
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

54,900,000سرمایه ثبت شده:سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:ومعادننماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 9 ماھه منتھی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)139901کد صنعت

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

ترازنامه

شرح
پایان عملکرد واقعی

منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییرات

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

۵,٧۴٢,۶٣١۴۴,٨۴١١٢,٧٠٧پرداختنی ھای تجاری(٣۵)۵,٨٣٠,۵۵۴٨,٩۵٣,٨۶١موجودی نقد

--٠٠پرداختنی ھای غیرتجاری٧۵٣,٧٧١۴٧١,٣٣۴۶٠سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

١۴,۵٣۴١۴,۵٣١٠مالیات پرداختنی(۴٧)١١,٠١٨,۶١٠٢٠,٩٨٣,٨۵۴دریافتنی  ھای تجاری

٢۶,٣٣٨,۶٠١٣,٠۵٩,٧٠۵٧۶١سود سھام پرداختنی--٠٠دریافتنی  ھای غیرتجاری

--٠٠تسھیالت مالی١٧,۵١٢٣,٧٧٩٣۶٣پیش پرداخت ھا و سفارشات

--٠٠ذخایر--٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

--٠٠پیش دریافت ھای جاری(۴٢)١٧,۶٢٠,۴۴٧٣٠,۴١٢,٨٢٨جمع دارایی ھای جاری

دارایی  ھای غیرجاری
بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده

برای فروش
٠٠--

٣٢,٠٩۵,٧۶۶٣,١١٩,٠٧٧٩٢٩جمع بدھی ھای جاری٢٧,٢۵٢,٠۴٧١۴,٨٧۴,١٩۵٨٣دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٧٨,۵٨۶,٨٩٧۵۶,٧٢۶,٣٧١٣٩سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٧,۵٠٠,٠٠٠٧,۵٠٠,٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت١,۴٠۵,٣۴٢١,۴٠۵,٣۴٢٠سرمایه گذاری در امالک

--٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری٣٧٢١۵۴١۴٢دارایی ھای نامشھود

--٠٠تسھیالت مالی بلندمدت۵٣٢,٩۶٩٨٩,۵٣٠۴٩۵دارایی ھای ثابت مشھود

١٩,٩١١١۶,۵٩١٢٠ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان--٠٠سایر دارایی ھا

٧,۵١٩,٩١١٧,۵١۶,۵٩١٠جمع بدھی ھای غیرجاری١٠٧,٧٧٧,۶٢٧٧٣,٠٩۵,۵٩٢۴٧جمع دارایی ھای غیرجاری

٣٩,۶١۵,۶٧٧١٠,۶٣۵,۶۶٨٢٧٢جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

۴٠,٣٠٠,٠٠٠۴٠,٣٠٠,٠٠٠٠سرمایه

١۴,۶٠٠,٠٠٠١٣,٨٠١,١٢٨۶افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

--٠٠صرف (کسر) سھام



--٠٠سھام خزانه

۴,٠٣٠,٠٠٠۴,٠٣٠,٠٠٠٠اندوخته قانونی

١٧,١٣٢,۴٨۴۵,٠٧٧,٣۶٨٢٣٧سایر 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--

(۶٧)٩,٧١٩,٩١٣٢٩,۶۶۴,٢۵۶سود (زیان) انباشته

(٨)٨۵,٧٨٢,٣٩٧٩٢,٨٧٢,٧۵٢جمع حقوق صاحبان سھام

١٢۵,٣٩٨,٠٧۴١٠٣,۵٠٨,۴٢٠٢١جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام١٢۵,٣٩٨,٠٧۴١٠٣,۵٠٨,۴٢٠٢١جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٩/٠٩/٣٠

(حسابرسی نشده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٨/٠٩/٣٠

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

واقعی
سال مالی منتھی به

١٣٩٨/١٢/٢٩
(حسابرسی شده)

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

١,۴١٠,٧٠٧۶۵۴,٣٩٩١١۶٢۵,٧٣۵,٢٠٧درآمد سود سھام

٠--٠٠درآمد سود تضمین شده

٨,۴٣١,۵١٢۴۴۵,٩١١١,٧٩١١,٣٧٢,١۴٧سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

۵,١٧٨,٨٠۶٧٧,٩٨٧۶,۵۴١٣٠٢,١٠۶سایر درآمدھای عملیاتی

١۵,٠٢١,٠٢۵١,١٧٨,٢٩٧١,١٧۵٢٧,۴٠٩,۴۶٠جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(١۵٣,٢۴٨)٣١٠(١٠٩,٣٩۵)(۴۴٨,۴٣٧)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

(١,٢۴۶)--(١,٠٩٢)٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(١۵۴,۴٩۴)٣٠۶(١١٠,۴٨٧)(۴۴٨,۴٣٧)جمع ھزینه ھای عملیاتی

١۴,۵٧٢,۵٨٨١,٠۶٧,٨١٠١,٢۶۵٢٧,٢۵۴,٩۶۶سود (زیان) عملیاتی

(٣۶۵,٩٨١)٩,٨٣١(٨,١٧٢)(٨١١,۵٧۶)ھزینه ھای مالی

١,١۶٢,١۴٧--(١۴٣)٢,۵٢٩,٨٨٢سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

١۶,٢٩٠,٨٩۴١,٠۵٩,۴٩۵١,۴٣٨٢٨,٠۵١,١٣٢سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(١١٧)--٠(١٢٠)مالیات بر درآمد

١۶,٢٩٠,٧٧۴١,٠۵٩,۴٩۵١,۴٣٨٢٨,٠۵١,٠١۵سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم



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

١۶,٢٩٠,٧٧۴١,٠۵٩,۴٩۵١,۴٣٨٢٨,٠۵١,٠١۵سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

۶٩١--٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٢٠--٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

٧١١--٠٠سود (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

١۶,٢٩٠,٧٧۴١,٠۵٩,۴٩۵١,۴٣٨٢٨,٠۵١,٠١۵سود (زیان) خالص

٢٩,۶۶۴,٢۵۶٢٣,٣۵٩,٧٧۴٢٧٢٣,٣۵٩,٧٧۴سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠--٠٠تعدیالت سنواتی

٢٩,۶۶۴,٢۵۶٢٣,٣۵٩,٧٧۴٢٧٢٣,٣۵٩,٧٧۴سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(١۵,٣۵٣,٢٧۵)۵٧(١۵,٣۵٣,٢٧۵)(٢۴,١٨٠,٠٠٠)سود سھام  مصوب

(٢,۶۵٨,۵۶۴)--٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۵,٣۴٧,٩٣۵(٣٢)۵,۴٨۴,٢۵۶٨,٠٠۶,۴٩٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠--٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

٢١,٧٧۵,٠٣٠٩,٠۶۵,٩٩۴١۴٠٣٣,٣٩٨,٩۵٠سود قابل تخصیص

(١,٢٠١,٠۶١)--(۵٢,٩٧۴)٠انتقال به اندوخته  قانوني 

(٢,۵٣٣,۶٣٣)٢,۶٠٣(۴۴۵,٩١٢)(١٢,٠۵۵,١١٧)انتقال به سایر اندوخته ھا

٩,٧١٩,٩١٣٨,۵۶٧,١٠٨١٣٢٩,۶۶۴,٢۵۶سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٢٩٧٢۶١,٠۴٢۶٩۶سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

۵۴,٩٠٠,٠٠٠۴٠,٣٠٠,٠٠٠٣۶۴٠,٣٠٠,٠٠٠سرمایه

صورت جریان وجوه نقد



شرح

واقعی 
دوره منتھی به 1399/09/30

حسابرسی نشده 
1399/09/30

واقعی 

حسابرسی شده 
1398/09/30

درصد
تغییرات

واقعی 
حسابرسی شده 

1398/12/29

فعالیت ھای عملیاتی

512,881--566,463(5,097,799)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

512,881--566,463(5,097,799)جریان 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

(1,755,897)(40)(1,506,009)(901,104)سود سھام پرداختی

(1,755,897)(40)(1,506,009)(901,104)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

(390)(70)(390)(118)مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

0--6940وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

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

(1,659)43,847(1,029)(452,212)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

0--0(217)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

0--00تسھیالت اعطایی به اشخاص

0--00استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(1,659)43,800(1,029)(451,735)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(1,245,065)586(940,965)(6,450,756)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

798,872592,11635592,116وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

8,661,485--2,525,9630وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0--00بازپرداخت اصل استقراض

3,324,835592,1164629,253,601جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

7968,008,536(348,849)(3,125,921)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد



8,953,861944,594848944,594موجودی نقد در ابتدای دوره

731--(342)2,614تآثیر تغییرات نرخ ارز

5,830,554595,4038798,953,861موجودی نقد در پایان دوره

16,732,059--05,589,495مبادالت غیرنقدی

دالیل تغییر اطالعات  1399/09/30نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1398/09/30نسبت 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

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي
مالي واسط

٣٨۵,٢٣۵٢,۵٢٨,٣٨٨۶۵٠,٠٠١٧,١۵١,۶٧۴۴٧٣۵,٢٣۶٩,۶٨٠,٠۶٢٠٠٠٠٠٣٨۵,٢٣۵٠.١٧۶۵٠,٠٠١٢.۶١۴٧٣۵,٢٣۶٠.٩۶

تجارت عمده
فروشي به
جز وسايل
نقلیه موتور

٢١٩٩,١٨۵١٩٧,٩٩١(١٩٩,١٨۵)(١٩٧,٩٩١)١٠٠٠٠٠٠٠٢١٩٩,١٨۵٠.٣٩(١٩٩,١٨۵)(٠.٨٠)١٠٠.٠٠

سرمايه
گذاريھا

١۶٠,٠٢۶۴٠٩,٣۴٢٠٣١,٠٠۴١۶٠,٠٢۶۴۴٠,٣۴۶٠٠٩٨,٠٠٠١٩٨,٠٠٠١۶٠,٠٢۶٠.١٢٩٨,٠٠٠٠.٣٩٢١۵٨,٠٢۶٠.٢١

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت
٠٠٠٠٠٠٠٠٣٨,۶٢٩٠٣٨,۶٢٩٣٨,۶٢٩٠.٠٢٠٠.٠٠٣٨,۶٢٩٠.٠١

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٣٣٢,٢۶٢٠٢٣٣٢,٢۶٢٢٣٣٢,٢۶٢٠.۶۴٠٠.٠٠٢٣٣٢,٢۶٢٠.۴٣

شرکتھاي
چند رشته
اي صنعتي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٩,٩٩٢١٢٩,٩٩٢٠٠٠.٠٠٢٩,٩٩٢٠.١٢١٢٩,٩٩٢٠.٠۴

استخراج
ساير معادن

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٧٢۵,٠٠٠(٢٢۴,٩٩٠)٢۵٠٠,٠١٠٢٧٢۵,٠٠٠١.۴٠(٢٢۴,٩٩٠)(٠.٩٠)٢۵٠٠,٠١٠٠.۶۵

