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 ناشر مشخصات -1
 

 تاریخچه فعالیت شرکت -1-1
و  هاشرکتدر اداره ثبت  119869، تحت شماره 1374اسفند  5توسعه معادن و فلزاا )سهامی اام(، در تاریخ  گذاریسرمایهشرکت 

، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و در حال حاضر 1377غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است و در اردیبهشت ماه سال  مؤسساا
 .باشدمیهان جاری فرای مجتمع فوالد مبارکه اصفجزء واحدهای ت

 

 شرکتموضوع فعالیت  -1-2
 :باشدمیتوسعه معادن و فلزاا )سهامی اام(، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر  گذاریسرمایهاساسنامه شرکت  3 مطابق مادة

دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع اوراق بهادار،  سایر یا هاصندوق گذاریسرمایه واحدهایدر سهام، سهم الشرکه،  گذاریسرمایه
پذیر را در اختیار سسه یا صندوق سرمایهشرکت، مؤ واحدهای تحت کنترل به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص کهطوریبه

 زیر فعالیت کنند: هایزمینهپذیر )اام از ایرانی و یا خارجی( در سسه یا صندوق سرمایهیابد و شرکت، مؤ مالحظهوابلنفوذ گرفته یا در آن 

  هاآنفرای  هایفرآوردهتهیه و تولید انواع مواد اولیه محصوالا فوالدی و، 
 هاآناز معادن  برداریبهرهفلزی و غیرفلزی و  هایکانیستخراج ا، 
  هاآناز  برداریبهرهپذیر و نو و تجدید هایانرژیتولید و توزیع برق و سایر، 
  و نیز تدارک و تأمین منابع در  وسازساختامالک و مستغالا پیمانکاری، خدماا مهندسی و  سازانانبوهساختمانی  هایطرحاجرای

 ،هاآنراستای 
  و بیمه. کمالی از جمله بان گریواسطهارائه خدماا 
 

 شرکتبازار سهام  -1-3
 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. 06/12/1385گذاری توسعه معادن و فلزاا سهامی اام، در تاریخ سهام شرکت سرمایه

مورد معامله اول تابلوی اصلی بورس و در بازار  "ومعادن" بندی در صنعت استخراج کانه های فلزی، با نمادطبقههم اکنون سهام شرکت با 
 گیرد.ورار می
 

 سهامدارانترکیب  -1-4
 .باشدمیبه شرح زیر  29/12/1397 ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ

 

 سهام درصد تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

 %41  16,469,143,353 شرکت سهامی اام مبارکه اصفهان شرکت فوالد

 %19  7,623,353,048 مؤسسه مؤسسه صندوق بیمه اجتماای کشاورزان، روستاییان و اشایر

 %8  3,314,157,439 شرکت سهامی اام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

 %5  2,180,489,874 شرکت سهامی اام بانک پاسارگاد

 %5  2,014,827,386 گذاریسرمایه صندوق  گذاری گنجینه زرین شهرصندوق سرمایه

 %2  734,438,019 شرکت سهامی اام شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور

 %2  707,275,724 شرکت سهامی اام گذاری ملی ایرانشرکت سرمایه

 %2  671,137,528 شرکت سهامی اام شرکت گروه مالی بانک ملت

 %1.1  431,924,544 گذاریسرمایه صندوق  بازارگردانی توسعه معادن و فلزاا آرمانصندوق 

 %15  6,153,253,085 - سایر سهامداران حقیقی و حقووی

 %100  40,300,000,000  جمع
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 مدیرهمشخصات اعضای هیئت -1-5
انتخاب  برای مدا دو سال مدیرهااضای هیئت اشخاص زیر به انوان 11/04/1398 مورخ اادی سالیانه جب مصوبه مجمع امومیبه مو

 به انوان مدیراامل شرکت انتخاب گردیده است. اصاری ازیزاله مدیره آوایهیئت 05/05/1398 اساس مصوبه مورخگردیدند. همچنین بر 

 نماینده سمت نام
 مأموریتمدت 

 موظف/غیرموظف
 خاتمه شروع

 غیر موظف 11/04/1400 11/04/1398 رضا یزد خواستی مدیرهرئیس هیئت  شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 غیر موظف 11/04/1400 11/04/1398 محمد فاطمیان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه اصفهان

 غیر موظف 11/04/1400 11/04/1398 مجتبی کباری اضو هیئت مدیره تدارک فوالد مبارکه اصفهان شرکت فلز

 موظف 11/04/1400 11/04/1398 کفاش طهرانی سابا اضو هیئت مدیره سسه صندوق بیمه اجتماای کشاورزان، روستائیان و اشایرمؤ

 موظف 11/04/1400 11/04/1398 اله اصاریازیز مدیر اامل - اضو هیئت مدیره صدر تأمین گذاریسرمایهشرکت 

 

 شرکتقانونی بازرس و  مشخصات حسابرس -1-6
به انوان حسابرس و  و خدماا مدیریت آزموده کاران سسه حسابرسیمؤ 11/04/1398 ساالنه مورخبه موجب مصوبه مجمع امومی اادی 

حسابرسی و خدماا  سسهس وانونی شرکت در سال مالی وبل مؤانتخاب گردیده است. حسابرس و بازر یک سال بازرس وانونی برای مدا
 بوده است. مدیریت آزموده کاران

 

 وضعیت سهام شرکت -1-7
 باشد:طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر میگذاری توسعه معادن و فلزاا )سهامی اام( ام شرکت سرمایهوضعیت سه

 شرح
 سال جاری

 (11/08/1398 )تا تاریخ
 1396سال  1397سال 

 31,000,000,000 34,118,389,000 40,300,000,000 تعداد کل سهام شرکت

 %49/24 %71/18 %99/17 آزاد شناوردرصد سهام 

  1,799 4.465 4.575 آخرین ویمت )ریال(

 

 روند سودآوری و تقسیم سود -1-8
 باشد:میزان سود )زیان( خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می

 1395سال  1396سال  1397سال  شرح

 143 340 609 سود )زیان( واوعی هر سهم شرکت اصلی )ریال(

 163 388 724 سود )زیان( واوعی هر سهم گروه )ریال(

 50 200 450 سود نقدی هر سهم )ریال(

 27.944.770 31.000.000 34.118.389 سرمایه )میلیون ریال(

 

  



 گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(سرمایهشرکت  گزارش توجیهی افزایش سرمایة

 

 26از  6صفحۀ 

 هاگذاریترکیب سرمایه -1-9
 باشد:به شرح جدول زیر می  29/12/1397 منتهی به های مالی حسابرسی شدهآخرین صورا اساس برهای شرکت گذاریترکیب سرمایه

 هادرصد از کل دارایی مبلغ )میلیون ریال( شرح

 مدتکوتاه

 سهام
 %1 617,597 پذیرفته شده در بورس/ فرابورس

 %0 0 پذیرفته نشده

 اوراق مشارکت
 %0 0 پذیرفته شده در بورس/ فرابورس

 %0 0 پذیرفته نشده

 %0 0 سپردة بانکی

 مدتبلند

 سهام
 %47 32,845,129 پذیرفته شده در بورس/ فرابورس

 %13 8,767,904 پذیرفته نشده

 اوراق مشارکت
 %0 1 پذیرفته شده در بورس/ فرابورس

 %0 0 پذیرفته نشده

 %0 0 سپرده بانکی

 %1 568,136 سایر

 62%  42,798,767 جمع

 
به شرح به تفکیک صنعت  29/12/1397 منتهی به های مالی حسابرسی شدهآخرین صورا اساس برهای شرکت گذاریترکیب سرمایه

 باشد:جدول زیر می

 هادرصد از کل دارایی مبلغ )میلیون ریال( صنعت ردیف

 %51  21,545,817 های فلزیاستخراج کانه 1

 %9  3,630,866 های برویآالا و دستگاهماشین 2

 %36  15,127,911 فلزاا اساسی 3

 %4.6  1,926,036 سایر صنایع 4

 %100  42,230,630 جمع

 
 های مدیریتی و غیرمدیریتی به شرح جدول زیر است:گذاریهای شرکت به تفکیک سرمایهگذاریترکیب سرمایه

 هادرصد از کل دارایی مبلغ )میلیون ریال( گذاریشرح سرمایه

 سهام مدیریتی
 %40  27,749,289 پذیرفته شده در بورس/ فرابورس

 %12  8,427,879 پذیرفته نشده

 سهام غیر مدیریتی
 %7  5,095,840 پذیرفته شده در بورس/ فرابورس

 %0  340,025 پذیرفته نشده
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 (NAV)های هر سهم ارزش خالص دارایی -1-10
 .باشدبه شرح جدول زیر می 29/12/1397 منتهی به حسابرسی شدههای مالی های شرکت بر اساس آخرین صوراارزش خالص دارایی

 اروام به میلیون ریال

 ارزش افزوده ارزش بازار خالص بهای تمام شده شرح

 146,419,716 179,264,845 32،845،129 بورسی هایشرکت گذاری بلندمداسرمایه

 0 0 8،767،904 غیربورسی هایشرکت گذاری بلندمداسرمایه

 1,313,903 1,931,500 617,597 مداکوتاههای گذاریسرمایه

 147,733,619 181,196,345 42,230,630 مجموع

 

