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۱-  صنايع شیمیايی و محصوالت الستیک و پالستیک
صنايع	شیمیايی		و	محصوالت	الستیک	و	پالستیک	

نقش	كلیدی	صنعت	پتروشیمی	در	توسعه	اقتصادی	كشورهای	مختلف	جهان	بركسی	پوشیده	نیست	و	نیاز	روز	افزون	جوامع	بشری	به	
محصوالت	تولیدی	آن،	توجه	كشورها	را	به	ايجاد	كارخانه	های	تولیدی	و	جذب	سرمايه	به	سمت	صنايع	پتروشیمیايی	معطوف	نموده	
است.	تقاضا	برای	محصوالت	پتروشیمی	رابطه	مثبت	و	معناداری	با	رشد	اقتصادی	دارد	و	مصرف	پلیمرها	همواره	رو	به	افزايش	می	باشد.
گردش	مالی	صنعت	پتروشیمی	جهان	در	سال	2018	بالغ	بر	3,475	میلیارد	يورو	بوده	است.	میزان	فروش	جهانی	محصوالت	پتروشیمی				
از	3,323	میلیارد	يورو	در	سال	2017	به	3,475	میلیارد	يورو	در	سال	2018	رسید.	چین	با	میزان	فروش	1,293	میلیارد	يورو	هنوز	
هم	بزرگترين	تولید	كننده	محصوالت	پتروشیمی	در	جهان	است	و	در	سال	2018	در	حدود	37/2	درصد	از	كل	فروش	جهان	را	به	
خود	اختصاص	داده	است	.	تحلیل	ها	نشان	می	دهد	كه	كشور	های	بريکس	)BRICS	(	يعنی	كشور	های	برزيل،	روسیه،	هند،	چین	و							
آفريقای	جنوبی	روی	هم	رفته	44/1	درصد	از	كل	فروش	صنعت	پتروشیمی	را	به	خود	اختصاص	داده	اند	.	اين	بدان	مفهوم	است	كه	تقريبا	
سه	چهارم	از	كل	فروش	جهانی	صنعت	پتروشیمی	به	كشور	های	بريکس،	اتحاديه	اروپا	و	اياالت	متحده	آمريکا	و	يک	چهارم	مابقی	كل	

فروش	جهانی	صنعت	پتروشیمی	جهان	نیز	عمدتاً	توسط	كشور	های	نو	ظهور	در	آسیا	شامل	خاورمیانه	تامین	می	شود.	
مواد	اولیه	ارزان	و	فراوان،	ارزش	افزوده	باال،	ايجاد	اشتغال	و	تامین	نیازهای	داخلی	كشور	نیز	از	جمله	مزايای	صنعت	پتروشیمی	در	ايران	
می	باشد	و	در	سال	1397	سهم	ايران	از	تولید	محصوالت	پتروشیمی	در	جهان	معادل		2/6	درصد	و	در	خاورمیانه	23/6	درصد	می	باشد.	
براساس	برنامه	تدوينی	شركت	ملی	صنايع	پتروشیمی	انتظار	می	رود	تا	سال	2020	میالدی	تولید	محصوالت	پتروشیمی	ايران	به															
130	میلیون	تن	و	تا	سال	2025	میالدی	به	180	میلیون	تن	برسد.	برای	تحقق	اين	مهم	برآورد	می	گردد	ايران	به	بیش	از	140	میلیارد	

دالر	سرمايه	گذاری	در	صنايع	نفت،	گاز	و	پتروشیمی	نیاز	خواهد	داشت.	

۱-۱- شرکت پتروشیمی شازند )سهامی عام(
شركت	پتروشیمی	شازند	با	بیش	از	دو	دهه	فعالیت	موثر	در	بازار	،	توانايی	تولید	بیش	از	يک	میلیون	و	هشتصد	هزار	تن	محصوالت	میانی	
و	نهايی	از	انواع	پلیمری	و	شیمیايی	و	جانبی	را	دارد.	در	همین	راستا	طی	سال	1397	اين	شركت	موفق	به	تولید	و	فروش	به	ترتیب						

1,911	و	917	هزار	تن	محصول	گرديد.	
اين	مجتمع	با	داشتن	17	واحد	تولیدی	فعال،	تركیبی	كم	نظیر	از	محصوالت	شیمیايی	و	پلیمری	را	در	سبد	محصوالت	خود	عرضه										
می	نمايد	و	با	توجه	به	انحصار	تولید	برخی	محصوالت	حیاتی	از	قبیل	اكسید	اتیلن،	وينیل	استات،	دواتیل	هگزانول،	نرمال	بوتانول،	ايزو	
بوتانول	و	اتانول	آمین	ها	نقش	اين	مجتمع	در	تامین	نیازهای	راهبردی	صنايع	مختلف	كشور	را	می	توان	بی	نظیر	دانست.	به	طور	كلی	
با	لحاظ	دو	شاخص	تنوع	محصول	و	ظرفیت	تولید،	اين	مجتمع	تولیدی	يکی	از	مهمترين	و	متنوع	ترين	واحد	تولیدی	در	حوزه	صنعت	

پتروشیمی	در	نیمه	مركزی	و	شمالی	كشور	محسوب	می	شود.	

  عملكرد شرکت پتروشیمی شازند در مقايسه با کل صنعت در سال ۱۳۹۷ به شرح جدول ذيل می باشد :

کل صنعت در ايرانشرح
)سال ۱۳۹۷(

پتروشیمی شازند
)سال ۱۳۹۷(

 درصد 
سهم پتروشیمی شازند

1,9113/59هزار	تن53,300هزار	تنتولید	

9172/41هزار	تن38,000هزار	تنمقدار	فروش	كل	

4512/22هزار	تن20,300هزار	تنمقدار	صادرات	

4662/62هزار	تن17,800هزار	تنمقدار	فروش	داخلی

53,001,0003/83میلیون	ريال1,383,480,000میلیون	ريالارزش	فروش	كل

23,092,0003/3میلیون	ريال708,258,000میلیون	ريالارزش	صادرات	

29,909,0004/43میلیون	ريال675,222,000میلیون	ريالارزش	فروش	داخلی
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خوراک	اصلی	مجتمع	،	نفتای	سبک	و	سنگین	است	كه	عمدتاً	از	طريق	تانکر	از	پااليش	نفت	آبادان	و		خط	لوله	اختصاصی	به	طول	262 
كیلومتر	از	پااليشگاه	اصفهان	و	پااليش	نفت	شیراز		و	پااليش	نفت	بندرعباس	تامین	می	گردد.	گاز	طبیعی	مورد	نیاز	مجتمع	از	خط	لوله	

سراسری	مجاور	مجتمع	دريافت	می	گردد.		

 سرمایه گذاری های شرکت پتروشیمی شازند در سهام سایر شرکت ها به شرح جدول ذیل می باشد :

شرکت 
سرما یه پذیر

سرمایه ثبت شده
 )میلیون ریال(

درصد
وضعیت فعالیتحوزه فعالیتمالكیت

صنايع	پتروشیمی	
بین	الملل	قشم	*

تبديل	گاز	طبیعی	به	308,71234 
در	مرحله	قبل	از	بهره	برداریپلی	پروپیلن	)6	میلیون	تن(

در	مرحله	قبل	از	بهره	برداریتولید		1,075	هزارتن	اوره1,200,00025شیمیايی	الوان

*	بر	اساس	تصمیمات	مجمع	عمومی	فوق	العاده	مورخ	1396/04/21	نام	شركت	از	نفت	نیک	قشم	به	صنايع	پتروشیمی	بین	الملل	قشم	
تغییر	يافت.	

در	خصوص	طرح	صنايع	پتروشیمی	بین	الملل	قشم	الزم	به	ذكر	است	؛	طرح	شركت	با	هماهنگی	وزارت	نفت	از	پااليشگاه	میعانات	گازی	به	
طرح	پتروشیمی	با	رويکرد	تولید	پلی	پروپیلن	از	گاز	طبیعی)GTPP(	با	ظرفیت	500	هزار	تن	سالیانه	تغییر	يافت.	موافقتنامه		اولیه	اصولی	

اجرای	طرح	مذكور	در	تاريخ	1395/01/25	صادر	و	اعتبار	آن	طی	چند	مرحله	تا	ابتدای	مهر	ماه	سال	جاری	تمديد	شده	است.	
هزينه	اجرای	طرح	1/44	میلیارد	يورو	برآورد	گرديده	كه	85	درصد	آن	از	طريق	اخذ	تسهیالت	ارزی	فاينانس	و	15	درصد	مابقی	از	طريق	
آورنده	سهامداران	تامین	خواهد	شد.	اجرای	پروژه	از	طريق	عقد	قرارداد	EPC+F	صورت	خواهد	گرفت	كه	در	اين	خصوص	اطالعات	فنی	
طرح	به	شركت	كنندگان	در	مناقصه	ارايه	و	پیشنهادات	فنی	و	مالی	و	تضامین	ايشان	در	فروردين	ماه	سال	1397	اخذ	و	بررسی	های	الزم	
توسط	كمیته	ارزيابی	منتخب	هیئت	مديره	در	خصوص	پیشنهادات	فنی	صورت	پذيرفته	است.	شايان	ذكر	است	حسب	نوع	قرارداد	برنده	

مناقصه	موظف	به	تامین	فاينانس	پروژه	می		باشد.	
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ترکیب سهامداران و درصد مالكیت هريک از سهامداران شرکت پتروشیمی شازند در تاريخ ۱۳۹۷/۱2/2۹ به شرح 
جدول ذيل ارايه گرديده است:

