
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

4,500,000سرمایه ثبت شده:سرمايه گذاري توسعه مليشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:وتوسمنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 3 ماھه منتھی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)569920کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1399/09/30سال مالی منتھی به:

ترازنامه

شرح
پایان عملکرد

واقعی منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٨/٠٩/٣٠

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٨/٠٩/٣٠

درصد
تغییرات

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

١١٧,١۶٨٢٧,٩١٣٣٢٠پرداختنی ھای تجاری۵۴,٧٠٨٣۵,٢۴١۵۵موجودی نقد

٣۴,٧٨٠٧,٣٣٨٣٧۴پرداختنی ھای غیرتجاری١٠,٧٢۶,٧٠٩٨,٣۴۵,۴٣٣٢٩سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

۵٣۵۵٣۵٠مالیات پرداختنی(۵۶)٣۶۵,٣۵۵٨٣۴,۴٨٩دریافتنی  ھای تجاری

٣,٩١۴,٨٣١٣۵,٩٧۵١٠,٧٨٢سود سھام پرداختنی(١۶)٧,١٠٧٨,۴١۶دریافتنی  ھای غیرتجاری

--٠٠تسھیالت مالی۴٠۴۴٠۴٠پیش پرداخت ھا و سفارشات

(٨٢)٢,٢۴٧١٢,۴٨٣ذخایر--٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

--٠٠پیش دریافت ھای جاری١١,١۵۴,٢٨٣٩,٢٢٣,٩٨٣٢١جمع دارایی ھای جاری

دارایی  ھای غیرجاری
بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده

برای فروش
٠٠--

۴,٠۶٩,۵۶١٨۴,٢۴۴۴,٧٣١جمع بدھی ھای جاری٨,٩٣٨٨,٩٣٨٠دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٢۶,٨۵۵٢۶,٨۵۵٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

--٠٠پرداختنی ھای بلندمدت۵٢٠,٠٠٠٣٨۴,۴٠٠٣۵سرمایه گذاری در امالک

--٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(٩)٧۴٢٨١١دارایی ھای نامشھود

--٠٠تسھیالت مالی بلندمدت(٧)٧,٠۶٠٧,۵۵٩دارایی ھای ثابت مشھود

۴,٧٣۶۴,٧٣۶٠ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان--٠٠سایر دارایی ھا

۴,٧٣۶۴,٧٣۶٠جمع بدھی ھای غیرجاری۵۶٣,۵٩۵۴٢٨,۵۶٣٣٢جمع دارایی ھای غیرجاری

۴,٠٧۴,٢٩٧٨٨,٩٨٠۴,۴٧٩جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

۴,۵٠٠,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠٠سرمایه



--٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

--٠٠صرف (کسر) سھام

--٠٠سھام خزانه

۴۵٠,٠٠٠۴۵٠,٠٠٠٠اندوخته قانونی

--٠٠سایر اندوخته ھا

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھای غیرجاری
نگھداری شده برای فروش

٠٠--

--٠٠مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھا

تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول
گزارشگری

٠٠--

اندوخته تسعیر ارز دارايي ھا و بدھي ھاي
شرکت ھاي دولتي

٠٠--

(۴٢)٢,۶٩٣,۵٨١۴,۶١٣,۵۶۶سود (زیان) انباشته

(٢٠)٧,۶۴٣,۵٨١٩,۵۶٣,۵۶۶جمع حقوق صاحبان سھام

١١,٧١٧,٨٧٨٩,۶۵٢,۵۴۶٢١جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام١١,٧١٧,٨٧٨٩,۶۵٢,۵۴۶٢١جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٨/١٢/٢٩

(حسابرسی نشده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٧/١٢/٢٩

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

واقعی
سال مالی منتھی به

١٣٩٨/٠٩/٣٠
(حسابرسی شده)

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠٩/٣٠دوره منتھی به

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٧١,۴٧۶١٣,٠۴٧۴۴٨١,۴٧۴,۵۵٧درآمد سود سھام

١۴٨,٧۵٣(۵۶)٧,٠۵٠١۶,١٠١درآمد سود تضمین شده

٢,١٨٧,٣٨۴١١٧,۴٨٢١,٧۶٢٢,٩٣٨,۴١۵سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

٠--٠٠سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

٠--٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

٢,٢۶۵,٩١٠١۴۶,۶٣٠١,۴۴۵۴,۵۶١,٧٢۵جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(٩۴,٣۵١)(۶)(٢٢,۶٩۵)(٢١,٢٨١)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠--٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(٩۴,٣۵١)(۶)(٢٢,۶٩۵)(٢١,٢٨١)جمع ھزینه ھای عملیاتی

٢,٢۴۴,۶٢٩١٢٣,٩٣۵١,٧١١۴,۴۶٧,٣٧۴سود (زیان) عملیاتی

٠--٠(٢,١١۴)ھزینه ھای مالی



٢,٧٠٧--٠٣سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٢,٢۴٢,۵١۵١٢٣,٩٣٨١,٧٠٩۴,۴٧٠,٠٨١سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(٣۶۴)--(٣۶۴)٠مالیات بر درآمد

٢,٢۴٢,۵١۵١٢٣,۵٧۴١,٧١۵۴,۴۶٩,٧١٧سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

٠--٠٠سود (زیان) عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

٢,٢۴٢,۵١۵١٢٣,۵٧۴١,٧١۵۴,۴۶٩,٧١٧سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

۴٩٨٢٧١,٧۴۴٩٩٣سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

۴٩٨٢٧١,٧۴۴٩٩٣سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

٢,٢۴٢,۵١۵١٢٣,۵٧۴١,٧١۵۴,۴۶٩,٧١٧سود (زیان) خالص

۴,۶١٣,۵۶۶٢,۵٧٣,٨۴٩٧٩٢,۵٧٣,٨۴٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠--٠٠تعدیالت سنواتی

۴,۶١٣,۵۶۶٢,۵٧٣,٨۴٩٧٩٢,۵٧٣,٨۴٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(٢,۴٣٠,٠٠٠)٧١(٢,۴٣٠,٠٠٠)(۴,١۶٢,۵٠٠)سود سھام  مصوب

٠--٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۴۵١,٠۶۶١۴٣,٨۴٩٢١۴١۴٣,٨۴٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠--٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

٢,۶٩٣,۵٨١٢۶٧,۴٢٣٩٠٧۴,۶١٣,۵۶۶سود قابل تخصیص

٠--٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠--٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

٢,۶٩٣,۵٨١٢۶٧,۴٢٣٩٠٧۴,۶١٣,۵۶۶سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

۴٩٨٢٧١,٧۴۴٩٩٣سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

۴,۵٠٠,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠سرمایه



صورت جریان وجوه نقد

شرح

واقعی 
دوره منتھی به 1398/12/29

حسابرسی نشده 
1398/12/29

واقعی 

حسابرسی شده 
1397/12/29

درصد
تغییرات

واقعی 
حسابرسی شده 

1398/09/30

فعالیت ھای عملیاتی

304,831104,5801912,300,307جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

0--00جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

304,831104,5801912,300,307جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

0--00سود پرداختی بابت استقراض

(2,272,512)295(72,306)(285,364)سود سھام پرداختی

(2,272,512)295(72,306)(285,364)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

(364)--00مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(4,674)--00وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(849)--00وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

0--00تسھیالت اعطایی به اشخاص

0--00استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(5,523)--00جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

21,908(40)19,46732,274جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

0--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه



0--00وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

0--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0--00بازپرداخت اصل استقراض

0--00جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

21,908(40)19,46732,274خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

35,24110,62923210,629موجودی نقد در ابتدای دوره

2,704--00تآثیر تغییرات نرخ ارز

54,70842,9032835,241موجودی نقد در پایان دوره

183,688--013,133مبادالت غیرنقدی

دالیل تغییر اطالعات  1398/12/29نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1397/12/29نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1398/09/30نسبت به اطالعیه قبلی

