
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

16,250,000سرمایه ثبت شده:سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)شرکت:

11,000,000سرمایه ثبت نشده:وبانکنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)399904کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1399/12/30سال مالی منتھی به:

ترازنامه

شرح
پایان عملکرد واقعی

منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییرات

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

۵٧٧,۵۶٨۵٧٧,۶٨٩٠پرداختنی ھای تجاری١٧۶,۵٠٨١١٨,٠٠٢۵٠موجودی نقد

١۴۴,٣١۶١١٣,٢۶٣٢٧پرداختنی ھای غیرتجاری۵,٧۵٨,۵٩۶٢,۶٣۶,۶٧٣١١٨سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

(١۴)۴٣,٧٣٢۵١,٠۶۴مالیات پرداختنی٢١,٩٣۶,٠٣۶٢١,٨١١,۶۶٩١دریافتنی  ھای تجاری

٢٠,۶٧٩,٨٧٨١١,١۴٢,۵١۶٨۶سود سھام پرداختنی١٧٧,۶٨١١٣٣,٠٣٠٣۴دریافتنی  ھای غیرتجاری

--٠٠تسھیالت مالی٣۶,٩٢٨١۵,١٢٢١۴۴پیش پرداخت ھا و سفارشات

(١٨)٢١,۶۶٠٢۶,٣۴٨ذخایر٢,٩٧٠,۵١٧٢,٩٧٠,۵١٧٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٢,٠٩٨٢,٠٩٨٠پیش دریافت ھای جاری٣١,٠۵۶,٢۶۶٢٧,۶٨۵,٠١٣١٢جمع دارایی ھای جاری

دارایی  ھای غیرجاری
بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده

برای فروش
٣٢٧,۵٧۴٣٢٧,۵٧۴٠

٢١,٧٩۶,٨٢۶١٢,٢۴٠,۵۵٢٧٨جمع بدھی ھای جاری(۴٩)١,١٣٢,٢۵٨٢,٢٢۶,٢۶١دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٣٣,٠٧٢,٣٨٠٣١,٣٧٣,۵٣٧۵سرمایه گذاری ھای بلندمدت

--٠٠پرداختنی ھای بلندمدت١,٣١۶,٨٧٩١,٣١۶,٨٨٢٠سرمایه گذاری در امالک

--٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری٢۴,۴٠٩٢۴,۴٢٨٠دارایی ھای نامشھود

--٠٠تسھیالت مالی بلندمدت(٢)٩٧۵,٩۴٨٩٩٢,۴۶٨دارایی ھای ثابت مشھود

۵١,۵۴٢۴۵,٨٨٧١٢ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان۶,٠٨۶۶,٠٨۶٠سایر دارایی ھا

۵١,۵۴٢۴۵,٨٨٧١٢جمع بدھی ھای غیرجاری٣۶,۵٢٧,٩۶٠٣۵,٩٣٩,۶۶٢٢جمع دارایی ھای غیرجاری

٢١,٨۴٨,٣۶٨١٢,٢٨۶,۴٣٩٧٨جمع 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

٢٣,١٧١,٢٨٧١٧,٣٠٣,١١۶٣۴سایر 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--

(٧١)۴,۶٨٩,۵٧١١۶,١۶٠,١٢٠سود (زیان) انباشته

(١١)۴۵,٧٣۵,٨۵٨۵١,٣٣٨,٢٣۶جمع حقوق صاحبان سھام

۶٧,۵٨۴,٢٢۶۶٣,۶٢۴,۶٧۵۶جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام۶٧,۵٨۴,٢٢۶۶٣,۶٢۴,۶٧۵۶جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٩/٠۶/٣١

(حسابرسی نشده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٨/٠۶/٣١

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

واقعی
سال مالی منتھی به

١٣٩٨/١٢/٢٩
(حسابرسی شده)

١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٨/٠۶/٣١١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

١,۴٣١,١٨٨١,٢۴٨,٢۶۶١۵١۴,١٧٢,١۶۶درآمد سود سھام

۵٧٩,١٠٧١۶٠,٨٣۴٢۶٠٣٨٩,٧۵۴درآمد سود تضمین شده

۶,٣٢٣,١٧١٧۴۵,٨٠۴٧۴٨٢,۴۴٨,٢۴٨سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

٠--٠١١١,۶٣٨سایر درآمدھای عملیاتی

٨,٣٣٣,۴۶۶٢,٢۶۶,۵۴٢٢۶٨١٧,٠١٠,١۶٨جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(٧۶۵,۶١١)۵۶(١١٠,۵٨٠)(١٧٢,٩٣١)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠--٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(٧۶۵,۶١١)۵۶(١١٠,۵٨٠)(١٧٢,٩٣١)جمع ھزینه ھای عملیاتی

٨,١۶٠,۵٣۵٢,١۵۵,٩۶٢٢٧٩١۶,٢۴۴,۵۵٧سود (زیان) عملیاتی

٠--٠٠ھزینه ھای مالی

۴٩,۵٨٧۴۴,١٩۴١٢۶٨,٨٩٧سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٨,٢١٠,١٢٢٢,٢٠٠,١۵۶٢٧٣١۶,٣١٣,۴۵۴سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(١۵,۵٠٢)--٠٠مالیات بر درآمد

٨,٢١٠,١٢٢٢,٢٠٠,١۵۶٢٧٣١۶,٢٩٧,٩۵٢سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم



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

٨,٢١٠,١٢٢٢,٢٠٠,١۵۶٢٧٣١۶,٢٩٧,٩۵٢سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

۵٠٢١٣٣٢٧٧١,٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٣٢۵٠٣سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

۵٠۵١٣۵٢٧۴١,٠٠٣سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

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

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

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

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

٨,٢١٠,١٢٢٢,٢٠٠,١۵۶٢٧٣١۶,٢٩٧,٩۵٢سود (زیان) خالص

١۶,١۶٠,١٢٠١٣,۵۵١,٧۴٢١٩١٣,۵۵١,٧۴٢سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

(١,۴٢۴,٢١۵)--(١,۴٢۴,٢١۵)٠تعدیالت سنواتی

١۶,١۶٠,١٢٠١٢,١٢٧,۵٢٧٣٣١٢,١٢٧,۵٢٧سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(١١,١٣١,٢۵٠)٢۴(١١,١٣١,٢۵٠)(١٣,٨١٢,۵٠٠)سود سھام  مصوب

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

٢,٣۴٧,۶٢٠٩٩۶,٢٧٧١٣۶٩٩۶,٢٧٧سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

١,٢٠٢,۵٠٠(۶٢)۴۵۵,٠٠٠١,٢٠٢,۵٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

١١,٠١٢,٧۴٢۴,٣٩٨,٩٣٣١۵٠١٨,۴٩۶,٧٢٩سود قابل تخصیص

٠--٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

(٢,٣٣۶,۶٠٩)٧۴٨(٧۴۵,٨٠٣)(۶,٣٢٣,١٧١)انتقال به سایر اندوخته ھا

۴,۶٨٩,۵٧١٣,۶۵٣,١٣٠٢٨١۶,١۶٠,١٢٠سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

