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جایگاه بازار سرمایه 
در الیحه بودجه 1401

بـــازار ســرمایه بـــــهعنوان یکـــــی از بازارهــای معتبـــــر مــالی 
کشــور در دو بعــد کــالن و خــرد از قــوانین بودجــه کشــور تــأثیر 
میپــذیرد. از منظــر کــالن، سیاســتگذاری درآمــدی و هزینــهای 
دولـــــت بــر متغیرهــای اقتصـــــاد کــالن اعـــــم از تولیــد ناخالص 
داخلی، سـرمایهگذاری، تـورم و... تـأثیر میگـذارد و بـازار سـرمایه بـا 
توجـه بـه ماهیـت خـود از نوسـانات اقتصـاد کــالن تــأثیر میپــذیرد. 
از منظــر خــرد، حضــور دولــت در بــازار ســرمایه از طریــق تــأمین 
مــالی توســط ابزارهــای مـــــالی موجود در بـازار سـرمایه، واگـذاری 
شـرکتهای دولتـی و... میتوانـد تـأثیر ملموسـی بـر بـازار سـرمایه 
داشـته باشـد. پـس از بررســـــی ســاختار کلـــــی قــانون بودجــه و 
تحلیــل عملکــرد آنهــا در چهــارونیم مــاه نخســت ســال 1400 و 
همچنــین بررسـی رسفصـلهایی از بودجـه کـه ارتبــاط مسـتقیمی 
بـا بـازار سـرمایه دارد، درایـــــن بخـش بـه بررسـی تغییـرات الیحـــــه 
بودجه 1401 نسبت به قانون و الیحه بودجه سال 1400 با تأکید بر 

اثرات آن بر بازار رسمایه پرداخته میشود.
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جایگاه بازار سرمایه در الیحه بودجه 1401

بـا بررســـی ســـاختار کلــی الیحـــه بودجــه ســال 1401 و مقایســـه آن بــا قــانون و الیحـــه بودجــه ســال 

1400 مشـــاهده میشـــود کــه منــابع و مخــارج پیشبینیشــده بودجــه عمــومی دولــت بــرای ســال 1401 

بــا رشــد 45/6 و 9/57 درصــدی بـه ترتیـب نســبت بـه سـقف اول و دوم قــانون بودجـه 1400 همـراه بــوده و بـا 

مبنـا قــرار دادن سـقف اول قـانون بودجــه سال 1400 برای مقایسه و بـا توجـه بـه نـرخ تـورم پیشبینـیشـده در 

سـال آتـی میتـوان بیـان داشـت، بودجـه عمـومی دولــت در ســال 1401، بودجــهای انبســاطی اســت. عــالوه 

بـــر افـــزایش بودجــه عمـــومی دولــت، منــابع و مصـــارف شــرکتهای دولتــی، مؤسســـات انتفــاعی وابســته 

بــه دولــت و بانکهــا نیــز نســبت بــه قــانون بودجــه )ســقف اول و دوم( سال 1400، 42/01 درصـد افـزایش 

یافتـه اسـت. بـا بررسـی ترکیـب منـابع بودجـه عمـومی مشـاهده میشـود کـه سـهم درآمـــدهای مالیـــاتی از 31 

و 24 درصـــد بـــه ترتیـــب در ســـقف اول و ســـقف دوم قـــانون بودجـــه ســال 1400 بـــه 35 درصــد در الیحه 

بودجه عمـومی سـال 1401 افـزایش یافتـهاسـت. سـهم منـابع حاصـل از نفـت و فـرآوردههـای نفتـی نسـبت بـه 

ســـقف اول قـــانون بودجـــه ســال 1400 از 19/27 درصــد بـــه 25 درصــد افــزایش یافتــهاســت امــا نســبت 

بــه ســقف دوم قانون بودجـه سـال 1400 تغییـری نداشـته اسـت. سـهم سـایر منـابع حاصـل از واگـذاری سـایر 

دارایـیهـای سـرمایهای از 3 درصـــد در ســـقف اول و دوم قـــانون بودجـــه ســـال 1400 بــه 2 درصــد کــاهش 

یافتـــه اســـت. در الیحـــه بودجـــه 1401 نســـبت بـــه قـــانون بودجـــه 1400، دولـــت تکیــهی کمتـــری بــه 

واگـــذاری داراییهـــای مـــالی داشــته اســت و ســهم بودجـــه عمــومی از واگـــذاری شــرکتهــای دولتــی از 

9 و 19 درصـــد بـــه ترتیـــب در ســـقف اول و دوم قـــانون بودجـــه 1400 بـــه 5 درصـــد در الیحـــه بودجـــه 

1401 کــاهش یافتــهاســت. ســهم منــابع حاصــل از واگــذاری ســایر دارایــیهــای مــالی نظیــر تســهیالت 

دریــافتی از شــبکه بــانکی و صــندوق توســعه ملــی نیــز از 3 درصــد در ســقف اول ودوم قــانون بودجــه ســال 

1400 بــه 9 درصــد افــزایش یافتــه اســت و انتشــار اوراق مــالی و اســالمی نیــز از 13 و 10 درصــد در ســقف 

اول و دوم قانون بودجـه سـال 1400 بـه 6 درصـد در الیحـه بودجـه سـال 1400 رسـیده اسـت. سـهم درآمـدهای 

اختصاصـی دولـت و ســـایر درآمـــدها از 9 و 12 درصـــد در ســـقف اول قـــانون بودجــه 1400 بــه 9 درصــد در 

الیحــه بودجـــه 1401 تغییــر یافته است.



کارگزاری سرمایه گذاری
6                     ملی ایران

منودار )1(: سهم درآمدها، واگذاری دارایی مالی و رسمایهای و درآمدهای اختصاصی از الیحه بودجه عمومی 1401

درآمدهای مالیاتی

35%

درآمدهای اختصاصی دولت

9%

تیمنابع حاصل از واگذاری رشکتهای دول

5%

سایر منابع حاصل از واگذاری 

دارایی های مالی

9%

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع 

اوراق مالی و اسالمی

6%

سایر منابع حاصل از واگذاری 

دارایی های رسمایه ای

2%

منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

25%
سایر درآمدها

9%

منودار )2(: سهم درآمدها، واگذاری دارایی مالی و رسمایه ای و درآمدهای اختصاصی از سقف اول قانون بودجه عمومی

درآمدهای مالیاتی

32%

درآمدهای اختصاصی دولت

9%

منابع حاصل از واگذاری رشکت های 

دولتی

9%

سایر منابع حاصل از واگذاری 

دارایی های مالی

3%

ع منابع حاصل از فروش و واگذاری انوا 

اوراق مالی و اسالمی

13%

سایر منابع حاصل از واگذاری 

دارایی های رسمایه ای 

3%

یمنابع حاصل از نفت و فرآورده های نفت

19%

سایر درآمدها

12%
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منودار )3(: سهم درآمدها، واگذاری دارایی مالی و رسمایه ای و درآمدهای اختصاصی از سقف دوم قانون بودجه عمومی

رسفصـــل »واگـــذاری داراییهـــای مـــالی«، علــیرغـــم کـــاهش 30/02 درصـــدی واگـــذاری دارایــیهـــای 

مـــالی در الیحـــه بودجـــه 1401 نســـبت بـــه ســقف دوم قـــانون بودجــه 1400، ایــن رسفصـــل نســبت بــه 

ســـقف اول بودجـــه ســـال 1400، 13 درصد افزایش یافتـه اسـت. در ایـن رسفصـل منـابع حاصـل از واگـذاری 

شـرکتهـای دولتـی بـه ترتیـب نسـبت بـه سـقف اول و دوم بودجــــه ســــال 1400 کــــاهش 25/96 و 72/25 

درصــــدی داشــــت و منــــابع حاصــــل از اســــتفاده از صــــندوق توسعه ملی 279 درصد افزایش داشته است 

و منابع حاصل از دریافت اصل وامها نیز 27 درصد رشد دارد. در رسفصـــل »متلـــک داراییهـــای ســـرمایهای« 

الیحــه بودجــه 1401، ســرمایهگذاری دولــت در بخــش ســاختامن و ســایر مســتحدثات بــه ترتیــب بــا رشــد 

54/47 و 151/5 درصــدی نســبت بــه قــانون و الیحــه بودجــه ســال 1400 مواجــه بــوده اســت بهگونــهای 

کـــه ســـهم ایــن بخــش از کــل متلــک داراییهـــای ســرمایهای از 73/6 درصــد در ســقف دوم قــانون بودجه 

افـزایش یافتـهاسـت. از سـوی دیگـر در الیحـه بودجـه  بـه 79/6 درصـد در الیحـه بودجـه 1401  سال 1400 

سـال 1401 ســـرمایهگذاری دولـــت در بخـــش ماشــینآالت و تجهیــزات نســبت بـــه قــانون و الیحــه بودجــه 

ایـن بخـش  بـه گونـهای کـه سـهم  بـود،  بـــا افت 8/69 و رشد 129/74 درصدی همـراه  ترتیـــب  بـــه   1400

از کـل متلـک دارایـیهـای سـرمایهای از 21 درصـــد در قـــانون بودجـــه 1400 بـــه 13/4 درصـــد در الیحـــه 

بودجـــه 1401 کـــاهش یافتــهاســـت. ســهم ســرمایه گـــذاری در زمــین و ســایر دارایــیهـــای ثابــت هــم از 

کـــل متلـــک دارایــیهـــای ســرمایهای از 0/5 درصــد در قـــانون بودجــه 1400 به 0/4 درصد در الیحه بودجه 

1401 کاهش یافته است.

درآمدهای مالیاتی

24%

درآمدهای اختصاصی دولت

یمنابع حاصل از واگذاری رشکتهای دولت7%

19%

سایر منابع حاصل از واگذاری 

دارایی های مالی

3%

 منابع حاصل از فروش و واگذاری

انواع اوراق مالی و اسالمی

10%

سایر منابع حاصل از واگذاری 

دارایی های رسمایه ای 

3%

منابع حاصل از نفت و 

فرآورده های نفتی

25%

سایر درآمدها

9%
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منودار)4(: سهم اقالم رسفصل متلک داراییهای رسمایهای در الیحه بودجه 1401

 منودار) 5(: سهم اقالم رسفصل متلک دارایی های رسمایه ای در قانون بودجه 1400

دالر  معـادل 60  خـام صـادراتی کشـور  نفـت  قیمـت  کـه  نشـان میدهـد  بودجـه سـال 1401  جزئیات الیحـه 

پیشبینـی شـده اســـت در حــالیکـــه در قـــانون بودجـه ســال 1400 قیمـــت هــر بشــکه نفــت برابـر40 دالر 

پــیشبینــی شــده بــود. نــرخ تسـعیر دالر نیــز در ایــن الیحـه برابــر 230،000 ریــال پـیشبینــی شــده اسـت 

ایــن در حــالی اسـت کــه در قــانون بودجــه 1400 نــرخ دالر بــرای واردات کاالهــای اساســی 42،000 ریــال 

و بـــرای تســـعیر ارز شــرکتهــای دولتــی 175،000 ریـــال پیش بینی شـده بود.