صورت خالصه سرمایه گذاریھا

شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
بھای تمام

شده
ارزش بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
تعداد

شرکت
بھای تمام

شده
بھای تمام

شده
تعداد

شرکت
بھای تمام

شده
تعداد

شرکت
بھای تمام

شده
درصد
به کل

بھای تمام
شده

درصد
به کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

استخراج کانه
ھاي فلزي

۴٧٢٠,١٧١١,۴٧٩,۵٣٩۶۴٠,٧٠٩٩٧٠,٩١١٧١,٣۶٠,٨٨٠٢,۴۵٠,۴۵٠٠٠٠٠٠۴٧٢٠,١٧١٨.۶٠۶۴٠,٧٠٩٢٧.١٠٧١,٣۶٠,٨٨٠١٢.۶٨

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

۴۵۶٩,٩٩١٢,٠٩١,١٠۶١٩٨,۶۶٧١٣۵,۵٧٩۵٧۶٨,۶۵٨٢,٢٢۶,۶٨۵٠٠٠٠٠۴۵۶٩,٩٩١۶.٨١١٩٨,۶۶٧٨.۴٠۵٧۶٨,۶۵٨٧.١۶

الستیک و
پالستیک

١١۵٢٩٠٢٩١١۵۵٨٠٠٠٠٠١١۵٠.٠٠٠٠.٠٠١١۵٠.٠٠

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٢٨٠,٢٨٨٢٠٢,٩٩٨١٠,٣١۶٢۴۵,۶٨۴٢٩٠,۶٠۴۴۴٨,۶٨٢٠٠٠٠٠٢٨٠,٢٨٨٠.٩۶١٠,٣١۶٠.۴۴٢٩٠,۶٠۴٠.٨۴



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
بھای تمام

شده
ارزش بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
تعداد

شرکت
بھای تمام

شده
بھای تمام

شده
تعداد

شرکت
بھای تمام

شده
تعداد

شرکت
بھای تمام

شده
درصد
به کل

بھای تمام
شده

درصد
به کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي
١٢۴٧,٧٣٣٣٧۴,٢٣٣٢٩٠,۵٧٢۴۴٠,١۴٣١۵٣٨,٣٠۵٨١۴,٣٧۶٠٠٠٠٠١٢۴٧,٧٣٣٢.٩۶٢٩٠,۵٧٢١٢.٢٩١۵٣٨,٣٠۵۵.٠١

واسطه گريھاي
مالي و پولي

١۵٠,٠٠٠٢۵٢,٣۵٣(۵٠,٠٠٠)(٢۵٢,٣۵٣)٠٠٠١١٩,٠٠٠٠١١٩,٠٠٠٢۶٩,٠٠٠٠.٨٢(۵٠,٠٠٠)(٢.١١)١١٩,٠٠٠٠.١٨

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت
١٧٠٢,۵٣٠١,٣٢۵,١٩٨(۶,٠٢٢)١,٠۵١,١١٣١۶٩۶,۵٠٨٢,٣٧۶,٣١١٠٠٠٠٠١٧٠٢,۵٣٠٨.٣٩(۶,٠٢٢)(٠.٢۵)١۶٩۶,۵٠٨۶.۴٩

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن
١٩٩,٠٨٨١٢٢,١۴١٣۶,٠٧٩٧۶,١۶١١١٣۵,١۶٧١٩٨,٣٠٢٠٠٠٠٠١٩٩,٠٨٨١.١٨٣۶,٠٧٩١.۵٣١١٣۵,١۶٧١.٢۶

١١٨٩,١١٩٢۴۴,٢١۴٢٣,٨٠٣١۵٩,٠۶۴١٢١٢,٩٢٢۴٠٣,٢٧٨٠٠٠٠٠١١٨٩,١١٩٢.٢۶٢٣,٨٠٣١.٠١١٢١٢,٩٢٢١.٩٨مخابرات

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي
مالي واسط

٣۴,٧۵٠١,٣۴٩,٢٧۵٧,٩٨۶٣,٣١۶,٣۵٧٣١٢,٧٣۶۴,۶۶۵,۶٣٢٢١٨,۶٨٩٠٢١٨,۶٨٩۵٢٣,۴٣٩٠.٢٨٧,٩٨۶٠.٣۴۵٣١,۴٢۵٠.٢٩

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم
١۴٢٧,٠٩١١,٠٢٩,۴٨۵(۵۶,١١٩)١٨٩,٢٧٣١٣٧٠,٩٧٢١,٢١٨,٧۵٨٠٠٠٠٠١۴٢٧,٠٩١۵.١٠(۵۶,١١٩)(٢.٣٧)١٣٧٠,٩٧٢٣.۴۶

تجارت عمده
فروشي به جز
وسايل نقلیه

موتور

۶١٨۵,۶٣٣٢٠۴,۴٠۴٣٠٠,٨٢۶٣۴١,٩٨٢٨۴٨۶,۴۵٩۵۴۶,٣٨۶٠٠٠٠٠۶١٨۵,۶٣٣٢.٢٢٣٠٠,٨٢۶١٢.٧٢٨۴٨۶,۴۵٩۴.۵٣

بانکھا و
موسسات

اعتباري
۴۶٢۵,٨٣۵۶٢٧,٠٨٢١,٢٩۶,۵٨٨١,۵٣٩,٢۵٩۶١,٩٢٢,۴٢٣٢,١۶۶,٣۴١٠٠٠٠٠۴۶٢۵,٨٣۵٧.۴٨١,٢٩۶,۵٨٨۵۴.٨۴۶١,٩٢٢,۴٢٣١٧.٩١

ساير واسطه
گريھاي مالي

١٢٧,٩١٣٢٧,۴٨٩١٠١,٨٩۴١۶۴,۴١١١١٢٩,٨٠٧١٩١,٩٠٠٠٠٠٠٠١٢٧,٩١٣٠.٣٣١٠١,٨٩۴۴.٣١١١٢٩,٨٠٧١.٢١

سیمان، آھک
و گچ

١٠٣٠١١٠۴٠٠٠٠٠١٠٠.٠٠٠٠.٠٠١٠٠.٠٠

محصوالت
شیمیايي

۶٩٨٠,٧٠۴١,۶٠٧,٩۴٢(٢٩٠,٩۴۵)(٢٣٧,٣۶٨)۶۶٨٩,٧۵٩١,٣٧٠,۵٧۴٠٠٠٠٠۶٩٨٠,٧٠۴١١.٧٢(٢٩٠,٩۴۵)(١٢.٣١)۶۶٨٩,٧۵٩۶.۴٢

محصوالت
غذايي و
آشامیدني به
جز قند و شکر

١٣٩۴,۴٠۵٣٩٧,٠٩١(٢٩,۴٨٩)٢٠٣,١٢١١٣۶۴,٩١۶۶٠٠,٢١٢٠٠٠٠٠١٣٩۴,۴٠۵۴.٧١(٢٩,۴٨٩)(١.٢۵)١٣۶۴,٩١۶٣.۴٠

مواد و
محصوالت

دارويي
٣٣٧٠,٢٠۴١,٨١٩,۴٢۵٢٧,٢٧٢١,٠۶٣,٢٠۵٣٣٩٧,۴٧۶٢,٨٨٢,۶٣٠٠٠٠٠٠٣٣٧٠,٢٠۴۴.۴٢٢٧,٢٧٢١.١۵٣٣٩٧,۴٧۶٣.٧٠



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
بھای تمام

شده
ارزش بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
تعداد

شرکت
بھای تمام

شده
بھای تمام

شده
تعداد

شرکت
بھای تمام

شده
تعداد

شرکت
بھای تمام

شده
درصد
به کل

بھای تمام
شده

درصد
به کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠١٠٠.٠٠٠٠.٠٠١٠٠.٠٠

ساخت
دستگاه ھا و

وسايل
ارتباطي

٠٠٠٠٠٠٠٠١۵٠١۵١۵٠.٠٠٠٠.٠٠١۵٠.٠٠

اوراق
مشارکت و
سپرده ھاي

بانکي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٨۴,٢٣٧(١٨۴,٢٣٧)٠٠١١٨۴,٢٣٧٢.٢٠(١٨۴,٢٣٧)(٧.٧٩)٠٠٠.٠٠

