
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

6,691,000سرمایه ثبت شده:سرمايه گذاري سپهشرکت:

5,309,000سرمایه ثبت نشده:وسپهنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1400/03/31 (حسابرسی شده)569922کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1400/09/30سال مالی منتھی به:

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی

سرمايه گذاري سپهبه ھیئت مدیره

بند مقدمه

 
                            1. صورت وضعیت¬ھاي مالي تلفیقي گروه و شرکت سرمايه¬گذاري سپه (سھامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1400 و صورت-ھاي سود و زيان، تغییرات در حقوق مالکانه و جريانھاي نقدي تلفیقي 

گروه و شرکت، براي دوره میاني شش ماھه منتھي به تاريخ مزبور ھمراه با يادداشت¬ھاي توضیحي 1 الي35 پیوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت¬ھاي مالي میان 
دوره¬اي با ھیات مديره شرکت است. مسئولیت اين موسسه، بیان نتیجه¬گیري درباره صورت¬ھاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است. 

                        

بند دامنه بررسی اجمالی

 
                            2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطالعات میان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا  از مسئولین امور مالي و 

حسابداري و بکارگیري روش¬ھاي تحلیلي و ساير روش¬ھاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬ھاي مالي است و در نتیجه اين موسسه نمي¬تواند اطمینان 
يابد از ھمه موضوعات مھمي که معموال در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين¬رو، اظھارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند. 

                        



نتیجه گیری

 
                            3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت ھاي مالي ياد شده، از تمام جنبه ھاي با اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري باشد، 

برخورد نکرده است. 
 
 

 
                        

تاکید بر مطالب خاص

 
                            4. موارد مربوط به پروژه لواسانات به شرح يادداشت توضیحي 1-14 صورت ھاي مالي مي¬باشد. نتیجه گیري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

 
                        

بندھای توضیحی

 
                            5. صورتھاي مالي شش ماھه منتھي به 31 خردادماه 1399 و  سال مالي منتھي به 30 آذرماه 1399 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي)، مورد 

حسابرسي قرار گرفته و به ترتیب در گزارش¬ھاي مورخ 5 مرداد ماه 1399 و 21 بھمن ماه 1399 آن مؤسسه نسبت به صورتھاي مالي نتیجه گیري و اظھارنظر "مقبول" ارائه شده است.
 

                        

گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            6. مسئولیت "ساير اطالعات" با ھیات مديره شرکت است. "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است. اظھارنظر اين موسسه نسبت به صورت ھاي مالي میان 
دوره اي، دربرگیرنده اظھار نظر نسبت به "ساير اطالعات" نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت ھاي مالي میان دوره اي، مسئولیت اين موسسه مطالعه "ساير 

اطالعات" به منظور شناسايي مغايرت ھاي با اھمیت آن با صورت ھاي مالي يا با اطالعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف ھاي با اھمیت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتیجه برسد که تحريف 
با اھمیتي در "ساير اطالعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

 
                        



سایر موارد

 
                            7. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت ھاي پذيرفته شده در بورس ايران طي دوره مورد گزارش به شرح زير رعايت نشده است:

7. مفاد مواد  28 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتي به ترتیب در خصوص عدم تملک سھام شرکت اصلي توسط شرکت و واگذاري سھام تحت تملک ظرف مھلت مقرر در اين ماده و افشاي اطالعات با اھمیتي از 
قبیل عضويت اعضاي ھیات مديره شرکت مورد گزارش در ھیات مديره ساير شرکت ھا به اصالت يا به نمايندگي و حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شرکت و در گزارش تفسیري مديريت رعايت نگرديده 
است. افزون بر اين در رعايت مفاد ابالغیه شماره  12020008 مورخ 21/09/1390 سازمان بورس و اوراق بھادار در خصوص ثبت نمايندگان اعضاي حقوقي ھیات مديره نزد مرجع ثبت شرکت ھا و موسسات غیرتجاري و 

ماده 31 اساسنامه مبني بر اخذ تائید صالحیت حرفه اي اعضاي مذکور توسط سازمان بورس و اوراق بھادار، قبل از انتصاب براي برخي از اعضاي ھیات مديره و ماده 37  اساسنامه شرکت مبني بر تعیین سمت اعضاي 
ھیات مديره در اولین جلسه ھیات مديره حداکثر ظرف مدت يک ھفته پس از تائید صالحیت حرفه اي رعايت نگرديده است.

8. در راستاي تبصره ماده 3 و 7  دستورالعمل کفايت سرمايه نھادھاي مالي، محاسبات مندرج در يادداشت توضیحي 1-20، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه در حدود رسیدگي 
ھاي انجام شده  به موارد با اھمیتي که حاکي از عدم صحت محاسبه نسبت ھاي مزبور باشد، برخورد نکرده است.
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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

١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

۶۶٢,۴۵٧۴,٣١٨١۵,٢۴٢پرداختنی ھای تجاری١,٣٣٧,١٣۶۴٨,٧٩۵٢,۶۴٠موجودی نقد

(٧)۴٩,٨۴٧۵٣,٣٩۴پرداختنی ھای غیرتجاری١۴,٧٧١,١١۵١١,٧٨۶,٢٣٧٢۵سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت



پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠

٠٠٠مالیات پرداختنی(١٩)٢,٠٣٧,۵٩٨٢,۵١٩,۴٨٢دریافتنی  ھای تجاری

٧,٧٠١,۵۴١٢,۴٢٨,۵٠۴٢١٧سود سھام پرداختنی(١٢)١,٣٣٠,۶۶٣١,۵١٨,٧٣۶دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی(٩)١۶,۴١۶١٧,٩٨۶پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر٠٠٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری١٩,۴٩٢,٩٢٨١۵,٨٩١,٢٣۶٢٣جمع دارایی ھای جاری

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

٨,۴١٣,٨۴۵٢,۴٨۶,٢١۶٢٣٨جمع بدھی ھای جاری١١,٢٨۴٩,٧١١١۶دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری۶,٨۶٨,٧٧٨۶,٢٧١,۶۶١١٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٢١۶,۶١١٢١۶,۶١١٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(٣)۶,٣٩٧۶,۶٢۶دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت(٢)٢٧,۴٨٣٢٨,١۴۶دارایی ھای ثابت مشھود

١۵,١٢۵١١,٠١٢٣٧ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

١۵,١٢۵١١,٠١٢٣٧جمع بدھی ھای غیرجاری٧,١٣٠,۵۵٣۶,۵٣٢,٧۵۵٩جمع دارایی ھای غیرجاری

٨,۴٢٨,٩٧٠٢,۴٩٧,٢٢٨٢٣٨جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

۶,۶٩١,٠٠٠۶,۶٩١,٠٠٠٠سرمایه

۵,١۶٠,١٠٣٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

--٠١,۴٨۶صرف (کسر) سھام

١٢۴(۶۴,٣۴٧)(١۴۴,٠۴٧)سھام خزانه

۶۶٩,١٠٠۶۶٩,١٠٠٠اندوخته قانونی

٠٠٠سایر اندوخته ھا

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھای غیرجاری نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠

٠٠٠مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری

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

(۵۴)۵,٨١٨,٣۵۵١٢,۶٢٩,۵٢۴سود (زیان) انباشته

(٩)١٨,١٩۴,۵١١١٩,٩٢۶,٧۶٣جمع حقوق صاحبان سھام

٢۶,۶٢٣,۴٨١٢٢,۴٢٣,٩٩١١٩جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٢۶,۶٢٣,۴٨١٢٢,۴٢٣,٩٩١١٩جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

١,٩٨٣,٨۶۴١,١٨۴,٩٠۵۶٧۴,۴٨٣,۶۴٢درآمد سود سھام

٠٠٠٠درآمد سود تضمین شده

٢,٠١٨,٧٠٠١,۶۶۴,٠٨٨٢١۶,٢١٩,١١١سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

۴,٢٠۶١,٨٠٣١٣٣٣,۴٨٢سایر درآمدھای عملیاتی

۴,٠٠۶,٧٧٠٢,٨۵٠,٧٩۶۴١١٠,٧٠۶,٢٣۵جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(١٠۶,٣٩۵)۶٢(۴٩,۶٧٢)(٨٠,۵٢٠)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(١٠۶,٣٩۵)۶٢(۴٩,۶٧٢)(٨٠,۵٢٠)جمع ھزینه ھای عملیاتی