ساختان و سایر 

مستحدثات

ماشین آالت و 74%

تجهیزات

21%

سایر دارایی های 

تولید نشده

5%

زمین و سایر 

دارایی های ثابت

0%

ساختان و سایر 

مستحدثات

80%

ماشین آالت و تجهیزات

13%

هسایر دارایی های تولید نشد

7%

زمین و سایر دارایی های ثابت

0%
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ی نتیجهگیر
کرسی بودجـه سـاختاری در الیحـه بودجـه سـال 1401 در حـدود 7،043 هـزار میلیـارد ریـال اسـت کـه 

3،818 هـزار میلیــارد ریــال آن از محــل فــروش نفــت و فــرآوردههــای نفتــی، 1،373 هــزار میلیــارد ریــال آن 

از محــل برداشــت از صـندوق توســعه ملـی، 980 هــزار میلیــارد ریـال از محــل فــروش اوراق مـالی اســالمی، 

710 هـــزار میلیـارد ریـــال از محـــل واگذاری رشکتهـای دولتـی و 261 هـزار میلیـارد ریـال از محـل فـروش و 

واگـذاری امـوال منقـول و غیـر منقـول دولـت تأمین میشـود. بـازار سـرمایه هامننـد سـایر بخشهـای اقتصـادی 

بـه دلیـل تأثیرپـذیری از سیاسـتهای مـالی دولـت )در غالـــب بودجـــه( و پیونـــد نزدیـــک بـــا رسفصـــلهای 

»واگــذاری داراییهــای مــالی«، »متلــک داراییهــای ســرمایهای« و همچنــین سیاســتگذاریهای بخشــی و 

کـــالن، تـــأثیر قابــل توجــهای از اقــدامات اجرایــی دولــت میپــذیرد. در ادامــه بــه تشــریح برخــی از مــوارد 

عمـــده تأثیرگـــذار بـــر بــازار ســـرمایه کــه در الیحــه بودجــه ســال 1401 منظــور شــده، پرداختــه می شـود:

با کـاهش حجـم واگـذاری شـرکتهـای دولتـی در الیحـه بودجـه سـال 1401 انتظـار مـیرود میـزان عرضـه  ⬢

در بازار رسمایه کاهش یابد و این امر میتوانـد تـأثیر مثبـت بـر بـازار سـرمایه را بـه همـراه داشـته باشـد. 

عـالوه بـر آن در بنـــد »الـــف« تبصـــره »2« الیحـــه بودجـــه ســـال 1401 بـــه منظــور ثبـــات بخشــی بــه 

بــازار ســرمایه عنــوان شده است، دولت مجاز اسـت در صـورت عـدم آمـادگی بـازار سـرمایه در جـذب سـهام 

موضـوع ایـن بنـد، معـادل ســـهام فـــروش نرفتــه را بــه دســتگاههای اجرایــی ذینفــع واگــذار یــا منتقــل 

و یــا اوراق مــالی اســالمی منتشــر مناید.

منـــابع حاصـــل از فـــروش و واگـــذاری انــواع اوراق مـــالی و اســالمی نســبت بــه قـــانون بودجــه ســال  ⬢

1400، بـــه میـــزان 33/58 درصـــد )برابـــر 445 هـــزار میلیـــارد ریـــال( کــاهش یافتــهاســـت و منــابع 

حاصــل از فــروش اســناد خزانـه نیـز بـا افـت 28 درصـدی همـراه بـود. کـاهش عرضـه ایـن اوراق مـیتوانـد 

در تقویـت بـازار اوراق بهــادار مؤثر باشد.

در الیحـــه بودجـــه 1401 منـــابع حاصـــل از دریافـــت اصــل وامهـــا 27/54 درصــد افـــزایش را نشــان  ⬢

مــیدهـــد و منابع حاصـل از اسـتفاده از صـندوق توسـعه ملـی هـم نسـبت بـه قـانون بودجـه 1400، در 

افـزایش  ایـن  یافتـهاسـت.  افـزایش  ریـال  میلیـارد  هـزار  و 1،011.560  داشـته  رشد  درصـد  حـدود 279 

مـیتوانـد اثـرات تـورمی بـه همراه داشته باشد و عملکرد بازارهای مالی نظیر بازار سهام را تحت تأثیر قرار 

دهد.

بــا توجــه بــه افــت ســرمایهگــذاری دولــت در ماشــینآالت و تجهیــزات نســبت بــه قــانون بودجــه 1400  ⬢

و از آنجاییکـــه دولـــت همیشـــه بـــهعنوان یکـــی از بزرگتـــرین متقاضـــیان ماشـــینآالت و محصــوالت 

صـــنعتی تولیـــد شــده در داخــل بــه حســـاب میآمــد، کــاهش تقاضــای ایــن مشــرتی بــزرگ موجــب 

عـــدم رونـــق در بـــازار محصــوالت مـــذکور و عــدم رونــق وضــعیت کســـبوکار بنگاههــایی خواهــد بــود 

کــه در کشــور بــهعنوان تأمینکنندگان نیازهای بخش دولت فعالیت میکردند.

افــزایش بودجــه عمرانــی )متلــک دارایــیهــای ســرمایهای( در الیحــه بودجــه ســال 1401 مــیتوانــد  ⬢
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از طریـــق افزایش تقاضای داخلـی موجـب رونـق وضـعیت مـالی شـرکتهـا، پیامنکـاران و عرضـهکننـدگان 

داخلـی شـود و از ایـــن طریـــق تـــأثیرات مثبــت بــر بــازار ســرمایه را بــه همــراه داشــته باشــد. از ســوی 

دیگـــر افـــزایش بودجـــه عمرانـــی باعـــث افـــزایش ســرمایهگـــذاری در ســـطح کشـــور مــیشـــود کــه 

مــیتوانــد رشــد اقتصــادی را بــه همــراه داشته باشد و از طریـق وضـعیت مناسـب اقتصـاد کـالن بهصـورت 

غیرمسـتقیم بـر عملکـرد بـازار سـرمایه تـأثیر مثبت بگذارد.

درآمـدهای  ⬢ افـزایش  نفتـی،  درآمـدهای  بـه  اقتصـاد کشـور  وابسـتگی  بـه  توجـه  بـا  نظـری،  مبانی  براساس 

مـذکور موجـــب بهبـــود وضـــعیت کلـــی اقتصـــادی بـــهویژه تولیـــدناخالص داخلـــی )در کوتاهمـــدت( 

میگـــردد و عـــالوه بـــر اثرات مثبت سیسـتامتیک بـر کـل بـازار سـرمایه، موجـب افـزایش درآمـد و سـود 

شـرکتهای بورسـی فعـال در حــوزه نفــت و پاالیشــی و در نتیجــه تقویــت وضــعیت مــالی ایــن شــرکتها 

میشـــود. امـــا بـــا توجـــه بـــه تحـــریم اقتصادی کشـور و عـدم تحقـق بخـش بزرگـی از درآمـدهای نفتـی 

در سـال جـاری، تحقـق پـیشبینـی صـورت گرفتـه در مـورد درآمـــدهای نفتـی و تـأثیر آن بـــر بـازار سـرمایه 

بــرای سـال آتـی تحــت تـأثیر نتیجـه مــذاکرات هستهای قرار خواهد گرفت.

افــزایش نــرخ تســعیر ارز در الیحــه بودجــه 1401 میتوانــد موجــب افــزایش درآمــد ریــالی شــرکتهای  ⬢

صـــادرکننده محصـــوالت داخلــی )نظیــر رشکت های صـــادرکننده فرآوردههــای نفتـــی، مــواد معــدنی و 

فلــزات اساســی( و کــاهش درآمــد شــرکتهایی کــه بخــش عمــدهای از تجهیــزات و مــواد اولیــه خــود 

را وارد میکننـــد )نظیر رشکتهای خودروسازی( شـود. از سـوی دیگـر افـزایش نـرخ ارز مـیتوانـد منجـر بـه 

افـزایش تـورم شـود و از ایـــنرو شـــرکتهایی کـــه در بخــش تجــارت خــارجی فعــال نیســتند، بــه دلیــل 

تــأثیرات تــورمی ناشــی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تأثیر میپذیرند.

در الیحه بودجه 1401 درآمـد حاصـل از بهـره مالکانـه و حقـوق دولتـی معـادن بـا افـزایش همـراه بـوده اسـت  ⬢

و عالوه بر آن احتامل میرود نـرخ گـاز سـوخت پرتوشـیمیهـا، پـاالیش و فـوالدیهـا در سـال آتـی افـزایش 

یابـد و از این طریق بـر عملکـرد صـنایع مـرتبط تأثیرگـذار باشـد. افـزایش درآمـد حاصـل از وضـع عـوارض 

صـادراتی بر مواد خـام و کاالهـای بـا ارزش افـزوده پـایین نیـز یکـی دیگـر از عوامـل تأثیرگـذار بـر ایـن صـنایع 

در الیحـه بودجه سال 1401 میتواند باشد.

منبع: معاونت توسعه بورس اوراق بهادار تهران

دی ماه 1400
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ی وضعیت صنعت کارگزار

ی در وضعیت هشدار صنعت کارگزار

کارگـزاران به عنـوان حلقـه ارتباطـی بیـن سـهامداران و بـورس نقـش اساسـی در توسـعه و رشـد بـازار رسمایـه 

کشـور دارنـد. در حالـی سـال های ابتدایـی فعالیت بـورس با حضور انـدک کارگـزاری همراه بود که طی  سـال های 

اخیـر توسـعه ایـن نهـاد مالـی با توجه بـه راه انـدازی ابزارهای نوین مالـی، تنوع خدمـات و قرار گرفنت بـازار رسمایه 

به عنـوان مهم تریـن و اساسـی ترین روش تامیـن منابـع مالـی کشـور، تغییـر چشـمگیری یافته اسـت.

اتفاقـات و تغییـرات مهمـی کـه سـال 1399 در بـازار رسمایـه ایـران رخ داد عملکـرد کار گزاری هـا را بـه شـدت 

تحت تاثیـر قـرار داد و از آن پـس صنعـت کارگـزاری بـا چالش هـای فراوانـی مواجـه شـد. چالش هایـی همچـون 

کاهـش درآمـد عملیاتـی، ایجـاد بازار رقابتی منفی، سـلب اعتامد فعاالن بـازار و خروج بخش عمـده ای از نقدینگی 

بـه سـمت بازارهـای مـوازی و ... را می تـوان برشـمرد کـه در زیـر بـه آن اشـاره می شـود:

ی ها: کاهش درآمد کارگزار

هامنطـور کـه در جـدول زیـر مالحظـه مـی گـردد 4/ 30 درصـد از کل درآمد کارگزاری ها از معامالت سـهام نسـبت 

به سـال گذشـته کاهـش پیدا کرده اسـت:

اختالفسال 1400سال 1399رشح

%0.00380.0030420کارمزد معامالت

%10.4%11.4%1تدبیر پرداز

 
 

%30/4جمع اختالف

الزم بـه توضیـح اسـت بـا توجـه بـه سـهم 37.5 درصـدی صنـدوق توسـعه بـازار، درآمـد نقـدی کارگـزاری هـا 60.4 

درصـد نسـبت بـه سـال گذشـته کاهـش و همچنیـن درآمـد کارگـزاری از معامـالت صنـدوق بازارگردانـی، %80 و از 

سـایر صندوق هـا نیـز 75 درصـد کاهـش پیـدا کـرده اسـت.



