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و مدیریت منابع منابع مالی شرکت 
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 قدمهم
است که با  نگریهای همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آیندههای مالی و یادداشتتفسیری مدیریت باید همراه با صورتگزارش

« احتمالاً»، «تهخواس»، «تمایل»، «انتظار»، «برآورد»، «باور»، «بینیپیش»باشد.کلماتی نظیر میرویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط 
ی های جاری رها یا پیش بیندهنده انتظارات، باوجملات آینده نگر نشان  نگر است.که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آیندهو اصطلاحات مشابهی

ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن عدم قطعیتاین جملات در معرض ریسک ها،  از رویدادها و عملکرد مالی آتی است.
 است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

 اهیت کسب وکارم : اولبخش 

 تاریخچه شرکت -9
 02 در تــاریـخ وصورت شرکت سهـامـی عــام تاسیس  به 02/11/1732در تاریخ )سهامی عام(  گروه توسعه ملیگذاری شــرکـت سـرمـایه  
از  نام شرکت 1798به ثبت رسیده است و در سال  تهران مالکیت صنعتیو شرکت ها در اداره ثبت  98298تحــت شماره  1731روردین ماه ف

اوراق بهادار  سبازار بور شرکت در صنعت شرکت های چند رشته ای صنعتی در گروه توسعه ملی تغییر کرد.گذاریبه سرمایه  گذاری بانک ملیسرمایه
 .تهران فعالیت دارد

 

   جایگاه شرکت در مقایسه با شرکت های فعال در صنعت -2
در  چهارمو م رتبه پنجبه ترتیب  هیو سرمافعالیت دارد و از نظر ارزش بازار « ای صنعتیچند رشته»گذاری گروه توسعه ملی در صنعت شرکت سرمایه
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در بازار سـهم اطلاعات معاملات مالی مورد گزارش  سـال . دربه خود اختصـا  داده اسـت را صـنعت مذکور

 سرمایه کشور به شرح جدول ذیل ارایه می گردد:

 

 

 
 

 فعالیت حوزه -0
ــنعتی در بازار بورس اوراق بهادا ــته ای ص ــرکت های چند رش ــنعت ش ــرکت در ص ــرمایهش ــرکت در ر تهران فعالیت دارد. اهم س گذاری و فعالیت ش

 گذاری ها و ... می باشد. حصولات غذایی و آشامیدنی، سرمایهشیمیایی، نفت و گاز پتروشیمی، سیمان، م محصولاتصنایع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های زیرمجموعه وبانکشرکتاهم . 1شکل 

معامالت 

1,122,7858,016,326,609231سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 

تعداد روزهای 

معامالتی

تعداد 
نام شرکت 

حجم معامالت 

)سهم(
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ــالدر  ــرمایه 72/10/1788مالی منتهی به  پایان س ــده س ــی مبل  مجموع بهای تمام ش ــی و فرابورس و میلیون ریال  08.212.702گذاری های بورس

 میلیون ریال می باشد. 01.128.298گذاری های غیر بورسی معادل سرمایه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 
                 

 شرکت   حاکم برفعالیت قوانین ومقررات مهمترین  -4
 

 :حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از مهمترین قوانین و مقررات

 

 اساسنامه شرکت. -1
 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت. وتجارت قانون  -0

 .قانون مالیات های مستقیم -7

ابلاغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار نظیر دستورالعمل افشاء اطلاعات، قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستور العمل های  -8

 .دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ... 

 ری.استانداردهای حسابدا -2

 و تامین اجتماعی.قانون کار  -6

 تحت پوشش بانک.های خا  شرکت های قوانین و دستورالعمل -3

 مل های ابلاغی مبارزه با پولشوئی.قوانین و دستورالع -9             

 مصوبات هیات مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی.-8

 

 

غیر بورسی  بورسی وفرابورسی
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 اطلاعات مدیران-5

 مالی: سالدر پایان  اعضا هیات مدیره 

 

 

 :باشدمیبه شرح جدول ذیل  01/10/0011اعضای هیات مدیره طبق مصوبه مورخ  تغییر در ترکیبلازم به ذکر است آخرین 

 

 مالی: سالمدیران ارشد اجرایی در پایان 

 

 

 

 تحصیلات سمت نام نماینده عضو حقوقی اعضا حقوقی هیات مدیره

 دکتری رئیس هیات مدیره )موظف( یدیبابک سع ایران یبانک مل

موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار 
 هاافتادگی کارکنان بانک

 دکتری نایب رئیس هیات مدیره )غیر موظف( حسین فرزان اصل

 دکتری   عضو هیات مدیره)موظف( یفرهاد زرگر یتوسعه مل یگذارهیسرما

 ارشد یکارشناس )موظف(رهیمد اتیو عضو ه رعاملیمد یشیخان تجر یتق  ریام مدار هیسرما تیریمد یگذارهیسرما

 - _ _  مدیریت توسعه نگاه پویا

 تحصیلات سمت نام نماینده عضو حقوقی اعضا حقوقی هیات مدیره

موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار 
 هاافتادگی کارکنان بانک

 دکتری رئیس هیات مدیره )غیر موظف( اله عظیمیماشا

 دکتری )موظف( هیات مدیره نایب رئیس یدیبابک سع ایران یبانک مل

 دکتری   عضو هیات مدیره)موظف( یفرهاد زرگر یتوسعه مل یگذارهیسرما

 کارشناسی ارشد )موظف(رهیمد اتیو عضو ه رعاملیمد یشیخان تجر یتق  ریام مدار هیسرما تیریمد یگذارهیسرما

 - _ _  مدیریت توسعه نگاه پویا

 تحصیلات سمت نام و نام خانوادگی

 کارشناسی ارشد حسابداری جانشین مدیرعامل و معاون مالی و اداری سیامک محمد ظاهری

 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی معاون امور شرکت ها عباس بابا گل زاده

 کارشناسی اقتصاد بازرگانی معاون اقتصادی و برنامه ریزی اژدر اژدری
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  مالی سالپایان  در اصلی شرکتسهامداران  -6

 

 
 

 

 

 

 

 

 اهدافآن مدیریت برای دستیابی به های راهبرد هداف مدیریت وا : دومبخش 

 9432گروه توسعه ملی در افق تصویر کمی -9
 و توسعه رویکردهای دانش بنیان در شرکت های تابعه. برندسازیها با  الگو در کسب حداکثری بازدهی دارائی 

 ی.گذاری خصوصهای سرمایهو صندوق الگوریتمیهای معاملات با استفاده از مکانیزم وبانکبورسی  پورتفوی در ارزش قابل توجهافزایش  

 بهینه و ترکیب بهترین سهام. پورتفوی( گروه سرمایه گذاری در کشور از منظر Best  practiceتبدیل شدن به الگوی برتر ) 

 بین شرکت های تابعه در طول زنجیره های ارزش آنها.همکاری افقی تمام عیار در  

 تبدیل شدن به بهترین الگوی رفتاری در جذب و نگهداشت نیروهای متخصص و کارآمد از درون شرکت های زیرمجموعه. 

 . Matchmaking وSynergy  از نگاه  بهترین هلدینگ 

 ارزش های محوری -2

 .اجرا و درک ثیح از مقررات و نیقوان تیرعا :یمدار قانون 

 .نفعانیذ به یبخش نانیاطم یراستا در یاطلاعات انضباط تیرعا :تیشفاف 

 بلندمدت اقدامات یبرا رانیمد ۀزیانگ و آرامش حفظ هدف با مند،نظام یساختار اصلاحات :آرامش 

 .یتخصص یهاتهیکم قالب در یکارشناس نظرات عیتجم و آراء تضارب بر اتکا :یجمع خرد 

 .خلاق و متخصص یانسان یروین از استفاده :یسالار ستهیشا 

 .یمداراخلاق و یامانتدار ،یمال انضباط :یاحرفه اخلاق 

 .یاجتماع یهاتیمسئول یفایا و نفعانیذ برابر در مسئولان یهامیتصم و اقدامات قبال در ییپاسخگو :ییپاسخگو 

 

1399/12/30

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام

10,267,376,35163.18172,116,60410,439,492,95564.246,985,202,41117,424,695,366بانک ملی ایران 

1,680,190,49610.341,137,359,7072,817,550,203)741,059,504(2,421,250,00014.90صندوق بازنشستگی ،وظیفه و از کارافتادگی بانک ها

271,191,1361.67112,089,303383,280,4392.36227,477,933610,758,372بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

193,125,7251.1949,702,380242,828,1051.49164,375,946407,204,051شرکت سهامی بیمه ایران

157,379,4260.97106,533,764263,913,190)18,900,320(176,279,7461.08شرکت سرمایه گذاری تدبیر

155,807,7630.960155,807,7630.96105,469,869261,277,632صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر 

62,588,3950.3935,380,91197,969,3060.6030,326,153128,295,459صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملی

94,209,9260.5873,479,999167,689,925)30,590,074(124,800,0000.77موسسه همیاری کوثر

98,739,4490.6168,125,164166,864,613)19,206,123(117,945,5720.73شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 

84,400,0000.5257,541,845141,941,845)78,603,736(163,003,7361.00شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

86,333,9180.5358,441,420144,775,338)3,405,616(89,739,5340.55شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن

25,000,0000.1539,786,92064,786,9200.4043,855,760108,642,680گروه مالی پارسیان

665,152,2734.09283,639,047948,791,3205.84623,978,9981,572,770,318سایر سهامداران حقوقی

1,516,739,7699.33199,050,2081,715,789,97710.561,317,831,0313,033,621,008سهامداران حقیقی

16,250,000,000100.00016,250,000,000100.0011,000,000,00027,250,000,000جمع

مشخصات سهامداران 
برآیند

 تغییرات طی سال
افزایش سرمایه 

تعداد سهام پس از اعمال

 افزایش سرمایه
1399/01/01
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 9432در افق گذاری گروه توسعه ملی چشم انداز شرکت سرمایه -0

  کشور در واگذاری دارایی ها.ه ای رشت چابک ترین هلدینگ چند

 بیانیه ماموریت  -4

 ها و املاک وگذاری بانک ملی در سهام شرکتای از سرمایهشـرکت سـرمایه گذاری گروه توسـعه ملی متولی اداره بهینه و کارآمد بخش عمده

ها را به اختیار تملک نکرده است و برخی موانع، نقدشوندگی و خروج آسان از آن هاعلیرغم اینکه مجموعه، بخشی از این دارایی مستغلات است.

