
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

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

0سرمایه ثبت نشده:وتوسمنماد:
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ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

٩۴,٣٨۵٩,۵٠۴٨٩٣پرداختنی ھای تجاری١٢٠,٨٧۶٣٠,٩٧١٢٩٠موجودی نقد

۴۴,٧٠۶٣٩,٣۴٣١۴پرداختنی ھای غیرتجاری١٨,٩۶٩,٩٢٩١٨,٠۵٠,۴۴٧۵سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

٠٠٠مالیات پرداختنی١,٨٩۶,۴١٠٩٧٨,٧٧٨٩۴دریافتنی  ھای تجاری

۴,۶٨٠,٢۵٩٢۵٣,۴۶۴١,٧۴٧سود سھام پرداختنی٢١,٩۶١۶,٨۵٣٢٢٠دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی٣١٢٣١٢٠پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر٠٠٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری٢١,٠٠٩,۴٨٨١٩,٠۶٧,٣۶١١٠جمع دارایی ھای جاری

٠٠٠بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده برای فروشدارایی  ھای غیرجاری

۴,٨١٩,٣۵٠٣٠٢,٣١١١,۴٩۴جمع بدھی ھای جاری(١۴)٧,۶٠٩٨,٨٩٨دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٢۶,٨۵۵٢۶,٨۵۵٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت۵٢٠,٠٠٠۵٢٠,٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(٢٧)٣٨٨۵٢٨دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت(١٣)۴,٨٧٢۵,۶١٨دارایی ھای ثابت مشھود

٧,۵٧٨٧,٢٧٧۴ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

٧,۵٧٨٧,٢٧٧۴جمع بدھی ھای غیرجاری۵۵٩,٧٢۴۵۶١,٨٩٩٠جمع دارایی ھای غیرجاری



پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠

۴,٨٢۶,٩٢٨٣٠٩,۵٨٨١,۴۵٩جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

۴,۵٠٠,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠٠سرمایه

٠٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

٠٠٠صرف (کسر) سھام

٠٠٠سھام خزانه

۴۵٠,٠٠٠۴۵٠,٠٠٠٠اندوخته قانونی

٠٠٠سایر اندوخته ھا

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھای غیرجاری نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠

٠٠٠مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری

٠٠٠اندوخته تسعیر ارز دارايي ھا و بدھي ھاي شرکت ھاي دولتي

(١٨)١١,٧٩٢,٢٨۴١۴,٣۶٩,۶٧٢سود (زیان) انباشته

(١٣)١۶,٧۴٢,٢٨۴١٩,٣١٩,۶٧٢جمع حقوق صاحبان سھام

٢١,۵۶٩,٢١٢١٩,۶٢٩,٢۶٠١٠جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٢١,۵۶٩,٢١٢١٩,۶٢٩,٢۶٠١٠جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٢,۵۶۶,٣٠٧١,٣٧٧,۴٣٣٨۶١,۵٢۶,٣٨٨درآمد سود سھام

٢٨,٧۴٩(١٢)١٨,٨۵٧٢١,۴٢٩درآمد سود تضمین شده

١٢,۴٧٩,٧١٩(۵٢)۵,٠٧٢,٧٧۶١٠,۵١٢,٠١٢سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

٠٠٠٠سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

٠٠٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

١۴,٠٣۴,٨۵۶(٣۶)٧,۶۵٧,٩۴٠١١,٩١٠,٨٧۴جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی



واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

(١١٠,۶٧۶)٢٨(٧٩,٩۶٠)(١٠٢,۵٧۴)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(١١٠,۶٧۶)٢٨(٧٩,٩۶٠)(١٠٢,۵٧۴)جمع ھزینه ھای عملیاتی

١٣,٩٢۴,١٨٠(٣۶)٧,۵۵۵,٣۶۶١١,٨٣٠,٩١۴سود (زیان) عملیاتی

(٩,٣٨٢)(٧٠)(٧,٩٠١)(٢,٣۶٠)ھزینه ھای مالی

۴,٢٢٢(٨٠)٣۶۴١,٧٩٧سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

١٣,٩١٩,٠٢٠(٣۶)٧,۵۵٣,٣٧٠١١,٨٢۴,٨١٠سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(۴١۴)--٠(۵,٧۵٨)مالیات بر درآمد

١٣,٩١٨,۶٠۶(٣۶)٧,۵۴٧,۶١٢١١,٨٢۴,٨١٠سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠سود (زیان) عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

١٣,٩١٨,۶٠۶(٣۶)٧,۵۴٧,۶١٢١١,٨٢۴,٨١٠سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

٣,٩٠۴(٣۶)١,۶٧٧٢,۶٢٨سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

(١)٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٣,٩٠٣(٣۶)١,۶٧٧٢,۶٢٨سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

١٣,٩١٨,۶٠۶(٣۶)٧,۵۴٧,۶١٢١١,٨٢۴,٨١٠سود (زیان) خالص

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

٠٠٠٠تعدیالت 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

٠٠٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

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

٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

١۴,٣۶٩,۶٧٢(۴)١١,٧٩٢,٢٨۴١٢,٢٧۵,٨٧۶سود قابل تخصیص



واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

١۴,٣۶٩,۶٧٢(۴)١١,٧٩٢,٢٨۴١٢,٢٧۵,٨٧۶سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٣,٠٩٣(٣۶)١,۶٧٧٢,۶٢٨سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

۴,۵٠٠,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

١,۵٩٩,٨٧۶۶۵۵,٣١٣١۴۴٣,٨١۶,٢۴٩جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

٠٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

١,۵٩٩,٨٧۶۶۵۵,٣١٣١۴۴٣,٨١۶,٢۴٩جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

٠٠٠٠سود پرداختی بابت استقراض

(٣,٨٢۴,۶۵۵)١٢٩(۶۵۶,٨٩۵)(١,۵٠۴,۴٩۵)سود سھام پرداختی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین
مالی

(١,۵٠۴,۴٩۵)(۶۵۶,٨٩۵)١٢٩(٣,٨٢۴,۶۵۵)

مالیات بر درآمد

٠--٠(۵,٧۵٨)مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٩٧۵٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(٨٣)٣۵(۶٣)(٨۵)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

٠٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(٨٣)--(۶٣)٨٩٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٨,۴٨٩)--(١,۶۴۵)٩٠,۵١٣جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

٠٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

(٨,۴٨٩)--(١,۶۴۵)٩٠,۵١٣خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

٣۵,٢۴١(١٢)٣٠,٩٧١٣۵,٢۴١موجودی نقد در ابتدای دوره

۴,٢١٩--١,٧٩۴(۶٠٨)تآثیر تغییرات نرخ ارز

١٢٠,٨٧۶٣۵,٣٩٠٢۴٢٣٠,٩٧١موجودی نقد در پایان دوره

۴,١٩٣,٧١٠١۴,٣٣١٢٩,١۶٣١٠۵,٩٢۶مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خالصه سرمایه گذاریھا به تفکیک گروه صنعت

شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
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



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
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

۵١,٧٣٩,٩٢١۵,٨٢٨,٠٨١٣۶٠,١٢۵١٢٠,٠٧٩۵٢,١٠٠,٠۴۶۵,٩۴٨,١۶٠٠٠٠٠٠۵١,٧٣٩,٩٢١٩.۶٣٣۶٠,١٢۵٣٩.٠٧۵٢,١٠٠,٠۴۶١١.٠۵

