
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1398/12/29 6,181,611 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1398/05/31 

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 566175شماره اطلعیه :

صورتخلصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاري

جمع سرمایه گذاريخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

تعداد 

شركت

انتهاي دورهتغییراتابتداي دوره 

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

درصد 

به كل

انتهاي دوره تغییرات ابتداي دوره 

بهاي

 تمام شده

انتهاي دوره تغییرات ابتداي دوره 

درصد به 

كل

درصد 

به كل

بهاي

 تمام شده

ارزش 

بازار

ارزش 

بازار

بهاي

 تمام شده

ارزش بازار بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

7159,313,295استخراج کانه هاي فلزي 22,201,295165,447,870330,353)6,134,575(722,531,64863,493,134063,493,1341325,694,42959.48330,35313 85.2126,024,78259.71

14,151,123ماشين آلت و دستگاه هاي برقي 881,5314,369,3700)218,247(1881,53111,102,500011,102,50021,984,0314.5902 0.001,984,0314.55

3532,353فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط 85,235359,5590172,794385,23500000385,2350.2003 0.0085,2350.20

10بانکها و موسسات اعتباري 00001000000100.0001 0.0000.00

1199,030سرمايه گذاريها 60,026159,729039,301160,02600000160,0260.1401 0.0060,0260.14

00انبوه سازي، املک و مستغلت 00000038,629038,62938,6290.0203 0.008,6290.02

00مواد و محصولت شيميايي 0000002332,26202332,2622332,2620.7702 0.00332,2620.76

00استخراج ساير معادن 0000002725,00002725,0002725,0001.6802 0.00725,0001.66

00توليد محصولت کامپيوتري الکترونيکي ونوري 00000046190461946190.0004 0.006190.00

00حمل و نقل آبي 000000116,6700116,670116,6700.0401 0.0016,6700.04

560,519,904فلزات اساسي 11,326,31260,583,72457,359)63,820(511,383,67182,157,905082,157,9051313,484,21731.2257,35913 14.7913,541,57631.07

00ساير تجهيزات حمل و نقل 00000011011110.0001 0.0010.00

1200ساير صنايع 1,0002000011,0003805,57803805,5784806,5781.8704 0.00806,5781.85

19224,715,905جمع سرمايه گذاری در سهام 34,555,399230,920,452387,712)6,204,547(1934,943,111318,642,2980318,642,2985043,197,697100387,71250 10043,585,409100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

15 از
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34,118,389 میلیون ریال 

1398/12/29 6,181,611 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1398/05/31 

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 566175شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوي سهام شركت هاي پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شركت

سرمایه

تعداد سهام)میلیون ریال(
بهاي تمام

 شده

ارزش اسمی

هر سهم

 )ریال( 

انتهاي دورهتغییراتابتداي دوره

ارزش بازار
افزایش

)كاهش(

ارزش هر

 سهم

 )ریال( 

بهاي تمام 

شده هر

 سهم )ریال( 

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

ارزش بازار
بهاي تمام

 شده
ارزش بازاربهاي تمام شده

48,000,0001,0008,036,768,4478,790,64116.849,131,37354,041,9151,1306,68644,910,542سنگ آهن گل گهر 340,732)7,069,672( 61,111,58746,078,683

44,000,0001,0005,686,987,7996,313,77312.936,316,87628,574,4411,1115,02422,257,565معدني و صنعتي چادرملو 3,103)1,560,907( 30,135,348600,000

78,000,0001,0003,852,777,9595,001,2604.945,001,26016,012,1451,2984,15611,010,885ملي صنايع مس ايران 0)1,078,778( 17,090,9230

9,000,0001,0002,944,269,7014,777,04832.774,833,50836,315,8941,63912,31531,482,386مجتمع فولد خراسان 56,460878,664 35,437,2304,645,794

2,936,4221,0002,518,294,7462,787,73185.272,774,24917,080,8871,1086,82214,306,638تامين مواد اوليه فولد صبانور )13,482(963,801 16,117,086)14,500,000(

12,300,0001,0002,316,186,0802,316,45618.832,316,45638,122,1061,00016,45935,805,650سنگ آهن گهر زمين 02,026,663 36,095,4430

44,000,0001,0001,769,818,9501,919,2824.021,919,2828,891,5701,0845,0246,972,288معدني وصنعتي چادر ملو )حق تقدم( 0)486,700( 9,378,2700

6,000,0001,0001,230,547,3451,482,93620.511,483,8357,386,6451,2066,0025,902,810آهن و فولد ارفع 899160,871 7,225,774150,000

600,0001,000443,590,901881,53173.93881,5314,151,1231,9879,3583,269,592کابلهاي مخابراتي شهيد قندي 0)218,247( 4,369,3700

600,0001,00014,661,00082,9092.4482,909152,5035,65510,40269,594بورس انرژي ايران )بورس انرژي( 013,854 138,6490

389,4651,00028,707,65060,0267.3760,026199,0302,0916,933139,004گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلت ايرانيان 039,301 159,7290

858,0001,00057,198,91455,1706.6755,170791,91896513,845736,748فولد اميرکبير کاشان 0)23,738( 815,6560

)6,166(20,000,0001,00020,000,00053,3660.1053,36647,2002,6682,360سرمايه گذاري صدر تامين 0)7,760( 54,9600

48,000,0001,0002,642,638,63720,0465.5120,04612,555,17684,75112,535,130سنگ آهن گل گهر )حق تقدم( 00 12,555,1760

75,000,0001,0003,410,1419,8980.009,89813,3022,9033,9013,404فولد مبارکه 0)839( 14,1410