 گری ایفا نماید.داری و تصدیکننده در ایجاد آمادگی جهت خروج از بنگاهرا دشوار نموده است، این شرکت اهتمام دارد نقشی تعیین

ازوکار ســ در مجموعه، تعامل ســازنده و پویا با ذینفعان راهبردی، ایجادانســانی موجود  ما معتقدیم با تکیه بر تخصـ،، دانش و تجربه ســرمایه

انداز تبیین شده، محقق نماییم. ما میخواهیم با را جهت نیل به چشم گیری از ابزارهای نوین مالی، اهداف خودمناسـب حاکمیت شـرکتی و بهره

 : 1820تکیه بر توانایی های خود در افق 

 ایران داشته باشیم.حضور مؤثر در بازار سرمایه  

 اصول و قوانین شفافیت در معاملات و مبادلات را رعایت کنیم. 

 ها نگاه ویژه داشته باشیم.به کسب و افزایش نقدشوندگی دارائی 

 های این بازار را به ارمغان بیاوریم.ی مراودات انضباط مالی داشته و امکان استفاده بیشتر از ظرفیتدر همه 

 

 9432در افق گذاری گروه توسعه ملی سرمایهشرکت  راهبردهای -5
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 . نقشه راهبردی وبانک2شکل 

 

 های تخصصی شرکتها و کارگروهکمیته -6
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 9011 اسفند 03مالی منتهی به  سال
   

01 
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   های اجتماعی و زیست محیطی مسئولیت -7

 : های اجتماعیمسئولیت -الف

های بلاعوض پس از کمکپرداخت ، در سنوات اخیرگروه توسعه ملی  گذاریشرکت سرمایه سالیانهعمومی عادی  مجامعدر  

  .گرددمیمدیره و رعایت صرفه و صلاح تصویب  هیاتتصویب 

 کرونا.می و درمانی فعال در حوزه اپیدمی های بلاعوض به نهادهای علکمک 

ر د همکاری با وزارت محترم بهداشت برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در راستایگروه توسعه ملی شرکت سرمایه گذاری 

 را خریداری نمود. "0کرونا "و  "1کرونا "اوراق نیکوکاری در نمادهای، 89سال 

 آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا:مسولیت ایفا شده نسبت به  

گذاری گروه توسعه ملی را نیز مشابه سایر واحدهای تجاری در ابعاد سـرمایه مجموعههای ناشـی از آن، و محدودیت شـیوع ویروس کرونا
اگرچه امید است با واکسیناسیون گسترده در سال پیش رو بر مشکلات ناشی از اپیدمی کرونا غلبه گردد.  مختلف تحت تاثیر قرار داده است.

انجام  ،ت حضــور همکاران، ســهامداران و مراجعینمصــون ســازی محیب کســب و کار جهدر همین راســتا نســبت به شــایان ذکر اســت 
های دوره ای جهت تشخی، بیماری در همکاران، ارائه محصولات بهداشتی در محیب داخلی شرکت، نصب دستگاه ازن و دستگاه آزمایش

بلاعوض به ضـدعفونی کننده در محل ورودی شـرکت، حذف سـرو گروهی ناهار، مجوز دورکاری همکاران در شرایب ممکن، کمک های 
  نهادهای علمی و درمانی فعال در این موضوع اقدام شده است.

 

 

 های زیست محیطی: مسئولیت -ب
 تاکید بر ایجاد زبان مشترک حفاظت محیب زیست و بهره برداری پایدار از منابع محیطی با استقرار سیستم های مدیریتی همچون سیستم مدیریت

در زیر مجموعه های گروه توسعه ملی، با رعایت قوانین و الزامات محیب زیستی و با استفاده از کلیه منابع طرفین اعم  ISO14001زیست محیطی 
 باشد:ین زبان مشترک شامل موارد ذیل میاز نیروی انسانی، فنی، بانک های اطلاعاتی، تجربه و تخص، طرفین می باشد. برخی از اهداف اختصاصی ا

 ش محیب زیستی و ممیزی محیب زیست.                برپایی برنامه پای 
 استفاده مطلوب از منابع آب وخاک . 
 ایجاد کمیته مدیریت سبز.  
 ارتقاء آموزش کارکنان به منظور صرفه جوئی در مصرف انرژی.  
 ستی .شاخ، های منابع آب، آلودگی هوا و تنوع زی EPIبهره گیری از شاخ، های بین المللی ارزیابی محیب زیست  
 آموزش اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در مصرف انرژی . 
 گسترش اقتصاد سبز. 

 

 امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت-8

 عهمجموگردید. همچنین  تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی ایرانموفق به دریافت  88گروه توسعه ملی در سال گذاری شرکت سرمایه 
 را از آن خود گرداند.جایزه ملی مدیریت مالی  2 در مجموع توانستگروه توسعه ملی 

 بین صد شرکت برتر ایران. 09اخذ رتبه  

 توسب سازمان بورس ارائه نگردیده است. 88الی  83سنوات برای گزارش رتبه بندی شرکت ها از نظر کیفیت افشا و  اطلاع رسانی  
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 ها بر نتایج گزارش شده تاثیرات آنها و قضاوت ها و های حسابداری، برآوردیرات رویهتغی -1

ه های خا  کاست و مبنای آن جز برخی از سرفصلهای حسابداری بوده  مالی بر مبنای استاندارد هایتدوین صورت های حسابداری در تهیه ورویه 
 .های جاری گزارش گردیده برمبنای بهای تمام شده تاریخی می باشدبر مبنای ارزش

قانون رفع موانع تولید  13و16گذاری گروه توسعه ملی خود را مقید به اجرای مفاد قانونی ماده های ر است علی رغم اینکه شرکت سرمایهشایان ذک
 هو در مواعد مقرر نسبت به فراخوان و عرضه شرکت های تابعه خود اقدام نموده است ولیکن با عنایت بداند ارتقاء نظام مالی کشور می رقابت پذیر و

تعیین  های حسابداریگذاری طبق استانداردیهدرصد سرماگذاری ها که حسب ماهیت و قه بندی سرمایهتغییری در طب، فراخوان، نبودن نتایج مشخ
 گردیده صورت نپذیرفته است.    

  

   آنبت ترکیب پرتفوی کنونی و چشم انداز آتی باخصوص ترکیب پرتفوی شرکت و تحلیل راهبرد مدیران در -93

  :فراخوان-0-01

لی ایران بانک م های زیر مجموعه بانک ملی ایران، متاثر از قوانین و مقررات حاکم بروه توسعه ملی در نقش یکی از شرکتگذاری گرشرکت سرمایه
ــدنیز می ــورارتقاء نظام مالی یر وقانون رفع موانع تولید رقابت پذ 13و16، به صــورت خا  مفاد مربوط به مواد باش ــرکت می ایجاب کش نماید که ش
، مالیذا به منظور جذب مشتریان احتهای مدیریتی مشمول قانون مذکور اقدام نماید. لواگذاری سهام شرکتگذاری گروه توسعه ملی نسبت به هسرمای

گذاری و توسعه صنایع ایههای توسعه صنایع بهشهر، سرمگی واگذاری شرکتمالی مورد گزارش از طریق فراخوان عمومی آماد سـالدر این شـرکت 
نسبت به مزایده واگذاری  مذکوررا اعلام نموده است. مضافاً در سال  سـیمان و ملی کشـت و صنعت و دامپروری پارس توسب عرضه در بازار سرمایه

قدام ادارو گذاری شفامایهری توسعه ملی و سرگذا)در دو نوبت(، سرمایههای تجهیزات مدارس و ایران پوپلینه سهام شرکتبخشـی از املاک و عرضـ
  .شده است

 

 افشا اطلاعات با اهمیت:

 19مان بورس و نظر به ماده دستور العمل افشاء اطلاعات نزد ساز 17در راستای رعایت ماده  1788طی سال اطلاعات با اهمیت افشاء شده 
 باشد: العمل مزبور به شرح ذیل میدستور

 
 

 گروه الف( -نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت) 27/92/9011مورخ  703250اطلاعیه شماره 

 در خصوص انتقال ساختمان بخارست

 شرح موضوع شامل دلایل نقل و انتقال و برنامه شرکت و تأثیر بر روند عملیات شرکت:

های سرمایه گذاری ایران و توافق بعمل بانک ملی ایران از طریق کمیته سازش کانون نهاد 1783لیل نقل و انتقال ملک، مطالبه سود سهام سال د
 می باشد. آمده مبنی بر تادیه دین از طریق انتقال ساختمان بخارست