1۳

1400وضعیت صنعت کارگزاری

ی ها: کار گزار رقابتی  بازار 

بـه علـت رکـود حاکـم بـر بـازار رسمایـه و کم شـدن تعـداد فعـاالن حرفـه ای، بـازار کارگـزاران بـه بـازاری رقابتـی 

تبدیـل شـده اسـت. متاسـفانه بـه علـت رقابـت منفـی کـه در حـال اتفـاق افتـادن در بیـن کارگـزاری هاسـت، 

کارگـزاران بـه جـای اینکـه مترکـز خـود را بر ارائـه خدمـات حرفه ای تر بنا کننـد بر روی ارائـه تخفیف کارمزد بیشـرت 

بـه سـهامداران متمرکـز شـده اند.

بحـث قیمـت متام شـده و خدمـات در ایـن صنعـت حـرف اول را می زنـد و بـا توجـه بـه رقابتـی کـه برقرار اسـت روند 

فعلی منی تواند نتایج قابل قبولی را در زمینه سودسازی رقم بزند.

طبـق گـزارش کانـون کارگـزاران بـورس و اوراق بهـادار، در تجزیـه و تحلیـل عملکـرد مالـی 6 ماهـه ابتـدای سـال 

1400 مشـخص گردیـد، حداقـل 29% از سـود خالـص صنعـت، ناشـی از سـود رسمایه گذاری هـا بـوده و همچنیـن 

بیـش از 74% از سـود خالـص منهـای سـود رسمایه گذاری هـای کارگـزاران رصف حامیـت از بازار شـده و به حسـاب 

صنـدوق توسـعه واریـز گردیده اسـت.

ایـن گـزارش شـامل اطالعـات مالـی 67 درصـد کارگـزاران اسـت. در ایـن گـزارش اطالعـات مالـی رشکت هـای 

کارگـزاری کـه 85 درصـد از سـهم معامـالت اوراق بهادار را در 6 ماهه اول سـال 1400 به خـود اختصاص داده اند، 

آورده شـده اسـت. در نتیجـه می تـوان بیـان کـرد ایـن گـزارش بـر اسـاس اطالعـات رشکت هـای کارگـزاری با سـهم 

معامـالت بیشـرت بـرآورد شـده و اثـر مالـی رشکت هـای فعال تر منعکس شـده اسـت و در نتیجـه این گـزارش قابلیت 

تعمیـم بـه کل صنعـت را دارد و بـا توجـه بـه در دسـرتس نبـودن اطالعات صورت هـای مالی رشکت هایی بـا عملکرد 

ضعیف تـر، می تـوان گفـت ایـن گـزارش بـر اسـاس اطالعـات خوش بینانـه تهیه شـده اسـت.

گزارش تحلیل وضعیت سودآوری صنعت کارگزاری در شش ماهه ابتدایی 
سال 1400، طبق گزارش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
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طبق این گزارش حداقل 11 درصد رشکت های کارگزاری در 6 ماهه ابتدای سال 1400 زیان ده بوده اند؛

بـر اسـاس ایـن تحلیـل یـا مطابق گزارش هـای 6 ماهه منتهی بـه 1400/06/31 زیـان ده بوده اند یا سـود 12 ماهه 

منتهـی بـه 1400/06/31 کمـرت از سـود شـش ماهه منتهی بـه 1399/12/30 بوده کـه بیانگر زیـان ده بودن این 

رشکت هـا در نیمسـال اول سـال 1400 اسـت. براسـاس اطالعـات دریافتـی در ایـن دوره همچنیـن بیـش از 59 

درصـد از رشکت هـای کارگـزاری، سـود خالـص کمـر از 200 میلیارد ریـال شناسـایی کرده اند.

طبـق ایـن گـزارش 29 درصـد سـود خالـص صنعـت حاصـل سـود رسمایه گذاری ها اسـت که ماهیتـاً تکرار نشـونده 

تلقـی می شـوند، همچنیـن 46 درصـد از رشکت هـای فعـال در صنعـت بیـش از 40 درصد از سـود خالصشـان را از 

سـود ایـن رسمایه گذاری هـا کسـب منوده انـد.

74 درصـد از سـود خالـص منهـای سـود حاصـل از رسمایه گذاری هـا کـه هـامن سـود خالـص مرتبـط بـا عملیـات 

اصلـی رشکت هـای کارگـزاری اسـت؛ در صنـدوق توسـعه بـازار رسمایـه، رسمایه گـذاری شـده اسـت کـه از منظر 

دیگـر رصف حامیـت از بـازار رسمایـه شـده و ایـن یک رسمایه گـذاری اجباری اسـت و رشکت کارگزاری را با مشـکل 

نقدینگی مواجه کرده است.

بررسی های دقیق تر بیانگر آن بود که حدود 61  ҈
درصد از کارگزاران فعال در این صنعت، بیش از 
100 درصد سود خالص خود را در صندوق توسعه 

بازار سرمایه، سرمایه گذاری کرده اند.
ایـن  عملیاتـی  نقـدی  جریـان 

شـرکت ها منفـی بـوده و بعضا 
قـادر بـه پرداخـت هزینه هـای 

نیسـتند. خـود  جاری 
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1400وضعیت صنعت کارگزاری

طبـق گـزارش بدسـت آمـده کارگـزاران 59 درصـد سـود خالـص خـود را بـر روی دارایی هـای نامشـهود از جملـه 

نرم افزارهـا، تجهیـزات و زمیـن و سـاختامن رسمایه گـذاری کرده انـد. بـا این نـوع رسمایه گذاری اجبـاری در صندوق 

توسـعه بـازار، جریانـات نقـدی عملیاتـی کارگـزاران منفـی شـده اسـت و قـدرت رسمایـه گـذاری کارگـزاران در 

فعالیت هـای توسـعه ای ماننـد زیرسـاخت های IT و توسـعه نـرم افزارهـا کاهـش می یابـد.

ی نتیجه گیر
کسر ۳7.5 درصد از کارمزد کارگزاران و واریز  ҈

به حساب صندوق توسعه بازار سرمایه، منجر به 
سرمایه گذاری اجباری 74٪ از سود خالص صنعت 
و منفی شدن جریانات نقدی عملیاتی کارگزاران 

شده است.
با تداوم شرایط موجود،  ҈

ساخت ها  زیر  در  سرمایه گذاری 
)خصوصا زیرساخت IT( در آینده 
کاهش چشم گیری خواهد داشت.

جریان نقـدی صنعت 
مواجـه  مشـکل  بـا 

است. !شـده 
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پیشگفتار:
در اجـرای مـاده 232 اصالحیـه قانـون تجـارت مصـوب اسـفند مـاه 1347 و مـاده 41 اساسـنامه بدینوسـیله 

گـزارش دربـاره فعالیـت و وضـع عمومـی رشکـت بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 30 مهرمـاه 1400 بـر پایـه سـوابق، 

مـدارک و اطالعـات موجـود تهیـه و بـه رشح ذیـل تقدیـم می گـردد:

گـزارش حـارض بـه عنـوان یکـی از گزارش هـای سـالیانه هیأت مدیـره به مجمـع، مبتنی بـر اطالعات ارائه شـده 

در صورت هـای مالـی بـوده و اطالعاتـی را در خصـوص وضع عمومی رشکـت و عملکرد هیأت مدیـره فراهم می آورد.

بـه نظـر اینجانبـان اطالعـات منـدرج در ایـن گـزارش کـه دربـاره عملیات و وضـع عمومی رشکت اسـت، بـا تأکید بر 

ارائـه منصفانـه نتایـج عملکـرد هیأت مدیـره و در جهت حفظ منافع رشکـت و انطباق با مقررات قانونی و اساسـنامه 

رشکـت تهیـه و ارائـه گردیـده اسـت. ایـن اطالعـات هامهنـگ بـا واقعیـات موجـود بـوده و اثـرات آنهـا در آینـده تـا 

حـدی کـه در موقعیـت فعلـی می تـوان پیش بینـی کـرد بـه نحو درسـت و کافـی در این گـزارش ارائه گردیـده و هیچ 

موضوعـی کـه عـدم آگاهـی از آن موجب گمراهی اسـتفاده کنندگان می شـود، از گزارش حذف نگردیـده و در تاریخ 

 1400/10/25بـه تاییـد هیأت مدیره رسـیده اسـت.

امضاء سمت مناینده اعضاء هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره آقای غالمرضا کرمی
رشکت مدیریت 

رسمایه گذاری ملی 
ایران

نائب رئيس هیأت مدیره 
 و

مدیر عامل
- خانم زهرا بردباری

عضو هیأت مدیره آقای حامد قناعی رشکت رسمایه گذاری 
ملی ایران
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پیام هیأت مدیره:

بـا سـپاس بیکـران بـه درگاه خداونـد متعـال و ضمـن خوش آمدگویـی بـه سـهامداران محـرتم رشکـت، گـزارش 

عملکـرد هیـأت مدیـره بـرای سـال مالـی منتهی بـه 30 مهرمـاه 1400 را بـه مجمع عادی سـالیانه صاحبان سـهام 

تقدیـم می کنـد.

هیـأت مدیـره مفتخـر اسـت کـه متامـی تـالش و همـت خـود را در جهت بیشـینه کـردن ارزش سـهام رشکـت به کار 

گرفتـه و از آنجائیکـه هیـأت مدیـره امانتـدار سـهامدران محرتم بـوده وظیفه خـود می داند که از انجام هیچ کوشـش 

و تالشـی در ایـن راه دریـغ نورزد.

همچنیـن بـا توجـه بـه صنعـت بـازار بـورس تهـران در سـال مالـی مورد گـزارش نشـان داد سـعی کردیم بـا مترکز بر 

توسـعه فیزیکـی شـعب و درکنـار آن بررسـی زمینه های مناسـب رسمایه گـذاری در حوزه آی تی زمینه رشـد و توسـعه 

رشکـت در آینـده را فراهـم کنیـم. گـزارش حـارض دربرگیرنـده اهـم فعالیت هـای رشکـت در جهـت نیل بـه اهداف و 

اسـرتاتژی هیـأت مدیره رشکت اسـت.

امید اسـت که در ادامه مسـیر بتوانیم در راسـتای برنامه توسـعه راهربدی کارگزاری و نیز با بکارگیری ظرفیت های 

بالقـوه رشکـت و تحلیـل مناسـب فرصت هـا از موقعیت هـای پیـش رو حداکـر بهـره را بـرده و بـا برنامه ریـزی دقیـق 

جهـت پیشـربد برنامه هـای آتـی هیـأت مدیـره، پیرشفت و تعالـی روز افـزون رشکت را نظاره گر باشـیم.

گـزارش مذکـور مشـتمل بـر فصـول مختلـف بر اسـاس عملکرد سـالیانه رشکـت در حوزه هـای رسمایه گـذاری، مالی 

و همچنیـن برنامه هـای آتی می باشـد.

از درگاه خداونـد منـان مزیـد توفیـق در راسـتای تحقـق وظیفـه خطیـر خلـق ارزش افـزوده بـرای کلیـه ذینفعـان را 

خواستاریم.

