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ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ

ﺑﺎ ﺳﻼم؛
ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ
ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  ١٣٩٠/٠٢/٢۶ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪﻫﻔﺖ ﻣﺎده  54اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ،
ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﺪوق ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

• ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲﻫﺎ

2

• ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲﻫﺎ

3

• ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ:
4-6
اﻟﻒ .اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﺻﻨﺪوق
6
ب .ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
6-9
پ .ﺧﻼﺻﻪ اﻫﻢ روﻳﻪﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري
10-26
ت .ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻼم ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و
ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ
اﻳﻦ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس
و اوراق ﺑﻬﺎدار در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺪوق
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي روﺷﻦ و
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از وﺿﻌﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﺪوق ،در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ
واﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و اﺛﺮات آﻧﻬﺎ در آﻳﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻘﻮل در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﻧﻤﻮده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﻦ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﻓﺸﺎء ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ.
ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ 1390/04/15ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ارﻛﺎن زﻳﺮ در ﺻﻨﺪوق رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس
ارﻛﺎن ﺻﻨﺪوق

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﻓﺎراﺑﻲ

ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺻﻨﺪوق

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آرﻳﺎ ﺑﻪ روش

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه

رﺣﻤﺎن ﺑﺎﺑﺎزاده
ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ وﻻﺋﻲ

١

اﻣﻀﺎء
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`

ﻳﺎدداﺷﺖ

داراﻳﻲﻫﺎ:
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺳﭙﺮده وﮔﻮاﻫﻲ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺳﺎﻳﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
ﺟﺎري ﻛﺎرﮔﺰاران
ﺳﺎﻳﺮ داراﻳﻲﻫﺎ
ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ
ﺟﻤﻊ داراﻳﻲﻫﺎ
ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ
ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ
ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ارﻛﺎن ﺻﻨﺪوق
ﺟﺎري ﻛﺎرﮔﺰاران
ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ و ذﺧﺎﻳﺮ
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ

5
6

٣,۶٣١,٧۶١,١٢۵

7

١٢,٣٧٧,٧٧٠,٠٠٠

8

١,٩۶٧,٢٢٢,٠٨۶

9

7.792.660.941

698.079.999
160.909.993

10

١٠,٢٧۶,٨۶٩

11.715.249

11

۵٠,٠٠٠,٠٠٠

1.422.466.504

١٢۶,١۵٠,٧۵۴,٠۵٢

10.085.832.686

12

)(١,٢٠٧,٣٣٧,٠٣8

)(132.668.233

9

)(٢٨٨,٢٧٧,٧۵٣

-

13

)(۴٩٠,٩٢٧,٩۵٠

)(١.٠۶٧.۶٧١

14

)(55،228،015

)(23.039.116

١۵

)(٢۴۶,١٨٣,۵٠٠

-

)(٢,٢٨٧,٩۵۴,٢۵۶

)(156.775.020

١٢٣,٨۶٢,٧٩٩,٧٩۶

9.929.057.666

2.493.313

١.۶١٧.۶٣٧

ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎﯼ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ هﻤﺮاﻩ ،ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻳﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

٢

رﻳﺎل

رﻳﺎل

١٠٨,١١٣,٧٢٣,٩٧٢

١۶

ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲﻫﺎ
ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲﻫﺎي ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري

١٣٩٠/٠٢/٢۶

١٣٨٩/٠٨/٢۶
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دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ  6ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ  6ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ

1390/02/26

1389/02/26

1389/08/26

) رﻳﺎل(

) رﻳﺎل(

) رﻳﺎل(

ﺳﻮد )زﻳﺎن( ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار

17

7.631.629.481

1.313.735.634

3.464.035.613

ﺳﻮد )زﻳﺎن( ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري اوراق ﺑﻬﺎدار

18

۴,۴٩٣,٩٢٩,٢٩۵

1.190.889.226

126.069.257

ﺳﻮد اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب

19

316،418،300

130.735.500

155.849.500

ﺳﻮد ﺳﻬﺎم

20

1،301،617،072

55.406.535

845.032.892

ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ

21

٣٩,٧۵٠,۶٠٨

-

-

ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ

22

86،511،347

116.541.283

141.392.861

13.869.856.103

2.807.308.178

4.732.380.123

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻣﺰد ارﻛﺎن

23

)(1.144.580.584

)(143.998.814

)(401.646.203

ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ

24

)(55.229.883

)(8.108.812

)(13.416.367

12.670.045.636

٢.۶۵۵.٢٠٠.۵۵٢

4.317.317.553

ﻳﺎدداﺷﺖ

درآﻣﺪﻫﺎﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ:

ﺟﻤﻊ درآﻣﺪﻫﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ :

ﺳﻮد )زﻳﺎن( ﺧﺎﻟﺺ

ﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲ ﻫﺎ
ﻳﺎدداﺷﺖ

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ  6ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1390/02/26

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي

رﻳﺎل

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري

ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲﻫﺎ )واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري( اول دوره
واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻃﻲ دوره
واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري اﺑﻄﺎل ﺷﺪه ﻃﻲ دوره
ﺳﻮد )زﻳﺎن( ﺧﺎﻟﺺ دوره
ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲﻫﺎ )واﺣﺪﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري( ﭘﺎﻳـﺎن
دوره

47،252
)(3،712
-49،678

رﻳﺎل

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري

٩,٧۵٣,٧٣١,٣٠
٩
110،214،260،095
)(8،775،237،244

6138

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1389/08/26

12.670.045.636

123.862.799.796

7،352

7،352،000،000

7.875
)(9.089
-6.138

9،800،342،794
)(11.540.602.681
4.317.317.553
9.929.057.666

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع دورﻩ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠ ﻮز ﺳ ﺎزﻣﺎن ﺑ ﻮرس  ١٣٨٩/٠٨/٢٧ﺑ ﻮدﻩ ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻳ ﺎن ﺳ ﺎل ﻣ ﺎﻟﯽ
 ١٣٩٠/٠٢/٢۶ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧ ﺮم اﻓ ﺰار ﺣﺴ ﺎﺑﺪارﯼ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺁﻏ ﺎز دورﻩ ﻣ ﺎﻟﯽ  ٩/١ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﺷ ﺪﻩ
اﺳﺖ ،ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﯽ هﺎ ،ﻣﺒﻠﻎ درج ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺑﺘﺪاﯼ دورﻩ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻧ ﺪﻩ درﭘﺎﻳ ﺎن
دورﻩ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

٣
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 -1اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﺻﻨﺪوق

 -1-1ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎز در اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ،در ﺗﺎرﻳﺦ 1388/08/04ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره 10743ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ،ﺟﻤﻊآوري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران و
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺒﺪي از داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﺒﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش رﻳﺴﻚ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ،ﺗﻼش ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﺼﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﮔﺮدد .ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ،ﺻﻨﺪوق در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
*ﺳﻬﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان وﻓﺮاﺑﻮرس
*ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﺪﺳﻬﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان
*اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ،اوراق ﺻﻜﻮك و اوراق ﺑﻬﺎدار رﻫﻨﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎرآﻧﻬﺎاز ﺳﻮي دوﻟﺖ  ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس واوراق ﺑﻬﺎدار ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮدﺣﺪاﻗﻠﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮ،ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﺎزﺧﺮﻳﺪآﻧﻬﺎراﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﻴﺪﺗﻌﻬﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪدرﺑﺎزارﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ در اﺟﺮاي ﻣﺎده  28و ﺑﻨﺪ  6ﻣﺎده  7ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺼﻮب آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ، 1384ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره  10743ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  20ﻣﺎده  1ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن
ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ  1388/02/26ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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 -1-2اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
ﻛﻠﻴـــﻪ اﻃﻼﻋـــﺎت ﻣـــﺮﺗﺒﻂ ﺑـــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺖ ﺻـــﻨﺪوق ﻓـــﺎراﺑﻲ ﻣﻄـــﺎﺑﻖ ﺑـــﺎ ﻣـــﺎده  54اﺳﺎﺳـــﻨﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﻧﻤـــﺎي ﺻـــﻨﺪوق ﺑـــﻪ آدرس
 www.farabifund.comدرج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

-2ارﻛﺎن ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺪوق ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد از ارﻛﺎن زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق  ،از اﺟﺘﻤﺎع دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد .دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ
ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  5درﺻﺪ از ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺣﻖ رأي در ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣـﻪ دارﻧـﺪﮔﺎن واﺣـﺪﻫﺎي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﻤﺘﺎزي ﻛﻪ داراي ﺣﻖ رأي ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺨﺎص زﻳﺮ اﺳﺖ:

ردﻳﻒ

ﻧﺎم دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز

1

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﻓﺎراﺑﻲ

ﺟﻤﻊ

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي

درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي

ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﻚ

ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﻚ

1000واﺣﺪ

 100درﺻﺪ

 1000واﺣﺪ

 100درﺻﺪ

ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﻓﺎراﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  ١٣٨٨/٠٨/٢۶ﺑﺎ ﺷﻤﺎرة ﺛﺒﺖ  ١٠٣۵۶١ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺗﻬﺮان -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺳﺪآﺑﺎدي -ﻧﺒﺶ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ ﭘﻮر-ﭘﻼك  12واﺣﺪ.3
ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺻﻨﺪوق ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ آرﻳﺎ ﺑﻪ روش اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  1384/٠١/١۵ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  17947ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﺋﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،اﺑﺘﺪاي ﺳﺌﻮل ،ﭘﻼك  ،31واﺣﺪ. 2
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ﺿﺎﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﻓﺎراﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  1372/12/15ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  103561ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺳﺪآﺑﺎدي -ﻧﺒﺶ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ ﭘﻮر-ﭘﻼك  12واﺣﺪ. 3
ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺻﻨﺪوق ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ داﻳﺎ راﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  1380/04/28ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  13018ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻴﺪان ﻓﺎﻃﻤﻲ  ،ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ،ﻛﻮﭼﻪ ﻛﺎﻣﺮان ،ﭘﻼك . 5
-3ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ

ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﺪوق اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزش روز ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد).ﺟﺎري ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد(
 -4ﺧﻼﺻﻪ اﻫﻢ روﻳﻪﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري

 -4-1ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در اوراق ﺑﻬﺎدار ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﺎم و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺛﺒﺖ و در اﻧﺪازهﮔﻴﺮيﻫﺎي
ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ" ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري" ﻣﺼﻮب
 1386/11/30ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد.
 -4-1-1ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻮرﺳﻲ ﻳﺎ ﻓﺮاﺑﻮرﺳﻲ :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻮرﺳﻲ ﻳﺎ ﻓﺮاﺑﻮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ
ارزش ﻓﺮوش ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﺷﻮد .ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﻢ در ﭘﺎﻳﺎن روز ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺳﻬﻢ،
ﻣﻨﻬﺎي ﻛﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم؛
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ"ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري" ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت
وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ و اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻛﺎﻓﻲ ارزش ﺳﻬﻢ در ﭘﺎﻳﺎن روز را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ  20درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه
را ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -4-1-2ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﻳﺎ ﻓﺮاﺑﻮرس :ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻫﺮ روز ﺑﺎ
ﻛﺴﺮ ﻛﺎرﻣﺰد ﻓﺮوش از ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
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 -4-1-3ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻮرﺳﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﺮاﺑﻮرﺳﻲ :ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻏﻴﺮ ﺑﻮرﺳﻲ در ﻫﺮ روز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎزوﻛﺎر ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﻣﻦ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

 -4-2درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ :
 -4-2-1ﺳﻮد ﺳﻬﺎم :درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﻪ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ
ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه ،ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف  8ﻣﺎه ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﺳﺎﻻﻧﻪ آﺧﺮﻳﻦ اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻼوه 5
درﺻﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ارزش ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه و ارزش اﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد.
 -4-2-2ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب :ﺳﻮد ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب،
ﺳﭙﺮده و ﮔﻮاﻫﻲﻫﺎي ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده
ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه در ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪة ﺳﻮد
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب ،ﺳﭙﺮده و ﮔﻮاﻫﻲﻫﺎي ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻫﻤﺎن اوراق و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪت
ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺮخ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه و در ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﺷﻮد.

٧

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
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 -4-3ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﺎرﻣﺰد ارﻛﺎن و ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻛﺎرﻣﺰد ارﻛﺎن و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد:
ﺷﺮح ﻧﺤﻮة ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺄﺳﻴﺲ

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ 15،000،000رﻳﺎل ﺑﺎ اراﺋﺔ ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق

ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺻﻨﺪوق

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  20،000،000رﻳﺎل ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﺎﻣﻊ در ﻃﻮل ﻳﻚﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ اراﻳﺔ ﻣﺪارك
ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق

ﻛﺎرﻣﺰد ﻣﺪﻳﺮ

ﺳﺎﻻﻧﻪ  2درﺻﺪ از ارزش روزاﻧﻪ ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﻼوه 0/3درﺻﺪ از ارزش
روزاﻧﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎدرآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻨﺪوق

ﻛﺎرﻣﺰد ﻣﺘﻮﻟﻲ

ﺳﺎﻻﻧﻪ  ./5درﺻﺪ از ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﺔ ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲﻫﺎي ﺻﻨﺪوق

ﻛﺎرﻣﺰد ﺿﺎﻣﻦ

ﺳﺎﻻﻧﻪ  2/5درﺻﺪ از ارزش روزاﻧﻪ ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻨﺪوق

ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﺔ ﺣﺴﺎﺑﺮس

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ  15،000،000رﻳﺎل

ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ و ﻛﺎرﻣﺰد ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺻﻨﺪوق

ﻣﻌﺎدل  0/3درﺻﺪ ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲﻫﺎي ﺻﻨﺪوق در آﻏﺎز دورة اوﻟﻴﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻖ ﭘﺬﻳﺮش و ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎ

ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮرات اﺟﺒﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﺳﺪ.

 -4-4ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ارﻛﺎن ﺻﻨﺪوق
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه  ٣ﻣﺎده  ۵٢اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﻛﺎرﻣﺰد ﻣﺪﻳﺮ ،ﻣﺘﻮﻟﻲ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ٩٠%درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﻛﺎرﻣﺰد ارﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ارﻛﺎن در ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﺷﻮد.

٨

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
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 -4-5ﻣﺨﺎرج ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ
ﺳﻮد و ﻛﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﻴﻼت درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ  ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري و ﺧﺮﻳﺪ اﻗﺴﺎﻃﻲ ﺳﻬﺎم ﻣﺨﺎرج ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد و
در دوره وﻗﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

 -4-۶ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل
اﻳﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺪور
واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻛﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ داراﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ارزش ﺧﺮﻳﺪ داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻛﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺎﻟﻴﺎت از ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻛﺴﺮ
ﻣﻲﮔﺮدد .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه  ٢ﻣﺎده  ١٣اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ارزش روز داراﻳﻲﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ داراﻳﻲﻫﺎي ﺻﻨﺪوق در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ارزش روز اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺪور و
اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﺷﻮد.

٩

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
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-5

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم

 -5-1ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﻳﺎ ﻓﺮاﺑﻮرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺻﻨﻌﺖ

ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ
رﻳﺎل

ﺥﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش
رﻳﺎل

درﺻﺪ
از ﮐﻞ
داراﻳﯽ
%

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت و دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎي ﺑﺮﻗﻲ

۱۴,۷۱۱,۰۷۹,۳۳۵

۱۸,۴۶۷,۶۹۱,۶۸۷

۰.۱۵

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

۱۶,۰۴۸,۰۱۸,۵۹۲

۱۶,۰۶۵,۰۶۸,۴۳۴

۰.۱۳

اﺳﺘﺨﺮاج آﺎﻧﻪ هﺎي ﻓﻠﺰي

۱۳,۴۰۰,۴۷۶,۶۲۹

۱۳,۷۸۳,۷۶۴,۵۲۷

۰.۱۱

ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ
رﻳﺎل

ﺥﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش
رﻳﺎل

درﺻﺪ
از ﮐﻞ
داراﻳﯽ
%

ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﻲ

۱۳,۲۸۳,۳۴۱,۷۷۳

۱۲,۹۸۹,۸۰۳,۲۰۴

۰.۱۰

۱,۴۶۹,۰۳۶,۵۸۲

۱,۳۴۰,۸۷۱,۴۵۰

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ

۷,۸۹۱,۱۱۸,۲۴۲

۸,۱۰۴,۰۶۲,۹۳۵

۰.۰۶

۴۲۸,۵۸۱,۵۰۰

۴۹۹,۴۰۰,۶۵۰

۵

ﻣﺨﺎﺑﺮات

۵,۳۱۲,۷۹۶,۹۵۶

۴,۹۰۴,۸۹۵,۳۶۱

۰.۰۴

۸۸۹,۶۵۴,۵۷۱

۹۷۰,۵۰۱,۶۰۰

۹.۶۰

ﺥﻮدرو و ﺳﺎﺥﺖ ﻗﻄﻌﺎت

۴,۰۶۱,۸۷۶,۵۰۵

۴,۶۰۶,۹۰۲,۱۰۸

۰.۰۴

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ اي ﺻﻨﻌﺘﻲ

۴,۰۷۱,۱۵۰,۳۲۲

۴,۵۸۸,۱۹۶,۵۸۹

۰.۰۴

ﺥﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

۴,۳۹۴,۲۸۴,۳۰۲

۴,۴۲۴,۹۹۳,۴۱۰

۰.۰۴

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﺻﻨﻌﺘﻲ

۴,۳۳۳,۷۰۸,۷۲۹

۳,۹۹۲,۲۹۲,۱۹۸

۰.۰۳

۵۸۲,۴۶۴,۶۶۷

۵۳۷,۹۹۱,۱۵۰

۱۳.۳۰

۵.۳۰

واﺳﻄﻪ ﮔﺮﯼ هﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ

۳,۹۴۶,۷۵۰,۹۶۰

۳,۸۷۵,۹۰۲,۳۰۲

۰.۰۳

۱۰۴,۰۶۲,۷۲۵

۱۰۵,۰۴۰,۳۷۳

۱

ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري

۳,۷۹۳,۳۸۵,۴۳۵

۳,۷۷۱,۱۹۴,۸۶۸

۰.۰۳

۱,۳۶۳,۸۱۷,۹۴۹

۱,۶۲۷,۳۳۱,۷۰۰

۱۶

اﻧﺒﻮﻩ ﺳﺎزي اﻣﻼﮎ و ﻣﺴﺘﻐﻼت

۲,۶۷۶,۳۳۸,۸۶۲

۲,۷۷۶,۴۰۵,۱۸۹

۰.۰۲

۱,۷۰۸,۰۲۱,۰۷۷

۱,۵۸۳,۵۹۵,۸۰۰

۱۵.۶۰

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ و ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﻨﺪ و
ﺷﻜﺮ

۱,۸۶۵,۰۱۶,۵۷۶

۲,۰۱۵,۲۸۱,۲۳۴

۰.۰۲

اﺳﺘﺨﺮاج ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ

۱,۶۸۸,۶۰۲,۷۰۰

۱,۵۶۵,۷۵۰,۶۱۳

۰.۰۱

ﺳﻴﻤﺎن ،ﺁهﻚ و ﮔﭻ

۱,۰۷۲,۰۲۴,۶۵۶

۱,۱۰۸,۸۲۷,۰۷۷

۰.۰۱

ﻓﺮاوردﻩ هﺎي ﻧﻔﺘﻲ ،آﻚ و ﺳﻮﺥﺖ هﺴﺘﻪ اي

۷۱۸,۱۵۱,۴۴۳

۶۶۵,۳۸۲,۰۳۳

۰.۰۱

اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﺥﺪﻣﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﺟﺰ
اآﺘﺸﺎف

۲۸۶,۵۲۵,۵۰۰

۲۹۵,۰۳۲,۵۵۱

۰.۲۳

دﺑﺎﻏﻲ،ﭘﺮداﺥﺖ ﭼﺮم و ﺳﺎﺥﺖ اﻧﻮاع ﭘﺎﭘﻮش

۱۳۸,۰۳۲,۷۳۰

۱۱۲,۲۷۷,۶۵۱

۰.۰۹

ﺗﺎﻣﻴﻦ وﺟﻮﻩ ﺑﻴﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺠﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﻤﻊ

۱۰۳,۶۹۲,۶۸۰,۲۴۷

۱۰۸,۱۱۳,۷۲۳,۹۷۱

۸۵.۷

١٠

۲۴۹,۵۶۹,۹۹۸

۲۳۲,۴۸۶,۶۵۰

۲۲۷,۳۸۷,۱۰۰

۲۴۰,۴۹۳,۰۲۷

۲.۴۰

۲.۴۰

۱۳۸,۰۳۲,۷۰۰

۱۳۷,۷۳۸,۴۰۰

۱.۴۰

۵۰۰,۸۶۳,۲۶۵

۵۲۲,۳۰۹,۶۹۱

۵.۳۰

۷,۶۶۶,۵۹۱,۶۸۴

۷,۷۹۲,۶۶۰,۹۴۱

۷۷.۳

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
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 -۶ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺳﭙﺮده وﮔﻮاﻫﻲ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖ

۶-١

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ

١٣٩٠/٠٢/٢۶

١٣٨٩/٠٨/٢۶

رﻳﺎل

رﻳﺎل

3،631،761،125
٠

٠
.....

