
اطالعات و صورت ھای مالی

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

0سرمایه ثبت نشده:وتوسمنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)569920کد صنعت

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

ترازنامه

شرح
پایان عملکرد

واقعی منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٨/٠٩/٣٠

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٨/٠٩/٣٠

درصد
تغییرات

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

(۶۶)٩,۵٠۴٢٧,٩١٣پرداختنی ھای تجاری(١٢)٣٠,٩٧١٣۵,٢۴١موجودی نقد

(٣٢)١٣,۴٠٠١٩,٨٢١پرداختنی ھای غیرتجاری١٨,٠۵٠,۴۴٧٨,٣۴۵,۴٣٣١١۶سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

--٠۵٣۵مالیات پرداختنی٩٧٩,۶۴۵٨٣١,۴٨٩١٨دریافتنی  ھای تجاری

٢۵٣,۴۶۴٣۵,٩٧۵۶٠۵سود سھام پرداختنی(٣٩)۶,٩١۶١١,۴١۶دریافتنی  ھای غیرتجاری

--٠٠تسھیالت مالی(٢٣)٣١٢۴٠۴پیش پرداخت ھا و سفارشات

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

--٠٠پیش دریافت ھای جاری١٩,٠۶٨,٢٩١٩,٢٢٣,٩٨٣١٠٧جمع دارایی ھای جاری

دارایی  ھای غیرجاری
بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده

برای فروش
٠٠--

٢٧۶,٣۶٨٨۴,٢۴۴٢٢٨جمع بدھی ھای جاری(١)٨,٨٣١٨,٩٣٨دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٢۶,٨۵۵٢۶,٨۵۵٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

--٠٠پرداختنی ھای بلندمدت۴٩۴,٠٠٠٣٨۴,۴٠٠٢٩سرمایه گذاری در امالک

--٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(٣۵)۵٢٨٨١١دارایی ھای نامشھود

--٠٠تسھیالت مالی بلندمدت(٢۶)۵,۶١٨٧,۵۵٩دارایی ھای ثابت مشھود

٧,٢٧٧۴,٧٣۶۵۴ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان--٠٠سایر دارایی ھا

٧,٢٧٧۴,٧٣۶۵۴جمع بدھی ھای غیرجاری۵٣۵,٨٣٢۴٢٨,۵۶٣٢۵جمع دارایی ھای غیرجاری

٢٨٣,۶۴۵٨٨,٩٨٠٢١٩جمع 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--

١۴,٣٧٠,۴٧٨۴,۶١٣,۵۶۶٢١١سود (زیان) انباشته

١٩,٣٢٠,۴٧٨٩,۵۶٣,۵۶۶١٠٢جمع حقوق صاحبان سھام

١٩,۶٠۴,١٢٣٩,۶۵٢,۵۴۶١٠٣جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام١٩,۶٠۴,١٢٣٩,۶۵٢,۵۴۶١٠٣جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٩/٠٩/٣٠

(حسابرسی نشده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٨/٠٩/٣٠

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٨/٠٩/٣٠دوره منتھی به

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

١,۵٢٧,٢۵۵١,۴٧۴,۵۵٧۴درآمد سود سھام

(٨١)٢٨,٧۴٩١۴٨,٧۵٣درآمد سود تضمین شده

١٢,۴٧٩,٧١٩٢,٩٣٨,۴١۵٣٢۵سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

--٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

١۴,٠٣۵,٧٢٣۴,۵۶١,٧٢۵٢٠٨جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

١٧(٩۴,٣۵١)(١١٠,٧٣٧)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

--٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٧(٩۴,٣۵١)(١١٠,٧٣٧)جمع ھزینه ھای عملیاتی

١٣,٩٢۴,٩٨۶۴,۴۶٧,٣٧۴٢١٢سود (زیان) عملیاتی

--٠(٩,٣٨٢)ھزینه ھای مالی



۴,٢٢٢٢,٧٠٧۵۶سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

١٣,٩١٩,٨٢۶۴,۴٧٠,٠٨١٢١١سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

١۴(٣۶۴)(۴١۴)مالیات بر درآمد

١٣,٩١٩,۴١٢۴,۴۶٩,٧١٧٢١١سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

١٣,٩١٩,۴١٢۴,۴۶٩,٧١٧٢١١سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

٣,٠٩٣٩٩٣٢١١سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

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

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

٣,٠٩٣٩٩٣٢١١سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

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

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

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

--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

١٣,٩١٩,۴١٢۴,۴۶٩,٧١٧٢١١سود (زیان) خالص

۴,۶١٣,۵۶۶٢,۵٧٣,٨۴٩٧٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

--٠٠تعدیالت سنواتی

۴,۶١٣,۵۶۶٢,۵٧٣,٨۴٩٧٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

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

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

۴۵١,٠۶۶١۴٣,٨۴٩٢١۴سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

--٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

١۴,٣٧٠,۴٧٨۴,۶١٣,۵۶۶٢١١سود قابل تخصیص

--٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

--٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

١۴,٣٧٠,۴٧٨۴,۶١٣,۵۶۶٢١١سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٣,٠٩٣٩٩٣٢١١سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

۴,۵٠٠,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠٠سرمایه



صورت جریان وجوه نقد

شرح

واقعی 
دوره منتھی به 1399/09/30

حسابرسی نشده 
1399/09/30

واقعی 

حسابرسی شده 
1398/09/30

درصد
تغییرات

فعالیت ھای عملیاتی

3,816,2492,300,30766جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

3,816,2492,300,30766جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

--00سود پرداختی بابت استقراض

68(2,272,512)(3,824,654)سود سھام پرداختی

68(2,272,512)(3,824,654)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

--(364)0مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

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

(98)(4,674)(84)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

--(849)0وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

--00تسھیالت اعطایی به اشخاص

--00استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(98)(5,523)(84)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--21,908(8,489)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

--00وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه



--00وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

--00بازپرداخت اصل استقراض

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

--21,908(8,489)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

35,24110,629232موجودی نقد در ابتدای دوره

4,2192,70456تآثیر تغییرات نرخ ارز

(12)30,97135,241موجودی نقد در پایان دوره

(34)120,357183,688مبادالت غیرنقدی

دالیل تغییر اطالعات  1399/09/30نسبت 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

۴٧٢٠,١٧۵١,۴٧٩,۵٣٩١,٠١٩,٧٠۵۴,٣۴٨,۵۴٣۵١,٧٣٩,٨٨٠۵,٨٢٨,٠٨٢٠٠٠٠٠۴٧٢٠,١٧۵٨.۶٠١,٠١٩,٧٠۵١٠.۵٢۵١,٧٣٩,٨٨٠٩.۶٣

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

۴۵۶٩,٩٩٢٢,٠٩١,١٠٢(٣۶٩,۶١٢)٧۴٣,٣٣٢٢٢٠٠,٣٨٠٢,٨٣۴,۴٣۴٠٠٠٠٠۴۵۶٩,٩٩٢۶.٨١(٣۶٩,۶١٢)(٣.٨١)٢٢٠٠,٣٨٠١.١١

الستیک و
پالستیک

١١۵٢٩٠١٠١١١۵١٣٠٠٠٠٠٠١١۵٠.٠٠٠٠.٠٠١١۵٠.٠٠

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٢٨٠,٢٨۶٢٠٢,٩٩٨(٨٠,٢٨۶)(٢٠٢,٩٩٨)١٠٠٠٠٠٠٠٢٨٠,٢٨۶٠.٩۶(٨٠,٢٨۶)(٠.٨٣)١٠٠.٠٠



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

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي
١٢۴٧,٧٣٣٣٧۴,٢٣٣٣,٢٨٨,٧٧٢۴,٣٢۶,٧٠۴٣٣,۵٣۶,۵٠۵۴,٧٠٠,٩٣٧٠٠٠٠٠١٢۴٧,٧٣٣٢.٩۶٣,٢٨٨,٧٧٢٣٣.٩٢٣٣,۵٣۶,۵٠۵١٩.۵٧

واسطه گريھاي
مالي و پولي

١۵٠,٠٠٠٢۵٢,٣۵٣(۵٠,٠٠٠)(٢۵٢,٣۵٣)٠٠٠١١٩,٠٠٠٠١١٩,٠٠٠٢۶٩,٠٠٠٠.٨٢(۵٠,٠٠٠)(٠.۵٢)١١٩,٠٠٠٠.١١

