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هاگذاری صندوق مدیریت سرمایه: کنندههیته  
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 خالصه مدیریتی 

(  صورت گرفته است. برای پرتفوی NAVها )اساس ارزش خالص داراییگذاری گروه توسعه ملی بر گذاری شرکت سرمایهارزش 

در تارنمای شرکت مدیریت فناوری    08/04/1400به تاریخ  ارزش روز  ی پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس ایران  هاشرکت

گذاری تشکیل شده  های سرمایهها و صندوق بورس تهران در نظر گرفته شده است. پرتفوی غیر بورسی شرکت نیز از شرکت 

ها دریافت شده  به قیمت ابطال آن08/04/1400گذاری در تارنمای هرصندوق  و در تاریخ  های سرمایهاست. ارزش روز صندوق 

شایان توجه است های غیر بورسی نیز پرداخته شده است. ترین شرکتگذاری و توجه به ارزش روز مهماست. همچنین به ارزش 

  .شده استشده در نظر گرفتهساس بهای تمامها بر اسایر داراییکه 
 میلیون ریال  -گذاری گروه توسعه ملیهای شرکت سرمایه: برآورد خالص ارزش دارایی1جدول 

 قیمت  شرح

 266,087,281 مازاد ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسی

 18,454,958 مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی

 10,336,749 سود سهام

 2,895,050 مازاد ارزش ملک خدامی 

 8,414,023 مازاد ارزش سایر امالک

 306,188,061 مازاد ارزش سرمایه گذاری 

 80,057,814 1399/ 12/ 29حقوق صاحبان سهام در 

 31,289 برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

 386,277,164 خالص ارزش دارایی

 27,250 )میلیون سهم( سرمایه 

 14,175 ها به ازای هر سهم )ریال(خالص ارزش دارایی

 8,020 08/04/1400قیمت هر سهم در 

 P/NAV 57%نسبت 
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 تاریخچه 

گروه   یگذار  هیباشد. شرکت سرما  یآن م  یفرع   یعام( و شرکت ها ی)سهام  یگروه توسعه مل  یگذار  هیگروه شامل شرکت سرما

  یو ط  25/01/1370  خیدر تار  رانیا  یبانک مل   یگذار  هیشرکت سرما  هیبا نام اول  10101339590  ی به شناسه مل  یتوسعه مل

شروع    خیو از آن تار  دیتهران به ثبت رس  ی صنعت  تیاداره ثبت شرکتها و مالک  درعام    ی صورت شرکت سهام  به   89584شماره  

  ه یشده است. در حال حاضر، شرکت سرما  رفتهیدر بورس اوراق بهادار تهران پذ  1374نموده است. شرکت در سال    تیبه فعال

.  باشدیم رانیا یگروه، بانک مل   یینها  یراست و واحد تجا رانیا یبانک مل  ی فرع  یتجار  یجزء واحدها ی گروه توسعه مل یگذار

  ابانیونک، خ  دانی، باالتر از م  عصریول  ابانیدر شهر تهران ، خ  زیآن ن  یاصل  تیشرکت أن تهران بوده و محل فعال  یمرکز اصل

 . واقع شده است 89 پالک  بعد از کردستان، ، یخدام دیشه

 موضوع فعالیت

آن عمدتا    ی فرع   یهادوره مورد گزارش و شرکت  ی شرکت ط  تیباشد. فعالیاساسنامه م (  3شرکت طبق ماده )  تیموضوع فعال

  ، یحق را  یاوراق بهادار دارا  ر یسا  ا یها  صندوق   یگذارهیسرما  یواحدها،  در سهام، سهم الشرکه  یگذارهیسرما  ی ها  نهیدر زم

از معادن    یبردار، اکتشاف و استخراج و بهرهیساختمان  یهاطرح  یو اجرا  نیزم  هیته  یهاتیبا فعال  یی ها در شرکت  یگذارهیسرما

از    یبردارو بهره سیو تاس جادیا نیشده و همچن یبندکنسانتره و گندله و سنگ آهن دانه دیکارخانجات تول جادیسنگ آهن و ا

ارائه   ، ییو دارو  ی، بهداشتییایمیو ش  یمیانواع مواد و محصوالت پتروش  دیو تول  هیو نورد، ته  یگرختهیو ر  یکارخانجات فوالدساز

ها،  از جمله بانک  یمال  یگر، واسطهی دنیو آشام  ییغذا  یها، فرآوردهی، بازارگردانیکارگزار،  هیسرمانیاز جمله تام  یخدمات مال 

و   هیمواد اول  دیو خر  هیدر ته  ییاجرا  ماتخد  لیاز قب  ریپذهیدر ارتباط با اشخاص سرما  ییهاتیانجام فعال  ،یو خدمات مال   مهیب

برانیماش حقوق  یآالت  طراح  ر،یپذهیسرما  یاشخاص  مهندس  یخدمات  تضم  یاصول  یو  تحقپروژه  نیو  مطالعات،  و    قاتیها، 

،  یابیر، بازای، حمل و نقل، انبارداری تیریو مد  یو راهبرد  یکل یها  استیس  نیتدو  ،ی بازرگان  ،یعلم   یفن  یکیتکنولوژ  یهایبررس

ها، ارائه خدمات مرتبط با بازار  نزد بانک  یگذاربها، سپردهدر مسکوکات، فلزات گران  یگذارهی و فروش محصوالت، سرما  عیتوز