3،631،761،125

 6-1ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﺳﭙﺮدﻩ ﮔﺬارﯼ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن-٨٠٠-٥٥٥٠٤٤٤-٣
٨٤٩

ﻧﻮع ﺳﭙﺮدﻩ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﭙﺮدﻩ
ﮔﺬارﯼ

ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت

١٣٨٩/٠٩/٠١

١٣٩٠/٠٢/٢٦
ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﺮخ
ﺳﺮرﺳﻴﺪ
ﺳﻮد)درﺻﺪ(

%٦

هﺮﻣﺎﻩ

١٣٨٩/٠٨/٢٦
ﻣﺒﻠﻎ)رﻳﺎل(

درﺻﺪ از ﮐﻞ
داراﻳﯽ

ﻣﺒﻠﻎ)رﻳﺎل(

۳,۶۳۱,۷۶۱,۱۲۵

۲.۹%

۰

۳,۶۳۱,۷۶۱,۱۲۵

۲.۹%

۰

 -٧ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﺑﺖ اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ)ﻏﻴﺮﺑﻮرﺳﻲ و ﻏﻴﺮ ﻓﺮاﺑﻮرﺳﻲ( ﺑﻮده ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

١٣٩٠/٠٢/٢٦

ﻧﻔﺖ ﻓﺼﻠﯽ
ﮔﻮاهﯽ ﺳﭙﺮدﻩ ﮐﺸﺎورز٢
ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ روز و ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﯽ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ

ﻧﺮخ
ﺳﻮد

١٣٩٣/١٢/٢٣
١٣٩٠/٠٨/١٨

١٧
١۵

١٣٨٩/٠٨/٢٦

ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﯽ
رﻳﺎل
١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ﺳﻮد ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ
رﻳﺎل
٣۵٢,۴۵٢,٠٠٠
٢١,٢۵٠,٠٠٠
۴,٠۶٨,٠٠٠

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش
رﻳﺎل
١٢,٣۵٢,۴۵٢,٠٠٠
٢١,٢۵٠,٠٠٠
۴,٠۶٨,٠٠٠

١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٧٧,٧٧٠,٠٠٠

١٢,٣٧٧,٧٧٠,٠٠٠

١١

درﺻﺪ از ﮐﻞ
داراﻳﯽ هﺎ
%
٩.٧٨
٠.٠٢

٩.٨

ﺧﺎﻟﺺ ارزش
ﻓﺮوش
رﻳﺎل
٠
٠

-

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
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 -8ﺣﺴﺎبﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ

ﺣﺴﺎبﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮاﺳﺖ:
13٨٩/٠٨/٢۶

1390/02/26
ﺣﺴﺎبﻫﺎي

درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ :

ﺳﻮد ﺳﻬﺎم درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
ﺳﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
ﺳﭙﺮدهﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﺟﻤﻊ

ﺗﻨﺰﻳﻞ
ﻧﺸﺪه

ﻧﺮخ
ﺗﻨﺰﻳﻞ

ﺗﻨﺰﻳﻞ
ﺷﺪه

ﺗﻨﺰﻳﻞ
ﺷﺪه

رﻳﺎل

درﺻﺪ

رﻳﺎل

رﻳﺎل

٢,١٠۵,٧۴٧,٠٠٠

20

1.965.843.502

695,032,892

١,٣٧٨,۵٨۴

20

1.378.584

٣,٠٤٧,١٠٧

٢,١٠٧,١٢۵,۵٨۴

١,٩۶٧,٢٢٢,٠٨۶

698,079,999

 -9ﺟﺎري ﻛﺎرﮔﺰاران

ﺟﺎري ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
1390/02/26

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﻓﺎراﺑﻲ
ﺟﻤﻊ

ﻣﺎﻧﺪه اﺑﺘﺪاي
دوره
ﺑﺪﻫﻜﺎر)ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎر(

ﮔﺮدش ﺑﺪﻫﻜﺎر

ﮔﺮدش) ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎر(

ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﻳﺎن دوره
ﺑﺪﻫﻜﺎر)ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎر(

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

217،914،484،648

)(218،363،672،394

)(288،277،753

217،914،484،648

)(218،363،672،394

)(288،277،753

١۶٠,٩٠٩,٩٩
٣
١۶٠,٩٠٩,٩٩
٣

١٢

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
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 -10ﺳﺎﻳﺮ داراﻳﻲﻫﺎ

1390/02/26

ﻣﺨﺎرج ﺗﺄﺳﻴﺲ

ﻣﺎﻧﺪه در

ﻣﺨﺎرج اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه

اﺳﺘﻬﻼك

ﻣﺎﻧﺪه در

اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل

ﻃﻲ ﺳﺎل

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ

ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

11،715،249

__

)

١٠,٢٧۶,٨۶٩

11،715،249

.....

١,۴٣٨,٣٨
(٠

ﺟﻤﻊ

)

١٠,٢٧۶,٨۶٩

١,۴٣٨,٣٨
(٠

-11ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ

ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ ﺻﻨﺪوق درﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

١٣

1390/02/26

1389/08/26

رﻳﺎل

رﻳﺎل

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
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ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮرس ﺟﺎري 849-40-5550444-4

50،000،000

50،000،000

ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮرس ﺟﺎري 849-800-5550444-3

-

1.372.466.504

ﺟﻤﻊ

۵٠.٠٠٠.٠٠٠

1.422.466.504

 -12ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ارﻛﺎن ﺻﻨﺪوق

ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ارﻛﺎن ﺻﻨﺪوق در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق
ﺿﺎﻣﻦ
ﻣﺘﻮﻟﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺮس
ﺟﻤﻊ

١٣٩٠/٠٢/٢۶

١٣٨٩/٠٨/٢۶

رﻳﺎل
۴٨١,٧٧٨,١٢١
۵٩٨,۵۵٨,٢٠٩
١٠۴,٧۶٧,٧٧٢
٢٢,٢٣٢,٩٣۶

رﻳﺎل
30،429،010
38،036،266
49،367،301
14،835،656

١,٢٠٧,٣٣٧,٠٣٨

132،668،233

-13ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران

ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻗﻼم زﻳﺮ اﺳﺖ :
1390/02/26

ﺑﺎﺑﺖ واﺣﺪﻫﺎي اﺑﻄﺎل ﺷﺪه
ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺘﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﺎدر ﺷﺪه

١٤

1389/08/26

رﻳﺎل

رﻳﺎل

472،427،950

1.190.071

0

)(122،400

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1390

18،500،000

ﺑﺎﺑﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور

0

ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران

490،927،950

ﺟﻤﻊ

1.067.671

-14ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ و ذﺧﺎﻳﺮ

ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ و ذﺧﺎﻳﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ:
1389/٠٨/26

1390/02/26
رﻳﺎل

رﻳﺎل

۲۰,۹۷۳,۰۳۳

5,936,338

ذﺧﻴﺮه ﻧﮕﻬﺪاري اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻲﻧﺎم

1.994.982

2,778

ﺳﺎﻳﺮ

32.260.000

17,100,000

ﺟﻤﻊ

55.228.015

23,039,116

ذﺧﻴﺮه ﺗﺼﻔﻴﻪ

 -15ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ

ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻓﻮق ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ازﺗﺎﺳﻴﺲ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻮده وﺷﺎﻣﻞ اﻗﻼم زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻣﺒﻠﻎ
رﻳﺎل

١٥

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1390

ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ راﻳﺎن ﺳﺎﻳﭙﺎ

۸۴,۵۰۰,۰۰۰

ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ

۸۱,۰۰۰,۰۰۰

ﺑﻴﻤﻪ اﻟﺒﺮز

۸۰,۶۸۳,۵۰۰
۲۴۶,۱۸۳,۵۰۰

-16ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲﻫﺎ
ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻋﺎدي و ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:
1389/08/26

1390/02/26
ﺗﻌﺪاد

رﻳﺎل

ﺗﻌﺪاد

رﻳﺎل

واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻋﺎدي

48.678

121.369.486.796

5.138

٨.٣١١.۴٢٠.٣٧٩

واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﻤﺘﺎز

١٠٠٠

2،493،313،000

١٠٠٠

١.۶١٧.۶٣٧.٢٨٧

ﺟﻤﻊ

49،678

١٢٣,٨۶٢,٧٩٩,٧٩۶

6.138

٩.٩٢٩.٠۵٧.۶۶۶

-17ﺳﻮد )زﻳﺎن( ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار
ﺳﻮد )زﻳﺎن( اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﻳﺎدداﺷﺖ

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ  6ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ
1390/02/26
رﻳﺎل

١٦

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ  6ﻣﺎﻫﻪ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ
1389/02/26
رﻳﺎل

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ
1389/08/26

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1390

ﺳﻮد )زﻳﺎن( ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﻳﺎ
ﻓﺮاﺑﻮرس

17-1

٧,۶٣١,۶٢٩,۴٨١

١٧

1.313.735.634

3.464.035.613

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1390
 –17-1ﺳﻮد و )زﻳﺎن( ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﻳﺎ ﻓﺮاﺑﻮرس
دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 26/02/1390
ﺳﻬﻢ

ﺗﻌﺪاد

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺎر اﻳﺮان

۱۱۵,۰۰۰

۵,۰۴۳,۱۰۵,۰۶۰

اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ

۹۵,۰۰۰

۱,۶۴۱,۱۱۱,۱۰۸

)(۱,۵۳۸,۸۴۲,۶۰۴

اﻳﺮان ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ

۱۵۵,۰۴۸

۳,۰۰۲,۴۱۳,۵۵۰

)(۲,۵۶۵,۳۴۱,۰۰۳

اﻳﺮان ﺧﻮدرو

۴۰۰,۰۰۰

۱,۷۷۳,۶۰۰,۰۰۰

)(۱,۵۲۳,۲۰۸,۵۴۶

ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن

۱۰۰,۰۰۰

۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰

)(۲۲۲,۵۴۸,۱۰۸

ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ

۱,۱۰۶,۸۹۵

۳,۷۸۵,۰۱۲,۸۳۴

)(۳,۷۷۷,۷۲۱,۲۷۴

ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات

۱۰۰,۰۰۰

۱۶۵,۹۰۰,۰۰۰

)(۱۵۳,۴۴۲,۱۲۲

ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ

۲۰۰,۰۰۰

۸۱۶,۲۵۰,۶۰۳

)(۷۶۰,۱۴۷,۸۱۳

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲,۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰

)(۲,۰۶۰,۴۶۵,۴۳۰

ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎرﺳﻴﺎن

۱۵۰,۰۰۰

۵۸۷,۳۴۹,۶۶۸

)(۵۰۰,۷۹۲,۰۷۸

ﺑﻴﻤﻪ دي

۲۰۰,۰۰۱

۴۴۲,۵۶۷,۰۰۰

)(۳۹۸,۸۸۸,۸۲۱

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﭘﺮدﻳﺲ

۲۰۱,۲۰۰

۴,۲۳۰,۶۴۹,۶۰۰

)(۴,۳۴۲,۰۱۸,۵۴۴

ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ

۳۹۴,۴۸۴

۲,۹۳۸,۶۲۲,۹۷۷

)(۲,۴۴۲,۲۲۵,۵۷۹

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۶۴۷,۷۳۵

۱,۹۶۳,۰۲۰,۰۳۱

)(۱,۹۴۸,۴۳۱,۷۴۵

)(۹۸۱۵۱۰۰

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1389/2/26

ﺑﻬﺎي ﻓﺮوش

ارزش دﻓﺘﺮي

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻓﺮوش

ﻛﺎرﻣﺰد ﻓﺮوش

ﻛﺎرﻣﺰد ﺧﺮﻳﺪ

ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﻓﺮوش

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

)(۴,۹۱۵,۲۶۶,۷۶۴

)(۲۵۲۱۵۵۱۰
)(۸۲۰۵۵۵۵

)(۲۷۷۳۷۰۹۳
)(۹۰۲۶۱۱۱

)(۱۵۰۱۲۰۶۷
)(۸۸۶۸۰۰۰

ﺳﻬﻢ

ﺳﻮد)زﻳﺎن(ﻓﺮوش

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1389/08/26
ﺳﻬﻢ

رﻳﺎل

ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﻓﺮوش
رﻳﺎل

)(۲۳,۷۷۲,۵۹۹

۷۴,۸۸۵,۶۹۳

اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﻳﻦ

۱۲۷,۴۹۱,۱۹۷

اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﻳﻦ

۱۲۷,۴۹۱,۱۹۷

)(۷,۴۴۲,۶۰۴

۸۵,۰۳۶,۸۳۸

اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ

۷۶,۲۲۸,۴۰۶

اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ

۱۲۰,۰۴۴,۶۳۷

)(۱۶۵۱۳۲۷۴
)(۹۷۵۴۸۰۰

)(۱۲,۴۰۷,۲۵۸

۴۰۵,۵۴۷,۲۰۶

ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن

۳۴,۱۹۹,۲۴۵

اﻳﺮان ارﻗﺎم

)(۵۴,۷۲۰,۱۴۵

)(۷,۳۶۶,۹۹۰

۲۳۱,۷۶۸,۶۵۴

ﺑﻴﻤﻪ آﺳﻴﺎ

۲۵,۹۹۳,۸۳۴

اﻳﺮان ﺧﻮدرو

)(۴۱,۲۶۳,۳۸۷

)(۱۷۶۲۵۰۰

)(۱۹۳۸۷۵۰

)(۱,۰۷۶,۳۵۳

۱۲۶,۲۵۰,۶۴۲

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺧﺎرك

)(۲۸,۰۹۱,۰۰۴

آﺑﺴﺎل

)(۱,۱۲۱,۶۶۳

)(۱۸۹۲۵۰۶۴
)(۸۲۹۵۰۰

)(۲۰۸۱۷۵۷۰
)(۹۱۲۴۵۰

)(۱۸,۲۷۰,۹۲۹

)(۳۲,۴۵۱,۰۷۴

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ

۸۰۵,۹۱۱

ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن

۲۵۱,۸۸۱,۲۹۱

)(۷۴۲,۱۲۲

۱۰,۷۱۵,۹۲۸

ﭼﺎدرﻣﻠﻮ

۲۱۹,۰۸۴,۶۲۹

ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ

۱۶۷,۲۸۱,۵۰۹

)(۴۰۸۱۲۵۳

)(۴۴۸۹۳۷۸

)(۳,۶۷۶,۴۵۱

۴۷,۵۳۲,۱۵۹

ﺣﻔﺎري ﺷﻤﺎل

۲۰,۷۹۵,۱۰۱

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ

۸۷,۲۰۳,۸۶۶

)(۱۰۶۵۶۵۰۰
)(۲۹۳۶۷۴۸

)(۱۱۷۲۲۱۵۰
)(۳۲۳۰۴۲۳

)(۹,۹۶۵,۴۳۰

۴۸,۴۵۵,۹۲۰

راﻳﺎن ﺳﺎﻳﭙﺎ

)(۵,۶۵۵,۰۰۲

ﺑﻴﻤﻪ آﺳﻴﺎ

۲۵,۹۹۳,۸۳۴

)(۲,۴۲۲,۰۷۸

۸۰,۳۹۰,۴۱۹

ﺳﺎﻳﭙﺎ

)(۳۱,۵۶۱,۶۹۵

ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات

۴۱,۸۸۵,۹۳۰

)(۲۲۱۲۸۳۵

)(۲۴۳۴۱۱۸

)(۱,۹۲۹,۲۲۴

۳۹,۰۳۱,۲۲۶

ﺳﺒﺤﺎن دارو

۳۳,۴۱۴,۶۷۲

ﺑﻴﻤﻪ اﻟﺒﺮز

)(۳۹,۰۱۸,۰۱۹

)(۲۱۱۵۳۲۴۸

)(۲۳۲۶۸۵۷۲

)(۲۱,۰۰۰,۱۴۹

)(۱۵۵,۷۹۰,۷۶۴

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري رﻧﺎ

۶,۵۳۹,۰۰۷

ﺑﻴﻤﻪ دي

۳۹۱,۵۱۵,۱۹۸

)(۱۴۶۹۳۱۱۴

)(۱۶۱۶۲۴۲۶

)(۱۱,۸۱۱,۸۱۱

۴۶۵,۵۴۱,۸۵۸

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻏﺪﻳﺮ

۴۶,۹۷۳,۳۷۴

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺧﺎرك

)(۲۸,۰۹۱,۰۰۴

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻪ ﺑﻬﺸﻬﺮ

۱۴۰,۰۰۰

۲۳۹,۹۷۸,۵۴۹

)(۲۴۹,۵۳۵,۳۷۵

)(۱۱۹۹۸۹۲

)(۱۰۷۹۶۶۱۰
)(۱۳۱۹۸۸۲

)(۹,۴۲۳,۵۸۰

)(۶,۰۲۳,۴۲۴

ﺻﺪرا

۱۴۴,۰۸۳,۵۵۰

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ

۸,۷۷۹,۸۹۶

)(۱,۲۰۶,۸۷۷

)(۱۲,۰۷۶,۶۰۰

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻛﻪ

۳۲۸,۶۴۸,۳۳۹

ﭼﺎدرﻣﻠﻮ

۲۱۹,۰۸۴,۶۲۹

روان ﻓﻦ آور

۱۰,۰۰۰

۵۸,۳۳۰,۰۰۰

)(۲۱,۱۰۲,۰۶۰

)(۲۹۱۶۵۰

)(۲۹۸۰۵۲

)(۱۰۲,۰۶۰

۳۶,۶۳۸,۲۳۸

ﻛﺎﻟﺴﻴﻤﻴﻦ

۴۷,۱۶۰,۹۷۱

ﺗﻮﻟﻲ ﭘﺮس

)(۱,۲۲۳,۱۱۹

زاﻣﻴﺎد

۳۰۰,۰۰۰

۷۹۳,۶۴۶,۴۲۶

)(۷۷۶,۳۵۴,۸۳۶

)(۳۹۶۸۲۳۲

)(۴۳۶۵۰۵۵

)(۳,۷۵۴,۸۳۶

۸,۹۵۸,۳۰۳

ﮔﻞ ﮔﻬﺮ

۲۵,۴۳۵,۱۱۵

ﺣﻔﺎري ﺷﻤﺎل

۲۰,۷۹۵,۱۰۱

ﺳﺎﻳﭙﺎ

۲,۲۱۵,۵۵۳

۷,۵۸۴,۶۱۲,۷۲۷

)(۶,۶۵۹,۴۸۳,۰۷۷

ﺳﺒﺤﺎن دارو

۱۵,۱۰۰

۲۶۴,۳۱۶,۹۶۳

)(۲۵۰,۳۶۰,۸۶۹

)(۳۷۹۲۳۰۶۳
)(۱۳۲۱۵۸۴

)(۴۱۷۱۵۳۷۰
)(۱۴۵۳۷۴۳

)(۳۲,۲۰۸,۵۵۴

۸۴۵,۴۹۱,۲۱۷

واﻳﺮان

۱۲,۸۷۵,۹۰۰

راﻳﺎن ﺳﺎﻳﭙﺎ

۲۱,۷۸۵,۲۷۸

)(۱,۲۱۰,۸۶۹

۱۱,۱۸۰,۷۶۷

ﻣﭙﻨﺎ

۱۵۱,۳۱۸,۱۶۷

ﺳﺎﻳﭙﺎ

)(۶۴,۰۴۹,۹۰۳

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻬﻤﻦ

۲,۱۰۰,۰۰۰

۲,۵۰۳,۶۰۰,۰۰۰

)(۲,۴۱۹,۳۰۰,۹۳۶

)(۱۲۵۱۸۰۰۰

)(۱۳۷۶۹۸۰۰

)(۱۱,۷۰۰,۹۳۶

۵۸,۰۱۱,۲۶۴

اﺧﺎﺑﺮ

۵۳,۲۸۸,۷۷۵

ﺳﺒﺤﺎن دارو

۳۳,۴۱۴,۶۷۲

١٨

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 26/02/1390
ﺳﻬﻢ
ﻧﻘﻞ از ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري رﻧﺎ

س .ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺻﺪرا

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﻳﭙﺎ

ﻮﻻد آﻟﻴﺎزي اﻳﺮان

ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻏﺪﻳﺮ
ﻓﻮﻻد س.
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻛﻪ
ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات
س.
ﻓﻮﻻد ﻳﺰد
ﻗﻨﺪي ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ
ﻛﺎﺑﻞ
ﻛﺎﻟﺴﻴﻤﻴﻦﺑﻌﺪ