درصد سهامنام سهامدار

50شركت	سرمايه	گذاري	گروه	توسعه	ملی

17شركت	سرمايه	گذاری	نفت	و	گاز	و	پتروشیمی	تامین

16	صندوق	بازنشستگي	كشوري

2شركت	سهامی	بیمه	ايران

1شركت	سرمايه	گذاری	سپهر	صادرات

1شركت	بیمه	مركزی	ايران

1شركت	سرمايه	گذاری	سپه

12ساير	سهامداران

۱00جمع

اقالم ترازنامه ای  شرکت اصلی 

سال ۱۳۹۵سال ۱۳۹۶سال ۱۳۹۷شرح

30,575,02016,181,17412,245,011دارايی	های	جاری

12,332,6085,871,6726,905,981بدهی	های	جاری

14,361,8047,632,3378,353,044كل		بدهی	ها

37,659,95622,963,25218,638,394كل	دارايی	ها

8,064,0008,064,0005,040,000سرمايه	

23,298,15215,330,91510,285,350حقوق	صاحبان	سهام

15,026,0464,836,3845,176,204وجه	نقد	عملیاتی

)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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اقالم سود و زیانی و بازدهی شرکت اصلی

سال ۱۳۹۶۱۳۹۵سال ۱۳۹۷شرح
53,068,72028,925,49924,291,590درآمدهای	عملیاتی

)19,083,864()22,290,647()40,143,460(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

12,652,2394,605,2543,435,974سود	عملیاتی

12,805,6375,045,5653,471,963سود	خالص

8,0648,0645,040تعداد	سهام	)میلیون	سهم	1000ريالی(

1,588626754سود	هر	سهم	)ريال(

1,500600600سود	نقدی	هر	سهم	)ريال(

3,0473,3403,906قیمت	سهام	در	ابتدای	سال	)ريال(	

6,1603,3913,182قیمت	سهام	در	پايان	سال	)ريال(

422423بازده	دارايی	ها	)درصد(

663942بازده	حقوق	صاحبان	سهام	)درصد(

3,3533,3063,324كل	پرسنل	شركت	اصلی	)نفر(

2-۱- شرکت دوده صنعتی پارس )سهامی عام(
شركت	دوده	صنعتی	پارس	در	سال	1363	تاسیس	گرديده	و	در	سال	1378	در	بورس	اوراق	بهادار	تهران	پذيرفته	شده	است	.	سرمايه	
شركت	بالغ	بر474/5	میلیارد	ريال	می	باشد	.	اين	شركت	جزء	واحدهای	فرعی	كربن	ايران	است	و	واحد	تجاری	نهايی	گروه	شركت						
سرمايه	گذاری	صنايع	پتروشیمی	می	باشد.	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	مالک	12/9	درصد	از	سهام	شركت	مذكور	و	دارای	

يک	كرسی	در	هیئت	مديره	شركت	دوده	صنعتی	پارس	می	باشد.	
شركت	دوده	صنعتی	پارس	با	ظرفیت	اسمی	تولید	30,000	تن	دوده	صنعتی	در	سال،	موفق	به	تولید	و	فروش	به	ترتیب		25,135	و	
22,853	تن	انواع	محصوالت	در	سال	1397	شده	كه	در	بخش	تولید	يکسان	و	در	بخش	فروش	حدود	11	درصد	كمتر	از	سال	گذشته	

محقق	گرديده	است.

۳-۱- گروه صنعتی بارز )سهامی  عام(
اين	شركت	در	سال	1363	با	هدف	تولید	انواع	تاير،	تیوب	و	نوار	تأسیس	گرديد	و	سهام	آن	از	سال	1376	در	بورس	اوراق	بهادار	تهران	

پذيرفته	شده	است.	سرمايه	ثبت	شده	شركت	مبلغ	2,526,500	میلیون	ريال	می	باشد.	
میزان	مالکیت	مجموعه	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	در	گروه	صنعتی	بارز	در	پايان	سال	مالی	مورد	گزارش	33/36	درصد	بوده	و	شركت	

سرمايه	گذاری	نفت	و	گاز	و	پتروشیمی	تأمین	اجتماعی	با	50/31	درصد	مالکیت،	كنترل	شركت	را	در	اختیار	دارد.
عملکرد	سال	1397	شركت	گروه	صنعتی	بارز	)تلفیقی(	منجر	به	كسب	سود	خالص	)پس	از	كسر	مالیات(	به	مبلغ	776,284	میلیون	ريال	
شده	كه	سود	هر	سهم	شركت	308	ريال	بوده	و	به	موجب	مجمع	عمومی	عادی	سالیانه	مورخ	1398/03/21	به	ازای	هر	سهم	250	ريال	

سود	بین	سهامداران	شركت	تقسیم	گرديد.	

)مبالغ	به		میلیون	ريال(
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اقالم سود و زيانی و بازدهی شرکت اصلی

سال ۱۳۹۶سال ۱۳۹۷شرح
)تجديد ارايه شده(

سال ۱۳۹۵
)تجديد ارايه شده(

12,070,3479,193,6508,934,906درآمدهای	عملیاتی

)6,444,516()7,455,830()10,240,368(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

658,3621,399,9772,148,412سود	عملیاتی

700,426982,6671,575,293سود	خالص

2,5262,5262,526تعداد	سهام	)میلیون	سهم	1,000	ريالی(

277389694سود	هر	سهم	)ريال(

250400500سود	نقدی	هر	سهم		)ريال(

5,9392,6423,808قیمت	سهام	قبل	از	مجمع	)ريال(	

6,0942,3543,469قیمت	سهام	بعد	از	مجمع	)ريال(

71219بازده	دارايی	ها	)درصد(

162239بازده	حقوق	صاحبان	سهام	)درصد(

2,1562,1162,047كل	پرسنل	شركت	اصلی	)نفر(

تولید	تاير	در	كشور	در	سال	1397،	حدود	225	هزارتن	گزارش	شده	است	كه	در	اين	میان	بارز	كرمان	با	تولید	حدود	78	هزارتن،	
34	درصد	از	كل	كشور	را	به	خود	اختصاص	داده	و	نام	خود	را	به	عنوان	بزرگترين	تولیدكننده	تاير	در	داخل	كشور	به	ثبت	رساند.

دستاورد	گروه	صنعتی	بارز	به	ثمر	رساندن	كارخانه	تولید	تاير	سواری	راديال	بارز	كردستان	می	باشد	كه	در	فروردين	1396	به	
دست	رئیس	جمهور	محترم	افتتاح	و	در	اسفند	ماه	پروانه	بهره	برداری	آن	صادر	گرديده	است.	بارز	كردستان	در	سال	1397توانست	
حدود	20	هزار	تن	تاير	سواری	تولید	نمايد	و	در	مجموع	گروه	صنعتی	بارز	با	تولید	حدود	100	هزار	تن	محصول	44	درصد	از	سهم	

تولید	كشور	را	به	خود	اختصاص	داده	است	.

همچنین	توانست	تاير	سبز	با	مقاومت	غلتشی	كمتر	تولید	نمايد.خط	تولید	تاير	سبز	با	حضور	رئیس	سازمان	ملی	استاندارد،	
افتتاح	شد.	 استاندار	كردستان	

)مبالغ	به		میلیون	ريال(
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)مبالغ به  میلیون ریال(

2- صنایع سیمان 
در	دنیاي	امروز	،	سیمان	يکي	از	پر	مصرف	ترين	كاالها	به	شمار	مي	رود	كه	هرگونه	نقصان	در	عرضه	آن	موجب	كندي	و	يا	توقف															
فعالیت	هاي	عمرانی	خواهد	بود.	سابقه	صنعت	سیمان	در	كشور	ايران	به	سال	1312	باز	می	گردد	و	طی	دهه	های	اخیر،	میزان	تولید	)سیمان	

و	كلینکر(	افزايش	چشمگیری	داشته	است		.

۱-2- شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )سهامی عام(
شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	با	توجه	به	نقش	استراتژيک	صنعت	سیمان	در	اقتصاد	كشور	و	با	هدف	حداكثر	نمودن	ثروت	سهامداران	
شركت،	در	تاريخ	1382/12/13	اقدام	به	تاسیس	شركت	سرمايه	گذاری	و	توسعه	صنايع	سیمان	نمود.	بر	اساس	تصمیم	مجمع	عمومی									
فوق	العاده	مورخ	1396/05/16	سرمايه	شركت	از			4,000	میلیارد	ريال	به	4,800	میلیارد	ريال	از	محل	مطالبات	و	سود	انباشته	افزايش	يافت.	

خاطر	نشان	می	سازد	10	درصد	از	سهام	اين	شركت	در	تاريخ	1393/08/25	در	بورس	اوراق	بهادار	تهران	عرضه	گرديد	.

مقایسه ظرفیت ساالنه تولید کلینكر و سیمان شرکت های تحت مدیریت و وابسته شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع 
سیمان  با ظرفیت تولیدی ساالنه سیمان کشور به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است: 

شرح
سال ۱۳۹۶سال ۱۳۹۷

سیمانکلینكرسیمانکلینكر
83,081,75085,977,22080,445,30083,074,712ظرفیت	اسمی	تولید	كل	كشور-تن

CIDCO	وابسته	و	مديريت	تحت	های	شركت	اسمی	8,051,2507,125,3009,254,2958,452,467ظرفیت

9/698/2811/5010/17درصد	سهم

CIDCO	هلدينگ	واقعی	6,614,6495,839,5966,731,0945,864,517تولید

82827369درصد	تولید	واقعی	نسبت	به	ظرفیت

اطالعات مهم مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )شرکت اصلی(  طی 4 سال گذشته در جدول ذیل ارایه 
گردیده است :

سال ۱۳۹۵سال ۱۳۹۶سال ۱۳۹۷شرح
)تجدید ارایه شده(

سال ۱۳۹4
)تجدید ارایه شده(

2,119,7391,637,5231,668,3261,797,630دارايی	های	جاری
431,98849,703737,149895,501بدهی	های	جاری

8,301,4187,751,1167,217,9146,933,197كل	دارايی	ها
4,800,0004,000,0004,000,0004,000,000سرمايه

--779،735-افزايش	سرمايه	در	جريان	
7,865,6557,692,4606,479,3496,036,997حقوق	صاحبان	سهام
870,035744,506494,036688,614درآمدهای	عملیاتی	

851,478754,418528,231726,162سود	)قبل	از	كسر	مالیات(
23191617كل	پرسنل	شركت	اصلی	)نفر(