 
 

 گروه ب( -)عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده 27/92/9011مورخ  703861اطلاعیه شماره 

 گذاری توسعه ملیدر خصوص عرضه سهام شرکت سرمایه

 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به دلیل عدم متقاضی به انجام نرسید.  81/31واگذاری 
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 گروه ب( -)عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده 27/92/9011مورخ  703870اطلاعیه شماره 

 گذاری سرمایه گذاری شفادارو در خصوص عرضه سهام شرکت سرمایه

 شرکت سرمایه گذاری شفادارو به دلیل عدم متقاضی به انجام نرسید.  درصد از سهام 2/98واگذاری 
 

 گروه ب( -)عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده 23/92/9011مورخ  721352اطلاعیه شماره 

 گذاری مدیریت سرمایه مدار سهام شرکت سرمایه اولیه در خصوص عرضه

 مدار طبق اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار لغو گردید.عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه 
 

 گروه ب( -)برگزاری مزایده 98/92/9011مورخ  728958اطلاعیه شماره 

 گذاری مدیریت سرمایه مدار سهام شرکت سرمایهاولیه در خصوص عرضه 

درصد از سهام شرکت مذکور در فهرست نرخ های  12ادل میلیون سهم مع 782واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به تعداد 

 . بازار دوم و در نماد مدار به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه شد

 

 گروه ب( -)برگزاری مزایده 21/99/9011مورخ  722128اطلاعیه شماره 

 گذاری شفادارو در خصوص عرضه سهام شرکت سرمایه

اری گذفادارو اصالتاً و به وکالت از شرکت سرمایهگذاری شدرصد از سهام شرکت سرمایه 2/98ی نسبت به واگذار شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا
 گروه توسعه ملی بصورت بلوکی، یکجا و نقد طبق شرایب اعلامی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اقدام نمود. 

 

 گروه ب( -ی مزایده)برگزار 21/99/9011مورخ  722122اطلاعیه شماره 

 گذاری توسعه ملی  در خصوص عرضه سهام شرکت سرمایه

به وکالت از بانک ملی ایران اصالتاً و گذاری توسعه ملی درصد از سهام شرکت سرمایه 81/31 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نسبت به واگذاری
 از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اقدام نمود.  بصورت بلوکی، یکجا و نقد طبق شرایب اعلامی

 

 گروه ب( -)عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده 95/99/9011مورخ  791587اطلاعیه شماره 

 در خصوص عرضه سهام شرکت ایران پوپلین )نوبت دوم(

 نرسید. درصد از سهام شرکت ایران پوپلین به دلیل عدم متقاضی به انجام  73/29واگذاری 
 

 گروه ب( -)برگزاری مزایده 96/93/9011مورخ  793348اطلاعیه شماره 

 در خصوص عرضه سهام شرکت ایران پوپلین )نوبت دوم(

 مزایدهاز طریق  نقد و اقساطبصورت  )اصالتاً و وکالتًا(درصد از سهام شرکت ایران پوپلین 73/29گروه توسعه ملی نسبت به واگذاری گذاری سرمایه
 اقدام نمود.  عمومی

 

 گروه ب( -)عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده 94/93/9011مورخ  731315اطلاعیه شماره 

 در خصوص عرضه سهام شرکت ایران پوپلین )نوبت اول(

 درصد از سهام شرکت ایران پوپلین به دلیل عدم متقاضی به انجام نرسید.  73/29واگذاری 
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 گروه ب( -)عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده 93/93/9011مورخ  738326اطلاعیه شماره 

 در خصوص عرضه سهام شرکت تجهیزات مدارس )نوبت اول(

 درصد از سهام شرکت تجهیزات مدارس به دلیل عدم متقاضی به انجام نرسید.  72واگذاری 
 

 وه ب(گر -)عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده 20/31/9011مورخ  739786اطلاعیه شماره 
 گذاری گروه توسعه ملی گذاری بخشی از املاک شرکت سرمایهدر خصوص وا

 واگذاری بخشی از املاک شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به دلیل عدم متقاضی به انجام نرسید. 
 

 گروه ب( -)برگزاری مزایده 20/31/9011مورخ  732360اطلاعیه شماره 

 لین )نوبت اول(در خصوص عرضه سهام شرکت ایران پوپ

 از طریق مزایده عمومیبصورت نقد  )اصالتاً و وکالتًا(درصد از سهام شرکت ایران پوپلین 73/29سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نسبت به واگذاری 
 اقدام نمود. 

 

 گروه ب( -)برگزاری مزایده 92/31/9011مورخ  611537اطلاعیه شماره 

 مدارس )نوبت اول(در خصوص عرضه سهام شرکت تجهیزات 

 اقدام نمود. عمومی بصورت نقد از طریق مزایده  )اصالتاً(درصد از سهام شرکت تجهیزات مدارس 72گذاری گروه توسعه ملی نسبت به واگذاری سرمایه
 

 گروه ب( -)برگزاری مزایده 32/31/9011مورخ  615832اطلاعیه شماره 

 گذاری گروه توسعه ملی رمایهدر خصوص واگذاری بخشی از املاک شرکت س

 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نسبت به واگذاری بخشی از املاک خود اقدام نمود. 
 

 گروه ب( -)برگزاری مزایده 30/32/9011مورخ  625636اطلاعیه شماره 

ها ام مالی کشور و خروج بانکقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظ 97و  96ها در راستای اجرای بند در خصوص واگذاری شرکت

 داریازبنگاه

های توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان و ملی کشت و صنعت و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نسبت واگذاری شرکت
 دامپروری پارس اقدام نمود. 

 

 گروه ب( -مزایده)عدم حصول نتیجه از برگزاری  32/32/9011مورخ  625074اطلاعیه شماره 

 در خصوص عرضه سهام شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی )نوبت دوم(

 درصد از سهام شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی به فروش نرسیده است.  8/93واگذاری 
 

 :پروژه ها-2-01 

و  پروپیلنگاز طبیعی به پلی بدیلموضوع تمهمترین پروژه در دست اجرای شرکت، مربوط به پروژه شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم با 

از طریق  درصد آن 92است که میلیون دلار  1.222 گذاری در طرحمی باشد، برآورد میزان سرمایه هزار تن در سال 222با ظرفیت  محصولات جانبی

  گردد.ن آورده نقدی سهامداران تامین میدرصد بعنوا 02فاینانس خارجی و 
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 تهدیدهای شرکتها و فرصت -99

 

 ها و تهدیدهای کلیدی شرکت در جدول ذیل ارائه شده است.گذاری گروه توسعه ملی فرصتای شرکت سرمایهبا توجه به ماهیت چندرشته

 

 

 

 

 

 

 تهدیدها هافرصت

 المللیها و فشارهای اقتصادی بینتحریم پتانسیل و رشد بالای بازار سرمایه و قدرت نقد شوندگی

 های اقتصادی، تولیدی و خدماتیاپیدمی کرونا و توقف فعالیت کار نیروی فعال و خبرهدسترسی به بازار 

 فشارهای سیاسی و فضای چندقطبی موجود در کشور ICTهای های ارتباطی مناسب در حوزهزیرساخت

 های اقتصادی در کشورثباتی سیاستبی وجود روابب باثبات با کشورهای همسایه

 عدم پایداری بازارهای موازی نظیر: طلا، ارز و مسکن کای تجاری خارجی نظیر چین، روسیه، هند و...افزایش ارتباط با شر

 رشد تولید ناخال، داخلی
های تابعه و عدم توانایی در مشکلات فنّاوری موجود در شرکت

 روزرسانی با توجه به مشکلات تحریمبه

 هایپیشرفته و حوزه هایبهبود قوانین حمایتی در ارتباط با فناوری
 بنیاندانش

 گذاری خارجی در ایرانعدم امکان جذب سرمایه

 گذاریهای سرمایههای تابعه با سایر شرکتامکان تهاتر سهام شرکت
 بزرگ کشور نظیر: شستا، صندوق بازنشستگی، ساتا و...

 های جهانینوسانات قیمت

 سهامدار عمده متعهد و وجود تعامل سازنده
های ارتباطی، اطلاعاتی با توجه به نیازهای بازار ت زیرساختکفایعدم

 ویژه در معاملات آنلاینسرمایه به

ها به بازار سرمایه و قوانین و مقررات تسهیل شده برای ورود شرکت
ار های حقیقی در بازگذاریویژه در سرمایهفرهنگ ضعیف بازار سرمایه به ایجاد نهادهای مالی جدید

 سرمایه

 قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید 88های اصل اجرای سیاست
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 های تابعه گروه توسعه ملیهای ارزش آفرینی در شرکتتوسعه رویکرد -92

ات بر روی تعامل شدهها است. با توجه به مطالعات انجامآفرینی در مجموعه شرکتهای جهانی رویکردهای ارزشیکی از کارکردهای اصلی در هلدینگ

 کند.های تابعه استفاده میهای تابعه، گروه توسعه ملی از رویکردهای ارزش آفرینی در بین شرکتکاری بین شرکت
 

و توسعه زنجیرۀ ارزش در داخل هلدینگ کسببههای کسبهمکاری    

 از یکدیگر )با رعایت شـرایب رقابت بازار و صـرفه و صلاح  هاها، مثلا خرید شـرکتکسـب بین شـرکتبههای کسـبهمکاری
 ها(شرکت

 های هلدینگ در زنجیره ارزش و تشکیل ماتریس هم افزایی.نظارت بر جایگاه مجموعه شرکت 

 

 یادگیری و ترکیب دانش

 دینگ.های هلشرکتهای صورت گرفته بین مند نتایج پژوهشهای هلدینگ. تسهیم نظامتسهیم و نشر تجارب بین شرکت 

 ها.نامههای مدیریتی و آیینها، نظاماشتراک سیستم 

 ،ها.های کمیاب موجود در کارکنان شرکتاستفاده از تخص 

 .طرح مسائل مهم مشترک در چارچوب جلسات بین شرکتی 

 ها برای برای خلق ارزش افزوده بر اساس آن هاییها بمنظور یافتن زمینههای شرکتتمرکز بر منابع اطلاعاتی حاصل از فعالیت
 مجموعۀ هلدینگ.

