
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 3 ماھه منتھی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)139901کد 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

١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

(١٠)۴۶٩,٧۴٩۵٢٢,٧٨٣پرداختنی ھای تجاری(١٧)١,٩٢٢,۶٧٠٢,٣٠٨,٠٨٨موجودی نقد

٠٠٠پرداختنی ھای غیرتجاری۵٩,٩۶٢۵٩,٩۶٢٠سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

۶٨,١٩١۶٨,١۵١٠مالیات پرداختنی٣٨,٢۴٢,٣۵٨٣٧,۵١۴,٢٧۶٢دریافتنی  ھای تجاری

(١)٢۵,۴٧۶,٢٢٨٢۵,۶۶٣,٣۴٨سود سھام پرداختنی--٠٣٣,٨٨٢دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی٢,٨۵١٢,٨۵١٠پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر٠٠٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری۴٠,٢٢٧,٨۴١٣٩,٩١٩,٠۵٩١جمع دارایی ھای جاری

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

(١)٢۶,٠١۴,١۶٨٢۶,٢۵۴,٢٨٢جمع بدھی ھای جاری۶٨,۵٨٧,١۵١۶٨,۵٨٧,١۵١٠دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٨٧,٧٩٣,٩٩۶٨٧,۴٠۴,٢٩۴٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٧,۵٠٠,٠٠٠٧,۵٠٠,٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت١,۴٠۵,٧۴٩١,۴٠۵,٧۴٩٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری٣١٩٣١٩٠دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت۵٣١,٨۶٩۵٣٠,٩٠۵٠دارایی ھای ثابت مشھود

٢٢,٩٧٣٢٢,٩٧٣٠ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

٧,۵٢٢,٩٧٣٧,۵٢٢,٩٧٣٠جمع بدھی ھای غیرجاری١۵٨,٣١٩,٠٨۴١۵٧,٩٢٨,۴١٨٠جمع دارایی ھای غیرجاری

(١)٣٣,۵٣٧,١۴١٣٣,٧٧٧,٢۵۵جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام



پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠

۵۴,٩٠٠,٠٠٠۵۴,٩٠٠,٠٠٠٠سرمایه

۵,٢۵٣,٧٨٣٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

٠٠٠صرف (کسر) سھام

٠٠٠سھام خزانه

۵,۴٩٠,٠٠٠۵,۴٩٠,٠٠٠٠اندوخته قانونی

١۶,۴۶٠,٣١١١۶,٠٩٧,۵٣٠٢سایر 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

(۵)٨٢,٩٠۵,۶٩٠٨٧,۵٨٢,۶٩٢سود (زیان) انباشته

١۶۵,٠٠٩,٧٨۴١۶۴,٠٧٠,٢٢٢١جمع حقوق صاحبان سھام

١٩٨,۵۴۶,٩٢۵١٩٧,٨۴٧,۴٧٧٠جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام١٩٨,۵۴۶,٩٢۵١٩٧,٨۴٧,۴٧٧٠جمع 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 ١٣٩٩/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٢۵٨,٨٣٠١٠۵,۵٢٢١۴۵٨٠,٣۶٨,٧۶٢درآمد سود سھام

٠٠٠٠درآمد سود تضمین شده

٣٢۶,٩٩٨(٨۵)٣۶٢,٧٨١٢,۴۶١,۴۴٢سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

۵,۴٨٩,۴٨١(٩١)۴٩,٠٠٩۵۵۴,۶۶۶سایر درآمدھای عملیاتی

٨۶,١٨۵,٢۴١(٧٩)۶٧٠,۶٢٠٣,١٢١,۶٣٠جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(۵۵۶,٧٣۶)(۴٧)(١٢٣,٨۵٣)(۶۵,٨٧٧)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(۵۵۶,٧٣۶)(۴٧)(١٢٣,٨۵٣)(۶۵,٨٧٧)جمع ھزینه ھای عملیاتی

٨۵,۶٢٨,۵٠۵(٨٠)۶٠۴,٧۴٣٢,٩٩٧,٧٧٧سود (زیان) عملیاتی



واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

(١,٧۵٠,٧٣٧)(١٠٠)(۴۶٩,١٢٠)(١,۵٣١)ھزینه ھای مالی

٣,٢١٠۶٩۴٣۶٣١٠,٧٠٢,٠٨۴سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٩۴,۵٧٩,٨۵٢(٧۶)۶٠۶,۴٢٢٢,۵٢٩,٣۵١سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(١,٢۵۴)--٠(۶۴٢)مالیات بر درآمد

