
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

27,000,000سرمایه ثبت شده:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوريشرکت:

13,770,000سرمایه ثبت نشده:وصندوقنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)399901کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

۵١,١٨٧,١٩٧٢۴,٢٨۴,٩٢١١١١پرداختنی ھای تجاری٢٣١,٩۴٩١۶٩,٨۵٧٣٧موجودی نقد

٠٠٠پرداختنی ھای غیرتجاری١٣,٣٨۵,٢۴١٨,٩٩٨,٠٧٠۴٩سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

٠٠٠مالیات پرداختنی۶٢,۴٠۴,٧۵١۴٨,١۴۴,٣۴١٣٠دریافتنی  ھای تجاری

١١,٠۶٠,١١٩۵١٩,۵۴۵٢,٠٢٩سود سھام پرداختنی٠٠٠دریافتنی  ھای غیرتجاری

١۶,۵٨٧,٠٨٨١٠,٠٠٠,۴۴۵۶۶تسھیالت مالی٣۵,٣۵۶٢٨,۴۵٧٢۴پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر٨١,٩٩۶٨١,٩٩۶٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری٧۶,١٣٩,٢٩٣۵٧,۴٢٢,٧٢١٣٣جمع دارایی ھای جاری

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

٧٨,٨٣۴,۴٠۴٣۴,٨٠۴,٩١١١٢٧جمع بدھی ھای جاری٠٠٠دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٨۵,۵٧٨,۵۴٨٧۵,٩۶۶,۶٩٠١٣سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری۴۴٢۴۴٢٠دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت٧۶٢,٧٠۴٧۴٣,١١٢٣دارایی ھای ثابت مشھود

٢۵,٨٣٧٢۴,٢۶٣۶ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٨,١۴۵,١۶٩٧,۵۵۵,٨٣۶٨سایر دارایی ھا

٢۵,٨٣٧٢۴,٢۶٣۶جمع بدھی ھای غیرجاری٩۴,۴٨۶,٨۶٣٨۴,٢۶۶,٠٨٠١٢جمع دارایی ھای غیرجاری

٧٨,٨۶٠,٢۴١٣۴,٨٢٩,١٧۴١٢۶جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

٢٧,٠٠٠,٠٠٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠٠سرمایه



پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

٠٠٠صرف (کسر) سھام

٠٠٠سھام خزانه

٢,٧٠٠,٠٠٠٢,٧٠٠,٠٠٠٠اندوخته قانونی

١۴,٣٩٧,۵۶۵١٢,٩١٧,٠٧٠١١سایر 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

(٢۶)۴٧,۶۶٨,٣۵٠۶۴,٢۴٢,۵۵٧سود (زیان) انباشته

(١۴)٩١,٧۶۵,٩١۵١٠۶,٨۵٩,۶٢٧جمع حقوق صاحبان سھام

١٧٠,۶٢۶,١۵۶١۴١,۶٨٨,٨٠١٢٠جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام١٧٠,۶٢۶,١۵۶١۴١,۶٨٨,٨٠١٢٠جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی نشدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٣٩,١۶٣,۶٧٧١٠,۶۵١,٨٠٧٢۶٨۵۶,٠۶٩,١٩٧درآمد سود سھام

٠٠٠٠درآمد سود تضمین شده

٣,٧٣۵,٠٩۴(۴٢)١,۴٨٠,۴٩۴٢,۵٣٧,٣۵۵سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

٣۴٨,١٢٩(٨٩)٢٣,٨۴٧٢٠٨,٨۴۶سایر درآمدھای عملیاتی

۴٠,۶۶٨,٠١٨١٣,٣٩٨,٠٠٨٢٠۴۶٠,١۵٢,۴٢٠جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(٢۴٧,٧۴٠)٣٨(١٠٧,٧۶٢)(١۴٨,٣۴۶)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(٢۴٧,٧۴٠)٣٨(١٠٧,٧۶٢)(١۴٨,٣۴۶)جمع ھزینه ھای عملیاتی

۴٠,۵١٩,۶٧٢١٣,٢٩٠,٢۴۶٢٠۵۵٩,٩٠۴,۶٨٠سود (زیان) عملیاتی

(١٧١,٢۴٢)١٨,١٠٩,٨٧٨(٩)(١,۶٢٩,٨٩٨)ھزینه ھای مالی



واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی نشدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

٩٣,٢٧٣(٧١)١۶,۵١۴۵۶,۶۵۶سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٣٨,٩٠۶,٢٨٨١٣,٣۴۶,٨٩٣١٩٢۵٩,٨٢۶,٧١١سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(٢٩١)--(٢٩١)٠مالیات بر درآمد

٣٨,٩٠۶,٢٨٨١٣,٣۴۶,۶٠٢١٩٢۵٩,٨٢۶,۴٢٠سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

٣٨,٩٠۶,٢٨٨١٣,٣۴۶,۶٠٢١٩٢۵٩,٨٢۶,۴٢٠سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

٠٠٠٢,٢١۶سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

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

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

٠٠٠٢,٢١۶سود (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

٣٨,٩٠۶,٢٨٨١٣,٣۴۶,۶٠٢١٩٢۵٩,٨٢۶,۴٢٠سود (زیان) خالص

۶۴,٢۴٢,۵۵٧٢٩,٧۵١,٢٣٢١١۶٢٩,٧۵١,٢٣٢سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠٠٠٠تعدیالت سنواتی

۶۴,٢۴٢,۵۵٧٢٩,٧۵١,٢٣٢١١۶٢٩,٧۵١,٢٣٢سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(٢١,۶٠٠,٠٠٠)١۵٠(٢١,۶٠٠,٠٠٠)(۵۴,٠٠٠,٠٠٠)سود سھام  مصوب

٠٠٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

١٠,٢۴٢,۵۵٧٨,١۵١,٢٣٢٢۶٨,١۵١,٢٣٢سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

۴٩,١۴٨,٨۴۵٢١,۴٩٧,٨٣۴١٢٩۶٧,٩٧٧,۶۵٢سود قابل تخصیص

٠٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

(٣,٧٣۵,٠٩۵)(۴٢)(٢,۵٣٧,٣۶٠)(١,۴٧١,٠٧٠)انتقال به سایر اندوخته ھا

۴٧,۶٧٧,٧٧۵١٨,٩۶٠,۴٧۴١۵١۶۴,٢۴٢,۵۵٧سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

١,۴۴١۴٩۴١٩٢٢,٢١۶سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

٢٧,٠٠٠,٠٠٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠سرمایه

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 ١٣٩٩/١٢/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی نشدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