 ــمندی کســبهای لازم برای طراحی و پیادههماهنگی و راهبری هماهنگی ــتم جامع هوش ــیس ــازی س ــط  BIوکار )س ( در س
 های تخصصی و گروهها، هلدینگشرکت

 

 

 مدیریت متمرکز جریانات نقدینگی، سرمایه در گردش و منابع مالی

 فعال در یک زنجیره ارزش تولید محصول. هاینظارت بر نحوۀ گردش نقدینگی و توزیع ارزش افزوده بین شرکت 

 داری وجوه.ایجاد سیستم متمرکز امور خزانه 

 های های تابعه بمنظور اسـتفاده از منابع ارزی مازاد موجود در خارج از کشور در شرکتهای ارزی شـرکتطرح نیازمندی
 صادرکننده.

 ها.هت توثیق و تضمین در نزد بانکهای مورد استفاده جآوری اطلاعات و مدیریت متمرکز بر داراییجمع 

 ها بویژه سامانه سککوک.مدیریت بر تأمین مالی زنجیره ارزش شرکت 

 

 مدیریت ریسک

 های مشترکشناسایی ریسک. 

 های مشترکاقدامات یا تجربیات مشترک در مواجهه با ریسک تسهیم. 

 هاهای مشترک برای مواجهه با ریسکگذاریهای اقتصادی یا انجام سرمایهتشکیل بلوک. 
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 تأمین کارای منابع و خدمات مورد نیاز

 چون خدمات مالیاتی،  هاییها )در زمینهتجمیع تقاضـا بمنظور بررسـی امکان ارائه سرویس های مشترک به همۀ شرکت
 (.ITها، آموزش، فروش، بازاریابی، خدمات مدیریت و بیمه، حقوقی، مهندسی، ایمنی، املاک و دارایی

  ــترک( یا داخلی )از ــطه مبادلات ارزی مش ــتفاده از تدارکات متمرکز بویژه در تأمین قطعات و تجهیزات خارجی )بواس اس
 کنندگان مشترک(.طریق شناسایی تأمین

 های مشترک بویژه در شرایب تحریم.ها و کارگزاریه از تراستیاستفاد 

 های حق العمل کاری در بین شرکت های زیرمجموعه در گروه.شناسایی زمینه 

 ها یا تحقیق و توسعه(ادغام برخی امور و خدمات )مثلاً شرکت در نمایشگاه 

 ها بطور یکجا.شناسایی فرآیندهای قابل برون سپاری برای همۀ شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازی پرتفویهای مشترک و بهینهگذاریسرمایه  

 ها.گذاری مشترک بمنظور کاهش هزینهصرفه به مقیاس حاصل از انجام سرمایه 

 های مشترک جدید پیشنهادی توسب خبرگان برون سازمانی.گذاریسرمایه 

 ها در صورت لزوم.پذیری ادغام شرکتصرفه اقتصادی و امکان 

 

ها جهت رقابت بهتر در بازارسازی استراتژیهماهنگ  

 یا کالاهای مکمل. فروش و ارائه خدمات 

 های مشترک جهت رویارویی بهتر با رقبا.ایجاد استراتژی 

 های استراتژیک هماهنگ در بازار با هدف تقویت موقعیت استراتژیک گروه.گیریجهت 

 شترک، های توزیع مبه اشتراک گذاشتن مشتریان در حوزه های استفاده از تولید محصولات مکمل، تبلیغات مشترک، کانال
 های تخفیف مشترک برای محصولات مجموعه هلدینگ از طریق راهکارهای فناورانه.رهجشنوا

 

 

آلاتهای ثابت و ماشیندارایی  

 ونقل، امکانات آموزشی، تحقیقاتی های مختلف همچون انبار، حملاستفاده مشترک از امکانات و تجهیزات تخصصی در حوزه
 و ...؛ بویژه مواردی که در برخی مواقع سال بلااستفاده هستند.

 (انبار مجازی»)تشکیل سیستم اطلاعاتی  هااستفاده مشترک از موجودی انبار شرکت» 

 ها )مواردی همچون های مازاد و استفاده اقتصادی از آنها بمنظور شناسایی داراییهای ثابت شرکتنظارت متمرکز بر دارایی
 اجاره در داخل یا خارج مجموعه یا فروش(.
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 و روابط منابع  ها،ریسک مهمترین : سومبخش 

 های فعالیت شرکتریسک -9
 یهاسکیردهند، با یقرار م ریرا تحت تأث یاصل نگیکه هلد ییهاسکیخود، علاوه بر ر تیفعال تیبراساس ماه یصنعت یچند رشته ا یهاشرکت

 برلاوه ع زین یگروه توسعه مل یگذار هیسر و کار دارند. سرما زیخود ن یها یگذارهیو وابسته موجود در سبد سرما یفرع یگذار بر شرکت هاریتأث

خود از  یها یگذارهیسرما یپرتفو یاصل عیموثر بر صنا یها سکیگذار است، ر ریدر سط  اقتصاد کلان کشورکه بر کل گروه تأث ریفراگ یهاسکیر

رصد و  زیرا ن یمال یها یو واسطه گر مانیصنعت س ،یدنیو آشام ییاملاک و مستغلات، محصولات غذا ،یانبوه ساز ،ییایمیمحصولات ش عیجمله صنا

 .باشندیم لیبه شرح ذ یگروه توسعه مل یفرع یو شرکت ها یاصل نگیگذار بر هلد ریتأث یهاسکیر نیاساس مهمتر نی. بر همدینما یم لیتعد

 نرخ بهره اتنریسک نوسا

 لمللیا تغییرات نرخ بهره بر بخش مالی و واقعی اقتصاد اثرگذار است و حتی تغییر نرخ بهره در برخی کشورها بر اقتصاد جهان و جریانات مالی بین

 تأثیر دارد. اثرات تغییر نرخ بهره بر فعالیت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در موارد ذیل خلاصه می گردد:

خروج وجوه از بورس ورود و میزان جذاب نمودن سایر بازارها و  ،کاهش و افزایش قیمتها در بازار سهام  ،افزایش وکاهش نرخ بازده مورد توقع  

توسعه  گروه شده وبه تبع آن پرتفوی و خال، ارزش داراییهای شرکت سرمایه گذاری ن بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفتهاوراق بهادار و اثرات آ

 .ملی و ارزش بازارآن

 .افزایش/کاهش میزان جذابیت تولید و تأثیر بر محیب کسب و کار 

 .دست اجراافزایش/کاهش نرخ بازده مورد توقع و اثر بر توجیه پذیری طرحهای جدید و یا در  

 .افزایش هزینه های مالی شرکتهای فرعی و وابسته و متعاقب آن کاهش سود قابل تقسیم و کاهش درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  

 ناستفاده از روشهای تأمین مالی مبتنی بر بدهی توسب شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکتهای فرعی و وابسته و اثر متعاقب بر میزا 

 گی و وجوه در دسترس.نقدین

 ریسک نوسان نرخ ارز

 ها(:بدهی)سازد: درآمدها و تعهداتریسک تغییرات نرخ ارز در دو حوزه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی را متأثر می

ام مبه لحاظ ماهیت فعالیت شـرکت، بخش عمده درآمدها از محل سود تقسیمی سهام شرکتهای سرمایه پذیر می باشد و لذا، تغییر نرخ ارز بر بهای ت

شده شرکتهای وارد کننده مواد اولیه و فروش شرکتهای صادرکننده محصول و سود ویژه شرکتهایی که به سبب اجرای طرحهای توسعه، بدهی ارزی 

 زیرمجموعه شرکت اصلی و دریافتیارزی رند به میزان قابل توجهی اثر گذار است. به علاوه، تغییرات نرخ ارز بر مبل  وجوه پرداختی بابت اقساط وام دا

 تأثیر می گذارد. 

