
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/06/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 674856شماره 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

18,681استخراج کانه هاي فلزي 323,564559,899)317,954()551,218(15,610000001323,56424.83)317,954(1 )304.85(5,6100.40

112استخراج ساير معادن 012001000000100.0001 0.0000.00

170,980دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 41,53895,4730)24,493(141,53800000141,5383.1901 0.0041,5382.95

1115,280لستيک و پلستيک 62,595117,3000)2,020(162,59500000162,5954.8001 0.0062,5954.45

048,816حمل و نقل آبي 0037,14648,816137,14621,015021,01521,0150.0837,1463 35.6238,1612.71

10استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف 20,44619,050)20,446()19,050(0000000120,4461.57)20,446(0 )19.60(00.00

162,656سرمايه گذاريها 92,21889,897127)27,241(292,34500000192,2187.081272 0.1292,3456.56

038,223محصولت شيميايي 0038,25138,223138,25100000000.0038,2511 36.6738,2512.72

1391,210محصولت غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر 262,726352,141139,96139,0691402,687000001262,72620.16139,9611 134.19402,68728.61

00رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 00000011011110.0001 0.0010.00

10شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 78,15971,190)78,159()71,190(0000000178,1596.00)78,159(0 )74.94(00.00

3191,921فلزات اساسي 228,574261,143)78,512()69,222(2150,062000003228,57417.54)78,512(2 )75.28(150,06210.66

1164,388خودرو و ساخت قطعات 150,625184,9050)20,517(1150,625000001150,62511.5601 0.00150,62510.70

2391,836حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 41,72842,558383,884349,2782425,61200000241,7283.20383,8842 368.06425,61230.24

141,484,003جمع سرمايه گذاری در سهام 1,302,1731,793,568104,298)309,565(141,406,47131,016031,016171,303,189100104,29817 1001,407,487100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

16 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/06/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 674856شماره 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

)33,779(1,950,0001,0001,665,93041,7070.98425,591391,81222,25620,490خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه 383,884349,281 42,53117,456,182

)11,477(350,0001,0002,749,604262,7261.22402,687391,21094,64791,950نوش مازندران 139,96139,069 352,1411,505,000

207,1661,0003,090,000150,6251.49150,625164,38848,74653,20013,763مهندسي نصير ماشين 0)20,517( 184,9050

100,0001,000911,799123,1700.91123,170149,189135,085163,62126,019صنعت روي زنگان 0)6,135( 155,3240

)29,688(100,0001,000550,00092,2180.5592,21862,530167,669113,691سرمايه گذاري ارس صبا 0)27,367( 89,8970

51,0001,000500,00062,5950.9862,595115,280125,190230,56052,685درخشان تهران 0)2,020( 117,3000

247,3601,000120,00041,5380.0541,53870,980346,150591,50029,442هلدينگ گروه صنعتي ملي 0)24,493( 95,4730

)28(2,400,0001,000000.0138,25138,223179,183179,056پتروشيمي زاگرس 38,25138,223 0213,475

270,0001,000000.6637,14648,81620,79827,33311,670شرکت کشتيراني آريا 37,14648,816 01,786,000

15,000,0001,0004,500,00067,2310.0126,89242,73214,94023,74015,840فولد کاوه جنوب کيش )40,339()33,543( 76,275)2,700,000(

250,0001,0005,820,770323,5640.045,6108,68155,58686,0203,071معدني دماوند )حق تقدم( )317,954()551,218( 559,899)5,719,846(

)1(121,9001,000000.00127126127,000126,343سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال 127126 01,000

158,4381,0001,000210.00212421,00024,0153خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 0)3( 270

80,000,0001,0001,500,00078,1590.0000047,4600سرمايه گذاري تامين اجتماعي )78,159()71,190( 71,190)1,500,000(

61,503,5391,0003,700,00038,1730.000007,9850ذوب آهن اصفهان )38,173()29,544( 29,544)3,700,000(

220,0001,0009000.000120133,58012تامين ماسه ريخته گري 00 120

5,210,8101,0001,000,00020,4460.0000019,0500حفاري شمال )20,446()19,050( 19,050)1,000,000(

1,302,1731,406,4711,484,00377,532.00جمع 104,298)309,565( 1,793,568
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/06/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 674856شماره 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

62,0001,0001615000.00615615,000,000حددريا

12,5001,000,000125400001.004003,200,000بين المللي توسعه و عمران دريا گستر منطقه آزاد انزلي

51,00010,000501000.00120,000رهياب رايانه گستر

1,01601,016جمع

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

179,18238,2510پتروشیمی زاگرس

21,991383,8840خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

92,997139,9610نوش مازندران

127,0001270سرمایه گذاري چشم انداز توسعه شمال

20,79837,1460شركت كشتیرانی آریا

599,3690جمع

36 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/06/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 674856شماره 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

14,94040,33919,45752,53612,197فولد كاوه جنوب كیش

)14,450(10,31738,1736,41123,723ذوب آهن اصفهان

)12,353(52,10678,15943,87065,806سرمایه گذاري تامین اجتماعی

55,587317,95487,244499,025181,071معدنی دماوند

)4,772(20,44620,44615,67415,674حفاري شمال

495,071656,764161,693جمع

46 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/06/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 674856شماره 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

*

1398/12/291399/06/13500,0005,210,810086490450حفاري شمال 1,000

خدمات دريايي تايد واتر 

خاورميانه

1398/12/291399/04/311,601,9501,950,00001,3228001,2820 1,000

پرداخت الکترونيک سامان 

کيش

1398/09/301399/01/18300,0003,000,0000737200600 1,000

2,401,95010,160,81002,9231,0901,3870جمع 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

4895

6282
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/06/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 674856شماره اطلعیه :

كادر توضیحی مربوط به اطلعات دوره 1 ماهه منتهی به

كادر توضیحی مربوط اطلعات تجمعی از ابتداي سال تا پایان مورخ

1399/06/31

1399/06/31

66 از


