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بند مقدمه

 
                            1. صورتھاي مالي تلفیقي گروه و شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سھامي عام) شامل صورت ھاي وضعیت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتھاي 

سود و زيان، سود و زيان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جريانھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور و يادداشتھاي توضیحي 1 تا 48 توسط اين سازمان، حسابرسي شده 
است. 

                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. -مسئولیت تھیه صورتھاي مالي ياد شده طبق استانداردھاي حسابداري، با ھیئت مديره شرکت است. اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلھاي 

داخلي مربوط به تھیه صورتھاي مالي است به  گونه اي که اين صورتھا، عاري از تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. مسئولیت اين سازمان، اظھارنظر نسبت به صورتھاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. استانداردھاي 
مزبور ايجاب مي کند اين سازمان الزامات آيین رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااھمیت در صورتھاي مالي، اطمینان معقول 

کسب شود. 
حسابرسي شامل اجراي روشھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشا شده در صورتھاي مالي است. انتخاب روشھاي حسابرسي، به قضاوت 

حسابرس، از جمله ارزيابي خطرھاي تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه و ارائه 
صورتھاي مالي به منظور طراحي روشھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظھارنظر نسبت به اثربخشي کنترلھاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي 
ھمچنین شامل ارزيابي مناسب بودن رويه ھاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردھاي حسابداري انجام شده توسط ھیئت مديره و نیز ارزيابي کلیت ارائه صورتھاي مالي 

است. 
اين سازمان اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر مشروط نسبت به صورتھاي مالي، کافي و مناسب است. 

ھمچنین اين سازمان مسئولیت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد الزم و نیز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به 
مجمع عمومي عادي صاحبان سھام گزارش کند. 

                        



مبانی اظھار نظر مشروط

 
                            4. 4 -برخالف استانداردھاي حسابداري، خالص دارايي ھا و بدھي ھاي قابل تشخیص شرکتھاي فرعي و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگرديده، 

لذا عمده مبالغ مربوط به شرکتھاي فرعي و وابسته مندرج در صورتھاي مالي تلفیقي گروه از جمله سرمايه گذاري در شرکتھاي وابسته، سرقفلي، ارزش دفتري دارايي ھاي ثابت 
مشھود و نامشھود و منافع فاقد حق کنترل (يادداشتھاي توضیحي 17، 15، 13، 16 و 32) بھ نحو صحیح منعکس نگرديده است. ھمچنین ارزش ويژه سرمايھ گذاري در شرکتھاي سرمايه 
گذاري نیروگاھي ايران (شرکت وابسته شرکت سرمايھ گذاري گروه توسعه ملي) و آريا ملل زرين (شرکت وابستِه شرکت توسعه صنايع بھشھر) جمعا  بھ مبلغ 591 میلیارد لایر و سھم 
گروه از سود شرکتھاي مزبور به مبلغ 82 میلیارد لایر براساس صورتھاي مالي شرکت اصلي محاسبه گرديده و بر مبناي صورتھاي مالي تلفیقي آن شرکتھا صورت نگرفته است. مضافا  

سرمايھ گذاري در سھام سه شرکت وابسته (شامل سرمايھ گذاري در شرکت صنعتي آذرخاک (شرکت وابسته شرکت فرعي سرمايھ گذاري و توسعه صنايع سیمان)، يونیک متال 
تکنولوژي UMT (شرکت وابستِه BMIIC) و پی چین (شرکت وابسته شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملي)) علی رغم وجود نفوذ قابل مالحظه به روش ارزش ويژه انعکاس نیافته است. 
باتوجھ به مراتب فوق تعديل حسابھا ضروريست، لیکن بھ دلیل عدم دسترسي به مدارک و مستندات الزم، تعیین آثار مالي ناشي از موارد ياد شده بر صورتھاي مالي تلفیقي گروه در 

شرايط حاضر براي اين سازمان امکان پذير نگرديده است.
5. باتوجھ به يادداشت توضیحي 3-17، محاسبه ارزش ويژه سرمايھ گذاري شرکت ھاي وابسته شرکت (شامل شرکت ھاي بورس اوراق بھادار تھران، سرمايھ گذاري نیروگاھي ايران، 

سرمايھ گذاري مھر و ماه، سرمايھ گذاري شفادارو، اتمسفر، قند نقش جھان، بانک اقتصاد نوين و دادھ ورزي سداد)، سه شرکت وابسته شرکت توسعه صنايع بھشھر (شامل بانک 
اقتصاد نوين، شرکت صنايع شیر ايران و شرکت بیمه نوين) جمعا  به مبلغ 767ر13 میلیارد لایر، سھم گروه از سود شرکتھاي فوق جمعا  بھ   مبلغ 124ر2 میلیارد لایر و سھم گروه از تفاوت 

تسعیر ارز عملیات خارجي بانک اقتصاد نوين بھ  مبلغ 334ر3 میلیارد لایر (باتوجھ به يادداشت توضیحي 30) براساس صورتھاي مالي حسابرسي نشده آنھا صورت پذيرفته است ضمن 
اينکه صورتھاي مالي شرکت صنايع شیر ايران به اين سازمان ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، اظھار نظر نسبت به صحت مبالغ سرمايه گذاري ھا، سود شناسايي شده و تفاوت 

تسعیر ارز عملیات خارجي و تعديالت احتمالي از اين بابت، منوط به ارائه صورتھاي مالي حسابرسي شده شرکتھاي مذکور می باشد.
6. 6 -درخصوص سرفصل  دريافتنی ھاي  تجاري، ساير دريافتنی ھا و پیش پرداخت ھا بھ شرح يادداشتھاي توضیحي 19 و 21، موارد ذيل قابل ذکر است: 

6-1-سرفصل ھاي مذکور شامل مبلغ 743ر1 میلیارد لایر مطالبات شرکت از شرکت فرعي بازرگاني بین المللي سرمايھ  گذاري بانک ملي BMIIC و شرکت وابسته، يونیک متال تکنولوژي 
(UMT) می باشد که باتوجھ  به توقف عملیات و فقدان درآمد ھاي عملیاتي آنھا طي سنوات اخیر، قادر به بازپرداخت بدھی ھاي خود نمی باشند و از اين بابت صرفا  مبلغ 966 میلیارد لایر 

کاھش ارزش در حسابھا منظور شده است. مضافا  بدھي ارزي شرکت UMT بھ مبلغ 565 میلیارد لایر (يادداشت توضیحي 1-2-33) نیز توسط شرکت مورد گزارش تضمین و در حسابھاي 
شرکت منعکس گرديده است. 

6-2-سرفصل ھاي مذکور شامل 228ر5 میلیارد لایر (شرکت اصلي 056ر2 میلیارد لایر) اقالم راکد و سنواتي مطالبات ارزي و ريالي مي باشد که علی رغم اقدامات انجام شده تسويه يا وصول 
نشده است و از بابت آنھا صرفا  مبلغ 606ر2 میلیارد لایر (شرکت 281 میلیارد لایر) کاھش ارزش در حسابھا منظور گرديده است. ھمچنین مبلغ 533 میلیارد لایر از مطالبات شرکت 
مربوط به شرکتھاي چینی مقصود (شرکت ورشکسته) و نساجي مازندران (شرکت فروخته شده در سنوات قبل) از بابت بدھي مالیاتي می باشد که توسط سازمان امور مالیاتي از 

حسابھاي شرکت اصلي برداشت شده و پیگیري ھاي انجام شده تاکنون منجر به نتیجه نگرديده است. 
باتوجھ به مراتب فوق، ھرچند ايجاد کاھش ارزش بابت موارد مذکور در حسابھا ضروريست، لیکن بھ دلیل عدم کفايت شواھد و مدارک موجود و نامشخص بودن نتیجه اقدامات صورت 

گرفته، تعیین میزان تعديالت الزم درحال حاضر براي اين سازمان مقدور نبوده است.
7. 7 -به شرح يادداشت توضیحي 2-44، فروش ھاي صادراتي سال 1397 و بخشي از فروش ھاي سال مالي مورد گزارش شرکتھاي پاکسان، ساينا، گلتاش، مرواريد ھامون به صورت 
ريالي انجام شده و شرکتھاي مزبور به تعھدات ارزي خود در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور طبق بخشنامه ھا و دستورالعملھاي بانک مرکزي عمل ننموده اند. طبق بند 

(7) تصويب نامه مورخ 2/2/1397 ھیأت دولت، صادرات از تاريخ 16/5/1396 مشمول رفع تعھد ارزي مي باشد. بھ دلیل عدم دسترسي به شواھد و اطالعات کافي، نحوه تسويه تعھدات ارزي 
شرکت ھاي مزبور و آثار احتمالي آن بر صورتھاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان امکان پذير نمی باشد.

8. پاسخ تأيیديھ ھاي درخواستي گروه درخصوص حسابھاي دريافتني، ساير دريافتنی ھا و پیش پرداختھا بھ مبلغ 688ر3 میلیارد لایر، حسابھاي پرداختني و پیش دريافتھاي گروه بھ مبلغ 
594ر3 میلیارد لایر تا تاريخ اين گزارش واصل نشده و اين سازمان نیز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشھاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأيیديھ ھاي مزبور بر 

صورتھاي مالي مورد گزارش را تعیین کند.
 

                        



اظھار نظر مشروط
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9 - به نظراين سازمان به استثناي آثار موارد مندرج در بندھاي 4و 6 و ھمچنین به  استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندھاي 5 ، 7 و 8 صورتھاي مالي ياد شده در باال، وضعیت 
مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سھامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريانھاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتھي به تاريخ 

مزبور، از تمام جنبه ھاي بااھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي  دھد. 