 ریسک نوسان قیمت نهاده های تولید و محصولات

بر درآمد حاصل  هم سکهایدسته از ر نیو ا ردیپذ یماثر  ییسکهایر نیاز چن ریپذ هیسرما یبه واسطه شرکتها یگروه توسعه مل یگذار هیشرکت سرما

سود  رییغت لیبه دل هایگذار هیو هم بر درآمد حاصل از فروش سرما ریپذ هیسرما یتمام شده و فروش شرکتها یبها رییتغ لیبه دل هایگذار هیاز سرما

 . فروش، اثرگذارند یمورد نظر برا یو ارزش بنگاه شرکتها ژهیو

 شیا و افزاه ارانهی یقرار دهد، طرح هدفمندساز رییرا دستخوش تغ ریپذ هیسرما یشرکتها دیتول ینهاده ها متیتواند ق یکه م یتحولات نیمهمتر از

موارد  یرخاست و در ب یجهان یمتهایتابع ق ریپذ هیسرما یمحصولات شرکتها متیموارد ق یبرخ درباشد.  یمربوط م نیحقوق و دستمزد بر اساس قوان

 دولت قرار دارد. یها یو نرخ گذار ماتیتابع تصم گرید یتحت قواعد بازار و رقابت و در برخ
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 ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

ود که چنین کن پیش بینی نمی شیل دهدمی های بین المللی موجب اختلال کسب و کار گردیده و فعالیت شرکتها را تحت تأثیر قرار برخی محدودیت

 ند. تمحدودیتهایی باعث توقف فعالیت کسب و کار گردد. شرکتهای سرمایه پذیر شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نیز از این قاعده مستثنی نیس

جود سود ویژه و ارزش بازار شرکتهای مو تغییرات جهانی قیمت کالاها و خدمات و تغییرات قیمت محصولاتی که مشمول نرخ گذاری دولتی هستند بر

و واردات حایز اهمیت به شمار  در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اثر داشته و برخی مقررات دولتی منجمله تعرفه های صادرات

 د.نرومی

 ریسک نقدینگی

وه توسعه گرینگی مواجه می سازد. هم اکنون شرکت سرمایه گذاری عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، سازمانها را با ریسک نقد
جی واز نظر نقدینگی در وضعیت مناسبی قرار داشته و نسبتهای نقدینگی نیز تأییدی بر این مدعاست که تعادل نسبی در جریانهای نقد ورودی و خر ملی

 ابع ذیل تأمین گردد:برقرار است. نقدینگی لازم برای تداوم فعالیت و توسعه می تواند از من

 هاسود حاصل از سرمایه گذاری 
 هافروش سرمایه گذاری 
 افزایش سرمایه  

 ابزارهای بدهی و تسهیلات وام ارزی 

 و مدیریت منابع منابع مالی شرکت  -2

 اهم منابع -0-2
 خود را از محل وجوه ناشـــی از اهم منابع مالی مورد نیاز مادر، ســـالانهگروه توســـعه ملی در قالب یک شـــرکت  گذایشـــرکت ســـرمایه-1-1-0

ت متخذه توسب تصمیماعموماً تابع های سرمایه پذیر فرعی قسیم سود در شرکت. فرایند تهای سرمایه پذیر تامین می نمایدتقسیم سود سهام شرکت
 .  ر می باشدهای مذکوهای مالی، سیاست های اصلی و منابع نقدینگی شرکت چوب و حدود صورتگروه در چهار

 گردد.یمتلقی فوی شرکت از دیگر منابع مالی گروه ها، در راستای مدیریت پرتری )فروش( سهام شرکت وجوه تحصیل شده ناشی از واگذا-0-1-0

 سایر منابع مالی -2-2

مجاز به  ،مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبانک  28/28/1780مورخ  062182/80شماره  بخشنامهگروه توسعه ملی به موجب گذاریسـرمایه :شرکت

های گذاریسرمایهحاصل ازسهام سهام و سود  واگذاریلذا شـرکت می بایسـت کلیه منابع مورد نیاز خود را از محل  تسـهیلات نمی باشـد.اخذ وام و 
 نماید. صورت گرفته تامین

 ،زیر مجموعه گروه که در ســنوات اخیر اقدام به برنامه ریزی و اجرای پروژه از منابع خارجی )فاینانس( نموده اســت هایاز مهمترین شــرکت :گروه

 .می باشدطرح شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم 
 

 فرآیند وصول مطالبات:-0-2

 
پیگیری گردید و در همین راستا علاوه بر وصول عمده در سـال مالی مورد گزارش همانند سـنوات گذشـته وصـول مطالبات با جدیت تمام و مسـتمر 

 در حوزه مطالبات سنواتی اقداماتی به شرح نمونه ذیل صورت پذیرفت: ،مطالبات بخش جاری
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 شرکت چینی مقصود: مطالبات از
نی از بابت بدهی مالیاتی شرکت چی عمدتاً گذاری گروه توسعه ملیبرداشـت شده از حساب شرکت سرمایه مطالبات از شـرکت مذکور مربوط به مبال 

بخشی از طلب شرکت توسب شرکت چینی مقصود پرداخت و تسویه شده  تاکنونپیگیری و اقدام لازم صورت گرفته و  86از سال که باشد میمقصود 
 است. شایان ذکر است تا وصول کلیه مطالبات اقدام مقتضی صورت خواهد پذیرفت.

 گذاری نیروگاهی ایران سنا:سرمایهمطالبات سود سهام از شرکت 
ــورت گرفته و اقدامات حقوقی بعمل آمده  ــویهپیرو پیگیری های مکرر ص ــهام گروه در  تس ــود س  قالب واریز نقدی و بخش عمده ای از مطالبات س

 است. در حال انجاماز طریق تامین برق شرکت های زیرمجموعه  همچنین

 مطالبات از شرکت ایران پوپلین:
های مستمر افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در راستای اصلاح ساختار مالی تحقق یافت که پس از اجرایی شدن آن عمده پیگیریپیرو 

 مطالبات گروه تسویه گردید.

 مطالبات سنواتی:سایر 
وصول  88 در سالگردیده بود، ن خصو  منظور نیز در ای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول کهمطالبات سنواتی  بخشی از های مکررپس از پیگیری

 شده است.
 

 سرمایه شرکت  ساختار کفایتحلیل و ت تجزیه -0 

   
 

 

 
 

و عمدتاً به مطالبات سود  "سود سهام پرداختنی"ها به سـرفصلیدرصـد بده 36 دهدنشـان می صـورت وضـعیت مالیهای مندرج در ترکیب بدهی
 از موضوع مذکور بخش لذا صرفنظر، گروه توسعه ملی تعهد و بدهی قابل توجهی ندارد گذاریک ملی ایران( تعلق دارد و سـرمایهعمده )بانر سـهامدا

 دارد.ر در تملک سهامداران این شرکت قرا های شرکتاعظم دارایی
 

 

 شرکت جریان های نقدی صورت -4

 جریان های نقدی شرکت: 

  

 
 
 
 
 

سال 1398سال 1399شرح
83,987,20951,338,235جمع حقوق مالکانه

10,098,16012,286,660جمع بدهی ها 

94,085,36963,624,895جمع دارایی ها 

%19.31%10.73جمع دارایی ها /جمع بدهی ها = نسبت بدهی

%80.69%89.27جمع دارایی ها /جمع حقوق مالکانه = نسبت مالکانه

 "ارقام به میلیون ریال "

 

 "ارقام به میلیون ریال "

 

درصد رشدسال 1398سال 1399شرح 

%7,823,0786,662,50117جریان خال، ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

%177)5,434()15,043(جریان خال، خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

%9)6,698,470()7,311,823(جریان خال، خروج  نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی  
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 :گروهجریان های نقدی  

 
 
 
 
 
 

 

 کنانرمشارکت کا سرمایه انسانی، -5
، وام، شــرایب احراز شــغل، حقوق و مزایا شــرکت ســرمایه گذاری گروه توســعه ملی با هدف ارتقاء عملکرد مجموعه، دســتور العمل و آیین نامه های

ه ایجاد احساس تعهد و وفاداری ب در همین راستا رضایت مندی شغلی، افزایش انگیزه کارکنان و را تنظیم و اجرائی نموده اسـت. ... وامکانات رفاهی 
 .ویژه به سرمایه انسانی بوده است سازمان در سایه حفظ شئونات اسلامی و اخلاقی همواره از اهداف مدیریت شرکت در توجه

 مت و رفاهی کارکنان :اهم اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه منابع انسانی وامور سلا

 روه مجموعه گهای رهبری در ه منظور شناسایی و پرورش استعدادهای ارزیابی و توسعه در سط  گسترده بکانونریزی و برگزاریبرنامه

 توسعه ملی.

 .جبران بخشی از هزینه های درمانی از طریق عقد قرارداد با بیمه تکمیلی 

 آموزشی تخصصی جهت بهره برداری مدیران و کارشناسان. هایبرگزاری دوره 

 برداری همکاران.های بهداشتی جهت بهرهتجهیز سالن ورزشی شرکت با رعایت کلیه پروتکل 

  ای.مسابقات ورزشی دورهبرگزاری 

 برداری همکاران.احداث و تجهیز کتابخانه در محل شرکت جهت بهره 

  لدینگدر سط  هفراگیر نمودن طرح اتوماسیون. 

 های بهداشتی مبارزه با اپیدمی بیماری کرونا.رون سازمانی در جهت رعایت پروتکلتامین زیر ساخت های د 
 

   هاامکان بازپرداخت بدهی وشرکت  یهابدهی-6
 شرکت:  

 

 

 

 
 
 

سال 1398درصد به کلسال 1399درصد به کلشرح 

22.112,232,6075.63691,172پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

0.5858,9570.4251,064مالیات پرداختنی

76.407,715,30490.6911,142,516سود سهام پرداختنی

0.3131,2310.2126,348ذخایر

0.022,0980.022,098پیش دریافت ها 

0.5857,9630.3745,888 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

0.0002.66327,574بدهی های مرتبب با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

10010,098,16010012,286,660جمع 

 "ارقام به میلیون ریال "

 

 "ارقام به میلیون ریال "

 

سال 1399شرح 
سال 1398

)تجدید ارائه شده(
درصد رشد

%31,354,04619,889,20658جریان خال، ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

%31)4,397,753()5,747,741(جریان خال، خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

-%11)15,812,206()14,132,800(جریان خال، خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی  
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و عمدتاً مربوط به بانک سهامداران سهام شامل مطالبات سود  گزارشمالی مورد  لاسها در پایان کل بدهی رصد ازد 36ادلشرکت مع هایاهم بدهی
با انتقال ساختمان بخارست بانک ملی ایران  89و بخشی از طلب سود سال  83. لازم به ذکر اسـت کل طلب سـود سـهام سـال باشـدمیملی ایران 

 تسویه گردید.
 