ﺗﻌﺪاد

۱۰۰,۰۰۰
۲۶۴,۴۲۲
۱۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰
۲,۸۱۴,۲۸۵
۱,۳۲۷,۲۳۸

ﺑﻬﺎي ﻓﺮوش

ارزش دﻓﺘﺮي

رﻳﺎل

رﻳﺎل

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻓﺮوش

ﻓﺮوش
ﺻﻮرتزﻳﺎن(
ﻫﻤﺮاه ﺳﻮد)
ﻫﺎيﺧﺮﻳﺪ
ﻛﺎرﻣﺰد
ﻣﺎﻟﻲ
ﻫﺎي
ﻛﺎرﻣﺰد ﻓﺮوشﻳﺎدداﺷﺖ

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1389/2/26
ﺳﻬﻢ

رﻳﺎل
ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪرﻳﺎلﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦرﻳﺎل 26اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1390
رﻳﺎل ﺑﺮاي دوره

( 298.453.811) (۵۳,۷۶۱,۴۰۸,۸۹۵) ۵۹,۶۹۰,۷۶۶,۴۰۷
)۵,۳۰۲,۶۲۷,۲۳۹ (۲۶۰,۰۱۶,۷۰۴) (328.276.462
۴,۱۲۳,۷۷۴
)(۱,۳۵۶,۴۲۶
)(۱۵۸۱۸۰۰
)(۱۴۳۸۰۰۰
)(۲۸۰,۴۵۶,۴۲۶
۲۸۷,۶۰۰,۰۰۰
۶۵,۹۱۲,۳۹۸
)(۱,۷۵۰,۱۳۸
)(۲۳۷۷۷۱۸
)(۲۱۶۱۵۶۲
)(۳۶۱,۸۶۰,۷۸۴
۴۳۲,۳۱۲,۴۶۲
)(۳۸,۹۹۸,۱۷۲
)(۸۵۵,۸۴۶
)(۷۶۶۸۱۸
)(۶۹۷۱۰۸
)(۱۷۶,۹۵۵,۸۴۶
۱۳۹,۴۲۱,۶۰۰
)(۷,۵۰۲,۹۰۷
)(۱,۱۶۴,۲۸۰
)(۱۲۹۶۳۵۰
)(۱۱۷۸۵۰۰
)(۲۴۰,۷۲۸,۰۵۷
۲۳۵,۷۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۱,۶۹۱,۴۰۲
(۳۸,۲۳۶,۷۴۶
(۷,۹۰۵,۸۸۰,۰۲۵
۹,۰۵۲,۶۲۳,۹۷۹
(۱,۶۶۱,۷۵۴,۲۶۷
) (۳۳,۱۷۹,۶۵۳
) ) (۲۷۷۸۶۰۰۳
) ) (۲۶۲۶۲۸۱۷
) ) (۶,۸۶۰,۲۶۸,۸۴۹
) ) ۵,۲۵۲,۵۶۳,۴۰۲
(۴۹۷۸۹۴۳۲
(۴۵۲۶۳۱۲۰

(۳۷,۹۴۸,۳۹۲
)
(۴,۱۱۷,۳۹۲
)
)(۴۱۱۰۰۰۰
(۸۵۱,۳۱۷,۳۹۲
) )
۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰
۱,۵۳۱,۴۹۸,۶۲۰
(۲۴,۶۹۵,۵۵۲
)) (۴۵۲۱۰۰۰
(۵,۱۰۶,۰۸۴,۹۰۹
۶,۷۰۸,۰۱۷,۷۱۴ ۱,۱۳۹,۲۸۵
)(۳۶۸۹۴۰۹۷) (۳۳۵۴۰۰۸۸
۲۳۲,۷۵۵,۴۵۷
)(۱۱,۳۰۵,۹۸۱
)(۱۴۲۸۷۱۸۷
)(۱۲۹۸۸۳۵۲
)(۲,۳۳۷,۶۳۹,۴۴۰
۲,۵۹۷,۶۷۰,۴۳۶
۱,۳۱۹,۷۹۹
۳۸۵,۲۱۷,۱۴۴ (۳۴۴,۴۳۵
(۱۳,۳۸۰,۴۲۴
)) (۶۴۱۱۳۵
(۷۱,۲۱۵,۷۳۵
۲,۷۶۶,۵۵۴,۱۰۶
)
۳,۱۸۵,۲۱۶,۰۱۸
۳۷۱,۲۶۰
۴۴,۱۳۰,۲۸۰
)
(
۵۸۲۸۵۰
)
(
)
۱۱۶,۵۷۰,۰۰۰
۳۲,۵۰۰
)(۱۷۵۱۸۶۸۸) (۱۵۹۲۶۰۸۰
۴۱,۲۴۴,۰۴۸
)(۱,۲۱۰,۸۷۳
)(۱۶۲۰۸۵۰
)(۱۴۷۳۵۰۰
)(۲۵۰,۳۶۱,۶۰۲
۲۹۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۲,۶۲۷,۲۳۹
(۲۶۰,۰۱۶,۷۰۴) (328.276.462) ( 298.453.811) (۵۳,۷۶۱,۴۰۸,۸۹۵) ۵۹,۶۹۰,۷۶۶,۴۰۷
۶۵,۹۵۲,۶۴۰
)(۷,۶۰۷,۸۷۱
)(۹۱۰۹۹۶۷
)(۸۲۸۱۷۸۸
)(۱,۵۷۳,۰۱۳,۳۳۵
۱,۶۵۶,۳۵۷,۷۳۰
۱۵۰,۰۰۰

ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ از ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ
ﻣﻠﻲ ﻣﺲ
وﭘﺎرﺳﺢ

ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ

ﺳﻮد)زﻳﺎن(ﻓﺮوش

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1389/08/26
ﺳﻬﻢ

رﻳﺎل

۱,۳۱۳,۷۳۵,۶۳۴
)(۳۱,۰۲۱,۴۹۸
۵۵,۷۲۸,۶۴۰

۱,۳۱۳,۷۳۵,۶۳۴

ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﻓﺮوش
رﻳﺎل

ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ از ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﻳﭙﺎ
س .ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات
س .اﻣﻴﺪ
س .ﻣﻠﻲ
ﺻﺪرارﻧﺎ
س.