فلزات
اساسي

۴١,١٠٣,۶۴٢٢,٩٠٣,۵٩۶(٢۶١,۴٠٨)۵١,٢٨٠۴٨۴٢,٢٣۴٢,٩۵۴,٨٧۶٠٠٠٠٠۴١,١٠٣,۶۴٢١٣.١٨(٢۶١,۴٠٨)(١١.٠۶)۴٨۴٢,٢٣۴٧.٨۵

خدمات فني و
مھندسي

١٢٣٨,٧٠٧٣۵٧,٢١۶٨۴,١٧٨٢١٠,٣۴٣١٣٢٢,٨٨۵۵۶٧,۵۵٩٠٠٠٠٠١٢٣٨,٧٠٧٢.٨۵٨۴,١٧٨٣.۵۶١٣٢٢,٨٨۵٣.٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٧١,١٣١,۵۵٠٢٢٣,٧۵٨٧١,٣۵۵,٣٠٨٧١,١٣١,۵۵٠١٣.۵٢٢٢٣,٧۵٨٩.۴۶٧١,٣۵۵,٣٠٨١٢.۶٢ساير فعالیتھا

۴٧٧,٠١٧,٨١٩١۶,۴١۴,٨١٩٢,٣٢۴,٩٠٧٩,۶۶٨,١٩۵۵۴٩,٣۴٢,٧٢۶٢۶,٠٨٣,٠١۴١٣١,٣۵٣,۴٨١٣٩,۵٢١١٢١,٣٩٣,٠٠٢۶٠٨,٣٧١,٣٠٠١٠٠٢,٣۶۴,۴٢٨١٠٠۶۶١٠,٧٣۵,٧٢٨١٠٠جمع

ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھا

0
میلیون ریال

لطفا دالیل مغایرت اطالعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطالعات انتھای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سھام شركت ھای پذیرفته شده در بورس

نام شركت
سرمایه

(میلیون ریال)

ارزش
اسمی

ھر سھم
(ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد سھام
بھای تمام

شده
تعداد سھامارزش بازار

بھای تمام
شده

ارزش بازار
درصد

مالکیت
بھای تمام

شده
ارزش بازار

بھای تمام
شده ھر
سھم
(ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)



نام شركت
سرمایه

(میلیون ریال)

ارزش
اسمی

ھر سھم
(ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد سھام
بھای تمام

شده
تعداد سھامارزش بازار

بھای تمام
شده

ارزش بازار
درصد

مالکیت
بھای تمام

شده
ارزش بازار

بھای تمام
شده ھر
سھم
(ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٣,٨٢٠,٠٠٨٢٧١,٣٠٧٢۶٩,٧١٢٧۴,٧۴٧,۵٠٨۵٧٩,٢٣٩۶٩٩,٨١۴٠.٢۴٨۵٠,۵۴۶٩۶٩,۵٢۶٧,١٧۴٨,١٧٧١١٨,٩٨٠بانک ملت

١,٠۵١,١١٣١٠.۵٧۶٩۶,۵٠٨٢,٣٧۶,٣١١١,١٩٨۴,٠٨٨١,۶٧٩,٨٠٣(۶,٠٢٢)(١٧,٢۶۴,۵۴۴)۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٩٨,۵۵۴,١٢٨٧٠٢,۵٣٠١,٣٢۵,١٩٨سرمايه گذاري مسکن

١۶,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٢,۶١٠,٣۵٧٢۴٧,٧٣٣٣٧۴,٢٣٣۴۶,٠٨۶,١٣۴٢٩٠,۵٧٢۴۴٠,١۴٣٠.٧٣۵٣٨,٣٠۵٨١۴,٣٧۶۴,۵٣۵۶,٨۶١٢٧۶,٠٧١سرمايه گذاري بانک ملي ايران

۴٠,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٩٨,٩٠٠,٩۶۵۴٩۴,٩٣۶۵۶۵,٨١٢٠.٢۵۴٩۴,٩٣۶۵۶۵,٨١٢۵,٠٠۴۵,٧٢١٧٠,٨٧۶سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

٣۴,۴١٠٠.۵۶۴۵۴,٣٧۵١,٩۴۶,٣٨٨١,٠٧٩۴,۶٢٢١,۴٩٢,٠١٣(١۶٧,٠٧۵)٧۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۶۵,٠٢٠,۶۵٠۶٢١,۴۵٠١,٩١١,٩٧٨۵۶,٠٩٣,٢۴۵فوالد مبارکه

١٧۵,٣۵٣,٩٧٢١,٠٠٠٢٣۵,٠٠٠,٠٠٠١۴۵,٧۴٠١۴٩,٩٣٠٣۵٧,۴٢٢,٩٧١٢۵۶,٣٩۵٢٧٧,٢٠۶٠.٣۴۴٠٢,١٣۵۴٢٧,١٣۶۶٧٩٧٢١٢۵,٠٠١بانک صادرات ايران

١٨٩,٢٧٣٠.۶١٣٧٠,٩٧٢١,٢١٨,٧۵٨۴,٢٩٧١۴,١١۶٨۴٧,٧٨۶(۵۶,١١٩)(١٣,٠۶١,٢٢١)١۴,٢۵٢,٠٠٠١,٠٠٠٩٩,۴٠٠,٠٠٠۴٢٧,٠٩١١,٠٢٩,۴٨۵پتروشیمي مبین

٢٠٣,١٢١٠.٨٨٣۶۴,٩١۶۶٠٠,٢١٢۵,٠٠۵٨,٢٣٣٢٣۵,٢٩۶(٢٩,۴٨٩)(٩,۴٩٧,٩۶٧)٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٨٢,۴٠١,١٧۶٣٩۴,۴٠۵٣٩٧,٠٩١توسعه صنايع بھشھر

٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠٣٨٣,٠٣۵,٩٨١١٨٨,٢۴٨١٨۶,٩٢١٢٢٩,١٠١,٩٧۴١۴٨,٧٢۶٢١٣,۴١٧٠.٢٧٣٣۶,٩٧۴۴٠٠,٣٣٨۵۵٠۶۵۴۶٣,٣۶۴بانک تجارت

٢٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٣,٨٠۴,٨٧٣٢٣٨,٧٠٧٣۵٧,٢١۶۴,٨٠٧,٢٣٧٨۴,١٧٨٢١٠,٣۴٣٠.١۴٣٢٢,٨٨۵۵۶٧,۵۵٩٨,٣۶٢١۴,۶٩٩٢۴۴,۶٧۴مديريت پروژه ھاي نیروگاھي ايران(مپنا)

١٣,١٣١,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠٢٩۶,۶٣٨٣٢٠,٢۴٠٠.۶١٢٩۶,۶٣٨٣٢٠,٢۴٠٣,٧٠٨۴,٠٠٣٢٣,۶٠٢بانک اقتصاد نوين

۴۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٢٢٧,١٧۵٢٩,٩١٨٣۴,۴١٧۵٠,٧٩٢,٠۶۵٢۵۴,٩٠٧٣٧٠,٨١٨٠.١٣٢٨۴,٨٢۵۴٠۵,٢٣۵۴,٩٩۵٧,١٠٧١٢٠,۴١٠معدني و صنعتي چادرملو

(١۴,٣٠٩)١٣,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,۵٩٠,٩٩٧۶٢,٩٨٢٧۵,۶۶۴١۴,١١٢,۴٠٩١٧٠,۵٩۶١۴٣,۶٠۵٠.١۶٢٣٣,۵٧٨٢١٩,٢۶٩١٠,٢٨٨٩,۶۵٨پااليش نفت بندرعباس

٠.١٧٢٢٩,٠٠٠٨٣۴,٣٢٣٢,٨۵٨١٠,۴١۴۶٠۵,٣٢٣(٢۴٨,۴۵١)(٢٠٠,١٣٧)(٧٠,٠١٩,۵۶٨)۴٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵٠,١٣۵,١٣۵۴٢٩,١٣٧١,٠٨٢,٧٧۴سنگ آھن گل گھر