استخراج ساير
معادن

٠٠٠١٢١١٢٠٠٠٠٠٠٠٠١٠١١٠

انواع فرآورده
ھاي غذايي و

آشامیدني

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠۴,٩١٨١١٠۴,٩١٨٠٠٠١٠۴,٩١٨١١.٣٨١١٠۴,٩١٨٠.۵۵

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

٢٢٠٠,٣٨٢٢,٨٣۴,۴٣٣(۶,٢٩٩)(٢٠١,۵٩٧)١١٩۴,٠٨٣٢,۶٣٢,٨٣۶٠٠٠٠٠٢٢٠٠,٣٨٢١.١١(۶,٢٩٩)(٠.۶٨)١١٩۴,٠٨٣١.٠٢

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠١٠٠٠٠١٠٠

الستیک و
پالستیک

١١۵١١(٣٩)١٣٠٠۵٩١٠٠٠٠٠١١۵٠٠٠١١۵٠

ساخت
دستگاه ھا و

وسايل
ارتباطي

٠٠٠٠٠٠٠٠١۵٠١۵١۵٠٠٠١۵٠

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي

٣٣,۵٣۶,۵٣١۴,٧٠٠,٩٣۶٨٣۴,۶۵٩۴٣٢,٠٩۵٣۴,٣٧١,١٩٠۵,١٣٣,٠٣١٠٠٠٠٠٣٣,۵٣۶,۵٣١١٩.۵٧٨٣۴,۶۵٩٩٠.۵۵٣۴,٣٧١,١٩٠٢٣.٠١

واسطه گريھاي
مالي و پولي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٩,٠٠٠٠١١٩,٠٠٠١١٩,٠٠٠٠.١١٠٠١١٩,٠٠٠٠.١

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت

١۶١۶,۴١١٣,٠۵٢,٧٨۴(۶٠,٢٧٧)(٨٩٣,۶۴٧)١۵۵۶,١٣۴٢,١۵٩,١٣٧٠٠٠٠٠١۶١۶,۴١١٣.۴١(۶٠,٢٧٧)(۶.۵۴)١۵۵۶,١٣۴٢.٩٣

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن

١١٣۵,١۴٧٢٩۵,١١٣(٩٩,٨٢٢)٧٨٠٠۵,١۴٧١٩۵,٩۵٨٠٠٠٠٠١١٣۵,١۴٧٠.٧۵٠٠١١٣۵,١۴٧٠.٧١

٢٣۶۶,۶٩١۶۵۵,٠٢۵٠٠٠٠٠١٢١۶,۴٠۵١.٢١۵٠,٢٨۶١۶.٣٢٣۶۶,۶٩١١.٩٣(٢٢٧,٢٧٨)١٢١۶,۴٠۵٨٨٢,٣٠٣١۵٠,٢٨۶مخابرات



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
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

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي مالي
واسط

۴٣۴,٨٢٢٨,٠٩٧,۵۶۴٠(١,٩١۴,٣٠۵)۴٣۴,٨٢٢۶,١٨٣,٢۵٩٢١۶٣,۴٠٣١٢,٢٢١٢١٧۵,۶٢۴۶١٩٨,٢٢۵١.١١٢,٢٢١١.٣٣۶٢١٠,۴۴۶١.١١

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم

٢٩٣٣,٠٨۶٢,١١۴,٠۶٠٠۶٠٣,۴۶٧٢٩٣٣,٠٨۶٢,٧١٧,۵٢٧٠٠٠٠٠٢٩٣٣,٠٨۶۵.١۶٠٠٢٩٣٣,٠٨۶۴.٩١

بانکھا و
موسسات

اعتباري

۴٢,٢١٩,۵۵۵۶,٢۴۵,۶١١۶۴,(٢,٢٣٧,١٩١)٠٣٩۴٢,٢٨٣,۵٩۴۴,٠٠٨,۴٢٠٠٠٠٠٠۴٢,٢١٩,۵۵۵١٢.٢٨۶۴,٠٣٩۶.٩۵۴٢,٢٨٣,۵٩۴١٢.٠٢

سرمايه
گذاريھا

١١٢,۴٢٨٢٠,٧٠٠٢۶۶(١٠,٣٠٣)۶١٢,۶٩۴١٠,٣٩٧٠٠٠٠٠١١٢,۴٢٨٠.٠٧٢۶۶٠.٠٣۶١٢,۶٩۴٠.٠٧

سیمان، آھک
و گچ

١١١۵,٠٣۶١٠٠,۴٨۴٧۵٩,٧۴٩۶۴٣,٠۴٣٢٨٧۴,٧٨۵٧۴٣,۵٢٧٠٠٠٠٠١١١۵,٠٣۶٠.۶۴٧۵٩,٧۴٩٨٢.۴٢٢٨٧۴,٧٨۵۴.۶

صندوق
سرمايه

گذاري قابل
معامله

٠٠٠٠٠٠٠٠٢۴٧,٢٠٣(٣٧,۴۴٧)١٩,٧۵۶٢۴٧,٢٠٣٠.٢۶(٣٧,۴۴٧)(۴.٠۶)١٩,٧۵۶٠.٠۵

٠٠٠(١١.٣٨)(١٠۴,٩٢۶)٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠۴,٩٢۶٠.۵٨(١٠١,٩۴٢)(١٠۴,٩٢۶)١١٠۴,٩٢۶١٠١,٩۴٢قند و شکر

محصوالت
شیمیايي

٩٣,٨٨٩,٨۶۵٧,۴۶٩,٩٣٣(١۶٢,١٢٣)١,۵٩٨,١۴٩١٠٣,٧٢٧,٧۴٢٩,٠۶٨,٠٨٢٠٠٠٠٠٩٣,٨٨٩,٨۶۵٢١.۵٢(١۶٢,١٢٣)(١٧.۵٩)١٠٣,٧٢٧,٧۴٢١٩.۶٢

محصوالت
غذايي و

آشامیدني به
جز قند و شکر

١۶۵٨,٠١٩١,۴۵٩,۶۶٨(۴١٠,١٧۶)(١,٠٢٨,۵۶۶)١٢۴٧,٨۴٣۴٣١,١٠٢٠٠٠٠٠١۶۵٨,٠١٩٣.۶۴(۴١٠,١٧۶)(۴۴.۵)١٢۴٧,٨۴٣١.٣

مواد و
محصوالت

دارويي

٣٣۶٣,۵٢١۴,٩٩۶,۴۴٩(۶۶,۶٩۶)(٢,١١١,٣۵٧)٣٢٩۶,٨٢۵٢,٨٨۵,٠٩٢٠٠٠٠٠٣٣۶٣,۵٢١٢.٠١(۶۶,۶٩۶)(٧.٢۴)٣٢٩۶,٨٢۵١.۵۶

فلزات
اساسي

٣١,٨٢٩,١٢٧١٠,٢٧٢,٧٨۶(١۶٧,۵٩٧)(٢,۴۴۵,٧٣٨)٣١,۶۶١,۵٣٠٧,٨٢٧,٠۴٨٠٠٠٠٠٣١,٨٢٩,١٢٧١٠.١٢(١۶٧,۵٩٧)(١٨.١٨)٣١,۶۶١,۵٣٠٨.٧۵