 تغییرات سرمایة شرکت -1-11
 تاریخ در که باشدمی ریالی 1،000 سهم 40.300.000.000 به منقسم ریال میلیون 40.300.000 مبلغ شرکت شدة ثبت سرمایۀ آخرین

 :است بوده زیر شرح به تاکنوناز بدو تأسیس  شرکت سرمایۀ تغییراا. است رسیده ثبت به 13/07/1398
 اروام به میلیون ریال

 محل افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه سرمایة جدید مبلغ افزایش سرمایة قبلی تاریخ افزایش سرمایه

 آوردة نقدی 110% 21.000  11،000 10.000 01/03/1375

 آوردة نقدی 100% 42.000 21،000 21.000 27/06/1375

 آوردة نقدی 43% 60.000 18،000 42.000 27/01/1375

 مطالباا و آوردة نقدی 100% 120.000 60،000 60.000 02/07/1376

 مطالباا و آوردة نقدی 100% 240.000 120،000 120.000 01/02/1377

 مطالباا و آوردة نقدی 25/6% 255.000 15،000 240.000 23/12/1377

 مطالباا و آوردة نقدی 10% 280.500 25،500 255.000 29/07/1381

 مطالباا و آوردة نقدی 50% 420.750 140،250 280.500 19/08/1382

 مطالباا و آوردة نقدی 33/33% 561.000 140،250 420.750 29/04/1383

 مطالباا و آوردة نقدی 100% 1.122.000 561،000 561.000 11/09/1383

 مطالباا و آوردة نقدی 5/12% 1.262.250 140،250 1.122.000 25/05/1384

 مطالباا و آوردة نقدی 50% 1.893.375 631،125 1.262.250 01/05/1387

19/04/1391 1.893.375 4،606،625 6.500.000 243% 
 %43سود انباشته و  200%

 وردة نقدیآمطالباا و 

25/04/1393 6.500.000 9،500،000 16.000.000 146% 
 %100 سود انباشته و 46%

 وردة نقدیآمطالباا و 

 مطالباا و آوردة نقدی 37% 21.920.000 5،920،000 16.000.000 12/11/1394

 مطالباا و آوردة نقدی 27% 27.944.770 6،024،770 21.920.000 20/10/1395

 مطالباا و آوردة نقدی 11% 31.000.000 3،055،230 27.944.770 28/12/1395

19/06/1396 31.000.000 3،118،389 34.118.389 10% 
 %45 سود انباشته و 55%

 وردة نقدیآمطالباا و 

 مطالباا و آوردة نقدی 18% 40.300.000 6،181،611 34.118.389 13/07/1398
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 مالی شرکت وضعیت -1-12
ارائه گردیده است. وجوه نقد حسابرسی شدة سه سال مالی اخیر شرکت در ادامه  جریان، صورا سود و زیان و صورا صورا وضعیت مالی

و با نماد  www.codal.irبهادار تهران به آدرس ناشران بورس اوراق  رسانیاطالعهمراه در سامانه جامع  هاییادداشتمالی و  هایصورا
 .باشدمیموجود  "ومعادن"

 

 سه سال مالی اخیر شرکت ورت وضعیت مالیص
 اروام به میلیون ریال

 شرح

 سال مالی منتهی به

30/12/1395 
 (شده ارائه تجدید)

 سال مالی منتهی به

29/12/1396 
 (شده ارائه تجدید)

 سال مالی منتهی به

29/12/1397 
 (شده حسابرسی)

 944,594 19,705 27,357 نقد موجودی

 1,283,471 1,090,069 758,879 مدتکوتاههای گذاریسرمایه

 8,351,236 3,814,495 1,725,899 های تجاری و غیرتجاریدریافتنی

 969 1,218 380 هاپرداختپیش

 10,580,270 4,925,487 2,512,515 های جاریجمع دارایی

 15,569,227 7,679,131 3,050,267 های بلندمدتدریافتنی

 41,515,296 35,177,525 31,346,420 بلندمدتهای گذاریسرمایه

 1,405,342 1,411,542 1,411,542 گذاری در امالکسرمایه

 204 270 218 های نامشهوددارایی

 92,993 147,982 150,839 های ثابت مشهوددارایی

 58,583,062 44,416,450 35,959,286 های غیرجاریجمع دارایی

 69,163,332 49,341,937 38,471,801 هاجمع دارایی

 89,545 134,508 142,417 های تجاری و غیرتجاریپرداختنی

 14,804 14,507 14,453 مالیات پرداختنی

 6,194,386 2,052,605 3,435,140 سود سهام پرداختنی

 6,298,735 2,201,620 3,592,010 های جاریجمع بدهی

 13,760 11,936 11,007 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 13,760 11,936 11,007 های غیرجاریجمع بدهی

 6,312,495 2,213,556 3,603,017 هاجمع بدهی

 34,118,389 31,000,000 27,944,770 سرمایه

 2,828,939 1,802,678 1,289,118 اندوخته قانونی

 2,543,735 961,728 345,128 ایاندوخته سرمایه

 23,359,774 13,363,975 5،289،768 سود انباشته

 62,850,837 47,128,381 34,868,784 جمع حقوق صاحبان سهام

 69,163,332 49,341,937 38,471,801 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی
 
 

  

http://www.codal.ir/
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 سه سال مالی اخیر شرکت صورت سود و زیان
 اروام به میلیون ریال

 شرح
30/12/1395 

 (شده ارائه تجدید)

29/12/1396 
 (شده ارائه تجدید)

29/12/1397 
 (شده حسابرسی)

 18,954,910 10,092,225 4,077,939 هاگذاریدرآمد سرمایه

 1,582,007 616,600 345,128 هاگذاریسود فروش سرمایه

 20,536,917 10,708,825 4,423,067 جمع درآمدهای عملیاتی

 (115,001) (100,671) (89,634) های اداری و عمومیهزینه

 61,360 8,986 (336,508) سایر اقالم عملیاتی

 20,483,276 10,617,140 3,996,925 سود عملیاتی

 (8,449) (4,590) (5,788) های مالیهزینه

 50,781 (10,718) 6,829 های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 20,525,608 10,601,832 3,997,966 سود قبل از مالیات

 (390) (226) (623) مالیات بر درآمد

 20,525,218 10,601,606 3,997,343 سود خالص

 13,363,975 5,289,768 5,128,790 سود انباشته ابتدای سال

 (6,200,000) (1,397,239) (3,288,000) سود سهام مصوب

 (1,721,151) 0  0 افزایش سرمایه

 0 0 (3,370) تعدیالت سنواتی

 25,968,042 14,494,135 5,834,763 سود قابل تخصیص

 (1,026,261) (513,560) (199,867) اندوختة قانونی 

 (1,582,007) (616,600) (345,128) ایاندوخته سرمایه

 23,359,774 13,363,975 5,289,768 سود انباشته پایان سال
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 سه سال مالی اخیر شرکت صورت جریان وجه نقد
 اروام به میلیون ریال

 شرح
30/12/1395 

 شده( ارائه )تجدید

29/12/1396 
 )تجدید ارائه شده(

29/12/1397 
 )حسابرسی شده(

 عملیاتی: هایفعالیت

 1,284,625 70,088 207,038 های عملیاتیجریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت 

 و سود پرداختی بابت تأمین مالی: هاگذاریسرمایهبازده 

 (471,149) (333,093) (433,330) سود سهام پرداختی

و سود  هاگذاریسرمایهجریان خالص )خروج( وجه نقد ناشی از بازدۀ 

 پرداختی بابت تأمین مالی
(433,330) (333,093) (471,149) 

 مالیات بر درآمد:

 (93) (172) (587) مالیات بر درآمد پرداختی

 :گذاریسرمایه هایفعالیت

 (46,074) (3,319) (31,353) های ثابت مشهودداراییوجوه پرداختی جهت خرید 

 25 634 479 های ثابت مشهودوجوه دریافتی جهت فروش دارایی

 0 (118) (135) هاداراییهای نامشهود و سایر وجوه پرداختی جهت خرید دارایی

 (46,049) (2,803) (31,009) گذاریهای سرمایهجریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت

 767,334 (265,980) (257,888) های تأمین مالیجریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت

 تأمین مالی: هایفعالیت

 157,953 258,074 232,926 وجوه حاصل از افزایش سرمایه

 157,953 258,074 232,926 های تأمین مالیجریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت

 925,287 (7,906) (24,962) خالص افزایش )کاهش( در وجه نقد

 19,705 27,357 52,257 ماندة وجه نقد در ابتدای سال

 (398) 254 62 تأثیر تغییرات نرخ ارز

 944,594 19,705 27,357 ماندۀ وجه نقد در پایان سال
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 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه -2
و آورده  حال شده مطالباا محل میلیون ریال و از 40.300.000 ل به مبلغمیلیون ریا 34.118.389وبلی شرکت از مبلغ افزایش سرمایۀ 

صورا گرفته است. نتایج  ایسرمایهو جبران مخارج  زیرمجمواه هایشرکتشرکت در افزایش سرمایه  منظوربوده که بهنقدی سهامداران 
نزد  13/07/1398 تصویب شده و در تاریخ 21/01/1398 العادة مورخی تصمیماا مجمع امومی فوقحاصل از افزایش سرمایۀ مزبور که ط

 ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است. ها بهمرجع ثبت شرکت

 
 اروام به میلیون ریال

 شرح 
آخرین برآورد انجام شده 

 11/08/1398 در تاریخ

 منابع
 6.181.611 افزایش سرمایه

 6.181.611 جمع منابع

 مصارف
 6.181.611 ایسرمایهو جبران مخارج  زیرمجمواه هایشرکتشرکت در افزایش سرمایه 

 6.181.611 جمع مصارف
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 تشریح طرح افزایش سرمایه -3
 

 هدف از انجام افزایش سرمایه -3-1
 باشد:، به شرح زیر میتوجیهی گزارشاز افزایش سرمایۀ موضوع این  (اام سهامی) فلزاا و معادن توسعه گذاریسرمایه شرکتهدف 
برای حفظ درصد سهامداری  پذیر،سرمایه هایشرکتو مشارکت در افزایش سرمایه  مخارج انجام شده شرکت، جهت جبران مدیرههیئت

 سهامداران را در دستور کار خود ورار داده است. یش سرمایه از محل مطالباازیرمجمواه و افزایش سهام تملیکی، افزا هایشرکتخود در 
 

 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آنسرمایه -3-2
میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر  15.934.892 های یاد شدة فوقگذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامهمبلغ کل سرمایه

 باشد.می
 اروام به میلیون ریال

 شرح 
 انجام شدهآخرین برآورد 

 11/08/1398 در تاریخ

 منابع

  15,000,000 افزایش سرمایه

  934,892 منابع داخلی

  15,934,892 جمع منابع

 مصارف

  12,739,810 های زیرمجمواهشرکت در افزایش سرمایۀ شرکت

  3,195,082 گرفته صورا هایگذاریسرمایه بابت مخارج جبران

  15,934,892 جمع مصارف

 

 مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن -3-3
 40.300.000 در نظر دارد سرمایۀ خود را از مبلغ( اام سهامی) فلزاا و معادن توسعه گذاریسرمایه به برنامۀ ارائه شده، شرکت توجهبا 

 به شرح زیر افزایش دهد. و سود انباشته دارانمسها آورده نقدیمطالباا،  میلیون ریال، از محل 55.300.000 مبلغمیلیون ریال به 

 12.000.000 سهامداران درصد( از محل مطالباا و آورده نقدی 7/29 میلیون ریال )معادل، 

 3.000.000 درصد( از محل سود انباشته. 4/7 میلیون ریال )معادل 
 

 مطالبات سهامداران -3-4
 :باشدمیبه شرح زیر  22/08/1398 آن در تاریخامدة شرکت و منشاء ایجاد  سهامداران مطالبااجزئیاا 

 اروام به میلیون ریال

 سهامدار
درصد 

 سهامداری

مبلغ مطالبات ناشی 

 از سود سهام

مبلغ سایر 

 مطالبات

جمع مطالبات 

 سهامدار

سهم از افزایش 

 سرمایه

  4,903,963  6,274,335  0  6,274,335 %41 شرکت فوالد مبارکه اصفهان

  2,269,981  2,904,373  0  2,904,373 %19 روستائیان و اشایرمؤسسه صندوق بیمه 

  649,277  830,711  0  830,711 %5 شرکت بانک پاسارگاد

  986,846  1,223,279  0  1,223,279 %8 شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین

  199,842  235,835  0  235,835 %2 شرکت گروه مالی ملت

  210,603  115,143  0  115,143 %2 ایرانشرکت سرمایه گذاری ملی 

  599,949  767,597  0  767,597 %5 صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

  218,691  277,629  0  277,629 %2 شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور

  128,613  132,064  0  132,064 %1 صندوق بازارگردانی توسعه معادن و فلزاا آرمان

  1,832,234  2,086,736  0  2,086,736 %15 سایر سهامداران

  12,000,000  14,847,702  0  14,847,702 جمع
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 تشریح جزییات طرح -4
 

 :باشدیاا طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر مییجز
 

 پذیرهای سرمایهمشارکت در افزایش سرمایة شرکت -4-1

 هاگذاریسرمایهاطالعات  -4-1-1
حاصل از افزایش سرمایۀ پیشنهادی را به شرح جدول  وصد دارد بخشی از منابع( اام سهامی) فلزاا و معادن توسعه گذاریسرمایه شرکت

 پذیر نماید:های سرمایهزیر صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت
 اروام به میلیون ریال

 نام شرکت

مبلغ  افزایش سرمایه

افزایش 

 سرمایه

محل افزایش 

تاریخ  سرمایه

 تصویب

 مرحله

 افزایش سرمایه

درصد 

مالکیت 

 شرکت

درصد 

سهم 

 مشارکت

سهم شرکت از افزایش 

 سرمایه

 به از
مطالبات و 

 آوردة نقدی
 مطالبات

آوردة 

 نقدی

 0 1,317,200 %100 %32.93 در حال تهیه گزارش توجیهی   4,000,000 4,000,000 13,000,000 9,000,000 مجتمع فوالد خراسان

   11,500,000 11,500,000 55,500,000 44,000,000 معدنی و صنعتی چادرملو
تفویض شده از طرف مجمع 

 العاده به هیئت مدیرهعمومی فوق
12.09% 100% 1,390,350 0 

 0 5,725,535 %100 %22.02 اخذ نظر حسابرس   26,000,000 26,000,000 74,000,000 48,000,000 معدنی و صنعتی گل گهر

   3,000,000 3,000,000 9,000,000 6,000,000 آهن و فوالد ارفع
به تصویب مجمع عمومی 

 العاده رسیده استفوق
20.51% 100% 615,274 0 

 0 2,391,451 %100 %18.83 در حال تهیه گزارش توجیهی   12,700,000 12,700,000 25,000,000 12,300,000 سنگ آهن گهر زمین

 0 11,439,810 فرابورسی های بورسی وجمع شرکت

 0 1,300,000 %100 %10.00 در حال تهیه گزارش توجیهی   13,000,000 13,000,000 25,000,000 12,000,000 توسعه آهن و فوالد گل گهر

 0 1,300,000 های خارج از بورس و فرابورسجمع شرکت

 0 12,739,810 جمع کل مشارکت

 

 :پذیرسرمایههای افزایش سرمایة شرکت

 سهامی عام( افزایش سرمایه شرکت مجتمع فوالد خراسان(: 

در  27/08/1369مورخ  6581به صورا شرکت سهامی اام تأسیس شده و طی شمارة  12/08/1369شرکت نورد فوالد خوزستان در تاریخ 
به شرکت مجتمع فوالد خراسان )سهامی  نام آن 16/09/1374تاریخ  درو مالکیت صنعتی شهرستان مشهد به ثبت رسید و  هاشرکتاداره ثبت 

در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. فعالیت اصلی شرکت شامل ایجاد و تأسیس  25/07/1386تاریخ  شرکت در اام( تغییر یافته است.
 د.باشآن می داری و توسعۀرکارخانجاا فوالدسازی و نورد مفتول و مقاطع فوالدی و صنایع وابسته و بهره ب

از محل مطالباا حال شده و آوردة نقدی  میلیارد ریال 13.000میلیارد ریال به  9.000این شرکت وصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 
 باشد.افزایش دهد. این افزایش سرمایه هم اکنون در مرحله اخذ نظر حسابرس و بازرس وانونی شرکت می سهامداران

 
 چادرملو )سهامی عام(: افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی 

از سهامی خاص تبدیل به شرکت سهامی اام شد و  1382به ثبت رسیده است و در سال  1371معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد شرکت 
و  برداری از معادن سنگ آهندر مهر همان سال به اضویت سازمان بورس اوراق بهادار درآمد. فعالیت شرکت شامل اکتشاف، استخراج و بهره

میلیون تن( گندله با  1.7خط  5میلیون تن )شامل  8.5با ظرفیت  %5/67باشد. کنستانتره سنگ آهن با ایار بیش از تولید کنستانتره و گندله می
باشد. ریال می میلیارد 33.500سرمایۀ شرکت باشد. آخرین میلیون تن می 1.5بندی شده با ظرفیت میلیون تن و سنگ آهن دانه 3.4ظرفیت 

های و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت D19برداری از طرح آنومالی شرکت وصد دارد جهت جبران مخارج و احداث و بهره
میلیارد ریال از محل مطالباا و آوردة نقدی سهامداران طی دو مرحله  55.500میلیارد ریال به  33.500پذیر، سرمایه خود را از مبلغ سرمایه

شود میلیارد ریال به پایان رسیده است. برآورد می 44.000میلیارد ریال به مبلغ  33.500که پذیره نویسی مرحلۀ اول آن از مبلغ  افزایش دهد
 ، صورا پذیرد.1398میلیارد ریال تا پایان سال  55.500میلیارد ریال به  44.000مرحلۀ دوم این افزایش سرمایه از مبلغ 
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 (عام)سهامی  ی و صنعتی گل گهرافزایش سرمایه شرکت معدن: 
 هایشرکتمیلیارد ریال در اداره ثبت  100ه یاول و با سرمایۀ 409تحت شمارة  1370د اسفن 15 تاریخ در معدنی و صنعتی گل گهرشرکت 

