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                                                                گزیده اطالعات )تلفیقی(
 

سال 1397سال 1398
)تجدید ارایه شده(

سال 1396
)تجدید ارایه شده(

الف( - اطالعات عملكرد مالي طي سال )مبالغ به میلیون ریال( :
77,646,969 115,672,266 143,607,921 درآمدهای	عملیاتی	

)58,157,234()78,092,654()102,088,577(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

19,489,735 37,579,612 41,519,344 سود	ناخالص	قبل	از	سهم	گروه	از	سود	شركت	های	وابسته

1,526,401 2,402,775 5,690,833 سهم	گروه	از	سود	شركت	های	وابسته

)6,699,098()7,048,536()9,295,462(هزينه	های	فروش	اداری	و	عمومی	و	ساير	اقالم	عملیاتی

14,317,038 32,933,851 37,914,715 سود	عملیاتي

)2,980,865()3,066,227()3,420,853(هزينه	های	مالی

1,180,141 2,219,036 2,831,702 ساير	درآمدها	و	هزينه	های	غیر	عملیاتي

11,158,961 28,933,657 34,488,794 سود	خالص	-	پس	از	كسر	مالیات

)3,640,659()5,784,402()2,589,174(تعديالت	سنواتي

17,661,722 16,508,987 19,889,208 جريان	خالص	ورود	نقد	حاصل	از	فعالیت	هاي	عملیاتي

ب( - اطالعات وضعیت مالي در پایان سال )مبالغ به میلیون ریال( :

120,858,856 131,683,106 161,746,547 جمع	دارايي	ها

63,997,075 61,923,660 73,351,333 جمع	بدهي	ها

16,250,000 16,250,000 16,250,000 سرمايه	ثبت	شده

56,861,781 69,759,445 88,395,214 جمع	حقوق	مالکانه

ج( - نرخ بازده )درصد( :
21/3221/979/23نرخ	بازده	دارايي	ها

43/6145/719/61نرخ	بازده	حقوق	صاحبان	سهام	)ارزش	ويژه(

د( - اطالعات مربوط به سهم شرکت :
16,250,000,000 16,250,000,000 16,250,000,000 تعداد	سهام	در	زمان	برگزاري	مجمع

421 1,170 1,318 سود	واقعي	هر	سهم	-	ريال

500 685 -سود	نقدي	هر	سهم	-	ريال

1399/04/161398/04/101397/04/02تاريخ	تايید	گزارش	-	تاريخي	كه	به	تصويب	هیات	مديره	رسیده	است

2,703 4,305 28,360آخرين	قیمت	هر	سهم	در	تاريخ	تايید	گزارش	-	ريال

3,499 4,293 5,440 ارزش	دفتري	هر	سهم	-	ريال

6 4 22نسبت	قیمت	به	درآمد	واقعي	هر	سهم	-	مرتبه

ه( - سایر اطالعات :
11,532 11,840 12,327 تعداد	كاركنان	نفر	)پايان	سال(
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گزیده اطالعات )شرکت اصلی( 

سال 1397سال 1398
سال 1396)تجدید ارایه شده(

الف( - اطالعات عملكرد مالي طی سال )مبالغ به میلیون ریال( :
9,658,304 16,939,108 17,010,168 جمع	درآمد	های	عملیاتی	

)184,304()221,767()765,611(هزينه	های	فروش،	اداری	و	عمومی		

9,474,000 16,717,341 16,244,557 سود	عملیاتی	

)112,267()73,743(-هزينه	های	مالی	

49,786 63,464 68,897 سايردرآمد	ها	و	هزينه	های	غیر	عملیاتی	

11,201 )51,220()15,502(هزينه	مالیات	بر	درآمد

9,400,318 16,655,842 16,297,952 سود	خالص

--)1,424,215(تعديالت	سنواتی	

5,370,917 7,822,967 6,662,501 جريان	خالص	ورود	نقد	حاصل	از	فعالیت	هاي	عملیاتي

ب( - اطالعات وضعیت مالي در پایان سال )مبالغ به میلیون ریال( :

50,665,018 58,427,511 63,624,675 جمع	دارايي	ها

12,985,916 12,255,977 12,286,439 جمع	بدهي	ها

16,250,000 16,250,000 16,250,000 سرمايه	ثبت	شده

37,679,102 46,171,534 51,338,236 جمع	حقوق	مالکانه

ج( - نرخ بازده )درصد( :
25/6228/5118/55نرخ	بازده	دارايي	ها

33/4339/7325/21نرخ	بازده	حقوق	مالکان	سهام	)ارزش	ويژه(

د( - اطالعات مربوط به سهم شرکت :
16,250,000,000 16,250,000,000 16,250,000,000 تعداد	سهام	در	زمان	برگزاري	مجمع

578 1,025 1,003 سود	واقعي	هر	سهم	-	ريال

500 685 -سود	نقدي	هر	سهم	-	ريال

1399/04/161398/04/101397/04/02تاريخ	تائید	گزارش	-	تاريخي	كه	به	تصويب	هیات	مديره	رسیده	است

2,703 4,305 28,360آخرين	قیمت	هر	سهم	در	تاريخ	تائید	گزارش	-	ريال

2,319 2,841 3,159 ارزش	دفتري	هر	سهم	-	ريال

5 4  28نسبت	قیمت	به	درآمد	واقعي	هر	سهم	-	مرتبه

ه( - سایر اطالعات :
78 78 87 تعداد	كاركنان	نفر	)میانگین	پايان	سال(
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تحوالت اقتـصادی 
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پیام هیات مدیره

سپاس	خدای	را	كه	حق	ستايشش	باالتر	از	حد	ستايشگران	است	و	نعمت	هايش	مافوق	انديشه	شمارشگران،	حق	جويان	كوشا	از	ادای	
حقش	ناتوانند،	همت	های	دور	پرواز	آدمیان	از	درک	و	احاطه	به	مقام	شامخش	نارسا	و	حوزه	اعالی	ربوبی	اش	از	نفوذ	هشیاری	هشیاران	

بدور.
سال	1398	برای	اقتصاد	كشورمان	ايران	سالی	سخت	و	پرتالطم	بود	و	عواملی	چون	تحريم	های	ناجوانمردانه	اياالت	متحده،	وقوع	باليای	
طبیعی،	نوسانات	اقتصادی،	شیوع	بیماری	كرونا	و	...	آن	را	به	سالی	پر	از	حادثه	بدل	نمود.	اما	در	اين	میان،	اين	بازار	سرمايه	بود	كه	به	
تنهايی	توانست	بار	سنگین	رونق	در	اقتصاد	را	به	دوش	بکشد.	در	سال	1398	بورس	با	اختالف	بسیار	زيادی	يکه	تاز	میدان	رقابت	بازدهی	
در	مقابل	ساير	بازارهای	موازی	بود	و	در	اين	میان	ارز	با	21	درصد،	مسکن	حدود	60	درصد	و	طال	نیز	با	بازدهی	حدود	21	درصد	توانستند	
انتظارات	سرمايه	گذارانشان	را	برآورده	كنند،	اما	شاخص	بورس	توانست	با	فتح	قله	های	بی	نظیر	يکی	پس	از	ديگری	كه	در		52	سال	سابقه	
بورس	بی	نظیر	بود،	انتظارات	سرمايه	گذارانش	را	بیش	از	تصور	برآورده	سازد	و	ضمن	كمک	به	كنترل	نقدينگی	در	فضايی	شفاف،	زمینه	را	

برای	حضور	كم	سابقه	مردم	در	بورس	و	نیز	امکان	واگذاری	های	دولتی	مطابق	اصل	44	قانون	اساسی	فراهم	آورد.
حال	كه	سال	1398	را	پشت	سر	گذاشته	ايم	ما	خانواده	بزرگ	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	مفتخريم	به	استحضار	برسانیم	به	پشتوانه	
اراده	خداوند،	همراهی	شما	سهامداران	محترم،	همت	مديران،	كاركنان	و	كارگران	شريف	اين	خانواده	بزرگ،	توانستیم	سال	موفق	ديگری	
را	چه	در	عرصه	تولید	و	چه	در	فضای	بازار	سرمايه	پشت	سر	بگذاريم.	در	سالی	كه	بحران	در	حوزه	اقتصاد	و	عرصه	های	بین	المللی	بزرگترين	
تهديدات	صنعت	كشور	را	رقم	می	زد،	پیگیری	تحقق	برنامه	ها	و	اهداف	در	اين	ابربنگاه	اقتصادی	به	نتايج	رضايت	بخشی	انجامید،	در	اين	
سال	با	استمرار	حضور	فعال	در	رشته	ها	و	صنايع	مختلفی	چون	پتروشیمی،	سیمان،	غذايی،	دارويی،	كشاورزی	و	...	ضمن	بهبود	عملکرد،	
با	اقتدار	و	استوار	ارزش	افزوده	رضايت	بخشی	برای	سهام	داران	رقم	خورد	و	اين	تالش	ها	با	دستیابی	به	سود	خالص	34,488	میلیارد	ريالی	

و	بازدهی	21/32	درصد	دارايی	ها	در	اين	سال	مالی	به	ثمر	نشست.	
در	سال	1398	همکاران	ما	در	شركت	های	زيرمجموعه	تولیدی	و	خدماتی	توانستند	با	تحقق	شعار	" رونق تولید"	يکی	از	باالترين	سطوح	
عملکردی	را	به	نمايش	گذاشته	و	به	عنوان	جهادگران	عرصه	تولید	خود	را	آماده	تحقق	شعار	سال	1399يعنی	" جهش تولید "	نمايند	و	
دين	خود	را	به	مردم	غیور	ايران	اسالمی	عزيز	ادا	نموده	تا	بتوانند	با	محصوالت	و	خدمات	خود	سهم	بیشتری	از	سبد	معیشت	هموطنان	
را	به	خود	اختصاص	داده	و	ضمن	حفظ	اشتغال	از	فشار	تحريم	ها	كاسته	و	نقش	موثر	تری	را	در	افزايش	تولید	ناخالص	داخلی	و	تأمین	

نیازهای	ارزی	كشور	به	عهده	گیرند.
	به	يقین	سال	1399	سال	آسان	تری	از	سال	1398	نخواهد	بود	و	ما	برآنیم	كه	در	اين	سال	با	اتکال	به	الطاف	خداوند	متعال	و	حمايت	شما	
سهام	داران	گرامی،	با	پشتوانه	تخصص	و	تعهد	همکاران	اين	خانواده	بزرگ	و	با	ابزار	خرد	جمعی	موانع	را	يک	به	يک	از	میان	راه	برداشته	
و	ضمن	ارزش	آفرينی	بیشتر	از	دارايی	های	تحت	مديريت	در	تحقق	شعار	جهش	تولید	گام	های	موثری	را		برداريم.	همچنین	اين	شركت	
به	عنوان	يکی	از	بزرگترين	هلدينگ	های	چند	رشته	ای	بتواند	وظايف	قانونی	خود	را	در	راستای	اجرای	اصل	44	قانون	اساسی	و	ماده	16 
قانون	رفع	موانع	تولید	رقابت	پذير	و	ارتقاء	نظام	مالی	كشور	مبنی	بر	واگذاری	دارايی	ها	به	عنوان	چاالک	ترين	هلدينگ	در	واگذاری	ها	به	

سرانجام	برساند.
آنچه	كه	مسلم	است	دستیابی	به	اهداف	فوق	بدون	حمايت	سهام	داران	ارجمند	و	تکیه	بر	تخصص،	تعهد،	جديت،	سخت	كوشی	و	وفاداری	
همکاران	خانواده	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	ممکن	نخواهد	شد.	رجای	واثق	داريم	كه	تحت	توجهات	خداوند	متعال	و	انگیزه	و	
توانمندی	همکارانمان	سال	1399	هم	مانند	سال	های	گذشته،	سال	درخشش	نام	اين	مجموعه	بزرگ	در	سپهر	اقتصاد	ايران	خواهد	بود.	

انشااهلل
                                                          

																																																																																																			اللهم	وفقنا	لما	تحب	و	ترضی
																																																																																							هیات	مديره	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی
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نگاهی اجمالی به تحوالت  اقتصادی جهان

بانک	جهانی	درگزارش	پايان	سال	2019	خود،	اين	سال	را	توأم	با	رشدی	كند	و	ضعیف	برای	اقتصاد	جهان	ارزيابی	كرده	است.	هر	چند	
تا	ماه	های	پايانی	سال	گام	های	مثبتی	در	خصوص	توافقات	تجاری	آمريکا	و	چین	برداشته	شد،	اما	برای	هر	سه	متغیر	مبادالت،	مصرف	
و	سرمايه	گذاری	مقادير	سال	2019	فاصلۀ	معناداری	با	میانگین	های	بلندمدت	داشته	و	نرخ	رشد	تولید	ناخالص	داخلی	به	كمترين	مقدار	
پس	از	سال	2010	رسید.	با	اين	حال،	پیش	بینی	های	اولیه	از	رشد	پیوسته	اما	شکننده	برای	سال	2020	حکايت	داشت.	در	چنین	
شرايطی	جهان	با	بحرانی	بی	سابقه	به	نام	بیماری	كوويدـ19	مواجه	شد؛	بحرانی	كه	تا	پايان	آوريل	2020	نرخ	رسمی	بیکاری	در	آمريکا	
را	به	14/7درصد	رساند	كه	از	زمان	بحران	بزرگ	دهه	1930	تا	كنون	بی	سابقه	بوده	است.	نمودار	زير	به	خوبی	تأثیر	عمیق	اين	بحران	بر	

پیش	بینی	ها	از	آينده		اقتصاد	جهان	را	نشان	می	دهد:

 بنا	بر	اعالم	صندوق	بین	المللی	پول،	تبعات	بحران	كوويدـ19	برای	اقتصاد	جهان	از	چندين	حیث	بی	سابقه	بوده	است:	نخست	اينکه	حجم
 آسیب	های	اقتصادی	آن	بسیار	فراتر	از	بحران	مالی	2008	بود؛	ثانیاً	درست	مانند	شرايط	جنگ	يا		تنش	های	سیاسی،	عدم	اطمینان	زيادی	در
 خصوص	مدت	و	شدت	آن	وجود	دارد.	نهايتاً	نقش	سیاست	گذار	اقتصادی	را	شديداً	تحت	تأثیر	قرار	داده	است:	در	شرايط	عادی	سیاست	گذاران
 در	جهت	تشويق	فعالیت	های	اقتصادی	از	طريق	كمک	به	رشد	سريع	تقاضای	كل	گام	برمی	دارند	اما	در	اين	شرايط	اقدامات	و	سیاست	های
 عاجل	دولت	ها	می	تواند	آسیب	های	بزر	گ	تری	در	پی	داشته	باشد	و	اتخاذ	تصمیم	در	جهت	رونق	دهی	به	كسب		وكار	را	سخت	تر	كند.	مجموع
 اين	شرايط	باعث	می	شود	مجموعه	پیش	بینی	ها	از	ادامه	بحران،	زمان	خروج	از	آن	و	تبعاتش	برای	بازارها	كماكان	همراه	با		عدم	اطمینان
 باشد.	بنا	بر	پیش	بینی	اين	نهاد	بین	المللی	احتمال	زيادی	وجود	دارد	كه	رشد	اقتصادی	منفی	امسال	نه	تنها	از	سطح	بحران	مالی	جهانی،	بلکه

 از	سطح	بحران	بزرگ	در	دهه	1930	هم	فراتر	رود.
 در	ادامه	طبق	سناريوی	اصلی	پیش	بینی	های	صندوق	بین	المللی	پول،	رشد	اقتصادی	بهتر	از	میانگین	ده	ساله	اخیر	برای	2021	پیش	بینی
 شده،	اما	تولید	ناخالص	داخلی	كشورها	به	سطح	پیش	از	بحران	باز	نخواهد	گشت.	بر	اين	اساس،	پیش	بینی	می	شود	رشد	اقتصاد	جهانی	برای
 سال	2020	معادل	منفی	3	درصد	باشد	كه	با	فرض	كاهش	شدت	پاندمی	در	نیمه	دوم	سال	2020	و	تداوم	سیاست	های	حمايتی	دولت	ها،
 با	رشد	5/8	درصدی	در	2021	برآورد	می	شود.	اين	در	حالیست	كه	احتمال	عدم	تحقق	اين	پیش	بینی	ها	در	سايه	عوامل	ريسک	چنداليه
 مؤثر	بر	برخی	كشورها	وجود	دارد.	اين	عوامل	از	بحران	سالمت	آغاز	و	در	آسیب	های	اقتصاد	داخلی،	كاهش	تقاضا	برای	صادرات	و	سقوط
 قیمت	كاالها	انعکاس	می	يابد.	در	پاسخ	به	اين	شرايط،	بانک	های	مركزی	كشورهای	جهان	سیاست	های	تشويقی	پولی	و	اعطای	تسهیالت
 نقدی	را	برای	كاهش	بحران	اقتصادی	فراگیر	در	دستور	كار	قرار	داده	اند.	طبق	برآورد	مجمع	جهانی	اقتصاد،		در	نتیجه	اين	اقدامات	نسبت

منبع:	صندوق	بین	المللی	پول
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 بدهی	به	تولید	ناخالص	داخلی	كشورهای	توسعه	يافته	از	105	درصد	در	سال	2019	به	122	درصد	در	سال	2020	افزايش	خواهد	يافت.
در	نمودار	زير،	اثر	چشمگیر	اين	كمک	های	اقتصادی	در	افزايش	حجم	ترازنامه	بانک	مركزی	برخی	كشورها	به	ويژه	آمريکا	مشهود	است:

 جدول	زير	بیان	گر	رشد	اقتصادی	محقق	و	پیش	بینی	شده	به	نقل	از	گزارش	ماه	آوريل	صندوق	بین	المللی	پول	برای	اهم	كشورها
و	مناطق	اقتصادی	است:

2019منطقه جغرافیایی
پیش بینی

20202021
3/05/8-2/9کل جهان

6/14/5-1/7کشورهای توسعه یافته

5/94/7-2/3آمريکا

7/54/7-1/2ناحیه	يورو

7/05/2-0/6آلمان

7/24/5-1/3فرانسه

9/14/8-0/3ايتالیا

5/23/0-0/7ژاپن

6/54/0-1/4انگلستان

1/06/6-3/7کشورهای در حال توسعه

6/11/29/2چین

4/21/97/4هند

5/53/5-1/3روسیه

5/32/9-1/1برزيل

3/34/2-0/3خاورمیانه	و	شمال	آفريقا

6/03/1-7/6-ایران

منبع:	بانک	جهانی
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 يکی	از	آثار	اقتصادی	بحران	كرونا	كاهش	تقاضا	و	سقوط	قابل	توجه	قیمت	كاالهای	اساسی	و	ايجاد	اختالالت	زياد	در	زنجیره
 تولید	محصوالت	بوده	است.	در	همین	راستا	سقوط	قیمت	نفت	با	شکست	توافق	بین	كشورهای	عضو	وغیر	عضو	اوپک	تشديد
 شد	و	به	شوک	وارده	به	كشورهای	تولیدكننده	نفت	دامن	زد.	بر	اين	اساس،	از	اواسط	ژانويه	تا	پايان	ماه	مارس	سال	2020
 قیمت	فلزات	اساسی،	گاز	طبیعی	و	نفت	به	ترتیب	15،	38	و	65	درصد	كاهش	يافته	اند.	بانک	جهانی	میانگین	قیمت	نفت	خام
 برای	سال	های	2020	و	2021	را	به	ترتیب	35	و	42	دالر	برای	هر	بشکه	پیش	بینی	كرده	است.	اثر	اين	تغییر	در	دو	نمودار

زير	مشهود	است:

 آثار	منفی	پاندمی	كرونا،	در	حالی	بر	روی	قیمت		گروه	های	مختلف	كااليی	تاثیر	گذاشته	است	كه	پیش	از	اين	نیز		با	توجه
 به	تأثیر	منفی	اختالفات	تجاری	و	كاهش	رشد	اقتصادی	چین	بر	سطح	تقاضا،	قیمت	اكثر	كاالها	در	سطوح	بااليی	نبود.	برای

مثال،	در	طی	سال	2019	میزان	تولید	نفت	آمريکا	به	ركوردهای	تاريخی	خود	رسید.
 علی	رغم	روند	كاهشی	قیمت	عموم	كاالها،	قیمت	طال	از	20	ژانويه	تا	اواسط	آوريل	سال	2020	نوسانات	بسیاری	داشت	و			نهايتاً
 با	8	درصد	رشد	همراه	بود	كه	بانک	جهانی	آن	را	حاصل	عدم	اطمینان	در	آينده	بازارهای	ديگر	و	خروج	سرمايه	گذاران	از	آن	ها

دانسته	است.
 اما	از	زاويه	بازارهای	مالی،	تأثیر	مخرب	سقوط	نفت	در	اوايل	مارس	سال	2020	به	سقوط	بازارهای	مالی	منجر	شد.	نمودارهای	زير
 در					چارچوب	افزايش	تقاضای	اوراق	دولتی	بلندمدت	)و	نتیجتاً	افزايش	نرخ	اوراق(،	كاهش	چشمگیر	شاخص	بازارهای	سهام	و

نرخ	قیمت	به	درآمد	سهام	اين	روند	را	نشان	می	دهد:

منبع:	صندوق	بین	المللی	پول

منبع:	بانک	جهانی
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 نهايتاً	صندوق	بین	المللی	پول	بر	اساس	سناريوهای	مختلف	پاندمی،	روند	رشد	اقتصادی	كشورها	و	قیمت	نفت	را	بصورت	نمودار
زير	پیش	بینی	كرده	است:

بُعد از	كوويد-19،	محتمل	ترين	و	شديدترين	 اقتصادی	ناشی	 اقتصاد،	طوالنی	شدن	بحران	  بنا	بر	نظرسنجی	مجمع	جهانی	
نظرسنجی نتیجه	 به	 می	توان	 جمع	بندی	 بعنوان	 همچنین	 است.	 شده	 ارزيابی	 آن	 از	 حاصل	 ريسک	های	 مختلف	 ابعاد	  از	
 موسسه	مشاوره	مديريت	مک	كنزی	در	خصوص	سناريوهای	خروج	از	بحران	اشاره	كرد.	بر	اساس	نظرات	2,079	مدير	جهانی
 شركت	كننده	در	اين	نظرسنجی،	از	يک	سو	عدم	اطمینان	در	خصوص	شدت	شیوع	بیماری	و	پاسخگويی	نظام	سالمت	كشورها
 و	از	سوی	ديگر،	تبعات	بعدی	بحران	و	اثربخشی	محدود	حمايت	های	اقتصادی	باعث	خواهد	شد،	كه	خروج	از	بحران	با	كندی

و	افت	و	خیزهای	فراوان	همراه	باشد.

منبع:	صندوق	بین	المللی	پول
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نگاهی اجمالی به تحوالت اقتصادی ایران 

زعم	 )به	 تاريخ	 تحريم	های	 را	پشت	سرگذاشت.	سنگین	ترين	 از	دشوارترين	سال	های	خود	 يکی	 	1398 در	سال	 ايران	 اقتصاد	
سردمداران	آمريکايی(	به	اقتصاد	ايران	تحمیل	شده	بود.	درآمدهای	نفتی	كشور	به	طور	كم	سابقه	ای	كاهش	يافت	و	هزينه	های	
مبادالتی	برای	اقتصاد	كشور	از	هر	زمان	ديگری	بیشتر	افزايش	يافت.	اقتصاد	ايران	به	عنوان	يک	اقتصاد	تک		محصولی	و	متکی	به	
درآمدهای	نفتی،	همواره	از	قیمت	جهانی	نفت	و	میزان	عرضه	نفت	به	بازارهای	جهانی	تأثیر	پذيرفته	است.	از	اين	رو	دولت	تالش	
كرد	تا	ظرفیت	های	كشور	را	شناخته	و	استفاده	حداكثری	از	امکان	صادرات	غیرنفتی	را	در	دستور	كار	قرار	دهد.	همچنین	بانک	
مركزی	به	عنوان	متولی	كنترل	نرخ	ارز	دركشور،	با	استفاده	از	تمهیداتی	نظیر:	سامانه	نیما	و	دستورالعمل	های	ابالغی	در	سال	

1398	تا	حدودی	موفق	به	ايجاد	ثبات	در	بازار	ارز	گرديد.
براساس	آمارهای	منتشره	از	سوی	مركز	آمار	ايران،	رشد	اقتصادی	كشور	در	نه	ماهه	اول	سال	1398،	میزان	7/6-	درصد	و	رشد	
اقتصادی	طی	همین	دوره	بدون	احتساب	نفت،	صفر	درصد	اعالم	شد.	در	همان	دوره	نه	ماهه	بخش	های	كشاورزي	3/2	درصد،	

صنعت	و	معدن	16/6-	درصد	و	خدمات	0/2-		درصد	نسبت	به	دوره	مشابه	سال	قبل،	رشد	داشته	اند.
انداز	اقتصادی	خاورمیانه،	رشد	 المللی	پول	در	جديدترين	گزارش	خود	از	سلسله	گزارش	های	موسوم	به	چشم	 صندوق	بین	
اقتصادی	ايران	در	سال	گذشته)2019(	میالدی	را	1/2-		درصد	برآورد	كرده	كه	به	نظر	می	رسد	بخش	قابل	توجهی	از	آن	تحت	
تاثیر	تحريم	های	امريکا	رخ	داده	است.	با	شیوع	كرونا	و	درگیر	شدن	تمام	كشورهای	جهان	با	تبعات	آن،	پیش	بینی	می	شود	ايران	

نیز	مانند	بسیاری	از	كشورها	در	منطقه	و	جهان	سال	2020	را	با	آمارهای	اقتصادی	منفی	به	پايان	برساند.
براساس	آمار	منتشره	از	سوی	مركز	آمار	ايران،	نرخ	تورم	كشور	طی	سال	گذشته	معادل	34/8	درصد	بوده	است.	شاخص	بهای	
كاالها	و	خدمات	مصرفی	در	مناطق	شهری	ايران	در	اسفندماه	1398	نسبت	به	ماه	قبل	2/1	درصد	كاهش	يافت.	شاخص	مذكور	

در	اسفندماه	1398	نسبت	به	ماه	مشابه	سال	قبل	معادل	22	درصد	افزايش	داشته	است.
گزارش	مركز	آمار	نشان	می	دهد	كه	نرخ	بیکاری	در	سال	1398،	به	رقم	10/7	درصد	رسیده	كه	اين	رقم	نسبت	به	سال	قبل	
از	آن	كاهش	1/5	درصدی	داشته	است.	اين	نرخ	در	سال	1397،	معادل	12/2	درصد	گزارش	شده	بود.	بخش	خدمات	با	50/3 
درصد	بیشترين	سهم	اشتغال	را	به	خود	اختصاص	داده	و	در	رتبه	های	بعد،	بخش	صنعت	با	32	درصد	و	كشاورزی	با	17/7	درصد	

قرار	دارند.
به	 تهران	 واحد	مسکونی	در	 قیمت	هر	مترمربع	 	،1398 پايان	سال	 بانک	مركزی،	در	 از	سوی	 براساس	گزارش	های	منتشره	
محدوده	163	میلیون	ريال	رسید.	همچنین	میانگین	قیمت	اين	سال	تقريباً	به	145	میلیون	ريال	رسید.	اين	میزان	نسبت	به	
میانگین	قیمت	سال	1397،	حدود	52	درصد	رشد	نشان	می	دهد.	همچنین	آخرين	میانگین	قیمت	يک	متر	واحد	مسکونی	در	