٣,٩٢۶,٢۵٠٢,٨٠١,١٢۴۴٠١٠,۵٩٩,٨۴٠سود (زیان) عملیاتی

(١٨,٩۵٧)١,۶۴٠(٢,۶٧۶)(۴۶,۵۵٧)ھزینه ھای مالی

٩١٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٣,٨٧٩,٧٨۴٢,٧٩٨,۴۴٨٣٩١٠,۵٨٠,٨٨٣سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(٧۶)٠٠٠مالیات بر درآمد

٣,٨٧٩,٧٨۴٢,٧٩٨,۴۴٨٣٩١٠,۵٨٠,٨٠٧سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

٣,٨٧٩,٧٨۴٢,٧٩٨,۴۴٨٣٩١٠,۵٨٠,٨٠٧سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

۵٨٨۴١٩۴٠١,۵٨۴سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

(٣)۶٠٠(١)(٧)سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

۵٨١۴١٨٣٩١,۵٨١سود (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



واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

گردش حساب سود (زیان) انباشته

٣,٨٧٩,٧٨۴٢,٧٩٨,۴۴٨٣٩١٠,۵٨٠,٨٠٧سود (زیان) خالص

١٢,۶٢٩,۵٢۴۵,٣٩۴,٢١٧١٣۴۵,٣٩۴,٢١٧سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠٠٠٠تعدیالت سنواتی

١٢,۶٢٩,۵٢۴۵,٣٩۴,٢١٧١٣۴۵,٣٩۴,٢١٧سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(٣,٣۴۵,۵٠٠)١۶٠(٣,٣۴۵,۵٠٠)(٨,۶٨٢,۶١٣)سود سھام  مصوب

٠--٠(٢,٠٠٠,٠٠٠)تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

٢,٠۴٨,٧١٧(۵)١,٩۴۶,٩١١٢,٠۴٨,٧١٧سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠--٠(٨,٣۴٠)انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

۵,٨١٨,٣۵۵۴,٨۴٧,١۶۵٢٠١٢,۶٢٩,۵٢۴سود قابل تخصیص

٠٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

۵,٨١٨,٣۵۵۴,٨۴٧,١۶۵٢٠١٢,۶٢٩,۵٢۴سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

۵٨٠۴١٨٣٩١,۵٨١سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

۶,۶٩١,٠٠٠۶,۶٩١,٠٠٠٠۶,۶٩١,٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

فعالیت ھای عملیاتی

١,۶٩۵,٧٨٢۶١۵,١۴۴١٧۶٢,١۶۵,۴٠۶جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

(٧۶)٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

١,۶٩۵,٧٨٢۶١۵,١۴۴١٧۶٢,١۶۵,٣٣٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(١٨,٩۵٧)١,۶۴٠(٢,۶٧۶)(۴۶,۵۵٧)سود پرداختی بابت استقراض

(١,١١٧,٠۴٧)١۴٨(۴٧٢,٣۶۵)(١,١٧٣,٠۵٨)سود سھام پرداختی

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

(١,٢١٩,۶١۵)(۴٧۵,٠۴١)١۵٧(١,١٣۶,٠٠۴)

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

(١١,٧٨٨)(۶٨)(۵,۵٣٨)(١,٧٩٩)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(١,٩۴١)--٠(١٠٩)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

(١,١٨٣,٧٣٠)(۴١)(٢۵١,۴۶٨)(١۴٩,۵٨٠)تسھیالت اعطایی به اشخاص

١۴١,٧٠۵١٩٨٧١,۴۶٨٨٣,٢۶۵استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(١,١١۴,١٩۴)(٩۶)(٢۵۶,٨٠٨)(٩,٧٨٣)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٨۴,٨۶٨)--(١١۶,٧٠۵)۴۶۶,٣٨۴جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

٩١١,۵۶١٠٠وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

۶٣,٠٠٧٠٢١۵,٧٨٧وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

(٢٧٨,۶۴٨)--٠(١۵٢,۵٣٣)وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

(۶٢,٨۶١)٨٢٢,٠٣۵٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

(١۴٧,٧٢٩)--(١١۶,٧٠۵)١,٢٨٨,۴١٩خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

١٩۶,٢٣٨(٧۵)۴٨,٧٩۵١٩۶,٢٣٨موجودی نقد در ابتدای دوره

٢٨۶--۵٧(٧٨)تآثیر تغییرات نرخ ارز

١,٣٣٧,١٣۶٧٩,۵٩٠١,۵٨٠۴٨,٧٩۵موجودی نقد در پایان دوره

٢,۴۵٩,٩١٨٠٠مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید



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

صورت خالصه سرمایه گذاریھا به تفکیک گروه صنعت

شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١۶٩٠١۶٩١۶٩٠٠٠١۶٩٠

استخراج کانه
ھاي فلزي

۴۵,٢٨٠,۵۶١۵٨,٣٩١,٢١٢۵٨۴,٣۴٣٧,٠٨٨,٢٠١۴۵,٨۶۴,٩٠۴۶۵,۴٧٩,۴١٣١۶,٨۴٠٠١۶,٨۴٠۵۵,٢٨٧,۴٠١٢٩.٢٩۵٨۴,٣۴٣١۶.١٧۵۵,٨٧١,٧۴۴٢٧.١

انواع فرآورده
ھاي غذايي و

آشامیدني

٠٠٠٠٠٠٠٠١٧۵٢٠١٧۵٢١٧۵٢٠٠٠١٧۵٢٠

٠٠٠٠٠٠٠٠۴۵,٢۶٨٠۴۵,٢۶٨۴۵,٢۶٨٠.٠٣٠٠۴۵,٢۶٨٠.٠٢منسوجات

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

٢١٨۵,٢١٢١,٧٣٣,٢٧٨(١٢۵,۶٠۶)(١,٣۵٠,۶۵٧)٢۵٩,۶٠۶٣٨٢,۶٢١٠٠٠٠٠٢١٨۵,٢١٢١.٠٣(١٢۵,۶٠۶)(٣.۴٨)٢۵٩,۶٠۶٠.٢٨

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١۶,۶٩٧٠١۶,۶٩٧١۶,۶٩٧٠.٠۴٠٠١۶,۶٩٧٠.٠٣

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١۴,٨٣۵٠٢١۴,٨٣۵٢١۴,٨٣۵٠.٠٨٠٠٢١۴,٨٣۵٠.٠٧

ماشین آالت و
تجھیزات

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠١٠٠٠٠١٠٠

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي

٣٣,۴۶۶,۶۴٠٢٠,٣٠٢,٠۵٧٩٠٢,۵۶٠(۶,٠٧٣,۶٣٧)۴۴,٣۶٩,٢٠٠١۴,٢٢٨,۴٢٠٠٠٠٠٠٣٣,۴۶۶,۶۴٠١٩.٢٩٠٢,۵۶٠٢۴.٩٨۴۴,٣۶٩,٢٠٠٢٠.١٧

واسطه گريھاي
مالي و پولي

٠٠٠٠٠٠٠٠۵٢۶٧,٠۶٣(۵٧)۵٢۶٧,٠٠۶۵٢۶٧,٠۶٣١.۴٨(۵٧)٠۵٢۶٧,٠٠۶١.٢٣

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن

٠٠٠٠٠٠٠٠١۵٠٠١۵٠١۵٠٠٠٠١۵٠٠



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

اوراق
مشارکت و

سپرده ھاي
بانکي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٩,۴٠۴٠١٩,۴٠۴١٩,۴٠۴٠.٠۵٠٠١٩,۴٠۴٠.٠۴