 است. نگی زیلو    ییغذا ، ینساج  مان،یس ،یمیپتروش ع یصنا زیاوراق بهادار و ن

 سهامداران

 باشد. قرار جدول زیر میبه  29/12/1399آخرین سهامداران شرکت به تاریخ 
 داران: ترکیب سهام2جدول 

 درصد مالکیت  تعداد سهامداران
 0.64 17,424,695,366 بانک ملی ایران 

 0.10 2,817,550,203 های ملی صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان  بانک

 0.02 610,758,372 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 0.01 141,941,845 مدار مدیریت سرمایه 

 0.01 263,913,190 گذاری تدبیر سرمایه

 0.01 407,204,051 سهامی بیمه ایران 

 0.01 167,689,925 موسسه همیاری کوثر 

 0.01 166,864,613 گذاری توسعه ملی سرمایه

 0.19 5,249,382,435 سایر سهامداران 

 100 27,250,000,000 جمع کل
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 مدیره اعضای هیئت  

 اعضای هیئت مدیره شرکت به قرار جدول زیر است.
 : اعضای هیئت مدیره 3جدول 

 سمت نماینده  مدیره اعضای هیئت
 مدیره رئیس هیئت محمود اصالنی شهرستانی  شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا 

 مدیره رئیس هیئتنایب حسین فرزان اصل  های ملی کارکنان  بانکصندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز 

 مدیره عضو هیئت بابک سعیدی  بانک ملی ایران 

 مدیره عضو هیئت فرهاد زرگری  گذاری توسعه ملی سرمایه

 مدیره و مدیرعامل عضو هیئت امیر تقی خان تجریشی  مدیریت سرمایه مدار 
 

 

 خالصه صورت وضعیت مالی

 باشد. به قرار جدول زیر می 29/12/1399خالصه وضعیت مالی شرکت در تاریخ 
 : خالصه صورت وضعیت مالی 4جدول 

 مبلغ شرح
 13,224,430 مدت های کوتاهگذاریسرمایه

 37,368,258 های تجاری دریافتنی

 52,022,305 های جاری جمع دارایی

 36,115,602 های بلندمدت گذاریسرمایه

 90,538,407 ها جمع دارایی

 2,484,173 پرداختنی تجاری 

 7,715,303 سود سهام پرداختنی

 27,250,000 سرمایه 

 36,913,399 سود انباشته 

 42,532,079 سود )زیان( خالص 

 وضعیت مالی  صورت 

 باشد.  گذاری گروه توسعه ملی به قرار جدول زیر میشرکت سرمایه  29/12/1399در تاریخ  صورت وضعیت مالی
 : صورت وضعیت مالی5جدول 

 13۹8/12/2۹ 13۹۹/12/30 هادارایی

 های غیرجاری دارایی
 2,226,261 75,281 های بلندمدت دریافتنی

 31,373,537 36,115,602 های بلندمدت گذاریسرمایه

 1,316,882 1,333,948 گذاری در امالک سرمایه

 24,428 24,390 های نامشهود دارایی

 992,468 962,192 های ثابت مشهود دارایی

 6,086 4,689 ها سایر دارایی

 35,۹3۹,662 38,516,102 های غیرجاری جمع دارایی

 های جاری دارایی
 118,002 615,155 موجودی نقد 

 2,636,673 13,224,430 مدت های کوتاهگذاریسرمایه

 21,701,531 37,368,258 های تجاری دریافتنی

 243,388 777,520 های غیرتجاری دریافتنی

 15,122 36,942 ها و سفارشات پیش پرداخت

 2,970,517 - های نگهداری شده برای فروش دارایی
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 27,685,233 52,022,305 های جاری جمع دارایی

 63,624,895 90,538,407 ها جمع دارایی

 هاحقوق مالکانه و بدهی

 حقوق مالکانه 
 16,250,000 27,250,000 سرمایه 

 1,625,000 2,725,000 اندوخته قانونی 

 17,303,115 13,169,415 ها سایر اندوخته

 16,160,120 36,913,399 سود )زیان( انباشته 

 51,338,235 80,057,814 حقوق صاحبان سهام جمع  

 های غیرجاری بدهی 
 45,888 57,963 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 45,888 57,۹63 های غیرجاری جمع بدهی

 های جاری بدهی 
 577,689 2,484,173 های تجاری پرداختنی

 113,483 154,237 های غیرتجاری پرداختنی

 51,064 35,588 مالیات پرداختنی

 11,142,516 7,715,303 سود سهام پرداختنی

 26,348 31,231 ذخایر 

 2,098 2,098 های جاری دریافتپیش

 327,574 - های نگهداری شده برای فروش های مرتبط با داراییبدهی

 12,240,772 10,422,630 های جاری جمع بدهی

 12,286,660 10,480,5۹3 هاجمع بدهی

 63,624,8۹5 ۹0,538,407 هاحقوق مالکانه و بدهیجمع  
 

 صورت سود و زیان

 باشد. گذاری گروه توسعه ملی به قرار جدول زیر میشرکت سرمایه  29/12/1399صورت سود و زیان در تاریخ 
 : صورت سود و زیان6جدول 

 13۹8/12/2۹ 13۹۹/12/30 شرح
 14,239,701 29,770,142 درآمد سود سهام 

 322,221 253,796 درآمد سود تضمین شده 

 2,448,246 14,122,782 سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها 

 17,010,168 44,146,720 جمع درآمدهای عملیاتی 
 (218,628) (305,578) های فروش، اداری و عمومی هزینه