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت
١٧٠٢,۵٣٠١,٣٢۵,١٩٨(٨۶,١٢۴)١,٧٢٧,۵٨۶١۶١۶,۴٠۶٣,٠۵٢,٧٨۴٠٠٠٠٠١٧٠٢,۵٣٠٨.٣٩(٨۶,١٢۴)(٠.٨٩)١۶١۶,۴٠۶٣.۴١

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن
١٩٩,٠٨٨١٢٢,١۴١٣۶,٠۵٩١٧٣,۶۴٠١١٣۵,١۴٧٢٩۵,٧٨١٠٠٠٠٠١٩٩,٠٨٨١.١٨٣۶,٠۵٩٠.٣٧١١٣۵,١۴٧٠.٧۵

١١٨٩,١٠٧٢۴۴,٢١۴٢٧,٢٩٨۶٣٨,٠٩٠١٢١۶,۴٠۵٨٨٢,٣٠۴٠٠٠٠٠١١٨٩,١٠٧٢.٢۶٢٧,٢٩٨٠.٢٨١٢١۶,۴٠۵١.٢٠مخابرات

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي
مالي واسط

٣۴,٧۵٠١,٣۴٩,٢٧۵٣٠,٠٧٣۶,٧۴٨,٢٨٩۴٣۴,٨٢٣٨,٠٩٧,۵۶۴٢١٨,۶٨٨١۴۴,٧١۵٢١۶٣,۴٠٣۵٢٣,۴٣٨٠.٢٨١٧۴,٧٨٨١.٨٠۶١٩٨,٢٢۶١.١٠

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم
١۴٢٧,٠٩١١,٠٢٩,۴٨۵۵٠۵,٩٩۶١,٠٨۴,۵٧٧٢٩٣٣,٠٨٧٢,١١۴,٠۶٢٠٠٠٠٠١۴٢٧,٠٩١۵.١٠۵٠۵,٩٩۶۵.٢٢٢٩٣٣,٠٨٧۵.١۶

تجارت عمده
فروشي به جز
وسايل نقلیه

موتور

۶١٨۵,۶٣٨٢٠۴,۴٠۴(١٨۵,۶٣٨)(٢٠۴,۴٠۴)٠٠٠٠٠٠٠٠۶١٨۵,۶٣٨٢.٢٢(١٨۵,۶٣٨)(١.٩١)٠٠٠.٠٠

بانکھا و
موسسات

اعتباري
۴۶٢۵,٨٣۵۶٢٧,٠٨٢١,۵٩٣,٧١٧۵,۶١٨,۵٣١۴٢,٢١٩,۵۵٢۶,٢۴۵,۶١٣٠٠٠٠٠۴۶٢۵,٨٣۵٧.۴٨١,۵٩٣,٧١٧١۶.۴۴۴٢,٢١٩,۵۵٢١٢.٢٩

ساير واسطه
گريھاي مالي

١٢٧,٩١٣٢٧,۴(٢٧,٩١٣)٨٩(٢٧,۴٨٩)٠٠٠.٠٠(٠.٢٩)(٢٧,٩١٣)٠٠٠٠٠٠٠٠١٢٧,٩١٣٠.٣٣

سرمايه
گذاريھا

٠٠٠١٢,۴٢٩٢٠,٧٠٠١١٢,۴٢٩٢٠,٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠١٢,۴٢٩٠.١٣١١٢,۴٢٩٠.٠٧

سیمان، آھک
و گچ

١٠٣١١۵,٠٣٨١٠٠,۴٨١١١١۵,٠٣٨١٠٠,۴٨۴٠٠٠٠٠١٠٠.٠٠١١۵,٠٣٨١.١٩١١١۵,٠٣٨٠.۶۴

٠٠٠١٠۴,٩١٨١٠١,٩۴٢١١٠۴,٩١٨١٠١,٩۴٢٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠١٠۴,٩١٨١.٠٨١١٠۴,٩١٨٠.۵٨قند و شکر

محصوالت
شیمیايي

۶٩٨٠,٧٠۴١,۶٠٧,٩۴٢٢,٩٠٩,١۶۵۵,٨۶١,٩۴٢٩٣,٨٨٩,٨۶٩٧,۴۶٩,٨٨۴٠٠٠٠٠۶٩٨٠,٧٠۴١١.٧١٢,٩٠٩,١۶۵٣٠.٠١٩٣,٨٨٩,٨۶٩٢١.۵٣



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

محصوالت
غذايي و
آشامیدني به
جز قند و شکر

١٣٩۴,۴٠۵٣٩٧,٠٩١٢۶٣,۶١۵١,٠۶٢,۵٧۵١۶۵٨,٠٢٠١,۴۵٩,۶۶۶٠٠٠٠٠١٣٩۴,۴٠۵۴.٧١٢۶٣,۶١۵٢.٧٢١۶۵٨,٠٢٠٣.۶۴

مواد و
محصوالت

دارويي
٣٣٧٠,٢٠٣١,٨١٩,۴٢١(۶,۶٨٣)٣,١٧٧,٠٣٢٣٣۶٣,۵٢٠۴,٩٩۶,۴۵٣٠٠٠٠٠٣٣٧٠,٢٠٣۴.۴٢(۶,۶٨٣)(٠.٠٧)٣٣۶٣,۵٢٠٢.٠١

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠١٠٠.٠٠٠٠.٠٠١٠٠.٠٠

ساخت
دستگاه ھا و

وسايل
ارتباطي

٠٠٠٠٠٠٠٠١۵٠١۵١۵٠.٠٠٠٠.٠٠١۵٠.٠٠

صندوق
سرمايه

گذاري قابل
معامله

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۴٧,٢٠٣٢۴٧,٢٠٣٠٠٠.٠٠۴٧,٢٠٣٠.۴٩٢۴٧,٢٠٣٠.٢۶

اوراق
مشارکت و
سپرده ھاي

بانکي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٨۴,٢٣٧(١٨۴,٢٣٧)١٠١١٨۴,٢٣٧٢.٢٠(١٨۴,٢٣٧)(١.٩٠)١٠٠.٠٠

فلزات
اساسي

۴١,١٠٣,۶۴٢٢,٩٠٣,۵٩۶٧٢۵,۴٨۴٧,٣۶٩,١٩٢٣١,٨٢٩,١٢۶١٠,٢٧٢,٧٨٨٠٠٠٠٠۴١,١٠٣,۶۴٢١٣.١٨٧٢۵,۴٨۴٧.۴٨٣١,٨٢٩,١٢۶١٠.١٢

خدمات فني و
مھندسي

١٢٣٨,٧٠٧٣۵٧,٢١۶٣١٩,٧٧٣١,٠۴٧,٢٧٩١۵۵٨,۴٨٠١,۴٠۴,۴٩۵٠٠٠٠٠١٢٣٨,٧٠٧٢.٨۵٣١٩,٧٧٣٣.٣٠١۵۵٨,۴٨٠٣.٠٩

١٠۶٧٣,۵٨١٣.٧٣(۴.٧٣)(۴۵٨,٩۶٩)١٠۶٧٣,۵٨١٧١,١٣٢,۵۵٠١٣.۵٣(۴۵٨,٩۶٩)٠٠٠٠٠٠٠٠٧١,١٣٢,۵۵٠ساير فعالیتھا

١٨٩٠٣,١٩٢۶٠٨,٣٧٢,٢٩۴١٠٠٩,۶٩۴,۴٩٨١٠٠۶٣١٨,٠۶۶,٧٩٢١٠٠(۴۵١,٢٨٨)۴٧٧,٠١٧,٨١۴١۶,۴١۴,٨١١١٠,١۴۵,٧٨۶۴٣,۴۶٣,٢٩٢۴۵١٧,١۶٣,۶٠٠۵٩,٨٧٨,١٠٣١٣١,٣۵۴,۴٨٠جمع

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)

٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١۶٢,٣٠٠,٠٠٠٢,٠۴٨,٣٣٣٢,١٠۵,٠٣١٠.٢٣٢,٠۴٨,٣٣٣٢,١٠۵,٠٣١١٢,۶٢١١٢,٩٧٠۵۶,۶٩٨سرمايه گذاري غدير

٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠۴٣,٨٢٠,٠٠٨٢٧١,٣٠٧٢۶٩,٧١٢۶٠٠,۵١۶,١۵۶١,٢١٩,۵٢١٢,٨٨١,٠٩١٠.٣١١,۴٩٠,٨٢٨٣,١۵٠,٨٠٣٢,٣١۴۴,٨٩٠١,۶۵٩,٩٧۵بانک ملت

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٨,۶٢٢,٨٠۴١,٠۶٢,٠٠٣١,٣٨٨,۵٣٠٠.١۴١,٠۶٢,٠٠٣١,٣٨٨,۵٣٠١٢٣,١۶٢١۶١,٠٣٠٣٢۶,۵٢٧پتروشیمي پارس

۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴٩,٩٣٠,٣۴٩١,٠۵٨,۵٩٩١,١٧٠,٣۶٧٠.١٢١,٠۵٨,۵٩٩١,١٧٠,٣۶٧٢١,٢٠٢٢٣,۴۴٠١١١,٧۶٨گسترش نفت و گاز پارسیان

٨٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣۶,١۵٨,٢٩٠٧٨٣,۶٢١٩١۶,٩٧۴٠.٠۵٧٨٣,۶٢١٩١۶,٩٧۴٢١,۶٧٢٢۵,٣۶٠١٣٣,٣۵٣سرمايه گذاري تامین اجتماعي

(٩,۶۶۶)١۴,۴٧٢,٠٠٠١,٠٠٠٢١,۶٧٠,۵٢۵١۴٧,۴٩٩٢٠٩,۴۶٧٢٣,٧٣٩,۴٣٣۶٠۵,۵٢٨۵٣٣,٨٩۴٠.٣١٧۵٣,٠٢٧٧۴٣,٣۶١١۶,۵٨٣١۶,٣٧٠فوالد خوزستان

١۶,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٢,۶١٠,٣۵٧٢۴٧,٧٣٣٣٧۴,٢٣٣٩۴,٢٨١,۴٩٧۴۵۶,٨١٨١,٣٠۴,۶٩٩١.٠٣٧٠۴,۵۵١١,۶٧٨,٩٣٢۴,٢٢٢١٠,٠۶٠٩٧۴,٣٨١سرمايه گذاري بانک ملي ايران

۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠٧,۶۵٣,۵٢۶٢۶٠,۵٩٨٧٠٠,٠٧٠١۶٠,٣٧٩,٨٣٢۴٢٠,٧۴٧٣,۵۶١,۶۶٠٠.۴۵۶٨١,٣۴۵۴,٢۶١,٧٣٠٢,۵۴٢١۵,٩٠٠٣,۵٨٠,٣٨۵ملي صنايع مس ايران

٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٨٢,۴٠١,١٧۶٣٩۴,۴٠۵٣٩٧,٠٩١۵,٣٧١,٩١٣٢۶٣,۶١۵١,٠۶٢,۵٧۵١.٠۶۶۵٨,٠٢٠١,۴۵٩,۶۶۶٧,۴٩٧١۶,۶٣٠٨٠١,۶۴۶توسعه صنايع بھشھر

(١۵۵,٣٧٣)۶,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٧,٠۴٧,٣۶۵۶٣٠,٩٩۴۴٧۵,۶٢١٠.٢۶۶٣٠,٩٩۴۴٧۵,۶٢١٣٧,٠١۴٢٧,٩٠٠پتروشیمي فجر

۵۴,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٢١,٨٢١,١٢۴۶٢١,٨٣١١,٧۵٩,٠٩٧٠.٢٢۶٢١,٨٣١١,٧۵٩,٠٩٧۵,١٠۴١۴,۴۴٠١,١٣٧,٢۶۶سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

١,٧٢٧,۵٨۶٩.٣٠۶١۶,۴٠۶٣,٠۵٢,٧٨۴١,٢٠۵۵,٩٧٠٢,۴٣۶,٣٧٨(٨۶,١٢۴)(٨٧,٢٠٠,٠٠٠)۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٩٨,۵۵۴,١٢٨٧٠٢,۵٣٠١,٣٢۵,١٩٨سرمايه گذاري مسکن

٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵٩,٧٩١,٢١٨۶٠١,٣٨۵۶٨٧,٠٠١٠.١٩۶٠١,٣٨۵۶٨٧,٠٠١١٠,٠۵٨١١,۴٩٠٨۵,۶١۶سرمايه گذاري صدر تامین

۴٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٣,٨٠۴,٨٧٣٢٣٨,٧٠٧٣۵٧,٢١۶٣٨,۴٠۵,۶٩۵٣١٩,٧٧٣١,٠۴٧,٢٧٩٠.١٨۵۵٨,۴٨٠١,۴٠۴,۴٩۵٧,٧٣۴١٩,۴۵٠٨۴۶,٠١۵مديريت پروژه ھاي نیروگاھي ايران(مپنا)

١٣,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٨۶٨,١۶۶٢۴۶,٢٢٨٣٩٨,٩٨۶۴,۶۴٩,٨٣١٢۴١,١٢۶١,٢٣۴,۶٨١٠.٢۴۴٨٧,٣۵۴١,۶٣٣,۶۶٧١۴,۵۴٠۴٨,٧۴٠١,١۴۶,٣١٣پتروشیمي جم

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٨٧٠,٠٠٠٨٩,۴۵۶١٧۴,۶٨٢٢,٩٣۴,۵٢۶٣۵٩,٢٢٢٩٣۶,١٣١٠.١٨۴۴٨,۶٧٨١,١١٠,٨١٣۴١,۵٢٧١٠٢,٨١٠۶۶٢,١٣۵پتروشیمي پرديس

١٩٠,٧۶۶۴۶٩,٢۵٢٠.٣٣۴٢٩,۶۵۴٧١٨,۴٨١١۶,٠۶٢٢۶,٨۶٠٢٨٨,٨٢٧(٢,٢٠٧,۵٠٨)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٩۵۶,۶٢۶٢٣٨,٨٨٨٢۴٩,٢٢٩پتروشیمي اراک

٣,٣۵۵,٧١٩٠.١٧٣٩۴,٧۵۴۵,٢۶٧,۶٩٧١,٠٨٧١۴,۵١٠۴,٨٧٢,٩۴٣(٢٢۶,۶٩۶)(١,٩٨١,۵۶٣)٢٠٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۶۵,٠٢٠,۶۵٠۶٢١,۴۵٠١,٩١١,٩٧٨فوالد مبارکه

۶٠٨,٩۵۶٠.۴٩٣٠٢,٠٩٣١,۶٣٨,۴۴١٣,٠۵١١۶,۵۵٠١,٣٣۶,٣۴٨(١٢۴,٩٩٨)(۴٠٠,۵٢١)٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٩٩,۴٠٠,٠٠٠۴٢٧,٠٩١١,٠٢٩,۴٨۵پتروشیمي مبین

٣٠,۴٢۵,٧٣۴١,٠٠٠٠٠٠١۶۵,٢۴٨,٣٨١٢۶۴,٣۶٢٨٧٧,۴۶٨٠.۵۴٢۶۴,٣۶٢٨٧٧,۴۶٨١,۶٠٠۵,٣١٠۶١٣,١٠۶بانک اقتصاد نوين

١٧۵,٣۵٣,٩٧٢١,٠٠٠٢٣۵,٠٠٠,٠٠٠١۴۵,٧۴٠١۴٩,٩٣٠١١١,٢١۵,١٨٠١١٠,۶۶٩٩٢٣,٣٣٧٠.٢٠٢۵۶,۴٠٩١,٠٧٣,٢۶٧٧۴١٣,١٠٠٨١۶,٨۵٨بانک صادرات ايران

٢٧,٠٠۶٣,٠٠٢,۴٩٩۵.۵٠٢۴٠,۶٣۵٣,٨٧٩,۴۶٣٣,٧١١۵٩,٨٣٠٣,۶٣٨,٨٢٨(٢,٠۵١,٣۶٢)١,١٧٩,۴٣٠١,٠٠٠۶۶,٨٩٢,٨٠۴٢١٣,۶٢٩٨٧۶,٩۶۴سرمايه گذاري شفا دارو