 
                        

تاکید بر مطالب خاص

 
                            10. -بھ شرح يادداشت توضیحي 6-17، سرمايه گذاري گروه در بانک اقتصادنوين به میزان36/40 درصد مي باشد. براساس ماده 5 قانون اجراي سیاست ھاي کلي 

اصل 44 قانون اساسي (اصالحي مورخ 28/4/1397)، سقف مجاز تملک سھام بانکھا (بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزي جمھوري اسالمي ايران) 10 درصد و تملک بیش از 10 درصد تا 
میزان 33 درصد با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمھوري اسالمي ايران مجاز مي باشد. ھمچنین طبق دستورالعمل جديدي که تاريخ ابالغ آن 28/6/1398 مي باشد سھامداران بانکھا موظف 
گرديده اند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابالغ دستورالعمل، نسبت به اخذ مجوز بانک مرکزي اقدام و يا سھام مازاد خود را واگذار نمايند، در غیر اين صورت نسبت به سھام مازاد، فاقد حقوق 
مالکیت بوده و حق رأي سھام مازاد بر مجوز ارائه شده از سھامدار سلب و به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض و درآمدھاي سود سھام توزيع شده مشمول مالیات با نرخ 100 درصد 

مي گردد. اظھارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
11. به شرح يادداشت توضیحي 1-43، عملیات تعدادي از شرکتھاي فرعي شرکت از جمله لیزينگ گسترش سرمايه گذاري ملي، ايران پوپلین، کمپرسورسازي ايران، توسعه 

نیروگاھ ھاي انرژي برق، سرمايھ گذاري بانک ملي ايران BMIIC)) ، ھمچنین شرکتھاي تابعه شرکت فرعي توسعه صنايع بھشھر شامل شرکت ھاي توسعه صنايع غذايي به پخش، 
به پخش داروي بھشھر، بازرگاني نوانديشان و زرين ذرت شاھرود طي سال مالي مورد گزارش و يا سنوات اخیر منتج به زيان شده و زيان انباشته برخي از شرکتھاي فوق بیش از 
سرمايه آنھا گرديده است. ضمن اينکه بدھي ھاي جاري آنھا بیش از دارايي ھاي جاري بوده و جريانات نقدي عملیاتي برخي از شرکتھاي مزبور نیز منفي بوده است. اظھارنظر اين 

سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
 

                        



گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            12. -مسئولیت "ساير اطالعات" با ھیئت  مديره شرکت است. "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است.  

اظھارنظر اين سازمان نسبت به صورتھاي مالي، دربرگیرنده اظھارنظر نسبت به "ساير اطالعات" نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي شود.  
در ارتباط با حسابرسي صورتھاي مالي، مسئولیت اين سازمان مطالعه "ساير اطالعات" به منظور شناسايي مغايرت ھاي بااھمیت آن با صورتھاي مالي يا با اطالعات کسب شده در 

فرآيند حسابرسي و يا تحريف ھاي بااھمیت است. در صورتیکه اين سازمان به اين نتیجه برسد که تحريف بااھمیتي در "ساير اطالعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.  
ھمان طور که در بندھاي توضیحي 4 و 6 بخش "مباني اظھارنظر مشروط" در باال توضیح داده شده است، ساير اطالعات درخصوص سرمايھ گذاري بلند مدت (محاسبه ارزش ويژه، 

سرقفلي، منافع فاقد حق کنترل)، حسابھاي دريافتني راکد و مشکوک الوصول داراي تحريف بااھمیت است. 
ھمچنین ھمان طور که در بندھاي 5، 7 و 8 بخش "مباني اظھارنظر مشروط"، شرح داده شده است، در تاريخ صورت وضعیت مالي، بھ دلیل عدم دسترسي به اطالعات الزم، نتوانسته 
شواھد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص حسابرسي صورتھاي مالي شرکتھاي وابسته به روش ارزش ويژه، سود شناسايي شده و تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي تعھدات 

ارزي در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأيیديھ ھاي مربوط به حسابھاي دريافتني و پرداختني بھ دست آورد. از اين رو اين سازمان، نمي تواند نتیجه گیري کند که "ساير اطالعات" 
در ارتباط با موارد مذکور حاوي تحريف بااھمیت است يا خیر.

 
                        

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            13. -نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سھام را ھنگام تصمیم گیري مبني بر تقسیم سود سھام، به آثار مالي موارد مندرج در بندھاي 4 الي 7 اين گزارش، جلب 

می نمايد.
14. مفاد ماده 110 اصالحیه قانون تجارت وتبصره 2 ماده 31 اساسنامه در خصوص انتخاب شخص حقیقي به نمايندگي شخص حقوقي عضو ھیئت  مديره (نماينده شرکت ملي مسکن و 

صنايع ساختماني از تاريخ 20/5/1398 الي 24/10/1398).
14. مفاد ماده 122 اصالحیه قانون تجارت وماده 38 اساسنامه در خصوص تشکیل جلسات ھیئت مديره حداقل ماھي يکبار (ماھ ھاي ارديبھشت و شھريور).

14. 14-3-مفاد ماده 124 اصالحیه قانون تجارت درخصوص انتخاب مديرعامل شرکت از تاريخ 14/10/1398 الي 8/11/1398 رعايت نشده است. ضمنا  شرکت در مدت زمان فوق توسط 
سرپرست اداره شده است.

14. مفاد ماده 128 اصالحیه قانون تجارت و تبصره ماده46 اساسنامه در خصوص ثبت مشخصات و حدود اختیارات مدير عامل در اداره ثبت شرکتھا ھمچنین مفاد ماده 49 اساسنامه در 
خصوص ثبت اسامي وحدود اختیارات صاحبان امضاھاي مجاز در اداره ثبت شرکت ھا.

14. مفاد ماده 240 اصالحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سھام حداکثر ظرف مدت ھشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي ساالنه.
14. پیگیري ھاي شرکت جھت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 26 تیر 1398 صاحبان سھام، درخصوص موارد مندرج در بندھاي 4 الي 6، 14-11،4، 

14-5و 17 اين گزارش و ھمچنین واگذاري شرکت ايران پوپلین و آزاد سازي وثايق شرکت جھت تسھیالت دريافتي شرکت صدرا (علیرغم جلسات و مکاتبات برگزاري شده)، تعیین تکلیف 
مانده مطالبات شرکت فرعي سرمايھ گذاري توسعه ملي و بین الملل ساختمان از شرکت سھامي بیمه ايران در رابطه با تتمه بھاي فروش برج برزيل و مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش 

افزوده و حق بیمه سنوات قبل شرکتھاي گروه تا تاريخ اين گزارش به نتیجه نھايي نرسیده است.
15. طبق يادداشت توضیحي 3-45، معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط ھیئت مديره به اطالع اين سازمان رسیده، 
مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معامالت مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از ھیئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گیري رعايت شده است. مضافا نظر اين 

سازمان به شواھدي حاکي از اينکه معامالت مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
16. -گزارش ھیئت  مديره، درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصالحیه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع  عمومي عادي صاحبان سھام تنظیم گرديده، مورد 
بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگیھاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندھاي اين گزارش نظر اين سازمان به موارد بااھمیتي که حاکي از مغايرت 

اطالعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب ھیئت  مديره باشد، جلب نشده است.
17. 17-طي سال مالي مورد گزارش ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بھادار در موارد زير رعايت نشده است: 

17-1-دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات: 



شماره ماده دستورالعملشرح 
بندھاي 1 و 2 ماده 7افشاي صورتھاي مالي، گزارش تفسیري مديريت، گزارش ھیئت مديره به مجمع و اظھارنظر حسابرس حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 

بند 10 ماده 7افشاي صورتھاي مالي حسابرسي شده برخي شرکت ھاي فرعي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه و صورتھاي مالي میان دورھ اي 6 ماھه 
حسابرسي شده شرکت ھاي فرعي حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماھه. 

تبصره ماده 9افشاي فوري تغییر نمايندگان حقوقي و مديرعامل حداکثر تا قبل از ساعت شروع معامالت روز بعد. 
ماده 10افشا (ارائه) نسخھ اي از صورتجلسه مجامع عمومي عادي ساالنه پس از ابالغ ثبت، ظرف مھلت تعیین شده. 

دستورالعمل انضباطي: 
ماده 5پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومي در مھلت قانوني (موضوع مندرج در ماده 240 اصالحیه قانون تجارت).