٩۴,۵٧٨,۵٩٨(٧۶)۶٠۵,٧٨٠٢,۵٢٩,٣۵١سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

٩۴,۵٧٨,۵٩٨(٧۶)۶٠۵,٧٨٠٢,۵٢٩,٣۵١سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

١,۶٢٠(٨٣)١١۶٣سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠٠٠١۶٩سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

١,٧٨٩(٨٣)١١۶٣سود (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

٩۴,۵٧٨,۵٩٨(٧۶)۶٠۵,٧٨٠٢,۵٢٩,٣۵١سود (زیان) خالص

٨٧,۵٨٢,۶٩٢٢٩,۶۶۴,٢۵۶١٩۵٢٩,۶۶۴,٢۵۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠٠٠٠تعدیالت سنواتی

٨٧,۵٨٢,۶٩٢٢٩,۶۶۴,٢۵۶١٩۵٢٩,۶۶۴,٢۵۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(٢۴,١٨٠,٠٠٠)٠٠٠سود سھام  مصوب

٠--٠(۴,٩٢٠,٠٠٠)تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

٨٢,۶۶٢,۶٩٢٢٩,۶۶۴,٢۵۶١٧٩۵,۴٨۴,٢۵۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

٨٣,٢۶٨,۴٧٢٣٢,١٩٣,۶٠٧١۵٩١٠٠,٠۶٢,٨۵۴سود قابل تخصیص

(١,۴۶٠,٠٠٠)٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

(١١,٠٢٠,١۶٢)(٨۵)(٢,۴۶١,۴۴٣)(٣۶٢,٧٨٢)انتقال به سایر اندوخته ھا

٨٢,٩٠۵,۶٩٠٢٩,٧٣٢,١۶۴١٧٩٨٧,۵٨٢,۶٩٢سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٠٠٠٠سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

۵۴,٩٠٠,٠٠٠۴٠,٣٠٠,٠٠٠٣۶۵۴,٩٠٠,٠٠٠سرمایه

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 ١٣٩٩/١٢/٣٠ 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 ١٣٩٩/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

(۶,٢١٣,٢٠٣)(۶۶)(١,۵۵٢,٨٩۵)(۵٣٠,۵١٣)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

۴١۵٠(١١٧)(۶٠٢)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

(۶,٢١٣,٢٠٣)(۶۶)(١,۵۵٣,٠١٢)(۵٣١,١١۵)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

٠٠٠٠سود پرداختی بابت استقراض

(١,۵٧۶,٣۵٧)(٧۴)(٧٢١,۴۵٣)(١٨٧,١٢١)سود سھام پرداختی

(١,۵٧۶,٣۵٧)(٧۴)(٧٢١,۴۵٣)(١٨٧,١٢١)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

(٢,۵٠٣)٠٠٠مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠٧٠۶وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(۴۵۶,٧٠٠)(١٠٠)(۴۴۴,٧٩٢)(٩۶۵)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(١۶۵)٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

٠٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(۴۵۶,١۵٩)(١٠٠)(۴۴۴,٧٩٢)(٩۶۵)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٨,٢۴٨,٢٢٢)(٧۴)(٢,٧١٩,٢۵٧)(٧١٩,٢٠١)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

٧٩٨,٨٧٢(٣٩)٣٣٣,٧٨٣۵۵١,٠٠۶وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٠٠٠٢,۵٢۵,٩۶٣وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(١,٧٢۵,٠٠٠)٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض



واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

١,۵٩٩,٨٣۵(٣٩)٣٣٣,٧٨٣۵۵١,٠٠۶جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

(۶,۶۴٨,٣٨٧)(٨٢)(٢,١۶٨,٢۵١)(٣٨۵,۴١٨)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

٨,٩۵٣,٨۶١(٧۴)٢,٣٠٨,٠٨٨٨,٩۵٣,٨۶١موجودی نقد در ابتدای دوره

٠٠٠٢,۶١۴تآثیر تغییرات نرخ ارز

٢,٣٠٨,٠٨٨(٧٢)١,٩٢٢,۶٧٠۶,٧٨۵,۶١٠موجودی نقد در پایان دوره

۴,٩٢٠,٠٠٠٠٠مبادالت 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 ١٣٩٩/١٢/٣٠ 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