٢٣۶۴,۶۶۵٩٧۶,١٠٢٠٠٠٠٠٢٣۶۴,۶۶۵٢.٠٢٠٠٢٣۶۴,۶۶۵١.۶٨(٧٧٠,٧٠٢)٢٣۶۴,۶۶۵١,٧۴۶,٨٠۴٠مخابرات

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي مالي
واسط

۴٢۵۶,١٢٩٣,٧٨٧,٩١٢۴,٠٧۵(١,٩٣٠,١٣٣)٣٢۶٠,٢٠۴١,٨۵٧,٧٧٩٠٠٠٠٠۴٢۵۶,١٢٩١.۴٢۴,٠٧۵٠.١١٣٢۶٠,٢٠۴١.٢

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم

٣٨٠١,۵٣٠٣,١۴٠,٠١٧٨,۶٩۴(۶٨٨,٢٢٨)٣٨١٠,٢٢۴٢,۴۵١,٧٨٩٠٠٠٠٠٣٨٠١,۵٣٠۴.۴۴٨,۶٩۴٠.٢۴٣٨١٠,٢٢۴٣.٧۴

بانکھا و
موسسات

اعتباري

۴١٩٣,١٨١۵٠١,۵٣٣٢٣,۴٢٠(١۵٩,۵۴٧)۴٢١۶,۶٠١٣۴١,٩٨۶٠٠٠٠٠۴١٩٣,١٨١١.٠٧٢٣,۴٢٠٠.۶۵۴٢١۶,۶٠١١

ساير
محصوالت

کاني غیرفلزي

١۴٢۵٧٠٢۵١١۴۵٠٨٠٠٠٠٠١۴٠٠٠١۴٠

سرمايه
گذاريھا

١٢,١٩٧۶,٢۴۶١٢,١٩٧(١,٢٨٨)٠۴,٩۵٨٠٠٠٠٠١٢,١٩٧٠.٠١٠٠١٢,١٩٧٠.٠١

سیمان، آھک
و گچ

٢٢٢١,٧٢٩٢,٨۵٢,٧۵۶٠١,٩۴٢,٢۶٢٢٢٢١,٧٢٩۴,٧٩۵,٠١٨٠٠٠٠٠٢٢٢١,٧٢٩١.٢٣٠٠٢٢٢١,٧٢٩١.٠٢

محصوالت
شیمیايي

١٣٢,٩۴٧,٠۵٧٢٧,١٧۵,٠١۴١٣٧,٠۴٨(٢,۵٧٧,٧٠۴)١۵٣,٠٨۴,١٠۵٢۴,۵٩٧,٣١٠٠٠٠٠٠١٣٢,٩۴٧,٠۵٧١۶.٣٣١٣٧,٠۴٨٣.٧٩١۵٣,٠٨۴,١٠۵١۴.٢٣

محصوالت
غذايي و

آشامیدني به
جز قند و شکر

٢۵٠,١٠۴٢,٢٣١,٧٢١٠(۶٩۵,١٠١)٢۵٠,١٠۴١,۵٣۶,۶٢٠٠٠٠٠٠٢۵٠,١٠۴٠.٢٨٠٠٢۵٠,١٠۴٠.٢٣

مواد و
محصوالت

دارويي

۴١٣١,۶٣٣٣,٩٨٨,٧١۶٩,٢۵٣(١,۶٨٧,۶١٨)٣١۴٠,٨٨۶٢,٣٠١,٠٩٨٠٠٠٠٠۴١٣١,۶٣٣٠.٧٣٩,٢۵٣٠.٢۶٣١۴٠,٨٨۶٠.۶۵

کاشي و
سرامیک

٠٠٠٠٠٠٠٠١۵,٢٢١٠١۵,٢٢١١۵,٢٢١٠.٠٣٠٠١۵,٢٢١٠.٠٢

اوراق تامین
مالي

٠٠٠٠٠٠٠٠١۵٠٠٠١۵٠٠١۵٠٠٠٠٠١۵٠٠٠



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

فلزات
اساسي

۴٣,٧٧۵,۴۶١٢٩,٣۶١,۴١٣٢,٠۶٩,٨٧۴(٣,٢١٧,٠٧٧)۴۵,٨۴۵,٣٣۵٢۶,١۴۴,٣٣۶٠٠٠٠٠۴٣,٧٧۵,۴۶١٢٠.٩١٢,٠۶٩,٨٧۴۵٧.٢٨۴۵,٨۴۵,٣٣۵٢۶.٩٨

ساخت
محصوالت

فلزي

١١۴,٠٩٠۶۴,٢۴٣٠(٢٧,١٣۵)١١۴,٠٩٠٣٧,١٠٨٠٠٠٠٠١١۴,٠٩٠٠.٠٨٠٠١١۴,٠٩٠٠.٠٧

خودرو و
ساخت
قطعات

٣١٧,۴٢٠۴٢١,٢٣٠٠(١٧٠,١٠۴)٢١٧,۴٢٠٢۵١,١٢۶٠٠٠٠٠٣١٧,۴٢٠٠.١٠٠٢١٧,۴٢٠٠.٠٨

مبلمان و
مصنوعات ديگر

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٣٠١٣٣١٣٣٠٠٠١٣٣٠

خدمات فني و
مھندسي

١٢٧,٩۵٩٩٠,٩٠٨٠(٣٢,٢۵٠)١٢٧,٩۵٩۵٨,۶۵٨٠٠٠٠٠١٢٧,٩۵٩٠.١۵٠٠١٢٧,٩۵٩٠.١٣

٢١٣١۶,۶٧۵٧۵١٨,٠۵٢,٣٠۴١٠٠٣,۶١٣,۶٠۴١٠٠٧۵٢١,۶۶۵,٩٠٨١٠٠(۵٧)۵۴٢١,٣۴٩,٢٣٣١۴۵,۴۴۴,٨۵٠٢١٣١۶,٧٣٢(١٠,٣۵٠,۴۶٧)۵۴١٧,٧٣۵,۵٧٢١۵۵,٧٩۵,٣١٧٣,۶١٣,۶۶١جمع

میلیون ریال٢۶,٠١۵ذخیره کاھش ارزش سرمايه گذاريھا

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

ثبت حق تقدم شرکتھاي گلتاش، بانک کارآفرين، پتروشیمي جم، معدنی و صنعتی گل گھر، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و افزايش سرمايه از محل اندوخته،مازاد تجديد ارزيابي و سودانباشته شرکتھاي سرمايه گذاري تامین اجتماعي،
مديريت انرژي امید تابان ھور، گروه بھمن، سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه، یزد سفالین، چدن سازان، فوالد مبارکه، پاالیش نفت بندرعباس و تغییر ارزش اسمي ھرسھم شرکت يزد سفالین از ١٠٠٠،٠٠٠ لایر به ١٠٠٠ لایر

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)

٢.٢٢٧,٠٨۴١,٢٩۶,٣۶١۴١٠١٩,۶۴٠١,٢۶٩,٢٧٧(۴۶٨,۶۴۴)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶۶,٠٠۶,١٩٣٢٧,٠٨۴١,٧۶۵,٠٠۵٠٠صنعتي بھشھر

٠٣٨۶۶٠٨١٧,۵٢٠٨٣(٨١)٨۵٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٣٣٢٢١۶٧۶٠۶١رادياتور ايران

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٨۵,٢٧۴,٣۵۵١,٧٢٢,۴١٧٢۶,٩۶۵,٠۵۵٠٠٣,٣۶٧,۴١٩٢.٣٢١,٧٢٢,۴١٧٣٠,٣٣٢,۴٧۴١,٣۴٠٢٣,۶٠٠٢٨,۶١٠,٠۵٧معدني و صنعتي چادرملو

١,٠٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٨,٨١۶٢٧١٨١٠٠٣٧٠٢٧٢١٨٣,٠۶٣٢۴,٨٠٠١٩١سیمان ھرمزگان

٠.٣٣١,۶۵٨,٩١۵٩,٧٠٠,٧٢٧١,٧٢۴١٠,٠٨٠٨,٠۴١,٨١٢(٨,٣١۴)٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩۴۵,٠٢٩,٩٧٧١,۴٣١,١۶٣٩,٧٠٩,٠۴١١٧,٣۴٣,٨٠٠٢٢٧,٧۵٢فوالد مبارکه

٠٠٠٠٣٨,٧۵٠٠(٢۵)(١)(۶۶۶)٨۵٠,٠٠٠١,٠٠٠۶۶۶١٢۵رادياتور ايران (حق تقدم)