۵٠۵١٣۵٢٧۴١,٠٠٣سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

١۶,٢۵٠,٠٠٠١۶,٢۵٠,٠٠٠٠١۶,٢۵٠,٠٠٠سرمایه

صورت جریان وجوه نقد



شرح

واقعی 
دوره منتھی به 1399/06/31

حسابرسی نشده 
1399/06/31

واقعی 

حسابرسی شده 
1398/06/31

درصد
تغییرات

واقعی 
حسابرسی شده 

1398/12/29

فعالیت ھای عملیاتی

4,378,1211,699,8781586,666,785جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

4,378,1211,699,8781586,666,785جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

0--00سود پرداختی بابت استقراض

(6,698,470)204(1,418,210)(4,314,552)سود سھام پرداختی

(6,698,470)204(1,418,210)(4,314,552)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

(4,284)--(4,285)0مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

48--02وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

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

(4,104)94(2,605)(5,063)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(1,378)--(1,352)0وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

0--00تسھیالت اعطایی به اشخاص

0--00استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(5,434)28(3,955)(5,063)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(41,403)(79)58,506273,428جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

0--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

0--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0--00بازپرداخت اصل استقراض

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

(41,403)(79)58,506273,428خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد



158,768(26)118,002158,768موجودی نقد در ابتدای دوره

637--00تآثیر تغییرات نرخ ارز

118,002(59)176,508432,196موجودی نقد در پایان دوره

3,769,220--03,769,220مبادالت غیرنقدی

دالیل تغییر اطالعات  1399/06/31نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1398/06/31نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1398/12/29نسبت 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

ماشین آالت و
دستگاه ھاي

برقي
١٢,٣٣١,٧٣٩٢٧,٠٧٣,١۵۴(٢٠,٢٢٣)٢۶,۵٧٣,۶٢۶١٢,٣١١,۵١۶۵٣,۶۴۶,٧٨٠١۴٠٠٠١۴٠٠٢٢,٣٣٢,١٣٩۶.(٢٠,٢٢٣)١٠(٠.۴١)٢٢,٣١١,٩١۶۵.٣۶

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي
٠٠٠٣٩٩٣٧١١٣٩٩٣٧١٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٣٩٩٠.٠١١٣٩٩٠.٠٠

واسطه گريھاي
مالي و پولي

٢۴۶۴,٧٨٠۴,۶٩۵,٩۵۵(٢٩,۵١٠)۶,٧١۴,٣٢۶٢۴٣۵,٢٧٠١١,۴١٠,٢٨١١٨۵,٠٧٨,٩٨۴٣,١١٧,۴۵۶٣١٨,١٩۶,۴۴٠٢٠۵,۵۴٣,٧۶۴١۴.۵٠٣,٠٨٧,٩۴۶۶٢.٧۶٣٣٨,۶٣١,٧١٠٠.٠٠

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت
١١۴٠,٨۴٨۴۵۶,٨٧۴(٢٢,٠۵۵)٢۵٢,٩٠٣١١١٨,٧٩٣٧٠٩,٧٧٧۴۵,۶٨۵,١٩٣۴,٠۵٧۴۵,۶٨٩,٢۵٠۵۵,٨٢۶,٠۴١١۵.٢۴(١٧,٩٩٨)(٠.٣٧)۵۵,٨٠٨,٠۴٣٣.۴۶

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي
مالي واسط

١٢٣,۵٢۴٢,٣۶٧,٧۵١۶٣٠,٣۶٧۶٨٧,۵١٩٢۶۵٣,٨٩١٣,٠۵۵,٢٧٠١٠٠١٠٢٢٣,۵٢۴٠.٠۶۶٣٠,٣۶٧١٢.٨١٣۶۵٣,٨٩١١.۵٢

تجارت عمده
فروشي به جز
وسايل نقلیه

موتور

١٢٢٨,۵٧١٢٢٩,۴۶٠(٢,٢٨۶)۵٣,١۶۵١٢٢۶,٢٨۵٢٨٢,۶٢۵٠٠٠٠٠١٢٢٨,۵٧١٠.۶٠(٢,٢٨۶)(٠.٠۵)١٢٢۶,٢٨۵٠.۵٢

بانکھا و
موسسات

اعتباري
٢١٠٩,٣٣٨١۵٣,۵٢١(٢٠,۶٠۴)٣۶۵,٣۵٨٢٨٨,٧٣۴۵١٨,٨٧٩٠٠٠٠٠٢١٠٩,٣٣٨٠.٢٩(٢٠,۶٠۴)(٠.۴٢)٢٨٨,٧٣۴٠.٢١

سرمايه
گذاريھا

١٣,١٢٢,٢۴٣١٢,٩۵١,١٢۶(٨٠,۵٠۴)٢٢,٠۴١,٠٨٠٢٣,٠۴١,٧٣٩٣۴,٩٩٢,٢٠۶٠٠٠٠٠١٣,١٢٢,٢۴٣٨.١٧(٨٠,۵٠۴)(١.۶۴)٢٣,٠۴١,٧٣٩٧.٠۵



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

سیمان، آھک
و گچ

١۴,٠۵۴,٣۵٨٢٠,٠٧٠,٢٧٨(۴,٣١٧)١١,۶۵۴,١۵۴١۴,٠۵٠,٠۴١٣١,٧٢۴,۴٣٢٠٠٠٠٠١۴,٠۵۴,٣۵٨١٠.۶١(۴,٣١٧)(٠.٠٩)١۴,٠۵٠,٠۴١٩.٣٩

١٣۵٩٣٩,۶٨٨٣٩,٩۵٠١٣٩,۶٩١۴٠,٠٠٩٠٠٠٠٠١٣٠.٠٠٣٩,۶٨٨٠.٨١١٣٩,۶٩١٠.٠٩قند و شکر

محصوالت
شیمیايي

۴۶,٩٧٣,٧۶٣۵١,١۵۴,٧٣٨٢۵۵,۴۵۵۵٢,٩٠٧,٢١٨۶٧,٢٢٩,٢١٨١٠۴,٠۶١,٩۵۶٠٠٠٠٠۴۶,٩٧٣,٧۶٣١٨.٢۴٢۵۵,۴۵۵۵.١٩۶٧,٢٢٩,٢١٨۶.٧۵

محصوالت
غذايي و
آشامیدني به
جز قند و شکر

٢۵,۵۵۴,١٨٧٢٩,٩۴۴,٣١٧١,۴۵٩,١۴٠٢٨,۶۶۶,٠٧٢٢٧,٠١٣,٣٢٧۵٨,۶١٠,٣٨٩٠٠٠٠٠٢۵,۵۵۴,١٨٧١۴.۵٣١,۴۵٩,١۴٠٢٩.۶۶٢٧,٠١٣,٣٢٧۶.٢۵