با احرام و سپاس

هیأت مدیره رشکت کارگزاری رسمایه گذاری ملی ایران
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1400گزارش ساالنه

گزیده اطالعات مالی
ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

30 مهرماه 1399 30 مهرماه 1400

الف( اطالعات عملکرد مالی طی سال مالی
)مبالغ به میلیون ریال(:

1،058،020 716،167 درآمد های عملیاتی        

)157،191( )293،666( هزینه های عملیاتی                                      

900،829 422،501 سود عملیاتی

)120،088( )463،529( هزینه های مالی

117،899 471،089 درآمدهای غیر عملیاتی 

727،637 343،047 سودخالص – پس از کرس مالیات

313،475 )4،401،783( وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

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

4،597،627 8،289،010 جمع دارایی ها

3،342،153 5،763،289 جمع بدهی ها

200.000 200،000 رسمایه ثبت شده

- 1،800،000 افزایش رسمایه در جریان

1،055،474 525،721 اندوخته و سود انباشته

1،255،474 2،525،721 جمع حقوق صاحبان سهام

ج( نرخ بازده )درصد(:

15.6% 6.67% نرخ بازده دارائی ها

57.4% 22.75% نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

درآمدهای عملیاتی سـال مالی 1400 نسـبت به سـال مالی 1399، 32 درصد کاهش یافته اسـت. سـود خالص 

نیـز طـی سـال مشـابه نسـبت بـه سـال 1399، 41 درصد کاهش نشـان می دهـد. در سـال مالی 1400 بـه دلیل 

رشایـط رکـودی حاکـم بـر بـازار رسمایـه حجـم معامالت رشکـت کاهش داشـت. لیکن بـا انجـام اقداماتـی در زمینه 

توسـعه بـازار کارگـزاری و توسـعه زیـر سـاخت، برندینـگ، بازاریابـی و تشـکیل کمیته هـای تخصصی شـامل کمیته 

امـالک و توسـعه ضمـن حفـظ سـهم بـازار کارگـزاری، رونـد سـودآوری بـا توجـه بـه کاهـش نـرخ کارمـزد و نیز سـهم 

صنـدوق توسـعه بـازار از درآمـد نقـدی کارگزاری برقـرار ماند.



فصل اول
کلیات شرکت

رشکـت کارگـزاری رسمایه گذاری ملی ایران )سـهامی خاص( از مصــادیق نهادهای مالی موضوع بنـد 21 ماده 1 قانون بازار 

اوراق بهـادار، محسـوب می گـردد. ایـن رشکـت به شناسـه ملـی 10102894756 در تاریـخ  1384/04/01تاسـیس و طی 

شـامره 248967 در اداره ثبـت رشکت هـا و مالکیـت صنعتـی تهران ثبت و طی شــامره11110030 مـورخ 1387/10/01 

نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـه ثبـت رسـید. درحال حـارض رشکت جـزء رشکت های فرعـی رشکت رسمایه گـذاری ملی 

ایـران )سـهامی عـام( می باشـد. مرکـز و محـل فعالیـت اصلـی رشکـت درشـهر تهـران، خیابـان اسـتاد نجـات الهـی، خیابـان 

ورشـو، پالک 21 واقع اسـت و رشکت دارای شـعبی در شـهرهای کرمان، رشـت، کرج، مشـهد، یزد، اصفهان، سـاری، تربیز، 

شـیراز،کیش، تهران، ارومیه، قشـم می  باشـد.

 اقدامـات الزم بـرای راه انـدازی تاالرهـای اختصاصـی در شـهرهای کـرج، ارومیـه و قشـم انجـام شـده و دفاتـر شـعب اهواز و 

بندرعبـاس در حـال آماده سـازی اسـت.

سـال مالـی رشکـت بـه موجب مصوبات مجمـع عمومی فوق العـاده مـورخ 1395/11/28و مجوز شـامره 20304122 مورخ 

1396/02/11 سـازمان بـورس و اوراق بهـادار از 30 آذر مـاه بـه 30 مهـر ماه تغییر پیدا کرده اسـت.
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فعالیت های اصلی
موضوع فعالیت رشکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارتست از:

الف - خدمات کارگزاری، کارگزار/معامله گری و بازارگردانی شامل:

 معامله اوراق بهادار از قبیل سـهام، اوراق مشـارکت، حق تقدم سـهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای  ⬢

دیگران و به حساب آن ها یا به نام و حساب خود؛

 معامالت کاالهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آ ن ها؛ ⬢

 بازار سازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کاالهای پذیرفته شده؛ ⬢

ب - خدمات مالی و مشاوره ای شامل:

 مدیریت صندوق های رسمایه گذاری؛ ⬢

 منایندگی نارش برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه؛ ⬢

 سبدگردانی اوراق بهادار؛ ⬢

 مشـاوره و انجـام کلیـه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یـا کاال در هریک از بورس ها و بازارهای خارج از  ⬢

بورس به منایندگی از نارش یا عرضه کننده کاالها؛

 مشـاوره در زمینه هـای قیمت گـذاری اوراق بهـادار، روش فـروش و عرضـه اوراق بهادار، طراحـی اوراق بهادار،  ⬢

خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار و رسمایه گذاری؛

مدیریت ریسک، ادغام، متلک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی رشکت ها، طراحی و تشکیل نهادهای  ⬢

مالی و سایر فعالیت ها و عملیات مرتبط به فعالیت های فوق در حدود مقررات و اساسنامه رشکت؛

مجـوز فعالیت هـای زیـر به موجـب ابالغیه شـاره 110200189 در خصوص تجمیـع مجوزهای فعالیت  ҈

از سـازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شـده اسـت:

الـف- مجـوز شـامره121/66086  مـورخ 1397/06/27 جهـت معامـالت اوراق تأمیـن مالـی، معامـالت کاال و 

معامـالت برخـط اوراق بهـادار.

ب- مجـوز شـامره 121/114164 مـورخ 1399/03/27 جهـت معامالت مشـتقه مبتنی بر کاال و معامالت مشـتقه 

مبتنی بـر اوراق بهادار.

ج- مجوز شامره 121/147948 مورخ 1400/04/07 جهت مشاور عرضه اوراق بهادار و مشاور پذیرش.
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تعداد کارکنان
میانگین تعداد کارکنان طی سال که در دفاتر تهران و شعب مستقر می باشند به رشح زیر بوده است:

ی ترکیب مدارک تحصیلی کارکنان کارگزار

30 مهرماه 301399 مهرماه 1400سطح تحصیالت

21دکری و دانشجوی دکری

2614کارشناسی ارشد

4732کارشناسی و کاردانی

1411دیپلم و زیر دیپلم

8958جمع

89 
نفر

58
نفر

سال مالی منتهی به 
۳0 مهرماه 1۳99

سال مالی منتهی به 
۳0 مهرماه 1400
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اعضاء هیأت مدیره

ی زهرا بردبار
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

غالمرضا کرمی
 رئیس هیات مدیره

عضو غیرموظف

حامد قناعی
عضو موظف هیات مدیره
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ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران و درصد سهام در تاریخ گزارش به رشح زیر می باشد: ⬢

درصد سهامتعداد سهاماسامی سهامداران

%199.846.70099.9رشکت رسمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام(

کمرت از یک درصد400رشکت مدیریت رسمایه گذاری ملی ایران

بردباری کمرت از یک درصد100زهرا 

حقیقی اشخاص  کمرت از یک درصد152،800سایر 

%200.000.000100جمع

رس قانونی : اطالعات مربوط به حسـابرس مستقل وباز

بـر اسـاس مصوبـه مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه، بـازرس قانونـی اصلـی و علی البـدل برای سـال مالـی منتهی به  

30 مهـر1400 بـه رشح زیـر انتخـاب گردید:

نام بازرس / حسابرسرشح

مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاراناصلی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پورعلی البدل
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فصل دوم
سرمایه گذاری ها
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ی در اوراق بهادار درآمدهای حاصل از سرمایه گذار
رشکت هـا  سـهام  در  رسمایه گـذاری  از  ناشـی  عمدتـاً  بهـادار  اوراق  در  رسمایه گـذاری  از  ناشـی  درآمدهـای 

اسـت: زیـر  جدول هـای  رشح  بـه  رشکت هـا  سـهام  در  رشکـت  رسمایه گذاری هـای  می باشـد. 

بلندمدت: ی  سرمایه گذار

بهای متام شده تعدادنام سهام
هر سهم)ریال(

کل
)میلیون ریال(

ارزش بازار
هر سهم)ریال(

کل
)میلیون ریال(

رشکت بورس اوراق بهادار 
تهران-کارگزاران

69,999,9021175010،300720,999

14,000,0003650022،374313,236رشکت فرابورس ایران

6,849,0003332،28379،720546,002رشکت بورس انرژی

رشکت اطالع رسانی و 
--9801.000.000980خدمات بورس

--100010001رشکت توسعه نوآوری نیکی

1،580،237-4،514جمع کل

ی ها: سایر سرمایه گذار

سایر رسمایه گذاری ها به رشح زیر می باشد:

ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

ارزش بازاربهای متام شدهتعداد واحدنام سهام

صندوق رسمایه گذاری اختصاصی بازگردانی توسعه 
 149،493160،49590,788سهام نیکی

57،990328,449321,445صندوق رسمایه گذاری مشرک توسعه بازار رسمایه

488.944412،233-جمع کل



فصل سوم
بررسی عملکرد مالی و 

عملیاتی شرکت



29

ایران ی ملی  ی سرمایه گذار عملکرد شرکت کارگزار

شاخص های کلیدی عملکرد:

در سـال مالـی مـورد گـزارش بـه دلیـل رشایـط نزولـی حاکـم بـر بـازار رسمایـه حجـم معامـالت رشکـت کاهـش 

داشـت. لیکـن بـا انجـام اقداماتـی در زمینـه  توسـعه بازارکارگـزاری و توسـعه زیـر سـاخت، برندینـگ و بازاریابـی و 

تشـکیل کمیته هـای تخصصـی شـامل کمیتـه معامـالت و اعتبـارات ضمـن حفـظ سـهم بـازار کارگزاری، سـودآوری 

رشکـت بـا توجـه بـه کاهـش نـرخ کارمـزد و نیـز سـهم صنـدوق توسـعه بـازار از درآمـد نقـدی کارگـزاری برقـرار ماند.

صورت سود و زیان در پنج سال گذشته: ⬢

ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

رشح
سال مالی منتهی به 30 مهرماه از 1397 تا 1400 

سال مالی 
منتهی به 

30 آذر

14001399139813971396

716.1671،058،020397،98287،50347،200درآمد های عملیاتی

)29.565()59.511()81،216()157،191()293,666(هزینه های عملیاتی

422,501900،829316،76627،99217،635سود عملیاتی

)27،537()32،805()51،569()120،088()463,529(هزینه های مالی

463،389117،89977،30447،04827،422درآمد مالی

----7،700سایر درآمدهای غیر عملیاتی

430,061898،640342،50142،23517،520سود قبل از مالیات

-)2،422()36،455()174،903()79,034(مالیات بر درآمد

-)3،885()3،416()3،900()7,980(مالیات سنوات قبل

343,047727،637302،63036،92817،520سود خالص



کارگزاری سرمایه گذاری
۳0                     ملی ایران

کمیته های تخصصی و جلسات هیات مدیره
طـی سـال مالـی منتهـی بـه 30 مهرمـاه 1400 اعضـای هیـات مدیـره و کمیته هـای تخصصـی با برگـزاری 84 

جلسـه بـه رشح جـدول ذیـل بـا موضوعـات و دسـتورات تدویـن شـده نسـبت مـوارد راهـربی کارگـزاری در جهـت 

دسـتیابی بـه مـوارد هـدف گـذاری شـده فـوق الذکـر برگـزار کردند.