٨۵٣,٧٠۵٠.١۴٢٢٩,۶٧۵١,٩٣۶,۴٧٩٢,١٩٩١٨,۵۴٠١,٧٠۶,٨٠۴(١٩٩,۴۶۴)(۴۵,۶٨۶,۴١۵)٧۴,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵٠,١٣۵,١٣۵۴٢٩,١٣٩١,٠٨٢,٧٧۴سنگ آھن گل گھر

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٢٢٧,١٧۵٢٩,٩٢٠٣۴,۴١٧٣٧,٢٠٩,٣١۴١٨٩,٣٧٠٨٧۶,٨٨٠٠.٠٨٢١٩,٢٩٠٩١١,٢٩٧۵,٠۴٩٢٠,٩٨٠۶٩٢,٠٠٧معدني و صنعتي چادرملو

۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵۵,۵٧٩,٠٨٢١٨٩,١٠٧٢۴۴,٢١۴٣,۵۵۶,۶٢٩٢٧,٢٩٨۶٣٨,٠٩٠٠.١٠٢١۶,۴٠۵٨٨٢,٣٠۴٣,۶۵٩١۴,٩٢٠۶۶۵,٨٩٩مخابرات ايران

ت آفرين فیروزه که در يادداشتھاي ھمراه صورت ھاي مالي به بھاي تمام شده 10,510 میلیون لایر و به تعداد 30,000 واحد افشا گرديده است به دلیل عدم دريافت شناسه ملي توسط صندوق قابلیت افشا در سامانه کدال را ندارد.



نام شركت
سرمایه

(میلیون ریال)

ارزش
اسمی

ھر سھم
(ریال)
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تعداد سھام
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شده
تعداد سھامارزش بازار
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(ریال)

افزایش
(کاھش)

(١٨,۴٨۴)١٠۵,۵٨٩٨٢,٣۵۵٠.١١٢١١,۴٩۶١٩٣,٠١٢٩۴,۴٢٢٨۶,١٧٠(١,۶٠١,۵۶٠)٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨۴١,۴۶٧١٠۵,٩٠٧١١٠,۶۵٧پلي پروپیلن جم

١٩,٧٠۵٩۵٧,١۵۴٠.١۵٢٠٧,٩۵٣١,١۴۴,٠٧۵۶١۶٣,٣٩٠٩٣۶,١٢٢(۴۵,۵۵٠,۶۵۴)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠٣٨٣,٠٣۵,٩٨١١٨٨,٢۴٨١٨۶,٩٢١بانک تجارت

٣۵,٣٠٠١,۴٧٢,٢٨٨١.٨۵١٩٨,١٩٩٢,٨٢٢,٨۵٢۴,١١٧۵٨,۶٣٠٢,۶٢۴,۶۵٣(۶,٨٣٢,٣١٧)٢,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵۴,٩٧٩,٢١۵١۶٢,٨٩٩١,٣۵٠,۵۶۴نفت بھران

۵٧۶,۵٣٧٠.٢۵١٨٩,١۶٨١,٢۵٠,٩٠٩٣١,٠١١٢٠۵,٠۶٧١,٠۶١,٧۴١(١١١,٠۴٩)(٣,٨٠۵,٧٢٨)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٩٠۵,٧٣٢٣٠٠,٢١٧۶٧۴,٣٧٢پتروشیمي زاگرس

٨,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,۴۶۵,۴٢٣٩٩,٠٨٨١٢٢,١۴١١,٧۴٨,٩۶٢٣۶,٠۵٩١٧٣,۶۴٠٠.١١١٣۵,١۴٧٢٩۵,٧٨١١۴,۶۶٧٣٢,١٠٠١۶٠,۶٣۴خدمات انفورماتیک

شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع
سیمان

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٠٣١٢,۵٩٠,٩٨٠١١۵,٠٣٨١٠٠,۴٨١٠.٢١١١۵,٠٣٨١٠٠,۴٨۴٩,١٣۶٧,٩٨٠(١۴,۵۵۴)

(٢,٩٧۶)١٣٩,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,٣٣٣,۵٣۶١٠۴,٩١٨١٠١,٩۴٢٠.٩۶١٠۴,٩١٨١٠١,٩۴٢٧٨,۶٧٧٧۶,۴۴۵قند نقش جھان

٣۴١,٨١۵٠.٠۴۶٧,۶٩٩۵٣۴,٢٠٨۶,٠۴٢۴٧,۶٨٠۴۶۶,۵٠٩(۵١,٩۵۵)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٧٠٣,٣٨٧١١٩,۶۵۴١٩٢,٣٩٣۵٠٠,۶۴٢سنگ آھن گھر زمین

۵,۴۴١١۵٠,۵٧٣٢.٠۴۶۶,٧۶٩۴٨٢,٣٠٢۴,٠٨۵٢٩,۵١٠۴١۵,۵٣٣(١,١٢۶,٧٩۶)٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,۴٧٠,۴٨۴۶١,٣٢٨٣٣١,٧٢٩سینادارو

٢٣,٩۶٠١.۶۵۵۶,١١۶۶٣۴,۶٨٨٣,٨٣۵۴٣,٣٧٠۵٧٨,۵٧٢(٣٩,١٣٠)(۵,٨۴٩,۶۶٧)٨٨٩,۵٠٠١,٠٠٠٢٠,۴٨٣,٩٣۴٩۵,٢۴۶۶١٠,٧٢٨البراتوارھاي داروئي رازک

(۶۵)١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,۵٠٠,٠٠٠٢٠,٠۶۵٢٠,٠٠٠٠.٠٢٢٠,٠۶۵٢٠,٠٠٠٨,٠٢۶٨,٠٠٠تامین سرمايه بانک ملت (حق تقدم)

١٧,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٢,۴٢٩٢٠,٧٠٠٠.٠١١٢,۴٢٩٢٠,٧٠٠١٢,۴٢٩٢٠,٧٠٠٨,٢٧١سرمايه گذاري ملي ايران

٢,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٣٠,۵١٢١۴,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٨١,٣٣۵,٩٩٢١.٠٠١١,٠٠٨١,۶۶۶,۵٠۴٣٩٣۵٩,۵١٨١,۶۵۵,۴٩۶فرابورس ايران

۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٩,٩٩٩,٩٩۴٣,٧۵٠١,٠١٨,٧۴٩۴٩,٩٩٩,٩٩۴٠۵,٣٩٢,٢۵٠٢.۵٠٣,٧۵٠۶,۴١٠,٩٩٩٣٨۶۴,١١٠۶,۴٠٧,٢۴٩بورس اوراق بھادار تھران

٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵٧,٨٧٢٢,٩٠٩۴,٠۶٨٠.٠٠٢,٩٠٩۴,٠۶٨۵٠,٢۶۶٧٠,٣١٠١,١۵٩پتروشیمي نوري

٠.٠١٢,١٨١١١,۵٨٢١٠,٩٠۵۵٧,٩١٠٩,۴٠١(٣٢٠,۴٣٠)(١٧٨,١۶۴)(١۴,۴٨١,٠٨۶)٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,۶٨١,٠٨۶١٨٠,٣۴۵٣٣٢,٠١٢نفت پارس

٢,۵٢۶,۵٠٠١,٠٠٠٣,٧٩٠١۵٢٩٠٠١٠١٠.٠٠١۵١٣٠٣,٩۵٨٣۴,۴٢٠١١۵گروه صنعتي بارز

شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه
صنايع بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٨١۶٠٠٢١٠.٠٠٨٣٧٨,٠٠٠٣٧,٨٩٠٢٩

صندوق سرمايه گذاري زرافشان امید
(ETF)ايرانیان

٢٧١,٠٧۵٢١,٠۵۴١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٢٣٢٢,۶۶۵(١,٠٠٠,٠٠٠)(١٠,٠٢٣)(٢٢,۶۶۵)٠.٠٠٠٠٠٢٢,۶۶۵٠

٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٨٠٠١۴٣۶١٠۴٧٠.٠٠٠۶١٠۴٢,۴٣٨۶١بورس کاالي ايران

صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش
لوتوس

۵٠٠,٠٠٠٣١٣,۵١۶١۵,٠٠٠١٠,٧٠٢١٧,٢۵٠(١۵,٠٠٠)(١٠,٧٠٢)(١٧,٢۵٠)٠.٠٠٠٠٠١,١۵٠,٠٠٠٠

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)(٢۵,۴۶٣)(۵,٩٠٣,۶۴۵)٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٩٠٣,۶۴۵٢۵,۴۶٣۶٢,٠٨٢صنايع ماشینھاي اداري ايران (حق تقدم)

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت
معیار

٩٩٩,٩٧١١٠,٠٠٠٧,٠٠٠,٠٠٠٧١,٧٣٣٧٢,۶(٧١,٧٣٣)(٧,٠٠٠,٠٠٠)١٨(٧٢,۶١٨)٠.٠٠٠٠٠١٠,٣٧۴٠

صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين
(ETF)پارسیان

١٣,٧٨۵٢٧,۵٨۶١,٠٠٠,٠٠٠٢٧,۴٠٠٢٧,۵۴(١,٠٠٠,٠٠٠)٢(٢٧,۴٠٠)(٢٧,۵۴٢)٠.٠٠٠٠٠٢٧,۵۴٢٠

٠.٠٠٠٠٠١٢,۵١٠٠(١۴٠,٩١۶)(۵۴,٨٢٣)(١١,٢۶۴,٢٨٨)٨,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٢۶۴,٢٨٩۵۴,٨٢٣١۴٠,٩١۶صنايع ماشینھاي اداري ايران
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در اوراق بھادار مبتني بر سکه طالي
(ETF)کیان

٧١۶,٣١۵٢۵,۴١٣١,٩۵٠,٠٠٠۴٧,۴۵٨۴۶,٣١٢(١,٩۵٠,٠٠٠)(۴٧,۴۵٨)(۴۶,٣١٢)٠.٠٠٠٠٠٢٣,٧۵٠٠

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

٩٩۴,٨۶۵١٠,٠٠٠١,۵٠١,٣۵٢١٨,٣٢٢١٨,٠١٧(١,۵٠١,٣۵٢)(١٨,٣٢٢)(١٨,٠١٧)٠.٠٠٠٠٠١٢,٠٠١٠

٠.٠٠٠٠٠٨,٢٧٢٠(١۶٩,٩۵۵)(١۴١,۴۶٢)(٢٠,۵۴۵,٨٩١)٢,۴١٣,٩۵٠١,٠٠٠٢٠,۵۴۵,٨٩١١۴١,۴۶٢١۶٩,٩۵۵توسعه معادن روي

٠.٠٠٠٠٠٢,٨٩٠٠(٢٠,۵١٩)(٢٠,۵۴٠)(٧,١٠٠,٠٠٠)١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,١٠٠,٠٠٠٢٠,۵۴٠٢٠,۵١٩بانک سینا

٠.٠٠٠٠٠٢,۴٩٩٠(٢٧,۴٨٩)(٢٧,٩١٣)(١١,٠٠٠,٠٠٠)٩,٠۴٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٠٠٠,٠٠٠٢٧,٩١٣٢٧,۴٨٩رايان سايپا

٠.٠٠٠٠٠٨,٨٠٧٠(٧۵,۶۶٠)(۶٢,٩٨٢)(٨,۵٩٠,٩٩٧)٢٨,۶٨٨,٠٠٠١,٠٠٠٨,۵٩٠,٩٩٧۶٢,٩٨٢٧۵,۶۶٠پااليش نفت بندرعباس

٠.٠٠٠٠٠۵,۶٧۴٠(٣٣٢,٨۶۶)(١۶٣,٧۶۶)(۵٨,۶۶۵,٣٠٠)٧۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٨,۶۶۵,٣٠٠١۶٣,٧۶۶٣٣٢,٨۶۶پااليش نفت اصفھان

٠.٠٠٠٠٠٢,٠۵٩٠(٨٢,٠٨١)(٧۴,٠٩۵)(٣٩,٨۶۴,۶٩١)۶١,۵٠٣,۵٣٨١,٠٠٠٣٩,٨۶۴,۶٩١٧۴,٠٩۵٨٢,٠٨١ذوب آھن اصفھان

۴٢,٧١۴,۵٠٣  ١٧,١۶٣,۶٠٠۵٩,٨٧٨,١٠٣ ١٠,١۴۵,٧٨۶۴٣,۴۶٣,٢٩٢ ٧,٠١٧,٨١۴١۶,۴١۴,٨١١   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)

 ٢٣,٠۵٨,٠۶٨٢۶,١٩٣٠٠١۴,٠١٣,۶٣٩٣٣٠,١٨۶١.۵٩٣٣٠,١٨۶٢٣,۵۶٢با درآمد ثابت کیان

صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين
پارسیان

۶۵,۵١۶,٧٧٢٣٣,۶٩٧٠٠٧,٩٢۶,۴٢٠٢۵٧,۴٣٩٠.۴١٢۵٧,۴٣٩٣٢,۴٧٩ 

صندوق سرمايه گذاري مشترک
کارگزاري بانک ملي ايران

۵,٧٠١,٧۵٣٣۵٠,٨۵۵,۵١٧١,١۵١١٨,۴۴١(٣٣)٨۴۴,٧١۵۶.٨٨١۶٣,١۶٣١۴۵,٩۴١,٨۶٠ 

صندوق سرمايه گذاري بازارگردان
توسعه ملي

٢,٢۴٩,١٧٨١١,٢۴۵,٨٩١٠٠۴,٧۶۴۴٩,٩٩٧٢.٣٨۴٩,٩٩٧١٠,۴٩۴,٧۵٢ 

 ۴١,١١٩,٧٧١١١,۴٧٧٠٠٢,۶٠٠,٠٠٠٢٧,٠٩٠٠.٠٧٢٧,٠٩٠١٠,۴١٩پارند پايدار سپھر

 ١,٧۶٩,٢۴۴١٢,٣١٠٠٠٢,٠١٠,٠٠٠٢٠,١١٣١.۴٠٢٠,١١٣١٠,٠٠۶افرا نماد پايدار

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

صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه
ملي

۶,۶٩٢,۵٢۶٢۴,٩٨١,١۵۴٢٠,٣۵٠٢۴,٩٩٩(۶,٨٧٨)(٨,۴۴٩)۵.٠٣١۶,۵۵٠١,٢٢٨,۴٧۴ 

صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش
لوتوس

۴٢١,٩٢۶٨۴٣,٨۵٢٠٠١۵,٠٠٠١٠,٧٠٣٣.٠٠١٠,٧٠٣٧١٣,۵٣٣ 



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)

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

 ۵٠٣,۶٠٠١,٠٠٧,٢٠٢٠٠١٠,٠٠٠٣,۵٠۶٢.٠٠٣,۵٠۶٣۵٠,۶٠٠اعتبار سرمايه نوآفرين

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

 ١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠٠٠١.٠٠٢٠٠٢٠٠,٠٠٠جسورانه فناوري بازنشستگي

 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)(٢۵٨,٨۶۴)٨۵,۶٨٣,۶٣٣١,٠٠٠,٠٠٠٢۵٨,٨۶٣١٨۴,٢٣٧اوراق اسنادخزانه اسالمي

 ٠.٠٠٠٠(٢٠,٧٠٧)(٢٠,٧٠٧)٧۵٩,٨٧١١,٠٠٩,١۶٠٢٠,٧٠۵٢٠,٧٠٧زمرد نو ويرا ذوب آھن

صندوق سرمايه گذاري امین آشنا
ايرانیان

۴٠,٠٩۴,٧۶٧١,٠٠٢,٨٨۶٩٩,٩٣٠١٠٠,۵۵٣(٩٩,٨۶٢)(١٠٠,۵۵٣)٠.٠٠٠٠ 

 ٠.٠٠٠٠(٩٧٩,٩٩١)(٩٧٠,٠١۶)٨٧,۴٩۶,٢٨١١,٠٠٨,١٩٧٩٧٠,٠١۶٩٧٩,٩٩١اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران

  ٩٠٣,١٩٢ (۴۵١,٢٨٨) ١,٣۵۴,۴٨٠   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