(٣٧,٠٧٠)١١,١٠٨,٠٩٠٢,٠٩۵,٧٨٢۴٣٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

(٢٩١)--(٢٩١)٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

(٣٧,٣۶١)١١,١٠٨,٠٩٠٢,٠٩۵,۴٩١۴٣٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

٠٠٠٠سود پرداختی بابت استقراض

(٩,٩٣٨,۴١٠)۶۶٨(٢,٠٨٨,۶٣١)(١۶,٠٣٢,۶١۵)سود سھام پرداختی

(٩,٩٣٨,۴١٠)۶۶٨(٢,٠٨٨,۶٣١)(١۶,٠٣٢,۶١۵)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

٠٠٠٠مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(۶,٢٩٧)۴٢٠(۴,٨٩٢)(٢۵,۴٣٠)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

٠٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(۶,٢٩٧)۴٢٠(۴,٨٩٢)(٢۵,۴٣٠)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٩,٩٨٢,٠۶٨)--١,٩۶٨(۴,٩۴٩,٩۵۵)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

۴,٩٩٩,٧۵٧٠١٠,٠٠٠,۴۴۵وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

۴,٩٩٩,٧۵٧٠١٠,٠٠٠,۴۴۵جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

۴٩,٨٠٢١,٩۶٨٢,۴٣١١٨,٣٧٧خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد



واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی نشدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

١۶٩,٨۵٧٩٣,۴٧۶٨٢٩٣,۴٧۶موجودی نقد در ابتدای دوره

۵٨,٠٠۴(٧٩)١٢,٢٩٠۵٩,٢٢۵تآثیر تغییرات نرخ ارز

٢٣١,٩۴٩١۵۴,۶۶٩۵٠١۶٩,٨۵٧موجودی نقد در پایان دوره

٠٠٠٠مبادالت 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 ١٣٩٩/١٢/٣٠ 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

تعدادارزش بازار
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

کشاورزي
دامپروري و

خدمات
وابسته به آن

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣۶٠١٣۶١٣۶٠٠٠١٣۶٠

استخراج کانه
ھاي فلزي

٣٢,۶٢٧,٠١٢۵٧,٨۶٣,٢٨۴٠٢,١٣١,۵٧٢٣٢,۶٢٧,٠١٢۵٩,٩٩۴,٨۵۶٠٠٠٠٠٣٢,۶٢٧,٠١٢٣.٧٧٠٠٣٢,۶٢٧,٠١٢٣.٢۴

انواع فرآورده
ھاي غذايي و

آشامیدني

٠٠٠٠٠٠٠٠١۶١٨,۶۶٨٠١۶١٨,۶۶٨١۶١٨,۶۶٨٠.٨٩٠٠١۶١٨,۶۶٨٠.٧۶

دباغي،
پرداخت چرم و

ساخت انواع
پاپوش

١٢١٨٧٠٩٢١٢٢٧٩٠٠٠٠٠١٢٠٠٠١٢٠

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

۴۴,١٣٢,٨۴۴١٠۵,٢٠١,٨٢۴۵۵٢,۶٩٠(۶,٩۶٣,٧١۴)۴۴,۶٨۵,۵٣۴٩٨,٢٣٨,١١٠٢١٣٨,٠٢۶٠٢١٣٨,٠٢۶۶۴,٢٧٠,٨٧٠۶.١٣۵۵٢,۶٩٠۴.٨۶۶۴,٨٢٣,۵۶٠۵.٩۵

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠۴١٠,٢٣٩,۵٣٧٠۴١٠,٢٣٩,۵٣٧۴١٠,٢٣٩,۵٣٧١۴.۶٩٠٠۴١٠,٢٣٩,۵٣٧١٢.۶٣

الستیک و
پالستیک

١٢,١٠۵,١۶۵٨,٩٠٠,٩۶۴١٢,١٠(٢,٧٧٨,٢٢٠)٠۵,١۶۵۶,١٢٢,٧۴۴١۴۵٧,٩٩٨٠١۴۵٧,٩٩٨٢٢,۵۶٣,١۶٣٣.۶٨٠٠٢٢,۵۶٣,١۶٣٣.١۶

ماشین آالت و
تجھیزات

١٣٢,٠٩١۶٠٠,٢۵۵(۵٨٠)(٨,٢٠۵)١٣١,۵١١۵٩٢,٠۵٠٠٠٠٠٠١٣٢,٠٩١٠.٠۵(۵٨٠)(٠.٠١)١٣١,۵١١٠.٠۴



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

تعدادارزش بازار
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

ماشین آالت و
دستگاه ھاي

برقي

١٢۴٨,۴٩٠١٢٩,۶٢۴(١۵٢,٢٨۵)(٨٨,٠٢٢)١٩۶,٢٠۵۴١,۶٠٢٠٠٠٠٠١٢۴٨,۴٩٠٠.٣۶(١۵٢,٢٨۵)(١.٣۴)١٩۶,٢٠۵٠.١٢

واسطه گريھاي
مالي و پولي

٠٠٠٠٠٠٠٠۴۴١۵,٣٣٩٠۴۴١۵,٣٣٩۴۴١۵,٣٣٩٠.۶٠٠۴۴١۵,٣٣٩٠.۵١

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت

١١۶١,٨٠٣١۶٣,٢۴٩(١۶١,٨٠٣)(١۶٣,٢۴٩)٠٠٠٢٢۴١,٢۶٧٠٢٢۴١,٢۶٧٣۴٠٣,٠٧٠٠.۵٨(١۶١,٨٠٣)(١.۴٢)٢٢۴١,٢۶٧٠.٣

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن

٠٠٠٢٧,۴٠٠۶٨٢,٢۵٩١٢٧,۴٠٠۶٨٢,٢۵٩٠٠٠٠٠٠٠٠٢٧,۴٠٠٠.٢۴١٢٧,۴٠٠٠.٠٣

اوراق
مشارکت و

سپرده ھاي
بانکي

١٢,۴٠۶,۵۵٩٠(٢,۴٠۶,۵۵٩)٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٢,۴٠۶,۵۵٩٣.۴۵(٢,۴٠۶,۵۵٩)(٢١.١٧)٠٠٠

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي مالي
واسط

٠٠٠٠٠٠٠٠١٢۵٠١٢۵١٢۵٠٠٠١٢۵٠

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١۴۶,٠٢۴١۶۵,٠٠٠٢٣١١,٠٢۴٢١۴۶,٠٢۴٠.٢١١۶۵,٠٠٠١.۴۵٢٣١١,٠٢۴٠.٣٨

