
  (03/39/2099منتهی به  ماهه 21دوره  یبرا) مدیریت تفسیری گزارش 

 
 

گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تفسیری مدرییتارش گز 

 03/39/2099هب منتهی ماهه  21 ربای دوره 

ری توسعه ملی  شرکت سرماهی گذا
 )سهامی عام(

 





 فهرست

 

 1 ماهیت کسب و کار -1

 1 گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه        -1-1       

 1 سرمایه و تغییرات آن        -2-1       

 2 ترکیب سهامداران شرکت        -3-1       

 2 اطالعات مدیران شرکت        -4-1       

 3 بازارهای اصلی و جایگاه شرکت        -5-1       

 4 قوانین و مقررات مؤثر بر شرکت        -6-1       

 5 آفرینیساختار شرکت و نحوه ارزش        -7-1       

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

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

 7 مأموریت و اهداف شرکت        -1-2       

 7 اهداف کوتاه مدت شرکت        -2-2       

 8 اهداف بلند مدت شرکت        -3-2       

 9 های عملیاتی شرکتراهبردها و برنامه        -4-2       

 10 رو برای دستیابی به اهداف مدیریتهای پیشها و ریسکبینی چالشپیش        -5-2       

 10 های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتیسیاست        -6-2       

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

 11 منابع مالی در اختیار شرکت        -8-2       

 11 وضعیت تعهدات مالی و بدهی های احتمالی        -9-2       

 11 وضعیت دعاوی حقوقی شرکت       -10-2       

 11 وضعیت دارایی های ثابت شرکت       -11-2       

 12 ها گذاریاهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه        -12-2       

 14 بورس  های سازمانها در راستای رعایت دستورالعملبرنامه شرکت جهت حفظ ترکیب دارایی        -13-2       

 16 راهبرد مدیران شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت         -14-2       

 17 ها و روابطمهمترین منابع، ریسک -3

 17 ها و روابط تأثیرگذار بر ارزش شرکتمنابع، ریسک        -1-3       

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

 17 های نقدینقدینگی و جریان        -3-3       

 18 سرمایه انسانی و فکری        -4-3       

 18 عوامل درونی مؤثر بر عملکرد شرکت        -5-3       

 19 های داخلی و خارجی شرکتریسک        -6-3       

 20 ماهیت و میزان استفاده از ابزارهای مالی        -7-3       

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



 21 اهم بدهی های شرکت و چگونگی پرداخت آن        -9-3       

 22 منابع مورد انتظار برای تامین مالی        -10-3       

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

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

 23 نظام راهبری شرکتی        -13-3       

 25 اندازهانتایج عملیات و چشم -4

 25 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت        -1-4       

 31 مقایسه عملکرد شرکت با صنعت        -2-4       

 35 های شرکتتحصیل و واگذاری        -3-4       

 36 ماهه 12اثرات سایر عوامل بر نتایج عملیات طی دوره         -4-4       

 36 اطالعات مرتبط با سهام شرکت        -5-4       

 41 اهم نسبت های مالی        -6-4       

 42 اطالعات بااهمیت در خصوص سودهای تقسیمی         -7-4       

 43 ساله از وضعیت شرکت 5 تصویری       -8-4       

 44 چشم انداز شرکت        -9-4       

 45 کالم آخر -5

 



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

1 
 

گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ماهیت کسب و کار -1

 توسعه ملی گذاریهشرکت سرمای -1-1

 مارهشه  طه   و گردیهده  تأسهس   عهام  سهااي   شهركت  صهررت  به   15/6/1382 تاریخ درو  آفرین ثروت صنایع گروه ابتدا با نام شركتاین 

 كه   سهاام  انصاحب العاده فرق عمري  يجايع يصربات برابر. است رسسده ثبت ب  تاران صنعت  يالكست و هاتشرك ثبت اداره در 208669

 شركت ب  پ س و( عام سااي ) بامن صنایع گسترش شركت ب  ابتدا شركت نام گردیده تشكسل 27/3/1383 و 20/8/1382 هایتاریخ در

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

 هاقصندو اریگذ سريای واحدهای الشرك ، سام ساام، در گذاری سريای از عبارتست اساسناي ( 3) ياده طبق شركت ت اصل سفعال يرضرع

 به   یها  ناهای  ت به   كه   طرری ب  انتفاع كسب هدف با گذاریسريای  یهاقصندو یا يؤسسات ،هاتشرك رأی حق دارای باادار اوراق سایر یا

 يالحظه   قابهل  ذنفهر  آن در یا نگرفت  اختسار در را پذیر سريای گذاریسريای  صندوق یا يؤسس  شركت، كنترل خرد، وابست  اشخاص همراه

 اوراق ياله   به   را اشرن كنترل یا يدیر انتخاب ترانای  و نسست رأی حق دارای يعمرل طرر ب  ك  باادار اوراق سایر در گذاریسريای و  نسابد

  يهال  ههای دارایه   فهروش  و دیخر بخش در شركت تسفعال عمده ، يل ترسع  گذاریسريای  شركت یوجرد فلسف  ب  نظر .دهد نم باادار

 گهذاری ريای سه  راهبرد و دارد قرار كار دسترر در ش سهم يستمر، ندیفرا  ی صررت ب  شركت هایگذاریسريای  سازیباسن . است يتمركز

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

 آن راتییتغ و هیسرما -1-2

. اسهت  دهسرسه  الیه ر اردسه لسي 4،500 يبلغ ب  شركت  یسريا يرحل  2  ط ك  برده ریال يسلسرن 10 يعادل تأسس  بدو در شركت سريای 

 :است شده ارائ  لیذ جدول در  یسريا شیافزا يراحل

تاریخ برگزاری مجمع 

 فوق العاده

 سرمایه قبلی
 )میلیون ریال(

 سرمایه جدید
 )میلیون ریال(

مبلغ افزایش 

 سرمایه )م.ر(

درصد افزایش 

 سرمایه
 محل افزایش سرمایه

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
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 شرکت سهامداران بیترک -1-3

 

 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 -1-4

 سمت نماینده حقیقی اعضای حقوقی هیأت مدیره

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

 )غیرموظف( رئیس هیات مدیرهنایب  فرهاد رمضان بانک ملی ایران

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

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

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

 )سهامی عام(

 بازارهای اصلی و جایگاه شرکت -1-5

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

 شهركت   اتسه ملع طسيح تجاری، بنگاهصدها  و صنعت 50 انسي از فرابررس و بررس در شده رفت یپذ هایتشرك نسب از باادار اوراق ریسا و

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

 .گردد ي يتأثر د،نگذار ي رستأث یاقتصاد هایهگزار بر ینحر ب  ك   اسسس سرهایيتغ از نسهمچن شركت

 رانیا هیسرما بازار -1-5-1

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

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

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

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

 سهاام  فهروش  و جايعه   نقهدینگ   آوریعجمه  بها  و اسهت  سرگردان يال  ينابع صحسح دادن سايان و جذب يترل  يامترین یافت ، سازيان

 نسهز  و تصهاد اق در دولهت  دخالت كاهش ها،هپروژ سازد نيرر هایی سريا تأيسن طریق از اقتصاد هایخچر درآوردن حركت ب  ضمن ها،كتشر

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

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

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

 حقرق  خراهد شد.