خدمات فني و
مھندسي

١۵۵٨,۴٨١١,۴٠۴,۴٩۴٠(١٠٩,٧۶٠)١۵۵٨,۴٨١١,٢٩۴,٧٣۴٠٠٠٠٠١۵۵٨,۴٨١٣.٠٩٠٠١۵۵٨,۴٨١٢.٩۴

٩٣٣٢,٧٧٠١.٧۵(٣٧.٨۶)(٣۴٨,٩۴٨)٩٣٣٢,٧٧٠٨۶٨١,٧١٨٣.٧٧(٣۴٨,٩۴٨)٠٠٠٠٠٠٠٠٨۶٨١,٧١٨ساير فعالیتھا

١۶۶۴٢,٠٧٣۵٩١٨,٠٧۵,٠٠٧١٠٠٩٢١,٧٧۵١٠٠۶٧١٨,٩٩۶,٧٨٢١٠٠(٢۶٩,٢۵۶)۵١١٨,٣۵۴,٧٠٩۵١,٨٩٣,۴٢٨١۵٩١١,٣٢٩(٧,٩٨۴,٧١٠)۴۴١٧,١۶٣,۶٧٨۵٩,٨٧٨,١٣٨١,١٩١,٠٣١جمع



میلیون ریال٠ذخیره کاھش ارزش سرمايه گذاريھا

لطفا داليل مغايرت اطالعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطالعات انتھاي دوره ي دوره قبل را وارد نمايید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای پذیرفته شده در بورس

سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھای تمامتعداد سھامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٠.١١١٣٨,٩٩٠٣٧۴,۶٨١١۶,٠۶٢۴٣,٣٠٠٢٣۵,۶٩١(٣۴٣,٨٠٠)(٢٩٠,۶۶۴)(١٨,٠٩۵,٩۶٨)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠٢۶,٧۴٩,١١٨۴٢٩,۶۵۴٧١٨,۴٨١پتروشیمي اراک

٠.۴٢۴٧,٨۴٣۴٣١,١٠٢٧,۴٩٧١٣,٠۴٠١٨٣,٢۵٩(١,٠٢٨,۵۶۶)(۴١٠,١٧۶)(۵۴,٧١٣,١٨۴)٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٨٧,٧٧٣,٢٠٩۶۵٨,٠١٩١,۴۵٩,۶۶٨توسعه صنايع بھشھر

٠١۵٩١٣,٩۵٨٢۴,٠٢٠٧۶(٣٩)٢,۵٢۶,۵٠٠١,٠٠٠٣,٧٩٠١۵١٣٠٠٠گروه صنعتي بارز

٨.٣٩۵۵۶,١٣۴٢,١۵٩,١٣٧١,٢٠۵۴,۶٨٠١,۶٠٣,٠٠٣(٨٩٣,۶۴٧)(۶٠,٢٧٧)(۵٠,٠٠٠,٠٠٠)۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵١١,٣۵۴,١٢٨۶١۶,۴١١٣,٠۵٢,٧٨۴سرمايه گذاري مسکن

١.٨١١٩۴,٠٨٣٢,۶٣٢,٨٣۶٨٩۶١٢,١۵٠٢,۴٣٨,٧۵٣(١٩٠,٠١۵)(۴,١١۶)١١,٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٨,١۴۶,٨٨١١٩٨,١٩٩٢,٨٢٢,٨۵١١۶٨,۵۴٧,۴۶٣نفت بھران

مديريت پروژه ھاي نیروگاھي
ايران(مپنا)

۴٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٢,٢١٠,۵٣٣۵۵٨,۴٨١١,۴٠۴,۴٩۴٠٠(١٠٩,٧۶٠)٠.١٨۵۵٨,۴٨١١,٢٩۴,٧٣۴٧,٧٣۴١٧,٩٣٠٧٣۶,٢۵٣

(٢۵,١٠۵)٠.٠٩٧۵٣,٠٢۶٧٢٧,٩٢١١۶,۵٨٣١۶,٠٣٠(١۵,۴٣٩)۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴۵,۴٠٩,٩٣٠٧۵٣,٠٢۶٧۴٣,٣۶٠٠٠فوالد خوزستان

٠.١١۵٧١,٣٠١٢,٧٠٨,١۵۶٢,۵۴٢١٢,٠۵٠٢,١٣۶,٨۵۵(١,۵۵٣,۵٧۴)(١١٠,٠۴۴)(۴٣,٢٩٠,٠۴٣)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۶٨,٠٣٣,٣۴۵۶٨١,٣۴۵۴,٢۶١,٧٣٠ملي صنايع مس ايران

٠.١۵٣٣٧,٢٠٣۴,٣٩٠,٩٧١٧٧۶١٠,١٠٠۴,٠۵٣,٧۶٨(٨٧۶,٧٢۵)(۵٧,۵۵٣)٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۶٣,٠٣٩,٠۴٣٣٩۴,٧۵۶۵,٢۶٧,۶٩۶٧١,٧١٠,۵٩۴فوالد مبارکه

٠.٠٢۶٨,٢٣٧٣۵۶,٩۴٩۵,٠۴٩٢۶,۴١٠٢٨٨,٧١٢(۵۵۴,٣۴٨)(١۵١,٠۵٨)(٢٩,٩٢٠,٧۶٩)۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٣,۴٣۶,۴٨١٢١٩,٢٩۵٩١١,٢٩٧معدني و صنعتي چادرملو

٣١٣,۵٢۶٠.١١١٩٩,٢٠۵٢,٢۵٠,٠٠۴١,٨٩٢٢١,٣٧٠٢,٠۵٠,٧٩٩(٣٠,۴٧٠)١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۴,۴۴٨,٧٠٠٢٢٩,۶٧۵١,٩٣۶,۴٧٨٨٣٩,٣٠٧سنگ آھن گل گھر

٠.۶١٧٠۴,۵۵٢١,٣٣۶,٨٠٣۴,٢٢٢٨,٠١٠۶٣٢,٢۵١(٣۴٢,١٢٨)٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶۶,٨٩١,٨١٧٧٠۴,۵۵٢١,۶٧٨,٩٣١٠٠سرمايه گذاري بانک ملي ايران

سرمايه گذاري توسعه معادن و
فلزات

٨۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢١,٨٢١,١٢۴۶٢١,٨۵٨١,٧۵٩,٠٩٧۶۴,۵٧١,٨١۴۵٣,۶٢٩٨۴,٣٢٩٠.٢٢۶٧۵,۴٨٧١,٨۴٣,۴٢۶٣,۶٢۴٩,٨٩٠١,١۶٧,٩٣٩

٣٠,۴٢۵,٧٣۴١,٠٠٠١۶۵,٢۴٨,١٢۶٢۶۴,٣۶٣٨٧٧,۴۶٧۵٣,٠٠٠,٠٠٠٢٨١,٣۴٣۴,۶٩١٠.٧٢۵۴۵,٧٠۶٨٨٢,١۵٨٢,۵٠٠۴,٠۴٢٣٣۶,۴۵٢بانک اقتصاد نوين

(٢,٢٣٨)٠.٠١١٢,۴٢٨١٠,١٩٠١٢,۴٢٨١٠,١٩٠(١٠,۵١٠)١٧,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٢,۴٢٨٢٠,٧٠٠٠٠سرمايه گذاري ملي ايران