 (546,983) (95,263) های عملیاتی سایر هزینه

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

 16,244,557 43,745,87۹ سود )زیان( عملیاتی 
 - - های مالی هزینه

 68,897 (1,166,829) های غیرعملیاتی سایر درآمدها و هزینه

 16,313,454 42,57۹,050 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 
 (15,502) (46,971) درآمد مالیات بر 

 16,2۹7,۹52 42,532,07۹ سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 
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 16,2۹7,۹52 42,532,07۹ سود )زیان( خالص
 

 وضعیت بازاری 

شده    ایران معامله   بورسدر    12/04/1400الی    01/1399/ 05سهم از سهام شرکت از تاریخ    8,568,483,153در حدود    
برابر    08/04/1400میلیون ریال بوده و آخرین قیمت سهام در تاریخ    170,463,187بر  ارزش معامالت مذکور بالغ  .است

 ریال بوده است.   8,000
 گذاری ایرانیان شرکت گروه پتروشیمی سرمایه : وضعیت بازاری7جدول 

 مبلغ شرح 

 8,568,483,153 تعداد  -حجم معامالت

 170,463,187 میلیون ریال  - ارزش معامالت

 8,000 ریال -1400/04/12قیمت سهم در تاریخ 

 
 به شرح نمودار زیر است.  1400تا  1380های سهم در طی سال تعدیل شده  روند قیمتی

 ریال -1400/ 04/ 12الی   1380/ 01/ 05سهام طی از تاریخ تعدیلی : روند قیمت 1 نمودار
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 صورت وضعیت پرتفوی بورسی

سرمایه پذیرفتهگذاری وضعیت  و  های  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  ایرانشده  شده   فرابورس  تمام  بهای  ترتیب  تاریخ    به  در 

 باشد. به قرار جدول زیر می 31/03/1400
 : صورت وضعیت پرتفو بورسی8جدول 

 نام شرکت
سرمایه )میلیون 

 ریال(

تعداد سهام تحت 

 تملک

درصد  

 مالکیت 

بهای تمام 

 شده

بهای 

تمام 

شده هر 

 سهم

 1,941 7,227,576 0.45 3,723,141,614 8,250,000 بهشهر توسعه صنایع  

 1,780 7,213,959 0.50 4,052,138,594 8,064,000 پتروشیمی اراک 

 769 4,055,961 0.88 5,273,694,723 6,000,000 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 

 1,144 2,999,580 0.58 2,622,060,315 4,500,000 سرمایه گذاری توسعه ملی 

 190 2,324,143 0.34 12,246,763,530 36,402,756 ایران ترانسفو 

 1,109 889,472 0.32 802,174,155 2,526,500 گروه صنعتی بارز 

 7,154 792,096 0.34 110,724,238 325,340 شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس

 6,688 670,465 0.01 100,244,704 15,000,000 تامین سرمایه نوین 

 3,607 566,326 0.13 157,026,099 1,179,430 سرمایه گذاری شفا دارو 

 1,000 517,198 0.15 517,198,227 3,458,607 سرمایه گذاری نیروگاهی ایران )سنا( 

 4,268 269,532 0.02 63,148,688 3,000,000 سرمایه گذاری بوعلی 

 12,310 249,899 0.04 20,300,000 500,000 افرا نماد پایدار صندوق سرمایه گذاری 

 300,000 10,672,122 0.04 236,155 22,128 ( ETFصندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا)

 500,000 9,900,000 0.02 226,285 22,857 ( ETFصندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر) 

 9,591 191,829 0.00 20,000,000 72,000,000 سرمایه گذاری غدیر 

 10,023 180,421 0.00 18,000,000 293,000,000 فوالد مبارکه 

 15,831 158,306 0.00 10,000,000 50,000,000 فوالد خوزستان 

 2,396 150,791 0.06 62,926,029 993,748 گروه توسعه هنر ایران 

 10,002 150,028 0.00 15,000,000 10,000,000 آوای فردای زاگرس 

 10,072 129,927 0.00 12,900,000 5,000,000 گذاری با درآمد ثابت معیارصندوق سرمایه

 1,260 118,793 0.02 94,259,993 5,500,000 سرمایه گذاری مسکن 

 7,013 105,195 0.00 15,000,000 84,000,000 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

 10,529 94,760 0.00 9,000,000 200,000,000 صنایع مس ایران ملی 

 1,778 49,449 0.00 27,805,103 30,425,734 بانک اقتصاد نوین 

 10,082 49,401 0.00 4,900,000 20,000,000 صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم 

 75,035 39,691 0.00 528,966 139,000 قند نقش جهان 

 442 39,285 0.00 88,972,285 156,340,000 پارسیان بانک 

 459 28,070 0.13 61,215,452 474,522 دوده صنعتی پارس 

 470 23,524 0.02 49,998,608 2,500,000 بورس کاالی ایران 

 1,822 15,484 0.00 8,500,000 25,000,000 گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 

 11,274 10,147 0.00 900,000 9,000,000 پتروشیمی نوری 

 763 7,628 0.00 10,000,000 158,756,033 سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی 

 763 7,628 0.00 10,000,000 149,512,670 سرمایه گذاری استان گیالن 

 753 7,528 0.00 10,000,000 158,220,037 سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان

 32 4,919 0.12 155,350,041 1,300,000 سیمرغ 

 723 723 0.00 1,000,000 91,217,622 سرمایه گذاری استان کردستان 
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 22,479 399 0.00 17,750 142,000,000 سرمایه گذاری تامین اجتماعی

 2,180 109 0.00 50,000 61,398,820 سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی 

 1,360 68 0.00 50,000 68,584,949 استان خراسان شمالی سرمایه گذاری 

 1,240 62 0.00 50,000 85,688,671 سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه 