 یگذارهیسرما صنعت -2-5-1

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

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

شهركت   های پذیرفت  شده در بازار سريای  ایران اسهت. ها يربرط ب  ساام شركتباشند ك  عمده يعايالت آنفعال ي  گذاریسريای صنعت 

گذاری، عمده درآيد خرد را به  صهررت عملسهات  از يحهل     های صنعت سريای ترین شركتب  عنران یك  از فعال يل گذاری ترسع  سريای 

 نمایهد.  هها كسهب يه    گهذاری پذیر( و سرد حاصهل از فهروش سهريای    های سريای ها )سردهای تقسسم  شركتگذاریسرد حاصل از سريای 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

ينتاه  به     ، ایهن شهركت در سهال يهال     ر تارنمهای كهدال  ياهان  شركتاای سريای  گذاری د هایاطالعات ينتشر شده در گزارشبراساس 

سهرد حاصهل از فهروش     زيسنه  عنهران دويهسن شهركت برتهر در خصهرص گهردش يعهايالت و برتهرین شهركت در           ترانست  30/09/1396

  برتهرین شركت برتر در خصرص گردش يعايالت و  سريسن 30/09/1397سال يال  ينتا  ب  در همچنسن  ها را كسب نماید.گذاریسريای 

سريسن شهركت   30/09/1399و  30/09/1398و در سال يال  ينتا  ب   برده استها گذاریسرد حاصل از فروش سريای  زيسن شركت در 

 برتر در خصرص گردش يعايالت و سرد حاصل از فروش سريای  گذاری ها برده است. 

 قوانین و مقررات مؤثر بر شرکت -1-6

 ند:كرد شركت دارترج  ب  وضعست ساايداری شركت، برخ  از قرانسن و يقررات تأثسرات يام  در عملبا عنایت ب  ياهست كسب و كار و با 

 كشرر؛ ترسع  یهابرناي   دائم احكام قانرن 

 ؛آن از  قسمت  اصالح ح یال و تجارت قانرن 

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

  ناي  اجرای  آن؛  و آیسنیپرلشرقانرن يبارزه با 

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

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

 ؛يال یناادها رانیيد یاحرف  تسصالح تأیسد دستررالعمل  

 ؛از سری ساايدار عمده های ابالغ ناي آیسنها و دستررالعمل   

 يصربات يجايع عمري  شركت؛ 

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

 )سهامی عام(

 آفرینیارزشساختار شرکت و نحوه  -1-7

 سهرد  يحهل  زا را خهرد  یسهردآور  عمهده  ران،یه ا فرابررس و تاران باادار اوراق بررس در گذاریسريای  با  يل ترسع  گذاریسريای  شركت

ههای  سهت فعالتماي   .دینما ي نستأي خرد تمل  تحت ساام سبد گردش از  ناش سرد يحل از نسهمچن و ریپذی سريا یهاتشرك  مستقس

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

 

 

نمودار سازمانی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(

د  ر      م یر 

 ازر   انونی   

  ا ر  م    

  اداری معا نت ما ی 

ITم  و  

ر    د  ر   د  ر انه  م ا را 

 ا   م ارز   ا  و  شویی

م یر   ا رسی دا لی

کم  ه   ا رسی

 ا   م ام م یرعام 

     م یر 

عمومی  ا  ا  سهام م م 

معا نت سرمایه گذاری

م یراداری م یرما ی

ر    امور سهام 

  ما 

کارم  ا  اداری

کارش اسا  ارش 

کم  ه م یریت ری      

د  ر م  و  د  ر م  و 

کم  ه سرمایه گذاری

کارش اسا  ارش 

کم   و  معام  

م یرعام 

کارش ا  

  ا رسی دا لی

م یر

 ت ل     ارزش ذاری

م یر

کار ردی   م ا عا   ازار گ ارشا 

کارش اسا  ارش 

کارش اسا کارش اسا  کارش اسا 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 اثرگذار بر صنعت و محیط بیرونی شرکتعوامل  -1-8

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

 هافرصت -1-8-1

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

 .باشنديجمرع  ترسع  و رشد  یبرا یدیجد رسآغازگر يس

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

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

  گذاری در فرصتايكان سريای( های جدیدIPO )ها 

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

 ها ی ش  از سرياگ  و بخاهتمام و اهمست ایجاد شده ترسط دولت در خصرص حمایت از بازار سريای  ب  عنران اهرم عملسات  كنترل نقدین

 اندازهای سرگردان در كشررو پ 

  غسرنفت  كشررافزایش صادرات 

 

 هاتهدید -2-8-1

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

  این يحل از پذیريای های سرها با ترج  ب  افزایش سريای  شركتگذاریعدم ايكان دریافت بخش قابل ترجا  از سرد حاصل از سريای 

  حداكثری در يجمع عمري  عادی سالسان  شركت بر اساس تصمسمات ساايدارانتقسسم سرد 

  سرد ساامنظرر تسریها جات تأيسن ينابع يال  يررد نساز ب  يگذاریعدم افزایش سريای  شركت و اجبار ب  فروش بخش  از سريای    

 و يشاركت در افزایش سريای  شركتاای سريای  پذیر پرداختن 

  های جاان  و ریس  ناش  از نرسانات بازارهای جاان ها ب  نرخسبد دارای وابستگ  زیاد 

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

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

  اقتصاداثرات ينف  ناش  از نرسانات يتغسرهای كالن 

 گذاریهای سريای احتمال جذب كارشناسان خبره و يتخصص يجمرع  ترسط سایر شركت 

 های دولت آيریكا علس  جمارری اسالي  ایران و خروج از برجام ترسط دولت آيریكاتحریم 

 شسرع ویروس كرونا و اثرات ينف  آن در اقتصاد 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

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

 شرکت اهداف و تیمأمور -2-1

 شهتران  پ به   "درسهت  كهار  درسهت   انجهام " ،"یریپهذ  تسيسهورل " ،" مه ست كار" ،"خدا بر تركل" شعار با  يل ترسع  گذاریی سريا شركت

  كه ی نظر، بلند و خالق  انسان ثروت از استفاده و يدت بلند و شفاف یهایاستراتژ و هاتاسسس از یيندهبار و خرد یگرا ترسع ساايداران

 نیبرتهر  تخهاب ان به   نسهبت  خهرد  یباال ياارت با شركت، نیا. نمرد خراهد تسيالك و تیریيد را بازار یهرشمند یهامپلتفر نیتربيجر از

 از خهروج  یبهرا  نقطه   نیتهر  هرشهمندان  و  كهرده  يشهخص  را یسهردآور  بسه ترك نیتهر  نه سبا نمهرده،  اقهدام  یگذاری سريا یبرا ها نیگز

 بهر  تمركهز  و  سه كت با و  اخالق و یا حرف اصرل  سكل تیرعا با  يل ترسع  یگذاری سريا شركت. دینما ي انتخاب را بالغ یهایگذاری سريا

 ت.رفگ خراهد كار ب  ساايدارانش ينافع یحداكثرساز در را ترانش تمام  ،یسريا بازار در اشهعمد ساايدار و خرد شارت حسن

 شركت نیا  جابیا رسالت. است گرفت  شكل  سازيان تعاد و یریپذستلوريس كار،تپش تالش،  یپا بر  يل ترسع  یگذار یسريا شركت

 با رانیا  یسريا بازار در هایگذار یسريا فروش از حاصل سرد و هایگذار یسريا از حاصل سرد از اعم  اتسعمل سرد لستحص بر  يبتن

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

 انتخهاب  نسهمچنه  و رپهذی ی سهريا  ههای تشرك ساام ی جابجا ی ترانا ينظر از ينعطف نسبتاً یهایگذار یسريا سبد از شركت یبرخرردار

 بها  جهران   ناسه كارش مست ترسط شده  ستا هایگزارش  یپا بر سازيان تجرب  با رانیيد ترسط آن یبرا يناسب زيان و یگذار یسريا عرص 

 در ركتش  رقابت تران شیافزا ب  ينجر یگذارشارز هایگزارش نسهمچن و  داخل و  خارج كار و كسب یفضا خصرص در  عال التستحص

 .است دهیگرد صنعت

 شرکت اهداف کوتاه مدت -2-2

و يسهتمر   يل  در راستای كسب سردآوری و يرضرع فعالست خرد، اهداف ذیل را ب  صررت اهداف كرتاه يهدت  ترسع  گذاریی سريا شركت