17. 17-2-رعايت کامل مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتي که در تاريخ 12/8/1397 و اصالحیه آن در تاريخ 29/10/1398 توسط سازمان بورس و اوراق بھادار ابالغ گرديده، در برخي موارد 
از جمله ايجاد، استقرار و تقويت ساز و کارھاي اثربخش و مستندسازي آن به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اصول حاکمیت شرکتي در شرکت مورد گزارش و شرکتھاي فرعي، 
پرداخت به موقع سود سھام، تشکیل کمیته انتصابات و استقرار فرآيندي براي ارزيابي اثربخشي ھیئت مديره و مديرعامل شرکت ھاي فرعي و وابسته توسط ھیئت مديره، برگزاري جلسات 
ھیات مديره حداقل يک بار در ھر ماه، افشاي رويه ھاي حاکمیت شرکتي و ساختار آن و حقوق و مزاياي مديران اصلي شرکت در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسیري مديريت و ھمچنین 

ارزيابي اقدامات شرکت در رابطه با رعايت دستورالعمل اصول حاکمیت شرکتي در گزارش تفسیري مديريت.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيین نامه ھا و دستورالعملھاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک 
لیستھاي ابالغي مرجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين سازمان به موارد بااھمیتي حاکي از عدم رعايت قوانین 

و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
 

                        

18تیر1399
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ترازنامه



شرح
پایان عملکرد واقعی

منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییرات

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

(١۶)۵٧٧,۶٨٩۶٨۴,۶۴٨پرداختنی ھای تجاری(٢۶)١١٨,٠٠٢١۵٨,٧۶٨موجودی نقد

(۵)١١٣,٢۶٣١١٩,٠٧٣پرداختنی ھای غیرتجاری٢,۶٣۶,۶٧٣٨٨۴,٢٢٨١٩٨سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

۵١,٠۶۴٣۴,٢۵۴۴٩مالیات پرداختنی٢١,٨١١,۶۶٩١٨,٨٣٢,١٧٢١۶دریافتنی  ھای تجاری

١١,١۴٢,۵١۶١١,٠۴٢,٩٨٩١سود سھام پرداختنی(١٩)١٣٣,٠٣٠١۶٣,٧٠١دریافتنی  ھای غیرتجاری

--٠٠تسھیالت مالی(٣٠)١۵,١٢٢٢١,۵۴٠پیش پرداخت ھا و سفارشات

٢۶,٣۴٨١٨,۴٨۶۴٣ذخایر٢,٩٧٠,۵١٧٢,٨٩٢,٣۴٢٣دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٢,٠٩٨٢,٠٩٨٠پیش دریافت ھای جاری٢٧,۶٨۵,٠١٣٢٢,٩۵٢,٧۵١٢١جمع دارایی ھای جاری

دارایی  ھای غیرجاری
بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده

برای فروش
٣٢٧,۵٧۴٣٢٠,٩٢۴٢

١٢,٢۴٠,۵۵٢١٢,٢٢٢,۴٧٢٠جمع بدھی ھای جاری(۵٣)٢,٢٢۶,٢۶١۴,٧٣٩,٢٣۵دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٣١,٣٧٣,۵٣٧٢٨,۶٧٣,١۶۴٩سرمایه گذاری ھای بلندمدت

--٠٠پرداختنی ھای بلندمدت(۵)١,٣١۶,٨٨٢١,٣٨٧,٧٠۴سرمایه گذاری در امالک

--٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری٢۴,۴٢٨٢٣,٠٧٠۶دارایی ھای نامشھود

--٠٠تسھیالت مالی بلندمدت٩٩٢,۴۶٨۶۴٩,٩٠۶۵٣دارایی ھای ثابت مشھود

۴۵,٨٨٧٣٣,۵٠۵٣٧ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان۶,٠٨۶١,۶٨١٢۶٢سایر دارایی ھا

۴۵,٨٨٧٣٣,۵٠۵٣٧جمع بدھی ھای غیرجاری٣۵,٩٣٩,۶۶٢٣۵,۴٧۴,٧۶٠١جمع دارایی ھای غیرجاری

١٢,٢٨۶,۴٣٩١٢,٢۵۵,٩٧٧٠جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

١۶,٢۵٠,٠٠٠١۶,٢۵٠,٠٠٠٠سرمایه

--٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

--٠٠صرف (کسر) سھام

--٠٠سھام خزانه

١,۶٢۵,٠٠٠١,۶٢۵,٠٠٠٠اندوخته قانونی

١٧,٣٠٣,١١۶١۶,١۶٩,٠٠٧٧سایر 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--

١۶,١۶٠,١٢٠١٢,١٢٧,۵٢٧٣٣سود (زیان) انباشته

۵١,٣٣٨,٢٣۶۴۶,١٧١,۵٣۴١١جمع حقوق صاحبان سھام



۶٣,۶٢۴,۶٧۵۵٨,۴٢٧,۵١١٩جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام۶٣,۶٢۴,۶٧۵۵٨,۴٢٧,۵١١٩جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٨/١٢/٢٩

(حسابرسی شده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٧/١٢/٢٩

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

١۴,١٧٢,١۶۶١٠,١٨۵,٨٨٠٣٩درآمد سود سھام

(٢۶)٣٨٩,٧۵۴۵٢۵,٢٣٨درآمد سود تضمین شده

(۶١)٢,۴۴٨,٢۴٨۶,٢٢٧,٩٩٠سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

--٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

١٧,٠١٠,١۶٨١۶,٩٣٩,١٠٨٠جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

٢۴۵(٢٢١,٧۶٧)(٧۶۵,۶١١)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

--٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

٢۴۵(٢٢١,٧۶٧)(٧۶۵,۶١١)جمع ھزینه ھای عملیاتی

(٣)١۶,٢۴۴,۵۵٧١۶,٧١٧,٣۴١سود (زیان) عملیاتی

--(٧٣,٧۴٣)٠ھزینه ھای مالی

۶٨,٨٩٧۶٣,۴۶۴٩سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

(٢)١۶,٣١٣,۴۵۴١۶,٧٠٧,٠۶٢سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(٧٠)(۵١,٢٢٠)(١۵,۵٠٢)مالیات بر درآمد

(٢)١۶,٢٩٧,٩۵٢١۶,۶۵۵,٨۴٢سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

(٢)١۶,٢٩٧,٩۵٢١۶,۶۵۵,٨۴٢سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

(٣)١,٠٠٠١,٠٣٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--(۵)٣سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

(٢)١,٠٠٣١,٠٢۵سود (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

(٢)١۶,٢٩٧,٩۵٢١۶,۶۵۵,٨۴٢سود (زیان) خالص

١٢,١٢٧,۵٢٧٩,٣٨٧,۶٩٧٢٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

--٠٠تعدیالت سنواتی

١٢,١٢٧,۵٢٧٩,٣٨٧,۶٩٧٢٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

٣٧(٨,١٢۵,٠٠٠)(١١,١٣١,٢۵٠)سود سھام  مصوب

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

(٢١)٩٩۶,٢٧٧١,٢۶٢,۶٩٧سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

١,٢٠٢,۵٠٠٢۶٠,٠٠٠٣۶٢انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

١٨,۴٩۶,٧٢٩١٨,١٧٨,۵٣٩٢سود قابل تخصیص

--(٣١,۶٣٣)٠انتقال به اندوخته  قانوني 

(۶١)(۶,٠١٩,٣٧٩)(٢,٣٣۶,۶٠٩)انتقال به سایر اندوخته ھا

١۶,١۶٠,١٢٠١٢,١٢٧,۵٢٧٣٣سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

(٢)١,٠٠٣١,٠٢۵سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

١۶,٢۵٠,٠٠٠١۶,٢۵٠,٠٠٠٠سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح

واقعی 
دوره منتھی به 1398/12/29

حسابرسی شده 
1398/12/29

واقعی 

حسابرسی شده 
1397/12/29

درصد
تغییرات

فعالیت ھای عملیاتی

(15)6,666,7857,829,877جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

(15)6,666,7857,829,877جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

--(65,507)0سود پرداختی بابت استقراض

(2)(6,840,818)(6,698,470)سود سھام پرداختی



(3)(6,906,325)(6,698,470)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

(38)(6,910)(4,284)مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

(95)481,057وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

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

34(3,063)(4,104)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

--0(1,378)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

--00تسھیالت اعطایی به اشخاص

--00استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

171(2,006)(5,434)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--914,636(41,403)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

--(937,498)0بازپرداخت اصل استقراض

--(937,498)0جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

81(22,862)(41,403)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

(13)158,768181,510موجودی نقد در ابتدای دوره

637120431تآثیر تغییرات نرخ ارز

(26)118,002158,768موجودی نقد در پایان دوره

3,769,220499,991654مبادالت غیرنقدی

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

دالیل تغییر اطالعات  1397/12/29نسبت 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

کشاورزي
دامپروري و

خدمات
وابسته به آن

١١٢٠,۴۶٣٨٣٨,٣٧۵۶٣۴,٩٧۵٧,۶٣٣,۶٨٨٢٧۵۵,۴٣٨٨,۴٧٢,٠۶٣٠٠٠٠٠١١٢٠,۴۶٣٠.٣۶۶٣۴,٩٧۵١۴.۵٩٢٧۵۵,۴٣٨١.٩٨

محصوالت
کاغذي

١١٠٠٠١١٠١٠٠١٠٢١٠.٠٠٠٠.٠٠٢١٠.٠٠

الستیک و
پالستیک

١٩٠۴,٩۴٠٣,٠٩٨,٠٠٧٠٩,۴٣۶,٨۴٣١٩٠۴,٩۴٠١٢,۵٣۴,٨۵٠٠٠٠٠٠١٩٠۴,٩۴٠٢.۶٧٠٠.٠٠١٩٠۴,٩۴٠٢.٣٧

ماشین آالت و
دستگاه ھاي

برقي
١٢,٣۶١,٣٠٨٧,٢٠٨,٢۵٨(٢٩,۵۶٩)١٩,٨۶۴,٨٩۶١٢,٣٣١,٧٣٩٢٧,٠٧٣,١۵۴١۴٠٠٠١۴٠٠٢٢,٣۶١,٧٠٨۶.٩٧(٢٩,۵۶٩)(٠.۶٨)٢٢,٣٣٢,١٣٩۶.١٠

واسطه گريھاي
مالي و پولي

١٣۶۵,٠۴١١,١٧٩,۴۴۶٩٩,٧٣٩٣,۵١۶,۵٠٩٢۴۶۴,٧٨٠۴,۶٩۵,٩۵۵١۵٢,٢۴٢,۶٨۴٢,٨٣۶,٣٠٠١٨۵,٠٧٨,٩٨۴١۶٢,۶٠٧,٧٢۵٧.٧٠٢,٩٣۶,٠٣٩۶٧.۴٨٢٠۵,۵۴٣,٧۶۴۴.۵٠

