
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 1399/12/30 (حسابرسی نشده)569920کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1400/09/30سال مالی منتھی به:

ترازنامه

شرح
پایان عملکرد

واقعی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد
تغییرات

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

(٧٢)٢,۶۴٩٩,۵٠۴پرداختنی ھای تجاری۴٣,٩٨۶٣٠,٩٧١۴٢موجودی نقد

(١۵)٣٣,٣۴٨٣٩,٣۴٣پرداختنی ھای غیرتجاری١٨,۵٠٩,٣۴۴١٨,٠۵٠,۴۴٧٣سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

--٠٠مالیات پرداختنی(٨)٨٩٨,٧٨۴٩٧٨,٧٧٨دریافتنی  ھای تجاری

١٠,١٧٠,۶٢٠٢۵٣,۴۶۴٣,٩١٣سود سھام پرداختنی(۴٣)٣,٩٠٩۶,٨۵٣دریافتنی  ھای غیرتجاری

--٠٠تسھیالت مالی٣١٢٣١٢٠پیش پرداخت ھا و سفارشات

--٠٠ذخایر--٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

--٠٠پیش دریافت ھای جاری١٩,۴۵۶,٣٣۵١٩,٠۶٧,٣۶١٢جمع دارایی ھای جاری

دارایی  ھای غیرجاری
بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده

برای فروش
٠٠--

١٠,٢٠۶,۶١٧٣٠٢,٣١١٣,٢٧۶جمع بدھی ھای جاری٨,٨٩٨٨,٨٩٨٠دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٢۶,٨۵۵٢۶,٨۵۵٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

--٠٠پرداختنی ھای بلندمدت۵٢٠,٠٠٠۵٢٠,٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

--٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(١٣)۴۵٨۵٢٨دارایی ھای نامشھود

--٠٠تسھیالت مالی بلندمدت(٧)۵,٢١٨۵,۶١٨دارایی ھای ثابت مشھود

(١٢)۶,۴٠٢٧,٢٧٧ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان--٠٠سایر دارایی ھا

(١٢)۶,۴٠٢٧,٢٧٧جمع بدھی ھای غیرجاری۵۶١,۴٢٩۵۶١,٨٩٩٠جمع دارایی ھای غیرجاری

١٠,٢١٣,٠١٩٣٠٩,۵٨٨٣,١٩٩جمع 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--

(۶۶)۴,٨۵۴,٧۴۵١۴,٣۶٩,۶٧٢سود (زیان) انباشته

(۴٩)٩,٨٠۴,٧۴۵١٩,٣١٩,۶٧٢جمع حقوق صاحبان سھام

٢٠,٠١٧,٧۶۴١٩,۶٢٩,٢۶٠٢جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٢٠,٠١٧,٧۶۴١٩,۶٢٩,٢۶٠٢جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٩/١٢/٣٠

(حسابرسی نشده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٨/١٢/٢٩

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

واقعی
سال مالی منتھی به

١٣٩٩/٠٩/٣٠
(حسابرسی شده)

١٣٩٩/١٢/٣٠١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠دوره منتھی به

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٢۴۴,١٠١٧١,۴٧۶٢۴٢١,۵٢۶,٣٨٨درآمد سود سھام

٢٨,٧۴٩(١٠)۶,٣٧٢٧,٠۵٠درآمد سود تضمین شده

١٢,۴٧٩,٧١٩(٨٢)٣٩۵,۶٢٠٢,١٨٧,٣٨۴سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

٠--٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

١۴,٠٣۴,٨۵۶(٧١)۶۴۶,٠٩٣٢,٢۶۵,٩١٠جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(١١٠,۶٧۶)۶٩(٢١,٢٨١)(٣۵,٩٧٣)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠--٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(١١٠,۶٧۶)۶٩(٢١,٢٨١)(٣۵,٩٧٣)جمع ھزینه ھای عملیاتی

١٣,٩٢۴,١٨٠(٧٣)۶١٠,١٢٠٢,٢۴۴,۶٢٩سود (زیان) عملیاتی

(٩,٣٨٢)(٩٨)(٢,١١۴)(۴٣)ھزینه ھای مالی



۴,٢٢٢--٠(۴)سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

١٣,٩١٩,٠٢٠(٧٣)۶١٠,٠٧٣٢,٢۴٢,۵١۵سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(۴١۴)--٠٠مالیات بر درآمد

١٣,٩١٨,۶٠۶(٧٣)۶١٠,٠٧٣٢,٢۴٢,۵١۵سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

١٣,٩١٨,۶٠۶(٧٣)۶١٠,٠٧٣٢,٢۴٢,۵١۵سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

٣,٩٠۴(٧٣)١٣۶۴٩٨سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

(١)--٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

٣,٩٠٣(٧٣)١٣۶۴٩٨سود (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

١٣,٩١٨,۶٠۶(٧٣)۶١٠,٠٧٣٢,٢۴٢,۵١۵سود (زیان) خالص

١۴,٣۶٩,۶٧٢۴,۶١٣,۵۶۶٢١١۴,۶١٣,۵۶۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠--٠٠تعدیالت سنواتی

١۴,٣۶٩,۶٧٢۴,۶١٣,۵۶۶٢١١۴,۶١٣,۵۶۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(۴,١۶٢,۵٠٠)١۴٣(۴,١۶٢,۵٠٠)(١٠,١٢۵,٠٠٠)سود سھام  مصوب