٠.٠٩١١٩,٩۶١۴١٢,١۴٨۶١۶٢,١١٧٢٩٢,١٨٧(٧٣١,٩٢٧)(٨٧,٩٩٣)(١۴٢,٨٠٠,٠٠٠)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠٣٣٧,۴٨۵,٣٢٧٢٠٧,٩۵۴١,١۴۴,٠٧۵بانک تجارت

٠.١١٢٧,٠٩٩٣۵۴,۵۵۶٧۴١٢,٠۶۶٢٢٧,۴۵٧(٧١٨,٧١١)(١٢٩,٣١١)(١٧۴,۶٠٠,٠٠٠)١٧۵,٣۵٣,٩٧٢١,٠٠٠٣۴۶,٢١۵,١٨٠٢۵۶,۴١٠١,٠٧٣,٢۶٧بانک صادرات ايران

٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶٢,٣٠٠,٠٠٠٢,٠۴٨,٣۵٨٢,١٠۵,٠٣١۵۵,۴۴۴,٧۵٢٨٣۴,۶۵٩٨٩٩,٨۴۶٠.٣٢,٨٨٣,٠١٧٣,٠٠۴,٨٧٧١٣,٢۴٠١٣,٨٠٠١٢١,٨۶٠سرمايه گذاري غدير

٠.١٢١۶,۴٠۵۵١٣,٢٩٧٣,۶۵٩٨,۶٨٠٢٩۶,٨٩٢(٣۶٩,٠٠۶)۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٩,١٣۵,۶۴۴٢١۶,۴٠۵٨٨٢,٣٠٣٠٠مخابرات ايران

٠.١١١٣۵,١۴٧١٩۵,٩۵٨٣,۴٢٢۴,٩۶٢۶٠,٨١١(٩٩,٨٢٢)٣۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٢١۴,٣۵۴١٣۵,١۴٧٢٩۵,٧٨٠٣٠,٢٧٧,۵۴٧٠خدمات انفورماتیک

٠.٣١١,۴٩٠,٨٢٨٢,٣۵٩,۵۵٨٢,٣١۴٣,۶۶٢٨۶٨,٧٣٠(٧٩١,٢۴۴)٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠۶۴۴,٣٣۵,٩٢٢١,۴٩٠,٨٢٨٣,١۵٠,٨٠٢٠٠بانک ملت

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٨٠۴,۵٢۶۴۴٨,۶٧٧١,١١٠,٨١٣٠٠۵۶١,۵١١٠.١٨۴۴٨,۶٧٧١,۶٧٢,٣٢۴۴١,۵٢٧١۵۴,٧٨٠١,٢٢٣,۶۴٧پتروشیمي پرديس

٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,١٠٠,٠٠٠١٨٩,١۶٨١,٢۵٠,٩۵٩٠٠٢٢١,٧١۵٠.٢۵١٨٩,١۶٨١,۴٧٢,۶٧۴٣١,٠١١٢۴١,۴٢٢١,٢٨٣,۵٠۶پتروشیمي زاگرس

۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٩,٩٣٠,٣۴٩١,٠۵٨,۵٩٨١,١٧٠,٣۶٧١٧,٠٠٠,٠٠٠٢٩٩,٩٩۶٧۵٧,٨٩۶٠.١٧١,٣۵٨,۵٩۴١,٩٢٨,٢۶٣٢٠,٢٩٩٢٨,٨١٠۵۶٩,۶۶٩گسترش نفت و گاز پارسیان



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھای تمامتعداد سھامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٨٨٩,۵٠٠١,٠٠٠١۴,۶٣۴,٢۵٩۵۶,١١۶۶٣۴,۶٨۴٠٠٣٩,٣۶٩١.۶۵۵۶,١١۶۶٧۴,٠۵٣٣,٨٣۵۴۶,٠۶٠۶١٧,٩٣٧البراتوارھاي داروئي رازک

١.۶٧۵۴,۵١۶٢٧۵,۴١٣۴,٠٨۶٢٠,۶۴٠٢٢٠,٨٩٧(٢٠۶,٨٨٩)(١٢,٢۵۵)(٣,٠٠٠,٠٠٠)٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶,٣۴٣,۶٨٨۶۶,٧٧١۴٨٢,٣٠٢سینادارو

٠٠٠٠۵٧,٩١٠٠(١١,۵٨٢)(٢,١٨٣)(٢٠٠,٠٠٠)٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٢,١٨٣١١,۵٨٢نفت پارس

١٣,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٣,۵١٧,٩٩٧۴٨٧,٣۵۵١,۶٣٣,۶۶٧١٠,٢٠١,١٢٩١٠,٢٠١۴٢۴,١٩٢٠.٣٢۴٩٧,۵۵۶٢,٠۵٧,٨۵٩١١,٣٨١۴٧,٠٧٠١,۵۶٠,٣٠٣پتروشیمي جم

شرکت سرمايه گذاري و توسعه
صنايع سیمان

۴,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢,۵٩١,٩٨٠١١۵,٠٣۶١٠٠,۴٨۴۶١,۴٩٩,۴١٠۴۶۶,۶٠۶٣٨١,١١٠١.۵۴۵٨١,۶۴٢۴٨١,۵٩۴٧,٨۵٠۶,۵٠٠(١٠٠,٠۴٨)

٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٩٨,٩٩٩,۴٢٩٣٠٢,٠٩۴١,۶٣٨,۴۴٠٠٠۵۶٠,٣٣٧٠.۴٩٣٠٢,٠٩۴٢,١٩٨,٧٧٧٣,٠۵١٢٢,٢١٠١,٨٩۶,۶٨٣پتروشیمي مبین

(١١٢,٢۴٢)۶,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٠۴٧,٣٣٠۶٣٠,٩٩٢۴٧۵,۶٢٠٠٠۴٣,١٣٠٠.٢۶۶٣٠,٩٩٢۵١٨,٧۵٠٣٧,٠١۴٣٠,۴٣٠پتروشیمي فجر

٢.۵٣,٧۵٠٣,۶٠٣,٩٩٩١١١٠,٢٩٧٣,۶٠٠,٢۴٩(٢,٨٠٧,٠٠٠)١۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٩,٩٩٩,٩٨٨٣,٧۵٠۶,۴١٠,٩٩٩٢۵٠,٠٠۴,٨۴٩٠بورس اوراق بھادار تھران

٠٠۶٠٠٢١,١٢۵۶٠(١)٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۴۴١٠۶١١,۴١٣٠بورس کاالي ايران

٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠١١,٠٠٧١,۶۶۶,۵٠۴۴٢,٠٠٠,٠٠۶٠٨٩٢,۶٩۶١١١,٠٠٧٢,۵۵٩,٢٠٠١۵٧٣۶,۵۶٠٢,۵۴٨,١٩٣فرابورس ايران

۴.٢۵١٨۶,١٩٣١,٩٣۵,۶٢۶٣,٧١١٣٨,۵٨٠١,٧۴٩,۴٣٣(١,٩۴٣,٨٣٧)(۵۴,۴۴١)(١۴,۶۶٩,۶٨٢)١,١٧٩,۴٣٠١,٠٠٠۶۴,٨۴١,۴۴٢٢۴٠,۶٣۴٣,٨٧٩,۴۶٣سرمايه گذاري شفا دارو