٢٠,۶۵١,۴١٣١٩,٣٣۶٣٩٩,٣٣۵٠پتروشیمي اراک

٢۵,۴٢٣,۵٩١١۴,١۵١٣۵٩,٧٧٩٠توسعه صنايع بھشھر

١٠,٠١۶,٠۵۶٣,٠۴٠٣٠,۴۵٢٠سرمايه گذاري مسکن

٢,٧٠٩,٧٧٩٢۵,٧٧٨۶٩,٨۵٣٠نفت بھران

۴٩,۴١٠,٩٩۴٨,١۶۴۴٠٣,۴٣۴٠مديريت پروژه ھاي نیروگاھي ايران(مپنا)

۴۵,۴٠٩,٩۵٧١۶,۵٨٢٧۵٣,٠٢٧٠فوالد خوزستان

١٨۶,٢٠۶,٠٣٨٢,۵٢٨۴٧٠,٧۵۶٠ملي صنايع مس ايران

٢١۶,۵۵١,٢٧۵٨٨١٩,١١٨٠فوالد مبارکه

۶۶,١٢٢,٩۵٧۵,٠٧۴٣٣۵,۵٣٧٠معدني و صنعتي چادرملو

٣٧,۴٣۶,۴٨٠٩٩٩٣٧,۴٣۴٠سنگ آھن گل گھر

١٣٨,٨٢٧,۴٩۶۴,٩۴٢۶٨۶,٠٩۵٠سرمايه گذاري بانک ملي ايران

١٢٣,۵٣٧,٣٧٠۵,١٠۴۶٣٠,۵٩١٠سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

١٨۵,٣۶٧,۶٠٨١,۵٩٩٢٩۶,۵۴٨٠بانک اقتصاد نوين



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

١,٠٠٠,٠٠٠١٢,۴٢٩١٢,۴٢٩٠سرمايه گذاري ملي ايران

٢٨٨,٣۶۴٨,٨٣٢٢,۵۴٧٠توسعه معادن روي

٧٨١٣٣٧,۴٠٠,٧۶٨٠٢۶٣,۵١٠صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران

١٠٠,٠٠٠٢,٩٢٠٢٩٢٠بانک سینا

٣۴۵,٧٠١,٩٧۴٧۵٢٢۶٠,٢۴٨٠بانک تجارت

۵٧٧,۴٢٢,٩٧١٧٨٩۴۵۵,٩۴۵٠بانک صادرات ايران

١۶٢,٣٠٠,٠٠٠١٢,۶٢٠٢,٠۴٨,٣٣٣٠سرمايه گذاري غدير

١,۵٠٠,٠٠٠۵,٩٢۴٨,٨٨٧٠پااليش نفت اصفھان

١١,٠١۶,۶٢٩۴,٨۶٢۵٣,۵٧٢٠مخابرات ايران

١,٧۴٨,٩۶٢٢٠,۶١٧٣۶,٠۵٩٠خدمات انفورماتیک

۶٣۵,٩٩٨,٠۴۵٢,٢٣۶١,۴٢٢,١٧٠٠بانک ملت

۵,٨٠۴,۵٢۶۶٧,۵٠۶٣٩١,٨۴۴٠پتروشیمي پرديس

٩٩,٧۵۶٧۶,٨٧٧٧,۶۶٩٠پتروشیمي زاگرس

۵٧,٩٣٠,٣۴٩٢٠,٧٩٧١,٢٠۴,٧٧٨٠گسترش نفت و گاز پارسیان

۴٣,۵٠٠,٠٠٠٢,٨۴۴١٢٣,٧۴٧٠ذوب آھن اصفھان

۶,٧٨٢,٧٠٧٣,٩۶١٢۶,٨٧١٠البراتوارھاي داروئي رازک

٧١٧,٧۴٢١٧,٨٢۵١٢,٧٩۴٠سینادارو

۴,۴۶۶,۵٢٨۶,٩٨٣٣١,١٩٢٠نفت پارس

٣٩,٠٠٠,٠٠٠٢,۶١٢١٠١,٨٧٧٠رايان سايپا

١۶,٩١٢,۴٠٩١١,٣٠٨١٩١,٢۶٢٠پااليش نفت بندرعباس

٩,١۶٠,٠٠٠٣٠,۵٢٣٢٧٩,۵٩۴٠پتروشیمي جم

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

١٢,۶٠٠,٩٨٠٩,١٣۶١١۵,١٢٩٠شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان

٢٩,٣٨۶,٩٨۵١١٢٣,٣٠٣٠پتروشیمي مبین

۴,٧۶۴١٠,۴٩۴,٧۵٢٠۴٩,٩٩٧صندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه ملي

١٧,٠۴٧,٣۶۵٣٧,٠١۴۶٣٠,٩٩۴٠پتروشیمي فجر

١۵,٠٠٠٧١٣,۵٣٣٠١٠,٧٠٣صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس

٩٩١,٨٩۶١,٠١٢,٣٨٨٠١,٠٠۴,١٨۴اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران

٩,٧٨۶,۴٢٠٣١,٧٠٣٠٣١٠,٢۶٨صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

١۴,٠١٣,۶٣٩٢٣,۵۶١٠٣٣٠,١٨۶با درآمد ثابت کیان

٨٠٢٨٣۴,١۶۴٠۶۶٩صندوق سرمايه گذاري امین آشنا ايرانیان

۴٩,٩٩٩,٩٩۴٠٠٠بورس اوراق بھادار تھران

٣۶١٠٠٠بورس کاالي ايران



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

١۴,٣١٠,۶٨٧٧٠٩١٠,١۵٩٠فرابورس ايران

۵٩,۵٠۵,٧۶۴٩۵٠٠۵۶,۵٣٢گروه توسعه ھنر ايران

١,۶٧١,۶١۵٢٣,۶٢٩٣٩,۵٠٠٠سرمايه گذاري شفا دارو

٨,۶٢٢,٨٠۴١٢٣,١۶٢١,٠۶٢,٠٠٣٠پتروشیمي پارس

۵,٨۶٧,٠۶٢١,١٩٧٧,٠٢٧٠سنگ آھن گھر زمین

۶,٠٣١,۴٧٩٧,۶۴٠۴۶,٠٨۴٠صنايع ماشینھاي اداري ايران

٢,٢٣٩,٩٠٧٩۴,۴٢٢٢١١,۴٩٧٠پلي پروپیلن جم

۵٧,٨٧٢۵٠,٢۶۶٢,٩٠٩٠پتروشیمي نوري

۵,٩۶٣١,٠٠٣,۶٨٩٠۵,٩٨۵زمرد نو ويرا ذوب آھن

٩,٧٣۵,۴٣٨١٠,٢٠٣٩٩,٣٣٣٠صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت معیار

(ETF)۶,٠٨۶,۴٢٠٢٨,۴٣۶١٧٣,٠٧۴٠صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

(ETF)۶,۴١٣,۶٣٩٢٠,٢٧٠١٣٠,٠٠٨٠صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کیان

٢,٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠۶٢٠,١١٣٠صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار

۴,٩٩٢,٧٨٩۴,٢٢٠٢١,٠٧٣٠بانک دي

٣۶,١۶۵,۵۶٢٢١,۶۶٩٧٨٣,۶٨٣٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

١۴٩,٩٨٩١۴,٨٣۴٢,٢٢۵٠سرمايه گذاري صبا تأمین

۵٩,٧٩١,٢١٨١٠,٠۵٨۶٠١,٣٨۵٠سرمايه گذاري صدر تامین

(ETF)۵٣,٠١۶,۵۶٩١٠,۴١٩۵۵٢,٣٨٩٠صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپھر

١٠,٠٠٠٣۵٠,۶٠٠٠٣,۵٠۶اعتبار سرمايه نوآفرين

١,٣٣٣,۵٣۶٧٨,۶٧۶١٠۴,٩١٨٠قند نقش جھان

١۶,٧٣۵,۴٣٨١٠,٢٢١٠١٧١,٠۶۶توازن معیار

۵٣,٠١۶,۵۶٩١٠,۴١٩٠۵۵٢,٣٨٩پارند پايدار سپھر

٢,٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠۶٠٢٠,١١٣افرا نماد پايدار