 :گروه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وضعیت سرمایه در گردش  -7
 "به میلیون ریال مبال  "                              

     
 

 

 

 

 

 

 و بدهی های احتمالی  تعهدات سرمایه ای  -8
گین  سن مدیریت این مجموعه بزرگ اقتصادی،کسب منفعت و سود آوری مناسب در شرایب حال بازار سرمایه بدون ایجاد تعهد اساسیاز دغدغه های 

سعی  و مدیریت شرکتد توان منابع قابل تامین می باشد پروژه ها و سرمایه گذاری های در جریان شرکت، در ح، از این رو برای سنوات آتی بوده است
 .چهار چوب امنیت، راهبری نمایدفع آتی و چشم انداز سازمان را در آن دارد که ضمن عرضه عملکرد مناسب در تامین حقوق سهامداران گرامی، منابر 

دهی های و بتعهدات سرمایه ای اطلاعات  مهم ترین بخش تعهدات سرمایه ای مربوط به پروژه شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم می باشد.
 می باشد. 83در یادداشت احتمالی 

 
 

 "ارقام به میلیون ریال "

 

درصد به کلسال 1399درصد به کلشرح 
سال 1398

)تجدید ارائه شده(

35.4633,183,00534.4725,281,590پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

8.998,411,8345.474,014,423مالیات پرداختنی

11.2610,537,76117.5912,899,022سود سهام پرداختنی

0.0332,5900.0539,120ذخایر

11.2210,497,2405.333,906,346پیش دریافت ها 

7.106,648,2435.363,933,857 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

25.9424,277,58131.7323,276,976تسهیالت مالی

100.0093,588,25410073,351,334جمع 

سال 1399
سال 1398

)تجدید ارائه شده(
سال 1398سال 1399

186,073,427100,411,04856,154,62727,685,233دارایی های جاری

81,483,47763,682,25310,040,19712,240,772بدهی های جاری

104,589,95036,728,79546,114,43015,444,461خال، سرمایه در گردش

شرکت اصلیگروه

شرح 
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 ساختار سرمایه   -1
 :مجامع  به شرح جدول ذیل می باشد در سنوات گذشته و بموجب مصوبات تغییر سرمایهروند 

 
 

 "به میلیون ریال مبال  "          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالبات و آورده نقدی 1373/10/25100,000200,000300,000200

آورده نقدی 1374/05/28300,000600,000900,000200

اندوخته سرمایه ای و سود انباشته 1380/10/30900,000500,0001,400,00056

اندوخته سرمایه ای1382/04/291,400,000210,0001,610,00015

مطالبات و آورده نقدی 1383/04/281,610,0001,127,0002,737,00070

اندوخته سرمایه ای1383/04/282,737,000483,0003,220,00018

اندوخته سرمایه ای و سود انباشته 1392/04/303,220,0001,280,0004,500,00040

اندوخته سرمایه ای و سود انباشته 1392/04/304,500,0002,000,0006,500,00044

مطالبات و آورده نقدی 1394/10/136,500,0009,750,00016,250,000150

اندوخته سرمایه ای 1399/07/0616,250,00011,000,00027,250,00068

محل افزایش سرمایه
تاریخ 

تصویب مجمع
درصد افزایشسرمایه جدید مبل  افزایش سرمایه اولیه 
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   :سرمایه د افزایشنمودار رون
 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گردیدبرگزار  16/10/0011درصدی از محل اندوخته سرمایه ای بتاریخ  66با موضوع افزایش سرمایه عمومی فوق العاده مجمع 

افزایش سرمایه مذکور بتاریخ  میلیارد ریال افزایش یافته است. 202261میلیارد ریال به مبلغ  062261شرکت از مبلغ  و سرمایه

 .مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده استدر  01/12/0011
 

 حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی ترکیب
 

 9911سال  9911سال  شرح

 ...00072.0 ...72072.0 سرمایه
 ...000720 ...702720 اندوخته قانونی

 0204.40002 0400010302 اندوخته سرمایه ای
 .00000.007 3003740023 سود انباشته
 _ (.242040) سهام خزانه

 2004440742 44014207.1 جمع
 

 بدهی بلندمدت شرکت اصلی ترکیب 
 

 

 9911سال  9911سال  شرح

 320444 220104 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
 320442 220104 جمع

 "ارقام به میلیون ریال "

 

 "ارقام به میلیون ریال "

 

 "ارقام به میلیون ریال "

 
27,250,000 

16,250,000 

6,500,000 

3,220,000 

1,610,000 1,400,000 
900,000 

300,000 100,000 

 -
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 ، ارزش و ماهیت کسب وکار شرکت خاص وابسته و تاثیر آن بر عملکردمعاملات با اهمیت با اش -93
اتلاف  ی ازپیشگیر گروه ومدیریت سرمایه شرکت های راستایگروه توسعه ملی عموماً در سرمایه گذاری معاملات صورت گرفته با اشخا  وابسته در

  .دارایی های مولد و ارزش آفرین می باشد

   بیمه و مالیات حسابرسی -99
یمه بتسویه گردیده است. ان تامین اجتماعی قرار گرفته و ، مورد رسیدگی حسابرسان مربوطه در سازم6178سال پرونده بیمه شـرکت تا پایان  :بیمه 

مضافًا  ،گردیده و در حال پرداخت می باشد سیبمیلیون ریال تق 2.089به مبل   قابل پرداخت رقمکه شرکت نیز مورد رسیدگی قرار گرفته 1783سال 
حسابرسی همچنین در دست پیگیری می باشد.  ها پروندهنزد دیوان عدالت ادارای نیز اعتراض گردیده و  1783و  1786سـال های  اینکه نسـبت به

 م شده لیکن تاکنون مبل  بدهی مربوطه تسویه نشده است.نیز انجا 1789برای سال 

 صـــرفاً درآمد های غیر عملیاتی و  بوده در ســـرفصـــل درآمـدهـای عملیـاتی، معاف از مالیاتشـــرکـت بخش قـابـل توجـه درآمـد  :ماالیاات

می باشد ولیکن در مجموع مالیات درصد معافیت مالیاتی به موجب درج شرکت در بورس اوراق بهادار  12که آن نیز مشمول می باشد مشمول مالیات 
عالی  شورانزد  1786و  1788و نسبت به برگه های قطعی سال تماماً قطعی و پرداخت شده  1786و سال 1788مالی سـنوات گذشـته تا پایان سـال 

گردیده که تعیین میلیارد ریال  88و  میلیارد ریال  80مبل  به ترتیب به  1789و  1783 های و همچنین مالیات سالمالیاتی اعتراض بعمل آمده است. 
ین همچن می باشد. بررسیبدوی در دست  هیات تجدید نظر و های اعتراض شده و پرونده در هیات نوات ذکر شدهسهای تشـخی، نسـبت به برگ

در اعتراض شده و پرونده در هیات تجدید نظر در دست رسیدگی بوده و قرار رسیدگی مجدد صا 82نسبت به برگه تشخی، صادر شده برای عملکرد 
 نپذیرفته است.ولیکن رسیدگی هنوز صورت شده است، 

 های اصلی گروهتحلیل محیط رقابتی شرکت-92
 پتروشیمی شازند:

 ریسک ورود رقبای جدید )ریسک تجاری(:
با سوابق و تجربیات ارزشمند بیش از دو دهه فعالیت موثر در بازار، توانایی تولید بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن  شرکت پتروشیمی شازند

هزار تن انواع  1.928، موفق به تولید 1788و جانبی را دارد، در همین راستا شرکت در سال  محصولات میانی و نهایی از انواع پلیمری و شیمیایی
 محصول گردید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )سهامی عام(شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

 مدیریتگزارش تفسیری 

 9011 اسفند 03مالی منتهی به  سال
   

15 

 

| 15 | 15 | 15 

 

 :گذاری و توسعه صنایع سیمانمایهسر

توسعه صنایع  گذاری وسهم شرکت سرمایهاساسی را در توسعه زیر بنایی اقتصادی هر کشور دارد. صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقش 
میلیون تن  6.6فرعی نزدیک به  شرکت 2درصد مقدار تولید  122با لحاظ ضریب  1788سال سیمان)سهامی عام( از تولید کلینکر و سیمان کشور در 

توزیع شده توسب  داخلی مجموع سیمان درصد از کل تولید کشور است. 9.1و  8.7که به ترتیب معادل  میلیون تن سیمان بوده است. 2.62کلینکر و 
متعلق به شرکت های فرعی سیدکو می باشد که در واقع تن آن  میلیون  2.7باشد که میلیون تن می 67 بیش از 1788طی سال کارخانجات کشور 
بوده است. همچنین سهم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان از صادرات  1788درصد کل توزیع سیمان داخلی سال  9سهم سیدکو برابر 

 درصد بوده است. 0و  13به ترتیب  1788کلینکر و سیمان کشور در سال 

 واثرات ناشی از آن دعاوی حقوقی  -90
شرکت و اخذ نظرات مشاوران حقوقی پرونده های وکلای  و همچنینجلسـات مستمر با حضور مدیران  از طریق برگزاریمالی مورد گزارش  سـالدر 

ارش گز مربوطه دردر وصول مطالبات به شرح بند آن بعضـاً آثار موثر که  نظارت موثری بر عملکرد وکلا و پیشـرفت پرونده ها صـورت گرفته کارآمد
 های صورت گرفته منجر به احقاق حقوق شرکت در تمامی پرونده های مطروحه باشد.امید است تلاشهمچنین . باشدمشهود میجاری 

 تایج عملیات و چشم اندازها ن :چهارمبخش 

 :مورد گزارش مالی سال در عملکرد مالی شرکت-9

     

                                                                                                                       

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 202261و سال ماقبل آن براساس سرمایه  11به منظور رعایت یکنواختی در مقایسه سود پایه هر سهم کلیه دوره های سال

 میلیون سهم تعدیل شده است.

