
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 1399/12/30 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 733608شماره 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

23,320کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن 3,0572,419090123,0570000023,0570.0202 0.003,0570.02

511,891,115استخراج کانه هاي فلزي 11,187,54311,501,542526,826389,573511,714,36900000511,187,54376.76526,8265 185.6311,714,36978.84

15,225محصولت کاغذي 10,6497,7300)2,505(110,64900000110,6490.0701 0.0010,6490.07

2116,472فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي 115,665114,47102,0012115,665000002115,6650.7902 0.00115,6650.78

10لستيک و پلستيک 97,959104,158)97,959()104,158(0000000197,9590.67)97,959(0 )34.52(00.00

14,673ماشين آلت و تجهيزات 17,2117,3000)2,627(117,21100000117,2110.1201 0.0017,2110.12

07,590ماشين آلت و دستگاه هاي برقي 007,7057,59017,70500000000.007,7051 2.717,7050.05

3232,925شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 522,002489,620)232,828()256,695(2289,174000003522,0023.58)232,828(2 )82.04(289,1741.95

277,916رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 203,323147,590)79,609()69,674(1123,714000002203,3231.40)79,609(1 )28.05(123,7140.83

218,640مخابرات 40,73124,4550)5,815(240,73100000240,7310.2802 0.0040,7310.27

19,134فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط 17,75215,3070)6,173(117,75200000117,7520.1201 0.0017,7520.12

138,033عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 46,67836,42601,607146,67800000146,6780.3201 0.0046,6780.31

5557,009بانکها و موسسات اعتباري 511,535634,9806,405)77,971(5517,940000005511,5353.516,4055 2.26517,9403.49

0370,800خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 00411,503370,8001411,50300000000.00411,5031 145.00411,5032.77

5296,792سرمايه گذاريها 467,858359,440)3,158()62,648(4464,700000005467,8583.21)3,158(4 )1.11(464,7003.13

21,672سيمان، آهک و گچ 91,07062,178)88,462()60,506(12,60800000291,0700.62)88,462(1 )31.17(2,6080.02

5188,002محصولت شيميايي 255,585275,474)60,554()87,472(3195,031000005255,5851.75)60,554(3 )21.34(195,0311.31

326,288مواد و محصولت دارويي 42,96725,7690519342,96700000342,9670.2903 0.0042,9670.29

8868,899فلزات اساسي 941,9741,163,925)181,602()295,026(7760,372000008941,9746.46)181,602(7 )63.99(760,3725.12

00خودرو و ساخت قطعات 1,0000)1,000(0001201211,0020.01)1,000(1 )0.35(20.00

076,200حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 0076,53376,200176,53300000000.0076,5331 26.9776,5330.52
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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 1399/12/30 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 733608شماره اطلعیه :

4914,790,705جمع سرمايه گذاری در سهام 14,574,55914,972,784283,800)182,079(4414,858,359120125014,574,561100283,80045 10014,858,361100

لطفا دلیل مغایرت اطلعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید. 

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

بهاي تمام شده اول دوره صبا تامين با بهاي تمام شده آخر دوره قبل بابت پرداخت بهاي اسمي حق تقدم مي باشد 
تغييرات تعداد سهام اول دوره س.توسعه صنايع سيمان بابت تخصيص سهام جايزه بوده است 

تغييرات بهاي تمام شده ابتداي دوره کشت و دامداري فکا بابت پرداخت بهاي اسمي حق تقدم بوده است
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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 1399/12/30 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 733608شماره 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

54,900,0001,000641,540,0008,860,3691.279,450,9219,543,91913,60613,74092,998هلدينگ توسعه معادن و فلزات 590,552280,082 9,263,83753,068,432

55,500,0001,00043,200,000922,7020.07854,354967,20021,35924,180112,846معدني وصنعتي چادر ملو )68,348(60,864 906,336)3,200,000(

74,400,0001,00034,200,000658,0180.05658,018686,39419,24020,07028,376سنگ آهن گل گهر 052,326 634,0680

)31,400(25,000,0001,0008,000,000408,3280.03412,950381,55050,98147,105سنگ آهن گهر زمين 4,622110 381,440100,000

)40,703(3,000,0001,000000.17411,503370,80082,30174,160شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش )حق تقدم( 411,503370,800 05,000,000

)26,074(25,000,0001,0006,624,608338,1260.03338,126312,05251,04147,105سنگ آهن گهر زمين )حق تقدم( 0)3,809( 315,8610

)147,999(5,100,0001,00027,000,000337,8360.53337,836189,83712,5127,031شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه 0)45,198( 235,0350

)23,008(223,926,1271,00057,000,000188,3080.03188,308165,3003,3042,900بانک تجارت 0)27,930( 193,2300

209,000,0001,00014,000,000174,6920.01174,692198,38012,47814,17023,688فولد مبارکه اصفهان 0)4,760( 203,1400