اسفند	ماه	98،	نسبت	به	اسفند	ماه	33/97	درصد	رشد	نموده	است.	
قیمت	هر	بشکه	نفت	سنگین	ايران	طی	سال	1398	در	مجموع	63	درصد	نسبت	به	سال	قبل	از	آن	كاهش	يافت	و	به	پايین	ترين	
حد	در	21	سال	گذشته	رسید.	هر	بشکه	نفت	سنگین	ايران	)تحويل	مديترانه(	در	سال	1397	و	در	جريان	معامالت	بازارهای	
جهانی،	60	دالر	و	53	سنت	فروخته	شد.	اين	نرخ	در	پايان	خريد	و	فروش	های	اواخر	اسفند	1398	به	22	دالر	و	16	سنت	رسید.	
بدين	ترتیب	تحت	تأثیر	منفی	شیوع	ويروس	كرونا	بر	رونق	اقتصاد	جهانی	و	تقاضای	نفت،	بهای	نفت	ايران	نیز	همپای	سقوط	

قیمت	ها	در	بازار	جهانی	به	پايین	ترين	حد	از	سال	1999	تاكنون	رسید.
براساس	آمار	منتشره	از	سوی	گمرک	جمهوری	اسالمی	ايران،	حجم	تجارت	خارجی	كشور	در	سال	1398	بالغ	بر	85	میلیارد	و	
105	میلیون	دالر	با	وزن	169	میلیون	و	382	هزار	تن	بوده	است	كه	از	اين	میزان	بیش	از	41	میلیارد	و	370	میلیون	دالر	سهم	
صادراتی	ايران	و	وزن	كاالهای	صادراتی	نیز	134	میلیون	و	18	هزار	تن	بوده	و	43	میلیارد	و	735	میلیون	دالر	نیز	سهم	واردات	
كشور	و	وزن	آن	هم	معادل	35	میلیون	و	364	هزار	تن	بوده	است.كسری	تجاری	2	میلیارد	و	365	میلیون	دالری	در	دوازده	ماه	

منتهی	به	اسفند	سال	1398	رقم	خورده	است.
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نگاهی اجمالی به تحوالت بورس و اوراق بهادار تهران

بورس	اوراق	بهادار	تهران	در	سال	1398	توانست	ركوردهای	تاريخی	خود	در	بیش	از	نیم	قرن	فعالیت	را	جابه	جا	كند.	به	اين	ترتیب،	
شاخص	كل	كه	فروردين	98	را	از	كانال	178	هزار	واحدی	آغاز	كرده	بود	با	فتح	چهار	ابركانال،	بازدهی	بیش	از	180	درصدی	را	تا	پايان	
اسفند	به	ثبت	رساند.	همچنین	به	دنبال	استقبال	بی	سابقه	سهامداران	خرد،	ارزش	معامالت	روزانه	به	ركوردی	تازه	دست	يافت.	ضريب	
نفوذ	بازار	سرمايه	با	ورود	پول	های	تازه	به	نحو	چشمگیری	افزايش	يافت	و	ركورد	میزان	مشاركت	در	عرضه	های	اولیه	با	صدور	فزاينده	

كدهای	بورسی	شکست.
ركوردهای	بورسی	در	اين	سال	درحالی	جابه	جا	شدند	كه	ريسک	های	محیطی	
فعالیت	بنگاه	ها	را	به	شکل	بی	سابقه	ای	تحت	الشعاع	قرار	داد.	افزون	بر	تداوم	و	
تشديد	تحريم	ها،	می	توان	به	افزايش	ريسک	های	سیاسی	و	نارضايتی	های	اجتماعی	
به	ويژه	در	نیمه	دوم	سال	اشاره	كرد.	در	اين	میان،	همه	گیری	ويروس	جديدكرونا	
آخرين	تهديدی	بود		كه	معامالت	سهام	را	طی	يک	ماه	آخر	سال	1398،	هم	از	ناحیه	
قیمت	های	جهانی	و	هم	از	جانب	تجارت	داخلی	تحت	تاثیر	قرار	داد.	با	وجود	اين،	
ثبات	ارزی	كشور،	تثبیت	نرخ	سود	واقعی	سپرده	ها	در	محدوده	منفی	و	سیطره	
فراگیر	گفتمان	های	تورمی	در	بازار	سهام،	زمینه	ای	فراهم	كرد	تا	اين	بازار،	يکه	تاز	

بازدهی	در	بین	بازارهای	موازی	باقی	بماند.	
طی	سال	1398	در	مجموع،	سهام	23	شركت	برای	اولین	بار	در	بورس	و	فرابورس	عرضه	شدند.	همچنین	650	هزار	كد	معامالتی	جديد	
هم	در	اين	سال	به	جمع	فعاالن	بورسی	اضافه	شدند	تا	به	اين	ترتیب،	میزان	كدهای	صادره	به	رقم	جالب	توجه	11/5	میلیون	كد	بورسی	
برسد.	جريان	پول	به	سمت	بازار	سهام	به	خصوص	در	روزهای	پايانی	سال	1398	ادامه	پیدا	كرد.	به	نظر	می	رسد	ادامه	جريان	ورود	پول	به	

بازار	سرمايه،	به	وضعیت	بازارهای	جهانی	و	همچنین	روند	تسعیر	نرخ	دالر	در	سال	پیش رو	وابسته	است.
سیر	روند	شاخص	كل	بازار	سرمايه	در	سال	1398	طی	4	فصل	كاری،	به	شرح	جدول	ذيل	می	باشد:							

روند تغییرات شاخص کل

مقدار پایانی  )واحد(مقدار ابتدایی )واحد(تغییر  )درصد(مقطع زمانی
31/5178,659234,879از	ابتدای	سال	لغايت	پايان	خرداد	ماه

28/6234,879302,103از	پايان	خرداد	ماه	لغايت	پايان	شهريور	ماه

17/2302,103353,996از	پايان	شهريور	ماه	لغايت	پايان	آذر	ماه

44/9353,996512,901از	پايان	آذر	ماه	لغايت	پايان	اسفند	ماه

در	پايان	سال	1398،	ارزش	بازار	بورس	اوراق	بهادار	تهران	با	174	درصد	افزايش	نسبت	به	پايان	سال	1397	به	18,731,709	میلیارد	
ريال	رسید.	ارزش	ريالی	معامالت	بازار	سهام	با	232	درصد	افزايش	نسبت	به	سال	1397	به	4,674	هزار	میلیارد	ريال	و	تعداد	سهام	و	
حق	تقدم	معامالتی	با	113	درصد	افزايش	به	بیش	از	1,086	میلیارد	واحد	رسید.	دفعات	معامله	سهام	در	سال	1398	با	237	درصد	رشد	
نسبت	به	سال	1397	به	112,142,753	دفعه	رسید.	گردش	معامالت	از	ابتدای	سال	تا	اسفند	1398	به	رقم	37	درصد	رسید	كه	نسبت	

به	دوره	مشابه	سال	قبل	38	درصد	رشد	داشته	است.
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اهم رویدادهای بورس و اوراق بهادار تهران در سال  1398

مهمترين	وقايع	سیاسی،	اجتماعی	تأثیرگذار	بر	بورس	و	اوراق	بهادار	تهران	در	سال	1398	شامل:	افزايش	نرخ	بنزين	آزاد	به	30,000  ●
ريال،	شهادت	سردار	قاسم	سلیمانی	و	تبعات	فاصله	گذاری	اجتماعی	ناشی	از	ويروس	كرونا	بوده	اند.

عرضه	اولیه	بورسی	سهام	شركت	های:	تأمین	سرمايه	بانک	ملت،	فوالد	سپید	فراب	كوير،	سرمايه	گذاری	صدر	تأمین،	سرمايه	گذاری	 ●
كشاورزی	كوثر،	سیمرغ،	غلتک	سازان	سپاهان،	پتروشیمی	نوری،	پديده	شیمی	قرن	وپلی	پروپیلن	جم.

افزايش	متوسط	نسبت	قیمت	به	سود	)P/E(	از	6/88	مرتبه	در	سال	1397	به	10/30	مرتبه	در	سال	1398	كه	اين	میزان	بیشتر	از	 ●
متوسط	نسبت		P/E	معادل	6/44	مرتبه	سال	1396	نیز	می	باشد.

افزايش	سرمايه	شركت	های	بورسی	طی	سال	1398	جمعاً	به	ارزش	556,655		میلیارد	ريال،	كه	8%	اين	افزايش	سرمايه	ها	از	محل	 ●
مطالبات	و	آورده	نقدی،	36%	از	محل	سود	انباشته،	اندوخته	و	صرف	سهام	و	55%	از	محل	تجديد	ارزيابی	دارايی	ها	بوده	است.	

سهم	22	درصدی	صنعت	محصوالت	شیمیايی،	14/4	درصدی	صنعت	فلزات	اساسی،	7/9	درصدی	استخراج	كانه	های	فلزی،	6/7  ●
درصدی	صنعت	بانک	ها،	مؤسسات	اعتباری	و	ساير	نهادهای	پولی	و		6/7	درصدی	صنعت	فرآورده	هاي	نفتي،	كک	و	سوخت	هسته	اي	

از	كل	ارزش	بازار	در	پايان	سال	1398.
نماد	شركت	های:	كنتورسازی	ايران،	بانک	انصار	و	پاک	در	سال	1398	بیش	از	يک	ماه	متوقف	بوده	اند. ●

                                                                   گزیده اطالعات  بازار بورس و اوراق بهادار

نماگرهای بازار
139813971396شرح
18,731,7096,828,8303,824,237ارزش	بازار	)میلیارد	ريال(

2,422,2171,732,7261,502,455ارزش	اسمی	)میلیارد	ريال(

7,73,92,5ارزش	بازار	به	ارزش	اسمی	)مرتبه(

10,36,96,4متوسط	P/E	بازار	)مرتبه(

اطالعات معامالت
139813971396شرح

4,673,7151,407,376539,075ارزش	معامالت	)میلیارد	ريال(

1,086,196510,760250,607حجم	معامالت	)میلیون	سهم(

112,14333,25215,564تعداد	دفعات	معامله	)هزار(

19,6375,8402,237متوسط	ارزش	روزانه	معامالت	)میلیارد	ريال(

4,5642,1191,040متوسط	حجم	روزانه	معامالت	)میلیون	سهم(

471133,82664,581متوسط	دفعات	روزانه	معامالت

238241241تعداد	روزهای	معامله

شاخص کل
139813971396شرح

512,901178,65996,290پايان	سال

555,167195,48099,522بیشترين

179,19492,85078,633كمترين
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1- تاریخچه شرکت

شــركـت	سـرمـايه	گذاري	گروه		توسعه		ملی	)سهامي	عام(	در	تاريخ	1370/11/20 
به	صورت	شركت	سهـامـي	عــام	تاسیس	و	درتــاريـخ	25	فروردين	ماه	1371 
تحــت	شماره	89584	در	اداره	ثبت	شركت	ها		و	موسسات	غیر	تجاری	تهران	به	
ثبت	رسیده	است	و	در	سال	1389	نام	شركت	از	شركت	سرمايه	گذاری	بانک	ملی	

به	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	تغییر	كرد.
	شناسه	ملی	شركت	تحت	شماره	10101339590	و	مـركز	اصلـي	شــركــت	
تهران	،	خیابان	ولیعصر	،	باالتر	از	میدان	ونک	خیابان	شهید	خدامی	بعد	از	كردستان	

پالک89	مي	باشد.

2- موضوع فعالیت شرکت
فعالیت	اصلی	شركت	طبق	ماده	3	اساسنامه	عبارت	است	از	:

گذاری	. 1 سرمايه	 واحدهای	 الشركه،	 سهم	 سهام،	 در	 گذاری	 سرمايه	
در	 گذاری	 سرمايه	 رای،	 حق	 دارای	 بهادار	 اوراق	 ساير	 يا	 ها	 صندوق	
شركت	هايی	با	فعالیت	های	تهیه	زمین	و	اجرای	طرح	های	ساختمانی،	

اكتشاف	و	استخراج	و	بهره	برداری	از	معادن	سنگ	آهن	و	ايجاد	كارخانجات	تولید	كنسانتره	و	گندله	و	سنگ	آهن	دانه	شده.

ايجاد	و	تاسیس	و	بهره	برداری	از	كارخانجات	فوالد	سازی	و	ريخته	گری	و	نورد،	تهیه	و	تولید	انواع	مواد	و	محصوالت	پتروشیمی	. 2
و	شیمیايی،	بهداشتی	و	دارويی.

	ارايه	خدمات	مالی	از	جمله	تامین	سرمايه،	كارگزاری،	بازارگردانی	و	...،	فرآورده	های	غذايی	و	آشامیدنی،	واسطه	گری	مالی.	. 3

	انجام	فعالیت	هايی	از	قبیل	خدمات	اجرايی	در	تهیه	و	خريد	مواد	اولیه	و	ماشین	آالت	برای	اشخاص	حقوقی	سرمايه	پذير.. 4

	خدمات	طراحی	و	مهندسی	اصولی	و	تضمین	پروژه	ها.	. 5

	مطالعات،		تحقیقات	و	بررسی	های	تکنولوژيکی	فنی	علمی،		بازرگانی	.		. 6

	تدوين	سیاست	های	كلی	راهبردی	و	مديريتی،		حمل	و	نقل،		انبارداری،		بازاريابی،		توزيع	و	فروش	محصوالت.. 7

سرمايه	گذاری	در	مسکوكات،		فلزات	گران	بها.. 8

سپرده	گذاری	نزد	بانک	ها.. 9

ارايه	خدمات	مرتبط	با	بازار	اوراق	بهادار	و	...	.	. 10
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3- سرمایه شرکت

سرمايـه	اولیه	شـركت	مبلغ	يکصد	میلیارد	ريال	بوده	كه	در	چندين	مرحله	افزايش	يافته	و	نهايتاً	در	سال	1394	به	استناد	مصوبه	مجمع	
عمومی	عادی		فوق	العاده	مورخ	10/13/ 1394	سرمايه	شركت	به	16,250میلیارد	ريال	افزايش	يافت.

          خالصه معامالت سهامداران  از1398/01/01 الی 1398/12/29

مشخصات سهامداران
برآیند تغییرات 1398/01/01

طی سال
1398/12/29

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام
10,268,376,35163,19)1,217,782,444(11,486,158,79570,68بانک	ملي	ايران	

1,218,750,0002,421,250,00014,90 1,202,500,0007,40صندوق	بازنشستگی،	وظیفه	و	از	كارافتادگی	بانک	ها

111,444,802271,191,1361,67 159,746,3340,98بیمه	مركزي	جمهوری	اسالمي	ايران

6,000,000193,125,7251,19 187,125,7251,15شركت	سهامي	بیمه	ايران

176,279,7461,08)35,053,823(211,333,5691,30شركت	سرمايه	گذاري	تدبیر

163,019,9581,00)130,646,889(293,666,8471,81شركت	سرمايه	گذاری	مديريت	سرمايه	مدار

116,509,683155,807,7630,96 39,298,0800,24صندوق	بیمه	اجتماعی	روستايیان	و	عشاير	

40,042,027124,800,0000,77 84,757,9730,52موسسه	همیاري	كوثر

118,696,4910,73)1,787,287(120,483,7780,74شركت	سرمايه	گذاري	توسعه	ملي

57,292,76089,739,5340,55 32,446,7740,20صندوق	مديريت	سرمايه	گذاری	كوثر	بهمن	

86,481,80288,981,8020,55 2,500,0000,02شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	صنايع	بهشهر	

62,588,3950,39)63,921,480(126,509,8750,78صندوق	سرمايه	گذاری	اختصاصی	بازارگردانی	توسعه	ملی	

53,000,0000,33)14,000,000(67,000,0000,41صندوق	سرمايه	گذاری	با	درآمد	ثابت	كوثريکم

33,398,5760,21)4,293,908(37,692,4840,23صندوق	سرمايه	گذاری	مشترک	آتیه	نوين	

513,004,7543,16)224,669,379(737,674,1334,54ساير	سهامداران	حقوقي

1,461,105,6339,0055,634,1361,516,739,7699,33سهامداران	حقیقي
16,250,000,000100016,250,000,000100
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نمودار ترکیب سهامداران شرکت  در پایان سال مالی 1398

4- اعضای هیات مدیره

اسامي	اعضای	هیات	مديره،	نمايندگان	آنان	و	مديرعامل	شركت	درتاريخ	تهیه	صورت	هاي	مالي	و	تغییرات	آن	طی	سال	1398	تا	تاريخ	ارايه	گزارش	به		
شرح	ذيل	مي	باشد:

سمتنام نماینده اشخاص حقوقیاعضای هیات مدیره
رئیس	هیات	مديره	)موظف(محمود	اصالنی	شهرستانیشركت	مديريت	توسعه	نگاه	پويا	

نايب	رئیس	هیات	مديره	)غیر	موظف(حسین	فرزان	اصل	شركت	سرمايه	گذاری	مديريت	سرمايه	مدار

عضو	هیات	مديره	)غیر	موظف(علیرضا	شريفی	بانک	ملی	ايران	

عضو	هیات	مديره	)موظف(فرهاد	زرگری	شركت	ملی	مسکن	و	صنايع	ساختمانی

مديرعامل	و	عضو	هیات	مديره	)موظف(امیر		تقی	خان	تجريشی	شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	ملی	

استعفای	آقای	عباس	نعیمی	نماينده	شركت	ملی	مسکن	و	صنايع	ساختمانی	در	تاريخ	1398/05/27. ●
انتصاب	آقای	بیژن	نصرتی	برندق	به	نمايندگی	از	شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	ملی	به	عنوان	عضو	هیات	مديره	به	موجب	حکم	مورخ	 ●

1398/10/17	جايگزين	آقای	سید	مهدی	سديدی.
انتصاب	آقای	فرهاد	زرگری	به	نمايندگی	از	شركت	ملی	مسکن	و	صنايع	ساختمانی	به	عنوان	عضو	موظف	هیات	مديره	به	موجب	حکم	مورخ		 ●

نعیمی. آقای	عباس	 10/24/ 1398	جايگزين	
انتصاب	آقای	امیر	تقی	خان	تجريشی	به	نمايندگی	از	شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	ملی	به	عنوان	مدير	عامل	و	عضو	هیات	مديره	به	موجب	حکم	 ●

مورخ	1398/11/08.
جايگزين	 ● مديره	 هیات	 رئیس	 عنوان	 به	 پويا	 نگاه	 توسعه	 مديريت	 نمايندگی	شركت	 به	 اصالنی	شهرستانی	 محمود	 آقای	 انتصاب	

 .1399/03/26 آقای	سعداله	عیسی	زاده	)عضو	هیات	مديره(	به	موجب	حکم	مورخ	

بانک	ملی	ايران   10,268,376,351   

271,191,136

176,279,746

155,807,763

2,421,250,000

193,125,725

163,019,958

2,600,949,321

		تعداد	سهام

بیمه	مركزی	جمهوری	اسالمی	ايران	

شركت	سهامی	بیمه	ايران

شركت	سرمايه	گذاری	مديريت	سرمايه	مدار

شركت	سرمايه	گذاری	تدبیر

صندوق	بیمه	اجتماعی	روستايیان	و	عشاير

ساير	سهامداران

صندوق	بازنشستگی	,وظیفه	
و	از	كار	افتادگی	بانک	ها
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5- شرکت از منظر  بورس اوراق بهادار

1-5- وضعیت معامالت و قیمت سهام
نام	شركت	در	تاريخ	1374/06/26	در	بورس	اوراق	بهادار	تهران	در	گروه	واسطه	گری	های	مالی	با	نماد	»وبانک«	درج	شده	و	سهام	آن	برای	اولین	بار	
در	تاريخ	1374/06/26	مورد	معامله	قرار	گرفته	است.	هم	اكنون	با	توجه	به	تغییرات	اعمال	شده	در	صنايع	بورس،	شركت	در	گروه	چند	رشته	ای	

صنعتی	قرار	دارد.

وضعیت سهام شرکت طی 4 سال اخیر و روز تصویب گزارش  به شرح ذیل بوده است:

سال مالی
منتهی به

تعدادسهام 
معامله شده

ارزش سهام 
معامله شده
میلیون ریال

تعداد دفعات 
تعداد روزهای معامله سهاممعامله شده

پایان سال مالی

سرمایه 
میلیون ریال

قیمت سهام 
ریال

ارزش بازار 
میلیون ریال

1395/12/302,839,524,7585,078,10866,86223716,250,0001,98432,240,000
1396/12/292,483,846,7595,109,85467,19623616,250,0002,26036,725,000
1397/12/292,713,921,9767,741,978169,76723716,250,0003,33954,258,750
1398/12/294,249,296,01213,728,310256,92523516,250,0006,861111,491,250
1399/04/16----16,250,00028,360460,850,000

2-5- حجم معامالت سهام شرکت
طي	سال	مورد	گزارش،	حجم	معامالت	سهام	و	حق	تقدم	سهام	در	كل	بازار	بورس	اوراق	بهادار	تهران	1,086,196میلیون	سهم	به	ارزش	4,673,715 
میلیارد	ريال	بوده	است	)به	ترتیب	113	درصد	و232	درصد	افزايش	نسبت	به	سال	گذشته(	و	گروه	شركت	های	چند	رشته	ای	صنعتی	با	ارزش	بازار		
951,074	میلیارد	ريال	)149	درصد	افزايش	نسبت	به	سال	گذشته(	معـادل	5/07	درصد	از	ارزش	كل	بازار	بورس	اوراق	بهادار	تهران	را	به	خود	

اختصاص	داده	است.
در	سال	1398،	طی	235	روز	تعداد	4,249	میلیون	سهم	از	سهام	شركت	به	ارزش	13,728	میلیارد	ريال	)معادل	177	درصد	ارزش	ريالی	معامالت	
در	سال	1397(	و	در	256,925		دفعه	مورد	معامله	قرار	گرفته	است.	گردش	سهام	نسبت	به	كل	سهام	شركت26/2درصد	می	باشد	و	به	طور	متوسط	

روزانه	تعداد	18,082,110	سهم	از	سهام	شركت	داد	و	ستد	شده	است.

470,000,000
420,000,000
370,000,000
320,000,000
270,000,000
220,000,000
170,000,000
120,000,000
70,000,000
20,000,000

1398/12/29 1399/04/161397/12/29

تغییرات ارزش بازار1398-1395

1396/12/291395/12/30

میلیون	ريال
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6-رتبه کیفیت افشاء و نقد شوندگی
تعداد	روزهای	معامالتی	شركت	در	سال1398،	معادل	235	روز	بوده	كه	نسبت	به	237	روز	در	سال	قبل	تغییر	قابل	توجهی		
تعداد	روزهای	معامالتی	شركت)235روز(	 	)238( بهادار	 اوراق	 بورس	 بازار	 تعداد	روزهای	معامالتی	 به	 با	توجه	 نداشته	است.	
بیانگر	روند	مطلوب	معامالت	سهام	شركت	می	باشد.	ضمن	اينکه	تا	تاريخ	تهیه	اين	گزارش	رتبه	بندی	سنوات		1397	و	1398 

توسط	سازمان	بورس	ارايه	نگرديده	است.	

7- جایگاه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و صنعت
رتبه	بندی	شركت	های	فعال	در	صنعت	»چند	رشته	ای	صنعتی«	بر	اساس	ارزش	بازار	و	سرمايه	ثبت	شده	در	پايان	سال	مالی	منتهی	به	
1398/12/29	به		شرح	ذيل	ارايه	می	گردد.	مطابق	جدول،	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	از	نظر	ارزش	بازار	و	سرمايه	ثبت	شده	

در	رتبه	چهارم	صنعت	مذكور	قرار	دارد.	

 رتبه از نظرسرمایه رتبه از نظر ارزش بازارشرکت
21سرمايه	گذاری	غدير

12سرمايه	گذاری	امید

33سرمايه	گذاری	صندوق	بازنشستگی	كشوری	

44سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	

8-   محیط حقوقی شرکت
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

اساسنامه	شركت.. 1
قانون	تجارت	واليحه	اصالحی	قسمتی	از	قانون	تجارت	.. 2
قانون	مالیات	های	مستقیم	.. 3
قانون	بازار	اوراق	بهادار	و	آيین	نامه	ها	و	دستور	العمل	های	ابالغی	از	سوی	سازمان.. 4
استانداردهای	حسابداری.. 5
قانون	كار	و	تامین	اجتماعی.. 6
قوانین	و	دستورالعمل	هاي	خاص	شركت	های	تحت	پوشش	بانک.. 7
قوانین	و	دستورالعمل	های	ابالغی	مبارزه	با	پولشويی.. 8
مصوبات	هیات	مديره،	آيین	نامه	ها	و	دستور	العمل	های	داخلی.			. 9
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مرور کلی بر 
عملکرد شرکت



مـــرور کلـی بـر 
عملکرد شرکت

مرور کلی بر 
عملکرد شرکت
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1- عملكرد مالی شرکت اصلی در سال 1398 

 1-1-اقالم صورت سود و زیان شرکت اصلی

شرح 
 سال1397سال1398

تغییرات نسبت به سال قبلتجدید ارایه شده 

درصدمیلیون ریالمیلیون ریال

39,14% 10,185,880 14,172,166 درآمد	سود	سهام	

)25,79%(525,238 389,754 درآمد	سود	تضمین	شده	
)60,69%(6,227,990 2,448,248 سود	فروش	سرمايه	گذاری	ها	

0,42% 16,939,108 17,010,168 جمع	درآمد	های	عملیاتی
245,23% )221,767 ()765,611 (هزينه	های	فروش،	اداری،	عمومی

)2,83%(16,717,341 16,244,557 سود	عملیاتي
)100%()73,743 (-هزينه	های	مالي

8,56% 63,464 68,897 ساير	درآمدها	و	هزينه	هاي	غیرعملیاتي
)2,36%(16,707,062 16,313,454 سود	عملیات	در	حال	تداوم	قبل	از	مالیات	

--)51,220 ()15,502 (هزينه	مالیات	بردرآمد	
)2,15%(16,655,842 16,297,952 سود	خالص	

)2,15%(1,025 1,003 سود	پايه	هر	سهم	-ريال
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2-1-تغییرات در سرمایه گذاری های شرکت

شرح
سال 1397سال 1398

درصد تغییرات)تجدید ارایه شده(
میلیون ریالمیلیون ریال

52,71%649,906 992,468 دارايي	هاي	ثابت

13,18%33,837,438 38,297,609 ارزش	دفتري	كل	سرمايه	گذاري	ها

1,65%23,940,167 24,334,598 ساير	دارايي	ها

8,89%58,427,511 63,624,675 جمع دارایی ها

پیرو	سیاست	های	مصوب	شركت	مبنی	بر	واگذاری	ملک	بخارست،	بهای	تمام	شده	سرمايه	گذاری	مذكور	در	صورت	های	مالی	
شركت	اصلی	در	سرفصل	"دارايی	های	نگهداری	شده	برای	فروش"	طبقه	بندی	گرديده	و	لیکن	با	عنايت	به	اينکه	تا	تاريخ	تهیه	
صورت	های	مالی،	واگذاری	ساختمان	محقق	نگرديده	مبلغ	بهای	تمام	شده	در	گزارش	جاری	و	پرتفوی	ماهانه	در	سرمايه	گذاری	

در	امالک	گزارش	شده	است.

3-1-تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شرکت

شرح
سال 1397سال 1398

در صد تغییرات)تجدید ارایه شده(
میلیون ریالمیلیون ریال

11,19% 46,171,534 51,338,236 جمع	حقوق	مالکانه	

36,96% 33,505 45,887 بدهی	های	غیر	جاری	

37,00% )8,125,000 ()11,131,250 (تقسیم	سود	)	مرتبط	با	سال	قبل	(

نمودار مبلغ کل سود تقسیم شده در سال های 1396 و 1397

13971396

 8,125,000

۷،۰۰۰،۰۰۰

8،۰۰۰،۰۰۰

9،۰۰۰،۰۰۰

1۰،۰۰۰،۰۰۰

11،۰۰۰،۰۰۰

12،۰۰۰،۰۰۰
11,131,250 

میلیون	ريال
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2- میزان دستیابی به اهداف و دستاوردهای مهم شرکت در سال 1398
با	مالحظه	شرايط	عمومـي	كشور	در	سال	1398،	درآمد	حاصل	از	سرمايه	گذاری	ها	و	به	تبع	آن	سود	خالص	شركت،	بیانگر	عملکردی	
مناسب	می	باشد.	در	اين	بخش	از	گزارش،	شاخص	های	معرف	عملکرد	شركت	طی	سال	مالی	منتهی	به	1398/12/29	به	شرح	

ذيل	ارايه	می گردد.