12%8%10%11%بازده	حقوق	صاحبان	سهام

10%7%10%11%بازده	دارايی	ها
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همچنین اطالعات مهم مالی شرکت سرمايه گذاری و توسعه صنايع سیمان )تلفیقی(  طی 4 سال گذشته  
در جدول ذيل ارايه گرديده است :

سال ۱۳۹۵سال ۱۳۹۶سال ۱۳۹۷شرح
)تجديد ارايه شده(

سال ۱۳۹4
)تجديد ارايه شده(

6,844,7107,182,3566,210,7915,819,773دارايی	های	جاری

5,564,3515,937,0986,743,4805,259,477بدهی	های	جاری

17,895,77516,551,88815,793,28415,673,561كل	دارايی	ها

4,800,0004,000,0004,000,0004,000,000سرمايه

--779,734-افزايش	سرمايه	در	جريان	

9,301,2678,643,6936,717,5407,165,428حقوق	صاحبان	سهام

6,767,1706,454,8974,438,2715,896,728درآمدهای	عملیاتی	

2,430,3512,273,2951,431,7441,648,079سود	ناخالص	

1,768,8361,623,888692,563787,040سود	قبل	از	كسر	مالیات		

2,1702,1682,1812,185كل	پرسنل	گروه	)نفر(	

پیرو	ادامه	ركود	صنعت	سیمان	در	سال	1397	و	كاهش	فروش	كلیه	شركت	های	فعال	در	اين	صنعت	،	هلدينگ	سیدكو	علیرغم	
چالش	های	گريبانگیر	شركت	های	زير	مجموعه	خود	،	طی	عملکرد	سال	1397	قادر	گرديده	1,769	میلیارد	ريال	سود	قبل	از	

مالیات	را	محقق	نمايد.

جمع	سرمايه	گذاری	های	اين	شركت	مطابق	صورت	های	مالی	سال	1397	شركت	اصلی	بالغ	بر6,688 میلیارد	ريال	می	باشد	.	
درصد	مالکیت	يا	نظارت	تجمیعی	شركت	سرمايه	گذاری	و	توسعه	صنايع	سیمان	و	شركت	های	تابعه	در	شركت	های	مرتبط	با	

صنعت	سیمان	كشور	در	پايان	سال	1397	به	شرح	مندرج	در	جدول	ذيل	ارايه	گرديده	است	:

 درصد مالكیت شرکت سرمايه پذير 
66/39سیمان	شمال

58/17سیمان	كرمان

54/90سیمان	فیروزكوه

50/54بین	المللی	ساروج	بوشهر

45/66سیمان	مازندران

42/90سیمان	آرتا	اردبیل

42/44سیمان	قائن

32/00سیمان	فراز	فیروزكوه

20/07سیمان	ممتازان

20/02سیمان	نیزار	قم

)مبالغ	به		میلیون	ريال(
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۳- انبوه سازی امالک و مستغالت

صنعت	انبوه	سازی،	امالک	و	مستغالت	از	جمله	صنايعی	است	كه	به	دلیل	امکان	تهیه	بسیاری	از	عوامل	تولید	آن	در	داخل	كشور	
،	كمترين	وابستگی	را	به	خارج	از	مرزها	دارد.	اهمیت	ساختمان	در	سرمايه	گذاری	موجب	شده	است	كه	در	دهه	اخیر	بخش	

عمده	ای	از	كل	سرمايه	گذاری	ثابت	ملی	به	اين	بخش	اختصاص	يابد.		

۱-۳- شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی )سهامی خاص(

با	توجه	به	اهمیت	سرمايه	گذاری	در	بخش	ساختمان	و	لزوم	حضور	فعال	و	موثر	در	اين	بازار	سودآور	،	شركت	سرمايه	گذاری	
گروه	توسعه	ملی	اقدام	به	تاسیس	شركت	بین	الملل	ساختمان	و	صنعت	ملی	در	تیر	ماه	سال	1382	نمود.	سرمايه	ثبت	شده	
شركت	در	پايان	سال	1397	معادل	1,400	میلیارد	ريال	است	كه	100	درصد	آن	متعلق	به	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	

ملی	می	باشد.	

پروژه	های	در	جريان	ساخت	شركت	در	پايان	سال	مالی	منتهی	به	29	اسفند	ماه	1397	به	شرح	جدول	ذيل	می	باشد	:

پروژه های در جریان ساخت شرکت

زیربنای کلکاربرینام پروژهردیف
)متر مربع(

اطراف مشارکت و سهم  هریک

درصد طرفین مشارکت
آورده شرکاءمشارکت

	رولکس	تاور									1

مسکوني

23,372

بین	الملل	ساختمان	و	
90	درصد	بهاي	زمین	و	هزينه	اضافه	49/3صنعت	ملی

متراژ	به	نسبت	سهم	الشركه

50/7مازيار	حیدريتجاری
10	درصد	بهاي	زمین	و	كلیه	مخارج	
ساخت	و	هزينه	اضافه	متراژ	به	نسبت	

سهم	الشركه

بازار	قطعات	خودرو	2
ايران	)ارج(

تجاري

127,315

بین	الملل	ساختمان	و	
بهاي	زمین	و	50	درصد	هزينه	هاي	43/06صنعت	ملی

ساخت

اداري
سازمان	سرمايه	گذاري	
و	مشاركت	مردمي	شهر	

تهران
عوارض	و	صدور	پروانه25/77

شركت	سام	اكسونفرهنگي
50	درصد	هزينه	هاي	ساخت31/17)مازيار	حیدري(

 	شهید	فهمیده	تبريز3
)الدوز(	

تجاري
128,233

بین	الملل	ساختمان	و	
بهاي	زمین	و	مجوز	ساخت32/11صنعت	ملی

شركت	تهران	اداري
كلیه	هزينه	هاي	ساخت67/89دال	دومان
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از	اقدامات	شركت	طی	سال	مالی	مورد	گزارش	می	توان	به	اخذ	نمايندگی	از	بانک	ملی	ايران	برای	يک	دوره	زمانی	يکساله	و	تا	سقف	
8,000	میلیارد	ريال	به	منظور	تهاتر	امالک	ارزنده	و	يا	اخذ	تراكم	با	بدهی	های	شهرداری	به	بانک	ملی	ايران	اشاره	نمود	.

روند وضعیت مالی اين شرکت در ۳ سال اخیر به شرح جدول ذيل می باشد :

سال ۱۳۹۶سال ۱۳۹۷شرح
سال ۱۳۹۵)تجديد ارايه شده(

1,339,465 1,720,820 1,956,202 دارايی	های	جاری

325,558 772,621 498,744 بدهی	های	جاری

1,488,916 1,863,236 2,091,642 كل	دارايی	ها

900,000 900,000 1,400,000 سرمايه

1,160,607 1,086,040 1,586,072 حقوق	صاحبان	سهام

554,996 414,297 206,925 درآمدهای	عملیاتی

226,202 121,824 6,411 سود	ناخالص

189,877 145,930 26,282 سود	عملیاتی

205,812 165,002 90,032 سود	قبل	از	كسر	مالیات

494537كل	پرسنل	)نفر(

2-۳- شرکت آزاد راه تبريز-ارومیه )سهامی خاص(

به	منظور	اجرای	تفاهم	نامه	منعقده	فی	مابین	سرمايه	گذاران	شامل	وزارت	راه	و	شهرسازی	،	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	و	
صندوق	بازنشستگی	كشوری	در	جهت	سرمايه	گذاری	دراحداث	آزاد	راه	تبريز-	ارومیه	،	اين	شركت	با	سرمايه	ای	معادل	1,200	میلیون	
ريال	تاسیس	گرديد.	50	درصد	از	سهام	شركت	آزاد	راه	تبريز	ارومیه	متعلق	به	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	و	50	درصد	نیز	

متعلق	به	صندوق	بازنشستگی	كشوری	می	باشد.	
بازيافت	اصل	و	سود	سرمايه	گذاری	با	نرخ	ساالنه	23	درصد	از	محل	اخذ	عوارض	وصولی	ناشی	از	تردد	وسايط	نقلیه	عبوری	در	آزاد	راه	تامین	

خواهد	گرديد	.	بخش	عمده	طرح	به	بهره	برداری	رسیده	و	اخذ	عوارض	از	خودروهای	عبوری	از	سال	1388	آغاز	گرديده	است.

)مبالغ	به		میلیون	ريال(
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در جدول ذیل گزارش عملكرد مالی شرکت برای 4 سال اخیر  منعكس شده است :

سال ۱۳۹4سال ۱۳۹۵سال ۱۳۹۶سال ۱۳۹۷شرح
10,614 17,60413,49111,388درآمد	عملیاتی

)9,653 ()10,530 ()12,107 ()16,001 (هزينه	های	بهره	برداری

)4,678 ()5,905 ()6,516 ()7,786 (هزينه	های	اداری	و	عمومی

246 1,5161,242777ساير	درآمدهای	عملیاتی

)3,471 ()4,270 ()3,820 ()4,667 (سود	)زيان(	عملیاتی

13,671 14,88417,43115,401ساير	درآمدهای	غیر	عملیاتی

10,200 10,21713,54111,131سود	)قبل	از	كسر	مالیات(

-	---مالیات

10,200 10,21713,54111,131سود	خالص

1,200 1,2001,2001,200سرمايه			

14,794 13,68315,46613,925سود	انباشته

۳-۳-شرکت زیر ساخت وتوسعه سرمایه گذاری مهروماه )سهامی خاص(

شركت	زيرساخت	و	توسعه	سرمايه	گذاری	مهروماه	در	تاريخ	1393/05/28	به	صورت	سهامی	خاص	و	با	مشاركت	شركت	های	
مرتبط	با	سازمان	حج	و	زيارت	و	مالکیت	25	درصدی	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	در	سهام	اين	شركت	،	به	منظور	

اقدام	به	انجام	امور	زيربنايی	جهت	احداث	هتل	و	اقامتگاه	درعتبات	عالیات	تاسیس	گرديد.