۶,٩٨۵٨٨٠,٩۶٧۵.۵١٢٢٠,۶١۵١,٧۵٧,٩٣١٣,٣٩٧٢٧,٠۶٧١,۵٣٧,٣١۶(١,٩۴۵,۴١۴)١,١٧٩,۴٣٠١,٠٠٠۶۶,٨٩٢,٨٠۴٢١٣,۶٣٠٨٧۶,٩۶۴سرمايه گذاري شفا دارو

٣١,١۶١٠.٢۶٢١۶,٢٨٩۴٣٠,١۴٧٨,۵٢٩١۶,٩۶٣٢١٣,٨۵٨(٢٩,٩٣٩)(٣,۵١٠,١۶٩)٩,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٨۶٨,١۶۶٢۴۶,٢٢٨٣٩٨,٩٨۶پتروشیمي جم

١٢١,١٩۴٠.١٩٢١۵,۶٩۴٨٢١,٢۶۴١,٨۶٢٧,٠٩٠۶٠۵,۵٧٠(۴۴,٩٠۴)۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠٧,۶۵٣,۵٢۶٢۶٠,۵٩٨٧٠٠,٠٧٠٨,١٨٠,۶٨٢ملي صنايع مس ايران

۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵۵,۵٧٩,٠٨٢١٨٩,١١٩٢۴۴,٢١۴٣,١۵۶,۵۶۴٢٣,٨٠٣١۵٩,٠۶۴٠.١٠٢١٢,٩٢٢۴٠٣,٢٧٨٣,۶٢۵۶,٨۶۶١٩٠,٣۵۶مخابرات ايران

٠.٢٨٢٠۴,۶٨٠۴٨٩,٢۴٣٣١,٠١١٧۴,١٢۵٢٨۴,۵۶٣(١٨۵,١٢٩)(٩۵,۵٣٧)(٣,٣٠۵,۴٨۴)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٩٠۵,٧٣٢٣٠٠,٢١٧۶٧۴,٣٧٢پتروشیمي زاگرس

۴٠,٨۴٢۶,۴١۵١.٩٠٢٠٣,٧۴١١,٣۵۶,٩٧٩۴,١١٧٢٧,۴٢١١,١۵٣,٢٣٨(۵,۴٩٢,٣٣۴)٢,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵۴,٩٧٩,٢١۵١۶٢,٨٩٩١,٣۵٠,۵۶۴نفت بھران

۶١,۵٠٣,۵٣٨١,٠٠٠٣٩,٨۶۴,۶٩١٧۴,٠٩۵٨٢,٠٨١٢٩,٨١٣,٠٣٣٩٨,٠٧٠١٠۵,١۴٣٠.١١١٧٢,١۶۵١٨٧,٢٢۴٢,۴٧١٢,۶٨٧١۵,٠۵٩ذوب آھن اصفھان

صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين
(ETF)پارسیان

١٣,٧٨۵٢٧,۵٨۶١,٠٠٠,٠٠٠٢٧,۴٠٠٢٧,۵۴٢۴,٩٠٠,٠٠٠١٣٩,۴٩٧١۴۴,٧٠٢١,١٨٠.۶٨١۶۶,٨٩٧١٧٢,٢۴۴٢٨,٢٨٨٢٩,١٩۴۵,٣۴٧

٠.٧٠١۵۴,١۶۴٣٠٢,٠٣۶١١,٠١۶٢١,۵٨٢١۴٧,٨٧٢(٢٩,٩٧۶)(٢۶,١٨١)(۶٨۶,٢٧١)٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,۶٨١,٠٨۶١٨٠,٣۴۵٣٣٢,٠١٢نفت پارس

٠.٢١١۴٩,٣٣٨٢٠۴,۶١٢٩,٠٢۵١٢,٣۶۵۵۵,٢٧۴(۴۴,۶١٧)(٨٩,۵۵٠)(١٢,۴٠٨,٩٢١)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٩۵۶,۶٢۶٢٣٨,٨٨٨٢۴٩,٢٢٩پتروشیمي اراک

٠.٢۶١۴۵,٣١٢٢٨۴,۶٩٢٢,٨١٨۵,۵٢١١٣٩,٣٨٠(۴٨,١٧۴)(١٨,۴۵٣)(٧,١٠٠,٠٠٠)٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٨,۶۶۵,٣٠٠١۶٣,٧۶۵٣٣٢,٨۶۶پااليش نفت اصفھان

٨,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,۴۶۵,۴٢٣٩٩,٠٨٨١٢٢,١۴١١,٧۴٨,٩٣١٣۶,٠٧٩٧۶,١۶١٠.١١١٣۵,١۶٧١٩٨,٣٠٢١۴,۶۶٩٢١,۵٢١۶٣,١٣۵خدمات انفورماتیک

٩,٠۴٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٠٠٠,٠٠٠٢٧,٩١٣٢٧,۴٨٩٣٩,٠٠٠,٠٠٠١٠١,٨٩۴١۶۴,۴١١٠.۵۵١٢٩,٨٠٧١٩١,٩٠٠٢,۵٩۶٣,٨٣٨۶٢,٠٩٣رايان سايپا

٩۶,٣۵٣٠.٧١١١٩,١٣٠٢۶۶,٣٠٨۶,٩١۴١۵,۴۵۶١۴٧,١٧٨(٢٢,٣٣٢)(٣,٣١۵,٧٨٢)٢,۴١٣,٩۵٠١,٠٠٠٢٠,۵۴۵,٨٩١١۴١,۴۶٢١۶٩,٩۵۵توسعه معادن روي

(٣٨٠)٩٩٩,٩٧١١٠,٠٠٠٧,٠٠٠,٠٠٠٧١,٧٣٣٧٢,۶١٨۴,٠٠٠,٠٠٠۴٠,٧٧٠٣٩,۵٠۵١١.٠٠١١٢,۵٠٣١١٢,١٢٣١٠,٢٢٨١٠,١٩٣صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت معیار



نام شركت
سرمایه

(میلیون ریال)

ارزش
اسمی

ھر سھم
(ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد سھام
بھای تمام

شده
تعداد سھامارزش بازار

بھای تمام
شده

ارزش بازار
درصد

مالکیت
بھای تمام

شده
ارزش بازار

بھای تمام
شده ھر
سھم
(ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

ھلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق
تقدم)

۵۴,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢٧,۴٩٢,٠۶٣١١٠,٠٨٨١٢۶,۶٢٨٠.٠۵١١٠,٠٨٨١٢۶,۶٢٨۴,٠٠۴۴,۶٠۶١۶,۵۴٠

١۴,٨٠٧١٣٧,٨٠۴٣.٢٣١١٠,٠۵٣٧۴٨,۵٣۵۵,٧۵٢٣٩,١٢۴۶٣٨,۴٨٢(١,٣۵١,۵۴٣)۵٩٣,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,۴٨٣,٩٣۴٩۵,٢۴۶۶١٠,٧٣١البراتوارھاي داروئي رازک

صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت
(ETF)کیان

٩,١٧٧,٧۴٨٢٠,۶٠٠٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,۴۴۴١٠۵,۵۴۵١.١٢١٠٠,۴۴۴١٠۵,۵۴۵٢٠,٠٨٩٢١,١٠٩۵,١٠١

٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٢۶۴,٢٨٩۵۴,٨٢٣١۴٠,٩١۶۴,٢٧٧,١٨٨٣۵,٧٨١٣٠٧,٧۶۶٠.۴٩٩٠,۶٠۴۴۴٨,۶٨٢۵,٨٣٠٢٨,٨٧٠٣۵٨,٠٧٨صنايع ماشینھاي اداري ايران

۵,۴٨٠۴۴,۴٣۴۴.٠٩۶۶,٨٠٨٣٧۶,١۶۴۴,٠٨۵٢٣,٠٠٣٣٠٩,٣۵۶(١,١١٧,۶۴٠)۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,۴٧٠,۴٨۴۶١,٣٢٨٣٣١,٧٣٠سینادارو