مواد و
محصوالت

دارويي
١۵٣٣,۴۶١۴,٣٠٣,۴٩۴٣٢,٨۶۵۴,٣١٧,٢٣٨١۵۶۶,٣٢۶٨,۶٢٠,٧٣٢٠٠٠٠٠١۵٣٣,۴۶١١.۴٠٣٢,٨۶۵٠.۶٧١۵۶۶,٣٢۶١.٣١

کاشي و
سرامیک

١٣۵٠(۴)١٣١٠٠٠٠٠١٣٠.٠٠٠٠.٠٠١٣٠.٠٠

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠٢۶٣۵,٧٧۴٠٢۶٣۵,٧٧۴٢۶٣۵,٧٧۴١.۶۶٠٠.٠٠٢۶٣۵,٧٧۴١.۴٧

٠٠٠٠٠٠٠٠۶١٢۵,۵٩٢٠۵١٢۵,۵٩٢۶١٢۵,۵٩٢٠.٣٣٠٠.٠٠۵١٢۵,۵٩٢٠.٢٩منسوجات

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن
٠٠٠٠٠٠٠٠٢۵۶,٠٢٠٠٢۵۶,٠٢٠٢۵۶,٠٢٠٠.١۵٠٠.٠٠٢۵۶,٠٢٠٠.١٣

انواع فرآورده
ھاي غذايي و

آشامیدني
٠٠٠٠٠٠٠٠٢۶۶,٢٨۵٠٢۶۶,٢٨۵٢۶۶,٢٨۵٠.١٧٠٠.٠٠٢۶۶,٢٨۵٠.١۵

اوراق
مشارکت و
سپرده ھاي

بانکي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٧۵۶,٠٣۴(۵٠۴,٨٨٧)١٢۵١,١۴٧١٧۵۶,٠٣۴١.٩٨(۵٠۴,٨٨٧)(١٠.٢۶)١٢۵١,١۴٧٠.۵٨

ماشین آالت و
تجھیزات

٠٠٠٠٠٠٠٠٣٢۶,۵٠١٠٣٢۶,۵٠١٣٢۶,۵٠١٠.٠٧٠٠.٠٠٣٢۶,۵٠١٠.٠۶

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٠٠٠٠٠٠٠٠٣١٢,۶٣١٠٣١٢,۶٣١٣١٢,۶٣١٠.٠٣٠٠.٠٠٣١٢,۶٣١٠.٠٣

محصوالت
چوبي

٠٠٠٠٠٠٠٠٢۴,٨٨٣٠٢۴,٨٨٣٢۴,٨٨٣٠.٠١٠٠.٠٠٢۴,٨٨٣٠.٠١

کشاورزي
دامپروري و

خدمات
وابسته به آن

٢٧۵۵,۴٣٨٨,۴٧٢,٠۶٣۴١,۵٧٧٢,۴٣۶,٧۴۴٢٧٩٧,٠١۵١٠,٩٠٨,٨٠٧٠٠٠٠٠٢٧۵۵,۴٣٨١.٩٨۴١,۵٧٧٠.٨۵٢٧٩٧,٠١۵١.٨۵



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
کاغذي

١١٠٠٠١١٠١٠٠١٠٢١٠.٠٠٠٠.٠٠٢١٠.٠٠

الستیک و
پالستیک

١٩٠۴,٩۴٠١٢,۵٣۴,٨۵٠(١۵,۴۶٨)٣,۵٠٨,۶٣٣١٨٨٩,۴٧٢١۶,٠۴٣,۴٨٣٠٠٠٠٠١٩٠۴,٩۴٠٢.٣٧(١۵,۴۶٨)(٠.٣١)١٨٨٩,۴٧٢٢.٠۶

ساخت
محصوالت

فلزي
٠٠٠٠٢١٠٢١٠٠٠٠١٠٠.٠٠٠٠.٠٠١٠٠.٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵٨۴,٠٢۶٣٨,٩٨٨٠۶٢٣,٠١۴٠۵٨۴,٠٢۶١.۵٣٣٨,٩٨٨٠.٧٩٠۶٢٣,٠١۴١.۴۴ساير صنايع

٢٣٢۵,١٩٧,١٩٧١٧۴,۴٠٧,۶۴۵٢,٢۶۴,۵٢۴١۶٠,٢١٨,٣۵۵٢٩٢٧,۴۶١,٧٢١٣٣۴,۶٢۶,٠٠٠۴٧١٣,٠٣٢,٣٢٣٢,۶۵۵,۶١۴۵٨١۵,۶٨٧,٩٣٧٧٠٣٨,٢٢٩,۵٢٠١٠٠۴,٩٢٠,١٣٨١٠٠٨٧۴٣,١۴٩,۶۵٨١٠٠جمع

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)

٢۵۴,٢۶١۵٢,٣٩٣,٣٠٨۵٠.٢٣٧,١٧۵,۵١٣١٠٢,۶٠٠,١۴٢١,٧٧١٢۵,٣٣٠٩۵,۴٢۴,۶٢٩(٩,٨۶٠,۴٧۶)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠۴,٠۶٠,٣٩٩,٠٧٠۶,٩٢١,٢۵٢۵٠,٢٠۶,٨٣۴پتروشیمي اراک

٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,۶٣٧,١٠۴,٧٢۵۵,۵۵۴,١٨٧٢٩,٩۴۴,٢٨٣۶۵,٣٧٨,٢٠٩١,۴۵٩,١۴٠٢٨,۶۶۶,٠٢١۴۴.٨٨٧,٠١٣,٣٢٧۵٨,۶١٠,٣٠۴١,٨٩۴١۵,٨٣٠۵١,۵٩۶,٩٧٧توسعه صنايع بھشھر

شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع
سیمان

۴,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٣۵٠,٨٠٨,٢٧٩۴,٠۵۴,٣۵٨٢٠,٠٧٠,٢٧٨(١١۵,٢٣۶,۵٠٠)(۴,٣١٧)١١,۶۵۴,١۵۴٨٨.٢۴۴,٠۵٠,٠۴١٣١,٧٢۴,۴٣٢٩۵۶٧,۴٩٠٢٧,۶٧۴,٣٩١

٢١,٨٨٨,٩٢٣۵٩.٢۴٣,٠۴١,٧٣٩٣۴,٨۴٠,٠۴٩١,١۴١١٣,٠٧٠٣١,٧٩٨,٣١٠(٨٠,۵٠۴)(١۵٨,۴٠۶,٩٩٨)۴,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٨٢۴,٠۵٧,٣١٣٣,١٢٢,٢۴٣١٢,٩۵١,١٢۶سرمايه گذاري توسعه ملي

٢۶,۵٧٣,۶٢۶٣٣.۶٣٢,٣١١,۵١۶۵٣,۶۴۶,٧٨٠١,٨٣٣۴٢,۵۴٠۵١,٣٣۵,٢۶۴(٢٠,٢٢٣)(١۶,٣۶٧,١٠٠)٣,٧۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٧٧,۴۵٧,٣٨۴٢,٣٣١,٧٣٩٢٧,٠٧٣,١۵۴ايران ترانسفو