٠.٧١,٨٢۵,٧٧٢۶,٣٩٨,۴۴۴٢,۶٧٩٩,٣٩٠۴,۵٧٢,۶٧٢(١٠,٩٢١,٧۵٨)(٣١٩,٩٣٧)(۶۶٧,٠٣٠,۶٧٣)٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠١,٣۴٨,۴۴١,٢١٢٢,١۴۵,٧٠٩١٧,٣٢٠,٢٠٢مديريت سرمايه گذاري امید

٠.٠١٢٧,۶٢٨۴٨,٨۶٠٣,٩۴٧۶,٩٨٠٢١,٢٣٢(۵۵,۵٨٠)۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٠٠٠,٠٠٠٢٧,۶٢٨١٠۴,۴۴٠٠٠مخابرات ايران

١,٢۶٠,٠٠٠١,٠٠٠٢١٣,١٩۶,٩٨٨٢٢١,٧٠٢٢,٨۵٢,۵٧۵٠٠١,٩۴٢,٢٢۵١۶.٩٢٢٢١,٧٠٢۴,٧٩۴,٨٠٠١,٠۴٠٢٢,۴٩٠۴,۵٧٣,٠٩٨سیمان داراب



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)

٠.١٢١٩,۵۴٧٢٨١,٣٩٨١,٩۴٩٢٨,٠۶٠٢۶١,٨۵١(۶٠,۵٣۵)(۵,٢۶۶)(٢,٧٠١,٧۴٧)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠١٢,٧٣٠,٢٠٨٢۴,٨١٣٣۴١,٩٣٣پتروشیمي اراک

٠.١١۴,٨١٢٢۶۴,۶٠۴٢,۴٢۶۴٣,٣۴٠٢۴٩,٧٩٢(٢٩,۶٧٢)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,١٠۵,٣٢١١۴,٨١٢٢٩۴,٢٧۶٠٠پتروشیمي خارک

٠.١۶۵٢٣,۴٩١١,٢٢٨,۴٣۴۴,۶١١١٠,٨٢٠٧٠۴,٩۴٣(٩٩۵,١۵٧)(٢۶٧,٠٠۵)(۵٧,٩٠٧,۴١۵)٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧١,۴۴١,١٣٣٧٩٠,۴٩۶٢,٢٢٣,۵٩١سرمايه گذاري غدير

١.٣٧٢,٠٨۴,١٢٣٢٢,۴٣۵,٩٠٨١,۵٢٠١۶,٣۶٠٢٠,٣۵١,٧٨۵(٢,٩٨٩,۶٢۶)(٢۴۵,٢۴٢)(۴٧١,٨٧۵,۴۵١)١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٨۴٣,٢۶٣,۴٩۴٢,٣٢٩,٣۶۵٢۵,۴٢۵,۵٣۴سنگ آھن گل گھر

٠.١۵١٧,۴١٧٢۵١,٠۴٠٨٨١,٢۶٣٢٣٣,۶٢٣(١۶٩,٩٩٨)١٣۴,۶٣٧,٩۶٧١,٠٠٠١٩٨,٧۶۵,٠٠٧١٧,۴١٧۴٢١,٠٣٨٠٠گروه بھمن

٢.۶٧٢٧,٣٨٨۵٢٢,٨٨١٣٩۴٧,۵٣٠۴٩۵,۴٩٣(٧٠٣,٣۴٣)٢,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٩,۴٣٩,٧۶۵٢٧,٣٨٨١,٢٢۶,٢٢۴٠٠گلتاش

۶.٢۴٢٣,٠٢٠٢۴٠,٢۵٩۴۵٠۴,٧٠٠٢١٧,٢٣٩(٢٢۶,۴۵٧)٨١٩,١٧۵١,٠٠٠۵١,١١٨,٩٩۴٢٣,٠٢٠۴۶۶,٧١۶٠٠شھد ايران

٠.۶٢٣,٣۶۶,٢٠٨١۴,٣٨۴,٠۴۴٢,٧٠١١١,۵۴٠١١,٠١٧,٨٣۶(٣,٠٢٠,٢٣٣)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٩۴,۶٠٨,۶۶٠١,۵۴۴,۵٧٠١٧,۴٠۴,٢٧٧١۵١,٨۴٢,٣۶٩١,٨٢١,۶٣٨ملي صنايع مس ايران

۵.۵٨٣٣,١۶۴١,١۴۴,٠٢۵٩٩٠٣۴,١۵٠١,١١٠,٨۶١(١,٠۶١,٢٨٠)۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٣,۵٠٠,٠٠٠٣٣,١۶۴٢,٢٠۵,٣٠۵٠٠داروسازي فارابي

٠.٢٢۴٩۵,٧١٠١,۶٩۵,٠۴٨۴,۴۶۶١۵,٢٧٠١,١٩٩,٣٣٨(١٢٢,١٠۵)۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١١,٠٠۵,١١۴۴٩۵,٧١٠١,٨١٧,١۵٣٠٠فوالد خوزستان

١.٨٣٧۶,٨۶۵٨٨٩,١٩۵١,٢٩٩١۵,٠٣٠٨١٢,٣٣٠(٢٧۵,١١٣)٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠۴٩,۵٠٢,٨٩٩۵٧,٠۵٧١,١۶۴,٣٠٨٩,۶۵٨,۴٨٨١٩,٨٠٨گروه دارويي سبحان

گروه دارويي سبحان (حق
تقدم)

٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠٩,١۵٨,۴٨٨١٠,۵۵۵٢١۵,۴٠٧(٩,١۵٨,۴٨٨)(١٠,۵۵۵)(٢١۵,۴٠٧)٠٠٠٠٢٣,۵٢٠٠

٠.٠٣١٧۵,۶۶٧٢٢٣,٠٢٣٣,٠٧۵٣,٩٠۴۴٧,٣۵۶(١٢,٣١٧)٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠۴٨,١٢۶,٨۵٧١٣۴,٧٠٨٢٣۵,٣۴٠٩,٠٠٠,٠٠٠۴٠,٩۵٩بانک ملت

٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,۵٠٠۴٢۵٧٠٠٢۵١٠.٠١۴۵٠٨١,١۴٣١۴۵,٢۴٣۵٠۴مرجان کار

٠.٧٨١٧٣,٢۶٣٢,٣٢٩,۴۴۵٢٣,۴۵٩٣١۵,۴٠٠٢,١۵۶,١٨٢(٧١,١٢۴)٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٣٨۵,۶٨٧١٧٣,٢۶٣٢,۴٠٠,۵۶٩٠٠پتروشیمي فن آوران

٠.٠٢۶,٧٣٠١٨,١٧٣١,٠٧۵٢,٩٠۴١١,۴۴٣(٣٨,۶۶٨)(٧,١۵٠)(١٢,١٢۵,١۶٠)٣٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨,٣٨٣,١٢۶١٣,٨٨٠۵۶,٨۴١بانک کارآفرين

٠.٢۵٣٣٧,٠٣٧٩٢٧,٢۴٢۶,٩٧۵١٩,١٩٠۵٩٠,٢٠۵(٧١۵,١٢٢)١٩,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٨,٣١٩,٠٣٧٣٣٧,٠٣٧١,۶۴٢,٣۶۴٠٠ارتباطات سیار

مديريت پروزه ھاي نیروگاھي
ايران ( مپنا)

۴٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,۶٧٣,٩٧٣٢٧,٩۵٩٩٠,٩٠٨٠٠(٣٢,٢۵٠)٠.٠١٢٧,٩۵٩۵٨,۶۵٨۵,٩٨٢١٢,۵۵٠٣٠,۶٩٩

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٩,١١٢,٧٨٣۵٢۴,٢۶۶٨,١٣٣,۵٨۵١,٨٧١,١۵٩١۶٢,٣٠١۶۴٩,٩٣٣١.٣۵۶٨۶,۵۶٧٨,٧٨٣,۵١٨٨,۴٧٨١٠٨,۴۶٠٨,٠٩۶,٩۵١پتروشیمي پرديس

٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٢٠۴,٩١٩١٣٩,۵٠۵١,٢٧٢,۴٢۴۵٢٢,٧٧٧٩۶,٢٩٧١٧١,٣٣٢٠.٢٨٢٣۵,٨٠٢١,۴۴٣,٧۵۶٣۵,٠۴٩٢١۴,۵٩٩١,٢٠٧,٩۵۴پتروشیمي زاگرس

٠٠٠٠١١,٨٨٠٠(١٠٨,١٠٨)(١۶,٧٢۴)(٩,١٠٠,٠٠٠)۶۵,۵٢٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,١٠٠,٠٠٠١۶,٧٢۴١٠٨,١٠٨بانک پاسارگاد

٠.٧١۶۴٢,۶۴۵۵,٧٢١,٩۵٩٢,٢٢٩١٩,٨۵٠۵,٠٧٩,٣١۴(١,٨٧٢,۶۴۶)(٧٩,۶٨٣)(٣۵,٧۴٢,٠٠٠)۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٢۴,٠٠١,٩٢٧٧٢٢,٣٢٨٧,۵٩۴,۶٠۵گسترش نفت و گاز پارسیان

٠.٠۵۴٣,٩٧٨٣٢٧,٨٢١۶١٢۴,۵۶١٢٨٣,٨۴٣(١,٣۴٣,۵٧٧)(١٢۵,۶٠۶)(۴٣,٨٣٧,٠٠٠)١٣۴,٣۴١,٩٢٢١,٠٠٠١١۵,٧١١,٩۴١١۶٩,۵٨۴١,۶٧١,٣٩٨پااليش نفت بندرعباس

مادر (ھلدينگ) صنايع
پتروشیمي خلیج فارس

٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢٣,٣٨٨,٠٣٧٢۴۶,١۶٩١,۶٣۴,(١٩,٧٨٠,٠٠٠)٨٩١(٣٩,۴۶٢)(۶١۶,۴٢۴)٠.٠۴٢٠۶,٧٠٧١,٠١٨,۴۶٧١,٩٩۵٩,٨٣٠٨١١,٧۶٠

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣١,٣٨٩,۵٧٠٢٠٣,١٧٩۴۶۵,۵٠٧(٨,۶٠٠,٠٠٠)(۵۵,۶۶۶)(٢٢٣,٢۵۴)٠.٠٣١۴٧,۵١٣٢۴٢,٢۵٣۶,۴٧٣١٠,۶٣٠٩۴,٧۴٠

٠.٢٢٣٩,۶١٨١,٣٩٢,۵٠٠۶,۵٨٧٣٨,٢٨٠١,١۵٢,٨٨٢(٣٨٠,۵٠٠)(۶١,٨۵۶)(١١,٠٧١,١٧٣)١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٧,۴۴٧,٨٨۶٣٠١,۴٧۴١,٧٧٣,٠٠٠پتروشیمي جم

٠.١۶٣٠,٨۵٧٢۶٧,٨٧٨۴,۴٣٣٣٨,۴٨٠٢٣٧,٠٢١(١٣۵,٨١٨)۴,٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٩۶١,۴٩١٣٠,٨۵٧۴٠٣,۶٩۶٠٠سرمايه گذاري دارويي تامین



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
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شده ھر
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ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٠.٠۶٧٢,۵٣۵۶٣٩,۴١٠١۶,١۵٣١۴٢,٣٩۵۵۶۶,٨٧۵(۴١,٠٣٣)٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,۴٩٠,۴٠٠٧٢,۵٣۵۶٨٠,۴۴٣٠٠پتروشیمي مارون

٠.٣٩١٨٣,۵٧٨١,١٩٨,١٧٧٢,٣٠٠١۵,٠١٠١,٠١۴,۵٩٩(١٢٢,٩٣١)٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٧٩,٨٢۵,٢۵٨١٨٣,۵٧٨١,٣٢١,١٠٨٠٠پتروشیمي مبین

سپرده گذاري مرکزي اوراق
بھادار و تسويه وجوه

٣,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٢,۵٠٠,٠٠٠۴,٧۶٣۵۶,١(٢٧,٣٠٠)٧٠٠٠٠.۵۴,٧۶٣٢٩,۴٠٠٩١۵۶٠٢۴,۶٣٧

١١,٠٠٠٧۵٢,٠۵٢٣۶٢۶,٨۵٩٧۵١,٠۵٢(٩١۴,۴۵٢)٢,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶۶۶,۵٠۴٠٠فرابورس ايران

٠.٣٢١٢٩,۵٠٠۴۵۶,۴٢٣۶,١۴۶٢١,۶۶٠٣٢۶,٩٢٣(١٣١,۴٩١)۶,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢١,٠٧٢,١٨٩١٢٩,۵٠٠۵٨٧,٩١۴٠٠پتروشیمي فجر

سرمايه گذاري توسعه
گوھران امید

٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٠٠,٢۶۴٢,١٩٧۶,٢۴۶٠.٠٣٢,١٩٧(١,٢٨٨)٠٠۴,٩۵٨٣,١٣٧٧,٠٨١٢,٧۶١

٠.٧٣۴٩٧,١۴۶٧٩٧,١٨٩١,٠٣۴١,۶۵٨٣٠٠,٠۴٣(۴٣٣,٨٠۶)۶۶,١٧۶,٢٨٣١,٠٠٠۴٧۵,۴٨٩,٠۵٠۴٨٨,۴۵٢١,٢٣٠,٩٩۵۵,٣٢۴,٨٠٨٨,۶٩۴مديريت انرژي امید تابان ھور

١.٨٢۵۴,۴۴١١,٠٧۶,٣٢٧١,۴٩٢۶,٣١٠٨٢١,٨٨۶(۴٣٢,٨٩٧)٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢۴,٣١٨,٣۴٩١٧۶,٢٣٧١,۵٠٩,٢٢۴۴۶,٢۵۶,۵۵٢٧٨,٢٠۴تامین سرمايه امید

٠.١١٢٠۶,۴٧٣٩۶۶,٣٧٠٣٢,١٢١١۵٠,٣۴٠٧۵٩,٨٩٧(۶٨,٧١۴)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,۴٢٧,٨٩٧٢٠۶,۴٧٣١,٠٣۵,٠٨۴٠٠پتروشیمي پارس

٠.٠٢١۵,۶٢٨۵۴,٨٠٠٧,٨١۴٢٧,۴٠٠٣٩,١٧٢(٧,٠٨٠)١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠١۵,۶٢٨۶١,٨٨٠٠٠پااليش نفت تبريز

تامین سرمايه امید (حق
تقدم)

٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴۵,٧۵۶,۵۵٢٧۴,١٢٩۵۵۵,۴٨۴(۴۵,٧۵۶,۵۵٢)(٧۴,١٢٩)(۵۵۵,۴٨۴)٠٠٠٠١٢,١۴٠٠

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٢,٧۴٨,٣٠۴۶۵۴,٢۴١٢,٩٩١,٨٣٩۶۵,۴٨٣,٠۶٧۶٨٧,٠٠۵١,٩٩٩,٣١٠٠.۵١١,٣۴١,٢۴۶۴,٩٩١,١۴٩١٠,۴۶٠٣٨,٩٢٣٣,۶۴٩,٩٠٣سنگ آھن گھر زمین

٠.٠٧٢٧,٨۶٩٨٣,۶٨۴٢,٧٧٧٨,٣۴٠۵۵,٨١۵(١٧,۵۶٠)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٣۴,١١٩٢٧,٨۶٩١٠١,٢۴۴٠٠بانک خاورمیانه

٠.١١۴,٠٩٠٣٧,١٠٨١,۶٣٣۴,٣٠٠٢٣,٠١٨(٢٧,١٣۵)٨,۶٢٩,٨١٣١,٠٠٠٨,۶٢٩,٨١٢١۴,٠٩٠۶۴,٢۴٣٠٠تولیدي چدن سازان

٠.١٣٣٢۴,۵٠٢٣۶۴,۵١٧١۶,٠٨۶١٨,٠٧٠۴٠,٠١۵(۶۶,۴٢۵)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨,٩۴٢,۵١۴٣٠۴,٠١٨۴٣٠,٩۴٢١,٢٣٠,٠٠٠٢٠,۴٨۴فوالد کاوه جنوب کیش

