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گزیده اطالعات )تلفیقی( 

مبالغ به میلیون ریال

سال 1399شرح
تجدید ارائه شده 

 سال 1398 

 اطالعات عملكرد مالی طی سال 

143,629,298	231,240,140	درآمدهای	عملیاتی	

)102,088,577()127,815,205(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

5,886,581	23,484,365	سهم	گروه	از	سود	شركت	های	وابسته

47,427,302	126,909,300	سود	ناخالص

)9,016,735()11,385,533(هزینه	های	فروش	اداری	و	عمومی	

38,131,840	117,826,505	سود	عملیاتی

)3,420,853()3,672,326(هزینه	های	مالی

2,810,325	)189,467(سایر	درآمدها	و	هزینه	های	غیرعملیاتی

34,684,542	106,153,128	سود	خالص

19,889,206	31,354,046	جریان	خالص	ورود	وجه	نقد	ناشی	از	فعالیت	های	عملیاتی

 اطالعات وضعیت مالی در پایان سال 

163,104,088	274,504,698	جمع	دارایی	ها

73,351,334	93,588,254	جمع	بدهی	ها

16,250,000	27,250,000	سرمایه

89,752,754	180,916,444	جمع	حقوق	مالکانه

نرخ بازده )درصد( 

	21.27		38.67	نرخ	بازده	دارایی	ها

	43.49		78.44	نرخ	بازده	حقوق	صاحبان	سهام	)ارزش	ویژه(

 اطالعات مربوط به سهم شرکت 

16,250,000,000	27,250,000,000	تعداد	سهام	در	زمان	برگزاری	مجمع

784	2,401	سود	واقعی	هر	سهم)بر	مبنای	سرمایه	جدید(	-	ریال

850	-سود	نقدی	هر	سهم	-	ریال

1400/04/091399/04/16تاریخ	تایید	گزارش	-	تاریخی	كه	به	تصویب	هیات	مدیره	رسیده	است

3,294	6,639	ارزش	دفتری	هر	سهم)بر	مبنای	سرمایه	جدید(	-	ریال

سایر اطالعات

12,447	12,741	تعداد	كاركنان	نفر	)پایان	سال(
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

گزیده اطالعات )شرکت اصلی(

مبالغ به میلیون ریال

 سال 1398 سال 1399شرح

 اطالعات عملكرد مالی طی سال 

17,010,168	48,565,113	جمع	درآمدهای	عملیاتی	

)765,611()400,841(هزینه	های	فروش،	اداری	و	عمومی		

16,244,557	48,164,272	سود	عملیاتی	

68,897	)1,047,097(سایردرآمدها	و	هزینه	های	غیرعملیاتی	

)15,502()70,341(هزینه	مالیات	بر	درآمد

16,297,952	47,046,834	سود	خالص

6,662,501	7,823,078	جریان	خالص	ورود	وجه	نقد	ناشی	از	فعالیت	های	عملیاتی	

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

63,624,895	94,085,369	جمع	دارایی	ها

12,286,660	10,098,160	جمع	بدهی	ها

16,250,000	27,250,000	سرمایه	

51,338,235	83,987,209	جمع	حقوق	مالکانه

نرخ بازده )درصد( 

5025.62نرخ	بازده	دارایی	ها

69.5333.43نرخ	بازده	حقوق	صاحبان	سهام	)ارزش	ویژه(

 اطالعات مربوط به سهم شرکت 

16,250,000,000	27,250,000,000	تعداد	سهام	در	زمان	برگزاری	مجمع

599	1,726	سود	واقعی	هر	سهم	)برمبنای	سرمایه	جدید(-	ریال

850	-سود	نقدی	هر	سهم	-	ریال

1400/04/091399/04/16تاریخ	تائید	گزارش	-	تاریخی	كه	به	تصویب	هیات	مدیره	رسیده	است

1,884	3,082	ارزش	دفتری	هر	سهم	)برمبنای	سرمایه	جدید(-	ریال

سایر اطالعات

87	91	تعداد	كاركنان	نفر	)میانگین	پایان	سال(
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پیــام هیــات مدیره
و نگاهــی اجمالی به
تحــوالت اقتصــادی
جهــــان و ایــــــران





شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

پیام هیات مدیره 

به	نام	خداوند	جان	و	خرد																											حقیقت	نگار	وجود	و	عدم	
حمـد	و	ثنـا	و	شـکر	بی	منتهـا	بـر	پـروردگاری	كـه	داللت	كرد	مـا	را	به	شـاهراه	نجـات،	و	هدایت	نمود	ما	را	به	سـوی	

آن	چیـزی	كـه	موجب	علو	درجات	اسـت.
و	هــزاران	درود	و	صلــوات	و	آفریــن	بــر	روح	مقــدس	انبیــاء	و	اولیــاء	او	و	ارواح	پــاک	دودمان	شــان	مخصوصــا	شــهدای	
راه	حقیقــت	خاصــه	ســپهبد	شــهیدحاج	قاســم	ســلیمانی،	شــهدای	عزیــز	عرصــه	ســالمت	و	130	شــهید	گرانقــدر

گروه	توسعه	ملی	باد.
سـال	1399	سـالی	پـر	از	فـراز	و	نشـیب	بـرای	ایـران	عزیـز	اسـالمی	بـود.	و	شـاید	ایـن	سـال	یکـی	از	دشـوارترین	
و	پرچالش	تریـن	سـال	های	بعـد	از	انقـالب	اسـالمی	در	اقتصـاد	ایـران	ثبـت	شـد	كـه	از	آن	بـه	عنـوان	شـرایط	
جنـگ	اقتصـادی	تفسـیر	و	تعبیـر	شـد.	اقتصـاد	مـا	در	معـرض	طیـف	وسـیعی	از	فشـارها	و	تنگناهـا	قـرار	گرفـت.	
اجـرای	 احتمـال	 ایالـت	متحـده،	 ناجوانمردانـه	 تهدیدهـای	 و	 نظیـر	تشـدید	حداكثـری	تحریم	هـا	 چالش	هایـی	
مکانیـزم	ماشـه،	مجـادالت	سیاسـی	انتخابـات	ریاسـت	جمهـوری	آمریـکا،	بالهـای	طبیعـی،	شـیوع	پاندمـی	كرونا	
و	پیامدهـای	تعطیلـی	بسـیاری	از	اصنـاف	و	مشـاغل	كـه	متأثـر	از	ایـن	شـرایط	بـود.	و	لیکـن	بـازار	سـرمایه	در	این	
میـان	یکـه	تـاز	عرصـه	اقتصـاد	كشـور	شـد	و	توانسـت	بـه	نوعـی	جایـگاه	بـورس	را	در	سـاختار	اقتصـادی	كشـور	
تثبیـت	نمایـد	كـه	ایـن	در	نـوع	خـود	بـی	نظیـر	بـود.	علیرغـم	همـه	تلخی	هـا	و	شـیرینی	های	بـازار	سـرمایه	در	
سـالی	كـه	گذشـت	در	پایـان	سـال	مالـی	1399	بـورس	بـا	اختالفـی	معنـادار	یکه	تـاز	میـدان	رقابـت	بازدهـی
155	درصـدی	در	مقابـل	سـایر	بازارهـای	مـوازی	هماننـد	ارز	بـا	55درصـد،	طـال	بـا	75درصـد	و	مسـکن	82درصد	
بـود	و	توانسـت	انتظـارات	سـرمایه	گذارانـش	را	بیـش	از	پیـش	بـرآورده	نمایـد	و	بـا	كنتـرل	نقدینگـی	ضمن	كمک	
بـه	رشـد	تولیـد	و	اقتصـاد	ملـی،	امـکان	واگذاری	هـای	دولتـی	مطابـق	اصـل	44	قانـون	اساسـی	را	فراهـم	آورد.
خانـواده	بـزرگ	توسـعه	ملـی	مفتخـر	اسـت	در	سـال	1399	بـه	پشـتوانه	اراده	حضـرت	بـاری	تعالـی	بـا	همراهی	و	
حمایـت	شـما	صاحبـان	سـهام،	دانـش	و	همـت	مدیران	و	تـالش	بی	دریـغ	كاركنان	و	كارگران	شـریف	ایـن	خانواده	
بـزرگ	بـا	تأسـی	بـه	فرمایشـات	مقام	معظـم	رهبـری	در	خصـوص	"جهش	تولید"	توانسـت	سـال	موفـق	دیگری	را	
چـه	در	عرصـه	تولیـد	و	چـه	در	بازار	سـرمایه	در	تاریخ	ثبـت	كند	و	برنامه	ریـزی،	بهره	گیری	از	خـرد	جمعی،	جدیت	
و	پیگیـری	تحقـق	اهـداف	و	برنامه	هـا	در	ایـن	ابربنـگاه	اقتصـادی	چندرشـته	ای	بـه	نتایـج	رضایت	بخشـی	انجامید.	
در	سـال	1399	همـکاران	عزیـز	مـا	در	شـركت	اصلی	،	هلدینگ	های	تابعه	و	شـركت	های	تولیدی	و	خدماتی	وابسـته	
توانسـتند	بـا	عینیـت	بخشـیدن	بـه	ندای	ارزشـمند	مقام	معظـم	رهبری)مدظلـه	العالـی(	مبنی	بر	"جهـش	تولید"،	

ركـورد	تولیـد	و	سـودآوری	را	در	تقویم	تاریـخ	"وبانک"	باافتخـار	ثبت	نمایند.
مـا	خدمتگـزاران	عرصـه	اقتصـاد	ایران	سـرافراز	اسـالمی	در	سـنگر	گروه	توسـعه	ملی	برآنیـم	تا	در	سـال	1400	نیز	
ضمـن	عمـل	بـه	تکالیـف	قانونـی	خـود	در	اجرای	اصـل	44	قانون	اساسـی	و	مـاده	16	رفـع	موانع	تولیـد	رقابت	پذیر	
و	ارتقـاء	نظـام	مالـی	كشـور،	با	اتـکال	به	الطاف	پـروردگار	متعال،	حمایت	های	شـما	سـهامداران	ارجمند،	و	پشـتوانه	
تخصـص	و	تعهـد	همـکاران	دلسـوز	و	سـخت	كـوش	و	بهـره	گیـری	از	خـرد	جمعـی	و	آینده	نگـری	مدیـران	ایـن	
خانـواده	بـزرگ	بـا	پیـروی	از	فرمـان	سـال	1400	مقـام	معظـم	رهبری)مدظلـه	العالی(	تولیـد	را	در	سـطح	ممتازی	
نگـه	داریـم،	از	تولیدكننـدگان	ایـن	خانـواده	بزرگ	پشـتیبانی	كنیم	و	مانـع	زدایی	را	سـرلوحه	كار	خود	قـرار	دهیم.
رجـاء	واثـق	داریـم	كـه	در	ظـل	عنایـات	خداونـد	منـان،	همراهـی	شـما	سـهامداران	گرامـی	و	توانمنـدی	و	انگیـزه	
سـرمایه	های	ارزشـمند	انسـانی	ایـن	خانواده	بزرگ	سـال	1400	نیز	با	خلق	ارزش،	سـال	درخشـش	ایـن	خانواده	در	

سـپهر	اقتصـاد	ایرانـی	قوی	خواهـد	بود.	انشـاء	اهلل
  هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
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نگاهی اجمالی به تحوالت اقتصادی جهان

ــا	گذشــت	یــک	 صنــدوق		بین	المللــی	پــول	در	گــزارش	6	آوریــل	2021	خــود	چشــم	انداز	اقتصــادی	جهــان	را	ب
ــی	اســت	كــه	افزایــش	 ــی	كــرده	اســت.	ایــن	در	حال ــا	بســیار	نامشــخص	ارزیاب ســال	از	شــروع	همه	گیــری	كرون

واكسیناســیون،	نااطمینانــی	در	ایــن	حــوزه	را	كاهــش	خواهــد	داد.	
ــی	 ــا	و	تعطیل ــروس	كرون ــری	وی ــال	همه	گی ــه	دنب ــان	در	ســال	2020	ب ــزارش	اقتصــاد	جه ــن	گ ــر	اســاس	ای ب
ــال	های	2021	و	 ــرده	در	س ــی	ك ــازمان	پیش	بین ــن	س ــت.	ای ــده	اس ــر	ش ــد	كوچک	ت ــب	وكارها،	3.3	درص كس
ــای	 ــه	پیش	بینی	ه ــه	6	و	4.4	درصــد	برســد.	البت ــب	ب ــه	ترتی ــان	ب ــرخ	رشــد	اقتصــادی	جه ــالدی	ن 2022	می
ــب	0.8	 ــه	ترتی ــود،	ب ــده	ب ــر	ش ــر	)2020(	منتش ــاه	اكتب ــه	در	م ــی	ك ــزارش		قبل ــه	گ ــازمان	نســبت	ب ــن	س ای
ــا	 ــه	ب ــان	در	مقابل ــزرگ	جه ــای	ب ــی	اقتصاده ــای	مال ــل	آن	حمایت	ه ــه	دلی ــه	ك ــود	یافت ــد	بهب و	0.2	درص
پیامدهــای	كرونــا	و	همچنیــن	احتمــال	گشــایش	اقتصــادی	بــا	واكسیناســیون	عمومــی	در	نیمــه	دوم	امســال	در	

ــت. آن	كشورهاس

رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی حقیقی

	

منبع: صندوق بین المللی پول

طبــق	پیش	بینــی	ایــن	نهــاد	نــرخ	رشــد	اقتصــاد	آمریــکا،	در	ســال	2021	میــالدی	تــا	6.4	درصــد	اوج	خواهدگرفت	
ــود.	 ــد	ب ــد	خواه ــز	3.5	درص ــده	نی ــالدی	آین ــال	می ــود	و	در	س ــد	ب ــال	1984	خواه ــرخ	از	س ــن	ن ــه	باالتری ك
همچنیــن	نــرخ	رشــد	اقتصــادی	چیــن	در	ســال	جــاری	میــالدی	8.4	درصــد	پیش	بینــی	شــده	اســت	كــه	ركــورد	

كم	ســابقه	ای	بــرای	آن	كشــور	اســت	و	بــرای	ســال	آینــده	نیــز	رقــم	5.6	درصــد	تخمیــن	زده	شــده	اســت.
در	ایــن	گــزارش،	نــرخ	رشــد	اقتصــادی	19	كشــور	حــوزه	یــورو	در	ســال	جــاری	4.3	درصــد	و	بــرای	ســال	آینــده	
3.8	درصــد	پیش	بینــی	شــده	و	نــرخ	رشــد	اقتصــادی	ژاپــن	نیــز	در	ســال	جــاری	3.3	درصــد	و	در	ســال	آینــده	
2.5	درصــد	بــرآورد	شــده	اســت.	ایــن	ســازمان	رشــد	اقتصــادی	ایــران	را	در	ســال	2020	میــالدی	1.5	درصــد	
اعــالم	كــرده	اســت،	پیش	بینــی	ایــن	ســازمان	بــرای	افزایــش	تولیــد	ناخالــص	داخلــی	ایــران	در	ســال	های	2021	

و	2022	بــه	ترتیــب	2.5	و	2.1	درصــد	اســت.

													پیش	بینی	سال	2022						 																	پیش	بینی	سال	2021						 سال	2020						
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رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی حقیقی

	

منبع: صندوق بین المللی پول

ــال	 ــان	به	احتم ــد	رشــد	اقتصــاد	جه ــه	رون ــول،	هشــدار	داده	اســت	ك ــی	پ ــدوق	بین	الملل اقتصــاددان	ارشــد	صن
ــی	 ــوق	های	دولت ــه	از	مش ــد	ك ــم	درآم ــورهای	ك ــود	در	كش ــی	می	ش ــود.	پیش	بین ــد	ب ــوزون	خواه ــراوان	نام ف
برخــوردار	نیســتند	و	یــا	امــکان	واكسیناســیون	ســریع	را	ندارنــد	و	همین	طــور	در	كشــورهایی	كــه	اقتصــاد	آن	هــا	
بــه	گردشــگری	وابســته	اســت	رونــد	احیــای	اقتصــاد	كندتــر	باشــد.	بــه	گفتــه	او،	پیامدهــای	اقتصــادی	بحــران	
كرونــا	"بخشــی	از	دســتاوردهای	جهانــی	در	كاهــش	فقــر"	را	معکــوس	كــرده	و	در	ســال	2020	حــدود	95	میلیــون	
نفــر	دیگــر	بــه	جمعیتــی	كــه	در	فقــر	مطلــق	زندگــی	می	كننــد،	افــزوده	شــده	اســت.	بنــا	بــر	برآوردهــای	انجــام	
شــده	تــا	تابســتان	2021	كشــورهای	پیشــرفته	و	برخــی	از	اقتصادهــای	نوظهــور	به	طــور	گســترده	واكسیناســیون	
ــوازن	ســبب	خــروج	برخــی	 ــا	نیمــه	دوم	ســال	2022.	ایــن	عــدم	ت را	انجــام	می		دهنــد	و	بســیاری	از	كشــورها	ت
ــاط	 ــایر	نق ــه	در	س ــد،	درحالی	ك ــد	ش ــا	خواه ــش	محدودیت	ه ــال	آن	كاه ــه	دنب ــران	و	ب ــرایط	بح كشــورها	از	ش

جهــان،	واكسیناســیون	بــه	صــورت	گســترده	انجــام	نشــده	اســت.
افزایــش	قیمــت	كاالهــا	نیــز	عامــل	دیگــری	اســت	كــه	مانــع	از	ارائــه	چشــم	اندازی	دقیــق	در	بــاب	اقتصــاد	جهانــی	
ــال	2020	 ــه	س ــبت	ب ــال	2021	نس ــت	در	س ــت	نف ــول،	قیم ــی	پ ــدوق	بین	الملل ــزارش	صن ــر	گ ــود.	بنا	ب می	ش
ــده	 ــش	فزاین ــن	ســبب	افزای ــرد.	از	ســوی	دیگــر	جهــش	مجــدد	چی ــه	خواهــد	ك رشــدی	30	درصــدی	را	تجرب
ــد	 ــت	گذاران	بای ــان،	سیاس ــدم	اطمین ــرایط	ع ــن	ش ــه	ای ــد.	در	نتیج ــد	ش ــال	2021	خواه ــزات	در	س ــت	فل قیم

ــد.	 ــرار	دهن ــت	كار	خــود	ق ــه	را	اولوی سیاســت	های	محتاطان

													پیش	بینی	سال	2022						 																	پیش	بینی	سال	2021						 سال	2020						
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نمودار	زیر	روند	شاخص	قیمت	كاالها	را	از	سال	2011	تا	فوریه	2021	نشان	می	دهد.

شاخص قیمت کاالها )100-2016(
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منبع: صندوق بین المللی پول 

قیمـت	نفـت	بـه	دلیـل	اخبـار	مثبت	واكسـن	كرونا	و	بهبود	سـریع	اقتصاد	در	آسـیا،	بیـن	آگوسـت	2020	و	فوریه	
2021،	39	درصـد	افزایـش	یافتـه	اسـت.	مشـاهده	موارد	جهـش	یافته	از	ویروس	كرونا	و	مشـکالت	واكسـن	ها	در	
اوایـل	سـال،	تقاضـای	نفـت	را	تضعیف	كرده	و	منجـر	به	احتیاط	چشـم	انداز	اوپک	پالس	به	آرامـش	تولید	روزانه	ی
7	میلیــون	بشــکه	ای	در	آوریــل	2020	شــده	اســت.	در	حالــی	كــه	قیمــت	هــر	بشــکه	نفــت	در	2021،	58.5	دالر	
ــت	عرضــه	و	 ــادل	موق ــه	دلیــل	تع ــی،	ب ــه	می	شــود،	بازارهــای	آت ــر	از	متوســط	2020(	معامل )42	درصــد	باالت
تقاضــای	مــورد	انتظــار	در	ســال	جــاری،	كاهــش	قیمــت	نفــت	بــه	50.7	دالر	در	2025	را	پیش	بینــی	می	كننــد.	
اگرچــه	افزایــش	مــداوم	قیمــت	نفــت	بــه	بــاالی	60	دالر	در	هــر	بشــکه	ممکــن	اســت	باعــث	بهبــود	قابــل	توجــه	
تولیــد	عرضه	كننــدگان	بــا	هزینــه	باالتــر	در	كشــورهای	غیــر	اوپــک	پــالس	ازجملــه	نفــت	شــیل	آمریــکا	شــود،	
امــا	بــه	عقیــده	كارشناســان	آژانــس	بین	المللــی	انــرژی،	ایــن	اتفــاق	عمدتــاً	منجــر	بــه	ترمیــم	ترازنامــه	آن	هــا	

خواهــد	شــد.	در	نمودار	هــای	زیــر	قیمــت	نفــت	در	بازارهــای	آتــی	پیش	بینــی	شــده	اســت.	

           

پیش بینی قیمت نفت برنتبازار آتی نفت برنت
 )براساس قیمت های اختیار آتی 18 فوریه 2021(

منبع: صندوق بین المللی پول و بلومبرگ منبع: صندوق بین المللی پول و بلومبرگ
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

بانـک	جهانـی	در	گـزارش	اكتبـر	2020	خـود	پیش	بینـی	كـرده	اسـت	كـه	در	پایـان	سـال	2021	میـزان	مصرف	
نفـت	5	درصـد	كمتـر	از	رونـد	قبـل	از	بحـران	كرونـا	باشـد	و	چیـن	تنهـا	كشـوری	خواهـد	بـود	كه	مصـرف	نفت	
آن	در	مقایسـه	بـا	سـال	2019	بیشـتر	خواهـد	بـود.	همچنیـن	پیش	بینـی	شـده	اسـت	كـه	درحالی	كـه	تولیـد
غیـر	اوپـک	در	سـال	2021	رونـد	افزایشـی	خواهد	داشـت،	تولیـد	در	ایاالت	متحـده	آمریکا	كاهـش	خواهد	یافت،	
زیـرا	سـطح	سـرمایه	گذاری	در	تولیـدات	جدیـد	برای	جبران	كاهش	سـریع	تولیـد	از	ذخایر	موجود	كافی	نیسـت	و	
علی	رغـم	رونـد	كاهنـده	در	كاهـش	تولیـدات،	كشـورهای	اوپک	پالس	مقـدار	قابـل	توجهی	ظرفیـت	تولید	اضافی	
دارنـد	كـه	خـارج	از	بـازار	اسـت.	نمودارهـای	زیـر	پیش	بینی	مصـرف	و	تولیـد	نفت	خـام	در	كشـورهای	مختلف	را	
براسـاس	اطالعـات	مـاه	سـپتامبر	2020	نشـان	می	دهنـد.	همچنین	ظرفیـت	تولید	اضافـی	به	عنوان	تفـاوت	بین	
حداكثـر	تولیـد	یک	كشـور	طی	سـه	سـال	گذشـته	و	سـطح	تولیـد	ماه	آگوسـت	2020	تخمین	زده	شـده	اسـت.

پیش بینی مصرف نفت

	

منبع: آژانس بین المللی انرژی                                              منبع: بانک جهانی و آژانس بین المللی انرژی  

ظرفیت تولید اضافی نفت در بین کشورهای اوپک پالسپیش بینی رشد تولید نفت کشورهای غیر اوپک

 منبع: آژانس بین المللی انرژی                                              منبع: بانک جهانی و بلومبرگ 1 

1.	"ســایر	اوپــک"	شــامل	همــه	كشــورهای	كنونــی	اوپــک	به	غیــراز	عربســتان	ســعودی	و	ســه	كشــور	معــاف	از	قطــع	تولیــد	)ایــران،	لیبــی	و	ونزوئــال(	

اســت	و	"ســایر	اوپــک	پــالس"	شــامل	آذربایجــان،	بحریــن،	برونئــی	دارالســالم،	قزاقســتان،	مالــزی،	عمــان،	ســودان	جنوبــی	و	ســودان	اســت.
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

بــازار	پایــه	فلــزات	اساســی	پــس	از	ركــود	منتهــی	به	ســال	2019	بــا	احیای	مجــدد	واحدهــای	تولیــدی	صنعتی	در	
چیــن	و	ســایر	اقتصادهــای	پیشــرفته	در	كنــار	خوش	بینــی	از	محرک	هــای	مالــی	آمریــکا	شــاهد	افزایــش	قیمــت	
30	درصــدی	بیــن	آگوســت	2020	و	فوریــه	2021	بــوده	اســت.	در	همیــن	بــازه	زمانــی	مــس	و	ســنگ	آهن	كــه	
در	بخش	هــای	ساخت	وســاز	و	تولیــد	مصــرف	قابل	توجهــی	دارنــد،	بــه	ترتیــب	30	و	35	درصــد	افزایــش	قیمــت	
را	تجربــه	كرده	انــد.	تقاضــای	زیــاد	بــرای	وســایل	نقلیــه	الکتریکــی	باعــث	افزایــش	قیمــت	فلزاتــی	ماننــد	كبالــت	
ــرای	دارایی	هــای	 ــگ	شــدن	تقاضــا	ب ــا	كمرن ــری	از	آن	هــا	اســتفاده	می	شــود	شــده	اســت.	ب و	نیــکل	كــه	در	بات
امــن،	قیمــت	فلــزات	گران	بهــا	پــس	از	رســیدن	بــه	باالتریــن	حــد	در	آگوســت	2020	)قیمــت	طــال	2067	دالر	
در	هــر	اونــس(،	6	درصــد	كاهــش	یافــت.	نــا	اطمینانــی	از	ســرعت	بهبــود	اقتصــاد	جهانــی	و	اختــالالت	احتمالــی	
ــه	 ــوند.	ب ــا	محســوب	می	ش ــی	در	پیش	بینی	ه ــا،	ریســک	های	اصل ــری	كرون ــل	همه	گی ــه	دلی ــارت	ب ــد	و	تج تولی
دنبــال	سیاســت	های	پولــی	مناســب	انتظــار	مــی	رود	قیمــت	فلــزات	گران	بهــا	در	ســال	2021،	6	درصــد	و	در	ســال	

2022،	0.4	درصــد	افزایــش	یابــد.	

  شاخص قیمت فلزات )100-2016(

منبع: صندوق بین المللی پول 

پــس	از	همه	گیــری	كرونــا،	پیشــروی	بــازار	دارایی	هــا	نســبت	بــه	بــازار	كار	و	محصــوالت،	بــه	دنبــال	محرک	هــای	
ــی	به	شــدت	 ــای	دارای ــای	بازاره ــف	شــدند.	احی ــی،	متوق ــت	از	واكسیناســیون	عموم سیاســی	و	انتظــارات	مثب
ــم	انداز	های	 ــا	و	چش ــن	ارزیابی	ه ــترده	بی ــی	گس ــت	و	واگرای ــی	اس ــی	مال ــت	های	حمایت ــه	سیاس ــته	ب وابس
ــش	 ــول	افزای ــی	پ ــدوق	بین	الملل ــزارش	صن ــد.	براســاس	گ ــش	می	ده ــی	را	افزای ــات	مال اقتصــادی،	ریســک	ثب
شــاخص	ســهام	بازارهــای	مالــی	از	ابتــدای	ســال	2020	بــا	كاهــش	نــرخ	اوراق	دولتــی	ده	ســاله	تــا	ابتــدای	ســال	

ــر	قابل	مشــاهده	می	باشــد.		 ــوده	اســت	كــه	در	نمودارهــای	زی جــاری	)2021(	همــراه	ب
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

	

منبع: صندوق بین المللی پول )اطالعات مربوط به 17 مارس 2021 می باشد(

در	انتهــا	براســاس	آخریــن	گــزارش	صنــدوق	بین	المللــی	پــول	از	چشــم	انداز	آســیای	مركــزی	و	خاورمیانــه	در	11	
آوریــل	)22	فرودیــن	1400(	انتظــار	مــی	رود	تــا	ســال	آینــده	)2022(	ســطح	تولیــد	ناخالــص	داخلــی	كشــورهایی	
كــه	بیشــترین	واكســن	را	زده	انــد،	بــه	دوران	پیــش	از	كرونــا	)ســال	2019(	برســد.	امــا	بــرای	ســایر	كشــورها،	رشــد	
اقتصــادی	بــه	كنــدی	بازیابــی	خواهــد	شــد	و	انتظــار	مــی	رود	تــا	اواخــر	ســال	2022	یــا	حتــی	اوایــل	ســال	2023	

بتواننــد	ســطح	تولیــد	ناخالــص	داخلــی	خــود	را	بــه	تدریــج	بــه	ســطح	عــادی	برســانند.

نگاهی اجمالی به تحوالت اقتصادی ایران 

اقتصــاد	ایــران	در	ســال	1399	در	معــرض	طیــف	وســیعی	از	فشــارها	و	تنگناهــای	داخلــی	و	خارجــی	قــرار	داشــت.	
ــه	روز	بیشــتر	 ــود	و	پیامدهــای	آن	روزب ــادگار	ســال	1398	ب ــا	كــه	ی ــر	شــیوع	همه	گیــری	كرون ــی	نظی چالش	های
ــای	 ــری	تحریم	ه ــار	حداكث ــدن	فش ــخت	تر	ش ــن	س ــت	و	همچنی ــان	را	می	گرف ــران	و	جه ــاد	ای ــان	اقتص گریب
اقتصــادی	شــرایط	دشــواری	را	بــرای	اقتصــاد	ایــران	رقــم	زدنــد.	تــورم	بــاال	همچنــان	یکــی	از	مشــکالت	اصلــی	
ــی	از	 ــارات	منف ــدای	99	انتظ ــال	98	و	ابت ــی	س ــه	در	فصــل	پایان ــی	ك ــود،	عامل ــران	محســوب	می	ش ــاد	ای اقتص
ــی	و	بی	ثباتــی	اقتصــادی	دامــن	زد	و	موجــب	 ــا	اطمینان ــر	ن چشــم	انداز	اقتصــادی	را	در	جامعــه	افزایــش	داده	و	ب
تالطــم	در	بــازار	دارایی	هــا	به	خصــوص	بــازار	ســهام	در	كشــور	شــد.	مهم	تریــن	عوامــل	تأثیرگــذار	بــر	نــرخ	تــورم،	
بحــث	تحریم	هــا	و	آزادســازی	منابــع	بلوكه	شــده	اســت.	نکتــه	قابــل		توجــه	اینکــه	بــا	ایــن	وجــود	رشــد	اقتصــادی	
در	دو	فصــل	تابســتان	و	پاییــز	99	نســبت	بــه	فصــل	بهــار	بهبــود	یافتــه	اســت.	بهبــود	رشــد	اقتصــادی	در	ســال	
جــاری	)1400(	بــه	دو	موضــوع	بســتگی	خواهــد	داشــت:	تســریع	واكسیناســیون	علیــه	كرونــا	و	لغــو	تحریم	هــا.
بــا	توجــه	بــه	گــزارش	مركــز	آمــار	ایــران،	محصــول	ناخالــص	داخلــی	بــه	قیمــت	ثابــت	ســال	1390	در	نه	ماهــه	
نخســت	ســال	1399	بــه	رقــم	5،231	هــزار	میلیــارد	ریــال	بــا	نفــت	و	4،546	هــزار	میلیــارد	ریــال	بــدون	احتســاب	
نفــت	رســیده	اســت،	درحالی	كــه	رقــم	مذكــور	در	مــدت	مشــابه	ســال	قبــل	بــا	نفــت	5،295	هــزار	میلیــارد	ریــال	
و	بــدون	نفــت	4،593	هــزار	میلیــارد	ریــال	بــوده	كــه	نشــان	از	رشــد	1.2-	درصــدی	محصــول	ناخالــص	داخلــی	بــا	
نفــت	و	1-	درصــدی	محصــول	ناخالــص	داخلــی	بــدون	نفــت	در	نه	ماهــه	نخســت	ســال	1399	دارد.	در	نه	ماهــه	
ــد	و	 ــادن	0.8	درص ــع	و	مع ــروه	صنای ــد،	گ ــاورزی	3	درص ــروه	كش ــای	گ ــته	فعالیت	ه ــال	1399	رش نخســت	س

فعالیت	هــای	گــروه	خدمــات	3.3-	درصــد	نســبت	بــه	9	مــاه	ســال	98	رشــد	داشــته	اســت.

شاخص بازارهای سهام نرخ اوراق دولتی ده ساله
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درصد رشد محصول ناخالص داخلی حقیقی و ارزش افزوده در نه ماهه سال 1399

منبع: مرکز آمار ایران

ـــوده	 ـــد	ب ـــادل	36.4	درص ـــال	1399	مع ـــور	در	س ـــورم	كش ـــرخ	ت ـــران	ن ـــار	ای ـــز	آم ـــات	مرك ـــاس	اطالع براس
ـــن	آن	 ـــد(	و	كمتری ـــاه	)40.1	درص ـــتان	كرمانش ـــه	اس ـــوط	ب ـــه	مرب ـــورم	دوازده	ماه ـــرخ	ت ـــترین	ن ـــه	بیش ـــت	ك اس
مربـــوط	بـــه	اســـتان	مركـــزی	)33.3	درصـــد(	می	باشـــد.	مـــرور	داده	هـــای	اشـــتغال	نشـــان	می	دهـــد	كـــه	
ـــه	 ـــب	ب ـــه	ترتی ـــز	ب ـــتان	و	پایی ـــت	و	در	تابس ـــوده	اس ـــد	ب ـــادل	9.8	درص ـــار	99	مع ـــی	در	به ـــکاری	فصل ـــرخ	بی ن
ـــانده	 ـــان	رس ـــه	پای ـــد(	ب ـــبی	)9.7	درص ـــش	نس ـــا	افزای ـــال	را	ب ـــر	س ـــل	آخ ـــیده	و	فص ـــد	رس 9.5	و	9.4	درص

ـــت.	 ـــوده	اس ـــد	ب ـــادل	10.9	درص ـــار	98	مع ـــرخ	در	به ـــن	ن ـــه	ای ـــت	ك ـــی	اس ـــن	در	حال ـــت.	ای اس
ــم	انداز	 ــود	از	چشـ ــن	1400(	خـ ــل	2021	)22	فروردیـ ــزارش	11	آوریـ ــول	در	گـ ــی	پـ ــدوق	بین	المللـ صنـ
ـــد	 ـــه	را	4	درص ـــن	منطق ـــادی	ای ـــد	اقتص ـــه	رش ـــزی	و	خاورمیان ـــیای	مرك ـــوزه	آس ـــه	ای	در	ح ـــادی	منطق اقتص
پیش	بینـــی	كـــرده	اســـت.	ایـــن	رقـــم	در	گـــزارش	قبلـــی	در	مـــاه	فوریـــه	3.1	درصـــد	پیش	بینـــی		شـــده	
بـــود.	طبـــق	پیش	بینی	هـــای	ایـــن	نهـــاد،	تـــورم	ایـــران	از	36.5	درصـــد	در	ســـال	گذشـــته،	امســـال	بـــه	
ـــال	 ـــد	در	س ـــکاری	از	10.8	درص ـــرخ	بی ـــه	ن ـــت	ك ـــده	اس ـــرآورد	ش ـــت	و	ب ـــد	یاف ـــش	خواه ـــد	افزای 39	درص
ـــدوق	 ـــت.	صن ـــد	یاف ـــش	خواه ـــال	2022	افزای ـــد	در	س ـــال	2021	و	11.7	درص ـــد	در	س ـــه	11.2	درص 2020	ب
ـــال	2020،	 ـــران	در	س ـــاد	ای ـــه	اقتص ـــود	ك ـــن	زده	ب ـــته،	تخمی ـــال	گذش ـــر	س ـــاه	اكتب ـــول	در	م ـــی	پ بین	الملل
ـــادی	 ـــم	انداز	اقتص ـــل	2021	از	چش ـــزارش	6	آوری ـــا	در	گ ـــد،	ام ـــد	ش ـــر	خواه ـــد	كوچکت ـــه	5	درص ـــک	ب نزدی
ــد	2.5	 ــال	2020	و	رشـ ــد	1.5	درصـــدی	در	سـ ــا	رشـ ــود	را	بـ ــه	پیش	بینـــی	خـ ــرد	كـ ــان	اعـــالم	كـ جهـ

ـــت. ـــرده	اس ـــالح	ك ـــال	2021	اص ـــدی	در	س درص
تــراز	تجــاری	ســال	گذشــته	بــا	اختــالف	تقریبــی	4	میلیــارد	دالر	در	واردات	منفی	بوده	اســت.	بر	اســاس	اطالعات	
گمرک	كشور	سال	گذشته	112	میلیون	تن	كاال	از	كشور	صادر	شده	است.	ارزش	صادرات	در	مجموع	34میلیارد	و
ـــون	و	 ـــی،	34	میلی ـــی	و	واردات ـــن	كاال	هـــای	صادرات ـــون	ت ـــوده	اســـت.	از	مجمـــوع	145	میلی ـــون	دالر	ب 256	میلی
ـــه	بخـــش	واردات	اختصـــاص	داشـــته	اســـت. ـــون	دالر	ب ـــارد	و	400	میلی ـــا	ارزش	38	میلی ـــن	كاال	ب ـــزار	ت 400	ه
در	ســال	99	بــازار	دارایی	هــا	بــا	نوســانات	متعــددی	همــراه	بــود.	ســکه	امامــی	بــه	نمایندگــی	از	بــازار	ســکه			ی	
ــا	حــدود	 ــاه	ســال	99	ب ــه	كــرده	اســت.	ســکه	امامــی	در	تیرم طــال	در	نیمــه	اول	ســال	رشــد	مثبــت	را	تجرب

			رشد	ارزش	افزوده	رشته	فعالیت		ها		 رشد	محصول	ناخالص	داخلی)رشد	اقتصادی(	
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ــه	ثبــت	رســاند.	بیشــترین	افــت	ســکه	در	 32	درصــد	بازدهــی	از	ابتــدای	ســال	بیشــترین	رشــد	قیمتــی	را	ب
آبــان	مــاه	بــا	ریــزش	حــدود	18	درصــدی	ثبــت	شــده	اســت.	نکتــه	قابــل	توجــه	در	رونــد	قیمتــی	ســکه،	رشــد	
قیمتــی	در	ماه	هــای	مــرداد،	شــهریور	و	مهــر	اســت	كــه	بــازار	بــورس	روزهــای	قرمــزی	را	تجربــه	كــرده	اســت.
رونــد	بازدهــی	ماهانــه	دالر	آمریــکا	بســیار	نزدیــک	بــه	رونــد	بازدهــی	ماهانــه	ســکه	طــال	اســت.	بــا	ایــن	توضیــح	
كــه	تغییــرات	قیمــت	دالر	نســبت	بــه	ســکه	طــال	كمتــر	شــارپی	بــوده	و	بیشــترین	بازدهــی	دالر	مربــوط	بــه	
شــهریور	مــاه	اســت	كــه	بــا	اوایــل	ســقوط	شــاخص	بــورس	تهــران	هــم	زمــان	بــوده	اســت.	رونــد	بازدهــی	ماهانــه	
بیــت	كویــن	به	عنــوان	نماینــده	رمــز	ارزهــا	نشــان	می	دهــد	ایــن	بــازار	در	نیمــه	دوم	ســال	شمســی	روندهــای	
صعــودی	پرقدرتــی	را	ثبــت	كــرده	اســت.	رونــد	بازدهــی	ماهانــه	دارایی	هــا	در	نمــودار	زیــر	بــه	تصویــر	كشــیده	
شــده	اســت.	قابــل	توجــه	اســت	كــه	در	رونــد	بازدهــی	مســکن	متوســط	قیمــت	فــروش	ماهانــه	در	تهــران	لحــاظ	

شــده	اســت.