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

  افزایش نسبتROA 

  افزایش نسبتROE 

  بابرد كسفست سرد عملسات 

 وری در يجمرع افزایش باره 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 مدت شرکت بلنداهداف  -2-3

 :های اصل  خرد در نظر گرفت  استاهداف بلند يدت ذیل را ب  عنران استراتژی شركتهمچنسن این 

 كار و كسب طسيح یحداكثر شناخت یاستراتژ 

 انسان  یسريا یارتقا یاستراتژ  

 یسردآور ثبات یاستراتژ 

 های دارا سبد یساز ن سبا یاستراتژ 

  ورود ب  بازار يعايالت يشتق 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 شرکت یاتیعمل یهاهبرنام و راهبردها -2-4

 

 از  ناشه   یسهريا  شیافهزا  یاجهرا  پرشهش،  تحت یواحدها یسازكرچ  و یداربنگاه از خروج یراستا در رانیا  يل بان  استسس لسدل  ب

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

ردیفاستراتژیهای شرکتردیف

1

2

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

خدمات مدیریت سرمایه مدار

کارگزاری بانک ملی ایران

مدیریت توسعه نگاه پویا

4

1

هیأت مدیره

کمیته حسابرسی

کمیته مدیریت ریسک

کمیته مبارزه با پولشویی

شورای معاونین

کمیته سرمایه گذاری

کمیته مقابله با تحریمها

کمیته کارشناسی

3

4

1

2

3

4

1

2

3

واحد سرمایه گذاری

ی واحد مالی و ادار

4
استراتژی ارتقای 

سرمایه انسانی

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

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

برنامه بازدیدها و تورهای علمی

جذب نیروی ماهر و متخصص4

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

 یتبه اهداف مدیر رو برای دستیابیهای پیشها و ریسکبینی چالشپیش -2-5

اهش كه باشهد و در صهررت   پذیر ي های سريای این شركت يربرط ب  سردهای تقسسم  شركت سالسان  درآيدهای عملسات  درصد10حدود 

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

م د ك  ایهن ياه  عملسات فعالست اصل  شركتاا ي  تراند دستخرش تغسسرات  ينتج شده از تغسسر فضای كسب و كار جاان  گرد از سری دیگر

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

 با دشراری همراه گردد.

در   ری ترسهع  يله  با ترج  ب  فعالست شركت سريای  گهذا  ،یان ذكر است علسرغم تاثسر ویروس كرونا بر اكثر فعالست های اقتصادی كشررشا

      دارد.گذشت  اداي بر عملكرد شركت نداشت  و فعالست های شركت همانند  تا تاریخ تاس  این گزارش آثار يال  يحسرس حرزه بازار سريای 

 شرکت در ارتباط با راهبری شرکتیهای سیاست -2-6

باشد. ایهن   خرد يحقسق  و حقرق  وابست  ب  ساايداران  ،گذاری ترسع  يل  ب  عنران ی  شركت سااي  عامنظام راهبری شركت سريای 

شهركت   ساايدار حقسق  برده ك  در يجايع عمري  يختلف، تصهمسمات كهالن   31.182و حدود ساايدار حقرق   73بسش از دارای  شركت

گهردد. اعضهای   هها اتخهاذ يه    های يال ، انتخاب حسابرس و بازرس يستقل و انتخاب اعضای هسأت يدیره ترسط آنينجمل  تصریب صررت

ههای داخله  و   نايه  نمهردار سهازيان ، آیهسن    ،هانمایند ك  بر اساس تصمسمات آنحقرق  هسأت يدیره، نمایندگان حقسق  خرد را تعسسن ي 

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

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

 يهررد بررسه   های يربرطه   كمست  ترسطب  طرر يداوم در واحد يعاونت يال  و اداری تاس  و ب  روز رسان  شده و های يال  شركت صررت

 ههای گسرد. تمهاي  گهزارش  حسابرس يستقل يررد تأیسد سازيان بررس قرار ي  بررس ياه  يررد  12ياه  و  6های گسرد و در دورهقرار ي 

 رسد.  اطالع عمرم ي در صررت لزوم از طریق تارنمای كدال ب

هها را در اختسهار   گهذاری يختلف، راهكارههای الزم در خصهرص نحهره و يسهزان سهريای       تحلسل  هایگذاری نسز گزارشواحد يعاونت سريای 

 دهد تا تصمسمات يقتض  ترسط يدیرعايل شركت اتخاذ گردد.های يختلف شركت قرار ي يدیرعايل و كمست 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

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

د، يطهر   ام عمده باشسريای  گذاری ترسع  يل  يرضرع  ك  اندازه گسری اثر آن بر صررت های يال  همراه با ابا با ترج  ب  ياهست فعالست

 نم  باشد.  

 منابع مالی در اختیار شرکت -8-2

ينه   اهت ترسهع  دا  ركت، تناا يسسر يدیریت كمبردهای احتمال  و ينابع يررد انتظار جبا ترج  ب  عدم اخذ وام و افزایش سريای  ترسط ش

 درآيدی، سرد حاصل از سريای  گذاری ها خراهد برد. 

 وضعیت تعهدات مالی و بدهی های احتمالی  -9-2

 باشد.شركت در تاریخ صررت وضعست يال  فاقد تعادات ، بدهساای احتمال  و دارائساای احتمال  ي 

 

 وضعیت دعاوی حقوقی شرکت -10-2

ز طریق كانرن يسلسرن ریال پسگسریاای الزم ا 128،733از شركت شفا دارو ب  يبلغ  1397و  1396در خصرص يطالبات سرد ساام سالاای 

 رام يذكرد ساناادهای سريای  گذاری انجام پذیرفت ك  در این خصرص پسگسری های الزم جات وصرل يطالبات در حال انجام است. از سر

 ي  باشد. 1397يسلسرن ریال برای سال  51،812و  1396 و 1395های يسلسرن ریال يربرط ب  سال 76،921يبلغ 

  ب  نفهع  يسلسرن ریال حكم قطع28.102شركت صنعت  دریائ  ایران ب  يبلغ  1385لغایت  1383در خصرص يطالبات سرد ساام سالاای 

ن ذكهر اسهت   قرق  صادر گردیده، ولهسكن شهركت ايهرال  بهرای ترقسهف ندارد.شهایا      این شركت يبن  بر ترقسف ايرال از دادگاه عمري  و ح

 8407ماره شه ساايداران صدرا شايل س  شركت )ياندس  پترو تدبسر پارس، شاریار ياستان و ياندس  نفت و گاز سپانسر( ط  ابالغسه   

ت صادر ، كه   جتمع قضای  عدالت بر علس  این شركاعتراض ب  رای داوری دادخراست  يبن  بر رای داوری بررس در ي 1399/07/24يررخ 

 يرضرع از طریق يشاوران حقرق  شركت و  سريای  گذاری گروه  ترسع  يل  در حال پسگسری ي  باشد.