۱,۳۶۶,۷۳۱,۷۲۲
۲۱,۴۸۵,۵۶۶
)(۵,۳۹۵,۴۷۷
۸,۵۵۱,۲۰۷
۹,۷۹۵,۷۵۱
۱۰,۴۳۳,۲۰۹
۳۵۰,۷۶۸,۵۷۸

ﻏﺪﻳﺮﻧﺴﻮز
س.ﻫﺎي
ﻓﺮاورده
ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن

۹,۷۹۵,۱۴۷
۳۸,۵۹۱,۹۴۲
۱۲,۷۲۶,۹۷۱

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻛﻪ

۳۶۲,۰۴۷,۰۱۷

ﻛﺎﻟﺴﻴﻤﻴﻦ
ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ
ﮔﺮوه ﺑﻬﻤﻦ

۴۷,۱۶۰,۹۷۱
۱,۳۶۶,۷۳۱,۷۲۲
)(۹,۸۱۴,۰۴۹

ﮔﺮوه ﺑﻬﻤﻦ

۱,۱۰۰,۰۰۰

۳,۰۲۰,۴۸۱,۲۰۳

)(۲,۸۴۶,۴۰۶,۷۰۲

)(۱۵۱۰۲۴۰۶

)(۱۶۶۱۲۶۴۶

)(۱۳,۷۶۶,۶۳۱

۱۴۲,۳۵۹,۴۴۹

ﮔﻞ ﮔﻬﺮ

۲۵,۴۳۴,۹۳۳

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ

۱۰۰,۰۰۰

۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰

)(۲۵۱,۷۱۷,۴۳۰

)(۱۲۸۱۰۰۰

)(۱۴۰۹۱۰۰

)(۱,۲۱۷,۴۳۰

۱,۷۹۲,۴۷۰

ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ اﻳﺮان

۸۰,۲۴۸,۵۵۲

ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮدرو

۱,۲۰۰,۰۰۰

۳,۷۷۳,۰۹۷,۰۰۰

)(۳,۲۰۸,۸۵۷,۴۲۰

)(۱۸۸۶۵۴۸۵

)(۲۰۷۵۲۰۳۳

)(۱۵,۵۱۹,۶۲۲

۵۲۴,۶۲۲,۰۶۲

ﻣﭙﻨﺎ

۶۰۸,۵۶۴,۴۹۰

س .اﻳﺮاﻧﻴﺎن

۹۵,۰۰۰

۳۰۰,۱۰۵,۰۰۰

)(۲۴۸,۲۰۰,۴۲۰

)(۱۵۰۰۵۲۵

)(۱۶۵۰۵۷۷

)(۱,۲۰۰,۴۲۰

۴۸,۷۵۳,۴۷۸

اﺧﺎﺑﺮ

۲۴۶,۲۲۷,۹۵۸

ﮔﻞ ﮔﻬﺮ

۱۹۴,۵۳۳

۲,۴۳۶,۱۰۹,۷۸۵

)(۱,۹۷۷,۳۶۴,۴۸۵

)(۱۲۱۸۰۵۴۸

)(۱۳۳۹۸۶۰۳

)(۹,۵۶۳,۵۱۳

۴۳۳,۱۶۶,۱۴۹

ﻣﻠﻲ ﻣﺲ

)(۹,۵۳۴,۳۵۳

ﻣﺎرﮔﺎرﻳﻦ

۵۰,۰۰۰

۱۱۵,۹۷۴,۸۸۰

)(۱۰۲,۷۷۵,۹۴۴

)(۵۷۹۸۷۴

)(۶۳۷۸۶۱

)(۴۹۷,۰۷۵

۱۱,۹۸۱,۲۰۱

ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ

۴۴,۶۹۵,۹۲۰

ﻣﭙﻨﺎ

۱,۵۸۰,۰۰۰

۷,۵۵۱,۱۲۹,۶۵۷

)(۶,۸۷۶,۵۳۹,۸۹۲

)(۳۷۷۵۵۶۴۸

)(۴۱۵۳۱۲۱۳

)(۳۳,۲۵۸,۳۴۸

۵۹۵,۳۰۲,۹۰۴

ﺑﻴﻤﻪ داﻧﺎ

)(۴۴,۵۳۵,۰۰۴

ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻳﺮان

۱,۷۵۰,۰۰۰

۶,۰۰۳,۹۵۰,۰۰۰

)(۵,۲۷۹,۰۷۸,۶۹۲

)(۳۰۰۱۹۷۵۰

)(۳۳۰۲۱۷۲۵

)(۲۵,۵۳۲,۲۳۶

۶۶۱,۸۲۹,۸۳۳

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

)(۵,۰۹۲,۵۸۸

ﻣﻌﺎدن روي

۲۰۰,۰۰۰

۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰

)(۶۶۵,۷۹۶,۳۷۳

)(۳۲۳۵۰۰۰

)(۳۵۵۸۵۰۰

)(۳,۲۲۰,۱۲۱

)(۲۵,۵۸۹,۸۷۳

ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن

۱۹۵,۴۱۰,۵۸۴

ﻣﻠﻲ ﻣﺲ

۳۵۰,۰۰۰

۴,۴۸۸,۳۶۶,۸۲۸

)(۴,۰۸۶,۰۵۳,۸۶۸

)(۲۲۴۴۱۸۳۴

)(۲۴۶۸۶۰۱۷

)(۱۹,۷۶۲,۱۷۸

۳۵۵,۱۸۵,۱۰۹

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺸﻬﺮ

۵۹,۲۲۴,۰۳۰

ﺑﺎﻻس

۶۰,۰۰۰

۹۲۴,۱۸۰,۰۰۰

)(۴۴۲,۸۷۲,۶۵۱

)(۴۶۲۰۹۰۰

)(۴۸۰۵۷۳۷

)(۲,۱۴۱,۹۵۱

۴۷۱,۸۸۰,۷۱۲

اﻛﺴﻴﺮ

۲۱,۳۸۰,۴۷۶

ﻧﻔﺖ ﺗﺒﺮﻳﺰ

۵۰۰,۰۰۰

۱,۲۳۳,۰۹۶,۸۵۶

)(۱,۰۳۰,۰۶۵,۴۵۶

)(۶۱۶۵۴۸۴

)(۶۷۸۲۰۳۲

)(۴,۹۸۱,۹۰۶

۱۹۰,۰۸۳,۸۸۴

زاﻣﻴﺎد

۷,۲۶۹,۴۴۹

ﻧﮕﻴﻦ ﻃﺒﺲ

۹۸,۲۹۹

۵۹۳,۵۲۹,۳۶۲

)(۴۱۲,۴۵۱,۷۰۰

)(۲۹۶۷۶۴۶

)(۳۲۶۴۴۱۱

)(۱,۹۹۴,۸۲۰

۱۷۴,۸۴۵,۶۰۵

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ

)(۲,۹۶۳,۰۱۳

۱۰۲,۴۴۱,۸۶۱,۰۰۸

)(۹۳,۷۳۵,۹۹۵,۱۲۰

)(۵۱۲۲۰۹۲۸۰

)(۵۶۲۰۲۷۱۲۷

)(۴۵۳,۳۵۳,۵۷۵

۷,۶۳۱,۶۲۹,۴۸۱

ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ

۳,۳۷۰,۱۴۸,۰۶۵

ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ

١٩

ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ

۱,۳۱۳,۷۳۵,۶۳۴

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1390

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 26/02/1390
ﺳﻬﻢ

ﺗﻌﺪاد

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1389/2/26

ﺑﻬﺎي ﻓﺮوش

ارزش دﻓﺘﺮي

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻓﺮوش

ﻛﺎرﻣﺰد ﻓﺮوش

ﻛﺎرﻣﺰد ﺧﺮﻳﺪ

ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﻓﺮوش

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ از ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ

۱۰۲,۴۴۱,۸۶۱,۰۰۸

)(۹۳,۷۳۵,۹۹۵,۱۲۰

)(۵۱۲۲۰۹۲۸۰

)(۵۶۲۰۲۷۱۲۷

)(۴۵۳,۳۵۳,۵۷۵

۷,۶۳۱,۶۲۹,۴۸۱

ﺟﻤﻊ

۱۰۲,۴۴۱,۸۶۱,۰۰۸

)(۹۳,۷۳۵,۹۹۵,۱۲۰

)(۵۱۲۲۰۹۲۸۰

)(۵۶۲۰۲۷۱۲۷

ﺳﻬﻢ

ﺳﻮد)زﻳﺎن(ﻓﺮوش

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1389/08/26
ﺳﻬﻢ

رﻳﺎل
ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ از ﺻﻔﺤﻪ
ﻗﺒﻞ

۱,۳۱۳,۷۳۵,۶۳۴

ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﻓﺮوش
رﻳﺎل

ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ از ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ

۳,۳۷۰,۱۴۸,۰۶۵

۰

ﺳﺮ .ﭘﺮدﻳﺲ

۱۲,۵۷۳,۴۹۴

۰

ﻫﻨﻜﻞ ﭘﺎك وش

۳,۸۶۶,۲۶۷

۰

ﭘﺎرس ﺧﻮدرو

۲۵,۳۷۴,۰۰۲

۰

ﺳﺮ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

)(۲۵,۵۴۷,۴۲۰

۰

س .ﺻﻨﺪوق

)(۲,۶۳۵,۴۷۴

۰

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻓﻦ آوران

۱۲,۴۵۱,۳۶۵

۰

ﻓﻮﻻد ﺧﺮاﺳﺎن

۱۰۱,۷۶۵,۸۵۹

۰

س .ﻣﺴﻜﻦ

)(۷,۸۹۸,۵۵۵

ﺳﻴﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن

)(۲۶,۰۶۱,۹۹۰

ﺟﻤﻊ

۳,۴۶۴,۰۳۵,۶۱۳

۰
)(۴۵۳,۳۵۳,۵۷۵

٢٠

۷,۶۳۱,۶۲۹,۴۸۱

ﺟﻤﻊ

۱,۳۱۳,۷۳۵,۶۳۴

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1390

-١٨ﺳﻮد )زﻳﺎن( ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري اوراق ﺑﻬﺎدار
دورﻩ ﻣﻴﺎﻧﯽ  ٦ﻣﺎهﻪ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
١٣٨٩/٠٢/٢٦