بھایارزش بازار
تمام
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

استخراج
کانه ھاي

فلزي

۶۴٣,٨١٠,۴٠۴٩٢٠,٠٩٩,۵٢٩٣۶١,١٢۵(۴۴,۴١١,١٣۶)۶۴۴,١٧١,۵٢٩٨٧۵,۶٨٨,٣٩٣٨٨,١٨٧,٨١٧١٢٢٨٨,١٨٧,٩٣٩١۴۵١,٩٩٨,٢٢١۶۵.۵۵٣۶١,٢۴٧۶.٣۶١۴۵٢,٣۵٩,۴۶٨۶١.۵٩

استخراج
ساير معادن

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١,٠٠٠,٠١٠٠٢١,٠٠٠,٠١٠٢١,٠٠٠,٠١٠١.٢۶٠٠٢١,٠٠٠,٠١٠١.١٨

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٣٣٢,٢۶٢٠٢٣٣٢,٢۶٢٢٣٣٢,٢۶٢٠.۴٢٠٠٢٣٣٢,٢۶٢٠.٣٩

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٠٠٠٠٠٠٠٠۴۶١٩٠۴۶١٩۴۶١٩٠٠٠۴۶١٩٠

ماشین آالت
و

دستگاه ھاي
برقي

١١,٧۵٢,٨۵٨١٩,٢١٣,۵١۶٢٨,٣٠٧(٣,۶٧٧,۴۴٢)١١,٧٨١,١۶۵١۵,۵٣۶,٠٧۴٠٠٠٠٠١١,٧۵٢,٨۵٨٢.٢١٢٨,٣٠٧٠.۵١١,٧٨١,١۶۵٢.١

شرکتھاي
چند رشته
اي صنعتي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٢٩,٩٩٢٠١٢٩,٩٩٢١٢٩,٩٩٢٠.٠۴٠٠١٢٩,٩٩٢٠.٠۴



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھایارزش بازار
تمام
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

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت

٠٠٠٠٠٠٠٠٣٨,۶٢٩٠٣٨,۶٢٩٣٨,۶٢٩٠.٠١٠٠٣٨,۶٢٩٠.٠١

حمل و نقل
آبي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠٠١١٠١١٠٠٠٠١١٠٠

فعالیتھاي
کمکي به
نھادھاي

مالي واسط

۴٧٣۵,٢٣۶٨,۴١٧,۵٣٨٠(۵٠١,٨٢۴)۴٧٣۵,٢٣۶٧,٩١۵,٧١۴٠٠٠٠٠۴٧٣۵,٢٣۶٠.٩٣٠٠۴٧٣۵,٢٣۶٠.٨۶

سرمايه
گذاريھا

١۶٠,٠٢۶۴۴٧,٣۵١٠(١٠,٣٠۶)١۶٠,٠٢۶۴٣٧,٠۴۵١٩٨,٠٠٠٠١٩٨,٠٠٠٢١۵٨,٠٢۶٠.٢٠٠٢١۵٨,٠٢۶٠.١٩

فلزات
اساسي

٧١٧,٨۵۵,۶٢٠٢٣٣,٣٢٩,١٧١٢,٨١٧(٣٧,٧۴٠,۴٨٨)۵١٧,٨۵٨,۴٣٧١٩۵,۵٨٨,۶٨٣٨٢٨١,٠٠٣٢٠,٠٢۶٨٣٠١,٠٢٩١۵١٨,١٣۶,۶٢٣٢٢.٨۶٢٢,٨۴٣٠.۴١٣١٨,١۵٩,۴۶۶٢١.٣۶

ساير
تجھیزات

حمل و نقل

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠١١١١٠٠٠١١٠

١١,۶٠٠٢٠٠۴٠٠٢,۴٧۵١٢,٠٠٠٢,۶٧۵٣۵,١٧٧,٣۶٢۵,٢٧٠,١۴۴٣١٠,۴۴٧,۵٠۶۴۵,١٧٨,٩۶٢۶.۵٣۵,٢٧٠,۵۴۴٩٢.٧۴۴١٠,۴۴٩,۵٠۶١٢.٢٩ساير صنايع