٠.١٧٢٩,۴۶۴١,١٣٨,١٢۶١٢٣,١۶٢١٩٢,١۶٠۴٠٨,۶۶٢(٢۵٠,۴٠۴)(٣٣٢,۵٣٧)(٢,٧٠٠,٠٠٠)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,۶٢٢,٨٠۴١,٠۶٢,٠٠١١,٣٨٨,۵٣٠پتروشیمي پارس

شرکت مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٨٣٧٠٠(١۶)٠٨٢١٨,٠٠٠٢١,١٠٠١٣

٠.٠۴۶۵,٢٨٢۴٩۵,۶٩٩۶,٠۴٢۴۵,٨٨١۴٣٠,۴١٧(٣٨,۵٠٩)(٢,۴١۶)(۴٠٠,٠٠٠)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٢٠۴,٠٢٩۶٧,۶٩٨۵٣۴,٢٠٨سنگ آھن گھر زمین

٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٢٣٩,٨٩۶٢١١,۴٩۵١٩٣,٠١١٠٠۴٩,٠٩٩٠.١١٢١١,۴٩۵٢۴٢,١١٠٩۴,۴٢٢١٠٨,٠٩٠٣٠,۶١۵پلي پروپیلن جم

٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٧,٨۶۴٢,٩٠٩۴,٠۶٨٠٠١,۶۴۶٠٢,٩٠٩۵,٧١۴۵٠,٢٧٣٩٨,٧۵٠٢,٨٠۵پتروشیمي نوري

٠.٠٨٧٨٣,۶٢١٧٩١,٣۵١١٢,٢١٠١٢,٣٣٠٧,٧٣٠(١٢۵,۶٢٣)٨٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۶,١۵٨,٢٩٠٧٨٣,۶٢١٩١۶,٩٧۴٢٨,٠٢٢,۶۶۵٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

(٨٩,٧۵٣)٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٩,٧٩١,٢٣٠۶٠١,٣٩۵۶٨٧,٠٠١۴۶,٧٠٠,٠٠٠۴٩٠,۴۴٠٣١۵,٠٨١٠.٣۴١,٠٩١,٨٣۵١,٠٠٢,٠٨٢١٠,٢۵٣٩,۴١٠سرمايه گذاري صدر تامین

٠٠٠٠٧۶,۴۴۵٠(١٠١,٩۴٢)(١٠۴,٩٢۶)(١,٣٣٣,۵٣۶)١٣٩,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٣٣,۵٣۶١٠۴,٩٢۶١٠١,٩۴٢قند نقش جھان

تامین سرمايه بانک ملت (حق
تقدم)

١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۵٠٠,٠٠٠٢٠,٠۶۵٢٠,٠٠٠٠٠٠٠.٠٢٢٠,٠۶۵٢٠,٠٠٠٨,٠٢۶٨,٠٠٠(۶۵)

(٨,۵۵٨)۴٧,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١۴,٢۵٨,۴٠۶١۵٠,٢٨۶١۴١,٧٢٨٠.٠٣١۵٠,٢٨۶١۴١,٧٢٨١٠,۵۴٠٩,٩۴٠ارتباطات سیار

(٣١,٢١٠)١,۶۴۴,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٨,٠٣٩,۵١١٢٩٣,١۴٣٢۶١,٩٣٣١.١٢٩٣,١۴٣٢۶١,٩٣٣١۶,٢۵٠١۴,۵٢٠سیمان مازندران

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٣,۵٠٠,٠٠٠١۵٠,٨٨١١٧۶,٣١٠٠.٠٢١۵٠,٨٨١١٧۶,٣١٠١١,١٧۶١٣,٠۶٠٢۵,۴٢٩

سرمايه گذاري سھام عدالت
استان کرمان

١٧۶,۴۴٠,۵٢٩١,٠٠٠٠٠٠۵٠,٠٠٠۵١٢۵٠۵١٢۵١,٠٢٠۵٠٨(٢۶)

۵٩,۵١٣,۶۴٠١,٠٠٠٠٠٠۵٠,٠٠٠۶٣۶٣٠۶٣۶٣١,٢۶٠١,٢٧۴٠سرمايه گذاري استان يزد

(١٧)٢٣١,٢۵٠,۴٢٠١,٠٠٠٠٠٠۵٠,٠٠٠۵٣٣۶٠۵٣٣۶١,٠۶٠٧٣١سرمايه گذاري استان اصفھان



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھای تمامتعداد سھامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٢۶٣,٧۶١,٨٧٣١,٠٠٠٠٠٠۵٠,٠٠٠۵١۵١٠۵١۵١١,٠٢٠١,٠٣٠٠سرمايه گذاري استان فارس

(١۶)٢۵۶,٨۶٠,٠٧٠١,٠٠٠٠٠٠۵٠,٠٠٠۴٨٣٢٠۴٨٣٢٩۶٠۶۴٠سرمايه گذاري استان خوزستان

١,٠٠۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴۴١٢٠١٢٢٢,٧٢٧۵٨,٣١٠١سپید ماکیان

١٨,٣۵۴,٧٠٩۵١,٨٩٣,۴٢٨٣٣,۵٣٨,٧١٩(٧,٩٨۴,٧١٠)١٧,١۶٣,۶٧٨۵٩,٨٧٨,١٣٨١,١٩١,٠٣١جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای خارج از بورس

سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود وانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
برنامه ھای آتی در شرکت ھای فرعی و وابسته تعداد

سھام
بھای
تمام
شده

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

بھای تمام شده ھر
سھم (ریال)

۶,٢۴٠١٠,٠٠٠٢۴,٠٠٠٢۴٠٠٠٣.٨۵٢۴٠١٠,٠٠٠٠توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران

١٢۴,٠٠٠١,٠٠٠١٩,٠٠٠,٠٠٠١٩,٠٠٠٠٠١۵.٣٢١٩,٠٠٠١,٠٠٠٠توسعه بین الملل تجارت ملي

١,٠٠٠١,٠٠٠۵,٠٠٠۵٠٠٠.۵۵١,٠٠٠٠توسعه مديريت ارتباطات سبز

صندوق سرمايه گذاري مشترک
کارگزاري بانک ملي ايران

۴,۶۵١,١٣٣٣۴۴,٧۵٨,١٩٠١,١١٨١۶٣,١۶٣٣٩١٢,٢٢١٨.۵٨١٧۵,٣٨۴١۵١,۵٨۵,١٣۴٠

۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠داروسازي دانا

صندوق سرمايه گذاري مشترک
توسعه ملي

۵,٣٩٠,٨٠٠٢۴,۵۴٨,٩۴٢١٣,۴٧٢١۶,۵۵٠٠٠۶.١٣١۶,۵۵٠١,٢٢٨,۴٧۴٠

صندوق سرمايه گذاري بازارگردان
توسعه ملي

٧,۶١۴,٧٩٨١٠,٢٨٢,٨٢٠۴,٧۶۴۴٩,٩٨٧٠٠٠.۶۴۴٩,٩٨٧١٠,۴٩٢,۶۵٣٠

صندوق سرمايه گذاري جسورانه
رويش لوتوس

۵٠٠,٠٠٠١,۶٢٠,٠٠٠١۵,٠٠٠١۵,٢٠٣٠٠۴.٨۶١۵,٢٠٣١,٠١٣,۵٣٣٠

۶٠٠,٠٠٠١,٣٣١,٠٠٠۵,٠٠٠۵,٠٠٠٠٠١.١١۵,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠جسورانه توسعه فناوري آرماني

صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين
پارسیان

٧٨,٠٧٠,۵٨٧٣٨,٨۵١٧,٩٢۶,۴٢٠٢۵٧,۴٣٧(٧,٨۶٠,٠٠٠)(٢۵۵,٠٠٢)٠٢,۴٣۵٣۶,۶۶١٠

٠.۵١٢٢۵,٧٢٩٣٠,٢٠۵٠(١٠۴,۴۵٧)(۶,۵۴٠,۴٧۵)۴۴,٨۵١,۶٨٣٣٠,۵٧۶١۴,٠١٣,۶٣٩٣٣٠,١٨۶با درآمد ثابت کیان

١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۵٠٠٠١٣۵٠٣۵٠,٠٠٠٠جسورانه فناوري بازنشستگي

۵٠۴,٧٨٩١,٠٠٩,۵٧٨١٠,٠٠٠٧,٠٠۵٠٠٢٧,٠٠۵٧٠٠,۵٠٠٠اعتبار سرمايه نوآفرين

٠٠٠٠(٢٧,٠٩٠)(٢,۶٠٠,٠٠٠)۴١,١١٩,٧٧١١١,۴٧٧٢,۶٠٠,٠٠٠٢٧,٠٩٠پارند پايدار سپھر

٠.١٢٩,٧۵۶١٠,٠٠۶٠(١٠,٣۵٧)(١,٠٣۵,٠٠٠)١١,٩۵٩,٢٩٧١۴,٣٣٨٢,٠١٠,٠٠٠٢٠,١١٣افرا نماد پايدار

١٣٩,٠٠٠١,٠٠٠٠٠١,٣٣٣,۵٣۶١٠۴,٩١٨٠.٩۶١٠۴,٩١٨٧٨,۶٧٧قند نقش جھان

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٣٠,٠٠٠١٠,۵١١٣١٠,۵١١٣۵٠,٣۶٧خصوصي ثروت آفرين فیروزه



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود وانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
برنامه ھای آتی در شرکت ھای فرعی و وابسته تعداد

سھام
بھای
تمام
شده

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

بھای تمام شده ھر
سھم (ریال)

۶۴٢,٠٧٣(٢۶٩,٢۵۶)٩١١,٣٢٩جمع

صورت ریز معامالت سھام تحصیل شده

کل مبلغ بھای تمام شده خارج از بورسکل مبلغ بھای تمام شده پذیرفته شده در بورسبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

١۴,٢۵٨,۴٠۶١٠,۵۴٠١۵٠,٢٨۶٠ارتباطات سیار

١٨,٠٣٩,۵١١١۶,٢۵٠٢٩٣,١۴٣٠سیمان مازندران

١۶٩,۵۴٧,۴۶٣٠٠٠نفت بھران

١۴۵,٩١٠,۴٢٨٠٠٠فوالد مبارکه

٧١,٨٧٨,۶٢۵٩۴۵۶٧,٩٩٧٠سنگ آھن گل گھر

۶۴,۵٧١,٨١۴٨٣٠۵٣,۶٢٩٠سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

۵٣,٠٠٠,٠٠٠۵,٣٠٨٢٨١,٣۴٣٠بانک اقتصاد نوين

١٧,٠٠٠,٠٠٠١٧,۶۴۶٢٩٩,٩٩۶٠گسترش نفت و گاز پارسیان

٣٩٣١٣,٣۵٨,٩٧۴٠١٢,٢٢١صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران

١٣,۵٠٠,٠٠٠١١,١٧۶١۵٠,٨٨١٠سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین

١٠,٢٠١,١٢٩٩٩٩١٠,٢٠١٠پتروشیمي جم

۶١,۴٩٩,۴١٠٧,۵٨٧۴۶۶,۶٠٨٠شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان

١٣,١٩٠,٠٠٠٣۵,۴٢٩٠۴۶٧,٣١١صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

٢٨,٩٨۴,٩٨١٢٨,٧٢٠٠٨٣٢,۴۵٨با درآمد ثابت کیان

٢۵٠,٠٠۴,٨۴٩٠٠٠بورس اوراق بھادار تھران

١,۴١٣٠٠٠بورس کاالي ايران

۴٢,٠٠٠,٠٠۶٠٠٠فرابورس ايران

٢٨,٠٢٢,۶۶۵٠٠٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

۴۶,٧٠٠,٠٠٠١٠,۵٠١۴٩٠,۴۴٠٠سرمايه گذاري صدر تامین

٨,٩٠٠,٠٠٠٣٠,۵٩۴٠٢٧٢,٢٨٨آرمان آتي کوثر

١,٣٣٣,۵٣۶٧٨,۶٧۶٠١٠۴,٩١٨قند نقش جھان

۵۵,۴۴۴,٧۵٢١۵,٠۵٣٨٣۴,۶۵٩٠سرمايه گذاري غدير

٣٠,٠٠٠٣۵٠,٣۶۶٠١٠,۵١١خصوصي ثروت آفرين فیروزه

۵٠,٠٠٠١,٠٢٠۵١٠سرمايه گذاري سھام عدالت استان کرمان

۵٠,٠٠٠١,٢۶٠۶٣٠سرمايه گذاري استان يزد

۵٠,٠٠٠١,٠۶٠۵٣٠سرمايه گذاري استان اصفھان



کل مبلغ بھای تمام شده خارج از بورسکل مبلغ بھای تمام شده پذیرفته شده در بورسبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

۵٠,٠٠٠١,٠٢٠۵١٠سرمايه گذاري استان فارس

۵٠,٠٠٠٩۶٠۴٨٠سرمايه گذاري استان خوزستان

٢٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٩٧٠٢٠١,٩۵٣با درآمد ثابت نگین سامان

۴۴٢٢,٧٢٧١٠سپید ماکیان

٣٠,٢٧٧,۵۴٧٠٠٠خدمات انفورماتیک

٣,٠٩٩,۴۵٠١,٩٠١,۶۶٠جمع

توجه: در صورت تغییرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتھا ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معامالت سھام واگذار شده

سود(زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاریقیمت واگذاری ھر سھم (ریال)کل مبلغ بھای تمام شدهبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

١٨,٠٩۵,٩۶٨١۶,٠۶٢٢٩٠,۶۶۴۴١,١٧٨٧۴۵,١٧٠۴۵۴,۵٠۶پتروشیمي اراک

۵۴,٧١٣,١٨۴٧,۴٩۶۴١٠,١٧۶١٣,۶١٩٧۴۵,١٧٠٣٣۴,٩٩۴توسعه صنايع بھشھر

۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٢٠۵۶٠,٢٧٧۵,۶١٢٢٨٠,۶٢٣٢٢٠,٣۴۶سرمايه گذاري مسکن