1-2- جمع درآمدهای عملیاتی شرکت

جمع	درآمدهاي	عملیاتی	شركت	در	سال	مالی	مورد	گزارش	بالغ	بر	17,010,168 میلیون	ريال	می	باشد،	كه	جدول	مقايسه	ای	
اقالم	تشکیل	دهنده	آن	به	شرح	ذيل	ارايه	می	گردد:

شرح
مبالغ به میلیون ریال

سال 1398
سال 1397

)تجدید ارایه شده(
سال 1396

7,705,722 10,185,880 14,172,166 درآمد	سود	سهام	

430,066 525,238 389,754 درآمد	سود	تضمین	شده	

1,522,516 6,227,990 2,448,248 سود		فروش	سرمايه	گذاری	ها	

9,658,304 16,939,108 17,010,168 جمع درآمد های عملیاتی

فروش	 از	 ملی،	بخش	عمده	سود	حاصل	 توسعه	 اساسنامه	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	 به		موجب	 است	 به	ذكر	 الزم	
سرمايه	گذاری	ها	)معادل	80	درصد	محقق	در	هر	سال(	قابلیت	توزيع	بین	سهامداران	را	ندارد.	نمودارهای	مربوط	به	
روند	تركیب	درآمدهای	شركت	به	همراه	مجموع	درآمدهای	شركت	در	سه	سال	متوالی	در	ادامه	ارايه	گرديده	است.

نمودار ترکیب در آمدهای شرکت طی سنوات 1398-1396

%100

%80

%60

%40

%20

%0
1396

درآمد	سود	سهام	 سود	فروش	سرمايه	گذاری	ها
درآمد	سود	تضمین	شده	

1397 1398
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نمودار مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت در سال های 1398-1396

سهم گروه صنایع سرمایه پذیر در سودحاصل از سرمایه گذاری ها

گروه صنایعردیف
سال 1397سال 1398

)تجدید ارایه شده(

درصدمیلیون ریالدرصدمیلیون ریال
6,089,71759,79 5,586,10239.42 محصوالت	شیمیايی1

1,590,84215,62 2,612,25318.43 سرمايه	گذاری	ها	2

697,6506,85 1,735,49212.25 سیمان	،آهک	وگچ3

204,0312,00 698,5884.93 الستیک	وپالستیک	4

779,2017,65 558,8093.94 محصوالت	غذايی	و	آشامیدنی	بجز	قند	وشکر5

824,4398,09 2,980,92221.03 ساير6

100 10,185,880 14,172,166100 جمع

18,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

1396

9،۶۵8،۳۰۴

1۶،9۳9،1۰8 1۷،۰1۰،1۶8

1397 1398

میلیون	ريال
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نمودار سود شرکت به تفكیک صنعت در سال مالی 1398

3- سود هرسهم 
سود	واقعی	هر	سهم	برای	سال	1398	مبلغ	1,003ريال	می	باشد	كه	از	مبلغ	مذكور،	مبلغ	144	ريال	به	ازای	هرسهم	به	اندوخته	

سرمايه	ای	منتقل	گرديده	و	مابقی	قابل	تقسیم	بین	سهامداران	و	يا	قابل	انتقال	به	حساب	سود	انباشته	می	باشد.	

محصوالت	غذايی	و	آشامیدنی	به	جز	قند	و	شکر
الستیک	و	پالستیک

ساير

محصوالت	شیمیايی
سرمايه	گذاری	ها

سیمان،	آهک	و	گچ

%21/03 %18/43

%4/93

%12/25

%39/42

%3/94
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4- ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت به ازای هر سهم
يکي	از	شاخص	هاي	عملکرد	شركت	هاي	سرمايه	گذاري،	ارزش	بازار	پرتفوی	بورسی	به	ازاي	هرسهم	می	باشد	كه	ارزش	مذكور	برای	
شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	از	رقم	3,491	ريال	به	ازاي	هرسهم	در	ابتداي	سال	مالی	مورد	گزارش	به	رقم	10,733ريال	در	

پايان	سال	رسیده	است.

ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت طی سال1398
 

)NAV( 5-  خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم
خالص	ارزش	دارايي	ها	)NAV(	معیاری	است	كه	ارزش	سهام	شركت	های	سرمايه	گذاري	معموال	براساس	درصدی	از	آن	مشخص	
مي	گردد،	لیکن	با	احتساب	ساير	عوامل	موثر،	نرخ	نهايي	سهام	در	بازار	سرمايه	تعیین	و	مورد	ارزيابي	قرار	مي	گیرد.	ارزش	مـذكور	
براساس	قیمت	بازار	سهام	شركت	های	سرمايه	پذير	در	بورس	و	ارزش	دفتری	شركت	های	غیربورسی	در	تاريخ	1398/12/29 
7,329ريال	معادل167درصد	 ابتداي	سال)4,394ريال(،	مبلغ	 بارقم	 بوده	كه	در	مقايسه	 ازای	هرسهم	 به	 11,723	ريال	 رقم	

افزايش	داشته	است.

نمودار مقایسه ای روند تغییرات قیمت بازار ، ارزش دفتری و خالص ارزش دارایی های شرکت
 به ازاء هر سهم طی  چهار سال گذشته
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6 - سرمایه گذاری های شرکت
ارزش	دفتری	سرمايه	گذاري		هاي	شركت	از	مبلغ	33,837,438میلیون	ريال	در	ابتداي	سال	به	مبلغ	38,297,609	میلیون	ريال	در	
پايان	سال	رسیده	است	كه	مبلغ	4,460,171 میلیون	ريال	تفاوت	مبالغ	فوق،	افزايش	13	درصدی	نسبت	به	ابتدای	سال	را	نشان	می	دهد.

تغییرات سرمایه گذاری ها
تغییراتسال 1397سال 1398
درصدمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

سرمايه	گذاری	در	سهام	شركت	های	پذيرفته	شده	در	بورس	
7,40%1,736,518 23,460,686 25,197,204 و	فرابورس

53,38%2,817,027 5,277,268 8,094,295 ساير	سرمايه	گذاری	ها

 4,553,544 28,737,954 33,291,499 جمع

)19,11%(7,390 )38,679 ()31,289 (كاهش	ارزش	انباشته	سرمايه	گذاری	ها	

4,560,934 28,699,275 33,260,210 ارزش	دفتری	سرمايه	گذاری	ها	

)12,60%()108,116 (858,116 750,000 اوراق	مشاركت	و	سپرده	ها

0,17%7,352 4,280,047 4,287,399 سرمايه	گذاری	در	امالک

13,18%4,460,171 33,837,438 38,297,609 جمع
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7- ترکیب سبد سهام شرکت 
پس	از	اعمال	تغییرات	صورت	گرفته	در	سرمايه	گذاری	ها،	تركیب	بهای	تمام	شده	سبد	سهام	شركت	در	سال	1398	و	مقايسه	آن	با	سال	

1397	به	شرح	ذيل	ارايه	می	گردد.

1-7- جدول سرمایه گذاری ها به تفكیک صنایع

صنایعردیف
29 اسفند ماه 291397 اسفند ماه 1398

 بهای تمام شده
 بهای تمام شدهدرصد)میلیون ریال(

درصد)میلیون ریال(

7,609,54222,867,240,89825,20محصوالت	شیمیايی1

5,620,47216,885,155,79317,94محصوالت	غذايی	و	آشامیدنی	به	جز	قند	وشکر2

4,054,73512,184,017,47613,98سیمان	،آهک	وگچ3

3,122,2459,383,246,87111,30سرمايه	گذاری	ها	4

واسطه	گری	مالی	وساير،واسطه	گری	های	مالی	،	5
واسطه	گری	های	مالی	و	پولی	

5,568,39516,732,632,0999,16

2,332,1377,012,361,7078,22ماشین	آالت	و	دستگاه	های	برقی6

1,542,6984,631,542,6985,37انبوه	سازی	امالک	و	مستغالت7

904,9392,72904,9393,15	الستیک	و	پالستیک8

584,0261,75551,2711,92مشاركت	در	آزاد	راه9

533,4631,60546,6711,90مواد	و	محصوالت	دارويی10

125,5910,38133,3680,45منسوجات11

755,4402,27126,4950,44زراعت	وخدمات	وابسته12

99,7390,30100,0000,34فعالیت	های	هنری	سرگرمی	و	خالقانه	13

26,5010,0864,7670,23ماشین	آالت	و	تجهیزات14

56,5200,1756,4700,20رايانه	و	فعالیت	های	وابسته	به	آن15

109,3390,3339,2860,14بانک	ها	و	موسسات	اعتباری	16

12,2570,0412,2570,04كاشی	و	سرامیک	17

4,8830,014,8830,02محصوالت	چوبی18

20,0020,00محصوالت	كاغذی	19

228,5710,6800,00صندوق	سرمايه	گذاری	قابل	معامله20

40,0030,00ساير	21

33,291,49910028,737,954100جمع پرتفوی
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نمودار سرمایه گذاری ها به تفكیک صنایع - سنوات 1397 و 1398
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2-7- جدول بهای تمام شده سرمایه گذاری ها به تفكیک مدیریتی و غیرمدیریتی

سال 1398شرح
سال 1397درصد)میلیون ریال(

درصد)میلیون ریال(

79,06%22,718,795 75,11%25,004,529 فرعی

17,02%4,892,026 17,10%5,704,256 وابسته

3,92%1,127,133 7,79%2,582,714 ساير

28,737,954100 100%33,291,499 جمع:

-)38,679 (-)31,289 (ذخیره	كاهش	ارزش	

-28,699,275 -33,260,210 جمع 

نمودار بهای تمام شده سرمایه گذاری ها به تفكیک مدیریتی و غیر مدیریتی

سبد	سهام	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	از	61	شركت	در	23	گروه	صنايع	مختلف	تشکیل	شده	است.	اين	شركت	از	مجموع	
61	شركت	موجود	در	سبد	سهام	خود	در	19	شركت	دارای	حق	كنترل	و	نظارت	)شركت	های	فرعی(	و	در	16	شركت	دارای	نفوذ	قابل	
مالحظه	)شركت	های	وابسته(	است	و	از	نظر	مبلغی	نیز	طبق	جدول	فوق	92,21	درصد	سرمايه	گذاری	های	در	شركت	های	فرعی	و	

وابسته	انجام	شده	است.

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

فرعی

 22,718,795 25,004,529

 4,892,026 5,704,256

 1,127,133 2,582,714

1398
1397

وابسته ساير

)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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3-7- ارزش بازار سبد سرمایه گذاری ها
ارزش	بازار	سبد	سهام	شركت	در	پايان	اسفند	ماه	1398	بالغ	بر	186,842	میلیارد	ريال	با	قیمت	تمام	شده	38,329	میلیارد	ريال	بـوده	است	
كه	حدود	388	درصد	افزايش	ارزش	روز	سبد	سهام	شركت	را	نسبت	به	قیمت	تمام	شده	آن	نشان	می	دهد.	اين	امر	در	شرايطی	است	كه	
سرمايه	گذاری	های	خارج	از	بورس	شركت	به	قیمت	تمام	شده	انعکاس	يافته	است.	الزم	به	ذكر	است	كه	از	كل	ارزش	بازار	سبد	سهام	شركت	
93	درصد	به	سهام	شركت	های	پذيرفته	شده	در	بورس	و	فرابورس،7	درصد	به	سهام	شركت		های	خارج	از	بورس	و	ساير	سرمايه	گذاری	ها	
اختصاص	يافته	است.	تركیب	سبد	سهام	شركت	بر	حسب	ارزش	بازار	در	پايان	اسفندماه	1398	در	10	گروه	اصلی	به	شرح	زير	تمركز	يافته	

است.

درصدارزش بازار )میلیون ریال(گروه صنایعردیف
27,72%51,790,514محصوالت	شیمیايی1

14,49%27,073,554ماشین	آالت	و	دستگاه	های	برقی2

16,06%30,010,604محصوالت	غذايی	و	آشامیدنی	به	جز	قند	وشکر3

10,74%20,070,655سیمان	،آهک	وگچ4

6,93%12,951,127سرمايه	گذاری	ها	5

2,29%4,287,399سرمايه	گذاری	در	امالک6

6,71%12,534,851	الستیک	و	پالستیک7

4,32%8,067,061واسطه	گری	مالی	و	واسطه	گری	های	مالی	و	پولی	8

0,99%1,858,725انبوه	سازی	امالک	و	مستغالت9

9,75%18,197,718ساير10

100%186,842,208جمع

ترکیب سبد سرمایه گذاری های شرکت بر حسب ارزش بازار 29 اسفندماه 1398

ماشین	آالت	و	دستگاه	های	برقی
سیمان،	آهک	و	گچ
الستیک	و	پالستیک

واسطه	گری	مالی
ساير

محصوالت	شیمیايی
محصوالت	غذايی	و	آشامیدنی	به	جز	قند	و	شکر

سرمايه	گذاری	ها
انبوه	سازی	امالک	و	مستغالت

سرمايه	گذاری	در	امالک

%2

%14

%1

%7

%28

%16%11

%10

%7

%4
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8- تغییرات ارزش بازار و بازدهی سهام شرکت 

ارزش	بازار	سهام	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	از	مبلغ	54,259		میلیارد	ريال	در	ابتدای	سال	1398	پس	از	تقسیم	سود	11,131 
میلیارد	ريالی	)در	مجمع	عمومی	عادی	ساالنه	مربوط	به	عملکرد	سال	مالی	1397(	به	111,491	میلیارد	ريال	در	پايان	اسفند	ماه	سال	1398 
رسید.	طی	سال	1398	شاخص	شركت	های	چند	رشته	ای	صنعتی	از	18,240	واحد	به	48,489	واحد	افزايش	يافته	و	معادل	165/8	درصد	
رشد	داشته	است.	طی	همین	دوره	شاخص	كل	بورس	اوراق	بهادار	تهران	حدود	187/1	درصد	رشد	را	تجربه	نموده	است.	لذا	شاخص	كل	

بورس	در	مجموع	عملکرد	موفق	تری	نسبت	به	شركت	های	چندرشته	ای	صنعتی	داشته	اند.	
همانگونه	كه	سهامداران	محترم	استحضار	دارند	ارزش	سهام	شركت	های	سرمايه	گذاری	و	چند	رشته	ای	صنعتی	در	بازار	بورس	تحت	تأثیر	
تركیب	سبد	سهام	اينگونه	شركت	ها	می	باشد.	وزن	قابل	توجهی	از	بهای	تمام	شده	سرمايه	گذاری	ها	در	صنايع	محصوالت	شیمیايی،									
انبوه	سازی،	امالک	و	مستغالت،	محصوالت	غذايی	و	آشامیدنی،	واسطه	گری	های	مالی	و	پولی	و	ساير	صنايع	بورسی	می	باشند،	ضمن	اينکه	
سیاست	اصلی	گروه	توسعه	ملی	واگذاری	حداكثری	شركت	های	زيرمجموعه	می	باشد.	تصمیمات	متخذه	در	ارتباط	با	اهداف	تعیین	شده	
استراتژيک	شركت	با	ملحوظ	داشتن	سیاست	های	كالن	داخلی	و	مسائل	بین	المللی	و	انتظارات	بازار	از	پارامترهای	كالن	اقتصادی	موجبات	

تغییر	در	ارزش	بازار	شركت	و	رشد	مطلوب	آن	شده	است.	
يادآور	می	شود	طی	سالیان	اخیر	همواره	قیمت	سهام	شركت	كمتر	از	خالص	ارزش	دارايی	های	)NAV(	هر	سهم	معامله	شده	است.	سهام	
شركت	از	نظر	میزان	فزونی	يا	كسری	قیمت	هر	سهم	نسبت	به	خالص	ارزش	دارايی	های	)NAV(	هر	سهم	در	پايان	اسفند	ماه	سال		1395،	
1396	،	1397	و	1398	به	ترتیب	با	كسری	30	درصدی،	24	درصدی،	24	درصدی	و	41	درصدی	معامله	گرديده	است.	انتظار	می	رود	با	به	

ثمر	نشستن	تدريجی	نتايج	برنامه	های	راهبردی	شركت،	افق	مطلوبی	برای	سرمايه	گذاری	های	شركت	پیش	روی	باشد.

	تفاوت	خالص	ارزش	دارايی	ها	)	NAV	(	و	ارزش	بازار	هر	سهم	به	شرح	جدول	ذيل	ارايه	می	گردد:

سال 
خالص ارزش دارایی ها

)NAV( هر سهم
قیمت سهم در پایان 

نسبت قیمت به NAV تفاوت سال مالی
هر سهم 

13952,8411,98485769,83

13962,9852,26072576

13974,3943,3391,05575,99

139811,7236,8614,86259
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9-خالصه عملكردسرمایه گذاری های شرکت
خالصه	سرمايه	گذاري	های	شركت	به	تفکیک	بورسی	و	غیر	بورسی	طي	سال	مالي	مورد	گزارش	به	شرح	جدول	زير	ارايه	مي	گردد:

شرکت های پذیرفته شده
 در بورس

شرکت های های  
جمعخارج از بورس

33,876,117 10,415,431 23,460,686 مانده	سرمايه	گذاری	در	اول	سال

افزايش	در	سرمايه	گذاری	ها	)بجز	افزايش	
5,949,930 3,495,655 2,454,275 سرمايه(

1,400,045 1,400,045 -مشاركت	در	افزايش	سرمايه	شركت	ها

7,353 7,353 -تغییرات		سرمايه	گذاری	در	امالک

درج	شركت	های	سیمرغ	در	بورس	و	
-)106,032(106,032 گروه	توسعه	هنر	در	فرابورس	

)2,904,547()2,080,758()823,789(فروش	و	كاهش	درسرمايه	گذاری	ها	

4,452,781 2,716,263 1,736,518 جمع	تغییرات

38,328,898 13,131,694 25,197,204 بهای	تمام	شده	در	پايان	سال	

)31,289()31,289(-كاهش	ارزش	انباشته

38,297,609 13,100,405 25,197,204 ارزش دفتری در پایان سال 

186,842,208 174,407,65712,434,551 ارزش بازار سرمایه گذاری ها 

1-9- افزایش در سرمایه گذاری ها )به جز افزایش سرمایه(
میزان	افزايش	در	سرمايه	گذاری	های	شركت	)به	جز	افزايش	سرمايه(	به	تفکیک	صنعت	طی	سال	مالی	مورد	گزارش	به	شرح	جدول	ذيل	ارايه	می	گردد:

شرکت های پذیرفته نام صنعتردیف
شده در بورس 

شرکت های 
جمع خارج از بورس

2,908,7992,908,799-واسطه	گری	مالی	1

863,699-863,699محصوالت	شیمیايی2

629,645-629,645زراعت	وخدمات	وابسته	3

550,250-550,250محصوالت		غذايی	و	آشامیدنی	بجز	قند	و	شکر4

228,571-228,571صندوق	های	سرمايه	گذاری	قابل	معامله	5

100,382-100,382بانک	ها	و	موسسات	اعتباری	6

61,791-61,791سیمان	،آهک	وگچ7

14,743-14,743سرمايه	گذاری	ها	8

5,194-5,194مواد	و	محصوالت	دارويی9

2,454,2752,908,7995,363,074جمع خرید سهام
468,150468,150-اوراق	مشاركت	و	سپرده	ها	

118,706118,706-ساير	

2,454,2753,495,6555,949,930جمع

شرح
   قیمت تمام شده

)مبالغ	به	میلیون	ريال(

)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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2-9- مشارکت درافزایش سرمایه شرکت ها
مشاركـت	درافزايش	سرمايه	شركت	ها	به	تفکیک	صنعت	طی	سال	مالی	مورد	گزارش	به	شرح	زير		مي	باشد:

نام صنعتردیف
شرکت های پذیرفته شده 

در بورس
)میلیون ریال(

شرکت های خارج 
از بورس

)میلیون ریال(

جمع
)میلیون ریال(

1,399,9951,399,995-واسطه	گری	های	مالی	1

5050-رايانه	و	فعالیت	های	وابسته	به	آن2

 1,400,0451,400,045

3-9- فروش وکاهش در سرمایه گذاری ها
فروش	سرمايه	گذاری	ها	و	جزئیات	بهای	تمام	شده	آن	ها		به	تفکیک	صنعت	طی	سال	مالی	مورد	گزارش	به		شرح	زير	مي	باشد:

شرکت های پذیرفته شده نام صنعتردیف
در بورس

شرکت های خارج از 
جمعبورس

1,372,4981,372,498-واسطه	گری	مالی	1

495,056-495,056محصوالت	شیمیايی2

139,369-139,369سرمايه	گذاری	ها	3

85,571-85,571محصوالت		غذايی	و	آشامیدنی	بجز	قند	و	شکر4

38,26638,266-ماشین	آالت	و	تجهیزات	5

30,329-30,329بانک	ها	و	موسسات	اعتباری	6

29,570-29,570ماشین	آالت	و	دستگاه	های	برقی7

24,532-24,532سیمان	،آهک	وگچ8

18,403-18,403مواد	و	محصوالت	دارويی9

7,7777,777-منسوجات	10

700-700زراعت	وخدمات	وابسته	11

261-261فعالیت	های	هنری	سرگرمی	و	خالقانه12

823,789 1,418,5412,242,330
576,267576,267-اوراق	مشاركت	و	سپرده	ها	

85,95085,950-ساير	

823,7892,080,7582,904,547جمع 

)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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	بهای	فروش	،	بهای	تمام	شده	و	سود	و	زيان	ناشی	از	واگذاری	های	مذكور		به	شرح	جدول	ذيل	ارايه	می	گردد:

سود ناشی از واگذاری بهای تمام شده  مبلغ فروش نام شرکت ردیف
779,913147,233632,680	شركت	پتروشیمي	شازند1

414,746139,369275,377شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	ملی2

279,41585,571193,844شركت	توسعه	صنايع	بهشهر3

111,611700110,911شركت	سیمرغ4

128,21629,57098,646شركت	ايران	ترانسفو5

298,354269,70328,651گروه	پتروشیمي	سرمايه	گذاري	ايرانیان6

1,045,374859,907185,467ساير	7

3,057,6291,532,0531,525,576جمع 
811,034 	-	-	فروش	صنعتی	و	معدنی	توسعه	ملی

111,638 --سود	واگذاری	امالک	

-1,372,494-صندوق	های	سرمايه	گذاری	

2,904,5472,448,248-جمع کل 

)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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10- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری شرکت

الف	-	وضعیت	سبد	سرمـايـه	گذاري	درسهـام	شركت	هاي	پذيرفتــه	شده	در	بورس	درپايان	سال	مالي		مورد	گزارش	به	شرح	زير	مي	باشد:

 تعدادنام صنعتردیف
شرکت ها

 درصد 
سرمایه 
گذاری

 مانده در
 پایان سال

 ارزش بازار در
ارزش افزوده پایان سال

44,180,972 27,686,973,76851,154,740%4محصوالت	شیمیايی1

محصوالت	غذايی	و	آشامیدنی	2
24,390,132 22,045,554,18629,944,318%2به	جز	قند	وشکر

16,015,921 16,094,054,35820,070,279%1سیمان	،آهک	وگچ3

9,828,882 12,393,122,24512,951,127%1سرمايه	گذاری	ها	4

ماشین	آالت	و	دستگاه	های	5
24,741,418 9,252,331,73727,073,154%1برقی

11,629,912 3,59904,93912,534,851%1	الستیک	و	پالستیک6

7,716,625 3,00755,4408,472,065%2زراعت	و	خدمات	وابسته7

3,770,031 2,12533,4634,303,494%1مواد	و	محصوالت	دارويی8

3,720,131 1,45365,0414,085,171%1واسطه	گري	هاي	مالي	و	پولي9

صندوق	سرمايه	گذاری	قابل	10
889 0,91228,571229,460%1معامله	

316,027 0,56140,848456,875%1انبوه	سازی	امالک	و	مستغالت11

44,183 0,43109,339153,522%2بانک	ها	و	موسسات	اعتباری	12

فعالیت	های	هنری	سرگرمی	13
511,046 0,4099,739610,785%1و	خالقانه	

فعالیتهاي	كمکي	به	نهادهاي	14
2,344,227 0,0923,5242,367,751%1مالي	واسط	

57 0,00665%2ساير15

10025,197,204174,407,657149,210,453%22جمع

)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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ب-		خالصه	اطالعات	سرمايه	گذاری	های	خارج	ازبورس	در	پايان	سال	مالي	برحسب	نوع	صنعت	به	شرح	زير	مي	باشد:																											

 تعدادنام صنعتردیف
 شرکت ها

 درصد
 سرمایه گذاری

 مانده در
 پایان سال

35,634,679,032%10واسطه	گری	مالی1

32,654,287,399%-سرمايه	گذاری	در	امالک2

10,681,401,850%3انبوه	سازی	امالک	و	مستغالت3

5,71750,000%-سپرده	ها4

4,84635,774%2محصوالت	شیمیايی5

4,45584,026%-مشاركت	در	آزاد	راه6

3,81500,798%1ساير	واسطه	گری	های	مالی7

0,96125,591%5منسوجات8

0,5066,286%4محصوالت	غذايی	و	آشامیدنی	به	جز	قند	وشکر9

0,4356,520%3رايانه	و	فعالیت	های	وابسته	به	آن10

0,2026,501%3ماشین	آالت	و	تجهیزات11

0,0912,254%2كاشی	و	سرامیک	12

0,054,883%2محصوالت	چوبی13

0,00400%1ماشین	آالت	و	دستگاه	های	برقی14

0,00377%1سیمان	،آهک	وگچ15

0,001%1محصوالت	كاغذی	16

0,002%1ساخت	محصوالت	فلزی	17

10013,131,694%39جمع 
)31,289 (--كاهش	ارزش	انباشته	

13,100,405--مانده

)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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11- نسبت های مالی
الف( جدول نسبت هاي مالي سال های 1396-1398 )تلفیقي(

سالواحدشرح
1398

سال
1397

سال
1396

نسبت هاي نقدینگي :
158155115درصدبدهي	جاري	/دارايي	جاري=	نسبت	جاري

9910181درصدبدهي	جاري	/دارايي	آني=	نسبت	سريع

6710درصددارايي	جاري	/موجودي	نقد=	نسبت	نقدينگي

نسبت هاي سرمایه گذاري )اهرمي(:
252661درصدحقوق	مالکانه	)ارزش	ويژه(/دارايي	هاي	ثابت=نسبت	دارايي	ثابت	به	ارزش	ويژه

555347درصدجمع	دارايي	ها	/حقوق	مالکانه	)ارزش	ويژه(	=نسبت	مالکانه

8389113درصدحقوق	مالکانه	)ارزش	ويژه(	/	جمع	بدهي	ها	=نسبت	بدهي	به	ارزش	ويژه

454753درصدجمع	دارايي	ها	/جمع	بدهي	ها	=	نسبت	بدهي

231225274درصدبدهي	بلندمدت	/	دارايي	ثابت	=	نسبت	پوشش	بدهي

272728درصدجمع	بدهي	ها	/	وجوه	نقد	حاصل	از	عملیات	=	وجوه	نقد	عملیاتي	به	بدهي

نسبت هاي سود آوري :
242514درصدجمع	درآمد	/	سود	خالص	=نسبت	سود	خالص

333525درصدجمع	درآمد	/	سود	ناخالص	=	نسبت	سود	ناخالص

444620درصدمتوسط	حقوق	مالکانه	/	سود	خالص	=	نسبت	بازده	حقوق	مالکانه

21229درصدجمع	دارايي	/	سود	خالص		=	نسبت	بازده	دارايي

5857158درصدسود	خالص	/	خالص	نقد	حاصل	از	فعالیتهاي	عملیاتي	=	نسبت	نقد	شوندگي	سود

)EPS	(	سهم	هر	سود	=	خالص	سود	/	سهام	1,3181,170421ريالتعداد

)DPS	(	سهم	هر	نقدي	درآمد	=	پرداختني	سود	/	سهام	685500-ريالتعداد

1,2241,0161,087ريالتعداد	سهام	/	خالص	نقد	حاصل	از	فعالیت	هاي	عملیاتي	=	جريان	نقدي	هر	سهم
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ب( جدول نسبت هاي مالي سال های 1396-1398 )شرکت اصلي(

سالواحدشرح
1398

سال 
1397

سال 
1396

نسبت هاي نقدینگي :
147 226188درصدبدهي	جاري	/دارايي	جاري=	نسبت	جاري

116 202164درصدبدهي	جاري	/دارايي	آني=	نسبت	سريع

0,430,690,95درصددارايي	جاري	/موجودي	نقد=	نسبت	نقدينگي

نسبت هاي سرمایه گذاري )اهرمي(:
ويژه ارزش	 به	 ثابت	 دارايي	 ثابت=نسبت	 هاي	 ويژه(/دارايي	 )ارزش	 مالکانه	 1,80 1,931,41درصدحقوق	

80,6979,0274,37درصدجمع	دارايي	ها	/حقوق	مالکانه	)ارزش	ويژه(	=نسبت	حقوق	صاحبان	سهام

23,9326,5434,46درصدحقوق	مالکانه	)ارزش	ويژه(	/	جمع	بدهي	ها	=نسبت	بدهي	به	ارزش	ويژه

19,3120,9825,63درصدجمع	دارايي	ها	/جمع	بدهي	ها	=	نسبت	بدهي

2162,851939,752331,64درصدبدهي	بلندمدت	/	دارايي	ثابت	=	نسبت	پوشش	بدهي

54,2263,8341,36درصدجمع	بدهي	ها	/	وجوه	نقد	حاصل	از	عملیات	=	وجوه	نقد	عملیاتي	به	بدهي

نسبت هاي سود آوري :
95,8198,3397,33درصدجمع	درآمد	/	سود	خالص	=	نسبت	سود	خالص

33,4339,7325,21درصدمتوسط	حقوق	مالکانه	/	سود	خالص	=	نسبت	بازده	حقوق	صاحبان	سهام

25,6228,5118,55درصدجمع	دارايي	/	سود	خالص	=	نسبت	بازده	دارايي

40,8846,9757,14درصدسود	خالص	/	خالص	نقد	حاصل	از	فعالیت	هاي	عملیاتي	=	نسبت	نقد	شوندگي	سود

)EPS	(	سهم	هر	سود	=	خالص	سود	/	سهام	1,0031,025578ريالتعداد

)DPS	(	سهم	هر	نقدي	درآمد	=	پرداختني	سود	/	سهام	685500-ريالتعداد

از	فعالیت	هاي	عملیاتي	=	جريان	نقدي	هر	سهم 410481331ريالتعداد	سهام	/	خالص	نقد	حاصل	
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12- نظام راهبری شرکت )در تاریخ تهیه گزارش(
1-12 -  اطالعات مربوط به ساختار هیات مدیره

هیات	مديره	شركت	متشکل	از	5	عضو	)3	عضو	موظف	و	2	عضو	غیر	موظف(	می	باشند.