٢,۵٠٠,٠٠٠٨,٠٢۶٢٠,٠۶۵٠تامین سرمايه بانک ملت

١۵,٨۶٠,۴٨٠٢,٧٧٩,١٠٨  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

٢٢,٨۵٨,٩٢١٩,١٢۴٢٠٨,۵۶٩١٣,٠٧٢٢٩٨,٨١۴٩٠,٢۴۵پتروشیمي اراک

٢٠,٠۵١,۶٧٨۴,٧٩۵٩۶,١۶۴۶,۵۶٣١٣١,۶١۶٣۵,۴۵٢توسعه صنايع بھشھر

٩٧,٢١۶,٠۵۶١,١٩٩١١۶,۵٧۶۵,٨٩٧۵٧٣,٣۶۴۴۵۶,٧٨٨سرمايه گذاري مسکن



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
سود (زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاری

٩,۵۴٢,٠٩۶٣,۶٢١٣۴,۵۵٣٢٧,۵٣١٢۶٢,٧٠٩٢٢٨,١۵۶نفت بھران

١١,٠٠۵,٢٩٩٧,۶٠١٨٣,۶۶١١٧,۶٢١١٩٣,٩٢٨١١٠,٢۶٧مديريت پروژه ھاي نیروگاھي ايران(مپنا)

٢١,۶٧٠,۵٢۴۶,٨٠۶١۴٧,۴٩٩٧,۵٩٧١۶۴,۶٣١١٧,١٣٢فوالد خوزستان

٢۵,٨٢۶,٢٠۶١,٩٣۶۵٠,٠٠٩۶,۴٩٩١۶٧,٨۵٢١١٧,٨۴٣ملي صنايع مس ايران

٢١٨,۵٣٢,٨٣٨١,١٢۴٢۴۵,٨١۴٧,١۴٩١,۵۶٢,۴٩٠١,٣١۶,۶٧۶فوالد مبارکه

٢٨,٩١٣,۶۴٣۵,٠۵۵١۴۶,١۶٧١٧,۶۶۵۵١٠,٧٧٨٣۶۴,۶١١معدني و صنعتي چادرملو

٨٣,١٢٢,٨٩۵٢,٨۴٩٢٣۶,٨٩٨٩,٢١٨٧۶۶,٢٧٣۵٢٩,٣٧۵سنگ آھن گل گھر

۴۴,۵۴۵,٩٩٩۵,١۴۶٢٢٩,٢٧٧٢٣,۶٠٠١,٠۵١,٣١٠٨٢٢,٠٣٣سرمايه گذاري بانک ملي ايران

١,٧١۶,٢۴۶۵,١٠۴٨,٧۶٠٢٣,١۴۵٣٩,٧٢٣٣٠,٩۶٣سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

٢٠,١١٩,٢٢٧١,۵٩٩٣٢,١٨۶۴,۴٣١٨٩,١۵٧۵۶,٩٧١بانک اقتصاد نوين

٢٠,٨٣۴,٢۵۵۶,٩١٢١۴۴,٠٠٩٢٧,٢٨١۵۶٨,٣٨٣۴٢۴,٣٧۴توسعه معادن روي

٨١۴١۴۵,٩٣٩,٨٠٣١١٨,٧٩۵٣١١,٠٣٠,٧١٢٢۵٣,١٧٩١٣۴,٣٨۴صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران

٧,٢٠٠,٠٠٠٢,٨٩٣٢٠,٨٣٢٧,٣٠۶۵٢,۶٠٩٣١,٧٧٧بانک سینا

٣٩١,٢۵٢,۶٢٨۶١۴٢۴٠,۵۴٣٣,١۶٢١,٢٣٧,٢۴٧٩٩۶,٧٠۴بانک تجارت

۴۶۶,٢٠٧,٧٩١٧۴٠٣۴۵,٢٧۶٣,٢٨٠١,۵٢٩,۴۵٠١,١٨۴,١٧۴بانک صادرات ايران

۶٠,١۶۵,٣٠٠٢,٨۶٩١٧٢,۶۵٣١٠,٣٢٧۶٢١,٣٣٨۴۴٨,۶٨۵پااليش نفت اصفھان

٧,۴۶٠,٠٠٠٣,۵٢١٢۶,٢٧۴۶,۵۶۶۴٨,٩٨٩٢٢,٧١۵مخابرات ايران

٣۵,۴٨١,٨٨٩۵,٧١١٢٠٢,۶۴٩١۴,٣۵۴۵٠٩,٣١٣٣٠۶,۶۶۴بانک ملت

٢,٨٧٠,٠٠٠١١,٣۶۶٣٢,۶٢٢٢۵,٠۴٢٧١,٨٧١٣٩,٢۴٩پتروشیمي پرديس

٣,٩٠۵,۴٨۴٣٠,٣٩٧١١٨,٧١٨٧٣,٣۴۴٢٨۶,۴۴۶١۶٧,٧٢٨پتروشیمي زاگرس

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

٨,٠٠٠,٠٠٠١٨,٢٧٢١۴۶,١٧٩۴١,٢٢٨٣٢٩,٨٢۴١٨٣,۶۴۵گسترش نفت و گاز پارسیان

٨٣,٣۶۴,۶٩١٢,٣٧٣١٩٧,٨۴٢۴,٧۶٧٣٩٧,۴٧٣١٩٩,۶٣١ذوب آھن اصفھان

١٢,۶٣٢,٣٧۴۵,٢٢۴۶۶,٠٠١۵٠,٨١١۶۴١,٨٧٣۵٧۵,٨٧٢البراتوارھاي داروئي رازک

١,٨۴۴,۵٣٨٣,٩٨۶٧,٣۵٣٢٠,٢۶٧٣٧,٣٨۵٣٠,٠٣٢سینادارو

١٨,٩۴٧,۶١۴١١,٠۴٩٢٠٩,٣۵۶۵٩,٩٩٢١,١٣۶,٧٠٧٩٢٧,٣۵١نفت پارس

۵٠,٠٠٠,٠٠٠٢,۵٩۵١٢٩,٧٩٠٧,۵٠٠٣٧۵,٠١٩٢۴۵,٢٢٩رايان سايپا

٢۵,۵٠٣,۴٠۶٩,٩۶٩٢۵۴,٢۴۴٢٠,۵١٨۵٢٣,٢٩٩٢۶٩,٠۵۵پااليش نفت بندرعباس

۴,۵١٠,١۶٩٨,۵٢٩٣٨,۴۶٨١۵,۶١٧٧٠,۴٣٩٣١,٩٧١پتروشیمي جم

۶,٨٧٨١,٢٢٨,۴٠٩٨,۴۴٩٢٢,٩۵٢,۴۵٧١۵٧,٨۶٧١۴٩,۴١٨صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي

١۴,٩٠٢,٧۵۵٣,٩٩۵۵٩,۵۴٠۴,١٨٣۶٢,٣۴۵٢,٨٠۵معدني وصنعتي چادر ملو

(١٢)١٠,٠٠٠٩,١٠٠٩١٧,٩٠٠٧٩شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان

٢٩,٧٨٧,۵٠۶۴,٣٠٧١٢٨,٣٠١٢١,٧١۶۶۴۶,٨٧٠۵١٨,۵۶٩پتروشیمي مبین



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
سود (زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاری

٢۵٨,٨۶۴٧١١,٧١٣١٨۴,٢٣٧٨۶٠,٢۵٠٢٢٢,۶٨٨٣٨,۴۵١اوراق اسنادخزانه اسالمي

١,٩۶١,٩١٢١,٠١١,٣۴٧١,٩٨۴,١٧۵١,٠١۴,٧٢۴١,٩٩٠,٨٠٠۶,۶٢۵اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران

١,٨۶٠,٠٠٠٢٨,۴٠٢۵٢,٨٢٩٣۴,٩٩٣۶۵,٠٨٨١٢,٢۵٩صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

(۵۵۵)١٠٠,۶۶۴١,٠٠۵,۵۴٣١٠١,٢٢٢١,٠٠٠,٠٢٩١٠٠,۶۶٧صندوق سرمايه گذاري امین آشنا ايرانیان

