
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
4,685,307 میلیون ریال 

1393/03/31 5,314,693 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1392/12/29 

659910 كد صنعت: وخارزم)خوارزمی(سرمایه گذاری خوارزمی نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 157696شماره اطلعیه :

صورتخلصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

تعداد 

شركت

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

درصد 

به كل

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

درصد به 

كل

درصد 

به كل

بهای

 تمام شده

ارزش 

بازار

ارزش 

بازار

بهای

 تمام شده

ارزش بازار بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

133,520اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي 54,40853,520)20,332()20,000(134,07600000154,4080.62)20,332(1 )3.09(34,0760.36

تامین وجوه بیمه و بازنشستگي به جز تامین 
اجتماعي اجباري

00 00000010010100.0001 0.0000.00

00فعالیتهاي جنبي واسطه گریهاي مالي 000000180,0000180,000180,0000.9101 0.0080,0000.84

5170,577استخراج کانه هاي فلزي 163,568211,0070)40,430(5163,568000005163,5681.8505 0.00163,5681.72

211,993انواع فرآورده هاي غذایي و آشامیدني 8,58011,6882130538,6010000028,5800.10213 0.008,6010.09

372,491فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي 66,63978,6840)6,193(366,63900000366,6390.7503 0.0066,6390.70

143,804,663مواد و محصولت شیمیایي 1,379,6794,075,13884)270,475(151,379,76311011151,379,68015.618416 0.011,379,76414.53

642,592سایر محصولت کاني غیر فلزي 30,21541,7260866630,21500000630,2150.3406 0.0030,2150.32

3174,191فلزات اساسي 115,901177,7880)3,597(4115,901000003115,9011.3104 0.00115,9011.22

1155ساخت محصولت فلزي 7961550017960000017960.0101 0.007960.01

00سایر ماشین آلت و دستگاههاي برقي 000000166,87730,870197,747166,8770.7630,8701 4.6997,7471.03

2411,512خودرو و ساخت قطعات 285,812402,42309,0892285,812000002285,8123.2302 0.00285,8123.01

42,077,216شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي 314,3082,553,2230)476,007(4314,308000004314,3083.5604 0.00314,3083.31

25,787,384واسطه گریهاي مالي 1,874,1715,180,698627,284606,68622,501,455141,848,43320,049141,868,482163,722,60442.13647,33316 98.384,369,93746.03

31,263,938انبوه سازي املک و مستغلت 808,6211,162,4420101,4963808,6211999,96001999,96041,808,58120.4704 0.001,808,58119.05

41,862,348رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن 298,7331,640,4650221,8835298,733110,0000110,0005308,7333.4906 0.00308,7333.25

1128,861خدمات فني و مهندسي 87,758153,5180)24,657(187,75800000187,7580.9901 0.0087,7580.92

111,980پست و مخابرات 10,98810,58601,394110,98800000110,9880.1201 0.0010,9880.12

00استخراج و فعالیتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز 0000001163,21401163,2141163,2141.8501 0.00163,2141.72

00سایر صنایع 0000002164,99202164,9922164,9921.8702 0.00164,9921.74

00سایر فعالیتها 00000042,502042,50242,5020.0304 0.002,5020.03
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
4,685,307 میلیون ریال 

1393/03/31 5,314,693 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1392/12/29 

659910 كد صنعت: وخارزم)خوارزمی(سرمایه گذاری خوارزمی نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 157696شماره اطلعیه :

5215,853,421جمع سرمایه گذاری در سهام 5,500,17715,753,061607,057100,360566,107,234273,335,97950,919273,386,898798,836,156100657,97683 1009,494,132100

لطفا دلیل مغایرت اطلعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید. 

 ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 246822 میلیون ریال 

شركت در سال 1392 انعقاد قرارداد واگذاری مجموعه نیروگاه منتظر قائم را به صورت نقد واقساط با بانک صادرات ایران نهایی و مبادله نمود. كل مبلغ نقدی خرید مجموعه مزبور معادل 16.8 هزار میلیارد ریال می باشد كه بخش نقدی آن 

بلفاصله پس از امضای قرارداد در وجه بانک صادرات ایران كارسازی گردیده و باقی مانده طی 16 قسط شش ماهه با احتساب سود مربوطه از تاریخ 1393/06/27 پرداخت خواهد شد.
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
4,685,307 میلیون ریال 

1393/03/31 5,314,693 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1392/12/29 

659910 كد صنعت: وخارزم)خوارزمی(سرمایه گذاری خوارزمی نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 157696شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوی سهام شركت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شركت

سرمایه

تعداد سهام)میلیون ریال(
بهای تمام

 شده

ارزش اسمی

هر سهم

 )ریال( 

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره

ارزش بازار
افزایش

)كاهش(

ارزش هر

 سهم

 )ریال( 

بهای تمام 

شده هر

 سهم )ریال( 

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

ارزش بازار
بهای تمام

 شده
ارزش بازاربهای تمام شده

57,800,0001,0001,382,719,148945,2393.381,572,5232,087,1718051,069514,648بانک صادرات ایران 627,284578,625 1,508,546569,733,424

30,000,0001,0001,275,495,713928,9324.25928,9323,700,2137282,9012,771,281بانک پاسارگاد 028,061 3,672,1520

3,000,0001,000404,159,999715,95713.47715,9571,094,8691,7712,709378,912سرمایه گذاري مسکن 0101,848 993,0210

950,0001,00038,562,044402,7394.06402,7391,137,42610,44429,496734,687پتروشیمي فن آوران 0)156,407( 1,293,8330

5,070,0001,000164,700,000275,8063.25275,806405,4911,6752,462129,685گروه بهمن 010,870 394,6210

18,000,0001,000306,993,641232,2941.71232,2941,999,7567576,5141,767,462هلدینگ غدیر 0)447,290( 2,447,0460

24,788,6141,00018,540,744225,5160.07225,516302,54712,16316,31877,031مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمي خلیج فارس 0)1,150( 303,6970

15,000,0001,00027,436,754136,6230.18136,623251,8964,9809,181115,273گسترش نفت و گاز پارسیان 0)84,368( 336,2640

170,0001,000133,914,641133,91578.77133,915915,8421,0006,839781,927توسعه فناوري اطلعات خوارزمي 0248,278 667,5640

)13,357(4,800,0001,0004,964,508105,6020.10105,60292,24521,27118,581پتروشیمي جم 08,817 83,4280

1,000,0001,0004,790,52596,3010.4896,301174,99320,10236,52978,692پتروشیمي خارک 0)9,739( 184,7320

100,0001,00047,085,00092,80347.0992,803842,7741,97117,899749,971سینادارو 0)11,253( 854,0270

9,975,1041,00014,827,00087,7580.1587,758128,8615,9198,69141,103مدیریت پروزه هاي نیروگاهي ایران ) مپنا( 0)24,657( 153,5180

)18,759(2,400,0001,0002,630,48387,3010.1187,30168,54233,18826,057پتروشیمي زاگرس 01,318 67,2240

3,000,0001,000102,039,99978,7243.4078,724153,3667721,50374,642سرمایه گذاري مسکن )حق تقدم( 00 153,3660

)4,328(4,500,0001,00014,546,52175,3150.3275,31570,9875,1784,880هلدینگ بانک ملي ایران 0)29,063( 100,0500

36,000,0001,00033,193,31980,9850.0875,256125,7062,5884,32350,450فولد مبارکه اصفهان )5,729()17,523( 143,229)4,114,896(

100,0001,00049,007,01468,67149.0168,671705,7011,40114,400637,030سینادارو )حق تقدم( 00 705,7010

)8,071(10,000,0001,0005,499,30664,8840.0564,88456,81311,79910,331سنگ آهن گل گهر 0)4,113( 60,9260

12,000,0001,0008,700,00062,7320.0762,73273,0017,2118,39110,269معدني وصنعتي چادر ملو 0)688( 73,6890
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
4,685,307 میلیون ریال 

1393/03/31 5,314,693 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1392/12/29 

659910 كد صنعت: وخارزم)خوارزمی(سرمایه گذاری خوارزمی نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 157696شماره اطلعیه :

910,8521,00016,261,417104,9360.9061,33783,4937,51110,22422,156تجارت الکترونیک پارسیان )43,599()87,333( 170,826)8,095,023(