٠.٠٩۶٣,٨٨٢١۶٨,۶۶٧١١,٣۶٧٣٠,٠١٢١٠۴,٧٨۵(۶,٠١۵)(٢۵,۵٧۴)(٢,٢۵٠,٠٠٠)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٨٧٠,٠٠٠٨٩,۴۵۶١٧۴,۶٨٢پتروشیمي پرديس

٠.٠۵۶٣,٣۶١١۶٧,٩١۴١١,٢۴٩٢٩,٨١١١٠۴,۵۵٣(٢۴,۴٧٩)(۵۶,٢٩٣)(۵,٠٧٠,٧٣٨)١٢,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٧٠٣,٣٨٧١١٩,۶۵۴١٩٢,٣٩٣سنگ آھن گھر زمین

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١۴,٩٠٢,٧۵۵۵٩,۵۴٠٨۴,٢٣٠٠.٠٣۵٩,۵۴٠٨۴,٢٣٠٣,٩٩۵۵,۶۵٢٢۴,۶٩٠معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)

٠.١٠۵۵,۵۶٢٧٧,٨۶٩٢٧,۵۶٩٣٨,۶٣٨٢٢,٣٠٧(٣٢,٧٨٨)(۵٠,٣۴۵)(١,٨٢۶,١٠۴)٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨۴١,۴۶٧١٠۵,٩٠٧١١٠,۶۵٧پلي پروپیلن جم

در اوراق بھادار مبتني بر سکه طالي
(ETF)کیان

٧١۶,٣١۵٢۵,۴١٣١,٩۵٠,٠٠٠۴٧,۴۵٣۴۶,٣١٢٠٠١٨,٢٩٧۶.٩٢۴٧,۴۵٣۶۴,۶٠٩٢۴,٣٣۵٣٣,١٣٣١٧,١۵۶

٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٣٧٣,٧٠٣٣١,٨۶٣۶٣,٧٠٩٠.١٣٣١,٨۶٣۶٣,٧٠٩٩,۴۴۵١٨,٨٨۴٣١,٨۴۶نفت پارس (حق تقدم)

۶,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴,٩٩٢,٧٨٩٢١,٠٨۵٢۶,٣۴۶٠.٠٨٢١,٠٨۵٢۶,٣۴۶۴,٢٢٣۵,٢٧٧۵,٢۶١بانک دي

(١۵)۴٣٣,١٨٩١,٠٠٠٠٠٠٢,٠١٠,٠٠٠٢٠,١١۵٢٠,١٠٠٠.۴۶٢٠,١١۵٢٠,١٠٠١٠,٠٠٧١٠,٠٠٠صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار

صندوق سرمايه گذاري در اوراق بھادار
(ETF)مبتني بر سکه طالي مفید

٩٩۴,٨۶۵١٠,٠٠٠١,۵٠١,٣۵٢١٨,٣٢٢١٨,٠١٧٠٠٨,٧۶٧١.۵١١٨,٣٢٢٢۶,٧٨۴١٢,٢٠۴١٧,٨۴٠٨,۴۶٢

٢,٢٣۶٠.۶۵١۵,٠۴۵٢٢,٧۵۵٢,٨٩٣۴,٣٧۶٧,٧١٠(۵,۴٩۵)(١,٩٠٠,٠٠٠)٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,١٠٠,٠٠٠٢٠,۵۴٠٢٠,۵١٩بانک سینا

صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش
لوتوس

۵٠٠,٠٠٠٣١٣,۵١۶١۵,٠٠٠١٠,٧٠٢١٧,٢۵٠٠٠(٣,٠٧۵)٠.٩۴١٠,٧٠٢١۴,١٧۵٧١٣,۴۶٧٩۴۵,٠٠٠٣,۴٧٣

صندوق سرمايه گذاري زرافشان امید
(ETF)ايرانیان

٢٧١,٠٧۵٢١,٠۵۴١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٢٣٢٢,۶۶۵٠٠٨,١۴١٧.٧٧١٠,٠٢٣٣٠,٨٠۶١٠,٠٢٣٣٠,٨٠۶٢٠,٧٨٣

١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٣٠,۵١٢۵,۵٠٢٧,٩٨۶۶٢۴,٠۶٠١.٠٠٨,٩٨۶٩۵۴,۵٧٢۶۴٢۶٨,١۵٧٩۴۵,۵٨۶فرابورس ايران

٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٩,٩٩٩,٩٩۴٣,٧۵٠١,٠١٨,٧۴٩٠٠٢,۶٩٢,٢۵٠٢.۵٠٣,٧۵٠٣,٧١٠,٩٩٩٧۵٧۴,٢٢٠٣,٧٠٧,٢۴٩بورس اوراق بھادار تھران

٢,۵٢۶,۵٠٠١,٠٠٠٣,٧٩٠١۵٢٩٠٠٢٩٠.٠٠١۵۵٨٣,٩۵٨١۵,٣۵٩۴٣گروه صنعتي بارز

شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه
صنايع بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٨١۶٠٠٢٠٠.٠٠٨٣۶٨,٠٠٠٣۶,٩١١٢٨

٠.٠٠٠٠٠۴,٣١٧٠(٢۵٢,٣۵٣)(۵٠,٠٠٠)(۵٨,۴۵۵,٧۶۴)٩٩٣,٧۴٨١,٠٠٠۵٨,۴۵۵,٧۶۴۵٠,٠٠٠٢۵٢,٣۵٣گروه توسعه ھنر ايران

٠.٠٠٠٠٠١٠,۵١۶٠(۶٢,٠٨٢)(٢۵,۴۶۵)(۵,٩٠٣,۵۶٠)٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٩٠٣,۶۴۵٢۵,۴۶۵۶٢,٠٨٢صنايع ماشینھاي اداري ايران (حق تقدم)

٠.٠٠٠٠٠١٣,٣۵٧٠(٢٠٩,۴۶٧)(١۴٧,۴٩٩)(٢١,۶٧٠,۵٢۴)١۴,۴٧٢,٠٠٠١,٠٠٠٢١,۶٧٠,۵٢۵١۴٧,۴٩٩٢٠٩,۴۶٧فوالد خوزستان

١,٢۴٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٨٠٠١۴٠٠۴٧٠.٠٠٠۶١٠۵٧,١۴٠۶١بورس کاالي ايران

شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع
سیمان

۴,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٠٣٠٠١٠.٠٠٠۴٠۴,۶١٣۴



نام شركت
سرمایه

(میلیون ریال)

ارزش
اسمی

ھر سھم
(ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد سھام
بھای تمام

شده
تعداد سھامارزش بازار

بھای تمام
شده

ارزش بازار
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شده
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سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

١۶,٧۴٠,٢٨٨  ٩,٣۴٢,٧٢۶٢۶,٠٨٣,٠١۴ ٢,٣٢۴,٩٠٧٩,۶۶٨,١٩۵ ٧,٠١٧,٨١٩١۶,۴١۴,٨١٩   جمع

وضعیت پرتفوي سھام شركت ھاي خارج از بورس

نام شركت
سرمایه (میلیون

ریال)
ارزش اسمی ھر

سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت،انتھای دورهتغییراتابتدای دوره
سیاست تقسیم سود و

برنامه ھای آتی در
شرکت ھای فرعی و

وابسته
بھای تمام شدهتعداد سھامبھای تمام شدهتعداد سھام

درصد
مالکیت

بھای تمام شده
بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري
بانک ملي ايران