تعداد جلساترشحردیف

30هیات مدیره1

14کمیته معامالت2

19کمیته اعتبارات3

21کمیته کنرتل و نظارت داخلی4

84مجموع جلسات

اعضای کمیته های تخصصی به رشح جدول ذیل می باشند:

اعضارشحردیف

1
کمیته کنرل و 
نظارت داخلی

آقای کرمی، آقای غواصی،  خانم ارجمند، خانم حسنی

خانم بردباری، آقای قناعی،  آقای فراهانی،  آقای فاخرزادهکمیته معامالت2

کمیته اعتبارات3
 خانم بردباری، آقای قناعی، آقای انگبینی، آقای مراغی، خانم ارجمند،  

خانم مهاجرانی
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درآمد های عملیاتی
ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

درصد تغییر
سال مالی منتهی 
به 30 مهر1399

سال مالی منتهی به 
30 مهر1400

رشح ردیف

)27( 879،257 638،273 کارمزد معامالت اوراق بهادار 1

332 9،301 40،255 کارمزد معامالت کاال 2

3635 460 17،183
حق مدیریت صندوق 

رسمایه گذاری
3

)73( 185،801 50،878 سود رسمایه گذاری ها 4

107 501 1،036 کارمزد معامالت بورس انرژی 5

- - 337 درآمد بازار اولیه 6

- - 1،605 معامالت آتی 7

93 )17,300( )33,400( تخفیفات 8

)32( 1،058،020 716،167 جمع درآمدها

درآمد کارمزد معامالت:
درآمد کارمزد معامالت اوراق در طی سال مالی مورد گزارش کاهش 27 درصدی داشته است. این کاهش درآمد . 1

به دلیل کاهش  20درصدی کارمزد معامله کارگزاری و رکود حاکم بر بازار در سال مالی مورد گزارش می باشد.

درآمـد کارمـزد معامـالت کاال افزایـش 332 درصدی داشـته کـه به دلیل پذیرش محصول جدیـد و عرضه آن در . 2

بورس کاالی ایران و جذب مشریان خریدار سیان در اکرث شهرستا ن ها و راه اندازی واحد مشتقه بوده است.

تعداد منادهای تحت بازارگردانی صندوق رسمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسـعه سـهام نیکی در سـال . 3

مـورد مالـی گـزارش از یـک مناد به 12 منـاد افزایش پیدا کرده اسـت که موجب افزایش حـق مدیریت صندوق 

رسمایه گذاری گردیده است و این روند ادامه دار می باشد.



کارگزاری سرمایه گذاری
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در جدول زیر درآمد کارمزد به تفکیک سهامداران عمده و سایر مشریان ارائه شده است. ⬢

ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

رشح
سال مالی منتهی به30مهرماه 1399سال مالی منتهی به30مهرماه 1400

اشخاص 
وابسته

سایر 
اشخاصجمعاشخاص

وابسته
سایر

جمعاشخاص

147,821340,603488,424120,336543,012663,348بورس اوراق بهادار
30,948118,901149,84929,641186,268215,909فرابورس

79439,46140,2552,0447,2579,301بورس کاال
501501-1,0361,036-بورس انرژي

حق مدیریت صندوق  های 
460-17,183460-17,183رسمایه گذاری

---337337-درآمد بازار اولیه )پذیره نویسی(

---1,6051,605-درآمد کارمزد معامالت آتی

196,746501,943698,689152,481737,038889,519جمع
)17,300()17,300(-)33,400()12,544()20,856(تخفیفات

175,890489,399665,289152,481719,738872,219جمع

هانگونه که در جدول فوق ارائه شده است،   رشکت رسمایه گذاری ملی ایران مهم ترین دلیل افزایش درصد سهم درآمد    ▆
کسب شده اشخاص وابسته می باشد.

کارمـزد معامـالت حـق الزحمه و مدیریت صندوق دریافتی از اشـخاص وابسـته و سـهامداران عمـده به رشح  ⬢

زیـر قابل تفکیک می باشـد:
ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

کلتخفیفکارمزد مدیرکاالفرابورسبورساشخاص وابسته

445359,715--54,0825,633مدیریت رسمایه گذاری ملی ایران

16403107,953--84,75523,198رسمایه گذاری ملی ایران

4---21رشکت ایساتیس پویاکیش

44---1331تولید فیرب ایران

261---137124توسعه نوآوری نیکی

26,122-17،183-7,7671,172صندوق رسمایه گذاری ا.ب توسعه سهام نیکی

1,245--256194794آلومتک

281---281-آلومراد

1.121---808313مدیران

147,82130,94879417،18320.856196,746جمع وابسته ها
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هزینه های عملیاتی
هزینه هـای عملیاتـی رشکـت کارگـزاری رسمایه گـذاری ملـی ایـران در سـال مالـی مـورد گـزارش 87 درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت. رسفصل هـای هزینـه ای رشکـت بـه رشح زیـر اسـت:

ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

رشح
سال مالی منتهی به 

30 مهر ماه 1400
 سال مالی منتهی به
30مهر ماه 1399

درصد تغییر

60 100,360  160,413 حقوق و دستمزد و مزایا

284 4,238  16,254 هزینه استهالک

761 472  4,064 هزینه اجاره

116 52,121  112,935 سایر هزینه ها

87 157,191  293,666 جمع

افزایـش هزینه هـای حقـوق و دسـتمزد و مزایـا و بـه تبـع آن بیمـه کارفرمـا عـالوه بر اجـرای مصوبـات افزایش حقوق 

سـاالنه وزارت کار عمدتـا بـه دلیـل اعـامل رضیـب مدیریتـی متاثـر از برنامـه اصـالح سـاختار تشـکیالتی رشکـت، 

افزایـش شـعبه و افزایـش تعـداد کارکنـان اسـت.افزایش سـایر هزینه هـا عمدتـاً بـه دالیـل زیـر بوده اسـت:

افزایش هزینه ارائه خدمات رشکت های نرم افزاری عمدتا مربوط به تغییر مبنای محاسـبات حق الزحمه موضوع . 1

قراداد فی مابین کارگزاری با رشکت تدبیرپرداز است که با توجه به افزایش مقررات مربوط به سیستم ها و نظارت 

گسرتده سازمان بورس اوراق بهادار و الزام رشکت های ارائه دهنده خدماتIT بازار رسمایه به رسمایه گذاری قابل 

توجـه در حـوزه زیرسـاخت های خـود برای هامهنگی بـا تغییرات آن سـازمان، منجر به انعقاد قـراداد جدید برای 

استفاده از خدمات نرم افزاری انجام معامالت الگوریتمی در بازار رسمایه شده است.

افزایش هزینه بازاریابی و تبلیغات عمدتا مربوط به تغییر سیاست رشکت جهت استفاده از خدمات تبلیغاتی به . 2

منظور جلب مشرتیان؛

افزایش هزینه آموزش پیرو ایجاد واحد آموزش جهت برگزاری کالس های آموزشـی به صورت رایگان و در راسـتای . 3

فرهنگ سازی و آموزش بازار رسمایه برای عموم طبق تصمیامت هیأت مدیره؛

افزایش هزینه سفر، اقامت و مأموریت پیرو برنامه رشکت جهت ایجاد شعب جدید، خرید، اجاره و تجهیز دفاتر شعب.. 4



کارگزاری سرمایه گذاری
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هزینه مالی و درآمد ناشـی از کارمزد پرداخت اعتبار
همزمـان بـا تصویـب دسـتورالعمل معامـالت اعتباری توسـط هیـأت مدیره سـازمان، ایـن کارگزاری نیز بـرای جذب 

مشـرتی و ایجـاد حجـم معامـالت بیشـرت اقـدام بـه ارائه خدمـات اعتبـاری به مشـرتیان منـود. در این راسـتا تأمین 

مالـی از طریـق بانک هـا صـورت پذیرفتـه و هزینـه مالـی تسـهیالت  و درآمـد ناشـی از کارمـزد پرداخـت اعتبـار در 

جـدول زیـر ارائه مـی گردد:

جدول درآمد و هزینه های مالی رشکت در سال مالی مورد گزارش به رشح زیر است: ⬢

هامنطـور کـه مشـاهده می شـود سـاختار محاسـبه سـود کارمـزد دریافتی از مشـرتیان در سـال مالی مـورد گزارش بـه نحوی 

بـوده اسـت کـه درصـد درآمـد مالـی بـه هزینه هـای مالی نزدیـک صفـر درصد متایـل پیدا کرده اسـت.

ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

سال مالی منتهی به 30 مهر ماه ارقام به میلیون ریال
1400

سال مالی منتهی به 30 مهر 
ماه 1399

)120،088()463,529(هزینه مالی

463,389117،899درآمد کارمزد اعتباری از مشریان

جدول تسهیالت دریافتی و هزینه های متعلقه به آن به رشح ذیل است:  ⬢

ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

سال مالی منتهی به  تامین کنندگان تسهیالت
30مهر1400

سال مالی منتهی به 
30مهر1399

بانک شهر
بانک رفاه کارگران

بانک کارآفرین
بانک تجارت

بانک ملی ایران
بانک خاورمیانه

بانک سامان

300,000
450,000
1,500,000
1,800,000
300,000
400,000
500,000

-
-

1.000.000
500.000
210.000
200.000
140.000

5,250,0002.050.000
13,0267.029سود و کارمزد پرداختنی تسهیالت

-)126,000(سپرده بانکی تضمین تسهیالت

5,137,0262.057.029جمع
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تسهیالت دریافتی
ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

گزارش تسهیالت دریافتی

سال مالی منتهی رشح
30مهر1400

سال مالی منتهی  
درصد تغییرات30مهر1399

%57,698,00011,622,000396کل وام دریافت شده

%13511616تعداد کل تسهیالت اخذ شده

%4,808,167968,500396میانگین ماه

%111011میانگین ماه/تعداد

%8540تعداد بانک

-%20%20نرخ اعتبارات اعطایی به مشریان

%463,529120,088286هزینه مالی

بـا توجـه بـه سیاسـت های توسـعه ای کارگـزاری و در راسـتای بهبـود خدمت رسـانی بـه مشـرتیان حقیقـی و حقوقـی مذاکـرات 

گسـرتده بـا هـدف جـذب حداکـری اعتبار صورت گرفت که این امر منجر شـد تا تعـداد بانک های اعتباردهنده از 5 به 8 شـعبه 

افزایـش یافتـه کـه از لحـاظ اعتبارات جذب شـده حدود400 درصد رشـد داشـته اسـت.

نسبت های کفایت سرمایه
ســرمایه مناســب و کافــی، یکــی از شــرایط الزم بـرای حفــظ سالمت نهادهـای مالـی می باشــد و ایـن نهادهـا 

بـرای تضمیـن ثبـات و پایـداری فعالیت هـای خـود بایـد همـواره نسـبت مناسـبی را میـان سـرمایه و ریسـک موجـود 

در دارائی هـای خـود برقــرار کند، در صنعــت کارگــزاری نســبت های کفایــت ســرمایه شــامل نســبت های جــاری 

و نســـبت بدهـــی و تعهـــدات است کــه بــه ترتیــب بایــد حداقل بزرگرت و حداکر کوچکرت از یک باشند. عطـــف 

بـــه دســـتورالعمل الزامــات کفایــت ســرمایه نهادهــای مالـــی، نســبتهای کفایــت ســرمایه کارگزاری بــه شــرح 

جــدول ذیــل است:

سال مالی منتهی رشح
30مهر1400

 سال مالی منتهی
30 مهر 1399

1.432.59نسبت جاری تعدیل شده

0.590.37نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

اعـداد و ارقـام فـوق در سال 1400 بیانگـر وضعیـت کامال مطلـوب کارگـزاری رسمایه گذاری ملی ایران در حـوزه ریسـک در    ▆
صنعـت کارگـزاری نسبت به سال 1399 است.
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ی زش معامالت کارگزار ار
ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

رشح
 سال مالی منتهی به

30 مهرماه 1400 

 سال مالی منتهی به

30 مهرماه 1399
درصد تغییر

%282,520,435261,575,8808ارزش معامالت سهام کارگزاری

%22-20,110,639,57025,760,838,534ارزش معامالت بازار سهام

%38%1/02%1/40سهم از بازار اوراق

%6,4805,51717/5تعداد کد فعال

%18513735تعداد مشریان حقوقی فعال

%6,2955,38017تعداد مشریان حقیقی فعال

%151050تعداد شعب

%94125تعداد بازاریاب

منوادر مقایسه ای ارزش معامالت سهام کارگزاری نسبت به بازار سهام طی سال مالی منتهی به 1400 و 1399

هانطــور کــه در جــدول فــوق مالحظــه می گــردد علیرغــم کاهــش 22 درصــدی ارزش معامــالت بــازار ســهام، در مجمــوع    ▆

ارزش معامــالت ســهام در 30 مهرمــاه 1400 نســبت بــه ســال مالــی قبــل، 8 درصــد نیــز افزایــش داشــته اســت.