299,9751,00059,782,74459,82819.9359,828416,9241,0016,974357,096کارت اعتباري ایران کیش 0)14,826( 431,7500

)2,874(3,000,0001,0002,969,77656,8190.1056,81953,94519,13218,165پتروشیمي پردیس 0)1,610( 55,5550

15,000,0001,00013,718,37754,5940.0954,594110,1723,9808,03155,578گسترش نفت و گاز پارسیان )حق تقدم( 0)9,575( 119,7470

13,800,0001,0003,841,99852,1120.0352,11252,71613,56413,721604پالیش نفت بندرعباس 0)6,815( 59,5310

8,9951,0000089.9943,59981,3545,38610,05037,755تجارت الکترونیک پارسیان )حق تقدم( 43,59981,354 08,095,023

2,550,0001,0003,735,00028,6880.1528,68836,4647,6819,7637,776پتروشیمي شیراز 0)6,327( 42,7910

29,000,0001,0005,305,00023,1870.0223,18726,9014,3715,0713,714سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین 0)287( 27,1880

8,000,0001,0002,554,74422,4020.0322,40223,9968,7699,3931,594فولد خوزستان 01,045 22,9510

6,500,0001,0006,576,95021,1220.1021,12225,3213,2123,8504,199هلدینگ توسعه معادن و فلزات 0)35,147( 60,4680

3,000,0001,0007,499,18013,9400.2513,94015,7031,8592,0941,763بین المللي توسعه ساختمان 0)352( 16,0550

)2,842(35,000,0001,0003,035,00012,5140.0112,5149,6724,1233,187ملي صنایع مس ایران 0)1,936( 11,6080

55,0001,000300,00012,3780.5512,37813,78641,26045,9541,408سیمان بهبهان 0491 13,2950

45,873,6561,0003,538,27010,9880.0110,98811,9803,1053,386992مخابرات ایران 01,394 10,5860

)3,985(9,600,0001,0002,600,00010,0060.0310,0066,0213,8482,316ایران خودرو 0)1,781( 7,8020

6,500,0001,0004,500,0199,9520.079,95212,0872,2122,6862,135هلدینگ توسعه معادن و فلزات )حق تقدم( 0)207( 12,2940

1,000,0001,000596,1128,0690.068,0699,13913,53615,3321,070نفت ایرانول 080 9,0590

208,8331,0002,300,0007,4781.107,47815,0283,2516,5347,550سیمان کارون 0)101( 15,1290

600,0001,000250,0006,4580.046,45810,63625,83242,5474,178نفت بهران 0542 10,0940

)545(3,628,8001,0001,392,0825,7400.045,7405,1954,1233,732هلدینگ توسعه صنایع بهشهر 084 5,1110

5,1441,0000079.995,72914,8171,3923,6019,088فولد مبارکه اصفهان )حق تقدم( 5,72914,817 04,114,896

)1,523(200,0001,000300,0004,8780.154,8783,35516,26011,185باما 0)275( 3,6300

7,200,0001,0001,000,0003,8500.013,8503,8573,8503,8577هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري 0)2( 3,8590

167,0291,000500,0003,3780.303,3783,4376,7566,87459چیني ایران 00 3,4370

)753(1,800,0001,0001,000,0003,3760.063,3762,6233,3762,623سیمان سپاهان 0292 2,3310

)233(7,200,0001,0001,000,0002,8490.012,8492,6162,8492,616هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري )حق تقدم( 0348 2,2680
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1,023,0001,000600,0002,8400.062,8406,7734,73311,2893,933صنعتي بهشهر 0196 6,5770

502,9001,000900,0002,4110.182,4116,4802,6797,2014,069سیمان هگمتان 0265 6,2150

400,0001,000144,7001,1940.041,1941,2388,2528,56044سیمان ارومیه 0)81( 1,3190

)641(25,0001,000155,0407960.627961555,1341,000شرکت گسترش صنایع انرژي آذرآب 00 1550

2,900,0001,000130,0007840.007849206,0317,082136سرمایه گذاري دارویي تامین 022 8980

70,0001,000000.01848410,50010,5000گروه صنعتي پاکشو 8484 08,000

299,9751,00070,753,7915423.5954364,73515,155364,681کارت اعتباري ایران کیش )حق تقدم( 0)5,590( 370,3250

