامکانات و توانا ،هاکمبود در منابع، مهارت ای محدودیتضعف،  نقطه

 :ندیآمیبه حساب  یگذاري توسعه ملشرکت سرمایه ضعف ذیل از مهمترین نقاط. موارد گردد

 یسازمان انبساط در تیمحدود 

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

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

 

 ي داخلی و خارجی شرکتهاریسک  -6-3

 اقتصاد و ايهمنطق جهانی، اقتصاد کلی اوضاع بر که هاي رکود و رونق)هاقتصادي (شامل دور و هاي سیستماتیک سیاسیکریس از غیر به

  است: زیر شرح به ،باشندیم تأثیرگذار مستقیما شرکت فعالیت بر که موجود هايکریس هستند، ذاراثرگ سرمایه بازار خصوص به کشور

 ارز نرخ نوسانات ریسک -3-6-1
 به نیز تهران بهادار اوراق بورس. دهدمی قرار تأثیر تحت به شدت را مالی بازارهاي که است هاییریسک عمده از یکی ارز نرخ تغییرات

سبد تواندمی موضوع اینبه تبع . باشدمی ارز نرخ تغییرات تأثیر تحت ،دارند ارزي مصارف یا و منابع که ییهاشرکت حضور علت

ترین عامل مؤثر بر نرخ ارز امکان افزایش درآمدهاي نفتی در در حال حاضر مهم .دهد قرار تأثیر تحت نیز  را شرکت یهايگذارسرمایه

 باشد.می 1401سال 

 المللیط به تغییر شرایط بینریسک مربو  -3-6-2
پایبندي ایاالت متحده آمریکا به توافقات انجام شده از جمله نقض برجام موجب کاهش درآمدهاي نفتی شده عدم هاي اخیر در سال

شود. این موضوع موجب بینی میپیش 97بازگشت فروش نفت به سطوح سال المللی کشور، محتمل در شرایط بیناست که با تغییرات 

 کاهش انتظارات تورمی آحاد اقتصادي شده است. 

 دولتی هايهنام آیین و مقررات تغییر به مربوط ریسک -3-6-3
هاي انرژي موجب افزایش ریسک سودآوري و همچنین افزایش هزینه 1401هاي انقباضی مالی دولت بویژه قانون بودجه سال سیاست

 صنایع بزرگ بورسی شده است. 
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

  هاي پولیسیاست ریسک -3-6-4
درصد  20ه بین بانک یبه سطوح باالي موجب افزایش نرخ بهررشد پایه پولی به انتشار اوراق، هاي تأمین مالی دولت از تغییر سیاست

 گیري داشته است. گردیده که در نتیجه آن انتظارات تورمی و حجم معامالت در بازارهاي دارایی کاهش چشم

 

 رهاي مالیماهیت و میزان استفاده از ابزا  -7-3

گذاري توسعه ملی از تمامی ابزارهاي مالی موجود در بازار سرمایه منجمله خرید و فروش سهام، انواع اوراق و اسناد بهادار شرکت سرمایه

 نماید و همواره در تالش است عالوهفاده میاست پایه طال بر جسورانه و گذاريهاي سرمایهز و عادي صندوقمنتشر شده و واحدهاي ممتا

 گام مثبتی بردارد. از جمله مشتقات و معامالت الگوریتمی و ارزش آفرینی، در راستاي پیشرفت و اعتالي ابزارهاي نوینبر کسب سود 
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گذاري 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 متفاوتی میتغییرات نرخ ارز اثاري توسعه ملی از گذشرکت سرمایههاي بازار سرمایه ایران و در نتیجه آن، سبد دارایی

تأثیر تحت مستقیم بطور آنها محصوالت قیمت که آهن سنگ و پتروشیمی اساسی، فلزات نظیر صنایعی شامل :میمستق یهمبستگ

 . باشندمی ارز نرخ افزایش

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

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

 هاي صنایع غذایی.برخی از شرکت نظیر نمایندمی وارد را خود اولیه مواد که هاییشرکت شامل :معکوس یهمبستگ

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

 .شوینده محصوالت و دوده الستیک، روانکار، تولیدکنندگان

 تغییرات نرخ سود  -3-8-2

و اثرات مستقیم و (یا بالعکس) ي بازارهاي مواز بههاي بانکی سپرده ازنرخ سود بانکی، عالوه بر جابجایی نقدینگی  کاهش (یا افزایش)

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

هاي سبد دارایی افزایش (یا کاهش) خواهد یافت و در نتیجه ارزش روزپذیر هاي سرمایهخواهد داد که در اثر آن، قیمت سهام شرکت

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

 