تجارت عمده
فروشي به جز

وسايل نقلیه
موتور

٣٢,١٩٧,٠٣٨٢,٢١٠,۴۵١(١,٢٠٧,٧٢۴)(١,١٨۶,٩٧۵)١٩٨٩,٣١۴١,٠٢٣,۴٧۶٠٠٠٠٠٣٢,١٩٧,٠٣٨٣.١۵(١,٢٠٧,٧٢۴)(١٠.۶٣)١٩٨٩,٣١۴١.٢٢

بانکھا و
موسسات

اعتباري

٢۵٩۴,١۶۶٨,۴٢۵,٠۵۴(٢٩,٩٨٢)(١,٧٣٣,٨۶۵)٢۵۶۴,١٨۴۶,۶٩١,١٨٩٠٠٠٠٠٢۵٩۴,١۶۶٠.٨۵(٢٩,٩٨٢)(٠.٢۶)٢۵۶۴,١٨۴٠.٧

ساير
محصوالت

کاني غیرفلزي

٢۴۵,٣١٣٢,٣١٣,٠۴۴٣٠,٢۴١(١,١١٣,۶۴۴)١٧۵,۵۵۴١,١٩٩,۴٠٠٠٠٠٠٠٢۴۵,٣١٣٠.٠٧٣٠,٢۴١٠.٢٧١٧۵,۵۵۴٠.٠٩

ساير واسطه
گريھاي مالي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۴۵٠,١١۴١۴۵٠,١١۴٠٠٠۴۵٠,١١۴٣.٩۶١۴۵٠,١١۴٠.۵۶

سرمايه
گذاريھا

١۵,١٢٧,٧٩٩٠(٢۵٧,٢٩٣)۵,٨٣٠,٠٨٧١۴,٨٧٠,۵٠۶۵,٨٣٠,٠٨٧٠٠٠٠٠١۵,١٢٧,٧٩٩٧.٣۶(٢۵٧,٢٩٣)(٢.٢۶)١۴,٨٧٠,۵٠۶۶.٠١

سیمان، آھک
و گچ

١٢۵٢,٩١٢٨,۵۴٠,٨٧۶(١,٩٧٧)(١,٣٠٠,١۶١)١٢۵٠,٩٣۵٧,٢۴٠,٧١۵١٩٨,۵٨٢٠١٩٨,۵٨٢٢٣۵١,۴٩۴٠.۵(١,٩٧٧)(٠.٠٢)٢٣۴٩,۵١٧٠.۴٣



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

تعدادارزش بازار
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

محصوالت
شیمیايي

۶٢۶,۴۴٠,٠۶٨٢٧٠,٢١٢,٣۵٠١١,٩۵٧,۶٨۴١١٨,١٣٩,١٠٨٧٣٨,٣٩٧,٧۵٢٣٨٨,٣۵١,۴۵٨٠٠٠٠٠۶٢۶,۴۴٠,٠۶٨٣٧.٩۴١١,٩۵٧,۶٨۴١٠۵.٢٧٣٨,٣٩٧,٧۵٢۴٧.٣٧

محصوالت
غذايي و

آشامیدني به
جز قند و شکر

١٨٧۶,۵٨۵٩,٢٠۶,۶(١١٩)٠١۴١١,٨١٣١٨٧۶,۴۶۶٩,۶١٨,۴١۴٠٠٠٠٠١٨٧۶,۵٨۵١.٢۶(١١٩)٠١٨٧۶,۴۶۶١.٠٨

کاشي و
سرامیک

١٢١٠٠١٢١٠٠٠٠٠١٢٠٠٠١٢٠

فلزات
اساسي

٠٠٠١,١٠٠,٣۵۵١,١٠٨,٢٠٠٢١,١٠٠,٣۵۵١,١٠٨,٢٠٠١۴,١٢٨,٣٢٣٠١۴,١٢٨,٣٢٣١۴,١٢٨,٣٢٣۵.٩٢١,١٠٠,٣۵۵٩.۶٨٣۵,٢٢٨,۶٧٨۶.۴۵

ساخت
محصوالت

فلزي

٠٠٠٠٠٠٠٠٣٢,٧۴۶,۵٨٧٠٣٢,٧۴۶,۵٨٧٣٢,٧۴۶,۵٨٧٣.٩۴٠٠٣٢,٧۴۶,۵٨٧٣.٣٩

خودرو و
ساخت
قطعات

٢١,٠٢٩,۵٣١٢۶,٨۵۶,٠۶٨٠(٧,٢۶٣,٢١۵)٢١,٠٢٩,۵٣١١٩,۵٩٢,٨۵٣٠٠٠٠٠٢١,٠٢٩,۵٣١١.۴٨٠٠٢١,٠٢٩,۵٣١١.٢٧

خدمات فني و
مھندسي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٢,١٨۴,٠٠٠٠١٢,١٨۴,٠٠٠١٢,١٨۴,٠٠٠٣.١٣٠٠١٢,١٨۴,٠٠٠٢.۶٩

٠٠٠١,٣٠١,٣٢٠١,٣٢٠,١٨۶١١,٣٠١,٣٢٠١,٣٢٠,١٨۶٠٠٠٠٠٠٠٠١,٣٠١,٣٢٠١١.۴۵١١,٣٠١,٣٢٠١.۶١ساير صنايع

٣٢۴٨,٢٧٧,٣٨٠۵٠٠,۶٢٣,٨٣٢١٠,٧۵١,٣۶٨١٠٧,٠٢۴,٠۴٧٣٢۵٩,٠٢٨,٧۴٨۶٠٧,۶۴٧,٨٧٩٢۴٢١,۴١۴,۴١٢۶١۵,١١۴٢۵٢٢,٠٢٩,۵٢۶۵۶۶٩,۶٩١,٧٩٢١٠٠١١,٣۶۶,۴٨٢١٠٠۵٧٨١,٠۵٨,٢٧۴١٠٠جمع

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

درصدارزش بازار
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

ساير شرکتھاي پذيرفته شده در
بورس

٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠٠٠١١٩,٠٠٠,٠٠٠١,٣٠١,٣٢٠١,٣٢٠,١٨۶٠١,٣٠١,٣٢٠١,٣٢٠,١٨۶٠١١,٠٩۴١٨,٨۶۶

٣٧.٠١٢,١٠۵,١۶۵۶,١٢٢,٧۴۴۶,٣٢٠١٨,٣٨٠۴,٠١٧,۵٧٩(٢,٧٧٨,٢٢٠)٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٣٣,١١٩,٩٣۵٢,١٠۵,١۶۵٨,٩٠٠,٩۶۴٠٠ايران ياسا تاير و رابر