 

 های ثابت شرکت وضعیت دارایی -2-11

 ي  باشد.  يسلسرن ریال  5.618 ارزش دفتری دارای  های ثابت يشارد شركت در پایان دوره برابر با
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

  هاگذاریاهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه -2-12

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

 هدف با ریپذ  یسريا هایتشرك ریسا ساام در گذاریسريای  شركت، اساسناي  الف بند 3 ياده طبق؛ باشد يدت كرتاه صررت ب  ستبای ي

سایر اوراق باادار ك  به    سريای  گذاری در و ابدسن يالحظ  قابل نفرذ آن در ای نگرفت  ارساخت در را آن كنترل ك  یطرر ب  برده انتفاع كسب

 2 يهاده  يرجهب   به  نسهمچنرا ب  يال  اوراق باادار نم  دهد و  شركت طرر يعمرل دارای حق رای نسست و ترانای  انتخاب يدیر یا كنترل

 گهذاری سريای  هایتشرك ، فرابررس و  بررس ناشران وابست  اشخاصبا  يعايالت بیتصر و اطالعات یافشا الزايات دستررالعمل 4 رستسپ

های گذاریا سريای غسربررس  ی هایگذاریسريای  ب  ورود لذا ؛باشند داشت  ارساخت در را ریپذ  یسريا شركت ساام درصد 10 از شسب دینبا

 نیه ا تسفعال رضرعي و اساسناي  خالف بر ر،یپذی سريا شركت  تیریيد كنترل و يدت بلند استسس اخذ لزوم ب  تیعنا با ر،یپذ خطر و نینر

 .برد خراهد بررس سازيان فرق الذكر دستررالعمل نسهمچن و شركت

در  تهاه يهدت  سهريای  گهذاری كر  و بهازار    عمده تمركز و فعالست خرد را ب  سمت و سری تحلسهل  يل ترسع  یگذار یسريا شركتبنابراین 

ركهت  حدر همهسن راسهتا    1399  و  1398 ،1397 يهال   ههای  سهال و ط   يعطرف نمردهبازارهای بررس و فرابررس  شركتاای يرجرد در

 نمرده است. 

 

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(

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

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 %94 17.163.600 %82 6.832.177 %89 5,863,639 سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی

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

 - - %2 186.327 %9 569,306 سایر اوراق بهادار

 %5 894.456 %16 1.334.539 %1 104,283 گذاریهای سرمایهصندوقسرمایه گذاری در 

 %100 18.077.302 %100 8.372.288 %100 6,606,473 جمع
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

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

 )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

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(

 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

 328,416 - 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

 347.661 - 1.168.143 - 162.825   - جمع
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 بورس و اوراق بهادار سازمان هایرعایت دستورالعملها در راستای برنامه شرکت جهت حفظ ترکیب دارایی -13-2

ی  و ثبهت ناادههای   دسهتررالعمل شناسها   7ياده  1و بند  پذیرش اوراق باادار در بررس اوراق باادار تاراندستررالعمل  2ياده  1بند  

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

نهابع يهال    يدرصهد از   80بهررس درج اسهت، همهراره بایههد حهداقل    هاینرخدر هنگام پذیرش و تا زيان  ك  نام شركت در فارست 

ه در پذیرفته  شهد   ههای شركتدر ساام  گذاریسريای بلنهد يهدت و حقهرق صهاحبان ساام( ب   هایبده يدت شركت )يجمرع بلند

 .نك  تخصسص یابدبا هایسپردهبررس، اوراق يشاركت و 

 

 ن ریال()يبالغ ب  يسلسر                                                                                        

 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

 19.327.755 9.568.302 7.528.297 های بلند مدت و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی

 89% 73% 85%  گذارینسبت سرمایه

 

 گذاری:های سريای در خصرص شركت باادار در بررس اوراق باادار تارانپذیرش اوراق دستررالعمل  2ياده  2بند  

  درصد ينابع خرد را ب  يصهرف خریهد سهاام یه  شهركت برسهانند 10نباید بسش از  هاشركتاین. 

كت انجهام  ك  يذاكرات  ب  ينظرر واگذاری ساام ایهن شهر   باشدگذاری يسكن يشمرل این بند ي صرفاً ساام شركت گروه سريای 

 شده است.

  د.بسشتر باش پذیرسريای شركت   درصد سريای 10در هر شركت نباید از  گذاریسريای همچنسن 

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

گذاری در ایهن شهركت از   واگذار شده و سريای  1397بخش  از ساام شركت البراترارهای داروی  رازک ط  سال يال  . برده است

در نسهز  گهذاری يسهكن   گروه سهريای   شركت سااميذاكرات  ب  ينظرر واگذاری بلرك  و یكجای شمرل این بند خارج شده است. 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

به  نتسجه     كنرنانتشار آگا  يزایده شهده، لهسكن تها   ينجر ب   وصررت گرفت   ریسال يال  جا ط گذشت  و همچنسن سال يال  

 .نرسسده استيطلرب 

 
 

ههای  در خصهرص شهركت   دسهتررالعمل شناسهای  و ثبهت ناادههای يهال  فعهال در بهازار اوراق باهادار نهزد سهازيان           7يهاده   3بند  

 گذاری:سريای 

كه  در اثهر    در اوراق باههاداری اختصهاص دههد    گذاریسريای خهرد را به   هایدارای درصد از  70باید حداقل  گذاریسريای شركت 

فرذ قابل ده، ند شار یادر این اوراق باادار، ب  تناای  یا ب  همراه اشهخاص تحهت كنتهرل خرد در شركت ناشر اوراق بااد گذاریسريای 

فهرذ قابهل   اری ترسع  يله  فاقهد شهركت تحهت كنتهرل یها ن      د ك  شركت سريای  گذست نساور  ديالحظ  پسدا نكند یا كنترل آن را ب

 يالحظ  در ساام شركتاا ي  باشد.
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

  راهبرد مدیران شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت -2-14

ت به   ههای آته  بها عنایه    های يال  )ب  صررت گذشت  نگهر( و بهرآورد سهرد سهال    همراره بر اساس تحلسل صررتشركت های گذاریسريای 

شهرد؛  انجام يه   های هدف )ب  صررت آینده نگر(ها و برآوردهای كارشناس  نسبت ب  تماي  يرارد اثرگذار بر عملكرد يال  شركتبسن پسش

ارزش بازاری از  باشند. بنابراین بخش يام  دارای يزیت رقابت  در كشرر گذاری نماید ك سع  نمرده است در صنایع  سريای  فلذا شركت

يحصهرالت   ،ههای نفته   فرآورده انبره سازی ايالک و يستغالت، صنایع فلزات اساس ،شركت يربرط ب   بررس  و فرابررس  هایسبد دارای 

   باشد.ي  های فلزیاستخراج كان و  يحصرالت شسمسای  داروی ،
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ها و روابطمهمترین منابع، ریسک -3

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

  ز كهاركرد  و ارزش افهزوده ناشه  ا  از حقرق صاحبان سهاام   تلفسق  ك  حاصل ی شركت استهاينابع در دسترس، سبد دارای يامترین

 باشد.ينابع انسان  شركت ي 

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

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

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

هرگرنه  تغسسهر كرتهاه    ین باشد. بنابراي  استرار(  يال رسغ ينابعب  عنران ) هاآن یرسگمستصم و لستحل و  یتجز قدرت زانسي و( ياهر  انسان

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

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

یش یس  شركت را افزارتراند الذكر شرد، ي های شركت ك  زيسن  ساز ينابع فرقگذاری؛ فلذا هر گرن  تغسسر در سريای دینما ي ساايداران

 هها زارشگه زار سهريای ، ينهتج به  تاسه      در بها  شهده ههای پذیرفته   رصد بازارهای داخل  و خارج  و تجزی  و تحلسل صنایع و شهركت  دهد.