 چگونگی پرداخت آنهاي شرکت و بدهیاهم  -9-3

 می باشد.میلیون ریال  6،378،818  مبلغ بابت تقسیم سود 31/03/1401در تاریخ شرکت  عمده میزان بدهی

 ورد انتظار براي تأمین مالیمنابع م -10-3

بعضاً  گذاريهاي سرمایهدر خصوص شرکت باشد؛ لیکن(آورده نقدي سهامداران) میآن مهمترین منبع مالی در اختیار شرکت، سرمایه 

تواند به عنوان ه نقدي سهامداران) میها (از محل آوردها و افزایش سرمایهها، تسهیالت دریافتی از بانکاعتبارات اخذ شده از کارگزاري
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

کنون از تسهیالت گذاري توسعه ملی تاشرکت سرمایهشایان ذکر است  .گذاري باشدهاي سرمایهمنابع مالی کمکی مورد استفاده شرکت

 بانکی استفاده نکرده است.

 

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

 

 هاي مرتبط با رتبه اعتباري شرکتاطالعات و نسبت -12-3

و  30/09/1400 ،30/09/1399در تاریخ هاي  هاي شرکتبا عنایت به پرداخت سود سهام پرداختنی سهامداران از محل دارایی

 می باشد عمدتاً مربوط به حقوق صاحبان سهامساختار سرمایه شرکت  31/03/1401

 

 

 

 

 

 31/03/1401 30/09/1400 30/09/1399 شرح
 6,477,134 3،272،436 309،588 ها جمع بدهی
 8،000،000 4،500،000 4،500،000 سرمایه

 7،960،881 14،463،513 14،369،672 سود انباشته

 31/03/1401 30/09/1400 30/09/1399 شرح

 %28 %14 %2 نسبت بدهی 

 %72 %86 %98 نسبت مالکانه  
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 نظام راهبري شرکتی -13-3

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

 می باشد: زیربه شرح جدول  مشخصات اعضاي هیأت مدیره
 مدرك تحصیلی سمت نام نماینده اشخاص حقوقی

 حسین عالقه مندان
 مات مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)شرکت خد

هیات مدیره و  موظف عضو
 مدیرعامل

 اجرایی کارشناسی ارشد مدیریت

 علی ابراهیم نژاد
 گذاري گروه توسعه ملی (سهامی عام)شرکت سرمایه

 ي مدیریت مالیادکتر عضو غیرموظف

 حسین قاسمی
گذاري و توسعه صنایع سیمان (سهامی شرکت سرمایه

 عام)
 ارشد مدیریت بازرگانی یکارشناس ظفعضو مو

 حمید دیانت پی
 )اصشرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خ

 يدکتر عضو غیرموظف

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

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

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

 تحصیلی مدرك سمت اعضاء

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

 ي مدیریت مالیادکتر عضو غیرموظف هیات مدیره علی ابراهیم نژاد

 دکتراي اقتصاد خارج از شرکت سیدمهدي برکچیان
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

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

 مدرك تحصیلی سمت اعضاء

 دکتري حسابداري رهیمد اتیه موظف ریغ عضو حمید دیانت پی

 کارشناسی ارشد حسابداري خارج از شرکت علی پرتویی

 حسابداري ارشد یکارشناس مدیر حسابرس داخلی امیر موقر

 یمال تیریمد ارشد کارشناس شرکت از خارج یبوستان نیحس

 یصنعت تیریمد يدکترا شرکت از خارج کیتاج احمد

 باشد:ذیل میجدول شرح ب که مشخصات اعضاءمی باشد  عضو 7متشکل از از کمیته هاي اجرایی عملیات شرکت و  کمیته سرمایه گذاري

 مدرك تحصیلی سمت اعضاء

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

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی هیات مدیرهعضو موظف  ین قاسمیحس

 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی قائم مقام مدیرعامل سید حسام الدین سعیدي

 هاي اقتصاديارشد مهندسی سیستم کارشناسی کمیته عضو علیرضا کدیور

 دکتراي مالی مدیر تحلیل و ارزشگذاري مصطفی امام دوست

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اور مدیرعاملمش علی فرهمند

 کارشناس ارشد حسابداري عضو کمیته ناصر آقاجانی
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

  اندازهانتایج عملیات و چشم -4

 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت -1-4

 31/03/1401 منتهی به ماهه 6دوره شرکت در پایان  وضعیت مالی  -4-1-1

 

1401/03/311400/09/30یادداشت
میلیون ریالمیلیون ریالدارایی ها

دارائیهاي غیر جاري
4,230                       133,620    دارایی هاي ثابت مشهود
520,000                            -14     سرمایه گذاري در امالك

246                           15105    دارایی هاي نامشهود
26,855                   1626,855    سرمایه گذاري هاي بلند مدت