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت
١١۴٠,٨۴٨١٠۶,٣٩۵٠٣۵٠,۴٧٩١١۴٠,٨۴٨۴۵۶,٨٧۴۴۵,۶۶٩,٧٣٨١٩,۵١٢۴۵,۶٨٩,٢۵٠۵۵,٨١٠,۵٨۶١٧.١۵١٩,۵١٢٠.۴۵۵۵,٨٣٠,٠٩٨۵.٢۵

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي
مالي واسط

١٢٣,۵٢۴٢٠۵,٧۵٩٠٢,١۶١,٩٩٢١٢٣,۵٢۴٢,٣۶٧,٧۵١١٠٠١٠٢٢٣,۵٢۴٠.٠٧٠٠.٠٠٢٢٣,۵٢۴٠.٠۶

تجارت عمده
فروشي به جز
وسايل نقلیه

موتور

٠٠٠٢٢٨,۵٧١٢٢٩,۴۶٠١٢٢٨,۵٧١٢٢٩,۴۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٢٢٨,۵٧١۵.٢۵١٢٢٨,۵٧١٠.۶٠

بانکھا و
موسسات

اعتباري
١٣٩,٢٨۵١۴,۶۵٧٧٠,٠۵٣١٣٨,٨۶۴٢١٠٩,٣٣٨١۵٣,۵٢١٠٠٠٠٠١٣٩,٢٨۵٠.١٢٧٠,٠۵٣١.۶١٢١٠٩,٣٣٨٠.٢٩

سرمايه
گذاريھا

١٣,٢۴۶,٨۶٩۴,۵۴٨,۶٢٩(١٢۴,۶٢۶)٨,۴٠٢,۴٩٧١٣,١٢٢,٢۴٣١٢,٩۵١,١٢۶٠٠٠٠٠١٣,٢۴۶,٨۶٩٩.۵٨(١٢۴,۶٢۶)(٢.٨۶)١٣,١٢٢,٢۴٣٨.١٧

سیمان، آھک
و گچ

١۴,٠١٧,٠٩٨۶,٠٨۶,٩٩۶٣٧,٢۶٠١٣,٩٨٣,٢٨٢١۴,٠۵۴,٣۵٨٢٠,٠٧٠,٢٧٨٠٠٠٠٠١۴,٠١٧,٠٩٨١١.٨۶٣٧,٢۶٠٠.٨۶١۴,٠۵۴,٣۵٨٠.۶٠

١٣۶٠۵٣١٣۵٩٠٠٠٠٠١٣٠.٠٠٠٠.٠٠١٣٠.٠٠قند و شکر

محصوالت
شیمیايي

۴۶,۶٠۵,١١٩٢۵,۴۶١,٣٩٩٣۶٨,۶۴۴٢۵,۶٩٣,٣٣٩۴۶,٩٧٣,٧۶٣۵١,١۵۴,٧٣٨٠٠٠٠٠۴۶,۶٠۵,١١٩١٩.۴٩٣۶٨,۶۴۴٨.۴٧۴۶,٩٧٣,٧۶٣٨.٢۴

محصوالت
غذايي و
آشامیدني به
جز قند و شکر

٢۵,٠٨٩,۵٠۶٧,٢٣٠,۵٠١۴۶۴,۶٨١٢٢,٧١٣,٨١۶٢۵,۵۵۴,١٨٧٢٩,٩۴۴,٣١٧٠٠٠٠٠٢۵,٠٨٩,۵٠۶١۵.٠٢۴۶۴,۶٨١١٠.۶٨٢۵,۵۵۴,١٨٧۴.۵٣



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

مواد و
محصوالت

دارويي
١۵۴۶,۶٧١٧۴٣,۵٩۴(١٣,٢١٠)٣,۵۵٩,٩٠٠١۵٣٣,۴۶١۴,٣٠٣,۴٩۴٠٠٠٠٠١۵۴۶,۶٧١١.۶١(٠.٣٠)(١٣,٢١٠)١۵٣٣,۴۶١١.۴٠

کاشي و
سرامیک

١٣۵٠٠١٣۵٠٠٠٠٠١٣٠.٠٠٠٠.٠٠١٣٠.٠٠

۶١٢۵,۵٩٢٠.٣٣(٠.١٨)(٧,٧٧٧)۶١٢۵,۵٩٢۶١٣٣,٣۶٩٠.٣٩(٧,٧٧٧)٠٠٠٠٠٠٠٠۶١٣٣,٣۶٩منسوجات

فعالیت ھاي
ھنري،

سرگرمي و
خالقانه

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن
٠٠٠٠٠٠٠٠٢۵۵,٩٧٠۵٠٢۵۶,٠٢٠٢۵۵,٩٧٠٠.١٧۵٠٠.٠٠٢۵۶,٠٢٠٠.١۵

انواع فرآورده
ھاي غذايي و

آشامیدني
٠٠٠٠٠٠٠٠٣٧٢,٣١۶(۶,٠٣١)٢۶۶,٢٨۵٣٧٢,٣١۶٠.٢١(۶,٠٣١)(٠.١۴)٢۶۶,٢٨۵٠.١٧

اوراق
مشارکت و
سپرده ھاي

بانکي

٢٧(١٢٢,١٩٧)٠٠٠٠٠٠٠٠٣٨٧٨,٢٣١۵۶,٠٣۴٣٨٧٨,٢٣١٢.۵٢٧(٢.٨١)(١٢٢,١٩٧)٩۵۶,٠٣۴١.٩٨

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠٣۶٣۵,٧٧۴٠٢۶٣۵,٧٧۴٣۶٣۵,٧٧۴١.٨٨٠٠.٠٠٢۶٣۵,٧٧۴١.۶۶

ماشین آالت و
تجھیزات

٠٠٠٠٠٠٠٠٣۶۴,٧۶٧(٣٨,٢۶۶)٣٢۶,۵٠١٣۶۴,٧۶٧٠.١٩(٣٨,٢۶۶)(٠.٨٨)٣٢۶,۵٠١٠.٠٧

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٠٠٠٠٠٠٠٠٣١٢,۶٣١٠٣١٢,۶٣١٣١٢,۶٣١٠.٠۴٠٠.٠٠٣١٢,۶٣١٠.٠٣

محصوالت
چوبي

٠٠٠٠٠٠٠٠٢۴,٨٨٣٠٢۴,٨٨٣٢۴,٨٨٣٠.٠١٠٠.٠٠٢۴,٨٨٣٠.٠١

ساخت
محصوالت

فلزي
٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠١٠٠.٠٠٠٠.٠٠١٠٠.٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵۵١,٢٧٢٣٢,٧۵۴٠۵٨۴,٠٢۶٠۵۵١,٢٧٢١.۶٣٣٢,٧۵۴٠.٧۵٠۵٨۴,٠٢۶١.۵٣ساير صنايع

٠٠٠.٠٠(٢.٣٠)(١٠٠,٠٠٠)٠٠١١٠٠,٠٠٠٠.٣٠(١٠٠,٠٠٠)٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠٠,٠٠٠ساير فعالیتھا

١٩٢٣,۴۶٠,۶٧٩۵۶,٧٢٢,٠٢٧١,٧٣۶,۵١٨١١٧,۶٨۵,۶١٨٢٣٢۵,١٩٧,١٩٧١٧۴,۴٠٧,۶۴۵۴٩١٠,۴٢٢,٠٣۵٢,۶١۴,٣۴۵۴٨١٣,٠٣۶,٣٨٠۶٨٣٣,٨٨٢,٧١۴١٠٠۴,٣۵٠,٨۶٣١٠٠٧١٣٨,٢٣٣,۵٧٧١٠٠جمع



ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھا

31,289
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)

٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠۴,٠۵٢,٣۴٩,٨۶٢۶,٢۶۶,٧٧٧٢۴,٩۶٢,۴٧۵٨,٠۴٩,٢٠٨۶۵۴,۴٧۵٢۵,٢۴۴,٣۵٩۵٠.٣۵۶,٩٢١,٢۵٢۵٠,٢٠۶,٨٣۴١,٧٠۵١٢,٣۶۵۴٣,٢٨۵,۵٨٢پتروشیمي اراک

٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,۵۶٣,۵٧۵,١٠٢۵,٠٨٩,۵٠۶٧,٢٣٠,۴٩٣٧٣,۵٢٩,۶٢٣۴۶۴,۶٨١٢٢,٧١٣,٧٩٠۴۴.٠٩۵,۵۵۴,١٨٧٢٩,٩۴۴,٢٨٣١,۵٢٧٨,٢٣٣٢۴,٣٩٠,٠٩۶توسعه صنايع بھشھر

شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع
سیمان

۴,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٣۶٠,٣١٢,٩٨٣۴,٠١٧,٠٩٨۶,٠٨۶,٩٩۶(٩,۵٠۴,٧٠۴)٣٧,٢۶٠١٣,٩٨٣,٢٨٢٩٠.۶۴۴,٠۵۴,٣۵٨٢٠,٠٧٠,٢٧٨٩٣٢۴,۶١٣١۶,٠١۵,٩٢٠

٨,۴٠٢,۴٩٧۶٢.٧۶٣,١٢٢,٢۴٣١٢,٩۵١,١٢۶١,١٠۶۴,۵٨۶٩,٨٢٨,٨٨٣(١٢۴,۶٢۶)(١٢١,٩۴۶,٠٠٠)۴,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٩۴۶,٠٠٣,٣١٣٣,٢۴۶,٨۶٩۴,۵۴٨,۶٢٩سرمايه گذاري توسعه ملي

