
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1399/03/31 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 646868شماره 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

09,053ماشين آلت و تجهيزات 007,4759,05317,47500000000.007,4751 0.117,4750.11

086,331شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 0069,93086,331369,93000000000.0069,9303 1.0169,9301.01

00واسطه گريهاي مالي و پولي 00000000000000.0000 0.0000.00

00مخابرات 00000000000000.0000 0.0000.00

018,010فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط 0018,35518,010118,35500000000.0018,3551 0.2718,3550.27

044,940عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 0045,14944,940145,14900000000.0045,1491 0.6545,1490.65

0402,147بانکها و موسسات اعتباري 00343,890402,1475343,89000000000.00343,8905 4.97343,8904.97

0305,245سرمايه گذاريها 00287,518305,2452287,51800000000.00287,5182 4.16287,5184.16

073,321محصولت شيميايي 0057,22173,321257,22100000000.0057,2212 0.8357,2210.83

06,063,251استخراج کانه هاي فلزي 005,705,7856,063,25135,705,78500000000.005,705,7853 82.465,705,78582.46

090,720فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي 0063,76390,720163,76300000000.0063,7631 0.9263,7630.92

00لستيک و پلستيک 00001000000000.0001 0.0000.00

0392,500فلزات اساسي 00320,235392,5005320,23500000000.00320,2355 4.63320,2354.63

00خودرو و ساخت قطعات 00000000212000.0021 0.0020.00

07,485,518جمع سرمايه گذاری در سهام 006,919,3217,485,518256,919,32100212001006,919,32326 1006,919,323100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1399/03/31 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 646868شماره 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

54,900,0001,000000.795,380,9005,727,72612,34413,140346,826هلدينگ توسعه معادن و فلزات 5,380,9005,727,726 0435,900,000

5,100,0001,000000.39232,472241,94011,62412,0979,468شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه 232,472241,940 020,000,000

74,400,0001,000000.02229,103236,16515,37615,8507,062سنگ آهن گل گهر 229,103236,165 014,900,000

858,0001,000000.29103,678112,35041,47144,9408,672فولد اميرکبير کاشان 103,678112,350 02,500,000

22,392,6131,000000.23103,400125,9702,0272,47022,570بانک تجارت 103,400125,970 051,000,000

209,000,0001,000000.0099,143122,6009,91412,26023,457فولد مبارکه اصفهان 99,143122,600 010,000,000

)454(10,000,0001,000000.1095,96495,5109,5969,551اعتباري ملل )حق تقدم( 95,96495,510 010,000,000

55,500,0001,000000.0195,78299,36015,96416,5603,578معدني وصنعتي چادر ملو 95,78299,360 06,000,000

50,000,0001,000000.0188,550112,70418,44823,48024,154بانک ملت 88,550112,704 04,800,000

28,688,0001,000000.0163,76390,72018,21825,92026,957پاليش نفت بندرعباس 63,76390,720 03,500,000

15,000,0001,000000.0255,04663,30522,01825,3228,259سرمايه گذاري صبا تأمين 55,04663,305 02,500,000

72,000,0001,000000.0148,20862,2009,64212,44013,992سرمايه گذاري غدير 48,20862,200 05,000,000

101,400,0001,000000.0046,09266,99114,86821,61020,899ملي صنايع مس ايران 46,09266,991 03,100,000

)209(14,252,0001,000000.0145,14944,94030,09929,960مبين انرژي خليج فارس 45,14944,940 01,500,000

19,048,6971,000000.0142,94061,00921,75530,91018,069فولد خوزستان 42,94061,009 01,973,763

81,500,0001,000000.0142,12956,0718,96411,93013,942سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 42,12956,071 04,700,000

)3,854(175,353,9721,000000.0132,35428,5002,1571,900بانک صادرات ايران 32,35428,500 015,000,000

9,000,0001,000000.0228,38229,55014,19114,7751,168آهن و فولد ارفع 28,38229,550 02,000,000

30,425,7341,000000.0223,62239,4633,3945,67015,841بانک اقتصاد نوين 23,62239,463 06,960,000

80,000,0001,000000.0020,32920,97718,48119,070648سرمايه گذاري تامين اجتماعي 20,32920,977 01,100,000
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1399/03/31 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 646868شماره اطلعیه :

)345(7,000,0001,000000.0118,35518,01018,35518,010تامين سرمايه بانک ملت 18,35518,010 01,000,000