  8,923                      177,502    دریافتنی هاي بلند مدت
  560,254                   38,082جمع دارایی هاي غیر جاري

دارایی هاي جاري
  312                           18312     پیش پرداخت ها

  1,272,065            171,786,635    دریافتنی هاي تجاري و سایر دریافتنی ها
  20,831,594           1620,941,995    سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

  21,722                   19120,420    موجودي نقد
  22,125,693          22,849,362جمع دارایی هاي  جاري

  22,685,947         22,887,444    جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه
  4,500,000                 208,000,000    سرمایه 

  450,000                   21450,000    اندوخته قانونی 
  14,463,513             7,960,881سود انباشته 

  19,413,513            16,410,881جمع حقوق مالکانه
بدهی ها

    بدهی هاي غیر جاري
  9,316                   2213,559    ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

  9,316                   13,559جمع بدهی هاي غیر جاري
بدهی هاي جاري

  88,352                  2384,757پرداختنی هاي تجاري و سایر پرداختنی ها
  -                            -24مالیات پرداختنی

3,174,768            256,378,818سود سهام پرداختنی
  3,263,120            6,463,575    جمع بدهی هاي جاري

  3,272,436             6,477,134  جمع بدهی ها
  22,685,949          22,888,015جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره اي
 صورت وضعیت مالی

در تاریخ 31 خرداد 1401
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 31/03/1401نتهی به مماهه  6دوره عملکرد شرکت در پایان  -4-1-2

 

 سال مالی منتهی به

 1400/09/30 یادداشت
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

درآمدهاي عملیاتی:
  2,664,795   758,907   1,548,192 5  درآمد سود سهام

  24,825   12,332   10,530 6  درآمد سود تضمین شده

  7,681,457   1,284,918   2,735,758 7 سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها

10,371,077 2,056,157   4,294,480 جمع درآمدهاي عملیاتی

هزینه هاي عملیاتی:
 (93,745) (52,707)(66,401)8 هزینه هاي حقوق و دستمزد و مزایا

 (2,064) (1,089)(1,106) هزینه استهالك

 (11,575) (6,720)(5,453) هزینه اجاره

 (37,459) (12,624)(19,016)9 سایر هزینه ها

 (144,843) (73,140) (91,976)جمع هزینه هاي عملیاتی

10,226,234 1,983,017 4,202,504 سود عملیاتی
(3,227)(114)-10  هزینه هاي مالی

  1,592  (611)(282)11  سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

10,224,599 1,982,292 4,202,222 سود قبل از مالیات

 هزینه مالیات بر درآمد:

 (5,758) (5,758)(4,854)              سال هاي قبل

  10,218,841   1,976,534 4,197,368  سود خالص

 سود پایه هر سهم:
5254402,272  عملیاتی (ریال)

 (1) (1)- غیر عملیاتی (ریال)

5254392,271 12  سود پایه هر سهم (ریال)

گزارش مالی میان دوره اي
صورت سود و  زیان

شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی(سهامی عام)

دوره شش ماهه  منتهی به 31 خرداد 1401

  شش ماهه منتهی 
به 1401/03/31

  شش ماهه منتهی به 
1400/03/31
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 31/03/1401ماهه منتهی به  6صورت جریان وجه نقد   -4-1-3

 
 

 

 

 

 

 شش ماهه منتهی به یادداشت
1401/03/31

 شش ماهه منتهی به 
1400/03/31

سال مالی منتهی به 
1400/09/30

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
جریان هاي نقدي حاصل از فعالیتهاي عملیاتی: 

  3,030,425   1,514,428 26955,244نقد حاصل از عملیات

 (5,758) (5,758) (4,854)پرداخت هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد

  3,024,667   1,508,670 950,390جریان خالص ورود  نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري :

 (418) (85) (353)پرداخت هاي نقدي براي خرید دارایی هاي ثابت مشهود

 (1) (1) - پرداخت هاي نقدي براي خرید دارایی هاي نامشهود

 (419) (86)(353)جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري

950,0371,508,5843,024,248جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیتهاي تامین مالی : 

 (3,033,826) (1,466,629)(851,057)پرداختهاي نقدي بابت سود سهام

 (3,033,826) (1,466,629)(851,057)جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت هاي تامین مالی

 (9,578)  41,955 98,980خالص افزایش در موجودي نقد

  30,971   30,971 21,722مانده موجودي نقد در ابتداي سال

  329  (608)(282)تاثیر نرخ ارز

120,42072,31821,722مانده موجودي نقد در پایان دوره

271,774,00104,171,156معامالت غیر نقدي

شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره اي

دوره شش ماهه  منتهی به 31 خرداد 1401
 صورت جریانهاي نقدي
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 31/03/1401ماهه منتهی به  6تغییرات در حقوق مالکانه در پایان دوره صورت  -4-1-4