٣,۵٠٨,۶٣٣٣١.٧۵٨٨٩,۴٧٢١۶,٠۴٣,۴٨٣١,١٠٩٢٠,٠٠٠١۵,١۵۴,٠١١(١۵,۴۶٨)(١٣,٩۵٠,٠٠٠)٢,۵٢۶,۵٠٠١,٠٠٠٨١۶,١٢۴,١۵۵٩٠۴,٩۴٠١٢,۵٣۴,٨۵٠گروه صنعتي بارز

شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري
پارس

٣٢۵,٣۴٠١,٠٠٠١١١,۶٧۴,٢٣٨٧۵٠,١٠٧۵,۴٣٢,۵٠۴(٩۵٠,٠٠٠)۴١,٩٨٩٢,۴٩٢,٠٢٩٣۴.٠٣٧٩٢,٠٩۶٧,٩٢۴,۵٣٣٧,١۵۴٧١,۵٧٠٧,١٣٢,۴٣٧



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)

(٢٩)٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶٠,١۴۶,٨٢٣۶٣٠,٣۶٧۶٣٠,٣٣٨٠.۶٧۶٣٠,٣۶٧۶٣٠,٣٣٨١٠,۴٨٠١٠,۴٨٠تامین سرمايه نوين

٣٢,٨۶۵۴,٣١٧,٢٣٨١٣.٣١۵۶۶,٣٢۶٨,۶٢٠,٧٣٢٣,۶٠٧۵۴,٩٠٠٨,٠۵۴,۴٠۶(١,٩٧٣,٩٠١)١,١٧٩,۴٣٠١,٠٠٠١۵٩,٠٠٠,٠٠٠۵٣٣,۴۶١۴,٣٠٣,۴٩۴سرمايه گذاري شفا دارو

٣,۴۵٨,۶٠٧١,٠٠٠٣۶۵,٠۴٠,٧٧٨٣۶۵,٠۴١۴,٠٨۵,١٧١٠٠۶,٨٩۶,٣۵٠١٠.۵۵٣۶۵,٠۴١١٠,٩٨١,۵٢١١,٠٠٠٣٠,٠٨٣١٠,۶١۶,۴٨٠سرمايه گذاري نیروگاھي ايران (سنا)

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي
(ETF)کوثر

١٢,۶۴٨,۶۶٠٢٨,۵۴١١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٢٨,۵٧١٢٢٩,۴۶(١٠٠,٠٠٠)٠(٢,٢٨۶)۵٣,١۶۵٢.٢٣٢٢۶,٢٨۵٢٨٢,۶٢۵٢٢,٨۵٧٢٨,۵۴٨۵۶,٣۴٠

٢۵٢,٩٠٣١.٧١١١٨,٧٩٣٧٠٩,٧٧٧١,٢۶٠٧,۵٣٠۵٩٠,٩٨۴(٢٢,٠۵۵)(١٧,۵٠٠,٠٠٠)۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١١,٧۵٩,٩٩٣١۴٠,٨۴٨۴۵۶,٨٧۴سرمايه گذاري مسکن

٨.٢۶٧٠,٢٢٩۴٢٨,٧۶٠٨۵۵۵,٢٢٢٣۵٨,۵٣١(١٨٢,٠٢۴)(٢٩,۵١٠)(٣۴,۵٠٠,٠٠٠)٩٩٣,٧۴٨١,٠٠٠١١۶,۶٠۶,۵٢٩٩٩,٧٣٩۶١٠,٧٨۴گروه توسعه ھنر ايران

۴۵,١١۵٠.٠٩۴٩,۴۴٩١١٣,١۶۶١,٧٧٨۴,٠٧٠۶٣,٧١٧(٢٠,۶٠۴)٣٠,۴٢۵,٧٣۴١,٠٠٠١٧,٠٠٠,٠٠٠٧٠,٠۵٣۶٨,٠۵١١٠,٨٠۵,١٠٣بانک اقتصاد نوين

١٣٩,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٣۵٩۵٢٧,٩۶۶٣٩,۶٨٨٣٩,٩۵٠٠.٣٨٣٩,۶٩١۴٠,٠٠٩٧۵,٠٣۵٧۵,۶٣٧٣١٨قند نقش جھان

١۵۶,٣۴٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,۵٢١,۶٩٣٣٩,٢٨۵٨۵,۴٧٠٧۵,۴۵٠,۵٩٢٠٣٢٠,٢۴٣٠.٠۶٣٩,٢٨۵۴٠۵,٧١٣۴۴٢۴,۵۶٠٣۶۶,۴٢٨بانک پارسیان

۴٧۴,۵٢٢١,٠٠٠۶١,٢١۵,۴۵٢٢٨,٠٧٠٩٠١,۵١٩٠٠٣٨٢,٧٨١١٢.٩٠٢٨,٠٧٠١,٢٨۴,٣٠٠۴۵٩٢٠,٩٨٠١,٢۵۶,٢٣٠دوده صنعتي پارس

٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٧,١٩٨,٩۶۴٢٣,۵٢۴٢,٣۶٧,٧۵١١٢,٧٩٩,۶۴۴٠۵٧,١٨١٢.٠٠٢٣,۵٢۴٢,۴٢۴,٩٣٢۴٧٠۴٨,۵٠٠٢,۴٠١,۴٠٨بورس کاالي ايران

٧۴,٣٠۴٠.٠٣١٢,٣٨٧١٠١,٧٩۶١,٨٢٢١۴,٩٧٠٨٩,۴٠٩(١,٩٠٧)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٨٠٠,٠٠٠١۴,٢٩۴٢٧,۴٩٢٠گروه پتروشیمي سرمايه گذاري ايرانیان

٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠١٠,١۴٧١٨,٨٩٣٠٠٣٣,٨۶۵٠.٠١١٠,١۴٧۵٢,٧۵٨٣٣,٨٢٣١٧۵,٨۶٠۴٢,۶١١پتروشیمي نوري

١١.٩۵۴,٩١٩٢,٩٨۴,٢٧۴٣٢١٩,٢١٠٢,٩٧٩,٣۵۵(۵۵,٢٨۵)(۴١٢)(١٣,٠٠٠,٠٠٠)١,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶٨,٣۵٠,٠۴١۵,٣٣١٣,٠٣٩,۵۵٩سیمرغ

گروه پتروشیمي سرمايه گذاري ايرانیان
(حق تقدم)

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,٧٠٠,٠٠١٣,٠٩٧٢٢,٩۵٠٠.٠١٣,٠٩٧٢٢,٩۵٠١,٨٢٢١٣,۵٠٠١٩,٨۵٣

(٢٨)٨٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,٠٠٠٣٩٩٣٧١٠.٠٠٣٩٩٣٧١٣٩,٩٠٠٣٧,١۴٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