١٩,٨۶۴,٨٩۶٣۴.٠٧٢,٣٣١,٧٣٩٢٧,٠٧٣,١۵۴١,٨٢۵٢١,١٩٣٢۴,٧۴١,۴١۵(٢٩,۵۶٩)(١۶,٢٠٠,٠٠٠)٣,٧۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٩٣,۶۵٧,٣٨۴٢,٣۶١,٣٠٨٧,٢٠٨,٢۵٨ايران ترانسفو

٢,۵٢۶,۵٠٠١,٠٠٠٨١۶,١٢۴,١۵۵٩٠۴,٩۴٠٣,٠٩٨,٠٠٧٠٠٩,۴٣۶,٨۴٣٣٢.٣٠٩٠۴,٩۴٠١٢,۵٣۴,٨۵٠١,١٠٩١۵,٣۵٩١١,۶٢٩,٩١٠گروه صنعتي بارز

شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري
پارس

٣٢۵,٣۴٠١,٠٠٠٩۶,۴٢٠,٣٩۶١٢٠,۴۶٣٨٣٨,٣٧۵١۵,٢۵٣,٨۴٢۶٢٩,۶۴۴۴,۵٩۴,١٢٩٣۴.٣٣٧۵٠,١٠٧۵,۴٣٢,۵٠۴۶,٧١٧۴٨,۶۴۶۴,۶٨٢,٣٩٧

٣,۵۵٩,٩٠٠١٣.۴٨۵٣٣,۴۶١۴,٣٠٣,۴٩۴٣,٣۵۵٢٧,٠۶۶٣,٧٧٠,٠٣٣(١٣,٢١٠)(۴,٩٣١,۶٩٣)١,١٧٩,۴٣٠١,٠٠٠١۶٣,٩٣١,۶٩٣۵۴۶,۶٧١٧۴٣,۵٩۴سرمايه گذاري شفا دارو

٢,۴۴١,١٠٠١,٠٠٠٣۶۵,٠۴٠,٧٧٨٣۶۵,٠۴١١,١٧٩,۴۴۶٠٠٢,٩٠۵,٧٢۵١۴.٩۵٣۶۵,٠۴١۴,٠٨۵,١٧١١,٠٠٠١١,١٩١٣,٧٢٠,١٣٠سرمايه گذاري نیروگاھي ايران (سنا)

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي
(ETF)کوثر

٨,۵٧١,١۴٣٢٢,٩۶٨٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٢٨,۵٧١٢٢٩,۴۶٠٢.۶٨٢٢٨,۵٧١٢٢٩,۴۶٠٢٢,٨۵٧٢٢,٩۴۶٨٨٩

۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١١,٧۵٩,٩٩٣١۴٠,٨۴٨١٠۶,٣٩۵٠٠٣۵٠,۴٧٩٢.٠٣١۴٠,٨۴٨۴۵۶,٨٧۴١,٢۶٠۴,٠٨٨٣١۶,٠٢۶سرمايه گذاري مسکن

٩٩٣,٧۴٨١,٠٠٠٠٠٠١١۶,۶٠۶,۵٢٩٩٩,٧٣٩۶١٠,٧٨۴١١.٧٣٩٩,٧٣٩۶١٠,٧٨۴٨۵۵۵,٢٣٨۵١١,٠۴۵گروه توسعه ھنر ايران

(٢,٠٠٢)١٣,١٣١,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٧,٠٠٠,٠٠٠٧٠,٠۵٣۶٨,٠۵١٠.١٣٧٠,٠۵٣۶٨,٠۵١۴,١٢١۴,٠٠٣بانک اقتصاد نوين

٢٣,٧۶٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,۵٢١,۶٩٣٣٩,٢٨۵١۴,۶۵٧٠٠٧٠,٨١٣٠.٠۶٣٩,٢٨۵٨۵,۴٧٠٢,٩٠۵۶,٣٢١۴۶,١٨۵بانک پارسیان

٠۶٧١,٢٢٧١٢.٩٠٢٨,٠٧٠٩٠١,۵١٩۴۵٩١۴,٧٢٧٨٧٣,۴۴٩(٢)۴٧۴,۵٢٢١,٠٠٠۶١,٢١۵,۴۵۴٢٨,٠٧٠٢٣٠,٢٩٢دوده صنعتي پارس

١,٨۶٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۴,٧٩٩,٣١٠٢٣,۵٢۴٢٠۵,٧۵٩١٢,٣٩٩,۶۵۵٠٢,١۶١,٩٩٢٢.٠٠٢٣,۵٢۴٢,٣۶٧,٧۵١۶٣٢۶٣,۶۵١٢,٣۴۴,٢٢٧بورس کاالي ايران

٠.٠٣١۴,٢٩۴٢٧,۴٩٢٢,١٠٢۴,٠۴٣١٣,١٩٨(٢٠٠,٨١١)(٢۶٩,٧٠٣)(١٢٨,٢٩٠,٨٧١)٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣۵,٠٩٠,٨٧١٢٨٣,٩٩٧٢٢٨,٣٠٣گروه پتروشیمي سرمايه گذاري ايرانیان

٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣٠٠,٠٠٠١٠,١۴٧١٨,٨٩٣٠.٠١١٠,١۴٧١٨,٨٩٣٣٣,٨٢٣۶٢,٩٧٨٨,٧۴۶پتروشیمي نوري

١,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١۶٨,٣۵٠,٠۴١۵,٣٣١٣,٠٣٩,۵۵٩١٢.٩۵۵,٣٣١٣,٠٣٩,۵۵٩٣٢١٨,٠۵۵٣,٠٣۴,٢٢٨سیمرغ

١٣٩,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٣۶٠٠۵٣٠.٠٠٣۵٩٣,٠٠٠۵٩,٠٩٠۵۶قند نقش جھان



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)

١۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٨٨۴٣۵٠٠٠٠.٠٠٣۵١,۵٩٢٣,٠٠٠٢کاشي اصفھان

(١)٣٠,٠٠٠١,٠٠٠١,١۵۶١٠٠٠٠٠.٠٠١٠٨۶۵۵٠٠بسته بندي پارس

سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي
تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٧٩٧,٧۶٨٢۶,٢٧۵۴٠,٣٢٩(١٧,٧٩٧,٧۶٨)(٢۶,٢٧۵)(۴٠,٣٢٩)٠.٠٠٠٠٠٢,٢۶۶٠

۵٣,۴۵٣١,٠٠٠٢٧۵٠٨٠٠٢۶٠.٠٠٠٣۴٠١٢۶,۶۴٧٣۴دشت مرغاب

١۴٩,٢١٠,۴۴٨  ٢۵,١٩٧,١٩٧١٧۴,۴٠٧,۶۴۵ ١,٧٣۶,۵١٨١١٧,۶٨۵,۶١٨ ٢٣,۴۶٠,۶٧٩۵۶,٧٢٢,٠٢٧   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)

 ١١٢۴۴,٢۶٧,٨٨٧٠١٩,۵١٢٠.٠٠۴,٢٨٧,٣٩٩١٧٨,۶۴١,۶٢۵,٠٠٠سرمايه گذاري در امالک

 ٢,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٩٩,٩٩٩,٩٠٠١,٠٠۴,٠١١١,٢٩٩,٩٩٠,٨٧٧١,٢٩٩,٩٩۵١٠٠.٠٠٢,٣٠۴,٠٠۶١,٠٠٢سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار

 ١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٩٩,٩٧۶,١٨٨١,۴٠١,٠٢١٠٠١٠٠.٠٠١,۴٠١,٠٢١١,٠٠١بین المللي ساختمان وصنعت ملي

 ١,١٨٣,۴٠٨١,٠٠٠١٢٢,٠٠٠,٠٠٠٢۴٠,۵٨۴٣٩۵,١٩٠,٠٨١٣٩۵,١٩٠۴٣.٧٠۶٣۵,٧٧۴١,٢٢٩صنايع پتروشیمي بین الملل قشم

 ١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٩٩,٩٩٨,٠٠٠۵٠٠,٧٩٨٠٠۵٠.٠٠۵٠٠,٧٩٨١,٠٠٢لیزينگ سرمايه گذاري بانک ملي

صندوق سرمايه گذاري پاداش سرمايه
گذاري بھگزين

۴,۶٠۵,٧۴۶١,٠٠٢,٢٠٠٠٠۴۵٨,١۴١۴۵٨,١۴١٩.٩٧۴۵٨,١۴١١,٠٠٠,٠٠٠ 

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم
ايرانیان

٢٢,٢٧٨,٧۴٧١,٠٠١,٠۴۶٠٠۴۴۵,٧۶٩۴۴۵,٧۶٩٢.٠٠۴۴۵,٧۶٩١,٠٠٠,٠٠٠ 

صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري
بانک ملي ايران

٧٠,٢۵٨,٩٨٧١,٠٠٧,٢٣٣١,۵٣٩١,۵٣٩٣٩٣,٣٩٣٣٩٣,٣٩٣٠.۵٧٣٩۴,٩٣٢١,٠٠٠,٠٠٠ 

شرکت زير ساخت و توسعه سرمايه
گذاري مھر و ماه

٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠٢۵٠,٠٠٠١٢۵,٠٠٠,٠٠٠١٢۵,٠٠٠١٨.٧۵٣٧۵,٠٠٠١,٠٠٠ 