به انوان سیصد و نود و پنجمین شرکت پذیرفته شده در بورس در  29/04/1383 شهرستان سیرجان به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ
در بازار بورس اوراق بهادار ارضه  08/06/1383 و در تاریخ سازمان بورس اوراق بهادار در تاالر فرای درج های ثبت شده نزدشرکتفهرست 

 :باشدمیگردید. موضوع اصلی فعالیت شرکت به شرح زیر 

  شده، کنسانتره،  بندیدانهاز معادن فلزی و غیر فلزی از جمله سنگ آهن و تولید سنگ آهن  داریبربهرهاکتشاف، استخراج و
 گندله، فوالد و انواع محصوالا فوالدی،

  ،و تجهیزاا مورد نیاز شرکت، آالاماشین، تعمیر و نگهداری و بازرسی اندازیراهنصب 

  و تجهیزاا و تأسیساا مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت، آالاماشینخرید و تهیه انواع 
  در  غیرمستقیم، صادراا و وارداا و کلیه امور املیاتی که به طور مستقیم یا خریدوفروشمبادرا به کلیه امور بازرگانی شامل

 جهت اجرای موضوع شرکت ضرورا داشته باشد.
نقدی  از محل مطالباا حال شده و آوردةمیلیارد ریال  74.000 لیارد ریال بهمی 48.000وصد دارد سرمایه خود را از مبلغ این شرکت 

که در  افزایش دهد ایتوسعه هایطرحجبران مخارج گذشته و اجرای  پذیر،سرمایه هایشرکتافزایش سرمایه  سهامداران به منظور مشارکت در
رس و بازرس وانونی هم اکنون در مرحله اخذ نظر حساب. این افزایش سرمایه شرکت رسیده است مدیرههیئتبه تأیید  نیز 06/04/1398تاریخ 

 .باشدشرکت می
 
 سهامی عام( افزایش سرمایه شرکت آهن و فوالد ارفع(: 

 تدر اداره ثب 16/12/1383مورخ  242295به صورا سهامی خاص تأسیس و طی شمارة  06/12/1383شرکت آهن و فوالد ارفع در تاریخ 
نوع حقووی شرکت از  07/10/1392مورخ  العادهفوقتهران به ثبت رسیده است. بر اساس تصمیماا مجمع امومی الکیت صنعتی و م هاشرکت

درج گردیده است. همچنین در  ثبت شده در فرابورس ایران هایشرکتدر فهرست  10/12/1392سهامی خاص به سهامی اام تغییر و در تاریخ 
در تاریخ  آن اولیه سهام دوم فرابورس به ثبت رسیده و ارضۀ بازار هایشرکتدر فهرست  "ارفع"مالتی با نماد معا 21/12/1392تاریخ 

مربوطه در راستای پیشبرد و  واحدهایسازی و ا آهن و فوالدایجاد کارخانجا شرکت موضوع اصلی فعالیت است. شدهانجام  28/12/1392
مختلف ذوب و  هایروشبا  فوالدسازیاحیای مستقیم، انجام املیاا  هایروشگسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده با 

و  دستیپایینو  مربوطه و صنایع وابسته جنبی واحدهایو نورد فلزاا آهنی و تولیداا انواع وطعاا مهندسی استاندارد، احداث  گریریخته
 12.000میلیارد ریال به  6.000گزارش مربوط به افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ  .باشدمیتکمیلی در راستای توسعه هرچه بیشتر صنعت فوالد 

شرکت  یرهمدهیئتبه تأیید  22/04/1398ن در تاریخ ااز محل مطالباا و آوردة نقدی سهامدار ایتوسعهمیلیارد ریال به منظور اجرای طرح 
مرحلۀ  و هم اکنون است نمودهاز سازمان بورس اوراق بهادار دریافت  23/06/1398تاریخ  خود را در افزایش سرمایۀ مجوزشرکت  رسیده است.

 و مرحله دوم آن نیز در به تصویب مجمع امومی فوق العاده شرکت رسیده است میلیارد ریال 9.000میلیارد ریال به  6.000اول آن از مبلغ 
 .اختیار هیئت مدیره ورار گرفته است

 
 سهامی عام( افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گهر زمین(: 

میلیون تن در  643منطقه گل گهر با ذخیره  3از آنومالی شماره  برداریبهرهبه منظور  1383ر زمین در سال هشرکت سنگ آهن گ
میلیون تن باطله )جمعاً  60برداشت میلیون تن سنگ آهن به همراه  15شهرستان سیرجان تأسیس شده است. در این راستا برای تولید ساالنه 

سال جهت  25میلیون تن گندله به مدا  10ره سنگ آهن و میلیون تن کنستانت 10میلیون تن املیاا معدن کاری( به منظور تولید ساالنه  75
میلیون تن  15شکن با ظرفیت واحد سنگ 1395در سال  شرکت .ریزی شده استبرنامهکارخانجاا احیاء و ذوب فوالد نیاز  تأمین خوراک مورد

است. واحد  نمودهمیلیون تن را شروع  2ه با ظرفیت و املیاا احداث خط سوم کنستانتر اندازیراهتن را  میلیون 4و دو خط کنستانتره با ظرفیت 
 25.000 میلیارد ریال به 12.300این شرکت وصد دارد سرمایه خود را از مبلغ  .باشدمیتن نیز در حال احداث  میلیون 5با ظرفیت  سازیگندله

و  شکنسنگاجرای خط  معدن، تکمیل و سازیآماده هایطرحبه منظور تأمین مالی  سهامداراننقدی  یارد ریال از محل مطالباا و آوردةمیل
 مدیرههیئتکه این افزایش سرمایه در دستور کار  دهدشده، سه خط تولید کنستانتره و یک خط تولید گندله افزایش  بندیدانهتولید سنگ آهن 

 ورار دارد.
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 سهامی خاص() گهر گل فوالد و آهن افزایش سرمایه شرکت توسعه: 

 تریننزدیکدر منطقه سیرجان، در به معادن غنی سنگ آهن  توجه با و افزودهارزشبا هدف ایجاد  و فوالد گل گهرشرکت توسعه آهن 
روز دنیا و توان  آوریفنبا بهره جستن از دانش و  حاضر. این شرکت در حال باشدمیفاصله به شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در حال احداث 

مستقیم با  ءکارخانجاا تولید آهن و فوالد در سطح منطقه است. در این راستا احداث کارخانه احیا ترینپیشرفتهداخلی در حال ساخت یکی از 
فوالدی در دو  هایورقمیلیون تن اسلب و  3و نورد ورق با ظرفیت سالیانه  فوالدسازیمیلیون تن آهن اسفنجی و کارخانه  3.4ظرفیت سالیانه 

 :باشدمیو در حال اجرا  ریزیبرنامهفاز به شرح ذیل 
به روش اسلب نازک، به  فوالدسازیمیلیون تن و یک واحد  1.7فاز یک: احداث یک واحد مگا مدول آهن اسفنجی به ظرفیت سالیانه 

 میلیون تن ورق؛ 3ه ظرفیت سالیانه میلیون تن و نورد پیوسته ب 1.5ظرفیت سالیانه 
روش اسلب نازک، به ظرفیت  به فوالدسازیمیلیون تن و یک واحد  1.7احداث یک واحد مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت سالیانه : دو فاز
 میلیون تن. 1.5سالیانه 

میلیارد ریال از محل مطالباا حال شده و آوردة نقدی  25.000میلیارد ریال به  12.000این شرکت وصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 
 باشد.مداران افزایش دهد. این افزایش سرمایه هم اکنون در مرحله اخذ نظر حسابرس و بازرس وانونی شرکت میسها

 

 پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکتهای سرمایهثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکتتأ -4-1-1-1
های زیرمجمواه توانسته است با حفظ درصد سرمایه شرکت گذاری توسعه معادن و فلزاا )سهامی اام( با شرکت در افزایششرکت سرمایه

باشد. همچنین شرکت می سهامدارانکه این امر در راستای اهداف و خواسته گروه و  نمایدها حفظ مالکیت، نفوذ و کنترل خود در این شرکت
ای های توسعهبرداری رسیدن طرحبلکه با به بهره نخواهد شد کاهش دستخوش نه تنها با توجه به حفظ درصد مالکیت های آتی شرکتدرآمد

های فرای و در شرکت نفوذ . االوه بر این، حفظ ودرا کنترل ود داشتههای زیرمجمواه روند سودآوری آتی شرکت نیز افزایش خواشرکت
پذیر با های سرمایهسرمایه شرکت ر افزایشهای گروه تأثیر مستقیم خواهد داشت، لذا شرکت دوابسته در کارایی هرچه بهتر زنجیره تأمین شرکت

 باشد.توضیحاا مذکور در راستای بهبود وضعیت سهامداران و منافع کلی گروه می به توجه
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 های صورت گرفتهگذاریجبران مخارج انجام شده بابت سرمایه -4-2

 ی صورت گرفتههاگذاریجبران مخارج بابت سرمایه -4-2-1
 :ها نموده استگذاریول زیر اودام به تحصیل سرمایهابه شرح جد( اام سهامی) فلزاا و معادن توسعه گذاریسرمایه شرکت

 

 پورتفوی بورسی:

 نام شرکت

 تغییرات 31/06/1398 پورتفوی 30/09/1397 پورتفوی

استفاده شده 

در افزایش 

 سرمایه قبلی

خالص 

 تغییرات

درصد 

 مالکیت
 تعداد سهام

بهای 

 شدهتمام

درصد 

 مالکیت
 تعداد سهام

بهای 

 شدهتمام

درصد 

 مالکیت
 تعداد سهام

بهای 

 شدهتمام
 میلیون ریال ریال میلیون

 8,006,132 7,927,664,369 22.02 سنگ آهن گل گهر
16.8 8,082,847,131 9,151,419 

0.3 2,797,821,400 3,787,925 2,098,253 1,689,672 
5.5 2,642,638,638 2,642,638 

 6,272,887 5,646,565,221 16.86 صنعتی چادرملومعدنی و 
12.1 5,317,942,852 6,316,876 

0.1 1,828,194,893 2,056,917 1,769,775 287,142 
4.9 2,156,817,262 2,012,928 

 مجتمع فوالد خراسان
28.91 2,601,656,979 4,068,038 

32.93 2,964,112,424 5,061,628 0.4 39,899,394 505,734 322,556 183,178 
3.58 322,556,051 487,856 

 103,526 0 103,526 25,466,372 0.03 5,001,260 3,852,778,402 4.9 4,897,734 3,827,312,030 4.91 ملی صنایع مس ایران

 (19,621) 0 (19,621) (22,763,013) 0.77- 2,774,249 2,503,794,746 85.3 2,793,870 2,526,557,759 86.04 مواد اولیه فوالد صبانور تأمین

 379 0 379 55,999 .0 2,316,456 2,316,186,080 18.8 2,316,077 2,316,130,081 18.83 سنگ آهن گهر زمین

 آهن و فوالد ارفع
13.67 820,364,896 988,624 

20.5 1,230,697,345 1,483,835 0. 150,001 411,081 410,182 899 
6.84 410,182,448 84,130 

 (7,817) 0 (7,817) (4,000,000) 0.67- 881,531 443,590,901 73.9 889,348 447,590,901 74.6 مخابراتی شهید قندی هایکابل

صنایع و  گذاریسرمایهگروه 

 معادن فالت ایرانیان

7.37 28,707,650 60,026 
7.4 28,707,650 60,026 -3.82 (14,860,516) (16,212) 0 (16,212) 

3.82 14,860,516 16,212 

 (1) 0 (1) (1) .0 55,169 57,198,913 6.7 55,170 57,198,914 6.67 فوالد امیرکبیر کاشان

 53,366 0 53,366 20,000,000 0.1 53,366 20,000,000 0.1 0 0 .0 تأمینصدر  گذاریسرمایه

 8,735 0 8,735 2,596,598 .0 9,898 3,410,141 0.0 1,163 813,543 .0 فوالد مبارکه

 (3) 0 (3) 4,999,999 .0 1,500 19,999,996 1.0 1,503 14,999,997 .1 بورس اوراق بهادار تهران

 (4) 0 (4) 5,121,223 .0 826 15,363,669 0.8 830 10,242,446 0.83 بورس کاالی ایران

 (762,692) 0 (762,692) (323,686,501) 4.05- 0 2 0.0 762,692 323,686,503 4.05 بانک سامان

 شدهپذیرفته هایشرکتسایر 

 در بورس
0. 200,000 1,000 0.0 200,000 1,600 0. 0 600 0 600 

 جمع
  

31,786,201 
  

37,908,114 
  

6,121,913 4,600,766 1,521,147 

 :پورتفوی غیر بورسی

 نام شرکت

 تغییرات 31/06/1398پورتفوی  30/09/1397پورتفوی 

استفاده شده 

در افزایش 

 سرمایه قبلی

خالص 

 تغییرات

درصد 

 مالکیت
 تعداد سهام

بهای 

 شدهتمام

درصد 

 مالکیت
 تعداد سهام

بهای 

 شدهتمام

درصد 

 مالکیت
 تعداد سهام

بهای 

 شدهتمام
 میلیون ریال ریال میلیون

 0 350,000 0 0 .0 1,925,000 192,500,000 35.0 1,925,000 192,500,000 .35 کوهصنایع آهن و فوالد سرمد ابر
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز 

 )معدنی دفینه ثمین پویا( خاورمیانه
74.7 373,500 1,640,278 74.7 373,500 1,640,278 0. 0 0 1,640,278 0 

تهیه و تولید مواد معدنی شرق 

 فوالد خراسان
35. 262,500,000 262,500 35.0 525,000,000 525,000 0. 262,500,000 262,500 262,500 0 

احداث صنایع ومعادن سرزمین 

 پارس
25. 125,000,000 166,653 25.0 175,000,000 216,653 0. 50,000,000 50,000 0 50,000 

 (59,936) 0 (59,936) (56,030,668) 62.6- 791 790,820 0.5 60,727 56,821,488 63.13 فوالد سدید ماهان

 9,225 0 9,225 9,225,000 .0 54,129 50,225,000 20.5 44,904 41,000,000 20.5 کارگزاری حافظ

 0.0 28,425 30,000,000 .30 فوالد گستر یزد
  

-30. (30,000,000) (28,425) 0 (28,425) 

 588,965 220,575 .0 خارج از بورس هایشرکتسایر 
 

220,578 716,615 0. 3 127,650 0 127,650 

 جمع
  

8,338,284 
  

8,699,298 
  

361,014 2,252,778 98,514 

 656.150 (30/09/1396اولیه  گذاریسرمایه)تاریخ  سنگ آهن گهر زمیندر شرکت  گذاریسرمایهافزایش 

 210.000 (30/09/1396اولیه  گذاریسرمایه)تاریخ  توسعه آهن و فوالد گل گهردر شرکت  گذاریسرمایهافزایش 

 439.495 (13/04/1396 اولیه گذاریسرمایهدر صندوق بازارگردانی توسعه معادن فلزات آرمانی )تاریخ  گذاریسرمایهافزایش 

 269.776 (13/04/1396 اولیه گذاریسرمایه)تاریخ سایر 

 3.195.082 کل جمع

 

 شرکتها بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری گذاریثیر تحصیل سرمایهتأ -4-2-1-1
و بهبود وضعیت  افزایش سودآوری آتینظور بهبود وضعیت پرتفوی، گذاری توسعه معادن و فلزاا )سهامی اام( به مشرکت سرمایه

 های بلندمدا نموده است.، اودام به تحصیل سرمایه گذاریسهامداران
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 ارزیابی طرح افزایش سرمایه -5

 وضعیت مالی آتی بینییشپ -5-1
 .گرددمی بینیپیشوبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر ریح شده در وسمت در صورا اجرای طرح تش انجام شده برآوردهایبراساس 

 

 شده بینییشپصورت سود و زیان  -5-1-1
 اروام به میلیون ریال

 شرح
1398 1399 1400 1401 

 عدم انجام عدم انجام عدم انجام عدم انجام

 28,802,533 33,968,673 24,356,591 29,601,414 20,586,624 24,144,027 19,280,570 20,596,910 هاگذاریدرآمد سرمایه

 28,802,533 33,968,673 24,356,591 29,601,414 20,586,624 24,144,027 19,280,570 20,596,910 عملیاتیجمع درآمدهای 

 (233,318) (233,318) (195,468) (195,468) (164,548) (164,548) (138,614) (138,614) های اداری و عمومیهزینه

 61,360 61,360 61,360 61,360 61,360 61,360 61,360 61,360 سایر اقالم عملیاتی

 28,630,575 33,796,715 24,222,482 29,467,306 20,483,436 24,040,839 19,203,316 20,519,656 سود عملیاتی

 (4,243,870) (1,603,870) (4,242,101) (1,602,101) (4,245,662) (1,605,662) (940,993) (940,993) های مالیهزینه

 105,248 105,248 87,706 87,706 73,089 73,089 60,907 60,907 غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

 24,491,953 32,298,093 20,068,087 27,952,911 16,310,863 22,508,266 18,323,230 19,639,570 سود قبل از مالیات

 0 0 0 0 0 0 0 0 مالیات بر درآمد

 24,491,953 32,298,093 20,068,087 27,952,911 16,310,863 22,508,266 18,323,230 19,639,570 سود خالص

 35,600,621 40,878,758 27,733,387 30,356,150 25,413,567 23,664,091 23,359,774 23,359,774 سود انباشته در ابتدای سال

 (15,011,332) (20,909,338) (12,200,853) (16,836,635) (13,706,144) (14,690,793) (15,353,275) (15,353,275) سود سهام مصوب

 0 0 0 0 0 0 0 (3,000,000) افزایش سرمایه

 45,081,242 52,267,512 35,600,621 41,472,427 28,018,286 31,481,564 26,329,729 24,646,070 سود قابل تخصیص

 0 0 0 (593,669) (284,900) (1,125,413) (916,161) (981,979) اندوختة قانونی 

 45,081,242 52,267,512 35,600,621 40,878,758 27,733,387 30,356,150 25,413,567 23,664,091 سود انباشته در پایان سال

  



 گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(سرمایهشرکت  گزارش توجیهی افزایش سرمایة

 