۵١,٠٠٣,٠۵٢١,٠٠٧,۴۴٩٩۴۴,٣١٧٩٧٩,٩٩١٢٠٧,٠۵١١٨۵,۵٩٩٢.٢٧١,١۶۵,۵٩٠١,٠١٢,٣۵٢ 

صندوق سرمايه گذاري امین آشنا
ايرانیان

٢٣,۴٠٩,٧٢١١,٠٠٢,٩۴۶٩٩,٩٣٠١٠٠,۵۵٣۶٨٠٠.۴٣١٠٠,۵۵٣١,٠٠۵,۵۵٠ 

 ٩٩٣,٧۴٨١,٠٠٠٠٠٣٩,۵٩٣,٣٠٣٣٧,٩۴٧٣.٩٨٣٧,٩۴٧٩۵٨گروه توسعه ھنر ايران

صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه
ملي

۶۶٣,١٣٠۵,١۶٧,٧۴٣٢٠,٣۵٠٢۴,٩٩٩٠٠١۵.٨۶٢۴,٩٩٩١,٢٢٨,۴۵٢ 

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت
نوويرا ذوب آھن

١۵٢,٧٨١١,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٧٠۵٢٠,٧٠٧١,٣٠٩١,٣١٢١۴.۴١٢٢,٠١٩١,٠٠٠,٢٢٧ 

 ١٢۴,٠٠٠١,٠٠٠١٩,٠٠٠,٠٠٠١٩,٠٠٠٠٠١۵.٣٢١٩,٠٠٠١,٠٠٠توسعه بین الملل تجارت ملي

صندوق سرمايه گذاري مشترک
کارگزاري بانک ملي ايران

٨۴٧,۴٣۴٧٧,٩٠٣,۴٩٧١,١۵١١٨,۴۴٩٠٠١٠.۵٨١٨,۴۴٩١۶,٠٢٨,۶٧١ 

صندوق سرمايه گذاري جسورانه
توسعه فناوري آرماني

۶٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠۵,٠٠٠۴,٠٠٠٠٠٠.٠٨۴,٠٠٠٨٠٠,٠٠٠ 

 ۶,٢۴٠١٠,٠٠٠٢۴,٠٠٠٢۴٠٠٠٣.٨۵٢۴٠١٠,٠٠٠توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران

صندوق سرمايه گذاري جسورانه
فناوري بازنشستگي

١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠٠٠١.٠٠٢٠٠٢٠٠,٠٠٠ 

 ١,٠٠٠١,٠٠٠۵,٠٠٠۵٠٠٠.۵٠۵١,٠٠٠توسعه مديريت ارتباطات سبز

 ۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠داروسازي دانا

 ٠.٠٠٠٠(١,١٠٠)(١١٠,٠٠٠)١١,٠٠٠١٠,٠٠٠١١٠,٠٠٠١,١٠٠خدمات مالي وحقوقي راھبر ايرانیان

 ٠.٠٠٠٠(١٨۴,٢٣٧)(٢۵٨,٨۶٣)٨۵,۶٨٣,۶٣٣١,٠٠٠,٠٠٠٢۵٨,٨۶٣١٨۴,٢٣٧اوراق اسنادخزانه اسالمي

  ١,٣٩٣,٠٠٢ ٣٩,۵٢١ ١,٣۵٣,۴٨١   جمع

صورت ريزمعامالت سھام - تحصیل شده



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر سھم

(ریال)
کل مبلغ بھای تمام شده
پذیرفته شده در بورس

کل مبلغ بھای تمام شده خارج
از بورس

تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر سھم

(ریال)
کل مبلغ بھای تمام شده
پذیرفته شده در بورس

کل مبلغ بھای تمام شده خارج
از بورس

۵,۶٠٠,٠٠٠١٠,٩٢۶۶١,١٨٨٠پتروشیمي اراک

١٠,۵۵٣,٧١١۶,٣١٧۶۶,۶٧٨٠توسعه صنايع بھشھر

٩,٠١۶,٠۵۶٢,٧٨١٢۵,٠٧۴٠سرمايه گذاري مسکن

٢,٧٠٩,٧۶٢٢۵,٧٨٨۶٩,٨٨١٠نفت بھران

٧,۴١٢,۵٣۶١٣,٨٧٨١٠٢,٨٧٣٠مديريت پروژه ھاي نیروگاھي ايران(مپنا)

۶٢,۵٣١,١٧٢٠٠٠ملي صنايع مس ايران

٢١۵,٧۵١,٢٣١۶٨١۴,٨۴١٠فوالد مبارکه

۵١,٢٢١,٨۴۴۵,٠٢٢٢۵٧,٢٧١٠معدني و صنعتي چادرملو

۵٢,٠٩١,٣١٣۶,٠٣٠٣١۴,١۵۵٠سرمايه گذاري بانک ملي ايران

١٢۶,٣٩٣,٠٢٨۴,٧٨۶۶٠۵,٠٢۴٠سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

٨٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٧٠٧٢٩۶,۶٣٨٠بانک اقتصاد نوين

٢٨٨,٣۶۴٨,٨٣۶٢,۵۴٨٠توسعه معادن روي

١٠٠,٠٠٠٢,٩١٠٢٩١٠بانک سینا

٢٢٩,١٠١,٩٧۴۶۴٩١۴٨,٧٢۶٠بانک تجارت

٣۵٧,۴٢٢,٩٧١٧١٧٢۵۶,٣٩۵٠بانک صادرات ايران

۵٠٠,٠٠٠۵,٩٢۶٢,٩۶٣٠پااليش نفت اصفھان

١٠,۶١۶,۵۶۴۴,٧١٧۵٠,٠٨٠٠مخابرات ايران

١,٧۴٨,٩٣١٢٠,۶٢٩٣۶,٠٧٩٠خدمات انفورماتیک

٧۴,٧۴٧,۵٠٨٧,٧۴٩۵٧٩,٢٣٩٠بانک ملت

١٠٠,٠٠٠٧۶,٧۶٠٧,۶٧۶٠پتروشیمي زاگرس

۴٣,۵٠٠,٠٠٠٢,٨۴۶١٢٣,٨١٧٠ذوب آھن اصفھان

٢٧,۴٩٢,٠۶٣۴,٠٠۴١١٠,٠٨٨٠ھلدينگ توسعه معادن و فلزات

٨٧۵,٠۵٢٣٠,٧١۴٢۶,٨٧٧٠البراتوارھاي داروئي رازک

٧١٧,٧۴٢١٧,٨٢٨١٢,٧٩۶٠سینادارو

١,٠٩٢,٨٢۵٢۵,۴۶۴٢٧,٨٢٨٠نفت پارس

٣٩,٠٠٠,٠٠٠٢,۶١٢١٠١,٨٩۴٠رايان سايپا

١۶,٩١٢,۴٠٩١١,٣١۵١٩١,٣٧٣٠پااليش نفت بندرعباس

١۴,٩٠٢,٧۵۵٣,٩٩۵۵٩,۵۴٠٠معدني وصنعتي چادر ملو

٨۴٩,۶۵٣١,٠۴۴,٠٣٢٠٨٨٧,٠۶۵صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران

١٣۶٠٠٠صندوق سرمايه گذاري امین آشنا ايرانیان

٢٨۶,١۴۶٢٨,٣۵٢٨,١١٣٠فرابورس ايران

۵٩,۵٠۵,٧۶۴٩۵٠٠۵۶,۵٣۴گروه توسعه ھنر ايران

٩٧٧,۵۶٣١۶,٩٨۵١۶,۶٠۴٠سرمايه گذاري شفا دارو



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر سھم

(ریال)
کل مبلغ بھای تمام شده
پذیرفته شده در بورس

کل مبلغ بھای تمام شده خارج
از بورس

۵١,٢٣٨٢٣,۶٣۴١,٢١١٠سنگ آھن گھر زمین

١١,٣٨۵,١٠٩٣,٩٠۴۴۴,۴۵۶٠صنايع ماشینھاي اداري ايران

١,٨١۴١,٠٠٢,٢٠۵٠١,٨١٨صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوويرا ذوب آھن

۴,٠٠٠,٠٠٠١٠,١٩٢۴٠,٧٧٠٠صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت معیار

(ETF)۴,٩٠٠,٠٠٠٢٨,۴۶٨١٣٩,۴٩٧٠صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

(ETF)۵,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٨٨١٠٠,۴۴۴٠صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کیان