١٨۶۴,۶٠٨,٣٩٣١,٠٩۵,١۶٨,۵٨۴٣۴١۵,١١۵,٧٠۵۵,٢٩٠,٢٩٢٣۴٢٠,۴٠۵,٩٩٧۵۴٧٩,٣٣١,۴۴٩١٠٠۵,۶٨٢,٩۴١١٠٠۵٢٨۵,٠١۴,٣٩٠١٠٠(٨۶,٣٣٨,٧٢١)٢٠۶۴,٢١۵,٧۴۴١,١٨١,۵٠٧,٣٠۵٣٩٢,۶۴٩جمع

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

٠٠٢٠٠,٠٠٠١,۶٠٠٢٠٠١,٠٠٠۴٠٠٢,۴٧۵٠٢,٠٠٠٢,۶٧۵٠١٣,٣١٠۶٧۵

١٧.۵٧١۴,۵۵٨,٣۴٣٢٣٠,١٠۴,۶٨١١,۴٩٣٢٣,۶٠٠٢١۵,۵۴۶,٣٣٨(۵,٢١٣,۶٨٠)۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٧٣١,٩۴٢,١٨٢١۴,١۶٣,۶٢٧٢٣۵,٣١٨,٣۶١١٨,٢۵۶,٢٠۵٣٩۴,٧١۶معدني و صنعتي چادرملو

١۶.٨٨١٩,٨٢٧,٠٧٨٢٧۶,١٧٧,۵٣٧١,١٧۵١۶,٣۶٠٢۵۶,٣۵٠,۴۵٩(۶٣,٢٠٣,۵٠۵)(١,٠۴٨,٩٢٠)(٢٨,۶٠٠,٠١٨)١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶,٩٠٩,٨۶٧,۵٩١٢٠,٨٧۵,٩٩٨٣٣٩,٣٨١,٠۴٢سنگ آھن گل گھر

کابلھاي مخابراتي شھید
قندي

٨,٠۴٠,١٠٣١,٠٠٠۵,۵۶٩,١٣۵,١١٨١,٧۵٢,٨۵٨١٩,٢١٣,۵١۶٧,٣۴۵,٢٣٠٢٨,٣٠٧(٣,۶٧٧,۴۴٢)۶٩.٣۶١,٧٨١,١۶۵١۵,۵٣۶,٠٧۴٣١٩٢,٧٨۶١٣,٧۵۴,٩٠٩

٣.١۴٨,٣۴٠,۵٨٣٧٢,۵۵٠,۴٣۴١,٣٢٧١١,۵۴٠۶۴,٢٠٩,٨۵١(١٣,٠١٣,٨١٣)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٢٨۶,٨۶۶,١١۶٨,٣۴٠,۵٨٣٨۵,۵۶۴,٢۴٧٠٠ملي صنايع مس ايران

(٣,٨٨٢)٠۵٧,٩۶١۵۴,٠٧٩١٠,٨٠٣١٠,٠٨٠(١۴٨)٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨٢۶,٩۴٠۵٧,٩۶١۵۴,٢٢٧١,۵٣٨,١٠٠٠فوالد 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)

١١,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٩۶٧,۵٠٧,۵٢٨۴,۶١٢,۶٨١٨۴,٩٠٠,٣٩٠٩۵۶,٠۵١,٧۵٧١,۴٨٠,٨۴۴٣١٩,٣١٧٣٢.٩٧۶,٠٩٣,۵٢۵٨۵,٢١٩,٧٠٧١,۵۵٣٢١,٧٢٠٧٩,١٢۶,١٨٢مجتمع فوالد خراسان

٢,۴۵٨,٠٠٠١,٠٠٠۵٧,١٩٨,٩١٣۵۵,١۶٩٣,۵٨١,٧٩۵١٠۶,۶۶۴,۶۴٢٠١,٠٣٩,١۵٧۶.۶٧۵۵,١۶٩۴,۶٢٠,٩۵٢٣٣٧٢٨,٢٠٠۴,۵۶۵,٧٨٣فوالد امیرکبیر کاشان

٨۵٣,٠٨٣,٩٨٨١١٨,٣٢٧,۶٣٠١,٢٣۶۴٧,۴١٠١١۵,٢۴٣,۶۴٢(۴,٢١٧,٩۶۵)٢,٩٣۶,۴٢٢١,٠٠٠٢,۴٩۵,٨٣۶,٩٧١٣,٠٨٣,٩٨٨١٢٢,۵۴۵,۵٩۵٠٠تامین مواد اولیه فوالد صبانور