  بازدهی ماهانه دارایی ها در سال 1399

شاخص	بورس				 سکه	امامی دالر	آمریکا بیت	كوین مسکن

فروردین اردیبهشت خرداد مرداد شهریور آبان آذر دی بهمن تیرمهراسفند

همان	طــور	كــه	در	نمــودار	صفحــه	بــاال	مشــاهده	اســت،	رونــد	بازدهــی	ماهانــه	متوســط	قیمــت	فــروش	هــر	متــر	
ــوده	اســت.	امــا	آمــار	تعــداد	معامــالت	مســکن	در	تهــران	نشــان	از	ركــود	 ــع	مســکن	در	تهــران	صعــودی	ب مرب
بی	ســابقه	و	آمــار	پاییــن	معامــالت	از	خردادمــاه	تــا	پایــان	ســال	99	را	دارد.	بنابرایــن	ممکــن	اســت	رونــد	بازدهــی	
قیمــت	مســکن	واقعــی	نباشــد	و	متأثــر	از	چنــد	معاملــه	بــزرگ	باشــد.	معامــالت	در	اردیبهشــت	ماه	نســبت	بــه	
فروردیــن	مــاه	99	رشــد840	درصــدی	را	ثبــت	كــرده	اســت	كــه	نســبت	بــه	اردیبهشــت	مــاه	ســال	98	همچنــان	

حــدود	6	درصــد	كمتــر	بــوده	اســت.
ــد	 ــک	رش ــور	تحری ــه	سیاســت	گذاران	به	منظ ــورده	اســت	ك ــم	خ ــه	ای	رق ــران	به	گون ــاد	ای ــرایط	اقتص ــروزه	ش ام
اقتصــادی	بــا	گزینه	هــای	محدودتــر	و	ســخت	تری	نســبت	بــه	ســال	های	گذشــته	مواجــه	هســتند.	چراكــه	كاهــش	
درآمدهــای	نفتــی	و	محدودیــت	صــادرات	غیرنفتــی	منابــع	تأمیــن	مالــی	كشــور	را	به	شــدت	كاهــش	داده	اســت.	به	
ــکا	باشــد.	 ــر	از	مذاكــرات	برجــام	و	تحریم	هــای	امری ــاً	متأث ــازار	دارایی	هــا	در	ســال	1400	عمدت نظــر	می	رســد	ب
ــای	 ــانات	بازاره ــری	را	در	نوس ــش	پررنگ	ت ــورم	نق ــی	و	ت ــم	نقدینگ ــک	های	حج ــال	99	ریس ــه	در	س درحالی	ك
ــی	اســت	كــه	 ــا	یکــی	دیگــر	از	عوامل ــر	همه	گیــری	كرون ــی	داشــتند.	شــروع	واكسیناســیون	عمومــی	در	براب مال

انتظــار	مــی	رود	در	ســال	1400	نااطمینانــی	در	جامعــه	را	كاهــش	دهــد.
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نگاهی اجمالی به تحوالت بورس و اوراق بهادار تهران

ــد	155	 ــا	رش ــادار	ب ــورس	اوراق	به ــال	1399	ب در	س
درصــدی	شــاخص	كل	در	كانــون	ســرمایه	گذاری	ها	
ــل	 ــه	دلی ــال	ب ــت	س ــه	نخس ــت.	در	5	ماه ــرار	داش ق
مشــوق	های	 و	 نقدینگــی	 قابل	توجــه	 افزایــش	
	300 از	 بیــش	 ابرنوســان	 ســهام	 بــازار	 دولتــی	
پایانــی	 مــاه	 در	7	 امــا	 كــرد،	 ثبــت	 را	 درصــدی	

ــم	127	 ــا	رق ــرمایه	ب ــازار	س ــه	ب ــی	ماهان ــی	تجمع ــال	99	بازده ــد.	در	س ــه	ش ــاب	تخلی ــن	حب ــی	از	ای بخش
ــرای	 ــم	مشــابه	ب ــه	اســت.	رق ــرار	گرفت ــی	)ارز،	طــال	و	مســکن(	ق ــی	دارای ــازار	اصل ــه	ب ــر	س ــر	از	ه درصــد	باالت
ــت.	 ــوده	اس ــد	ب ــکن	74	درص ــد	و	مس ــال	82	درص ــد،	ط ــرای	ارز	61	درص ــب	ب ــه	ترتی ــور	ب ــای	مذك بازاره
همچنیــن	در	بــازه	10	ســاله	گذشــته،	بــازار	ســرمایه	بازدهــی	باالتــری	نســبت	بــه	ســایر	بازارهــا	داشــته	اســت.	
بازدهــی	بــاالی	بــازار	ســرمایه	در	فصــل	آخــر	ســال	98	و	ابتــدای	99	تحــت	تأثیــر	رشــد	شــتابان	حجــم	نقدینگــی	
موجــب	جذابیــت	آن	در	میــان	عامــه	مــردم	شــد.	ركــود	در	ســایر	بازارهــای	دارایــی	و	شــیوع	ویــروس	كرونــا،	در	
ــزان	 ــه	در	می ــت	و	قیمت	گــذاری	دســتوری	و	مداخل ــازار	ســرمایه	توســط	دول ــردم	در	ب ــار	تشــویق	حضــور	م كن
عرضــه	و	تقاضــا	موجــب	حركــت	حجــم	بــاالی	نقدینگــی	)حــدود	100	هــزار	میلیــارد	تومــان	در	پنــج	ماه	نخســت	
ســال	99(		بــه	بــازار	ســرمایه	شــد.	امــا	بی	اعتمــادی	نســبت	بــه	ادامــه	حمایــت	دولــت	از	بــازار	و	مشــکالت	فــروش	
ســهام	عدالــت	در	كنــار	نارســایی	های	ناشــی	از	بهبــود	نیافتــن	زیرســاخت	ها	ســبب	شــد	رونــد	نزولــی	شــاخص	
كل	ادامــه	یابــد	و	ایــن	امــر	منجــر	بــه	ریــزش	بیــش	از	40	درصــدی	ایــن	بــازار	نســبت	بــه	قلــه	تاریخــی	آن	شــد.	

سیر	روند	شاخص	كل	بازار	سرمایه	در	سال	1399	طی	4	فصل	كاری،	به	شرح	جدول	ذیل	می	باشد:

روند تغییرات شاخص کل

تغییرمقطع زمانی
 )درصد(

مقدار ابتدایی
 )واحد(

مقدار پایانی 
)واحد(

147/7512,9011,270,627از	ابتدای	سال	لغایت	پایان	خردادماه

25/51,270,6271,595,160از	پایان	خردادماه	لغایت	پایان	شهریورماه

1,595,1601,439,124)9/8(از	پایان	شهریورماه	لغایت	پایان	آذرماه

1,439,1241,307,707	)9/1(از	پایان	آذرماه	لغایت	پایان	اسفندماه

ـــان	 ـــه	پای ـــبت	ب ـــش	نس ـــد	افزای ـــا	179	درص ـــران	ب ـــادار	ته ـــورس	اوراق	به ـــازار	ب ـــال	1399،	ارزش	ب ـــان	س در	پای
ـــد	 ـــا	424	درص ـــهام	ب ـــازار	س ـــالت	ب ـــی	معام ـــید.	ارزش	ریال ـــال	رس ـــارد	ری ـــه	52,229,541	میلی ـــال	1398	ب س
ـــی	 ـــدم	معامالت ـــداد	ســـهام	و	حـــق	تق ـــال	و	تع ـــارد	ری ـــزار	میلی ـــه	27,015	ه ـــه	ســـال	1398	ب ـــش	نســـبت	ب افزای
ـــال	1399	 ـــهام	در	س ـــه	س ـــات	معامل ـــید.	دفع ـــد	رس ـــارد	واح ـــدود	2,230	میلی ـــه	ح ـــش	ب ـــد	افزای ـــا	105	درص ب
بـــا	205	درصـــد	رشـــد	نســـبت	بـــه	ســـال	1398	بـــه	342,423,808	دفعـــه	رســـید.	در	ســـال	1399	در	
مجمـــوع	931,882	میلیـــارد	ریـــال	تأمیـــن	مالـــی	از	طریـــق	انجـــام	افزایـــش	ســـرمایه	بـــه	جـــز	تجدیـــد	
ـــار	 ـــار	اوراق	اختی ـــی	)14%(	و	انتش ـــار	اوراق	بده ـــهام	)16%(،	انتش ـــه	س ـــه	اولی ـــا	)69%(،	عرض ـــی	دارایی	ه ارزیاب
ـــود. ـــه	نم ـــدی	را	تجرب ـــد	139	درص ـــال	1398	رش ـــه	س ـــبت	ب ـــه	نس ـــت	ك ـــورت	پذیرف ـــی	)1%(	ص ـــروش	تبع ف
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اهم رویدادهای بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1399 

مهمترین	وقایع	سیاسی،	اجتماعی	تأثیرگذار	بر	بورس	و	اوراق	بهادار	تهران	در	سال	1399	شامل:	
در	23	فروردیــن	مــاه	شــاپور	محمــدی	رئیــس	پیشــین	ســازمان	بــورس	اوراق	بهادار	اســتعفا	كرد	و	بــه	جای	او	 	
حســن	قالیباف	اصــل	منصــوب	گردیــد.	در	7	بهمــن	محمدعلــی	دهقان	دهنــوی	جایگزین	رئیس	پیشــین	شــد.

تصویب	دامنه	نوسان	نامتقارن	برای	بازار	سرمایه:	دامنه	نوسان	قیمت	سهام	به	2-	و	6+	تغییركرد. 	
آزاد	شدن	معامله	سهام	عدالت	در	بورس. 	

ــام	دارا	یکــم.	 ــا	ن ــورس	)ETF(	ب ــه	در	ب ــل	معامل ــی	قاب ــدوق	ســرمایه	گذاری	دولت ــن	صن عرضــه	ســهام	اولی 	
ــود. ــال	1399	ب ــده	در	س ــه	ش ــرمایه	گذاری)ETF(	عرض ــدوق	س ــن	صن ــم	دومی ــی	یک پاالیش

عرضــه	اولیــه	بورســی	ســهام	شــركت	های:	بهســاز	كاشــانه	تهــران،	تأمیــن	ســرمایه	امیــن،	توســعه	و	عمــران	 	
امیــد،	تولیــد	نیــروی	بــرق	آبــادان،	ســرمایه	گذاری	تأمیــن	اجتماعی)شســتا(،	ســرمایه	گذاری	ســیمان	تأمیــن،	
صنعتــی	زر	مــاكارون،	فــرآوری	معدنــی	اپــال	كانــی	پــارس،	لیزینــگ	پارســیان	و	پتروشــیمی	بوعلــی	ســینا.

افزایــش	متوســط	نســبت	قیمــت	بــه	ســود	)P/E(	از	10/30	مرتبــه	در	ســال	1398	بــه	16/40	مرتبه	در	ســال	 	
1399	كــه	ایــن	میــزان	بیشــتر	از	متوســط	نســبت	P/E	معــادل	6/88	مرتبــه	ســال	1397	نیــز	می	باشــد.

افزایــش	ســرمایه	شــركت	های	بورســی	طــی	ســال	1399	جمعــاً	بــه	ارزش	1,580,072	میلیــارد	ریــال،	كــه	 	
11%	ایــن	افزایــش	ســرمایه	ها	از	محــل	مطالبــات	و	آورده	نقــدی،	30%	از	محــل	ســود	انباشــته،	اندوختــه	و	

ــوده	اســت.	 ــی	دارایی	هــا	ب ــد	ارزیاب صــرف	ســهام	و	59%	از	محــل	تجدی
ســهم	20/8	درصــدی	صنعــت	محصــوالت	شــیمیایی،	15/7	درصــدی	صنعــت	فلــزات	اساســی،	9/2	درصــدی	 	
ــت	 ــی	و	7/9	درصــدی	صنع ــد	رشــته	ای	صنعت ــزی،	8/2	درصــدی	شــركت	های	چن ــای	فل اســتخراج	كانه	ه

ــال	1399. ــان	س ــازار	در	پای ــرمایه	گذاری	ها	از	كل	ارزش	ب س
بیشترین	بازدهی	سالیانه	متعلق	به	نمادهای	نمرینو	59%،	غپاک	50%	و	اپال	44%	بوده	است. 	

كمترین	بازدهی	سالیانه	متعلق	به	نمادهای	شستا	14%-	،	دسینا	14%-	و	بورس	13%-	بوده	است. 	
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گزیده اطالعات بازار بورس و اوراق بهادار

نماگرهای بازار

139913981397شرح

52,229,54118,731,7096,828,830ارزش	بازار	)میلیارد	ریال(

7,391,2242,422,2171,732,726ارزش	اسمی	)میلیارد	ریال(

7.17.73.9ارزش	بازار	به	ارزش	اسمی	)مرتبه(

16.410.36.9متوسط	P/E	بازار	)مرتبه(

اطالعات معامالت

139913981397شرح

24,491,1844,673,7151,407,376ارزش	معامالت	سهام	)میلیارد	ریال(

2,229,9461,086,196510,760حجم	معامالت	سهام	)میلیون	سهم(

342,424112,14333,252تعداد	دفعات	معامله	سهام	)هزار(

100,78719,6375,840متوسط	ارزش	روزانه	معامالت	)میلیارد	ریال(

9,1774,5642,119متوسط	حجم	روزانه	معامالت	)میلیون	سهم(

1,409471138متوسط	دفعات	روزانه	معامالت	)هزار(

243238241تعداد	روزهای	معامالت	

شاخص کل

139913981397شرح

1,307,707512,901178,659پایان	سال

2,065,114555,167195,480بیشترین

508,662179,19492,850كمترین

20  گزارش عملکرد هیات مدیره / سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 



کلیاتی درباره شرکت





شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

1 - تاریخچه شرکت

ــام(	در	 ــهامی	ع ــی	)س ــعه	مل ــروه	توس ــرمایه	گذاری	گ شــركت	س
تاریــخ	1370/11/20	بــه		صــورت	شــركت	ســهامی	عــام	تاســیس	و	
ــماره	89584	در	اداره	 ــاه	1371	تحــت	ش ــخ	25	فروردین	م در	تاری
ثبــت	شــركت	ها	و	موسســات	غیرتجــاری	تهــران	بــه	ثبــت	رســیده	
ــرمایه	گذاری	 ــركت	س ــركت	از	ش ــام	ش ــال	1389	ن ــت	و	در	س اس
بانــک	ملــی	بــه	شــركت	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی	تغییــر	

كــرد.
	شناســه	ملــی	شــركت	تحــت	شــماره	10101339590	و	مـــركز	
اصلـــی	شــركــــت	تهران،	خیابــان	ولیعصر،	باالتر	از	میــدان	ونک،	

خیابــان	شــهید	خدامــی	بعــد	از	كردســتان	پــالک89	می	باشــد.

2- موضوع فعالیت شرکت 

فعالیت	اصلی	شركت	طبق	ماده	3	اساسنامه	عبارت	است	از:
سرمایه	گذاری	در	سهام،	سهم	الشركه،	واحدهای	سرمایه	گذاری	صندوق	ها	یا	سایر	اوراق	بهادار	دارای	حق	رای، 	.1
سـرمایه	گذاری	در	شـركت	هایی	بـا	فعالیت	هـای	تهیـه	زمیـن	و	اجـرای	طرح	هـای	سـاختمانی،	اكتشـاف	و	
اسـتخراج	و	بهره	بـرداری	از	معـادن	سـنگ	آهـن	و	ایجـاد	كارخانجات	تولید	كنسـانتره	و	گندله	و	سـنگ	آهن	

دانه	شـده.
	ایجــاد	و	تاســیس	و	بهره	بــرداری	از	كارخانجــات	فوالدســازی	و	ریخته	گــری	و	نــورد،	تهیــه	و	تولیــد	انــواع	 	.2

مــواد	و	محصــوالت	پتروشــیمی	و	شــیمیایی،	بهداشــتی	و	دارویــی.
ــی	و	 ــای	غذای ــی	و	...،	فرآورده	ه ــرمایه،كارگزاری،	بازارگردان ــن	س ــه	تامی ــی	از	جمل ــات	مال ــه	خدم ارای 	.3

مالــی.	 واســطه	گری	 آشــامیدنی،	
ــرای	 ــه	و	ماشــین	آالت	ب ــواد	اولی ــد	م ــه	و	خری ــی	در	تهی ــات	اجرای ــل	خدم ــی	از	قبی ــام	فعالیت	های انج 	.4

اشــخاص	حقوقــی	ســرمایه	پذیر.
خدمات	طراحی	و	مهندسی	اصولی	و	تضمین	پروژه	ها.	 	.5

مطالعات،	تحقیقات	و	بررسی	های	تکنولوژیکی	فنی	علمی،	بازرگانی.		 	.6
تدویـن	سیاسـت	های	كلـی	راهبـردی	و	مدیریتـی،	حمـل	و	نقـل،	انبـارداری،	بازاریابی،	توزیـع	و	فروش	 	.7

محصوالت.
سرمایه	گذاری	در	مسکوكات،	فلزات	گران	بها. 	.8

سپرده	گذاری	نزد	بانک	ها. 	.9
ارایه	خدمات	مرتبط	با	بازار	اوراق	بهادار	و	...	. 	.10
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3- سرمایه شرکت 

ســرمایه	اولیــه	شـــركت	مبلــغ	یکصــد	میلیــارد	ریــال	بوده	كــه	پــس	از	چند	مرحلــه	افزایــش،	نهایتــاً	در	ســال	1399	
ــه	اســتناد	مصوبــه	مجمــع	عمومــی	عــادی	فوق	العــاده	مــورخ	1399/07/06	بــه	27,250میلیــارد	ریــال	افزایــش	 ب
یافــت.	افزایــش	ســرمایه	مذكــور	از	محــل	اندوختــه	ســرمایه	ای	موضــوع	مــاده	58	اساســنامه	مصــوب	ســازمان	بــورس	

صــورت	پذیرفتــه	اســت.

روند تغییرات سرمایه در سنوات گذشته و بموجب مصوبات مجامع به شرح نمودار ذیل می باشد:

سرمایه	اولیه
درصد	افزایش	سرمایه

100،000
٪200

٪200 ٪56 ٪70 ٪40 ٪150

٪68٪18 ٪44٪15

2،737،000
ارقام	به	میلیون	ریال1383/04/28

سرمایه	جدید
300،000

1373/10/25
1،610،000
1382/04/29

3،220،000
1383/04/28

6،500،000
1392/04/30

27،250،000
1399/07/06

1،4000،000
1380/10/30

900،000
1374/05/28

4،500،000
1392/04/30

16،250،000
1394/10/13

1

2

4

3

5

6

اخذ مجوز از بانک مرکزی- 

خردادماه سال1399

اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار- 

شهریورماه سال 1399

طرح و تصویب گزارش توجیهی افزایش سرمایه

در هیات مدیره - خرداد سال1399

اخذ اظهارنظر حسابرس بر گزارش

توجیهی افزایش سرمایه- تیرماه سال 1399

آگهی دعوت به مجمع - شهریورماه سال1399

برگزاری مجمع -مهرماه سال1399
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خالصه معامالت سهامداران  از 1399/01/01 الی 1399/12/30

مشخصات سهامداران 
 برآیند تغییرات1399/01/01

 طی دوره

افزایش1399/12/30
سرمایه

تعداد سهام
 پس از اعمال

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام افزایش سرمایه

10,267,376,35163,18172,116,60410,439,492,95564,246,985,202,41117,424,695,366بانک	ملی	ایران	

صندوق	بازنشستگی،	
1,680,190,49610,341,137,359,7072,817,550,203)741,059,504(2,421,250,00014,90وظیفه	و	از	كارافتادگی	بانک	ها

271,191,1361,67112,089,303383,280,4392,36227,477,933610,758,372بیمه	مركزی	جمهوری	اسالمی	ایران

193,125,7251,1949,702,380242,828,1051,49164,375,946407,204,051شركت	سهامی	بیمه	ایران

157,379,4260,97106,533,764263,913,190)18,900,320(176,279,7461,08شركت	سرمایه	گذاری	تدبیر

صندوق	بیمه	اجتماعی	
155,807,7630,960155,807,7630,96105,469,869261,277,632روستائیان	و	عشایر	

صندوق	سرمایه	گذاری	اختصاصی
62,588,3950,3935,380,91197,969,3060,6030,326,153128,295,459	بازارگردانی	توسعه	ملی

94,209,9260,5873,479,999167,689,925)30,590,074(124,800,0000,77موسسه	همیاری	كوثر

98,739,4490,6168,125,164166,864,613)19,206,123(117,945,5720,73شركت	سرمایه	گذاری	توسعه	ملی	

شركت	سرمایه	گذاری
84,400,0000,5257,541,845141,941,845)78,603,736(163,003,7361,00	مدیریت	سرمایه	مدار

شركت	مدیریت	
86,333,9180,5358,441,420144,775,338)3,405,616(89,739,5340,55سرمایه	گذاری	كوثربهمن

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

16,250,000,000100016,250,000,00010011,000,000,00027,250,000,000جمع

نمودار ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی 1399

70.00 60.00 50.00 30.0040.00 20.00 10.00

19.64
0.96
0.97
1.49

2.36
10.34

64.24

0.00

شركت	سهامی	بیمه	ایران

صندوق	بازنشستگی،	وظیفه	و	از	كارافتادگی

صندوق	بیمه		اجتماعی	روستاییان	و	عشایر

بیمه	مركزی	جمهوری	اسالمی	ایران

بانک	ملی	ایران

شركت	سرمایه	گذاری	تدبیر

سایر	سهامداران
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4- اعضای هیات مدیره 

اســامی	اعضــاء	هیــات	مدیــره،	نماینــدگان	آنــان	و	مدیرعامــل	شــركت	درتاریــخ	تهیــه	صورت	هــای	مالــی	و	تغییــرات	
آن	طــی	ســال	1399	تــا	تاریــخ	ارایــه	گــزارش	بــه		شــرح	ذیــل	می	باشــند:

نام نماینده اعضاء هیات مدیره
سمت اشخاص حقوقی 

صندوق	بازنشستگی	وظیفه	از	كار	افتادگی	و
	رئیس	هیات	مدیره	)غیرموظف(ماشااله	عظیمیپس	انداز	كاركنان	بانک	های	ملی	و	ادغام	شده

نایب	رئیس	هیات	مدیره	)موظف(بابک	سعیدیبانک	ملی	ایران	

عضو	هیات	مدیره	)موظف(فرهاد	زرگری	سرمایه	گذاری	توسعه	ملی

مدیرعامل	و	عضو	هیات	مدیره	)موظف(امیر		تقی	خان	تجریشی	سرمایه	گذاری	مدیریت	سرمایه	مدار

--مدیریت	توسعه	نگاه	پویا

تغییـرات صـورت گرفتـه در ترکیـب اعضای حقوقـی و حقیقی هیـات مدیره طـی سـال 1399 لغایت 
تاریـخ تهیـه صورت هـای مالـی به شـرح ذیل می باشـد:

انتصــاب	آقــای	محمــود	اصالنــی	شهرســتانی	بــه	نمایندگــی	شــركت	مدیریــت	توســعه	نــگاه	پویــا	بــه	عنــوان	 	
رئیــس	و	عضــو	موظــف	هیــات	مدیــره	جایگزیــن	آقــای	ســعداله	عیســی	زاده	)عضــو	هیــات	مدیــره(	بموجــب	

مصوبــه	هیــات	مدیــره	مــورخ	1399/04/09.
ــه	مجمــع	عمومــی	صاحبــان	ســهام	 پیــرو	تصویــب	تغییــرات	اعضــای	حقوقــی	هیــات	مدیــره	طبــق	مصوب 	
مــورخ	1399/04/26	و	احــکام	صــادره	تركیــب	اعضــای	هیــات	مدیــره	شــركت	بموجــب	مصوبــه	هیــات	مدیره	

مــورخ	1399/12/18	بــه	شــرح	ذیــل	تغییــر	یافــت:	
آقــای	بابــک	ســعیدی	بــه	نمایندگــی	بانــک	ملــی	ایــران	بــه	ســمت	رئیــس	و	عضــو	موظــف	هیــات	مدیــره،	
آقــای	حســین	فــرزان	اصــل	بــه	نمایندگــی	از	صنــدوق	بازنشســتگی،	وظیفــه	و	از	كارافتادگــی	بانک	هــا	بــه	
ســمت	نایــب	رئیــس	هیــات	مدیــره،	آقــای	فرهــاد	زرگــری	بــه	نمایندگــی	از	ســرمایه	گذاری	توســعه	ملــی	
ــه	نمایندگــی	از	ســرمایه	گذاری	 ــای	امیرتقی	خــان	تجریشــی	ب ــره،	آق ــات	مدی ــه	ســمت	عضــو	موظــف	هی ب

مدیریــت	ســرمایه	مــدار	بــه	ســمت	مدیرعامــل	و	عضــو	هیــات	مدیــره.
آخریــن	تغییــر	در	تركیــب	اعضــای	هیــات	مدیــره	بموجــب	مصوبــه	هیــات	مدیــره	مــورخ	1400/03/10	و	بــه	 	

ــد. ــر	می	باش ــوق	الذك ــدول	ف ــرح	ج ش
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5- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
5- 1-وضعیت معامالت و قیمت سهام

ــاد	 ــا	نم ــی	ب ــطه	گری	های	مال ــروه	واس ــران	در	گ ــادار	ته ــورس	اوراق	به ــخ	1374/06/26	در	ب ــركت	در	تاری ــام	ش ن
»وبانــک«	درج	شــده	و	ســهام	آن	بــرای	اولیــن	بــار	در	تاریــخ	1374/06/26	مــورد	معاملــه	قــرار	گرفتــه	اســت.	هــم	
اكنــون	بــا	توجــه	بــه	تغییــرات	اعمــال	شــده	در	صنایــع	بــورس،	شــركت	در	گــروه	چنــد	رشــته	ای	صنعتــی	قــرار	دارد.

وضعیت سهام شرکت طی 4 سال اخیر به شرح ذیل بوده است.

سال مالی
 منتهی به

تعداد سهام 
معامله شده

ارزش سهام
معامله شده
میلیون ریال

تعداد دفعات
معامله شده

تعداد
روزهای 

معامله سهام

پایان سال مالی

سرمایه
میلیون ریال

قیمت سهام
ریال

ارزش بازار
میلیون ریال

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

1399/12/308,016,326,609166,523,9931,122,78523127,250,0009,060246,885,000

تغییرات ارزش بازار1396-1399  )میلیون ریال(
							

170,000,000

220,000,000

270,000,000

120,000,000

70,000,000

20,000,000
1396/12/29 1397/12/29 1398/12/29 1399/12/30

5-2- حجم معامالت سهام شرکت

طی	سال	مورد	گزارش،	حجم	معامالت	سهام	و	حق	تقدم	سهام	در	كل	بازار	بورس	اوراق	بهادار	تهران	2,229,946میلیون	
سـهم	به	ارزش	24,491,184	میلیارد	ریال	بوده	اسـت	)به	ترتیب	105	درصد	و	424	درصد	افزایش	نسـبت	به	سـال	
گذشـته(	و	گـروه	شـركت	های	چند	رشـته	ای	صنعتی	با	ارزش	بـازار	4,286,599	میلیارد	ریـال	)351	درصد	افزایش	
نسبت	به	سال	گذشته(	معـادل	8/2	درصد	از	ارزش	كل	بازار	بورس	اوراق	بهادار	تهران	را	به	خود	اختصاص	داده	است.
میلیـارد	 ارزش	166,524	 بـه	 از	سـهام	شـركت	 میلیـون	سـهم	 تعـداد	8,016	 روز	 در	سـال	1399،	طـی	231	
معاملـه	 مـورد	 و	در	1,122,785	دفعـه	 معامـالت	در	سـال	1398(	 ریالـی	 ارزش	 )معـادل	1.113	درصـد	 ریـال	
قـرار	گرفتـه	اسـت.	گـردش	سـهام	نسـبت	بـه	كل	سـهام	قابـل	معاملـه	)سـرمایه	ثبـت	شـده(	شـركت	49/33	
درصـد	می	باشـد	و	بـه	طـور	متوسـط	روزانـه	تعـداد	34,702,713	سـهم	از	سـهام	شـركت	داد	و	سـتد	شـده	اسـت.
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6- رتبه کیفیت افشاء و نقد شوندگی

تعــداد	روزهــای	معامالتــی	شــركت	در	ســال1399،	معــادل	231روز	بــوده	كــه	نســبت	بــه	235	روز	در	ســال	قبــل	
تغییــر	قابــل	توجهــی	نداشــته	اســت.	بــا	توجــه	بــه	تعــداد	روزهــای	معامالتــی	بــازار	بــورس	اوراق	بهــادار	)243(	تعداد	
روزهــای	معامالتــی	شــركت	)231	روز(	بیانگــر	رونــد	مطلــوب	معامــالت	ســهام	شــركت	می	باشــد.	ضمــن	اینکــه	تــا	
تاریــخ	تهیــه	ایــن	گــزارش	رتبه	بنــدی	ســنوات	1397،	1398و	1399	توســط	ســازمان	بــورس	ارایــه	نگردیــده	اســت.

7- جایگاه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و صنعت

ــت	 ــرمایه	ثب ــازار	و	س ــاس	ارزش	ب ــر	اس ــی«	ب ــته	ای	صنعت ــد	رش ــت	»چن ــال	در	صنع ــركت	های	فع ــدی	ش رتبه	بن
شــده	در	پایــان	ســال	مالــی	منتهــی	بــه	1399/12/30	بــه		شــرح	ذیــل	ارایــه	می	گــردد.	مطابــق	جــدول،	شــركت	
ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی	از	نظــر	ارزش	بــازار	دارای	رتبــه	پنجــم	و	ســرمایه	ثبــت	شــده	در	رتبــه	چهــارم	

صنعــت	مذكــور	قــرار	دارد.	

رتبه از نظر سرمایهرتبه از نظر ارزش بازارشرکت

11سرمایه	گذاری	تامین	اجتماعی	شستا

22سرمایه	گذاری	امید

33سرمایه	گذاری	غدیر

45سرمایه	گذاری	صندوق	بازنشستگی	كشوری	

54سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	

8- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :
اساسنامه	شركت. 	.1

قانون	تجارت	والیحه	اصالحی	قسمتی	از	قانون	تجارت. 	.2
قانون	مالیات	های	مستقیم. 	.3

قانون	بازار	اوراق	بهادار	و	آیین	نامه	ها	و	دستورالعمل	های	ابالغی	از	سوی	سازمان. 	.4
استانداردهای	حسابداری. 	.5

قانون	كار	و	تامین	اجتماعی. 	.6
قوانین	و	دستورالعمل	های	خاص	شركت	های	تحت	پوشش	بانک. 	.7

قوانین	و	دستورالعمل	های	ابالغی	مبارزه	با	پولشویی. 	.8
مصوبات	هیات	مدیره،	آیین	نامه	ها	و	دستورالعمل	های	داخلی. 	.9
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

1- عملكرد مالی شرکت اصلی در سال جاری 

 1-1- اقالم صورت سود و زیان شرکت اصلی 

شرح 
تغییرات نسبت  به سال قبلسال1398سال1399

درصدمیلیون ریالمیلیون ریال

%33,186,96714,172,166134	درآمد	سود	سهام	

%1,253,603389,754222	درآمد	سود	تضمین	شده	

%477	14,124,5432,448,248	سود	فروش	سرمایه	گذاری	ها	

%48,565,11317,010,168185.51جمع درآمدهای عملیاتی

)%47.64()765,611()400,841(جمع	هزینه	های	عملیاتی	

%196.49 16,244,557 48,164,272 سود عملیاتی

)%1619.79(68,897	)1,047,097(سایر	درآمدها	و	هزینه	های	غیرعملیاتی

%188.82 16,313,454 47,117,175 سود قبل از مالیات

--)15,502()70,341(هزینه	مالیات	بردرآمد	

%188.67 16,297,952 47,046,834 سود خالص 

%599188.19 1,726 سود پایه هر سهام -ریال

1-2-تغییرات در سرمایه گذاری های شرکت

شرح
سال 1398سال 1399

در صد تغییرات
میلیون ریالمیلیون ریال

)%3.05(	992,468	962,192	دارایی	های	ثابت

%38,297,60930.79	50,088,620	ارزش	دفتری	كل	سرمایه	گذاری	ها

%24,334,81876.84	43,034,557	سایر	دارایی	ها

%63,624,89547.88 94,085,369 جمع دارایی ها

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

شرح
سال1398سال1399

در صد تغییرات
میلیون ریالمیلیون ریال

%63.6		51,338,235	83,987,209	جمع	حقوق	مالکانه	

%26.31	45,888	57,963	بدهی	های	غیر	جاری	

%	24.09	)11,131,250()13,812,500(تقسیم	سود	)مرتبط	با	سال	قبل(
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  نمودار مبلغ کل سود تقسیم شده در سالهای 1397و 1398

2- میزان دستیابی به اهداف و دستاوردهای مهم شرکت در سال 1399

افزایــش	در	درآمدهــای	عملیاتــی	و	بــه	تبــع	آن	افزایــش	189	درصــدی	ســود	خالــص	شــركت،	بیانگــر	عملکــردی	
مناســب	می	باشــد.	در	ایــن	بخــش	از	گــزارش،	شــاخص	های	معــرف	عملکــرد	شــركت	طــی	ســال	مالــی	منتهــی	بــه	

ــه	می	گــردد. ــل	ارای ــه	شــرح	ذی 1399/12/30	ب

2 -1- جمع درآمدهای عملیاتی شرکت

جمــع	درآمدهــای	عملیاتــی	شــركت	درســال	مالــی	مــورد	گــزارش	بالــغ	بــر	48,565,113	میلیــون	ریــال	می	باشــد	
كــه	جــدول	مقایســه	ای	اقــالم	تشــکیل	دهنــده	آن	بــه	شــرح	ذیــل	ارایــه	می	گــردد:

ارقام به میلیون ریال

 سال1397سال1398سال1399شرح
)تجدید ارائه شده(

10,185,880	14,172,166	33,186,967	درآمد	سود	سهام	

525,238	389,754	1,253,603	درآمد	سود	تضمین	شده	

6,227,990	2,448,248	14,124,543	سود		فروش	سرمایه	گذاری	ها	

16,939,108	17,010,168	48,565,113	جمع	درآمدهای	عملیاتی

الزم	بــه	ذكــر	اســت	بــه		موجــب	اساســنامه	شــركت	ســرمایه	گذاری	گروه	توســعه	ملــی،	بخــش	عمــده	ســود	حاصــل	
از	فــروش	ســرمایه	گذاری	ها	)معــادل	80	درصــد	محقــق	در	هــر	ســال(	قابلیــت	توزیــع	بیــن	ســهامداران	را	نــدارد.	
نمودارهــای	مربــوط	بــه	رونــد	تركیــب	درآمدهــای	شــركت	بــه	همــراه	مجمــوع	درآمدهــای	شــركت	در	ســه	ســال	

متوالــی	بــه	شــرح	ذیــل	ارایــه	می	گــردد.