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

۴٣,٢٩٠,٠۴٣٢,۵۴٢١١٠,٠۴۴١٣,٧٧۵۵٩۶,٣٣٣۴٨۶,٢٨٩ملي صنايع مس ايران

٧۴,١٩٩,٨٣۴٧٧۵۵٧,۵۵٣١٢,٠٠۵٨٩٠,٨٠١٨٣٣,٢۴٨فوالد مبارکه

٢٩,٩٢٠,٧۶٩۵,٠۴٨١۵١,٠۵٨٢۶,۵٢٠٧٩٣,۵٠٣۶۴٢,۴۴۵معدني و صنعتي چادرملو

٧١,٠٣٩,٣١٨١,٣٨۶٩٨,۴۶٧٧,٣١٠۵١٩,٣۴٣۴٢٠,٨٧۶سنگ آھن گل گھر

٣,٠٠٠,٠٠٠۴,٠٨۵١٢,٢۵۵٢٩,٢١۴٨٧,۶۴٢٧۵,٣٨٧سینادارو

٢٠٠,٠٠٠١٠,٩١۵٢,١٨٣۴٧,٩٧۵٩,۵٩۵٧,۴١٢نفت پارس

٢١,٠۵٠,٠٠٠٣۴,٣١۴٧٢٢,٣١٣٣۶,١۶٣٧۶١,٢۴۶٣٨,٩٣٣صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

٣۵,۵٢۵,۴۵۶٢۶,٣٧٣٩٣۶,٩١۵٢٨,۶٨١١,٠١٨,٩٢٠٨٢,٠٠۵با درآمد ثابت کیان

١۴,۶۶٩,۶٨٢٣,٧١١۵۴,۴۴١۴١,۵۶٨۶٠٩,٧٩۵۵۵۵,٣۵۴سرمايه گذاري شفا دارو

٢,٧٠٠,٠٠٠١٢٣,١۶١٣٣٢,۵٣٧٢٠٧,٨٢١۵۶١,١١٨٢٢٨,۵٨١پتروشیمي پارس

۴٠٠,٠٠٠۶,٠۴٠٢,۴١۶۵۴,۶۵۵٢١,٨۶٢١٩,۴۴۶سنگ آھن گھر زمین

١۴٢,٨٠٠,٠٠٠۶١۶٨٧,٩٩٣٢,٧۵۴٣٩٣,٣١٩٣٠۵,٣٢۶بانک تجارت

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

٢,۶٠٠,٠٠٠١٠,۴١٩٢٧,٠٩٠١١,٣۴٣٢٩,۴٩٢٢,۴٠٢پارند پايدار سپھر

١,٠٣۵,٠٠٠١٠,٠٠۶١٠,٣۵٧١٣,٢٨١١٣,٧۴۶٣,٣٨٩افرا نماد پايدار

١٧۴,۶٠٠,٠٠٠٧۴٠١٢٩,٣١١٢,۴۴٠۴٢۶,١١٣٢٩۶,٨٠٢بانک صادرات ايران

٨,٩٠٠,٠٠٠٣٠,۵٩۴٢٧٢,٢٨٨٣١,۵۶٧٢٨٠,٩۴٩٨,۶۶١آرمان آتي کوثر

(١,۴٠۴)٢٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٩٧٢٠١,٩۵٣١٠,٠٢٧٢٠٠,۵۴٩با درآمد ثابت نگین سامان



سود(زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاریقیمت واگذاری ھر سھم (ریال)کل مبلغ بھای تمام شدهبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

۴,٠٧٩,٣٣٣٩,١۵٢,١٠٩۵,٠٧٢,٧٧۶جمع

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 ٩ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

با توجه به تقسیم سود مناسب شرکتھای سرمایه پذیر،درآمد سرمایه گذاری نیز رشد مطلوبی١,۵٢۶,٣٨٨٢,۵۶۶,٣٠٧درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
داشته است.

با توجه به شرایط نامطلوب بازار سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ھا روند کاھشی داشته١٢,۴٧٩,٧١٩۵,٠٧٢,٧٧۶سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
است.

سود سپرده بانکی متاثر از میزان سپرده ھای شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.٨٣٨١,١٨٩سود 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.٠٠

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

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

سود حاصل عمدتاً از محل درآمد کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی٢٧,٩١١١٧,۶۶٨سود حاصل از سایر فعالیتھا
می باشد.

١۴,٠٣۴,٨۵۶٧,۶۵٧,٩۴٠جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٩/٠٩/٣٠

بھای تمام شده در تاریخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

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 گذاری مجدد افزایش یافته است.٧٠٩,۶٧٨١٨,٣۵۴,١٧,١۶٣

سرمایه گذاری در سھام شرکتھای غیر
بورسی

سرمایه گذاری در سھام شرکت ھای غیر بورسی تغییر خاصی نداشته است.١٩,٢٣٧١٩,٢٣٧

پیرو اطالعیه منتشره در کدال مورخ١٣٩٨/٠٩/١٠ شرکت اقدام به سرمایه گذاری در امالک نموده است.۵٢٠,٠٠٠۵٢٠,٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری در سپرده ھای بانکی و
اوراق بدھی

سرمایه گذاری در اوراق بدھی کاھش و در سھام شرکتھا افزایش پیدا کرده است.٠٠

این مبلغ عمدتاً شامل صندوق ھای سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی بوده و در ترازنامه در سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت٨٩۴,۴۵٧۶٢٢,٨٣٨سایر سرمایه گذاریھا
و بلند مدت طبقه بندی شده است.

١٨,۵٩٧,٣٧٢١٩,۵١۶,٧٨۴جمع

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 موارداثر 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 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 ١۴٠٠/١٢/٢٩برآورد ١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

٣١٢٧٢٩٢٩تعداد پرسنل شرکت اصلی

٠٠٠٠تعداد 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 ٣ماھه چھارم سال مالی١۴٠٠ مبلغ ٣۵.۶٨٢میلیون ریال می باشد.دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

برآورد شرکت برای ھزینه ھای ٣ماھه اول سال مالی١۴٠١ مبلغ ۴۶.٣٨۵میلیون ریال می باشد.دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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 به تفکیکمانده پایان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزینه مالی طی
دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت
ارزی

بلند مدتکوتاه مدت

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا
پایان دوره

٠٢,٣۶٠

٠٠٠٠٠٢,٣۶٠جمع

٠انتقال به دارایی

٢,٣۶٠ھزینه مالی دوره

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

برآورد شرکت از ھزینه مالی برای ٣ ماھه چھارم سال مالی١۴٠٠،مبلغ ۵.٠٠٠میلیون ریال می باشد.دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

برآورد شرکت از ھزینه مالی برای ٣ ماھه اول سال مالی١۴٠١،مبلغ ۵.٠٠٠میلیون ریال می باشد.دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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

١۴٠٠/٠۶/٣١

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠٠/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠٠/١٢/٢٩

ھزینه ھای
برآوردی

تکمیل طرح

تاریخ برآوردی
بھره برداری

از طرح

تشریح تاثیر طرح در
فعالیتھای آتی شرکت اصلی

و شرکت سرمایه پذیر

توضیحات 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

١۴٠٠/٠۶/٣١

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠٠/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠٠/١٢/٢٩

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

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

(٣)٣ساير موارد

(۶٠٧)۴,٢١٩سود و زيان ناشي از تسعیر دارايیھا و بدھي ھاي ارزي

٠٩٧۴سود و زيان ناشي از فروش دارايیھاي ثابت مشھود

۴,٢٢٢٣۶۴جمع

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 ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

بررسی سرمایه گذاری در ابزارھای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سوددوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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.»