در مــورد جــذب کدهــای حقوقــی بــا توجــه بــه جلســات متعــدد و گســرده در ایــن راســتا شــاهد رشــد 35 درصــدی    ▆

در ایــن بخــش هســتیم.

همچنیــن تعــداد کــد فعــال حقیقــی نیــز 17 درصــد رشــد داشــته اســت کــه ایــن مهــم در راســتای سیاســت های اخــذ    ▆

شــده بــا رویکــرد جــذب معامله گــر و بازاریاب هــای حرفــه ای ایجــاد شــده اســت. 

تعداد شعب رشد 50 درصدی و تعداد بازاریاب با رشد 125 درصدی همراه بوده است.   ▆

0

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

1399مهرماه  30سال مالی منتهی به 
  1400مهرماه  30سال مالی منتهی به 

؛ ارزش معامالت بازار سهام

25٬760٬838٬534 ؛ ارزش معامالت بازار سهام

20٬110٬639٬570

ارزش معامالت بازار سهام

250,000,000

260,000,000

270,000,000

280,000,000

290,000,000

1399مهرماه  30سال مالی منتهی به 
  1400مهرماه  30سال مالی منتهی به 

؛ ارزش معامالت سهام کارگزاری

261٬575٬880

؛ ارزش معامالت سهام کارگزاری

282٬520٬435

ارزش معامالت سهام کارگزاری
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ی در صنعت: رتبه کل کارگزار

بــا توجــه بــه منــودار فــوق کارگــزاری در آبــان  1399 رتبــه 63 داشــته کــه در مهــر 1400 بــا پیرشفــت  18 واحــدی بــه    ▆

رتبــه 45 رســیده اســت.



کارگزاری سرمایه گذاری
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افزایش سرمایه
رشکـت در سـال 1384 بـا رسمایه 50.000.000.000 ریال تاسـیس گردید. رشکت کارگـزاری رسمایه گذاری 

ملـی ایـران ضمـن بررسـی دقیـق امکانـات کمـی و کیفـی خـود و در راسـتای توسـعه فعالیـت کارگزاران و تشـکیل 

کارگزاری هـای بـزرگ، نسـبت بـه افزایـش رسمایـه خـود تـا مبلـغ 2.000.000.000.000 ریـال در سـال مالـی 

1400 اقدام کرد. نحوه تغییرات رسمایه رشکت از بدو تاسیس به رشح زیر می باشد:

50/000/000/000 
میلیارد ریال

200/000/000/000 
میلیارد ریال

2/000/000/000/000 
میلیارد ریال

سال 1۳84سال 1۳94سال 1400
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فصل چهارم
دستاوردها
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توسعه شعب

ی در سال مالی منتهی به ۳0 مهر 1400 شعب افتتاح شـده کارگزار

تاریخ افتتاح شعب شعبه

اسفند 1399 تاالر اختصاصی ارومیه

اسفند 1399 دفرت پذیرش قشم

تیر 1400 تاالر اختصاصی کرج

ی شده  شعب بازساز

تاریخ افتتاح شعب شعبه

بهمن 1399 مشهد

بهمن 1399 تربیز 1

بهمن 1399 تربیز 2

شعب در شرف افتتاح

تاریخ افتتاح شعب شعبه

دی ماه 1400 بندر عباس

دی ماه 1400 شیراز 2

دی ماه 1400 مشهد 2

دی ماه 1400 خرم آباد

بهمن 1400 اهواز
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ጳ    ،خیابان رسبـــازان گمنام
جنـــب بیمـــه رازى و ســـازمان 

بورس و اوراق بهادار ارومیه

 شعب
افتتاح شده
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قشم

ጳ    ،دانش آموز شهداى  بلوار 
ســـاختان  مـــادر،  میـــدان 

امیرهایون

ጳ    جنب رســـالت،  چهارراه 
هتل سا 1

کرج
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ጳ   8 خیابان پیام، کوچه پیام

مشهد

 شعب
ی شده بازساز
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ጳ    ،خیابـــان ارتـــش جنوىب
طبقه  مرکزى،  پست  ساختان 
اوراق  و  بـــورس  دوم، ســـازمان 

بهادار

ጳ    خیابان ســـاعت،  میدان 
امام خمینى، بازارچه ابریشـــم، 

طبقه دوم تبریز 2

تبریز 1
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ጳ    خیابـــان کیانپـــارس، 
چمـــران، بین مهر و شـــهریور، 

جنب بانک سپه اهواز

شعب در
افتتاح شرف 
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ጳ    ،خیابان رسبـــازان گمنام
جنـــب بیمـــه رازى و ســـازمان 

بورس و اوراق بهادار

ጳ    خیابان 22بهمن،  میدان 
انقالب، پالك 1248، طبقه اول خرم آباد

بندرعباس
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ጳ    ،غرىب مشـــیر  ابتـــداى 
پالك 9؛ شیراز 2

مشهد 2
ጳ    راه ســـه  آبـــاد،  احمـــد 

قنادى طوس،  راهنایى، جنب 
مرکز تجارى خورشید؛
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ی و نما در تمامی شعب اصالح هویت بصر

اجـرای ریربندینـگ و سـاخت تابلوهـا و عالئـم کارگـزاری رسمایه گـذاری ملـی ایـران در متام 15 شـعبه تهران و 

شهرستان ها طی سه ماهه چهارم سال 1399 بر طبق طرح زیر صورت گرفت:

منونه طراحی تابلوی انگلیسی

منونه طراحی تابلوی اصلی

منونه طراحی تابلوی عمودی

اجرای شاتیک تابلو در شعب
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عملکرد واحد اوراق بهادار

 سال مالی منتهی به

30 مهرماه 1400 

 سال مالی منتهی به

30 مهرماه 1399
ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

نام شعبه
کارمزد 
کارمزد ارزش معامالتکارگزاری

ارزش معامالتکارگزاری

تفاوت 
کارمزد 

نسبت به 
سال قبل

تفاوت ارزش 
معامالت 
نسبت به 
سال قبل

24%-41%-270.320101.402.406461.293134.351.338آنالین

50%12%-258.383134.980.237292.45990.172.974تهران

468%250%51.49825.386.82814.7334.471.692کیش

37%-47%-11.3293.845.36221.4376.080.903اصفهان

39%-50%-9.2183.386.71418.3885.553.499یزد

51%-61%-8.1762.962.97220.7746.084.308رشت

43%-52%-7.4875.518.54215.4434.408.715تربیز

مشهد 
--5.9191.992.46900خورشید

17%-27%-5.1801.884.2367.0512.280.839کرمان

58%-70%-4.9662.031.35116.2994.789.247ساری

61%-68%-1.863645.9255.8071.667.523مشهد

11227%1079%1.731645.652165.700گاندی

75%-80%-1.084423.6205.5551.708.380شیراز

53599%55.200%1.103409.1842762ارومیه

اختصاصی 
--134.93700کرج

8%27%-638.270282.520.435879.257261.575.880جمع

جدول فوق تفاوت کارمزد و ارزش معامالت کارگزاری در سال های 1400 و 1399 را نشان می دهد.  با توجه به اینکه ارزش    ▆
معامالت شعبه تهران مرکز نسبت به سال 1399، 50 درصد افزایش داشته ولی کارمزد معامالت 12 درصد کاهش یافته است. که 

این ناشی از تفاوت در نرخ های  کارمزد معامالت می باشد.
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ی در سال مالی منتهی به ۳0 مهر 1400 ژ عملکرد واحد کاال و انر
واحـد بـورس کاالی کارگـزاری در مهـر 1397 بـا اخـذ مجـوز از مراکـز ذیربـط رشوع بـه فعالیت کرد. بـــا اتـــکا 

بـــه سیاســـت ها و اســـرتاتژی های اتخـــاذ شـــده توســـط هیات مدیره جدیـــد این واحد توانست در مسیر رشد 

حرکـت کند.

حجـم معامـالت واحـد کاال در شـش ماهـه اول سـال 1400 نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 243 درصـد  ⬢
رشـد داشـته است.

تعـداد مشـرتیان فعـال بـورس کاال در سـال گذشـته 85 رشکـت بـوده که در سـال 1400 بـه 120 رشکـت افزایش 

پیـدا کرده اسـت. 

 حجم معامالت واحد کاال )میلیون ریال(
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موانع فعالیت واحد کاال:
وجود فضای رقابت منفی در بین کارگزاری های خصوصی و ارائه تخفیف کارمزد بیش از حد تعیین شده؛. 1

تامین اعتبار برخی از رقبا از محل رشکت های زیر مجموعه؛. 2

مجموع این موارد باعث شده تا انجام عملکرد مطلوب در واحد کاالی کارگزاری های نهادی با مشکل مواجه شود.

ی: ژ کارمزد معامالت کاال و انر

ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

گزارش کارمزد معامالت کاال و انرژی

 سالی مالی منتهی

به 30 مهرماه 1399

 سالی مالی منتهی

به30  مهرماه 1400
رشح

9.301 40.255 کارمزد معامالت کاال

501 1.036 کارمزد معامالت انرژی

علیرغـم تغییـر در نـرخ کامزد افزایش بیـش از 40 برابری درآمد بورس کاال و انرژی در سـال مالی مورد گزارش 

نسـبت بـه سـال مالـی قبـل، بـه علـت افزایـش فعالیـت واحـد انـرژی و کاال در جهت جـذب مشـرتیان جدید و 

افزایش حجم معامالت می باشـد.
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ی بازارگردانی و سرمایه گذار عملکرد واحد 
در جـدول زیـر عملکـرد بخش صندوق  و بازارگردانی کارگزاری نسـبت به سـال مالی گذشـته بررسـی می شـود. 

هامنطـور کـه در جـدول مشـاهد می شـود ارزش معامـالت صنـدوق بـا رشـد 780 درصـدی و سـهم صنـدوق از 

معامـالت کارگـزاری بـا رشـد 794 درصـدی مواجه شـده اسـت.

* بـه علـت کاهـش 80 درصـدی کارمـزد معامـالت صندوق هـای بازارگردانـی علیرغـم رشـد 780 درصـدی حجـم معامـالت، 
کارمـزد آن 150 درصـد رشـد یافته اسـت.