 
 

 

 

اندوخته سرمایه
جمع کلسود انباشتهقانونی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
4,500,000450,00014,463,51319,413,513مانده در 1400/10/01

تغییرات حقوق مالکانه دردوره شش ماهه 1401
004,197,3684,197,368سود خالص دوره شش ماهه منتهی به 1401/03/31

 (7,200,000) (7,200,000)00سود سهام مصوب
  -  (3,500,000)3,500,0000افزایش سرمایه

  16,410,881   7,960,881 8,000,000450,000مانده در 1401/03/31

4,500,000450,00014,369,67219,319,672مانده در1399/10/01

0تغییرات حقوق مالکانه دردوره شش ماهه 1400

001,976,5341,976,534سود خالص دوره شش ماهه منتهی به 1400/03/31
 (10,125,000) (10,125,000)سود سهام مصوب

4,500,000450,0006,221,20611,171,206مانده در1400/03/31

4,500,000450,00014,369,67219,319,672مانده در1399/10/01

0تغییرات حقوق مالکانه در سال1400

0010,218,84110,218,841سود خالص سال 1400

 (10,125,000) (10,125,000)00سود سهام مصوب

4,500,000450,00014,463,51319,413,513مانده در1400/09/30

شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره اي

 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره شش ماهه منتهی به31 خرداد 1401
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

  شرکت یاتیعمل يدرآمدها -4-1-5

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                                                                                     

 شرح
سال مالی منتهی به 

30/09/1399 
سال مالی منتهی 

 30/09/1400به 
منتهی به  ماهه 6دوره 

31/03/1401 
توضیحات تکمیلی شرکت 
 درخصوص روند درآمد

 1،548،192 2،664،795 1،526،388 سهام سوددرآمد 

عمدتا سود سهام شرکت هاي  
سرمایه گذاري غدیر، گسترش 

پتروشیمی  نفت و گاز پارسیان و
 پردیس

 2،735،758 7،681،457 12،479،719 هاگذاريسود حاصل از فروش سرمایه
عمدتا ناشی از فروش سهام 

، پتروشیمی  گل گهرهاي  شرکت
 بانک ملت و  زاگرس

عمدتا درآمد ضامن نقدشوندگی  10،530 24،825 28،749 درآمد سود تضمین شده 
  و سود سپرده بانکی

 - 4،294،480 10،371،077 14،034،856 جمع
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

  31/03/1401 به منتهیماهه  6 دورهطی  هادرآمد سود سهام دریافتی از شرکت -4-1-6
 
 

  )الیر ونیلیم به مبالغ(                                                                                                                               

 31/03/1401سال مالی منتهی به  شرح

 420,247 شرکت سرمایه گذاري غدیر
 236,264 شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

 165,318 شرکت پتروشیمی پردیس
 130,380 شرکت پلی پروپیلن جم

 127,184 شرکت سرمایه گذاري شفا دارو
 123,568 شرکت پتروشیمی پارس

 315,412 سایر
 1,518,374 جمع

 
 
 
 
 
 
 

 31/03/1401 به یمنته ماهه 6دوره  طی هاگذاريسود حاصل از فروش سرمایه -4-1-7
 
 
 

 )الیر ونیلیم به مبالغ(                                                                                                                                                    
 سود (زیان ) حاصل از فروش   خالص مبلغ فروش   بهاي تمام شده   شرح 

 892،232 979،405 87،172 گل گهر  
 529،297 656،443 127،146 پتروشیمی زاگرس  
 250،354 1،808،352 1،557،998 بانک ملت  
 243،778 815،079 571،301 ملی صنایع مس ایران  

 169،349 1،439،565 1،270،216 پتروشیمی پارس 
 142،498 253،217 110،719 بانک تجارت  
 105،076 221،066 115،990 بانک صادرات ایران  
 332،331 14،349،761 14،017،432 سایر  
 2،735،758 20،522،888 17،857،974 جمع  
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

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

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                                                                                        

 شرح
دوره مالی منتهی به 

30/09/1399 
دوره مالی منتهی به 

30/09/1400 
منتهی ماهه  6دوره 
 31/03/1401به 

 314 1،645 7,812 هاي بانکیو سپرده رکتسود اوراق مشا

 10،216 23،180 20,937 سایر درآمدهاي عملیاتی

 10،530 24,825 28,749 جمع

 
 یالتیتشک و يادار ،یعموم يهانهیهز -4-1-8

 )الیر ونیلیم به مبالغ(                                                                                                                                           

 شرح
دوره مالی منتهی به 

30/09/1399 
دوره مالی منتهی به 

30/09/1400 
منتهی ماهه  6 دوره
 31/03/1401به 

 )91،976( )144،843( )110,676( تشکیالتی هاي عمومی، اداري وهزینه

ساس قوانین مربوطه و بر ا مربوط به حقوق و دستمزد و مزایا بوده است که و تشکیالتیعمومی، اداري ي هاهزینهنیمی از  بیش از