 ٢۶,١٨٩,٩٩١١,٠٠٠,۵٧۶٠٠٢٣٩,٠٠٢٢٣٩,٠٠٢٠.٩١٢٣٩,٠٠٢١,٠٠٠,٠٠٠صندوق سرمايه گذاري امین آشنا ايرانیان

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي
بازارگردان توسعه ملي

١,١۴١,٢٩٧۵,٧٠۶,۴٨۴١۶٠,٠٠٠١۶٠,٠٠٠٠٠٨٠.٠٠١۶٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢۴,٠٠٠١,٠٠٠٨٩,٩٩٩,۶۴٧٩٠,٠٠٠٠٠٧٢.۵٨٩٠,٠٠٠١,٠٠٠توسعه بین الملل تجارت ملي

 ۵٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٨,۵۴۵,٩٧٧۶۵,٨۴١٠٠٩٧.٠٩۶۵,٨۴١١,٣۵۶توسعه کشت و صنعت ملي

 ١۴٧,٢٧٠١,٠٠٠۵٨,٧٨١,٢۴۴۵٨,۶۵٩٠٠٣٩.٩١۵٨,۶۵٩٩٩٨کارخانجات مخمل وابريشم کاشان

 ١٠٨,٩۴٩١,٠٠٠۴٩,٠١٢,٧۶۶۵۶,٩٣١٠٠۴۴.٩٩۵۶,٩٣١١,١۶٢ايران پوپلین

 ١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠۵۵,٩۶٠٠٠۴.٠٠۵۵,٩۶٠٩٣٣داده ورزي سداد

صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه
بازار سرمايه

۴٠,٨۴٧,٨٧٨٣,٢٣۴,٨١٢۴۴,۴۶٩۵٠,١٧۶٠٠٠.٣۵۵٠,١٧۶١,١٢٨,٣٣٧ 



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)

 ۵,٠٠٠١,٠٠٠۴,٩٩٩,٩٩٠٢۶,٨۶٢٠٠١٠٠.٠٠٢۶,٨۶٢۵,٣٧٢مديريت توسعه نگاه پويا

 ١,٠٠٠١,٠٠٠٩٩٩,٩٩٨٢١,۶٣٠٠٠١٠٠.٠٠٢١,۶٣٠٢١,۶٣٠نوآوران توسعه ملي

 ٢۴,٠٠٠١,٠٠٠١٨,٩۵٩,٩٠٠١٩,٩٠٠٠٠٧٩.٠٠١٩,٩٠٠١,٠۵٠توسعه نیرو گاھھا وانرژي برق

 ٢۵,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٨,٧۵٠١٢,٢٠٠٠٠٣۵.٠٠١٢,٢٠٠١,٣٩۴,٢٨۶مجتمع تولیدي چیني مقصود

BMIIC International Genral
Trading(BMIICGT

٧,٠۶٨٢,٣۵۶,٠٠٠٣,٠٠٠٧,٠۶٨٠٠١٠٠.٠٠٧,٠۶٨٢,٣۵۶,٠٠٠ 

 ٩٢,۴٧٣١,٠٠٠۵,٧۴٧,٧٣٩۶,٧٧۵٠٠۶.٢٢۶,٧٧۵١,١٧٩فرش پارس

صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه
ملي

١,۶١۵,٨٣٠٨,٩۴۶,٧١۵۵,٠٠٠۵,٠٠٠٠٠٢.٧٧۵,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١١,٠٠٠١٠,٠٠٠٣٨۵,٠٠٠۴,٧١٩٠٠٣۵.٠٠۴,٧١٩١٢,٢۵٧تجھیزات مدارس ايران

 ۶١.٧٨٣,۴٠۴٩٢(٣٨,٢۶۶)۶٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٧,٠۶۶,١٩٣۴١,۶٧٠٠کمپر سور سازي ايران

کارخانجات تولیدي و صنعتي و تولیدي
اتمسفر

١١۵,٧٨۶١,٠٠٠٣١٩,٣۶۴٣,١٩٧١٧۶٠٠.٢٨٣,١٩٧١٠,٠٠۵ 

 ١۶,٠٠٠١,٠٠٠٢۶۵,٠۶۴٢,٢٨١٠٠١.۶۶٢,٢٨١٨,۶٠۵صنايع پوشش ايران

 ١١٢,٢٣۴١,٣۵۴٠٠٠.٢٢١,٣۵۴۶٠۶,٠٨٨امتیاز تسھیالت مسکن

 ۶,٨٠٠١٠,٠٠٠٩٨,۵٨۶٩۴۶٠٠١۴.۵٠٩۴۶٩,۵٩۶صنايع کاشان

 ١,٢٠٠١,٠٠٠۵٩٩,٩٠٠۶٠٠٠٠۴٩.٩٩۶٠٠١,٠٠٠آزادراه تبريز ارومیه

 ١,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠۵٠٠٠٠۵٠.٠٠۵٠٠١,٠٠٠توسعه مديريت ارتباطات سبز

مصرف کارگران کشاورزي ودامپروري
اورين دشت

١,۵۶٣١٠,٠٠٠٣١,٢۵٠۴۴۴٠٠١٩.٩٩۴۴۴١۴,٢٠٨ 

 ٢,٢٠٠١٠,٠٠٠٢٧,٠٠٠۴٠٠٠٠١٢.٢٧۴٠٠١۴,٨١۵فیوزسازي ايران

 ۵,٠٠٠١,٠٠٠١٢٨,٠۶٣٣٧٧٠٠٢.۵۶٣٧٧٢,٩۴۴گچ تھران

 ١٩,۵٠٠١,٠٠٠٢٨٧,۵٠٠٢٣٠٠٠١.۴٧٢٣٠٨٠٠سرمايه گذاري توسعه استان ھمدان

 ١,١٧١١٠,٠٠٠١١,۶۵٩١۶۴٠٠٩.٩۶١۶۴١۴,٠۶۶صنايع چوبي ايران

موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري
ايران

٣,٢٢٠١,٠٠٠١۶,٠٠٠٨٠٠٠٠.۵٠٨٠۵,٠٠٠ 

 ١,٢٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۵,٠٠٠۵٠٠.٠١۶٠١٠,٠٠٠پرداخت الکترونیک سداد

 ١٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,٨٣٠۵۴٠٠٠.١۴۵۴٣,٩٠۵چیني سازي البرز

 ٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۵,٠٠٠٢٠٠٠٠.٠١٢٠۵٧١کارگزاري بانک ملي ايران

 ٠.٠٠٠٠(۴٠٠,٠٠٠)(۴٠٠,٠٠٠)١١۴٠٠,٠٠٠۴٠٠,٠٠٠اوراق مشارکت خارج از بورس

 ٨,٠٠٠١,٠٠٠٣۴٩٠٠٠٠.٠٠٠٠کارتن پارس

 ۵١,٨٩١١,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠صنايع بسته بندي مشھد

 ٠.٠٠٠٠(۶,٠٣١)(١٩٠,۴۵٠,٠۴٠)١,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٩٠,۴۵٠,٠۴٠۶,٠٣١سیمرغ

 ٠.٠٠٠٠(٧,٧٧٧)(۵۴٩,٩٩٧)۵,۵٠٠١٠,٠٠٠۵۴٩,٩٩٩٧,٧٧٧ملي ريسباف

 ٠٠(٠.٠٧)(١٧١,٩٢٢)(٢۵۶,٧١۶)٨٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٩١,٢۶٣١٧١,٩٢٢اوراق اسنادخزانه اسالمي

 ۴٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠صرافي ملي ايران



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)

 ١١,٠٠٠۶٠٠٠٠۶.٠٠٠٠پااليش گاز خارگ

 ٠.٠٠٠٠(١٠٠,٠٠٠)(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)٨۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠گروه توسعه ھنر ايران

شرکت زير ساخت و توسعه سرمايه
گذاري مھر و ماه (حق تقدم)

٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢۵,٠٠٠,٠٠٠١٢۵,٠٠٠٠(١٢۵,٠٠٠)۶.٢۵٠٠ 

صنايع پتروشیمي بین الملل قشم (حق
تقدم)

١,٣٠٨,٧١٢١,٠٠٠٣٩۵,١٩٠,٠٨١٣٩۵,١٩٠(٣٩۵,١٩٠,٠٨١)(٣٩۵,١٩٠)٠.٠٠٠٠ 

 ٠٠٠٣٠۴,٩۵۵٠۴۴٩,٧٢۵٠.٠٠٧۵۴,۶٨٠٠سپرده ھاي بانکي

 ١,٠٠٠١,٠٠٠٠۵۵١,٢٧٢٠٣٢,٧۵۴٠.٠٠۵٨۴,٠٢۶٠ساير شرکتھاي خارج از بورس

  ١٣,٠٣۶,٣٨٠ ٢,۶١۴,٣۴۵ ١٠,۴٢٢,٠٣۵   جمع

صورت ريزمعامالت سھام - تحصیل شده

بھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شركت
کل مبلغ بھای تمام شده
پذیرفته شده در بورس

کل مبلغ بھای تمام شده خارج
از بورس

٠٠٠١١٨,٧٠۴ساير شرکتھاي خارج از بورس

١٣١,١٨٩,۵٨٧۴,١٩۴۵۵٠,٢۵١٠توسعه صنايع بھشھر

٩٧,۵٣٨,٩٣٨٨,٢١٩٨٠١,٧٠٨٠پتروشیمي اراک

۴,٣٨۵,۶٨٩٣,٣۶١١۴,٧۴٣٠سرمايه گذاري توسعه ملي

١,٢٩٩,٩٩٠,٨٧٧١,٠٠٠٠١,٢٩٩,٩٩۵سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار

٢۴,٣۶٠,٠٠٠۴,١٢٠١٠٠,٣٨٢٠بانک اقتصاد نوين

٠٠٠۴۴٩,٧٢۵سپرده ھاي بانکي

١٠٠٠کمپر سور سازي ايران

١٧۶٠٠٠کارخانجات تولیدي و صنعتي و تولیدي اتمسفر

١٧,٠١٩,٠۵۴٣,۶٣٠۶١,٧٩٢٠شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان

١٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١٢۵,٠٠٠شرکت زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مھر و ماه

۵,٠٠٠١٠,٠٠٠٠۵٠پرداخت الکترونیک سداد

٣٩۵,١٩٠,٠٨١٩٩٩٠٣٩۵,١٩٠صنايع پتروشیمي بین الملل قشم

١,٣٢٠,٩۵۴١,٠٠٠,٠٠٠٠١,٣٢٠,٩۵۴صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم ايرانیان

١٩٨,١۵۴,٠٠٠,٠٠٠٠٩٨,١۵۴سرمايه گذاري در امالک

٨٩٠,٧٠٢١,٠٠٠,٠٠٠٠٨٩٠,٧٠٢صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران

١۶,٩١١,۵٢٩٠٠٠گروه توسعه ھنر ايران

۵۵٨,۴١٨٩,٣٠١۵,١٩۴٠سرمايه گذاري شفا دارو

١٢,٣٩٩,۶۵۶۶٣٢٧,٨۴١٠بورس کاالي ايران

١٢۵,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠شرکت زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مھر و ماه



بھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شركت
کل مبلغ بھای تمام شده
پذیرفته شده در بورس

کل مبلغ بھای تمام شده خارج
از بورس

١۵,٢۵٣,٨۴٢۴١,٢٧٧۶٢٩,۶۴۴٠شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس

١٢,٣٩٩,۶۵۵۶٣٢٧,٨۴١٠بورس کاالي ايران

١٩٠,۴۵٠,٠۴١٣١۶,٠٣١٠سیمرغ

١,٨٣٢,٧١۵٣٣,٨٢۵۶١,٩٩٢٠پتروشیمي نوري

۵,٠٠٠١٠,٠٠٠٠۵٠پرداخت الکترونیک سداد

٨٣,٠٨٨,۴٧١٠٠٠گروه توسعه ھنر ايران

١١۶,٩١١,۵٢٩٨۵۵١٠٠,٠٠٠٠گروه توسعه ھنر ايران

(ETF)١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٢,٨۵٧٢٢٨,۵٧١٠صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر

٢٣٩,٠٠٢١,٠٠٠,٠٠٠٠٢٣٩,٠٠٢صندوق سرمايه گذاري امین آشنا ايرانیان

۴۵٨,١۴١١,٠٠٠,٠٠٠٠۴۵٨,١۴١صندوق سرمايه گذاري پاداش سرمايه گذاري بھگزين

٢,۵٧۵,٩٩٠۵,٣٩۵,۶۶٧  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

٠٠٨۵,٩۵٠٠٨۵,٩۵٠٠ساير شرکتھاي خارج از بورس

۵٧,۶۵٩,٩۶۴١,۴٨۴٨۵,۵٧٠۴,٨۴۵٢٧٩,۴١۴١٩٣,٨۴۴توسعه صنايع بھشھر

٨٩,۴٨٩,٧٣٠١,۶۴۵١۴٧,٢٣٣٨,٧١۵٧٧٩,٩١٣۶٣٢,۶٨٠پتروشیمي اراک

٢٠٠٠٠٠دوده صنعتي پارس

١۶,٢٠٠,٠٠٠١,٨٢۵٢٩,۵۶٩٧,٩١۴١٢٨,٢١۶٩٨,۶۴٧ايران ترانسفو

١٢۶,٣٣١,۶٨٩١,١٠٣١٣٩,٣۶٩٣,٢٨٢۴١۴,٧۴۶٢٧۵,٣٧٧سرمايه گذاري توسعه ملي

١٩٠,۴۵٠,٠۴٠٣١۶,٠٣١٣١۶,٠٣١٠سیمرغ

۵۴٩,٩٩٧١۴,١۴٠٧,٧٧٧١۴,١۴٠٧,٧٧٧٠ملي ريسباف

٧,٣۶٠,٠٠٠۴,١٢٠٣٠,٣٢٩۴,٣٧٢٣٢,١٨۵١,٨۵۶بانک اقتصاد نوين

۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۴٠٠,٠٠٠٠اوراق مشارکت خارج از بورس

١٣٨,٢۶۶,٠٠٠,٠٠٠٣٨,٢۶۶٣٨,٢۶۶,٠٠٠,٠٠٠٣٨,٢۶۶٠کمپر سور سازي ايران

١٧,٧٩٧,٧۶٨١,۴٧۶٢۶,٢٧۵٢,٣۴٩۴١,٨١۵١۵,۵۴٠سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین

٢۶,۵٢٣,٧۵٨٩٢۴٢۴,۵٣٢٣,۵٩٢٩۵,٢٨۴٧٠,٧۵٢شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان

١٢٨,٢٩٠,٨٧١٢,١٠٢٢۶٩,٧٠٣٢,٣٢۵٢٩٨,٣۵٣٢٨,۶۵٠گروه پتروشیمي سرمايه گذاري ايرانیان

٨٧۵,١٨۵١,٠٠٠,٠٠٠٨٧۵,١٨۵١,٠٠٠,٠٠٠٨٧۵,١٨۵٠صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم ايرانیان

٢۵۶,٧١۶۶۶٩,۶٩٧١٧١,٩٢٢۶۶٩,۶٩٧١٧١,٩٢٢٠اوراق اسنادخزانه اسالمي

١٧٨,۶۴٢,٠٠٠,٠٠٠٧٨,۶۴٢٧٨,۶۴٢,٠٠٠,٠٠٠٧٨,۶۴٢٠سرمايه گذاري در امالک

۴٩٧,٣٠٩١,٠٠٠,٠٠٠۴٩٧,٣٠٩١,٠٠٠,٠٠٠۴٩٧,٣٠٩٠صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران

١١۶,٩١١,۵٢٩٨۵۵١٠٠,٠٠٠٨۵۵١٠٠,٠٠٠٠گروه توسعه ھنر ايران



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
سود (زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاری

۵,۴٩٠,١١١٣,٣۵٢١٨,۴٠۴١٣,٨٧٣٧۶,١۶۵۵٧,٧۶١سرمايه گذاري شفا دارو

١٧,٨۴١,٠٠٠,٠٠٠٧,٨۴١٧,٨۴١,٠٠٠,٠٠٠٧,٨۴١٠بورس کاالي ايران

١٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١٢۵,٠٠٠٠شرکت زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مھر و ماه

١٢,٣٩٩,۶۵۵۶٣٢٧,٨۴١۶٣٢٧,٨۴١٠بورس کاالي ايران

٣٩۵,١٩٠,٠٨١٩٩٩٣٩۵,١٩٠٩٩٩٣٩۵,١٩٠٠صنايع پتروشیمي بین الملل قشم

٢٢,١٠٠,٠٠٠٣١٧٠٠۵,٠۵٠١١١,۶١١١١٠,٩١١سیمرغ

١,۵٣٢,٧١۵٣٣,٨٢۵۵١,٨۴۵۵٨,٩۵۴٩٠,٣۶١٣٨,۵١۶پتروشیمي نوري

۵,٠٠٠١٠,٠٠٠۵٠١٠,٠٠٠۵٠٠پرداخت الکترونیک سداد

٨٣,٠٨٨,۴٧١٠٠٠٠٠گروه توسعه ھنر ايران

٣٠۵,٠٠٠٨۵۵٢۶١۴,٢۵٩١,٢٩٩١,٠٣٨گروه توسعه ھنر ايران

۵,١۴۶,٣۶۶١,۵٢۵,۵٧٢ ٣,۶٢٠,٧٩۴  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

1398/12/291397/12/29

سرمايه گذاري
توسعه ملي

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٨/١١/٢٧٢,٨٢۴,٠۵٧,٣١٣۴,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٣٩٩٣٩٢۵٢,۶١٢,٢۵٣١,۵٩٠,٨۴٢

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٢٢١,٢٩٣,۶۵٧,٣٨۴٣,٧۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۴۴١۴٣۵٠۴۵٢,٧٨٠٠ايران ترانسفو

سرمايه گذاري
مديريت سرمايه

مدار

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٢/٢٧٢,٢٩٩,٩٩٠,٧٧٧٢,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠٨٧٧٨٠٠١,٨٣٩,٩٩٢۵۵٠,٠٠٠

مخمل و ابريشم
کاشان

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٠٧۵٨,٧٨١,٢۴۴١۴٧,٢٧٠١,٠٠٠۴٠١٣١١۴٨٢٣٠

مديريت توسعه
نگاه پويا

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٨/٠١/٢٠۴,٩٩٩,٩٩٠۵,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠٣٢٠٢,٠٠٠٠١,۶٠٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٧۵۴٩,٩٩٧۵,۵٠٠١٠,٠٠٠١٠٠٣,٩۶۶٣,٩۶۶٢,١٨١٣١,٩٠٠ملي ريسباف

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۵/١۴۶٠,٠٠٠,۴٩٩١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴١۶٧٩۶۵,٧۶۵٢,٠٨٩داده ورزي سداد



١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٢/١۵١۶٨,٣۵٠,٠۴٠١,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣٣۵٣١٢۴٢٠,٨٧۵۵٩,۴٣۵سیمرغ