سرمايه گذاري تامین
اجتماعي

١۴٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٣,٠٧٢,۵٠٠۵٣٠,۴٣۵٧۵٨,٢۶۴٠٠(١۵٠,۵٨۴)٠.٠۴۵٣٠,۴٣۵۶٠٧,۶٨٠٩,٩٩۵١١,۴۵٠٧٧,٢۴۵

سنگ آھن گھر زمین (حق
تقدم)

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٣,١٠٣,۶٩٧۵٧۴,۵٣٨٣,٠٠٨,٧٨۴(۶٣,١٠٣,۶٩٧)(۵٧۴,۵٣٨)(٣,٠٠٨,٧٨۴)٠٠٠٠۴٧,۶٨٠٠

(١١,۴٢٠)٠.٠۴٣٠١,۵۴۶٢٩٠,١٢۶٨۶,٠٠۶٨٢,٧۴٩(٣٢,٣۴٧)٩,١۶٧,۶٨٠١,٠٠٠١,۶٨۶,۴٨١٢٩٠,٨۵٢٣٢٢,۴٧٣١,٨١٩,۶٢٢١٠,۶٩۴پلیمر آريا ساسول

٣٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵,٨٩٠,۵١٨۶,٣٣۵١٧,١٠۶٠.٠١۶,٣٣۵١٧,١٠۶١,٠٧۵٢,٩٠۴١٠,٧٧١بانک کارآفرين (حق تقدم)

مديريت سرمايه گذاري امید
(حق تقدم)

٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠٠٠٠٨٩١,٩۴٣,٧٧۵١,۴٨٩,۵٠٢۵,٩٩٣,٨۶٢٠.٩٢١,۴٨٩,۵٠٢۵,٩٩٣,٨۶٢١,۶٧٠۶,٧٢٠۴,۵٠۴,٣۶٠

١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١١,٠٧١,١٧٣٧٢,٩٢٧۴٢٣,٨٠۴٠.٠۶٧٢,٩٢٧۴٢٣,٨٠۴۶,۵٨٧٣٨,٢٨٠٣۵٠,٨٧٧پتروشیمي جم (حق تقدم)

٢,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣۶,٧۶٢,٢٢٨٣۶,٧۶٢٢٧۶,٨١٩١.۴١٣۶,٧۶٢٢٧۶,٨١٩١,٠٠٠٧,۵٣٠٢۴٠,٠۵٧گلتاش (حق تقدم)

سنگ آھن گل گھر (حق
تقدم)

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴٧١,٨٧۵,۴۵١٧١٧,١١٨٧,٧١٩,٨٨٢٠.۴٧٧١٧,١١٨٧,٧١٩,٨٨٢١,۵٢٠١۶,٣۶٠٧,٠٠٢,٧۶۴

٢١,٣۴٩,٢٣٣١۴۵,۴۴۴,٨۵٠١٢۴,٠٩۵,۶١٧(١٠,٣۵٠,۴۶٧)١٧,٧٣۵,۵٧٢١۵۵,٧٩۵,٣١٧٣,۶١٣,۶۶١جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای خارج از بورس



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه ھای آتیانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
در شرکت ھای فرعی و وابسته بھای تمامتعداد سھام

شده
تعداد
سھام

بھای تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمام شده ھر
سھم (ریال)

٢٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨٧۶,١٢٢۴,٩٧٩٠٠١٩.٣٨۴,٩٧٩١,٢٨۵پشمبافي ايران برک

تولیدي مخازن گاز طبیعي
آسیا ناما

١,٠٠۴,٩٣٠١٣٢,۵٢۶,٠٠٠٣٣٠٠٠٣٣١

١۴,۵٢٣١,٠٠٠٧۵٢,٢١۶٧۵٢٠٠۵.١٨٧۵٢١,٠٠٠شھد سھند

٧٨,٠١١١٠٠,٠٠٠٢١٣,۶٢۴١۴,٨٣٠٠٠٢٧.٣٨١۴,٨٣٠۶٩,۴٢١تولیدي ساگاروقطعات نسوز

١۵,٠٠٠١٠,٠٠٠٧٣۵,٠٠٠۶,۶٩٧٠٠۴٩۶,۶٩٧٩,١١٢خمیر مايه لرستان

٨۴,٠٠٠١,٠٠٠١,٠۶٧,٧٠۵۶,٨۴٠٠٠١.٢٧۶,٨۴٠۶,۴٠۶گروه صنعتي و معدني امیر

١۵٣,٢۴٨١,٠٠٠١۴,٠٠٠۵٠٠٠.٠١۵٣۵٧يزد سفالین

توسعه صنعت سرمايه
گذاري ايران

۶,٢۴٠١,٠٠٠٢۴,٠٠٠٢۴٠٠٠٠.٣٨٢۴٠١٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢,۵٠۴,۴٠٠١٢,۵٠۵٠٠۴.١٧١٢,۵٠۵١,٠٠٠لیزينگ امید

رايانه خدمات امید (سھامي
خاص)

٣٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠۵٠٠۵٠٠٠٠.١٧۵٠١٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٠٠١٠٠٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠سرمايه گذاري مھر

١۵,٠٠٠١,٠٠٠٢٣,٢۵٠۶٩٠٠٠.١۶۶٩٢,٩۶٨گیالن پاکت

١۵٨,٢۴۴١,٠٠٠۵٣,٩١١۵۴٠٠٠.٠٣۵۴١,٠٠٢نساجي مازندران

کارخانجات مخمل وابريشم
کاشان

١۴٧,٢۶٩١,٠٠٠۶٧٠٠٠٠٠٠

١٠,٨٠٠١,٠٠٠۴١,٨٠۴٢٣۵٠٠٠.٣٩٢٣۵۵,۶٢١ريسندگي وبافندگي کاشان

۴٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٠٠٠٠٠٠تولیدي بھمن

پشتوانه سكه طالي
زرافشان امید ايرانیان

١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٧٠٠,٠٠٠٧,٠٠٨٠٠٠.٧٧,٠٠٨١٠,٠١١

١۶٧,٠٢٩١,٠٠٠۵,٧٣١,۵٩٠۵,٢٢١٠٠٣.۴٣۵,٢٢١٩١١كارخانه چیني ايران

تامین مالي جمعي اھداي
کامل

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠,٠٠٠۵٠٠٠٠٠۵٠٠١٠,٠٠٠

صندوق سرمايه گذاري
اعتماد داريک

١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۴,٧٣٠,٠٠٠۴٧,٣١٠(۵,۶۵١)(۵٧)۴.٧٢۴٧,٢۵٣١٠,٠٠٢

اختصاصي بازارگرداني
توسعه سھام نیکي

۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٠,۴۵١٩,۴٠۴٠٠٠.٢١٩,۴٠۴٨٩٩,٨١٨