  . اندمحاسبه و پرداخت شدههاي ابالغی العملدستور

 شرکت یمال يهانهیهز -4-1-9
 فاقد هزینه مالی می باشد. 1401ماه نخست دوره مالی  شششرکت در 

 یاتیعمل ریغ يدرآمدها ریسا -4-1-10
 )الیر ونیلیم به مبالغ(                                                                                                                                           

 شرح
دوره مالی منتهی به 

30/09/1399 
دوره مالی منتهی به 

30/09/1400 
منتهی ماهه  6 دوره
 31/03/1401به 

 )282( 1،592 4,222 درآمدهاي غیرعملیاتی سایر
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 مقایسه عملکرد شرکت با صنعت -2-4

باشد و بنابراین بر شرکت و صنعت میسّر نمی هاي مالی، امکان مقایسه صورتگذاريسرمایه هايبا عنایت به تفاوت سال مالی شرکت

رنماي کدال، گردش معامالت و سود حاصل از فروش تاهاي سرمایه گذاري در  گزارشات ماهانه شرکتاساس اطالعات منتشر شده در 

 با یکدیگر مقایسه شده است. 31/03/1401  به یمنته ماهه 6دوره  یطفعال در این صنعت  مشابهگذاري هاي سرمایهشرکت
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

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

 

و فروش سهام، اوراق، صندوق و امالك در نظر گرفته شده است و بر این اساس، شرکت معامالت، جمع خرید کل در محاسبه گردش 

 را کسب نموده است.پنجم  رتبه ، 31/03/1401منتهی به  ماهه 6دوره طی گذاري توسعه ملی سرمایه

 

 
 

 

 

 

 

 

(مبالغ به میلیون ریال)

گردش کل خالص خریدمبلغ کل فروشمبلغ کل خریدسرمایهشرح
معامالت

سهم از کل
نسبت گردش به  سود (زیان) فروش(درصد)

سرمایه (درصد)
%4,188,413305%17,500,00032,024,83621,371,31410,653,52253,396,15029سرمایه گذاري ملی ایران
%5,566,374198%18,700,00020,813,14016,186,5274,626,61336,999,66720سرمایه گذاري خوارزمی

%2,539,471138%24,896,92814(2,392,580)18,000,00011,252,17413,644,754سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت
%2,004,028140%12,000,0008,693,4138,102,795590,61816,796,2089سرمایه گذاري سپه

%2,665,556137%10,928,5866(2,525,478)8,000,0004,201,5546,727,032سرمایه گذاري توسعه ملی
%776,21553%6,349,1673(86,153)12,000,0003,131,5073,217,660سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

%1,407,077253%2,300,0003,078,7402,750,276328,4645,829,0163سرمایه گذاري پردیس
%2,216,275175%5,252,7303(1,855,460)3,000,0001,698,6353,554,095سرمایه گذاري بوعلی

%3,3801056%4,224,6712(406,331)400,0001,909,1702,315,501گسترش سرمایه گذاري ایرانیان
%237,96997%3,862,4082(1,017,184)4,000,0001,422,6122,439,796سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران

%189,78272%4,500,0002,150,1241,094,0821,056,0423,244,2062سرمایه گذاري آتیه دماوند
%368,05462%3,105,7822(345,094)5,000,0001,380,3441,725,438سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران

%135,30858%5,000,0001,665,6531,246,345419,3082,911,9982سرمایه گذاري صنعت بیمه
%711,991104%2,868,2412(342,021)2,750,0001,263,1101,605,131سرمایه گذاري بهمن
%318,42712%16,000,0001,039,741822,339217,4021,862,0801سرمایه گذاري سایپا

23,328,320%129,150,00095,724,75386,803,0858,921,668182,527,838100جمع

بررسی عملکرد شرکت هاي سرمایه گذاري در دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31
با تمرکز بر گردش کل معامالت (سهام، اوراق بدون ریسک، صندوق و امالك)
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 

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

 

 
 

 

هاي بورسی و فرابورسی شرکت بر اساس برآورد سودآوري یا داراییگذاري توسعه ملی، بر اساس تالش مدیران و پرسنل شرکت سرمایه

در این هاي فعال بهترین شرکت ازگردد. بنابراین این شرکت که همواره از لحاظ شناسایی سود حاصل از فروش رشد ارزش انتخاب می