 1,020 51 0.00 50,000 350,017,833 سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی 

 34,483 4 0.00 116 9,167,680 پلیمر آریا ساسول 

 1,592 3 0.00 1,884 150,000 اصفهان کاشی  

 865 1 0.00 1,156 30,000 بسته بندی پارس 

 - - 0.00 3,508 681,919 دشت مرغاب 

 - - 0.00 5,216 282,711 صنایع بسته بندی مشهد 

  2۹,802,871    مجموع 
 

 صورت وضعیت پرتفوی غیر بورسی 

 باشد.  به قرار جدول زیر می 31/03/1400وضعیت پرتفوی خارج از بورس شرکت در تاریخ 
 : صورت وضعیت پرتفوی غیربورسی۹جدول 

 نام شرکت

سرمایه  

)میلیون 

 ریال(

تعداد سهام  

 تحت تملک

درصد  

 مالکیت 

بهای تمام 

 شده

بهای تمام شده 

 ریال-هر سهم

 7,112,842 3,619,505 0.00 508,869 5,785,673 بازارگردان توسعه ملی اختصاصی  

 1,002 2,304,006 1.00 2,299,990,777 2,300,000 سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار 

 1,001 2,001,011 1.00 1,999,965,984 2,000,000 بین المللی ساختمان وصنعت ملی 

 37,054,111,111 1,333,948 0.00 36 1,000,000 سرمایه گذاری در امالک 

 999,999 1,149,021 0.00 1,149,022 51,456,768 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

 287,974 1,000,135 3,473.00 3,473,000 1 اوراق مشارکت )خارج از بورس( 

 1,000,001 797,331 0.00 797,330 10,483,926 پاداش سرمایه بهگزین 

 1,000 783,245 0.42 783,244,686 1,850,000 ایران پوپلین )حق تقدم( 

  750,000 - - 1 سپرده های بانکی 

 1,229 635,774 0.44 517,190,081 1,183,408 صنایع پتروشیمی بین الملل قشم

 - 618,470 - - 1,000 سایر شرکتهای خارج از بورس 

 999,998 598,808 0.00 598,809 60,928,079 ایرانیان سرمایه گذاری مشترک یکم 

 1,000,000 592,408 0.00 592,408 99,494,468 اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 

 1,002 500,798 0.50 499,998,000 1,000,000 لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی 

 1,000,000 500,173 0.00 500,173 247,797,583 با درآمد ثابت کاردان 

 1,000 375,000 0.19 375,000,000 2,000,000 زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه 

 1,000,000 336,476 0.00 336,476 3,438,402 صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

 1,041,891 299,999 0.00 287,937 2,044,249 مشترک صنعت و معدن 

 1,000,000 285,703 0.00 285,703 77,893,980 ارزش آفرینان دیصندوق سرمایه گذاری 

 15,265,289 248,870 0.00 16,303 4,760,067 صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی

 1,000,000 244,230 0.00 244,230 11,459,238 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان 

 78,602,217 241,073 0.00 3,067 1,197,608 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 

 99,073,013 214,394 0.00 2,164 964,238 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار 

 20,622,196 193,993 0.00 9,407 1,312,379 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان 

 112,297 161,595 0.00 1,439,000 1,789,980 مشترک میعاد ایرانیان 

 6,789,418 153,984 0.00 22,680 15,278,005 مشترک ارزش کاوان آینده 
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 648,598 147,582 0.00 227,540 1,915,319 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 

 1,000 125,000 0.06 125,000,000 2,000,000 زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه )حق تقدم( 

 2,110,909 93,032 0.00 44,072 4,321,373 سرمایه گذاری سهم آشنا صندوق 

 1,000 90,000 0.73 89,999,647 124,000 توسعه بین الملل تجارت ملی 

 750,751 80,000 0.00 106,560 12,856,538 اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس 

 1,356 65,841 0.97 48,545,977 50,000 توسعه کشت و صنعت ملی 

 998 58,659 0.40 58,781,244 147,270 کارخانجات مخمل وابریشم کاشان 

 832,748 57,652 0.00 69,231 7,929,797 صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 

 1,162 56,931 0.03 49,012,766 1,850,000 ایران پوپلین  

 933 55,960 0.04 60,000,000 1,500,000 داده ورزی سداد 

 360,166,667 54,025 0.00 150 3,136,122 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

 1,128,337 50,176 0.00 44,469 111,611,913 صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه 

 9,159,025 43,945 0.00 4,798 1,842,515 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ 

 646,993 37,446 0.00 57,877 24,562,404 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو 

 280,825 32,036 0.00 114,078 16,301,866 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 

 5,372 26,862 1.00 4,999,992 5,000 مدیریت توسعه نگاه پویا 

 3,882,582 24,965 0.00 6,430 8,570,048 ثروت آفرین تمدن 

 21,630 21,630 1.00 999,998 1,000 نوآوران توسعه ملی 

 1,050 19,900 0.79 18,959,900 24,000 توسعه نیرو گاهها وانرژی برق 

 1,394,286 12,200 0.00 8,750 25,000 مجتمع تولیدی چینی مقصود

  21,0۹3,7۹2    مجموع

 گذاریمبانی ارزش

(  صورت گرفته است. برای پرتفوی NAVها )بر اساس ارزش خالص داراییگذاری گروه توسعه ملی گذاری شرکت سرمایهارزش 

در تارنمای شرکت مدیریت فناوری    08/04/1400به تاریخ  ارزش روز  ی پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس ایران  هاشرکت

گذاری تشکیل شده  های سرمایهها و صندوق از شرکت ر بورسی شرکت نیز  پرتفوی غی  بورس تهران در نظر گرفته شده است.