به	همین	منظور	طی	سنوات	قبل	ظرفیت	های	آماده	بهره	برداری	موجود	در	عتبات	عالیات	شناسايی	گرديد	و	نسبت	به	خريد	
هتل	قصرالجنان	در	نجف	اشرف	)در	حال	بهره	برداری(،	خريد	امتیاز	و	شروع	عملیات	اجرايی	احداث	هتل	4	ستاره	امام	علی	)ع(	
يا	كوثر	واقع	در	نجف	اشرف	و	همچنین	خريد	زمین	و	اخذ	جواز	احداث	هتل	قمرالطف	در	كربالی	معلی	اقدام	شده	است.	از	جمله	
فعالیت	های	عمده	شركت	طی	سال	مورد	گزارش	عالوه	بر	بهره	برداری	و	مديريت	هتل	قصرالجنان،	تالش	مستمر	و	جدی	جهت	
احداث	و	تکمیل	هتل	امام	علی	)ع(	بوده	كه	در	همین	راستا	به	موجب	تصمیمات	مجمع	عمومی	فوق	العاده	مورخ	1396/10/16 
افزايش	سرمايه	شركت	از	مبلغ	1,000	میلیارد	ريال	به	1,500	میلیارد	ريال	مورد	تصويب	قرار	گرفت.	تا	تاريخ	تهیه	اين	گزارش	

افزايش	سرمايه	مذكور	به	ثبت	نرسیده	است.

4- مواد و محصوالت دارویی 
۱-4- شرکت سرمایه گذاری شفا دارو ) سهامی عام (

عاليم	 و	 ها	 شركت	 ثبت	 اداره	 در	 ريال	 میلیارد	 	3 سرمايه	 با	 	1383/06/10 تاريخ	 در	 شفادارو	 گذاری	 سرمايه	 شركت	
به	 	1384/09/28 مورخ	 العاده	 فوق	 عمومی	 مجمع	 مصوبه	 موجب	 به	 شركت	 سرمايه	 رسید.	 ثبت	 به	 تهران	 غیرتجاری	
ريال	 میلیون	 	1,179,430 مبلغ	 به	 	1390/12/28 مورخ	 العاده	 فوق	 عمومی	 مجمع	 مصوبه	 طی	 و	 ريال	 میلیارد	 	391 مبلغ	
رسیده	 ثبت	 به	 مالی	 نهاد	 عنوان	 به	 بهادار	 اوراق	 و	 بورس	 سازمان	 نزد	 	1390/10/25 تاريخ	 در	 شركت	 است.	 يافته	 افزايش	
 1394/12/03 تاريخ	 در	 و	 است	 شده	 صادر	 مذكور	 سازمان	 توسط	 	1392/01/21 تاريخ	 در	 شركت	 فعالیت	 مجوز	 و	
گرديد. عرضه	 تهران	 بهادار	 اوراق	 بورس	 بازار	 در	 شركت	 سهام	 	1396/12/16 تاريخ	 در	 نهايتاً	 و	 اخذ	 بورس	 در	 پذيرش	

در	حال	حاضر	مديريت	شركت	سرمايه	گذاری	شفادارو	بر	عهده	شركت	مديريت	طرح	و	توسعه	آينده	پويا	می	باشد.

)مبالغ	به		میلیون	ريال(
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سهامداران شرکت در پايان اسفند ماه سال ۱۳۹۷ به شرح جدول ذيل ارايه گرديده است :

درصد  مالكیتتعداد سهامنام سهامدار
851,577,97572/2شركت	مديريت	طرح	و	توسعه	آينده	پويا	)	متعلق	به	بانک	ملی	ايران	(

163,931,69313/9شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

86,353,1267/3شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	ملی

77,567,2066/6ساير	سهامداران

۱,۱۷۹,4۳0,000۱00جمع

سهام شرکت های سرمايه پذير متعلق به مجموعه شرکت سرمايه گذاری شفا دارو در تاريخ ۱۳۹۷/۱2/2۹ بر اساس   
صورت های مالی تلفیقی به شرح ذيل می باشد :      

 درصدمالكیت شرکت سرمايه پذير 
81/81دارويی	پخش	رازی

70/31توسعه	بازرگانی	پخش	رازی

65/57دارو	سازی	اسوه

60/65دارو	سازی	جابر	بن	حیان

54/38صنعتی	كیمیدارو

52/96دارو	سازی	داراموفارمین

47/34پخش	رازی

44/50دارو	سازی	دانا

28/14فرآيند	شیمی	حکیم

21/75دارو	آفرين	شفا
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خالصه اطالعات مالی ۳ سال گذشته شرکت سرمایه گذاری شفا دارو )تلفیقی(  به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است:

اقالم ترازنامه ای
                                                                                                                                                     )مبالغ	به	میلیون	ريال(

سال ۱۳۹۷شرح
)حسابرسی نشده(

سال ۱۳۹۶
)تجدید ارایه شده(

سال ۱۳۹۵
)تجدید ارایه شده(

29,960,66431,170,78526,627,505	جمع	دارايی	ها	

20,979,17523,620,95920,128,797	جمع	بدهی	ها

1,179,4301,179,4301,179,430سرمايه

8,981,4897,549,8266,498,708حقوق	صاحبان	سهام

اقالم سود وزیانی 
                                                                                                                                                     )مبالغ	به	میلیون	ريال(

سال ۱۳۹۷شرح
)حسابرسی نشده(

سال ۱۳۹۶
)تجدید ارایه شده(

سال ۱۳۹۵
)تجدید ارایه شده(

30,323,55229,201,16927,319,252درآمدهای	عملیاتی

4,444,5764,404,8694,483,639سود	عملیاتی

82,470)79,319(925,308درآمد)هزينه(های	غیر	عملیاتی

)996,281()1,053,507()1,222,895(هزينه	های	مالی

2,962,2612,456,5952,702,369سود	خالص	)پس	از	كسر	مالیات(

درآمد و هزينه های غير عملياتی
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۵- فرآورده های  غذايی و آشامیدنی 

۱-۵-  شرکت توسعه صنايع بهشهر)سهامی عام(

شركت	توسعه	صنايع	بهشهر	)سهامی	عام(	در	سال	1349	به	ثبت	رسیده	و	از	سال	1353	در	سازمان	بورس	و	اوراق	بهادار	تهران	
پذيرفته	شده	است.	اين	شركت	بعنوان	يکی	از	قديمی	ترين	و	بزرگترين	مجموعه	های	تولیدی	و	خدماتی	به	حضوری	قدرتمند	
در	عرصه	كسب	و	كار	می	انديشد.	عمده	فعالیت	های	شركت	توسعه	صنايع	بهشهر	در	زمینه	های	محصوالت	شوينده	و	بهداشتی،	

سرمايه	گذاری	،	پخش	محصوالت	،	قند	و	شکر	،	بازرگانی	و	نیز	فعالیت	های	ساختمانی	می	باشد.

بالغ	بر	43	درصد	از	سهام	اين	شركت	تحت	تملک	و	مديريت	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	و	جزء	شركت	های	فرعی	
اين	مجموعه	محسوب	می	گردد.	

سهامداران عمده شرکت در پايان اسفند ماه ۱۳۹۷ به شرح جدول ذيل ارايه گرديده است :

درصد سهامدارینام سهامدار
43شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

9شركت	سرمايه	گذاری	صندوق	بازنشستگی

8شركت	سرمايه	گذاری	غدير

7شركت	سرمايه	گذاری	ملی	ايران	

5صندوق	سرمايه	گذاری	گنجینه	آرمان	شهر

4صندوق	بازنشستگی	كشوری

7ساير	سهامداران	حقوقی

17سهامداران	حقیقی	

۱00جمع
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پرتفوی سهام شرکت های زیر مجموعه شرکت توسعه صنایع بهشهر بر اساس صورت های مالی  به شرح جدول ذیل ارایه 
گردیده است :

درصد مالكیت توسعه صنایع شرکت
بهشهر

درصد مالكیت گروه توسعه 
صنایع بهشهر

55/8658/19صنايع	بسته	بندی	ايران

99/8100صادراتی	توسعه		بهشهر	زرين

61/8862/57سرمايه	گذاری	گروه	صنايع	بهشهر

9397/57سرمايه	گذاری	ساختمان	گروه

86/97-خدمات	بیمه	ای	پوشش	توسعه

9096/26صنعت	قند

54/8999/99سرآمد	صنايع	بهشهر

98/56-زرين	ذرت	شاهرود

4/0958/14قند	نیشابور

0/5152/4شکر

76/4277/97مديريت	صنعت	شوينده

0/954/66پاكسان

0/0260/85گلتاش

0/152/11ساينا

77/97-مرواريد	هامون

76/41-آلی	شیمی	قم

69/2369/26صنعتی	بهپاک

89/9890/02به	پخش

78/8878/94مارگارين	

شركت	های	وابسته	:

34/2534/25صنايع	شیر	ايران

0/3537/49	بانک	اقتصاد	نوين

3/999/76بیمه	نوين

2020سرمايه	گذاری	اقتصاد	نوين
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خالصه اطالعات مالی شرکت توسعه صنايع بهشهر) تلفیقی( به شرح جدول ذيل ارايه گرديده است :

اقالم ترازنامه ای

سال ۱۳۹۶سال ۱۳۹۷شرح
)تجديد ارايه شده(

سال ۱۳۹۵
)تجديد ارايه شده(

40,989,39934,738,27531,394,791	جمع	دارايی	ها	

24,106,53821,485,23617,209,088	جمع	بدهی	ها

8,250,0008,250,0007,021,002سرمايه

16,882,86113,253,03914,185,703حقوق	صاحبان	سهام

در	پايان	اسفند	ماه	1395،	سرمايه	شركت	اصلی	7,021,002		میلیون	ريال	بوده	است	.	طی	سال	مالی	1396	سرمايه	شركت	به	موجب	
مصوبه	مجمع	عمومی	فوق	العاده	صاحبان	سهام	مورخ	1396/01/27	از	محل	آورده	نقدی	و	مطالبات	سهامداران	با	افزايش	1,228,998 

میلیون	ريال	)معادل	17/5	درصد(	بالغ	بر	8,250,000	میلیون	گرديده	است	.	