 .را کسب نموده است ومسرتبه ، 31/03/1401منتهی به  ماهه 6دوره  طیصنعت بوده است، 

  

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد از کل سود (زیان) فروش سود فروش سهام سود فروش امالك سود فروش صندوق سود فروش اوراقسرمایهنام شرکت
%18,700,0000151,57605,414,7985,566,37424سرمایه گذاري خوارزمی
%17,500,000013,13604,175,2774,188,41318سرمایه گذاري ملی ایران
%8,000,00007,52502,658,0312,665,55611سرمایه گذاري توسعه ملی

%18,000,0001,408,084452,9290678,4582,539,47111سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت
%3,000,000015,10802,201,1672,216,27510سرمایه گذاري بوعلی
%12,000,000080,53601,923,4922,004,0289سرمایه گذاري سپه
%01,407,2381,407,0776(471)2,300,000310سرمایه گذاري پردیس

%12,000,00039,3446,0390730,832776,2153سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
%2,750,00008,3630703,628711,9913سرمایه گذاري بهمن

%5,000,00006420367,412368,0542سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران
%16,000,00004040318,023318,4271سرمایه گذاري سایپا

%4,000,000024,4970213,472237,9691سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران
%4,500,000000189,782189,7821سرمایه گذاري آتیه دماوند
%5,000,000016,9350118,373135,3081سرمایه گذاري صنعت بیمه

%3,3800(3,587)400,00006,9670گسترش سرمایه گذاري ایرانیان

129,150,0001,447,738784,186021,096,39623,328,320100جمع %

بررسی عملکرد شرکت هاي سرمایه گذاري در دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31
با تمرکز بر تفکیک سود شناسایی شده
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

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

 

 

 
 

 ماهه 6دوره طی پذیر بورسی و فرابورسی هاي سرمایهبر اساس مبلغ خرید و فروش سهام شرکتگذاري توسعه ملی شرکت سرمایه

 .را کسب نموده است چهارمرتبه ، 31/03/1401ه منتهی ب

 

 

  

(مبالغ به میلیون ریال)

گردش سهام خالص خرید فروش سهام خرید سهامسرمایهشرح
معامله شده

سهم از کل
نسبت گردش به  سود (زیان) سهام(درصد)

سرمایه (درصد)
%4,175,277170%17,500,00019,529,62510,157,5739,372,05229,687,19830سرمایه گذاري ملی ایران
%5,414,798119%18,700,00013,000,1039,333,3693,666,73422,333,47222سرمایه گذاري خوارزمی
%1,923,492101%12,000,0006,193,1815,935,303257,87812,128,48412سرمایه گذاري سپه

%2,658,03197%7,793,3858(2,580,257)8,000,0002,606,5645,186,821سرمایه گذاري توسعه ملی
%2,201,167151%4,543,5485(1,840,352)3,000,0001,351,5983,191,950سرمایه گذاري بوعلی

%678,45823%4,115,8004(266,518)18,000,0001,924,6412,191,159سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت
%730,83233%12,000,0002,284,8181,694,334590,4843,979,1524سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

%1,407,238136%3,125,8813(444,763)2,300,0001,340,5591,785,322سرمایه گذاري پردیس
%367,41257%2,839,3563(318,700)5,000,0001,260,3281,579,028سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران

%189,78255%4,500,0001,366,0721,094,082271,9902,460,1542سرمایه گذاري آتیه دماوند
%477(3,587)%1,906,3882(309,570)400,000798,4091,107,979گسترش سرمایه گذاري ایرانیان

%318,02310%16,000,000942,652704,496238,1561,647,1482سرمایه گذاري سایپا
%118,37330%1,495,3411(183,457)5,000,000655,942839,399سرمایه گذاري صنعت بیمه

%703,62850%1,386,1211(729,851)2,750,000328,1351,057,986سرمایه گذاري بهمن
%213,4728%326,3970(236,687)4,000,00044,855281,542سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران

21,096,396%129,150,00053,627,48246,140,3437,487,13999,767,825100جمع

بررسی عملکرد شرکت هاي سرمایه گذاري در دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31
با تمرکز بر گردش سهام معامله شده
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 هاشرکت سهام عمده هايتحصیل و واگذاري -3-4
 

 

 

 

 

 

 

نام شرکت مبلغ (میلیون ریال)
پتروشیمی شازند 554,550
سر. صدر تامین 510,368

سر. نفت و گاز تامین 205,798
پاالیش نفت اصفهان 158,116
پلی پروپیلن جم 155,597

ص. س. نشان هامرز 100,318
سر. غدیر 91,908

ص.س. افرا نماد پایدار-ثابت 82,899
سایر 307,960

خریدها طی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31

نام شرکت مبلغ (میلیون ریال)
گل گهر 979,405

پتروشیمی شازند 695,478
بانک ملت 686,126

پتروشیمی زاگرس 645,845
پتروشیمی پارس 409,579

ملی صنایع مس ایران 298,017
بانک تجارت 206,897

بانک اقتصاد نوین 198,593
ص.س.با درآمد ثابت کیان 197,488

سایر 739,233

فروش ها طی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1401/03/31
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 ماهه 6طی دورهاثرات سایر عوامل مؤثر بر نتایج عملیات  -4-4