13,812,500
11,131,250

15,000,000

13,000,000

11,000,000

9,000,000

7,000,000

1397
1398

)مبالغ به میلیون ریال(
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 نمودار مجموع  درآمدهای عملیاتی شرکت در سال های 1399 -  1397    )مبالغ به میلیون ریال(

2-2- سهم گروه صنایع سرمایه پذیر در سودحاصل از   سرمایه گذاری ها

ف
گروه صنایعردی

سال1398سال 1399

درصدمیلیون ریالدرصدمیلیون ریال

5,586,10239,42	15,074,17445,42	محصوالت	شیمیائی1

4,452,24531,42	11,057,69333,32	سرمایه	گذاری	ها	2

1,735,49212,25	3,163,4799,53	سیمان،	آهک	وگچ3

698,5884,93	0,00-الستیک	و	پالستیک	4

558,8093,94	2,131,4216,42	محصوالت	غذایی	و	آشامیدنی	بجز	قند	و	شکر5

1,140,9308,05	1,760,2005,30	سایر6

100,00 14,172,166 33,186,967100,00 جمع

48،565،113

17،010،168
16،939،108

سال 1399
سال 1398

سال 1397
)تجدید ارائه شده(

سال 1399
سال 1398

سال 1397
)تجدید ارائه شده(

درآمد	سود	سهامدرآمد	سود	تضمین	شدهسود	فروش	سرمایه	گذاری	ها
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نمودار سود شرکت به تفكیک صنعت در سال مالی  1399  

	

3- سود هرسهم 

ســود	واقعــی	هــر	ســهم	بــرای	ســال	1399	مبلــغ	1,726ریــال	می	باشــد	كــه	از	مبلــغ	مذكــور،	مبلــغ	269	ریــال	بــه	
ازای	هرســهم	بــه	اندوختــه	ســرمایه	ای	منتقــل	گردیــده	و	مابقــی	قابــل	تقســیم	بیــن	ســهامداران	و	یــا	قابــل	انتقــال	

بــه	حســاب	ســود	انباشــته	می	باشــد.	

4- ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت به ازای هر سهم

ارزش	بـازار	پرتفـوی	بورسـی	شـركت	سـرمایه	گذاری	گروه	توسـعه	ملی	با	سـرمایه	جدید	از	رقـم	6,400	ریـال	به	ازای	
هرسـهم	در	ابتـدای	سـال	مالـی	مورد	گـزارش	به	رقم	11,429ریال	در	پایان	سـال	رسـیده	اسـت.

% 9,53

% 33,32

% 6,42 % 5,30

% 45,42

					محصوالت	شیمیائی				

					سیمان،	آهک	وگچ

					سایر

سرمایه	گذاری	ها						

محصوالت	غذایی	و	آشامیدنی	بجز	قند	و	شکر					
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)NAV( 5- خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم

ــاس	درصــدی	از	آن	 ــوال	براس ــركت		معم ــهام	ش ــه	ارزش	س ــاری	اســت	ك ــا	)NAV(	معی ــص	ارزش	دارایی	ه خال
مشــخص	می	گــردد،	لیکــن	بــا	احتســاب	ســایر	عوامــل	موثــر،	نــرخ	نهایــی	ســهام	در	بــازار	ســرمایه	تعییــن	و	مــورد	
ــورس	و	 ــرمایه	پذیر	در	ب ــركت	های	س ــهام	ش ــازار	س ــت	ب ــاس	قیم ــذكور	براس ــرد.	ارزش	مـ ــرار	می	گی ــی	ق ارزیاب
ارزش	دفتــری	شــركت	های	غیربورســی	در	تاریــخ	1399/12/30	براســاس	ســرمایه	جدیــد	رقــم	12,555	ریــال	بــه	
ازای	هرســهم	بــوده	كــه	در	مقایســه	بارقــم	ابتــدای	ســال	)6,991	ریــال(	،	مبلــغ	5,564	ریــال	حــدوداً	80	درصــد	

افزایــش	داشــته	اســت.

نمودار مقایسه ای روند تغییرات قیمت بازار، ارزش دفتری و خالص ارزش دارایی های شرکت
 به ازاء هر سهم طی  چهار سال گذشته

-	بـه	منظـور	ارایـه	مبنـای	صحیـح	برای	مقایسـه	سـنوات	متوالی،	سـرمایه	در	محاسـبه	NAV،	ارزش	بازار	هر	سـهم	و	
ارزش	دفتـری	هـر	چهار	سـال	27,250	میلیون	سـهم	لحاظ	شـده	اسـت.	

1,884 3,082

4,091

6,991

1398

9,060

12,555

1399

1,694

1,991

2,620

1397

1,383

1,348

1,780

ارزش بازار هر سهم

ارزش دفتری هر سهم 

شرکت اصلی

1396

NAV

ال
 ری

م -
سه

هر 
ش 

رز
ا

1,000

5,000

9,000

3,000

7,000

11,000

2,000

6,000

10,000

4,000

8,000

12,000
13,000
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6 - سرمایه گذاری های شرکت

ــغ	 ــه	مبل ــال	ب ــدای	س ــال	در	ابت ــون	ری ــغ	38,297,609	میلی ــركت	از	مبل ــرمایه	گذاری	های	ش ــری	س ارزش	دفت
50,088,620	میلیــون	ریــال	در	پایــان	ســال	رســیده	اســت	كــه	مبلــغ	11,791,011	میلیــون	ریــال	تفــاوت	مبالــغ	

ــه	ابتــدای	ســال	را	نشــان	می	دهــد. ــوق،	افزایــش	31	درصــدی	نســبت	ب ف

تغییرات سرمایه گذاری ها
تغییراتسال1398سال1399

درصدمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

سرمایه	گذاری		در	سهام	شركت	های	پذیرفته	شده
%29,015,32525,197,2043,818,12115.15در	بورس	و	فرابورس

%8,726,125107.81	8,094,295	16,820,420	سایر	سرمایه	گذاری	ها	

 -12,544,246 33,291,499 45,835,745 جمع 

%0.00-)31,289()31,289(كاهش	ارزش	انباشته	سرمایه	گذاری	ها	

-12,544,246 33,260,210 45,804,456 ارزش دفتری سرمایه گذاری ها

%2,200,216293.36	750,000	2,950,216	اوراق	مشاركت	و	سپرده

)%68.89()2,953,451(4,287,399 1,333,948 سرمایه گذاری در امالک

%11,791,01130.79 38,297,609 50,088,620 جمع
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7- ترکیب سبد سهام شرکت 

تركیـب	سـرمایه	گذاری	های	شـركت	در	سـال	1399و	مقایسـه	آن	بـا	سـال	1398	بـه	تفکیـک	صنایع	و	براسـاس	
بهـای	تمـام	شـده	و	ارزش	بـازار	به	انضمـام	نمودارهـای	مربوطه	به	شـرح	ذیل	ارایـه	می	گردد.

7-1- جدول سرمایه گذاری ها به تفكیک صنایع

ف
صنایعردی
29اسفند ماه 301398اسفند ماه 1399

 بهای تمام شده
 بهای تمام شدهدرصدمیلیون ریال

درصدمیلیون ریال

واسطه	گری	مالی	وسایر،	واسطه	گری	های	1
11,409,29624.893,264,3939.81مالی،	واسطه	گری	های	مالی	و	پولی	

7,878,22017.197,609,54222.86محصوالت	شیمیایی2

7,137,76315.575,620,47216.88محصوالت	غذایی	و	آشامیدنی	به	جز	قند	وشکر3

5,735,11812.515,426,24716.30سرمایه	گذاری	ها	4

4,049,1618.834,054,73512.18سیمان،	آهک	وگچ5

2,324,5415.072,332,1377.01ماشین	آالت	و	دستگاه	های	برقی6

2,120,6334.631,542,6984.63انبوه	سازی	امالک	و	مستغالت7

1,049,8282.29228,5710.69صندوق	سرمایه	گذاری	قابل	معامله8

908,8361.98125,5910.38منسوجات9

889,4711.94904,9392.72	الستیک	و	پالستیک10

797,0161.74755,4402.27زراعت	وخدمات	وابسته11

604,6361.32584,0261.75مشاركت	در	آزاد	راه12

566,3271.24533,4631.60مواد	و	محصوالت	دارویی13

94,7610.2100.00فلزات	اساسی14

88,7350.19109,3390.33بانک	ها	و	موسسات	اعتباری	15

56,5200.1256,5200.17رایانه	و	فعالیت	های	وابسته	به	آن16

41,1480.0999,7390.30فعالیت	های	هنری	سرگرمی	و	خالقانه	17

39,6910.0930.00قند	و	شکر18

26,5010.0626,5010.08ماشین	آالت	و	تجهیزات19

12,2570.0312,2570.04كاشی	و	سرامیک	20

4,8830.014,8830.01محصوالت	چوبی21

3990.0000.00چند	رشته	ای	صنعتی22

40.0040.00سایر	23

45,835,74510033,291,499100جمع پرتفوی 
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نمودار سرمایه گذاری ها به تفكیک صنایع- بهای تمام شده       

7-2- جدول بهای تمام شده سرمایه گذاری ها به تفكیک سهام مدیریتی وغیر مدیریتی 

شرح
1399

درصد
1398

درصد
میلیون ریالمیلیون ریال

%25,004,52975.11	%28,303,18761.75	فرعی

%5,704,25617.13	%5,929,81912.94	وابسته

%2,582,7147.76	%11,602,73925.31	سایر

33,291,499100.00 %45,835,745100 جمع

_)31,289(_)31,289(ذخیره	كاهش	ارزش	

_33,260,210 _45,804,456 جمع 

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

	30,000,000

	25,000,000

	20,000,000

	15,000,000

	10,000,000

	5,000,000

فرعی وابسته سایر

1399
1398

	2,582,714

11,602,739	

5,704,256	

25,004,529	

5,929,819	

28,303,187	

شـركت	سـرمایه	گذاری	گروه	توسـعه	ملی	به	طور	مسـتقیم	در	19	شـركت	دارای	حق	كنترل	و	نظارت	)شـركت	های	
فرعـی(	و	در	16شـركت	دارای	نفـوذ	قابـل	مالحظـه	)شـركت	های	وابسـته(	می	باشـد.	و	از	لحـاظ	بهای	تمـام	شـده	نیز	

طبـق	جـدول	فـوق	75	درصد	سـرمایه	گذاری	ها	در	شـركت	های	فرعی	و	وابسـته	انجام	شـده	اسـت.

				واسطه	گری	مالی	و	سایر،	واسطه	گری		های	مالی،	واسطه	گری	مالی	و	پولی	
				محصوالت	غذایی	و	آشامیدنی	به	جز	قند	و	شکر

				سیمان،	آهک	و	گچ				
				سایر				

محصوالت	شیمیایی				
سرمایه	گذاریها					
ماشین	آالت	و	دستگاه	های	برقی				

)درصد(
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7-3- ارزش بازار سبد سرمایه گذاری ها

ارزش	بـازار	سـرمایه	گذاری	های	شـركت	در	پایـان	اسـفندماه	1399	بالـغ	بـر332,534	میلیـارد	ریال	بـا	قیمت	تمام	
شـده	50,120	میلیارد	ریال	بــوده	اسـت	كه	حدود	563	درصد	افزایش	ارزش	روز	سـبد	سـهام	شـركت	را	نسـبت	به	
قیمـت	تمـام	شـده	آن	نشـان	می	دهـد.	ایـن	امـر	در	شـرایطی	اسـت	كـه	سـرمایه	گذاری	های	خـارج	از	بورس	شـركت	
بـه	قیمـت	تمام	شـده	انعـکاس	یافته	اسـت.	الزم	به	ذكر	اسـت	كه	از	كل	ارزش	بازار	سـبد	سـرمایه	گذاری	های	شـركت	
94	درصـد	بـه	سـهام	شـركت	های	پذیرفتـه	شـده	در	بـورس	و		فرابـورس	6	درصـد	بـه	سـهام	شـركت	های	خـارج	از
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

8- تغییرات ارزش بازار و بازدهی سهام شرکت 
ارزش	بــازار	ســهام	شــركت	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی	از	مبلــغ	111,491	میلیــارد	ریــال	در	ابتــدای	ســال	
ــال	 ــرد	س ــه	عملک ــوط	ب ــادی	مرب ــی	ع ــع	عموم ــی	)در	مجم ــارد	ریال ــود	13,813	میلی ــیم	س ــس	از	تقس 1399	پ
مالــی	1398(	بــه	246,885	میلیــارد	ریــال	در	پایــان	اســفند	مــاه	ســال	1399	رســید.	طــی	ســال	1399	شــاخص	
شــركت	های	چنــد	رشــته	ای	صنعتــی	از	48,489	واحــد	بــه	147,318	واحــد	افزایــش	یافتــه	و	204	درصــد	رشــد	
ــه	 ــران	حــدود	155	درصــد	رشــد	را	تجرب ــادار	ته ــورس	اوراق	به ــن	دوره	شــاخص	كل	ب داشــته	اســت.	طــی	همی
نمــوده	اســت.	لــذا	در	ســال	1399	شــاخص	شــركت	های	چندرشــته	ای	صنعتــی	در	مجمــوع	عملکــرد	موفق	تــری

نسبت	به	شاخص	كل	بورس	داشته		است.	
ــد	ارزش	ســهام	شــركت	های	ســرمایه	گذاری	و	چند	رشــته	ای	 ــرم	اســتحضار	دارن ــه	كــه	ســهامداران	محت همانگون
صنعتــی	در	بــازار	بــورس	تحــت	تأثیــر	تركیــب	ســبد	ســهام	اینگونــه	شــركت	ها	می	باشــد.	وزن	قابــل	توجهــی	از	
بهای	تمــام	شــده	ســرمایه	گذاری	ها	در	صنایــع	محصــوالت	شــیمیایی،	محصــوالت	غذایــی	و	آشــامیدنی،	ســیمان،	

ــند.	 ــی	می	باش ــع	بورس ــایر	صنای ــی	و	س ــی	و	پول ــطه	گری	های	مال ــرمایه	گذاری	ها،	واس ــچ،	س ــک	گ آه
	)NAV(	ــهم ــر	س ــای	ه ــص	ارزش	دارایی	ه ــر	از	خال ــركت	كمت ــهام	ش ــت	س ــواره	قیم ــر	هم ــالیان	اخی ــی	س ط
ــه ــبت	ب ــهم	نس ــر	س ــت	ه ــری	قیم ــا	كس ــی	ی ــزان	فزون ــر	می ــركت	از	نظ ــهام	ش ــت.	س ــده	اس ــه	ش معامل
خالــص	ارزش	دارایی	هــای	هــر	ســهم	)NAV(	در	پایــان	اســفندماه	ســنوات	1396،	1397،	1398	و	1399
بــه	ترتیــب	بــا	كســری	24	درصــدی،	24	درصــدی،	41	درصــدی	و	28	درصــدی	معامله	گردیده	اســت.	انتظــار	می	رود	
ــرای	ســرمایه	گذاری	های	 ــی	ب ــق	مطلوب ــردی	شــركت،	اف ــای	راهب ــج	برنامه	ه ــر	نشســتن	تدریجــی	نتای ــه	ثم ــا	ب ب

شــركت	پیــش	روی	باشــد.
ــازار	هــر	ســهم	بــر	اســاس	ســرمایه	27,250	میلیــون	ســهم	 تفــاوت	خالــص	ارزش	دارایی	هــا	)NAV(	و	ارزش	ب

ــه	می	گــردد: ــل	ارائ بشــرح	جــدول	ذی

 خالص ارزش دارایی هاسال 
)NAV( هر سهم

قیمت هرسهم در 
نسبت قیمتتفاوت پایان سال مالی

 به NAV هر سهم 

13961,7801,34843276

13972,6201,99162976

13986,9914,0912,90059

139912,5559,0603,49572
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

9- خالصه عملكرد سرمایه گذاری های شرکت
خالصـه	سـرمایه	گذاری	های	شـركت	به	تفکیک	بورسـی	و	غیر	بورسـی	طی	سـال	مالی	مـورد	گزارش	به	شـرح	جدول	

ارایـه	می	گردد: زیر	

قیمت تمام شده

شرح

شرکت های پذیرفته 
شده در بورس

شرکت های خارج
جمع از بورس

)میلیون ریال()میلیون ریال()میلیون ریال(

38,328,898	13,131,694	25,197,204	مانده	سرمایه	گذاری	در	اول	سال

15,311,693	11,106,162	4,205,531	افزایش	در	سرمایه	گذاری	ها	)بجز	افزایش	سرمایه(

1,601,680	1,408,234	193,446	مشاركت	در	افزایش	سرمایه	شركت	ها

)2,953,451()2,953,451(-تغییرات	سرمایه	گذاری	در	امالک

)2,168,911()1,588,055()580,856(فروش	و	كاهش	درسرمایه	گذاری	ها	

11,791,011 7,972,890 3,818,121 جمع تغییرات

50,119,909	21,104,584	29,015,325	بهای	تمام	شده	در	پایان	سال	

)31,289()31,289(	-كاهش	ارزش	انباشته	

50,088,620 21,073,295 29,015,325 ارزش دفتری در پایان سال 

332,534,184 21,104,584 311,429,600 ارزش بازار سرمایه گذاری ها 
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

9-1- افزایش در سرمایه گذاری ها )بجز افزایش سرمایه(

میـزان	افزایـش	در	سـرمایه	گذاری	های	شـركت	)بـه	جـز	افزایـش	سـرمایه(	بـه	تفکیک	صنعت	طی	سـال	مالـی	مورد	
گـزارش	بشـرح	زیر	می	باشـد:

نام صنعتردیف
 شرکت های پذیرفته

شده در بورس
 شرکت های خارج

جمع از بورس

)میلیون ریال()میلیون ریال()میلیون ریال(

8,279,0598,279,059	-واسطه	گری	مالی	1

1,519,582	-1,519,582محصوالت	غذایی	و	آشامیدنی	بجز	قند	وشکر2

823,543	-823,543صندوق	سرمایه	گذاری	قابل	معامله3

630,368	-630,368فعالیت	های	كمکی	به	نهادهای	مالی	واسط4

543,562	-543,562سرمایه	گذاری	ها	5

304,633	-304,633محصوالت	شیمیایی6

132,734	-132,734سیمان،	آهک	وگچ7

94,761	-94,761فلزات	اساسی8

51,727	-51,727زراعت	وخدمات	وابسته	9

41,890	-41,890مواد	و	محصوالت	دارویی10

39,688	-39,688قند	و	شکر11

22,644	-22,644ماشین	آالت	و	دستگاه	های	برقی12

399	-399چند	رشته	ای	صنعتی13

4,205,5318,279,05912,484,590جمع

2,700,2162,700,216اوراق	مشاركت	و	سپرده	ها

126,887126,887سایر

4,205,53111,106,16215,311,693جمع
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9-2- مشارکت درافزایش سرمایه شرکت ها

مشاركـت	درافزایش	سرمایه	شركت	ها	به	تفکیک	صنعت	طی	سال	مالی	مورد	گزارش	به	شرح	زیر		می	باشد:	

نام صنعتردیف
شرکت های پذیرفته

 شده در بورس
شرکت های خارج

جمع از بورس

)میلیون ریال()میلیون ریال()میلیون ریال(

152,158	-152,158واسطه	گری	های	مالی	و	پولی1

1,190	-1,190محصوالت	شیمیایی2

40,098	-40,098فعالیت	های	كمکی	به	نهادهای	مالی	واسط	3

783,244783,244	-منسوجات4

599,990599,990	-انبوه	سازی	امالک	و	مستغالت5

25,00025,000	-واسطه	گری	مالی6

193,4461,408,2341,601,680جمع

44  گزارش عملکرد هیات مدیره / سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 



شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

9-3- فروش وکاهش درسرمایه گذاری ها

فـروش	سـرمایه	گذاری	ها	عمدتـاً	به	منظوركسـب	درآمـد	و	تامیـن	نقدینگـی	مـورد	نیاز	جهـت	ایفای	تعهـدات	و	انجام	
سـرمایه	گذاری	های	جدیـد،	صورت	گرفتـه	و	جزئیـات	بهای	تمـام	شـده	آن	هـا	به	تفکیـک	صنعت	طی	سـال	مالی	مورد	

گـزارش	به		شـرح	زیر	می	باشـد:

نام صنعتردیف
شرکت های پذیرفته

 شده در بورس
شرکت های خارج

جمع از بورس

)میلیون ریال()میلیون ریال()میلیون ریال(

980,426980,426-واسطه	گری	مالی	1

234,691-234,691سرمایه	گذاری	ها2

138,309-138,309سیمان،	آهک	و	گچ3

58,591-58,591فعالیت	های	هنری	سرگرمی	و	خالقانه	4

37,145-37,145محصوالت	شیمیایی	5

30,240-30,240ماشین	آالت	و	دستگاه	های	برقی	6

22,055-22,055انبوه	سازی	امالک	و	مستغالت	7

20,604-20,604بانک	ها	و	موسسات	اعتباری	8

15,468-15,468الستیک	و	پالستیک	9

10,151-10,151زراعت	و	خدمات	وابسته	10

9,025-9,025مواد	و	محصوالت	دارویی	11

2,291-2,291محصوالت	غذایی	و	آشامیدنی	بجز	قند	وشکر	12

2,286-2,286صندوق	های	سرمایه	گذاری	قابل	معامله	13

580,856980,4261,561,282جمع 

501,351501,351اوراق	مشاركت	و	سپرده	ها

106,278106,278سایر	

580,8561,588,0552,168,911جمع 
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بهای	فروش،	بهای	تمام	شده	وسود	و	زیان	ناشی	از	واگذاری	های	مذكور	به	شرح	جدول	ذیل	ارایه	می	گردد:

نام شرکت ردیف
سود ناشی از واگذاری  بهای تمام شده  مبلغ فروش 

میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال 

2,598,303234,6912,363,612	شركت	سرمایه	گذاري	توسعه	ملي1

1,418,164138,3091,279,855	سرمایه	گذاري	وتوسعه	صنایع	سیمان2

857,05330,240826,813	ایران	ترانسفو3

644,43037,145607,285	شركت	پتروشیمي	شازند4

478,08758,591419,496شركت	گروه	توسعه	هنر	ایران	5

473,72715,468458,259	گروه	صنعتي	بارز6

444,475412444,063	شركت	سیمرغ	7

197,8929,025188,867	سرمایه	گذاري	شفادارو8

108,9789,74099,238	شركت	كشت	و	صنعت	و	دامپروري	پارس9

88,46822,05566,413	سرمایه	گذاري	مسکن10

23,79620,6043,192	بانک	اقتصاد	نوین11

13,7402,29111,449	شركت	توسعه	صنایع	بهشهر12

2,5491,3511,198	اوراق	تسهیالت	مسکن	-	بانک	ملي13

2,8472,285562صندوق	سرمایه	گذاری	آرمان	آتی	كوثر14

7,352,509582,2076,770,302جمع 

-980,426-سایر	صندوق	های	سرمایه	گذاری	

550,998--سود	واگذاری	صنعتی	ومعدنی	توسعه	ملی

-606,278-سایر

2,168,9117,321,300-جمع  

6,803,243سود	واگذاری	امالک	)ساختمان	بخارست(

14,124,543جمع کل سود فروش سرمایه گذاری ها

پیـرو	مطالبـه	صـورت	گرفته	توسـط	بانک	ملـی	ایران	علیه	شـركت	و	طرح	موضوع	در	كمیته	سـازش	كانـون	نهاد	های		
سـرمایه	گذاری	و	رای	صـادره	توسـط	كمیتـه	مذكـور،	اسـتناد	بـه	ظرفیت	قانونـی	تبصره	ذیل	مـاده	34	قانـون	پولی	و	
بانکی	كشـور،	توافقنامه	تادیه	دین	بابت	انتقال	سـاختمان	بخارسـت	فیمابین	بانک	ملی	ایران	و	شـركت	سـرمایه	گذاری	
گـروه	توسـعه	ملـی	برمبنـای	گزارش	كارشناسـی	منعقد	و	سـاختمان	مذكور	در	ازای	تسـویه	سـود	سـهام	سـال	97	و	

بخشـی	از	سـود	سـهام	سـال	98	به	بانک	ملی	ایران	منتقـل	گردید.
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10- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری شرکت
الف -	وضعیت	سـبد	سرمــایه	گذاری	در	سهــام	شـركت	های	پذیرفتـــه	شـده	در	بورس	در	پایان	سـال	مالی		مورد	

گـزارش	به	شـرح	زیر	می	باشـد:																

مبالغ به میلیون ریال     

 تعدادنام صنعتردیف
شرکتها

 درصد 
سرمایه گذاری

 مانده در
 پایان سال

 ارزش بازار در
ارزش افزوده پایان سال

99,085,536	24.967,242,446106,327,982%5محصوالت	شیمیایی1

محصوالت	غذایی	و	آشامیدنی	به	جز	2
39,198,270	24.377,071,47746,269,747%2قند	وشکر

31,476,926	8.012,324,14133,801,067%1ماشین	آالت	و	دستگاه	های	برقی3

31,224,005	13.964,048,78435,272,789%1سیمان،	آهک	وگچ4

22,428,742	11.833,431,11625,859,858%2سرمایه	گذاری	ها	5

21,852,166	3.07889,47122,741,637%1	الستیک	و	پالستیک6

20,298,175	2.75797,01621,095,191%2زراعت	و	خدمات	وابسته7

7,245,656	1.78517,1987,762,854%1واسطه	گری	های	مالی	و	پولی8

6,736,957	1.95566,3277,303,284%1مواد	و	محصوالت	دارویی9

1,615,693	2.39693,9902,309,683%2فعالیت	های	كمکی	به	نهادهای	مالی	واسط	10

410,006	0.41118,793528,799%1انبوه	سازی	امالک	و	مستغالت11

390,320	0.1441,148431,467%1فعالیت	های	هنری	سرگرمی	و	خالقانه	12

323,213	0.3188,735411,948%2بانک	ها	و	موسسات	اعتباری	13

102,816	3.621,049,8281,152,644%5صندوق	سرمایه	گذاری	قابل	معامله	14

27,729	0.3394,761122,490%1فلزات	اساسی15

)1,874(0.1439,69137,817%1قند	و	شکر16

)60(0.00403343%4سایر17

33%10029,015,325311,429,600282,414,275
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ب- خالصه	اطالعات	سرمایه	گذاری	های	خارج	از	بورس	در	پایان	سال	مالی	برحسب	نوع	صنعت	به	شرح	زیر	می	باشد:			

   )مبالغ به میلیون ریال( 

 تعدادنام صنعتردیف
 شرکت ها

 درصد
 سرمایه گذاری

 مانده در
 پایان سال

45.959,697,310%33واسطه	گری	مالی1

10.922,304,002%1سرمایه	گذاری	ها2

10.432,200,218%_اوراق3

9.492,001,840%3انبوه	سازی	امالک	و	مستغالت4

6.321,333,948%_سرمایه	گذاری	در	امالک5

4.31908,836%5منسوجات6

3.55750,000%-سپرده	ها7

3.01635,774%2محصوالت	شیمیایی8

2.86604,636%_مشاركت	در	آزاد	راه9

2.37500,798%1سایر	واسطه	گری	های	مالی10

0.3166,286%4محصوالت	غذایی	و	آشامیدنی	به	جز	قند	وشکر11

0.2756,520%3رایانه	و	فعالیت	های	وابسته	به	آن12

0.1326,501%3ماشین	آالت	و	تجهیزات13

0.0612,254%2كاشی	و	سرامیک	14

0.024,883%2محصوالت	چوبی15

0.00400%1ماشین	آالت	و	دستگاه	های	برقی16

0.00377%1سیمان،	آهک	وگچ17

0.001%1محصوالت کاغذی 18

10021,104,584%62جمع
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	11- نسبت های مالی

الف( جدول نسبت های مالی )تلفیقی(

سالشرح
1399 

سال
1398 

نسبت های نقدینگی 

%158%228بدهی	جاری	/دارایی	جاری=	نسبت	جاری

%99%155بدهی	جاری	/دارایی	آنی=	نسبت	سریع

%6%9دارایی	جاری	/موجودی	نقد=	نسبت	نقدینگی

نسبت های سرمایه گذاری )اهرمی(

%25%15حقوق	صاحبان	سهام	)ارزش	ویژه(/دارایی	های	ثابت=	نسبت	دارایی	ثابت	به	ارزش	ویژه

%55%66جمع	دارایی	ها	/حقوق	صاحبان	سهام	)ارزش	ویژه(	=	نسبت	مالکانه

%82%52حقوق	صاحبان	سهام	)ارزش	ویژه(/	جمع	بدهی	ها	=نسبت	بدهی	به	ارزش	ویژه

%45%34جمع	دارایی	ها	/جمع	بدهی	ها	=	نسبت	بدهی

%231%221بدهی	بلندمدت	/	دارایی	ثابت	=	نسبت	پوشش	بدهی

%30%37جمع	بدهی	ها	/	وجوه	نقد	حاصل	از	عملیات	=	وجوه	نقد	عملیاتی	به	بدهی

نسبت های سودآوری

%24%46جمع	درآمد	/	سود	خالص	=	نسبت	سود	خالص

%33%55جمع	درآمد	/	سود	ناخالص	=	نسبت	سود	ناخالص

%43%78متوسط	حقوق	صاحبان	سهام	/	سود	خالص	=	نسبت	بازده	حقوق	صاحبان	سهام

%21%39جمع	دارایی	/	سود	خالص		=	نسبت	بازده	دارایی
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ب( جدول نسبت های مالی  )شرکت اصلی(

سالشرح
1399 

سال
1398 

نسبت های نقدینگی

%226%559بدهي	جاري	/دارائي	جاري=	نسبت	جاري

%202%559بدهي	جاري	/دارائي	آني=	نسبت	سریع

%0,4%1دارائي	جاري	/موجودي	نقد=	نسبت	نقدینگي

نسبت های سرمایه گذاری )اهرمی(

%2%1حقوق	صاحبان	سهام	)ارزش	ویژه(/دارائي	هاي	ثابت=	نسبت	دارائي	ثابت	به	ارزش	ویژه

%81%89جمع	دارائي	ها	/حقوق	صاحبان	سهام	)ارزش	ویژه(	=	نسبت	مالکانه

%24%12حقوق	صاحبان	سهام	)ارزش	ویژه(	/	جمع	بدهي	ها	=	نسبت	بدهي	به	ارزش	ویژه

%19%11جمع	دارائي	ها	/جمع	بدهي	ها	=	نسبت	بدهي

%2163%1660بدهي	بلندمدت	/	دارائي	ثابت	=	نسبت	پوشش	بدهي

%54%78جمع	بدهي	ها	/	وجوه	نقد	حاصل	از	عملیات	=	وجوه	نقد	عملیاتي	به	بدهي

نسبت های سود آوری

%96%97جمع	درآمد	/	سود	خالص	=	نسبت	سود	خالص

%95%99جمع	درآمد	/	سود	ناخالص	=	نسبت	سود	ناخالص

%33%69متوسط	حقوق	صاحبان	سهام	/	سود	خالص	=	نسبت	بازده	حقوق	صاحبان	سهام

%26%50جمع	دارائي	/	سود	خالص	=	نسبت	بازده	دارائي
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12- نظام راهبری شرکت در تاریخ تهیه گزارش:

12-1– اطالعات مربوط به ساختار هیات مدیره:

ماشا اله عظیمی
رئیس هیات  مدیره-غیر موظف

دکتری مدیریت مالی  
سـمت فعلی:	رئیس	هیـات	مدیـره	شـركت	سـرمایه	گذاری	گروه	توسـعه	ملی
ســایر ســوابق:	عضو	شــورای	عالی	بــورس،	عضــو	هیات	مدیــره	ســرمایه	گذاری	
خارجــی	ایــران،	عضــو	شــورای	گفتگــوی	بخــش	خصوصــی	بــا	دولــت،	دبیــركل	
و	عضــو	هیــات	رئیــس	و	رئیــس	اتــاق	تعــاون،	اولیــن	مدیرعامــل،	رئیــس	هیــات	
مدیــره	صنــدوق	و	بانــک	توســعه	تعــاون،	فرمانــدار	شــهر	گــرگان،	مدیــر	عامــل	

و	رئیــس	هیــات	مدیــره	شــركت	های	گــروه	زمــزم	)گــرگان،	گیــالن،	كرمــان(

بابک سعیدی 
نایب رئیس هیات مدیره-موظف

DBA دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار
ســمت فعلــی:	نائــب	رئیــس	هیــات	مدیــره	شــركت	ســرمایه	گذاری	گــروه	
ــركت	های	 ــرمایه	گذاری	و	ش ــور	س ــل	در	ام ــاور	مدیرعام ــی	و	مش ــعه	مل توس

بانــک	ملــی	ایــران
ســایر ســوابق:	عضــو	هیــات	مدیــره	شــركت های:	مخابــرات	ایــران،	بازرگانــی	
ســرب	و	روی	)هلدینــگ	ســرب	وروی	ایــران(،	گــروه	صنعتــی	بــال	)بانــک	ملــی	
ایــران(،	تراكتورســازی	ایــران	)ســهامی	عــام(،	مالیبــل	ســایپا	)ســهامی	عــام(،	
ســایپا	شیشــه	)ســهامی	عام(،	مركز	ورزش	و	تفریحات	ســالم	منطقه	آزاد	كیش
مدیرعامــل	و	عضــو	هیــات	مدیــره	شــركت های:	شیشــه	نشــکن	ســایپا،	رینــگ	

ســایپا،	ســرمایه	كاركنــان	ارتباطــات	و	مخابــرات	)شســکام(
ــع	انســانی	 ــاون	اداری	و	توســعه	مناب ــروه	بهمــن،	مع ــع	انســانی	گ ــاون	مناب مع
گــروه	خودروســازی	ســایپا،	قائــم	مقــام	مدیرعامــل	شــركت	كالســیمین،	مشــاور	
ــی	 و	مدیــركل	دفتــر	مدیرعامــل	ســازمان	منطقــه	آزاد	كیــش،	مدیــركل	ارزیاب
عملکــرد،	بازرســی	و	پاســخگوئی	بــه	شــکایات	منطقــه	آزاد	كیش،	شــهردارناحیه	

4	منطقــه	18	تهــران	بــزرگ.
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فرهاد زرگری  
عضو هیات  مدیره -موظف

دکتری  
سـمت فعلی: عضو	موظف	هیات	مدیره	شـركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی		
سـایر سـوابق: مدیرعامل	شـركت	های	سـرمایه	گذاری	شـفادارو،	سـرمایه	گذاری	
توسـعه	ملی،	سـرمایه	گذاری	خارجی	ایران،	سـرمایه	گذاری	دارویی	تامین،	هلدینگ	
شـمص	تامیـن،	مدیـر	كل	امـور	بین	الملل	سـازمان	تامیـن	اجتماعی،	مشـاور	وزیر	
اقتصـاد،	نایـب	رئیـس	هیات	مدیره	شـركت	توزیـع	دارو	پخش،	عضو	هیـات	مدیره	

شـركت	ذوب	آهن	اصفهان.	