٢,٣۶۵,٠٩٢١٢.٧٢١٣,٩٩٢,۶٨۶٣٨,٢٩٨,٧۴٧١٨,٣۴١۵٠,٢٠٠٢۴,٣٠۶,٠۶١(٢٢٠,٢٧۴)(١٢,٠١٠,٠٠٠)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٧۴,٩٣٣,٢۶٢١۴,٢١٢,٩۶٠٣۵,٩٣٣,۶۵۵پتروشیمي خارک

٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶۴,۴۴٣,۵٠۴٢,٩۵٨,٧٩۵۵٣,٨۴٣,٧٣۶٢,٢٩٧,٢٩۵۶٨١,۴٢٩٩,٢۵۵,٩٨۴١٧.۵۵٣,۶۴٠,٢٢۴۶٣,٠٩٩,٧٢٠٢١,٨٣٢٣٧٨,۴٣٠۵٩,۴۵٩,۴٩۶پتروشیمي فن آوران

٣.٠۴۵۵۶,٨١۴١۶,۶٢١,٢٧٨۶١١,٨١۴١۶,٠۶۴,۴۶۴(۶,۶۵٢,١٧٧)٣٠١,۶۵۶,٠۶٨١,٠٠٠٩,١۶٢,٧٧٧,٧٨٩۵۵۶,٨١۴٢٣,٢٧٣,۴۵۵٠٠ايران خودرو

۴١١,٨١٣٨.٩۴٨٧۶,۴۶۶٩,۶١٨,۴١۴١,١٨٨١٣,٠۴٠٨,٧۴١,٩۴٨(١١٩)(١٠٠,٠٠٠)٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٣٧,٧٠٨,۴٧٩٨٧۶,۵٨۵٩,٢٠۶,۶٠١توسعه صنايع بھشھر



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھای تمامتعداد سھامارزش بازار
شده

درصدارزش بازار
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٨.٠٨۴٧٢,٧١٧٢,٩٧١,۵٧۵٧٣۵۴,۶٢٠٢,۴٩٨,٨۵٨(۶١١,٠٣٨)٧,٩۶٠,٠٠٠١,٠٠٠۶۴٣,١٩٨,٠٧٠۴٧٢,٧١٧٣,۵٨٢,۶١٣٠٠سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٣١,٢٠٠,٨٠۴١,۶۵٧,١٠٨٢۶,٧١٧,٢٠٠٠٠١,٧٣٠,۵۶١١.٣٣١,۶۵٧,١٠٨٢٨,۴۴٧,٧۶١١,٢۴۵٢١,٣٧٠٢۶,٧٩٠,۶۵٣سنگ آھن گل گھر

۶.۴۴٢٢٩,۵۴٢١,۶٨١,۴٣١۶۴۶۴,٧٣٠١,۴۵١,٨٨٩(٣٨٧,۴٧۶)۵,۵٢٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۵۵,۴٨٢,٣۵٢٢٢٩,۵۴٢٢,٠۶٨,٩٠٧٠٠پتروشیمي آبادان

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨۴١,٢٢١,٧۶۴٨٨۶,۴٧٢٢٠,٣۴٠,٧۴٢٠٠١,٨٧۵,٩٢۴١.۵٢٨٨۶,۴٧٢٢٢,٢١۶,۶۶۶١,٠۵۴٢۶,۴١٠٢١,٣٣٠,١٩۴معدني و صنعتي چادرملو

٢.١٣٠٧,٧٩٣٢,۵٧٧,۶٨٧۴٨٣۴,٠۴٢٢,٢۶٩,٨٩۴(۴٨٣,٣٩۶)٣٠,۴٢۵,٧٣۴١,٠٠٠۶٣٧,٧٢۵,٨٢۶٣٠٧,٧٩٣٣,٠۶١,٠٨٣٠٠بانک اقتصاد نوين

٠.٩٨٢۵۶,٣٩١۴,١١٣,۵٠٢١۶٧٢,۶٨١٣,٨۵٧,١١١(١,٢۵٠,۴۶٩)(٢٩,٩٨٢)(١٧٩,۴١٢,٣٨٠)١۵۶,٣۴٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٧١٣,٧٢٨,٩٨٩٢٨۶,٣٧٣۵,٣۶٣,٩٧١بانک پارسیان

(١)١۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠٠٢١٠٠٠٠٢١۶,۶۶٧٣,٣٨٩کاشي اصفھان

۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٢٧۶,۴۶۴٣٢,۵۶٠۶١٧,۶۶۴۴٣,٠٠٣,۴٣٧۴٢,٩٩۴۵٨١,٧٣۶١١.۶۶٧۵,۵۵۴١,١٩٩,۴٠٠١,٢٩۶٢٠,۵٨٠١,١٢٣,٨۴۶پشم شیشه ايران

اوراق مشارکت (پذيرفته شده در
بورس)

٠٠٢٣۶,۶۶٠,٠٠٠٢,۴٠۶,۵۵٩٠(٢٣۶,۶۶٠,٠٠٠)(٢,۴٠۶,۵۵٩)٠٠٠٠٠٠٠

٢۴٧,٣۶٠١,٠٠٠١,٠۵٠٢١٨٧٠٠٩٢٠٢٢٧٩١,٩٠۵٢۶۶,٢٧٠٢٧٧ھلدينگ گروه صنعتي ملي

۴.۴٢١,٣۴١,٢١٢۴١,٨١٠,۴٢۶٣٩٩١٢,۴۴٠۴٠,۴۶٩,٢١۴(٧,۴٩۴,٩۵۶)٧۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٣۶٠,٩۶۶,٧۵٢١,٣۴١,٢١٢۴٩,٣٠۵,٣٨٢٠٠پااليش نفت اصفھان

٠.۶٣٣١,۵١١۵٩٢,٠۵٠١,۵۵١٢٩,١۴٠۵۶٠,۵٣٩(٨,٢٠۵)(۵٨٠)(٣٧٣,٨۶۶)٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,۶٩١,٣٢٣٣٢,٠٩١۶٠٠,٢۵۵تراکتورسازي ايران

٢,۴۴٨,٨١٧٣٧١,١۵٨,۴١۶٣٢,۴٣٠,١٧٨١,۵۶۶۴٣,٨٢٩٣١,٢٧١,٧۶٢(١٨,٣٣٨)(١١,٧١٣,۴٩۶)٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧۵١,۶٣٨,۶١۵١,١٧۶,٧۵۴٢٩,٩٨١,٣۶١نفت ايرانول