دورﻩ ﻣﻴﺎﻧﯽ  ٦ﻣﺎهﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ١٣٩٠/٠٢/٢٦

اوراق

ﺗﻌﺪاد

ارزش ﺑﺎزار

ارزش دﻓﺘﺮي

ﻛﺎرﻣﺰد ﻓﺮوش

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻓﺮوش

ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
ﻧﮕﻬﺪاري

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

ﺳﻬﻢ

ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ١٣٨٩/٠٨/٢٦

ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ

ﺳﻬﻢ

رﻳﺎل

رﻳﺎل

ﻫﻤﺮاه اول

۷۵,۰۰۰

۳,۱۱۴,۷۵۰,۰۰۰

)(۳۳۸۲۳۹۱۶۱۳

) (۱۵,۹۱۶,۳۷۲

)(۱۵۵۷۳۷۵۰

)(۲۹۹,۱۳۱,۷۳۵

ﺗﻘﺪم ﺑﻴﻤﻪ
دي

۲۶۶,۷۴۸,۱۴۰

ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ

۱۷۶,۹۶۰,۱۱۸

اﻳﺮان ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ

۵۰۰,۰۰۰

۱۳,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰

)(۹۶۴۱۳۶۶۷۵۰

)(۶۹,۵۵۸,۲۱۰

)(۶۵۷۴۵۰۰۰

۳,۳۷۲,۳۳۰,۰۴۰

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ

۴۵,۲۱۶,۳۱۷

ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ

۲۲,۱۷۷,۸۸۸

ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت

۵۰۰,۰۰۰

۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰

)(۹۸۹۷۸۷۰۰۰

)(۵,۱۶۸,۳۳۰

)(۴۸۸۵۰۰۰

)(۲۲,۸۴۰,۳۳۰

راﻳﺎن ﺳﺎﻳﭙﺎ

۳۰,۵۶۰,۷۹۶

ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن

۶۴,۳۷۵,۷۴۵

ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ

۷۷۰,۱۵۶

۲,۸۳۳,۴۰۳,۹۲۴

)(۲,۸۰۳,۵۹۸,۴۳۵

) (۱۴,۹۸۸,۷۰۷

)(۱۴۱۶۷۰۲۰

۶۴۹,۷۶۲

س .ﺳﺎﻳﭙﺎ

۱۶,۰۷۳,۰۰۰

ﺑﻴﻤﻪ دي

۳۵۱

ﭘﺎرس ﺧﻮدرو

۴۰۰,۰۰۰

۵۹۳,۶۰۰,۰۰۰

)(۵۸۵۱۲۹۹۷۸

)(۳,۱۴۰,۱۴۴

)(۲۹۶۸۰۰۰

۲,۳۶۱,۸۷۸

ﺻﺪرا

۳۷۸,۸۱۷,۶۵۱

ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎرﺳﻴﺎن

۲۱,۴۴۶,۰۷۵

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﭘﺮدﻳﺲ

۷۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۰۷,۳۰۰,۰۰۰

)(۱۵۵۳۲۸۹۷۷۳۳

)(۸۰,۲۶۴,۳۰۳

)(۷۸۵۳۶۵۰۰

۱۵,۶۰۱,۴۶۴

ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن

۶۹,۷۳۵,۲۳۸

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

)(۸۰,۴۳۳,۵۷۷

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺧﺎرك

۳۰,۰۰۰

۵۲۱,۹۴۰,۰۰۰

)(۵۱۵۱۲۰۸۵۹

۲,۷۶۱,۰۶۳

)(۲۶۰۹۷۰۰

۱,۴۴۸,۳۷۸

ﻣﺨﺎﺑﺮات

۱۵۸,۲۵۳,۲۱۲

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺸﻬﺮ

)(۲۲,۱۸۲,۸۹۸

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۵۰۰,۰۰۰

۱,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰

)(۱۸۰۵۰۸۰۵۰۲

۹,۸۵۲,۶۲۵

)(۹۳۱۲۵۰۰

۳۸,۲۵۴,۳۷۳

ﻣﭙﻨﺎ

۲۰۶,۱۲۴,۸۲۲

س .ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ

)(۲۷,۵۳۱,۸۰۰

ﭼﺎدرﻣﻠﻮ

۳۰۰,۰۰۰

۲,۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰

)(۱۸۳۷۲۷۰۱۷۶

۱۱,۶۰۸,۹۰۵

)(۱۰۹۷۲۵۰۰

۳۳۴,۶۴۸,۴۱۹

ﺑﺎﻧﻚ
ﺻﺎدرات

۱۹,۳۶۰,۰۵۰

س .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان

)(۴۳,۹۹۱,۷۰۰

ﺣﻔﺎري ﺷﻤﺎل

۱۰۰,۰۰۰

۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰

)(۲۸۶۵۲۵۵۰۰

۱,۵۷۶,۹۴۹

)(۱۴۹۰۵۰۰

۸,۵۰۷,۰۵۱

س .ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻠﻲ

)(۲۹۴,۳۰۰

راﻳﺎن ﺳﺎﻳﭙﺎ

۶۰۰,۰۰۰

۳,۹۱۶,۲۰۰,۰۰۰

)(۳۹۴۶۷۵۰۹۶۰

۲۰,۷۱۶,۶۹۸

)(۱۹۵۸۱۰۰۰

)(۷۰,۸۴۸,۶۵۸

س.ﻏﺪﻳﺮ

)(۱۶,۹۴۱,۷۱۷

ﺳﺮ .اﻣﻴﺪ

۵۵۰,۰۰۰

۳,۷۹۳,۹۰۰,۰۰۰

)(۳۲۵۸۷۰۸۳۲۳

۲۰,۰۶۹,۷۳۱

)(۱۸۹۶۹۵۰۰

۴۹۶,۱۵۲,۴۴۶

س.ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

۷۰,۸۱۹,۱۵۰

ﺳﺮ.ﺳﺎﻳﭙﺎ

۶۰۰,۰۰۰

۲,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰

)(۱۹۵۵۰۸۳۵۰۵

۱۱,۲۷۷,۲۲۲

)(۱۰۶۵۹۰۰۰

۱۵۴,۷۸۰,۲۷۳

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻛﻪ

)(۹۸,۱۸۷,۶۰۰

ﺳﺮ .ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻠﻲ

۱۵,۰۰۰

۱۱۳,۴۴۵,۰۰۰

)(۱۳۸۰۳۲۷۳۰

۶۰۰,۱۲۴

)(۵۶۷۲۲۵

)(۲۵,۷۵۵,۰۷۹

ﻣﺨﺎﺑﺮات

۸۰,۸۴۷,۰۲۹

ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ

۵,۶۴۰,۱۵۶

۵۱,۲۰۷,۴۳۸,۹۲۴

)(۴۶,۶۷۷,۷۴۴,۰۶۴

)(۲۸۱,۶۴۰,۹۱۴

)(۲۵۶,۰۳۷,۱۹۵

۳,۹۹۲,۰۱۶,۷۵۱

ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ

147.062.764

٢١

ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ

۱,۱۹۰,۸۸۹,۲۲۶

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
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دورﻩ ﻣﻴﺎﻧﯽ  ٦ﻣﺎهﻪ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
١٣٨٩/٠٢/٢٦

دورﻩ ﻣﻴﺎﻧﯽ  ٦ﻣﺎهﻪ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ١٣٩٠/٠٢/٢٦
اوراق

ﺗﻌﺪاد

ارزش ﺑﺎزار

ارزش دﻓﺘﺮي

ﻛﺎرﻣﺰد ﻓﺮوش

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻓﺮوش

ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
ﻧﮕﻬﺪاري
رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ از ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ

۵,۶۴۰,۱۵
۶

۵۱,۲۰۷,۴۳۸,۹۲
۴

(۴۶,۶۷۷,۷۴۴,۰۶
)۴

(۲۸۱,۶۴۰,۹۱
)۴

(۲۵۶,۰۳۷,۱۹
)۵

۳,۹۹۲,۰۱۶,۷۵
۱

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ١٣٨٩/٠٨/٢٦
ﺳﻮد)زﻳﺎن( ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ

ﺳﻬﻢ

رﻳﺎل
ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ از
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ

۱,۱۹۰,۸۸۹,۲۲۶

ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻞ از ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ

147.062.764

ﺳﺮ.ﻏﺪﻳﺮ

۲۰۰,۰۰۰

۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰

)(۷۹۵,۵۰۰,۲۸۲

۴,۴۵۴,۱۸۰

)(۴۲۱۰۰۰۰

۳۷,۸۳۵,۵۳۸

ﻣﻠﻲ ﻣﻲ

)(۲۹,۹۷۷,۵۳۲

ﺳﺮ .ﻣﻌﺎدن وﻓﻠﺰات

۲۷۸,۷۴۰

۲,۵۰۳,۹۲۱,۴۲۰

)(۲۱۲۸۰۰۴۹۳۷

۱۳,۲۴۵,۷۴۴

)(۱۲۵۱۹۶۰۷

۳۵۰,۱۵۱,۱۳۲

ﻧﻔﺖ ﺗﺒﺮﻳﺰ

۸,۰۰۶,۳۷۸

ﺳﺮ.ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

۲,۵۰۰,۰۰۰

۴,۸۴۲,۵۰۰,۰۰۰

)(۴,۷۶۹,۵۴۸,۱۳۷

۲۵,۶۱۶,۸۲۵

)(۲۴۲۱۲۵۰۰

۲۳,۱۲۲,۵۳۸

ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ

۹۷۷,۶۴۷

ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻬﺮان

۲۶۷,۷۱۶

۸۳۲,۵۹۶,۷۶۰

)(۷۸۱۵۵۹۰۹۳

۴,۴۰۴,۴۳۷

)(۴۱۵۷۹۸۴

۴۲,۴۷۵,۲۴۶

ﺳﻴﻤﺎن ﻓﺎرس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن

۲۴۱,۰۰۴

۲۸۷,۷۵۸,۷۷۶

)(۲۹۰۴۶۵۵۶۳

۱,۵۲۲,۲۴۴

)(۱۴۳۸۷۹۴

)(۵,۶۶۷,۸۲۵

ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ

۱۰,۰۰۰

۹۴۲,۶۰۰,۰۰۰

)(۸۷۱۲۵۸۳۶۰

۴,۸۱۶,۶۸۶

)(۴۷۱۳۰۰۰

۶۱,۸۱۱,۹۵۴

ﺻﺪرا

۱,۸۰۰,۰۰۰

۴,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰

)(۴۳۳۳۷۰۸۷۲۹

۲۱,۳۳۸,۸۰۲

)(۲۰۱۶۹۰۰۰

)(۳۴۱,۴۱۶,۵۳۱

ﻓﻮﻻدآﻟﻴﺎژي اﻳﺮان

۵۹۶,۷۶۲

۲,۲۵۵,۷۶۰,۳۶۰

)(۳۰۸۴۹۹۱۶۴۴

۱۱,۹۳۲,۹۷۲

)(۱۱۲۷۸۸۰۱

)(۸۵۲,۴۴۳,۰۵۷

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻛﻪ

۱,۶۶۷,۰۰۴

۴,۸۴۷,۶۴۷,۶۳۲

)(۴,۱۸۰,۲۱۲,۷۷۵

۲۵,۶۴۴,۰۵۶

)(۲۴۲۳۸۲۳۸

۶۱۷,۵۵۲,۵۶۳

ﻛﺎﺑﻞ ﻗﻨﺪي

۱,۹۵۰,۰۰۰

۵,۵۱۰,۷۰۰,۰۰۰

)(۵۰۶۹۷۱۲۵۸۵

۲۹,۱۵۱,۶۰۳

)(۲۷۵۵۳۵۰۰

۳۸۴,۲۸۲,۳۱۲

ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮدرو

۱,۳۰۰,۰۰۰

۴,۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰

)(۳۴۷۶۷۴۶۵۲۷

۲۱,۴۸۳,۷۴۸

)(۲۰۳۰۶۰۰۰

۵۴۲,۶۶۳,۷۲۵

ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻳﺮاﻧﻴﺎن

۳۵۰,۰۰۰

۱,۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰

)(۱۲۳۷۳۰۵۷۵۰

۶,۲۰۲,۵۱۸

)(۶۰۶۹۰۰۰

)(۳۵,۷۷۷,۲۶۸

ﮔﻞ ﮔﻬﺮ

۵۴۶,۰۵۰

۶,۶۴۷,۶۱۲,۷۰۰

)(۶۴۷۹۲۰۰۶۶۷

۳۵,۱۶۵,۸۷۱

)(۳۳۲۳۸۰۶۴

۱۰۰,۰۰۸,۰۹۸

ﻣﺎرﮔﺎرﻳﻦ

۸۹۳,۴۷۷

۲,۰۳۶,۲۳۴,۰۸۳

)(۱۸۶۵۰۱۶۵۷۶

۱۰,۷۷۱,۶۷۸

)(۱۰۱۸۱۱۷۰

۱۵۰,۲۶۴,۶۵۹

ﻣﭙﻨﺎ

۱,۰۰۰,۰۰۰

۴,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰

)(۴۳۹۴۲۸۴۳۰۲

۲۳,۶۵۱,۵۹۰

)(۲۲۳۵۵۰۰۰

۳۰,۷۰۹,۱۰۸

ﻣﺨﺎﺑﺮات

۵۷۵,۰۰۰

۱,۸۴۰,۵۷۵,۰۰۰

)(۱,۹۳۱,۸۰۷,۴۷۲

۹,۷۳۶,۶۴۲

)(۹۲۰۲۸۷۵

)(۱۱۰,۱۷۱,۹۸۹

ﻣﻌﺎدن روي

۷۷۰,۰۰۰

۲,۵۸۱,۰۴۰,۰۰۰

)(۲۹۵۶۰۰۰۸۴۹

۱۳,۶۵۳,۷۰۲

)(۱۲۹۰۵۲۰۰

)(۴۰۱,۵۱۹,۷۵۱

ﻣﻠﻲ ﻣﺲ

۴۵۰,۰۰۰

۶,۰۲۱,۴۵۰,۰۰۰

)(۵,۸۸۹,۹۷۲,۲۲۲

۳۱,۸۵۳,۴۷۱

)(۳۰۱۰۷۲۵۰

۶۹,۵۱۷,۰۵۸

ﻧﮕﻴﻦ ﻃﺒﺲ

۳۰۰,۰۰۰
۳۶۴,۴۳۹

ﺟﻤﻊ

۲۱,۷۰۰,۳۴۸

۶۷۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۵۸۲,۰۲۹,۶۹۹
۱۰۹,۲۳۳,۹۶۵,۳۵
۴