امیر تقی خان تجریشی  
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد MBA و مدیریت مالی
ســایر ســوابق: رئیس	هیــات	مدیره	شــركت	بــورس	تهــران،	مدیرعامــل	و	عضو	
هیــات	مدیــره	شــركت	های	ســرمایه	گذاری	توســعه	صنعــت	و	تجــارت،	مشــاور	
ســرمایه	گذاری	آرمــان	آتــی،	رئیــس	هیــات	مدیــره	نیروكلــر،	عضــو	هیــات	مدیره	
ملــی	انفورماتیــک،	نایــب	رئیــس	هیــات	مدیــره	كارگــزاری	آرمــون	بــورس،	عضو	
ــن	اندیشــان	 ــون	نهادهــای	ســرمایه	گذاری،	شــركت	های	نوی ــره	كان هیــات	مدی
ــدوق	ســرمایه	گذاری	تحــت	 ــر	و	موســس	بیــش	از	10	صن ــارس،	مدی ســرآوا	پ

نظــارت	ســازمان	بــورس.
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12-2 - اطالعات مربوط به جانشین مدیرعامل و معاونین شرکت:

سیامک محمدظاهری
جانشین مدیرعامل و معاون مالی و اداری 

کارشناسی ارشد حسابداری و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 
اشـتغال	در	موسسـه	حسابرسـی	مفید	راهبـر،	معاون	مالی	و	پشـتیبانی	سـرمایه	گذاری	
توسـعه	صنعـت	و	تجـارت،	عضـو	هیات	مدیـره	شـركت	های	كویـر	تایر،	سـرمایه	گذاری	
جامـی،	رئیـس	هیات	مدیره	سـرمایه	گذاری	ایران	و	فرانسـه،	مدیر	عامل	شـركت	ترغیب	
صنعـت	ایـران	و	ایتالیـا،	رئیـس	هیات	مدیره	شـركت	آبفـر،	رئیس	هیات	مدیره	شـركت	

سـرمایه	گذاری	و	توسـعه	صنایع	سـیمان.	

عباس باباگل زاده 
معاون امورشرکت ها  

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
رئیـس	هیـات	مدیره	شـركت	توسـعه	صنایع	بهشـهر،	معـاون	اقتصـادی	و	برنامه	ریزی	
صندوق	روستائیان	و	عشایر،	عضو	هیات	مدیره	و	معاون	امور	شركت	های	سرمایه	گذاری
توسـعه	معـادن	فلـزات	و	ارزش	آفرینـان	صبـا،	عضـو	هیـات	مدیـره	كانـون	نهادهـای	
بـورس	انـرژی	و	سـرمایه	گذاری،	معـاون	مالـی	و	منابـع	انسـانی	تامیـن	سـرمایه	امین،	

رئیـس	هیـات	مدیـره	كارگزاری	هـای	امیـن	آویـد	و	صبـا	تامیـن.				

اژدر اژدری 
معاون اقتصادی و برنامه ریزی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی 
معـاون	شـهردار	و	رییس	سـازمان	اقتصادی	و	مشـاركت	های	مردمی	شـهرداری	مشـهد

معاون	مالی	شركت	گروه	مالی	سپهر	صادرات
مدیر	امور	شركت	ها	و	سرمایه	گذاری	های	بانک	شهر
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12-3- کمیته های تخصصی شرکت

12-3-1- کمیته سرمایه گذاری 
كمیتــه	ســرمایه	گذاری،	بــا	اتخــاذ	تصمیمــات	راهبــردی	در	خصــوص	تعدیــل	ســرمایه	گذاری	ها	و	نظــارت	مســتمر	

بــر	عملکــرد	مدیــران	ســرمایه	گذاری	ها	تشــکیل	شــده	اســت.

12-3-2- کمیته مدیریت ریسک
كمیته	مدیریت	ریسک	براساس	الزامات	حاكمیت	شركتی	و	اختیارات	تفویض	شده	از	سوی	

هیــات	مدیــره	بــا	هــدف	كمــک	بــه	ایشــان	بــرای	دســتیابی	بــه	اهــداف	و	برنامه	ریــزی	اســتراتژیک	گــروه	تشــکیل	
ــده	است. ش

12-3-3- کمیته پاداش و جبران خدمت مدیران
كمیتـه	پـاداش	و	جبـران	خدمـات	بـا	بررسـی،	مرور	عملکـرد	و	میزان	بهره	وری	و	اثر	بخشـی	نیروی	انسـانی	نسـبت	
بـه	تمامـی	مـواردی	كـه	بـه	عنـوان	اقدامی	بـرای	جبـران	خدمات	نیـروی	انسـانی	محسـوب	میشـود	تصمیم	گیری	

می	كنـد.

12-3-4- کمیته  واگذاری و فروش 
ــی	كشــور،	 ــر	و	ارتقــای	نظــام	مال ــت	پذی ــع	تولیــد	رقاب ــع	موان ــون	رف ــاده	16	قان ــی	نمــودن	م در	راســتای	اجرای
كمیتــه	واگــذاری	و	فــروش	گــروه	توســعه	ملــی	بــا	اخــذ	مصوبــه	از	هیــات	مدیــره	و	اخــذ	مجــوز	از	بانــک	ملــی	

ایــران	تشــکیل	شــده	اســت.

12-3-5- کمیته حقوق و تطبیق 
ــا	هــدف	مشــاوره	و	 ــازوی	اصلــی	در	تصمیمــات	هیــات	مدیــره	و	مدیــران	ارشــد	ب كمیتــه	حقوقــی	بــه	عنــوان	ب

بررســی	جوانــب	حقوقــی	تصمیمــات	اخــذ	شــده	تشــکیل	شــده	اســت.

12-3-6- کمیته منابع انسانی  
كمیتــه	منابــع	انســانی	بــا	موضــوع	بررســی	و	تشــکیل	ســاختار	ســازمانی،	شــرح	وظایــف	و	پســت	های	ســازمانی،	
نظــارت	بــر	برنامه	ریــزی	آموزشــی،	ارتقــاء	ســطح	دانــش	و	مهــارت	كاركنــان	و	نظــارت	بــر	حســن	اجــرای	وظایــف		

نیــروی	انســانی	تشــکیل	شــده	اســت.

12-3-7-  کمیته برنامه و بودجه
ــور	 ــه	منظ ــت،	ب ــن	اس ــه	غیرممک ــدون	برنام ــعه	ب ــه	توس ــت	ك ــن	حقیق ــد	ای ــا	تایی ــه	ب ــه	و	بودج ــه	برنام كمیت

ــت. ــده	اس ــکیل	ش ــی	تش ــای	اجرای ــا	و	برنامه	ه ــه	ماموریت	ه ــی	ب ــام	بخش ــازماندهی	و	انج س

12-3-8- کمیته آینده پژوهی و استراتژی
در	راســتای	اخــذ	تصمیمــات	هوشــمندانه	و	اســتراتژیک	براســاس	تغییــرات	محیــط	كســب	و	كار	بــه	ویــژه	تغیــرات	
ــای	 ــش	پارامتره ــی	و	پای ــایی،	ارزیاب ــرای	شناس ــتراتژی	ب ــی	و	اس ــده	پژوه ــه	آین ــران	كمیت ــرمایه	ای ــازار	س در	ب

تاثیرگــذار	بــر	نقشــه	راه	گــروه	تشــکیل	و	عمالتــی	گردیــده	اســت.
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12-3-9- کمیته ارزیابی عملكرد
كمیتــه	ارزیابــی	عملکــرد	گــروه	توســعه	ملــی	در	راســتای	راهبــری	و	اســتقرار	نظــام	مدیریــت	عملکــرد،	تدویــن	
ــی	و	 ــی،	بازبین ــای	اجرای ــرد	برنامه	ه ــی	عملک ــج	ارزیاب ــل	نتای ــی،	مقایســه	و	تحلی ــا	و	شــاخص	های	ارزیاب معیاره

ــا	تعدیــل	برنامه	هــای	در	دســت	اقــدام	و	آتــی	تشــکیل	شــده	اســت.		 توســعه	ی

12-3-10- کمیته انتصابات
ــش	 ــرر	شــده	و	دســتور	العمــل	حاكمیــت	شــركتی	افزای ــات	در	چارچــوپ	قوانیــن	و	ســاختار	مق ــه	انتصاب كمیت

ــد. ــن	می	كن ــاب	را	تضمی ــد	انتص ــی	فرآین اثربخش

12-3-11- کمیته حسابرسی 
كمیتـه	حسابرسـی	بـه	عنـوان	نماینده	هیـات	مدیره	در	راسـتای	نظارت	بـر	كار	مدیریت	مالی	ارشـد،	حسابرسـان	و	
كسـب	اطمینـان	از	اقدامـات	مدیـران	فعالیت	می	كند.	تعداد	جلسـات	برگزار	شـده	در	سـال	1399،	12	جلسـه	بوده	

و	اهـم	اقدامـات	انجام	شـده	توسـط	كمیتـه	و	واحد	حسابرسـی	داخلی	به	شـرح	ذیل	می	باشـد:
بــه	روز	رســانی	منشــور	كمیتــه	حسابرســی	و	حسابرســی	داخلــی	شــركت	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی.	 	
تهیــه	و	ارســال	چارچــوب	برنامــه	كمیتــه	حسابرســی	بــه	شــركت	های	زیرمجموعــه	در	راســتای	بهینه	ســازی	 	

ــه. ــای	حسابرســی	در	شــركت	های	زیرمجموع ــت	كمیته	ه ــه	از	ظرفی ــه	و	اســتفاده	بهین برنام
دسته	بندی	رسیدگی	شركت	ها	بر	اساس	ریسک	عملیاتی. 	

بررسی	صورت	های	مالی	پایان	دوره	و	یا	میان	دوره	ای	شركت	های	زیر	مجموعه. 	
پیگیری	و	دریافت	صورتجلسه	های	كمیته	حسابرسی	شركت	های	زیر	مجموعه. 	

ایجاد	و	یا	ترمیم	كمیته	های	حسابرسی	و	واحد	حسابرسی	داخلی	شركت	های	زیر	مجموعه. 	
پیگیری	تکالیف	مجمع	شركت	های	زیرمجموعه.	 	

حضور	شركت	در	مجامع	شركت	های	زیر	مجموعه	و	پیگیری	بندهای	حسابرسی	و	موضوعات	شركت	ها. 	
انجام	ماموریت	های	ارجاع	شده	از	طرف	هیات	مدیره	و	مدیریت	و	تهیه	و	ارائه	گزارش	های	الزم. 	

تعامـل	و	همـکاری	بـا	مدیریـت	شـركت	در	چارچوب	منشـورهای	مصوب	كمیتـه	و	واحد	حسابرسـی	داخلی	به	 	
منظـور	ارتقـای	هرچه	بیشـتر	نظـام	راهبری.
بررسی	صورت	های	مالی	گروه	و	شركت	اصلی. 	

بررسی	پیش	نویس	گزارش	های	میان	دوره	ای	و	ساالنه	حسابرس	مستقل	و	بازرس	قانونی	شركت. 	
بررسـی	نامـه	مدیریت	حسـابرس	مسـتقل	شـركت	و	برخـی	از	شـركت	های	فرعـی	و	ارائه	رهنمودهـای	الزم	به	 	

منظـور	ارتقـای	هرچـه	بهتـر	نظـام	كنترل	هـای	داخلی	شـركت.
بررسی	برخی	از	موضوعات	عملیاتی	شركت	های	تابعه	ارجاع	شده	به	كمیته	)در	چارچوب	منشور(. 	

تهیـه	گـزارش	ویـژه	واحـد	حسابرسـی	داخلی	پیرامـون	موضوعـات	مختلف	شـركت	های	تابعه	و	بررسـی	آن	در	 	
جلسـات	كمیته	حسابرسـی.

12-3-12- کمیته تعالی سازمان
ــرای	تحقــق	راهبردهــای	گــروه	و	 ــاز	ب ــورد	نی ــع	م ــی	مناب ــا	هــدف	شناســایی	و	ارزیاب ــی	ســازمان	ب ــه	تعال كمیت
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شــركت	های	تابعــه	و	نیــز	ایجــاد	خطــوط	زمانــی	و	اهــداف	كمــی	راهبــردی	راه	انــدازی	گردیــده	تــا	بــا	ســنجش	
ــردارد. ــدم	ب ــف	ســازمانی	ق ــی	فرآیندهــا	و	وظای ــه	تعال شــاخص	های	كلیــدی	عملکــرد	نســبت	ب

12-3-13- کارگروه  وصول مطالبات 
كارگــروه	وصــول	مطالبــات	در	پــی	پاســخگویی	بــه	یکــی	از	مشــکالت	رایجــی	كــه	اكثــر	ســازمان	ها	بــا	آن	رو	بــه	
رو	هســتند	تشــکیل	شــده	اســت	محوریــت	اصلــی	ایــن	كارگــروه	بــاز	پــس	گرفتــن	مطالبــات	از	شــركت	های	زیــر	

مجموعــه	و	ســایر	شــركای	تجــاری	گــروه	می	باشــد.

12-4- تعداد جلسات هیات مدیره 
در	طی	سال	مالی	مورد	گزارش	مجموعاً	26	جلسه	هیات	مدیره	تشکیل	شده	است.	

12-5- اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
سـازمان	حسابرسـی	بـه	عنوان	حسـابرس	و	بـازرس	قانونی	براسـاس	مصوبه	مجمـع	عمومی	عادی،	انتخـاب	گردیده	
اسـت.	در	سـال	1399	بابـت	قراردادهـای	رسـیدگی	بـه	صورت	هـای	مالی	تلفیقـی	6	ماهـه	1399،	سـاالنه	1399،	
گـزارش	توجیهـی	افزایش	سـرمایه	و	سـایر	هزینه	هـای	جانبی	مجموعا	مبلـغ	8,200	میلیون	ریال	به	حسـاب	هزینه	

حسابرسـی	منظور	شـده	است.

13-  تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ــر	ریســک	هایی	كــه	هلدینــگ	 شــركت	های	چنــد	رشــته	ای	صنعتــی	براســاس	ماهیــت	فعالیــت	خــود،	عــالوه	ب
ــر	شــركت	های	فرعــی	و	وابســته	موجــود	 ــا	ریســک	های	تأثیــر	گــذار	ب ــرار	می	دهنــد،	ب اصلــی	را	تحــت	تأثیــر	ق
ــر	 ــالوه	ب ــز	ع ــی	نی ــروه	توســعه	مل ــد.	ســرمایه	گذاری	گ ــر	و	كار	دارن ــز	س در	ســبد	ســرمایه		گذاری	های	خــود	نی
ــر	 ــر	ب ــر	كل	گــروه	تأثیرگــذار	اســت،	ریســک	های	موث ــر	در	ســطح	اقتصــاد	كالن	كشــوركه	ب ریســک	های	فراگی
صنایــع	اصلــی	پرتفــوی	ســرمایه	گذاری	های	خــود	از	جملــه	صنایــع	محصــوالت	شــیمیایی،	انبوه	ســازی،	امــالک	
و	مســتغالت،	محصــوالت	غذایــی	و	آشــامیدنی،	صنعــت	ســیمان	و	واســطه	گری	های	مالــی	را	نیــز	رصــد	و	تعدیــل	
ــی	 ــی	و	شــركت	های	فرع ــگ	اصل ــر	هلدین ــذار	ب ــر	گ ــن	ریســک	های	تأثی ــن	اســاس	مهمتری ــر	همی ــد.	ب می	نمای

گــروه	توســعه	ملــی	بــه	شــرح	ذیــل	می	باشــند.

ریسک نوسانات نرخ بهره
ــرخ	بهــره	در	برخــی	 ــر	ن ــی	و	واقعــی	اقتصــاد	اثرگــذار	اســت	و	حتــی	تغیی ــر	بخــش	مال ــرخ	بهــره	ب ــرات	ن تغیی
ــت	 ــر	فعالی ــره	ب ــرخ	به ــر	ن ــرات	تغیی ــر	دارد.	اث ــی	تأثی ــی	بین	الملل ــات	مال ــان	و	جریان ــر	اقتصــاد	جه كشــورها	ب

ــردد: ــه	می	گ ــل	خالص ــوارد	ذی ــی	در	م ــعه	مل ــروه	توس ــرمایه	گذاری	گ ــركت	س ش
ــازار	ســهام،	میــزان	جــذاب	 ــازده	مــورد	توقــع،	كاهــش	و	افزایــش	قیمت	هــا	در	ب ــرخ	ب افزایــش	و	كاهــش	ن 	
نمــودن	ســایر	بازارهــا	و	ورود	و	خــروج	وجــوه	از	بــورس	اوراق	بهــادار	و	اثــرات	آن	بــر	ارزش	بــازار	شــركت	های	
ــه	تبــع	آن	پرتفــوی	و	خالــص	ارزش	دارایی	هــای	شــركت	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	 پذیرفتــه	شــده	و	ب

ملــی	و	ارزش	بــازارآن.
افزایش/	كاهش	میزان	جذابیت	تولید	و	تأثیر	بر	محیط	كسب	و	كار. 	
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افزایش/كاهش	نرخ	بازده	مورد	توقع	و	اثر	بر	توجیه	پذیری	طرح	های	جدید	و	یا	در	دست	اجرا. 	
افزایـش	هزینه	هـای	مالـی	شـركت	های	فرعـی	و	وابسـته	و	متعاقـب	آن	كاهـش	سـود	قابـل	تقسـیم	و	كاهـش	 	

سـرمایه	گذاری	ها. از	 حاصـل	 درآمـد	
اسـتفاده	از	روش	هـای	تأمیـن	مالـی	مبتنـی	بـر	بدهـی	توسـط	شـركت	سـرمایه	گذاری	گـروه	توسـعه	ملـی	و		 	

شـركت	های	فرعـی	و	وابسـته	و	اثـر	متعاقـب	بـر	میـزان	نقدینگـی	و	وجـوه	در	دسـترس.

ریسک نوسان نرخ ارز
ریسک	تغییرات	نرخ	ارز	در	دو	حوزه	شركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	را	متأثر	می	سازد:	

درآمدها	و	تعهدات)بدهی	ها(
بـه	لحـاظ	ماهیـت	فعالیت	شـركت،	بخش	عمده	درآمدها	از	محل	سـود	تقسـیمی	سـهام	شـركت	های	سـرمایه	پذیر	
می	باشـد	و	لـذا،	تغییـر	نـرخ	ارز	بـر	بهای	تمـام	شـده	شـركت	های	وارد	كننـده	مـواد	اولیـه	و	فـروش	شـركت	های	
صادركننـده	محصـول	و	سـود	ویژه	شـركت	هایی	كه	به	سـبب	اجرای	طرح	های	توسـعه،	بدهی	ارزی	دارنـد	به	میزان	
قابـل	توجهـی	اثرگـذار	اسـت.	بـه	عالوه،	تغییـرات	نرخ	ارز	بـر	مبلغ	وجـوه	پرداختی	بابـت	اقسـاط	وام	ارزی	دریافتی	

شـركت	اصلـی	و	زیرمجموعه	تأثیـر	می	گذارد.	

ریسک نوسان قیمت نهاده های تولید و محصوالت
ــر		 ــن	ریســک	هایی	اث ــرمایه	پذیر	از	چنی ــركت	های	س ــطه	ش ــه	واس ــی	ب ــعه	مل ــروه	توس ــرمایه	گذاری	گ ــركت	س ش
ــام	 ــر	بهای	تم ــل	تغیی ــه	دلی ــد	حاصــل	از	ســرمایه	گذاری	ها	ب ــر	درآم ــم	ب ــته	از	ریســک	ها	ه ــن	دس ــرد	و	ای می	پذی
شــده	و	فــروش	شــركت	های	ســرمایه	پذیر	و	هــم	بــر	درآمــد	حاصــل	از	فــروش	ســرمایه	گذاری	ها	بــه	دلیــل	تغییــر	

ســود	ویــژه	و	ارزش	بنــگاه	شــركت	های	مــورد	نظــر	بــرای	فــروش،	اثرگذارنــد.	
ــد	قیمــت	نهاده	هــای	تولیــد	شــركت	های	ســرمایه	پذیر	را	دســتخوش	تغییــر	 ــی	كــه	می	توان ــن	تحوالت از	مهمتری
قــرار	دهــد،	طــرح	هدفمندســازی	یارانه	هــا	و	افزایــش	حقــوق	و	دســتمزد	بــر	اســاس	قوانیــن	مربــوط	می	باشــد.		
ــی	 ــت	و	در	برخ ــی	اس ــای	جهان ــع	قیمت	ه ــرمایه	پذیر	تاب ــركت	های	س ــوالت	ش ــت	محص ــوارد	قیم ــی	م در	برخ
ــرار	دارد.	 ــت	ق ــای	دول ــات	و	نرخ	گذاری	ه ــع	تصمیم ــر	تاب ــت	و	در	برخــی	دیگ ــازار	و	رقاب ــد	ب ــوارد	تحــت	قواع م

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی
برخـی	محدودیت	هـای	بین	المللـی	موجـب	اختـالل	كسـب	و	كار	گردیـده	و	فعالیـت	شـركت	ها	را	تحـت	تأثیـر	
قـرار	می	دهـد	لیکـن	پیش	بینـی	نمی	شـود	كـه	چنیـن	محدودیت	هایـی	باعـث	توقـف	فعالیـت	كسـب	و	كار	گردد.	

شـركت	های	سـرمایه	پذیر	شـركت	سـرمایه	گذاری	گـروه	توسـعه	ملـی	نیـز	از	ایـن	قاعـده	مسـتثنی	نیسـتند.	
تغییـرات	جهانـی	قیمـت	كاالهـا	و	خدمـات	و	تغییـرات	قیمت	محصوالتـی	كه	مشـمول	نرخ	گذاری	دولتی	هسـتند	
بـر	سـود	ویـژه	و	ارزش	بـازار	شـركت	های	موجود	در	پرتفوی	شـركت	سـرمایه	گذاری	گروه	توسـعه	ملی	اثر	داشـته	و	

برخـی	مقـررات	دولتـی	منجملـه	تعرفه	هـای	صـادرات	و	واردات	حایـز	اهمیت	به	شـمار	می	روند.

ریسک نقدینگی
عــدم	كفایــت	وجــوه	بــرای	تــداوم	فعالیــت	و	ایفــای	تعهــدات،	ســازمان	ها	را	بــا	ریســک	نقدینگــی	مواجــه	می	ســازد.	
هــم	اكنــون	شــركت	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی	از	نظــر	نقدینگــی	در	وضعیــت	مناســبی	قــرار	داشــته	و	
نســبت	های	نقدینگــی	نیــز	تأییــدی	بــر	ایــن	مدعاســت	كــه	تعــادل	نســبی	در	جریان	هــای	نقــد	ورودی	و	خروجــی	
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برقــرار	اســت.	نقدینگــی	الزم	بــرای	تــداوم	فعالیــت	و	توســعه	می	توانــد	از	منابــع	ذیــل	تأمیــن	گــردد:
سود	حاصل	از	سرمایه	گذاری	ها 	

فروش	سرمایه	گذاری	ها 	
افزایش	سرمایه	 	

ابزارهای	بدهی	و	تسهیالت	وام	ارزی 	

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

ــرورش	 ــه	منظــور	شناســایی	و	پ ــی	و	توســعه	در	ســطح	گســترده	ب برنامه	ریــزی	و	برگزاری	كانون	هــای	ارزیاب 	
اســتعدادهای	رهبــری	در	مجموعــه	گــروه	توســعه	ملــی.

جبران	بخشی	از	هزینه	های	درمانی	از	طریق	عقد	قرارداد	با	بیمه	تکمیلی. 	
برگزاری	دوره	های	آموزشی	تخصصی	جهت	بهره	برداری	مدیران	و	كارشناسان. 	

تجهیز	سالن	ورزشی	شركت	با	رعایت	كلیه	پروتکل	های	بهداشتی	جهت	بهره	برداری	همکاران. 	
برگزاری	مسابقات	ورزشی	دوره	ای. 	

احداث	و	تجهیز	كتابخانه	در	محل	شركت	جهت	بهره	برداری	همکاران. 	
فراگیر	نمودن	طرح	اتوماسیون	در	سطح	هلدینگ. 	

تامین	زیر	سـاخت	های	درون	سـازمانی	در	جهت	رعایت	پروتکل	های	بهداشـتی	مبارزه	با	اپیدمی	بیماری	كرونا. 	

15- اقدامات انجام شده درخصوص تكالیف مجمع سال مالی 1398

شماره بند: 4 

شرح بند گزارش:

ــی	و	 ــركت	های	فرع ــخیص	ش ــل	تش ــای	قاب ــا	و	بدهی	ه ــص	دارایی	ه ــابداری،	خال ــتانداردهای	حس ــالف	اس برخ
ــركت	های	 ــه	ش ــوط	ب ــغ	مرب ــده	مبال ــذا	عم ــده،	ل ــن	نگردی ــه	تعیی ــه	ارزش	منصفان ــل	ب ــان	تحصی وابســته	در	زم
فرعــی	و	وابســته	منــدرج	در	صورت	هــای	مالــی	تلفیقــی	گــروه	از	جملــه	ســرمایه	گذاری	در	شــركت	های	وابســته،	
ــت	های	 ــرل	)یادداش ــق	كنت ــد	ح ــع	فاق ــهود	و	مناف ــهود	و	نامش ــت	مش ــای	ثاب ــری	دارایی	ه ــرقفلی،	ارزش	دفت س
توضیحــی17،	15،	13،	16	و	32(	بــه	نحــو	صحیــح	منعکــس	نگردیــده	اســت.	همچنیــن	ارزش	ویــژه	ســرمایه	گذاری	
ــی(	 ــعه	مل ــرمایه	گذاری	گروه	توس ــركت	س ــركت	وابســته	ش ــران	)ش ــی	ای ــرمایه	گذاری	نیروگاه ــركت	های	س در	ش
ــال	و	 ــه	مبلــغ	591	میلیــارد	ری ــا	ملــل	زریــن	)شــركت	وابســته	شــركت	توســعه	صنایــع	بهشــهر(	جمعــاً	ب و	آری
ــركت	 ــی	ش ــای	مال ــاس	صورت	ه ــال	براس ــارد	ری ــغ	82	میلی ــه	مبل ــور	ب ــركت	های	مزب ــود	ش ــروه	از	س ــهم	گ س
اصلــی	محاســبه	گردیــده	و	بــر	مبنــای	صورت	هــای	مالــی	تلفیقــی	آن	شــركت	ها	صــورت	نگرفتــه	اســت.	مضافــاً	
ســرمایه	گذاری	در	ســهام	ســه	شــركت	وابســته	شــامل	ســرمایه	گذاری	در	شــركت	صنعتــی	آذر	خــاک	)شــركت	
ــوژی	UMT	)شــركت	 ــال	تکنول ــع	ســیمان(،	یونیــک	مت وابســته	شــركت	فرعــی	ســرمایه	گذاری	و	توســعه	صنای

58  گزارش عملکرد هیات مدیره / سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 



شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

وابســته	BMIIC(	و	پــی	چیــن	)شــركت	وابســته	شــركت	بین	الملــل	ســاختمان	و	صنعــت	ملــی(	علی	رغــم	وجــود	
نفــوذ	قابــل	مالحظــه	بــه	روش	ارزش	ویــژه	انعــکاس	نیافتــه	اســت.	بــا	توجــه	بــه	مراتــب	فــوق	تعدیــل	حســاب	ها	
ضروریســت،	لیکــن	بــه	دلیــل	عــدم	دسترســی	بــه	مــدارک	و	مســتندات	الزم،	تعییــن	آثــار	مالی	ناشــی	از	مــوارد	یاد	
شــده	بــر	صورت	هــای	مالــی	تلفیقــی	گــروه	در	شــرایط	حاضــر	بــرای	ایــن	ســازمان	امکان	پذیــر	نگردیــده	اســت.

تكلیف مجمع:

ــه	 ــا	عــدم	شناســائی	ارزش	منصفان ــه	شــركت	در	ارتبــاط	ب ــه	شــده	روی مجمــع	پــس	از	اســتماع	توضیحــات	ارای
شــركت	های	ســرمایه	پذیر	در	زمــان	تحصیــل	را	مــورد	تنفیــذ	قــرار	داد	و	همچنیــن	تکلیــف	نمــود	تــا	حتی	المقــدور	
در	تهیــه	گزارشــات	انعــکاس	روش	ارزش	ویــژه	در	خصــوص	دو	شــركت	اعــالم	شــده	براســاس	صورت	هــای	مالــی	
تلفیقــی	آنهــا	صــورت	پذیــرد.	ضمنــاً	انعــکاس	روش	ارزش	ویــژه	بابــت	ســرمایه	گذاری	در	ســهام	ســه	شــركت	از	

شــركت	های	وابســته	در	صورت	هــای	مالــی	تلفیقــی	گــروه	مدنظــر	قــرار	گیــرد.	

اقدام صورت پذیرفته:

ــی	 ــای	مال ــودن	صورت	ه ــاده	نب ــی	و	آم ــگری	مال ــی	گزارش ــد	زمان ــت	مواع ــزوم	رعای ــه	ل ــه	ب ــا	توج الف:  ب
ــود.	 ــده	ب ــتفاده	گردی ــی	اس ــركت	های	اصل ــی	ش ــات	مال ــار	از	گزارش ــه	ناچ ــور	ب ــركت	های	مذك ــی	ش تلفیق

ــت.	 ــده	اس ــرف	گردی ــوع	برط ــن	موض ــزارش	ای ــورد	گ ــی	م ــال	مال ــن	در	س لیک
3	شــركت	وابســته	لحــاظ	نشــده	در	ارزش	ویــژه	مربــوط	بــه	یــک	شــركت	زیرمجموعه	ســرمایه	گذاری	توســعه	 ب:	
صنایــع	ســیمان	)شــركت	صنایــع	آذر	خــاک(	و	یــک	شــركت	زیــر	مجموعــه	شــركت	بازرگانــی	بین	المللــی	
ــل	 ــركت	بین	المل ــه	ش ــركت	زیرمجموع ــک	ش ــوژی(	و	ی ــال	تکنول ــک	مت ــی	)یونی ــک	مل ــرمایه	گذاری	بان س
ــه	اطالعــات	دریافتــی	از	شــركت	های	ســرمایه	گذاری	و	 ســاختمان	و	صنعت)پی	چیــن(	می	باشــد.	باعنایــت	ب
توســعه	صنایــع	ســیمان	و	بین	الملــل	ســاختمان	و	صنعــت	ملــی،	شــركت	های	صنایــع	آذرخــاک	و	پی	چیــن	

هــر	دو	در	جریــان	انحــالل	بوده	انــد	و	لــذا	بــه	روش	ارزش	ویــژه		منعکــس	نگردیــده	اســت.				

شماره بند: 5 

شرح بند گزارش:

ــژه	ســرمایه	گذاری	شــركت	های	وابســته	شــركت	 ــه	یادداشــت	توضیحــی	3-17،	محاســبه	ارزش	وی ــا	توجــه	ب ب
)شــامل	شــركت	های	بــورس	اوراق	بهــادار	تهــران،	ســرمایه	گذاری	نیروگاهــی	ایــران،	ســرمایه	گذاری	مهــر	و	مــاه،	
ســرمایه	گذاری	شــفا	دارو،	اتمســفر،	قنــد	نقــش	جهــان،	بانــک	اقتصــاد	نویــن	و	داده	ورزی	ســداد(،	ســه	شــركت	
وابســته	شــركت	توســعه	صنایــع	بهشــهر	)شــامل	بانــک	اقتصــاد	نویــن،	شــركت	صنایــع	شــیر	ایــران	و	شــركت	
بیمــه	نویــن(	جمعــاً	بــه	مبلــغ	13,767	میلیــارد	ریــال،	ســهم	گــروه	از	ســود	شــركت	های	فــوق	جمعــاً	بــه	مبلــغ	
ــغ	 ــه	مبل ــن	ب ــک	اقتصــاد	نوی ــات	خارجــی	بان ــاوت	تســعیر	ارز	عملی ــروه	از	تف ــال	و	ســهم	گ ــارد	ری 2,124	میلی
3,334	میلیــارد	ریــال	)بــا	توجــه	بــه	یادداشــت	توضیحــی	30(	بــر	اســاس	صورت	هــای	مالــی	حسابرســی	نشــده	
ــه	ایــن	ســازمان	 ــران	ب ــی	شــركت	صنایــع	شــیر	ای آنهــا	صــورت	پذیرفتــه	اســت	ضمــن	اینکــه	صورت	هــای	مال
ارائــه	نشــده	اســت.	بــا	توجــه	بــه	مراتــب	فــوق،	اظهــار	نظــر	نســبت	بــه	صحــت	مبالــغ	ســرمایه	گذاری	ها،	ســود	
ــه	 ــه	ارائ ــت،	منــوط	ب ــن	باب ــی	از	ای شناســایی	شــده	و	تفــاوت	تســعیر	ارز	عملیــات	خارجــی	و	تعدیــالت	احتمال

ــد. ــور	می	باش ــركت	های	مذك ــده	ش ــی	ش ــی	حسابرس ــای	مال صورت	ه
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تكلیف مجمع:

مجمــع	پــس	از	اســتماع	توضیحــات	ارایــه	شــده	تکلیــف	نمــود	بــا	عنایــت	بــه	اینکــه	شــركت	های	مزبــور	در	زمــره	
شــركت	های	وابســته	و	غیركنترلــی	می	باشــند،	تعامــالت	الزم	بــا	شــركت	های	مزبــور	انجــام	شــود	تــا	حتــی	المقدور	
اطالعــات	حسابرســی	شــده	ایــن	شــركت	ها	بــه	موقــع	اخــذ	و	در	صورت	هــای	مالــی	مــورد	اســتفاده	قــرار	گیــرد.

اقدام صورت پذیرفته:

بــه	دلیــل	عــدم	ارائــه	صورت	هــای	مالــی	حسابرســی	شــده	شــركت	های	فــوق	تــا	زمــان	ارائــه	صورت	هــای	مالــی	
ــال	شــده	اســت.	 ــی	حسابرســی	نشــده	اعم ــای	مال ــای	صورت	ه ــر	مبن ــا	ب ــرای	آن	ه ــژه	ب ــروه	،	روش	ارزش	وی گ
ضــرورت	اخــذ	و	درج	صورت	هــای	مالــی	حسابرســی	شــده	در	گزارشــات	آتــی	بــه	شــركت	توســعه	صنایــع	بهشــهر	
اعــالم	گردیــد.	همچنیــن	تــالش	بــر	ایــن	اســت	حتــی	المقــدور	صورت	هــای	مالــی	حسابرســی	شــده	شــركت	های	

وابســته	شــركت	اصلــی	در	روش	ارزش	ویــژه	لحــاظ	گــردد.

شماره بند: 6 و 6-1 و 2-6 

شرح بند گزارش:

در	خصــوص	ســرفصل	دریافتنی	هــای	تجــاری،	ســایر	دریافتنی	هــا	و	پیــش	پرداخت	هــا	بــه	شــرح	یادداشــت	های	
توضیحــی	19	و	21،	مــوارد	ذیــل	قابــل	ذكــر	اســت:

6-1:	سـر	فصل	هـای	مذكـور	شـامل	مبلـغ	1,743	میلیـارد	ریـال	مطالبـات	شـركت	از	شـركت	فرعـی	بازرگانـی	
بین	المللـی	سـرمایه	گذاری	بانـک	ملی	BMIIC	و	شـركت	وابسـته،	یونیک	متـال	تکنولوژی)UMT(	می	باشـد	
كـه	بـا	توجـه	بـه	توقـف	عملیـات	و	فقـدان	درآمدهـای	عملیاتـی	آنها	طـی	سـنوات	اخیر،	قـادر	بـه	بازپرداخت	
بدهی	هـای	خـود	نمی	باشـند	و	از	ایـن	بابـت	صرفاً	مبلـغ	966	میلیارد	ریـال	كاهش	ارزش	در	حسـاب	ها	منظور	
شـده	اسـت.	مضافـاً	بدهی	ارزی	شـركت	UMT	بـه	مبلغ	565	میلیـارد	ریال	)یادداشـت	توضیحـی	33-2-1(	

نیـز	توسـط	شـركت	مـورد	گـزارش	تضمیـن	و	در	حسـاب	های	شـركت	منعکس	گردیده	اسـت.
6-2: ســرفصل	های	مذكــور	شــامل	5,228	میلیــارد	ریــال	)شــركت	اصلــی	2,056	میلیــارد	ریــال(	اقــالم	راكــد	و	
ســنواتی	مطالبــات	ارزی	و	ریالــی	می	باشــد	كــه	علــی	رغــم	اقدامــات	انجــام	شــده	تســویه	یــا	وصــول	نشــده	
اســت	و	از	بابــت	آن	هــا	صرفــاً	مبلــغ	2,606	میلیــارد	ریــال	)شــركت	281	میلیــارد	ریــال(	كاهــش	ارزش	در	
ــه	 ــوط	ب ــال	از	مطالبــات	شــركت	مرب ــغ	533	میلیــارد	ری ــده	اســت.	همچنیــن	مبل حســاب	ها	منظــور	گردی
شــركت	های	چینــی	مقصــود	)شــركت	ورشکســته(	و	نســاجی	مازندران)شــركت	فروختــه	شــده	در	ســنوات	
قبــل(	از	بابــت	بدهــی	مالیاتــی	می	باشــد	كــه	توســط	ســازمان	امــور	مالیاتــی	از	حســاب	های	شــركت	اصلــی	

برداشــت	شــده	و	پیگیری	هــای	انجــام	شــده	تاكنــون	منجــر	بــه	نتیجــه	نگردیــده	اســت.
بــا	توجــه	بــه	مراتــب	فــوق،	هرچنــد	ایجــاد	كاهــش	ارزش	بابــت	مــوارد	مذكــور	در	حســاب	ها	ضروریســت،	لیکــن	
بــه	دلیــل	عــدم	كفایــت	شــواهد	و	مــدارک	موجــود	و	نامشــخص	بــودن	نتیجــه	اقدامــات	صــورت	گرفتــه،	تعییــن	

میــزان	تعدیــالت	الزم	در	حــال	حاضــر	بــرای	ایــن	ســازمان	مقــدور	نبــوده	اســت.