۴,۵٨٣,٨۴٠١,٠٠٠٠٠٠۵٨۴١٠٠.٠٠۴١٠۶٨,٩۶۶١٧۶,١۴٧۶پلیمر آريا ساسول

(٢)٠.٠٠٣١١,۵٩٢١,٠٠٠(۴)١۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٨٨۴٣۵٠٠کاشي اصفھان

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

۵٣,۴۵٣١,٠٠٠٢٧۵٠٣۴٠٠۵١٠.٠٠٠٨۵٠٣٠٩,۴٠٠٨۵دشت مرغاب

۵١,٨٩١١,٠٠٠٠٠٠١,٠٠٠٠٢٠.٠٠٠٢٠٢,١١١٢صنايع بسته بندي مشھد

سرمايه گذاري نیروگاھي ايران- سنا
(حق تقدم)

٣,۴۵٨,۶٠٧١,٠٠٠٠٠٠١۵٢,١۵٧,۴۴٨٠١۵٢,١۵٧۴.۴٠٠١۵٢,١۵٧٠١,٠٠٠١۵٢,١۵٧

٣٠٧,١۶۴,٢٧٩  ٢٧,۴۶١,٧٢١٣٣۴,۶٢۶,٠٠٠ ٢,٢۶۴,۵٢۴١۶٠,٢١٨,٣۵۵ ٢۵,١٩٧,١٩٧١٧۴,۴٠٧,۶۴۵   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)

 ١١٣٠۴,٢٨٣,٣۴٢١۴,٠۵٧٠.٠٠۴,٢٨٧,٣٩٩١٣٨,٣٠٣,١٩٣,۵۴٨سرمايه گذاري در امالک



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)

 ٢,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٢٩٩,٩٩٠,٧٧٧٢,٣٠۴,٠٠۶٠٠١٠٠.٠٠٢,٣٠۴,٠٠۶١,٠٠٢سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار

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

 ٣٩,۴٠٣,٧۴۴١,٠٠٣,۴۶۴٢٣٩,٠٠٢٢٣٩,٠٠٢١,٠١۶,١۵۶١,٠١۶,١۵۵٣.٢٠١,٢۵۵,١۵٧٩٩٩,٩٩٩صندوق سرمايه گذاري امین آشنا ايرانیان

 ١,١٨٣,۴٠٨١,٠٠٠۵١٧,١٩٠,٠٨١۶٣۵,٧٧۴٠٠۴٣.٧٠۶٣۵,٧٧۴١,٢٢٩صنايع پتروشیمي بین الملل قشم

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

 ۴,۵٧٠,١۴٣١,٠٠٠,٠٠٠۴۵٨,١۴١۴۵٨,١۴١٠٠١٠.٠٢۴۵٨,١۴١١,٠٠٠,٠٠٠پاداش سرمايه بھگزين

 ٧۶,۵٩٢,٠۵٨١,٠٠٨,٧۴٣٣٩۴,٩٣٢٣٩۴,٩٣٢٠٠٠.۵٢٣٩۴,٩٣٢١,٠٠٠,٠٠٠اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران

 ١.٠٠٣٨۵,٧۶٩٩٩٩,٩٩٧(۶٠,٠٠٠)(۵٩,٩٩٩)٣٨,۶۶٨,٢٣١١,٠٠٣,٣٧١۴۴۵,٧۶٩۴۴۵,٧۶٩سرمايه گذاري مشترک يکم ايرانیان

زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مھر و
ماه

٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٧۵,٠٠٠,٠٠٠٣٧۵,٠٠٠٠٠١٨.٧۵٣٧۵,٠٠٠١,٠٠٠ 

صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه
ملي

٨,٠٩۴,٧١۶٢۴,٧١٠,١٢۶۵,٠٠٠۵,٠٠٠١١,٣٠٣٢۴٣,٨٧٠۴.٩٨٢۴٨,٨٧٠١۵,٢۶۵,٢٨٩ 

 ١,٣٨۶,٣٨٩٨٧,۴۴١,٧۴٣٠٠٣,٠۶٧٢۴١,٠٧٣١٩.٣۴٢۴١,٠٧٣٧٨,۶٠٢,٢١٧صندوق سرمايه گذاري فیروزه موفقیت

صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين
پايدار

١,٣٧٠,۶٢١٨٣,۶١٠,١۵٢٠٠٢,١۶۴٢١۴,٣٩۴١٣.٢٠٢١۴,٣٩۴٩٩,٠٧٣,٠١٣ 

 ٢,٣٣۴,٢۴۴١٩,۵٢۶,٨٨٣٠٠٩,۴٠٧١٩٣,٩٩٣٧.٨٧١٩٣,٩٩٣٢٠,۶٢٢,١٩۶صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان

 ٢۴,٧٨١,٣١٧١۵٢,۴۵٣,۵٠۵٠٠١,١١۶١٨٩,۴٢۵٠.۶٩١٨٩,۴٢۵١۶٩,٧٣۵,۶۶٣مشترک ارزش کاوان آينده

 ٣,٣۴۶,١٧٣۵٨٠,۴٧۴٠٠٢٩١,٧۴٠١٨٩,٢٢٢۵.٠۶١٨٩,٢٢٢۶۴٨,۵٩٨صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما

 ٢,۴٩٣,٠٨۴١٠,١۵۴,٨٣٧٠٠١۶,٨٠٩١٨٨,٧۶٠۶.٨۵١٨٨,٧۶٠١١,٢٢٩,۶٩٨مشترک میعاد ايرانیان

 ٢,٢٣٢,٣۶۵١١,١۶١,٨٢۴١۶٠,٠٠٠١۶٠,٠٠٠٠٠٨٠.٠٠١۶٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠اختصاصي بازارگردان توسعه ملي

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

٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢۵,٠٠٠,٠٠٠٠٠١٢۵,٠٠٠۶.٢۵١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠ 

صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش
جھان

١۵,۴٣٣,٢٩٣٩٩٨,٧٢۶٠٠١٣٢,٠۵٠١٠٩,٩۶۶٠.٨۵١٠٩,٩۶۶٨٣٢,٧۶٠ 

 ۵,١٣٢,۴۴٨٢,۴٣٨,٢٠٩٠٠۴۴,٠٧٢٩٣,٠٣٢٢.٠٩٩٣,٠٣٢٢,١١٠,٩٠٩صندوق سرمايه گذاري سھم آشنا

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

 ٢٨,٧۴۴,٢٧١۶٠١,٠١٨٠٠١٣٧,٠۶٠٨٨,۶٧٧٠.٢٩٨٨,۶٧٧۶۴۶,٩٩۴صندوق سرمايه گذاري مشترک پیشرو

صندوق سرمايه گذاري مشترک امید
توسعه

٢۶,۵٩٨,۴۴٠٢٣٣,٢٣۴٠٠٣١١,۴٩١٨٨,٠٧۴٠.٢٧٨٨,٠٧۴٢٨٢,٧۵٠ 

 ١٨,٨۶١,۵٨٧٣١۵,٨۶٠,١١٨٠٠٢۴٣٨٧,۵٢١٠.۴١٨٧,۵٢١٣۶٠,١۶٨,٧٢۴صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسیران

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

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

صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري
حافظ

٢,۶٢۵,٢٢۵١٣,۵٣٩,٠۶۴٠٠۶,٣۶٨۵٨,٣٢۵٣.٢٨۵٨,٣٢۵٩,١۵٩,٠٧٧ 

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

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



نام شركت
سرمایه (میلیون

ریال)
ارزش اسمی ھر

سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت،انتھای دورهتغییراتابتدای دوره
سیاست تقسیم سود و

برنامه ھای آتی در
شرکت ھای فرعی و وابسته

بھای تمام شدهتعداد سھامبھای تمام شدهتعداد سھام
درصد

مالکیت
بھای تمام شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه
بازار سرمايه

٩١,۴٣٧,۵٩٩۶,٠٢٧,٩١٢۴۴,۴۶٩۵٠,١٧۶٠٠٠.٢٩۵٠,١٧۶١,١٢٨,٣٣٧ 

 ٢٠,٢۶٠,۴٧٩۵۴,٨٣۴,٠٧٨٠٠١,٢٨٧۴٩,٩۶٩٠.٣۵۴٩,٩۶٩٣٨,٨٢۵,٩۵٢ثروت آفرين تمدن

 ۵,٠٠٠١,٠٠٠۴,٩٩٩,٩٩٢٢۶,٨۶٢٠٠١٠٠.٠٠٢۶,٨۶٢۵,٣٧٢مديريت 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

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

 ۶٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٧,٠۶۶,٢۴٧٣,۴٠۴٠٠۶١.٧٨٣,۴٠۴٩٢کمپر سور سازي ايران

 ١١۵,٧٨۶١,٠٠٠٣١٩,۵۴٠٣,١٩٧٠٠٠.٢٨٣,١٩٧١٠,٠٠۵کارخانجات صنعتي و تولیدي اتمسفر

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

 ٠.١٩١,١۴٧۶٠۵,٩١٧(٢٠٧)(٣۴١)١١٢,٢٣۴١,٣۵۴امتیاز 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

 ٣,٢٢٠١,٠٠٠١۶,٠٠٠٨٠٠٠٠.۵٠٨٠۵,٠٠٠توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران

 ١,٢٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۶,٠٠٠۶٠٠٠٠.٠١۶٠١٠,٠٠٠پرداخت الکترونیک سداد

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

 ٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۵,٠٠٠٢٠٠٠٠.٠١٢٠۵٧١کارگزاري بانک ملي ايران

 ٨,٠٠٠١,٠٠٠٣۴٩٠٠٠٠.٠٠٠٠کارتن پارس

 ٠٠.٠٠٠٠(١,٠٠٠)۵١,٨٩١١,٠٠٠١,٠٠٠٠مسکن کارکنان صنايع بسته بندي مشھد

 ٠٠.٠٠٠٠(٢)۵,۵٠٠١٠,٠٠٠٢٠ملي ريسباف

 ۴٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠صرافي ملي ايران

 ١١,٠٠٠۶٠٠٠٠۶.٠٠٠٠پااليش گاز خارگ

 ١,٠٠٠١,٠٠٠٠۵٨۴,٠٢۶٠٣٨,٩٨٨٠.٠٠۶٢٣,٠١۴٠ساير شرکتھاي خارج از بورس

 ٠.٠٠٢۵٠,٠٠٠٠(۵٠۴,۶٨٠)٠٠٠٧۵۴,۶٨٠٠سپرده ھاي بانکي



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)

  ١۵,۶٨٧,٩٣٧ ٢,۶۵۵,۶١۴ ١٣,٠٣٢,٣٢٣   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

٠٠٠۶٧,٠۶٠ساير شرکتھاي خارج از بورس

۶۶,٨٧٨,٢٠٩٢١,٨۵٢١,۴۶١,۴٣١٠توسعه صنايع بھشھر

١١,٨٣٩,۵٢۴٢۴,۶١٢٢٩١,۴٠۶٠پتروشیمي اراک

٢٠٠,٠٠٠۵٠,٠٨۵١٠,٠١٧٠ايران ترانسفو

٧,۵٢٨,١٧٠١٣,۶٧۵١٠٢,٩۵٢٠سرمايه گذاري توسعه ملي

١۵,٨٠۵,١٠٣٠٠٠بانک اقتصاد نوين

۵٢٧,٩۶۶٧۵,١٧١٣٩,۶٨٨٠قند نقش جھان

٧۵,۴۵٠,۵٩٢٠٠٠بانک پارسیان

١١,٧٠٣٢١,٣۵٩,٩٩٣٠٢۴٩,٩٧۶صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي

١٢,۶۶٣,۵٠٠٩,٠٧٠١١۴,٨۶٩٠شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان

١٠٠٠گروه پتروشیمي سرمايه گذاري ايرانیان

١,٧٠٠,٠٠١١,٨٢١٣,٠٩٧٠گروه پتروشیمي سرمايه گذاري ايرانیان

١۴١,٠٠٠,٠٠٠٠۴١سرمايه گذاري مشترک يکم ايرانیان

١۴,٠۵٧,٠٠٠,٠٠٠٠۴,٠۵٧سرمايه گذاري در امالک

٧١۶,٠٩٩۵٨,۴٩٧۴١,٨٩٠٠سرمايه گذاري شفا دارو

١٢,٧٩٩,۶۴۴٠٠٠بورس کاالي ايران

٢۶٢,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠٠١٢۵,٠٠٠زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مھر و ماه