 نمایند.يذكرر باره برداری ي  هااز گزارش هاگذاریدر خصرص نحره و يسزان سريای شركت يدیران ارشد  ك خراهد شد كارشناس  

 های نقدینقدینگی و جریان -3-3

سسهرات           عملسهات  و تغ  شناسهای  سهرد   ناشه  از عمهدتاً   ههای عملسهات   وجه  نقهد ناشه  از فعالسهت    خهالص گهذاری،  ههای سهريای   در شركت

 باشد.  ي  های كرتاه يدتگذاریسريای 

 سرن ریال()يبالغ ب  يسل                                                                                              

 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
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 سرمایه انسانی و فکری -3-4

ز لحاظ يقطهع  اتركسب نسروی انسان  باشد؛ ي نفر  31شايل  يل  ترسع  یگذار یسريا شركتنسروی انسان  تعداد  30/09/1399در تاریخ 

نسرو با  5 ،رشد(نسرو با يدرک كارشناس  ارشد )یا دانشجری كارشناس  ا 16نسرو با يدرک دكتری )یا دانشجری دكتری(،  4تحصسل  شايل 

 باشد.ي نسرو با يدرک دیپلم  6و يدرک كارشناس  )یا دانشجری كارشناس ( 

ن  تهسم  سهال و يسهانگسن سه    41. يسانگسن سن  اعضای هسأت يهدیره  استعضر هسأت يدیره  5همچنسن شركت بر اساس اساسناي ، دارای 

 باشد.  سال ي  36اجرای  شركت 

 30/09/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 31 27 27 تعداد پرسنل شرکت 

 

 عوامل درونی مؤثر بر عملکرد شرکت -3-5

 نقاط قوت -1-5-3

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

 :ندیآي ب  حساب  گذاری ترسع  يل شركت سريای قرت  ذیل از يامترین نقاطيرارد 

 اریگذيای های يناسب سربرخررداری از يدیریت و پرسنل يتعاد و يتخصص يال  و اقتصادی جات شناسای  و باره يندی از فرصت 

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

 ابررس رس و فرهای بررس ب  دلسل يتناسب بردن پرتفری شركت با صنایع يرجرد در برهمبستگ  يناسب بازده شركت از افزایش شاخص

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

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

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

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

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

 بررس رسغ هایگذاری یسريا سبد زسناچ سام  

 گذاری یسريا و ی پرلشر با يبارزه س ،یر تیریيد حسابرس ، هایت سكم نظرات مستعم 

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

 )سهامی عام(

 ضعف اطنق -2-5-3

. گرددبخش سازيان  طرر يحسرس يانع عملكرد اثر  است ك  ب ی های ايكانات و ترانا ،هاكمبرد در ينابع، ياارت ای يحدودیتضعف،  نقط 

 :ندیآي ب  حساب  گذاری ترسع  يل شركت سريای  ضعف ذیل از يامترین نقاطيرارد 

 سازيان انبساط در تیيحدود  

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

 ساايداران ب  سرد پرداخت جات هاگذاری یسريا فروش

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

  های يحدود جات عملسات كارگزاریگزین 

 

 ی داخلی و خارجی شرکتهاریسک  -2-9

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

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

 ارز نرخ نوسانات ریسک -1-6-3

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

-سهريای   سهبد  دترانه يه   يرضهرع  ایهن ب  تبهع  . باشدي  ارز نرخ تغسسرات تأثسر تحت ،دارند ارزی يصارف یا و ينابع ك  های شركت حضرر

 .دهد قرار تأثسر تحت نسز  را شركت یاایگذار

یهن بهازار   شهفافست در ا  تراند ينجر ب  ثبات نرخ ارز و همچنسن افهزایش های جدید ارزی از جمل  بازار يتشكل  ارزی ي راه اندازی ساز وكار

 نماید.  گردد ك  این يام در دسترر كار دولت قرار دارد و ايسد ب  اجرای  شدن آن واه  نم 

 المللیتغییر شرایط بین ریسک مربوط به -2-6-3

 اكثهر  جهاری در يسهان  تينجر ب  راه اندازی جنگاهای   ،ات انجام شده از جمل  قراردادهای تجاریپایبندی ایاالت يتحده آيریكا ب  ترافقعدم 

ايع  جاهان  شهده   جينجر ب  تغسسر شرایط بسن الملل  و ایران در  ترسط آيریكا برجامعدم اجرای خصرص العل  ،های اقتصادی گردیدبلرک

 نمرد.  فتگ  بسشتردچار آش ،است ك  این يام، اقتصاد بسن الملل  را در شرایط  ك  تحلسلگران اقتصادی بسم آغاز دوران ركرد را داشتند
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

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

رات فضهای  سه های جدیهد كه  خهرد يعلهرل تغس    سساست ناي  ها ب  واسط  اعمال دولت  و آیسن قرانسنقسمت های جاان  يحصرالت و تغسسر 

ت قسمت فلهزا سسر تران ب  تغي  در این خصرص ك  ثسر گذار بردهأها تهمراره بر عملسات اصل  شركت ،ي  باشد كار داخل  و خارج كسب و

 اساس  اشاره نمرد.   

  شوندگی نقد ریسک -4-6-3

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

 .يعايالت روزان  اندك  دارند

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

 .كند جادیا اختالل یيراز یبازارها در شده آزاد  نگینقد دیگرد

 سود نرخ ریسک تورم و -5-6-3

با ترج  ب  شرایط كنرن  فضای كسب و كار كشرر وتمایل سساستگذاران پرل  ب  كاهش نرخ باره ب  ينظرر كاهش هزین  تأيسن يال  در 

-بسن  ي پسش كاهش نرخ باره و افزایش نسبت قسمت ب  سرد بدون ریس خالص داخل  و رشد اقتصادی، نا رلسدراستای افزایش يسزان ت

 باشد.دور از ذهن نم  انتظار افزایش ارزش بازار سريای  ،این اير در صررت تحقق گردد ك 

 

 ماهیت و میزان استفاده از ابزارهای مالی -7-3

اهادار  راق و اسهناد ب ابزارهای يال  يرجرد در بازار سريای  ينجمل  خرید و فروش ساام، انهراع او گذاری ترسع  يل  از تماي  شركت سريای 

الش است عالوه بهر  نماید و همراره در تفاده ي است پای  طال بر جسرران  و گذاریهای سريای ز و عادی صندوقينتشر شده و واحدهای يمتا

   بردارد.گام يثبت از جمل  يشتقات و يعايالت الگرریتم  اعتالی ابزارهای نرینو ارزش آفرین ، در راستای پسشرفت و كسب سرد 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

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

 تغییرات نرخ ارز -1-8-3

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

 رتهأثس  تحهت  يسهتقسم  بطهرر  آناها  يحصهرالت  قسمت ك  آهن سنگ و پتروشسم  اساس ، فلزات نظسر صنایع  شايل :میمستق یهمبستگ

 .  باشندي  ارز نرخ افزایش

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

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

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

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

 .شرینده يحصرالت و دوده الستس ، روانكار، ترلسدكنندگان

 تغییرات نرخ سود -2-8-3

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

 زایش )یها كهاهش(  افه نسز را ، نسبت قسمت ب  سرد يسانگسن بازار هاساام آنقسمت كاهش )یا افزایش( و ها بان غسريستقسم آن بر سردآوری 

ی هها زش روز سهبد دارایه   افزایش )یا كهاهش( خراههد یافهت و در نتسجه  ار    پذیر های سريای خراهد داد ك  در اثر آن، قسمت ساام شركت

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

 چگونگی پرداخت آنهای شرکت و بدهیاهم  -2-9

 .يسلسرن ریال ي  باشد 253.464قبل يبلغ  سال از بابت تقسسم سرد 30/09/1399در تاریخ شركت  يسزان بده 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 انتظار برای تأمین مالیمنابع مورد  -10-3

بعضهاً   اریگهذ ههای سهريای   در خصرص شهركت  باشد؛ لسكن)آورده نقدی ساايداران( ي آن يامترین ينبع يال  در اختسار شركت، سريای  

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

سهاسالت  تكنرن از گذاری ترسهع  يله  تها   شركت سريای شایان ذكر است  .گذاری باشدهای سريای ينابع يال  كمك  يررد استفاده شركت

 بانك  استفاده نكرده است.