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

۴,٢۴۴,۶٧٢۴۵١,٠۶۶٨۴١۴۵١,٠۶۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠--٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

۴,٨۵۴,٧۴۵٢,۶٩٣,۵٨١٨٠١۴,٣۶٩,۶٧٢سود قابل تخصیص

٠--٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠--٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

۴,٨۵۴,٧۴۵٢,۶٩٣,۵٨١٨٠١۴,٣۶٩,۶٧٢سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٣,٠٩٣(٧٣)١٣۶۴٩٨سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

۴,۵٠٠,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠سرمایه



صورت جریان وجوه نقد

شرح

واقعی 
دوره منتھی به 1399/12/30

حسابرسی نشده 
1399/12/30

واقعی 

حسابرسی شده 
1398/12/29

درصد
تغییرات

واقعی 
حسابرسی شده 

1399/09/30

فعالیت ھای عملیاتی

3,816,249(27)223,218304,831جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

3,816,249(27)223,218304,831جریان 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

(3,824,655)(26)(285,364)(210,118)سود سھام پرداختی

(3,824,655)(26)(285,364)(210,118)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

0--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

(83)--0(85)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

0--00وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

0--00تسھیالت اعطایی به اشخاص

0--00استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(83)--0(85)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(8,489)(33)13,01519,467جریان 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

(8,489)(33)13,01519,467خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

35,241(12)30,97135,241موجودی نقد در ابتدای دوره

4,219--00تآثیر تغییرات نرخ ارز

30,971(20)43,98654,708موجودی نقد در پایان دوره

105,926--00مبادالت غیرنقدی

دالیل تغییر اطالعات  1399/12/30نسبت به اطالعیه قبلی

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

دالیل تغییر اطالعات  1399/09/30نسبت 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

۵١,٧٣٩,٨٨٠۵,٨٢٨,٠٨١(٢,۴١۶)٢١٨,١٣٩۵١,٧٣٧,۴۶۴۶,٠۴۶,٢٢٠٠٠٠٠٠۵١,٧٣٩,٨٨٠٩.۶٣(٢,۴١۶)(٠.۵٢)۵١,٧٣٧,۴۶۴٩.٣٧

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

٢٢٠٠,٣٨٢٢,٨٣۴,۴٣٣(۴,١١۶)٨٠,٣١۴٢١٩۶,٢۶۶٢,٩١۴,٧۴٧٠٠٠٠٠٢٢٠٠,٣٨٢١.١١(۴,١١۶)(٠.٨٨)٢١٩۶,٢۶۶١.٠۶

الستیک و
پالستیک

١١۵١١(٢٣)١٣٠٠۵١٠٧٠٠٠٠٠١١۵٠.٠٠٠٠.٠٠١١۵٠.٠٠

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي
٣٣,۵٣۶,۵٠٧۴,٧٠٠,٩٣۶٠(۶٠١,٧٢٧)٣٣,۵٣۶,۵٠٧۴,٠٩٩,٢٠٩٠٠٠٠٠٣٣,۵٣۶,۵٠٧١٩.۵٧٠٠.٠٠٣٣,۵٣۶,۵٠٧١٩.٠٨



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

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت
١۶١۶,۴٠۶٣,٠۵٢,٧٨۴٠(١٨۴,٠٨٨)١۶١۶,۴٠۶٢,٨۶٨,۶٩۶٠٠٠٠٠١۶١۶,۴٠۶٣.۴١٠٠.٠٠١۶١۶,۴٠۶٣.٣٣

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن
١١٣۵,١۴٧٢٩۵,١١٣(٨١,٧٣١)٧٨٠٠۵,١۴٧٢١۴,٠۴٩٠٠٠٠٠١١٣۵,١۴٧٠.٧۵٠٠.٠٠١١٣۵,١۴٧٠.٧٣

١٢١۶,۴٠۵۶٠٧,٣٢٣٠٠٠٠٠١٢١۶,۴٠۵١.٢٠٠٠.٠٠١٢١۶,۴٠۵١.١٧(٢٧۴,٩٨٠)١٢١۶,۴٠۵٨٨٢,٣٠٣٠مخابرات

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي
مالي واسط

۴٣۴,٨٢٢٨,٠٩٧,۵۶۴٠(٣,۴٨٩,٢٩٢)۴٣۴,٨٢٢۴,۶٠٨,٢٧٢٢١۶٣,۴٠٣۴,۶۴۵٢١۶٨,٠۴٨۶١٩٨,٢٢۵١.١٠۴,۶۴۵١.٠٠۶٢٠٢,٨٧٠١.٠٩

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم
٢٩٣٣,٠٨۶٢,١١۴,٠۶٠٠١,٨۶۵٢٩٣٣,٠٨۶٢,١١۵,٩٢۵٠٠٠٠٠٢٩٣٣,٠٨۶۵.١۶٠٠.٠٠٢٩٣٣,٠٨۶۵.٠٣

بانکھا و
موسسات

اعتباري
۴٢,٢١٩,۵۵۵۶,٢۴۵,۶١١(۶٩,٢٣٢)(١,٠۶٢,٨۶٢)۴٢,١۵٠,٣٢٣۵,١٨٢,٧۴٩٠٠٠٠٠۴٢,٢١٩,۵۵۵١٢.٢٨(۶٩,٢٣٢)(١۴.٨۶)۴٢,١۵٠,٣٢٣١١.۶٠