دریافت شده  ها  به قیمت ابطال آن08/04/1400  و در تاریخ  هرصندوق  گذاری در تارنمای  های سرمایهاست. ارزش روز صندوق 

شایان توجه است . شده است های غیر بورسی نیز پرداختهترین شرکتگذاری و توجه به ارزش روز مهمهمچنین به ارزش  است.

  .شده استشده در نظر گرفتهها بر اساس بهای تمامسایر داراییکه 

 سرمایه مدار گذاری مدیریت شرکت سرمایه •
و    29/12/1400های مالی حسابرسی شده منتهی به  ها و براساس صورت گذاری این شرکت ارزش خالص داراییمبنای ارزش

با در نظر گرفتن ارزش روز پرتفوی بورسی و غیر بورسی، ارزش    است.  31/03/1400ماهه منتهی به    1ماهانه  گزارش فعالیت  

ها به ازای هر سهم  ارزش خالص دارایی گذاری مدیریت سرمایه مدار به شرح جدول زیر است.  های شرکت سرمایهخالص دارایی

اری گروه توسعه  گذریال( در پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه   4ر132درصد آن )   70ریال است که معادل    5ر۹02معادل با  

 ملی در نظر گرفته شده است. 
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 میلیون ریال -گذاری مدیریت سرمایه مدارهای سرمایه: ارزش خالص دارایی10جدول 

 قیمت  شرح

 6,045,659 مازاد ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسی

 922,225 مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی

 138,304 سود سهام

 7,106,188 مازاد ارزش سرمایه گذاری 

 10,626,316 1399/ 12/ 29حقوق صاحبان سهام در 

 902,876 سود و زیان بعد از تاریخ ترازنامه 

 - گذاری ها برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه
 (5,060,000) سود سهام مصوب

 13,575,380 هاالص ارزش داراییخ

 2,300 سرمایه )میلیون سهم( 

 5,۹02 به ازای هر سهم )ریال( هاخالص ارزش دارایی
 

 بین المللی ساختمان وصنعت ملی شرکت   •
های مالی حسابرسی  و براساس صورت   هاالمللی ساختمان و صنعت ملی نیز ارزش خالص داراییمبنای ارزشگذاری شرکت بین 

المللی  های شرکت بینگذاری شده است. ارزش خالص داراییباشد که عمدتا در امالک سرمایهمی  29/12/1399شده منتهی به 

المللی ساختمان و صنعت ملی معادل  های شرکت بین ارزش خالص داراییساختمان و صنعت ملی به شرح جدول زیر است.  

 ریال در نظر گرفته شده است.   2ر880
 میلیون ریال -المللی ساختمان و صنعت ملیهای شرک بینش خالص دارایی: ارز11جدول 

 قیمت  شرح

 2,732,467 1399/ 12/ 29حقوق صاحبان سهام در 

 3,026,544 ارزش افزوده موجودی امالک 

 5,75۹,011 هاخالص ارزش دارایی

 2,000 سرمایه )میلیون سهم( 

 2,880 به ازای هر سهم )ریال( هاخالص ارزش دارایی

 

 صنعت ملیکشت و  توسعه  شرکت   •

و    29/12/1399به    یشده منته  ی حسابرس  ی مال  یهاو براساس صورت   ها ییشرکت ارزش خالص دارا  نیا  یگذارارزش  یمبنا

ارزش    ،یبورس  ریو غ   یبورس  یاست. با در نظر گرفتن ارزش روز پرتفو  31/03/1400به    یماهه منته  1ماهانه    تیگزارش فعال

  16۹ر ۹03هر سهم معادل با    یبه ازا  هایی ارزش خالص دارااست.    ریبه شرح جدول ز  کشت و توسعه ملیشرکت    یهاییخالص دارا

در نظر    ی گروه توسعه مل  ی گذاره یشرکت سرما  یبورس  ریغ   ی ( در پرتفوالیر  118ر۹32درصد آن )  70است که معادل    الیر
 گرفته شده است. 

 میلیون ریال -های توسعه کشت و صنعت ملی: خالص ارزش دارایی12جدول 

 قیمت  شرح

 7,588,512 مازاد ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسی

 548,194 مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی

 91 سود سهام

 8,136,798 مازاد ارزش سرمایه گذاری 

 358,345 1399/ 12/ 29حقوق صاحبان سهام در 

 - برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

 8,4۹5,143 هاخالص ارزش دارایی

 50 سرمایه )میلیون سهم( 

 16۹,۹03 به ازای هر سهم )ریال( هاخالص ارزش دارایی
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 شرکت نوآوران توسعه ملی  •
و    30/09/1399به    یشده منته  ی حسابرس  ی مال  یهاو براساس صورت   ها ییشرکت ارزش خالص دارا  نیا  یگذارارزش  یمبنا

ارزش    ،یبورس  ریو غ   یبورس  یاست. با در نظر گرفتن ارزش روز پرتفو  31/03/1400به    یماهه منته  1ماهانه    تیگزارش فعال

  54ر6۹3  ل باهر سهم معاد  یبه ازا   هاییارزش خالص دارا است.    ریبه شرح جدول ز  توسعه ملی  نوآورانشرکت    ی هاییخالص دارا

در نظر    یگروه توسعه مل  یگذاره یشرکت سرما  یبورس  ریغ   ی( در پرتفوالیر  38ر455درصد آن )  70است که معادل    الیر
 . گرفته شده است