 درآمد سود سهام  –الف 

ماهه اول چهار در پس از برگزاری مجامع آنها ( بخش اعظم درآمد حاصل در این سرفصل 08/10سرمایه پذیر )شرکت های  توجه به سال مالی اهمبا 

 شود.میثبت و گزارش  1788محقق و مطابق استاندارد های حسابداری در عملکرد سال  1822سال 

 

 "الیر ونیلیمبال  به م "

4,602,5068,333,4668,841,00548,565,11317,010,168درآمدهای عملیاتی

)765,611()400,841()267,533()167,169()66,811(هزینه های عملیاتی

4,535,6958,166,2978,573,47248,164,27216,244,557سود عملیاتی 

68,897)1,047,097(13,49150,47966,908 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

4,549,1868,216,7768,640,38047,117,17516,313,454سود عملیات قبل از مالیات

)15,502()70,341(000هزینه مالیات بر درآمد

4,549,1868,216,7768,640,38047,046,83416,297,952سود خال، 

سود پایه هر سهم :

1663003151,767596عملیاتی-ریال

3)41(022غیر عملیاتی-ریال

1663023171,726599سود پایه هر سهم-ریال

سال مالی منتهی به 

 به 1398/12/29
شرح

دوره مالی منتهی به 

 به 1399/09/30

دوره مالی منتهی به 

1399/03/31  

دوره مالی منتهی به 

 به 1399/06/31

سال مالی منتهی به 

 به 1399/12/30
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 ها سرمایه گذاری فروشسود -ب
 

باشد. لازم به ذکر است می ریال میلیارد18.102مبل   در سال مالی مورد گزارش معادلها گذاریاسایی شده از محل واگذاری سرمایهسود فروش شن
  .باشدمیواگذاری ملک بخارست ناشی از  ریالمیلیارد  6.927بخشی از سود مذکور معادل 

 

  :شان دهنده عملکرد آتی شرکت باشدتواند ن عملکرد جاری شرکت تا چه میزان می-2
نیز جاری  1822 سالها در خصو  پیش بینی عملکرد  کنترل آنی بانک ها و موسسات تحت سیاست سنوات گذشته با لحاظ قوانین مشمول برا

  .باشدمی
 :0011سال اهم اقلام و سرفصل های پیش بینی 

 : درآمد ها

 های گروهگذاریتغییری در ترکیب ســرمایههای ســرمایه پذیر و تا برگزاری مجامع شــرکت 1822ســال  درگردد چنانچه پیش بینی می :سااود سااهامدرآمد 

ابعه در شرکت های ت گروهقسیم سود تسیاست های سرمایه پذیر و عملکرد شرکتتابع ، همانند سابق درآمد سود سهام وجود نداشـته باشـد، (هاشـرکت)واگذاری 

 .خواهد بود

شفاف سازی لازم در سامانه  گذاری های موجود در پرتفویسرمایهبا در نظر گرفتن تمامی جوانب در صورت تحقق واگذاری هریک از  ساود فروش ساهام :

 کدال صورت خواهد پذیرفت.

 هزینه ها:

 : عملیاتیهزینه های  

خواهد  1788افزایش قانونی هزینه های حقوق و دستمزد و افزایش متعارف سایر اقلام هزینه نسبت به هزینه های واقعی سال  غالباً متاثر از 1822هزینه های سال 

 بود.

 :هزینه های مالی

   هزینه مالی برای شرکت متصور نمی باشد. 1822در سال  
 

 نتهی بهمالی ممورد گزارش نسبت به سال  سال، وضعیت مالی و عملکرد ی هاتحلیل از تغییرات مهم ترکیب دارای توضیحات و -0

21/92/9018 : 

 :(فروشنگهداری شده برای غیر جاری های دارائیو  کوتاه مدت ، املاکگذاری ها)بلند مدت ،سرمایه - 

 می باشد.و اوراق  گذاریهای سرمایهی از خرید واحد صندوقناش های کوتاه مدت،گذاریدر سرفصل سرمایه افزایش 

ناشی از شرکت در افزایش سرمایه  1789مالی مورد گزارش نسبت به سال  سالدر  "های بلندمدتیگذارسرمایه"سرفصل عمده افزایش در  
ر در شرایب غیحمایت از بازار سرمایه  جهتتوسعه ملی بازارگردانی گذاری اختصاصی سرمایهواحدهای صندوق  و خریدهای تابعه شرکت
 باشد.میعادی 

 :سایر دریافتنی هاهای تجاری و دریافتنی-

 زیرمجموعه می باشد.های ناشی از شناسایی سود سهام شرکت عمدتاً "ها های تجاری و سایر دریافتنیدریافتنی"سرفصل افزایش در 

 های ثابت مشهود:یدارای-
 تغییر قابل توجهی نداشته است. 1789مالی مورد گزارش نسبت به سال  سالدر  "های ثابت مشهود دارایی"سرفصل 

 :هایسایر دارای-

 .نداشته استتغییر قابل ملاحظه ای  یتغییر 1789نسبت به سال  مالی مورد گزارش سالدر  "ها یسایر دارای"سرفصل 
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 :هاسایر پرداختنیهای تجاری و پرداختنی-  

 رتعهدات مزبو بخشی ازکه  است یافته افزایشمیلیارد ریال تعهدات ناشی از عملیات عادی شرکت  1.281مبل  در حدود مالی مورد گزارش  سالطی 

 می باشد. گذاری ایرانکانون نهادهای سرمایهطبق رای کمیته سازش  بانک ملی ایران 83سود سهام سال  جریمه دیرکردمربوط به 

 :مالیات پرداختنی-

 می باشد. 86و 88 ناشی از پرداخت مالیات عملکرد سال "ت پرداختنیمالیا"سر فصل کاهش در 

 :های نقدی بابت سود سهامپرداخت-

 .گردیده است سهام تسویه سودبدهی میلیارد ریال از  3.710مبل   مورد گزارشمالی  سالطی 

 :شرکت نسبت های مالی -4

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاری تاثیر گذار بر عملکرد گروه ش های تختجزیه و تحلیل ب-5

   یصنعت محصولات شیمیای
ای از اطلاعات آن  یدهچککه ، می باشد گروه توسعه ملیگذاری عت پتروشیمی پرتفوی سرمایهار صنمهمترین شرکت تاثیرگذشرکت پتروشیمی شازند 

 :گرددرائه میشرکت به شرح ذیل ا
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال  1398سال  1399شرح

%226%559بدهی جاری /دارایی جاری= نسبت جاری

%202%559بدهی جاری /دارایی آنی= نسبت سریع

%0.43%1.10دارائی جاری /موجودی نقد= نسبت نقدینگی

%23.93%12.02حقوق مالکانه )ارزش ویژه( / جمع بدهی ها =نسبت بدهی به ارزش ویژه

%19.31%10.73جمع دارایی ها /جمع بدهی ها = نسبت بدهی

%2163%1660بدهی بلندمدت / دارایی ثابت = نسبت پوشش بدهی

%95.81%96.87جمع درآمد / سود خال، =نسبت سود خال،

%33.43%69.53متوسب حقوق مالکانه / سود خال، = نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 

درصد
بهای تمام شده

)میلیون ریال(

          8,064,00050.247,188,736سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 

سال
سود 

عملیاتی

سود

 خالص

سود

 هر سهم

جمع 

دارایی ها

جمع

 بدهی ها

جمع 

حقوق مالکانه

139936,542,79934,314,7524,24980,945,85436,078,88844,866,966

13988,269,59111,203,6021,38346,722,82024,670,45722,052,363

%103%46%73%207%206%342تغییرات)درصد(

 "مبالغ  به میلیون ریال"

موضوع فعالیت شرکت
سرمایه

)میلیون ریال(

سهم شرکت اصلی 

)1399/12/30(

خالصه عملکرد تلفیقی)حسابرسی شده(:
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 صنعت سیمان ، آهک ، گچ
ن ز اطلاعات آاچکیده ای که  گچصنعت سیمان، آهک،  در شرکت توسعه صنایع سیمان  مهمترین شرکت تاثیر گزار پرتفویگذاری و سرمایه شـرکت

 :شرکت به شرح ذیل ارائه می گردد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :صنعت سرمایه گذاری ها