 26از  18صفحۀ 

 شده بینییشپ صورت وضعیت مالی -5-1-2
 اروام به میلیون ریال

 شرح
29/12/1398 30/12/1399 29/12/1400 29/12/1401 

 عدم انجام عدم انجام عدم انجام عدم انجام

  1,004,652  1,008,030  988,172  999,775  972,370  994,650  960,252  974,046 موجودی نقد

  1,283,471  1,283,471  1,283,471  1,283,471  1,283,471  1,283,471  1,283,471  1,283,471 مدتکوتاههای گذاریسرمایه

  12,989,942  15,537,271  10,936,109  12,997,981  8,955,181  9,392,026  8,907,623  7,311,903 های تجاری و غیرتجاریدریافتنی

  2,009  2,009  1,674  1,674  1,395  1,395  1,163  1,163 هاپرداختپیش

  15,280,075  17,830,781  13,209,426  15,282,901  11,212,417  11,671,543  11,152,509  9,570,583 های جاریجمع دارایی

  85,869,889  90,645,078  64,556,015  62,451,080  47,384,618  39,361,977  32,150,517  20,046,755 های بلندمدتدریافتنی

  49,015,296  64,015,296  49,015,296  64,015,296  49,015,296  64,015,296  49,015,296  64,015,296 های بلندمدتگذاریسرمایه

  1,405,342  1,405,342  1,405,342  1,405,342  1,405,342  1,405,342  1,405,342  1,405,342 گذاری در امالکسرمایه

  204  204  204  204  204  204  204  204 های نامشهوددارایی

  113,590  113,590  108,940  108,940  104,792  104,792  103,133  103,133 های ثابت مشهوددارایی

  136,404,321  156,179,511  115,085,797  127,980,862  97,910,252  104,887,610  82,674,492  85,570,730 های غیرجاریجمع دارایی

  151,684,396  174,010,292  128,295,224  143,263,763  109,122,669  116,559,153  93,827,001  95,141,313 هاجمع دارایی

  185,681  185,681  154,734  154,734  128,945  128,945  107,454  107,454 های تجاری و غیرتجاریپرداختنی

  0  0  0  0  0  0  0  0 مالیات پرداختنی

  40,008,200  50,651,330  26,137,605  31,330,930  14,863,917  15,773,741  2,199,327  2,199,327 سود سهام پرداختنی

  12,000,000  0  12,000,000  0  12,000,000  0  12,000,000  0 تسهیالت

  7,500,000  7,500,000  0  0  0  0  0  0 صکوک اجاره

  59,693,880  58,337,011  38,292,339  31,485,663  26,992,862  15,902,686  14,306,781  2,306,781 های جاریجمع بدهی

  35,539  32,034  28,528  25,607  22,686  20,252  17,817  15,789 خدمت کارکنانذخیره مزایای پایان 

  0  0  7,500,000  7,500,000  7,500,000  7,500,000  7,500,000  7,500,000 صکوک اجاره

  35,539  32,034  7,528,528  7,525,607  7,522,686  7,520,252  7,517,817  7,515,789 های غیرجاریجمع بدهی

  59,729,419  58,369,045  45,820,867  39,011,271  34,515,548  23,422,937  21,824,599  9,822,570 هاجمع بدهی

  40,300,000  55,300,000  40,300,000  55,300,000  40,300,000  55,300,000  40,300,000  55,300,000 سرمایه

  4,030,000  5,530,000  4,030,000  5,530,000  4,030,000  4,936,331  3,745,100  3,810,917 اندوخته قانونی

  2,543,735  2,543,735  2,543,735  2,543,735  2,543,735  2,543,735  2,543,735  2,543,735 ایاندوخته سرمایه

  45,081,242  52,267,512  35,600,621  40,878,758  27,733,387  30,356,150  25,413,567  23,664,091 سود انباشته

  91,954,977  115,641,247  82,474,356  104,252,493  74,607,122  93,136,216  72,002,403  85,318,743 جمع حقوق صاحبان سهام

  151,684,396  174,010,292  128,295,224  143,263,763  109,122,669  116,559,153  93,827,001  95,141,313 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی



 گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(سرمایهشرکت  گزارش توجیهی افزایش سرمایة

 

 26از  19صفحۀ 

 شده بینییشپمنابع و مصارف  -5-1-3
 اروام به میلیون ریال

 شرح
1398 1399 1400 1401 

 عدم انجام عدم انجام عدم انجام عدم انجام

 منابع

  5,434,825  3,235,384  5,204,266  2,906,357  5,304,964  2,748,682  2,142,893  5,158,715 خالص درآمدها

  92,307  92,307  87,149  87,149  82,851  82,851  79,269  79,269 سایر درآمدها

  0  0  0  0  0  0  7,500,000  7,500,000 انتشار اوراق اجاره

  12,000,000  0  12,000,000  0  12,000,000  0  12,000,000  0 دریافت تسهیالا

  17,527,132  3,327,691  17,291,415  2,993,506  17,387,815  2,831,533  21,722,162  12,737,984 جمع منابع

 مصارف

  0  0  0  0  0  0  7,500,000  10,500,000 خالص بهای پرداختی بابت بهای تمام شده

  109,079  109,664  91,182  91,669  76,958  77,364  64,777  66,806 هزینه های امومی، اداری

  4,243,870  1,603,870  4,242,101  1,602,101  4,245,662  1,605,662  940,993  940,993 سود پرداختی بابت تسهیالا

  1,140,738  1,588,938  927,164  1,279,446  1,041,554  1,116,379  13,166,723  1,166,723 سود سهام پرداختی

  0  0  0  0  0  0  14,804  14,804 مالیاا بر درآمد پرداختی

  12,000,000  0  12,000,000  0  12,000,000  0  0  0 بازپرداخت تسهیالا

  16,964  16,964  15,165  15,165  11,524  11,524  19,206  19,206 هاسایر هزینه

  17,510,652  3,319,436  17,275,613  2,988,381  17,375,698  2,810,929  21,706,503  12,708,532 جمع مصارف

  16,481  8,255  15,802  5,124  12,117  20,604  15,658  29,452 مازاد )کسری( نقدینگی

  988,172  999,775  972,370  994,650  960,252  974,046  944,594  944,594 مانده اول دوره

  1,004,652  1,008,030  988,172  999,775  972,370  994,650  960,252  974,046 مانده پایان دوره

 



 گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(سرمایهشرکت  گزارش توجیهی افزایش سرمایة

 

 26از  20صفحۀ 

 هابینییشپمفروضات  -5-2
 :باشدمیبه شرح زیر  مفروضاتی اساس برشده  بینیپیشاطالااا مالی آتی 

 (باشدماهه پیش بینی می 6و  31/06/1398دورة مالی شش ماهۀ منتهی به های مالی حسابرسی شدة ااا صوراشامل اطال 1398)اطالااا سال  
 

 صورت سود و زیان بینییشپمفروضات  -5-2-1
 :باشدمیبورسی و غیر بورسی در دو حالت انجام و ادم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر  هایشرکتدر  گذاریسرمایهشرکت امدتاً از محل  شدهبینیپیشاملیاتی  درآمدهای

 اروام به میلیون ریال

 شرح
1398 1399 1400 1401 

 عدم انجام عدم انجام عدم انجام عدم انجام

   ها:گذاریدرآمد حاصل از سرمایه

  1,181,430  1,181,430  984,525  984,525  820,438  820,438  682,477  682,477 های بورسی و غیربورسیشرکتگذاری در سهام درآمد حاصل از سرمایه

  27,621,103  32,787,243  23,372,065  28,616,889  19,766,186  23,323,589  18,598,093  19,914,434 های وابستهگذاری در سهام شرکتدرآمد حاصل از سرمایه

  28,802,533  33,968,673  24,356,591  29,601,414  20,586,624  24,144,027  19,280,570  20,596,910 جمع
 

درصد و  85شده معادل و با درنظر گرفتن میزان سود تقسیم  هاشرکتاین  شدهبینیپیشآتی با توجه به سود  هایسالبرای « بورسی و غیربورسی هایشرکتدر سهام  گذاریسرمایهدرآمد حاصل از » بینیپیش -
 هایشرکتالزم به ذکر است سود خالص  لحاظ شده است. 29/12/1397مالی حسابرسی شدة منتهی به  هایصورامطابق با اطالااا استخراج شده از  هاشرکتض حفظ میزان درصد مالکیت در این همچنین با فر

 :باشدمیبرآورد درآمد املیاتی این سرفصل به شرح جدول زیر  تی متناسب با میانگین نرخ تورم رشد داده شده است.آ هایسالپذیر برای سرمایه
 اروام به میلیون ریال

 شرح
1398 1399 1400 1401 

 عدم انجام عدم انجام عدم انجام عدم انجام

   :بورسی غیر و بورسی هایشرکت سایر سهام در گذاریسرمایه از حاصل درآمد

  990,662  990,662  825,552  825,552  687,960  687,960  573,300  573,300 ملی صنایع مس ایران

  3,378  3,378  2,815  2,815  2,346  2,346  733  733 فوالد مبارکه اصفهان

  173,466  173,466  144,555  144,555  120,462  120,462  100,385  100,385 فوالد امیرکبیر کاشان

  13,924  13,924  11,604  11,604  9,670  9,670  8,058  8,058 های پذیرفته شده در بورسی و غیر بورسیسایر شرکت