استخراج
کانه ھاي

فلزي
۶٢٧,۵٢۵,۵٠۶٢٨٣,٨٢۴,٩٧۴١۶,٢۴۶,٩۴١۵٨٢,۶۵٠,٨۵٣٨۴٣,٧٧٢,۴۴٧٨۶۶,۴٧۵,٨٢٧۶۴,٩۴٢,۶٣۴١,١۵٧,۶٨٣٨۶,١٠٠,٣١٧١٢٣٢,۴۶٨,١۴٠۶٢.٨٧١٧,۴٠۴,۶٢۴۶٩.٩٨١۶۴٩,٨٧٢,٧۶۴۵.١٨



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

١٨٣٩,١١٠٢٧,۴۴٨,٠١٧١٣۶,٩٣۵(۴,۴٣٣,۴٩٣)١٩٧۶,٠۴۵٢٣,٠١۴,۵٢۴١١,١٠٢,۵٠٠(١,١٠٢,۵٠٠)٠٠٢١,٩۴١,۶١٠٣.٧۶(٩۶۵,۵۶۵)(٣.٨٨)١٩٧۶,٠۴۵١.٢٨

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٠٠٠٠٠٠٠٠۴۶١٩٠۴۶١٩۴۶١٩٠.٠٠٠٠.٠٠۴۶١٩٠.٠٠

حمل و نقل
آبي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۶,۶٧٠(١۶,۶۶٠)١١٠١١۶,۶٧٠٠.٠٣(١۶,۶۶٠)(٠.٠٧)١١٠٠.٠٠

فلزات
اساسي

۵١٠,٧٩٩,٩٣۶١١١,٩۶١,١۶٣٧,٠۵۵,۶٨۴١١١,٢٣١,٢٢٩٧١٧,٨۵۵,۶٢٠٢٢٣,١٩٢,٣٩٢٨٢,١۵٧,٩٠۵(١,٩٠١,١٨۴)٨٢۵۶,٧٢١١٣١٢,٩۵٧,٨۴١٢۵.٠٩۵,١۵۴,۵٠٠٢٠.٧٣١۵١٨,١١٢,٣۴١٣.۶٧

ساير
تجھیزات

حمل و نقل
٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠١١١١٠.٠٠٠٠.٠٠١١٠.٠٠

١١,۶٠٠٢٠٠٠٠١١,۶٠٠٢٠٠٣٢,٨۴۵,٧٠١٢,٩٣٨,٧٨۵٣۵,٧٨۴,۴٨۶۴٢,٨۴٧,٣٠١۵.۵١٢,٩٣٨,٧٨۵١١.٨٢۴۵,٧٨۶,٠٨۶٧.۵۶ساير صنايع

١٩٣٩,۵١٠,۵٩٨۴٢۶,٣٧٠,٠٧۵٢٣,٨٩٠,٣٧۶۶٩۶,۴٣٣,٢٧۶٢٣۶٣,۴٠٠,٩٧۴١,١٢٢,٨٠٣,٣۵١٣١١٢,١٣١,٩٢١٩٧٩,١٢۶٣۴١٣,١١١,٠۴٧۵٠۵١,۶۴٢,۵١٩١٠٠٢۴,٨۶٩,۵٠٢١٠٠۵٧٧۶,۵١٢,٠٢١١٠٠جمع

ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھا

0
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)



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)

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,۵۵٨,٢۴۴,٨٨١٨,۶٧٢,٩١٩۵٣,٧١۶,۴۴۶٢,١٧٣,۶٩٧,٣٠١۵,۴٩٠,٧٠٨١۵٠,۴۵٩,٧٠٠١٧.۵۴١۴,١۶٣,۶٢٧٢٠۴,١٧۶,١۴۶١,۴۵۵٢٠,٩٨٠١٩٠,٠١٢,۵١٩معدني و صنعتي چادرملو

٧۴,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٨١۶,٢٢۴,١٣۶١٢,۵۵٣,٧۶۵١١٢,۶۴٠,١۵٨٧٧,۵٠۵,٣٢٠۶٩٨,٨٩٨٨٩,٣٢٩,۵٨۶١۴.۶۴١٣,٢۵٢,۶۶٣٢٠١,٩۶٩,٧۴۴١,٢١٧١٨,۵۴٠١٨٨,٧١٧,٠٨١سنگ آھن گل گھر

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٠١٢,۴٧٣,٩٢٢٣,٢٣٩,٨۴٢٢١,٣۵٨,۴۴٠١٧۴,٩۶٧,٢٠١۵,١٠٠,٧۴١٢٩,٣٢١,٨٧٣١.۵٩٨,٣۴٠,۵٨٣۵٠,۶٨٠,٣١٣٢,۶١٧١۵,٩٠٠۴٢,٣٣٩,٧٣٠ملي صنايع مس ايران

٧۴,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶,٠١۶,١٣٨,١٣۵٧,۵٧۶,٨٧٢١١١,۵٣٩,٢٠١٨.٠٩٧,۵٧۶,٨٧٢١١١,۵٣٩,٢٠١١,٢۵٩١٨,۵۴٠١٠٣,٩۶٢,٣٢٩سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

٢٠,٣٨٨,۵١۶٢۴.٩۴۴,۶١٢,۶٨١٩۵,٠٧٨,٩۴١١,۵۵۴٣٢,٠۴٠٩٠,۴۶۶,٢۶٠(۴٨٩,۴٧٧)١١,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٩۶۶,۶١٣,٣٨٣۵,١٠٢,١۵٨٧۴,۶٩٠,۴٢۵٨٩۴,١۴۵مجتمع فوالد خراسان