۴١.٢٨١,٠۵٨,٨٠٩١٨,٧٩٣,٢٧٨١,٠۶٩١٨,٩٧١١٧,٧٣۴,۴۶٩(٣,۶٠٩,٨۶٢)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٩٠,۶٣١,٩١۴١,٠۵٨,٨٠٩٢٢,۴٠٣,١۴٠٠٠نفت پاسارگاد

١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٠٩٠,٢٣۵,٠٠١٧,٧١٢,۶٣١١١۶,٩٩۶,٢٩٧٨٧,۶٠٠,٠٠٠٣,۴۶۴,۵٢٩٣٢,۵٨۴,٣٩۶١٧.۶۵١١,١٧٧,١۶٠١۴٩,۵٨٠,۶٩٣٣,۵١٧۴٧,٠٧٠١٣٨,۴٠٣,۵٣٣پتروشیمي جم

۵۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢٢,٩٨٠,۴۴۴۵۵۶,٠۶٩٣,۵١١,٩۴١١,٣٢۵,٨٩٧,١٨٩۵٧١,٠٢٨١,۶٩٢,٢٨٧٢.٧٧١,١٢٧,٠٩٧۵,٢٠۴,٢٢٨٧٢٨٣,٣۶٠۴,٠٧٧,١٣١نفت سپاھان

١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩۴٠,۵٠۶,٢٨۵٩۴٠,۵٠۶٢٨,٧٨٨,٨٩٧٠٠١۴,۵۴٠,٢٢٧۵.٢٣٩۴٠,۵٠۶۴٣,٣٢٩,١٢۴١,٠٠٠۴۶,٠٧٠۴٢,٣٨٨,۶١٨پتروشیمي جم (حق تقدم)

صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين
پارسیان

۵,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۴,۶٠٠,٠٠٠١۶١,٨٠٣١۶٣,٢۴٩(۴,۶٠٠,٠٠٠)(١۶١,٨٠٣)(١۶٣,٢۴٩)٠٠٠٠٣۵,۴٨٩٠

٠٠٠٠٣٩,۴٣٠٠(١,۶٩۵,٣٨٠)(١٢,٧۵٣)(۴٢,٩٩٧,٢٢٢)۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٢,٩٩٧,٢٢٢١٢,٧۵٣١,۶٩۵,٣٨٠پشم شیشه ايران (حق تقدم)

صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت
(ETF)کیان

٣,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١۵,٠٠٠,٠٠٠۴١١,٠٩٩۴١۴,٩۴۵١٨,۴٠٠,٠٠٠۵٧٨,٢١۵۶٠٨,۵٣١١١.١٣٩٨٩,٣١۴١,٠٢٣,۴٧۶٢٩,۶٢٠٣٠,۶۴٣٣۴,١۶٢

١۶,۵۵۵,٠٧٩۵.۵٣٣٨١,۶٣٧۴٩,١٣۵,٩٣٧٧۶٧٩٨,٧۵٠۴٨,٧۵۴,٣٠٠(٣,٩٩٧)(۵,٢١١,٩١۶)٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٢,٧٩١,٠٢٧٣٨۵,۶٣۴٣٢,۵٨٠,٨۵٨پتروشیمي نوري

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت
(ETF)کمند

٢٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٧١,۴٠٣,۵٠٠١,٧٣٠,۶٧٩١,٧٢٩,٨٠۴(١٧١,۴٠٣,۵٠٠)(١,٧٣٠,۶٧٩)(١,٧٢٩,٨٠۴)٠٠٠٠١٠,٠٩٢٠

٢١.٢۴٢۵٠,٩٣۵٧,٢۴٠,٧١۵١,٨١٨۵٢,۴۵١۶,٩٨٩,٧٨٠(١,٣٠٠,١۶١)(١,٩٧٧)(١,١٣۴,٣۴٠)۶۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣٩,١٨١,۵۶٨٢۵٢,٩١٢٨,۵۴٠,٨٧۶سیمان ساوه

صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان
صبا تامین

١۵,١۵١,۵١۵١٠,٠٠٠٣,۶١٨,۵٩١۵۵,٢۶٠۶۵,٧٠٢(٣,۶١٨,۵٩١)(۵۵,٢۶٠)(۶۵,٧٠٢)٠٠٠٠١٨,١۵٧٠

(۵۴,۶٠٣)٠.٠۵٩۶,٢٠۵۴١,۶٠٢۵,٢٩١٢,٢٨٨(٨٨,٠٢٢)(١۵٢,٢٨۵)(٢٨,٧٨٢,٢۴٨)٣۶,۴٠٢,٧۵۶١,٠٠٠۴۶,٩۶۵,٢٨٢٢۴٨,۴٩٠١٢٩,۶٢۴ايران ترانسفو

٣,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴۶۴,٩٢٣,۵٩۶٨,٠٣۵,٩٩٧۴٣,٢٢۵,٨٠۶١٢.٩١٨,٠٣۵,٩٩٧۴٣,٢٢۵,٨٠۶١٧,٢٨۵٩٢,٩٧۴٣۵,١٨٩,٨٠٩پتروشیمي امیر کبیر

٨٨٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢٧,٣٩٩,٩٩٨٢٧,۴٠٠۶٨٢,٢۵٩٣.١١٢٧,۴٠٠۶٨٢,٢۵٩١,٠٠٠٢۴,٩٠٠۶۵۴,٨۵٩شرکت گروه فن آوا

٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶٢,٠٠٠,٠٠٠۶٠۴,۵۴١۶٢۶,٢٠٠٠.٠٢۶٠۴,۵۴١۶٢۶,٢٠٠٩,٧۵١١٠,١٠٠٢١,۶۵٩فوالد مبارکه



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھای تمامتعداد سھامارزش بازار
شده

درصدارزش بازار
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق
بازنشستگي کشوري

٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٠٣,٢٠٠,٠٠٠۵,١٢٧,٧٩٩٠(۶۵,٣٨٩,۵٠٠)(٢۵٧,٢٩٣)۵,٨٣٠,٠٨٧١٣.٧۵۴,٨٧٠,۵٠۶۵,٨٣٠,٠٨٧٣,٩٣۵۴,٧١٠٩۵٩,۵٨١

(١٣,٨١۴)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴٠,٠٠٠,٠٠٠۴٩۵,٨١۴۴٨٢,٠٠٠٠.٠٢۴٩۵,٨١۴۴٨٢,٠٠٠١٢,٣٩۵١٢,٠۵٠ملي صنايع مس ايران

٠.۴۶٨٣,۴٣٢٩,٣٣٠,۴٢٩١٨٢٢٠,٣٧٠٩,٢۴۶,٩٩٧(١,۴٧۴,٩١٣)١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴۵٨,٠۴٧,۵٨٩٨٣,۴٣٢١٠,٨٠۵,٣۴٢٠٠سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