سرمايه
گذاريھا

١١٢,۴٢٨٢٠,٧٠٠٠(٩,۵٢٠)١١٢,۴٢٨١١,١٨٠٠٠٠٠٠١١٢,۴٢٨٠.٠٧٠٠.٠٠١١٢,۴٢٨٠.٠٧

سیمان، آھک
و گچ

١١١۵,٠٣۶١٠٠,۴٨۴٠۴,٨١۶١١١۵,٠٣۶١٠۵,٣٠٠٠٠٠٠٠١١١۵,٠٣۶٠.۶۴٠٠.٠٠١١١۵,٠٣۶٠.۶٢

٠٠٠.٠٠(٢٢.۵٣)(١٠۴,٩٢۶)٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠۴,٩٢۶٠.۵٨(١٠١,٩۴٢)(١٠۴,٩٢۶)١١٠۴,٩٢۶١٠١,٩۴٢قند و شکر

محصوالت
شیمیايي

٩٣,٨٨٩,٨۶۵٧,۴۶٩,٩٣٣٠(١٣,۵٧۵)١٠٣,٨٨٩,٨۶۵٧,۴۵۶,٣۵٨٠٠٠٠٠٩٣,٨٨٩,٨۶۵٢١.۵٣٠٠.٠٠١٠٣,٨٨٩,٨۶۵٢٠.٩٩

محصوالت
غذايي و
آشامیدني به
جز قند و شکر

١۶۵٨,٠١٩١,۴۵٩,۶۶٨٠(٣۶۴,٢۵٩)١۶۵٨,٠١٩١,٠٩۵,۴٠٩٠٠٠٠٠١۶۵٨,٠١٩٣.۶۴٠٠.٠٠١۶۵٨,٠١٩٣.۵۵

مواد و
محصوالت

دارويي
٣٣۶٣,۵٢١۴,٩٩۶,۴۴٩(١٢,٢۵٨)(١,١۴١,٢۶١)٣٣۵١,٢۶٣٣,٨۵۵,١٨٨٠٠٠٠٠٣٣۶٣,۵٢١٢.٠١(١٢,٢۵٨)(٢.۶٣)٣٣۵١,٢۶٣١.٩٠

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠١٠٠.٠٠٠٠.٠٠١٠٠.٠٠

ساخت
دستگاه ھا و

وسايل
ارتباطي

٠٠٠٠٠٠٠٠١۵٠١۵١۵٠.٠٠٠٠.٠٠١۵٠.٠٠



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

انواع فرآورده
ھاي غذايي و

آشامیدني
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠۴,٩١٨١١٠۴,٩١٨٠٠٠.٠٠١٠۴,٩١٨٢٢.۵٣١١٠۴,٩١٨٠.۵٧

صندوق
سرمايه

گذاري قابل
معامله

٠٠٠٠٠٠٠٠٢۴٧,٢٠٣٢۴۵,١٩٨٢٢٩٢,۴٠١٢۴٧,٢٠٣٠.٢۶٢۴۵,١٩٨۵٢.۶۵٢٢٩٢,۴٠١١.۵٨

واسطه گريھاي
مالي و پولي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٩,٠٠٠٠١١٩,٠٠٠١١٩,٠٠٠٠.١١٠٠.٠٠١١٩,٠٠٠٠.١٠

فلزات
اساسي

٣١,٨٢٩,١٢٧١٠,٢٧٢,٧٨۶٠(٧٧٢,١٩۶)٣١,٨٢٩,١٢٧٩,۵٠٠,۵٩٠٠٠٠٠٠٣١,٨٢٩,١٢٧١٠.١٢٠٠.٠٠٣١,٨٢٩,١٢٧٩.٨٧

خدمات فني و
مھندسي

١۵۵٨,۴٨١١,۴٠۴,۴٩۴٠(١۶٨,٢۵٠)١۵۵٨,۴٨١١,٢٣۶,٢۴۴٠٠٠٠٠١۵۵٨,۴٨١٣.٠٩٠٠.٠٠١۵۵٨,۴٨١٣.٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٨۶٧٧,٢٢٨٣٠٣,٩٣٧٩٩٨١,١۶۵٨۶٧٧,٢٢٨٣.٧۵٣٠٣,٩٣٧۶۵.٢۶٩٩٨١,١۶۵۵.٢٩ساير فعالیتھا

۴۴١۶,٩٧٠,۶۶٠۵١,٩١٧,۵۶۶١۵٩٠۶,٨٣٩۶۵٨,۶٩٨١٧١,۵۶۵,۵٣٧۵٩١٨,٠٧٠,۴۴٧١٠٠۴۶۵,٧۵٠١٠٠۶١١٨,۵٣۶,١٩٧١٠٠(٧,٩۶٠,۵٧٢)(١٩٢,٩۴٨)۴۴١٧,١۶٣,۶٠٨۵٩,٨٧٨,١٣٨جمع

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)

(١۴۴,۵۵۴)٠.٢٣٢,٠۴٨,٣٣٣١,٩٠٣,٧٧٩١٢,۶٢١١١,٧٣٠(٢٠١,٢۵٢)٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶٢,٣٠٠,٠٠٠٢,٠۴٨,٣٣٣٢,١٠۵,٠٣١٠٠سرمايه گذاري غدير