محمود  اصالنی شهرستانی
رئیس	هیات		مديره	)موظف(

MBA	ارشد	كارشناسی
سمت	فعلی	=	رئیس	هیات		مديره	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

ساير	سوابق	=	مدير	عامل	شركت	سرمايه	گذاری	نیروگاهی	ايران،	مدير	عامل	شركت	مقره	سازی	ايران،	عضو	موظف	هیات	مديره					
شركت	سیمان	فارس	خوزستان	)معاون	منابع	انسانی(.		

حسین فرزان اصل
نايب	رئیس	هیات		مديره	)غیرموظف(

دانشجوی	دكتری	مديريت	مالی		
سمت	فعلی	=	معاون	اعتباری	و	بانکداری	شركتی	بانک	پارسیان

سايرسوابق	=	عضو	موظف	هیات	مديره	بانک	سینا	و	عضو	هیات	مديره	شركت	های	توسعه	اعتماد	مبین،	سرمايه	گذاری	پارسیان	و		
رئیس	هیات	مديره	توسعه	سینا،	مهر	اقتصاد	مبین،	نايب	رئیس	هیات	مديره	شركت	ايران	ترانسفو.

علیرضا  شریفی
عضو	هیات	مديره	)غیرموظف(

كارشناسی	ارشد	روابط	بین	الملل،	دارای	مدرک	DBA	سرمايه	گذاری	و	بانکداری
سمت	فعلی	=	رئیس	اداره	كل	سرمايه	گذاری	و	امور	شركت	های	بانک	ملی	ايران	

ساير	سوابق	=	عضوهیات	مديره	شركت	های	مديريت	طرح	و	توسعه	آينده	پويا،	ترانس	پست	پارس،	لیزينگ	بازنشستگان	
مشرق	ايران.

فرهاد زرگری 
عضو	هیات	مديره	)موظف(

دكتری	
سمت	فعلی	=	عضو	موظف	هیات	مديره	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی		

سايـر	سوابق	=	مديــرعامل	شركت	های	سرمايه	گذاری	شفـادارو،	سرمايه	گذاری	توسعـه	ملی،	سرمايـه	گذاری	خارجـی	ايـران،	
سرمايه	گذاری	دارويی	تامین،	هلدينگ	شمص	تامین،	مدير	كل	امور	بین	الملل	سازمان	تامین	اجتماعی،	مشاور	وزير	اقتصاد،	

نايب	رئیس	هیات	مديره	شركت	توزيع	دارو	پخش،	عضو	هیات	مديره	شركت	ذوب	آهن.	
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امیر تقی خان تجریشی
مديرعامل	و	عضو	هیات	مديره	)موظف(

كارشناسی	ارشد	)MBA	و	مديريت	مالی(،	دانشجوی	دكتری	مديريت	مالی
ساير	سوابق	=	مديرعامل	و	عضو	هیات	مديره	شركت	های	سرمايه	گذاری	توسعه	صنعت	و	تجارت،	رئیس	هیات	مديره	نیروكلر،	نايب	
رئیس	هیات	مديره	كارگزاری	آرمون	بورس،	مشاور	سرمايه	گذاری	آرمان	آتی،	عضو	هیات	مديره	شركت	های	نوين	انديشان	سرآوا	پارس،	
ملی	انفورماتیک،	مدير	و	موسس	صندوق		جسورانه	يکم	آرمان	آتی،	صندوق	ارزش	آفرينان	گلرنگ،	صندوق	آرمان	آتی	كوثر،	صندوق	
نیکوكاری	نیک	انديشان	هنر،	صندوق		سرمايه	گذاری	سبحان،	صندوق	آرمان	سپهر	آيندگان،	مشاور	سرمايه	گذاری	و	امور	بین	الملل	

سازمان	منطقه	آزاد	كیش.

2-12 - اطالعات مربوط به  جانشین مدیر عامل و معاونین شرکت

سیامک  محمد ظاهری
جانشین	مدير	عامل	و	معاون	مالی	و	اداری	

كارشناسی	ارشد	حسابداری	
اشتغال	در	موسسه	حسابرسی	مفید	راهبر،	عضو	جامعه	حسابداران	رسمی	ايران،	معاون	مالی	و	پشتیبانی	سرمايه	گذاری	توسعه	صنعت	
و	تجارت،	عضو	هیات	مديره	شركت	های	كوير	تاير،	سرمايه	گذاری	جامی،	رئیس	هیات	مديره	سرمايه	گذاری	ايران	و	فرانسه،	مدير	عامل	

شركت	ترغیب	صنعت	ايران	و	ايتالیا.	

عباس باباگل زاده 
معاون	امورشركت	ها		

كارشناسی	ارشد	علوم	اقتصادی
	معاون	اقتصادی	و	برنامه	ريزی	صندوق	روستائیان	و	عشاير،	معاون	مالی	و	منابع	انسانی	تامین	سرمايه	امین،	عضو	هیات	مديره	و	معاون	
امور	شركت	های	سرمايه	گذاری	توسعه	معادن	فلزات	و	ارزش	آفرينان	صبا،	رئیس	هیات	مديره	كارگزاری	های	امین	آويد	و	صبا	تامین،	

عضو	هیات	مديره	كانون	نهاد	های	سرمايه	گذاری	و	بورس	انرژی.				

علی حسین زاده گوهری 
سرپرست	معاونت	اقتصادی	و	برنامه	ريزی

كارشناسی	ارشد	مديريت	مالی	
ساير	سوابق=	عضو	هیات	مديره	شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	ملی،	مدير	طرح	ها	و	برنامه	های	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی،	

مدير	ارزشگذاری	شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	ملی،	مدير	صندوق	سپهر	اول	بانک	صادرات.			
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3-12- کمیته های تخصصی  شرکت

1-3-12- کمیته سرمایه گذاری 
متشکل	از	مديرعامل	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی،	مديرعامل	شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	ملی،	جانشین	مدير	عامل	شركت	
سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	و	معاون	اقتصادی	و	برنامه	ريزی	به	منظور	تصمیم	گیری	در	خصوص	سرمايه	گذاری	های	جديد	و	خروج	

از	سرمايه	گذاری	ها	با	بازده	كم.

2-3-12-  کمیته راهبردی
متشکل	از	اعضای	هیات	مديره	و	مديرعامل	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	و	مشاوران	مربوطه	جهت	تعیین	خط	مشی	كلی	

شركت.

3-3-12-  کمیته پاداش و جبران خدمت مدیران
متشکل	از	مديرعامل،	جانشین	مدير	عامل	و	معاون	مالی	و	اداری	جهت	تعیین	حقوق	و	مزايای	مديران	و	اعضای	هیات	مديره	موظف	در	

شركت	های	فرعی	و	تعیین	پاداش	هیات	مديره	آن	ها.

4-3-12- کمیته فروش
متشکل	از	نماينده	مديرعامل،	معاون	مالی	و	اداری،	معاون	امور	شركت	ها،	معاون	اقتصادی	و	برنامه	ريزی	و	مديرحقوقی	جهت	نظارت	و	

تصمیم	گیری	بر	مزايده		هايی	كه	از	طرف	شركت	برگزار	می	شود.

5-3-12-  کمیته تلفیق 
متشکل	از	معاون	مالی	و	اداری،	مديران	زير	مجموعه	معاونت	مالی	و	اداری	)مدير	مالی	و	مدير	بودجه	و	گزارشات(	در	خصوص	نحوه	تهیه	

صورت	های	مالی	تلفیقی	تشکیل	می	گردد.

6-3-12- کمیته منابع انسانی 
متشکل	از	نماينده	مدير	عامل	و	معاون	امور	شركت	ها،	معاون	مالی	و	اداری	و	معاون	امور	اقتصادی	و	برنامه	ريزی	در	خصوص	آيین	نامه	ها	

و	دستور	العمل	های	پرسنلی	تشکیل	می	گردد.

7-3-12-  کمیته وام
متشکل	از	نماينده	مدير	عامل،	معاون	مالی	و	اداری	و	مدير	اداری	در	خصوص	پرداخت	وام	طبق	آيین	نامه	ها	و	دستور	العمل	های	مربوطه	

تشکیل	می	گردد.

8-3-12- کمیته انضباطی
متشکل	از	نماينده	مدير	عامل،	معاون	مالی	و	اداری	و	مدير	اداری	شركت	در	خصوص	تصمیم	گیری	در	موارد	انضباطی	مربوطه	تشکیل	

می	گردد.

) IFRS( 9-3-12- کمیته استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی
متشکل	از	نماينده	مدير	عامل،	معاون	مالی	و	اداری	و	مديران	زير	مجموعه	معاونت	مالی	و	اداری	)مدير	مالی	و	مدير	بودجه	و	گزارشات(	در	

خصوص	نحوه	تهیه	صورت	های	مالی	بر	مبنای	استانداردهای	بین	المللی	گزارشگری	مالی	تشکیل	می	گردد.
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10-3-12- کمیته انتصاب
متشکل	از	جانشین	مدير	عامل	و	معاون	امور	شركت	ها،	معاون	مالی	و	اداری،	معاون	اقتصادی	و	برنامه	ريزی،	مدير	بازرسی	و	مشاور								

مدير	عامل	در	راستای	راهبرد	بهینه	سازی	تركیب	اعضای	هیات	مديره	شركت	های	تابعه	تشکیل	می	گردد.		

11-3-12- کمیته داخلی حسابرسی
تعداد	جلسات	برگزار	شده	در	سال	1398	هفت	جلسه	بوده	و	اهم	اقدامات	انجام	شده	توسط	كمیته	و	واحد	حسابرسی	داخلی	به	شرح	

ذيل	می	باشد	:
نظارت	بر	كمیته	های	حسابرسی	شركت	های	تابعه. ●
نظارت	بر	عملکرد	واحدهای	حسابرسی	داخلی	شركت	های	تابعه. ●
تشکیل	كمیته	و	واحد	حسابرسی	داخلی	برای	برخی	از	شركت	های	تابعه. ●
ارزيابی	كنترل	های	داخلی	حاكم	بر	گزارشگری	مالی	شركت. ●
انجام	ماموريت	های	ارجاع	شده	از	طرف	هیات	مديره	و	مديريت	و	تهیه	و	ارايه	گزارش	های	الزم. ●
تعامل	و	همکاری	با	مديريت	شركت	در	چارچوب	منشورهای	مصوب	كمیته	و	واحد	حسابرسی	داخلی	به	منظور	ارتقای	هرچه	 ●

بیشتر	نظام	راهبری،	مديريت	ريسک	و	كنترل	گروه.
بررسی	صورت	های	مالی	گروه	و	شركت	اصلی. ●
طرح	و	بررسی	مسائل	مرتبط	با	گزارشگری	مالی،	كنترل	داخلی	برخی	از	شركت	های	گروه. ●
بررسی	پیش	نويس	گزارش	های	میان	دوره	ای	و	ساالنه	حسابرس	مستقل	و	بازرس	قانونی	شركت. ●
بررسی	نامه	مديريت	حسابرس	مستقل	شركت	و	برخی	از	شركت	های	فرعی	و	ارايه	رهنمودهای	الزم	به	منظور	ارتقای	هرچه	 ●

بهتر	نظام	كنترل	های	داخلی	شركت.
بررسی	برخی	از	موضوعات	عملیاتی	شركت	های	تابعه	ارجاع	شده	به	كمیته	)در	چارچوب	منشور(. ●
بررسی	فرآيند	پیگیری	های	حقوقی	شركت	و	همچنین	بررسی	صورتجلسات	كمیته	وصول	مطالبات	شركت. ●
ارايه	گزارش	پیرامون	مقررات	مبارزه	با	پولشويی	و	انجام	همکاری	های	الزم	برای	اجرای	آن	شامل	آموزش	و	حضور	در	كارگروه	های	 ●

شركت.
بررسی	بودجه	و	پیش	بینی	های	شركت	اصلی	و	گروه. ●
برگزاری	نشست	مشترک	با	نمايندگان	حسابرس	مستقل	و	بحث	پیرامون	مسايل	گزارشگری	مالی،	كنترل	داخلی.	 ●

4-12- تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضاء در جلسات  
16	جلسه	هیات	مديره	تشکیل	شده	است	و	در	تمامی	جلسات	كلیه	اعضاء	و	دبیر	 در	طول	سال	مالی	مورد	گزارش	مجموعاً	

جلسه	حضور	داشته	اند.

5-12- اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
سازمان	حسابرسی	به	عنوان	حسابرس	و	بازرس	قانوني	براساس	مصوبه	مجمع	عمومی	عادي،	انتخاب	گرديده	است.	در	سال	1398	بابت	
قراردادهای	رسیدگی	به	صورت	های	مالی	تلفیقی	6	ماهه	1398،	ساالنه	1398و	ساير	هزينه	های	جانبی	مجموعا	مبلغ	6,115	میلیون	ريال	به	

حساب	هزينه	حسابرسی	منظور	شده	است.
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13-  تجزیه وتحلیل ریسک شرکت
شركت	های	چند	رشته	ای	صنعتی	براساس	ماهیت	فعالیت	خود،	عالوه	بر	ريسک	هايی	كه	هلدينگ	اصلی	را	تحت	تأثیر	قرار	می	دهند،	با	
ريسک	های	تأثیر	گذار	بر	شركت	های	فرعی	و	وابسته	موجود	در	سبد	سرمايه	گذاری	های	خود	نیز	سر	و	كار	دارند.	سرمايه	گذاری	گروه	
توسعه	ملی	نیز	عالوه	بر	ريسک	های	فراگیر	در	سطح	اقتصاد	كالن	كشوركه	بر	كل	گروه	تأثیر	گذار	است،	ريسک	های	موثر	بر	صنايع	اصلی	
پرتفوی	سرمايه	گذاری	های	خود	از	جمله	صنايع	محصوالت	شیمیايی،	انبوه	سازی،	امالک	و	مستغالت،	محصوالت	غذايی	و	آشامیدنی،	
صنعت	سیمان	و	واسطه	گری	های	مالی	را	نیز	رصد	و	تعديل	می	نمايد.	بر	همین	اساس	مهمترين	ريسک	های	تأثیر	گذار	بر	هلدينگ	

اصلی	و	شركت	های	فرعی	گروه	توسعه	ملی	به	شرح	ذيل	می	باشند.

1-13- ریسک نوسانات نرخ بهره
تغییرات	نرخ	بهره	بر	بخش	مالی	و	واقعی	اقتصاد	اثرگذار	است	و	حتی	تغییر	نرخ	بهره	در	برخی	كشورها	بر	اقتصاد	جهان	و	جريانات	مالی	

بین	المللی	تأثیر	دارد.	اثرات	تغییر	نرخ	بهره	بر	فعالیت	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	در	موارد	ذيل	خالصه	می	گردد:

افزايش	وكاهش	نرخ	بازده	مورد	توقع،	كاهش	و	افزايش	قیمت	ها	در	بازار	سهام،	میزان	جذاب	نمودن	ساير	بازارها	و	ورود	و	خروج	 ●
وجوه	از	بورس	اوراق	بهادار	و	اثرات	آن	بر	ارزش	بازار	شركت	های	پذيرفته	شده	و	به	تبع	آن	پرتفوی	و	خالص	ارزش	دارايی	های	

شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	و	ارزش	بازارآن.
افزايش/كاهش	میزان	جذابیت	تولید	و	تأثیر	بر	محیط	كسب	و	كارها. ●
افزايش/كاهش	نرخ	بازده	مورد	توقع	و	اثر	بر	توجیه	پذيری	طرح	های	جديد	و	يا	در	دست	اجرا. ●
افزايش	هزينه	های	مالی	شركت	های	فرعی	و	وابسته	و	متعاقب	آن	كاهش	سود	قابل	تقسیم	و	كاهش	درآمد	حاصل	از	سرمايه	گذاری		ها. ●
استفاده	از	روش	های	تأمین	مالی	مبتنی	بر	بدهی	توسط	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	و	شركت	های	فرعی	و	وابسته	و	 ●

اثر	متعاقب	بر	میزان	نقدينگی	و	وجوه	در	دسترس.

2- 13-ریسک نوسان نرخ ارز
ريسک	تغییرات	نرخ	ارز	در	دو	حوزه	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	را	متأثر	می	سازد:	درآمدها	و	تعهدات)بدهی	ها(:

به	لحاظ	ماهیت	فعالیت	شركت،	بخش	عمده	درآمدها	از	محل	سود	تقسیمی	سهام	شركت	های	سرمايه	پذير	می	باشد	و	لذا	
تغییر	نرخ	ارز	بر	بهای	تمام	شده	شركت	های	وارد	كننده	مواد	اولیه	و	فروش	شركت	های	صادركننده	محصول	و	سود	ويژه	
شركت	هايی	كه	به	سبب	اجرای	طرح	های	توسعه،	بدهی	ارزی	دارند	به	میزان	قابل	توجهی	اثر	گذار	است.	به	عالوه،	تغییرات	

نرخ	ارز	بر	مبلغ	وجوه	پرداختی	بابت	اقساط	وام	ارزی	دريافتی	شركت	اصلی	و	زيرمجموعه	تأثیر	می	گذارد.	

3-13- ریسک نوسان قیمت نهاده های تولید و محصوالت
شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	به	واسطه	شركت	های	سرمايه	پذير	از	چنین	ريسک	هايی	اثر	می	پذيرد	و	اين	دسته	از	ريسک	ها	
هم	بر	درآمد	حاصل	از	سرمايه	گذاری	ها	به	دلیل	تغییر	بهای	تمام	شده	و	فروش	شركت	های	سرمايه	پذير	و	هم	بر	درآمد	حاصل	از	فروش	

سرمايه	گذاری	ها	به	دلیل	تغییر	سود	ويژه	و	ارزش	بنگاه	شركت	های	مورد	نظر	برای	فروش،	اثرگذارند.	
از	مهمترين	تحوالتی	كه	می	تواند	قیمت	نهاده	های	تولید	شركت	های	سرمايه	پذير	را	دستخوش	تغییر	قرار	دهد،	طرح	هدفمندسازی	

يارانه	ها	و	افزايش	حقوق	و	دستمزد	بر	اساس	قوانین	مربوط	می	باشد.		
در	برخی	موارد	قیمت	محصوالت	شركت	های	سرمايه	پذير	تابع	قیمت	های	جهانی	است	و	در	برخی	موارد	تحت	قواعد	بازار	و	رقابت	و	در	

برخی	ديگر	تابع	تصمیمات	و	نرخ	گذاری	های	دولت	قرار	دارد.	
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4-13- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی
برخی	محدوديت	های	بین	المللی	موجب	اختالل	كسب	و	كار	گرديده	و	فعالیت	شركت	ها	را	تحت	تأثیر	قرار	می	دهد	لیکن	پیش	بینی											
نمی	شود	كه	چنین	محدوديت	هايی	باعث	توقف	فعالیت	كسب	و	كار	گردد.	شركت	های	سرمايه	پذير	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	

نیز	از	اين	قاعده	مستثنی	نیستند.	
تغییرات	جهانی	قیمت	كاالها	و	خدمات	و	تغییرات	قیمت	محصوالتی	كه	مشمول	نرخ	گذاری	دولتی	هستند	بر	سود	ويژه	و	ارزش	بازار	
شركت	های	موجود	در	پرتفوی	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	اثر	داشته	و	برخی	مقررات	دولتی	منجمله	تعرفه	های	

صادرات	و	واردات	حايز	اهمیت	به	شمار	می	روند.

5-13- ریسک نقدینگی
عدم	كفايت	وجوه	برای	تداوم	فعالیت	و	ايفای	تعهدات،	سازمان	ها	را	با	ريسک	نقدينگی	مواجه	می	سازد.	هم	اكنون	شركت	سرمايه	گذاری	
گروه	توسعه	ملی	از	نظر	نقدينگی	در	وضعیت	مناسبی	قرار	داشته	و	نسبت	های	نقدينگی	نیز	تأيیدی	بر	اين	مدعاست	كه	تعادل	نسبی	در	

جريان	های	نقد	ورودی	و	خروجی	برقرار	است.	نقدينگی	الزم	برای	تداوم	فعالیت	و	توسعه	می	تواند	از	منابع	ذيل	تأمین	گردد:
سود	حاصل	از	سرمايه	گذاری	ها ●
فروش	سرمايه	گذاری	ها ●
افزايش	سرمايه	 ●
ابزارهای	بدهی	و	تسهیالت	وام	ارزی ●

14- عملكرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

جبران	بخشی	از	هزينه	های	درمانی	از	طريق	عقد	قرارداد	با	بیمه	های	تکمیلی. ●
برگزاری	دوره	های	آموزشی	تخصصی	جهت	بهره	برداری	مديران	و	كارشناسان. ●
انجام	آزمايش	های	پزشکی	دوره	ای	جهت	پرسنل. ●
استفاده	كاركنان	از	امکانات	رفاهی	مجتمع	تفريحی	و	ورزشی	توسکا. ●
تهیه	كارت	ورزشی	جهت	بهره	مندی	از	سالن	های	ورزشی. ●
پرداخت	مزايای	غیر	نقدی	در	مناسبت	ها	)اعیاد	مذهبی	،	تولد	و...(. ●
برگزاری	همايش	و	سمینار	آموزشی	مديران	عامل	و	اعضاء	هیات	مديره	شركت	های	زيرمجموعه. ●
فراگیر	نمودن	طرح	اتوماسیون	داخلی	در	كلیه	سطوح	مکاتبات	درون	سازمانی. ●
تامین	زير	ساخت	های	درون	سازمانی	در	جهت	رعايت	پروتکل	های	بهداشتی	مبارزه	با	اپیدمی	بیماری	كرونا.	 ●
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15- اقدامات انجام شده درخصوص تكالیف مجمع سال مالی 1397 

شماره بند: 4
شرح بند گزارش: 

بر	خالف	استانداردهای	حسابداری	خالص	دارايی	ها	و	بدهی	های	قابل	تشخیص	شركت	های	فرعی	و	وابسته	در	زمان	تحصیل	به	ارزش	
منصفانه	تعیین	نگرديده،	لذا	عمده	مبالغ	مربوط	به		شركت	های	فرعی	و	وابسته	مندرج	در	صورتهای	مالی	تلفیقی	گروه	از	جمله	سرمايه	
گذاری	در	شركت	های	وابسته	،	محاسبات	مربوط	به	سرقفلی،	ارزش	دفتری	دارايی	های	ثابت	و	مشهود	و	سهم		اقلیت	)يادداشتهای	
توضیحی	9	،12،	13و	27(	از	صحت	الزم	برخوردار	نمی	باشند.	الف	-	همچنین	سرمايه	گذاری	در	سهام	شركت	های	وابسته	گروه	شامل	
صنعتی	آذر	خاک	و	يونیک	متال	تکنولوژی	،	در	صورتهای	مالی	تلفیقی	گروه	به	روش	ارزش	ويژه	انعکاس	نیافته	است.	ب-مضافاً	محاسبه	
ارزش	ويژه	سرمايه	گذاری	شركت	های	وابسته	توسعه	صنايع	بهشهر	جمعاً	به	مبلغ	6,758	میلیارد	ريال،	شناسايی	سهم	از	زيان	بانک	
اقتصاد	نوين	به	مبلغ	443	میلیارد	ريال	،	سهم	گروه	از	تفاوت	تسعیر	عملیات	خارجی	بانک	مزبور	به	مبلغ	1,184	میلیارد	ريال	و	سهم	گروه	
از	سود	شركت	وابسته	صنايع	شیر	ايران	به	مبلغ	610	میلیارد	ريال	بر	اساس	صورتهای	مالی	حسابرسی	شده	آن	ها	صورت	نپذيرفته	است.	
ج-	عالوه	بر	آن	3	شركت	از	شركتهای	وابسته	فاقد	گزارش	حسابرس	مستقل	می	باشند.	د-	افزون	بر	آن	طبقه	بندی	تعدادی	از	شركت	
های	نگهداری	شده	برای	فروش	به	نحو	مناسبی	صورت	نگرفته	است.	ر-بعالوه	اينکه	مبلغ	1,424	میلیارد	ريال	درآمد	حاصل	از	سود	سهام	
شركت	فرعی	توسعه	صنايع	بهشهر	و	شركت	های	وابسته	شفا	دارو	و	ايران	ترانسفو،	قبل	از	برگزاری	مجامع	عمومی	ساالنه	آنها	و	بصورت	
برآوردی	محاسبه	و	درصورت	های	مالی	شركت	اصلی	منعکس	گرديده	است.	ل-هرچند	تعديل	صورت	های	مالی	تلفیقی	گروه	و	شركت	

اصلی	از	بابت	موارد	فوق	ضروری	است،	لیکن	تعیین	میزان	آن	در	شرايط	حاضر	برای	اين	سازمان	امکان	پذير	نمی	باشد.