درآمد 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

١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠ *

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٢/٣٠۵,٨٠٠,٠٠٠۴٧,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢,٢۵٨٢,٠٨٠١٢,٠۶۴ارتباطات سیار

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٩٢٠٩,۶٨۵,٣٢٧٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠٠۶۴۵٣۶٢٩بانک تجارت



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

١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠ *

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٩٢۴١,۶١۵,١٨٠١٧۵,٣۵٣,٩٧٢١,٠٠٠٠۶٧٠١١٢,۶۵٨بانک صادرات ايران

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٩۶۴۴,٣٣۶,٠۴٣٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠٠۶۶٠۶۶۴٢,۵٢۶بانک ملت

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٣١٩٩,٩٩٩,٩٨٨١۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,١٢١۴۵٠۴۵,٠٠٠بورس اوراق بھادار تھران

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٧٨,۴٢۵,٢٠۴۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢٠,٣٧١٢٠,٠٠٠١۶٨,۵٠۴پتروشیمي پارس

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/١٢٣٣,۵١٧,٩٩٧١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٧,٢٧۶۶,۵٠٠٢١٧,٨۶٧پتروشیمي جم

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/١۵۶,١٠٠,٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢۴,١٢٨٢٣,٠٠٠١۴٠,٣٠٠پتروشیمي زاگرس

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٠٩٢۶,٧۴٩,١١٨٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠٠۴,٢۴۶٣,٧٠٠٩٨,٩٧٢پتروشیمي اراک

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٠۵٧,٨۶۴٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١٣,٧١١١۴,٢٠٠٨٢٢پتروشیمي نوري

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٢/٢٠٢,٢٣٩,٨٩۶٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١٠,۶٣٠١٠,٠٠٠٢٢,٣٩٩پلي پروپیلن جم

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٠۶٨٧,٧٧٣,٠٣۴٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨۵۴٣٨٠٣٣,٣۵۴توسعه صنايع بھشھر

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/١٢٣٠,۴٣۶,۴٨١۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٣,٠٨٠٢,١٣٠۶۴,٨٣٠معدني و صنعتي چادرملو

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٢/٢١٣٠,٧١۴,۵١٣٣۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۴٨٨٣٩٠١١,٩٧٩خدمات انفورماتیک

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٠۴١۴,۶٣۴,٢۵٣٨٨٩,۵٠٠١,٠٠٠٢٣,١٧٧٢,٩٨٠۴٣,۶١٠البراتوارھاي داروئي رازک

سرمايه گذاري توسعه معادن و
فلزات

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/١۴١٢١,٨٢١,١٢۴٨۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٧٢٣۶٠٠٧٣,٠٩٣

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١۶۴,٨۴١,۴۴٢١,١٧٩,۴٣٠١,٠٠٠۵٣,٠١١٢,٠٠٠١٢٩,۶٨٣سرمايه گذاري شفا دارو

١۴٠٠/٠٢/٣١١۴٠٠/٠۵/٢٠١٠۶,۴٩١,٢١٨٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,١۵١٨٢۵٨٧,٨۵۵سرمايه گذاري صدر تامین

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٢۵١۶٢,٣٠٠,٠٠٠٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٠٢٣٨٠٠١٢٩,٨۴٠سرمايه گذاري غدير

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢۴١۶۶,٨٩١,٨١٧٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٧٢۶١,٠٠٠١۶۶,٨٩٢سرمايه گذاري بانک ملي ايران

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٢٠۵١١,٣۵۴,١٢٧۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٣١١١٠٠۵١,١٣۵سرمايه گذاري مسکن

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠١/٢۵١,٠٠٠,٠٠٠١٧,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٢١١٣٢٠٣٢٠سرمايه گذاري ملي ايران

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

١۴٠٠/٠٢/٣١١۴٠٠/٠۵/٣١١٣,۵٠٠,٠٠٠٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٩٠٣١,٩٣٠٢۶,٠۵۵

شرکت سرمايه گذاري و توسعه
صنايع سیمان

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٠۵١۵,٧٣٩,٩٧۵۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٠۶٣۶٠٠٩,۴۴۴

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠١/٣١١٠,٨٠۴,٠٢٩٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٧٣١١,٧٠٠١٨,٣۶٧سنگ آھن گھر زمین

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/١۵١٣,٣۴٣,۶٨٨٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢١,۴۶۶۴۴٠۵,٨٧١سینادارو

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٠٣,٧٩٠٢,۵٢۶,۵٠٠١,٠٠٠٠٢,۶٣۵٢,۴۵٠٩گروه صنعتي بارز

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٨١٧,٠۴٧,٣٣٠۶,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢,٠٩٨٢,٠٠٠٣۴,٠٩۵پتروشیمي فجر

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/١٩٢٨,٠٠٠,٠٠٠٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢,٠٠٧۴٠٠١١,٢٠٠فرابورس ايران



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

١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠ *

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٠٩۴۵,۴٠٩,٩٣٠۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢,٢٣٣٨٠٠٣۶,٣٢٨فوالد خوزستان

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۵/١١۵٠٨,٩۴٩,۴٧١٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٣٠۶۴٠٠٢٠٣,۵٨٠فوالد مبارکه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٠/١٨١,٣٣٣,۵٣۶١٣٩,٠٠٠١,٠٠٠١٣,٣٣۶٣٣۴۴۴۵قند نقش جھان

١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٠/٣٠۴٩,٩٣٠,٣۴٩۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,۴١۵١,٢۵٠۶٢,۴١٣گسترش نفت و گاز پارسیان

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/١٢۶٩,٣۴٨,۶۴۵١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٩٠٣١,٣٠٠٩٠,١۵٣سنگ آھن گل گھر

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٢٩٨,٩٩٩,۴٢٩٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٠١,٩٧٧١,٨٠٠١٧٨,١٩٩پتروشیمي مبین

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/١٧۵٩,١٣۵,۶۴۴۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢٩٩٣٠٠١٧,٧۴١مخابرات ايران

شرکت مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠١/٢۵١,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢,٣٢١١,٩٠٠٢

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٩٢۶٨,٠٣٣,٣۴۵٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٣٠٢٢٨٠٧۵,٠۴٩ملي صنايع مس ايران

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١٢١۶,۶٩۴,٣١٨١١,٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٢١,٣٩٧١,١۵٠٢۴٩,١٩٨نفت بھران

١٣٩٩/١٠/١٧١٣٩٩/١٠/١٧٢,۶١٢,٧۴۵٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١١٠٢١٠٢٢۶۶پارند پايدار سپھر

١۴٠٠/٠۶/٠٢١۴٠٠/٠۶/٠٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۴١٧٨١٧٨٣,۵۶٠با درآمد ثابت نگین سامان

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٠١٠٠٠٠٠٠توسعه بین الملل تجارت ملي

۴,٠١۵,۶٧١,٨۵٠١,٩۶۵,٢٠٩,٢٣١۵٩,٠٠٠٢٩١٣۶,١۴٣١١٠,٨۴٩٢,۵۶۶,٣٠٧٠جمع

٠درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

٢,۵۶۶,٣٠٧درآمد 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 شرکت ھای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن ھا بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت ھای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا
مطابق استانداردھای حسابداری، درآمد مذکور در صورت ھای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطالعات دوره ٩ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ٣١/١۴٠٠/٠۶