1,200,0001,0002,000510.00515325,50026,8072پتروشیمي اراک 00 530

7,0001,000000.0721254,2005,1044صنایع غذایي مینو شرق 2125 05,000

)556(0053,52054,4080.0034,07633,52001,000,000اوراق مشارکت  پذیرفته شده در بورس )20,332()20,000( 53,520)20,000(

5,500,1776,107,23415,853,4219,746,187.00جمع 607,057100,360 15,753,061
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
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وضعیت پورتفوی سهام شركت های خارج از بورس

نام شركت
سرمایه

درصد مالکیتبهای تمام شدهتعداد سهام)میلیون ریال(

ارزش اسمی

هر سهم )ریال( 

تغییراتابتدای دوره

بهای تمام شده تعداد سهام

بهای تمام شده هر 

سهم )ریال(

انتهای دوره

بهای تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

1,000,0001,000999,960,000999,96000100.00999,9601,000توسعه ساختمان خوارزمي

1,400,0001,000713,990,000622,1880051.00622,188871توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي

968,0001,000474,320,000445,2970049.00445,297939سرمایه گذاري آذر

2,000,0001,000125,000,000225,474006.25225,4741,804اعتباري توسعه

200,0001,000199,920,000199,9200099.96199,9201,000آتي نگر سپهر ایرانیان

4,740,9441,000163,214,458163,214003.44163,2141,000شرکت انرژي سپهر

999,9931,000149,999,000149,9990015.00149,9991,000تامین سرمایه سپهر

150,0001,000149,992,000149,9920099.99149,9921,000تجارت گستران خوارزمي

500,0001,000100,000,000100,0000020.00100,0001,000شرکت واسپاري سپهرپارس

70,00010,0004,410,00066,8772,450,00030,87098.0097,74714,249شرکت تولید و توسعه ایستگاهي نیروپارسه

400,0001,00080,000,00080,0000020.0080,0001,000بیمه سرمد

9,190,8001,00060,718,34550,038000.6650,038824سرمایه گذاري پارس اریان

100,0001,0002,000,00020,0492,000,00020,0494.0040,09810,025صندوق سرمایه گذاري صنوین-مختلط

100,0001,000,00017,50019,5560017.5019,5561,117,486صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر اول

100,0001,00015,000,00015,0000015.0015,0001,000سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگري سپهر جم

10,00010,000999,99610,00000100.0010,00010,000داده پردازي خوارزمي

15,0001,000700,0007,034004.677,03410,049صندوق سرمایه گذاري کاریس-سهام

7,5001,000,0005,0005,0000066.675,0001,000,000صندوق سرمایه گذاري مشترک خوارزمي

10,0001,000,0002,9002,9000029.002,9001,000,000صرافي سپهر

2,5002,5001,000,0002,50000100.002,5002,500شرکت FZE خوارزمي

200,0001,000978,000978000.499781,000بورس انرژي
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110,0009810098.00110,204کارت ایران

11,00096010096.0011,042شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي

110,0009810098.00110,204پایاپاي ملي

9,190,80010015,160,6160000.0200سرمایه گذاري پارس اریان )حق تقدم(

1010,000100001.0000بازرگاني بین المللي مصادر تهران

51,000500001.0000خدمات بیمه اي آینده سازان خوارزمي

3,335,97950,9193,386,898جمع

صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده

كل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس كل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت

1,101627,2840بانک صادرات ایران

12,600030,870شركت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه

5,38543,5990تجارت الکترونیک پارسیان

1,3925,7290فولد مباركه اصفهان

10,024020,049صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط

10,500840گروه صنعتی پاكشو

4,200210صنایع غذایی مینو شرق

676,71750,919جمع

صورت ریز معاملت سهام - واگذار  شده

سود )زیان( واگذاری كل مبلغ واگذاری كل مبلغ بهای تمام شدهبهای تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت )قیمت واگذاری هر سهم )ریال

1,016,60020,3321,016,60020,3320اوراق مشاركت  پذیرفته شده در بورس

5,38543,5995,38543,5990تجارت الکترونیک پارسیان

1,3925,7291,3925,7290فولد مباركه اصفهان

69,66069,6600جمع
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