 

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

 يبالغ ب  يسلسرن ریال()                                                                                                             

 30/09/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 283.645 88.980 75.853   جمع بدهی ها

 4.500.000 4.500.000 4,500,000 سرمایه

 14.370.478 4.613.566 2.573.849   سود انباشته

 

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

 30/09/1399 30/09/1398 30/09/1397 شرح

 %1 %1 %1 نسبت بدهی 

 %99 %99 %99 نسبت مالکانه  

 

 ،30/09/1398و   30/09/1397در تهاریخ ههای    ههای شهركت  با عنایت به  پرداخهت سهرد سهاام پرداختنه  سهاايداران از يحهل دارایه         

 .ي  باشد عمدتاً يربرط ب  حقرق صاحبان ساامساختار سريای  شركت  30/09/1399
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 نظام راهبری شرکتی -3-13

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

 يشخصات اعضاء ب  شر  جدول ذیل ي  باشد:عضر ي  باشد ك   5هسات يدیره شركت يتشكل از 

 مدرک تحصیلی سمت اعضاء

 اجرای  كارشناس  ارشد يدیریت هسات يدیره و يدیرعايل يرظف عضر حسسن عالق  يندان

 ی يدیریت يال ادكتر عضر غسريرظف  عل  ابراهسم نژاد

 ارشد يدیریت بازرگان   كارشناس عضر يرظف  حسسن قاسم 

 های اقتصادیياندس  سسستم ارشد  كارشناس عضر غسريرظف علسرضا كدیرر

 ی يدیریت يال ادكتر عضر غسريرظف فرهاد ريضان

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

 حاکمیت شرکتی تشکیل گردیده است. 

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

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

 عضر ي  باشد ك  يشخصات اعضاء ب  شر  ذیل ي  باشد:3يتشكل از شركت  کمیته ریسک

 مدرک تحصیلی سمت اعضاء

 يدیریت اجرای  كارشناس  ارشد يدیرعايلعضر يرظف هسات يدیره و  حسسن عالق  يندان

 ی يدیریت يال ادكتر عضر غسريرظف هسات يدیره عل  ابراهسم نژاد

 دكترای اقتصاد خارج از شركت سسديادی بركچسان
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 ذیل ي  باشد:جدول ب  شر  ي  باشد ك  يشخصات اعضاء عضر  5يتشكل از  شرکت کمیته حسابرسی

 يدرک تحصسل  سمت اعضاء

 دكترای يدیریت يال  عضر غسريرظف هسات يدیره ابراهسم نژادعل  

 كارشناس  ارشد حسابداری عضر غسر يرظف هسات يدیره فرهاد ريضان

 كارشناس  ارشد حسابداری خارج از شركت عل  پرتری 

 كارشناس ارشد يدیریت يال  خارج از شركت حسسن برستان 

 دكتری يدیریت يال دانشجری  خارج از شركت عباس باباگل زاده

 باشد:ذیل يسجدول شر  ب ك  يشخصات اعضاءي  باشد  عضر 8يتشكل از از کمیته های اجرایی عملیات شرکت و  کمیته سرمایه گذاری

 يدرک تحصسل  سمت اعضاء

 يدیریت اجرای  كارشناس  ارشد يدیرعايلعضر يرظف هسات يدیره و  حسسن عالق  يندان

 كارشناس  ارشد يدیریت بازرگان  هسات يدیرهعضر يرظف  حسسن قاسم 

 دكترای يدیریت يال  عضر غسريرظف هسات يدیره فرهاد ريضان

 كارشناس ارشد يدیریت اجرای  قائم يقام يدیرعايل سسد حسام الدین سعسدی

 دكترای يدیریت يال  يطالعات بازاريدیر گزارشات كاربردی و  سعسد حسدری

 دانشجری دكترای يدیریت يال  يدیر تحلسل و ارزشگذاری يصطف  ايام دوست

 - يشاور يدیرعايل عل  اسالي  بسدگل 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 اندازهانتایج عملیات و چشم -4

 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت -4-1

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

 

1399/09/301398/09/30یادداشت

يسلسرن ریاليسلسرن ریالدارایی ها

دارائیهای غیر جاری

7,559 5,618 13    دارای  های ثابت يشارد

384,400 494,000 14     سريای  گذاری در ايالک

  811 528 15    دارای  های نايشارد

26,855 26,855 16    سريای  گذاری های بلند يدت

  8,938   8,831 17    دریافتن  های بلند يدت

  428,563   535,832 جمع دارایی های غیر جاری

دارایی های جاری

  404   312 18     پسش پرداخت ها

  842,905   986,561 17    دریافتن  های تجاری و سایر دریافتن  ها

  8,345,433   18,050,447 16    سريای  گذاری های كرتاه يدت

  35,241   30,971 19    يرجردی نقد

  9,223,983   19,068,291 جمع دارایی های  جاری

  9,652,546   19,604,123     جمع دارایی ها

0 - حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه

  4,500,000   4,500,000 20    سريای  

  450,000   450,000 21    اندوخت  قانرن  

  4,613,566   14,370,478     سرد انباشت  

  9,563,566   19,320,478 جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

    بدهی های غیر جاری

  4,736   7,277 22    ذخسره يزایای پایان خديت كاركنان

  4,736   7,277 جمع بدهی های غیر جاری

بدهی های جاری

  47,734   22,904 23پرداختن  های تجاری و سایر پرداختن  ها

  535   - 24يالسات پرداختن 

  35,975   253,464 25سرد ساام پرداختن 

  84,244   276,368     جمع بدهی های جاری

  88,980   283,645   جمع بدهی ها

  9,652,546   19,604,123 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)سهامی عام(

صورت وضعیت مالی

در تاریخ 30آذر1399
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

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

 

 

 

 سال يال  ينتا  ب  سال يال  ينتا  ب 

 30آذر 1398 30آذر 1399یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

درآمدهای عملیاتی:

  1,474,557   1,527,255 5  درآيد سرد ساام

  148,753   28,749 6  درآيد سرد تضمسن شده

  2,938,415   12,479,719 7 سرد حاصل از فروش سريای  گذاری ها

14,035,7234,561,725 جمع درآيدهای عملسات 

هزینه های عملیاتی:

 )58,271( )71,552(8 هزین  های حقرق و دستمزد و يزایا

 )2,255( )2,308( هزین  استاالک

 )8,400( )10,980( هزین  اجاره

 )25,425( )25,897(9 سایر هزین  ها

 )94,351( )110,737(جمع هزین  های عملسات 

13,924,9864,467,374 سود عملیاتی

0 )9,382(10  هزین  های يال 

  2,707   4,222 11  سایر درآيدها و هزین  های غسرعملسات 

13,919,8264,470,081 سرد قبل از يالسات

 هزین  يالسات بر درآيد:

                  -  -               سال جاری

 )364( )414(              سال های قبل

4,469,717  13,919,412  سود خالص

 سود پایه هر سهم:

3,093993 عملسات  )ریال(

  -   -  غسر عملسات  )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  12جه نقد  وصورت جریان  -3-1-4

 

 

یادداشت
سال مالی منتهی 

به 1399/09/30

سال مالی منتهی به 

1398/09/30

يسلسرن ریاليسلسرن ریال

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: 

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

 )364(  - پرداخت های نقدی بابت يالسات بر درآيد

  2,299,943   3,816,249 جریان خالص ورود  نقد حاصل از فعالست های عملسات 

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

  -   - دریافت های نقدی حاصل از فروش دارای  های ثابت يشارد

  -   - دریافت های نقدی حاصل از فروش دارای  های ثابت نايشارد

 )4,674( )84(پرداخت های نقدی برای خرید دارای  های ثابت يشارد

 )849(  - پرداخت های نقدی برای خرید دارای  های نايشارد

 )5,523( )84(جریان خالص )خروج( نقد حاصل از فعالست های سريای  گذاری

  2,294,420   3,816,165 جریان خالص ورود نقد قبل از فعالست های تايسن يال 

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی : 

 )2,272,512( )3,824,654(پرداختاای نقدی بابت سرد ساام

 )2,272,512( )3,824,654(جریان خالص)خروج( نقد حاصل از فعالست های تايسن يال 

  21,908  )8,489(خالص افزایش )كاهش( در يرجردی نقد

  10,629   35,241 يانده يرجردی نقد در ابتدای سال

  2,704   4,219 تاثسر نرخ ارز

30,97135,241يانده يرجردی نقد در پایان سال

27120,357183,688يعايالت غسر 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 -3-1-4

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(

 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

 1.527.255 1.474.557 1.048.519 گذاری در سهامدرآمد حاصل از سرمایه
, در دوره مالی جاریگذاری شناسایی شده سود حاصل از سرمایه

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

 می باشد. ه ملیتوسع

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

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

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. 