2,000,0001,00014,999,9971,5001.001,500266,1597513,308264,659بورس اوراق بهادار تهران 0158,940 107,2194,999,999

1,240,0001,00010,242,4468260.83826113,6918111,100112,865بورس کالي ايران 00 113,6910

8,000,0001,000200.000001,6860بانک سامان 00 00

)800(00200,0001,0000.001,00020001,000ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس 00 2000

34,555,39934,943,111224,715,905189,772,794.00جمع 387,712)6,204,547( 230,920,452
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1398/12/29 6,181,611 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1398/05/31 

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 566175شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوي سهام شركت هاي خارج از بورس

نام شركت
سرمایه

درصد مالکیتبهاي تمام شدهتعداد سهام)میلیون ریال(

ارزش اسمی

هر سهم )ریال( 

تغییراتابتداي دوره

بهاي تمام شده تعداد سهام

بهاي تمام شده هر 

سهم )ریال(

انتهاي دوره

بهاي تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

5,500,00010,000192,500,0001,925,0000035.001,925,00010,000صنايع آهن و فولد سرمد ابر کوه

توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه)معدني دفينه ثمين 

پويا(

5001,000373,5001,640,2780074.701,640,2784,391,641

12,000,0001,0001,200,000,0001,200,0000010.001,200,0001,000توسعه آهن و فولد گل گهر

4,500,0001,0001,102,500,0001,102,5000024.501,102,5001,000گهر انرژي سيرجان

1,500,0001,000525,000,000525,0000035.00525,0001,000تهيه و توليد مواد معدني شرق فولد خراسان

320,0001,000163,066,667485,7820050.96485,7822,979کک طبس

373,2001,000322,360,000332,1620086.38332,1621,030گسترش کاتاليست ايرانيان

2,000,0001,000200,000,000200,0000010.00200,0001,000کاوند نهان زمين

500,0001,000125,000,000166,6530025.00166,6531,333احداث صنايع ومعادن سرزمين پارس

550,000100,0001,100,000125,9630020.00125,963114,512بين المللي توليدوتوسعه موادفلزي

245,0001,00050,225,00054,1290020.5054,1291,078کارگزاري حافظ

150,0001,000,00059,82141,8340039.8841,834699,320کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کال

100,00010,0004,047,00039,3370040.4739,3379,720صنايع آهن و فولد توس

70,0001,00034,586,02034,7250049.4134,7251,004صنايع آهن و فولد نور

100,0001,00016,666,67016,6700016.6716,6701,000مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا

101,90010,0003,249,45116,5930031.8916,5935,106صنايع فولد سهند اغاز

66,00010,0001,573,44015,1500023.8415,1509,629صنايع آهن و فولد درخشان اراک

56,2501,0009,314,3398,0730016.568,073867سرمايه گذاري مهندسان ايران

150,0001,000790,820791000.537911,000فولد سديد ماهان

70,0001,000777,000555001.11555714سرمايه گذاري وتوسعه خوزستان)سهامي عام(

216,0001,0006,048,000420002.8042069تهيه وتوليد مواد نسوز کشور
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 
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84,0001,000381,360381000.45381999گروه صنعتي و معدني امير

200,000100,0003,784346000.1934691,438ذوب آهن غرب کشور

50,0941,0001,402,632113002.8011381معدني مواد نسوز بيرجند

3001,000,000301000010.001003,333,333صنايع شيميايي بهاباد

45,54010,00047,81785001.05851,778معدني نسوز سميرم

3,22010,0004,00040001.244010,000توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران

8,4001,0008751000.0111,143مديريت ساختمان شمسا

4,00010,000401000.01125,000شرکت صنعتي فروکرم بافت

20,0001,0001,0001000.0111,000حمل و نقل بار امير للجين

00220,577709,615000.00709,6150ساير شرکتهاي خارج از بورس

8,642,29808,642,298جمع

صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده

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

5,1713,1030معدنی و صنعتی چادرملو

7,394340,7320سنگ آهن گل گهر

12,15256,4600مجتمع فولد خراسان

6,2763,1380تامین مواد اولیه فولد صبانور

5,9938990آهن و فولد ارفع

000بورس اوراق بهادار تهران

404,3320جمع

صورت ریز معاملت سهام - واگذار  شده

سود )زیان( واگذاري كل مبلغ واگذاري كل مبلغ بهاي تمام شدهبهاي تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت )قیمت واگذاري هر سهم )ریال

1,10816,6206,26994,04077,420تامین مواد اولیه فولد صبانور

16,62094,04077,420جمع
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درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار 

شده و سال مالی شناسایی درآمد

درآمد نقدی هر سهم )ریال( درآمد هر سهم )ریال( درصد مالکیت سرمایه )م.ریال( تعداد سهام در تاریخ 

مجمع
تاریخ برگزاری سال مالی شرکت سرمایه پذیر

مجمع
نام شرکت

1398/12/29

ارزش اسمی هر 

سهم

*

 * مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركتهاي فرعی و وابسته است كه تاریخ برگزاري مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهاي مالی شركت سرمایه 

گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري ، درامد مذكور در صورتهاي مالی سال مالی گذشته شركت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالی تا پایان ماه گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالی تا پایان ماه

0

0

كادر توضیحی مربوط به اطلعات دوره 1 ماهه منتهی به

كادر توضیحی مربوط اطلعات تجمعی از ابتداي سال تا پایان مورخ

1398/05/31

1398/05/31

55 از