 میلیون ریال -نوآوران توسعه ملیهای شرکت : ارزش خالص دارایی13جدول 

 قیمت  شرح

 20,795 مازاد ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسی

 - مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی
 - سود سهام

 20,795 مازاد ارزش سرمایه گذاری 

 34,141 1399/ 09/ 30حقوق صاحبان سهام در 

 - برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

 54,۹36 ارزش خالص دارایی ها

 1 سرمایه )میلیون سهم( 

 54,۹36 ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم )ریال(

 

 توسعه نگاه پویامدیریت  شرکت   •
و    30/09/1399به    یشده منته  ی حسابرس  ی مال  یهاو براساس صورت   ها ییشرکت ارزش خالص دارا  نیا  یگذارارزش  یمبنا

ارزش    ،یبورس  ریو غ   یبورس  یاست. با در نظر گرفتن ارزش روز پرتفو  31/03/1400به    یماهه منته  1ماهانه    تیگزارش فعال

هر سهم معادل با    یبه ازا  هایی ارزش خالص دارااست.    ریبه شرح جدول ز   مدیریت توسعه نگاه پویا شرکت    یهاییخالص دارا

در    یگروه توسعه مل  یگذاره یشرکت سرما  یبورس  ریغ  ی( در پرتفوالیر   ۹1ر 11۹درصد آن )  70است که معادل    الیر  13ر027

 نظر گرفته شده است. 
 میلیون ریال -های شرکت مدیریت توسعه نگاه پویاخالص دارایی: ارزش 14جدول 

 قیمت  شرح

 9,047 مازاد ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسی

 64,957 مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی

 - سود سهام
 74,004 مازاد ارزش سرمایه گذاری 

 ( )8,870 1399/ 09/ 30در حقوق صاحبان سهام 

 - برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

 65,134 ارزش خالص دارایی ها

 5 سرمایه )میلیون سهم( 

 13,027 ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم )ریال(

 
 ها ایر شرکتس •

 گذاری، مبالغ زیر در نظر گرفته شده است. ها بر اساس گزارشات ارزش سایر شرکت

 ریال برآورد شده است.  2ر137معادل    1399ارزشگذاری تیرماه  قیمت هر سهم شرکت ایران پوپلین بر اساس گزارش   •

ریال براورد  9ر056معادل  1399گذاری مهرماه مخمل و ابریشم کاشان بر اساس گزاش ارزشقیمت هر سهم شرکت  •

 شده است. 
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 ی برآورد  P/E ttmنسبت  ریال    66ماه گذشته معادل    12الملل تجارت ملی سود هر سهم  قیمت هر سهم توسعه بین •

 10معادل 
برآورد شده    الیر1ر575ر451  معادل   1399مهرماه    یبر اساس گزارش ارزشگذار   تجهیزات مدارس  هر سهم  متیق •

 است.
 برآورد شده است.  الیر 10,891معادل  1399 رماهیت یبر اساس گزارش ارزشگذار فرش پارس هر سهم متیق •
 ملی گذاری گروه توسعه  گذاری شرکت سرمایهارزش 

 و   4/1400/.08گذاری گروه توسعه ملی، ارزش روز پرتفو بورسی در تاریخ  های شرکت سرمایه در محاسبه خالص ارزش دارایی

روز صندوق  تارنمای صندوق های سرمایهارزش  در  ابطال(  های مذکورگذاری  قیمت  ارزش   و  )معادل  های  گذاری شرکتمبالغ 

ها  سایر دارایی، در نظر گرفته شده است. شایان توجه است که  گذاری گروه توسعه ملی پرتفو غیر بورسی شرکت سرمایه  موجود در

 . شده استشده در نظر گرفته بر اساس بهای تمام

 ارزش روز پرتفو بورسی

 باشد. به قرار جدول زیر می توسعه ملی گروه  گذاریسرمایه  ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت
 میلیون ریال  -: ارزش روز پرتفو بورسی15جدول 

 مازاد ارزش ارزش بازار بهای تمام شده  تعداد سهام تحت تملک  سرمایه )میلیون ریال( نام شرکت

 116,781,482 123,995,441 7,213,959 4,052,138,594 8,064,000 پتروشیمی اراک 

 28,551,815 35,779,391 7,227,576 3,723,141,614 8,250,000 توسعه صنایع بهشهر 

 28,060,840 32,116,801 4,055,961 5,273,694,723 6,000,000 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 

 25,353,543 27,677,686 2,324,143 12,246,763,530 36,402,756 ایران ترانسفو 

 20,448,361 21,337,833 889,472 802,174,155 2,526,500 گروه صنعتی بارز 

 16,508,549 19,508,129 2,999,580 2,622,060,315 4,500,000 سرمایه گذاری توسعه ملی 

 11,541,477 12,333,573 792,096 110,724,238 325,340 شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس 

 7,241,293 7,758,491 517,198 517,198,227 3,458,607 سرمایه گذاری نیروگاهی ایران )سنا( 

 5,152,565 5,718,891 566,326 157,026,099 1,179,430 سرمایه گذاری شفا دارو 

 2,525,733 2,530,652 4,919 155,350,041 1,300,000 سیمرغ 

 1,611,430 1,634,954 23,524 49,998,608 2,500,000 بورس کاالی ایران 

 1,031,569 1,059,639 28,070 61,215,452 474,522 دوده صنعتی پارس 

 22,226 692,691 670,465 100,244,704 15,000,000 تامین سرمایه نوین 

 312,659 463,450 150,791 62,926,029 993,748 گروه توسعه هنر ایران 

 280,398 399,191 118,793 94,259,993 5,500,000 سرمایه گذاری مسکن

 500,000 9,900,000 226,285 323,542 97,257 ( ETFصندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر)