تكلیف مجمع:

مجمــع	پــس	از	اســتماع	توضیحــات	ارایــه	شــده	در	بنــد	1-6	تکلیف	نمــود	اقدامات	مناســب	جهت	وصــول	مطالبات	
ــرد.	همچنیــن	در	خصــوص	بنــد	2-6	پــس	از	اســتماع	توضیحــات	 شــركت	اصلــی	در	ســال	1399	صــورت	پذی
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ارائــه	شــده	ضمــن	تاییــد	كفایــت	ذخیــره	مطالبــات	مشــکوک	الوصــول	گــروه،	تکلیــف	نمــود	نســبت	بــه	پیگیــری	
ــی	و	پیگیــری	وصــول	مطالبــات	 ــق	مراجــع	قضای وصــول	مطالبــات	راكــد	و	ســنواتی	شــركت	های	گــروه	از	طری
راكــد	و	ســنواتی	شــركت	اصلــی	طبــق	صرفــه	و	صــالح	شــركت	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی	اقــدام	گــردد.

اقدام صورت پذیرفته:

پیگیــری	وصــول	مطالبــات	شــركت	اصلــی	بــه	جدیــت	در	دســتور	كار	كمیتــه	وصــول	مطالبــات	و	كمیتــه	حقوقــی	
شــركت	قــرار	گرفتــه	اســت.	در	همیــن	راســتا		اقدامــات	الزم	جهت	وصــول	مطالبــات	از	شــركت	بازرگانــی	بین	المللی	
ســرمایه	گذاری	بانــک	ملــی	)BMIIC(	و	یونیــک		متــال	تکنولــوژی	)UMT(	در	جریــان	بــوده	و	در	ســال	مالــی	مــورد	
گــزارش	منابــع	جدیــدی	بــه	شــركت	های	مذكــور	تزریــق	نشــده	اســت،	همچنیــن	بخــش	قابــل	توجهــی	)حــدود
50	درصــد(	طلــب	از	شــركت	چینــی	مقصــود	وصــول	گردیــده	و	نســبت	بــه	طلــب	از	شــركت	نســاجی	مازنــدران	
اقــدام	حقوقــی	الزم	صــورت	پذیرفتــه	اســت.	درخصــوص	مطالبــات	شــركت	های	گــروه	نیــز	ضــرورت	بررســی	و	رفــع	

مراتــب	كتبــاً	بــه	شــركت	های	مذكــور	اعــالم	شــده	اســت.	

شماره بند: 7 

شرح بند گزارش:

بــه	شــرح	یادداشــت	توضیحــی	2-44،		فروش	هــای	صادراتــی	ســال	1397	و	بخشــی	از	فروش	هــای	ســال	مالــی	
ــده	و	 ــام	ش ــی	انج ــورت	ریال ــه	ص ــون	ب ــد	هام ــاش،	مرواری ــاینا،	گلت ــان،	س ــركت	های	پاكس ــزارش	ش ــورد	گ م
ــق	 ــه	كشــور	طب ــا	بازگشــت	ارز	حاصــل	از	صــادرات	ب ــدات	ارزی	خــود	در	رابطــه	ب ــه	تعه ــور	ب شــركت	های	مزب
ــورخ	 ــه	م ــب	نام ــد	)7(	تصوی ــق	بن ــد.	طب ــل	ننموده	ان ــزی	عم ــک	مرك ــتورالعمل	های	بان ــا	و	دس ــش	نامه	ه بخ
ــه	دلیــل	 ــع	تعهــد	ارزی	می	باشــد.	ب ــخ	1396/05/16	مشــمول	رف ــت،	صــادرات	از	تاری 1397/02/02	هیــات	دول
عــدم	دسترســی	بــه	شــواهد	و	اطالعــات	كافــی،	نحــوه	تســویه	تعهــدات	ارزی	شــركت	های	مزبــور	و	آثــار	احتمالــی	

ــد. ــر	نمی	باش ــازمان	امکان	پذی ــن	س ــرای	ای ــزارش	ب ــورد	گ ــی	م ــای	مال ــر	صورت	ه آن	ب

تكلیف مجمع:

مجمع	پس	از	اسـتماع	توضیحات	ارائه	شـده،	تکلیف	نمود	نسـبت	به	پی	گیری	اخذ	رفع	تعهدات	ارزی	شـركت	های	
اعـالم	شـده	در	بنـد	ذكـر	شـده	بر	اسـاس	قوانیـن	جاریه	كشـور	اقـدام	و	مسـتندات	الزم	در	این	خصـوص	در	اختیار	

حسـابرس	محترم	قرار	گیرد.

اقدام صورت پذیرفته:

مراتــب	فوق	الذكــر	كتبــاً	بــه	شــركت	توســعه	صنایــع	بهشــهر	منعکــس	گردیــد	كــه	متعاقبــاً	اقــدام	الزم	در	جهــت	
رفــع	موضــوع	توســط	آن	مجموعــه	صــورت	پذیرفتــه	اســت.	

شماره بند: 8 

شرح بند گزارش:

پاسـخ	تائیدیه	هـای	درخواسـتی	گـروه	در	خصـوص	حسـاب	های	دریافتنی،	سـایر	دریافتنی	ها	و	پیـش	پرداخت	ها	به	
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مبلـغ	3,688	میلیـارد	ریـال،	حسـاب	های	پرداختنـی	و	پیـش	دریافت	هـای	گـروه	به	مبلـغ	3,594	میلیـارد	ریال	تا	
تاریـخ	ایـن	گـزارش	واصـل	نشـده	و	این	سـازمان	نیز	نتوانسـته	اسـت	از	طریـق	اجرای	سـایر	روش	های	حسابرسـی،	

آثـار	احتمالـی	ناشـی	از	دریافـت	تاییدیه	هـای	مزبـور	بر	صورت	هـای	مالی	مـورد	گـزارش	را	تعیین	كند.

تكلیف مجمع:

ــه	 ــه	اخــذ	تاییدی ــا	حتــی	المقــدور	نســبت	ب ــه	شــده،	تکلیــف	نمــود	ت مجمــع	پــس	از	اســتماع	توضیحــات	ارائ
ــرد. ــرار	گی ــرم	ق ــابرس	محت ــار	حس ــوص	در	اختی ــن	خص ــتندات	الزم	در	ای ــدام	و	مس ــاب	ها	اق حس

اقدام صورت پذیرفته:

مــوارد	مذكــور	بــه	شــركت	پتروشــیمی	شــازند	كتبــاً	منعکــس	گردیــد.	در	ســال	مالــی	مــورد	گــزارش	ایــن	بنــد	از	
گــزارش	حســابرس	شــركت	مذكــور	رفــع	شــده	اســت.

شماره بند: 10 

شرح بند گزارش:

بــه	شــرح	یادداشــت	توضیحــی	6-17،		ســرمایه	گذاری	گــروه	در	بانــک	اقتصــاد	نویــن	بــه	میــزان	40/36	درصــد	
ــورخ	 ــی)اصالحی	م ــون	اساس ــل	44	قان ــی	اص ــت	های	كل ــرای	سیاس ــون	اج ــاده	5	قان ــاس	م ــر	اس ــد.	ب می	باش
ــک	مركــزی	جمهــوری	 ــه	اخــذ	مجــوز	بان ــاز	ب ــدون	نی ــا	)ب ــک	ســهام	بانک	ه 1397/04/28(،	ســقف	مجــاز	تمل
اســالمی	ایــران(	10	درصــد	و	تملــک	بیــش	از	10	درصــد	تــا	میــزان	33	درصــد	بــا	اخــذ	مجــوز	از	بانــک	مركــزی	
ــالغ	آن	 ــخ	اب ــه	تاری ــدی	ك ــل	جدی ــتور	العم ــق	دس ــن	طب ــد.	همچنی ــاز	می	باش ــران	مج ــالمی	ای ــوری	اس جمه
ــالغ	دســتور	 ــخ	اب ــاه	از	تاری ــد	ظــرف	مــدت	6	م ــا	موظــف	گردیده	ان 1398/06/28	می	باشــد	ســهام	داران	بانک	ه
العمــل،	نســبت	بــه	اخــذ	مجــوز	بانــک	مركــزی	اقــدام	و	یــا	ســهام	مــازاد	خــود	را	واگــذار	نماینــد،	در	غیــر	ایــن	
صــورت	نســبت	بــه	ســهام	مــازاد،	فاقــد	حقــوق	مالکیــت	بــوده	و	حــق	رأی	ســهام	مــازاد	بــر	مجــوز	ارائــه	شــده	از	
ســهامدار	ســلب	و	بــه	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی	تفویــض	و	درآمدهــای	ســود	ســهام	توزیــع	شــده	مشــمول	
مالیــات	بــه	نــرخ	100	درصــد	می	گــردد.	اظهــار	نظــر	ایــن	ســازمان	در	اثــر	مفــاد	ایــن	بنــد	مشــروط	نشــده	اســت.

تكلیف مجمع:

مجمــع	پــس	از	اســتماع	توضیحــات	ارائــه	شــده،	بــر	پیگیــری	برنامه	هــای	پیشــنهادی	از	ســهامدار	عمــده	و	بانــک	
مركــزی	جهــت	كســب	مجــوزات	الزم	تأكیــد	نمــود.

اقدام صورت پذیرفته:
پیگیری	های	الزم	تا	اخذ	نتیجه	نهایی	ادامه	خواهد	داشت.

شماره بند: 11 

شرح بند گزارش:

ــگ	 ــه	لیزین ــركت	از	جمل ــی	ش ــركت	های	فرع ــدادی	از	ش ــات	تع ــی	1-43،	عملی ــت	توضیح ــرح	یادداش ــه	ش ب
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ــرق،	 ــرژی	ب ــای	ان ــعه	نیروگاه	ه ــران،	توس ــازی	ای ــن،	كمپرسورس ــران	پوپلی ــی،	ای ــرمایه	گذاری	مل ــترش	س گس
ــع	 ــعه	صنای ــی	توس ــركت	فرع ــه	ش ــركت	های	تابع ــن	ش ــران	)BMIIC(،	همچنی ــی	ای ــک	مل ــرمایه	گذاری	بان س
بهشــهر	شــامل	شــركت	های	توســعه	صنایــع	غذایــی	بــه	پخــش،	بــه	پخــش	داروی	بهشــهر،	بازرگانــی	نواندیشــان	و	
زریــن	ذرت	شــاهرود	طــی	ســال	مالــی	مــورد	گــزارش	و	یــا	ســنوات	اخیــر	منتــج	بــه	زیــان	شــده	و	زیــان	انباشــته	
برخــی	از	شــركت	های	فــوق	بیــش	از	ســرمایه	آنهــا	گردیــده	اســت.	ضمــن	اینکــه	بدهی	هــای	جــاری	آنهــا	بیــش	
از	دارایی	هــای	جــاری	بــوده	و	جریانــات	نقــدی	عملیاتــی	برخــی	از	شــركت	های	مزبــور	نیــز	منفــی	بــوده	اســت.	

اظهارنظــر	ایــن	ســازمان	در	اثــر	مفــاد	ایــن	بنــد	مشــروط	نشــده	اســت.

تكلیف مجمع:
مجمــع	پــس	از	اســتماع	توضیحــات	ارائــه	شــده،	تکلیــف	نمــود	حتی	المقــدور	نســبت	بــه	تســریع	در	ختــم	تصفیــه	
شــركت	های	در	حــال	تصفیــه	و	انجــام	برنامــه	ریــزی	الزم	درخصــوص	بــرون	رفــت	شــركت	های	زیرمجموعــه	از	

وضعیــت	زیان	دهــی	بــه	عمــل	آیــد.

اقدام صورت پذیرفته:
ــه	شــركت	اصلــی:	بابــت	شــركت	ایــران	پوپلیــن	در	ســال	مالــی	1399	افزایــش	 درخصوص	شــركت	های	متعلــق	ب
ســرمایه	از	محــل	مطالبــات	و	آورده	نقــدی	بــه	منظــور	اصــالح	ســاختار	مالــی	شــركت	و	مســاعدت	در	بهســازی	و	
تعمیــرات	خطــوط	تولیــد،	ادامــه	فعالیــت،	افزایــش	تولیــد	انجــام	پذیرفتــه	همچنیــن	نســبت	بــه	مزایــده	ســهام	در	

طــی	دو	مرحلــه	اقــدام	شــده	اســت.
ــی	 ــد،	بررس ــالل	می	باش ــد	انح ــان	فرآین ــرق	در	جری ــرژی	ب ــروگاه	و	ان ــعه	نی ــازی	و	توس شركت	های	كمپرسورس
وضعیــت	مالــی	شــركت	BMIIC	و	تمــام	جوانــب	و	موضوعــات	مرتبــط	بــا	ایــن	شــركت	بــا	جدیــت	تمــام	توســط	
ــه	 ــركت	های	زیرمجموع ــان	ش ــه	زی ــج	ب ــات	منت ــوع	عملی ــد.	موض ــری	می	باش ــال	پیگی ــدون	در	ح ــه	ای	م كمیت
شــركت	توســعه	صنایــع	بهشــهر	كتبــاً	بــه	شــركت	مذكــور	اعــالم	گردیــد	و	نســبت	بــه	رفــع	موضــوع	در	گزارشــات	
آتــی	تاكیــد	شــده	اســت.كه	طبــق	اعــالم	ایــن	شــركت	برنامه	هــای	الزم	جهــت	متوقــف	نمــودن	آن	هــا	و	یــا	اجــرای	

ــان	می	باشــد.	 ــداوم	و	ســود	آور	نمــودن	آن	هــا	در	جری برنامه	هــای	ضــروری	جهــت	ت

شماره بند: 13 

شرح بند گزارش:

نظــر	مجمــع	عمومــی	عــادی	صاحبــان	ســهام	را	هنــگام	تصمیم	گیــری	مبنــی	بــر	تقســیم	ســود	ســهام،	بــه	آثــار	
مالــی	مــوارد	منــدرج	در	بندهــای	4	الــی	7	ایــن	گــزارش،	جلــب	می	نمایــد.

شماره بند: 14 

شرح بند گزارش:

مــوارد	عــدم	رعایــت	الزامــات	قانونــی	مقــرر	در	اصالحیه	قانون	تجارت	و	مفاد	اساســنامه	شــركت	به	شــرح	زیر	اســت:
14-1-	مفــاد	مــاده	110اصالحیــه	قانــون	تجــارت	و	تبصــره	2	مــاده	31	اساســنامه	در	خصــوص	انتخــاب	شــخص	
ــره	)نماینــده	شــركت	ملــی	مســکن	و	صنایــع	 ــه	نمایندگــی	شــخص	حقوقــی	عضــو	هیــات	مدی حقیقــی	ب

ــی	1398/10/24(. ــخ	1398/05/20	ال ســاختمانی	از	تاری
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14-2-	مفــاد	مــاده	122	اصالحیــه	قانــون	تجــارت	و	مــاده	38	اساســنامه	در	خصــوص	تشــکیل	جلســات	هیــات	
مدیــره	حداقــل	ماهــی	یکبــار	)ماههــای	اردیبهشــت	و	شــهریور(.

14-3- مفــاد	مــاده	124	اصالحیــه	قانــون	تجارت	در	خصــوص	انتخاب	مدیرعامل	شــركت	از	تاریــخ	1398/10/14	
الــی	1398/11/08رعایــت	نشــده	اســت.	ضمنــاً	شــركت	در	زمــان	فــوق	توســط	سرپرســت	اداره	شــده	اســت.
14-4-	مفــاد	مــاده	128	اصالحیــه	قانــون	تجــارت	و	تبصــره	مــاده	46	اساســنامه	در	خصــوص	ثبــت	مشــخصات	
و	حــدود	اختیــارات	مدیــر	عامــل	در	اداره	ثبــت	شــركت	ها	همچنیــن	مفــاد	مــاده	49	اساســنامه	در	خصــوص	

ثبــت	اســامی	و	حــدود	اختیــارات	صاحبــان	امضاهــای	مجــاز	در	اداره	ثبــت	شــركت	ها.
14-5- مفــاد	مــاده	240	اصالحیــه	قانــون	تجــارت	در	خصــوص	پرداخــت	ســود	ســهام	حداكثــر	ظــرف	مــدت	

هشــت	مــاه	پــس	از	تصویــب	مجمــع	عمومــی	عــادی	ســاالنه.
14-6-	پیگیری	هــای	شــركت	جهــت	انجــام	تکالیــف	مقــرر	در	مجمــع	عمومــی	عــادی	مــورخ	26	تیــر	مــاه	1398	
صاحبــان	ســهام،	در	خصــوص	مــوارد	منــدرج	در	بند	هــای	4	الــی	6،	11،	4-14،	5-14و17	ایــن	گــزارش	و	
همچنیــن	واگــذاری	شــركت	ایــران	پوپلیــن	و	آزاد	ســازی	وثایــق	شــركت	جهــت	تســهیالت	دریافتــی	شــركت	
ــی	 ــات	شــركت	فرع ــده	مطالب ــف	مان ــن	تکلی ــزاری	شــده(،	تعیی ــات	برگ ــم	جلســات	و	مکاتب صــدرا	)علیرغ
ــران	در	 ــی	از	شــركت	ســهامی	بیمــه	ای ــل	ســاختمان	و	صنعــت	مل ــی	و	بین	المل ســرمایه	گذاری	توســعه	مل
ــر	ارزش	افــزوده	و	حــق	بیمــه	 ــرج	برزیــل	و	مالیــات	عملکــرد	و	مالیــات	ب ــا	تتمــه	بهــای	فــروش	ب رابطــه	ب

ســنوات	قبــل	شــركت	های	گــروه	تــا	تاریــخ	ایــن	گــزارش	بــه	نتیجــه	نهایــی	نرســیده	اســت.

تكلیف مجمع:

مجمع	پس	از	استماع	توضیحات	ارائه	شده،	تکلیف	نمود:
نســبت	بــه	رعایــت	مفــاد	مــاده	110	اصالحیــه	قانــون	تجــارت	و	تبصــره	2	مــاده	31	اساســنامه	در	خصــوص	 	-1

انتخــاب	شــخص	حقیقــی	بــه	نمایندگــی	شــخص	حقوقــی	عضــو	هیــات	مدیــره	اقــدام	گــردد.
نســبت	بــه	رعایــت	مفــاد	مــاده	122	اصالحیــه	قانــون	تجــارت	و	مــاده	38	اساســنامه	در	خصــوص	تشــکیل	 	-2

جلســات	هیــات	مدیــره	حداقــل	ماهــی	یکبــار	اقــدام	گــردد.
مفاد	124	اصالحیه	قانون	تجارت	در	خصوص	انتخاب	مدیرعامل	شركت	رعایت	گردد. 	-3

ــت	 ــوص	ثب ــنامه	درخص ــاده	46	اساس ــره	م ــارت	و	تبص ــون	تج ــه	قان ــاده	128	اصالحی ــاد	م ــه	مف ــا	توج ب 	-4
مشــخصات	و	حــدود	اختیــارات	مدیرعامــل	در	اداره	ثبــت	شــركت	ها	و	همچنیــن	مفــاد	مــاده	49	اساســنامه	
درخصــوص	ثبــت	اســامی	و	حــدود	اختیــارات	صاحبــان	امضاهــای	مجــاز	در	اداره	ثبــت	شــركت	ها،	نســبت	

ــدام	شــود. ــزد	اداره	ثبــت	شــركت	ها	اق ــوارد	ذكــر	شــده	ن ــه	ثبــت	م ب
ماده	240	اصالحیه	قانون	تجارت	در	خصوص	پرداخت	سود	سهام	در	موعد	مقرر	رعایت	گردد. 	-5

نسـبت	بـه	پیگیـری	تکالیـف	مجمع	تا	حصول	نتیجه	نهایی	ازجمله	آزادسـازی	وثایق	شـركت	جهت	تسـهیالت	 	-6
دریافتـی	شـركت	صـدرا	و	همچنیـن	تعییـن	تکلیف	مانده	مطالبات	شـركت	فرعی	سـرمایه	گذاری	توسـعه	ملی	
و	بین	الملـل	سـاختمان	از	شـركت	سـهامی	بیمـه	ایـران	در	رابطـه	با	تتمـه	بهای	فروش	بـرج	برزیل	اقدام	شـود.
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اقدام صورت پذیرفته:

بند 14-4 - اقدام	الزم	در	این	خصوص	صورت	پذیرفته	است.	
بنـد 14-6 -	در	سـال	مالـی	مـورد	گـزارش	نسـبت	بـه	عرضه	و	مزایده	شـركت	ایـران	پوپلیـن	در	دو	مرحلـه	اقدام	
شـده	ولیکـن	بـه	دلیـل	عدم	وجـود	متقاضی	بـه	انجام	نرسـید.	اقدامـات	الزم	جهت	آزاد	سـازی	وثایق	شـركت	
جهـت	تسـهیالت	دریافتـی	شـركت	صـدرا	از	طریق	اقدامات	مشـترک	انجام	شـده	بـا	بانک	ملی	ایـران	در	حال	
حـل	و	فصـل	می	باشـد.	مطالبات	از	شـركت	بیمه	ایران	در	شـركت	بین	الملل	سـاختمان	و	صنعـت	ملی	با	توجه	
بـه	توافقـات	بـه	عمـل	آمـده	درخصوص	نقـل	و	انتقـال	قطعی	سـند	مالکیت	بـرج	تجـاری/	اداری	برزیـل	مقرر	
گردیـده	بـود	معـادل	50	درصـد	مبلـغ	مطالبـات	بـه	صـورت	نقـد	و	مابقی	بـه	صورت	سـهام	وبانک	به	شـركت	
بین	الملـل	سـاختمان	و	صنعـت	ملـی	واگـذار	گـردد	ولیکـن	بـا	عنایـت	به	شـرایط	بازار	سـرمایه	پیگیـری	الزم	

صـورت	گرفتـه	و	كلیـه	مطالبـات	نقداً	توسـط	شـركت	دریافت	گردیده	اسـت.

شماره بند: 15 

شرح بند گزارش:

طبــق	یادداشــت	توضیحــی	3-45،	معامــالت	مشــمول	مــاده	129	اصالحیــه	قانــون	تجــارت	كــه	طــی	ســال	مالــی	
مــورد	گــزارش	انجــام	شــده	و	توســط	هیــات	مدیــره	بــه	اطــالع	ایــن	ســازمان	رســیده،	مــورد	بررســی	قــرار	گرفتــه	
اســت.	در	مــورد	معامــالت	مذكــور،	مفــاد	مــاده	فــوق	مبنــی	بر	كســب	مجــوز	از	هیــات	مدیــره	و	عدم	شــركت	مدیر	
ذینفــع	در	رأی	گیــری	رعایــت	شــده	اســت.	مضافــاً	نظــر	ایــن	ســازمان	بــه	شــواهدی	حاكــی	از	اینکــه	معامــالت	
مزبــور	بــا	شــرایط	مناســب	تجــاری	و	در	روال	عــادی	عملیــات	شــركت	انجــام	نگرفتــه	باشــد،	جلــب	نشــده	اســت.

شماره بند: 16 

شرح بند گزارش:

گــزارش	هیــات	مدیــره،	دربــاره	فعالیــت	و	وضــع	عمومــی	شــركت،	موضــوع	مــاده	232	اصالحیــه	قانون	تجــارت	كه	
بــه	منظــور	تقدیــم	بــه	مجمــع	عمومــی	عــادی	صاحبــان	ســهام	تنظیــم	گردیــده،	مــورد	بررســی	ایــن	ســازمان	قرار	
گرفتــه	اســت.	باتوجــه	بــه	رســیدگی	های	انجــام	شــده	و	در	نظــر	داشــتن	مــوارد	منــدرج	در	بندهــای	ایــن	گــزارش	
نظــر	ایــن	ســازمان	بــه	مــوارد	بااهمیتــی	كــه	حاكــی	از	مغایــرت	اطالعــات	مالــی	منــدرج	در	گــزارش	مذكــور	بــا	

اســناد	و	مــدارک	ارائــه	شــده	از	جانــب	هیــات	مدیــره	باشــد،	جلــب	نشــده	اســت.
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شماره بند: 17 و 17-1 و 2-17

شرح بند گزارش:

17-1 دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات:

شماره ماده
شرحدستورالعمل

افشای	صورت	های	مالی،	گزارش	تفسیری	مدیریت،	گزارش	هیات	مدیره	به	مجمع	و	اظهارنظر	حسابرس	حداقل	بندهای	1	و	2		ماده	7
10	روز	قبل	از	برگزاری	مجمع	عمومی	عادی.

بند	10	ماده	7	
افشـای	صورتهـای	مالـی	حسابرسـی	شـده	برخـی	شـركت	های	فرعـی	حداقـل	10	روز	قبـل	از	برگـزاری	مجمع	
عمومـی	عـادی	سـاالنه	و	صورت	هـای	مالـی	میان	دورهای	6	ماهه	حسابرسـی	شـده	شـركت	های	فرعـی	حداكثر	

75	روز	پـس	از	پایـان	دوره	6	ماهـه.

افشای	فوری	تغییر	نمایندگان	حقوقی	و	مدیر	عامل	حداكثر	تا	قبل	از	ساعت	شروع	معامالت	روز	بعد.تبصره	ماده	9

افشا	)ارائه(	نسخه	ای	از	صورتجلسه	مجامع	عمومی	عادی	ساالنه	پس	از	ابالغ	ثبت،	ظرف	مدت	تعیین	شده.ماده	10	

	دستورالعمل انضباطی:

شماره ماده
شرحدستورالعمل

پرداخت	سود	تقسیم	شده	مصوب	مجمع	عمومی	در	مهلت	قانونی	)موضوع	مندرج	در	ماده	240	اصالحیه	قانون	تجارت(ماده	5

ــه	آن	در	 ــخ	1397/08/12	و	اصالحی ــه	در	تاری ــركتی	ك ــت	ش ــتورالعمل	حاكمی ــاد	دس ــل	مف ــت	كام 17-2	رعای
تاریــخ	1398/10/29	توســط	ســازمان	بــورس	و	اوراق	بهــادار	ابــالغ	گردیــده،	در	برخــی	مــوارد	از	جملــه	ایجاد،	
ــول	از	 ــان	معق ــه	منظــور	كســب	اطمین ــای	اثربخــش	و	مستندســازی	آن	ب ــت	ســاز	و	كاره اســتقرار	و	تقوی
تحقــق	اصــول	حاكمیــت	شــركتی	در	شــركت	مــورد	گــزارش	و	شــركت	های	فرعــی،	پرداخــت	بــه	موقــع	ســود	
ســهام،	تشــکیل	كمیتــه	انتصابــات	و	اســتقرار	فرآینــدی	بــرای	ارزیابــی	اثربخشــی	هیــات	مدیــره	و	مدیرعامــل	
شــركت	های	فرعــی	و	وابســته	توســط	هیــات	مدیــره،	برگــزاری	جلســات	هیــات	مدیــره	حداقــل	یــک	بــار	در	
هــر	مــاه،	افشــای	رویه	هــای	حاكمیــت	شــركتی	و	ســاختار	آن	و	حقــوق	و	مزایــای	مدیــران	اصلــی	شــركت	در	
پایــگاه	اینترنتــی	و	گــزارش	تفســیری	مدیریــت	و	همچنیــن	ارزیابــی	اقدامــات	شــركت	در	رابطــه	بــا	رعایــت	

دســتورالعمل	اصــول	حاكمیــت	شــركتی	در	گــزارش	تفســیری	مدیریــت.

تكلیف مجمع:

بنـد 17-1 : مجمـع	پـس	از	اسـتماع	توضیحـات	ارائـه	شـده،	تکلیـف	نمود	هیـات	مدیره	شـركت	جهـت	رعایت	
ضوابـط	و	مقـررات	وضع	شـده	توسـط	سـازمان	بـورس	و	اوراق	بهـادار،	ضمن	فراهم	سـاختن	زیرسـاخت	های	

مـورد	نیـاز	اقدام	الزم	بعمـل	آورد.
بنــد 17-2 : مجمــع	پــس	از	اســتماع	توضیحــات	ارائــه	شــده،	تکلیــف	نمــود	هیــات	مدیــره	شــركت	دســتورالعمل	
ــان	 ــورخ	12	آب ــران	)ابالغــی	م ــادار	ته ــورس	اوراق	به ــه	شــده	در	ب حاكمیــت	شــركتی	شــركت	های	پذیرفت
ــب	 ــور	كس ــازی	آن	به	منظ ــش	و	مستندس ــای	اثربخ ــاز	و	كاره ــت	س ــاد	و	تقوی ــامل	ایج ــه	ش 1398(	را	ك
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ــی،	 ــزارش	و	شــركت	های	فرع ــورد	گ ــق	اصــول	حاكمیــت	شــركتی	در	شــركت	م ــول	از	تحق ــان	معق اطمین
ــا،	 ــر	آنه ــر	نظ ــی	زی ــای	تخصص ــل	و	كمیته	ه ــره	و	مدیر	عام ــی	اثربخــش	هیئت	مدی ــد	ارزیاب ــتقرار	فرآین اس
تشــکیل	دبیرخانــه	مســتقل	هیئت	مدیــره	و	تدویــن	و	تصویــب	منشــور	دبیرخانــه	مزبــور،	افشــای	رویه	هــای	
حاكمیــت	شــركتی	و	ســاختار	آن	و	حقــوق	و	مزایــای	مدیــران	اصلــی	شــركت	در	پایــگاه	اینترنتــی	و	گــزارش	

ــد. ــی	نمای ــدور	اجرای ــران	را	حتی	المق تفســیری	مدی

اقدام صورت پذیرفته:
علی	رغم	وجود	برخی	از	محدودیت	ها	رفع	بندهای	مذكور	در	دستور	كار	شركت	قرار	گرفته	است.

شماره بند: 18 

شرح بند گزارش:
در	اجـرای	مـاده	33	دسـتورالعمل	اجرایـی	مبـارزه	بـا	پولشـویی	توسـط	حسابرسـان،	رعایـت	مفـاد	قانون	مبـارزه	با	
پولشـویی	و	آیین	نامه	هـا	و	دسـتورالعمل	های	اجرایـی	مرتبـط،	در	چارچـوب	چک	لیسـت	های	ابالغـی	مرجع	ذیربط	
و	اسـتاندارد	های	حسابرسـی،	توسـط	این	سـازمان	مورد	ارزیابی	قرار	گرفته	اسـت.	در	این	خصوص،	این	سـازمان	به	

مـوارد	بـا	اهمیتـی	حاكـی	از	عدم	رعایـت	قوانین	و	مقـررات	یاد	شـده	برخورد	نکرده	اسـت.

16- سایر فعالیت های عمده

افزایش	سرمایه	68	درصدی	از	محل	اندوخته	سرمایه	ای. 	
افزایش	سـرمایه	در	برخـی	از	شـركت	های		تابعـه	)سـرمایه	گذاری	و	توسـعه	صنایـع	سـیمان،	ایـران	پوپلیـن	و	 	
بین	الملـل	سـاختمان	و	صنعـت	ملـی(.	همچنیـن	بررسـی	روش	هـای	افزایـش	سـرمایه	جهـت	اقـدام	موثـر	در	

تابعـه.	 شـركت	های	
واگذاری	ساختمان	بخارست	به	بانک	ملی	ایران	جهت	تسویه	بخشی	از	مطالبات	سود	سهام. 	

عرضـه	برخـی	از	شـركت	های	زیر	مجموعه	در	راسـتای	اجـرای	بند	16و17	قانـون	رفع	موانع	تولیـد	رقابت	پذیر	 	
و	ارتقـای	نظام	مالی	كشـور.

تغییــر	ماهیــت	صنــدوق	ســرمایه	گذاری	اختصاصــی	بازارگردانــی	توســعه	ملــی	از	صنــدوق	بــا	NAV	تجمیعی	 	
بــه	MULTI NAV،	تنظیــم	قــرارداد	بازارگردانــی	بــا	شــركت	های	زیرمجموعــه	در	راســتای	حمایــت	بیشــتر	

از	بــازار	ســرمایه.
كنترل	عملیاتی	دوره	ای	شركت	های	هلدینگ	و	تابعه. 	

توسـعه	فعالیـت	كمیتـه	وصـول	مطالبـات	شـركت،	برنامه	ریزی	جهـت	راهبری	كمیتـه	مذكور	و	دسـتاوردهای	 	
مطلـوب	و	مشـابه	آن	در	شـركت	های	تابعـه.

پیگیری	دستورالعمل	حاكمیت	شركتی	در	شركت	های	گروه. 	
طرح	و	بررسی	پرونده	های	حقوقی	شركت	و	اخذ	نتایج	مطلوب. 	

كســب	آراء	الزم	بــرای	حضــور	گــروه	در	هیــات	مدیــره	كانــون	نهادهای	ســرمایه	گذاری	ایــران،	كســب	آراء	الزم	 	
بــرای	حضــور	گــروه	در	هیــات	مدیــره	شــركت	بــورس	و	عضویــت	بعنــوان	رئیــس	هیــات	مدیــره	بــرای	اولیــن	
بــار،	حضــور	در	هیــات	پذیــرش	فرابــورس،	حضــور	در	هیــات	مدیــره	شــركت	ســپرده	گــذاری	مركــزی	بــورس	

اوراق	بهــادار	و	تســویه	وجــوه.
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تدویــن	برنامــه	اســتراژیک	منابــع	انســانی	و	مــدل	تعالــی	فرایند	هــای	منابــع	انســانی،	برگــزاری	كانون	هــای	 	
ــه. ــركت	های	تابع ــری	در	ش ــتعداد	های	رهب ــرورش	اس ــایی		و	پ ــور	شناس ــه	منظ ــعه	ب ــی	و	توس ارزیاب

درخشش	مجموعه	گروه	توسعه	ملی	در	جشنواره	جایزه	ملی	مدیریت	مالی	ایران. 	

17-چشم انداز شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در افق 1402

چابک	ترین	هلدینگ	چندرشته	ای	كشور	در	واگذاری	دارایی	ها.	

18- ارزش های محوری

قانون مداری:	رعایت	قوانین	و	مقررات	از	حیث	درک	و	اجرا.   
شفافیت:	رعایت	انضباط	اطالعاتی	در	راستای	اطمینان	بخشی	به	ذینفعان. 			

آرامش:	اصالحات	ساختاری	نظام	مند،	با	هدف	حفظ	آرامش	و	انگیزۀ	مدیران	برای	اقدامات	بلندمدت 			
خرد جمعی:	اتکا	بر	تضارب	آراء	و	تجمیع	نظرات	كارشناسی	در	قالب	كمیته	های	تخصصی 			

شایسته ساالری:	استفاده	از	نیروی	انسانی	متخصص	و	خالق. 			
اخالق حرفه ای:	انضباط	مالی،	امانتداری	و	اخالق	مداری. 			

پاسـخگویی:	پاسـخگویی	در	قبال	اقدامات	و	تصمیم	های	مسـئوالن	در	برابر	ذینفعان	و	ایفای	مسـئولیت	های	 			
اجتماعی.