)(۷۱۸۱۵۱۴۴۳
)(۱۶۸۸۶۰۲۷۰۰

۳,۵۵۶,۴۶۷
۸,۳۷۳,۹۴۱

)(۳۳۶۱۵۰۰
)(۷۹۱۰۱۴۵

)(۵۲,۷۶۹,۴۱۰
)(۱۲۲,۸۵۷,۰۸۷

)(۱۰۳۶۹۲۶۸۰۲۴۷

۵۷۴,۰۷۶,۵۵۹

)(۵۴۶۱۶۴۸۲۳

۴,۴۹۳,۹۲۹,۲۹۵

ﻧﻔﺖ ﺗﺒﺮﻳﺰ

٢٢

ﺟﻤﻊ

۱,۱۹۰,۸۸۹,۲۲۶

ﺟﻤﻊ

۱۲۶,۰۶۹,۲۵۷

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1390

-19ﺳﻮد اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ

دورﻩ ﻣﻴﺎﻧﯽ ٦
ﻣﺎهﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
١٣٨٩/٠٢/٢٦

دورﻩ ﻣﻴﺎﻧﯽ  ٦ﻣﺎهﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ١٣٩٠/٠٢/٢٦
اوراق

ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ

ﺳﺮرﺳﻴﺪ

اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﻔﺖ ﻓﺼﻠﯽ

۱۳۹۰/۰۱/۱۷

۱۳۹۳/۱۲/۲۳

ﻧﺮخ
ﺳﻮد

ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﯽ
رﻳﺎل

۱۷

۱,۰۰۰,۰۰۰

ﺳﻮد

ﺳﻮد

ﺳﻮد

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

۳۱۶,۴۱۸,۳۰۰

ﺳﺎﻳﺮ

۳۱۶,۴۱۸,۳۰۰

ﺟﻤﻊ

٢٣

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺑﻪ ١٣٨٩/٠٨/٢٦

۱۳۰,۷۳۵,۵۰۰

۱۵۵,۸۴۹,۵۰۰

۱۳۰,۷۳۵,۵۰۰

۱۵۵,۸۴۹,۵۰۰

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1390

-20درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮد ﺳﻬﺎم

دورﻩ ﻣﻴﺎﻧﯽ  ٦ﻣﺎهﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ١٣٩٠/٠٢/٢٦
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺠﻤﻊ

ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ
در زﻣﺎن ﻣﺠﻤﻊ

ﺳﻮد
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
هﺮ ﺳﻬﻢ
رﻳﺎل

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺎر اﻳﺮان
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

١٣٩٠/٠٢/٠۶
١٣٨٩/١٠/٠٧
١٣٨٩/١٢/١٨

١۵٠,٠٠٠
٣۶٨,١٢٨
١,۴٨۵,۵٧٨

۵٠٠٠
۶٠٠
١۵٠

ﻣﺨﺎﺑﺮات

١٣٩٠/٠٢/١٨

۵٧۵,٠٠٠

۴٣٠

ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ

ﻧﺮخ
ﺗﻨﺰﻳﻞ

ﺟﻤﻊ در ﺁﻣﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم
رﻳﺎل
٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢٠,٨٧۶,٨٠٠
٢٢٢,٨٣۶,٧٠٠

١٣٩٠/١٠/٠١
١٣٩٠/٠۶/٠٣
١٣٩٠/٠٨/١٣

٢٠
٢٠
٢٠

٢۴٧,٢۵٠,٠٠٠

١٣٩٠/١٠/١٣

٢٠

هﺰﻳﻨﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ
رﻳﺎل
)(٨٠.۶٨۴.۵٩٧
)(١١.۵٨٢.٨۴۴
)(١٩.١٩٢.٧۴۵

ﺧﺎﻟﺺ در ﺁﻣﺪ ﺳﻮد
ﺳﻬﺎم
رﻳﺎل
۶۶٩,٣١۵,۴٠٣
٢٠٩,٢٩٣,٩۵۶
٢٠٣,۶۴٣,٩۵۵

)(٢٧.٨٨۶.٢۴٢

٢١٩,٣۶٣,٧۵٨

دورﻩ ﻣﻴﺎﻧﯽ ٦
ﻣﺎهﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
١٣٨٩/٠٢/٢٦

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺑﻪ ١٣٨٩/٠٨/٢٦

ﺧﺎﻟﺺ در ﺁﻣﺪ
ﺳﻮد ﺳﻬﺎم
رﻳﺎل

ﺧﺎﻟﺺ در ﺁﻣﺪ ﺳﻮد
ﺳﻬﺎم
رﻳﺎل

١۵٠,٠٠٠,٠٠٠

اﻳﺮان ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ

١۵٢,۵۶٠,٠٨۴

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻴﻨﺎ

٧۶,٠۴١,۶۶٧

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

٢٢,۶٩۴,٧٨٨

ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﻴﺎن

۶۶,۶۴٠,۵٨۴

ﺑﻴﻤﻪ اﻟﺒﺮز

٧۵,٧٨٣,۵٢۴

ﺑﻴﻤﻪ دﯼ

۶٠,٩٨٣,٩١١

ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات

۴٢,٢٠١,٩۵٣

۵۵,۴٠۶,۵٣۵

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﻏﺪﻳﺮ

۶١,٠٩۶,١١٢

راﻳﺎن ﺳﺎﻳﭙﺎ

٨٠,۵٢٨,٧٢١

ﻣﭙﻨﺎ

۵۶,۵٠١,۵۴٨

ﺟﻤﻊ :

)(١٣٩.٣۴۶.۴٢٨

١,۴۴٠,٩۶٣,۵٠٠

٢٤

١,٣٠١,۶١٧,٠٧٢

۵۵,۴٠۶,۵٣۵

٨۴۵,٠٣٢,٨٩٢

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1390

-21ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ
ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ارزش ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه و ارزش اﺳﻤﻲ درآﻣﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ،اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ
ﻳﺎ ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب و ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻃﻲ ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎي  19اﻟﻲ  21از درآﻣﺪ ﺳﻮد اوراق ﺑﻬﺎدار ﻛﺴﺮ ﺷﺪه و
ﻃﻲ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎري ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺰﺋﻴﺎت درآﻣﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ  6ﻣﺎﻫﻪ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ  6ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1390/02/26

درآﻣﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم

1389/02/26

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ
1389/08/26

ارزش ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه

ارزش اﺳﻤﻲ

ﺗﻔﺎوت ارزش اﺳﻤﻲ و
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه

ارزش ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه

ارزش ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل

رﻳﺎل
0

845.032.892

884.783.500

39.750.608

٠

-

845.032.892

884.783.500

39.750.608

0

-

٢٥

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1390

- 22ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ  6ﻣﺎﻫﻪ

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ  6ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ

ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ

1390/02/26

ﻧﺮخ
ﺗﻨﺰﻳﻞ

ارزش ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه

ﺳﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت

۲۰

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ
ﺑﻪ 1389/08/26

1389/02/26

ﻧﺮخ
ﺗﻨﺰﻳﻞ

ارزش ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه

رﻳﺎل

رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﻳﻞ

ارزش ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه

86,511,347

٠

١١٦.٥٤١.٢٨٣

٠

١٣٨.٣٤٥.٧٥٤

٠
86,511,347

٢٠.٥
0

٠

٠
0

٤.٠٤٧.١٠٧
١٤١.٣٩٢.٨٦١

١١٦.٥٤١.٢٨٣

-23ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻣﺰد ارﻛﺎن
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻣﺰد ارﻛﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮاﺳﺖ :
دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ  6ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ
ﺑﻪ 1390/02/26

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ  6ﻣﺎﻫﻪ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ
1389/02/26

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ
1389/08/26

ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق
ﺿﺎﻣﻦ
ﻣﺘﻮﻟﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺮس

رﻳﺎل
451،349،111
560،521،943
125،312،250
7،397،280

رﻳﺎل
52.763.636
62.868.097
21.134.185
7.232.896

رﻳﺎل
151،627،268
185،815،978
49،367،301
14،835،656

ﺟﻤﻊ

1،144،580،584

143.998.814

401،646،203

٢٦
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-24ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ  6ﻣﺎﻫﻪ

دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ  6ﻣﺎﻫﻪ

ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ

ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ

1390/02/26

1389/02/26

رﻳﺎل

رﻳﺎل

١۵,٠۵٣,٠١٨

2.548.580

١,٩٩۴,٩٨٢

433.316

38.181.883
55.229.883

5.126.916
8.108.812

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻲﻧﺎم
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
ﺟﻤﻊ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ
1389/08/26

رﻳﺎل
5.936.338
2.627.778
4.852.251
13.416.367

 -25ﺗﻌﻬﺪات و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻓﺎراﺑﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﻗﺪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﺑﺪهﯽ اﺡﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

-26ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ارﻛﺎن و اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺻﻨﺪوق
دورﻩ ﻣﻴﺎﻧﯽ  ٦ﻣﺎهﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
١٣٩٠/٠٢/٢٦

ﻣﺪﻳﺮ و اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﯼ

ﻧﺎم
ﮐﺎرﮔﺰارﯼ
ﻓﺎراﺑﯽ

ﻣﺪﻳﺮ و
ﮐﺎرﮔﺰار

ﺿﺎﻣﻦ و اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﯼ

ﮐﺎرﮔﺰارﯼ
ﻓﺎراﺑﯽ

ﺿﺎﻣﻦ

اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ

ﻧﻮع واﺑﺴﺘﮕﯽ

ﻧﻮع
واﺣﺪهﺎﯼ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬارﯼ

ﻣﻤﺘﺎز
ﻋﺎدﯼ

ﺟﻤﻊ

٢٧

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ
هﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬارﯼ

درﺻﺪ
ﺗﻤﻠﮏ

١٠٠٠

٢٠

٧٩٣
١,٧٩٣

١۶
٣۶

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
١٣٨٩/٠٨/٢٦
ﻧﻮع
واﺣﺪهﺎﯼ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬارﯼ

ﻣﻤﺘﺎز
ﻋﺎدﯼ

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ
هﺎﯼ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬارﯼ

درﺻﺪ
ﺗﻤﻠﮏ

١٠٠٠

١۶

٧٩٣
١,٧٩٣

١٣
٢٩

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﻲ
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-27ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ارﻛﺎن و اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻧﻮع
واﺑﺴﺘﮕﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰارﯼ ﻓﺎراﺑﯽ

ﮐﺎرﮔﺰار

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش
ﺳﻬﺎم

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ-رﻳﺎل
٣۴٩.٩١٣.٠۶۴.١٣٨

ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻃﯽ دورﻩ ﻣﻴﺎﻧﯽ
ﻣﻮرد ﮔﺰارش

ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻃﻠﺐ
)ﺑﺪهﯽ(  -رﻳﺎل
)(٢٨٨.٢٧٧.٧۵٣

-28روﻳﺪادﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ

روﻳﺪادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دوره ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻗﻼم ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻳﺎ اﻓﺸﺎ
در ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

٢٨