 27,176 277,075 249,899 20,300,000 500,000 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار 

 210,371 249,656 39,285 88,972,285 156,340,000 بانک پارسیان 

 300,000 10,672,122 236,155 249,440 13,285 ( ETFصندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا) 

 (20,852) 248,680 269,532 63,148,688 3,000,000 سرمایه گذاری بوعلی

 43,771 235,600 191,829 20,000,000 72,000,000 سرمایه گذاری غدیر 

 10,739 191,160 180,421 18,000,000 293,000,000 فوالد مبارکه 

 7,494 165,800 158,306 10,000,000 50,000,000 فوالد خوزستان 

 13,547 163,575 150,028 15,000,000 10,000,000 آوای فردای زاگرس

 37,455 142,650 105,195 15,000,000 84,000,000 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

 85,322 134,771 49,449 27,805,103 30,425,734 بانک اقتصاد نوین 

 1,073 131,000 129,927 12,900,000 5,000,000 گذاری با درآمد ثابت معیارصندوق سرمایه 

 14,860 109,620 94,760 9,000,000 200,000,000 ملی صنایع مس ایران 

 63,311 78,795 15,484 8,500,000 25,000,000 گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 

 66,038 76,185 10,147 900,000 9,000,000 پتروشیمی نوری 

 74 49,475 49,401 4,900,000 20,000,000 صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم 

 (3,382) 36,309 39,691 528,966 139,000 قند نقش جهان 

 (958) 6,670 7,628 10,000,000 149,512,670 سرمایه گذاری استان گیالن 

 (1,338) 6,290 7,628 10,000,000 158,756,033 سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی 



  
 

 
 14صفحه

 مازاد ارزش ارزش بازار بهای تمام شده  تعداد سهام تحت تملک  سرمایه )میلیون ریال( نام شرکت

 (1,658) 5,870 7,528 10,000,000 158,220,037 سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان 

 (171) 552 723 1,000,000 91,217,622 سرمایه گذاری استان کردستان 

 (158) 241 399 17,750 142,000,000 اجتماعی سرمایه گذاری تامین 

 (4) 105 109 50,000 61,398,820 سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی 

 92 92 0 3,508 681,919 دشت مرغاب 

 (3) 65 68 50,000 68,584,949 سرمایه گذاری استان خراسان شمالی 

 (2) 60 62 50,000 85,688,671 سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه 

 (5) 46 51 50,000 350,017,833 سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی 

 6 10 4 116 9,167,680 پلیمر آریا ساسول 

 4 4 0 5,216 282,711 صنایع بسته بندی مشهد 

 (1) 2 3 1,884 150,000 کاشی اصفهان 

 (0) 1 1 1,156 30,000 بسته بندی پارس 

 266,087,281 2۹5,8۹0,152 2۹,802,871   مجموع 

 

 ارزش روز پرتفو غیر بورسی

 باشد. به قرار جدول زیر می توسعه ملیگروه  گذاریسرمایه بورسی شرکتغیر ارزش روز پرتفوی 
 میلیون ریال -: ارزش روز پرتفو غیر بورسی16جدول 

 مازاد ارزش ارزش بازار بهای تمام شده  تعداد سهام تحت تملک  سرمایه )میلیون ریال( نام شرکت

 7,198,722 9,502,728 2,304,006 2,299,990,777 2,300,000 سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار 

 5,707,829 5,773,670 65,841 48,545,977 50,000 توسعه کشت و صنعت ملی 

 3,757,902 5,758,913 2,001,011 1,999,965,984 2,000,000 بین المللی ساختمان وصنعت ملی 

 1,199,972 4,819,477 3,619,505 508,869 5,785,673 اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 

 0 1,333,948 1,333,948 36 1,000,000 1سرمایه گذاری در امالک

 7,924 1,156,945 1,149,021 1,149,022 51,456,768 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 

 0 1,000,135 1,000,135 3,473,000 1 اوراق مشارکت )خارج از بورس( 

 2,730 800,061 797,331 797,330 10,483,926 پاداش سرمایه بهگزین 

 0 783,245 783,245 783,244,686 1,850,000 ایران پوپلین )حق تقدم( 

 0 635,774 635,774 517,190,081 1,183,408 صنایع پتروشیمی بین الملل قشم 

 107,480 608,278 500,798 499,998,000 1,000,000 لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی 

 601,830 606,549 4,719 385,000 11,000 تجهیزات مدارس ایران 

 3,683 602,491 598,808 598,809 60,928,079 سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان 

 7,012 599,420 592,408 592,408 99,494,468 اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 

 473,664 532,323 58,659 58,781,244 147,270 کارخانجات مخمل وابریشم کاشان 

 1,910 502,083 500,173 500,173 247,797,583 با درآمد ثابت کاردان 

 0 375,000 375,000 375,000,000 2,000,000 زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه 

 116,205 365,075 248,870 16,303 4,760,067 صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی 

 (26,809) 309,667 336,476 336,476 3,438,402 ری مشترک اندیشه فردا صندوق سرمایه گذا

 2,322 288,025 285,703 285,703 77,893,980 صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی 

 (12,176) 287,823 299,999 287,937 2,044,249 مشترک صنعت و معدن 

 30,676 271,749 241,073 3,067 1,197,608 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 