19- راهبردهای شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در افق 1402
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20 - ارتباط بین راهبردهای شرکت و برنامه های عملیاتی

افزایش نقدشوندگی و ایجاد قابلیت واگذاری دارایی ها

استقرار	نظام	واگذاری	دارایی	ها 	
ورود	شركت	های	مستعد	به	بورس 	

ساماندهی	شركت	های	زیانده	و	كم	بازده 	
ساماندهی	پروژه	های	سنواتی	باز	 	

ساماندهی	اموال	مازاد	جهت	واگذاری	 	
تکمیل	و	واگذاری	پروژه	های	ساختمانی 	
استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب

استقرار	نظام	انتصاب	مدیران 	
ارتقاء	نظام	كنترل	داخلی 	

تدوین	و	اجرای	اصول	حاكمیت	شركتی	وبانک 	
ارتقاء	سطح	گزارشگری	مدیریتی 	

BI	یکپارچه	های	نظام	بر	مبتنی	نظارتی	های	سامانه	استقرار 	
استقرار	كمیته	ها	و	كارگروه	های	تخصصی 	

 ارتقاء بهره وری و افزایش بازدهی دارایی ها

استقرار	نظام	بودجه	ریزی	مبتنی	بر	برنامه	های	راهبردی	شركت	های	زیرمجموعه 	
ساماندهی	فعالیت	های	حقوقی	گروه 	

ساماندهی	وضعیت	بیمه	و	مالیات	در	شركت	های	زیرمجموعه 	
نظارت	و	راهبری	طرح	های	شركت	های	زیرمجموعه 	

ارتقاء	توان	تخصصی	نیروی	انسانی 	
ساماندهی	وصول	مطالبات 	

ارتقاء سطح هم افزایی بین شرکت های زیرمجموعه

هم	افزایی	در	زنجیره	تأمین	گروه	با	استفاده	از	سامانه	های	دیجیتال	محور 	
توسعه	بازرگانی	و	خدمات	مشترک	بین	شركت	های	گروه 	

همكاری استراتژیک با متولیان حوزه های دانش بنیان جهت توسعه تكنولوژی شرکت ها

تأمین	نیازهای	فّناورانه	شركت	های	گروه 	
حضور	مؤثر	در	نهادهای	مرتبط	با	نوآوری 	

حضور مؤثر در بازار سرمایه و ارکان مرتبط

پایش	فعال	بازار	سرمایه 	
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تداوم	حضور	در	مدیریت	اركان	بازار	سرمایه 	
تشکیل	گروه	خدمات	مالی	بازار	سرمایه	جهت	تأمین	نیاز	گروه 	

21- اهداف و برنامه ها 

اهداف بلند مدت 
پیگیری	و	تسریع	در	اجرای	پروژه	شركت	صنایع	پتروشیمی	بین	الملل	قشم.	 		

تبییــن	چارچــوب	و	پیگیــری	واگــذاری	شــركت	های	تابعــه	طبــق	قانــون	و	آئیــن	نامه	هــای	بانــک	ملــی	ایــران.	 		
تمركز	بر	ســاماندهی	شــركت	های	كم	بازده	و	زیان	ده	با	تزریق	نقدینگی	در	قالب	ســرمایه	در	گردش	با	حمایت	 		
ســایر	ســهامداران	تحت	مدیریت	شــركت	توســعه	نگاه	پویا	و	مطابق	ضوابط	دریافتی	از	ســوی	بانک	ملی	ایران.
زمینه	سـازی	جهت	اسـتفاده	از	فرصت	های	بازار	سـرمایه	با	ورود	شـركت	های	غیربورسـی	پورتفوی	به	بازارهای	 		

بـورس	/	فرابورس.
تاكید	بر	افزایش	روندهای	تولید	و	صادرات	در	شركت	های	تولید	محور	زیرمجموعه.	 		

حضــور	فعــال	در	نهادهای	سیاســتی	بازار	ســرمایه	برای	تصمیم	ســازی	موثــر	در	بهره	گیری	از	فرصت	هــای	بازار. 		
ــای	 ــا	همراســتا		ســازی	برنامه	ه ــه	ب ــزی	شــركت	های	تابع ــردی	و	بودجه	ری ــی	راهب ــر	اجــرای	مبان نظــارت	ب 		

ــروه.	 ــتراتژی	های	گ ــا	اس ــا	ب ــردی	آن	ه راهب
بررسـی،	امکان	سـنجی	و	عملیاتی	سـازی	پروژه	هـای	دانش	بنیـان	توجیه	پذیـر	در	منظومـه	گروه	توسـعه	ملی	با	 		

اسـتفاده	از	خدمـات	شـركت	نـوآوران	توسـعه	ملی	و	توسـعه	اقتصاد	دانـش	بنیان.	
ارزیابی	توانمندی	ها	و	سـطح	دانش	سـرمایه	های	انسـانی	و	توسـعه	آن	با	اسـتفاده	از	ابزارهای	توسـعه	فردی	و	 		

سـازمانی	در	كانون	هـای	توسـعه	و	برگزاری	سـمینارهای	آموزشـی.	
الزام	به	رعایت	استانداردهای	كیفیتی،	زیست	محیطی،	ایمنی	و	بهداشت	در	شركت	های	تابعه.	 	

اهداف کوتاه مدت 
اسـتقرار	نظـام	حاكمیـت	شـركتی	در	شـركت	های	تابعـه	و	تغییـر	سـبک	مدیریتـی	بـرای	ارزیابـی	اثربخشـی	 		
عملکـرد	شـركت	ها،	ایجـاد	همگرایـی	بیـن	راهبردهـای	گـروه	با	آنهـا	و	همگام	سـازی	ایشـان	با	اسـتراتژی	ها	و	

سیاسـت	های	گـروه.
بررسی	و	استفاده	از	انواع	ابزارهای	ایجاد	شده	در	بازار	سرمایه	نظیر	اوراق	تبعی،	اوراق	اجاره	و	...	.	 		

برگـزاری	كمیته	هـای	تخصصـی	در	گـروه	و	شـركت	های	تابعـه	بـرای	اسـتفاده	از	فرصت	هـای	موجـود	در	بازار	 		
سـرمایه	و	پوشـش	انـواع	تهدیدهـای	محیطی.

صیانـت	از	بـازار	سـرمایه	در	شـركت	های	تابعـه	بـا	ایجـاد	و	راه	انـدازی	صندوق	هـای	بازارگردانـی	و	حمایـت	از	 		
سـهم	های	موجـود	در	پورتفـوی	گـروه	و	شـركت	های	تابعـه	بـرای	حداكثرسـازی	سـرمایه	های	ذینفعـان.

ارتقای	سطح	شفافیت	و	پاسخگویی	به	نهادهای	نظارتی	و	سایر	ذینفعان. 		
تبیین	و	پیاده	سازی	مکانیزم	های	سنجش	شایستگی	های	حرفه	ای	مدیران	در	شركت	های	تابعه. 		

بهینه	سـازی	تركیـب	اعضـای	هیـات	مدیـره	در	شـركت	های	تابعه	بر	اسـاس	صالحیت	هـای	حرفـه	ای	و	علمی. 		
اسـتقرار	سـامانه	هـوش	تجـاری	)BI(	در	گروه	و	شـركت	های	تابعه	با	ایجـاد	پایگاه	های	اطالعاتـی	متمركز	برای	 		
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هوشمندسـازی	تصمیم	گیـری	مدیران.	
اسـتقرار	نظـام	پایـش	عملکرد	فصلی	شـركت	های	تابعـه	و	ارزیابی	آن	ها	نسـبت	به	بودجه	های	پیش	بینی	شـده	 		

و	رفـع	انحراف	هـای	احتمالی.
نظارت	و	كنترل	بر	مطالبات	با	راه	اندازی	كمیته	های	وصول	مطالبات	در	گروه	و	شركت	های	تابعه.	 		

پیگیری	فروش	اموال	راكد	و	غیرعملیاتی	شركت	های	تابعه. 		
تامین	نیازهای	فناورانه	شركت	های	تابعه	از	طریق	شركت	نوآوران	توسعه	ملی. 		

ردیابــی	و	پیگیــری	ویــژه	پرونده	هــای	بــاز	حقوقــی	در	گــروه	و	شــركت	های	تابعــه	بــا	نظــارت	متمركــز	دایــره	 		
حقوقــی	و	امــور	قراردادهــای	گــروه.

بهبـود	فعالیت	هـای	حـوزه	حسابرسـی	داخلی	گـروه	و	شـركت	های	تابعه	با	انتصـاب	كمیته	های	حسابرسـی	در	 		
شـركت	های	تابعـه	و	شناسـایی	و	ارزیابـی	ریسـک	های	فرایندی.

22- مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی 

الف- مسئولیت های اجتماعی: 
در	مجامــع	عمومــی	عــادی	ســالیانه	شــركت	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی	در	ســنوات	اخیــر،	پرداخــت	 		 	

كمک	هــای	بالعــوض	پــس	از	تصویــب	هیــات	مدیــره	و	رعایــت	صرفــه	و	صــالح	تصویــب	می	گــردد.	
كمک	های	بالعوض	به	نهادهای	علمی	و	درمانی	فعال	در	حوزه	اپیدمی	كرونا. 		 	

شــركت	ســرمایه	گذاری	گروه	توســعه	ملــی	در	راســتای	همــکاری	بــا	وزارت	محتــرم	بهداشــت	بــرای	جلوگیــری	 		 	
از	انتشــار	ویــروس	كرونــا	در	ســال	98،	اوراق	نیکــوكاری	در	نمادهای "كرونــا	1"	و	"كرونــا	2"	را	خریداری	نمود.

مسئولیت ایفا شده نسبت به آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا:   
شــیوع	ویــروس	كرونــا	و	محدودیت	هــای	ناشــی	از	آن،	مجموعــه	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی	را	نیــز	مشــابه	
ســایر	واحدهــای	تجــاری	در	ابعــاد	مختلــف	تحــت	تاثیــر	قــرار	داده	اســت.	اگرچــه	امیــد	اســت	بــا	واكسیناســیون	
گســترده	در	ســال	پیــش	رو	بــر	مشــکالت	ناشــی	از	اپیدمــی	كرونــا	غلبــه	گــردد.	شــایان	ذكــر	اســت	در	همیــن	
راســتا	نســبت	بــه	مصون	ســازی	محیــط	كســب	و	كار	جهــت	حضــور	همــکاران،	ســهامداران	و	مراجعیــن،	انجــام	
ــی	 ــه	محصــوالت	بهداشــتی	در	محیــط	داخل آزمایش	هــای	دوره	ای	جهــت	تشــخیص	بیمــاری	در	همــکاران،	ارائ
شــركت،	نصــب	دســتگاه	ازن	و	دســتگاه	ضدعفونــی	كننــده	در	محــل	ورودی	شــركت،	حــذف	ســرو	گروهــی	ناهــار،	
مجــوز	دوركاری	همــکاران	در	شــرایط	ممکــن،	كمک	هــای	بالعــوض	بــه	نهادهــای	علمــی	و	درمانــی	فعــال	در	ایــن	

موضــوع	اقــدام	شــده	اســت.	

ب- مسئولیت های زیست محیطی
تاكیــد	بــر	ایجــاد	زبــان	مشــترک	حفاظــت	محیــط	زیســت	و	بهره	بــرداری	پایــدار	از	منابــع	محیطــی	بــا	اســتقرار	
سیســتم	های	مدیریتــی	همچــون	سیســتم	مدیریــت	زیســت	محیطــی	ISO14001	در	زیــر	مجموعه	هــای	گــروه	
توســعه	ملــی،	بــا	رعایــت	قوانیــن	و	الزامــات	محیــط	زیســتی	و	بــا	اســتفاده	از	كلیــه	منابــع	طرفیــن	اعــم	از	نیــروی	
ــن	 ــه	و	تخصــص	طرفیــن	می	باشــد.	برخــی	از	اهــداف	اختصاصــی	ای ــی،	تجرب انســانی،	فنــی،	بانک	هــای	اطالعات

زبــان	مشــترک	شــامل	مــوارد	ذیــل	می	باشــد:
برپایی	برنامه	پایش	محیط	زیستی	و	ممیزی	محیط	زیست.																 		
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استفاده	مطلوب	از	منابع	آب	وخاک. 		
ایجاد	كمیته	مدیریت	سبز.	 		

ارتقاء	آموزش	كاركنان	به	منظور	صرفه	جوئی	در	مصرف	انرژی.	 		
بهره	گیری	از	شاخص	های	بین	المللی	ارزیابی	محیط	زیست	EPI	شاخص	های	منابع	آب،	آلودگی	هوا	و	تنوع	زیستی. 		

آموزش	اصالح	الگوی	مصرف	و	صرفه	جویی	در	مصرف	انرژی. 		
گسترش	اقتصاد	سبز. 		

23- اهم اقدامات انجام شده در شرکت های تابعه در سال مالی 1399

نام شرکت های 
اهم اقدامات انجام شدهتابعه

شركت	پتروشیمی
	شازند

استفاده	حداكثری	از	توان	داخلی	برای	انجام	تعمیرات	در	مجتمع	و	بهره	گیری	از	شركت	های	تولیدی	داخلی	 	◄
برای	ساخت	قطعات	و	ملزومات	مصرفی	مجتمع

استفاده	از	فرصت	تخفیفاتی	خرید	نفتا	از	پاالیشگاه	های	كشور	و	كاهش	بهای	تمام	شده	محصوالت. 	◄
افزایش	صادرات	با	شناسایی	فرصت	های	جدید	صادراتی 	◄

تولید	انحصاری	گریدهای	پلیمری	خاص	پزشکی	در	كشور	جهت	تولید	سرنگ	های	انسولین 	◄

شركت	ایران
	ترانسفو

بهره	برداری	از	بزرگ	ترین	آزمایشگاه	تست	ترانسفورماتور	كشور	برای	ترانس	های	با	توان	باال 	◄
تولید	ترانسفورماتورهای	3	فاز	ولتاژ	باال	برای	اولین	بار	در	كشور	با	ظرفیت	383	مگاولت	آمپر 	◄

تولید	تب	چنجر	و	روغن	ویژه	ترانسفورماتور	با	استفاده	از	توان	داخلی 	◄

شركت	توسعه
	صنایع	سیمان

استفاده	از	فرصت	تهاتر	برق	با	شركت	های	بدهکار	به	گروه	در	شركت	های	تابعه	سیمانی 	◄
استفاده	از	فرصت	های	هم	افزایی	در	شركت	سیمان	مازندران	با	پتروشیمی	شازند 	◄

ثبت	ركوردهای	جدید	صادراتی	در	شركت	های	صادرات	محور	بویژه	سیمان	ساروج	بوشهر. 	◄
پیگیری	و	رفع	معارضات	مربوط	به	زمین	های	شركت	سیمان	فیروزكوه 	◄

شركت	توسعه
	صنایع	بهشهر

بومی	سازی	و	تولید	روغن	ویژه	شیرخشک	در	همکاری	با	شركت	صنایع	شیر	ایران	)مارگارین( 	◄
بهره	گیـری	از	تـوان	داخلـی	برای	افزایـش	ظرفیت	های	تولیدی	در	برخی	شـركت	های	تابعه	بویژه	پاكسـان	 	◄

و	مرواریـد		هامون	و	تحقق	شـعار	جهـش	تولید.
ثبت	ركوردهای	جدید	تولید	و	فروش	داخلی	و	صادراتی	در	برخی	شركت	های	تابعه	بویژه	گلتاش	و	پاكسان. 	◄

ثبت	و	معرفی	3	محصول	جدید	بهداشتی	در	دوران	كرونا	در	شركت	گلتاش 	◄
احیای	مجدد	برخی	شركت	های	تابعه	و	دستیابی	به	بازدهی	و	سود	عملیاتی	مناسب 	◄

شركت	كشت،	صنعت	
و	دامپروری	پارس

تولید	محصوالت	آبی	و	دیمی	زراعی	در	شركت	فراتر	از	استانداردهای	صنعت. 	◄
احقاق	حقوق	اراضی	تصرف	شده	بعد	از	دو	دهه	)كشت	مشاركتی/	اجاره	زمین	های	مورد	تعارض( 	◄

هوشمندسازی	فرایندهای	تولیدی	و	انبارش	شركت	بویژه	در	حوزه	دامپروری 	◄
پیگیری	افزایش	تولید	با	افزایش	ظرفیت	واحدهای	زراعی	و	دامی 	◄

شركت	ایران	پوپلین

تغییر	در	ساختار	مدیریتی	و	مالی	شركت	برای	توسعه	فعالیت	های	عملیاتی	شركت	و	رفع	زیان	های	انباشته	 	◄
موجود	در	شركت

انجام	 و	 بافندگی	 بنیادی	در	واحدهای	ریسندگی،	 تغییرات	 با	 به	سوی	سودآوری	 احیاء	شركت،	حركت	 	◄
تعمیرات	اساسی

شركت	مخمل	و	
ابریشم	كاشان

ساماندهی	اموال	راكد	و	غیر	عملیاتی	و	احیاء	دارایی	های	با	ارزش	تولیدی 	◄
حضور	مجدد	و	موثر	در	بازار	محصوالت	نساجی	با	افزایش	تولید	محصوالت	خاص	نظیر:	مخمل	تاری-پودی،	 	◄

مخمل	شیفون	و	تالش	برای	دریافت	دستور	ممنوعیت	واردات	این	كاالها	از	وزارت	صمت.
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

گروه های سرمایه گذاری
	 

1- مواد و محصوالت شیمیایی 

صنعـت	پتروشـیمی	بـه	عنـوان	یکـی	از	بخش	هـای	اصلی	صنعت	كشـور،	طالیـه	دار	ایجـاد	ارزش	افـزوده	از	منابع	
نفـت	و	گاز	اسـت.	ایـن	صنعـت	به	عنوان	مقام	نخسـت	صادرات	غیر	نفتی	در	راسـتای	شـکوفایی	اقتصادی	كشـور،	
توسـعه	پایـدار،	بومی	سـازی	فنـاوری،	توسـعه	صنایع	پایین	دسـتی	و	ایجاد	اشـتغال	نقش	اساسـی	بر	عهـده	دارد.	
اصلی	تریـن	مزیـت	ایـن	صنعـت	در	ایـران	تنـوع	خـوراک،	دسترسـی	به	آب	هـای	آزاد	و	نیـروی	انسـانی	متخصص	
اسـت.	بـا	افتتـاح	6	طـرح	بـزرگ	در	سـال	1399	در	حـال	حاضـر	ظرفیت	تولیـد	در	صنعـت	پتروشـیمی	ایران	به	
83,5	میلیـون	تن	رسـیده	اسـت.	ولیکن		طی	دو	سـال	گذشـته	با	شـیوع	ویـروس	كرونا،	تولید	و	فـروش	واحدهای	
فعـال	پتروشـیمی	از	چهـار	بعـد	تحت	تاثیر	قرار	گرفته		اسـت	)كاهش	شـدید	قیمت	خوراک	به	تبع	سـقوط	قیمت	
نفـت،	افـت	فـروش	محصـوالت	به	جهـت	محدودیت	هـای	وسـیع	صادراتی،	مشـکالت	حمل	و	لجسـتیک	و	چهارم	
قیمت	گـذاری	پرنوسـان	و	بی	ثبـات	مـواد	اولیـه(.	ناگفتـه	نماند	كـه	صنایع	شـیمیایی	طی	دو	دهه	گذشـته	منتهی	
به	سـال	2018	با	نرخ	رشـد	11	درصد	بیشـترین	بازدهی	را	در	بازارهای	بورس	نصیب	سـهامداران	خود	نسـبت	به	
سـایر	صنایع	با	رشـد	متوسـط	6	درصدكرده	اند.	همچنین	دو	عاملی	كه	طی	سـال	های	2000	تا	2015	بیشـترین	
نقـش	را	در	رشـد	ایـن	صنعـت	ایفا	كرده	اند"خوراک	ارزان"	و	"رشـد	باالی	تقاضا	در	بازارهای	نوظهور"	بوده	اسـت.

1-1- شرکت پتروشیمی شازند)سهامی عام( 

شـركت	سـرمایه	گذاری	گروه	توسـعه	ملی	مسـتقیماً	مالکیت	50	درصد	از	سـهام	شـركت	پتروشـیمی	شـازند،	نگین	
سـبز	صنعـت	كشـور،	كـه	دارای	متنوع	ترین	سـبد	محصـوالت	پلیمری	و	شـیمیایی	در	میـان	پتروشـیمی	های	ایران	
اسـت	را	دارا	می	باشـد.	مجتمـع	پتروشـیمی	شـازند	یکـی	از	طرح	هـای	اسـتراتژیک	و	زیربنایـی	كشـور	می	باشـد	كه	
در	راسـتای	سیاسـت	راهبـردی	و	اصولـی	توسـعه	صنعت	پتروشـیمی،	بـا	اهداف	مهمـی	از	قبیل	تامین	نیـاز	صنایع	
داخلـی	كشـور	بـه	محصـوالت	پایـه	پلیمری	و	شـیمیایی،	در	سـال	1368	رسـماً	عملیـات	اجرایی	این	طـرح	عظیم	
و	ملـی	آغـاز	و	در	سـال	1372	فـاز	اول	آن	بـه	بهره	بـرداری	رسـید.	شـركت	پتروشـیمی	شـازند	با	بیش	از	سـه	دهه	
فعالیـت	موثـر	در	بـازار،	توانایـی	تولیـد	بیش	از	یـک	میلیون	و	هشـتصد	هزار	تن	محصـوالت	میانی	و	نهایـی	از	انواع	
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پلیمـری	و	شـیمیایی	و	جانبـی	را	دارد.	در	همیـن	راسـتا	طـی	سـال	1399	این	شـركت	موفق	به	تولیـد	و	فروش	به	
ترتیـب	1،809	و876	هـزار	تـن	محصـول	گردیـد.	این	مجتمع	با	داشـتن	17	واحـد	تولیدی	فعـال،	تركیبی	كم	نظیر	
از	محصـوالت	شـیمیایی	و	پلیمـری	را	در	سـبد	محصـوالت	خـود	عرضه	می	نماید	و	بـا	توجه	به	انحصـار	تولید	برخی	
محصـوالت	حیاتـی	از	قبیـل	اكسـید	اتیلن،	وینیـل	اسـتات،	دواتیل	هگزانـول،	نرمال	بوتانـول،	ایزو	بوتانـول	و	اتانول	
آمین	هـا	نقـش	ایـن	مجتمـع	در	تامیـن	نیازهـای	راهبـردی	صنایـع	مختلـف	كشـور	را	می	تـوان	بی	نظیـر	دانسـت.	
همچنیـن	در	سـال	موسـوم	به	"جهش	تولید"	با	كسـب	بیش	از	183	میلیـون	دالر	درآمد	ارزی،	موفـق	به	افتخارات	
و	دسـتاوردهای	جدیـدی	در	سـال	1399	از	قبیـل	اصالح	فرمول	قیمت	گذاری	نفتا،	افزایـش	مقادیر	انتقال	نفتا	و	در	
نتیجـه	آن	كاهـش	هزینه	هـای	حمـل	و	نقـل،	بهبـود	قابل	مالحظه	شـاخص	های	درآمد،	ثبـت	اختـراع	فرآیند	تولید	

پلـی	پروپیلـن،	اخـذ	گواهینامه	پنج	سـال	غـذا	و	دارو	بـرای	34	مـورد	از	محصوالت	تولیـدی	و...	گردید.	
سرمایه	گذاری	های	شركت	پتروشیمی	شازند	در	سهام	سایر	شركت	ها	به	شرح	جدول	ذیل	می	باشد:

نوع محصوالت تولیدی)فعالیت(درصد مالكیتمحل اجرا شرکت سرما یه پذیر

پروژه	تبدیل	گاز	به	پلی	پروپیلن	)GTPP(37/7قشم		صنایع	پتروشیمی	بین	الملل	قشم	

پروژه	تولید	اوره	و	آمونیاک25عسلویه	شیمیایی	الوان

طرح صنایع پتروشیمی بین الملل قشم
موضــوع	طــرح	شــركت	تولیــد	محصــول	پلــی	پروپیلــن	از	گاز	طبیعــی	)GTPP(	بــوده	و	مجــوز	تخصیــص	خــوراک	
گاز	بــه	میــزان	5/3	میلیــون	نرمــال	متــر	مکعــب	در	روز	اخــذ	گردیــده	اســت.	موافقتنامه		اولیــه	اصولی	اجــرای	طرح	
مذكــور	در	تاریــخ	1395/01/25	صــادر	و	اعتبــار	آن	طــی	چنــد	مرحلــه	تا	19آبان	ســال	1400	تمدید	شــده	اســت.

پروژه شیمیایی الوان
تــا	پایــان	اســفند	مــاه	1399	پــروژه	دارای	پیشــرفت	11/71	درصــدی	بــوده	اســت	كــه	عدم	پیشــرفت	پــروژه	بدلیل	
عــدم	تأمیــن	مالــی	طــرح،	عــدم	صــدور	مجــوز	خــوراک	از	ســوی	وزارت	نفــت	و	مشــخص	نبــودن	وضعیــت	زمیــن	
طــرح	می	باشــد.	همچنیــن	شــركت	پتروشــیمی	در	راســتای	اجــرای	تکالیــف	مجمــع	عمومــی	عــادی	ســالیانه	
صاحبــان	ســهام	مــورخ	30	خــرداد	1397	و	بــا	توجــه	بــه	عــدم	اقــدام	عملیاتی	پــس	از	گذشــت	چندین	ســال	روی	
طــرح	اوره	و	آمونیــاک	شــركت	شــیمیایی	الوان	)ســهامی	خاص(	قصد	دارد	ســهام	شــركت	مذكــور	را	واگــذار	نماید.

تركیب	سهامداران	شركت	پتروشیمی	شازند	در	تاریخ	1399/12/30	به	شرح	جدول	ذیل	ارایه	می	گردد.

درصد سهامنام سهامدار

50/24شركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	

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

15/00صندوق	بازنشستگی	كشوری	

1/26شركت	گروه	توسعه	ملی	مهر	آیندگان

0/91شركت	سرمایه	گذاری	صندوق	بازنشستگی	كاركنان	بانک	ها

15/92سایر	سهامداران

100جمع
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گزیده	اطالعات	مالی	سه	سال	اخیر	شركت	پتروشیمی	شازند	به	شرح	ذیل	ارایه	می	گردد:

شرکت اصلی:
 )مبالغ به میلیون ریال( 

  سال 1398 سال 1399 شرح
 سال 1397 )تجدید ارائه شده( 

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	53,068,720		68,407,912		112,190,990	درآمدهای	عملیاتی

	)40,143,460(	)58,655,969(	)75,305,389(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

	11,915,713		8,813,588		36,103,161	سود	عملیاتی

	12,805,637		11,099,327		34,241,002	سود	خالص

	15,026,046		9,088,132		33,004,825	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	37,659,956		45,347,279		76,808,170	جمع	دارایی	ها

	14,361,804		24,211,031		32,563,268	جمع	بدهی	ها

	8,064,000		8,064,000		8,064,000	سرمایه

	23,298,152		21,136,248		44,244,902	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

	1,588		1,376		4,247	سود	هر	سهم-	ریال

	1,500		1,370			3,700		سود	نقدی	هر	سهم-	ریال

	3,407		6,081		11,817	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-	ریال

	6,160		12,365		25,770	قیمت	سهام	در	پایان	سال-	ریال

سایر اطالعات

	3,353		3,256		3,229	كل	پرسنل	شركت	)نفر(
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تلفیقی:
)مبالغ به میلیون ریال(

  سال 1398 سال 1399 شرح
 سال 1397 )تجدید ارائه شده( 

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	53,001,593		67,852,744		111,492,593	درآمدهای	عملیاتی

	)40,143,460(	)58,655,969(	)75,305,389(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

	11,170,542		8,269,591		36,542,799	سود	عملیاتی

	12,796,356		11,203,602		34,314,752	سود	خالص

	14,960,925		7,989,118		39,460,959	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	38,707,092		46,722,820		80,945,854	جمع	دارایی	ها

	14,770,455		24,670,457		36,078,888	جمع	بدهی	ها

	8,064,000		8,064,000		8,064,000	سرمایه

	23,936,637			22,052,363		44,866,966	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

	1,589		1,383		4,249	سود	هر	سهم-	ریال

	1,500	1,370			3,700	سود	نقدی	هر	سهم-	ریال

	3,407	6,081		11,817	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-	ریال

	6,160	12,365		25,770	قیمت	سهام	در	پایان	سال-	ریال

سایر اطالعات

	3,389		3,291		3,266	كل	پرسنل	شركت	)نفر(
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1-2- شرکت دوده صنعتی پارس )سهامی عام( 

ـــه	 ـــای	محول ـــی	از	ماموریت	ه ـــال	1358،	یک ـــران	مصـــوب	س ـــع	ای ـــعه	صنای ـــت	و	توس ـــون	حفاظ ـــد	از	وضـــع	قان بع
ـــه	 ـــود	و	از	آنجائیک ـــت	ب ـــع	وق ـــازی	صنای ـــه	س ـــتای	بهین ـــع	در	راس ـــعه	صنای ـــور،	توس ـــون	مزب ـــان	قان ـــرای	مجری ب
ـــاده	 ـــی	م ـــارف	صنعت ـــت	مص ـــش	دوده	جه ـــوص،	نق ـــن	خص ـــده	در	ای ـــل	آم ـــات	بعم ـــی	و	مطالع ـــان	بررس در	می
ـــا	 ـــدود	تنه ـــد	مح ـــه	تولی ـــت	ب ـــا	عنای ـــال	ب ـــن	ح ـــود	و	در	عی ـــوس	ب ـــازی	محس ـــتیک	س ـــع	الس ـــه	در	صنای اولی
ـــی	 ـــی	از	باق ـــالء	ناش ـــد	خ ـــب	می	گردی ـــه	موج ـــران(	ك ـــن	ای ـــركت	كرب ـــل	كشور)ش ـــت	در	داخ ـــده	وق ـــد	كنن تولی
ـــت	 ـــرآن	داش ـــان	را	ب ـــردد	مجری ـــن	گ ـــارج	تامی ـــور	های	خ ـــق	واردات	از	كش ـــه	دوده	از	طری ـــازار	ب ـــاز	ب ـــده	نی مان
ـــل	 ـــد.	حاص ـــل	آورن ـــدام	الزم	را	بعم ـــور	اق ـــل	كش ـــد	دوده	در	داخ ـــد	تولی ـــد	جدی ـــاد	واح ـــه	ایج ـــبت	ب ـــه	نس ك
ـــت	 ـــا	ظرفی ـــی	ب ـــد	دوده	صنعت ـــت	اجـــرای	طـــرح	تولی ـــع	جه ـــت	از	وزارت	صنای ـــور	اخـــذ	موافق ـــای	مذك پیگیری	ه
ـــارس	 ـــی	پ ـــركت	دوده	صنعت ـــال	آن	ش ـــه	دنب ـــود	و	ب ـــارس	ب ـــت	پ ـــركت	نف ـــام	ش ـــه	ن ـــال	ب ـــن	در	س 15,000	ت
ـــد	دوده	 ـــه	تولی ـــرداری	كارخان ـــه	بهره	ب ـــذ	پروان ـــه	اخ ـــق	ب ـــاً	موف ـــیس	و	نهایت ـــال1363	تاس ـــام(	در	س ـــهامی	ع )س
ـــا	 ـــركت	ب ـــن	ش ـــد	ای ـــت	تولی ـــد.	ظرفی ـــال(	گردی ـــن	در	س ـــی)15,000	ت ـــت	اصول ـــس	در	موافق ـــت	منعک ـــا	ظرفی ب
ـــروه	 ـــرمایه	گذاری	گ ـــركت	س ـــت.	ش ـــه	اس ـــاء	یافت ـــن	ارتق ـــه	30،000	ت ـــال	1385	ب ـــعه	در	س ـــرح	توس ـــرای	ط اج
ـــره	شـــركت	 ـــات	مدی ـــک	كرســـی	در	هی ـــور	و	دارای	ی ـــهام	شـــركت	مذك ـــک	12/9	درصـــد	از	س ـــی	مال ـــعه	مل توس
ـــی	1,828	 ـــروش	صادرات ـــه	ف ـــق	ب ـــی	1399	موف ـــال	مال ـــی	س ـــركت	ط ـــن	ش ـــد.	ای ـــارس	می	باش ـــی	پ دوده	صنعت
ـــرار	 ـــز	در	محـــدوده	مجـــاز	ســـازمان	محیـــط	زیســـت	ق ـــه	زیســـت	محیطـــی	نی ـــد.	و	در	زمین ـــواع	دوده	گردی ـــن	ان ت

ـــت. ـــته	اس داش
تركیب	سهامداران	شركت	دوده	صنعتی	پارس	در	تاریخ	1399/12/30	به	شرح	جدول	ذیل	ارایه	می	گردد:

درصد سهامنام سهامدار

43/76شركت	كربن	ایران

20/2شركت	سرمایه	گذاری	صنایع	پتروشیمی

12/9شركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

23/14سایر	سهامداران

100جمع
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گزیده	اطالعات	مالی	سه	سال	اخیر	شركت	دوده	صنعتی	پارس	به	شرح	ذیل	ارایه	می	گردد:

 )مبالغ به میلیون ریال( 

  سال 1398  سال 1399 شرح
 سال 1397 تجدید ارائه شده 

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	1,717,908		2,641,417		3,409,060	درآمدهای	عملیاتی

	)1,370,356(	)2,110,736(	)2,484,486(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

	268,556		468,087		837,898	سود	عملیاتی

	222,401		350,120		671,101	سود	خالص

	74,216		197,611		898,263	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	1,006,025		1,380,734		2,018,651	جمع	دارایی	ها

	438,018		504,210		920,302	جمع	بدهی	ها

	474,522		474,522		474,522	سرمایه

	568,007		876,524		1,098,349	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

	469		738		1,414	سود	هر	سهم-ریال

	50		710		1,300	سود	نقدی	هر	سهم-ریال

	3,642		3,700		14,535	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-ریال

	3,762		14,727		29,090	قیمت	سهام	در	پایان	سال-ریال

سایر اطالعات

	196		190		186	كل	پرسنل	شركت	)نفر(
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2-  الستیک و پالستیک

2-1- گروه صنعتی بارز)سهامی عام(

ــد	و	 ــوار	تأســیس	گردی ــر،		تیــوب	و	ن ــواع	تای ــا	هــدف	تولیــد	ان ــارز	در	ســال	1363	ب شــركت	گــروه	صنعتــی	ب
ســهام	آن	از	ســال	1376	در	بــورس	اوراق	بهــادار	تهــران	پذیرفتــه	شــده	اســت.	ســرمایه	ثبــت	شــده	شــركت	
ــی	در	 ــروه	توســعه	مل ــت	مســتقیم	ســرمایه	گذاری	گ ــزان	مالکی ــال	می	باشــد.	می ــغ	2,526,500	میلیون	ری مبل
گــروه	صنعتــی	بــارز	در	پایــان	ســال	مالــی	مــورد	گــزارش	31/75	درصــد	بــوده	و	شــركت	ســرمایه	گذاری	نفــت	
و	گاز	و	پتروشــیمی	تأمیــن		بــا	50/15	درصــد	مالکیــت،	كنتــرل	شــركت	را	در	اختیــار	دارد.	طبــق	آمــار	انجمــن	
ــر	و	تیــوب	خــودرو" در	ســال	1399	حــدود	284	هــزار	تــن	گــزارش	شــده	 ــر	كشــور،	تولیــد	"تای صنفــی	تای
اســت	كــه	در	ایــن	میــان	كارخانــه	بــارز	كرمــان	بــا	تولیــد	حــدود	91	هــزار	تــن	ســهم	32	درصــدی	از	تولیــدات	
كل	كشــور	را	كســب	نمــود.	گــروه	صنعتــی	بــارز	)كارخانجــات	بــارز	كرمــان	و	بــارز	كردســتان(	بــا	تولیــد	حــدود	

129	هــزار	تــن	45	درصــد	از	ســهم	تولیــد	كشــور	را	بــه	خــود	اختصــاص	داد.	