101,400,0001,00014,792,899184,4750.01165,769180,91612,47013,61015,147ملي صنايع مس ايران )18,706()54,291( 235,207)1,500,000(

)42,023(80,000,0001,0003,000,00087,1270.01164,874122,85114,29010,648سرمايه گذاري تامين اجتماعي 77,74746,771 76,0808,537,500

)7,331(4,030,0001,0002,000,00025,6890.30156,131148,80013,01112,400سرمايه گذاري توکا فولد 130,442121,820 26,98010,000,000

10,000,0001,00015,000,000155,4590.15155,459208,45510,36413,89752,996اعتباري ملل 0)33,015( 241,4700

6,000,0001,0001,311,955135,0290.02135,029137,020102,922104,4401,991پتروشيمي پرديس 02,138 134,8820

)14,226(72,000,0001,0009,384,035124,3000.01124,300110,07413,24611,730سرمايه گذاري غدير 0)11,636( 121,7100

)45,798(3,000,0001,0004,300,000123,7140.14123,71477,91628,77118,120پرداخت الکترونيک سامان کيش 0)12,685( 90,6010

)2,859(207,042,8621,00019,876,11488,5500.0187,75384,8944,4554,310بانک ملت )797()12,300( 97,194)178,911(

12,000,0001,0005,586,40585,9230.0585,92394,82315,38116,9748,900آهن و فولد ارفع 00 94,8230

858,0001,0005,642,009277,4220.2382,211125,24041,10662,62043,029فولد اميرکبير کاشان )195,211()226,257( 351,497)3,642,009(

19,048,6971,00010,536,891122,2610.0481,222109,20011,60315,60027,978فولد خوزستان )41,039()63,288( 172,488)3,536,891(

39 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 1399/12/30 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 733608شماره اطلعیه :

)333(21,560,0001,000000.0276,53376,20015,30715,240کشتيراني جمهوري اسلمي ايران )حق تقدم( 76,53376,200 05,000,000

)18,001(1,000,0001,000300,00059,6230.0476,35558,354190,888145,887مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان 16,7321,735 56,619100,000

28,688,0001,0002,500,00064,3350.0164,33572,75025,73429,1008,415پاليش نفت بندرعباس 02,150 70,6000

)7,608(76,000,0001,0002,980,39251,3300.0051,33043,72217,22314,670پاليش نفت اصفهان 0)149( 43,8710

)8,645(14,252,0001,0002,201,00046,6780.0246,67838,03321,20817,280مبين انرژي خليج فارس 01,607 36,4260

175,353,9721,00017,000,00044,3750.0144,37545,5602,6102,6801,185بانک صادرات ايران 0)7,140( 52,7000

)16,782(40,500,0001,0001,206,30843,0070.0043,00726,22535,65221,740گسترش نفت و گاز پارسيان 0)2,050( 28,2750

30,425,7341,0009,489,00034,8430.0442,04552,8003,8224,80010,755بانک اقتصاد نوين 7,2022,414 50,3861,511,000

45,000,0001,0005,000,00039,7800.0139,78041,4107,9568,2821,630سرمايه گذاري صبا تأمين )حق تقدم( 0)2,220( 43,6300

)14,705(19,200,0001,000500,00028,2100.0028,21013,50556,42027,010ارتباطات سيار 0)3,490( 16,9950

)9,381(480,0001,000750,00024,5320.1624,53215,15132,70920,202داروسازي آوه سينا 0844 14,3070

)8,618(7,000,0001,0001,499,99917,7520.0217,7529,13411,8356,090تامين سرمايه بانک ملت 0)6,173( 15,3070

)12,538(5,734,0891,000998,66117,2110.0217,2114,67317,2344,680ماشين سازي نيرو محرکه 0)2,627( 7,3000

81,500,0001,0004,700,00042,0410.0016,99524,7578,94513,0307,762سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين )25,046()44,944( 69,701)2,800,000(

)2,884(12,000,0001,0001,166,66614,4240.0114,42411,54012,3639,892آهن و فولد ارفع )حق تقدم( 00 11,5400

)5,544(600,0001,000129,57714,1370.0214,1378,593109,10166,320داروسازي فارابي 063 8,5300

)7,386(60,000,0001,000500,00012,5210.0012,5215,13525,04210,270مخابرات ايران 0)2,325( 7,4600

)3,538(10,000,0001,000500,00010,7290.0110,7297,19121,45814,383گروه توسعه مالي مهر آيندگان 0)925( 8,1160

)5,424(9,358,0651,0001,000,00010,6490.0110,6495,22510,6495,225گروه صنايع کاغذ پارس 0)2,505( 7,7300

)115(8,0401,0000027.367,7057,5903,5023,450کابل شهيد قندي 7,7057,590 02,200,000

)1,754(4,800,1001,000150,0004,2980.004,2982,54428,65316,960گروه دارويي البرز)گروه سرمايه گذاري البرز( 0)388( 2,9320