٣١٠,۶٨٧۴٨۶١۵١٣۴,٨۴٢١٠,٨٢۵١٠,۶٧۴فرابورس ايران

١۵,٠٠٠٧١٣,۴۶۶١٠,٧٠٢٧١٣,۴۶۶١٠,٧٠٢٠صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس

۵٩,۵٠۵,٧۶۴٩۵٠۵۶,۵٣٢۶,٢٢٠٣٧٠,١٨٢٣١٣,۶۵٠گروه توسعه ھنر ايران

٣,٧٢٢,٩٧٧٣,٣۵۵١٢,۴٩۴٢٣,٩٣۶٨٩,١١۵٧۶,۶٢١سرمايه گذاري شفا دارو

(ETF)١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٢٣١٠,٠٢٣٣٨,۵۵١٣٨,۵۵١٢٨,۵٢٨صندوق سرمايه گذاري زرافشان امید ايرانیان

۵,٣۶۶,۴٢٠١٠,٩٩٠۵٨,٩٨٢٢۵,٧۴٨١٣٨,١٧۶٧٩,١٩۴سنگ آھن گھر زمین

١٧,٢٩۵,٧۶٧۵,٨٣۴١٠٠,٩٠٧۴٣,۶٢۵٧۵۴,۵۴۴۶۵٣,۶٣٧صنايع ماشینھاي اداري ايران

(ETF)١,٩۵٠,٠٠٠٢۴,٣٣٧۴٧,۴۵٨۴٢,٧۶۵٨٣,٣٩٣٣۵,٩٣۵در اوراق بھادار مبتني بر سکه طالي کیان

(ETF)١,۵٠١,٣۵٢١٢,٢٠٣١٨,٣٢٢٢۴,١٧١٣۶,٢٩٠١٧,٩۶٨صندوق سرمايه گذاري در اوراق بھادار مبتني بر سکه طالي مفید

٣,٨۴١,۴۶٧٢٧,۵۶٩١٠۵,٩٠٨٣٧,٩۶١١۴۵,٨٢۶٣٩,٩١٨پلي پروپیلن جم

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

۵,٩٠٣,۶۴۵۴,٣١٣٢۵,۴۶٣۵,٠٠٠٢٩,۵٢۴۴,٠۶١صنايع ماشینھاي اداري ايران

(١٣)٢۶,۶٧٠١,٠٠٠,٨٢۴٢۶,۶٩٢١,٠٠٠,٣٣٧٢۶,۶٧٩زمرد نو ويرا ذوب آھن

١۶,٧٣۵,۴٣٨١٠,٢٢١١٧١,٠۶۶١٠,٢٢١١٧١,٠۶۶٠صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت معیار

(ETF)٧,٠٨۶,۴٢٠٢٨,٢٨٩٢٠٠,۴٧۴٢٨,٢٨٩٢٠٠,۴٧۴٠صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

(ETF)۶,۴١٣,۶٣٩٢٠,٢٧٠١٣٠,٠٠٨٢٠,٢٧٠١٣٠,٠٠٨٠صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کیان

٢,٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠۶٢٠,١١٣١٠,٠٠۶٢٠,١١٣٠صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار

۴,٩٩٢,٧٨٩۴,٢٢٠٢١,٠٧٣١٠,۴۶٩۵٢,٢٧١٣١,١٩٨بانک دي

٧,٢٧٢٨,۵٢۵۶٢١۴,۴٣٨١٠۵۴٣سرمايه گذاري تامین اجتماعي

١۴٩,٩٨٩١۴,٨٣۴٢,٢٢۵٢١,٧٠٨٣,٢۵۶١,٠٣١سرمايه گذاري صبا تأمین

(ETF)۵٣,٠١۶,۵۶٩١٠,۴١٩۵۵٢,٣٨٩١٠,۴١٩۵۵٢,٣٨٩٠صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپھر

(٣,٢١٢)١۶,٧٣۵,۴٣٨١٠,٢٢١١٧١,٠۶۶١٠,٠٢٩١۶٧,٨۵۴توازن معیار

۵٠,۴١۶,۵۶٩١٠,۴١٩۵٢۵,٢٩٩١١,٧٣۴۵٩١,۶٠۴۶۶,٣٠۵پارند پايدار سپھر

٢١,۴٢٣,٩۴٠١٢,۴٧٨,٨۵٠ ٨,٩۴۵,٠٩٠  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

اعتماد کارگزاري
بانک ملي ايران

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠۶٧,٩١٢٨٧,۴٩۶,٢٨١١,٠٠٨,١٩٧٠١٣,۵٣٢١٣,۵٣٢٩١٩٠

توسعه بین
الملل تجارت

ملي

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠١٩,٠٠٠,٠٠٠١٢۴,٠٠٠١,٠٠٠١۵٢۶٢۶۴٩۴٠

١٩,٠۶٧,٩١٢٨٧,۶٢٠,٢٨١٠١۵١٣,۵۵٨١٣,۵۵٨١,۴١٣٠  جمع

  1525842درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

  1527255درآمد 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 12 ماھه منتھی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30



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
١٣٩٨/٠٩/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای
آتی

با توجه به رشد سودآوری شرکت ھای پورتفوی، درآمد شرکت از این محل١,۴٧۴,۵۵٧١,۵٢٧,٢۵۵درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
افزایش یافته است.

با توجه به شرایط مطلوب بازار سود فروش سرمایه گذاری شرکت افزایش یافته٢,٩٣٨,۴١۵١٢,۴٧٩,٧١٩سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
است.

سود سپرده بانکی متاثر از میزان سپرده ھای شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.٧,۶١۵٨٣٨سود 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 گذاری١۴١,١٣٨٢٧,٩١١سود حاصل از سایر فعالیتھا
مشترک کارگزاری بانک ملی می باشد.

۴,۵۶١,٧٢۵١۴,٠٣۵,٧٢٣جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٨/٠٩/٣٠

بھای تمام شده در تاریخ
١٣٩٩/٠٩/٣٠

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 به واسطه شناسایی سود حاصل از فروش و ھمچنین سرمایه گذاری۶٠٠,٧,٠١٧,٨١۴١٧,١۶٣
مجدد افزایش یافته است.

سرمایه گذاری در سھام شرکتھای
غیر بورسی

این مبلغ شامل ارزش دفتری سرمایه گذاری در شرکتھای غیر بورسی می باشد.١٩,٢۴۵١٩,٢۴۵

پیرو اطالعیه منتشره در کدال مورخ ١٣٩٨/٠٩/١٠ شرکت اقدام به سرمایه گذاری در امالک٣٨۴,۴٠٠۴٩۴,٠٠٠سرمایه گذاری در امالک
نموده است.

سرمایه گذاری در سپرده ھای
بانکی و اوراق بدھی

سرمایه گذاری در اوراق بدھی کاھش و در صندوق ھای سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده۵۶٨٣٠,٩٧١,٢٢١
است.

این مبلغ عمدتاً شامل صندوق ھای سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی می باشد.١,١۴٨,٩٠٨٨٩۴,۴۵٧سایر سرمایه گذاریھا

٨,٧٩١,٩٣۵١٨,۶٠٢,٢٧٣جمع



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 ١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

٢٧٣١٣١تعداد پرسنل شرکت اصلی

٠٠٠تعداد پرسنل شرکتھای گروه

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

ھزینه ھای عمومی، اداری، تشکیالتی برای سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠ حداقل ٢٧ درصد افزایش خواھد یافت.دوره ١٢ 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

٠٩,٣٨٢

٠٠٠٠٠٩,٣٨٢جمع

انتقال به
دارایی

٠

ھزینه مالی
دوره

٩,٣٨٢



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

برآورد ھزینه ھای تامین مالی برای سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠ مبلغ ٢٠,٠٠٠ میلیون ریال می باشد.دوره ١٢ 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
١٣٩٨/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٩/٠٩/٣٠

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

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

٢,٧٠۴۴,٢١٩سود و زيان ناشي از تسعیر دارايیھا و بدھي ھاي ارزي

٣٣ساير موارد

٢,٧٠٧۴,٢٢٢جمع

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

۴,۶١٣,۵۶۶٢,٢٣۴,٨۵٨۴,۴۶٩,٧١٧۴,١۶٢,۵٠٠۵٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

بررسی سرمایه گذاری در ابزارھای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سوددوره ١٢ 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.»