اقالم سودوزيانی

سال ۱۳۹۶سال ۱۳۹۷شرح
)تجديد ارايه شده(

سال ۱۳۹۵
)تجديد ارايه شده(

43,925,75735,979,46531,186,469درآمدهای	عملیاتی		

7,505,7901,751,5783,835,949سود	عملیاتی

)1,615,062()2,344,008()2,539,979(هزينه	های	مالی

2,027,625)540,895(4,941,455سود	خالص

2-۵- شرکت توسعه کشت و صنعت ملی )سهامی خاص(  

با	توجه	به	شرايط	اقتصادی	حاكم	بر	بازار	بین	المللی	و	مزيت	نسبی	برخی	نقاط	ايران	در	رابطه	با	صنعت	كشاورزی	،	لزوم	ايجاد	يک	شركت	
مادر	تخصصی	)هلدينگ(	با	توجه	به	سبد	شركت	های	سرمايه	پذير	غذايی	ضروری	تشخیص	داده	شد.	بدين	جهت	در	سال	1385	با	استفاده	
از	امکانات	شركت	كشت	و	صنعت	گرگان	)سهامی	عام(	،	نسبت	به	تغییر	نام	و	نوع	شركت	مزبور	بنام	شركت	توسعه	كشت	و	صنعت	ملی	

)سهامی	خاص(	اقدام	گرديد.	
97درصد	از	سهام	شركت	توسعه	كشت	و	صنعت	ملی	متعلق	به	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	و	2/7درصد	به	بنیاد	مستضعفان	

انقالب	اسالمی	ايران	تعلق	دارد.	آخرين	سرمايه	ثبت	شده	شركت	مذكور	مبلغ	50,000	میلیون	ريال	می	باشد.

 	)مبالغ	به	میلیون	ريال(

اقالم سود و زیانی  	)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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در حال حاضر شرکت توسعه کشت و صنعت ملی )سهامی خاص( مالكیت ، مدیریت و نظارت بر دو  شرکت صنایع غذایی فعال 
را در اختیار دارد که به شرح جدول ذیل می باشند  : 

مبلغ نام شرکتردیف
سرمایه

درصد سهام متعلق به شرکت کشت و 
صنعت ملی

 139,00028/3قند	نقش	جهان1

 200,00021/95فرآورده	های	غذايی	و	قند	پیرانشهر2

خالصه وضعیت مالی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی طی ۳ سال اخیر به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است :

اقالم ترازنامه ای و سود و زیانی

سال ۱۳۹۵سال ۱۳۹۶سال ۱۳۹۷شرح
)تجدید ارایه شده(

409,984653,120271,247دارايی	های	جاری

123,658544,432184,752بدهی	های	جاری

479,363786,506405,968كل	دارايی	ها

50,00050,00050,000سرمايه

355,324240,482220,451حقوق	صاحبان	سهام

88,86021,95119,897درآمد	عملیاتی

161,27760,14753,127سود	عملیاتی

159,84260,14755,250سود	خالص

121212كل	پرسنل	)نفر(

در	سال	مالی	1397،		با	توجه	به	پتانسیل	شركت	و	در	راستای	اجرای	سیاست	های	متخذه	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی،	
شركت	مزبور	در	خصوص	بازاريابی	و	فروش	سهام	شركت	هايی	كه	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	قصد	خروج	از	آن	ها	را	داشته	نیز	
فعالیت	نموده	است	.	همچنین	با	توجه	به	واگذاری	مسئولیت	نظارت	بخشی	از		شركت	های	تحت	تملک	بانک	ملی	ايران	به	شركت			
زير	مجموعه	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	)شركت	مديريت	توسعه	نگاه	پويا(	بازاريابی	جهت	فروش	اين	بخش	از	شركت	ها	نیز	جزء	

فعالیت	های	اين	شركت	در	سال	1397	بوده	است.

		)مبالغ	به	میلیون	ريال(

		)مبالغ	به	میلیون	ريال(



8383

۳-۵- شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس)سهامی عام( 
در	مجمع	عمومی	فوق	العاده	مورخ	1393/10/06	سرمايه	شركت	از	محل	مطالبات	حال	شده	و	سود	انباشته	به	مبلغ	325,340	میلیون	ريال	

افزايش	و	به	ثبت	رسید.

سهامداران شرکت در پايان سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/0۹/۳0 به شرح جدول ذيل ارايه گرديده است :

درصد سهامتعداد سهامسهـامـدارانرديف
130,135,50040شركت	سهامي	كشت	و	صنعت	و	دامپروري	مغان1

96,420,39629/6شركت	سرمايه	گذاري	گروه	توسعه	ملي2

49,068,00015شركت	مديريت	طرح	و	توسعه	آينده	پويا3

49,716,10415/4ساير4

۳2۵,۳40,000۱00جــمـع

عملكرد مقايسه ای شرکت با شرکت همگروه به شرح جدول ذيل ارايه  گرديده است:

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارسشرکت همگروهنوع محصول
5/26/3گندم	آبي

2/13/1كـلـزا

3/46/2جو	آبي

2/43ذرت	بذري

3654ذرت	علوفه	ای	

خالصه عملكرد مالی شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح جدول ذيل ارايه گرديده است :       

۱۳۹۷/0۹/۳0۱۳۹۶/0۹/۳0۱۳۹۵/0۹/۳0شرح
1,125,928685,307573,725	درآمد	عملیاتی	

267,374133,36599,127	سود	عملیاتی	

285,984165,074121,607	سود	خالص		

879507374سود	هر	سهم	پس	از	كسر	مالیات-ريال

325,340325,340325,340سرمايه

 	)مقادير:	تن(

 	)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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4-۵- شرکت سیمرغ  )سهامی عام( 
				شركت	در	سال	1353	بصورت	سهامی	خاص	تاسیس	و	طی	شماره	18904	مورخ	1353/03/07	در	اداره	ثبت	شركت	ها	و	مالکیت	
صنعتی	تهران	به	ثبت	رسیده	است	.	در	حال	حاضر	سرمايه	شركت	يک	میلیارد	و	سیصد	میلیون	سهم	يک	هزار	ريالی	می	باشد.	شركت	
سیمرغ	جزء	واحدهای	تجاری	فرعی	شركت	پشتیبانی	مهر	78	می	باشد	.	گروه	سیمرغ	شامل	شركت	سیمرغ	)به	عنوان	شركت	اصلی(	
و	شركت	های	مقوا	سازی	شرق	و	توسعه	كشت	ذرت	و	مهر	گستران	سیمرغ	زياران	به	عنوان	شركت	های	فرعی	می	باشد.	شركت	دارای	
9	واحد	تولید	تخم	مرغ	،	جوجه	يک	روزه	و...	در	استان	های	اصفهان	،	بوئین	زهرا	،	خراسان	،	كرمان	،	زياران،		يزد	و	همدان	می	باشد	.

سهامداران عمده شرکت به شرح جدول ذیل می باشند و در حال حاضر یک کرسی هیئت مدیره شرکت مذکور در اختیار 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی است :

درصد سهامدارینام سهامدار
53/1شركت	خدمات	پشتیبانی	مهر	78

14/7شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی
9/6بانک	تجارت	

9/3شركت	مديريت	طرح	وتوسعه	آينده	پويا	

13/3ساير

۱00جمع

 ۵-۵- شرکت قند نقش جهان )سهامی عام(  
شركت	قند	نقش	جهان	در	سال	1345	تاسیس	گرديده	و	در	سال	1350	به	سهامی	عام	تبديل	و	در	سال	1355	در	سازمان	بورس	
و	اوراق	بهادار	تهران	پذيرفته	شده	است	.	اين	شركت	در	زمینه	تولید	شکر	و	محصوالت	قندی	از	چغندر	قند	،	شکر	خام	،	مالس	و	
موارد	ديگر	شامل	تهیه	علوفه	و	محصوالت	ديگر	از	قبیل	تفاله	و	مالس	چغندر	و	انجام	مشاركت	در	سرمايه	گذاری	در	ساير	شركت	ها	

و	موسسات	فعالیت	می	كند	.
سهامداران	عمده	شركت	بر	اساس	صورت	های	مالی	سال	مالی	منتهی	به	1397/12/29،	عبارتند	از	:	شهرداری	اصفهان	با	مالکیت	48/6	درصد،	
شركت	توسعه	كشت	و	صنعت	ملی	با	مالکیت	28/3	درصد	،	موسسه	خیريه	همدانیان	با	2/6	درصد	و	شركت	سرمايه	گذاری	ملی	ايران	

با	4/2	درصد	.	
در	حال	حاضر	مديريت	و	نظارت	بر	شركت	قند	نقش	جهان	بر	عهده	شركت	توسعه	كشت	و	صنعت	ملی	بوده	و	دو	كرسی	از	5	كرسی	

هیئت	مديره	در	اختیار	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	می	باشد	.
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 ۶-۵-شرکت فرآورده های غذايی و قند پیرانشهر )سهامی عام(  
شركت	مزبور	در	سال	1347	احداث	و	در	سال	1348	مورد	بهره	برداری	قرار	گرفته	است	.	در	سال	1362	در	اداره	ثبت	شركت	ها	

و	مالکیت	صنعتی	تهران	به	ثبت	رسیده	و	در	سال	1375	به	شركت	سهامی	عام	تبديل	شده	است	.	سهام	شركت	قند	پیرانشهر	در							
سال	1375	در	بورس	اوراق	بهادار	تهران	پذيرفته	شده	است.	شعبات	آن	در	نقده	،	اشنويه	و	روستای	لج	واقع	شده	است	.

در	حال	حاضر	مديريت	شركت	در	اختیار	شركت	توسعه	كشت	و	صنعت	ملی	بوده	و	2	كرسی	از	7	كرسی	هیئت	مديره	در	اختیار	
شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	می	باشد	.