٣١۶,۶٧۵(۵٧)٣١۶,٧٣٢جمع

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



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

١,٨٧١,١۵٩٨۶,٧٣٨١۶٢,٣٠١٠پتروشیمي پرديس

۵٢٢,٧٧٧١٨۴,٢٠٢٩۶,٢٩٧٠پتروشیمي زاگرس

٨٩١,٩۴٣,٧٧۵١,۶۶٩١,۴٨٩,۵٠٢٠مديريت سرمايه گذاري امید

٣۶,٧۶٢,٢٢٨٩٩٩٣۶,٧۶٢٠گلتاش

١١,٠٧١,١٧٣۶,۵٨٧٧٢,٩٢٧٠پتروشیمي جم

۶٠۶١,۶۵٠١٠رادياتور ايران

١٩,٣۴٣,٨٠٠١٢,٠٢٣٢٣٢,۵٨۵٠فوالد مبارکه

٢٢۴,۴١٣,١٠٢۵,١٩٣١,١۶۵,۵۴٠٠مديريت سرمايه گذاري امید

١۵١,٨۴٢,٣۶٩١١,٩٩۶١,٨٢١,۶٣٨٠ملي صنايع مس ايران

٩,۶۵٨,۴٨٨٢,٠۵٠١٩,٨٠٨٠گروه دارويي سبحان

۵,٣٢۴,٨٠٨١,۶٣٢٨,۶٩۴٠مديريت انرژي امید تابان ھور

۴۶,٢۵۶,۵۵٢١,۶٩٠٧٨,٢٠۴٠تامین سرمايه امید

۶۵,۴٨٣,٠۶٧١٠,۴٩١۶٨٧,٠٠۵٠سنگ آھن گھر زمین

١,٢٣٠,٠٠٠١۶,۶۵٣٢٠,۴٨۴٠فوالد کاوه جنوب کیش

٩,٠٠٠,٠٠٠۴,۵۵١۴٠,٩۵٩٠بانک ملت

٢,٣٧٩,٣٧٠۴٧,٢۶٧١١٢,۴۶٧٠سنگ آھن گھر زمین

١,٨١٩,۶٢٢۵,٨٧٧١٠,۶٩۴٠پلیمر آريا ساسول

۵,٨٩٠,۵١٨١,٠٧۵۶,٣٣۵٠بانک کارآفرين

۶٠٠٠سپیدار سیستم آسیا

۵,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠۵٠,٠٠٠فراز داريک

١١,١۶٠,٠٠٠٣۵,٨۵۶٠۴٠٠,١۶٣اعتماد آفرين پارسیان

٣,۵٠٠,٠٠٠٢٧,٩٣٣٠٩٧,٧۶۶با درآمد ثابت کیان

۴٧١,٨٧۵,۴۵١١,۵١٩٧١٧,١١٨٠سنگ آھن گل گھر

٣٠,٠٠٠١,٠۵٣,٧۶۶٠٣١,۶١٣اوراق مشارکت (خارج از بورس)

۶,٧٧٩,٣٢١۵٧٩,۵۴٢جمع

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

٩,١٠٠,٠٠٠١,٨٣٧١۶,٧٢۴١٣,١٩٢١٢٠,٠۵٠١٠٣,٣٢۶بانک پاسارگاد

٣۵,٧۴٢,٠٠٠٢,٢٢٩٧٩,۶٨٣١٧,۴١١۶٢٢,٣١۵۵۴٢,۶٣٢گسترش نفت و گاز پارسیان

۴٣,٨٣٧,٠٠٠٢,٨۶۵١٢۵,۶٠۶٢٠,٨٧١٩١۴,٩۵۵٧٨٩,٣۴٩پااليش نفت بندرعباس

١٩,٧٨٠,٠٠٠١,٩٩۵٣٩,۴۶٢٨,٢١٧١۶٢,۵٣۴١٢٣,٠٧٢مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج فارس



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

٨,۶٠٠,٠٠٠۶,۴٧٢۵۵,۶۶۶١١,٣٩١٩٧,٩٧١۴٢,٣٠۵سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین

١١,٠٧١,١٧٣۵,۵٨٧۶١,٨۵۶۵,۵٨٧۶١,٨۵۶٠پتروشیمي جم

٢,٠٠٠,٠٠٠٢,۴١۶۴,٨٣٣١٢,٩٢١٢۵,٨۴٣٢١,٠١٠فوالد مبارکه

۶۶۶١,۵٠١١٣,٠٠٣٢١رادياتور ايران

٨٩١,۴۴٣,٧٧۵١,۶۶۶١,۴٨۵,۴٧٧١,۶۶۶١,۴٨۵,۴٧٧٠مديريت سرمايه گذاري امید

٢,٧٠١,٧۴٧١,٩۴٩۵,٢۶۶٢۴,١٣۴۶۵,٢٠۵۵٩,٩٣٩پتروشیمي اراک

۵٧,٩٠٧,۴١۵۴,۶١٠٢۶٧,٠٠۵١٠,١٩٨۵٩٠,۵٩٠٣٢٣,۵٨۵سرمايه گذاري غدير

۴٧١,٨٧۵,۴۵١۵١٩٢۴۵,٢۴٢۵١٩٢۴۵,٢۴٢٠سنگ آھن گل گھر

٩,١۵٨,۴٨٨١,١۵٢١٠,۵۵۵١,١۵٢١٠,۵۵۵٠گروه دارويي سبحان

۴۵,٧۵۶,۵۵٢١,۶٢٠٧۴,١٢٩١,۶٢٠٧۴,١٢٩٠تامین سرمايه امید

۶۵,۴٨٣,٠۶٧١٠,۴٩١۶٨٧,٠٠۵١٠,۴٩١۶٨٧,٠٠۵٠سنگ آھن گھر زمین

۵,۶۵١١٠,٠٨۶۵٧١٠,٧٩۴۶١۴صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک

۶٠٠٠٠٠سپیدار سیستم آسیا

۵,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۵٠,٠٠٠١٠,٣۴٩۵١,٧۴۶١,٧۴۶فراز داريک

١١,١۶٠,٠٠٠٣۵,٨۵۶۴٠٠,١۶٣٣۵,٩٧۴۴٠١,۴٧٨١,٣١۵اعتماد آفرين پارسیان

٣,۵٠٠,٠٠٠٢٧,٩٣٣٩٧,٧۶۶٢٨,٠۴٠٩٨,١۴٠٣٧۴با درآمد ثابت کیان

١٢,١٢۵,١۶٠۵٨٩٧,١۵٠١,۴٢١١٧,٢٣۵١٠,٠٨۵بانک کارآفرين

(۴٣)٣٠,٠٠٠١,٠۵٣,٧۶۶٣١,۶١٣١,٠۵٢,٣٣٣٣١,۵٧٠اوراق مشارکت (خارج از بورس)

٣,٧۴۵,٢۵٩۵,٧۶٣,٩۵٩٢,٠١٨,٧٠٠جمع

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

درآمدھای عملیاتی شرکت

سال مالی منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠٩/٣٠

دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠٣/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

عمده درآمدشرکت ازمحل سودحاصل ازسرمایه گذاریھادرفصل مجامع محقق میگردد و درگزارشات٩ماھه۴,۴٨٣,۶۴٢١,٩٨٣,٨۶۴درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
افشا خواھد شد.

اصالح پرتفوی سرمایه گذاریھاباتوجه به حجم معامالت دربازار ونقدشوندگی دربرنامه ھای شرکت جای دارد.۶,٢١٩,١١١٢,٠١٨,٧٠٠سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

با توجه به کاھش نرخ بھره، برنامه ای برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد.٣,١٩۶۴,١٠۵سود سپرده بانکی

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

٠٠-

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

٠٠-

سایر درامدھای عملیاتی٢٨۶١٠١سود حاصل از سایر فعالیتھا



سال مالی منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠٩/٣٠

دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠٣/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

١٠,٧٠۶,٢٣۵۴,٠٠۶,٧٧٠جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٩/٠٩/٣٠

بھای تمام شده در تاریخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

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

افزایش بھای تمام شده مربوط به خریدھای صورت گرفته و شرکت در افزایش سرمایه ھای شرکتھای پرتفوی١٧,٧٣۵,۵٧٢٢١,٣۴٩,٢٣٣سرمایه گذاری در سھام بورسی و فرابورسی
می باشد.

افزایش بھای تمام شده مربوط به خریدھای صورت گرفته و شرکت در افزایش سرمایه شرکت یزدسفالین می٣٢٢,٣٢۶٢٩٠,۶۶٠سرمایه گذاری در سھام شرکتھای غیر بورسی
باشد.

-٠٠سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری در سپرده ھای بانکی و اوراق
بدھی

٠٠-

-٠٠سایر سرمایه گذاریھا

١٨,٠۵٧,٨٩٨٢١,۶٣٩,٨٩٣جمع

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

- حضور مؤثر در بورس اوراق بھادار تھران و فرابورس ایران از طریق سرمایه گذاری در سھام شرکتھای پذیرفته شده در بورس و فرابورس .- بررسی سیستماتیک ، ھمه جانبه و دائمی شرکتھای سرمایه پذیر و به ویژه شرکتھای موجود در سبد
داراییھای بورسی و فرابورسی شرکت . - اصالح مستمر پرتفوی سھام با ھدف کاھش ریسک و افزایش بازدھی سرمایه گذاریھا و ھمچنین گسترش پرتفوی در راستای صنایعی که از ثبات نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردار ھستند . -
تجزیه و تحلیل ھمزمان بازارھای موازی و رصد بازارھای بین المللی جھت حداکثر نمودن ثروت سھامداران و ذینفعان و کسب بیشترین بازده .- آماده سازی و فروش امالک شرکت یا تعویض آنھا با امالک مناسب تجاری در تھران در جھت تقویت

سودآوری شرکت.- انضباط مالی و ارائه گزارشات به موقع و شفاف به مراجع ذیصالح و کنترل ھزینه ھا . - انجام افزایش سرمایه به منظور اصالح ساختار مالی ، جلوگیری از کوچک شدن سبد دارایی ھا و استفاده از فرصت ھای پیش رو . -
پیگیری جدی برای وصول مطالبات سنواتی از جمله طلب از شرکت صبح احرار .