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)

٠.٣١١,۴٩٠,٨٢٨٢,٧٧٧,٠٨٧٢,٣١۴۴,٣١٠١,٢٨۶,٢۵٩(٣٧٣,٧١۵)٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠۶۴۴,٣٣۵,٩٢٢١,۴٩٠,٨٢٨٣,١۵٠,٨٠٢٠٠بانک ملت

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,۶٢٢,٨٠۴١,٠۶٢,٠٠١١,٣٨٨,۵٣٠٠٠۵,٣۴۶٠.١۴١,٠۶٢,٠٠١١,٣٩٣,٨٧۶١٢٣,١۶٢١۶١,۶۵٠٣٣١,٨٧۵پتروشیمي پارس

٠.١٢١,٠۵٨,۵٩٨١,٠٨۵,۴٨۵٢١,٢٠١٢١,٧۴٠٢۶,٨٨٧(٨۴,٨٨٢)۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٩,٩٣٠,٣۴٩١,٠۵٨,۵٩٨١,١٧٠,٣۶٧٠٠گسترش نفت و گاز پارسیان

(١٠٠,٢٣١)٠.٠٨٧٨٣,۶٢٢۶٨٣,٣٩١١٢,٢١٠١٠,۶۴٨(٢٣٣,۵٨٣)٨٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۶,١۵٨,٢٩٠٧٨٣,۶٢٢٩١۶,٩٧۴٢٨,٠٢٢,٠١٧٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

(۴۴,۶٣٢)٠.٠٩٧۵٣,٠٢۶٧٠٨,٣٩۴١۶,۵٨٣١۵,۶٠٠(٣۴,٩۶۶)۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴۵,۴٠٩,٩٣٠٧۵٣,٠٢۶٧۴٣,٣۶٠٠٠فوالد خوزستان

٠.۶١٧٠۴,۵۵٢١,۵١٢,٠٣٩۴,٢٢٢٩,٠۶٠٨٠٧,۴٨٧(١۶۶,٨٩٢)٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶۶,٨٩١,٨١٧٧٠۴,۵۵٢١,۶٧٨,٩٣١٠٠سرمايه گذاري بانک ملي ايران

٠.١٣۶٨١,٣۴۵٣,۶۴٧,٩٣٣٢,۵۴٢١٣,۶١٠٢,٩۶۶,۵٨٨(۶١٣,٧٩٧)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۶٨,٠٣٣,٣۴۵۶٨١,٣۴۵۴,٢۶١,٧٣٠٠٠ملي صنايع مس ايران

١.٠۶۶۵٨,٠١٩١,٠٩۵,۴٠٩٧,۴٩٧١٢,۴٨٠۴٣٧,٣٩٠(٣۶۴,٢۵٩)٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٨٧,٧٧٣,٢٠٩۶۵٨,٠١٩١,۴۵٩,۶۶٨٠٠توسعه صنايع بھشھر

(٢٢۵,٧٧٧)٠.٢۶۶٣٠,٩٩٢۴٠۵,٢١۵٣٧,٠١۴٢٣,٧٧٠(٧٠,۴٠۵)۶,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٠۴٧,٣٣٠۶٣٠,٩٩٢۴٧۵,۶٢٠٠٠پتروشیمي فجر

٠.٢٢۶٢١,٨٣٣١,۶٧٣,٨٢٢۵,١٠۴١٣,٧۴٠١,٠۵١,٩٨٩(٨۵,٢٧۵)۵۴,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢١,٨٢١,١٢۴۶٢١,٨٣٣١,٧۵٩,٠٩٧٠٠سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

٩.٣٠۶١۶,۴٠۶٢,٨۶٨,۶٩۶١,٢٠۵۵,۶١٠٢,٢۵٢,٢٩٠(١٨۴,٠٨٨)۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵١١,٣۵۴,١٢٨۶١۶,۴٠۶٣,٠۵٢,٧٨۴٠٠سرمايه گذاري مسکن

٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٩,٧٩١,٢٣٠۶٠١,٣٨۵۶٨٧,٠٠١٠٠٢٩,٨٩۵٠.١٩۶٠١,٣٨۵٧١۶,٨٩۶١٠,٠۵٨١١,٩٩٠١١۵,۵١١سرمايه گذاري صدر تامین

٠.١٨۵۵٨,۴٨١١,٢٣۶,٢۴۴٧,٧٣۴١٧,١٢٠۶٧٧,٧۶٣(١۶٨,٢۵٠)۴٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٢,٢١٠,۵٣٣۵۵٨,۴٨١١,۴٠۴,۴٩۴٠٠مديريت پروژه ھاي نیروگاھي ايران(مپنا)

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٨٠۴,۵٢۶۴۴٨,۶٧٧١,١١٠,٨١٣٠٠١٧,۶١١٠.١٨۴۴٨,۶٧٧١,١٢٨,۴٢۴۴١,۵٢٧١٠۴,۴۴٠۶٧٩,٧۴٧پتروشیمي پرديس

٠.٣٣۴٢٩,۶۵۴۶٨٩,٣٢۴١۶,٠۶٢٢۵,٧٧٠٢۵٩,۶٧٠(٢٩,١۵٧)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠٢۶,٧۴٩,١١٨۴٢٩,۶۵۴٧١٨,۴٨١٠٠پتروشیمي اراک