تكلیف مجمع: 
مجمع	پس	از	استماع	توضیحات	ارايه	شده	تکلیف	نمود	نسبت	به	انعکاس	روش	ارزش	ويژه	بابت	سرمايه	گذاری	در	سهام	دو	شركت	
از	شركت	های	وابسته	در	صورت	های	مالی	تلفیقی	گروه	اقدام	شود.	همچنین	مجمع	تکلیف	نمود	نسبت	به	دريافت	صورت	های	مالی	
حسابرسی	شده	شركت	های	وابسته	اعالم	شده	و	اعمال	روش	ارزش	ويژه	بر	مبنای	صورت	های	مالی	حسابرسی	شده	شركت	های	مذكور	
اقدام	شود.	همچنین	با	توجه	به	فراخوان	عرضه	شركت	ها	در	سال	1397	،	عدم	طبقه	بندی	سرمايه	گذاری	های	مربوطه	در	سرفصل	
دارايی	های	نگهداری	شده	برای	فروش،	مورد	تنفیذ	قرار	گرفت.	ضمناً	رويه	شركت	در	ارتباط	با	عدم	شناسائی	ارزش	منصفانه	شركت	های	
سرمايه	پذير	در	زمان	تحصیل	با	توجه	به	صرفه	و	صالح	شركت،	مورد	تايید	قرار	گرفت.	در	ارتباط	با	شناسايی	درآمد	حاصل	از	سود	سهام	

شركت	های	فرعی	و	وابسته	با	توجه	به	شرايط	موجود،	مقرر	گرديد	استانداردهای	حسابداری	رعايت	شود.

اقدام صورت پذیرفته :
	الف-با	توجه	به	زمانبری	باالی	فرآيند	تعیین	ارزش	منصفانه	و	هزينه	و	فايده	نمودن	آن،	در	حال	حاضر	امکان	اجرای	آن	برای	شركت	

فراهم	نمی	باشد.
ب-	دو	شركت	وابسته	لحاظ	نشده	در	ارزش	ويژه	مربوط	به	يک	شركت	زير	مجموعه	سرمايه	گذاری	توسعه	صنايع	سیمان	)شركت	صنايع	
آذر	خاک	(	و	يک	شركت	زير	مجموعه	شركت	بازرگانی	بین	المللی	سرمايه	گذاری	بانک	ملی	)يونیک	متال	تکنولوژی(	می	باشد	كه	ضرورت	

درج	شركت	زير	مجموعه	سیدكو		به	روش	ارزش	ويژه	در	تلفیق	سنوات	آتی	در	مجمع	اين	شركت	تکلیف	شده	است.
	ج	و	د-	با	توجه	به	لزوم	رعايت	مواعد	زمانی	گزارشگری	مالی	و	آماده	نبودن	گزارش	های	مالی	مذكور	به	ناچار	از	گزارشات	مالی	حسابرسی	
نشده	استفاده	گرديده	است.	لیکن	سعی	بر	آن	است	تا	اين	نقیصه	رفع	گردد.	ضمناً	گزارشات	مذكور	متعاقباً	اخذ	و	به	حسابرس	محترم	

ارائه	شده	است.	
ر-استاندارد	های	حسابداری	رعايت	خواهد	شد.	

ل-در	خصوص	درآمد	سود	سهام	شناسائی	شده	برای	3	شركت	فرعی	)توسعه	صنايع	بهشهر،	سرمايه	گذاری	شفا	دارو	و	ايران	ترانسفو	(	با	
عنايت	به	مفاد	بند	گزارش	حسابرس،	مراتب	در	سال	مالی1398	اصالح	گرديد.		
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شماره بند: 5
شرح بند گزارش : 

درخصوص	سرفصل		دريافتني	هاي		تجاري	و	غیر	تجاري	و	پیش	پرداخت	ها	موارد	ذيل	قابل	ذكر	است:
از	كسر	ذخیره	مطالبات	 ريال	)پس	 میلیارد		 مبلغ	483ر1	 اصلي	شامل	 و	غیر	تجاري	شركت	 تجاري	 دريافتني	هاي	 1-5-سرفصل	
مشکوک	الوصول	به	مبلغ	107ر1	میلیارد		ريال(	مطالبات	از	شركت	فرعي	بازرگاني	بین	المللي	سرمايه		گذاري	بانک	ملي	BMIIC		و	شركت	
وابسته	گروه،	يونیک	متال	تکنولوژي	)UMT(	مي	باشد	كه	باتوجه		به	توقف	عملیات	و	فقدان	درآمد	هاي	عملیاتي	آنها	طي	سنوات	اخیر،	قادر	
به	بازپرداخت	بدهي	هاي	خود	نمي	باشند.	در	همین	رابطه	بدهي	شركت	UMT	و	نیز	توسط	شركت	مورد	گزارش	تضمین،	شناسايي	و	در	
حسابها	ثبت	شده	است	)يادداشت	توضیحي	3-1-15(	باتوجه	به	مراتب	فوق،	هرچند	تعديل	صورتهاي	مالي	از	اين	بابت	ضروري	است،	

لیکن	تعیین	میزان	آن	در	شرايط	حاضر	براي	اين	سازمان	امکان	پذير	نمي	باشد
2-5-	به	شرح	يادداشت	هاي	توضیحي	5	و	7،	سرفصل	هاي	دريافتني	تجاري	و	غیرتجاري	و	پیش	پرداخت	هاي	گروه	و	شركت	اصلي،	
به	ترتیب	شامل	مبالغ	975ر3	و	372ر2	میلیارد	ريال	اقالم	راكد	و	سنواتي	مي	باشد	كه	از	اين	بابت	به	ترتیب	مبالغ	315	و	283	میلیارد	ريال	
ذخیره	مطالبات	مشکوک	الوصول	در	حسابها	منظور	شده	است.	شايان	ذكر	است	مبلغ	527	میلیارد		ريال	از	مطالبات	شركت	اصلي	مربوط	به	
شركت	هاي	چیني	مقصود	)شركت	ورشکسته(	و	نساجي	مازندران	)شركت	فروخته	شده	در	سنوات	قبل(	از	بابت	بدهي	مالیاتي	مي	باشد	كه	
از	حساب	هاي	شركت	اصلي	برداشت	شده	و	پیگیري	هاي	حقوقي	انجام	شده	تاكنون	منجر	به	نتیجه	نگرديده	است.	باتوجه	به	موارد	مطروحه،	

هرچند	ايجاد	ذخیره	از	بابت	موارد	فوق	ضروري	است،	لیکن	تعیین	میزان	آن	در	شرايط	حاضر	براي	اين	سازمان	امکان	پذير	نمي	باشد.

تكلیف مجمع: 
1-5	مجمع	پس	از	استماع	توضیحات	ارايه	شده	تکلیف	نمود	از	محل	ساماندهی،	وصول	مطالبات	و	فروش	دارايی	های	شركت	بازرگاني	
بین	المللي	سرمايه		گذاري	بانک	ملي	و	همچنین	از	محل	ساماندهی	و	فروش	دارايی	های	شركت	يونیک	متال	تکنولوژي	نسبت	به	وصول	

مطالبات	شركت	اصلی	اقدام	شود.
2-5-مجمع	پس	از	استماع	توضیحات	ارايه	شده،	ضمن	تايید	كفايت	ذخیره	مطالبات	مشکوک	الوصول	گروه	و	شركت	اصلی،	تکلیف	نمود	
نسبت	به	پیگیری	وصول	مطالبات	راكد	و	سنواتی	شركت	های	گروه	و	شركت	اصلی	از	طرق	مقتضی	از	جمله	مراجع	قضايی	و...	اقدام	گردد.

اقدام صورت پذیرفته :
  1-5-در	خصوص	مطالبات	از	شركت	BMIIC	و	UMT			موارد	ذيل	انجام	شده	است	:1-1-5-مبلغ	500	میلیارد	ريال	ذخیره	مطالبات	
مشکوک	الوصول	در	حساب	ها	منظور	گرديد.2-1-5-در	خصوص	بررسی،	واگذاری،	احیاء	و...	كارخانه	و	ماشین	آالت	شركت	UMT	اقدامات	
الزم	اجرايی	صورت	گرفته	است.3-1-5-به	منظور	بررسی	موضوعات	مربوط	به		BMIIC	كمیته	ای	با	همین	مضمون	تشکیل	گرديده	
است.4-1-5-در	خصوص	تهاتر	ساختمان	های	متعلق	به	شركت	مذكور	و	نهايتاً	تسويه	بخشی	از	مطالبات	مذاكرات	الزم	صورت	گرفته	
و	در	حال	پیگیری	است.5-1-5-	نسبت	به	مديريت	نقدينگی	و	كاهش	هزينه	های	شركت	برنامه	ريزی	و	اقدام	شده	است	.6-1-5-تعداد	
19	پرونده	مطالبات	BMIIC	در	گروه	متمركز	و	در	همین	راستا	امالكی	در	شیراز	و	كرج	شناسايی	و	اقدام	حقوقی	صورت	گرفته	است.				
2-5-در	خصوص	مطالبات	سنواتی	كه	بخش	عمده	آن	مربوط	به	شركت	اصلی	و	شركت	توسعه	صنايع	بهشهر	می	باشد،	بابت	شركت	اصلی	
عالوه	بر	اقدامات	حقوقی،	كمیته	ای	تحت	عنوان	كمیته	وصول	مطالبات	متشکل	از	معاونین	و	مدير	حقوقی	شركت	ايجاد	شده	است.	در	
جلسات	اين	كمیته	رويه	های	وصول	مطالبات	و	وضعیت	اقدامات	حقوقی	بعمل	آمده	مورد	بررسی	قرار	می	گیرد	و	در	خصوص	احتساب	
ذخیره	مطالبات	مشکوک	الوصول	به	استناد	نتايج	اقدامات	حقوقی	مراتب	بررسی	و	اقدام	الزم	صورت	می	پذيرد.	در	خصوص	مطالبات	
سنواتی	شركت	های	گروه،	در	اغلب	مجامع	شركت	های	مذكور	تکلیف	گرديد	پیگیری	های	حقوقی	الزم	بعمل	آيد،	همچنین	صورت	ريز	
مطالبات	شركت	های	تابعه	به	انضمام	اقدامات	حقوقی	شركت	ها	توسط	شركت	اصلی	اخذ	و	جلساتی	به	صورت	جداگانه	برگزار	گرديد	و	

پیگیری	مستمر	وضعیت	مطالبات	در	دستور	كار	شركت	قرار	گرفته	است.
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شماره بند: 6
شرح بند گزارش: 

به	شرح	يادداشت	توضیحي	16،	براساس	برگ	هاي	قطعي	و	تشخیصي	صادره	بابت	مالیات	بردرآمد	عملکرد	سال	هاي	1390	لغايت	1395 
گروه	به	مبلغ	787/7	میلیارد	ريال	كسر	ذخیره	مالیاتي	وجود	دارد.	همچنین	بابت	مالیات	حقوق،	مالیات	تکلیفي،	مالیات	ارزش	افزوده	و	
بیمه	سنوات	قبل،	جمعا	مبلغ	460	میلیارد	ريال	از	شركت	هاي	گروه	مطالبه	گرديده،	كه	بدلیل	اعتراض	شركت	هاي	مزبور،	ذخیره	اي	در	
حساب	ها	منظور	نشده	است.	هرچند	تعديل	حساب	ها	از	بابت	موارد	فوق	ضروري	است،	لیکن	تعیین	میزان	قطعي	آن	مستلزم	اظهارنظر	

اداره	مالیاتي	مي	باشد.

تكلیف مجمع: 
مجمع	پس	از	استماع	توضیحات	ارايه	شده،	تکلیف	نمود	شركت	های	گروه	و	شركت	اصلی	نسبت	به	پیگیری	اعتراض	خود	بابت	برگ	های	

تشخیص	و	قطعی	مالیات	و	همچنین	برگ	مطالبه	حق	بیمه	تا	حصول	نتیجه	نهايی	مساعد	از	طرق	مقتضی	اقدام	نمايند.

اقدام صورت پذیرفته: 
بخش	عمده	كسری	ذخیره	مالیاتی	مربوط	به	شركت	توسعه	صنايع	بهشهر	می	باشد	كه	ضرورت	پیگیری	اعتراض	به	برگ	تشخیص		قطعی	
مالیات	و	برگ	مطالبه	حق	بیمه	تا	حصول	نتیجه	نهايی	در	مجامع	شركت	مذكور	و	شركت	های	تابعه	آن	مطرح	و	تکلیف	گرديده	است	و	
اقدامات	مرتبط	به	صورت	دوره	ای	به	سهامداران	عمده	ارايه	می	گردد.	در	خصوص	مالیات	عملکرد	سنوات	1394	و	1395	شركت	اصلی،	

نسبت	به	برگ	تشخیص	های	صادره	اعتراض	گرديده	و	پرونده	در	هیات	تجديد	نظر	و	هیات	بدوی	در	دست	بررسی	می	باشد.

شماره بند: 8
شرح بند گزارش:

	نظر	مجمع	عمومي	صاحبان	سهام	را	به	موارد	مندرج	در	يادداشت	هاي	توضیحي	4-1-5،	1-2-9	و	1-1-10	صورت	هاي	مالي،	به	ترتیب	
درخصوص	مطالبات	شركت	هاي	فرعي	سرمايه	گذاري	توسعه	ملي	و	بین	الملل	ساختمان	و	صنعت	ملي	از	شركت		سهامي	بیمه	ايران	
مربوط	به	پروژه		برج	برزيل	و	همچنین	زيان	انباشته	شركت	ايران	پوپلین	)از	شركت	هاي	فرعي	گروه(	و	نیز	سرمايه	گذاري	شركت	بین	الملل	
ساختمان	و	صنعت	ملي	در	امالک	مربوط	به	ساخت	پروژه	بازار	قطعات	خودرو	ايران	كه	توسط	دادگاه	موات	اعالم	شده،	جلب	مي	نمايد.	

اظهار	نظر	اين	سازمان	در	اثر	مفاد	اين	بند	مشروط	نشده	است.

تكلیف مجمع:
مجمع	پس	از	استماع	توضیحات	ارايه	شده،	تکلیف	نمود	در	خصوص	مطالبات	شركت	هاي	فرعي	سرمايه	گذاري	توسعه	ملي	و	بین	الملل	
ساختمان	و	صنعت	ملي	از	شركت		سهامي	بیمه	ايران	مربوط		به	پروژه		برج	برزيل،	طبق	ماده	8	قرارداد		ابتدائاً	از	طريق	داور	مرضی	الطرفین	
تعیین	شده	اقدام	و	در	صورت	عدم	تعیین	تکلیف،	از	طريق	مراجع	ذيصالح	تا	حصول	نتیجه	پیگیری	شود.	همچنین	نسبت	به	فرآيند	
واگذاری	شركت	ايران	پوپلین	در	سال	1398	اقدام	و	درخصوص	زمین	پروژه	بازار	قطعات	خودرو	ايران	كه	توسط	دادگاه	موات	اعالم	شده،	
شركت	بین	الملل	ساختمان	و	صنعت	ملی	نسبت	به	ادامه	فرآيند	اعاده	دادرسی	اقدام	و	تا	حصول	نتیجه	مساعد	پیگیری	الزم	به	عمل	آورد.

اقدام صورت پذیرفته: 
جلساتی	با	حضور	طرفین	و	داور	مرضی	الطرفین	برگزار	و	اختالف	حساب	های	فیمابین	مطرح	و	برطرف	شده	است،	به	منظور	سهولت	
امر	پیگیری،	مطالبات	شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	ملی	به	بین	الملل	ساختمان	و	صنعت	ملی	واگذار		و	پیگیری	نهايی	وصول	مطالبات	
توسط	شركت	بین	الملل	ساختمان	و	صنعت	ملی	صورت	می	پذيرد.اخذ	گزارش	كارشناسی	ارزيابی	شركت	ايران	پوپلین	و	بررسی	مراتب	
در	دستور	كار	شركت	قرار	گرفته	است.در	خصوص	بازار	قطعات	خودور،	اعاده	دادرسی	صورت	پذيرفته	و	دادنامه	قطعی	مبنی	بر	قبول	
اعاده	دادرسی	و	پذيرش	ادعای	شركت	مبنی	بر	غیر	موات	بودن	اراضی	صادر	و	به	موجب	رای	قطعی	صادره	اراضی	مورد	دعوا	غیر	موات	

تشخیص	و	مالکیت	شركت	بین	الملل	ساختمان	و	صنعت	ملی	تايید	گرديد.		
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شماره بند: 11
شرح بند گزارش :

11-	موارد	عدم	رعايت	الزامات	قانوني	مقرر	در	اصالحیه	قانون	تجارت	و	مفاد	اساسنامه	شركت	به	شرح	زير	است:
1-11-	مفاد	ماده128	اصالحیه	قانون	تجارت	و	تبصره	ماده	46	اساسنامه	درخصوص	ثبت	مشخصات	و	حدود	اختیارات	مديرعامل	در	

اداره	ثبت	شركت ها.
2-11-	مفاد	ماده	240	اصالحیه	قانون	تجارت	درخصوص	پرداخت	سود	سهام	ظرف	هشت	ماه	پس	از	تصويب	مجمع	عمومي	به	سهامدار	

اصلي.
3-11-	مفاد	ماده	49	اساسنامه	درخصوص	ثبت	اسامي	و	حدود	اختیارات	صاحبان	امضاهاي	مجاز	در	اداره	ثبت	شركت ها.

4-11-	پیگیري	هاي	شركت	جهت	انجام	تکالیف	مقرر	در	مجمع		عمومي	عادي	ساالنه	مورخ	24	تیر	1397	صاحبان	سهام،	در	رابطه	با	
موارد	مندرج	در	بندهاي	4	،	2-5،	6،	2-11	و	1-14	اين	گزارش	و	آزادسازي	وثايق	شركت	جهت	تسهیالت	دريافتي	شركت	صدرا،	به	

نتیجه	نهايي	نرسیده	است.

تكلیف مجمع:
در	ارتباط	با	بند	11	گزارش	حسابرس	مستقل	و	بازرس	قانونی،	مجمع	پس	از	استماع	توضیحات	ارائه	شده	،	تکلیف	نمود	:

1-11-	پس	از	پیگیری	از	بانک	ملی	ايران	و	رفع	مشکالت	موجود،	نسبت	به	ثبت	موارد	ذكر	شده	نزد	اداره	ثبت	شركت ها	اقدام	شود.
2-11-	مربوط	به	ماده	240	اصالحیه	قانون	تجارت	در	خصوص	پرداخت	سود	سهام،	نسبت	به	رعايت	ماده	240	اصالحیه	قانون	تجارت	

اقدام	گردد.
3-11-	پس	از	پیگیری	از	بانک	ملی	ايران	و	رفع	مشکالت	موجود،	نسبت	به	ثبت	موارد	ذكر	شده	نزد	اداره	ثبت	شركت ها	اقدام	شود.

4-11-	درخصوص	آزادسازی	وثايق	شركت	جهت	تسهیالت	دريافتی	شركت	صدرا،	نسبت	به	آزادسازی	وثايق	شركت	اقدام	شود.

اقدام صورت پذیرفته: 
با	پیگیری	های	انجام	شده	اقدامات	الزم	در	خصوص	ثبت	صورتجلسات	با	در	نظر	گرفتن	تايید	سازمان	بورس	و	اوراق	بهادار	انجام	گرديده	

است	.
در	خصوص	پرداخت	سود	سهام	سهامدار	اصلی	)بانک	ملی	ايران	(	،	اقدامات	مقتضی	طی	سال	1398	بعمل	آمده	و	بخشی	از	سود	سهام	
نیز		تسويه	گرديده	است	و	بابت	تسويه	مطالبات	معوق	تا	پايان	سال	1398	برنامه	ريزی	های	الزم	صورت	گرفته	است.مذاكرات	الزم	در	
خصوص	فروش	ساختمان	بخارست	در	ازای	مطالبات	ناشی	از	سود	سهام	در	جريان	است.	در	خصوص	آزاد	سازی	وثائق	شركت	صدرا	،	

جلسات	الزم	برگزار	و	مکاتبات	متعددی	بعمل	آمده	و	پیگیری	تا	اخذ	نتیجه	نهايی	ادامه	خواهد	داشت	.

شماره بند: 12
شرح بند گزارش :

معامالت	مندرج	در	يادداشت	توضیحي	3-40،	به	عنوان	كلیه	معامالت	مشمول	ماده	129	اصالحیه	قانون	تجارت	كه	طي	سال	مالي	مورد	
گزارش	انجام	شده	و	توسط	هیئت	مديره	به	اطالع	اين	سازمان	رسیده،	مورد	بررسي	قرار	گرفته	است.	در	مورد	معامالت	مذكور،	مفاد	ماده	
فوق	مبني	بر	كسب	مجوز	از	هیئت	مديره	و	عدم	شركت	مدير	ذينفع	در	ر	أي	گیري	رعايت	شده	است.	مضافاً	نظر	اين	سازمان	به	شواهدي	

حاكي	از	اينکه	معامالت	مزبور	با	شرايط	مناسب	تجاري	و	در	روال	عادي	عملیات	شركت	انجام	نگرفته	باشد،	جلب	نشده	است.

تكلیف مجمع:
معامالت	موضوع	ماده	129	قانون	تجارت	برای	سال	مالی	منتهی	به	1397/12/29	)بشرح	يادداشت	3-40	همراه	صورت	های	مالی(	با	

توجه	به	اعالم	نظر	بازرس	قانونی،	مورد	تنفیذ	مجمع	قرار	گرفت.	
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شماره بند: 14
شرح بند گزارش:

14-	گزارش	در	مورد	ساير	مسئولیت	های	قانونی	و	مقرراتی	حسابرس:
1-14-	ضوابط	و	مقررات	وضع	شده	توسط	سازمان	بورس	و	اوراق	بهادار	به	شرح	زير	رعايت	نشده	است:	درخصوص	مفاد	بندهاي	1،	2،	4 
و	10	ماده	7،	تبصره	ماده	9،	ماده	10	دستورالعمل		اجرايي	افشاي	اطالعات،	ماده	6	دستورالعمل		پذيرش	اوراق	بهادار،	ماده	5	دستورالعمل		
انضباطي	ناشران	پذيرفته	شده	در	بورس	و	همچنین	ابالغیه	شماره	440/018/ب/96	مورخ	1396/1/21	درخصوص	ارسال	لوح	فشرده	

تصويربرداري	از	جلسات	مجمع	عمومي	صاحبان	سهام	حداكثر	ظرف	مدت	10	روز	بعد	از	تاريخ	مجمع.
2-14-	دستورالعمل	حاكمیت	شركتي	شركت	هاي	پذيرفته	شده	در	بورس	اوراق	بهادار	تهران)ابالغي	مورخ	12	آبان	1397(	در	ارتباط	با	
مفاد	مواد	3،	16،	22،	23،	31	و	42	به	ترتیب	درخصوص	ايجاد	و	تقويت	ساز	و	كارهاي	اثربخش	و	مستندسازي	آن	به	منظور	كسب	اطمینان	
معقول	از	تحقق	اصول	حاكمیت	شركتي	در	شركت	مورد	گزارش	و	شركت	هاي	فرعي،	استقرار	فرآيند	ارزيابي	اثربخش	هیئت	مديره	و	
مدير	عامل	و	كمیته	هاي	تخصصي	زير	نظر	آنها،	تشکیل	دبیرخانه	مستقل	هیئت	مديره	و	تدوين	و	تصويب	منشور	دبیرخانه	مزبور،	افشاي	

رويه	هاي	حاكمیت	شركتي	و	ساختار	آن	و	حقوق	و	مزاياي	مديران	اصلي	شركت	در	پايگاه	اينترنتي	و	گزارش	تفسیري	مديران.

تكلیف مجمع:
14-	در	ارتباط	با	بند	14	گزارش	حسابرس	مستقل	و	بازرس	قانونی،	مجمع	پس	از	استماع	توضیحات	ارايه	شده،	تکلیف	نمود	:

1-14-	گزارش	حسابرس	مستقل	و	بازرس	قانونی،	ضوابط	و	مقررات	وضع	شده	توسط	سازمان	بورس	و	اوراق	بهادار	رعايت	شود.
2-14-	گزارش	حسابرس	مستقل	و	بازرس	قانونی،	هیئت	مديره	شركت	دستورالعمل	حاكمیت	شركتي	شركت	هاي	پذيرفته	شده	در	
بورس	اوراق	بهادار	تهران	)ابالغي	مورخ	12	آبان	1397(	در	سطح	شركت	اصلی	و	شركت	های	فرعی	رعايت	شود.	ضمناً	مجمع	مقرر	نمود	
هئیت	مديره	شركت	نسبت	به	اتخاد	تمهیدات	الزم	در	جهت	تقويت	بیش	از	پیش	نظام	حکمرانی	مطلوب	فی	مابین	گروه	و	شركت	های	
تابعه	جهت	اعمال	سیاست	های	راهبردی	و	ارتقای	نظارت	های	الزم	از	جمله	ارتقای	شايسته	ساالری	در	انتصابات	از	طريق	روش	های	
علمی	و	كانون	ارزيابی،	تقويت	حسابرسی	داخلی،	ايجاد	كمیته	های	الزم	حسب	موضوع	مانند	فنی،	بیمه،	مالیات	و	...	و	تمهیدات	الزم	

جهت	يکپارچه	سازی	سامانه	های	مالی	و	اطالعاتی،	اقدام	الزم	را	به	عمل	آورد.

اقدام صورت پذیرفته:
به	منظور	افزايش	رتبه	شفافیت	واطالع	رسانی	نزد	سازمان	بورس	و	همچنین	تکلیف	تعیین	شده	در	مجمع،	تالش	بر	اين	است	كه	كلیه	
گزارشات	در	موعد	مقرر	اطالع	رسانی	گردد.	مفاد	دستور	العمل	حاكمیت	شركتی	با	تاكید	بر	رعايت	الزامات	آن	به	شركت	های	تابعه	ابالغ	
گرديد)نامه	شماره	98/6003-112مورخ	1398/07/15(	و	در	جهت	تقويت	بیش	از	پیش	نظام	حکمرانی	مطلوب	ضمن	تشکیل	و	راهبری	
كمیته	انتصابات،	تدوين	دستور	العمل	تايید	صالحیت	مديران	و	عملیاتی	نمودن	واحد	امور	مديران	تالش	بر	اين	است	كه	رعايت	ضوابط	

در	صدر	معیار	های	انتخابات	گروه	و	شركت	های	تابعه	قرار	گیرد.	
برنامه	ريزی	های	الزم	در	خصوص	يکپارچه	سازی	سامانه	های	اطالع	رسانی	صورت	پذيرفته	است.
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16- سایر فعالیت های عمده
عرضه	برخی	از	شركت	های	زير	مجموعه	در	راستای	اجرای	بند	16و17	قانون	رفع	موانع	تولید	رقابت	پذير	و	ارتقای	نظام	مالی	 ●

كشور	و	خروج	بانک	ها	از	بنگاه	داری.	
كنترل	عملیاتی	دوره	ای	شركت	های	هلدينگ	و	تابعه. ●
توسعه	فعالیت	كمیته	وصول	مطالبات	شركت	و	برنامه	ريزی	جهت	راهبری	كمیته	مذكور	و	مشابه	آن	در	شركت	های	 ●

تابعه.
تشکیل	واحد	جمعداری	اموال	در	شركت	به	منظور	بهره	برداری	بهینه	از		اموال	مازاد	در	شركت های	تابعه	و	يا	فروش	 ●

اموال	مذكور	به	منظور	افزايش	منابع	مالی	شركت.
راه	اندازی	نرم	افزار	جامع	به	منظور	جمع	آوری	و	تشکیل	بانک	اطالعاتی	و	سیستم	اتوماسیون	اداری. ●
عرضه	بخشی	از	سهام	شركت	سیمرغ	در	بورس	به	عنوان	يکی	از	سهامداران	عمده. ●
پیگیری	دستور	العمل	حاكمیت	شركتی	در	شركت	های	گروه. ●

17-چشم انداز شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
چابک	ترين	هلدينگ	چندرشته	ای	كشور	در	واگذاری	دارايی ها.	