 3,176 247,406 244,230 244,230 11,459,238 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان 

 177,034 227,210 50,176 44,469 111,611,913 صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه 

 97,545 177,545 80,000 106,560 12,856,538 اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس 

 (49,562) 144,431 193,993 9,407 1,312,379 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان 

 0 125,000 125,000 125,000,000 2,000,000 زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه )حق تقدم( 

 (42,479) 119,116 161,595 1,439,000 1,789,980 مشترک میعاد ایرانیان 

 24,812 117,844 93,032 44,072 4,321,373 صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا 

 (36,492) 117,492 153,984 22,680 15,278,005 مشترک ارزش کاوان آینده 

 (31,619) 115,963 147,582 227,540 1,915,319 صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 

 47,809 104,740 56,931 49,012,766 1,850,000 ( 1ایران پوپلین )

 55,824 62,599 6,775 5,747,739 92,473 فرش پارس

 (30,600) 59,400 90,000 89,999,647 124,000 توسعه بین الملل تجارت ملی 



  
 

 
 15صفحه

 مازاد ارزش ارزش بازار بهای تمام شده  تعداد سهام تحت تملک  سرمایه )میلیون ریال( نام شرکت

 12,618 56,563 43,945 4,798 1,842,515 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ 

 0 55,960 55,960 60,000,000 1,500,000 داده ورزی سداد 

 (3,352) 54,300 57,652 69,231 7,929,797 صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 

 18,732 45,594 26,862 4,999,992 5,000 مدیریت توسعه نگاه پویا 

 (14,197) 39,828 54,025 150 3,136,122 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 

 16,825 38,455 21,630 999,998 1,000 نوآوران توسعه ملی 

 (3,178) 34,268 37,446 57,877 24,562,404 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو 

 2,601 27,566 24,965 6,430 8,570,048 ثروت آفرین تمدن 

 (8,467) 23,569 32,036 114,078 16,301,866 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 

 0 19,900 19,900 18,959,900 24,000 توسعه نیرو گاهها وانرژی برق 

 0 12,200 12,200 8,750 25,000 مجتمع تولیدی چینی مقصود 

BMIIC International Genral Trading(BMIICGT 7,068 3,000 7,068 7,068 0 

 0 3,404 3,404 37,066,247 60,000 کمپر سور سازی ایران 

 0 3,197 3,197 319,540 115,786 کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر 

 0 2,281 2,281 265,064 16,000 صنایع پوشش ایران 

 (212,949) 1,445 214,394 2,164 964,238 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار 

 0 946 946 98,586 6,800 صنایع کاشان 

 0 600 600 599,900 1,200 آزادراه تبریز ارومیه 

 0 500 500 500,000 1,000 توسعه مدیریت ارتباطات سبز 

 0 444 444 31,250 1,563 مصرف کارگران کشاورزی ودامپروری اورین دشت

 0 400 400 27,000 2,200 فیوزسازی ایران 

 0 377 377 128,063 5,000 گچ تهران

 0 230 230 287,500 19,500 سرمایه گذاری توسعه استان همدان 

 0 164 164 11,659 1,171 صنایع چوبی ایران 

 0 80 80 16,000 3,220 توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران 

 0 60 60 6,000 1,200,000 پرداخت الکترونیک سداد 

 0 54 54 13,830 10,000 چینی سازی البرز 

 0 20 20 35,000 350,000 کارگزاری بانک ملی ایران 

 0 2 2 2 1 امتیاز تسهیالت مسکن

 0 0 618,470 0 1,000 سایر شرکتهای خارج از بورس 

 (750,000) 0 750,000 0 1 سپرده های بانکی 

 0 0 0 349 8,000 کارتن پارس

 0 0 0 60 1 پاالیش گاز خارگ 

 0 0 0 200 40,000 صرافی ملی ایران 

 18,454,۹58 38,۹61,601 21,125,113   مجموع 

 میلیون ریال در نظر گرفته شده است   8ر414ر023ارزش روز سایر امالک معادل  . مازاد 1

 

 

 

 

 



  
 

 
 16صفحه

 توسعه ملیگذاری گروه  های شرکت سرمایهخالص ارزش دارایی

 باشد به قرار جدول زیر می گذاری گروه توسعه ملی شرکت سرمایههای خالص ارزش دارایی 

 میلیون ریال -گذاری گروه توسعه ملیشرکت سرمایههای : برآورد خالص ارزش دارایی17جدول 

 قیمت  شرح

 266,087,281 ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسیمازاد 

 18,454,958 مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی

 10,336,749 سود سهام

 2,895,050 مازاد ارزش ملک خدامی 

 8,414,023 مازاد ارزش سایر امالک

 306,188,061 ه گذاری مازاد ارزش سرمای

 80,057,814 1399/12/30حقوق صاحبان سهام در 

 31,289 برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

 386,277,164 خالص ارزش دارایی

 27,250 سرمایه )میلیون سهم( 

 14,175 ها به ازای هر سهم )ریال(ارزش داراییخالص 

 8,020 1400/04/08قیمت هر سهم در 

 P/NAV 57%نسبت 

 

شده است که با   برآوردمیلیون ریال    386ر277ر164 شرکت برابر    هایدارایی محاسبات صورت گرفته خالص ارزش    بر اساس

 گردیده است. محاسبه ریال  14ر175برابر  به ازای هر سهم هاداراییخالص ارزش  ،سهم شرکت 27ر250ر 000ر 000توجه به 

 

 
 