٠.١٧٣٩۴,٧۵۶۵,١۴۴,٢۶٣١,٠٨٧١۴,١٧٠۴,٧۴٩,۵٠٧(١٢٣,۴٣٣)٢٠٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۶٣,٠٣٩,٠۴٣٣٩۴,٧۵۶۵,٢۶٧,۶٩۶٠٠فوالد مبارکه

٠.٢۴٣٨١,۴۶٠١,٢۶٨,٩٩١١١,٣٨١٣٧,٨۶٠٨٨٧,۵٣١(٣۶۴,۶٧۶)(١٠۵,٨٩۵)(١٠,٢٠١,١٢٩)١٣,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٣,٧١٩,١٢۶۴٨٧,٣۵۵١,۶٣٣,۶۶٧پتروشیمي جم

٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٩٨,٩٩٩,۴٢٩٣٠٢,٠٩۴١,۶٣٨,۴۴٠٠٠٧٢,٢٧٠٠.۴٩٣٠٢,٠٩۴١,٧١٠,٧١٠٣,٠۵١١٧,٢٨٠١,۴٠٨,۶١۶پتروشیمي مبین

٠.۵۴٢۶۴,٣۶٣٧٩٣,١٩١١,۶٠٠۴,٨٠٠۵٢٨,٨٢٨(٨۴,٢٧۶)٣٠,۴٢۵,٧٣۴١,٠٠٠١۶۵,٢۴٨,١٢۶٢۶۴,٣۶٣٨٧٧,۴۶٧٠٠بانک اقتصاد نوين

۵.۵٠٢۴٠,۶٣۴٣,٠١۵,٧٧۵٣,٧١١۴۶,۵١٠٢,٧٧۵,١۴١(٨۶٣,۶٨٨)١,١٧٩,۴٣٠١,٠٠٠۶۴,٨۴١,۴۴٢٢۴٠,۶٣۴٣,٨٧٩,۴۶٣٠٠سرمايه گذاري شفا دارو

٧۴,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۴,۴۴٨,٧٠٠٢٢٩,۶٧۵١,٩٣۶,۴٧٨٠٠١۵٩,٨٠٧٠.١۴٢٢٩,۶٧۵٢,٠٩۶,٢٨۵٢,١٩٩٢٠,٠٧٠١,٨۶۶,۶١٠سنگ آھن گل گھر

٠.١٧٢٢٧,٢٣٠٨٢٢,٢۶۴٧۴١٢,۶٨٠۵٩۵,٠٣۴(٢۵١,٠٠٣)(٢٩,١٨٠)(٣٩,۴٠٠,٠٠٠)١٧۵,٣۵٣,٩٧٢١,٠٠٠٣۴۶,٢١۵,١٨٠٢۵۶,۴١٠١,٠٧٣,٢۶٧بانک صادرات ايران

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٣,۴٣۶,۴٨١٢١٩,٢٨٩٩١١,٢٩٧٠٠١٣٨,٩٩٧٠.٠٨٢١٩,٢٨٩١,٠۵٠,٢٩۴۵,٠۴٨٢۴,١٨٠٨٣١,٠٠۵معدني و صنعتي چادرملو

٠.١٠٢١۶,۴٠۵۶٠٧,٣٢٣٣,۶۵٩١٠,٢٧٠٣٩٠,٩١٨(٢٧۴,٩٨٠)۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٩,١٣۵,۶۴۴٢١۶,۴٠۵٨٨٢,٣٠٣٠٠مخابرات ايران

(٢۶,٠١٠)٠.١١٢١١,۴٩۵١٨۵,۴٨۵٩۴,۴٢٢٨٢,٨١٠(٧,۵٢۶)٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٢٣٩,٨٩۶٢١١,۴٩۵١٩٣,٠١١٠٠پلي پروپیلن جم

٨١,٨۶٨٨.٣٣١٩۴,٠٨٣٢,٩٠۴,٧١٩٨٩۶١٣,۴٠۵٢,٧١٠,۶٣۶(۴,١١۶)٢,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٨,١۴۶,٨٨١١٩٨,١٩٩٢,٨٢٢,٨۵١١۶٨,۵۴٢,٣۶۵نفت بھران

٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,١٠٠,٠٠٣١٨٩,١۶٨١,٢۵٠,٩۵٩٠٠١٣٧,٧٧٩٠.٢۵١٨٩,١۶٨١,٣٨٨,٧٣٨٣١,٠١١٢٢٧,۶۶٢١,١٩٩,۵٧٠پتروشیمي زاگرس

٠.١٢١۶٧,٩٠٢٧٩٠,٢٠٧۶١۶٢,٩٠٠۶٢٢,٣٠۵(٣۵٣,٨۶٨)(۴٠,٠۵٢)(۶۵,٠٠٠,٠٠٠)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠٣٣٧,۴٨۵,٣٢٧٢٠٧,٩۵۴١,١۴۴,٠٧۵بانک تجارت

٠.١١١٣۵,١۴٧٢١۴,٠۴٩١۴,۶۶٧٢٣,٢٣٠٧٨,٩٠٢(٨١,٧٣١)٨,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٢١۴,٣۵۴١٣۵,١۴٧٢٩۵,٧٨٠٠٠خدمات انفورماتیک

شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع
سیمان

۴,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢,۵٩١,٩٨٠١١۵,٠٣۶١٠٠,۴٨۴٣,١۴٧,٩٩۵٠۴,٨١۶٠.٣٣١١۵,٠٣۶١٠۵,٣٠٠٧,٣٠٩۶,۶٩٠(٩,٧٣۶)



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)

١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,٢٠١,١٢٩١٠۵,٨٩۵٣١٢,٢۵۶٠.٠۶١٠۵,٨٩۵٣١٢,٢۵۶١٠,٣٨١٣٠,۶١٠٢٠۶,٣۶١پتروشیمي جم (حق تقدم)

٠.٠۴۶۵,٢٨٢۵٠٨,٩٢٣۶,٠۴٢۴٧,١٠۵۴۴٣,۶۴١(٢۵,٢٨۵)(٢,۴١۶)(۴٠٠,٠٠٠)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٢٠۴,٠٢٩۶٧,۶٩٨۵٣۴,٢٠٨سنگ آھن گھر زمین

١.۶۵۵۶,١١۶۵٠١,٩۵٢٣,٨٣۵٣۴,٣٠٠۴۴۵,٨٣۶(١٣٢,٧٣٢)٨٨٩,۵٠٠١,٠٠٠١۴,۶٣۴,١٩۴۵۶,١١۶۶٣۴,۶٨۴٠٠البراتوارھاي داروئي رازک

١.۶٧۵۴,۵١٣٣٣٧,۴۶١۴,٠٨۵٢۵,٢٩٠٢٨٢,٩۴٨(١۴۴,٨۴١)(١٢,٢۵٨)(٣,٠٠٠,٠٠٠)٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶,٣۴٣,۶٨٨۶۶,٧٧١۴٨٢,٣٠٢سینادارو

(۶۵)١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۵٠٠,٠٠٠٢٠,٠۶۵٢٠,٠٠٠٠٠٠٠.٠٢٢٠,٠۶۵٢٠,٠٠٠٨,٠٢۶٨,٠٠٠تامین سرمايه بانک ملت (حق تقدم)

(١,٢۴٨)٠.٠١١٢,۴٢٨١١,١٨٠١٢,۴٢٨١١,١٨٠(٩,۵٢٠)١٧,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٢,۴٢٨٢٠,٧٠٠٠٠سرمايه گذاري ملي ايران

١.٠٠١١,٠٠٧٩١٢,٢١٢٣٩٣٣٢,۵٧٩٩٠١,٢٠۵(٧۵۴,٢٩٢)٢,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠١١,٠٠٧١,۶۶۶,۵٠۴٠٠فرابورس ايران

٢.۵٠٣,٧۵٠٣,۶٧۵,٩٩٩٣٨٣۶,٧۶٠٣,۶٧٢,٢۴٩(٢,٧٣۵,٠٠٠)۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٩,٩٩٩,٩٨٨٣,٧۵٠۶,۴١٠,٩٩٩٠٠بورس اوراق بھادار تھران

٠.٠٠٢,٩٠٩٣,٧۴٩۵٠,٢٧٣۶۴,٨٠٠٨۴٠(٣١٩)٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٧,٨۶۴٢,٩٠٩۴,٠۶٨٠٠پتروشیمي نوري

٠.٠١٢,١٨٣١٠,٠٢٨١٠,٩١۵۵٠,١۴٠٧,٨۴۵(١,۵۵۴)٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٢,١٨٣١١,۵٨٢٠٠نفت پارس

٠.٠٠١۵١٠٧٣,٩۵٨٢٨,٣۵٠٩٢(٢٣)٢,۵٢۶,۵٠٠١,٠٠٠٣,٧٩٠١۵١٣٠٠٠گروه صنعتي بارز

شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه
صنايع بھشھر

٠.٠٠٨٣٠٨,٠٠٠٣٠,٠٢٠٢٢(٧)١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٨٣٧٠٠

٠.٠٠٠٠٠٧۶,۴۴۵٠(١٠١,٩۴٢)(١٠۴,٩٢۶)(١,٣٣٣,۵٣۶)١٣٩,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٣٣,۵٣۶١٠۴,٩٢۶١٠١,٩۴٢قند نقش جھان

٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۴۴١٠۶١٠٠٠٠.٠٠٠۶١٠۴٢,۴٠٠۶١بورس کاالي ايران

٣۴,٩۴۶,٩٠۶  ١۶,٩٧٠,۶۶٠۵١,٩١٧,۵۶۶ (٧,٩۶٠,۵٧٢)(١٩٢,٩۴٨) ١٧,١۶٣,۶٠٨۵٩,٨٧٨,١٣٨   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)

 ٢٣,٠۵٨,٠۶٨٢۶,١٩٣١۴,٠١٣,۶٣٩٣٣٠,١٨۶۴,۴٨۶,٣۶١١٢٨,١٧٣٢.١٠۴۵٨,٣۵٩٢۴,٧٧۶با درآمد ثابت کیان

صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين
پارسیان

۶۵,۵١۶,٧٧٢٣٣,۶٩٧٧,٩٢۶,۴٢٠٢۵٧,۴٣٧۴,۶۴٠,٠٠٠١۶۵,٢۵٣٠.۶۵۴٢٢,۶٩٠٣٣,۶٣۶ 

 ٠٠٠٠٨,٩٠٠,٠٠٠٢٧٢,٢٨٨٠.٠٠٢٧٢,٢٨٨٣٠,۵٩۴آرمان آتي کوثر

صندوق سرمايه گذاري مشترک
کارگزاري بانک ملي ايران

۵,٧٠١,٧۵٣٣۵٠,٨۵۵,۵١٧١,١١٨١۶٣,١۶٣١۵۴,۶۴۵۶.٩٧١۶٧,٨٠٨١۴٨,١٠٩,۴۴۴ 

 ٠٠٠٠١,٣٣٣,۵٣۶١٠۴,٩١٨٠.٠٠١٠۴,٩١٨٧٨,۶٧٧قند نقش جھان

صندوق سرمايه گذاري بازارگردان
توسعه ملي

٣,٣٧٩,٢٣۶١١,٢٠١,٠٩۶۴,٧۶۴۴٩,٩٩٧٠٠١.۵٨۴٩,٩٩٧١٠,۴٩۴,٧۵٢ 



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)

 ١,٧۶٩,٢۴۴١٢,٣١٠٢,٠١٠,٠٠٠٢٠,١١٣٠٠١.۴٠٢٠,١١٣١٠,٠٠۶افرا نماد پايدار

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

صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه
ملي

۶,۶٩٢,۵٢۶٢۴,٩٨١,١۵۴١٣,۴٧٢١۶,۵۵٠٠٠۵.٠٣١۶,۵۵٠١,٢٢٨,۴٧۴ 

صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش
لوتوس

۵٠٠,٠٠٠٣١٣,۵١۶١۵,٠٠٠١٠,٧٠٣٠٠٠.٩۴١٠,٧٠٣٧١٣,۵٣٣ 

 ٠٠٠٠٣٠,٠٠٠١٠,۵١١٠.٠٠١٠,۵١١٣۵٠,٣۶٧خصوصي ثروت آفرين فیروزه

 ۵٠٣,۶٠٠١,٠٠٧,٢٠٢١٠,٠٠٠٧,٠٠۵٠٠٢.٠٠٧,٠٠۵٧٠٠,۵٠٠اعتبار سرمايه نوآفرين

 ۶٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠۵,٠٠٠۵,٠٠٠٠٠٠.٠٨۵,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠جسورانه توسعه فناوري آرماني

 ٩٩,٧٧٠٩,٩٩٨,١۶٧١,٠٠٠٣۵٠٠٠١٠.٠٢٣۵٠٣۵٠,٠٠٠جسورانه فناوري بازنشستگي

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

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

 ۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠داروسازي دانا

 ٠.٠٠٠٠(٢٧,٠٩٠)(٢,۶٠٠,٠٠٠)۴١,١١٩,٧٧١١١,۴٧٧٢,۶٠٠,٠٠٠٢٧,٠٩٠پارند پايدار سپھر

  ١,۵۶۵,۵٣٧ ۶۵٨,۶٩٨ ٩٠۶,٨٣٩   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

١۶٩,۵۴٢,٣۶۵٠٠٠نفت بھران

١۵٣٠٩,۶۶۶,۶۶۶٠۴,۶۴۵صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران

١٠,٢٠١,١٢٩١٠,٣٨٠١٠۵,٨٩۵٠پتروشیمي جم

٣,١۴٧,٩٩۵٠٠٠شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان

٧,٧۴٠,٠٠٠٣۴,۵۵٨٠٢۶٧,۴٨١صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

۶,٩٨۶,٣۶١٢٧,٠٢٣٠١٨٨,٧٩٨با درآمد ثابت کیان

٢٨,٠٢٢,٠١٧٠٠٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

٨,٩٠٠,٠٠٠٣٠,۵٩۴٠٢٧٢,٢٨٨آرمان آتي کوثر

١,٣٣٣,۵٣۶٧٨,۶٧۶٠١٠۴,٩١٨قند نقش جھان

٣٠,٠٠٠٣۵٠,٣۶۶٠١٠,۵١١خصوصي ثروت آفرين فیروزه

١٠۵,٨٩۵٨۴٨,۶۴١  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

١,٠٠٠,٠٠٠۴,١١۶۴,١١۶۶١,٨٩۴۶١,٨٩۴۵٧,٧٧٨نفت بھران

۶۵,٠٠٠,٠٠٠۶١۶۴٠,٠۵٢٢,٩٣۶١٩٠,٨٧٩١۵٠,٨٢٧بانک تجارت

٣٩,۴٠٠,٠٠٠٧۴٠٢٩,١٨٠٢,٧١٧١٠٧,٠۶١٧٧,٨٨١بانک صادرات ايران

٣,٠٠٠,٠٠٠۴,٠٨۶١٢,٢۵٨٢٩,٢١۵٨٧,۶۴۵٧۵,٣٨٧سینادارو

١٠,٢٠١,١٢٩١٠,٣٨٠١٠۵,٨٩۵١٠,٣٨٠١٠۵,٨٩۵٠پتروشیمي جم

٣,١٠٠,٠٠٠٣٢,٩٧۶١٠٢,٢٢٨٣۴,۶١٢١٠٧,٣٠٠۵,٠٧٢صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