۴٨,٢٧٧,٣٨٠۵٠٠,۶٢٣,٨٣٢١٠,٧۵١,٣۶٨١٠٧,٠٢۴,٠۴٧۵٩,٠٢٨,٧۴٨۶٠٧,۶۴٧,٨٧٩۵۴٨,۶١٩,١٣١جمع

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 بھای تمامتعداد سھام

شده
بھایتعداد سھام

تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٢١٠,٠٠٠۶١٨,۶۶٨٠٠١۵۶١٨,۶۶٨٢,٩۴۶,٠٣٨صنايع شیر ايران

٢,۵٩٠,۶٧١١,٠٠٠١,٠۴٩,٢١۵,٩۴٢١,٠٢٣,١٨٧٠٠۴٠.۵١,٠٢٣,١٨٧٩٧۵کارخانه ھاي لوله سازي اھواز

٣٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٢٩,٩٨٠,٠٠٠٢٩٩,٨٠٠٠٠٩٩.٩٣٢٩٩,٨٠٠١٠,٠٠٠گسترش تجارت پارس سبا

٢٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٠٠١٠٠٢٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠صبا آرمه

١,١٣۵,٠٠٠١,٠٠٠١٢٨,۶۵١,٧٧٠٩٨,۵٨٢٠٠١١.٣٣٩٨,۵٨٢٧۶۶سیمان اردستان

۴,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٣۴٩,٩٩٩,٩٩٩١,٧٠٠,٠٠٠٠٠٣٠١,٧٠٠,٠٠٠١,٢۵٩فوالد اکسین خوزستان

١٧,٩٨٩,۴١٢١,٠٠٠٣,٠۶٢,٢٢١,۴٣٩٣,٠۶٢,٢٢١٠٠١٧.٠٢٣,٠۶٢,٢٢١١,٠٠٠پتروشیمي ايالم

٢٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠۴۵,۴۶٢,۶۶۶۶٨١,٨٣۵٠٠۴.۵۵۶٨١,٨٣۵۶۵٢پتروشیمي باختر

۴٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٩,۵٧٩,۵٧٠۴١,٢۶٧٠٠٩٨.٩۵۴١,٢۶٧١,٠۴٣پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن

۵,۵٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۴١٢,۵٠٠,٠٠٠۴,١٢٨,٣٢٣٠٠٧۵۴,١٢٨,٣٢٣١٠,٠٠٨صبا فوالد خلیج فارس

۵,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۴٩٩,٩٠٠,٠٠٠٢,١٨۴,٠٠٠٠٠٩٩.٩٨٢,١٨۴,٠٠٠۴,٣۶٩خدمات گستر صبا انرژي

۴۴١,٠٠٠١,٠٠٠٣۶٩,٨۶۵,۵٩٨۴۵٧,٩٩٨٠٠٨٣.٨٧۴۵٧,٩٩٨١,٢٣٨کارخانجات تولیدي تھران

١۵,٠٠٠١,٠٠٠١١,٠٠٠٣۶٠٠٠.٠٧٣۶٣,٢٧٣گیالن پاکت

٢٧٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٢,٣٠٠,٠٠٠١٠٣,٠٢۶٠٠١۵.۶٧١٠٣,٠٢۶٢,۴٣۶پايانه ھا ومخازن پتروشیمي

١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٩٩,٩٧٨٠٠١٠٠٩٩,٩٧٨٩٩٩,٧٨٠بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣۵,٠٠٠٠٠١٠٣۵,٠٠٠٣۵٠پااليش گاز خارگ

١,١۴٠,٠٠٠١,٠٠٠١٩٩,۵٠٠,٧٨٣١,٨۴١,۴١۴٠٠١٧.۵١,٨۴١,۴١۴٩,٢٣٠پترو شمیران

٢,٢۵٨٢,٢۵٨,٠٠٠١٠٢۵٠٠١٢۵٢,۵٠٠,٠٠٠شرکت سبا اينترنشنال تريدينگ

١,١۶٠,٨٩۵١,٠٠٠٢٣٢,۴٢٣,۴٩۵٢٣,۴٠٠٠٠٢٠.٠٢٢٣,۴٠٠١٠١آلومینیوم پارس

٧٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠۶۶۵,۵۴١۴,۶۵۴,٠۶٧٠٠۶۶.۵۵۴,۶۵۴,٠۶٧۶,٩٩٢,٩٠٨صنايع پتروشیمي مسجد سلیمان

١٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠٠١٠٠١٠١,٠٠٠ارزش آفرينان تجارت صبا

١٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠٠١٠٠١٠١,٠٠٠صبا انرژي جھان گستر



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 بھای تمامتعداد سھام

شده
بھایتعداد سھام

تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

١۴٣,۴٢۵۴٨,٠٠٠٢٧٠,٠٠٩١۵,۵۵١٠٠٩.٠۴١۵,۵۵١۵٧,۵٩۴صبا اورسیز

٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۵,٠٠٠,٠٠٠١۴۶,٠١۴١۶۵,٠٠٠,٠٠٠١۶۵,٠٠٠١٠٠٣١١,٠١۴١,۵۵۵نیرو تراز پي ريز

اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق
بازنشستگي کشوري

٣۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٣٨٧,٣۴١۴۵٠,١١۴١.١١۴۵٠,١١۴١,١۶٢,٠۶١

٢١,۴١۴,۴١٢۶١۵,١١۴٢٢,٠٢٩,۵٢۶جمع

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

١١٩,٠٠٠,٠٠٠١٠,٩٣۵١,٣٠١,٣٢٠٠ساير شرکتھاي پذيرفته شده در بورس

٢,٢٩٧,٢٩۵٢٩۶,۶٢٢۶٨١,۴٢٩٠پتروشیمي فن آوران

۴٣,٠٠٣,۴٣٧٩٩٩۴٢,٩٩۴٠پشم شیشه ايران

٨٧,۶٠٠,٠٠٠٣٩,۵۴٩٣,۴۶۴,۵٢٩٠پتروشیمي جم

۴۶۴,٩٢٣,۵٩۶١٧,٢٨۴٨,٠٣۵,٩٩٧٠پتروشیمي امیر کبیر

٢٧,٣٩٩,٩٩٨١,٠٠٠٢٧,۴٠٠٠شرکت گروه فن آوا

١,٣٢۵,٨٩٧,١٨٩۴٣٠۵٧١,٠٢٨٠نفت سپاھان

(ETF)٣٣,۴٠٠,٠٠٠٢٩,۶٢٠٩٨٩,٣١۴٠صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کیان