«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 ١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

٣٠٣٠٣٠تعداد پرسنل شرکت اصلی

٣۵٣۵٣۵تعداد پرسنل شرکتھای گروه

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

دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

باتوجه به روند رو به رشد سودآوری شرکت، انتظار می رود با افزایش سودھای حاصل از سرمایه گذاری و فروش، سودآوری و درامدھای عملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجھی ھمراه
باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحاتمبلغ ھزینه مالیمانده پایان دوره به تفکیکمانده پایان دوره (اصل و فرع)مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالینرخنوع تامین مالی



طی دورهسررسید(میلیون ریال)سود(درصد) ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی
تسھیالت ارزی

بلند مدتکوتاه مدت

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

خریداعتباری سھام با کارگزاری٠٠٠٠٠٠٠۴۶,۵۵۴تسھیالت دریافتی از بانکھا
بانک سپه

خریداعتباری سھام با کارگزاری٠٠٠٠٠٠٠٣تسھیالت دریافتی از بانکھا
کیان

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال
مالی تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠۴۶,۵۵٧جمع

٠انتقال به دارایی

۴۶,۵۵٧ھزینه مالی دوره

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

ھزینه مالی مربوط به قرارداد خرید اعتباری سھام با کارگزاری بانک سپه و کارگزاری توسعه معامالت کیان می باشد.دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

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

طرح ھای
عمده در

دست اجرا

نام شرکت (شرکت
اصلی یا فرعی و

وابسته)

ھزینه ھای
برآوردی

طرح

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠٠/٠٩/٣٠

ھزینه ھای
برآوردی تکمیل

طرح

تاریخ برآوردی
بھره برداری از

طرح

تشریح تاثیر طرح در فعالیتھای آتی
شرکت اصلی و شرکت سرمایه

پذیر

توضیحات

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

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

سایر درآمد(ھزینه)ھای غیر عملیاتی

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

٠٩١ساير درامدھا و ھزينه ھاي غیرعملیاتي

٠٩١جمع

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

١٢,۶٢٩,۵٢۴٢,١١۶,١۶١١٠,۵٨٠,٨٠٧٨,۶٩٨,٣٠٠٢٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت



دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

افزایش مداوم کیفیت و پایداری سود خالص شرکت از طریق خروج تدریجی از سھام شرکتھای کم بازده و زیانده و دارای مشکل نقدینگی و سرمایه گذاری در سھام شرکتھا و صنایع کم ریسک و دارای بازده
نقدی باالتر

سایر توضیحات با اھمیت

الزم به ذکر است که به دلیل ماھیت فعالیت شرکت که انعطاف و پویایی در برابر شرایط متغیر را می طلبد و ھمچنین وابستگی شدید اجرای تصمیمات به شرایط کلی بورس و اقتصاد کشور، ممکن است تغییرات جزیی در برنامه ھای عملیاتی
شرکت در آینده امری ناگزیر باشد که البته نافی حفظ استراتژی کلی شرکت در تامین حداکثری منافع کلیه ذینفعان در بلندمدت نخواھد بود.

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

درآمد سود سھام محقق شده

وضعیت سودآوریوضعیت پورتفوینام شرکت

سال مالی شرکت
سرمایه پذیر

تاریخ
برگزاری
مجمع

تعداد سھام در
تاریخ مجمع

سرمایه
(میلیون ریال)

ارزش اسمی
ھر سھم

درصد
مالکیت

درآمد ھر
سھم (ریال)

درآمد نقدی ھر
سھم (ریال)

درآمد حاصل از سود سھام مجمع برگزار شده و
سال مالی شناسایی درآمد

١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠ *

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٢٧١٧٠,۵٧۴,٩٠۴٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۶٣٠۶٠٠١٠٢,٣۴۵تامین سرمايه امید

١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٠/٣٠٣٢۴,٠٠١,٩٢٧۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,۴١۵١,٢۵٠۴٠۵,٠٠٢گسترش نفت و گاز پارسیان

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١١/٢٨۴٠,٨۴۶,٩٢١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٢,٠۵۶١,٢۵٠۵١,٠۵٩گلتاش

١٣٩٩/٠٨/٣٠١٣٩٩/١١/٢۶٨,٨١۶١,٠٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٠١,۵٩۴١,١٠٠١٠سیمان ھرمزگان

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١١/١٨٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠٢,۶١٧٧۵٠٠١۵٠,٠٠٠سرمايه گذاري مھر

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١١/٢١٣,۵٠٠٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٣٧٧٩٠٠٣بازرگاني و تولیدي مرجان کار

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٢۵١۵٣,٠٢١,١٣٣٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٠٢٣٨٠٠١٢٢,۴١٧سرمايه گذاري غدير

سرمايه گذاري توسعه گوھران
امید

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١١/٢٠٧٠٠,٢۶۴٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٠٩۵٩٠٠۶٣٠

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٢٠۴٧۵,۴٨٩,٠۵٠۶۶,١٧۶,٢٨٣١,٠٠٠١١۶٧٣٠١۴,٢۶۵مديريت انرژي امید تابان ھور

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/١٧٧,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢٩٩٣٠٠٢,١٠٠مخابرات ايران

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/١٨۵٩,١۶١,٣٨٧٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠٢١,٩٧١١,٢٣٠٧٢,٧۶٩گروه دارويي سبحان

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/١٩٣٣,۵٠٠,٠٠٠۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶۵,٢٣٧۵,٣٨٩١٨٠,۵٣٢داروسازي فارابي

سپرده گذاري مرکزي اوراق
بھادار و تسويه وجوه

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٢/٢٠۵٢,۵٠٠,٠٠٠٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,۵٨١۵٢٠٢٧,٣٠٠

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٢/٢٨٣,۵٠۶,١٠٣٩,١۶٧,۶٨٠١,٠٠٠٠١٢,٠٨١١١,۵٠٠۴٠,٣٢٠پلیمر آريا ساسول

١٣٩٩/١٠/٣٠١۴٠٠/٠٢/٢٩۴٨٧,٢۴٢,٠۶٠٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠١٢,۵٧٣١,٣٠٠۶٣٣,۴١۵مديريت سرمايه گذاري امید

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٢/٣٠۴٨,٣١٩,٠٣٧١٩,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢,٢۵٨٢,٠٨٠١٠٠,۵٠۴ارتباطات سیار

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠١/٣٠۶۶,٠٠۶,١٩٣٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۵۶٢٢٠٠١٣,٢٠١صنعتي بھشھر

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠١/٣١١٢٨,٢٣١,٣٧١٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٧٣١١,٧٠٠٢١٧,٩٩٣سنگ آھن گھر زمین

٢,٢۵٠,١١٢,۶۶۶۴١٢,۶١٨,٧٠۵١٨,٠٠٠١٢٢۴١,٢۶٧٣١,٧٩٩١,٩٨٣,٨۶۵١۵٠,٠٠٠جمع

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



وضعیت سودآوریوضعیت پورتفوینام شرکت

سال مالی شرکت
سرمایه پذیر

تاریخ
برگزاری
مجمع

تعداد سھام در
تاریخ مجمع

سرمایه
(میلیون ریال)

ارزش اسمی
ھر سھم

درصد
مالکیت

درآمد ھر
سھم (ریال)

درآمد نقدی ھر
سھم (ریال)

درآمد حاصل از سود سھام مجمع برگزار شده و
سال مالی شناسایی درآمد

١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠ *

١,٩٨٣,٨۶۵درآمد 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 ١۴٠٠/٠٣/٣١

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ١۴٠٠/٠٣/٣١