  1,181,430  1,181,430  984,525  984,525  820,438  820,438  682,477  682,477 جمع
 



 گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(سرمایهشرکت  گزارش توجیهی افزایش سرمایة

 

 26از  21صفحۀ 

از اطالااا  باشندمیاین گزارش  مبنای ی که محل مصرفهایشرکت بینیپیش، مشابه مفروضاا فوق لحاظ شده است، با این تفاوا که جهت «وابسته هایشرکتدر سهام  گذاریسرمایهدرآمد حاصل از » بینیپیش -
برآورد درآمد  در هر سال متناسب با میانگین نرخ تورم رشد داده شده است. شدهبینیپیشنیز سود  هاشرکتبرای سایر  افزایش سرمایه مذکور استفاده شده است. در خصوص هاشرکت آن مدیرههیئتگزارش توجیهی 

 :باشدمیاملیاتی این سرفصل به شرح جدول زیر 
 اروام به میلیون ریال

 شرح
1398 1399 1400 1401 

 عدم انجام عدم انجام عدم انجام عدم انجام

   وابسته: هایشرکت سهام از حاصل درآمد

  2,506,530  2,506,530  2,088,775  2,088,775  1,740,646  1,740,646  1,450,538  1,450,538 صنعتی صبانور شرکت توسعه معدنی و

  2,433,664  2,433,664  2,028,053  2,028,053  1,690,044  1,690,044  1,408,370  1,408,370 مجتمع فوالد خراسان

  4,301,200  5,453,099  3,834,304  4,986,204  3,207,502  4,559,831  3,956,096  3,956,096 معدنی و صنعتی چادرملو

  9,483,435  13,028,470  8,265,602  11,981,148  7,374,694  9,413,133  7,079,698  8,296,296 معدنی و صنعتی گل گهر

  1,865,990  2,335,197  1,625,463  1,965,104  1,497,474  1,595,174  1,291,841  1,291,841 آهن و فوالد ارفع

  3,842,275  3,842,275  3,201,896  3,201,896  2,668,247  2,668,247  2,223,539  2,223,539 سنگ آهن گهر زمین

  103,680  103,680  86,400  86,400  72,000  72,000  60,000  60,000 احداث صنایع و معادن سرزمین پارس

  1,209,095  1,209,094  1,190,247  1,227,983  1,000,631  1,069,566  766,281  866,024 گل گهر توسعه آهن و فوالد

  937,546  937,546  540,955  540,955  89,640  89,640  7,306  7,306 تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه

  937,688  937,688  510,370  510,370  425,308  425,308  354,424  354,424 هاسایر شرکت

  27,621,103  32,787,243  23,372,065  28,616,889  19,766,186  23,323,589  18,598,093  19,914,434 جمع

 

 روش و نرخ جدول اساس بر استهالک محاسبه مبنای وبل برآورد شده است. سال مالیدرصد )متناسب با میانگین تورم( نسبت به اطالااا  20با نرخ رشد  «استهالک»به جز  «اداری و امومی هایهزینه»اوالم  -
 .است شده اشاره آن به صورا وضعیت مالی با مرتبط جداول در که است گرفته ورار محاسبه مورد مشهود ثابت هایدارایی اوالم برای شده گرفته نظر در استهالک

 اروام به میلیون ریال

 شرح
1398 1399 1400 1401 

 عدم انجام عدم انجام عدم انجام عدم انجام

   اداری و عمومی:های هزینه

  42,065  42,065  35,054  35,054  29,212  29,212  24,343  24,343 حقوق و مزایا

  5,566  5,566  5,675  5,675  6,387  6,387  6,813  6,813 استهالک

  185,687  185,687  154,739  154,739  128,949  128,949  107,458  107,458 سایر

  233,318  233,318  195,468  195,468  164,548  164,548  138,614  138,614 جمع



 گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(سرمایهشرکت  گزارش توجیهی افزایش سرمایة

 

 26از  22صفحۀ 

 تورم، رشد داده شده است. شدهبینیپیشمتناسب با میانگین نرخ  افزایش سرمایه یکسان و در حالت انجام و ادم انجام «غیراملیاتی هایهزینهو  درآمدهاسایر »سرفصل  -

 درنظر گرفته شده است. 1397های مالی آتی، ثابت و همانند سال مالی برای سال «سایر اوالم املیاتی»سرفصل  -

و سالیانه(  %21. لذا هزینه سود اوراق اجاره )نمایدمیمیلیون ریال، چهار ساله  7.500.000اودام به انتشار اوراق اجاره به مبلغ  1398در سال  هر دو حالت انجام و ادم انجام افزایش سرمایه، شرکت فرض شده است در -
 برآورد شده است. روزشماربه صورا  بهااجارهخواهد شد و  سال وراردادی اوراق پرداخت که هزینه ارکان در ابتدای هر ورد محاسبه ورار گرفته است.محجم انتشار(  %5مربوط به انتشار اوراق )معادل  هایهزینه

خود به  مطالبااجهت پرداخت  %22با نرخ  مداکوتاهاودام به اخذ تسهیالا شرکت  ،به دلیل ادم اختصاص مبلغ مطالباا به سرفصل سرمایهانجام افزایش سرمایه،  ادم همچنین فرض شده است در حالت -
 .است شده آورده مالی هزینه و مالی تسهیالا با مرتبط محاسباا جداول ادامه در به شرح جدول زیر برآورد شده است. مالی در حالت انجام و ادم انجام افزایش سرمایههزینه  .نمایدمی سهامداران

 اروام به میلیون ریال

 شرح
1398 1399 1400 1401 

 عدم انجام عدم انجام عدم انجام عدم انجام

     هزینة مالی:

 1,603,870 1,603,870 1,602,101 1,602,101 1,605,662 1,605,662 940,993 940,993 هزینه مالی انتشار اوراق

 2,640,000 0 2,640,000 0 2,640,000 0 0 0 هزینه مالی تسهیالت

 4,243,870 1,603,870 4,242,101 1,602,101 4,245,662 1,605,662 940,993 940,993 جمع

 

 دوره وبل در نظر گرفته شده است. خالصدرصد سود  75های پس از آن معادل بر اساس سود تقسیمی سال جاری و برای سال 1398سود سهام مصوب برای سال  -

 .است شده برآورد سرمایه درصد 10 سقف تا و وبل هایسال در وارده هایزیان کسر از پس خالص سود درصد 5 معادل هرساله نیز «وانونی اندوخته» میزان -



 گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(سرمایهشرکت  گزارش توجیهی افزایش سرمایة

 

 26از  23صفحۀ 

 صورت وضعیت مالی بینییشپمفروضات  -5-2-2
بدیهی است با تغییر  آینده تدوین شده است. بینیپیشمبانی و مفروضاا بر اساس املکرد سنواا گذشته و وضعیت فعلی شرکت و 

 خواهد کرد. آینده نیز تغییر بینیپیشمفروضاا، 

 درنظر گرفته شده است. 1397تی ثابت و برابر با سال مالی آ هایسالشرکت برای  «مداکوتاه گذاریسرمایه» -

وجه نقد و  مدیریت، گذاریسرمایه هایشرکتتوجه به ماهیت  با «بلندمدا هایدریافتنی»و نیز  «و غیرتجاری تجاری هاییافتنیدر» -
 .است شده گرفته درنظر سال هر در هاگذاریسرمایهدرآمد  از نسبتی ،نیز روند گذشته شرکت

 است شده داده رشد تورم، شده بینیپیش نرخ میانگین با متناسب «هاپرداختپیش» -

در حالت انجام فرض شده است.  ثابت و 1397بر اساس اروام سال  ،در حالت ادم انجام افزایش سرمایه «بلندمدا هایگذاریسرمایه» -
و در  به آن اضافه گردیده در سال جاری پذیرسرمایه هایشرکت هایسرمایهدر افزایش  مشارکتمبلغ حاصل از  ،سرمایهافزایش 

 است. شده درنظر گرفتهثابت نیز آتی  هایسال

 .است گردیده محاسبه جدول زیر شرح به استهالک روش و نرخ به توجه با مشهود ثابت هایدارایی استهالک هزینه -
 

 استهالک نرخ استهالک روش اقالمشرح 

 ی ثابت مشهود:هاییدارا

 ساله 15 خط مستقیم ساختمان

 ساله 6 خط مستقیم وسائط نقلیه

 ساله 10 خط مستقیم اثاثه و منصوباا

 

درصد رشد نسبت به سال  20با نرخ  با میانگین نرخ تورم و متناسب آتی هایسالبرای شرکت « پرداختنی تجاری دو اسنا هاحساب» -
 برآورد شده است. 1397

بینی شده است و به ماندة سال وبل اضافه در هر سال به اندازه یک ماه حقوق همان سال پیش« ذخیرة مزایای پایان خدمت کارکنان» -
 گردیده است.

از  حاصلفیت مالیاتی درآمد و نیز با توجه معا 1398در سال مالی  1397با فرض پرداخت مانده مالیاا پرداختنی سال مالی  -
برابر با صفر در نظر گرفته شده  آتی هایسالمستقیم، مانده مالیاا پرداختنی در  هایمالیااوانون  145طبق ماده  هاگذاریسرمایه
 است.