ها ذاریصنعت سرمایه گزار پرتفوی شرکت در های تاثیرگسرمایه مدار مهمترین شرکت یتگذاری مدیرسرمایه و توسعه ملی گذاریشـرکت سـرمایه
 .می باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

درصد
بهای تمام شده

)میلیون ریال (

8،222،22229.080،882،228سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار

سال
سود

 عملیاتی

سود

 خالص

سود

 هر سهم

جمع 

دارایی ها

جمع

 بدهی ها

جمع 

حقوق مالکانه

139917،808،19217،819،6263,09318،608،062728،29918،718،630

13988،863،7388،868،3138878،620،28699،8928،267،266

%102%248%103%211%211%212تغییرات)درصد(

 سرمایه گذاری توسعه ملی 

"مبالغ به میلیون ریال"

مشخصات کلی :

موضوع فعالیت شرکت

سرمایه

)میلیون 

ریال(

سهم شرکت اصلی

)1399/12/30(

خالصه عملکرد)حسابرسی شده( :

مشخصات کلی:

درصد
بهای تمام شده

)میلیون ریال(

           6,000,00087.874,049,521سرمایه گذاری درصنعت سیمان

سال
سود 

عملیاتی

سود

 خالص

سود

 هر سهم

جمع 

دارایی ها

جمع

 بدهی ها

جمع 

حقوق مالکانه

139911,099,22211,518,6491,35734,912,78312,530,67022,382,113

13984,722,3484,797,24056423,647,84710,929,30212,718,545

%76%15%48%141%140%135تغییرات)درصد(

 "مبالغ  به میلیون ریال"

موضوع فعالیت شرکت
سرمایه

)میلیون ریال(

سهم شرکت اصلی

)1399/12/30(

خالصه عملکرد تلفیقی)حسابرسی شده(:
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  :شکر ی و آشامیدنی بجز قند وصنعت محصولات غذای

  .شرکت توسعه صنایع بهشهر مهمترین شرکت تاثیر گزار گروه در صنعت مذکور می باشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد
بهای تمام شده

)میلیون ریال (

        2,304,006           100     2,300,000سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار

سال
سود 

عملیاتی

سود

 خالص

سود

 هر سهم

جمع 

دارایی ها

جمع

 بدهی ها

جمع 

حقوق مالکانه

13998,053,493     8,022,312 3,488               10,974,480   348,164          10,626,316            

13982,017,567     2,016,917 877                  4,872,376     428,372          4,444,004              

%139%19-%125%298%298%299تغییرات)درصد(

خالصه عملکرد)حسابرسی شده( :

"مبالغ به میلیون ریال"

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

مشخصات کلی :

موضوع فعالیت شرکت
سرمایه

)میلیون ریال(

سهم شرکت اصلی

)1399/12/30(

مشخصات کلی:

درصد
بهای تمام شده

)میلیون ریال(

8,250,00044.947,071,477سرمایه گذاری در صنعت مواد غذایی

سال
سود 

عملیاتی

سود

 خالص

سود

 هر سهم

جمع 

دارایی ها

جمع

 بدهی ها

جمع 

حقوق مالکانه

139927,225,61823,307,5152,08583,826,69833,712,22850,114,470

139810,731,6027,612,05059350,791,42026,186,44024,604,979

 "مبالغ  به میلیون ریال"

موضوع فعالیت شرکت
سرمایه

)میلیون ریال(

سهم شرکت اصلی 

)1399/12/30(

خالصه عملکرد تلفیقی)حسابرسی شده(:
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  سال گذشته 5تقسیم سود در  -6

قابل  ر منابعثاست، حداک بوده سعی بر آن ، در سـنوات گذشـته به منظور حفظ اعتماد سهامداران محترم در پاسداری از سرمایه گذاری صورت گرفته

 ذیل می باشد. سال گذشته بشرح نمودار 2روند تقسیم سود در . گرددبین سهامداران محترم تقسیم تخصی، را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ل آنسرمایه گذاری ها و دلایپرتفوی  تغییرات با اهمیت در -7

 0016سال  نسبت به پایان مورد گزارش مالی سالدر تغییرات پرتفوی -0-0

 هایاراییو د گذاری در املاکسرمایه ،کوتاه مدت بلند مدت وهای گذاری )سرمایه هایگذاری های شرکت در سرفصلسرمایه ارزش دفتری مجموع

با  برابر 1789 ســالو برای  میلیون ریال 22،299،602برابر با  1788ســال برای مالی  صــورت هایمطابق ( نگهداری شــده برای فروش غیر جاری

های تامین شده در داخل زیر ساخت از جمله داخلیگذاری به همراه فرآیندهای هقابلیت جذب فرصت های سرمای .باشدمی ریالن میلیو 79،083،628

ا برای ر مناسبیباشد و از سویی ارزش افزوده  ، مناسب شرایب بازارگذاری های شرکت از یک سو با تنوعی جامعپرتفوی سرمایه موجب گردیده گروه

 .تامین نماید سهامداران محترم

 0011سال  طیپرتفوی  تغییرات-2-0  
های گذاری در املاک و داراییوکوتاه مدت، سرمایهگذاری های بلند مدت سرمایه) هایدر سرفصل های شرکتگذاریسـرمایهارزش دفتری مجموع  

مالی  سالپایان  درمیلیون ریال  22،299،602 به مبل  میلیون ریال 79.083.628از مبل   1788از ابتدای سال  (غیر جاری نگهداری شده برای فروش

  :شرح جدول ذیل بوده استه ب، فروش تغییرات مشتمل بر خرید ،است داشته افزایش 72/10/1788منتهی به 

            

 

 

 

 
 

  "مبالغ به میلیون ریال"

  "مبال  به میلیون ریال"

 مانده

 در ابتدای 

سال

خرید
 افزایش 

سرمایه
فروش

 سررسید

/ابطال صندوق

 تغییرات در 

سرمایه گذاری 

امالک

تعدیالت
 مانده 

ه در پایان دور

38,297,60914,684,8051,601,680(579,921)(982,712)(2,953,451)20,61150,088,620  

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

13981397139613951394

13,812,500 

11,131,250 

8,125,000 8,612,500 8,937,500 

ساله شرکت5سود تقسیمی 
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   :گذاری هاجدول واگذاری سرمایه

 
                             

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

گذاری کمیته سازش کانون نهادهای سرمایهبانک ملی ایران بر مبنای رای  0010ملک بخارسات جهت تساویه مطالبه سود سهام سال  

منتقل  به بانک ملی ایران و براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری )هیئت سه نفره(  مبنی بر تادیه دین ،ایران و توافق بعمل آمده

 بانک ملی ایران نیز در جریان واگذاری ملک بخارست تسویه گردید. 0016لازم به ذکر است بخشی از طلب سود سال گردید.

  )ارزش دفتری( شرکتترکیب سرمایه گذاری های 

 :سایر( ،وابسته ،اساس وابستگی )فرعیبر 

 

 

 
 

 

 

  :غیر بورسی–بورسی

                                                                                              

 

 

 

سال 1398سال 1399شرح

29,015,32525,197,204بورسی و فرابورسی 

21,073,29513,100,405غیر بورسی 

50,088,62038,297,609جمع 

سال 1398سال 1399شرح

28,296,11924,997,461فرعی 
5,917,6195,692,056وابسته

10,986,0791,985,314سایر شرکت ها
45,199,81732,674,831جمع 

3,554,8551,335,379سایر سرمایه گذاری ها 
02,970,517دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

1,333,9481,316,882سرمایه گذاری در امالک 
50,088,62038,297,609جمع کل 

 "مبال  به میلیون ریال "

نام شرکت 
بهای تمام

 شده فروش

سود

 فروش

234,6912,363,612 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

138,3091,279,855 سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان

30,240826,813 ایران ترانسفو

37,145607,285 شرکت پتروشیمی شازند

15,468458,259 گروه صنعتی بارز

412444,063 شرکت سیمرغ 

58,591419,496گروه توسعه هنر ایران

9,025188,867 سرمایه گذاری شفادارو

9,74099,238شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

22,05566,413 سرمایه گذاری مسکن

2,29111,449 شرکت توسعه صنایع بهشهر

20,6043,192بانک اقتصاد نوین

1,3501,198اوراق تسهیالت مسکن

579,9216,769,740جمع سهام 

562

550,998

7,321,300

6,803,243

14,124,543

سود واگذاری ساختمان بخارست

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

سود فروش صنعتی و معدنی توسعه ملی  

جمع 

جمع کل

 "مبال  به میلیون ریال "

 "مبال  به میلیون ریال "
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ساله از وضعیت شرکت 5تصویر -8

 :ارزش بازار سهام 
                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سود خالص 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "مبالغ به میلیون ریال"

  "مبالغ به میلیون ریال"
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47,046,834 

16,297,952 16,655,841 

9,400,318 
9,467,031 
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 در مقایسه با اهداف اعلام شده   معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکردهمترین : مپنجمبخش 

 
 از شاخص ها و معیارهای عملکرد برخی

 

 

                                                               
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

  "مبالغ به میلیون ریال"

  "مبالغ به میلیون ریال"

29,015,325 25,197,204 

311,429,584 

174,407,645 

 -
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1399/12/301398/12/29

نمودار مقایسه ارزش بازار و بهای تمام شده شرکت های بورسی

بهای تمام شده ارزش بازار

48,565,113 

17,010,168 

47,046,834 

16,297,952 

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

 50,000,000

 60,000,000

13991398

درآمدهای عملیاتی سود خالص
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