18-ارزش های محوری

قانون مداری:	رعايت	قوانین	و	مقررات	از	حیث	درک	و	اجرا. ●
شفافیت:	رعايت	انضباط	اطالعاتی	در	راستای	اطمینان	بخشی	به	ذينفعان. ●
شایسته ساالری: استفاده	از	نیروی	انسانی	متخصص	و	خالق. ●
اخالق حرفه ای:	انضباط	مالی	و	امانت	داری. ●

پاسخگویی: پاسخگويی	در	قبال	اقدامات	و	تصمیم	های	مسئوالن	در	برابر	ذينفعان	و	ايفای		مسئولیت	های	اجتماعی. ●
مشارکت جویی:	حصول	خرد	جمعی	در	تصمیم	گیری	و	اجرا. ●

19-استراتژی های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 

Strategy

S1S4 افزایش نقدشوندگى و ایجاد قابلیت
واگذارى دارایى ها 

حضور موثر در بازار سرمایه و  ارکان مرتبط

همکارى استراتژیک با متولیان حوزه هاى
دانش بنیان جهت توسعه تکنولوژى شرکت ها استقرار نظام حاکمیت شرکتى مناسب

ارتقا بهره ورى و افزایش بازدهى دارایى ها

ارتقا سطح هم افزایى بین شرکت هاى گروه

S2

S3

S5

S6
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 )S)1: افزايش	نقدشوندگی	و	ايجاد	قابلیت	واگذاری	دارايی	ها  ●

 )S)2: استقرار	نظام	حاكمیت	شركتی	مناسب ●

)AP)1 : توسعه بازرگانى و خدمات مشترك بین شرکت هاى گروه

(S)4: ارتقا سطح هم افزایى بین شرکت هاى گروه

(S)5: همکارى استراتژیک با متولیان حوزه هاى دانش بنیان جهت توسعه تکنولوژى شرکت ها

(S)6: حضور موثر در بازار سرمایه و ارکان مرتبط

)AP)1 : پایش فعال بازار سرمایه

)AP)2 : تداوم حضور در مدیریت ارکان بازار سرمایه

)AP)3 :تشکیل گروه خدمات مالى بازار سرمایه جهت تامین نیاز گروه

)AP)2 : هم  افزایى در زنجیره تامین گروه با استفاده از سامانه هاى دیجیتال محور

)AP)1 : تامین نیازهاى فناورانه شرکت هاى گروه

)AP)2 : حضور موثر در نهادهاى مرتبط با نوآورى

)AP)1: استقرار نظام واگذارى دارایى ها

)AP)2 : ورود شرکت هاى مستعد به بورس

)AP)3 : ساماندهى شرکت هاى زیان ده و کم بازده

)AP)4 : ساماندهى پروژه هاى سنواتى باز

)AP)5 : ساماندهى اموال مازاد جهت واگذارى

)AP)6 : تکمیل و واگذارى پروژه هاى ساختمانى

)AP)1 : استقرار نظام انتصاب مدیران

)AP)2 : ارتقا نظام کنترل داخلى

)AP)3 : تدوین و اجراى اصول حاکمیت شرکتى وبانک

)AP)4 : ارتقا سطح گزارشگرى مدیریتى

)AP)5 : استقرار کمیته ها و کارگروه هاى تخصصى

)BI(استقرار سامانه هاى نظارتى مبتنى بر نظام هاى یکپارچه : AP)6(

(S)1: افزایش نقدشوندگى و ایجاد قابلیت واگذارى دارایى ها 

(S)2: استقرار نظام حاکمیت شرکتى

(S)3: ارتقا بهره ورى و افزایش بازدهى دارایى ها

)AP)1 : استقرار نظام بودجه ریزى مبتنى بر برنامه راهبردى شرکت هاى زیر مجموعه

)AP)2 : ساماندهى فعالیت هاى حقوقى گروه

)AP)3 :ساماندهى وصول مطالبات

)AP)4 : ساماندهى وضعیت بیمه و مالیات در شرکت هاى زیر مجموعه

)AP)5 : ارتقا توان تخصصى نیروى انسانى

)AP)6 : نظارت و راهبرى طرح هاى شرکت هاى زیرمجموعه

)AP)1 : توسعه بازرگانى و خدمات مشترك بین شرکت هاى گروه

(S)4: ارتقا سطح هم افزایى بین شرکت هاى گروه

(S)5: همکارى استراتژیک با متولیان حوزه هاى دانش بنیان جهت توسعه تکنولوژى شرکت ها

(S)6: حضور موثر در بازار سرمایه و ارکان مرتبط

)AP)1 : پایش فعال بازار سرمایه

)AP)2 : تداوم حضور در مدیریت ارکان بازار سرمایه

)AP)3 :تشکیل گروه خدمات مالى بازار سرمایه جهت تامین نیاز گروه

)AP)2 : هم  افزایى در زنجیره تامین گروه با استفاده از سامانه هاى دیجیتال محور

)AP)1 : تامین نیازهاى فناورانه شرکت هاى گروه

)AP)2 : حضور موثر در نهادهاى مرتبط با نوآورى

)AP)1: استقرار نظام واگذارى دارایى ها

)AP)2 : ورود شرکت هاى مستعد به بورس

)AP)3 : ساماندهى شرکت هاى زیان ده و کم بازده

)AP)4 : ساماندهى پروژه هاى سنواتى باز

)AP)5 : ساماندهى اموال مازاد جهت واگذارى

)AP)6 : تکمیل و واگذارى پروژه هاى ساختمانى

)AP)1 : استقرار نظام انتصاب مدیران

)AP)2 : ارتقا نظام کنترل داخلى

)AP)3 : تدوین و اجراى اصول حاکمیت شرکتى وبانک

)AP)4 : ارتقا سطح گزارشگرى مدیریتى

)AP)5 : استقرار کمیته ها و کارگروه هاى تخصصى

)BI(استقرار سامانه هاى نظارتى مبتنى بر نظام هاى یکپارچه : AP)6(

(S)1: افزایش نقدشوندگى و ایجاد قابلیت واگذارى دارایى ها 

(S)2: استقرار نظام حاکمیت شرکتى

(S)3: ارتقا بهره ورى و افزایش بازدهى دارایى ها

)AP)1 : استقرار نظام بودجه ریزى مبتنى بر برنامه راهبردى شرکت هاى زیر مجموعه

)AP)2 : ساماندهى فعالیت هاى حقوقى گروه

)AP)3 :ساماندهى وصول مطالبات

)AP)4 : ساماندهى وضعیت بیمه و مالیات در شرکت هاى زیر مجموعه

)AP)5 : ارتقا توان تخصصى نیروى انسانى

)AP)6 : نظارت و راهبرى طرح هاى شرکت هاى زیرمجموعه
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 )S)4: ارتقا	سطح	هم	افزايی	بین	شركت	های	گروه ●

 )S)5: همکاری	استراتژيک	با	متولیان	حوزه	های	دانش	بنیان	جهت	توسعه	تکنولوژی	شركت	ها ●

 )S)6: حضور	موثر	در	بازار	سرمايه	و	اركان	مرتبط ●

 )S)3: ارتقا	بهره	وری	و	افزايش	بازدهی	دارايی	ها ●

)AP)1 : توسعه بازرگانى و خدمات مشترك بین شرکت هاى گروه

(S)4: ارتقا سطح هم افزایى بین شرکت هاى گروه

(S)5: همکارى استراتژیک با متولیان حوزه هاى دانش بنیان جهت توسعه تکنولوژى شرکت ها

(S)6: حضور موثر در بازار سرمایه و ارکان مرتبط

)AP)1 : پایش فعال بازار سرمایه

)AP)2 : تداوم حضور در مدیریت ارکان بازار سرمایه

)AP)3 :تشکیل گروه خدمات مالى بازار سرمایه جهت تامین نیاز گروه

)AP)2 : هم  افزایى در زنجیره تامین گروه با استفاده از سامانه هاى دیجیتال محور

)AP)1 : تامین نیازهاى فناورانه شرکت هاى گروه

)AP)2 : حضور موثر در نهادهاى مرتبط با نوآورى

)AP)1: استقرار نظام واگذارى دارایى ها

)AP)2 : ورود شرکت هاى مستعد به بورس

)AP)3 : ساماندهى شرکت هاى زیان ده و کم بازده

)AP)4 : ساماندهى پروژه هاى سنواتى باز

)AP)5 : ساماندهى اموال مازاد جهت واگذارى

)AP)6 : تکمیل و واگذارى پروژه هاى ساختمانى

)AP)1 : استقرار نظام انتصاب مدیران

)AP)2 : ارتقا نظام کنترل داخلى

)AP)3 : تدوین و اجراى اصول حاکمیت شرکتى وبانک

)AP)4 : ارتقا سطح گزارشگرى مدیریتى

)AP)5 : استقرار کمیته ها و کارگروه هاى تخصصى

)BI(استقرار سامانه هاى نظارتى مبتنى بر نظام هاى یکپارچه : AP)6(

(S)1: افزایش نقدشوندگى و ایجاد قابلیت واگذارى دارایى ها 

(S)2: استقرار نظام حاکمیت شرکتى

(S)3: ارتقا بهره ورى و افزایش بازدهى دارایى ها

)AP)1 : استقرار نظام بودجه ریزى مبتنى بر برنامه راهبردى شرکت هاى زیر مجموعه

)AP)2 : ساماندهى فعالیت هاى حقوقى گروه

)AP)3 :ساماندهى وصول مطالبات

)AP)4 : ساماندهى وضعیت بیمه و مالیات در شرکت هاى زیر مجموعه

)AP)5 : ارتقا توان تخصصى نیروى انسانى

)AP)6 : نظارت و راهبرى طرح هاى شرکت هاى زیرمجموعه

)AP)1 : توسعه بازرگانى و خدمات مشترك بین شرکت هاى گروه

(S)4: ارتقا سطح هم افزایى بین شرکت هاى گروه

(S)5: همکارى استراتژیک با متولیان حوزه هاى دانش بنیان جهت توسعه تکنولوژى شرکت ها

(S)6: حضور موثر در بازار سرمایه و ارکان مرتبط

)AP)1 : پایش فعال بازار سرمایه

)AP)2 : تداوم حضور در مدیریت ارکان بازار سرمایه

)AP)3 :تشکیل گروه خدمات مالى بازار سرمایه جهت تامین نیاز گروه

)AP)2 : هم  افزایى در زنجیره تامین گروه با استفاده از سامانه هاى دیجیتال محور

)AP)1 : تامین نیازهاى فناورانه شرکت هاى گروه

)AP)2 : حضور موثر در نهادهاى مرتبط با نوآورى

)AP)1: استقرار نظام واگذارى دارایى ها

)AP)2 : ورود شرکت هاى مستعد به بورس

)AP)3 : ساماندهى شرکت هاى زیان ده و کم بازده

)AP)4 : ساماندهى پروژه هاى سنواتى باز

)AP)5 : ساماندهى اموال مازاد جهت واگذارى

)AP)6 : تکمیل و واگذارى پروژه هاى ساختمانى

)AP)1 : استقرار نظام انتصاب مدیران

)AP)2 : ارتقا نظام کنترل داخلى

)AP)3 : تدوین و اجراى اصول حاکمیت شرکتى وبانک

)AP)4 : ارتقا سطح گزارشگرى مدیریتى

)AP)5 : استقرار کمیته ها و کارگروه هاى تخصصى

)BI(استقرار سامانه هاى نظارتى مبتنى بر نظام هاى یکپارچه : AP)6(

(S)1: افزایش نقدشوندگى و ایجاد قابلیت واگذارى دارایى ها 

(S)2: استقرار نظام حاکمیت شرکتى

(S)3: ارتقا بهره ورى و افزایش بازدهى دارایى ها

)AP)1 : استقرار نظام بودجه ریزى مبتنى بر برنامه راهبردى شرکت هاى زیر مجموعه

)AP)2 : ساماندهى فعالیت هاى حقوقى گروه

)AP)3 :ساماندهى وصول مطالبات

)AP)4 : ساماندهى وضعیت بیمه و مالیات در شرکت هاى زیر مجموعه

)AP)5 : ارتقا توان تخصصى نیروى انسانى

)AP)6 : نظارت و راهبرى طرح هاى شرکت هاى زیرمجموعه

)AP)1 : توسعه بازرگانى و خدمات مشترك بین شرکت هاى گروه

(S)4: ارتقا سطح هم افزایى بین شرکت هاى گروه

(S)5: همکارى استراتژیک با متولیان حوزه هاى دانش بنیان جهت توسعه تکنولوژى شرکت ها

(S)6: حضور موثر در بازار سرمایه و ارکان مرتبط

)AP)1 : پایش فعال بازار سرمایه

)AP)2 : تداوم حضور در مدیریت ارکان بازار سرمایه

)AP)3 :تشکیل گروه خدمات مالى بازار سرمایه جهت تامین نیاز گروه

)AP)2 : هم  افزایى در زنجیره تامین گروه با استفاده از سامانه هاى دیجیتال محور

)AP)1 : تامین نیازهاى فناورانه شرکت هاى گروه

)AP)2 : حضور موثر در نهادهاى مرتبط با نوآورى

)AP)1: استقرار نظام واگذارى دارایى ها

)AP)2 : ورود شرکت هاى مستعد به بورس

)AP)3 : ساماندهى شرکت هاى زیان ده و کم بازده

)AP)4 : ساماندهى پروژه هاى سنواتى باز

)AP)5 : ساماندهى اموال مازاد جهت واگذارى

)AP)6 : تکمیل و واگذارى پروژه هاى ساختمانى

)AP)1 : استقرار نظام انتصاب مدیران

)AP)2 : ارتقا نظام کنترل داخلى

)AP)3 : تدوین و اجراى اصول حاکمیت شرکتى وبانک

)AP)4 : ارتقا سطح گزارشگرى مدیریتى

)AP)5 : استقرار کمیته ها و کارگروه هاى تخصصى

)BI(استقرار سامانه هاى نظارتى مبتنى بر نظام هاى یکپارچه : AP)6(

(S)1: افزایش نقدشوندگى و ایجاد قابلیت واگذارى دارایى ها 

(S)2: استقرار نظام حاکمیت شرکتى

(S)3: ارتقا بهره ورى و افزایش بازدهى دارایى ها

)AP)1 : استقرار نظام بودجه ریزى مبتنى بر برنامه راهبردى شرکت هاى زیر مجموعه

)AP)2 : ساماندهى فعالیت هاى حقوقى گروه

)AP)3 :ساماندهى وصول مطالبات

)AP)4 : ساماندهى وضعیت بیمه و مالیات در شرکت هاى زیر مجموعه

)AP)5 : ارتقا توان تخصصى نیروى انسانى

)AP)6 : نظارت و راهبرى طرح هاى شرکت هاى زیرمجموعه

)AP)1 : توسعه بازرگانى و خدمات مشترك بین شرکت هاى گروه

(S)4: ارتقا سطح هم افزایى بین شرکت هاى گروه

(S)5: همکارى استراتژیک با متولیان حوزه هاى دانش بنیان جهت توسعه تکنولوژى شرکت ها

(S)6: حضور موثر در بازار سرمایه و ارکان مرتبط

)AP)1 : پایش فعال بازار سرمایه

)AP)2 : تداوم حضور در مدیریت ارکان بازار سرمایه

)AP)3 :تشکیل گروه خدمات مالى بازار سرمایه جهت تامین نیاز گروه

)AP)2 : هم  افزایى در زنجیره تامین گروه با استفاده از سامانه هاى دیجیتال محور

)AP)1 : تامین نیازهاى فناورانه شرکت هاى گروه

)AP)2 : حضور موثر در نهادهاى مرتبط با نوآورى

)AP)1: استقرار نظام واگذارى دارایى ها

)AP)2 : ورود شرکت هاى مستعد به بورس

)AP)3 : ساماندهى شرکت هاى زیان ده و کم بازده

)AP)4 : ساماندهى پروژه هاى سنواتى باز

)AP)5 : ساماندهى اموال مازاد جهت واگذارى

)AP)6 : تکمیل و واگذارى پروژه هاى ساختمانى

)AP)1 : استقرار نظام انتصاب مدیران

)AP)2 : ارتقا نظام کنترل داخلى

)AP)3 : تدوین و اجراى اصول حاکمیت شرکتى وبانک

)AP)4 : ارتقا سطح گزارشگرى مدیریتى

)AP)5 : استقرار کمیته ها و کارگروه هاى تخصصى

)BI(استقرار سامانه هاى نظارتى مبتنى بر نظام هاى یکپارچه : AP)6(

(S)1: افزایش نقدشوندگى و ایجاد قابلیت واگذارى دارایى ها 

(S)2: استقرار نظام حاکمیت شرکتى

(S)3: ارتقا بهره ورى و افزایش بازدهى دارایى ها

)AP)1 : استقرار نظام بودجه ریزى مبتنى بر برنامه راهبردى شرکت هاى زیر مجموعه

)AP)2 : ساماندهى فعالیت هاى حقوقى گروه

)AP)3 :ساماندهى وصول مطالبات

)AP)4 : ساماندهى وضعیت بیمه و مالیات در شرکت هاى زیر مجموعه

)AP)5 : ارتقا توان تخصصى نیروى انسانى

)AP)6 : نظارت و راهبرى طرح هاى شرکت هاى زیرمجموعه
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20-مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی 
تاكید	بر	ايجاد	زبان	مشترک	حفاظت	محیط	زيست	و	بهره	برداری	پايدار	از	منابع	محیطی	با	استقرار	سیستم	های	مديريتی	همچون	سیستم	
مديريت	زيست	محیطی	ISO14001	در	زير	مجموعه	های	گروه	توسعه	ملی،	با	رعايت	قوانین	و	الزامات	محیط	زيستی	و	با	استفاده	از	
كلیه	منابع	طرفین	اعم	از	نیروی	انسانی،	فنی،	بانک	های	اطالعاتی،	تجربه	و	تخصص	طرفین	می	باشد.	برخی	از	اهداف	اختصاصی	اين	زبان	

مشترک	شامل	موارد	ذيل	می	باشد:
بر	پايی	برنامه	پايش	محیط	زيستی	و	ممیزی	محیط	زيست.																 ●
استفاده	مطلوب	از	منابع	آب	وخاک	. ●
ايجاد	كمیته	مديريت	سبز.	 ●
ارتقاء	آموزش	كاركنان	به	منظور	صرفه	جويی	در	مصرف	انرژی.	 ●
بهره	گیری	از	شاخص	های	بین	المللی	ارزيابی	محیط	زيست	EPI	شاخص	های	منابع	آب،	آلودگی	هوا	و	تنوع	زيستی ●
آموزش	اصالح	الگوی	مصرف	و	صرفه	جويی	در	مصرف	انرژی	. ●
گسترش	اقتصاد	سبز. ●
ايجاد	صنعت	كم	كربن. ●

21-اهم اقدامات انجام شده در شرکت های تابعه در سال مالی 1398
دستیابی	به	فناوری	تعمیرات	اساسی	پتروشیمی	ها	با		اورهال	موفقیت	آمیز	به	همت	متخصصان	داخلی	در	شركت	پتروشیمی	شازند. ●
تولید	انحصاری	گريدهای	پلیمری	خاص	پزشکی	در	كشور	جهت	تولید	سرنگ	های	انسولین	در	شركت	پتروشیمی	شازند. ●
تولید	صابون	رشته	ای	برای	اولین	بار	در	ايران	توسط	شركت	پاكسان. ●
شکستن	ر	كورد	تولید	و	فروش	در	شركت	گلتاش. ●
خروج	بانک	اقتصاد	نوين	از	زيان	جاری. ●
استانداردسازی	كلینکر	برای	اولین	بار	در	كشور	در	شركت	سیمان	مازندران. ●
تبديل	اسکله	اختصاصی	سیمان	ساروج	بوشهر	به	هاب	صادرات	كلینکر	كشور. ●
كسب	رتبه	نخست	توسط	شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	ملی	از	منظر	بازدهی	قیمت	سهام	در	مقايسه	با	ساير	شركتهای		 ●

سرمايه	گذاری	در	دوره	10	ساله	اخیر.
ساخت	ابرترانسفورماتور	با	ظرفیت	383	مگا	ولت	آمپر	برای	اولین	بار	در	كشور	توسط	متخصصان	شركت	ايران	ترانسفو. ●
راه	اندازی	بزرگترين	آزمايشگاه	تست	ترانسفورماتور	كشور	توسط	شركت	ايران	ترانسفو. ●
كسب	عنوان	تولیدكننده	برتر	بذر	هیبريدكلزا	در	ايران	توسط	شركت	كشت،	صنعت	و	دامپروری	پارس. ●
افزايش	تولید	70	درصدی	به	همراه	تعمیرات	اساسی	و	احیای	مجدد	ماشین	آالت	در	شركت	ايران	پوپلین.	 ●
تولید	محصوالت	خاص	نساجی	و	كسب	دستور	ممنوعیت	واردات	اين	كاالها	از	وزارت	صمت	در	كارخانجات	مخمل	و	 ●

ابريشم	كاشان.





معــرفی بخش 
سرمایه گذاری
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1-  صنایع شیمیایی و محصوالت الستیک و پالستیک
پتروشیمی	ازجمله	صنايع	راهبردی	است	كه	به	عنوان	ارزآورترين	صنعت	كشور،	از	اهمیت	خاصی	برخوردار	بوده	است.	به	خصوص	با	تغییر	
سیاست	كشور	از	خام	فروشی	نفت	خام	به	سمت	تولید	محصوالت	باارزش	افزوده	باال،	تولیدات	پتروشیمی	همواره	بخش	مهمی	از	صادرات	

كشورهای	تولیدكننده	اين	محصوالت	را	به	خود	اختصاص	می	دهد.
كشور	ايران	نیز	كه	طبق	آمارها	جزو	چهار	كشور	اول	در	ذخاير	نفت	جهان	و	دومین	كشور	در	ذخاير	گاز	جهان	محسوب	می	گردد،	از	اين	
قاعده	مستثنی	نیست.	ازآنجايی	كه	سیاست	ايران	در	قبال	فروش	نفت	در	حال	تغییر	است	و	دولت	قصد	دارد	به	جای	خام	فروشی	نفت	
و	گاز،	با	پااليش	و	فرآوری	آن	به	تولید	فرآورده	های	نفتی	و	گازی	بپردازد	و	سپس	آن	را	در	بازارهای	جهانی	به	فروش	برساند،	لذا	

سرمايه	گذاری	زيادی	در	اين	زمینه	در	حال	انجام	است	كه	مهم	ترين	آن	می	تواند	پروژه	سیراف	باشد.
كاهش	صادرات	اتیلن	به	دلیل	تغییر	سیاست	های	صادراتی	دولت	مبنی	بر	كاهش	صادرات	مواد	اولیه	و	افزايش	صادرات	محصوالت	با	
ارزش	افزوده	باالتر	مانند	پلی	اتیلن،	نمونه	ای	از	آن	است.	پیش	بینی	ها	حکايت	از	تغییر	جهت	صادرات	مواد	اولیه	به	سمت	محصوالت	
با	ارزش	افزوده	باال	دارد	به	طوری	كه	تا	سال	2021	انتظار	می	رود	سهم	صادراتی	اتیلن	كاهش	و	سهم	صادراتی	پلی	اتیلن	افزايش	
يابد.	الزم	به	ذكر	است	كه	تحريم	ها	تأثیر	بیشتری	بر	صادرات	اتیلن	داشته	و	بر	صادرات	پلی	اتیلن	تأثیر	چندانی	نداشته	است.	ايران	
در	صنعت	پتروشیمی	نسبت	به	بسیاری	از	كشورهای	جهان	دارای	مزيت	نسبی	نیز	است	كه	از	مهم	ترين	آن	ها	می	توان	به	موارد	

ذيل	اشاره	كرد:
1.	دسترسی	به	منابع	غنی	گاز	و	میعانات	گازی

2.	دسترسی	به	آب	های	بین	المللی
3.	موقعیت	جغرافیايی	مناسب	به	لحاظ	نزديکی	به	بازارهای	آسیا	ازجمله	چین	و	هند	و	همچنین	بازارهای	اروپا	از	طريق	تركیه

4.معافیت	های	مالیاتی	كه	برای	صادرات	در	نظر	گرفته	شده	است.
5.كمتر	بودن	نرخ	خوراک	مصرفی	نسبت	به	ساير	شركت	های	خارجی	)هرچند	كه	شركت	های	داخلی	نسبت	به	نرخ	خوراک	معترض	

هستند(.
اين	صنعت	پس	از	صنايع	غذايی	و	خودروسازی	سومین	صنعت	بزرگ	جهان	محسوب	می	شود.	ايران	به	عنوان	چهارمین	تولیدكننده	نفت	
جهان	و	با	دارا	بودن	دومین	ذخاير	بزرگ	گاز	دنیا،	80	درصد	درآمدهای	صادراتی	خود	را	از	نفت	و	گاز	تأمین	می	كند	و	به	دنبال	سهم	از	

بازار	پتروشیمی	جهانی	است.
چند	عامل	اساسی	در	سال	1398	بازار	و	صنعت	پتروشیمی	را	تحت	تاثیر	خود	قرارداد.	از	مهمترين	اين	عوامل	می	توان	به	جنگ	تجاری	
آمريکا	با	چین،	محدوديت	های	صادراتی	آمريکا	برای	ايران،	فراز	و	فرودهای	بهای	نفت،	ريسک	های	ژئوپولوتیک،	مازاد	عرضه	جهانی	نفت،	
تشديد	چالش	های	محیط	زيستی	در	خصوص	كاهش	مصرف	پالستیک،	تغییرات	عمده	تکنولوژيکی	و	ظهور	نسل	های	جديد	دانش	فنی	
برای	تبديل	مستقیم	نفت	خام	به	مواد	شیمیايی	)COTC(	و	به	عنوان	يک	عامل	بسیار	اثر	گذار	به	شیوع	ويروس	كرونا	اشاره	كرد،	دراين	بین	
بازار	پتروشیمی	در	سال	گذشته	دو	دوره	متناوب	را	از	سر	گذراند،	در	نیمه	اول	سال	قیمت	محصوالت	پتروشیمی	در	بازارهای	جهانی	روند	
كاهشی	را	طی	كرد	كه	دلیل	اصلی	اين	امر	نیز	تعرفه	های	تجاری	آمريکا	برای	محصوالت	پتروشیمی	چینی	و	همچنین	انتقال	اثر	تحريم	
محصوالت	پتروشیمی	ايران	به	بازارهای	جهانی	بود،	اين	شرايط	آشکارا	بازارهای	پتروشیمی	را	از	حالت	فرا	منطقه	ای	و	فرا	قاره	ای	به	حالت	
درون	منطقه	ای	و	درون	قاره	ای	تبديل	كرد،	بعالوه	جنگ	تجاری	بین	اين	دو	ابر	قدرت	در	سال	گذشته	باعث	ايجاد	عدم	اطمینان	شديد	
در	بازار	پتروشیمی	و	بطور	خاص	سرمايه	گذاران	اين	صنعت	شد	و	در	نتیجه	ضمن	كاهش	ارزش	سهام	شركت	های	بزرگ	پتروشیمی	در	
آسیا،	سرمايه	گذاری	در	اين	صنايع	نیز	كاهش	داشت،	از	طرفی	در	خاورمیانه	به	بار	نشستن	برخی	طرح	های	پتروشیمی	مهم	در	عربستان	
و	امارات،	باعث	شد	بازار	با	شرايط	مساعدی	روبرو	شود	و	تا	حدودی	تعادل	در	بازار	و	صنعت	پتروشیمی	حداقل	در	خاورمیانه	برقرار	گردد.	
از	سوی	ديگر	چین	برای	توسعه	طرح	های	پتروشیمی	در	كشورهای	خلیج	فارس	برنامه	های	مهمی	تدارک	ديده	كه	اثرات	آن	در	

سال	های	آينده	مشاهده	خواهد	شد.
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1-1- شرکت پتروشیمي شازند)سهامی عام( 
شركت	پتروشیمی	شازند	با	بیش	از	سه	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	1398	اين	شركت	موفق	به	تولید	و	فروش	به	ترتیب	1،۷۳1 

و	838	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	كشور	محسوب	می	شود.	
سرمايه	گذاری	های	شركت	پتروشیمی	شازند	در	سهام	ساير	شركت	ها	به	شرح	ذيل	می	باشد:	

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

شرکت 
سرمایه ثبت 

شده
 )میلیون ریال(

درصد
حوزه فعالیتمالكیت

	صنايع	پتروشیمی	
بین	الملل	قشم	

تبديل	گاز	طبیعی	به	محصول	پلی	پروپیلن	308,71238
)GTPP(

پروژه	تولید	اوره	و	آمونیاک1,200,00025	شیمیايی	الوان

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	محصول	پلی	پروپیلن	از	گاز	طبیعی	)GTPP(	با	مجوز	تخصیص	خوراک	گاز	به	میزان	5/3	میلیون	نرمال	

متر	مکعب	تغییر	يافت.	موافقتنامه		اصولی	طرح	تا	تاريخ	25	آذر	سال	1399	تمديد	شده	است.
پروژه	شیمیايی	الوان	تا	پايان	اسفند	1398	دارای	پیشرفت	11/71	درصدی	بوده	است	كه	عدم	پیشرفت	پروژه	بدلیل	عدم	تأمین	مالی	
طرح،	عدم	صدور	مجوز	خوراک	از	سوی	وزارت	نفت	و	مشخص	نبودن	وضعیت	زمین	طرح	می	باشد.	همچنین	شركت	پتروشیمی	شازند	
در	راستای	اجرای	تکالیف	مجمع	عمومی	عادی	سالیانه	صاحبان	سهام	مورخ	30	خرداد	1397	و	با	توجه	به	عدم	اقدام	عملیاتی	پس	از	
گذشت	چندين	سال	روی	طرح	اوره	و	آمونیاک	شركت	شیمیايی	الوان	)سهامی	خاص(	درحال	پیگیری	و	انجام	اقدامات	الزم	جهت	فروش	

سهام	شركت	مذكور	می	باشد.