ᄺᄺ.ارقام به میلیون ریال است

ف
دی

ر

نرخ رشد30 مهرماه 301399 مهرماه 1400رشح

%22-20,110,639,57025,760,838,534ارزش معامالت بازار1

%282,520,436261,575,8878/0ارزش معامالت کارگزاری2

%13,924,4231,582,680780ارزش معامالت صندوق3

%715%0/6%5سهم از معامالت کارگزاری4

-322رتبه در فعال ترین مشریان5

کارمزد معامالت صندوق6
*

 8,9403,571150%

-121تعداد مناد تحت بازارگردانی7

--3تعداد مناد در رشف افزودن8

--2تعداد صندوق در رشف افزودن9
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صندوق اختصاصی بازارگردانی توسـعه سهام نیکی

هامنطـور کـه در جـدول باال اشـاره شـد تعداد منادهای تحت بازارگردانـی کارگزاری از 1 بـه 12 مناد افزایش پیدا 

کـرده کـه نـام منـاد، سـهم بازارگـردان از معامـالت و سـایر اطالعـات مربـوط بـه آن در جـدول زیر مشـاهده می شـود:

ف
دی

ر

منادنام اوراق بهادار
حجم معامالت 
صندوق توسعه 

سهام نیکی

حجم کل معامالت 
اوراق بهادار

سهم 
بازارگردان 
از معامالت

رشوع 
فعالیت 

بازارگردانی

1
رسمایه گذاری ملی 

ایران
1399/07/01%272,287,0982,728,562,34810ونیکی

2
لوله و ماشین سازی 

ایران
1399/09/02%17,066,746599,947,9723فلوله

1399/08/19%6,766,565340,251,7742بالربکابل الربز3

1399/08/19%103,611,0021,996,647,9205چفیربفیرب ایران4

1399/07/23%23,615,444505,525,7705فاماآما5

1399/07/16%165,381,4251,279,259,66913غشهدشهد ایران6

1399/09/03%5,853,104286,988,3202فمرادآلومراد7

1399/09/03%28,837,750405,413,8117فالومآلومتک8

1399/10/29%3,314,33669,111,4315منرینوایران مرینوس9

1399/08/10%1,364,528,814177,103,236,4961خودروایران خودرو10

1399/09/03%19,310,166522,231,2454چافستافست11

1399/09/09%13,548,163322,123,3784افراافرانت12
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عملکرد واحد آموزش
واحـد آمـوزش کارگـزاری رسمایه گـذاری ملـی ایـران از مهرمـاه 1399 بـا هدف آمـوزش، فرهنگسـازی و افزایش 

سـواد مالـی عمـوم نسـبت بـه لـزوم رسمایه گـذاری در بـورس ایجـاد گردیـد. ایـن واحد بـا ایجـاد رشایـط و امکانات 

اولیـه آموزشـی، تحـت عنـوان آکادمـی نیکـی اقـدام بـه اخـذ موافقت اصولـی از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار کرد 

و در حـال حـارض در برگـزاری دوره هـای آموزشـی همچنـان تحـت نظـارت ایـن سـازمان بـه فعالیـت خـود ادامـه 

می دهـد. فعالیـت واحـد آمـوزش در دو بخـش ایجـاد گردیـد. بخـش اول تحـت عنـوان دوره هـای توامنندسـازی 

همـکاران بـا نیازسـنجی از دوره هـای مـورد نیـاز هـر واحد جهـت افزایش مهـارت و تخصـص آنها و بخـش دوم تحت 

عنـوان دوره هـای عمومـی بـازار رسمایـه کـه جهت رشکت و آشـنایی عمومـی عالقمندان و مشـرتیان رشکت نسـبت 

بـه عملکـرد بـازار رسمایـه، نحـوه معاملـه و تحلیـل بورسـی شـکل گرفـت. الزم به ذکر اسـت بـه دلیل اشـاعه ویروس 

کرونـا و همچنیـن توافـق هیئـت مدیـره نسـبت بـه ایجـاد فضـای آمـوزش دررسارس کشـور، فعالیت آمـوزش در قالب 

دوره هـای آنالیـن صـورت گرفـت. دانش پذیـران پـس از بررسـی عنـوان دوره، رسفصل های آموزشـی، تاریـخ و زمان 

برگـزاری اقـدام بـه ثبت نـام از طریـق وبسـایت آمـوزش می کننـد. در ادامـه فعالیـت این واحـد از دی مـاه 1399 که 

وب سـایت آمـوزش راه انـدازی گردیـد، بصـورت آمـاری و کمـی بـه رشح زیر اسـت:

ی همکاران  بخش اول: دوره های توانمندساز

دوره توامنندسازی همکارانردیف

آشنایی با پذیرش سفارش مشرتیان1

اصول ترشیفات و پذیرایی اداری2

مکاتبات اداری3

اکسل کاربردی4

پاورپوینت کاربردی5

WORD کاربردی6

قرارداد آتی7

قراداد اختیار معامله8

مهارت های ارتباطی9

مفاهیم ابزار مشتقه10

آشنایی با اوراق تبعی11

آشنایی با رمزارز12
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بخش دوم: دوره های عمومی

ماه
مجموع دوره های 

برگزار شده
مجموع ثبت 

نام دوره ها
تعداد جلسات 

برگزار شده

تعداد 
ساعات 
آموزشی

اعضای سایت 
آموزش

گزارش عملکرد فصل زمستان

67281028823 دورهدی

152362401241210 دورهبهمن

11234627821687 دورهاسفند

گزارش عملکرد فصل بهار

799728851900 دورهفروردین

894323632105 دورهاردیبهشت

8879371112292 دورهخرداد

گزارش عملکرد فصل تابستان

792721632455 دورهتیر

71004381152751 دورهمرداد

8104828822980 دورهشهریور

گزارش عملکرد فصل پاییز

7113632963335 دورهمهر

84123702848493335مجموع
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برنامه پیش رو:

واحـد آمـوزش از دی مـاه سـال 1400 پـس از یکسـال فعالیـت در بـازار رسمایـه، بـا حفـظ اهـداف خـود مبنـی 

بـر ارائـه آمـوزش عمومـی و پـس از تثبیـت رونـد فعالیـت خـود، قصـد اجرایـی کـردن گام دوم برنامـه ریـزی توسـعه 

بـازار را دارد و بـه عنـوان بازویـی در بهبـود عملکـرد جذب مشـرتیان و افزایش کـد آنالین در کارگـزاری قدم خواهد 

گذاشـت. لـذا در برنامـه آتـی، اقـدام بـه ارائه خدمـات ویـژه از جمله:

برگزاری دوره های تحلیلی، سمینارهای آموزشی بررسی روند بازار و ارائه فیلم های آموزشی برای افرادی که عضو . 1

کارگزاری رسمایه گذاری ملی ایران شوند. این اقدام موجب افزایش شناخت کارگزاری رسمایه گذاری ملی ایران 

در سطح کالن و افزایش کدهای بورسی بالقوه کارگزاری برای حرکت صعودی آینده بورس می شود؛

اعطای اعتبار برای مشـرتیانی که پرتفوی باالتر از مبلغ حداقل مصوب واحد توسـعه در کارگزاری رسمایه گذاری . 2

ملی ایران داشته باشند؛

همکاری متقابل با سازمان ها و رشکت هایی که ارائه خدمات بورسی می دهند؛. 3

برگزاری دوره های حضوری با بهبود رشایط ناشی از گسرتش ویروس کرونا؛. 4

برگزاری دوره های مورد نیاز در نهادهای بازار رسمایه به صورت تخصصی.. 5
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امور اجرایی و توسعه ای شرکت در همه واحدها

واحد معامالت:
انجام معامالت به صورت بلوک با هدف افزایش سهم بازار؛ ⬢

آموزش متامی معامله گران شعب گاندی و دفرت مرکزی با هدف کم شدن ریسک معامالت و هامهنگی بیشرت  ⬢

با واحد معامالت کارگزاری؛

کنرتل ریسک هر شعبه؛ ⬢

جذب معامله گر فعال با گردش مناسب برای استقرار در شعبه گاندی؛ ⬢

پایش مستمر بازاریاب ها و رفع موانع پیش رو؛ ⬢

برنامه آتی:

ساماندهی به معامالت و معامله گران تهران و شهرستان؛ ⬢

نظـارت بـر برنامـه چشـم انداز سـال آتـی شـعب کارگـزاری بـه منظـور دسـتیابی بـه رتبـه تعیین شده؛ ⬢

واحد پذیرش:
عدم وجود تخلف در قسمت پذیرش طی بازرسی انجام شده توسط بازرس فرابورس؛ ⬢

عدم وجود تخلف در قسمت پذیرش طی بازرسی انجام شده توسط بازرس بورس؛ ⬢

انجام فرآیند پذیرش مشرتیان به صورت ثبت نام غیرحضوری. ⬢

برنامه آتی:

برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل پذیرش جهت ارتقای دانش و مهارت های مورد نیاز آن ها؛ ⬢

برگزاری جلسات آنالین دوره ای با همکاران پذیرش شعب با هدف راهربی آنها در ایجاد ارتباط بهرت و موثرتر  ⬢

با مشرتیان حقیقی و حقوقی در رسارس کشور؛

متاس با مشـرتیانی که در سـامانه غیرحضوری ثبت نام ناقص داشـته اند و یا ثبت نام خود را تا انتها تکمیل  ⬢

نکردند در جهت تکمیل پذیرش این مشرتیان.
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ی: واحد بازارگردانی و سرمایه گذار
انجام مذاکره و جذب رشکت های حقوقی فعال در بازار رسمایه به منظور بازارگردانی سهام آنها؛ ⬢

افزایش تعداد مناد تحت بازارگردانی از 1 به 12 مناد؛ ⬢

افزایش 150 درصد کارمزد معامالت صندوق. ⬢

برنامه آتی

بهبود کفایت رسمایه و بدهی صندوق به منظور بهره مندی از خطوط اعتباری بیشرت؛ ⬢

کاهش هزینه های عملیاتی صندوق )حذف هزینه ابطال و کاهش هزینه های صدور(؛ ⬢

کاهش هزینه کارمزد مدیر به منظور جذب منادهای هرچه بیشرت به صندوق؛ ⬢

استفاده مداوم از الگوهای معامالتی الگوریتمی در معامالت روزانه و ایفای تعهدات بازارگردانی؛ ⬢

جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی تخصصی در زمینه امور مالی و اجرایی صندوق. ⬢

ی: ژ واحد کاال و انر
راه اندازی واحد مشتقه که در این مدت به طور میانگین طبق گزارش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  ⬢

به عنوان 5 کارگزار برتر در معامالت مشتقه قرار گرفته است؛

پذیرش محصول سیامن و عرضه آن در بورس کاالی ایران؛ ⬢

پذیرش و عرضه محصوالت رشکت آلومراد )بیلت و راد( در بورس کاالی ایران؛ ⬢

جذب مشرتیان خریدار سیامن در اکر شهرستان ها. ⬢

برنامه آتی:

تالش در راستای جذب رشکت های جدید در بورس کاال؛ ⬢

تالش در جهت قرارداد همکاری با هلدینگ خلیج فارس؛ ⬢

تالش در جهت جذب مشرتیان در رینگ صنعتی و فرآورده های نفتی؛ ⬢

تدوین و برگزاری دوره آموزش جامع بورس کاال. ⬢
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واحد مالی:
خرید سیستم نرم افزاری داریی ثابت و راه اندازی اموال گردانی دفرت مرکزی و آغاز اموال گردانی شعب؛ ⬢

افزایش خط اعتباری از 5 بانک به 8 بانک و از مبلغ 2،050 میلیارد ریال به مبلغ 5،250 میلیارد ریال؛ ⬢

انجام فرآیند ثبت افزایش رسمایه رشکت؛ ⬢

اعـامل مدیریـت حسـاب ها در خصـوص بهسـازی، بازسـازی و توسـعه شـعب و ثبـت و نگهداری حسـاب های  ⬢

پروژه های در جریان تکمیل و پیش پرداخت ها.