۵٠٠,٠٠٠١٠٣,۴۵۶۵١,٧٢٨٠شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس

١٢,٧٩٩,۶۴۴٠٠٠بورس کاالي ايران

١,٠٨۶,١۵۶١,٠٠٠,٠٣۶٠١,٠٨۶,١٩۶صندوق سرمايه گذاري امین آشنا ايرانیان

۶٠,١۴۶,٨٢٣١٠,۴٨٠۶٣٠,٣۶٧٠تامین سرمايه نوين

١٠,٩١٨٩,١۵٩,٠٠٣٠٩٩,٩٩٨صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ

٢,۵٧۵٣٨,٨٢۶,٠١٩٠٩٩,٩٧٧ثروت آفرين تمدن

۴٧,٣٧٢٢,١١٠,٩٠٩٠٩٩,٩٩٨صندوق سرمايه گذاري سھم آشنا

١۵,٨٠۵,١٠٣٠٠٠بانک اقتصاد نوين

١,٠٠٠٠٠٠صنايع بسته بندي مشھد

٢۶۴,١٠٠٨٣٢,٧۶٠٠٢١٩,٩٣٢صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جھان

٣,١٧٧٧٨,۶٠٢,١۴٠٠٢۴٩,٧١٩صندوق سرمايه گذاري فیروزه موفقیت



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

١٠,۶۶٧٢٠,۶٢٢,١٩٩٠٢١٩,٩٧٧صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان

۵٨۶٨,٩۶۵۴٠پلیمر آريا ساسول

٣٠٨,٣٠٠۶۴٨,۵٩٨٠١٩٩,٩۶٣صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما

٢,۵٢٢٩٩,٠٧٢,٩۵٧٠٢۴٩,٨۶٢صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار

١٧,٨٠٩١١,٢٢٩,٧١۵٠١٩٩,٩٩٠مشترک میعاد ايرانیان

١۵۴,۵۶٠۶۴۶,٩٩١٠٩٩,٩٩٩صندوق سرمايه گذاري مشترک پیشرو

٣۵۴,٢٩١٢٨٢,٧۵٠٠١٠٠,١٧۶صندوق سرمايه گذاري مشترک امید توسعه

١,١٧٨١۶٩,٧٣۵,٩٩٣٠١٩٩,٩۴٩مشترک ارزش کاوان آينده

٢٧٧٣۶٠,١۶٩,۶٧۵٠٩٩,٧۶٧صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسیران

١٠,٠٠٠٣٩,٩٠٠٣٩٩٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

١۵٢,١۵٧,۴۴٨٠٠٠سرمايه گذاري نیروگاھي ايران- سنا

٢,٧۴٧,٨۴٨٣,۶٧١,۶٣٧  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

٠٠٢٨,٠٧٢٠٢٨,٠٧٢٠ساير شرکتھاي خارج از بورس

١,۵٠٠,٠٠٠١,۵٢٧٢,٢٩١٩,١۶٠١٣,٧۴٠١١,۴۴٩توسعه صنايع بھشھر

٢١,٧٠٠,٠٠٠١,٧١١٣٧,١۴۵٢٩,۶٩٧۶۴۴,۴٣٠۶٠٧,٢٨۵پتروشیمي اراک

١٣,٩۵٠,٠٠٠١,١٠٨١۵,۴۶٨٣٣,٩۵٨۴٧٣,٧٢٧۴۵٨,٢۵٩گروه صنعتي بارز

١۶,۵۶٧,١٠٠١,٨٢۵٣٠,٢۴٠۵١,٧٣٢٨۵٧,٠۵٢٨٢۶,٨١٢ايران ترانسفو

١۶۵,٩٣۵,١۶٨١,١٠۵١٨٣,۴۵۶١٣,٠٢٣٢,١۶١,١١١١,٩٧٧,۶۵۵سرمايه گذاري توسعه ملي

٢٠٠٠٠٠ملي ريسباف

۵,٠٠٠,٠٠٠۴,١٢٠٢٠,۶٠۴۴,٧۵٩٢٣,٧٩۶٣,١٩٢بانک اقتصاد نوين

١٧,۵٠٠,٠٠٠١,٢۶٠٢٢,٠۵۵۵,٠۵۵٨٨,۴۶٨۶۶,۴١٣سرمايه گذاري مسکن

٠٠۵٠۴,۶٨٠٠۵٠۴,۶٨٠٠سپرده ھاي بانکي

٣۴١۶٠٧,٠٣٨٢٠٧۶٠٧,٠٣٨٢٠٧٠امتیاز تسھیالت مسکن

١,٠٠٠٠٠٠٠٠مسکن کارکنان صنايع بسته بندي مشھد

۴٠٠١۵,٢۶۵,٠٠٠۶,١٠۶١۵,٢۶۵,٠٠٠۶,١٠۶٠صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي

١٢٧,٩٠٠,٠٠٠٩٣١١١٩,١٨۶٩,۶٩۵١,٢۴٠,٠٩٨١,١٢٠,٩١٢شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان

١١,٩٠٧,٠٠٠,٠٠٠١,٩٠٧١,٩٠٧,٠٠٠,٠٠٠١,٩٠٧٠گروه پتروشیمي سرمايه گذاري ايرانیان

۶٠,٠٠٠١,٠٠٠,۶٨٣۶٠,٠۴١١,٠٠٠,۶٨٣۶٠,٠۴١٠سرمايه گذاري مشترک يکم ايرانیان

٢,۶٩٠,٠٠٠٣,٣۵۵٩,٠٢۵٧٣,۵۶۶١٩٧,٨٩٣١٨٨,٨۶٨سرمايه گذاري شفا دارو

٢٠٠٠٠٠زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مھر و ماه



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
سود (زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاری

١,۴۵٠,٠٠٠۶,٧١۶٩,٧٣٩٧۵,١۵٧١٠٨,٩٧٨٩٩,٢٣٩شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس

١٢,٧٩٩,۶۴۴٠٠٠٠٠بورس کاالي ايران

١٣,٠٠٠,٠٠٠٣١۴١٢٣۴,١٩٠۴۴۴,۴٧۵۴۴۴,٠۶٣سیمرغ

٣۴,۵٠٠,٠٠٠٨۵۵٢٩,۵١٠۶,٨٨٠٢٣٧,٣٧۶٢٠٧,٨۶۶گروه توسعه ھنر ايران

(ETF)١٠٠,٠٠٠٢٢,٨۶٠٢,٢٨۶٢٨,۴٨٠٢,٨۴٨۵۶٢صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر

٧٠,٠٠٠١,٠٠٠,۵٨۵٧٠,٠۴١١,٠٠٠,۵٨۵٧٠,٠۴١٠صندوق سرمايه گذاري امین آشنا ايرانیان

۴,۵۵٠٩,١۵٨,٩٠١۴١,۶٧٣٩,١۵٨,٩٠١۴١,۶٧٣٠صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ

١,٢٨٨٣٨,٨٢۶,٠٨۶۵٠,٠٠٨٣٨,٨٢۶,٠٨۶۵٠,٠٠٨٠ثروت آفرين تمدن

٣,٣٠٠٢,١١٠,٩٠٩۶,٩۶۶٢,١١٠,٩٠٩۶,٩۶۶٠صندوق سرمايه گذاري سھم آشنا

١۵,٨٠۵,١٠٣٠٠٠٠٠بانک اقتصاد نوين

١٣٢,٠۵٠٨٣٢,٧۶٠١٠٩,٩۶۶٨٣٢,٧۶٠١٠٩,٩۶۶٠صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جھان

١١٠٧٨,۶٠٠,٠٠٠٨,۶۴۶٧٨,۶٠٠,٠٠٠٨,۶۴۶٠صندوق سرمايه گذاري فیروزه موفقیت

١,٢۶٠٢٠,۶٢٢,٢٢٢٢۵,٩٨۴٢٠,۶٢٢,٢٢٢٢۵,٩٨۴٠صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان

١۶,۵۶٠۶۴٨,۶١١١٠,٧۴١۶۴٨,۶١١١٠,٧۴١٠صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما

٣۵٨٩٩,٠٧٢,۶٢۵٣۵,۴۶٨٩٩,٠٧٢,۶٢۵٣۵,۴۶٨٠صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار

١,٠٠٠١١,٢٣٠,٠٠٠١١,٢٣٠١١,٢٣٠,٠٠٠١١,٢٣٠٠مشترک میعاد ايرانیان

١٧,۵٠٠۶۴۶,٩٧١١١,٣٢٢۶۴۶,٩٧١١١,٣٢٢٠صندوق سرمايه گذاري مشترک پیشرو

۴٢,٨٠٠٢٨٢,٧۵٧١٢,١٠٢٢٨٢,٧۵٧١٢,١٠٢٠صندوق سرمايه گذاري مشترک امید توسعه

۶٢١۶٩,٧۴١,٩٣۵١٠,۵٢۴١۶٩,٧۴١,٩٣۵١٠,۵٢۴٠مشترک ارزش کاوان آينده

٣۴٣۶٠,١٧۶,۴٧٠١٢,٢۴۶٣۶٠,١٧۶,۴٧٠١٢,٢۴۶٠صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسیران

٧,۵١١,٩٢٢۶,٠١٢,۵٧۵ ١,۴٩٩,٣۴٧  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
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ھلدينگ توسعه
صنايع بھشھر

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٢١٣,۶٧۵,٢۴٣,۶۴۵٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠۴۵٣٩۶١٩٠۶٩٨,٢٩۶٠

سرمايه گذاري
شفا دارو

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٢۵١۵۶,٣٩۴,٠۶٣١,١٧٩,۴٣٠١,٠٠٠١٣١,۵١٣١,٢٠٠١٨٧,۶٧٣٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٢٢١,٢۶٢,٣٩٠,٢٨۴٣,٧۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۴١,٠٣٣٣۵٠۴۴١,٨٣٧٠ايران ترانسفو

تامین سرمايه
نوين

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٢/١۶۵٠,٠٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٧٨۶٧۵٠٣٨٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/١٧٣٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١١,٣٧٧١٠,٠٠٠٣,٠٠٠٠پتروشیمي نوري

گروه پترو شیمي
سرمايه گذاري

ايرانیان

١٣٩٩/٠٢/٣١١٣٩٩/٠۶/٠۵۶,٨٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٩٠٢٣۵٠٢,٣٨٠٠

سرمايه گذاري
نیروگاھي ايران

(سنا)

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٢۵٣۶۵,٠۴٠,٧٧٨٢,۴۴١,١٠٠١,٠٠٠١۵١٩٧٣٠١٠,٩۵١٠

گروه توسعه ھنر
ايران

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠١/٢۶١١,۶٠۶,۵٢٩٩٩٣,٧۴٨١,٠٠٠١٣۶١١٧١١٩,٩۴٠٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٠٩۵٨۴,۵٨٣,٨۴٠١,٠٠٠٠٩,٢٠۴٨,٧۴٠١٠پلیمر آريا ساسول

۵,۴٧٧,٨٢۵,٣۵٧۵٣,١٩٨,١١٨٠١٠٨٢۵,٧۶٩٢١,٧٨١١,٣۶۴,١١۶٠  جمع

  1364116درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

  2728232درآمد 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 6 ماھه منتھی به 1399/06/31



کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای
آتی

تغییر قابل توجھی نسبت به سال ٩٨ پیش بینی نمی گردد.١۴,١٧٢,١۶۶١,۴٣١,١٨٨درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام

در صورت ھرگونه تغییر ناشی از فروش مراتب از طریق گزارش فعالیت ماھانه٢,۴۴٨,٢۴٨۶,٣٢٣,١٧١سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
اطالع رسانی خواھد شد.

تغییر قابل توجھی نسبت به سال ٩٨ پیش بینی نمی گردد.٣٨٩,٧۵۴۵٧٩,١٠٧سود سپرده بانکی

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

تغییر قابل توجھی نسبت به سال ٩٨ پیش بینی نمی گردد.٠٠

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

تغییر قابل توجھی نسبت به سال ٩٨ پیش بینی نمی گردد.٠٠

تغییر قابل توجھی نسبت به سال ٩٨ پیش بینی نمی گردد.٠٠سود حاصل از سایر فعالیتھا

١٧,٠١٠,١۶٨٨,٣٣٣,۴۶۶جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩

بھای تمام شده در تاریخ
١٣٩٩/٠۶/٣١

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.۴۶١,٧٢١,١٩٧,١٩٧٢٧,٢۵

سرمایه گذاری در سھام شرکتھای
غیر بورسی

در صورت ھرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماھانه افشاء خواھد شد.٣٧٧,۵٢۶,۵٠٨,٩١۶١٠,٧

در صورت ھرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماھانه افشاء خواھد شد.۴,٢٨٧,٣٩٩۴,٢٨٧,٣٩٩سرمایه 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.٧۵١,٣۵٣٢۵١,١۴٧



بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩

بھای تمام شده در تاریخ
١٣٩٩/٠۶/٣١

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

در صورت ھرگونه تغییر مراتب از طریق گزارش فعالیت ماھانه افشاء خواھد شد.۵٨۴,٠٣٣۶٢٣,٠١۴سایر سرمایه گذاریھا

٣٨,٣٢٨,٨٩٨۴٣,١۴٩,۶۵٨جمع

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 ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٨٧٨٧٨٧تعداد پرسنل شرکت اصلی

١٢,٣٢٧١٢,٣٢٧١٢,٣٢٧تعداد پرسنل شرکتھای گروه

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

در سال ١٣٩٩پیش بینی افزایش ھزینه ھا،ھزینه حقوق و دستمزد متاثر از برآورد افزایش حقوق وزارت کار و افزایش درصدی برخی از اقالم سایر ھزینه ھا می باشد.دوره ۶ ماھه منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

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

٠٠

٠٠٠٠٠٠جمع

انتقال به
دارایی

٠



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

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 ۶ 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
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٩/٠۶/٣١

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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

٣٣,٠٠٠٢۶,٩۴٨درآمد حاصل از اجاره

٢٨,۶١٠٢٢,۵٣٧پاداش ھیات مديره شرکت ھاي زير مجموعه

٧,٢٨٧١٠٢ساير

۶٨,٨٩٧۴٩,۵٨٧جمع

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

١۶,١۶٠,١٢٠٧,۴۴٢,۵٠٠١۶,٢٩٧,٩۵٢١٣,٨١٢,۵٠٠۵٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت



تمامی اطالعات با اھمیت شرکت در گزارش تفسیری شش ماھه منتھی به ٣١ شھریور ١٣٩٩ذکر گردیده است.دوره ۶ ماھه منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سایر توضیحات با اھمیت

تمامی اطالعات با اھمیت شرکت در گزارش تفسیری شش ماھه منتھی به ٣١ شھریور ١٣٩٩ذکر 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.»