65

ترکیب سهامداران و درصد مالكیت هریک از سهامداران شرکت پتروشیمی شازند در تاریخ 1398/12/29 به  شرح ذیل 
ارایه گردیده است :

درصد سهامنام سهامدار

50/35شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	

16/67شركت	سرمايه	گذاری	نفت	و	گاز	و	پتروشیمی	تامین	

15/78صندوق	بازنشستگی	كشوری	

1/03شركت	سرمايه	گذاری	صندوق	بازنشستگی	كاركنان	بانک	ها	

16/17ساير	سهامداران

100جمع

اقالم صورت وضعیت مالی  شرکت اصلی 

سال 1396سال 1397سال 1398شرح

۳۴،۳۳۷،98230,575,02016,181,174دارايی	های	جاری

2۰،۳۷۵،۶۵812,332,6085,871,672بدهی	های	جاری

2۳،۰۴۵،8۰۰14,361,8047,632,337جمع	بدهی	ها

۴۵،۳۴۷،2۷937,659,95622,963,252جمع	دارايی	ها

8,064,0008,064,0008,064,000سرمايه	

22،۳۰1،۴۷923,298,15215,330,915جمع	حقوق	مالکانه

9،۰88،1۳215,026,0464,836,384نقد	حاصل	از	عملیات

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

سال 1396سال 1397سال 1398شرح
68,407,91253,068,72028,925,499درآمدهای	عملیاتی

)22,290,647()40,143,460()58,655,969(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

8,813,58811,915,7134,605,254سود	عملیاتی

11,099,32712,805,6375,045,565سود	خالص

8,0648,0648,064تعداد	سهام	)میلیون	سهم	1000ريالی(

1,3761,588626سود	هر	سهم	)ريال(

1,3701,500600سود	نقدی	هر	سهم	)ريال(

6,0813,0473,340قیمت	سهام	در	ابتدای	سال	)ريال(	

12,3656,1603,391قیمت	سهام	در	پايان	سال	)ريال(

243422بازده	دارايی	ها	)درصد(

496639بازده	حقوق	صاحبان	سهام	)درصد(

3.2563,3533,306كل	پرسنل	شركت	اصلی	)نفر(

2-1- 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	
ثبتی	شركت	در	سال	مالی	منتهی	به	29	اسفند	1398	بالغ	بر474/5	میلیارد	ريال	می	باشد	.	اين	شركت	جزء	واحدهای	فرعی								
شركت	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	هیات	مديره	شركت	دوده	صنعتی	پارس	می	باشد.	تركیب	سهامداران	

شركت	در	پايان	سال	مالی	منتهی	به	29	اسفند	1398	به	شرح	جدول	ذيل	ارايه	گرديده	است:

درصد سهامنام سهامدار

22/3شركت	كربن	ايران

21/8شركت	سرمايه	گذاری	صنايع	پتروشیمی

21/5شركت	سرمايه گذاری	توسعه	صنعت	شیمیايی

12/9شركت	سرمايه گذاری	گروه	توسعه	ملی

21/5ساير	سهامداران

100جمع

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

)مبالغ	به		میلیون	ريال(

ظرفیت	تولید	اين	شركت	در	سال	1374	معادل	1۵،۰۰۰	تن	بوده	و	با	اجرای	طرح	توسعه	در	سال	1385	به	۳۰،۰۰۰	تن	ارتقاء	يافته	است.	
همچنین	اين	شركت	طی	سال	مالی	1398	موفق	به	تولید	و	فروش	2۶،281	و	2۷،۰۰۰	تن	انواع	دوده	گرديد	كه	نسبت	به	سال	قبل	به	
ترتیب	حدود	5	درصد	در	تولید	و	18	درصد	درفروش	رشد	داشته	است.	مهم	ترين	اقالم	صورت	وضعیت	مالی،	صورت	سود	و	زيانی	و	ساير	

اطالعات	تاثیر	گذار	شركت	دوده	صنعتی	پارس	در	تاريخ	1398/12/29	به	شرح	جدول	ذيل	ارايه	گرديده	است:

اقالم صورت وضعیت مالی

سال 1396سال 1397سال 1398شرح
860,937580,687453,443دارايی	های	جاری
460,246369,508545,153بدهی	های	جاری

504,210438,018574,627جمع	بدهی	ها
1,398,6101,006,025565,711جمع	دارايی	ها

474,522474,522120,000سرمايه	
)8,916(894,400568,007جمع	حقوق	مالکانه

197,61174,21644,603نقد	حاصل	از	عملیات

اقالم سود و زیانی و بازدهی

سال 1396سال 1397سال 1398شرح
2,641,4171,717,9081,036,304درآمدهای	عملیاتی

)870,065()1,370,356()2,110,736(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی
464,303268,556105,554سود	عملیاتی
350,120222,40168,297سود	خالص

474/5474/5120تعداد	سهام	)میلیون	سهم	1000ريالی(
738469144سود	هر	سهم	)ريال(

710500سود	نقدی	هر	سهم		)ريال(
3,7003,6422,644قیمت	سهام	در	ابتدای	سال	مالی	)ريال(	
14,7273,7623,693قیمت	سهام	در	پايان	سال	مالی	)ريال(

252212بازده	دارايی	ها	)درصد(

)158(4879بازده	حقوق	صاحبان	سهام	)درصد(

190196194كل	پرسنل	شركت	اصلی	)نفر(
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3-1- گروه صنعتی بارز  )سهامی عام(

اين	شركت	در	سال	1363	با	هدف	تولید	انواع	الستیک	رويی)تاير(،	الستیک	تويی)تیوپ(	و	نوار)فلپ(	برای	انواع	وسايل	نقلیه	
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	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	در	گروه	صنعتی	بارز	در	پايان	سال	مالی	مورد	گزارش	32/3 
درصد	بوده	و	شركت	سرمايه	گذاری	نفت	و	گاز	و	پتروشیمی	تأمین		با	50/5	درصد	مالکیت،	كنترل	شركت	را	در	اختیار	
دارد.	تركیب	سهامداران	گروه	صنعتی	بارز	در	پايان	سال	مالی	منتهی	به	29	اسفند	1398	به	شرح	جدول	ذيل	بوده	است:

درصد سهامنام سهامدار

50/5شركت	سرمايه گذاری	نفت	و	گاز	و	پتروشیمی	تامین

32/3شركت	سرمايه گذاری	گروه	توسعه	ملی

17/2ساير	سهامداران
100جمع

طبق	آمار	انجمن	صنفی	تاير	كشور،	تولید	تاير،	تیوب	و	نوار	در	سال	1398	حدود	238	هزار	تن	گزارش	شده	است	كه	
گروه	صنعتی	بارز	)كارخانجات	بارز	كرمان	و	بارز	كردستان(	با	تولید	حدود	107	هزار	تن	45	درصد	از	سهم	تولید	كشور	
را	به	خود	اختصاص	داده	است.	عملکرد	سال	1398	شركت	گروه	صنعتی	بارز	)تلفیقی(	منجر	به	كسب	سود	خالص	به	
مبلغ	1،8۵۰،۰1۰	میلیون	ريال	شده	كه	سود	هر	سهم	شركت	732	ريال	بوده	كه	نسبت	به	سال	قبل	حدود	144	درصد	

رشد	داشته	است.
صورت وضعیت مالی شرکت اصلی

سال 1397 سال 1398شرح
)تجدید ارایه شده(

سال 1396
 )تجدید ارایه شده(

8،۷۴۰،۵2۴6,954,1625,393,380دارايی	های	جاری

۶،۷۳9،۷۵۶6,205,6944,230,325بدهی	های	جاری

۷،881،8۰۳7,166,1035,145,014 جمع بدهی	ها

11,297,7049,586,789 1۳،۰89،۵88جمع	دارايی	ها

2,526,5002,526,500 2,526,500سرمايه	

4,441,775 ۵،2۰۷،۷8۵4,131,601 جمع	حقوق	مالکانه

1،۰98،2۳۰2,215,5351,168,324نقد	حاصل	از	عملیات

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

سال 1397 سال 1398شرح
)تجدید ارایه شده(

سال 1396
 )تجدید ارایه شده(

1۶،8۶۰،۶9812,077,8199,193,650درآمدهای	عملیاتی

)7,455,830()10,240,368()1۴،۰82،۳۷۰( بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

1،۷2۴،۶2۵658,3621,399,977سود	عملیاتی

1،۷۰۷،8۰9700,426982,667 سود	خالص

2,5262,5262,526تعداد	سهام	)میلیون	سهم	1000ريالی(

676277389سود	هر	سهم	)ريال(

870250400سود	نقدی	هر	سهم	)ريال(

3,8342,5393,177قیمت	سهام	در	ابتدای	سال	مالی	)ريال(	

15,3593,7962,548قیمت	سهام	در	پايان	سال	مالی	)ريال(

13610بازده	دارايی	ها	)درصد(

371621بازده	حقوق	صاحبان	سهام	)درصد(

21562116 2156كل	پرسنل	شركت	اصلی	)نفر(

2-صنعت سیمان، آهک، گچ   
صنعت	سیمان	به	عنوان	يکی	از	صنايع	پايه،	نقش	اساسی	را	در	توسعه	زير	بنای	اقتصادی	هر	كشور	دارد.	تولید	جهانی	سیمان	با	رشد	جزئی	
از	4	میلیارد	و	50	میلیون	تن	در	سال	2018	به	4	میلیارد	و	100	میلیون	تن	در	سال	2019	میالدی	افزايش	يافت	كه	به	ترتیب	چین،	
هند	و	ويتنام	بزرگترين	تولید	كنندگان	سیمان	در	جهان	طی	سال	2019		بودند.	میزان	تولید	سیمان	ايران	از	58	میلیون	تن	در	سال	
2018	میالدی	به	60	میلیون	تن	در	سال	2019	افزايش	يافت.	اين	رشد	تولید	در	ايران	و	نیز	افت	همزمان	تولید	اين	محصول	در	تركیه	
منجر	به	ارتقا	رتبه	ايران	به	رتبه	هفتم	جهان	شد.	در	سال	1398،	تعداد	72	واحد	تولیدی	و	با	ظرفیت	تولید	سالیانه	حدوداً	84/7	میلیون	
تن	سیمان،	موفق	به	تحويل	نزديک	58/8	میلیون	تن	سیمان	گرديده	كه	از	اين	میزان	توزيع،	حدوداً	52/4	میلیون	تن	آن	در	داخل	كشور	

مصرف	و	نزديک	به	6	میلیون	تن	صادر	گرديده	است.

ظرفیت اسمی و راندمان تولید کلینكر و سیمان در سه سال گذشته به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است :

سال1396سال1397سال1398شرح 
84,781,05083,081,75080,445,300ظرفیت	اسمی	تولید	كلینکر	)تن(

62,562,37461,928,58457,732,676میزان	تولید	كلینکر	)تن(

73/872/0271/77راندمان	تولید	كلینکر	)درصد(

86,729,09285,977,22083,074,712ظرفیت	اسمی	تولید	سیمان	)تن(

58,821,01855,428,25954,849,356میزان	تولید	سیمان	)تن(

67/864/4666/02راندمان	تولید	سیمان	)درصد(

)مبالغ	به		میلیون	ريال(
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1-2-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.	آخرين	سرمايه	ثبتی	
شركت	معادل	۴،8۰۰	میلیارد	ريال	می	باشد.	الزم	به	ذكر	است	10	درصد	از	سهام	اين	شركت	در	تاريخ	1393/08/25	در	بورس	اوراق	
بهادار	تهران	عرضه	گرديد.	تركیب	سهامداران	شركت	سرمايه	گذاری	و	توسعه	صنايع	سیمان	در	تاريخ	1398/12/29	به	شرح	

جدول	ذيل	ارايه	گرديده	است:

درصد سهامنام سهامدار

91شركت	سرمايه گذاری	گروه	توسعه	ملی
1شركت	سرمايه	گذاری	مديريت	سرمايه	مدار

8ساير	سهامداران
100جمع

صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )شرکت اصلی( طی 3 سال گذشته در جدول ذیل 
ارایه گردیده است :

سال 1396سال 1397سال1398شرح
2,775,6262,119,7391,637,523دارايی	های	جاری
506,958431,98849,703بدهی	های	جاری

510,754435,76358,656جمع	بدهی	ها
9,992,4258,301,4187,751,116جمع	دارايی	ها

4,800,0004,800,0004,000,000سرمايه	
9,481,6717,865,6557,692,460جمع	حقوق	مالکانه

242,207450,236425نقد	حاصل	از	عملیات

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

سال 1396سال 1397سال1398شرح

2,462,450870,035744,506درآمدهای	عملیاتی

)45,494()64,328()80,309(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی	

2,382,141805,707699,012سود	عملیاتی

2,384,016848,930753,374سود	خالص

4,8004,8004,000تعداد	سهام	)میلیون	سهم	1000ريالی(

497184188سود	هر	سهم	)ريال(

410160145سود	نقدی	هر	سهم	)ريال(

1,3971,0501,129قیمت	سهام	در	ابتدای	سال	مالی	)ريال(	

4,6131,3961,050قیمت	سهام	در	انتهای	سال	مالی	)ريال(

241010بازده	دارايی	ها	)درصد(

271111بازده	حقوق	صاحبان	سهام	)درصد(

232419كل	پرسنل	شركت	اصلی	)نفر(

همچنین اقالم صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )تلفیقی( طی 3 سال گذشته در 
جدول ذیل ارایه گردیده است :

سال 1396سال 1397سال1398شرح
9,566,3076,844,7107,182,356دارايی	های	جاری

6,720,6125,564,3515,937,098بدهی	های	جاری

10,929,3028,594,5087,908,195جمع	بدهی	ها

23,647,84717,895,77516,551,888جمع	دارايی	ها

4,800,0004,800,0004,000,000سرمايه	

8,643,693 12,718,5459,301,267جمع	حقوق	مالکانه	

2,631,2992,167,3252,150,448نقد	حاصل	از	عملیات

)مبالغ	به		میلیون	ريال(

)مبالغ	به		میلیون	ريال(
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اقالم سود و زیانی و بازدهی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )تلفیقی(

سال 1397سال1398شرح
)تجدید ارایه شده(

سال 1396
)تجدید ارایه شده(

12,959,9936,944,4316,454,897درآمدهای	عملیاتی

)4,181,602()4,336,819()6,850,049(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی	

5,406,4481,850,9181,636,212سود	عملیاتی

4,797,2401,527,4301,415,218سود	خالص

4,8004,8004,000تعداد	سهام	)میلیون	سهم	1000ريالی(

705189206سود	پايه	هر	سهم)ريال(

2099بازده	دارايی	ها	)درصد(

441718بازده	حقوق	صاحبان	سهام	)درصد(

2,3312,3162,168كل	پرسنل	شركت	تلفیقی	)نفر(

سبد	سرمايه	گذاری	شركت	سرمايه	گذاری	و	توسعه	صنايع	سیمان)سهامی	عام(	شامل	پنج	شركت	فرعی	و	هفت	شركت	وابسته	سیمانی	
بوده	و	مجموع	سرمايه گذاری	های	بلندمدت	اين	شركت	مطابق	صورت	های	مالی	سال	1398	شركت	اصلی	بالغ	بر	۷،1۵۵میلیارد	ريال	
می	باشد	كه	اطالعات	مربوط	به	ظرفیت	و	تولید	شركت	های	فرعی	و	وابسته	در	پايان	سال	مالی	1398	آن	شركت	ها	به	شرح	جدول	ذيل	

می	باشد:

ظرفیت اسمی و تولید واقعی شرکت های فرعی

شرکت های فرعی
تولید واقعی سال مالی)تن(ظرفیت اسمی ساالنه تولید)تن(درصد سهامداری

سیمانکلینكرسیمانکلینكرگروهشرکت اصلی
80/4580/531,272,6001,323,504866,7641,032,204سیمان	شمال

22/4749/262,160,0002,277,6001,791,0801,743,460سیمان	مازندران

59/7959/891,104,0001,148,160939,396975,670سیمان	كرمان

912,627-878,592-54/954/9سیمان	فیروزكوه

53/5853/891,750,000600,0001,728,135462,841سیمان	ساروج	بوشهر

6,286,6006,227,8565,325,3755,126,802--جمع

)مبالغ	به		میلیون	ريال(
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ظرفیت اسمی و تولید واقعی شرکت های فرعی

شرکت های وابسته
تولید واقعی سال مالی)تن(ظرفیت اسمی ساالنه تولید)تن(درصد سهامداری

سیمانکلینكرسیمانکلینكرگروهشرکت اصلی
29/5736/781,050,0001,092,000817,657853,147سیمان	آرتا	اردبیل

32/7235/44780,000811,200672,016745,604سیمان	قائن

37/12990,0001,029,600817,6601,005,014-سیمان	ممتازان

3232990,0001,029,600688,583820,475سیمان	فراز	فیروزكوه

20/0220/02990,0001,029,600991,858759,963سیمان	نیزار	قم

6/81,200,0001,248,000907,600835,622-سیمان	غرب

3/27/81,080,0001,123,2001,017,005728,810سیمان	داراب

7,080,0007,363,2005,912,3795,748,635-	-جمع

3-انبوه سازی امالک و مستغالت

مسکن	به	عنوان	يکی	از	اساسی	ترين	نیازهاي	بشر،	همواره	يکی	از	اولويت	هاي	درجه	اول	دولت	ها	و	سیاست	گذاران	اقتصادي	بوده	
است.	بخش	مسکن	به	دلیل	ارتباطات	پسین	و	پیشین		قوي	با	ساير	بخش	هاي	اقتصادي	به	عنوان	يکی	از	بخش	هاي	اصلی	محرک	رشد	
اقتصادي	در	كشور	مطرح	بوده	و	هرگونه	تحرک	تولید	در	اين	بخش	زمینه	ساز	رشد	تولید	و	اشتغال	در	ساير	بخش	هاي	وابسته	می	شود.

بازار	مسکن	در	سالیان	گذشته،	همواره	روندي	نوسانی	داشته	و	با	دوره	هاي	رونق	و	ركودي	مواجه	بوده	است.	اين	بازار	از	سال	
1392،	وارد	ركود	سنگینی	شده	بود	كه	اين	مسأله	كسب	و	كارهاي	مختلف	به	ويژه	كسب	و	كارهاي	مرتبط	با	صنعت	ساختمان	
و	انبوه	سازي	را	تحت	تأثیر	قرار	داد.	اين	روند	ركودي	تقريبا	تا	اوايل	سال	1396	ادامه	داشت	و	پس	از	آن	بود	كه	عوامل	مختلفی	
زمینه	ساز	رونق	معامالتی	و	به	تبع	آن	افزايش	قیمت	ها	در	اين	بازار	شدند.	با	تصمیم	بانک	مركزي	مبنی	بر	كاهش	نرخ	سود	بانکی	
در	نیمه	اول	سال	1396	و	آزاد	شدن	بخش	مهمی	از	نقدينگی	موجود	در	بازار،	روند	تعداد	معامالت	مسکن	در	كشور	روند	صعودي	
به	خود	گرفت	و	به	تبع	آن،	همزمانی	اين	روند	با	افزايش	نرخ	ارز،	عدم	افزايش	قیمت	مسکن	)متناسب	با	نرخ	تورم	عمومی(	در	
سال	هاي	1392	تا	1396	و	نبود	میزان	مناسب	عرضه	در	بازار،	باعث	رشد	شديد	قیمت	در	سال	1397	گرديد.	با	ورود	به	سال	

1398،	روند	صعودي	قیمت	با	روند	نزولی	تعداد	معامالت	همراه	شده	است.

1-3-شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی)سهامی عام(

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	مالی	منتهی	
به	29	اسفندماه	1398	معادل	1,400	میلیارد	ريال	است	كه	100	درصد	آن	متعلق	به	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	می	باشد.		
سود	خالص	شركت	طی	سال	مالی	مورد	گزارش	بالغ	بر	799	میلیارد	ريال	بوده	است	كه	نسبت	به	سال	قبل	993	درصد	رشد	داشته	است.

پروژه	های	در	جريان	ساخت	شركت	در	پايان	سال	مالی	منتهی	به	29	اسفند	ماه	1398	به	شرح	جدول	ذيل	می	باشد:
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پروژه های در جریان ساخت شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی

پروژه مسكونی،تجاری واحد اندازه گیریشرح
رولكس تاور

پروژه تجاری، اداری 
بازار قطعات خودرو

پروژه 
مسكونی،تجاری، 

اداری الدوز
25453131دستگاهتعداد	واحد	ها

6,44914,90528,430مترمربعمتراژ	كل	بنای	قابل	فروش

-1399/06/311402/04/30تاريخبرآورد	زمان	تکمیل

535,6571,806,642506,900میلیون	ريالبرآورد	ساخت

18,513899,35541,599میلیون	ريالبرآورد	مخارج	تکمیل

95/246/587/9درصددرصد	تکمیل	ريالی

90/6043/829/47درصددرصد	تکمیل	فیزيکی

تبريز-میدان	شهید	تهران-جاده	مخصوصتهران-نیاورانمحلمحل	اجرای	پروژه
فهمیده

49/3043/0632/11درصددرصد	مشاركت

صورت وضعیت مالی این شرکت در 3 سال اخیر به شرح جدول ذیل می باشد :

سال 1397سال 1398شرح
)تجدید ارایه شده(

سال 1396
)تجدید ارایه شده(

1,720,820 1,956,202 2,680,502 دارايی	های	جاری

772,621 515,730 389,420 بدهی	های	جاری

1,863,236 2,091,642 2,684,583 جمع	دارايی	ها

900,000 1,400,000 1,400,000 سرمايه

1,086,040 1,569,086 2,286,786 جمع	حقوق	مالکانه

414,297 280,245 610,176 درآمدهای	عملیاتی

121,824 66,392 535,253 سود	ناخالص

145,930 26,282 478,379 سود	عملیاتی

165,002 73,046 798,900 سود	خالص

504945كل	پرسنل	)نفر(
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2-3-شرکت آزاد راه تبریز-ارومیه)سهامی خاص(

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

نیز	متعلق	به	صندوق	بازنشستگی	كشوری	می	باشد.	

بازيافت	اصـل	و	سود	سرمايه	گذاری	با	نرخ	ساالنه	23	درصد	از	محـل	اخذ	عوارض	وصولی	ناشی	از	تردد	وسايط	نقلیه	عبوری	در	آزاد	راه	
تامین	خواهد	گرديد.	

در جدول ذیل صورت وضعیت مالی شرکت برای 3 سال اخیر  منعكس شده است :

سال 1396سال 1397سال 1398شرح
295,887246,269193,396دارايی	های	جاری

302,312230,528175,910بدهی	های	جاری

1,269,9641,224,6551,118,315جمع	بدهی	ها

1,286,8151,240,7831,136,226جمع	دارايی	ها

1,2001,2001,200سرمايه	

17,911 16,85116,128جمع	حقوق	مالکانه

	)8,753(1,296	)34,424(نقد	حاصل	از	عملیات

3-3-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،	به	منظور	اقدام	به	انجام	امور	

اقامتگاه	درعتبات	عالیات	تاسیس	گرديد. زيربنايی	جهت	احداث	هتل	و	

به	همین	منظور	طی	سنوات	قبل	ظرفیت	های	آماده	بهره	برداری	موجود	در	عتبات	عالیات	شناسايی	گرديد	و	نسبت	به	خريد	هتل	
قصر	الجنان	در	نجف	اشرف،	خريد	امتیاز	و	شروع	عملیات	اجرايی	احداث	هتل	كوثر	واقع	در	نجف	اشرف	و	همچنین	خريد	زمین	
و	اخذ	جواز	احداث	هتل	باب	القبله	در	كربالی	معلی	اقدام	شده	است.	از	جمله	فعالیت	های	عمده	شركت	طی	سال	مورد	گزارش	
بهره	برداری	و	مديريت	هتل	قصر	الجنان،	تالش	مستمر	و	جدی	جهت	تکمیل	هتل	كوثر)پیشرفت	پروژه	99	درصد(	بوده	است.	قابل	
ذكر	است	به	موجب	تصمیمات	مجمع	عمومی	فوق	العاده	مورخ	1398/06/30	سرمايه	اين	شركت	از	مبلغ	1,500	میلیارد	ريال	به	

2,000	میلیارد	ريال	افزايش	يافت.