 
  



 گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(سرمایهشرکت  گزارش توجیهی افزایش سرمایة

 

 26از  24صفحۀ 

 ارزیابی طرح -6

 سهامداران حال شدة مطالبات آوردة نقدی و افزایش سرمایه از محل پذیرییهتوج -6-1
زیرمجمواه، توانایی  هایشرکت هایطرحدر افزایش سرمایه و  گذاریسرمایه، به دلیل 1398در این بخش فرض شده است شرکت در سال 

درصد سالیانه نموده است. سود  22با نرخ سود  سالهیک مداکوتاهیان سال نداشته لذا اودام به اخذ تسهیالا پادر  را پرداخت سود سهامداران
 سودآوری برآورد شده است. هایشاخصشده در حالت افزایش سرمایه و ادم انجام افزایش سرمایه جهت محاسبه  خالص ایجاد

 
 اروام به میلیون ریال

 1401 1400 1399 1398 شرح

  32,298,093  27,952,911  22,508,266  19,639,570 خالص با فرض انجام افزایش سرمایه سود

  24,491,953  20,068,087  16,310,863  18,323,230 افزایش سرمایه سود خالص با فرض ادم انجام -

  7,806,140  7,884,823  6,197,403  1,316,341 خالص تغییرات سود )زیان(

 - - - - + استهالک

 - - - - های غیر نقدی+ سایر هزینه

  7,806,140  7,884,823  6,197,403  1,316,341 جریان نقد ورودی

  0  0  0 (15,000,000) نقدی خروجیجریان  -

  7,806,140  7,884,823  6,197,403 (13,683,659) خالص جریان نقدی

 
 :است زیر جدول شرح به پیشنهادی افزایش سرمایه طرح بازده شده، ارائه اطالااا براساس

 

 نتیجة ارزیابی معیار مالی استفاده شده

 ماه 11سال و  2 دورة برگشت سرمایه

 1,229,965 فعلی خالص )میلیون ریال(ارزش 

 %26 نرخ بازده داخلی )درصد(

 %21 نرخ تنزیل )بازده مورد انتظار( )درصد(

 
          

 
 
 
 

 
 

  



 گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(سرمایهشرکت  گزارش توجیهی افزایش سرمایة

 

 26از  25صفحۀ 

 های مرتبطریسک -7
 معدنی هایشرکت سهام در گذاریسرمایه طریق از که( اام سهامی) فلزاا و معادن توسعه گذاریسرمایه شرکت درآمدی ماهیت به توجه با

 باشدمی سهام نقدشوندگی ریسک و ااتباری ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک شرکت، املیاا بر مؤثر هایریسک ترینمهم است فلزاا و
 .شد خواهد داده شرح ادامه در که

 بازار ریسک 

 هلدینگ یک معامالتی پرتفوی درآمدهای وطعیت ادم به مربوط خطر احتمال انوان به تواندمی ریسک، معرض در ارزش ای بازار ریسک
 متوجه بیشتر بازار ریسک. شود تعریف بازار نقدینگی و بازار نوساناا بهره، نرخ دارایی، تنسب شامل بازار شرایط در ریتغی واسطه به گذاریسرمایه
 و مالی مینتأ بلندمدا، گذاریسرمایه مقاصد برای که هایدارایی و سهام نه باشدمی گذاریسرمایه لدینگه مداکوتاه هایگذاریسرمایه
 .کندمی نگهداری سازیمصون

 نقدینگی ریسک 

 آمادگی ادم ریسک از است ابارا نقدینگی ریسک گفت توانمی پس. است نقد وجه هایمعادل یا نقد وجه بودن دسترس در ،نقدینگی 
 نیاز بازار ارزش سقوط شرایط در است ممکن نباشد، کافی نقد وجه ذخیره اگر واوع در دیون، مووع به پرداخت یا نقدی سود تأمین برای هلدینگ

 .شد خواهد هلدینگ املیاتی زیان بااث که شودمی پایین متوی در پرتفوی اجباری کردن نقد به منجر که باشد داشته وجود نقد وجه پرداخت به

 اعتباری ریسک 

 شرکت در کهازآنجایی. دهد انجام را ورارداد تعهداا نخواهد یا نتواند ورارداد، طرف که گیردمی ریشه واوعیت این از ااتباری ریسک
 هایشرکت تقسیمی سهام سود) هاگذاریسرمایه از حاصل درآمد ،شرکت نقد وجه منبع امده )سهامی اام( فلزاا و معادن توسعه گذاریسرمایه
 و شوندنمی شرکت برای نقد وجه به تبدیل زیرمجمواه هایشرکت سرمایه افزایش در مشارکت دلیل به نقد منابع امده ،باشدمی (پذیرسرمایه

 .باشد تأثیرگذار هابدهی پرداخت در شرکت توانایی بر تواندمی ریسک این

 سهام نقدشوندگی ریسک 

 وجود دلیل به گذارانسرمایه. باشدمی نقدشوندگی ریسک ،شوندمی مواجه آن با بهادار اوراق در گذارانسرمایه که هاییریسک از یکی 
 ریسک همچنین. گرددمی شرکت سرمایه هزینه افزایش موجب تعدیل این و نمایندمی تعدیل را خود انتظار مورد بازده نرخ نقدشوندگی ریسک

 .دارد توجهیوابل نقش بازار کارایی و هادارایی گذاریویمت در نقدشوندگی

 دولتی مقررات تغییر به مربوط ریسک 

 هایکانه استخراج بر محدودکننده شرایط هرگونه ،شودمی تحصیل زیرمجمواه هایشرکت سود تقسیم از امدتاً شرکت درآمد آنجایی از
 کاهش بااث تواندمی المللیبین مقرراا و ووانین در تغییر ای المللیبین هایتحریم و اساسی فلزاا محصوالا صادراا و تولید و فلزی

بر درآمد املیاتی شرکت  تواندمی امر این شود هاشرکت این درآمد کاهش آن دنبال به و ملکت تحت هایشرکت املیاتی و تولیدی هایفعالیت
 تأثیر بگذارد.
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 مشخصات مشاور   -8
انتشار گذاری توسعه معادن و فلزاا )سهامی اام(، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تأمین مالی و شرکت سرمایه

 است.سهام خود از خدماا مشاور/ مشاوران زیر استفاده نموده
 

 شمارة تماس و دورنگار محل فعالیت موضوع مشاوره شخصیت حقوقی نام مشاور

 تأمین مالی اامسهامی  شرکت تأمین سرمایه نوین
کوچه -خیابان آفریقا -تهران

 23پالک  -نیآذگل
84341000-84341149 

 

 شرکت مشاورحدود مسئولیت  -8-1
 حدود مسؤولیت مشاور شرکت، بر اساس ورارداد منعقده به شرح زیر است:

 ناشر، وانونی تکالیف و سرمایه افزایش مقرراا و ووانین خصوص در مشاوره ارائه -1
 صالحذی حقووی اشخاص یا کارشناسان نظر اخذ لزوم صورا در و توجیهی گزارش تهیه مستنداا و مدارک اطالااا، بررسی -2

 یادشده، هایگزارش درخصوص
 ناشر، تأییدیه اخذ و مشاور توسط ناشر سرمایه افزایش توجیهی گزارش تهیه -3
 توجیهی گزارش خصوص در حسابرس تأییدیه اخذ -4
 .بهادار اوراق و بورس سازمان از سرمایه افزایش مجوز اخذ -5
 مشاور، سوی از الزم اوداماا انجام منظور به ناشر به کارشناسانی یا کارشناس معرفی -6
 سرمایه، افزایش به مربوط مقرراا و ووانین الزاماا، با ناشر آشناسازی جلساا برگزاری -7
 کتبی، صورا به ناشر به آن ااالم و ورارداد موضوع انجام جهت نیاز مورد مستنداا و اطالااا تعیین -8
 شده. تعیین زمان در و ممکن شیوه بهترین به ورارداد موضوع انجام جهت مساای حداکثر کارگیری به -9

 

 صاحبان سهام العادهفوقپیشنهاد موضوع افزایش سرمایه به مجمع عمومی  -9
با لحاظ نمودن  مدیرههیئت، سرمایه افزایشوبل تحت انوان بررسی موضوع  هایبخشمالی ارائه شده در  هایتحلیلبا توجه به مباحث و 

گذاری توسعه معادن و فلزاا )سهامی اام( به منظور جلوگیری از صرفه و صالح به این نتیجه رسیده است که افزایش سرمایه شرکت سرمایه
 وضعیت سهامداران، امری زیرمجمواه در راستای بهبود هایشرکتاز طریق افزایش کنترل شرکت بر  ایتوسعهخروج وجه نقد و انجام طرح 

 :شودمی، در نتیجه پیشنهاد باشدمیضروری 

 37 ریال )معادلمیلیارد  15.000 ریال به میزانمیلیارد  55.300 ریال به مبلغ میلیارد 40.300 مبلغ سرمایه طی یک مرحله از مبلغ 
 یابد. افزایشو سود انباشته آوردة نقدی سهامداران  محل مطالباا،از درصد سرمایۀ فعلی( 

 اساسنامه اودام  7افزایش سرمایه شرکت و اصالح مادة  تصویببا دستور جلسه  العادهفوقرگزاری مجمع امومی نسبت به ب شرکت
 .شود