143,500,0001,000000.0015,09217,25015,09217,2502,158مادر )هلدينگ( صنايع پتروشيمي خليج فارس 15,09217,250 01,000,000

630,0001,000000.047,4759,05327,89233,7801,578پمپ سازي ايران 7,4759,053 0268,000

30,000,0001,000000.001,3933,15413,93031,5401,761مديريت سرمايه گذاري اميد 1,3933,154 0100,000

510,0001,000000.0000045,7520مجتمع صنايع لستيک يزد 00 014

06,919,3217,485,518566,197.00جمع 6,919,3217,485,518 0

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

10,0001,000001,00020.0122,000تجلي صنعت خودرو

022جمع

37 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1399/03/31 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 646868شماره اطلعیه :

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

2,00002تجلی صنعت خودرو

38,43015,3720نیروكلر

23,82323,8230فجر انرژي خلیج فارس)پتروشیمی فجر(

41,471103,6780فولد امیركبیر كاشان

9,5009500مخابرات ایران

3,39323,6220بانک اقتصاد نوین

13,93527,8700اعتباري ملل

9,883100,8110فولد مباركه اصفهان

12,61163,0560پالیش نفت اصفهان

28,12184,3630پالیش نفت تبریز

18,21863,7630پالیش نفت بندرعباس

10,53426,3370فولد كاوه جنوب كیش

15,96395,7820معدنی وصنعتی چادر ملو

14,78848,8030ملی صنایع مس ایران

15,007238,6150سنگ آهن گل گهر

13,9301,3930مدیریت سرمایه گذاري امید

9,64148,2080سرمایه گذاري غدیر

18,48020,3290سرمایه گذاري تامین اجتماعی

8,96342,1290سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین

9,64148,2080سرمایه گذاري پارس آریان

22,01855,0460سرمایه گذاري صبا تأمین

18,35518,3550تامین سرمایه بانک ملت

18,44788,5500بانک ملت

2,036110,3700بانک تجارت

47 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1399/03/31 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 646868شماره اطلعیه :

2,15632,3540بانک صادرات ایران

27,8917,4750پمپ سازي ایران

13,55327,1060مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج فارس

21,75542,9400فولد خوزستان

000مجتمع صنایع لستیک یزد

14,19128,3820آهن و فولد ارفع

30,09945,1490مبین انرژي خلیج فارس

15,041105,2910شركت پالیش نفت تهران

12,3435,381,8920هلدینگ توسعه معادن و فلزات

11,623232,4720شركت سرمایه گذاري مس سرچشمه

8,5124,6820سنگ آهن گل گهر

9,59695,9640اعتباري ملل

7,353,1402جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1399/03/31 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 646868شماره اطلعیه :

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

)67(38,43015,37238,26215,305نیروكلر

23,82323,82326,51026,5102,687فجر انرژي خلیج فارس)پتروشیمی فجر(

9,50095013,1001,310360مخابرات ایران

13,93527,87014,54429,0881,218اعتباري ملل

8,3401,66810,2202,044376فولد مباركه اصفهان

12,61163,05612,81364,0691,013پالیش نفت اصفهان

28,12184,36328,39685,189826پالیش نفت تبریز

10,53426,33713,17732,9436,606فولد كاوه جنوب كیش

13,5552,71114,9552,991280ملی صنایع مس ایران

9,5129,51214,41914,4194,907سنگ آهن گل گهر

)131(9,64148,2089,61548,077سرمایه گذاري پارس آریان

2,1786,9702,1927,01646بانک تجارت

12,01412,01412,39612,396382مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج فارس

15,041105,29116,121112,8497,558شركت پالیش نفت تهران

9,92099213,0701,307315هلدینگ توسعه معادن و فلزات

8,5124,68214,8388,1613,479سنگ آهن گل گهر

433,819463,67429,855جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1399/03/31 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 646868شماره اطلعیه :

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

1399/12/30

ارزش اسمی هر 

سهم

*

1398/12/291399/03/121,080,000858,00002,1111,6001,7280فولد اميرکبير کاشان 1,000

1,080,000858,00002,1111,6001,7280جمع 0

 * 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

1728

كادر توضیحی مربوط به اطلعات دوره 1 ماهه منتهی به

كادر توضیحی مربوط اطلعات تجمعی از ابتداي سال تا پایان مورخ

1399/03/31

1399/03/31

77 از