٣,٣٧٣,٧٠٣٩,۴۴۴٣١,٨۶٣٠نفت پارس

٢,٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠٧٢٠,١١۵٠صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار

۴,٩٩٢,٧٨٩۴,٢٢٣٢١,٠٨۵٠بانک دي

٣,٩٧۵,٩٩١٩۴۵,۴١٧  جمع

صورت ريزمعامالت سھام - واگذار شده

تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
سود (زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاری

١٨,٠٠٨,٩٢١٨,٣٧٠١۵٠,٧٣٨١١,٩۶٨٢١۵,۵٣۵۶۴,٧٩٧پتروشیمي اراک

٢٠,٠۵١,۶٧٨۴,٧٩۵٩۶,١۶٧۶,۵۶٠١٣١,۵۴١٣۵,٣٧۴توسعه صنايع بھشھر

٢۶,٢٨٠,۶٠٠١,١٨٣٣١,٠٩۶٣,٠۴۶٨٠,٠۵١۴٨,٩۵۵سرمايه گذاري مسکن

٨,٢٠٢,٠٩۶٣,۵۴٠٢٩,٠٣٩٢۶,٣۵۴٢١۶,١۶۴١٨٧,١٢۵نفت بھران

٢,۶٠۵,٢٩٩٧,١٧۵١٨,۶٩۵١٣,١٩۵٣۴,٣٧٨١۵,۶٨٣مديريت پروژه ھاي نیروگاھي ايران(مپنا)

٢١,۶٧٠,۵٢۴۶,٨٠۶١۴٧,۴٩٩٧,۵٩۶١۶۴,۶٢٩١٧,١٣٠فوالد خوزستان

۵۴,٣۵٠,۴٩٠٨٢۶۴۴,٩٠۴٢,٧٣٨١۴٨,٨٣۵١٠٣,٩٣١ملي صنايع مس ايران

١۵٩,۶۵٧,٩٨۶١,١٣٩١٨١,٩١۶۴,١٣١۶۵٩,۵۵٧۴٧٧,۶۴١فوالد مبارکه

۴٢٩,٧٧٩۵,۵٠٠٢,٣۶۴۶,٠٧٧٢,۶١٢٢۴٨معدني و صنعتي چادرملو

٧٠,٠١٩,۵۶٨٢,٨۵٨٢٠٠,١٣٧٨,٨٧۶۶٢١,۵٠١۴٢١,٣۶۴سنگ آھن گل گھر

۶,٠٠۵,١٧٩٣,٩٢٧٢٣,۵٨٣۶,١٩۵٣٧,٢٠۴١٣,۶٢١سرمايه گذاري بانک ملي ايران

٢٧,۴٩٢,٠۶٣۴,٠٠۴١١٠,٠٨٨۴,٠٠۴١١٠,٠٨٨٠سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

٣,۶٠۴,١۴۶۶,٩٠٣٢۴,٨٨٠١٣,٠۶٩۴٧,١٠۴٢٢,٢٢۴توسعه معادن روي

٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٨٩٣۵,٧٨۶٣,۵٢٨٧,٠۵۶١,٢٧٠بانک سینا

٧,۶٠٠,٠٠٠٢,٨١٧٢١,۴١۶۵,۵١٢۴١,٨٩٣٢٠,۴٧٧پااليش نفت اصفھان

٧,۴۶٠,٠٠٠٣,۵٢٢٢۶,٢٧٧۶,۵۶٣۴٨,٩۶١٢٢,۶٨۴مخابرات ايران

٢,٢۵٠,٠٠٠١١,٣۶۶٢۵,۵٧۴٢۴,٠١٨۵۴,٠۴٢٢٨,۴۶٨پتروشیمي پرديس

٣,۴٠۵,۴٨۴٣٠,٣٠٧١٠٣,٢١٣٧٣,٧٣٣٢۵١,٠٩٨١۴٧,٨٨۵پتروشیمي زاگرس



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
سود (زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاری

١١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١,١٠٠١٠,٠٠٠١,١٠٠٠خدمات مالي وحقوقي راھبر ايرانیان

١٣,۶٨۶,٩۶٧١,٨٨١٢۵,٧۴٧٢,۵١۴٣۴,۴١٢٨,۶۶۵ذوب آھن اصفھان

٢,٢٢۶,۵٩۵۵,۴٢٠١٢,٠٧٠٣۴,٩١١٧٧,٧٣۴۶۵,۶۶۴البراتوارھاي داروئي رازک

١,٨٣۵,٣٨٢٣,٩٨۶٧,٣١۶٢٠,٢۴٢٣٧,١۵٣٢٩,٨٣٧سینادارو

١,٧٧٩,٠٩۶٣٠,٣۵٧۵۴,٠٠٩۴٣,۴٩٠٧٧,٣٧۴٢٣,٣۶۵نفت پارس

٢,٨٠٠,٠٠٠٧,۴٢٠٢٠,٧٧٧١١,٣٨۴٣١,٨٧٧١١,١٠٠پااليش نفت بندرعباس

٣,۵١٠,١۶٩٨,۵٢٩٢٩,٩٣٩١۵,٣٣٠۵٣,٨١۴٢٣,٨٧۵پتروشیمي جم

١٣,٠۶١,٢٢١۴,٢٩۶۵۶,١١٩١١,٩۵٨١۵۶,١٨٨١٠٠,٠۶٩پتروشیمي مبین

٢۵٨,٨۶٣٧١١,٧١۶١٨۴,٢٣٧٨٨٧,١٢١٢٢٩,۶۴٣۴۵,۴٠۶اوراق اسنادخزانه اسالمي

(٢,۶٨۴)۶۴٢,۶٠٢١,٠٩١,۶٠٢٧٠١,۴۶۶١,٠٨٧,۴٢۵۶٩٨,٧٨٢صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران

۶٨٠٠٠٠٠صندوق سرمايه گذاري امین آشنا ايرانیان

٢٨٠,۶۴۴۴۵٢١٢٧٢٩,٢۵٧٨,٢١١٨,٠٨۴فرابورس ايران

١٩,٩١٢,۴۶١٩٣٣١٨,۵٨٧۵,٨٨۶١١٧,٢٢٣٩٨,۶٣۶گروه توسعه ھنر ايران

٢,٩٢٢,٩٧٧٣,٢٩٠٩,۶١٩١۶,٩٩٣۴٩,۶٧٣۴٠,٠۵۴سرمايه گذاري شفا دارو

۵,١٢١,٩٧۶١١,٢٢۶۵٧,۵٠۴٢۴,٨٢۵١٢٧,١۵۴۶٩,۶۵٠سنگ آھن گھر زمین

٧,١٠٧,٩٢١١,٢٢٠٨,۶٧۵۵,۶٢٢٣٩,٩۶٣٣١,٢٨٨صنايع ماشینھاي اداري ايران

١,٨٢۶,١٠۴٢٧,۵۶٩۵٠,٣۴۵٣۴,٣٩٨۶٢,٨١۶١٢,۴٧١پلي پروپیلن جم

۵٨,۴۵۵,٧۶۴٨۵۵۵٠,٠٠٠٨۵۵۵٠,٠٠٠٠گروه توسعه ھنر ايران

۵,٩٠٣,۵۶٠۴,٣١٣٢۵,۴۶۵۴,٣١٣٢۵,۴۶۵٠صنايع ماشینھاي اداري ايران

۵٠۵١,٠٠١,٩٨٠۵٠۶١,٠٠١,٩٨٠۵٠۶٠صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوويرا ذوب آھن

۴,٧۵١,٣٣٧٢,١٩۴,٣۵٧ ٢,۵۵۶,٩٨٠  جمع

درآمد حاصل از سود سھام محقق شده

درآمد حاصل از سود سھام محقق شده 

وضعیت سودآوریوضعیت پورتفوینام شرکت

سال مالی
شرکت سرمایه

پذیر

تاریخ برگزاری
مجمع

تعداد سھام در
تاریخ مجمع

سرمایه
(میلیون
ریال)

ارزش
اسمی

ھر سھم

درصد
مالکیت

درآمد ھر سھم
(ریال)

درآمد نقدی ھر
سھم (ریال)

درآمد حاصل از سود سھام مجمع
برگزار شده و سال مالی

شناسایی درآمد

1399/09/301398/09/30



  71476درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

  71476درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سھام مجامع آن دسته از شرکتھای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنھا بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید
صورتھای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردھای حسابداری ، درامد مذکور در صورتھای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطالعات دوره 3 ماھه منتھی به 1398/12/29

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/12/29

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به
ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست. 

