
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 1399/07/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 685846شماره 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

10استخراج کانه هاي فلزي 5,6108,681)5,610()8,681(000000015,6100.40)5,610(0 )63.41(00.00

10استخراج ساير معادن 0120)12(0000000100.0000 0.0000.00

147,874دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 41,53870,9800)23,106(141,53800000141,5382.9501 0.0041,5382.93

1113,620لستيک و پلستيک 62,595115,2800)1,660(162,59500000162,5954.4501 0.0062,5954.42

165,395حمل و نقل آبي 37,14648,8167,84216,579144,98821,015021,015338,1612.717,8423 88.6446,0033.25

221,200سرمايه گذاريها 92,34562,656)53,042()41,456(239,30300000292,3456.56)53,042(2 )599.55(39,3032.77

147,373محصولت شيميايي 38,25138,22315,0839,150153,33400000138,2512.7215,0831 170.4953,3343.77

1320,669محصولت غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر 402,687391,2100)70,541(1402,687000001402,68728.6101 0.00402,68728.43

00رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 00000011516110.0051 0.0660.00

2222,083فلزات اساسي 150,062191,92144,56930,1623194,631000002150,06210.6644,5693 503.78194,63113.74

1154,530خودرو و ساخت قطعات 150,625164,3880)9,858(1150,625000001150,62510.7001 0.00150,62510.63

2311,139حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 425,612391,8360)80,697(2425,612000002425,61230.2402 0.00425,61230.05

141,303,883جمع سرمايه گذاری در سهام 1,406,4711,484,0038,842)180,120(131,415,31331,016531,021171,407,4871008,84716 1001,416,334100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 111430 میلیون ریال 

15 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 1399/07/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 685846شماره 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

)114,475(1,950,0001,00019,122,112425,5910.98425,591311,11622,25616,270خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه 0)80,696( 391,8120

)82,018(350,0001,0004,254,604402,6871.22402,687320,66994,64775,370نوش مازندران 0)70,541( 391,2100

207,1661,0003,090,000150,6251.49150,625154,53048,74650,0103,905مهندسي نصير ماشين 0)9,858( 164,3880

100,0001,000911,799123,1700.91123,170147,123135,085161,35523,953صنعت روي زنگان 0)2,066( 149,1890

15,000,0001,0001,800,00026,8920.0264,34267,79518,38319,3703,453فولد کاوه جنوب کيش 37,45025,063 42,7321,700,000

51,0001,000500,00062,5950.9862,595113,620125,190227,24051,025درخشان تهران 0)1,660( 115,2800

)5,961(2,400,0001,000213,47538,2510.0153,33447,373177,780157,912پتروشيمي زاگرس 15,0839,150 38,22386,525

270,0001,0001,786,00037,1460.7644,98865,39521,94531,90020,407شرکت کشتيراني آريا 7,84216,579 48,816264,000

247,3601,000120,00041,5380.0541,53847,874346,150398,9506,336هلدينگ گروه صنعتي ملي 0)23,106( 70,9800

)18,088(100,0001,000550,00092,2180.2539,17621,088156,70484,354سرمايه گذاري ارس صبا )53,042()41,442( 62,530)300,000(

209,000,0001,000000.007,1197,16514,23814,33046فولد مبارکه اصفهان 7,1197,165 0500,000

)15(121,9001,0001,0001270.00127112127,000112,451سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال 0)14( 1260

158,4381,0001,000210.00212321,00023,6392خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 0)1( 240

220,0001,0009000.0000010تامين ماسه ريخته گري 0)12( 12)90(

250,0001,000100,9245,6100.0000086,0200معدني دماوند )حق تقدم( )5,610()8,681( 8,681)100,924(

)111,430.00(1,406,4711,415,3131,303,883جمع 8,842)180,120( 1,484,003
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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 1399/07/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 685846شماره 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

550,00010,00050148950.00611,132رهياب رايانه گستر

1,01651,021جمع

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

14,2387,1190فولد مباركه اصفهان

10,22405رهیاب رایانه گستر

176,17432,8610پتروشیمی زاگرس

22,02937,4500فولد كاوه جنوب كیش

96,4109,6410سرمایه گذاري ارس صبا

29,7047,8420شركت كشتیرانی آریا

10,000110سرمایه گذاري گروه مالی سپهر صادرات

94,9245جمع

35 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 1399/07/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 685846شماره 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

)2,256(177,78017,778155,22015,522پتروشیمی زاگرس

00133,3331212تامین ماسه ریخته گري

55,5865,61089,2259,0053,395معدنی دماوند

)27,499(156,70762,68387,96035,184سرمایه گذاري ارس صبا

10,0001111,818132سرمایه گذاري گروه مالی سپهر صادرات

)26,346(86,08259,736جمع

45 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 1399/07/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 685846شماره 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

*

1398/12/291399/07/19500,00051,00012,1542161080درخشان تهران 1,000

500,00051,00012,1542161080جمع 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

6282

6390

كادر توضیحی مربوط به اطلعات دوره 1 ماهه منتهی به

كادر توضیحی مربوط اطلعات تجمعی از ابتداي سال تا پایان مورخ

1399/07/30

1399/07/30

55 از