٢,۵٠٠,٠٠٠٢۴,٢۵٠۶٠,۶٢۵٢۶,٩٨٠۶٧,۴۵٠۶,٨٢۵با درآمد ثابت کیان

۴٠٠,٠٠٠۶,٠۴٠٢,۴١۶۵۴,۶۵٧٢١,٨۶٣١٩,۴۴٧سنگ آھن گھر زمین

١,٣٣٣,۵٣۶٧٨,۶٨٢١٠۴,٩٢۶٧٨,۶٨٢١٠۴,٩٢۶٠قند نقش جھان

٢,۶٠٠,٠٠٠١٠,۴١٩٢٧,٠٩٠١١,٣۴٣٢٩,۴٩٣٢,۴٠٣پارند پايدار سپھر

٨٨۴,۴٠۶٣٩۵,۶٢٠ ۴٨٨,٧٨۶  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

1400/09/301399/09/30

  244101درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

  244101درآمد 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 1399/12/30



کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/12/30

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
١٣٩٩/٠٩/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای
آتی

عمده درآمد سرمایه گذاریھا در سه ماھه سوم شناسایی خواھد گردید.١,۵٢۶,٣٨٨٢۴۴,١٠١درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام

درآمد سود فروش شرکت به وضعیت آتی بازار سرمایه بستگی خواھد داشت.١٢,۴٧٩,٧١٩٣٩۵,۶٢٠سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

سود سپرده بانکی متاثر ازمیزان سپرده ھای شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.٨٣٨٢۶٠سود سپرده بانکی

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

با توجه به بھای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاھش لحاظ نگردید.٠٠

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

با توجه به بھای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاھش لحاظ نگردید.٠٠

عمدتاً مربوط به درآمد کارمزد ضامن نقد شوندگی از صندوق سرمایه گذاری٢٧,٩١١۶,١١٢سود حاصل از سایر فعالیتھا
مشترک کارگزاری بانک ملی می باشد.

١۴,٠٣۴,٨۵۶۶۴۶,٠٩٣جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت



بھای تمام شده درشرح
تاریخ ١٣٩٩/٠٩/٣٠

بھای تمام شده در
تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠

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

بھای تمام شده درشرح
تاریخ ١٣٩٩/٠٩/٣٠

بھای تمام شده در
تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠

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 سرمایه گذاریھا بدلیل نیاز به نقدینگی مقدار اندکی کاھش داشته است.۶۶٠,٩٧٠,۶٠٨١۶,١٧,١۶٣

سرمایه گذاری در سھام
شرکتھای غیر بورسی

این مبلغ شامل ارزش دفتری سرمایه گذاری در شرکتھای غیر بورسی می باشد.١۶٣,١٩,٢٣٧١٢۴

پیرو اطالعیه منتشره در کدال مورخ ١٣٩٨/٠٩/١٠ شرکت اقدام به سرمایه گذاری در امالک نموده۵٢٠,٠٠٠۵٢٠,٠٠٠سرمایه گذاری در امالک
است.

سرمایه گذاری در سپرده ھای
بانکی و اوراق بدھی

سرمایه گذاری در اوراق بدھی کاھش و در صندوق ھای سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده است.٠٠

این مبلغ عمدتاً شامل صندوق ھای سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی بوده و در ترازنامه در٨٩۴,۴۵٧١,۴۴١,٣٧۴سایر سرمایه گذاریھا
سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی شده است.

١٨,۵٩٧,٣٠٢١٩,٠۵۶,١٩٧جمع

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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

بنابراین بخش مھمی از ارزش بازاری سبد دارایی ھای بورسی و فرابرورسی شرکت مربوط به صنایع شیمیایی، چند رشته ای، بانکھا و فلزات اساسی می باشد. عالوه بر این شرکت ھمواره به
ابزارھای نوین مالی و شناسایی فرصت ھای سرمایه گذاری در آنھا توجه خاص مبذول داشته است و بررسی آن را در الویت 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 ١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

٣١٣٠٣٠تعداد پرسنل شرکت اصلی

٠٠٠تعداد پرسنل شرکتھای گروه

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

برآورد شرکت از ھزینه ھای عمومی،اداری،تشکیالتی برای ٩ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠مبلغ ١٠٧،٠۴۴میلیون ریال می باشد.دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠



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

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای
سال مالی تا پایان دوره

٠۴٣

٠٠٠٠٠۴٣جمع

انتقال به
دارایی

٠

ھزینه مالی
دوره

۴٣

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

برآورد ھزنه ھای مالی برای ٩ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠مبلغ١۵.٠٠٠میلیون ریال می باشد.دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

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
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی برآوردی

طرح در تاریخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

ھزینه
ھای

برآوردی
تکمیل
طرح

تاریخ
برآوردی

بھره
برداری از

طرح

تشریح تاثیر طرح در
فعالیتھای آتی شرکت

اصلی و شرکت
سرمایه پذیر

توضیحات

«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

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

۴,٢١٩٠سود و زيان ناشي از تسعیر دارايیھا و بدھي ھاي ارزي



١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

(۴)٣ساير موارد

(۴)۴,٢٢٢جمع

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

١۴,٣۶٩,۶٧٢۶,٩۵٩,٣٠٣١٣,٩١٨,۶٠۶١٠,١٢۵,٠٠٠١٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

بررسی سرمایه گذاری در ابزارھای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سوددوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

سایر توضیحات با اھمیت

سیاستھای 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 شرکتھای فعال
در بازار سرمایه) متمرکز می باشد.

«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.»