تركیب	سهامداران	شركت	گروه	صنعتی	بارز	در	تاریخ	1399/12/30	به	شرح	جدول	ذیل	ارایه	می	گردد:

درصد سهامنام سهامدار

51شركت	سرمایه	گذاری	نفت	و	گاز	پتروشیمی	تامین

32شركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

17سایر	سهامداران

100جمع
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گزیده	اطالعات	مالی	سه	سال	اخیر	شركت	گروه	صنعتی	بارز	)سال	1399حسابرسی	نشده(	به	شرح	ذیل	ارایه	می	گردد:

شرکت اصلی:

)مبالغ به میلیون ریال(

  سال 1398 سال 1399شرح
تجدید ارائه شده 

  سال 1397 
تجدید ارائه شده 

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	12,077,819	33,645,08216,860,698درآمدهای	عملیاتی

	)10,240,368(	)14,082,370(	)26,348,584(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

	658,362	6,452,9192,133,234سود	عملیاتی

	700,426	6,646,1371,707,809سود	خالص

	2,215,535	1,098,230	)1,211,064(جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	11,297,704	28,461,04413,026,898جمع	دارایی	ها

	7,166,103	18,805,1807,819,113جمع	بدهی	ها

	2,526,500	2,526,5002,526,500سرمایه

	4,131,601	9,655,8645,207,785جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

676277	2,631	سود	هر	سهم	-	ریال

870250_سود	نقدی	هر	سهم-	ریال

	2,539		3,834		16,079	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-	ریال

	3,796		15,359		28,350	قیمت	سهام	در	پایان	سال-	ریال

سایر اطالعات

	2,156		2,156		2,224	كل	پرسنل	شركت	)نفر(
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تلفیقی:

)مبالغ به میلیون ریال(

  سال 1398 سال 1399شرح
تجدید ارائه شده 

  سال 1397 
تجدید ارائه شده 

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	14,949,955	46,416,25223,090,059درآمدهای	عملیاتی

	)12,388,737(	)18,860,328(	)35,017,632(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

	1,195,921	9,985,3143,318,569سود	عملیاتی

	756,085	7,175,2331,850,010سود	خالص

	2,504,007	2,152,573	)732,669(جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	22,666,508	66,655,21229,062,230جمع	دارایی	ها

	18,094,043	55,880,74223,271,178جمع	بدهی	ها

	2,526,500	2,526,5002,526,500سرمایه

	4,572,465	10,774,4705,791,052جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

733299	2,840	سود	هر	سهم-ریال

870250_سود	نقدی	هر	سهم-ریال

	2,539		3,834		16,079	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-ریال

	3,796		15,359		28,350	قیمت	سهام	در	پایان	سال-ریال

سایر اطالعات

	2,840		2,840		3,084	كل	پرسنل	شركت	)نفر(
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	3- صنعت سیمان، آهک، گچ   

صنعــت	ســیمان	بــه	عنــوان	یکــی	از	صنایــع	پایــه،	نقــش	اساســی	را	در	توســعه	زیــر	بنــای	اقتصــادی	هــر	كشــور	
دارد	و	بــه	دلیــل	كاربردهــای	فــراوان	و	اهمیــت	تولیــد	در	بخــش	زیرســاخت	های	توســعه	ای	هــر	كشــور،	ســرمایه	
بــر	بــودن	و	داشــتن	قابلیــت	صــادرات،	از	مهمتریــن	كاالهــای	توســعه	ای	محســوب	می	شــود.	ســیمان	بــه	عنــوان	
یکــی	از	اصلی	تریــن	تامین	كننــدگان	نیازهــای	اساســی	فعالیت	هــای	ســازه	ای	اســت	كــه	نقــش	تعیین	كننــده	ای	
در	ایــن	امــر	را	دارا	اســت	و	تقاضــای	آن	رابطــه	نزدیکــی	بــا	ســطح	توســعه	اقتصــادی	كشــور	یــا	منطقــه	و	جایــگاه	
آن	در	چرخــه	اقتصــادی	دارد.	ایــن	صنعــت	به	لحــاظ	توانایــی	بــاال	در	صــادرات	و	ارز	آوری،	تنــوع	بــاالی	محصــوالت	
ــا	كیفیــت	بــاالی	داخلــی	و	وجــود	 ــاالی	تولیــدی	كــه	دارد	در	كنــار	وجــود	مــواد	اولیــه	فــراوان	و	ب و	ظرفیــت	ب
دانــش	فنــی	و	تولیــد	بخــش	زیــادی	از	تجهیــزات	مــورد	نیــاز	داخــل	كشــور،	می	توانــد	یکــی	از	لنگرگاه	هــای	مهــم	

كشــور	بــرای	رشــد	و	توســعه	اقتصــادی	كشــور	باشــد.
طبــق	برنامــه	راهبــردی	وزارت	صمــت،	صنعــت	ســیمان	جــزو	هفــت	صنعــت	منتخــب	اســتراتژیک	هســتند	كــه	
ــازار	 بیشــترین	نقــش	را	در	شــاخص	هایی	منجملــه	ســهم	ارزش	افــزوده،	اشــتغال	زدایــی،	صــادرات،	ســهم	از	ب
و	...	دارنــد.	طبــق	داده	هــای	پایــگاه	Statista	تولیــد	جهانــی	ســیمان	در	ســال	2020	میــالدی	بــه	4	میلیــارد	و	
100	میلیــون	تــن	رســیده	اســت	كــه	بــه	ترتیــب	چیــن،	هنــد	و	ویتنــام	بزرگتریــن	تولیدكننــدگان	ســیمان	در	
جهــان	طــی	ســال	2020		بوده	انــد.	همچنیــن	ایــران	بــا	توجــه	بــه	عــدم	تغییــر	محســوس	تولیــد	در	ســال	های	
اخیــر	كمــاكان	در	جایــگاه	هفتــم	قــرار	دارد	و	كشــور	تركیــه	بــا	افزایــش	تولیــد	16	درصــدی	نســبت	بــه	ســال	

قبــل،	بــه	رتبــه	6	در	ســال	2020	رســیده	اســت.	
ایــران	بــه	لحــاظ	جمعیــت	هفدهمیــن	و	بــه	لحــاظ	وســعت	هجدمیــن	كشــور	بــزرگ	دنیــا	و	حــدود	10	درصــد	
ــل	 ــی	قاب ــع	معدن ــن	مناب ــر	ای ــزده	همســایه	آن	مصــرف	می	شــود.	عــالوه	ب ــن	كشــور	و	پان ــا	در	ای ســیمان	دنی
دســترس	و	توانایــی	ســاخت	حــدود	80	درصــد	از	تجهیــزات	و	ماشــین	آالت	خطــوط	تولیــد	ســیمان	در	كشــور	

نیــز	از	مزایــای	تولیــد	ایــن	محصــول	اســت.

ظرفیت اسمی و راندمان تولید کلینكر و سیمان در سه سال گذشته 

سال1397سال1398سال1399شرح 

	83,081,750	84,781,050	85,771,050	ظرفیت	اسمی	تولید	كلینکر	)تن(

69,402,46866,205,87761,928,584میزان	تولید	كلینکر	)تن(

75%78%81%راندمان	تولید	كلینکر)درصد(

88,358,69286,729,09285,977,220ظرفیت	اسمی	تولید	سیمان	)تن(

67,070,98260,366,87355,428,259میزان	تولید	سیمان	)تن(

64%70%76%راندمان	تولید	سیمان)درصد(
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3-1- شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )سهامی عام(

شــركت	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی	بــا	توجــه	بــه	نقــش	اســتراتژیک	صنعــت	ســیمان	در	اقتصــاد	كشــور	
ــه	تاســیس	شــركت	 ــا	هــدف	حداكثــر	نمــودن	ثــروت	ســهامداران	شــركت،	در	تاریــخ	1382/12/13	اقــدام	ب و	ب
ســرمایه	گذاری	و	توســعه	صنایــع	ســیمان	نمــود.	آخریــن	ســرمایه	ثبتــی	شــركت	معــادل	6،000	میلیــارد	ریــال	
می	باشــد.	ایــن	شــركت	پــس	از	بــه	ثبــت	رســیدن	نــزد	مرجــع	ثبــت	شــركت	های	شهرســتان	تهــران	بــه	عنــوان	
ــوان	شــركت	 ــه	عن ــت	ب ــخ	1392/01/21	مجــوز	فعالی ــادار،	در	تاری ــورس	و	اوراق	به ــزد	ســازمان	ب ــی	ن ــاد	مال نه
مادر)هلدینــگ(	را	دریافــت	نمــوده	اســت.	همچنیــن	10	درصــد	از	ســهام	ایــن	شــركت	در	تاریــخ	1393/08/25	در	

بــورس	اوراق	بهــادار	تهــران	عرضــه	گردیــد.	

تركیب	سـهامداران	شـركت	سـرمایه	گذاری	و	توسـعه	صنایع	سـیمان	در	تاریخ	1399/12/30	به	شـرح	جدول	ذیل	
می	گردد. ارایـه	

درصد سهامنام سهامدار

88شركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	

1شركت	سرمایه	گذاری	مدیریت	سرمایه	مدار

11سایر	سهامداران

100جمع
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گزیده	اطالعات	مالی	ســه	ســال	اخیر	شــركت	ســرمایه	گذاری	و	توســعه	صنایع	ســیمان	به	شــرح	ذیل	ارایه	می	گردد:

شرکت اصلی:

)مبالغ به میلیون ریال(

  سال 1398 سال 1399شرح
 سال 1397 تجدید ارائه شده 

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	870,035		2,462,450		6,485,347	درآمدهای	عملیاتی

	)64,328(	)80,309(	)114,326(هزینه	های	فروش،	اداری	و	عمومی

	805,707		2,382,141		6,371,021	سود	عملیاتی

	848,930		2,384,016		6,379,804	سود	خالص

	450,236		)910,941(	2,536	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	8,301,418		9,992,425		14,328,501	جمع	دارایی	ها

	435,763		510,754		435,026	جمع	بدهی	ها

	4,800,000		4,800,000		6,000,000	سرمایه

	7,865,655		9,481,671		13,893,475	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

	184		397		1,063	سود	هر	سهم-ریال

	160		410	600سود	نقدی	هر	سهم-ریال

	1,050		1,397		4,598	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-ریال

	1,396		4,613		6,690	قیمت	سهام	در	پایان	سال-ریال

سایر اطالعات

262324كل	پرسنل	شركت	)نفر(
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تلفیقی:

)مبالغ به میلیون ریال(

  سال 1398 سال 1399شرح
تجدید ارائه شده 

  سال 1397 
تجدید ارائه شده 

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	6,944,431		12,959,993		21,620,137	درآمدهای	عملیاتی

	)4,336,819()6,850,049(	)9,326,380(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

	1,850,918		4,722,348		11,099,222	سود	عملیاتی

	1,527,430		4,797,240		11,518,649	سود	خالص

	2,167,325		3,609,345		6,879,946	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	17,895,775		23,647,847		34,912,783	جمع	دارایی	ها

	8,594,508	10,929,302		12,530,670	جمع	بدهی	ها

	4,800,000		4,800,000		6,000,000	سرمایه

	9,301,267	12,718,545		22,382,113	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

	189		564		1,357	سود	هر	سهم-ریال

	160		410		600	سود	نقدی	هر	سهم-ریال

	1,050		1,397		4,598	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-ریال

	1,396		4,613		6,690	قیمت	سهام	در	پایان	سال-ریال

سایر اطالعات

	2,316		2,331		2,419	كل	پرسنل	شركت	)نفر(

ــركت	 ــامل	5	ش ــام(	ش ــهامی	ع ــع	سیمان)س ــعه	صنای ــرمایه	گذاری	و	توس ــركت	س ــرمایه	گذاری	ش ــبد	س س
فرعــی	و	7	شــركت	وابســته	ســیمانی	اســت	و	مجمــوع	ســرمایه	گذاری	های	بلنــد	مــدت	ایــن	شــركت	مطابــق	
ــركت	از	 ــن	ش ــد.	ای ــال	می	باش ــارد	ری ــر	10،809میلی ــغ	ب ــی	بال ــركت	اصل ــال	1399	ش ــی	س ــای	مال صورت	ه
تولیــد	كلینکــر	و	ســیمان	كشــور	در	12	ماهــه	ســال	شمســی	99	بــا	لحــاظ	ضریــب	100	درصــد	مقــدار	تولیــد	
ــه	 ــوده	اســت	كــه	ب ــن	ســیمان	ب ــن	كلینکــر	و	5,65	میلیــون	ت ــه	6,6	میلیــون	ت ــک	ب 5	شــركت	فرعــی	نزدی
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ترتیــب	معــادل	9/3	و	8/1	درصــد	از	كل	تولیــد	كشــور	اســت.	مجمــوع	ســیمان	داخلــی	توزیــع	شــده	توســط	
كارخانجــات	كشــور	طــی	ســال	1399	بیــش	از	63	میلیــون	تــن	می	باشــد	كــه	5,3	میلیــون	تــن	آن	متعلــق	بــه	
شــركت	های	فرعــی	ســیدكو	می	باشــد	كــه	در	واقــع	ســهم	ســیدكو	برابــر	8	درصــد	كل	توزیــع	ســیمان	داخلــی	
ــادرات	 ــیمان	از	ص ــع	س ــعه	صنای ــرمایه	گذاری	و	توس ــركت	س ــهم	ش ــن	س ــت.	همچنی ــوده	اس ــال	1399	ب س

كلینکــر	و	ســیمان	كشــور	در	ســال	شمســی	1399	بــه	ترتیــب	17	و	2	درصــد	بــوده	اســت.

4- انبوه سازی امالک و مستغالت

ــا	و	 ــه	اول	دولت	ه ــای	درج ــی	از	اولویت	ه ــواره	یک ــر،	هم ــای	بش ــی	ترین	نیازه ــی	از	اساس ــوان	یک ــه		عن ــکن	ب مس
سیاســتگذاران	اقتصــادی	بــوده	اســت.	بخــش	مســکن	به	دلیــل	ارتباطات	پســین	و	پیشــین	قــوی	با	ســایر	بخش	های	
اقتصــادی	بــه		عنــوان	یکــی	از	بخش	هــای	اصلــی	محــرک	رشــد	اقتصــادی	در	كشــور	مطــرح	بــوده	و	هرگونــه	تحــرک	

تولیــد	در	ایــن	بخــش	زمینه	ســاز	رشــد	تولیــد	و	اشــتغال	در	ســایر	بخش	هــای	وابســته	می	شــود.
بــازار	مســکن	در	ســالیان	گذشــته،	همــواره	رونــدی	نوســانی	داشــته	اســت	و	بــا	دوره	هــای	رونــق	و	ركــودی	مواجــه	
ــای	 ــن	مســأله	كســب	و	كاره ــه	ای ــود	ك ــود	ســنگینی	شــده	ب ــازار	از	ســال	1392،	وارد	رك ــن	ب ــوده	اســت.	ای ب
ــرار	داد.	 ــر	ق ــت	تأثی ــازی	را	تح ــاختمان	و	انبوه	س ــت	س ــا	صنع ــط	ب ــای	مرتب ــژه	كســب	و	كاره ــه	وی ــف	ب مختل
ایــن	رونــد	ركــودی	تقریبــا	تــا	اوایــل	ســال	1396	ادامــه	داشــت	و	پــس	از	آن	بــود	كــه	عوامــل	مختلفــی	زمینــه	
ســاز	رونــق	معامالتــی	و	بــه	تبــع	آن	افزایــش	قیمت	هــا	در	ایــن	بــازار	شــدند.	بــا	تصمیــم	بانــک	مركــزی	مبنــی	
بــر	كاهــش	نــرخ	ســود	بانکــی	در	نیمــه	اول	ســال	96	و	آزاد	شــدن	بخــش	مهمــی	از	نقدینگــی	موجــود	در	بــازار،	
رونــد	تعــداد	معامــالت	مســکن	در	كشــور	رونــد	صعــودی	بــه	خــود	گرفــت	و	بــه	تبــع	آن،	همزمانــی	ایــن	رونــد	
بــا	افزایــش	نــرخ	ارز،	عــدم	افزایــش	قیمــت	مســکن	)متناســب	بــا	نــرخ	تــورم	عمومــی(	در	ســال	های	1392	تــا	
1396	و	نبــود	میــزان	مناســب	عرضــه	در	بــازار،	باعــث	رشــد	شــدید	قیمــت	در	ســال	1397	گردیــد.	بــا	ورود	بــه	

ســال	1398،	رونــد	صعــودی	قیمــت	بــا	رونــد	نزولــی	تعــداد	معامــالت	
همــراه	شــده	اســت.	تعــداد	معامــالت	آپارتمان	هــای	مســکونی	شــهر	تهــران	در	ســال	1399	بــه	حــدود	83,3	هــزار	
واحــد	مســکونی	رســید	كــه	در	مقایســه	بــا	ســال	قبــل	از	آن	بــا	كاهــش	انــدک	0/3	درصــدی	مواجــه	بــوده	اســت.	
در	ایــن	ســال	متوســط	قیمــت	یــک	متــر	مربــع	بنــای	واحــد	مســکونی	معاملــه	شــده	از	طریــق	بنگاه	هــای	معامــالت	
ملکــی	در	شــهر	تهــران	238,7	میلیــون	ریــال	بــوده	اســت	كــه	نســبت	بــه	ســال	قبــل	از	آن	80/3	درصــد	رشــد	

ــد. ــان	می	ده نش

عملكرد معامالت انجام شده در شهر تهران در سالهای 1397-99

شرح
درصد تغییرسال

13971398139913981399

	)0/3(	)34/1(126,79583,57383,303تعداد	معامالت	)واحد	مسکونی(

61/080/3	82,197132,355238,659متوسط	قیمت	هر	متر	مربع)هزار	ریال(

ماخذ:	محاسبات	گزارش/	برگرفته	از	آمارهای	خام	سامانه	ثبت	معامالت	امالک	و	مستغالت	كشور
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

4-1- شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی)سهامی عام(

بــا	توجــه	بــه	اهمیــت	ســرمایه	گذاری	در	بخــش	ســاختمان	و	لــزوم	حضــور	فعــال	و	موثــر	در	ایــن	بــازار	ســودآور،	
شــركت	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی	اقــدام	بــه	تاســیس	شــركت	بین	الملــل	ســاختمان	و	صنعــت	ملــی	در	
تیرمــاه	ســال	1382	نمــود	.ســرمایه	شــركت	مزبــور	بــا	افزایــش	ســرمایه	43	درصــدی	از	محــل	مطالبــات	حال	شــده	
در	پایــان	ســال	مالــی	منتهــی	بــه	30	اســفند	1399	معــادل	2,000	میلیــارد	ریــال	گردیــد.	شــركت	ســرمایه	گذاری	
گــروه	توســعه	ملــی	مالــک	100	درصــدی	ایــن	شــركت	می	باشــد.	ســود	خالــص	شــركت	طــی	ســال	مالــی	مــورد	

گــزارش	بالــغ	بــر	126	میلیــارد	ریــال	بــوده	اســت	كــه	نســبت	بــه	ســال	قبــل	84	درصــد	رشــد	داشــته	اســت.

پروژه	های	در	جریان	ساخت	شركت	در	پایان	سال	مالی	منتهی	به	30	اسفند	ماه	1399	به	شرح	جدول	ذیل	می	باشد:

واحدشرح
 اندازه گیری

پروژه مسكونی،
تجاری رولكس تاور

پروژه تجاری، اداری 
بازار قطعات خودرو

تجاری،
 اداری الدوز

الماس 
سوهانک

2581131432دستگاهتعداد	واحدها

6,48917,26328,43050,000مترمربعمتراژ	كل	بنای	قابل	فروش

1403/04/15-1400/12/291402/11/05تاریخبرآورد	زمان	تکمیل

559,5105,045,760506,90015,154,000میلیون	ریالبرآورد	ساخت

19.0563,794,18941,59915,085,879میلیون	ریالبرآورد	مخارج	تکمیل

87/90/5	96/624/8درصددرصد	تکمیل	ریالی

92/0750/399/473/75درصددرصد	تکمیل	فیزیکی

تهران-نیاورانمحلمحل	اجرای	پروژه
تهران-جاده	
مخصوص

تبریز-	میدان	
تهران-سوهانکشهید	فهمیده

43/0632/1150	*49/30درصددرصد	مشاركت

*بــا	توجــه	بــه	الحاقیــه	شــماره	355/02/1182689	مــورخ	1399/11/26	با	شــركت	ســرمایه	گذاری	مشــاركت	های	
مردمــی	شــهرداری	تهــران	ایــن	درصــد	پــس	از	الحاقیــه	قــرارداد	بــا	شــریک	پیمانــکار	)شــركت	بین	الملــل	ســام	

اكســون(	تعییــن	خواهد	شــد.
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

گزیــده	اطالعــات	مالــی	ســه	ســال	اخیر	شــركت	بین	الملــل	ســاختمان	و	صنعت	ملــی	به	شــرح	ذیل	ارایــه	می	گردد:

)مبالغ به میلیون ریال(

  سال 1397 سال 1398سال 1399شرح
تجدید ارائه شده 

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	280,245		610,176		259,959	درآمدهای	عملیاتی

	)213,853(	)64,253(	)67,197(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

	26,282		478,379		)17,415(سود	)زیان(	عملیاتی

	73,046		798,900		125,681	سود	خالص

	23,947		)66,036(	154,882	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	2,091,642		2,684,583		2,917,531	جمع	دارایی	ها

	522,556		397,797		185,064	جمع	بدهی	ها

	1,400,000		1,400,000		2,000,000	سرمایه

	1,569,086		2,286,786		2,732,467	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

	52		571	63سود	هر	سهم-ریال

1020058سود	نقدی	هر	سهم-ریال

سایر اطالعات

515049كل	پرسنل	شركت)نفر(

4-2- شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه )سهامی خاص(

به	منظور	اجرای	تفاهم	نامه	منعقده	فی	مابین	سـرمایه	گذاران	شـامل	وزارت	راه	و	شهرسـازی،	شـركت	سرمایه	گذاری	
گـروه	توسـعه	ملی	و	صندوق	بازنشسـتگی	كشـوری	در	جهت	سـرمایه	گذاری	دراحـداث	آزاد	راه	تبریـز-	ارومیه،	این	
شـركت	با	سـرمایه	ای	معادل	1,200	میلیون	ریال	تاسـیس	گردید.50	درصد	از	سـهام	شـركت	آزاد	راه	تبریز	ارومیه	
متعلـق	بـه	سـرمایه	گذاری	گـروه	توسـعه	ملـی	و	50	درصد	نیـز	متعلق	به	صندوق	بازنشسـتگی	كشـوری	می	باشـد.	
بازیافـت	اصـل	و	سـود	سـرمایه	گذاری	با	نرخ	سـاالنه	23	درصـد	از	محل	اخذ	عوارض	وصولی	ناشـی	از	تردد	وسـایط	
نقلیـه	عبـوری	در	آزاد	راه	تامیـن	خواهـد	گردیـد.	بخـش	عمـده	طـرح	بـه	بهره	بـرداری	رسـیده	و	اخـذ	عـوارض	از	

خودروهـای	عبوری	از	سـال	1388	آغاز	گردیده	اسـت.	
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

4-3- شرکت زیر ساخت وتوسعه سرمایه گذاری مهروماه )سهامی خاص(

شـركت	زیرسـاخت	وتوسـعه	سـرمایه	گذاری	مهروماه	در	تاریخ	1393/05/28	بصورت	سـهامی	خاص	و	با	مشـاركت	
شـركت	های	مرتبط	با	سـازمان	حج	و	زیارت	و	مالکیت	25	درصدی	سـرمایه	گذاری	گروه	توسـعه	ملی	در	سـهام	این	
شـركت،	بـه	منظـور	اقـدام	به	انجام	امـور	زیربنایی	جهت	احـداث	هتل	و	اقامتـگاه	در	عتبات	عالیات	تاسـیس	گردید.
بـه	همیـن	منظـور	طی	سـنوات	قبـل	ظرفیت	های	آمـاده	بهره	بـرداری	موجـود	در	عتبـات	عالیات	شناسـائی	گردید	و	
نسـبت	به	خرید	هتل	قصر	الجنان	در	نجف	اشـرف،	خرید	امتیاز	و	شـروع	عملیات	اجرایی	احداث	هتل	4	سـتاره	امام	
علـی	)ع(	یـا	كوثـر	واقع	در	نجف	اشـرف	و	همچنین	خریـد	زمین	و	اخذ	جواز	احداث	هتـل	قمر	الطف	در	كربالی	معلی	
اقدام	شـده	اسـت.	از	جمله	فعالیت	های	عمده	شـركت	طی	سـال	مورد	گزارش	تکمیل	پروژه	هتل	كوثر	بصورت	كامل	
می	باشـد	و	به	دلیل	شـیوع	بیماری	كرونا	بهره	برداری	هتل		قصر	الجنان	در	سـال	مورد	گزارش	انجام	نگردیده	اسـت.

5- مواد و محصوالت دارویی 

صنعت	داروسـازی	به	دلیل	اثرگذاری	بر	سـالمت	انسـان	ها	و	جوامع	بشـری	همواره	از	مهمترین	اركان	نظام	سـالمت	
در	دنیـا	بـوده	اسـت	و	حفـظ	و	پایـداری	سـالمت	انسـان	ها	را	به	عنـوان	هدفـی	متعالی	مـورد	توجه	قرار	داده	اسـت	
ایـن	صنعـت	بـه	دلیـل	دانش	بنیان	بـودن	از	تکنولوژی	پیشـرفته	و	پیچیـده	و	مزیت	های	نسـبی	رقابتی	ویـژه	ای	در	
مقایسـه	بـا	سـایر	صنایـع	برخـوردار	می	باشـد.	صنعـت	دارو	صنعتـی	آینـده	محور	بـوده	به	بیـان	دیگر	هـدف	اصلی	
ایـن	صنعـت	توجـه	ویـژه	بـه	دورنمـای	آینده	بـا	هدف	پیـدا	نمودن	پاسـخ	بـه	نیاز	هـا	و	چالش	های	سـالمت	جامعه	
می	باشـد.	در	ایـن	بیـن	سـرمایه	گذاری	گروه	توسـعه	ملـی	با	درک	ضـرورت	این	صنعت،	اقـدام	به	سـرمایه	گذاری	در	

شـركت	های	فعـال	در	ایـن	حوزه	نموده	اسـت.

5-1- شرکت سرمایه گذاری شفا دارو )سهامی عام(

شــركت	ســرمایه	گذاری	شــفادارو	در	تاریــخ	1383/10/06	بــا	ســرمایه	3	میلیــارد	ریــال	در	اداره	ثبــت	شــركت	ها	
ــورس	و	اوراق	 ــزد	ســازمان	ب ــه	ثبــت	رســید.	شــركت	در	تاریــخ	1390/10/25	ن ــم	غیرتجــاری	تهــران	ب و	عالی
ــورس	 ــازار	ب ــخ	1396/12/16	در	ب ــت	رســیده	و	ســهام	شــركت	در	تاری ــه	ثب ــی	ب ــاد	مال ــوان	نه ــه	عن ــادار	ب به
ــده ــر	عه ــفادارو	ب ــرمایه	گذاری	ش ــركت	س ــت	ش ــر	مدیری ــال	حاض ــد.	در	ح ــران	عرضــه	گردی ــادار	ته اوراق	به

شركت	مدیریت	طرح	و	توسعه	آینده	پویا	می	باشد.
تركیب	سهامداران	شركت	سرمایه	گذاری	شفا	دارو	در	تاریخ	1399/12/30	به	شرح	جدول	ذیل	ارایه	می	گردد.

درصد سهامنام سهامدار

71/72شركت	مدیریت	طرح	و	توسعه	آینده	پویا	

13/32شركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

5/07شركت	سرمایه	گذاری	توسعه	ملی

9/89سایر	سهامداران

100جمع
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گزیده	اطالعات	مالی	سه	سال	اخیر	شركت	سرمایه	گذاری	شفادارو	به	شرح	ذیل	ارایه	می	گردد:

شرکت اصلی:

)مبالغ به میلیون ریال(

  سال 1398 سال 1399شرح
سال 1397 تجدید ارائه شده 

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	1,155,086		1,840,109		3,323,975	درآمدهای	عملیاتی

	)76,042(	)96,567(	)113,143(هزینه	های	اداری	و	عمومی

	1,079,044		1,743,542		3,200,701	سود	عملیاتی

	1,113,624		1,784,577		3,551,147	سود	خالص

	256,091		122,729		2,148,196	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	6,250,476		7,537,238		9,301,677	جمع	دارایی	ها

	3,017,108		3,226,951		3,118,059	جمع	بدهی	ها

	1,179,430		1,179,430		1,179,430	سرمایه

	3,233,368		4,310,287		6,183,618	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

944	1,513		3,011	سود	هر	سهم-ریال

600	1,200		2,000	سود	نقدی	هر	سهم-ریال

	3,864		4,467		28,253	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-ریال

	4,536		27,066		46,510	قیمت	سهام	در	پایان	سال-ریال

سایر اطالعات

	37		44		45	كل	پرسنل	شركت	)نفر(
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تلفیقی:

)مبالغ به میلیون ریال(

  سال 1398 سال 1399شرح
تجدید ارائه شده 

  سال 1397 
تجدید ارائه شده 

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	30,516,216		37,205,384		50,885,042	درآمدهای	عملیاتی

	)23,420,213(	)26,203,561(	)34,363,069(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

	4,706,079		8,208,100		12,766,950	سود	عملیاتی

	3,199,440		5,713,399		8,885,740	سود	خالص

	4,159,493		2,266,269		1,074,444	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	30,272,047		38,243,496		54,256,730	جمع	دارایی	ها

	21,499,467		25,935,713		37,084,201	جمع	بدهی	ها

	1,179,430		1,179,430		1,179,430	سرمایه

	8,772,580		12,307,783		17,172,529	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات	مربوط	به	سهم	شركت

	1,326		2,373		3,788	سود	هر	سهم-ریال

600	1,200		2,000	سود	نقدی	هر	سهم-ریال

	3,864		4,467		28,253	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-ریال

	4,536		27,066		46,510	قیمت	سهام	در	پایان	سال-ریال

سایر اطالعات

	3,244		3,327		3,434	كل	پرسنل	شركت	)نفر(
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6- فرآورده های غذایی و آشامیدنی 

صنعــت	غذایــی	ایــران	طــی	چهــار	دهــه		اخیــر	بــا	وجــود	فــراز	و	نشــیب	های	زیــاد،	وضعیــت	رو	بــه	رشــد	خوبــی	
داشــته	و	در	داخــل	كشــور	محصوالتــی	در	ســطح	اســتانداردهای	جهانــی	تولیــد	می	شــود	و	همچنیــن	از	ظرفیــت	

صــادرات	باالیــی	برخــوردار	اســت.

6-1- شرکت توسعه صنایع بهشهر)سهامی عام( 

شــركت	توســعه	صنایــع	بهشــهر	یــک	هلدینــگ	ســرمایه	گذاری	چندرشــته	ای	می	باشــد	كــه	روغن	هــای	خوراكــی،	
شــوینده	و	قنــد	و	شــکر	از	اصلی	تریــن	صنایعــی	هســتند	كــه	ایــن	شــركت	درآن	هــا	ســرمایه	گذاری	نمــوده	اســت،	
شــركت	در	ســال	1349	بــه	ثبــت	رســیده	و	از	ســال	1353	در	ســازمان	بــورس	و	اوراق	بهــادار	تهــران	پذیرفتــه	
ــازی،	از	 ــه	ســهام	آن	در	راســتای	سیاســت	خصوصی	س ــن	شــركتی	می	باشــد	ك ــن	شــركت	اولی شــده	اســت.	ای
ســوی	دولــت	جمهــوری	اســالمی	ایــران	بــه	عمــوم	مــردم	واگــذار	گردیــد.	مســتقیماً	45	درصــد	از	ســهام	ایــن	
شــركت	تحــت	تملــک	و	مدیریــت	شــركت	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی	بــوده	و	جــزء	شــركت	های	فرعــی	

ایــن	مجموعــه	محســوب	می	گــردد.	

تركیب	سهامداران	شركت	توسعه	صنایع	بهشهر	در	تاریخ	1399/12/30	به	شرح	جدول	ذیل	ارایه	می	گردد.

درصد سهامنام سهامدار

44/9شركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	

8/9شركت	سرمایه	گذاری	صندوق	بازنشستگی	

8/8شركت	سرمایه	گذاری	ملی	ایران

8/1شركت	سرمایه	گذاری	غدیر

1/9صندوق	بازنشستگی	كشوری	

1/1شركت	سرمایه	گذاری	توسعه	ملی

26/3سایر	سهامداران

100جمع
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گزیده	اطالعات	مالی	سه	سال	اخیر	شركت	توسعه	صنایع	بهشهر	به	شرح	ذیل	ارایه	می	گردد:

شرکت اصلی:

)مبالغ به میلیون ریال(

سال 1397 سال 1398  سال 1399شرح

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	2,089,179		3,030,181		7,440,117	درآمدهای	عملیاتی

	)117,853(	)166,673(	)249,552(هزینه	های	عمومی	و	اداری

	1,971,326		2,863,508		7,190,565	سود	عملیاتی

	3,270,588		2,862,043		7,047,263	سود	خالص

	654,350		1,099,954		1,020,722	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	14,233,836		16,295,898		21,977,140	جمع	دارایی	ها

	803,682		1,241,200		1,537,074	جمع	بدهی	ها

	8,250,000		8,250,000		8,250,000	سرمایه

	13,430,155		15,054,698		20,440,066	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

855347396سود	هر	سهم-ریال

380190150سود	نقدی	هر	سهم-ریال

	1,504		2,073		8,580	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-ریال

	2,029		8,233		12,480	قیمت	سهام	در	پایان	سال-ریال

سایر اطالعات

544638كل	پرسنل	شركت	)نفر(
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تلفیقی:

 )مبالغ به میلیون ریال( 

  سال 1398 سال 1399شرح
تجدید ارائه شده 

  سال 1397 
تجدید ارائه شده 

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	43,925,757		49,918,955		62,777,876	درآمدهای	عملیاتی

	)33,586,532(	)36,388,992(	)42,853,156(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

	7,505,790		10,731,602		27,225,618	سود	عملیاتی

	4,941,455		7,612,050		23,307,515	سود	خالص

	2,074,700		6,881,263		1,559,386	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	39,384,575		50,791,420		83,826,698	جمع	دارایی	ها

	24,396,583		26,186,440		33,712,228	جمع	بدهی	ها

	8,250,000		8,250,000		8,250,000	سرمایه

	14,987,992		24,604,979		50,114,470	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

	455		593		2,085	سود	هر	سهم-ریال

380190150سود	نقدی	هر	سهم-ریال

	1,504		2,073		8,580	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-ریال

	2,029		8,233		12,480	قیمت	سهام	در	پایان	سال-ریال

سایر اطالعات

	5,642		6,133		6,344	كل	پرسنل	شركت	)نفر(
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6-2- شرکت توسعه کشت و صنعت ملی )سهامی خاص( 

بـا	توجـه	بـه	شـرایط	اقتصـادی	حاكـم	بـر	بـازار	بین	المللـی	و	مزیت	نسـبی	برخی	نقـاط	ایـران	در	رابطه	بـا	صنعت	
كشـاورزی،	لـزوم	ایجـاد	یک	شـركت	مـادر	تخصصی	)هلدینـگ(	با	توجه	به	سـبد	شـركت	های	سـرمایه	پذیر	غذایی	
ضـروری	تشـخیص	داده	شـد.	بدیـن	جهت	در	سـال	1385	با	اسـتفاده	از	امکانات	شـركت	كشـت	و	صنعـت	گرگان،	
نسـبت	به	تغییر	نام	و	نوع	شـركت	مزبور	بنام	شـركت	توسـعه	كشـت	و	صنعت	ملی	اقدام	گردید.	97	درصد	از	سـهام
شركت	توسعه	كشت	و	صنعت	ملی	متعلق	به	شركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی	و	2/7درصد	به	بنیاد	مستضعفان	
انقالب	اسـالمی	ایران	تعلق	دارد.	آخرین	سـرمایه	ثبت	شـده	شـركت	مذكور	مبلغ	50,000	میلیون	ریال	می	باشـد.
در	حـال	حاضر	شـركت	توسـعه	كشـت	و	صنعت	ملـی	مالکیت،	مدیریت	و	نظارت	بر	دو	شـركت	صنایـع	غذایی	فعال	

را	در	اختیـار	دارد	كه	به		شـرح	ذیل	می	باشـند:	

 مبلغ سرمایهنام شرکتردیف
میلیون ریال

 درصد
 مالكیت

139,00029قند	نقش	جهان1

200,00022فرآورده	های	غذایی	و	قند	پیرانشهر2

گزیده	اطالعات	مالی	سه	سال	اخیر	شركت	توسعه	كشت	و	صنعت	ملی	به	شرح	ذیل	ارایه	می	گردد:
 )مبالغ به میلیون ریال( 

 سال 1397  سال 1398  سال 1399 شرح

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	88,860		80,462		247,498	درآمدهای	عملیاتی

	)31,161(	)27,741(	)47,760(هزینه	های	فروش،	اداری	و	عمومی

	161,277		99,151		216,617	سود	عملیاتی

	159,842		99,151		178,870	سود	خالص

	)209,463(	14,216		47,441	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	479,363		335,865		807,744	جمع	دارایی	ها

	124,039		131,390		449,399	جمع	بدهی	ها

	50,000		50,000		50,000	سرمایه

	355,324		204,475		358,345	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

	3,226		1,983		3,577	سود	هر	سهم-ریال

	5,000		500		500	سود	نقدی	هر	سهم-ریال

سایر اطالعات

	12		10		10	كل	پرسنل	شركت	)نفر(
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6-3- شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس)سهامی عام( 

ــران	و	 ــی	ای ــک	مل ــا	مشــاركت	بان ــارس	در	اواخــر	ســال	1366	ب شــركت	ملــی	كشــت	و	صنعــت	و	دامپــروری	پ
ــال	تاســیس	 ــارد	ری ــه	حــدود	53	میلی ــا	ســرمایه	اولی ــان	ب ــروری	مغ شــركت	ســهامی	كشــت		و	صنعــت	و	دامپ
گردیــد.	نهایتــاً	در	مجمــع	عمومــی	فوق	العــاده	مــورخ	1393/10/06	ســرمایه	شــركت	از	محــل	مطالبــات	حــال	

ــه	ثبــت	رســید.	 ــه	مبلــغ	325,340	میلیــون	ریــال	افزایــش	و	ب شــده	و	ســود	انباشــته	ب

تركیــب	ســهامداران	شــركت	ملــی	كشــت	و	صنعــت	و	دامپــروری	پــارس	در	تاریــخ	1399/09/30	بــه	شــرح	جدول	
ذیــل	ارایــه	می	گــردد:

درصد سهامنام سهامدار

38/13شركت	شهرک	های	كشاورزی	

34/03شركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

14/38شركت	مدیریت	طرح	و	توسعه	آینده	پویا

13/46سایر	سهامداران

100جمع
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گزیده	اطالعات	مالی	ســه	ســال	اخیر	شــركت	ملی	كشــت	و	صنعت	و	دامپروری	پارس	به	شــرح	ذیل	ارایه	می	گردد:

)مبالغ به میلیون ریال(

سال 1397 سال 1398 سال 1399شرح

اطالعات عملكرد مالی طی سال

1,125,928	1,528,066	2,219,293	درآمدهای	عملیاتی

)720,956()843,471()1,033,160(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

267,374	509,035	761,896	سود	عملیاتی

285,985	616,191	934,696	سود	خالص

459,627146,873199,412جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

2,000,029	2,613,780	3,810,187	جمع	دارایی	ها

1,588,8651,347,300	2,175,916	جمع	بدهی	ها	

325,340	325,340	325,340	سرمایه

1,024,915652,729	1,634,271	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

1,894879	2,873	سود	هر	سهم-ریال

1,000750	575سود	نقدی	هر	سهم-ریال

9,0973,500	49,820	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-ریال

	48,6468,695	167,370	قیمت	سهام	در	پایان	سال	-ریال

سایر اطالعات

111116131كل	پرسنل	شركت	)نفر(
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

6-4- شرکت سیمرغ )سهامی عام( 

ــزد	اداره	ثبــت	شــركت	های	تهــران	 ــال	ن ــا	ســرمایه	اولیــه	چهــل	میلیــون	ری شــركت	ســیمرغ	در	ســال	1353	ب
بــه	ثبــت	رســیده	اســت.	در	حــال	حاضــر	ســرمایه	شــركت	یــک	میلیــارد	و	ســیصد	میلیــون	ریــال	می	باشــد.	ایــن	
ــا	نماد"ســیمرغ"	درج	شــده	اســت	و	پــس	از	 ــورس	اوراق	بهــادار	تهــران	ب ــخ	1397/10/15	در	ب شــركت	در	تاری
طــی	مراحــل	قانونــی	در	تاریــخ	1398/04/02	بــه	عرضــه	عمــوم	رســید.	شــركت	ســیمرغ	در	صنعت	طیــور	فعالیت	
می	كنــد	و	در	حــال	حاضــر	ایــن	شــركت	بــا	واحدهــای	تولیــدی	خــود	بزرگتریــن	مرغــداری	در	ارتبــاط	بــا	تولیــد	

تخــم	مــرغ	خوراكــی	در	ســطح	كشــور	می	باشــد.