در پايان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/04/۳۱ ، سهامداران شرکت به شرح جدول ذيل می باشند : 

درصد سهامدارینام سهامدار
21/95شركت	توسعه	كشت	و	صنعت	ملی	

11/08شركت	قند	ارومیه

9/08شركت	طالب

6/32آقای	اسماعیل	رشیدی

5/55شركت	شهد

5/42شركت	سرمايه	گذاری	ملی	ايران	

40/6ساير	

۱00جمع
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۶- صنایع ماشین آالت ودستگاه های برقی وتجهیزات

۱-۶- شرکت ایران ترانسفو )سهامی عام(  
بالغ	بر	34/5	درصد	از	سهام	شركت	ايران	ترانسفو	به	صورت	مستقیم	و	حدود	35/64درصد	به	صورت	غیرمستقیم	به	شركت	سرمايه	گذاری	
گروه	توسعه	ملی	تعلق	دارد.	مشتری	عمده	تولیدات	اين	شركت	در	سال	های	گذشته	وزارت	نیرو	بوده	كه	با	توجه	به	سیاست	شركت	مبنی	
بر	خروج		از	حالت	تک	مشتری	بودن	و	افزايش	حجم	مطالبات	از	وزارت	نیرو		و	همچنین	رونق	پروژه	های	پتروشیمی	در	كشور	تركیب	
مشتريان	عمده	از	سال	1391	به	بعد	تغییر	يافته	و	به	بحث	عقد	قرارداد	با	شركت	های	پتروشیمی	و	جذب	مشتريان	صادراتی	سوق	يافته	
است.	محصوالت	صادراتی	تولیدی	ايران	ترانسفو	عمدتاً		به	كشورهای	پاكستان،	سوريه	،	تركمنستان	،	عراق	و	آفريقای	جنوبی	صادر	می	شود	.

خالصه وضعیت مالی شرکت ایران ترانسفو )تلفیقی( طی ۳ سال اخیر به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است:
اقالم ترازنامه ای و سود و زیانی  

  سال ۱۳۹۶سال ۱۳۹۷شرح
)تجدید ارایه شده(

  سال ۱۳۹۵
)تجدید ارایه شده(

22,380,90516,822,66217,771,078دارايی	های	جاری

17,764,45814,362,22615,471,119بدهی	های	جاری

27,517,31422,184,78122,097,882كل	دارايی	ها

3,750,0003,750,0001,500,000سرمايه

7,698,0586,181,4185,400,333حقوق	صاحبان	سهام

13,013,50011,352,4039,686,241درآمدهای	عملیاتی

)7,163,233()8,814,833()9,714,146(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

3,299,3542,537,5702,523,008سود	ناخالص

)564,644()833,236()1,076,202(هزينه	های	فروش،	اداری	و	عمومی

1,656,241487,424249,667ساير	درآمدهای	عملیاتی

3,879,3932,191,7582,208,031سود	عملیاتی

)1,583,218()1,669,424()1,827,105(هزينه	های	مالی	

549,442482,348369,340ساير	درآمدها	و	هزينه	های	غیر	عملیاتی

2,387,583792,910914,797سود	خالص)پس	از	كسر	مالیات(

2-۶- شرکت توسعه نیروگاهها وانرژی برق)سهامی خاص(
شركت	توسعه	نیروگاهها	و	انرژی	برق	در	تاريخ	1384/04/22	با	سرمايه	اولیه	يک	میلیارد	ريال	به	صورت	سهامی	خاص	به	منظور	تاسیس	
و	بهره	برداری	نیروگاه	و	تولید	انرژی	برق	تاسیس	گرديد	و	اولین	پروژه	اين	شركت	،	مشاركت	80	درصدی	در	ساخت	و	بهره	برداری	نیروگاه	
زنجان	4	با	شركت	سرمايه	گذاری	نیروگاهی	ايران	می	باشد.	ولیکن	با	توجه	به	گذشت	زمان	اجرای	پروژه	و	انقضای	مجوز	های	تاسیس	
نیروگاه	و	مشکالت	پیش	آمده	در	خصوص	عدم	تمديد	مجوز	توسط	سازمان	برق	و	شركت	توانیر	به	موجب	مجمع	فوق	العاده	در	تیر	ماه	

1396	،	انحالل	شركت	به	تصويب	سهامداران	رسید	و	از	آن	زمان	تاكنون	مراحل	انحالل	در	حال	انجام	می	باشد	.		

		)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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۳-۶- شرکت سرمايه گذاری نیروگاهی ايران-سنا  )سهامی عام (
شركت	سرمايه	گذاری	نیروگاهی	ايران	سنا	با	سرمايه	اولیه	چهارصد	میلیارد	ريال	در	آذرماه	سال	1383		با	هدف	ايجاد	،	راه	اندازی	و	
خريد	نیروگاه	های	تولید	برق	از	طريق	سرمايه	گذاری	و	مشاركت	با	اشخاص	حقیقی	و	حقوقی	تأسیس	گرديد	.	در	حال	حاضر	شركت	

سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	مالکیت		14/95درصد	سهام	اين	شركت	را	به	صورت	مستقیم	دارا	می	باشد.	
اين	شركت	به	عنوان	يکی	از	تخصصی	ترين	هلدينگ	های	نیروگاهی،		مالکیت	عمده	نیروگاه	های	علی	آباد	گلستان	،	خرم	آباد	،								

پرند	،	ارومیه	،اردبیل	و	قاين	را	بر	عهده	دارد	.

۷-صنعت سرمايه گذاری و  واسطه گری مالی

۱-۷-شرکت سرمايه گذاری توسعه ملی) سهامی عام( 
عمده	سرمايه	گذاری	گروه	در	صنعت	سرمايه	گذاری	ها		مربوط	به	شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	ملی	می	باشد.	شركت	در	شهريور	ماه	
سال	1382	تاسیس	و	سهام	آن	در	تاريخ	12	بهمن	ماه	1383	در	بورس	اوراق	بهادار	تهران	پذيرش	گرديد.	سرمايه	ثبت	شده	شركت	

در	پايان	سال	مالی	منتهی	به	1397/09/30	معادل	4,500	میلیارد	ريال	می	باشد.	

ترکیب سهامداران  شرکت در پايان سال مالی مذکور  به شرح  جدول ذيل می باشد :

درصد سهامتعداد سهامنام سهامدار
2,946,003,31365/5شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

1,200,124,98026/7بانک	ملی	ايران

206,369,6444/6ساير	اشخاص	حقوقی	

147,502,0633/2ساير	اشخاص	حقیقی	

4,500,000,000100جمع

	شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	ملی	در	پايان	سال	مالی	منتهی	به	تاريخ	فوق	الذكر	در	بین	31	شركت	فعال	درصنعت	"	سرمايه	گذاری	ها		"به	
لحاظ	سرمايه	رتبه	هفتم	و	به	لحاظ	ارزش	بازار	در	رتبه	ششم	قرار		داشته	است.	

طی	سال	مالی	منتهی	به	1397/09/30	بازده	شاخص	كل	بورس	معادل	63	درصد	بوده	ولیکن	مديريت	شركت	توانسته	با	بهره	گیری	از	
فرصت	ها	و	گردش	معامالت	بیشتر	)	1/5	برابر	نرخ	گردش	بورس	اوراق	بهادار	تهران(	بازده	سبد	بورسی	و	فرابورسی	خود	را	به	58	درصد	

افزايش	دهد.
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خالصه تغییرات ارزش افزوده سبد سهام بورسی و فرابورسی شرکت طی ۳ سال  اخیر به شرح جدول ذیل ارایه گردیده 
است :

شرح
سال مالی

۱۳۹۷/0۹/۳0
سال مالی

۱۳۹۶/0۹/۳0
سال مالی

۱۳۹۵/0۹/۳0
840,096 1,319,303 3,325,917 ارزش	افزوده	سبد	سهام	بورسی	و	فرابورسی)میلیون	ريال(

187 293 739 ارزش	افزوده	سبد	سهام	بورسی	و	فرابورسی	به	ازای	هر	سهم)ريال(

4,500 4,500 4,500 تعداد	سهام	)میلیون	سهم(

پیگیری	های	جدی	جهت	دريافت	مطالبات	از	شركت	های	سرمايه	پذير	و	مديريت	نقدينگی	با	هدف	استفاده	از	فرصت	های	بازار	به	
همراه	سیاست	مديريت	شركت	در	جهت	بهینه	سازی	سرمايه	گذاری	ها	به	صورت	يک	فرآيند	مستمر	و	همچنین	حركت	در	راستای	
حفظ	پرتفوی	سیال	و	غیر	مديريتی	موجب	شده	كه	عمده	فعالیت	شركت	معطوف	به	سرمايه	گذاری	در	سهام	شركت	های	دارای	
بازدهی	مناسب	گردد.	در	نتیجه	عملکرد	شركت	طی	سال	مالی	مورد	گزارش	منجر	به	كسب	2,732	میلیارد	ريال	درآمدهای	عملیاتی	
عمدتاً	شامل؛	1,044	میلیارد	ريال	سود	سهام	دريافتی	از	شركت	ها	و	1,664	میلیارد	ريال	سود	ناشی	از	فروش	سهام	گرديده	است.	