 تخصیص دارایی راهبردي با عنایت به سهم صنایع در بازار سرمایه با توجه به مزیت هاي رقابتی صنایع در کشور .1

 الزم يسودآور فاقد يها يگذار هیسرما از خروج و يپرتفو يساز نهیبه .2

 و سایر سرمایه گذاري ها کارشناسی به منظور بررسی سهام شرکتهاي سرمایه پذیربرگزاري جلسات  .3

 

 شرکت اطالعات مرتبط با سهام -5-4

در مجمع عادي سال مالی  رکتش ریال بوده و4،264 معادل 31/03/1401توسعه ملی در تاریخ  گذاريشرکت سرمایهقیمت هر سهم 

78و افزایش سرمایه  1401یالی سهم در ابتداي سال مالی ر 8،690به قیمت  باتوجه است،تقسیم نموده  ریالی را1،600سود  1400

 .باشدمی %5,7معادل  ، بازدهی سهم در این دورهدرصدي شرکت
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 نمودار قیمتی سهام -4-5-1
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 وسعه ملی و شاخص بورس اوراق بهادارشرکت سرمایه گذاري ت سهام مقایسه بازده -4-5-2

 

 

 

 (ساالنه شده)1401ماهه نخست سال مالی  6 براي حقوق صاحبان سهام ها ودارایی بازده -4-5-3

     

 

 

 

 یکماهه

 یکساله شش ماهه سه ماهه
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 

 NAV عملکرد -4-5-4

 

 

 

 

 .درصد بوده است 16,3 معادل 31/03/1401ماهه منتهی به  ششدوره  عملکرد پرتفوي شرکت در بازده

 

 

 

 

 

 






































































































































































































و بازده شاخص کلNAVمقایسه بازده 

NAVبازده  بازده شاخص کل

 هاشاخص
 مقدار

 بازده در دوره انتخابی
30/09/1400 31/03/1401 

NAV  (با احتساب سود تقسیمی) %16,3 5،844 6،015 *ریال -وتوسم 
 16,8% 1،539،632 1،318،360 شاخص کل
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

  هاي مالینسبتاهم  -6-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/09/139830/09/139930/09/140031/03/1401 نسبت ها
 نسبت هاي نقدینگی  

 %353 %678 %6،307 %10،949 نسبت جاري  

 نسبت هاي سرمایه گذاري   
 %28 %14 %2 %1 نسبت بدهی به دارایی 

 %72 %86 %98 %99 نسبت مالکانه  

 %253 %593 %6240 %10،748ها نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی 

 نسبت هاي سود آوري  
 %47 %53 %96 %52 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام  

 %37 %48 %95 %52 نسبت بازده دارایی ها  

 نسبت هاي ارزش ویژه  
 525 271,2 3,093 993 سود هر سهم  

 - 1،600 3250 925 سود نقدي هر سهم  

 2،051 4،314 4،293 2,125 ارزش دفتري هر سهم 

 نسبت هاي فعالیت  
 %98 %99 %99 %98 حاشیه سود خالص  

 %98 %99 %99 %98 حاشیه سود عملیاتی  
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 اطالعات با اهمیت در خصوص سودهاي تقسیمی  -7-4

 نسبت تقسیم سود -4-7-1

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

 1،677،388 2،664،795 1،526،388 1،474،557 1،043،813 هاگذاريسود حاصل از سرمایه
 6،190،775 7،681،457 12،479،719 2،938،415 1،663،508 هافروش داراییسود حاصل از 

 56،966 24،825 28،749 148،753 25،536 هاسود حاصل از فروش امالك 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؛ یدرصد از سود خالص ساالنه م 10تقسیم مبنی بر  (همانند سنوات قبل)، تصمیم هیأت مدیره شرکت در خصوص تقسیم سود

تواند مسیر تصمیمات متخذه در مجامع آتی می ،لیکن با عنایت به سیاست سهامداران عمده شرکت مبتنی بر تقسیم سود حداکثري

 عملیاتی شرکت را مشخص نماید.