٨٠,٣٩۴٨۴,۴٣٠,۶٨۵٨۵.٠٠٣,٠٨٣,٩٨٨١٢٠,۶٧٣,٧١٧١,٢٣۶۴٨,٣۵٠١١٧,۵٨٩,٧٢٩(٣٢,١٠٠,٠٠٠)٢,٩٣۶,۴٢٢١,٠٠٠٢,۵٢٧,٩٣۶,٩٧١٣,٠٠٣,۵٩۴٣۶,٢۴٣,٠٣٢تامین مواد اولیه فوالد صبانور

۴٢,٢۴۴,۶٣۵٩.۴١٢,٨٧١,٠٢٨١١٢,١٧٧,٧۵۶١,٢٢٠۴٧,۶٨٠١٠٩,٣٠۶,٧٢٨(۶۴,٢٠٣)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣۴۵,٨٨٣,٠٩٧٢,٩٣۵,٢٣١۶٩,٩٣٣,١٢١۶,٨٣٨,٣١۴سنگ آھن گھر زمین

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,۴٢۴,۴٢١,٠٢١٢,٧٧٠,٩٠٣١١۵,۵٩۶,٣٩۴٩.٧٠٢,٧٧٠,٩٠٣١١۵,۵٩۶,٣٩۴١,١۴٣۴٧,۶٨٠١١٢,٨٢۵,۴٩١سنگ آھن گھر زمین (حق تقدم)

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٨٩٠,٠۵۶,٨٨٩٢,٣٩٢,٨۶٩١۴,١٠٩,٢٧۴١٨,۴٩۶,٣٨٠١٠۴,٠٠٨١٨,٢٨۶,۵٠٩١۵.٩٠٢,۴٩۶,٨٧٧٣٢,٣٩۵,٧٨٣١,٣٠٨١۶,٩٧۴٢٩,٨٩٨,٩٠۶آھن و فوالد ارفع

١١,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٩۵۶,٠۵١,٧۵٧١,۴٨٠,٨۴۴٣٠,۶٣١,٨٩٨٨.٠٣١,۴٨٠,٨۴۴٣٠,۶٣١,٨٩٨١,۵۴٩٣٢,٠۴٠٢٩,١۵١,٠۵۴فوالد خراسان (حق تقدم)

۶۶.٧٢٩٧۶,٠۴۵٢٣,٠١۴,۵٢۴١٨٢۴,٢٩٠٢٢,٠٣٨,۴٧٩(۴,۴٣٣,۴٩٣)٨,٠۴٠,١٠٣١,٠٠٠۴٢٢,٢۴۴,٧٠٩٨٣٩,١١٠٢٧,۴۴٨,٠١٧۴,٩۴٢,۴۴۶,٢٧۶١٣۶,٩٣۵کابلھاي مخابراتي شھید قندي

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶٣۵,۴۶٨,١٨٧٨١١,۵٠۵١٠,٧٨۶,۴٣٧۵.٣٠٨١١,۵٠۵١٠,٧٨۶,۴٣٧١,٢٧٧١۶,٩٧۴٩,٩٧۴,٩٣٢آھن و فوالد ارفع (حق تقدم)

(٣٩,٧٩٨)٢,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٩,٢٠٠,٠٠٠۵٨٧,٣۶٣۵۴٧,۵۶۵٠.٣٣۵٨٧,٣۶٣۵۴٧,۵۶۵۶٣,٨۴۴۵٩,۵١٨فرابورس ايران

۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,۶۶١,٠٠٠٨٢,٩٠٩١۶۶,١٠٩٣٣٩,٠٠٠۶٢,۶٣٨۵,۵٢۵,۶۴١٢.۵٠١۴۵,۵۴٧۵,۶٩١,٧۵٠٩,٧٠٣٣٧٩,۴۵٠۵,۵۴۶,٢٠٣بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن
فالت ايرانیان

٣٨٩,۴۶۵١,٠٠٠٢٨,٧٠٧,۶۵٠۶٠,٠٢۶۴٠٩,٣۴٢٠٠٣١,٠٠۴٧.٣٧۶٠,٠٢۶۴۴٠,٣۴۶٢,٠٩١١۵,٣٣٩٣٨٠,٣٢٠

(٢,۴٣٣)۴٨,٠۶٣٣٠,١٨٩٠.٠٠۵٧,٩۶١۵۵,۵٢٨١۵,١۴۶١۴,۵١٠(١,۶۵۵,۵١٧)٢٠٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,۴٨٢,۴۵٧٩,٨٩٨٢۵,٣٣٩فوالد مبارکه

٨۵٨,٠٠٠١,٠٠٠۵٧,١٩٨,٩١٣۵۵,١۶٩١,٧٧٧,۶٨۵٠٠١,٧٨۵,٨٠٧۶.۶٧۵۵,١۶٩٣,۵۶٣,۴٩٢٩۶۵۶٢,٣٠٠٣,۵٠٨,٣٢٣فوالد امیرکبیر کاشان

١۴۴,۶۴٠٠.٠٧۴۴,٢۶٠٢۵٢,٧٨٠٢,٠١٢١١,۴٩٠٢٠٨,۵٢٠(٩,١٠۶)٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠۵٣,٣۶۶١٠٨,١۴٠٢,٠٠٠,٠٠٠سرمايه گذاري صدر تامین

سرمايه گذاري صدر تامین (حق
تقدم)

٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٨,٩٩٩,٩٩٩٩,١٠۶٩٠,٠٨٩٠.٠٣٩,١٠۶٩٠,٠٨٩١,٠١٢١٠,٠١٠٨٠,٩٨٣

۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٩,٩٩٩,٩٩۶١,۵٠٠١,۴٨۴,٣٩٩١٩,٩٩٩,٩٩۶٠١,٠٨٠,٠٠٠١.٠٠١,۵٠٠٢,۵۶۴,٣٩٩٣٨۶۴,١١٠٢,۵۶٢,٨٩٩بورس اوراق بھادار تھران

٠.٠٨٨٢۶٨٧۶,٣۴٨۴٠۴٢,۴٣٨٨٧۵,۵٢٢(١,۵٣٢)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٣۶٣,۶۶٩٨٢۶٨٧٧,٨٨٠۵,٢٨۶,۴٢۴٠بورس کاالي ايران

معدني وصنعتي چادر ملو (حق
تقدم)

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٧٨,٧٨٢,٣٣۶٣٠۶,۶٣١١١,١٨۴,٠٧٧(١,٩٧٨,٧٨٢,٣٣۶)(٣٠۶,۶٣١)(١١,١٨۴,٠٧٧)٠.٠٠٠٠٠۵,۶۵٢٠

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت
(ETF)کمند

١١٩,۶۴٠,١۵۴١٠,٠٠٠١٢,٣٧٧١٢۶١٢۵(١٢,٣٧٧)(١٢۶)(١٢۵)٠.٠٠٠٠٠١٠,١۴٨٠

صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار
(ETF)سپھر

٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٩,۵٠٠,٠٠٠١٩٩,٠۵٩١٩٧,٨۶۶(١٩,۵٠٠,٠٠١)(١٩٩,٠۵٩)(١٩٧,٨۶۶)٠.٠٠٠٠٠١٠,١۴٧٠

ساير شرکتھاي پذيرفته شده در
بورس

٠٠٢٠٠,٠٠٠١,۶٠٠٢٠٠٠٠٠٠.٠٠١,۶٠٠٢٠٠٠١,٠٠٠(١,۴٠٠)

١,٠۵٩,۴٠٢,٣٧٧  ۶٣,۴٠٠,٩٧۴١,١٢٢,٨٠٣,٣۵١ ٢٣,٨٩٠,٣٧۶۶٩۶,۴٣٣,٢٧۶ ٣٩,۵١٠,۵٩٨۴٢۶,٣٧٠,٠٧۵   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)

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)

تولید و توسعه پويا انرژي نگین سبز
خاورمیانه(معدني دفینه ثمین پويا)

١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٩٩,٨٧٣,۵٠٠٣,٠٣٩,٧٧٨٠٠٩٩.٩٩٣,٠٣٩,٧٧٨٢,١٧١ 

 ٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٠.٠٠٢,٢٠٠,٠٠٠٨٨٠توسعه آھن و فوالد گل گھر

 ۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶٣,٠۶۶,۶۶٧۴٨۵,٧٨٢١۴٢,۶٨٣,٣٣۴١۴٢,۶٨٣۵٠.٩۶۶٢٨,۴۶۵٢,٠۵۵کک طبس

 ۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠١٠.٠٠۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠کاوند نھان زمین

 ٣٧٣,٢٠٠١,٠٠٠٣٢٢,٣۶٠,٠٠٠٣٣٢,١۶٢٠٠٨۶.٣٨٣٣٢,١۶٢١,٠٣٠گسترش کاتالیست ايرانیان

 ٧٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧۵,٠٠٠,٠٠٠٢١۶,۶۵٣٠٠٢۵.٠٠٢١۶,۶۵٣١,٢٣٨احداث صنايع ومعادن سرزمین پارس

 ۵۵٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠١,١٠٠,٠٠٠١٢۵,٩۶٣٠٠٢٠.٠٠١٢۵,٩۶٣١١۴,۵١٢بین المللي تولیدوتوسعه موادفلزي

 ١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠٩٨,٠٠٠٩٨.٠٠٩٨,٠٠٠١,٠٠٠سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات

 ٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۵٩,٨٢١۴١,٨٣۴١٩,٩۴٠١٩,٩۴٠٣٩.٨٨۶١,٧٧۴٧٧۴,۴٨٩کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کاال

 ١۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۴,۵٨۶,٠٢٠٣۴,٧٢۵٣٩,۵٢۶,٨٨٠٢٣,٧١۶۴٩.۴١۵٨,۴۴١٧٨٩صنايع آھن و فوالد نور

 ٢۴۵,٠٠٠١,٠٠٠۵٠,٢٢۵,٠٠٠۵۴,١٢٩٠٠٢٠.۵٠۵۴,١٢٩١,٠٧٨کارگزاري حافظ

 ١٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۴,٠۴٧,٠٠٠٣٩,٣٣٧٠٠۴٠.۴٧٣٩,٣٣٧٩,٧٢٠صنايع آھن و فوالد توس

 ١٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٩,٩٩۶,٠٠٠٢٩,٩٩٢٩٩.٩۶٢٩,٩٩٢٣,٠٠٠تجلي توسعه معادن و فلزات

 ١٠١,٩٠٠١٠,٠٠٠٣,٢۴٩,۴۵١١۶,۵٩٣٠٠٣١.٨٩١۶,۵٩٣۵,١٠۶صنايع فوالد سھند اغاز

 ۶۶,٠٠٠١٠,٠٠٠١,۵٧٣,۴۴٠١۵,١۵٠٠٠٢٣.٨۴١۵,١۵٠٩,۶٢٩صنايع آھن و فوالد درخشان اراک

 ١٢٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٨.٣٣١٠,٠٠٠١,٠٠٠مديريت اکتشاف منابع معدني پايا

 ۵۶,٢۵٠١,٠٠٠٩,٣١۴,٣٣٩٨,٠٧٣٠٠١۶.۵۶٨,٠٧٣٨۶٧سرمايه گذاري مھندسان ايران

 ١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠۵,٠٠٠۵.٠٠۵,٠٠٠١,٠٠٠کاوشگران صنايع معدني راشا