)936(4,800,0001,0001,250,00013,0380.012,6081,67210,4326,690سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان )10,430()6,308( 7,980)1,000,000(

1,500,0001,000200,0002,4460.012,4462,65612,23013,284210کشت و دامداري فکا )حق تقدم( 02,656 00

1,500,0001,00050,0006110.0061166412,22013,28453کشت و دامداري فکا 0)1,755( 2,4190

301,656,0681,00001,0000.000002,5400ايران خودرو )1,000(0 00

900,0001,0003,800,00097,9590.0000027,4100ايران ياسا تاير و رابر )97,959()104,158( 104,158)3,800,000(
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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 1399/12/30 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 733608شماره اطلعیه :

5,625,0001,0003,063,80878,0320.0000017,6900سيمان فارس و خوزستان )78,032()54,198( 54,198)3,063,808(

80,064,0001,000600,00020,4160.0000026,8600پتروشيمي اراک )20,416()16,116( 16,116)600,000(

143,500,0001,0002,000,00015,0920.0000013,2500مادر )هلدينگ( صنايع پتروشيمي خليج فارس )15,092()26,500( 26,500)2,000,000(

3,000,0001,0002,866,66679,6090.0000019,8800پرداخت الکترونيک سامان کيش )حق تقدم( )79,609()56,989( 56,989)2,866,666(

15,000,0001,0003,000,00057,0880.0000022,7500فولد کاوه جنوب کيش )57,088()68,250( 68,250)3,000,000(

45,000,0001,0002,500,00019,8900.000006,4160سرمايه گذاري صبا تأمين )19,890()16,040( 16,040)2,500,000(

30,000,0001,0007,700,000310,5750.0000037,9000مديريت سرمايه گذاري اميد )310,575()291,830( 291,830)7,700,000(

)67,654.00(14,574,55914,858,35914,790,705جمع 283,800)182,079( 14,972,784

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

10,0001,0001,0002000.0122,000تجلي توسعه معادن و فلزات

202جمع
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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 1399/12/30 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 733608شماره 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

4,7667,2020بانک اقتصاد نوین

9,10677,7470سرمایه گذاري تامین اجتماعی

11,937931,9610هلدینگ توسعه معادن و فلزات

46,2204,6220سنگ آهن گهر زمین

18,84319,5250سیمان فارس و خوزستان

13,093144,0300سرمایه گذاري توكا فولد

167,32016,7320مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

2,28822,8880ایران خودرو

000سپیدار سیستم آسیا

3,5027,7050كابل شهید قندي

15,30676,5330كشتیرانی جمهوري اسلمی ایران

82,300411,5030شركت فروشگاه هاي زنجیره اي افق كوروش

1,720,4480جمع
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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 1399/12/30 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 733608شماره 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

53,599195,21163,322230,62235,411فولد امیركبیر كاشان

19,02957,08820,37761,1324,044فولد كاوه جنوب كیش

21,35868,34821,39968,479131معدنی وصنعتی چادر ملو

12,47018,70615,03622,5553,849ملی صنایع مس ایران

)3,197(40,334310,57539,919307,378مدیریت سرمایه گذاري امید

8,94525,04614,00039,20214,156سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین

)517(7,95619,8907,74919,373سرمایه گذاري صبا تأمین

4,4547974,88587477بانک ملت

7,54615,09210,57821,1576,065مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج فارس

11,60341,03914,60851,66710,628فولد خوزستان

)39,441(13,656341,40912,078301,968هلدینگ توسعه معادن و فلزات

)22,780(27,77079,60919,82456,829پرداخت الکترونیک سامان كیش

)16,179(23,79497,55719,84881,378سیمان فارس و خوزستان

)6,797(34,02620,41622,69813,619پتروشیمی اراک

)4,597(10,43010,4305,8335,833سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان

13,58813,58813,88713,887299سرمایه گذاري توكا فولد

25,77897,95926,773101,7383,779ایران یاسا تایر و رابر

2,38823,8882,51725,1761,288ایران خودرو

00000سپیدار سیستم آسیا

)13,781(1,436,6481,422,867جمع

79 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 1399/12/30 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 733608شماره 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

1399/12/301398/12/29

ارزش اسمی هر 

سهم

*

1399/09/301399/12/259,384,03572,000,00001,0238007,5070سرمايه گذاري غدير 1,000

1399/08/301399/12/271,000,0009,358,06501281151150گروه صنايع کاغذ پارس 1,000

گسترش نفت و گاز 

پارسيان

1399/06/311399/10/301,206,30840,500,00001,4151,2501,5080 1,000

11,590,343121,858,06502,5662,1659,1300جمع 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

337291

346421

89 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 1399/12/30 

كد صنعت: ومعادن10سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 733608شماره اطلعیه :

كادر توضیحی مربوط به اطلعات دوره 1 ماهه منتهی به

كادر توضیحی مربوط اطلعات تجمعی از ابتداي سال تا پایان مورخ

1399/12/30

1399/12/30

99 از