 - 14.035.723 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  هاگذاریود حاصل از سرمایهس -4-1-4

 
  )يبالغ ب  يسلسرن 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

 129.996 205.957 119.925 نفت بهران

 100.432 78.891 49.840 توسعه ملیسر. گروه 

 89.472 127.567 60.286 فوالد مبارکه اصفهان

 80.491 - 25.175 پتروشیمی پارس

 80.443 91.897 62.733 پتروشیمی جم

 78.289 51.811 56.129 سر. شفادارو

 73.470 16.369 12.750 پتروشیمی پردیس

 67.100 236.394 117.909 پتروشیمی زاگرس

 61.259 138.420 65.077 گهرگل 

 617.526 347.251 329.922 سایر

 1.527.255 1.474.557 1.048.519 جمع

 

 30/09/1399 به یمنتهماهه  12دوره  طی هاگذاریفروش سرمایه سود حاصل از -5-1-4

 

  

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(

 خالص مبلغ فروش بهای تمام شده شرح
 سود )زیان (

 حاصل از فروش

 1,316,676 1.562.502 245.825 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 دارو رازک

 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 7.889.303 3.389.239 سایر

 12.479.719 17.787.907 5.308.188 جمع
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 یبانک یهاسپرده و مشارکت اوراق سود امالک, فروش سود -6-1-4

 سلسرن ریال()يبالغ ب  ي                                                                                                                            

 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 -7-1-4

 شرح
سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

سال مالی منتهی به 

30/09/1398 

دوره مالی منتهی به 

30/09/1399 

 (110.737) (94.351) (186.028) یتشکیالت های عمومی, اداری وهزینه

 يربرطه  و   سهاس قهرانسن  بهر ا  يربرط ب  حقهرق و دسهتمزد و يزایها بهرده اسهت كه        عمري ، اداری و تشكسالت ی هاهزین نسم  از  بسش از

  .  اندپرداخت شدهيحاسب  و های ابالغ  العملدسترر

 شرکت یمال یهانهیهز -8-1-4

 ي  باشد. فاقد هزین  يال  سال گذشت  درو  يسلسرن ریال 9.832يبلغ  هزین  يال  در دوره يال  جاری

 یاتیعمل ریغ یدرآمدها ریسا -9-1-4

 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.يربرط ب  سرد شناسای  شده از بابت تسعسر ارز ي  1399و  1398 سالدر درآيد شناسای  شده 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 مقایسه عملکرد شرکت با صنعت -2-4

باشد و بنابراین بر اساس شركت و صنعت يسسّر نم  های يال ، ايكان يقایس  صررتگذاریسريای  هایبا عنایت ب  تفاوت سال يال  شركت

های وش شركتتارنمای كدال، گردش يعايالت و سرد حاصل از فرياهان  شركتاای سريای  گذاری در  هایگزارشاطالعات ينتشر شده در 

 با یكدیگر يقایس  شده است. 30/09/1399 ب   ينتا ياه 12دوره   طفعال در این صنعت  يشاب گذاری سريای 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

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

شهركت   يعايالت، جمع خرید و فروش ساام، اوراق، صندوق و ايالک در نظر گرفته  شهده اسهت و بهر ایهن اسهاس،      كل در يحاسب  گردش 

 را كسب نمرده است. سرمرتب  ، 30/09/1399ينتا  ب   ياه  12ط  دوره گذاری ترسع  يل  سريای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(يبالغ ب  يسلسرن 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( هاگذاریایهسود حاصل از فروش سرم -2-2-4

 

 

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

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

 .را كسب نمرده است رمسرتب  ، 30/09/1399ينتا  ب   ياه 12ط  دوره صنعت برده 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

(يبالغ ب  يسلسرن ریال)
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

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

 

 

ينتا   ه يا 12ط  دوره پذیر بررس  و فرابررس  های سريای بر اساس يبلغ خرید و فروش ساام شركتگذاری ترسع  يل  شركت سريای 

 .را كسب نمرده است رمرتب  س، 30/09/1399ب  

 

 

  

(يبالغ ب  يسلسرن ریال)

خالص خرید فروش سهام خرید سهامسرمایهشرح
گردش سهام 

معامله شده

سهم از کل

)درصد(
 سود )زیان( سهام

نسبت گردش به 

سرمایه )درصد(

%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 -3-4

ها و فهروش هها   نماید ك  اهم خریدبر اساس ياهست فعالست خرد، همراره اقدام ب  خرید و فروش ساام ي  گذاری ترسع  يل شركت سريای 

 ب  شر  ذیل ي  باشد:

 ریدشرکت برتر از لحاظ خ 10)  30/09/1399منتهی به ماهه  12دوره خریدها طی  اهم

 تجمیعی(

 ون ریال(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

 

شرکت برتر از لحاظ  10) 30/09/1399ماهه منتهی به  12دوره  یطها فروش اهم

 (فروش تجمیعی

 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 توسعه ملی سر. گروه

 766.273 گل گهر

 761.122 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 اثرات سایر عوامل مؤثر بر نتایج عملیات  -4-4

 فاقد سردآوری الزمخروج از سريای  گذاری های باسن  سازی پرتفری و  .1

 يطالعات در زيسن  ورود ب  يعايالت الگرریتم   .2

 و سایر سريای  گذاری ها كارشناس  ب  ينظرر بررس  ساام شركتاای سريای  پذیربرگزاری جلسات  .3

 

 شرکت اطالعات مرتبط با سهام -4-5

سرد  1398در يجمع عادی سال يال   ریال برده و 4.142يعادل  30/09/1399ترسع  يل  در تاریخ  گذاریشركت سريای قسمت هر سام 

قسمهت   داشهت  و  30/09/1399تا تهاریخ  روند رو ب  رشدی را شرایط بازار و عملكرد يثبت شركت  با عنایت ب  تقسسم نمرده و ریال  را 925

ساايداران  دعای 30/09/1399ينتا  ب  ياه   12 ط  دورهدرصدی را  230 در ناایت بازده ریال رسسده است و 12.740هر سام ب  يبلغ 

 .ه استخرد نمرد
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 

 نمودار قیمتی سهام -1-5-4

 

  

 

 بازده قیمتی سهام -2-5-4

 (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
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

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

 

  رای سال مالیب بازده حقوق صاحبان سهام -4-5-4
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 NAV عملکرد -5-5-4

 شرح
 مقدار

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

NAV  با احتساب سود تقسیمی(  %290.21 13,921 4,261 یالر -وتوسم( 

  %306.54 1,439,124 353,996 شاخص کل

  %297.05 376,065 94,716 شاخص قیمت

 

 ار نزدی  برده است.وترسم ب  بازده  باز NAVدهد ك  بازده  نشان ي  99بررس  عملكرد پرتفری شركت در سال يال  

 رسسده 30/09/1399ریال در  13،921ریال برده است ك  این يقدار ب   4،261شركت هر سام   NAV، 1399در ابتدای سال يال  

درصدی  290ه بازد بدین ترتسب ط  این دوره و ریال سرد نمرده 925دام ب  تقسسم اق 27/11/1398همچنسن شركت در تاریخ  است،

 داشت  است.