خالصه وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی  طی ۳ سال اخیر  به شرح جدول ذیل  ارایه گردیده است: 
اقالم عمده ترازنامه ای و سود و زیانی

 ۱۳۹۶/0۹/۳0 ۱۳۹۷/0۹/۳0شرح
)تجدید ارایه شده(

۱۳۹۵/0۹/۳0 
)تجدید ارایه شده(

10,229,054 8,489,503 7,538,298 دارايی	های	جاری

2,431,679 137,090 71,405 بدهی	های	جاری

10,758,206 8,627,557 7,709,161 كل	دارايی	ها

4,500,000 4,500,000 4,500,000 سرمايه	

8,323,251 8,487,739 7,633,063 حقوق	صاحبان	سهام

1,900,143 2,257,842 2,731,757 درآمد	های	عملیاتی	

1,850,712 2,175,909 2,654,943 سود	عملیاتی

1,842,072 2,208,702 2,656,580 سود	)پس	از	كسرمالیات(

8,981,949 8,198,552 9,189,558 ارزش	بازارسبد	بورسی	و	فرابورسی)شركت	اصلی(	

3,431,147 3,537,739 2,683,063 سود	انباشته

24 29 27 كل	پرسنل	شركت	اصلی)نفر(

)	مبالغ	به		میلیون	ريال(
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)	مبالغ	به		میلیون	ريال(

ترکیب سبد دارايی های بورسی و فرابورسی شرکت سرمايه گذاری توسعه ملی به تفكیک صنعت درتاريخ ۱۳۹۷/0۹/۳0 
به شرح جدول ذيل ارايه گرديده است :

درصد از کلارزش بازاردرصد از کلبهای تمام شدهشرح سرمايه گذاری ها
1,173,15218/171,896,84119/39فلزات	اساسی

978,13415/151,418,32414/50محصوالت	شیمیايی

433,7696/72754,0367/71مواد	و	محصوالت	دارويی

488,3887/561,293,48113/22فرآورده	های	نفتی

623,3549/661,068,60910/92استخراج	كانه	های	فلزی

427,9506/63522,4335/34چند	رشته	ای	صنعتی

542,3758/40966,4709/88عرضه	برق،	گاز،	بخار	و	آب	گرم

756,62011/72556,4145/69انبوه	سازی،	امالک	و	مستغالت

148,7802/30117,6161/20بانک	ها	و	موسسات	اعتباری

102,6131/59109,1991/12رايانه

781,08812/101,081,33311/05ساير	صنايع

۶,4۵۶,22۳۱00۹,۷84,۷۵۶۱00جمع

2-۷- شرکت لیزينگ گسترش سرمايه گذاری ملی )سهامی خاص(
شركت	لیزينگ	گسترش	سرمايه	گذاری	ملی	در	ارديبهشت	ماه	سال	1382	تاسیس	گرديد	و	فعالیت	اصلی	شركت	عبارت	از	خريد	اموال	
منقول	و	غیرمنقول	مطابق	بند	الف،	ب	و	ج	ماده	5	دستورالعمل	اجرايی	تاسیس،	نحوه	فعالیت	و	نظارت	بر	شركت	های	لیزينگ	مصوب	
1386/04/09	و	1386/04/16	شورای	پول	و	اعتبار	و	واگذاری	آن	ها	به	متقاضیان	در	قالب	عقود	اجاره	و	يا	فروش	اقساطی،	خريد	و	فروش	
انواع	اوراق	بهادار	به	منظور	مديريت	نقدينگی	می	باشد.	سرمايه	ثبت	شده	شركت	در	پايان	سال	مالی	منتهی	به	1397/12/29	معادل	
1,000	میلیارد	ريال	می	باشد	كه	50	درصد	آن	متعلق	به	اين	مجموعه	و	50	درصد	ديگر	متعلق	به	مجموعه	ايران	خودرو	می	باشد.	طی	
سال	مالی	1397	شركت	توسط	هیئت	مديره	ای	متشکل	از	1	نفر	از	جانب	اين	مجموعه	و	2	نفر	از	جانب	مجموعه	ايران	خودرو	اداره	

شده	است.
شركت	طی	سال	مالی	1397،	با	توجه	به	تغییر	سیاست	های	فروش	ايران	خودرو	سعی	در	ايجاد	سود	از	طرق	ديگر	از	جمله	تامین	مالی	
سرمايه	گذاری	ها	نمود	و	نیز	پیگیری	جدی	و	بکار	گرفتن	تمهیداتی	جهت	افزايش	میزان	وصول	مطالبات	سنواتی	از	جمله	فعالیت	های	

شركت	در	سال	مالی	گذشته	می	باشد	.
 

۳-۷-شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی ) سهامی خاص (
شركت	توسعه	بین	الملل	تجارت	ملی	در	خرداد	ماه	سال	1386	تاسیس	گرديد	و	موضوع	فعالیت	شركت	انجام	هرگونه	فعالیت	و	مشاركت	
در	عملیات	مجاز	بازرگانی	صادرات	و	واردات	می	باشد.	سرمايه	ثبت	شده	شركت	124,000	میلیون	ريال	می	باشد	كه	حدود	88	درصد	آن	
متعلق	به	مجموعه	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	و	12	درصد	ديگر	متعلق	به	موسسه	همیاری	كوثر	می	باشد	و	شركت	توسط	

هیئت	مديرهای	متشکل	از	3	عضو	از	جانب	گروه	توسعه	ملی	اداره	می	گردد.
عمده	فعالیت	شركت	طی	سال	مالی	1397	انجام	عملیات	بازرگانی	شامل	خريد	و	فروش	انواع	بذر	و	همچنین	پیگیری	پرونده	های	مالیاتی	

سنوات	قبل	شركت	بوده	است.
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4-۷- شرکت سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار )سهامی عام(
شركت	سرمايه	گذاری	خدمات	مديريت	سرمايه	مدار	در	اسفند	ماه	سال	1343	با	موضوع	فعالیت	نساجی	تاسیس	گرديد	و	در	سال	1383 

موضوع	فعالیت	شركت	به	مديريت	سرمايه	و	نام	آن	به	نام	كنونی	تغییر	يافت.	
100	درصد	سهام	شركت	خدمات	مديريت	سرمايه	مدار	متعلق	به	مجموعه	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	می	باشد	و	5	عضو	

هیئت	مديره	آن	توسط	اين	مجموعه	انتخاب	و	منصوب	می	گردند.
از	مهمترين	فعالیت	ها	و	اقدامات	مديران	شركت	طی	سال	مالی	1397،	گسترش	فعالیت	پرتفوی	گردانی	اين	شركت	بوده	است.		

خالصه وضعیت مالی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است: 

سال ۱۳۹۵سال ۱۳۹۶سال ۱۳۹۷شرح
)تجدید ارایه شده(

341,157 2,063,473 2,746,741 دارايی	های	جاری

14,873 1,053,434 1,302,874 بدهی	های	جاری

547,698 2,114,250 2,980,603 كل	دارايی	ها

14,000 14,000 1,000,000 سرمايه	

-986,000 -افزايش	سرمايه	در	جريان

532,818 1,060,807 1,677,087 حقوق	صاحبان	سهام

70,733 38,299 666,119 درآمدهای	عملیاتی	

39,058 31,945 648,831 سود	عملیاتی

39,017 31,989 646,280 سود	خالص

199,413 1,932,282 2,684,656 ارزش	دفتری	سبد	بورسی

)مبالغ	به	میلیون	ريال(



۹۱91

ترکیب سبد دارايی های بورسی و فرابورسی شرکت سرمايه گذاری خدمات مديريت سرمايه مدار به تفكیک صنعت 
درتاريخ ۱۳۹۷/۱2/2۹ به شرح  جدول ذيل ارايه گرديده است :

 بهای تمام شدهشرح سرمايه گذاری ها
 ارزش بازاردرصد از کل)میلیون ريال(

درصد از کل)میلیون ريال(

31/29 1,028,636 25/93 696,174 شركت	های	چندرشته	ای	صنعتی

17/94 589,982 26/27 705,160 مواد	و	محصوالت	دارويی

11/76 386,630 7/61 204,234 بانک	ها	و	موسسات	اعتباری

9/62 316,438 8/09 217,321 فلزات	اساسی

7/26 238,599 9/53 255,932 ماشین	آالت	و	دستگاه	های	برقی

5/62 184,658 5/78 155,101 محصوالت	شیمیايی

3/45 113,593 3/91 105,018 سیمان،	آهک	و	گچ

3/37 110,707 2/81 75,362 استخراج	كانه	های	فلزی

3/04 99,932 2/78 74,511 فرآورده	های	نفتی،	كک	و	سوخت	هسته	ای

2/20 72,422 2/43 65,154 انبوه	سازی،	امالک	و	مستغالت

1/86 61,040 2/10 56,425 مخابرات

0/73 23,883 0/79 21,190 خرده	فروشی،	باستثنای	وسايل	نقلیه	موتوری

محصوالت	غذايی	و	آشامیدنی	به	جز	قند	و	
شکر

 20,589 0/77 23,572 0/72

0/46 15,071 0/47 12,672 استخراج	ذغال	سنگ

0/36 11,889 0/42 11,387 رايانه	و	فعالیت	های	وابسته	به	آن

0/21 6,833 0/17 4,597 الستیک	و	پالستیک

0/12 3,970 0/14 3,798 صندوق	سرمايه	گذاری	قابل	معامله

- 47 - 28 قند	و	شکر

- 2 - 2 سرمايه	گذاری	ها

2,۶84,۶۵۵۱00۳,28۷,۹04۱00جمع

8-صنعت منسوجات
۱-8-شرکت ايران پوپلین)سهامی عام( 

شركت	ايران	پوپلین	در	سال	1353	با	مشاركت	بانک	توسعه	صنعتی	و	معدنی	ايران	و	بخش	خصوصی	تشکیل	گرديد	.	فعالیت	شركت	
تولید	و	فروش	منسوجات	و	محصوالت	دوخته	شده	می	باشد.	سرمايه	شركت	بالغ	بر	108,949	میلیون	ريال	است.	مجموعه	سرمايه	گذاری	
گروه	توسعه	ملی	مالک	58	درصدی	شركت	ايران	پوپلین	می	باشد.	ساير	سهامداران	عمده	،	شركت	سرمايه	گذاری	ملت	و	بانک	تجارت	

به	ترتیب	مالک	18	و	17درصد	شركت	مذكور	می	باشد.	
فعالیت	شركت	در	زمینه	ريسندگی	و	بافندگی	می	باشد.	از	زمان	شروع	بحران	در	صنعت	نساجی	فعالیت	اين	شركت	نیز	با	مشکل	مواجه	

شده	است.	تعداد	پرسنل	شركت	در	سال	1397	بالغ	بر278	نفر	بوده	است.
با	توجه	به	عدم	صرفه	اقتصادی	تولید	و	فروش،	به	منظور	سودآور	نمودن	فعالیت	شركت،	مسئوالن	شركت	در	نظر	دارند	گزارش	توجیهی	