ھلدينگ توسعه
صنايع بھشھر

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٢۵٣,۵۶٣,۵٧۵,١٠٢٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٣٣٩۶١۵٠۵٣۴,۵٣۶۵٣۶,۴٧١

سرمايه گذاري
نیروگاھي ايران

سنا

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٣٠٣۶۵,٠۴٠,٧٧٨٢,۴۴١,١٠٠١,٠٠٠١۵٣۶۴۴١٠١۴٩,۶۶٧٠

گروه توسعه ھنر
ايران

١٣٩٧/٠٩/٣٠١٣٩٨/٠١/٣١١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٨۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢٢۶٠٧٨٧,٨٠۵٠

سرمايه گذاري
نفت و گاز و

پتروشیمي تامین

١٣٩٧/٠٢/٣١١٣٩٧/٠۵/٣٠١٧,٧٩٧,٧۶٨٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١٨٩١۵٠٠٢,۶٧٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/١۴۴,٠۴٢,١٠٨,۵٩۴٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠۵٠١,٣٧۶١,٣٧٠۵,۵٣٧,۶٨٩۶,٠٧٨,۵٢۵پتروشیمي اراک

١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/٠۴/٣١١٣,۵٢١,۶٩٣٢٣,٧۶٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٣٨۴٠۵۴بانک پارسیان

شرکت سرمايه
گذاري و توسعه

صنايع سیمان

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١۴,٢٣٢,٩٠٨,٢٧٩۴,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨٨۴٩٧۴٠٣١,٧٣۵,۴٩٢۶٩٧,۶۵٠

سرمايه گذاري
شفا دارو

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٣١١۶٣,٨۶۶,۶٩٣١,١٧٩,۴٣٠١,٠٠٠١۴٩۴۴۶٠٠٩٨,٣٢٠(٢٣,٧٩۵)

پرداخت الکترونیک
سداد

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٢٣١٠٠٢٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠۵٠,۶٧٩١٧,۵٠٠١٨۵

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٠٣۵۴,٧٩٨,۴٧٨١,٢۴٠,٠٠٠١,٠٠٠۴۶٩٧١۵٠٣,٧٢٠٨,٢٢٠بورس کاالي ايران

١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/٠۴/١۶۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶۶۵۶٠٠٣,۶٠٠پااليش گاز خارگ

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٠۴٨٠٢,٩٧۴,١۵۵٢,۵٢۶,۵٠٠١,٠٠٠٣٢۶٧۶٨٧٠۶٩٨,۵٨٨٢٠۴,٠٣١گروه صنعتي بارز

بین المللي
ساختمان وصنعت

ملي

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/١٩١,٣٩٩,٩٧۶,١٨٨١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠۵٧١٢٠٠٢٧٩,٩٩۵٨١,١٩٩

توسعه بین الملل
تجارت ملي

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٢/٣٠٨٩,٩٩٩,۶۴٧١٢۴,٠٠٠١,٠٠٠٧٣٨٩١۵١,٣۵٠٩٩٠

توسعه کشت و
صنعت ملي

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٠۶۴٨,۵۴۵,٩٧٧۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٧١,٩٨٣۵٠٠٢۴,٢٧٣٢۴٢,٧٣٠

سرمايه گذاري
مسکن

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٨/١٢/٢٩١١١,٧۵٩,٩٩٣۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٨٩١٠١,١١٨٢,٢٣۵

نوآوران توسعه
ملي

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٨/١٢/٢٠٩٩٩,٩٩٨١,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠٣٨,٠٣۴٢,٨٠٠٢,٨٠٠٠

ملي کشت و
صنعت و

دامپروري پارس

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٢/٢١١١١,۵۵۴,٢٣٨٣٢۵,٣۴٠١,٠٠٠٣۴٨٧٩١,٠٠٠١١١,۵۵۴٧٢,٣١۵



دوده صنعتي
پارس

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٢/٣١۶١,٢١۵,۴۵٢۴٧۴,۵٢٢١,٠٠٠١٣٧٣٨٧١٠۴٣,۴۶٣٣,٠۶١

آزادراه تبريز
ارومیه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٠١۵٩٩,٩٠٠١,٢٠٠١,٠٠٠۵٠۴,٨۵٣٣,۴٩٨٢,٠٩٩٢,۵۵٠

کارگزاري بانک
ملي ايران

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/١٢٣۵٠,٠٠٠٣,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٨٧٠٧٠٠٢۵١۵

تجھیزات مدارس
ايران

١٣٩٨/٠۶/٣١١٣٩٨/١٠/٠٨٣٨۵,٠٠٠١١,٠٠٠١٠,٠٠٠٣۵٠٧۶٢٩٠

پتروشیمي
سرمايه  گذاري

ايرانیان سھامي
عام

١٣٩٨/٠٢/٣١١٣٩٨/٠۵/٢٠٣٣,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢۵۶١۵٠۴,٩۵٠١,٨۶١

١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/٠٢/٠٩١١,٠٩٧,٢۴٩٩,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٣,٢٨٠٣,١٨٠٠٣۵,٢٨٩ارتباطات سیار

٢١,٩٩۶,۴۶٢,۵٢۶١٩٠,٣٠۵,٨۶٢٠١,٢٢٢١١۵,٠۴۴۴٢,٨۵٩١۴,١٧٢,١۶٠١٠,١٨۵,۵۴٢  جمع

  0درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

  14172160درآمد 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 1398/12/29

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

سود ناشي از سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري ھا در جدول فوق الذکر درج نگرديده است. 



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
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای
آتی

تغییر قابل توجھی نسبت به سال ٩٨ پیش بینی نمی گردد.١٠,١٨۵,٨٨٠١۴,١٧٢,١۶۶درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام

در صورت ھرگونه تغییر ناشی از فروش مراتب از طریق گزارش فعالیت ماھانه۶,٢٢٧,٩٩٠٢,۴۴٨,٢۴٨سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
اطالع رسانی خواھد شد.

تغییر قابل توجھی نسبت به سال ٩٨ پیش بینی نمی گردد.۵٢۵,٢٣٨٣٨٩,٧۵۴سود سپرده بانکی

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

مورد ندارد.٠٠

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

مورد ندارد.٠٠

مورد ندارد.٠٠سود حاصل از سایر فعالیتھا

١۶,٩٣٩,١٠٨١٧,٠١٠,١۶٨جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٧/١٢/٢٩

بھای تمام شده در تاریخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

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

سرمایه گذاری در سھام بورسی و
فرابورسی

در صورت ھرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماھانه افشاء خواھد شد.١٩٧,١٩٧,۶٧٩٢۵,۴۶٠,٢٣

سرمایه گذاری در سھام شرکتھای
غیر بورسی

در صورت ھرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماھانه افشاء خواھد شد.۵٠٨,٩١۶,٧٢۴,۶۵٠٧,۴

در صورت ھرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماھانه افشاء خواھد شد.۴,٢٨٠,٠۴٧۴,٢٨٧,٣٩٩سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری در سپرده ھای
بانکی و اوراق بدھی

در صورت ھرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماھانه افشاء خواھد شد.۴٧٠٧۵١,٣۵٣,٨۵٩

در صورت ھرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماھانه افشاء خواھد شد.۵۵١,٢٧١۵٨۴,٠٣٣سایر سرمایه گذاریھا

٣٣,٨٧۶,١١٧٣٨,٣٢٨,٨٩٨جمع

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

توضیحات کامل در این خصوص در گزارش تفسیری ارائه گردید.



«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 ١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٧٨٨٧٨٧تعداد پرسنل شرکت اصلی

١١,٨۴٠١٢,٣٢٧١٢,٣٢٧تعداد پرسنل شرکتھای گروه

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

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

ھزینه ھای سال ١٣٩٩ متاثر از پیش بینی افزایش قانونی ھزینه ھای حقوق و دستمزد و افزایش متعارف سایر اقالم ھزینه نسبت به ھزینه ھای واقعی سال ١٣٩٨
خواھد بود.

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

٠٠

٠٠٠٠٠٠جمع

انتقال به
دارایی

٠

ھزینه مالی
دوره

٠

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

شرکت برنامه ای برای تامین مالی ندارد.دوره ١٢ ماھه منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

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
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزیکی برآوردی

طرح در تاریخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

ھزینه ھای
برآوردی

تکمیل طرح

تاریخ
برآوردی

بھره برداری
از طرح

تشریح تاثیر طرح در
فعالیتھای آتی شرکت

اصلی و شرکت سرمایه
پذیر

توضیحات طرح ھای
عمده در
دست
اجرا

نام شرکت
(شرکت اصلی

یا فرعی و
وابسته)

ھزینه
ھای

برآوردی
طرح

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزیکی برآوردی

طرح در تاریخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

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

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٣۴,١۶۵٣٣,٠٠٠درآمد حاصل از اجاره

٢۵,٨١٢٢٨,۶١٠پاداش ھیات مديره شرکت ھاي زير مجموعه

٣,۴٨٧٧,٢٨٧ساير

۶٣,۴۶۴۶٨,٨٩٧جمع

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

١٢,١٢٧,۵٢٧٧,٢١٧,۵٠٠١۶,۶۵۵,٨۴٢١١,١٣١,٢۵٠٧,۴۴٢,۵٠٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

تمامی اطالعات با اھمیت شرکت در گزارش تفسیری سال مالی منتھی به ٢٩ اسفند ١٣٩٨ ذکر گردیده است.دوره ١٢ ماھه منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سایر توضیحات با اھمیت

تمامی اطالعات با اھمیت شرکت در گزارش تفسیری سال مالی منتھی به ٢٩ اسفند ١٣٩٨ ذکر گردیده 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.»