 نرخ بازده بدون ریسک بتای پرتفوی
 NAVبازده تعدیل شده با ریسک 

 (نسبت ترینر)بر اساس 

بازده مازاد شاخص کل نسبت به نرخ 

 بازده بدون ریسک

0.948 20% 285% 286.5% 

 

ر نظر گرفتن نرخ بازده بدون دبرده است. از این رو با  0.948، برابر با 1399سال يال   ياهان  شركت درپرتفری يسانگسن بتای يرزون ساام 

ست. این در درصد برده ا 285)بر اساس نسبت ترینر( در سال يال  يرردنظر،  NAVدرصدی، بازده تعدیل شده با ریس   20ریس  

 درصدی داشت  است. 286.5 (حال  است ك  شاخص كل در این دوره بازده يازاد )نسبت ب  نرخ بازده بدون ریس 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 

 

خص تر از شاخص برده است، شركت در دوره ریزش بازار باتر از شاشركت در كل سال يال  اندك  پایسن NAVبا وجرد اینك  بازده  

 عمل كرده و افت كمتری را تجرب  نمرده است.
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 های مالینسبتاهم  -6-4
 

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

 نسبت های نقدینگی  

 %6.900 %10.949 %10.524 %6.193 نسبت جاری  

 نسبت های سرمایه گذاری   

 %1 %1 %1 %2 داراییبه نسبت بدهی  

 %99 %99 %99 %98 نسبت مالکانه  

 %6811 %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 -7-4

 نسبت تقسیم سود -1-7-4

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

 گذشته

 1.263.764 1.474.557 1.048.519 1,249,305 1,282,092 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

 رنامه شرکت در خصوص تقسیم سودب -2-7-4

شد؛ لهسكن  بادرصد از سرد خالص ساالن  ي  50تقسسم يبن  بر  )همانند سنرات قبل(، تصمسم هسأت يدیره شركت در خصرص تقسسم سرد

عملسهات    ترانهد يسهسر  تصمسمات يتخذه در يجايع آت  يه   ،ب  سساست ساايداران عمده شركت يبتن  بر تقسسم سرد حداكثری با عنایت

 شركت را يشخص نماید.

 یپرداختن سهام سود پرداخت -3-7-4

 )يبالغ ب  يسلسرن ریال(                                                                         

 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  -8-4

 های مالیصورتخالصه  -1-8-4

 لسرن ریال()يبالغ ب  يس                                                                                               

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

   الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره:

 14.035.723 4.561.725 2,731,757 2,257,842 1,900,143 درآمد ناخالص

 13.924.986 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

 13.919.412 4.469.717 2.546.110 2,208,028 1,842,072 س از کسر مالیاتپ -سود خالص

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

    ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان سال:

 19.604.123 9.652.546 7.599.702 8,627,557 10,758,206 هاجمع دارایی

 283.645 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 

 19,320,478 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

   به هر سهم:د( اطالعات مربوط 

 4.500 4.500 4,500 4,500 4,500 یلیون سهمم -تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 3.093 993 566 491 409 یالر -سود واقعی هر سهم 

 - 925 540 780 450 لریا -سود نقدی هر سهم 

 12.740 4.142 1,780 1,616 1,554 یالر -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 یالر -ارزش دفتری هر سهم 

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

   ه( سایر اطالعات:

 31 27 27 29 24  تعداد کارکنان
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 چشم انداز شرکت  -9-4

 انداز آیندهتحلیل بازار و چشم

نتاای اآيریكا در  تایج انتخاباتنهای فراوان  روبرو برده است، شسرع كرونا در ابتدای این دوره و با فراز و نشسب 2020اقتصاد جاان در سال 

ار ت اساس  پ  از انتشباشد. كاهش تقاضا برای خرید كاالهای پای  از جمل  نفت و فلزاي  202ترین رویدادهای سال يامآن از جلم  

گردیده است.  2020ها ب  خصرص در نسم  نخست سال های ناش  از آن، ينجر ب  افت شدید قسمتگسترده كرونا و اعمال يحدودیت

يؤثر  از يقابل  اد چسن پ ای يركزی دنسا ب  ينظرر يقابل  با تبعات اقتصادی كرونا، احسای اقتصههای پرل  انبساط  بان اعمال سساست

ن ها در ایگردیده و قسمت ينجر ب  ب  بابرد تقاضا برای كاالهای پای  2020این كشرر با ویروس كرونا و كشف واكسن در فصل پایان  سال 

مچنان اداي  دارد. ه 2021بسن  ب  عملكرد يطلرب افتصادی دنسا در سال است. خرش يقطع زيان  را ب  طرل قابل ترجا  افزایش داده

گران سال ز تحلسلاشاهد تداوم این سطر  اقتصادی باشسم، همچنسن ب  اعتقاد طسف   2021رود حداقل در نسم  نخست سال انتظار ي 

 تراند شروع سسكل صعردی آت  بازار كاالی پای  باشد.ي  2021

 ی بازار سرمایه در سال مالی آتیبینپیش

رج  د و ورود حجم قابل تها را تا حد قابل ترجا  افزایش دا، افزایش قسمت ارز سردآوری شركت1399در دوازده ياه  ينتا  ب  آذر ياه 

تا  گسر بازار سريای د چشمبازار سريای  را در پ  داشت، این عرايل ينجر ب  رش P/Eسابق  نسبت پرل و افزایش انتظارات ترري  رشد ب 

بازار در  ي ، روند نزول الملل  و فروكش كردن انتظارات تررهای بسنها ب  ایجاد گشایشبسن گردید. با پسدایش خرش 1399يرداد ياه 

های اخسر اهيب  پرل در شپرل ب   و بازار ط  این يدت شاهد تبدیل نسبتاً سریعانتاای يرداد ياه آغاز گردید و تا اوایل آذر ياه اداي  یافت 

صررت   برده و در ارات يحدودهای آت  اداي  داشت  باشد، با این وجرد عمر این انتظبسن  ب  گشایش در ياهرود روند خرشبرد. انتظار ي 

 ها آياده مت دارایسبازگشت انتظارات ترري  و حركت جریان پرل ب  ك  در واقعست گشایش اقتصادی و ترافق  روی ندهد، شرایط برای 

 باشد.  ي 

مت کاهش ورود پول به بازار سرمایه که ناشی از فروکش نمودن انتظارات تورمی است, موجب حرکت بازار به س

 نموده وهای جهانی در مقطع اخیر رشد های بزرگ شده است. اگر چه قیمتارزشگذاری تاریخی در سهام شرکت

حور , اما رشد اخیر نتوانسته موجب افزایش محسوس قیمت سهام کاالمانتظار ثبات این سطوح قیمتی وجود دارد

نتفع مهای متوسط و کوچک از این روند آنها را در پی داشته است. از سوی مقابل سهام شرکت P/Eشده و اصالح 

 باشند, سهام بزرگ, شاهد رشد گردش معامالت و بازده اند در غیاب توجه بازار بهها توانستهشده و پس از مدت

گذاری هسرمای استراتژیرود این روند همچنان ادامه داشته باشد. با توجه به این شرایط, شرکت با اتکا به انتظار می

 ق رصدها از طریسازی فعاالنه سبد داراییبهینه و ها و بازارتحلیل دائمی وضعیت شرکت همیشگی خود مبنی بر

 اشد.بحداکثرسازی منافع سهامداران محترم می در پیبازارهای جهانی و پایش مستمر وضعیت اقتصاد کالن کشور 
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گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه  

 )سهامی عام(

 کالم آخر -5

ای ماي  فرصت هتاده از ايسد است با عنایت ب  الطاف الا  و ب  كارگسری از رهنمردهای نظام راهبری شركت در خصرص تغسسرات كسب و كار و استف

، ی ز سطر  باالت اعم اپسش رو بتران ب  صسانت از حقرق صاحبان ساام پرداخت  و عملكردی درخرر ثبت نمرد. این يام از ينظر تماي  پرسنل شرك

 يسان  و سایر همكاران ب  يصداق وظسف  ای حائز اهمست تلق  ي  گردد.  
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