 یپرداختن سهام سود پرداخت -4-7-3

 (مبالغ به میلیون ریال)                                                                                   

 مبلغ شرح 
 

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

 7،200،000 1400سود تقسیمی سال مالی 

 3،995،950 ماهه 6 دورهپرداخت مطالبات سهامداران طی 

 6،378،818 31/03/1401مانده سود سهام پرداختنی در تاریخ 
 

 

 



  ) 1401/03/31ماهه منتهی به6ورهد يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 

41
 

گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

 از وضعیت شرکتساله  5تصویري  -8-4
  یمال يهاصورت خالصه -4-8-1

(مبالغ به میلیون                                                                                                                                                          
 ریال)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31/03/1401 30/09/1400 30/09/1399 30/09/139730/09/1398 شرح
   4،294،480 10،371،077 14،034،856 4،561،725 2،731،757 درآمد ناخالص
  4،202،200  10،226،234 13،924،180 4،467،374 2,545,729 سود عملیاتی

 )282( 1،592 4،222 2،707 1،637 درآمد هاي غیر عملیاتی
 4،197،368 10،218،841 13،918،606 4،469،717 2،546،110 پس از کسر مالیات -سود خالص

 950،390 3،024،667 3،816،249 2،299،943 1،341،976 وجوه نقد حاصل از فعالیتهاي عملیاتی
  ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان سال:

 22،888،015 22،685،949 19،629،260 9،652،546 7،599،702 هاجمع دارایی
 6،477،134   3،272،436 309،588 88،980 75،853 جمع بدهی ها

 8،000،000 4،500،000 4،500،000 4،500،000 4،500،000 آخرین سرمایه ثبت شده 
   16،410،881 19،413،513 19،319،672 9،563،566 7،523،849 جمع حقوق صاحبان سهام

 ج) نرخ بازده (درصد):
 %37 %48 %95 %52 %31 هانرخ بازده دارایی

 %47 %53 %96 %52 %32 بان سهامنرخ بازده حقوق صاح
 د) اطالعات مربوط به هر سهم:

 - 4،500 4،500 4،500 4،500 میلیون سهم -تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع
 525 2،271 3،093 993 566 ریال -سود واقعی هر سهم 
 - 1،600 2،250 925 540 ریال -سود نقدي هر سهم 

 4،264 8،690 12،740 4،142 1،780 ریال - وضعیت مالی تاریخ صورتهر سهم در  ارزش بازار
 34،112،000 39،105،000 57،330،000 18،369،000 8،010،000 ارزش بازار سهام شرکت

 2،051 4,314 4,293 2،125 1،672 ریال -ارزش دفتري هر سهم 
 ه) سایر اطالعات:

 26 25 31 27 27 در تاریخ صورت وضعیت مالی تعداد کارکنان



  ) 1401/03/31ماهه منتهی به6ورهد يبرا( مدیریت تفسیري گزارش 
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گذاري توسعه ملیشرکت سرمایه  
 (سهامی عام)

  چشم انداز شرکت -5
 انداز آیندهتحلیل بازار و چشم

 یانقباض هاياستیس اعمال با بود شده دیتشد هیروس و نیاوکرا انیم جنگ آغاز با که گاز و نفت ژهیبو هیپا يکاالها یجهان متیق رشد
هیپا يکاالها یمتیق سطوح کاهش شاهد هارب فصل يانتها در که يطور به دهیگرد لیتعد يمرکز هايبانک يسو از بهره نرخ رشد و
 .میباشیم
 بودجه يکسر ابعاد کنترل نیهمچن و بانکها ترازنامه رشد کنترل بهره، نرخ شیافزا در زدهمیس دولت یانقباض هاياستیس به توجه با 
 شیافزا شاهد و ندهد يرو ارز رخن در یدفع جهش موجود، هاياستیس ادامه به مشروط و توافق عدم يفضا در میدار انتظار ،يشنهادیپ

 ینگینقد رشد با یحت مکنییم ینبیشیپ توافق يفضا در اما. میباش پرداختها تراز بر فشار و یتورم انتظارات ریتأث تحت میمال و مستمر
 و مدت کوتاه در ه،گذشت در ینگینقد اثر هیتخل و یتورم انتظارات افت لیدل به است، بلندمدت نیانگیم از باالتر که درصد 40 تا 30
 .بماند یباق نییپا ارقام در تورم مدت انیم

سود میتقس قیطر از هیسرما بازار به پول ورود شیافزا و هیپا يکاالها متیق مثبت يدورنما عامل دو توافق، ویسنار در میدار انتظار
 تورم رشد و داشته ثبات بهره نرخ میدار انتظار نیهمچن. باشند داشته هیسرما بازار تیتقو در را نقش نیشتریب یبورس بزرگ هايشرکت

 .کنند فایا هیسرما بازار 1401 سال يروندها در یکمرنگ نقش گذشته هايسال خالف بر ارز نرخ و
 کالم آخر -6

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

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