٠٠٠٠٢٢,۶۶٠٠(٢١,۶۶۴,١٣٢)(١,۴٨٠,٨۴۴)(٩۵۶,٠۵١,٧۵٧)١١,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩۵۶,٠۵١,٧۵٧١,۴٨٠,٨۴۴٢١,۶۶۴,١٣٢فوالد خراسان (حق تقدم)

گروه سرمايه گذاري صنايع و
معادن فالت ايرانیان

٣٨٩,۴۶۵١,٠٠٠٢٨,٧٠٧,۶۵٠۶٠,٠٢۶۴۴٧,٣۵١٠٠(١٠,٣٠۶)٧.٣٧۶٠,٠٢۶۴٣٧,٠۴۵٢,٠٩١١۵,٢٢۴٣٧٧,٠١٩

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٠٨,۵۵٣,٢۶٩٢,۴٩۶,٨٧٧٢٩,٨٧٠,٧۶٧۶٣۵,۴۶٨,١٨٨٨١۴,٣٢٢٣,٢٧٢,٧۴۴٢١.٢٣,٣١١,١٩٩٣٣,١۴٣,۵١١١,٣٠٢١٣,٠٢٨٢٩,٨٣٢,٣١٢آھن و فوالد ارفع

٠٠٠٠١٢,١٠٧٠(٧,۶٩٣,۶١٣)(٨١١,۵٠۵)(۶٣۵,۴۶٨,١٨٧)١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٣۵,۴۶٨,١٨٧٨١١,۵٠۵٧,۶٩٣,۶١٣آھن و فوالد ارفع (حق تقدم)

بورس انرژي ايران (بورس
انرژي)

۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٠٠,٠٠٠١۴۵,۵۴٧۵,٧٧١,٨۵٠٠٠٠٢.۵١۴۵,۵۴٧۵,٧٧١,٨۵٠٩,٧٠٣٣٨۴,٧٩٠۵,۶٢۶,٣٠٣

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣۵٢,٧٢١,۴١١٢,٨٧١,٠٢٨١١٠,٨٢۴,٩۴٢٢,۴٢۴,۴٢١,٠٢٢٢,٧٧١,۵٠٣٧۵,١١۵,٧٧٢١٩.١١۵,۶۴٢,۵٣١١٨۵,٩۴٠,٧١۴١,١٨١٣٨,٩٢٣١٨٠,٢٩٨,١٨٣سنگ آھن گھر زمین

١١,۵٠٠١,٠٢١,١٩٩٣٨٢۵,۵٣٠١,٠١٩,۶٩٩(۴۴٩,٢٠٠)۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٩,٩٩٩,٩٩٢١,۵٠٠١,۴٧٠,٣٩٩٠٠بورس اوراق بھادار تھران

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,۶۵٠,٠٩٣٨٢۶٨٧۵,۵۶٣٠٠٠٠.٠٨٨٢۶٨٧۵,۵۶٣۴٠۴٢,۴٠٠٨٧۴,٧٣٧بورس کاالي ايران

٠.٠٧۴۴,٢۶٠٢٠٣,٩۴٠٢,٠١٢٩,٢٧٠١۵٩,۶٨٠(۵٩,٨۴٠)٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠۴۴,٢۶٠٢۶٣,٧٨٠٠٠سرمايه گذاري صدر تامین

(٣۴٠,٢۶١)٠.٣٣۵٨٧,٣۶٣٢۴٧,١٠٢۶٣,٨۴۴٢۶,٨۵٩(۵٢,۶٢۴)٢,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٢٠٠,٠٠٠۵٨٧,٣۶٣٢٩٩,٧٢۶٠٠فرابورس ايران

سنگ آھن گھر زمین (حق
تقدم)

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۴٢۴,۴٢١,٠٢٢٢,٧٧١,۵٠٣١١١,٧۶۵,٨٠٩(٢,۴٢۴,۴٢١,٠٢٢)(٢,٧٧١,۵٠٣)(١١١,٧۶۵,٨٠٩)٠٠٠٠۴۶,١٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵,٨١٨,۴۴٩,٠۵٧١,٠١۵,٣٢٩۶۴,٩٣٣,٨٩١۵.٨٢١,٠١۵,٣٢٩۶۴,٩٣٣,٨٩١١٧۵١١,١۶٠۶٣,٩١٨,۵۶٢سنگ آھن گل گھر