تركیب	سهامداران	شركت	سیمرغ	در	تاریخ	1399/09/30	به	شرح	جدول	ذیل	ارایه	می	گردد.

درصد سهامنام سهامدار

40/3شركت	خدمات	پشتیبانی	مهر	78

11/9شركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

6/00بانک	تجارت

5/5شركت	مدیریت	طرح	و	توسعه	آینده	پویا

36/3سایر	سهامداران

100جمع

6-5- شرکت قند نقش جهان)سهامی عام( 

شــركت	قنــد	نقــش	جهــان	در	ســال	1345	تاســیس	گردیــده	و	در	ســال	1350	بــه	ســهامی	عــام	تبدیل	و	در	ســال	
1355	در	ســازمان	بــورس	و	اوراق	بهــادار	تهــران	پذیرفتــه	شــده	اســت	.	ایــن	شــركت	در	زمینــه	تولیــد	شــکر	و	
محصــوالت	قنــدی	از	چغنــدر	قنــد،	شــکر	خام،	مــالس	و	موارد	دیگر	شــامل	تهیه	علوفــه	و	محصوالت	دیگــر	از	قبیل	
تفالــه	و	مــالس	چغنــدر	و	انجــام	مشــاركت	در	ســرمایه	گذاری	در	ســایر	شــركت	ها	و	موسســات	فعالیــت	می	كنــد.	
در	حــال	حاضــر	مدیریــت	و	نظــارت	بــر	شــركت	قنــد	نقــش	جهــان	بر	عهده	شــركت	توســعه	كشــت	و	صنعــت	ملی	
بــوده	و	دو	كرســی	از	5كرســی	هیــات	مدیــره	در	اختیــار	مجموعــه	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی	می	باشــد.

تركیب	سهامداران	شركت	قند	نقش	جهان	در	تاریخ	1399/12/30	به	شرح	جدول	ذیل	ارایه	می	گردد.	

درصد سهامنام سهامدار

42/25شهرداری	اصفهان

29/13شركت	توسعه	كشت	و	صنعت	ملی

28/62سایر	سهامداران

100جمع
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

6-6- شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر )سهامی عام(
شــركت	در	ســال	1347	احداث	و	در	ســال	1348	مورد	بهره	برداری	قرار	گرفته	است.	در	سال	1362	در	اداره	ثبت	
شــركت	ها	و	مالکیت	صنعتی	تهران	به	ثبت	رســیده	و	در	ســال	1375	به	شــركت	ســهامی	عام	تبدیل	شــده	اســت.	
ســهام	شــركت	قنــد	پیرانشــهر	در	ســال	1375	در	بــورس	اوراق	بهــادار	تهــران	پذیرفتــه	شــده	اســت.	كارخانــه	در	
ــر	آن	در	شهرســتان	های	ارومیــه،	نقــده،	اشــنویه	واقــع	شــده	اســت	.در	حــال	حاضــر	 شهرســتان	پیرانشــهر	و	دفات
مدیریــت	شــركت	در	اختیــار	شــركت	توســعه	كشــت	و	صنعــت	ملــی	بــوده	و	2	كرســی	از	7	كرســی	هیات	مدیــره	در	

ــی	می	باشــد. ــار	مجموعــه	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	مل اختی
تركیــب	ســهامداران	شــركت	فرآورده	هــای	غذایــی	و	قنــد	پیرانشــهر	در	تاریــخ	1399/10/30	بــه	شــرح	جــدول	

ــردد. ــه	می	گ ــل	ارای ذی

درصد سهامنام سهامدار

22شركت	توسعه	كشت	و	صنعت	ملی	

11شركت	قند	ارومیه

5شركت	سرمایه	گذاری	ملی	ایران

9شركت	طالب

53سایر	سهامداران

100جمع

7- صنایع ماشین آالت و دستگاه های برقی وتجهیزات 

7-1- شرکت ایران ترانسفو )سهامی عام( 
شـركت	ایران	ترانسـفو	در	سـال	1345	به	صورت	شـركت	سـهامی	خاص	تاسـیس	و	در	سـال	1345	در	اداره	ثبت	
شـركت	ها	و	مالکیـت	صنعتـی	تهـران	بـه	ثبت	رسـید.	شـركت	در	سـال	1354	به	شـركت	سـهامی	عـام	تبدیل	و	
در	سـال	1369	در	بـورس	اوراق	بهـادار	تهـران	پذیرفته	شـد.	سـرمایه	اولیه	شـركت	معـادل	100	هـزار	ریال	بوده	

اسـت	كـه	طـی	چند	مرحلـه	بـه	مبلـغ	36,402,756	میلیون	ریـال	افزایش	یافته	اسـت.
ــن	تولیــد	كننــده	ترانســفورماتور	 ــگاه	بزرگتری ــر	چالــش	1399توانســت	جای ــران	ترانســفو	در	ســال	پ شــركت	ای
قــدرت	و	فــوق	توزیــع	را	در	منطقــه	و	جایــگاه	دارنــده	باالتریــن	ســهم	بــازار	داخلــی	ترانســفورماتور	را	حفــظ	نمایــد.	
در	پایـان	اسـفندماه	سـال	1399،	میـزان	34	درصـد	از	سـهام	شـركت	در	مالکیـت	مسـتقیم	شـركت	سـرمایه	گذاری	
گـروه	توسـعه	ملـی	بـوده	و	2	كرسـی	از	5	كرسـی	هیات	مدیـره	متعلـق	بـه	مجموعـه	گـروه	توسـعه	ملـی	می	باشـد.
ــه	می	گــردد.	 ــه	شــرح	جــدول	ذیــل	ارای ــران	ترانســفو	در	تاریــخ	1399/12/30	ب تركیــب	ســهامداران	شــركت	ای

درصد سهامنام سهامدار

33/6شركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

22/7شركت	مادر	تخصصی	مدیریت	و	ساخت	و	تهیه	كاالی	آب	و	برق

16/4شركت	سرمایه	گذاری	امین	توان	آفرین	ساز

2/4شركت	گروه	مالی	سپهر	صادرات

24/9سایر	سهامداران

100جمع

101  گزارش عملکرد هیات مدیره / سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 



شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

گزیده	اطالعات	مالی	سه	سال	اخیر	شركت	ایران	ترانسفو		به	شرح	ذیل	ارایه	می	گردد.

شرکت اصلی:

 )مبالغ به میلیون ریال( 

 سال 1397  سال 1398  سال 1399 شرح
تجدید ارائه شده

اطالعات عملكرد مالی طی سال

4,611,862	9,782,642	21,737,436	درآمدهای	عملیاتی

)3,477,222()6,349,026()13,087,981(بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی

2,629,836	5,165,444	9,572,496	سود	عملیاتی

1,554,345	3,874,247	6,965,282	سود	خالص

3,885,451	)3,507,986(6,928,446	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

21,601,177	27,089,913	73,902,355	جمع	دارایی	ها

15,211,929	18,138,918	29,250,998	جمع	بدهی	ها

3,750,000	3,750,000	36,402,756	سرمایه

6,389,248	8,950,995	44,651,357	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

414	106	191	سود	هر	سهم-ریال

350	350	50سود	نقدی	هر	سهم-ریال

5,327	5,781	21,888	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-ریال

5,572	21,193	2,760	قیمت	سهام	در	پایان	سال-ریال

سایر اطالعات

	1,492		1,552		1,559	كل	پرسنل	شركت	)نفر(
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

تلفیقی:

 )مبالغ به میلیون ریال( 

  سال 1398  سال 1399  شرح 
تجدید ارائه شده 

  سال 1397 
تجدید ارائه شده 

 اطالعات عملكرد مالی طی سال

	12,917,921		24,145,535		41,765,121		درآمدهای	عملیاتی	

	)9,763,552(	)17,053,242(	)28,111,331(	بهای	تمام	شده	درآمدهای	عملیاتی	

	3,740,390		7,470,721		13,997,265		سود	عملیاتی	

	2,290,323		5,507,692		10,577,788		سود	خالص	

	4,614,872		)5,510,128(	4,411,916		جریان	نقد	حاصل	از	عملیات	

 اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	27,447,370	45,170,334	100,109,008		جمع	دارایی	ها	

	19,846,572	32,962,136	48,673,957		جمع	بدهی	ها

	3,750,000	3,750,000	36,402,756		سرمایه	

	7,600,798	12,208,198	51,435,051		جمع	حقوق	مالکانه	

 اطالعات مربوط به سهم شرکت

	604	148	287		سود	هر	سهم-ریال	

	350	350	50		سود	نقدی	هر	سهم-ریال	

	5,327	5,781	21,888		قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-ریال	

	5,572	21,193	2,760		قیمت	سهام	در	پایان	سال-ریال	

 سایر اطالعات

	3,418	3,427	3,547		كل	پرسنل	شركت	)نفر(	
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

7-2 - شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا)سهامی عام(

شــركت	ســرمایه	گذاری	نیروگاهــی	ایران)ســنا(	بــا	ســرمایه	اولیــه	چهارصــد	میلیــارد	ریــال	در	آذرمــاه	ســال	1383	
بــا	هــدف	ایجــاد،	راه	انــدازی	و	خریــد	نیروگاه	هــای	تولیــد	بــرق	از	طریــق	ســرمایه	گذاری	و	مشــاركت	بــا	اشــخاص	
ــت	 ــی	مالکی ــعه	مل ــروه	توس ــرمایه	گذاری	گ ــركت	س ــر	ش ــال	حاض ــد.	در	ح ــیس	گردی ــی	تأس ــی	و	حقوق حقیق

14/95درصــد	ســهام	ایــن	شــركت	را	بصــورت	مســتقیم	دارا	می	باشــد.	

تركیـب	سـهامداران	شـركت	سـرمایه	گذاری	نیروگاهـی	ایران	)سـناء(	در	تاریـخ	1399/12/30	به	شـرح	جدول	ذیل	
می	گردد: ارایـه	

درصد سهامنام سهامدار

55/05شركت	صنایع	برق	و	انرژی	صبا

17/57شركت	گروه	مپنا

14/95شركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

2/07شركت	مادر	تخصصی	مالی	و	سرمایه	گذاری	سینا

2/06شركت	بانک	سینا

1/04بانک	ملی	ایران

7/26سایر	سهامداران

100جمع

8- صنعت سرمایه گذاری و واسطه گری مالی

8-1- شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی) سهامی عام( 

شــركت	ســرمایه	گذاری	توســعه	ملــی	در	شــهریورماه	ســال	1382	تاســیس	و	ســهام	آن	در	تاریــخ	12	بهمن	مــاه	
1383	در	بــورس	اوراق	بهــادار	تهــران	پذیــرش	گردیــد.	ســرمایه	ثبــت	شــده	شــركت	در	پایــان	ســال	مالــی	منتهــی	

بــه	1399/09/30	معــادل	4,500	میلیــارد	ریــال	می	باشــد.
تركیب	سـهامداران	شـركت	سـرمایه	گذاری	توسـعه	ملی	در	تاریخ	1399/09/30	به	شـرح	جدول	ذیل	ارایه	می	گردد:

درصد سهامنام سهامدار

59/2شركت	سرمایه	گذاری	گروه	توسعه	ملی

26/7بانک	ملی	ایران

0/9شركت	سرمایه	گذاری	و	توسعه	صنایع	سیمان

13/2سایر	سهامداران

100جمع
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

خالصـه	تغییـرات	ارزش	افزوده	سـبد	سـهام	بورسـی	و	فرابورسـی	شـركت	طی	سـه	سـال	اخیر	به	شـرح	جـدول	ذیل	
ارایـه	گردیده	اسـت:

شرح
سال مالیسال مالیسال مالی

1399/09/301398/09/301397/09/30

3,325,917	9,393,510	42,780,176	ارزش	افزوده	سبد	سهام	بورسی	و	فرابورسی)میلیون	ریال(

739	2,087	9,507	ارزش	افزوده	سبد	سهام	بورسی	و	فرابورسی	به	ازای	هر	سهم)ریال(

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

مهمتریــن	تغییــر	در	انتهــای	ســال	نســبت	بــه	ابتــدای	دوره	رشــد	قیمــت	روز	ســهام	شــركت	های	ســرمایه	پذیر	و	
افزایــش	در	ارزش	افــزوده	ســبد	ســهام	بورســی	و	فرابورســی	بــه	میــزان	33,387	میلیــارد	ریــال	می	باشــد.

 )مبالغ به میلیون ریال(

 سال 1397 سال 1398سال 1399شرح
تجدید ارائه شده

اطالعات عملكرد مالی طی سال

2,731,757	4,561,725		14,034,856	درآمدهای	عملیاتی

	)186,028(	)94,351(	)110,676(جمع	هزینه	های	عملیاتی

	2,545,729		4,467,374		13,924,180	سود	عملیاتی

2,546,110	4,469,717		13,918,606	سود	خالص

1,341,976	2,300,307		3,816,249	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	7,599,702		9,652,546		19,629,260	جمع	دارایی	ها	

	75,853		88,980		309,588	جمع	بدهی	ها

	4,500,000		4,500,000		4,500,000	سرمایه

	7,523,849		9,563,566		19,319,672	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

	566		993		3,093	سود	هر	سهم-ریال

	540		925		2,250	سود	نقدی	هر	سهم-ریال

	1,207		1,558		4,580	قیمت	سهام	در	ابتدای	سال-ریال

	1,544		4,586		9,700	قیمت	سهام	در	پایان	سال-ریال

سایر اطالعات

302727كل	پرسنل	شركت	اصلی)نفر(
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8-2- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار )سهامی عام(

شـركت	تولیدی	و	صنعتی	مدار	در	اسـفندماه	سـال	1343	تاسـیس	و	اداره	ثبت	شـركت	ها	و	مالکیت	صنعتی	تهران	
بـه	ثبـت	رسـید.	نام	شـركت	به	موجب	صورتجلسـه	مجمع	عمومـی	فوق	العاده	در	سـال	1383	به	خدمـات	مدیریت	
سـرمایه	مـدار	و	سـپس	در	سـال	1398	بـه	سـرمایه	گذاری	مدیریـت	سـرمایه	مدار	تغییر	یافت.	سـرمایه	ثبت	شـده	
شـركت	در	پایـان	سـال	مالـی	مـورد	گزارش	برابـر	بـا	2,300	میلیارد	ریـال	بـوده	و	100	درصد	سـهام	آن	متعلق	به	

مجموعه	شـركت	سـرمایه	گذاری	گروه	توسـعه	ملی	می	باشـد.
فرآینــد	پذیــرش	شــركت	در	بــازار	ســرمایه	طــی	ســال	1399	صــورت	گرفتــه	و	عرضــه	ســهام	در	بــازار	ســرمایه	

ــد.	 ــركت	می	باش ــی	ش ــای	آت ــزء	برنامه	ه ــور	ج كش

ــه	صــورت	 ــزوده	ســبد	ســرمایه	گذاری	بورســی	و	فرابورســی	شــركت	ب ــام	شــده	و	ارزش	اف ــازار،	بهای	تم ارزش	ب
ــه	شــرح	جــدول	ذیــل	می	باشــد. ــا	ســال	مالــی	گذشــته	ب مقایســه	ای	ب

سال
1399/12/301398/12/291397/12/29

مبلغ-میلیون ریالمبلغ-میلیون ریالمبلغ-میلیون ریال

	3,287,904		8,666,573		18,620,039	ارزش	بازار	سبد	سرمایه	گذاری	های	بورسی	و	فرابورسی	شركت

	2,684,656		4,643,733		10,759,087	بهای	تمام	شده	سبد	سرمایه	گذاری	های	بورسی	و	فرابورسی	شركت

	603,248		4,022,840		7,860,952	ارزش	افزوده	سبد	سرمایه	گذاری	های	بورسی	و	فرابورسی	شركت

	1,000,000,000		2,300,000,000		2,300,000,000	سهام-تعداد

	603		1,749		3,418	ارزش	افزوده	به	ازای	هر	سهم

 1,006,575,808  17,333,146 2,337,240,078 جمع

106  گزارش عملکرد هیات مدیره / سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 



شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

اطالعات	مالی	سه	سال	اخیر	سرمایه	گذاری	مدیریت	سرمایه	مدار	به	شرح	جدول	ذیل	می	باشد:

)مبالغ به میلیون ریال(

سال 1397سال 1398سال 1399شرح

اطالعات عملكرد مالی طی سال

	666,119		2,052,992		8,121,872	درآمدهای	عملیاتی

	)17,288(	)35,425(	)68,379(جمع	هزینه	های	عملیاتی

	648,831		2,017,567		8,053,493	سود	عملیاتی

	646,280		2,016,917		8,022,312	سود	خالص

	31,649		174,434		1,409,001	جریان	نقد	حاصل	از	عملیات

اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

	2,980,603		4,872,376		10,974,480	جمع	دارایی	ها

	1,303,516		428,372		348,164	جمع	بدهی	ها

	1,000,000		2,300,000		2,300,000	سرمایه

	1,677,087		4,444,004		10,626,316	جمع	حقوق	مالکانه

اطالعات مربوط به سهم شرکت

	646		877		3,488	سود	هر	سهم-ریال

	550		800		2,200	سود	نقدی	هر	سهم-ریال

سایر اطالعات

18156كل	پرسنل	شركت)نفر(

8-3- شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا )سهامی خاص(

شــركت	مدیریــت	توســعه	نــگاه	پویــا	بــا	هــدف	بهینه	ســازی	رونــد	ســرمایه	گذاری	و	اســتفاده	كامــل	از	توانمنــدی	
ــن	شــركت	در	 ــد.	ای ــی	و	انســانی	فعالیــت	می	كن ــع	مال ــت	مناب ــت	مدیری ــا	ماموری ــه	ب ــر	مجموع شــركت	های	زی
ــتغال	زایی،	 ــد	و	اش ــا	تولی ــر	احی ــی	ب ــی	مبن ــعه	مل ــروه	توس ــی	گ ــت	های	اصل ــتای	سیاس ــته	در	راس ــال	گذش س
اصالحــات	زیرســاختی	نظیــر	تعمیــرات	اساســی	دســتگاه	های	تولیــدی	كارخانجــات	تحــت	نظــارت	خــود	و	بهبــود	
ســاختار	تولیــد	و	نیــروی	انســانی	را	بــه	انجــام	رســاند	تــا	رویــای	از	دســت	رفتــه	تولیــد	در	بســیاری	از	كارخانجــات	
قدیمــی	را	دوبــاره	احیــا	كنــد	و	امیــد	مــی	رود	در	ســال	1400	بتوانــد	تولیــد	و	ســودآوری	شــركت	های	زیرمجموعــه	
را	بهبــود	ببخشــد.	آغازگــر	ایــن	جریــان،	احیــای	رونــد	تولیــد	در	2	شــركت	نســاجی	مخمــل	و	ابریشــم	كاشــان	و	

ایــران	پوپلیــن	بــوده	كــه	هــم	اكنــون	بــه	نقطــه	ســر	بــه	ســر	و	درآمدزایــی	رســیده	اند.
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8-4- شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی )سهامی خاص(

ــت	 ــد	و	فعالی ــی	در	اردیبهشــت	ماه	ســال	1382	تاســیس	گردی شــركت	لیزینــگ	گســترش	ســرمایه	گذاری	مل
اصلــی	شــركت	عبــارت	از	خریــد	امــوال	منقــول	و	غیرمنقــول	مطابــق	بنــد	الــف،	ب	و	ج	مــاده	5	دســتورالعمل	
ــر	شــركت	های	لیزینــگ	مصــوب	1386/04/09	و	1386/04/16	 ــی	تاســیس،	نحــوه	فعالیــت	و	نظــارت	ب اجرائ
شــورای	پــول	و	اعتبــار	و	واگــذاری	آن	هــا	بــه	متقاضیــان	در	قالــب	عقــود	اجــاره	و	یــا	فــروش	اقســاطی،	خریــد	
و	فــروش	انــواع	اوراق	بهــادار	بــه	منظــور	مدیریــت	نقدینگــی	می	باشــد.	ســرمایه	ثبــت	شــده	شــركت	در	پایــان	
ســال	مالــی	منتهــی	بــه	1399/12/30	معــادل	1,000	میلیــارد	ریــال	می	باشــد	كــه	50	درصــد	آن	متعلــق	بــه	

ــه	ایران	خــودرو	می	باشــد.	 ــه	مجموع ــق	ب ــه	و	50	درصــد	دیگــر	متعل ــن	مجموع ای

8-5- شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی )سهامی خاص(

شــركت	توســعه	بین	الملــل	تجــارت	ملــی	در	خردادمــاه	ســال	1386	در	اداره	ثبــت	شــركت	ها	و	مالکیــت	صنعتــی	
تهــران	بــه	ثبــت	رســیده	و	موضــوع	فعالیــت	شــركت	انجام	هرگونــه	فعالیــت	و	مشــاركت	در	عملیات	مجــاز	بازرگانی	
صــادرات	و	واردات	می	باشــد.	ســرمایه		ثبــت	شــده	شــركت	124,000	میلیــون	ریــال	می	باشــد	كه	حــدود	88	درصد	
آن	متعلــق	بــه	مجموعــه	شــركت	ســرمایه	گذاری	گروه	توســعه	ملــی	و	12	درصد	دیگــر	متعلق	به	موسســه	همیاری	
كوثــر	می	باشــد	و	شــركت	توســط	هیــات	مدیــره	ای	متشــکل	از	3	عضــو	از	جانــب	گــروه	توســعه	ملی	اداره	می	گــردد.

9- صنعت منسوجات

صنعــت	نســاجی	و	پارچــه	بافــی	در	ایــران	قدمتی	به	انــدازه	هزاره	دهــم	پیش	از	میــالد	دارد.	اما	آنچه	مــا	امروز	تحت	
عنــوان	صنعــت	نســاجی	می	شناســیم،	برگرفتــه	از	تحــوالت	این	صنعت	طــی	قــرون	18	و	19	میالدی	در	اروپاســت.
نســاجی	نویــن	بــه	ســبک	كارخانه	هــای	اروپایــی	از	ســال	1850	وارد	ایــران	شــد	تــا	ایــران	هــم	ســهمی	از	ایــن	

بــازار	بــزرگ	داشــته	باشــد	و	بــه	رونــد	جهانــی	تولیــد	و	اشــتغال	صنعــت	نســاجی	بپیونــدد.

9-1- شرکت ایران پوپلین)سهامی عام( 

شــركت	ایــران	پوپلیــن	در	ســال	1353	بــا	مشــاركت	بانــک	توســعه	صنعتــی	و	معدنــی	ایــران	و	بخــش	خصوصــی	
تشــکیل	گردیــد.	فعالیــت	شــركت	در	زمینــه	ریســندگی	و	بافندگــی	و	تولیــد	و	فــروش	منســوجات	و	محصــوالت	
ــه	 ــت.	مجموع ــال	اس ــون	ری ــر	108,949	میلی ــغ	ب ــركت	بال ــده	ش ــت	ش ــرمایه	ثب ــد.	س ــده	می	باش ــه	ش دوخت
ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی	مالــک	58	درصــدی	شــركت	ایــران	پوپلیــن	می	باشــد	كــه	بعنــوان	ســهامدار	
عمــده	3	كرســی	از	5	كرســی	هیــات	مدیــره	را	در	اختیــار	دارد.	ســایر	ســهامداران	عمــده،	شــركت	ســرمایه	گذاری	
ملــت	و	بانــک	تجــارت	بــه	ترتیــب	مالــک	18	و	17درصــد	شــركت	مذكــور	می	باشــد.	از	زمــان	شــروع	بحــران	
ــا	مشــکل	مواجــه	شــده	اســت.	علی	رغــم	شــرایط	اقتصــادی	 در	صنعــت	نســاجی	فعالیــت	ایــن	شــركت	نیــز	ب
كشــور	در	ســنوات	گذشــته	گــروه	توســعه	ملــی	بــا	جدیــت	از	شــركت	ایــران	پوپلیــن	حمایــت	كــرده	اســت.	كــه	
بــه	ایــن	منظــور	بــا	تشــکیل	كارگروهــی	بــه	بررســی	مشــکالت	و	ارائــه	راه	كارهــا	وشــیوه	اجــرای	آن	پرداختــه	
اســت.	تصمیمــات	اخــذ	شــده	در	ایــن	راســتا	انتقــال	دفتــر	مركــزی	شــركت	بــه	محــل	كارخانــه،	ترمیــم	و	تغییــر	
ــا	ســایر	ســهامداران	شــركت	جهــت	مشــاركت	در	حــل	و	مســائل	شــركت	و	 ــرات	الزم	ب ــره،	مذاك ــات	مدی هی
افزایــش	ســرمایه،	آگهــی	فــروش	شــركت	پــس	از	ارزش	گــذاری	در	راســتای	اجــرای	مــاده	16	قانــون	رفــع	موانــع	
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تولیــد،	بازدیــد	از	كلیــه	دســتگاه	ها	و	ســوله	ها،	بررســی	وضعیــت	جــاری	تاسیســات	و	ابنیــه،	تهیــه	گــزارش	فنــی	
و	اقتصــادی	جهــت	بهبــود	ارتقــای	تاسیســات	بــه	منظــور	افزایــش	دســتگاه	های	فعــال	و	امــکان	افزایــش	تولیــد،	
پرداخــت	كلیــه	حقــوق	معوقــه	و	جــاری	كارگــران	بــوده	اســت.	همچنیــن	در	ســال	مالــی	1399	افزایش	ســرمایه	
از	محــل	مطالبــات	و	آورده	نقــدی	بــه	مبلغــی	بالــغ	بــر1,740	میلیــارد	ریــال	بــه	منظــور	اصــالح	ســاختار	مالــی	
شــركت	و	مســاعدت	در	بهســازی	و	تعمیــرات	خطــوط	تولیــد،	ادامــه	فعالیــت،	افزایــش	تولیــد	انجــام	پذیرفــت.	

كــه	بــا	انجــام	افزایــش	ســرمایه	مزبــور	مطالبــات	ســنواتی	گــروه	تصفیــه	گردیــد.

9-2- شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان)سهامی عام( 

شــركت	كارخانجــات	مخمــل	و	ابریشــم	كاشــان	در	ســال	1329	بــا	نــام	اولیــه	شــركت	ســهامی	آبیــاری	كاشــان	
و	بــه	منظــور	عملیــات	كشــاورزی	تاســیس	گردیــد.	نــام	شــركت	در	ســال	1338	بــه	نــام	فعلــی	تغییــر	یافــت.	در	
ســال	جــاری	نــام	ایــن	شــركت	بــا	پیگیری	هــای	صــورت	پذیرفتــه	مجــدداً	در	فهرســت	شــركت	های	ثبــت	شــده	
ــرش	و	درج	نمــاد	 ــد	پذی ــد	و	فرآین ــادار	درج	گردی ــوان	ناشــر	اوراق	به ــه	عن ــادار	ب ــورس	اوراق	به ــزد	ســازمان	ب ن
ــد.	 ــی	می	باش ــت	بررس ــادار	در	دس ــورس	و	اوراق	به ــازمان	ب ــط	س ــورس	توس ــای	فراب ــی	از	بازاره ــركت	در	یک ش
ــد.	 ــر	می	باش ــوجات	دیگ ــوع	منس ــر	ن ــی	و	ه ــل	باف ــیس	كارخانجات	مخم ــاد	و	تاس ــركت	ایج ــی	ش ــت	اصل فعالی
ســرمایه	آن	بالــغ	بــر	147,270میلیــون	ریــال	اســت.	ایــن	شــركت	یکــی	از	بزرگتریــن	واحدهــای	نساجی	كشــور	
بــوده	كــه	ســهم	بســزایی	را	در	ایجــاد	اشــتغال	و	رقابــت	بــا	دیگــر	صنایــع	داخلــی	را	دارد.	تولیــدات	ایــن	واحــد	
صنعتــی	انحصــاری	بــوده	و	از	نظــر	بــازار	فــروش	محصــوالت	همــواره	از	موقعیــت	مناســبی	برخــوردار	می	باشــد.	
مجموعــه	شــركت	ســرمایه	گذاری	گــروه	توســعه	ملــی	مالــک	58	درصــدی	شــركت	كارخانجــات	مخمــل	و	ابریشــم	
كاشــان	بــوده	و	ســهامدار	عمــده	دیگــر	ســازمان	تامیــن	اجتماعــی	نیروهــای	مســلح	)ســاتا(،	مالــک	37	درصــدی	
می	باشــد.	شــركت	طــی	ســال	مالــی	1399	فــروش	111	میلیــارد	ریالــی	را	محقــق	نمــود	كــه	نســبت	بــه	ســال	

مالــی	قبــل	128	درصــد	رشــد	داشــته	اســت.

10- سایر صنایع

10-1-شرکت تجهیزات مدارس ایران ) سهامی خاص(

شــركت	تجهیــزات	مــدارس	ایــران	در	مهــر	مــاه	ســال	1356	بــه	ثبــت	رســیده	و	فعالیــت	اصلــی	شــركت	طبــق	
ــی،	كمــد،	فایــل،	تختــه	ســیاه	 اساســنامه	تولیــد	و	فــروش	وســایل	و	تجهیــزات	مــدارس	از	قبیــل	میــز	و	صندل
ــدارس	 ــزات	م و	ســایر	وســایل،	مبلمــان	اداری،	كالســی	و	آزمایشــگاهی	می	باشــد.	عمــده	ســهام	شــركت	تجهی
ــه	 ــه	مجموع ــق	ب ــهام	آن	متعل ــد	س ــت	و	35	درص ــی	اس ــه	صنایع	آموزش ــه	مجموع ــق	ب ــد(	متعل )61/8	درص
ــار	 ــره	شــركت	در	اختی ــات	مدی ــی	می	باشــد.	2كرســی	از	5	كرســی	هی شــركت	ســرمایه	گذاری	گروه	توســعه	مل

ــد. ــی	می	باش ــعه	مل ــروه	توس ــرمایه	گذاری	گ س
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شـرکت سرمـایه گـذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

ــر ــغ		ب ــی	بال ــای	عملیات ــع	درآمده ــی،	جم ــركت	اصل ــط	ش ــده	توس ــه	ش ــی	ارای ــای	مال ــا	صورت	ه ــق	ب مطاب
	48,565	میلیاردریــال،	جمــع	هزینه	هــای	عمومــی	و	اداری	حــدود	401میلیــارد	ریــال	می	باشــد.	ضمــن	اینکــه	بــا	
احتســاب	اقــالم	غیرعملیاتــی،	ســود	خالــص	شــركت	بــرای	ســال	مالــی	منتهــی	بــه	30	اســفندماه1399	بالــغ	بــر	

47,047	میلیــارد	ریــال	گردیــده	اســت.	
ــه	اصــالح	 ــا	توجــه	ب ــه	1399/12/30	ب وضعیــت	مالــی	شــركت	طــی	ســنوات	گذشــته	و	ســال	مالــی	منتهــی	ب
ــركت،	 ــاب	های	ش ــده	درحس ــاظ	ش ــر	لح ــه	و	ذخای ــر	مجموع ــركت	های	زی ــی	ش ــی	و	عملیات ــاختارهای	مال س
ــی	از	ریســک	كاهــش	ارزش	ســبد	ســرمایه	گذاری	 ــی	ســهامداران	و	رهای ــع	آت ــی	از	اســتحکام	بیشــتر	مناف حاك
ــرتفوی	 ــود	در	پـ ــوه	موج ــات	بالق ــد	امکان ــره	بتوان ــات	مدی ــت	هی ــد	اس ــد.	امی ــی	می	باش ــركت		های	بورس در	ش
ــرمایه	گذاری	های	 ــه	س ــزون	مجموع ــد	روزاف ــوده	و	رش ــل	نمـ ــش	بالفعـ ــش	از	پی ــركت	را	بی ــرمایه	گذاری	شـ س

شــركت		را	شــاهد	باشــیم.
در	خاتمــه	بــه	اســتحضار	ســهامداران	محتــرم	می	رســاند	كلیــه	اطالعــات	مندرج	در	این	گـــزارش	متکـــی	بــر	دفاتر	
قانونــی	و	منطبــق	بــا	واقعیت	هــای	موجــود	در	تاریــخ	صــورت	وضعیــت	مالــی	بــوده	و	هیــات	مدیــره	بــا	تقدیــم	
ایــن	گــزارش،	در	اجــرای	مــاده	116	الیحــه	قانونــی	اصالحیــه	قســمتی	از	قانــون	تجــارت،	ضمــن	تقاضــای	تصویب	

صــورت	وضعیــت	مالــی	و	صــورت	ســود	و	زیــان،	پیشــنهاد	می	نمایــد:
پــس	از	منظــور	نمــودن	اندوختــه	ســرمایه	ای	بــه	میــزان	7,321	میلیــارد	ریــال،		بــه	ازای	هــر	ســهم	783ریــال	
)معــادل	50	درصــد	ســود	خالــص	پــس	از	كســر	اندوختــه	ســرمایه	ای	و	20	درصــد	اندوختــه	ســرمایه	ای	ایجــاد	
شــده	طــی	ســال(	بــه	عنــوان	ســود	نقــدی	ســال	1399	بیــن	ســهامداران	محتــرم	تقســیم	گردیــده	و	مابقــی	بــه	

حســاب	ســود	انباشــته	انتقــال	یابــد.
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