4- مواد ومحصوالت دارویی 

صنعت	دارو	از	جمله	صنايع	باالدستی	بوده	كه	در	حوزه	سالمت	جامعه	نقش	بی	بديلی	را	بر	عهده	داشته	و	همراه	و	بی	وقفه	حفظ	و	پايداری	
سالمت	انسان	ها	را	به	عنوان	هدفی	متعالی	مورد	توجه	قرار	داده	است.	اين	صنعت	به	دلیل	دانش	بنیان	بودن	و	تکنولوژی	پیشرفته	و	
پیچیده	و	مزيت	نسبی	رقابت	و	هزينه	های	بروز	آوری	استانداردها	در	بین	صنايع	از	وضعیتی	متمايز	برخوردار	می	باشد.	صنعت	دارو	صنعتی									
آينده	محور	بوده،	به	بیان	ديگر	هدف	اصلی	اين	صنعت	توجه	ويژه	به	دورنمايی	آينده	با	پیدا	نمودن	پاسخ	به	نیاز	ها	و	چالش	های	سالمت	
جامعه	می	باشد.	در	اين	بین	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	با	درک	ضرورت	اين	صنعت،	اقدام	به	سرمايه	گذاری	در	شركت	های	فعال	

در	اين	حوزه	نموده	است.
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1-4-شرکت سرمایه گذاری شفا دارو )سهامی عام(
شركت	سرمايه	گذاری	شفادارو	)سهامی	عام(	در	تاريخ	1383/10/06	با	سرمايه	3	میلیارد	ريال	در	اداره	ثبت	شركت	ها	و	عاليم	
غیرتجاری	تهران	به	ثبت	رسید.	سرمايه	شركت	به		موجب	مصوبه	مجمع	عمومی	فوق	العاده	مورخ	1384/09/28	به	مبلغ	391 
میلیارد	ريال	و	طی	مصوبه	مجمع	عمومی	فوق	العاده	مورخ	1390/12/28	به	مبلغ	1,179,430	میلیون	ريال	افزايش	يافته	است.	
شركت	در	تاريخ	1390/10/25	نزد	سازمان	بورس	و	اوراق	بهادار	به	عنوان	نهاد	مالی	به	ثبت	رسیده	و	مجوز	فعالیت	شركت	در	
تاريخ	1392/01/21	توسط	سازمان	مذكور	صادر	شده	است	و	در	تاريخ	1396/12/16	سهام	شركت	در	بازار	بورس	اوراق	بهادار	

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

ترکیب سهامداران در پایان اسفند ماه سال 1398 به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است :

درصد سهامنام سهامدار
71/55شركت	مديريت	طرح	و	توسعه	آينده	پويا	)متعلق	به	بانک	ملی	ايران(

13/48شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

5/33شركت	سرمايه	گذاری	توسعه	ملی

9/64ساير	سهامدارن

100جمع

سهام شرکت های سرمایه پذیر متعلق به شرکت سرمایه گذاری شفا دارو در تاریخ 1398/12/29 بر اساس صورت های 
مالی تلفیقی حسابرسی نشده  به شرح جدول ذیل می باشد :

 درصدمالكیت شرکت سرمایه پذیر 
65/55داروسازی	اسوه

54/4صنعتی	كمیدارو

60/28داروسازی	جابرابن	حیان

29/01داروسازی	دانا

17فرايند	شیمی	حکیم

64دارويی	پخش	رازی

40توسعه	بازرگانی	پخش	رازی

8دارو	آفرين	شفا
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خالصه اطالعات مالی 3 سال گذشته شرکت سرمایه گذاری شفا دارو )اصلی و تلفیقی( به شرح جدول ذیل
 ارایه گردیده است :

اقالم صورت وضعیت مالی شرکت اصلی                                                                                                                                             
                                                                                                                                                     )مبالغ	به	میلیون	ريال(

سال 1397سال 1398شرح
سال 1396)تجدید ارایه شده(

5,078,8353,595,7743,063,008دارايی	های	جاری

3,219,0673,012,1592,399,906بدهی	های	جاری

3,226,9513,017,1082,401,925جمع	بدهی	ها

7,537,2386,250,4765,288,299جمع	دارايی	ها

1,179,4301,179,4301,179,430 سرمايه	

2,886,374 3,233,368 4,310,287جمع	حقوق	مالکانه

122,729256,091635,094نقد	حاصل	از	عملیات

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

سال 1397سال 1398شرح
سال 1396)تجدید ارایه شده(

1,840,1091,155,0861,202,854درآمدهای	عملیاتی

)53,205()76,042(	)96,567(هزينه	های	اداری	و	عمومی		

1,743,5421,079,0441,149,649سود	عملیاتی

1,784,5771,113,6241,179,592سود	خالص

1,1791,1791,179تعداد	سهام	)میلیون	سهم	1000ريالی(

1,5139441,000سود	هر	سهم	)ريال(

600650-سود	نقدی	هر	سهم	)ريال(

	-4,4673,864قیمت	سهام	در	ابتدای	سال	مالی	)ريال(	

27,0664,5363,968قیمت	سهام	در	پايان	سال	مالی	)ريال(

241823بازده	دارايی	ها	)درصد(

483643بازده	حقوق	صاحبان	سهام	)درصد(

3734 44كل	پرسنل	شركت	اصلی	)نفر(
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اقالم صورت وضعیت مالی )تلفیقی(

سال 1397سال 1398شرح
)تجدید ارایه شده(

سال 1396
)تجدید ارایه شده(

35,011,71626,761,21528,110,478دارايی	های	جاری

24,736,65320,681,92123,482,247بدهی	های	جاری

25,555,51121,499,46624,162,003 جمع	بدهی	ها

30,272,04731,260,898 38,503,633جمع	دارايی	ها

1,179,4301,179,4301,179,430 سرمايه	

7,098,895 8,772,580 12,948,122جمع	حقوق	مالکانه

2,380,3514,163,7992,541,661نقد	حاصل	از	عملیات

اقالم سود و زیانی و بازدهی )تلفیقی(

سال 1397سال 1398شرح
)تجدید ارایه شده(

سال 1396
)تجدید ارایه شده(

37,378,13130,516,21629,201,169درآمدهای	عملیاتی

)23,132,921()23,420,213()26,767,571(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی	

8,345,9254,695,8524,404,869سود	عملیاتی

5,886,8613,199,4402,456,595سود	خالص

تعداد	سهام	)میلیون	سهم	
10001,1791,1791,179ريالی(

2,4531,3261,095سود	پايه	هر	سهم	)ريال(

15118بازده	دارايی	ها	)درصد(

544051بازده	حقوق	صاحبان	سهام	)درصد(
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5- فرآورده های  غذایی و آشامیدنی 
صنعت	غذايی	ايران	طی	چهار	دهه		اخیر	با	وجود	فراز	و	نشیب	های	زياد،	وضعیت	رو	به	رشد	خوبی	داشته	و	در	داخل	كشور	محصوالتی	در	

سطح	استانداردهای	جهانی	تولید	می	شود	و	همچنین	از	ظرفیت	صادرات	بااليی	برخوردار	است.

1-5-  شرکت توسعه صنایع 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	44	درصد	از	سهام	اين	شركت	تحت	تملک	و	مديريت	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	بوده	و	جزء	شركت	های	
فرعی	اين	مجموعه	محسوب	می	گردد.	

سهامداران عمده شرکت در پایان اسفند ماه 1398 به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است:

درصد سهامدارینام سهامدار
44/1شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

8/9شركت	سرمايه	گذاری	صندوق	بازنشستگی

8/1شركت	سرمايه	گذاری	غدير

7/2شركت	سرمايه	گذاری	ملی	ايران	

31/7ساير	سهامداران	

100جمع
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پرتفوی سهام شرکت های زیر مجموعه شرکت توسعه صنایع بهشهر بر اساس صورت های مالی به شرح ذیل
 ارایه گردیده است :

درصد مالكیت توسعه صنایع شرکت
بهشهر

درصد مالكیت گروه توسعه 
صنایع بهشهر

54/5755/51صنايع	بسته	بندی	ايران

99/8099/99	صادراتی	توسعه	بهشهر	زرين

50/2150/21	سرمايه	گذاری	گروه	صنايع	بهشهر

9396/76	سرمايه	گذاری	ساختمان	گروه

83/02-	خدمات	بیمه	ای	پوشش	توسعه

9095/02مديريت	صنعت	قند

54/8999/99	سرآمد	صنايع	بهشهر

69/99-بازرگانی	نوانديشان	اطلس	ايرانیان	

98/12-	زرين	ذرت	شاهرود

3/6157/41قند	نیشابور

0/5152/4	شکر

76/7077/63	مديريت	صنعت	شوينده

0/554/59	پاكسان

0/0259/69	گلتاش

0/1349/33ساينا

77/63-مرواريد	هامون

75/92-آلی	شیمی	قم

66/2366/25صنعتی	بهپاک

71/05-كارخانجات	پروتئین	سويای	بهپاک	

71/05-مديريت	كارخانجات	روغنکشی	بهپاک	

89/9890/02به	پخش

76/3076/35مارگارين	

89/10-زرين	پخش	بهشهر

89/99-به	پخش	داروی	بهشهر	

90/02-پخش	سراسری	فراصرفه	

90/02-ساختمانی	وخدمات	مهندسی-	در	حال	تصفیه	

90/02-بازرگانی	بین	الملل	به	پخش	

90/02-ترابری	و	حمل	و	نقل	به	پخش	

100-صنايع	غذايی	به	پخش	

42/70-پاكسان	ايروان

77/60-مديريت	ياران	توسعه	بهشهر

ادامه جدول صفحه روبرو
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درصد مالكیت توسعه صنایع شرکت
بهشهر

درصد مالكیت گروه توسعه 
صنایع بهشهر

شركت	های	وابسته	:

32/2534/25صنايع	شیر	ايران

1/838/87بانک	اقتصاد	نوين

49/8بیمه	نوين

2020سرمايه	گذاری	اقتصاد	نوين

45-آريا	ملل	زرين	

45-آروين	ملل	زرين	

خالصه اطالعات مالی شرکت توسعه صنایع بهشهر)تلفیقی( به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است : 

اقالم صورت وضعیت مالی

سال 1397سال 1398شرح
)تجدید ارایه شده(

سال 1396
)تجدید ارایه شده(

49,433,87839,384,57533,133,451	جمع	دارايی	ها	

26,186,44024,396,58321,775,281	جمع	بدهی	ها

8,250,0008,250,0008,250,000سرمايه

23,247,43714,987,99211,358,169جمع	حقوق	مالکانه

اقالم سود و زیانی

سال 1396سال 1397سال 1398شرح
)تجدید ارایه شده(

49,918,95543,925,75735,979,465درآمدهای	عملیاتی		

10,535,8547,505,7901,751,578سود	عملیاتی

)2,344,008()2,539,979()2,862,325(هزينه	های	مالی

)540,895(7,416,3024,941,455سود	)زيان(	خالص

2-5-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	به	نام	شركت	توسعه	كشت	و	صنعت	ملی	

)سهامی	خاص(	اقدام	گرديد.
97	درصد	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(

 	)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 ذیل می باشند : 

مبلغ نام شرکتردیف
سرمایه

درصد سهام متعلق به شرکت کشت و 
صنعت ملی

 139,00028/33قند	نقش	جهان1

 200,00021/95فرآورده	های	غذايی	و	قند	پیرانشهر2

خالصه اطالعات مالی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی طی 3 سال اخیر به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است :

اقالم صورت وضعیت مالی و سود و زیانی

سال 1396سال 1397سال 1398شرح
)تجدید ارایه شده(

2۳8،۳۵2409,984653,120دارايی	های	جاری

1۳۰،9۶9123,658544,432بدهی	های	جاری

۳۳۵،8۶۵479,363786,505جمع	دارايی	ها

۵۰،۰۰۰50,00050,000سرمايه

2۰۴،۴۷۵355,324240,482جمع	حقوق	مالکانه

8۰،۴۶288,86021,951سود	ناخالص

99،1۵1159,84260,147سود	خالص

101212كل	پرسنل	)نفر(

		)مبالغ	به	میلیون	ريال(

		)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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3-5- شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس)سهامی عام( 
شركت	ملی	كشت	و	صنعت	و	دامپروری	پارس	در	اواخر	سال	1366	با	مشاركت	بانک	ملی	ايران	با	نسبت	51	درصد	سهام	و	شركت	سهامی	
كشت	و	صنعت	و	دامپروری	مغان	با	49	درصد	سهام	و	با	سرمايه	اولیه	حدود	53	میلیارد	ريالی	تاسیس	گرديد.	در	مجمع	عمومی	فوق	العاده	
مورخ	1393/10/20	سرمايه	شركت	از	محل	مطالبات	حال	شده	و	سود	انباشته	به	مبلغ	325,340	میلیون	ريال	افزايش	و	به	ثبت	رسید.

سهامداران شرکت در پایان سال مالي منتهي به 1398/09/30 به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است:

درصد سهامتعداد سهامسهـامـدارانردیف
130,135,50040شركت	شهركهای	كشاورزی	1

111,554,23834/28شركت	سرمايه	گذاري	گروه	توسعه	ملي2

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

34,582,26210/72ساير4

325,340,000100جــمـع

خالصه عملكرد مالی شرکت طی 3 سال اخیر به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است :       

1398/09/301397/09/301396/09/30شرح
1,528,0651,125,928685,307	درآمد	عملیاتی	

509,035267,374133,365	سود	عملیاتی	

616,191285,984165,074	سود	خالص		

1,894879507سود	هر	سهم

325,340325,340325,340سرمايه

 	)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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4-5- شرکت سیمرغ  )سهامی عام( 
				شركت	در	سال	1353	به	صورت	سهامی	خاص	تاسیس	و	در	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	خدمات	پشتیبانی	مهر	78	می	باشد.	گروه	سیمرغ	شامل	شركت	سیمرغ	)به	عنوان	شركت	اصلی(	
و	شركت	های	مقوا	سازی	شرق،	توسعه	كشت	ذرت،	مهر	گستران	سیمرغ	زياران	و	حمل	و	نقل	داماش	ترابر	ايرانیان	به	عنوان	

شركت	های	فرعی	می	باشد.	فعالیت	اصلی	شركت	تولید	و	فروش	تخم	مرغ	،	جوجه	يک	روزه	و...	می	باشد.	
در	پايان	سال	1398،	میزان	13	درصد	از	سهام	شركت	سیمرغ	در	مالکیت	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	بوده	و	يک	كرسی	

از	پنج	كرسی	هیات	مديره	در	اختیار	اين	شركت	می	باشد.

ترکیب سهامداران عمده شرکت در تاریخ 1398/09/30 به شرح جدول ذیل می باشند:

درصد سهامدارینام سهامدار
46/4شركت	خدمات	پشتیبانی	مهر	78

13شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی
8شركت	مديريت	طرح	و	توسعه	آينده	پويا	

6بانک	تجارت	

26/6ساير

100جمع

 5-5- 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،	تهیه	علوفه	و	محصوالت	ديگر	از	تفاله	و	مالس	چغندر	و	انجام	مشاركت	در	سرمايه	گذاری	در	ساير	شركت	ها	و	موسسات	فعالیت	

می	كند	.
در	پايان	سال	1398	میزان	28/33	درصد	سهام	شركت	قند	نقش	جهان	در	مالکیت	شركت	توسعه	كشت	و	صنعت	ملی	بوده	و	دو	

كرسی	از	5	كرسی	هیات	مديره	در	اختیار	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	می	باشد	.
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 6-5-شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر )سهامی عام(  
شركت	مزبور	در	سال	1362	در	اداره	ثبت	شركت	ها	و	مالکیت	صنعتی	تهـران	به	ثبت	رسیده	و	در	سال	1375	به	شركت	سهامی	عـام	
تبديل	شده	است.	سهام	شركت	قند	پیرانشـهر	در	سال	1375	در	بـورس	اوراق	بهادار	تهران	پذيرفته	شده	است.	كارخانـه	در	شهرسـتان	

پیرانشهر	و	دفتر	آن	در	شهرستان	نقده،	اشنويه	و	ارومیه	واقع	شده	است.
در	پايان	سال	1398،	میزان	21/95	درصد	سهام	شركت	در	مالکیت	شركت	توسعه	كشت	و	صنعت	ملی	بوده	و	2	كرسی	از	7	كرسی	

هیات	مديره	در	اختیار	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	می	باشد	.

در پایان سال مالی منتهی به 1398/04/31 ، سهامداران شرکت به شرح جدول ذیل 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	

100جمع
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6- صنایع ماشین آالت و دستگاه های برقی وتجهیزات

1-6- شرکت ایران ترانسفو )سهامی عام(  
شركت	ايران	ترانسفو	)سهامی	عام(	در	سال	1345	به	صورت	شركت	سهامی	خاص	تاسیس	و	در	اداره	ثبت	شركت	ها	و	مالکیت	صنعتی	
تهران	به	ثبت	رسید.	شركت	در	سال	1354	به	شركت	سهامی	عام	تبديل	و	در	سال	1369	در	بورس	اوراق	بهادار	تهران	پذيرفته	شد.	
در	پايان	اسفند	ماه	سال	1398،	میزان	34/07	درصد	از	سهام	شركت	در	مالکیت	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	بوده	است	

و	2	كرسـی	از	5	كرسی	هیات	مديره	متعلق	به	گروه	توسعه	ملی	می	باشد.

خالصه اطالعات مالی شرکت ایران ترانسفو )تلفیقی( طی 3 سال اخیر به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است:

  اقالم صورت وضعیت مالی و سود و زیانی 

  سال 1397سال 1398شرح
)تجدید ارایه شده(

  سال 1396
)تجدید ارایه شده(

39,453,57522,257,96116,816,282دارايی	های	جاری

30,193,23117,791,77414,362,226بدهی	های	جاری

45,519,72627,447,37022,184,781جمع	دارايی	ها

3,750,0003,750,0003,750,000سرمايه

12,208,1987,600,7986,181,418جمع	حقوق	مالکانه

24,145,53512,917,92111,352,403درآمدهای	عملیاتی

)8,814,833()9,763,552()17,053,242(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

7,092,2933,154,3692,537,570سود	ناخالص

7,470,7213,740,3902,191,758سود	عملیاتی

5,507,6922,290,323792,910سود	خالص

2-6- شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران-سنا  )سهامی عام(
شركت	سرمايه	گذاری	نیروگاهی	ايران-	سنا		با	سرمايه	اولیه	چهارصد	میلیارد	ريال	تاسیس	و	در	آذرماه	سال	1383	در	اداره	ثبت			
شركت	ها	و	موسسات	غیرتجاری	به	ثبت	رسید.	موضوع	فعالیت	اصلی	شركت	ايجاد،	راه	اندازی	و	خريد	نیروگاه	های	تولید	برق	از	طريق	

سرمايه	گذاری	و	مشاركت	با	اشخاص	حقیقی	و	حقوقی	می	باشد.	
در	پايان	سال	1398،	میزان	14/95	درصد	از	سهام	شركت	مذكور	در	مالکیت	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	بوده	و	يک	

كرسی	از	پنج	كرسی	هیات	مديره	در	اختیار	اين	شركت	می	باشد.	

		)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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7-صنعت سرمایه گذاری و  واسطه گری مالی

1-7-شرکت سرمایه 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	1398/09/30	معادل	4,500	میلیارد	ريال	می	باشد.	

ترکیب سهامداران  شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1398/09/30  به شرح  جدول ذیل می باشد :

درصد سهامتعداد سهامنام سهامدار
2،8۴۷،۷۵۷،۳1۳63/3شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

1،2۰۰،12۴،98۰26/7بانک	ملی	ايران

۴۵2،11۷،۷۰۷10ساير	سهامداران

4,500,000,000100جمع

خالصه تغییرات ارزش افزوده سبد سهام بورسی و فرابورسی شرکت طی 3 سال  اخیر به شرح جدول ذیل ارایه گردیده 
است :

شرح
سال مالی

1398/09/30
سال مالی

1397/09/30
سال مالی

1396/09/30
1,319,303 3,325,917 9,393,510 ارزش	افزوده	سبد	سهام	بورسی	و	فرابورسی)میلیون	ريال(

293 739 2,087 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	۴،۵۶1	میلیارد	ريال	درآمدهای	عملیاتی	
عمدتاً	شامل:	1،۴۷۴	میلیارد	ريال	سود	سهام	دريافتی	از	شركت	ها	و	2،9۳8میلیارد	ريال	سود	ناشی	از	فروش	سهام	گرديده	است.	
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خالصه اطالعات مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی  طی 3 سال اخیر  به شرح جدول ذیل  ارایه گردیده است: 

اقالم عمده صورت وضعیت مالی و سود و زیانی

 1397/09/30 1398/09/30شرح
)تجدید ارایه شده(

1396/09/30 
)تجدید ارایه شده(

8,489,503 7,514,809 9,223,983 دارايی	های	جاری

137,090 71,405 84,244 بدهی	های	جاری

8,627,557 7,599,702 9,652,546 جمع	دارايی	ها

4,500,000 4,500,000 4,500,000 سرمايه	

8,487,739 7,523,849 9,563,566 جمع	حقوق	مالکانه

2,257,842 2,731,757 4,561,725 درآمد	های	عملیاتی	

2,175,909 2,545,729 4,467,374 سود	عملیاتی

2,208,028 2,546,110 4,469,717 سود	خالص

3,537,739 2,573,849 4,613,566 سود	انباشته

29 27 27 كل	پرسنل-	نفر

2-7- شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی )سهامی خاص(
شركت	لیزينگ	گسترش	سرمايه	گذاری	ملی	در	ارديبهشت	ماه	سال	1382	با	سرمايه	اولیه	يکصد	میلیارد	ريال	تاسیس	گرديد	و	فعالیت	
اصلی	شركت	عبارت	از	خريد	اموال	منقول	و	غیرمنقول	مطابق	بند	الف،	ب	و	ج	ماده	5	دستورالعمل	اجرائی	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	1398/12/29	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.	
 

3-7-شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی ) سهامی خاص(
شركت	توسعه	بین	الملل	تجارت	ملی	در	خرداد	ماه	سال	1386	در	اداره	ثبت	شركت	ها	و	مالکیت	صنعتی	تهران	به	ثبت	رسیده	و	موضوع	
فعالیت	شركت	انجام	هرگونه	فعالیت	و	مشاركت	در	عملیات	مجاز	بازرگانی	داخلی	و	خارجی	و	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	هیات	مديره	ای	متشکل	از	3	عضو	از	جانب	گروه	توسعه	ملی	

اداره	می	گردد.

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

4-7- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار )سهامی عام(
شركت	تولیدی	و	صنعتی	مدار	در	اسفند	ماه	سال	1343	تاسیس	و	در	اداره	ثبت	شركت	ها	و	مالکیت	صنعتی	تهران	به	ثبت	رسیده	
و	نام	شركت	به	موجب	صورتجلسه	مجمع	عمومی	فوق	العاده	در	سال	1383	به	خدمات	مديريت	سرمايه	مدار	و	سپس	در	سال	1398	به													

سرمايه	گذاری	مديريت	سرمايه	مدار	تغییر	يافت.	
100	درصد	سهام	شركت	سرمايه	گذاری	مديريت	سرمايه	مدار	متعلق	به	مجموعه	شركت	سرمايه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	می	باشد	و	پنج	

عضو	هیات	مديره	آن	توسط	اين	مجموعه	انتخاب	و	منصوب	می	گردند.	

خالصه اطالعات مالی شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به شرح جدول ذیل ارایه گردیده است: 

سال 1396سال 1397سال 1398شرح
2,063,473 2,746,742 4,745,226 دارايی های	جاری

1,053,434 1,302,874 426,736 بدهی	های	جاری

2,114,250 2,980,603 4,872,376 جمع	دارايی	ها

14,000 1,000,000 2,300,000 سرمايه	

986,000 --افزايش	سرمايه	در	جريان

1,060,807 1,677,087 4,444,004 جمع	حقوق	مالکانه

38,299 666,119 2,052,992 درآمدهای	عملیاتی	

31,945 648,831 2,017,567 سود	عملیاتی

31,989 646,280 2,016,917 سود	خالص

1,932,282 2,684,656 4,643,731 ارزش	دفتری	سبد	بورسی



90

ترکیب سبد دارایی های بورسی و فرابورسی شرکت  سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار درتاریخ 1398/12/29 به شرح 
جدول ذیل ارایه گردیده است:

ارزش بازاربهای تمام شدهتعداد شرکتشرح سرمایه گذاری ها
2586,4321,763,188مواد	و	محصوالت	دارويي

1,269,149 881,364 8 بانکها	و	موسسات	اعتباري

1399,6321,118,479شركتهاي	چند	رشته	اي	صنعتي

1,089,213 669,997 7 فلزات	اساسي

14553,018833,087محصوالت	شیمیايي

558,805 368,511 6 استخراج	كانه	هاي	فلزي

5140,001351,490سیمان،	آهک	و	گچ

269,772 255,232 6 فراورده	هاي	نفتي،	كک	و	سوخت	هسته	اي

1140,625235,184خدمات	فني	و	مهندسي

205,833 67,811 1 محصوالت	غذايي	و	آشامیدني	به	جز	قند	و	شکر

2145,356194,580الستیک	و	پالستیک

137,320 65,348 1 مخابرات

320,496102,200انبوه	سازي،	امالک	و	مستغالت

96,352 76,329 4 سرمايه	گذاري	ها

4138,75795,529واسطه	گريهاي	مالي	و	پولي

86,328 20,243 1 خودرو	و	ساخت	قطعات

169,27884,696عرضه	برق،	گاز،	بخار	و	آب	گرم

80,715 61,099 1 بیمه	و	صندوق	بازنشستگي	به	جز	تامین	اجتماعي

128,16846,848حمل	ونقل،	انبارداري	و	ارتباطات

31,976 32,715 1 استخراج	نفت	گاز	و	خدمات	

28,73315,058قند	و	شکر

21 7 2 ماشین	آالت	و	دستگاه	هاي	برقي

-228,492مشاركت	های	مدنی	

-3241ماشین	آالت	و	تجهیزات	

-217انواع	فرآورده	های	غذايی	و	آشامیدنی

-15رايانه	و	فعالیت	های	وابسته	آن

-42ساير

864,757,9098,665,823جمع

)مبالغ	به	میلیون	ريال(
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8-صنعت منسوجات
1-8-شرکت ایران 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.	

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	كارخانجات	مخمل	و	ابريشم	كاشان	بوده	و	سهامدار	عمده	ديگر	سازمان	تامین	اجتماعی	نیروهای	مسلح	)ساتا(،	مالک	37درصدی	
می	باشد.	شركت	طی	سال	مالی	1398	فروش	48	میلیارد	ريالی	را	محقق	نمود	كه	نسبت	به	سال	مالی	قبل	173	درصد	رشد	داشته	است.

9-  سایر صنایع
1-9- شرکت تجهیزات مدارس ایران ) 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		مجموعه	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

پیشنهاد هیات مدیره 
بــرای تقـسیــــم ســود
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مطابق	با	صورت	های	مالی	ارايه	شده	توسط	شركت	اصلی،	جمع	درآمدهاي	عملیاتي	بالغ		بر	17,010	میلیاردريال،	جمع	هزينه	های	عمومی	و	اداری	

حدود	766	میلیارد	ريال	می	باشد.	ضمن	اينکه	با	احتساب	اقالم	غیرعملیاتی،	سود	خالص	شركت	براي	سال	مالي	منتهي	به	29	اسفندماه1398 

بالغ	بر	16,298میلیارد	ريال	گرديده	است.	

وضعیت	مالی	شركت	طی	سنوات	گذشته	و	سال	مالی	منتهی	به	1398/12/29	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	هیات	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	صورت	وضعیت	مالی	بوده	و	هیات	مديره	با	تقديم	اين	گزارش،	در	اجراي	ماده	116	اليحه	قانوني	اصالحیه	قسمتي	از	قانون	تجارت،	ضمن	

تقاضاي	تصويب	صورت	وضعیت	مالی	و	صورت	سود	و	زيان،	پیشنهاد	مي	نمايد:

پس	از	منظور	نمودن	اندوخته	سرمايه	اي	به	میزان	2,337	میلیارد	ريال	به	ازای	هر	سهم	458ريال	)معادل	50	درصد	سود	خالص	پس	از	كسر	

اندوخته	سرمايه	ای	و	20	درصد	اندوخته	سرمايه	ای	ايجاد	شده	طی	سال(	به	عنوان	سود	نقدی	سال	1398	بین	سهامداران	محترم	تقسیم	گرديده	

و	مابقی	به	حساب	سود	انباشته	انتقال	يابد.



گزارش حسابرس مستقل و
بازرس قانونی