درآمدھای عملیاتی شرکت

سال مالی منتھی بهشرح
١٣٩٨/٠٩/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای
آتی

عمده ی درآمد سرمایه گذاری ھای شرکت در فصل مجامع شناسایی خواھد٧١,۴٧۶ ١,۴٧۴,۵۵٧ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام 
شد. 

با توجه به شرایط مطلوب بازار و در صورت ادامه سود حاصل از فروش سرمایه٢,١٨٧,٣٨۴ ٢,٩٣٨,۴١۵ سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری 
گذاری ھا روند جاری خواھد داشت. 

سود سپرده بانکی متاثر از میزان سپرده ھای شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.٧۶ ٧,۶١۵ سود سپرده بانکی 

سود(زیان) تعدیل ذخیره کاھش ارزش سرمایه
گذاریھای کوتاه مدت 

با توجه به بھای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاھش لحاظ نگردیده است. ٠ ٠ 



سال مالی منتھی بهشرح
١٣٩٨/٠٩/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای
آتی

سود(زیان) تعدیل ذخیره کاھش ارزش سرمایه
گذاریھای بلند مدت 

با توجه به بھای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاھش لحاظ نگردیده است. ٠ ٠ 

سود حاصل مربوط به سر رسید اوراق خزانه اسالمی می باشد. ۶,٩٧۴ ١۴١,١٣٨ سود حاصل از سایر فعالیتھا 

٢,٢۶۵,٩١٠ ۴,۵۶١,٧٢۵ جمع 

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٨/٠٩/٣٠

بھای تمام شده در تاریخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریھا و
درصورت تغییر ارائه دالیل تغییر در ترکیب

سرمایه گذاری در سھام بورسی و
فرابورسی 

بھای تمام شده به واسطه شناسایی سود حاصل از فروش و ھمچنین سرمایه گذاری٩,٣۴٢,٧٢۶ ٧,٠١٧,٨١٩ 
مجدد افزایش یافته است. 

سرمایه گذاری در سھام شرکتھای
غیر بورسی 

سرمایه گذاری در سھام شرکت ھای غیر بورسی تغییر نداشته است. ١٩,٢۴۵ ١٩,٢۴۵ 

با توجه به تحویل پروژه ساختمانی و پرداخت آخرین قسط مبلغ سرمایه گذاری در امالک۵٢٠,٠٠٠ ٣٨۴,۴٠٠ سرمایه گذاری در امالک 
افزایش داشته است. 

سرمایه گذاری در سپرده ھای
بانکی و اوراق بدھی 

به دلیل شرایط مطلوب بازار سرمایه گذاری در سھام افزایش یافته است. ٧٠٨,۵۴ ۵۶٨,٢٢١ 

به واسطه شناسایی سود حاصل از فروش بخشی از سود در صندوق ھا سرمایه گذاری١,٣٩١,۵٩٣ ١,١۴٨,٨٩٨ سایر سرمایه گذاریھا 
شده است. 

١١,٣٢٨,٢٧٢ ٨,٧٩١,٩٣٠ جمع 

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سرمایه گذاری ھای شرکت ھمواره بر اساس تحلیل صورت ھای مالی ( به صورت گذشته نگر) و برآورد سود سالھای آتی با عنایت به پیش بینی ھا و برآوردھای کارشناسی نسبت به تمام موارد
اثر گذار بر عملکرد مالی شرکت ھای ھدف (به صورت آینده نگر) انجام می شود. فلذا شرکت سعی نموده است در صنایع سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور باشند. عالوه بر

این شرکت ھمواره به ابزار ھای نوین مالی و شناسایی فرصت ھای سرمایه گذاری در آنھا توجه خاص مبذول داشته است و بررسی آن را در اولویت کاری خود قرار داده است. 

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین
نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» 

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به
ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست. 

وضعیت کارکنان



برآورد ١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح برآورد ١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

٢٧ ٢٧ ٢٧ تعداد پرسنل شرکت اصلی 

٠ ٠ ٠ تعداد پرسنل شرکتھای گروه 

برآورد شرکت از تغییرات ھزینه ھای عمومی ، اداری ، تشکیالتی و خالص سایر درآمدھا (ھزینه ھا)ی عملیاتی

برآورد شرکت برای ھزینه ھای عمومی، اداری، تشکیالتی برای ٩ ماھه منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ مبلغ ٧٩,٨٠٠ میلیون ریال می باشد. دوره ٩ ماھه منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ 

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نرخنوع تامین مالی
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت ارزی
و ریالی (میلیون ریال)

مانده پایان دوره بهمانده پایان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزینه
مالی طی

دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی
تسھیالت ارزی

کوتاه
مدت

بلند مدت

٢,١١۴ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تسھیالت دریافتی از بانکھا 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

تسھیالت تسویه شده از ابتدای
سال مالی تا پایان دوره 

 ٠ ٠

٢,١١۴ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جمع 

انتقال به
دارایی 

 ٠

ھزینه مالی
دوره 

 ٢,١١۴

برآورد شرکت از برنامه ھای تامین مالی و تغییرات ھزینه ھای مالی شرکت

دوره ٩ ماھه منتھی به
 ١٣٩٩/٠٩/٣٠

ھزینه مالی شرکت تا تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩ مبلغ ٢,١١۴ میلیون ریال بوده و برآورد ھزینه مالی طی ٩ ماه باقیمانده از سال مالی مبلغ ١۵,٠٠٠ میلیون ریال می
باشد. 

تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه شرکت اصلی و شرکتھای فرعی و وابسته



طرح
ھای

عمده در
دست
اجرا

نام شرکت
(شرکت اصلی

یا فرعی و
وابسته)

ھزینه
ھای

برآوردی
طرح

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٨/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزیکی برآوردی

طرح در تاریخ
١٣٩٩/٠٩/٣٠

ھزینه
ھای

برآوردی
تکمیل
طرح

تاریخ
برآوردی

بھره
برداری از

طرح

تشریح تاثیر طرح در
فعالیتھای آتی شرکت

اصلی و شرکت
سرمایه پذیر

توضیحات

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین
نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» 

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به
ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست. 

سایر درآمد(ھزینه)ھای غیر عملیاتی

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٠ ٠ سود و زيان ناشي از فروش دارايیھاي ثابت مشھود 

٠ ٢,٧٠۴ سود و زيان ناشي از تسعیر دارايیھا و بدھي ھاي ارزي 

٠ ٣ ساير موارد 

 ٠ ٠

٠ ٢,٧٠٧ جمع 

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان
سال مالی گذشته

سود سھام پیشنھادی ھیئت
مدیره در سال مالی گذشته

مبلغ سود خالص
سال مالی گذشته

سود سھام مصوب مجمع
سال مالی گذشته

پیشنھاد ھیئت مدیره درخصوص درصد
تقسیم سود سال مالی جاری

 ۴,۶١٣,۵۶۶ ٢,٣٠۶,٧٨٣ ۴,۴۶٩,٧١٧ ۴,١۶٢,۵٠٠ ۵٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

بررسی سرمایه گذاری در ابزار ھای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود. دوره ٩ ماھه منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ 

سایر توضیحات با اھمیت

سیسات ھای سرمایه گذاری این شرکت مبنی بر انجام مدیریت فعال بر روی سبد دارایی ھا و رصد دائمی بازار جھت کشف فرصت ھای سرمایه گذاری جدید (علی الخصوص سھام شرکت ھای
فعال در بازار سرمایه) متمرکز شده است. 



«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین
نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» 