طرح	جديد	را	به	منظور	تصمیم	گیری	سهامدار	عمده	در	آينده	نزديک	ارايه	دهند.	
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2-8-شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان)سهامی عام(  
شركت	كارخانجات	مخمل	و	ابريشم	كاشان	در	سال	1329	با	نام	اولیه	شركت	سهامی	آبیاری	كاشان	و	به	منظور	عملیات	كشاورزی	
تاسیس	گرديد.	نام	شركت	در	سال	1338	به	نام	فعلی	تغییر	يافت.	فعالیت	اصلی	شركت	ايجاد	و	تاسیس	كارخانجات	مخمل	بافی	و	هر	نوع	
منسوجات	ديگر	می	باشد.	سرمايه	آن	بالغ	بر	147,270	میلیون	ريال	است	.	مجموعه	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	مالک		58	درصدی	
شركت	مخمل	و	ابريشم	كاشان	بوده	و	سهامدار	عمده	ديگر	سازمان	تامین	اجتماعی	نیروهای	مسلح	)ساتا(،	مالک	37درصدی	می	باشد.	
شركت	طی	سال	های	1392	لغايت	1397	توانسته	با	فروش	امالک	مازاد	و	غیرمولد	عمده	بدهی	ها	شامل؛	تسهیالت	بانکی،	بیمه	و	مالیات	

را	تسويه	و	نهايتاً	در	سال	1396	از	شمول	ماده	141	قانون	تجارت	خارج	گردد.
همچنین	در	جهت	تداوم	فعالیت	و	حیات	شركت،	گزارش	توجیهی	طرح	تولید	پارچه	های	مخمل	كبريتی	و	مخمل	ژاكارد	تدوين	گرديد	
كه	مراحل	اجرايی	آن	در	دست	اقدام	می	باشد.	در	اين	طرح	كلیه	ماشین	آالت	مستهلک	از	رده	خارج	و	ماشین	آالت	مدرن	جايگزين	

خواهد	گرديد.

۳-8-شرکت ملی ریسباف)سهامی خاص(   
شركت	ملی	ريسباف	در	سال	1364	تشکیل	و	فعالیت	اصلی	شركت	تولید	و	فروش	نخ	و	يا	مصرف	آن	ها	در	جهت	بافت	پارچه	و	فروش	

آن	می	باشد	.	اين	شركت	از	شركت	های	فرعی	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	)مالک	99/99	درصدی(	است.	
كارخانه	شركت	در	زمینی	به	مساحت	حدود	69,200	مترمربع	در	خیابان	چهارباغ	باالی	اصفهان	در	يک	منطقه	تجاری	و	مسکونی	واقع	
گرديده	است.	فعالیت	شركت	در	زمینه	ريسندگی	و	بافندگی	می	باشد،	لیکن	به	دلیل	ركود	حاكم	بر	بازار	منسوجات	داخلی	و	فرسودگی	

ماشین	آالت	شركت،	فعالیت	شركت	در	سنوات	قبل	متوقف	شده	است.
با	عنايت	به	توقف	فعالیت	شركت	ملی	ريسباف	و	با	محقق	شدن	مبلغ	حق	كسب	و	پیشه	و	سرقفلی،	شرايط	جهت	انحالل	شركت	فراهم	
گرديد	.		لذا	پس	از	محقق	شدن	مبلغ	مذكور،	كلیه	ماشین	آالت	و	تجهیزات	شركت	از	طريق	آگهی	مزايده	واگذار	و	در	تاريخ	1396/04/10 
پیرو	مصوبه	مجمع	عمومی	فوق	العاده،	انحالل	شركت	مصوب	گرديد	و	با	توجه	به	تسويه	كلیه	بدهی	ها	و	وصول	مطالبات	مقرر	است	در	

سال	1398	ختم	تصفیه	شركت	اعالم	گردد.

۹-صنعت ماشین آالت وتجهیزات  

۱-۹-شرکت کمپرسورسازی ایران)سهامی عام ( 
شركت	كمپرسورسازی	ايران	در	تاريخ	1349/02/19	در	اداره	ثبت	شركت	ها	و	موسسات	غیرتجاری	تهران	به	ثبت	رسیده	است.												
بهره	برداری	از	شركت	آبان	ماه	سال	1349	آغاز	گرديده	و	در	مرداد	ماه	سال	1352	در	بورس	اوراق	بهادار	پذيرفته	شد.	سال	1387	به	
دلیل	عدم	احراز	شرايط	،	از	جدول	شركت	های	بورسی	حذف	گرديد	.شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	و	شركت	های	وابسته	آن	

مالکیت	90	درصد	از	سهام	شركت	كمپرسورسازی	ايران	را	در	اختیار	دارند	.	
با	توجه	به	شرايط	به	وجود	آمده	در	بازار	فروش	كمپرسور	و	ساير	موارد	مرتبط	با	عدم	امکان	تولید	با	توجه	به	رقبای	خارجی	،	فعالیت	شركت	
عمالً	از	آذرماه	1385	متوقف	گرديد	.	در	ادامه	با	اتخاذ	راهکارهای	مناسب	اجرايی	و	همیاری	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	در	
تامین	منابع	مالی	مورد	لزوم	اقدامات	اجرايی	برای	تسويه	مطالبات	بانک	ها	و	سازمان	ها	و	همچنین	بازخريد	سنوات	خدمت	كاركنان	آغاز	
شد،	به	طوری	كه	عرصه	و	اعیان	شركت	طی	مزايده	واگذار	و	در	سال	1396	به	خريدار	تحويل	گرديد	و	با	توجه	به	تسويه	كلیه	بدهی	ها	

و	وصول	مطالبات	مقرر	است	در	سال	1398	ختم	تصفیه	شركت	اعالم	گردد.



۹393

۱0-  ساير صنايع

۱-۱0- شرکت تجهیزات مدارس ايران ) سهامی خاص (:
شركت	تجهیزات	مدارس	ايران	در	مهر	ماه	سال	1356	به	ثبت	رسیده	و	فعالیت	اصلی	شركت	طبق	اساسنامه	تولید	و	فروش	وسايل	و	
تجهیزات	مدارس	از	قبیل	میز	و	صندلي،	كمد،	فايل	،تخته	سیاه	و	ساير	وسايل،	مبلمان	اداري،كالسي	و	آزمايشگاهي	مي	باشد.	عمده	سهام	
شركت	تجهیزات	مدارس	)61/8	درصد(	متعلق	به	صنايع	آموزشی	است	و	35	درصد	سهام	آن	متعلق	به	مجموعه	شركت	سرمايه	گذاری	

گروه	توسعه	ملی	می	باشد.	2	كرسی	از	5	كرسی	هیات	مديره	شركت	در	اختیار	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	می	باشد.
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پیشنهاد هیئت مدیره
برای تقسیم سود





۹797

مطابق	با	صورتهای	مالی	ارايه	شده	توسط	شركت	اصلی،	جمع	درآمدهاي	عملیاتي	بالغ		بر	18,380.میلیارد	ريال،	جمع	هزينه	های	

عمومی	و	اداری	حدود	222میلیارد	ريال	می	باشد.	ضمن	اينکه	با	احتساب	هزينه	های	مالی	و	اقالم	غیرعملیاتی،	سود	خالص	شركت	

براي	سال	مالي	منتهي	به	29	اسفند	ماه	1397بالغ	بر18,080	میلیارد	ريال	گرديده	است.	

وضعیت	مالی	شركت	طی	سنوات	گذشته	و	سال	مالی	منتهی	به	1397/12/29	با	توجه	به	اصالح	ساختارهای	مالی	و	عملیاتی	شركت	

های	زير	مجموعه	و	ذخاير	لحاظ	شده	درحساب	های	شركت،	حاكی	از	استحکام	بیشتر	منافع	آتی	سهامداران	و	رهايی	از	ريسک	كاهش	

ارزش	سبد	سرمايه	گذاری	در	شركت	های	بورسی		می	باشد.	امید	است	هیئت	مديره	بتواند	امکانات	بالقوه	موجود	در	پـرتفوي	

سرمايه	گذاری	شـركت	را	بیـش	از	پیـش	بالفعـل	نمـوده	و	رشد	روزافزون	مجموعه	سرمايه	گذاري	هاي	شركت	را	شاهد	باشیم.

در	خاتمه	به	استحضار	سهامداران	محترم	مي	رساند	كلیه	اطالعات	مندرج	در	اين	گـزارش	متکـي	بر	دفاتر	قانوني	و	منطبق	با	واقعیت	

هاي	موجود	در	تاريخ	ترازنامه	بوده	و	هیئت	مديره	با	تقديم	اين	گزارش،	در	اجراي	ماده	116	اليحه	قانوني	اصالحیه	قسمتي	از	قانون	

تجارت،	ضمن	تقاضاي	تصويب	ترازنامه	و	صورتحساب	سود	و	زيان،	پیشنهاد	مي	نمايد:

پس	از	منظور	نمودن	اندوخته	سرمايه	اي	به	میزان	6,019	میلیارد	ريال	و	اندوخته	قانونی	به	میزان	32	میلیارد	ريال،	مبلغ	7,218	میلیارد	ريال	به	

ازای	هر	سهم	444	ريال	)معادل	50	درصد	سود	خالص	پس	از	كسر	اندوخته	ها	و	20	درصد	اندوخته	سرمايه	ای	ايجاد	شده								طی	

سال(	به	عنوان	سود	نقدی	سال	1397	بین	سهامداران	محترم	تقسیم	گرديده	و	مابقی	به	حساب	سود	انباشته	انتقال	يابد.

پس از منظور نمودن اندوخته سرمايه اي به ميزان 6,۰۱۹ ميليارد ريال و اندوخته قانونی به ميزان 32 ميليارد ريال، مبلغ 7,2۱8 ميليارد 

ريال به ازای هر سهم 444 ريال )معادل 5۰ درصد سود خالص پس از کسر اندوخته ها و 2۰ درصد اندوخته سرمايه ای ايجاد شده طی سال( 

به عنوان سود نقدی سال ۱3۹7 بين سهامداران محترم تقسيم گرديده و مابقی به حساب سود انباشته انتقال يابد.