 ١۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٩٠,٨٢٠٧٩١٠٠٠.۵٣٧٩١١,٠٠٠فوالد سديد ماھان

 ٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٧٧,٠٠٠۵۵۵٠٠١.١١۵۵۵٧١۴سرمايه گذاري و توسعه خوزستان

 ۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٠۴٨,٠٠٠۴٢٠۵,١۵٢,٠٠٠٠٢.٨٠۴٢٠٣٨تھیه وتولید مواد نسوز کشور

 ٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٣٨١,٣۶٠٣٨١٠٠٠.۴۵٣٨١٩٩٩گروه صنعتي و معدني امیر

 ٢٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٣,٧٨۴٣۴۶٠٠٠.١٩٣۴۶٩١,۴٣٨ذوب آھن غرب کشور

 ٧۶,٢٣٠١,٠٠٠١,۴٠٢,۶٣٢١١٣٧٣١,٨٠٨٠٢.٨٠١١٣۵٣معدني مواد نسوز بیرجند

 ٠.٠٠١٠٠١٠,٠٠٠(١,٩٢۴,٩٠٠)(١٩٢,۴٩٠,٠٠٠)١١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٩٢,۵٠٠,٠٠٠١,٩٢۵,٠٠٠صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه

 ٣٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٣٠١٠٠٠٠١٠.٠٠١٠٠٣,٣٣٣,٣٣٣صنايع شیمیايي بھاباد

 ۶٣,٠٠٠١٠,٠٠٠۴٧,٨١٧٨۵١٨,٣٣٣٠١.٠۵٨۵١,٢٨۵معدني نسوز سمیرم

 ٣,٢٢٠١٠,٠٠٠۴,٠٠٠۴٠٠٠١.٢۴۴٠١٠,٠٠٠توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران

 ٠.٠٠١٠١,٠٠٠(١۶,۶۶٠)(١۶,۶۵۶,۶٧٠)١,١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶,۶۶۶,۶٧٠١۶,۶٧٠مديريت بین المللي ھمراه جاده ريل دريا

تھیه و تولید مواد معدني شرق فوالد
خراسان

۴,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٢۵,٠٠٠,٠٠٠۵٢۵,٠٠٠(۵٢۴,٩٩٠,٠٠٠)(۵٢۴,٩٩٠)٠.٠٠١٠١,٠٠٠ 

 ٨,۴٠٠١,٠٠٠٨٧۵١٠٠٠.٠١١١,١۴٣مديريت ساختمان شمسا

 ۴,٠٠٠١٠,٠٠٠۴٠١٠٠٠.٠١١٢۵,٠٠٠شرکت صنعتي فروکرم بافت

 ٢٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠٠.٠١١١,٠٠٠حمل و نقل بار امیر اللجین



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)

 ٠.٠٠٠٠(١,١٠٢,۵٠٠)(١,١٠٢,۵٠٠,٠٠٠)۴,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,١٠٢,۵٠٠,٠٠٠١,١٠٢,۵٠٠گھر انرژي سیرجان

 ٢,٩١٨,٨۴۵٠.٠٠۵,۶۶٨,۵٨٣٠(١۵١,٩٠۴,٠٠٠)٠٠٢٢٠,۵٨٣٢,٧۴٩,٧٣٨ساير شرکتھاي خارج از بورس

  ١٣,١١١,٠۴٧ ٩٧٩,١٢۶ ١٢,١٣١,٩٢١   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

۴١,۵٩۶,٠٠١١٧٣,۴٣٩٠٧,٢١۴,٣٧٣ساير شرکتھاي خارج از بورس

٢,١٧٣,۶٩٧,٣٠١٢,۵٢۵۵,۴٩٠,٧٠٨٠معدني و صنعتي چادرملو

٨٧,۵٠۵,٣٢٠١۶,۵٩٠١,۴۵١,٧٩٨٠سنگ آھن گل گھر

۴,٩٧٨,٧۴۶,٢٧۶٣٨١٩٠,۵۵٣٠کابلھاي مخابراتي شھید قندي

١٧۴,٩۶٧,٢٠١٢٩,١۵٢۵,١٠٠,٧۴١٠ملي صنايع مس ايران

١٩,٩۴٠١,٠٠٠,٠٠٠٠١٩,٩۴٠کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کاال

٣٩,۵٢۶,٨٨٠۵٩٩٠٢٣,٧١۶صنايع آھن و فوالد نور

٣,٩۵٩,٨١۶١۴,٩٩۴۵٩,٣٧۵٠فوالد مبارکه

٨٩۴,١۴۶٣۴,۶١۴٣٠,٩۵٠٠مجتمع فوالد خراسان

۵,١۵٢,٠٠٠٠٠٠تھیه وتولید مواد نسوز کشور

٧٣١,٨٠٨٠٠٠معدني مواد نسوز بیرجند

١٨,٣٣٣٠٠٠معدني نسوز سمیرم

١,٢٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٢٢۵,٠٠٠گھر انرژي سیرجان

٢,٩٠٠,٠٠٠۴٢,٠۶٢١٢١,٩٨٠٠تامین مواد اولیه فوالد صبانور

١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٧۶٩٠١,٠٠٠,٠٠٠توسعه آھن و فوالد گل گھر