۶۴,۶٠٨,٣٩٣١,٠٩۵,١۶٨,۵٨۴١,٠٣٠,۵۶٠,١٩١(٨۶,٣٣٨,٧٢١)۶۴,٢١۵,٧۴۴١,١٨١,۵٠٧,٣٠۵٣٩٢,۶۴٩جمع

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
تعداد
سھام

بھای تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

۵,٢٣٠,٢۶۴٠١٠,٢٩١,٧٢٣٠٠(٩٠,٠٠٠)٠٠١,٠١٠,٠٠٠۵,٠۶١,۴۵٩ساير شرکتھاي خارج از بورس

١٠١,٩٠٠١٠,٠٠٠٣,٢۴٩,۴۵١١۶,۵٩٣٠٠٣١.٨٩١۶,۵٩٣۵,١٠۶٠صنايع فوالد سھند اغاز

١۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٩٠,٨٢٠٧٩١٠٠٠.۵٣٧٩١١,٠٠٠٠فوالد سديد ماھان

٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٧٩,٧۶١۶١,٧٧۴٣٩,٨٧٩٣٩,٨٨٠٣٩.٨٨١٠١,۶۵۴٨۴٩,۶۶۶٠کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کاال

٢٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٨,٠٩۴,٠٠٠۶٣,۶١٩٠٠۴٠.۴٧۶٣,۶١٩٧,٨۶٠٠صنايع آھن و فوالد توس

١۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٧۴,١١٢,٩٠٠۵٨,۴۴١٠٠۴٩.۴١۵٨,۴۴١٧٨٩٠صنايع آھن و فوالد نور

۵۶,٢۵٠١,٠٠٠٩,٣١۴,٣٣٩٨,٠٧٣٠٠١۶.۵۶٨,٠٧٣٨۶٧٠سرمايه گذاري مھندسان ايران

١۵٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١,۵٧٣,۴۴٠١۵,١۵٠٢,٠٠٢,۵۶٠٢٠,٠٢۶٢٣.٨۴٣۵,١٧۶٩,٨٣٧٠صنايع آھن و فوالد درخشان اراک

٢۴۵,٠٠٠١,٠٠٠۵٠,٢٢۵,٠٠٠۵۴,١٢٩٠٠٢٠.۵۵۴,١٢٩١,٠٧٨٠کارگزاري حافظ



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
تعداد
سھام

بھای تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

٣٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٣٠١٠٠٠٠١٠١٠٠٣,٣٣٣,٣٣٣٠صنايع شیمیايي بھاباد

١,۶۴٣,٨۶٢١,٠٠٠۴١٠,٩۶۵,۵٠٠٣٠۴,١۵٣٠٠٢۵٣٠۴,١۵٣٧۴٠٠احداث صنايع ومعادن سرزمین پارس

۵۵٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠١,١٠٠,٠٠٠١٢۵,٩۶٣٠٠٢٠١٢۵,٩۶٣١١۴,۵١٢٠بین المللي تولیدوتوسعه موادفلزي

٢٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠٠.٠١١١,٠٠٠٠حمل و نقل بار امیر اللجین

٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٢٠٠,٠٠٠۴٢٠١١,٢٠٠,٠٠٠٠٢.٨۴٢٠١٩٠تھیه وتولید مواد نسوز کشور

١٢٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,١٣۴,۴۴٠١١٣١,٢٢۵,۵۶٠٠٢.٨١١٣٣۴٠معدني مواد نسوز بیرجند

٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٣٨١,٣۶٠٣٨١٠٠٠.۴۵٣٨١٩٩٩٠گروه صنعتي و معدني امیر

٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٧٧,٠٠٠۵۵۵٠٠١.١١۵۵۵٧١۴٠سرمايه گذاري و توسعه خوزستان

١٢٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۶۶,١۵٠٨۵۵٩,٨۵٠٠١.٠۵٨۵۶٧۵٠معدني نسوز سمیرم

٣,٢٢٠١٠,٠٠٠۴,٠٠٠۴٠٠٠١.٢۴۴٠١٠,٠٠٠٠توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران

٨,۴٠٠١,٠٠٠٨٧۵١٠٠٠.٠١١١,١۴٣٠مديريت ساختمان شمسا

۴,٠٠٠١٠,٠٠٠۴٠١٠٠٠.٠١١٢۵,٠٠٠٠شرکت صنعتي فروکرم بافت

٢٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٣,٧٨۴٣۴۶٠٠٠.١٩٣۴۶٩١,۴٣٨٠ذوب آھن غرب کشور

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

١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٩٩,٨٧٣,۵٠٠٣,٠٣٩,٧٧٨١٢٢,۵٠٠١٢٢١٠٠٣,٠٣٩,٩٠٠٢,١٧١٠

۴۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠۴,٢٠٠,٠٠٠٠٠١٠۴,٢٠٠,٠٠٠٩٣٣٠توسعه آھن و فوالد گل گھر

٣٧٣,٢٠٠١,٠٠٠٣٢٢,٣۶٠,٠٠٠٣٣٢,١۶٢٠٠٨۶.٣٨٣٣٢,١۶٢١,٠٣٠٠گسترش کاتالیست ايرانیان

١١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠٠٠٠١٠٠١٠,٠٠٠٠صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه

۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠۵,٧۵٠,٠٠١۶٢٨,۴۶۵٠٠۵٠.٩۶۶٢٨,۴۶۵٢,٠۵۵٠كك طبس

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠١٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠کاوند نھان زمین

١,١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠٠٠١٠١,٠٠٠٠مديريت بین المللي ھمراه جاده ريل دريا

۴,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠٠٠١٠١,٠٠٠٠تھیه و تولید مواد معدني شرق فوالد خراسان

١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠۵,٠٠٠٠٠۵۵,٠٠٠١,٠٠٠٠كاوشگران صنايع معدني راشا

١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠٩٨,٠٠٠٠٠٩٨٩٨,٠٠٠١,٠٠٠٠سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات

١٢٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠٠٨.٣٣١٠,٠٠٠١,٠٠٠٠مديريت اکتشاف منابع معدني پايا

١٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٩٩۶,٠٠٠٢٩,٩٩٢٠٠٩٩.٩۶٢٩,٩٩٢٣,٠٠٠٠تجلي توسعه معادن و فلزات

١۵,١١۵,٧٠۵۵,٢٩٠,٢٩٢٢٠,۴٠۵,٩٩٧جمع

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

١٨,٢۵۶,٢٠۵٢١,۶٢٠٣٩۴,٧١۶٠معدني و صنعتي چادرملو

٧,٣۴۵,٢٣٠٣,٨۵٣٢٨,٣٠٧٠کابلھاي مخابراتي شھید قندي

٣٩,٨٧٩١,٠٠٠,٠٢۵٠٣٩,٨٨٠کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کاال



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

٢,٠٠٢,۵۶٠١٠,٠٠٠٠٢٠,٠٢۶صنايع آھن و فوالد درخشان اراک

١,۵٣٨,١٠٠٠٠٠فوالد مبارکه

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

١٢٢,۵٠٠٩٩۵٠١٢٢تولید و توسعه پويا انرژي نگین سبز خاورمیانه(معدني دفینه ثمین پويا)