برنامه آتی:

ارائه گزارش حسابرسی به نحو مطلوب و مترکز بر اجرای موارد مطروحه در نامه مدیریت حسابرسی )کنرتل داخلی(؛ ⬢

انجام برنامه ریزی های الزم جهت تامین نقدینگی به موقع برای ایجاد و تجهیز شعب جدید؛ ⬢

هامهنگی با سایر واحد ها به جهت رعایت بیشرت و متمرکزتر قوانین و دستورالعمل های قابل اجرا؛ ⬢

برنامه ریزی جهت استفاده حداکری از تسهیالت بانکی؛ ⬢

افتتاح حساب در بانک های جدید خصوصا بانک های مورد نیاز بورس کاال جهت افزایش حجم عملیات؛ ⬢

تکمیل پروژه ساماندهی دارایی های ثابت و ارائه گزارشات نهایی؛ ⬢

برنامه ریزی جهت تعیین تقسیم کار جدید با توجه به رشد چشمگیر سایر واحدها؛ ⬢

برنامه ریزی و پشتیبانی مالی از کلیه برنامه های آتی، کلیه واحدها به خصوص توسعه و تجهیز شعب، آی تی  ⬢

و امور اداری.

ی: واحد ادار
بهبود فضای فیزیکی همکاران و ایجاد رشایط کاری مناسب برای همکاران جدید؛ ⬢

تجمیع و بروزرسانی الکرتونیکی کلیه شعب بیمه تامین اجتامعی رشکت؛ ⬢

به روزرسانی پرونده های پرسنلی، بیمه نامه های رشکت و ایجاد بانک اطالعاتی پرونده پرسنلی؛ ⬢

معرفی و جذب پرسنل مورد نیاز جدید کارگزاری؛ ⬢

تهیه و تدوین آیین نامه ها؛ ⬢

کمک به راه اندازی سامانه مکاتبات چارگون؛ ⬢

پیگیری قرارداد بیمه تکمیلی، عمر و حادثه همکاران؛ ⬢

تجهیز شعب قدیمی و جدید؛ ⬢
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تهیه رشح وظایف، شناسنامه شغل و رشایط احراز پرسنلی؛ ⬢

به روزرسانی سامانه ستان، نرم افزار نوسا )منابع انسانی(، سامانه ممرب رشکت بورس؛ ⬢

یکپارچه سازی سیستم ورود و خروج شعب بر بسرت فضای ابری. ⬢

برنامه آتی:

بهبود فضای فیزیکی همکاران؛ ⬢

برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات کوچینگ در جهت ایجاد توسعه فردی و سازمانی؛ ⬢

پیگیری دوره های آموزشی جهت همکاران در جهت ارتقا سطح فنی وتوامند سازی همکاران؛ ⬢

پیگیری خدمات رفاهی و انگیزشی جهت همکاران ) عقد تفاهم نامه با مجموعه هتلهای سازمان جهانگردی و  ⬢

مراکز ورزشی و عقد تفاهم با رشکت های ارائه دهنده کارت های هوشمند تخفیف دار جهت استفاده از مراکز 

ورزشی ، خرید، رستورانها و ...؛

اصالح نظام پرداخت و جربان خدمات، از طریق اجرای طرح طبقه بندی مشاغل. ⬢

ل داخلی: واحد کنتر
تهیه و تصویب منشور کمیته و منشور فعالیت حسابرسی داخلی؛ ⬢

تهیه و پیشنهاد آیین نامه معامالت؛ ⬢

بررسی تصویب فرمت قراردادهای اعتباری مشرتیان؛ ⬢

بررسی آیین نامه جامع کارکنان و پیشنهاد تصویب بخش های مربوط به" بازنشتگی، بیمه، رفاه و پایان خدمت  ⬢

کارکنان" و "وام"؛

بررسی و تصویب آیین نامه انضباطی کارکنان؛ ⬢

بررسی چک لیست های رعایت سازمان بورس و اوراق بهادار و رفع برخی موارد عدم رعایت؛ ⬢

تهیه و تصویب آیین نامه مدیریت تنخواه گردان؛ ⬢

پیشنهاد و تصویب چارت سازمانی؛ ⬢

تهیه و پیشنهاد جهان حسابرسی واحد مالی رشکت؛ ⬢

تهیه و تصویب سند نظام گزارشگری مالی. ⬢
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برنامه آتی:

انجام الزامات دستورالعمل کنرتل های داخلی رشکت های کارگزاری؛ ⬢

پیشنهاد و بررسی آیین نامه ها حسب نیاز سازمان؛ ⬢

کنرتل مدون و دوره ای قوانین و مقررات حاکم بر صنعت. ⬢

اعتبارات: واحد 
افزایش تعداد قراداد مشرتیان اعتباری از 145 به 345 که با رشد 138 درصدی همراه بوده است؛ ⬢

مدیریت و بودجه بندی حد اعتباری مشرتیان و شعب؛ ⬢

تداوم افزایش تعداد دارندگان قرارداد اعتباری طبق ضوابط و مقررات؛ ⬢

ارتقـا بیـش از پیـش سـطح کیفـی و کمـی خدمـات واحـد اعتبـارات همـگام بـا افزایـش تعـداد مشـرتیان و شـعب؛ ⬢

افزایش کنرتل های الزم جهت کاهش ریسک اعتباری کارگزاری؛ ⬢

افزایش گردش اعتبار اعطا شده به مشرتیان از طریق نظارت بر عملکرد ایشان. ⬢

برنامه آتی:

پایش مسـتمر سـه ماهه در جهت تسـویه حداکری با مشـرتیان بدون گردش اعتبار و تخصیص اعتبار به مشـرتیان 

خوش نـام جدید؛

ی اطالعات: واحد فناور
بررسـی، شـناخت و مذاکره با رشکت های ارائـه دهنده خدمـات OMS ،Online Trading ،MobileTrading و  ⬢

Back Office؛

راه اندازی سیستم Voip برای ارتباط داخلی شعب؛ ⬢

طراحی و پیاده سـازی زیر سـاخت شـبکه شعب جدید )کرج میدان مادر، بندرعباس، خرم آباد، ساری، اهواز،  ⬢

ارومیه(؛

نصب دوربین مدار بسـته شـعب، دفرت مرکزی ،گاندی، مشـهد، تربیز )ابریشـم(، کرج، سـاری، ارومیه، اهواز،  ⬢

خرم آباد، کیش، قشم، بندرعباس؛

خرید و راه اندازی فایروال سخت افزاری برای تامین بیشرت امنیت اطالعات؛ ⬢

ایجاد فضای ابری امن برای نگهداری نسخه پشتیبان رسورها در خارج از سازمان؛ ⬢

تجهیز دفرت مرکزی به اینرتنت فیرب نوری؛ ⬢
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راه اندازی سیستم حضور و غیاب شعب؛ ⬢

طراحی و پیاده سازی خط رسارسی 91005556 برای برخی از شعب ؛ ⬢

متمرکز کردن، مدیریت شبکه متامی شعب با قرار دادن سوییچ های سیسکو و روتر میکروتیک؛ ⬢

برنامه آتی:

ایجاد واحد SOC؛ ⬢

مانیتورینگ متامی تجهیزات دفرت مرکزی و شعب؛ ⬢

پیاده سازی دستورالعملهای امنیتی مکنا؛ ⬢

نصب دوربین مدار بسته شعب باقیامنده؛ ⬢

نصب خط رسارسی شعب باقیامنده. ⬢

واحد آموزش:
راه اندازی واحد آموزش و اخذ مجوز از سازمان های مربوطه؛ ⬢

راه انـــدازی و راهبـــری بخـــش آمــوزش کارگــزاری بــا برگــزاری بیــش از 10000 نفــر ســاعت آمــوزش و  ⬢

بــرای بیش از 3300 نفر؛

همکاری با بیش از 47 مدرس؛ ⬢

تعریف دوره های آموزشی جدید و توسعه برگزاری دوره های آموزشی به صورت آنالین. ⬢

برنامه آتی:

برگزاری دورههای تحلیلی، سـمینارهای آموزشـی بررسـی روند بازار و ارائه فیلم های آموزشـی برای افرادی که  ⬢

عضو کارگزاری رسمایه گذاری ملی ایران شده اند؛

طراحی و اعطای امتیازات به دانش پذیران با هدف انجام معامالت حداکری توسط دانش پذیران؛ ⬢

انجام همکاری متقابل با سازمان ها و رشکت هایی که خدمات بورسی ارائه می دهند؛ ⬢

برگزاری دوره های حضوری با بهبود رشایط ناشی از گسرتش ویروس کرونا؛ ⬢

برگزاری دوره های مورد نیاز درنهادهای بازار رسمایه به صورت تخصصی. ⬢
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واحد توسعه بازار:
پیشربد امور مربوط به واحد پشتیبانی مشرتیان؛ ⬢

توسعه فیزیکی شعب و انجام اقدامات الزم در مورد جایابی فضای شعب جدید؛ ⬢

ایجاد تعامل با سبدگردان ها و ارسال نامه و برگزاری جلسه در جهت جذب ایشان؛ ⬢

تدوین برنامه راهربدی توسعه کارگزاری. ⬢

برنامه های آتی:

برنامه ریزی در جهت جذب بازاریاب و نیروی معامله گر در رسارس کشور؛ ⬢

راه اندازی بخش گرافیک و تبلیغات در کارگزاری با هدف اجرای کامل متام امور مربوط به پروژه های تصویری  ⬢

کارگزاری؛

راه اندازی بخش تولید محتوا و روابط عمومی با هدف اجرای کامل متام امور مربوط به تولید محتوای تبلیغاتی  ⬢

و خربی کارگزاری؛

اجرای کامل سایت جدید کارگزاری متناسب با اهداف رشکت و نظر هیات مدیره؛ ⬢

راه اندازی باشگاه مشرتیان؛ ⬢

نهایی کردن بوم کسب و کار رشکت با هدف جهت گیری اجرایی فضای توسعه کارگزاری؛ ⬢

برگزاری منایشگاه بانک، بورس و بیمه 1400 در کیش؛ ⬢

پیشـنهاد هیات مدیره در خصوص تقسیم سود:
پیشـنهاد هیـأت مدیـره بـرای تقسـیم سـود در اجـرای مـاده 90 اصالحیـه قانـون تجـارت 10 درصـد سـود قابل 

تقسـیم، مبلـغ 11.190میلیـون ریال اسـت.
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 دفتر مرکزی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران:

کریمخان، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، خیابان ورشو، پالک 21

شماره مرکز تماس: 91005556 - )کد شهر شما(

www.nicibroker.ir
info@nicibroker.ir

Nicibroker

t.me/nicibroker

تماس با ما:

http://www.nicibroker.ir
http://info@nicibroker.ir
https://www.instagram.com/nicibroker/
http://t.me/nicibroker
http://www.nicibroker.ir
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