۶٢,٠٠٠,٠٠٠٩,٧۵٠۶٠۴,۵۴١٠فوالد مبارکه

٣٨٧,٣۴١١,١۶٢,٠۶١٠۴۵٠,١١۴اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري

۴٠,٠٠٠,٠٠٠١٢,٣٩۵۴٩۵,٨١۴٠ملي صنايع مس ايران

١۶۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١۶۵,٠٠٠نیرو تراز پي ريز

١۶,٢١۴,٣۶۶۶١۵,١١۴جمع

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

١٢,٠١٠,٠٠٠١٨,٣۴٠٢٢٠,٢٧۴۴٣,٩٠٢۵٢٧,٢٧٣٣٠۶,٩٩٩پتروشیمي خارک

١٠٠,٠٠٠١,١٩٠١١٩٩,۵٧٠٩۵٧٨٣٨توسعه صنايع بھشھر

١٧٩,۴١٢,٣٨٠١۶٧٢٩,٩٨٢٢,۵٣١۴۵۴,٢۶۵۴٢۴,٢٨٣بانک پارسیان

١١,٧١٣,۴٩۶١,۵۶۵١٨,٣٣٨٣٨,٠٨٣۴۴۶,٠٩٢۴٢٧,٧۵۴نفت ايرانول

۴,۶٠٠,٠٠٠٣۵,١٧۴١۶١,٨٠٣٣۵,٨٠١١۶۴,۶٨۶٢,٨٨٣صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

(ETF)١۵,٠٠٠,٠٠٠٢٧,۴٠۶۴١١,٠٩٩٢٧,٨٩٧۴١٨,۴۶۵٧,٣۶۶صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کیان

٢٣۶,۶۶٠,٠٠٠١٠,١۶٨٢,۴٠۶,۵۵٩١٠,١٨۴٢,۴١٠,١٨١٣,۶٢٢اوراق مشارکت (پذيرفته شده در بورس)

۵,٢١١,٩١۶٧۶۶٣,٩٩٧۵٩,٢٢٩٣٠٨,۶٩٨٣٠۴,٧٠١پتروشیمي نوري



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

(ETF)(٩,۴٢۵)١٧١,۴٠٣,۵٠٠١٠,٠٩٧١,٧٣٠,۶٧٩١٠,٠۴٢١,٧٢١,٢۵۴صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند

١,١٣۴,٣۴٠١,٧۴٢١,٩٧٧۴٣,٠٨١۴٨,٨۶٩۴۶,٨٩٢سیمان ساوه

٣,۶١٨,۵٩١١۵,٢٧١۵۵,٢۶٠١٨,٣٣۴۶۶,٣۴۵١١,٠٨۵صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامین

(٧٣,۵١٨)٢٨,٧٨٢,٢۴٨۵,٢٩٠١۵٢,٢٨۵٢,٧٣۶٧٨,٧۶٧ايران ترانسفو

۶۵,٣٨٩,۵٠٠٣,٩٣۴٢۵٧,٢٩٣٣,٩٣۴٢۵٧,٢٩٣٠گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري

٣٧٣,٨۶۶١,۵۵١۵٨٠٢٣,٨۶٩٨,٩٢۴٨,٣۴۴تراکتورسازي ايران

۴٢,٩٩٧,٢٢٢٢٩۶١٢,٧۵٣٣٩,۴٢٩١,۶٩۵,٣٨٠١,۶٨٢,۶٢٧پشم شیشه ايران (حق تقدم)

۵,۴۶٢,٩٩٨٨,۶٠٧,۴۴٩٣,١۴۴,۴۵١جمع

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

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتیدوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

درشرایط فعلی شرکت ھیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطالع رسانی می گردد.۵۶,٠۶٩,١٩٧٣٩,١۶٣,۶٧٧درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام

درشرایط فعلی شرکت ھیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطالع رسانی می گردد.٣,٧٣۵,٠٩۴١,۴٨٠,۴٩۴سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

درشرایط فعلی شرکت ھیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطالع رسانی می گردد.٠٠سود سپرده بانکی

درشرایط فعلی شرکت ھیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطالع رسانی می گردد.٠٠سود(زیان) تعدیل ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھای کوتاه مدت

درشرایط فعلی شرکت ھیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطالع رسانی می گردد.٠٠سود(زیان) تعدیل ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھای بلند مدت

درشرایط فعلی شرکت ھیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطالع رسانی می گردد.٣۴٨,١٢٩٢٣,٨۴٧سود حاصل از سایر فعالیتھا

۶٠,١۵٢,۴٢٠۴٠,۶۶٨,٠١٨جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

بھای تمام شده در تاریخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

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

۴٨,٢٧٧,٣٨٠۵٩,٠٢٨,٧۴٨سرمایه گذاری در سھام بورسی و فرابورسی

٢٨,٨٢٨,٢٢٨٢٢,٠٢٩,۵٢۶سرمایه گذاری در سھام شرکتھای غیر بورسی

٠٠سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری در سپرده ھای بانکی و اوراق
بدھی

سپرده نزد بانکھا و اوراق مشارکت و صندوق ھا٧٠۵,٨۴۶,۵٩۶٨۵,۵

٢٠۴,۶٠٢١٧,٨١٩,٨١٠سایر سرمایه گذاریھا

٨٣,١۵۶,٨٠۶٩٨,٩۶٣,٧٨٩جمع

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت در نظر دارد ھمانند گذشته در راستای بھبود ارزش پرتفوی گام بردارد. ھمچنین در راستای سیاست ھای صندوق بازنشستگی کشوری، در جھت حفظ ھلدینگ ھای تخصصی، خروج از شرکت ھای خارج از موضوع ھلدینگ مورد بررسی قرار خواھد
گرفت و در صورت مناسب بودن شرایط اقدامات الزم برای فروش و یا خرید شرکت ھای فعال در حوزه نفت و انرژی و نیروگاھی صورت خواھد گرفت.