۵,٨١٨,۴۴٩,٠۵٧١٧۴١,٠١۵,٣٢٩٠سنگ آھن گل گھر

۶٣۵,۴۶٨,١٨٨١,٢٨١٨١۴,٣٢٢٠آھن و فوالد ارفع

٢,۴٢۴,۴٢١,٠٢٢١,١۴٣٢,٧٧١,۵٠٣٠سنگ آھن گھر زمین

١١,٢٠٠,٠٠٠٠٠٠تھیه وتولید مواد نسوز کشور

١,٢٢۵,۵۶٠٠٠٠معدني مواد نسوز بیرجند

۵٩,٨۵٠٠٠٠معدني نسوز سمیرم

١٠۶,۶۶۴,۶۴٢٠٠٠فوالد امیرکبیر کاشان

١٠,٠٠٠۵٢٧,٠٢۶,۶٠٠٠۵,٢٧٠,٢۶۶ساير شرکتھاي خارج از بورس

١,٠٠٠۴٠٠,٠٠٠۴٠٠٠ساير شرکتھاي پذيرفته شده در بورس

۶,۵٠۵,۴٢١۵,٣٣٠,٢٩۴جمع

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

٢٨,۶٠٠,٠١٨٣۶,۶٧۵١,٠۴٨,٩٢٠۴٩,٣۶٠١,۴١١,٧٠١٣۶٢,٧٨١سنگ آھن گل گھر

٩۵۶,٠۵١,٧۵٧١,۵۴٨١,۴٨٠,٨۴۴١,۵۴٨١,۴٨٠,٨۴۴٠فوالد خراسان

۶٣۵,۴۶٨,١٨٧١,٢٧٧٨١١,۵٠۵١,٢٧٧٨١١,۵٠۵٠آھن و فوالد ارفع

٢,۴٢۴,۴٢١,٠٢٢١,١۴٣٢,٧٧١,۵٠٣١,١۴٣٢,٧٧١,۵٠٣٠سنگ آھن گھر زمین

١٠٠,٠٠٠۴٠٠,٠٢٠۴٠,٠٠٢۴٠٠,٠٢٠۴٠,٠٠٢٠ساير شرکتھاي خارج از بورس

۶,١۵٢,٧٧۴۶,۵١۵,۵۵۵٣۶٢,٧٨١جمع

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
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠٣/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

با توجه به ماھیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سھام شرکتھای تابعه و وابسته می٨٠,٣۶٨,٧۶٢٢۵٨,٨٣٠درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
باشد.

با توجه به ماھیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سھام شرکتھای تابعه و وابسته می٣٢۶,٩٩٨٣۶٢,٧٨١سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
باشد.

مبلغ مذکور بابت سود سپرده بانکی می باشد.۵٩٣,۶٠۵۴٩,٠٠٨سود سپرده بانکی



سال مالی منتھی بهشرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠٣/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

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

٠٠

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

٠٠

در سال قبل بابت خرید و فروش اوراق مشتقه در بورس می باشد۴,٨٩۵,٨٧۶٠سود حاصل از سایر فعالیتھا

٨۶,١٨۵,٢۴١۶٧٠,۶١٩جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

بھای تمام شده در تاریخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

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

۶۴,٢١۵,٧۴۴۶۴,۶٠٨,٣٩٣سرمایه گذاری در سھام بورسی و فرابورسی

٢٠,۴٠۵,٧٢۵٢٠,۴٠۵,٩٩٧سرمایه گذاری در سھام شرکتھای غیر بورسی

١,۴٠۵,٧۴٩١,۴٠۵,٧۴٩سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری در سپرده ھای بانکی و اوراق
بدھی

٠٠

٢,٨٣٩,۵٧٠٢,٨٣٩,۵۶٨سایر سرمایه گذاریھا

٨٨,٨۶۶,٧٨٨٨٩,٢۵٩,٧٠٧جمع

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استفاده از فرصتھای موجود در بازار سرمایه و 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

برآورد ١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٣٨۴۴۴٧تعداد پرسنل شرکت اصلی

١,٧۵٠١,٧۵٠١,٨٢٠تعداد 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 ٩ 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 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

٠٠٠٠٠٠٠١,۵٣١تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا
پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠١,۵٣١جمع

٠انتقال به دارایی

١,۵٣١ھزینه مالی دوره

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

با توجه به افزایش سرمایه در جریان شرکتھای سرمایه پذیر امکان استفاده از ابزارھای مالی جھت تامین نقدینگی وجود دارددوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

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

«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

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

٧٠۶٠سود حاصل از فروش دارايیھاي ثابت

۶,٢٧٠٣,٢١٠درآمد حاصل از اجاره ساختمان

١٠,۶٩۵,١٠٨٠ساير

١٠,٧٠٢,٠٨۴٣,٢١٠جمع

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

٨٧,۵٨٢,۶٩٢١٨,٩١۵,٧١٩٩۴,۵٧۶,۵٩۶٣٢,٩۴٠,٠٠٠٢٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

برنامه شرکت جھت ورد به صنایع مجاور در صورت بررسی ھای فنی و اقتصادی بیشتر و تصویب ھیات مدیرهدوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩



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.»

درآمد سود سھام محقق شده

نام
شرکت

وضعیت سودآوریوضعیت پورتفوی

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 *

٠٠٠٠٠٠٠٠جمع

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

٠درآمد 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 ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١

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