٩۵۶,٠۵١,٧۵٧١,۵۴٨١,۴٨٠,٨۴۴٠فوالد خراسان

۶,٠١۶,١٣٨,١٣۵١,٢۵٩٧,۵٧۶,٨٧٢٠سنگ آھن گل گھر

٧٨,٢۵٨,۶٢۵۴٣,۵٨٠٣,۴١٠,۵٨٩٠معدني وصنعتي چادر ملو

۵٧٧,۴٩٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠۵,٧٧۴,٩٠٠صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه

١۴٢,۶٨٣,٣٣۴٩٩٩٠١۴٢,۶٨٣کک طبس

١٨,۴٩۶,٣٨١١٣,۴۴۶٢۴٨,٧١٣٠آھن و فوالد ارفع

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٣٠٠,٠٠٠کاوند نھان زمین

۶٣۵,۴۶٨,١٨٧١,٢٧٧٨١١,۵٠۵٠آھن و فوالد ارفع

١,٠۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٠۵٠,٠٠٠تھیه و تولید مواد معدني شرق فوالد خراسان

٣٣٩,٠٠٠١٨۴,٧٧٢۶٢,۶٣٨٠بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

۶,٨٣٨,٣١۵٣٨,٠۵١٢۶٠,٢٠٧٠سنگ آھن گھر زمین



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

١٩,٩٩٩,٩٩۶٠٠٠بورس اوراق بھادار تھران

۵,٢٨۶,۴٢۴٠٠٠بورس کاالي ايران

٢,٠٠٠,٠٠١٠٠٠سرمايه گذاري صدر تامین

۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۵,٠٠٠کاوشگران صنايع معدني راشا

٩٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٩٨,٠٠٠سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١٠,٠٠٠مديريت اکتشاف منابع معدني پايا

١,٢٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٢٢۵,٠٠٠گھر انرژي سیرجان

٩,٢٠٠,٠٠٠۶٣,٨۴٣۵٨٧,٣۶٣٠فرابورس ايران

٢,۴٢۴,۴٢١,٠٢١١,١۴٢٢,٧٧٠,٩٠٣٠سنگ آھن گھر زمین

٨,٩٩٩,٩٩٩١,٠١١٩,١٠۶٠سرمايه گذاري صدر تامین

٩,٩٩۶,٠٠٠٣,٠٠٠٠٢٩,٩٩٢تجلي توسعه معادن و فلزات

٣٢۶,٠٠٠,٠٢٧١,٠٠٠٠٣٢۶,٠٠١مديريت بین المللي ھمراه جاده ريل دريا

٢٩,۶۶۴,٨۴۵١٨,۴۴۴,۶٠۵  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

١٩٣,۵٠٠,٠٠١٢٢,١٩٩۴,٢٩۵,۵٢٨٢٢,١٩٩۴,٢٩۵,۵٢٨٠ساير شرکتھاي خارج از بورس

١٠,٠٠٠,٠٠٠٧۵,٢٩٠٧۵٢,٩٠٠٨٧,٣٢۶٨٧٣,٢۶٢١٢٠,٣۶٢سنگ آھن گل گھر

٣۶,٣٠٠,٠٠٠١,۴٧٧۵٣,۶١٨۵۴,۴٨٢١,٩٧٧,٧٢۵١,٩٢۴,١٠٧کابلھاي مخابراتي شھید قندي

۵,۶١۵,٣٣٣٢,٠١۴١١,٣١٢٢٣,٠٣٣١٢٩,٣٣٩١١٨,٠٢٧فوالد مبارکه

١۵٢٠,۴٢٧,٠٠٠,٠٠٠۵٢٠,۴٢٧۵٢٠,۴٢٧,٠٠٠,٠٠٠۵٢٠,۴٢٧٠مجتمع فوالد خراسان

٢,٣٢٧,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣٢٧,۵٠٠١,٠٠٠٢,٣٢٧,۵٠٠٠گھر انرژي سیرجان

٣۵,٠٠٠,٠٠٠١,١٨٨۴١,۵٨۶١٨,٣٨۴۶۴٣,۴۴٢۶٠١,٨۵۶تامین مواد اولیه فوالد صبانور

٢,٠۵٧,٠۴٠,٩۶١١,٨٠٧٣,٧١٧,٢٢٠١,٨٠٧٣,٧١٧,٢٢٠٠معدني وصنعتي چادر ملو

٧۶٩,٩٨٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٧,۶٩٩,٨٠٠١٩,٩٨۶١۵,٣٨٩,٠٨٣٧,۶٨٩,٢٨٣صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه

١١۴۴,٧٠۵,٠٠٠,٠٠٠١۴۴,٧٠۵١۴۴,٧٠۵,٠٠٠,٠٠٠١۴۴,٧٠۵٠آھن و فوالد ارفع

١۶,۶۵۶,۶٧٠١,٠٠٠١۶,۶۶٠١,٠۶٢١٧,٧٠۶١,٠۴۶مديريت بین المللي ھمراه جاده ريل دريا

١,۵٧۴,٩٩٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۵٧۴,٩٩٠١,٢٨٩٢,٠٣١,٣٨۴۴۵۶,٣٩۴تھیه و تولید مواد معدني شرق فوالد خراسان

١٣٢۴,۴١٠,٠٠٠,٠٠٠٣٢۴,۴١٠٣٢۴,۴١٠,٠٠٠,٠٠٠٣٢۴,۴١٠٠سنگ آھن گھر زمین

١٩,١٠۶,٠٠٠,٠٠٠٩,١٠۶٩,١٠۶,٠٠٠,٠٠٠٩,١٠۶٠سرمايه گذاري صدر تامین

(ETF)(٢)١٢,٣٧٧١٠,١٨٠١٢۶١٠,٠١٨١٢۴صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند

(ETF)١٩,۵٠٠,٠٠١١٠,٢٠٨١٩٩,٠۵٩١١,۵٣٧٢٢۴,٩٨٣٢۵,٩٢۴صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپھر

١,٢٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٢۵,٠٠٠٠گھر انرژي سیرجان

٣٢۶,٠٠٠,٠٢٧١,٠٠٠٣٢۶,٠٠١١,٠۶٢٣۴۶,۴٧٨٢٠,۴٧٧مديريت بین المللي ھمراه جاده ريل دريا



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
سود (زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاری

٣۴,١٩٧,۴٢٢١٠,٩۵٧,۴٧۴ ٢٣,٢٣٩,٩۴٨  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

1399/12/301398/12/29

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

  0درآمد 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 9 ماھه منتھی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30



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 ٩ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای
آتی

با توجه به ماھیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سھام شرکتھای٢۵,٧٣۵,٢٠٧١,۴١٠,٧٠٧درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
تابعه و وابسته می باشد.

با توجه به ماھیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از فروش سھام شرکتھای١,٣٧٢,١۴٧٨,۴٣١,۵١٢سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
تابعه و وابسته می باشد.

مبلغ مذکور بابت سود سپرده بانکی می باشد.٣٠٢,١٠۶۵۴۴,۴١٩سود سپرده بانکی

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

٠٠

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

٠٠

عندتاً بابت خرید و فروش اوراق مشتقه در بورس می باشد٠۴,۶٣۴,٣٨٧سود حاصل از سایر فعالیتھا

٢٧,۴٠٩,۴۶٠١۵,٠٢١,٠٢۵جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩

بھای تمام شده در تاریخ
١٣٩٩/٠٩/٣٠

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

سرمایه گذاری در سھام بورسی و
فرابورسی

٣٩,۵١٠,۵٩٨۶٣,۴٠٠,٩٧۴

سرمایه گذاری در سھام شرکتھای
غیر بورسی

١٢,۶٢۵,١١١١٣,١١١,٠۴٧

١,۵۴۶,٨۴۴١,۴٠۵,٣۴٢سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری در سپرده ھای بانکی
و اوراق بدھی

٠٠

۴,٩٢٠,۴٩۴٢,٨٢٨,۶۴٧سایر سرمایه گذاریھا

۵٨,۶٠٣,٠۴٧٨٠,٧۴۶,٠١٠جمع

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استفاده از فرصتھای موجود در بازار سرمایه و افزایش درصد سرمایه گذاری در بورس کاال و بورس انرژی و بورس اوراق بھادار و فرابورس، پیگیری مستمر در خصوص فروش سرمایه گذاریھای کم بازده و بھبود
پورتفوی ، تسھیل تامین مالی طرح و پروژه ھای شرکتھای سرمایه پذیر و ....



«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

برآوردبرآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٣١٣۴٣۶٣۶تعداد پرسنل شرکت اصلی

١,٧١٢١,٨۴٩١,٨۵٠١,٨۵٠تعداد پرسنل شرکتھای گروه

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

با توجه به فعالیتھای شرکت غیر از اثرات تورمی کلی جامعه، تغییر با اھمیتی نخواھد داشت.دوره ٣ ماھه منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

با توجه به فعالیتھای شرکت غیر از اثرات تورمی کلی جامعه، تغییر با اھمیتی نخواھد داشت.دوره ٣ ماھه منتھی به

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

٠٠٠٠٠٠٠٧٩٣,٩٧٣اوراق صکوک

٠٠٠٠٠٠٠١٧,۶٠٣تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای
سال مالی تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٨١١,۵٧۶جمع

انتقال به
دارایی

٠

ھزینه مالی
دوره

٨١١,۵٧۶

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

دوره ٣ ماھه منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

در اسفندماه سالجاری سررسید قسط ھزینه مالی انتشار اوراق صکوک اجاره بمبلغ ٧٩۴ میلیارد ریال می باشد.



انتشار اوراق صکوک اجاره ۴ساله که در ١۴ اسفندماه ١٣٩٨ به مبلغ ٧۵٠٠ میلیارد ریال صورت پذیرفت که ھزینه مالی آن در سررسید ھای ۶ماھه از تاریخ انتشار با نرخ ٢١ درصد میدوره ٣ ماھه منتھی به
بایست پرداخت گردد و پیش بینی می شود در سال ٩٩ تامین مالی جدیدی از این محل صورت نپذیرد.

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
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی برآوردی

طرح در تاریخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
پیشرفت
فیزیکی

برآوردی طرح
در تاریخ

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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

٠۶٩۴سود حاصل از فروش دارايیھاي ثابت

٠٠درآمد حاصل از اجاره ساختمان

١,١۶٢,١۴٧٢,۵٢٩,١٨٨ساير

١,١۶٢,١۴٧٢,۵٢٩,٨٨٢جمع

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

٢٩,۶۶۴,٢۵۵۵,۶١٠,٢٠٢٢٨,٠۵١,٠١۴٢,۴١٨,٠٠٠٢٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

دوره ٣ ماھه منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

١- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سھامداران و سود انباشته معادل تقریبا ۵٣درصد سرمایه فعلی ٢- فروش داراییھای کم بازده و مازاد. ٣- دریافت سود سھام از
شرکتھای تابعه و وابسته و ...

اولویت برنامه با اھمیت شرکت پیگیری مستمر جھت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بھادار جھت عملی نمودن افزایش سرمایه پیشنھادی ھیات مدیره که در تاریخ ٢٩ دیماهدوره ٣ ماھه منتھی به
١٣٩٩ در کدال منتشر شده است می باشد.

سایر توضیحات با اھمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست



«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.»