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»



اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات
جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

۶۶۶۶۶۶تعداد پرسنل شرکت اصلی

١,۵٢٧١,۵٢٧١,۵٢٧تعداد پرسنل شرکتھای گروه

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

نرخ رشد ھزینھ ھای اداری، عمومی و فروش ٢٠% می باشد که این نرخ، میانگین نرخ تورم عمومی کشور طی سنوات آتی مطابق پیش بینی صندوق بین المللی پول است.دوره ۶ 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

٠١٠,٠٠٠,۴۴۵١۶,۵٨٧,٠٨٨٠٠١۶,۵٨٧,٠٨٨٠١,۶٢٩,٨٩٨تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا
پایان دوره

٠٠

١٠,٠٠٠,۴۴۵١۶,۵٨٧,٠٨٨٠١۶,۵٨٧,٠٨٨٠١,۶٢٩,٨٩٨جمع

٠انتقال به دارایی

١,۶٢٩,٨٩٨ھزینه مالی دوره

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

در شرایط فعلی شرکت ھیچگونه برنامه تامین مالی آتی ندارد و درصورت نیاز به تامین مالی جھت انجام سرمایه گذاری ھای جدید موضوع اطالع رسانی خواھد گردید.دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه شرکت اصلی و شرکتھای فرعی و وابسته

نام شرکت (شرکتطرح ھای عمده در دست اجرا
اصلی یا فرعی و

وابسته)

ھزینه ھای برآوردی
طرح

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در تاریخ

١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در تاریخ

١۴٠٠/٠۶/٣١

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

تشريح برنامه ھاي شرکت جھت تکمیل
طرح ھاي توسعه شرکت اصلي وشرکت

ھاي فرعي و وابسته

شرکت پلیمر پاد جم زیر
مجموعه ی شرکت

پتروشیمی جم

١١,۶٩٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٨٠٨٢٠٠١۴٠١/١٢/٢٩

«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

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٩٣,٢٧٣١۶,۵١۴سايردرآمدھاو(ھزينه ھاي)غیرعملیاتي



١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٩٣,٢٧٣١۶,۵١۴جمع

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

۶۴,٢۴٢,۵۵٧۵۴,٠٠٠,٠٠٠۵٩,٨٢۶,۴٢٠۵۴,٠٠٠,٠٠٠٨٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

ھلدینگ انرژی در نظر دارد در سال مالی ١۴٠٠ با انجام حمایت ھای الزم از شرکت ھای زیرمجموعه (مانند شرکت در افزایش سرمایه ھا و ارایه راھکارھای مناسب و نظارت و ...) به بھبود شرایط شرکت ھا کمک نماید تا در
راستای اھداف ھلدینگ و ادامه روند سودآوری خود گام بردارد.

سایر توضیحات با اھمیت

در حال حاضر درآمد، ھزینه و اطالعاتی یا قرارداد جدیدی که می تواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اھمیت باشد وجود ندارد و تمامی موارد دارای اھمیت در جداول فوق ارایه گردیده است. بدیھی است ممکن است عواملی غیرقابل پیش بینی رخ
دھند که در اینصورت شرکت سرمایه گذاری تاثیرات ناشی از آن را متعاقبا از طریق سامانه کدال اعالم خواھد کرد.

«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

١۴٠٠/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠ *

توسعه صنايع
بھشھر

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٠۶٧٣٧,۶٠٨,۴٧٣٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٨۵۴٣٨٠٢٨٠,٢٩١

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/١۵۵٨,٢٧۴,٢۵٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١,١۶۵۶٩٢۵٧٢٣٣,٣٣٣پشم شیشه ايران

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢٨٣٠٩,۵۵۶,١٠۶٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣١,٢٢٧١,۵۵٠۴٧٩,٨١٢نفت پاسارگاد

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/١٧١,٣٣١,٢٠٠,٨٠۴٧۴,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢١,٩٠٣١,٣٠٠١,٧٣٠,۵۶١سنگ آھن گل گھر

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢٨۴٩٧,۵٧٩,١١١٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶١٣,٧١١١۴,٢٠٠٧,٠۶۵,۶٢٣پتروشیمي نوري

معدني و صنعتي
چادرملو

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢٨٨۴١,٢٢١,٧۶۴۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٣,٠٨٠٢,١٣٠١,٧٩١,٨٠٢

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٨١۶۶,٧۴٠,٧٩٩٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨۶۴,٣٩۵۶۴,٠٠٠١٠,۶٧١,۴١١پتروشیمي فن آوران

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/١٢۴۶۴,٩٢۶,۵٩٧٣,۶٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٢٩١٠,٩٧٨١٠,٢٠٠۴,٧۴٢,٢۵١پتروشیمي امیر کبیر

ارزش آفرينان تجارت
صبا

١٣٩٩/١٢/٣٠١٣٩٩/٠٧/١٢١٠,٠٠٠١١,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٠٠١۵,٠٠٠١۵٠٠

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٢/٠٨١,٠۴۵,۴٨٠,۶۶۶٢٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٣,۵٠٠٣,۶۵٩,١٨٢پتروشیمي باختر

گسترش تجارت
پارس سبا

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٩٢٩,٩٩۴,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠٠١,۶۶٧۵٠,٠٠٠

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٨٣,٣۶٠,٩۶۶,٧۵٣٧۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴١,٩۵٣١,٢٠٠۴,٠٣٣,١۶٠پااليش نفت اصفھان

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٠٩١٨,١٨٣,٠٣۴٣۶,۴٠٢,٧۵۶١,٠٠٠٠١٩١۵٠٩٠٩ايران ترانسفو



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

١۴٠٠/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠ *

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢١٢۶٢,٧۵۶,۵٢٧٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣١,٨۴٣١,١٠٠٢٨٩,٠٣٢نفت سپاھان

پايانه ھا ومخازن
پتروشیمي

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٢۴٢,٣٠٠,٠٠٠٢٧٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶٠۴,٠٧۴١٧٢,٣٣٠

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٨٧۶۶,٣٢٣,٢۶٢۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣۵,۶٣٧۵,٢٠٠٣,٩٨۴,٨٨١پتروشیمي خارک

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٠۶١٢٨,۶۵١,٧٧٠١,١٣۵,٠٠٠١,٠٠٠١١١,٣۵٣١,٠٢٠١٣١,٢٢۵سیمان اردستان

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٢۵٢٧,٣٩٩,٩٩٨٨٨٠,٠٠٠١,٠٠٠٣١۴٣٢٠۵۴٨گروه فن اوا

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۵/١١۶٢,٠٠٠,٠٠٠٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٣٠۶۴٠٠٢۴,٨٠٠فوالد مبارکه

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/١٧٢٠,٣١٧,۴۵٧٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵۵٠۵۵٠١١,١٧۵تراکتورسازي ايران

ملي صنايع مس
ايران

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۴/٢٩۴٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٣٠٢٢٨٠١١,٢٠٠

١٠,٢١١,۴٩١,٣٧٣٨٠٣,٧٩٢,٧۵٧٣٩,٠٠٠٢,۵٠٠١٢۶,١١٨١٢٨,٣٩٣٣٩,١۶٣,۶٧۶٠جمع

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

٣٩,١۶٣,۶٧۶درآمد 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 ۶ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

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


