1

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت خالص داراییها
در تاریخ 03اسفندماه 1031

1395/12/30

1394/12/29

یادداشت

ریال

ریال

سرمایه گذاري در سپرده بانكي و گواهي سپرده

5

2,014,813,848,013

1,401,036,807,820

سرمایه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت

6

3,521,146,646,312

2,930,909,672,650

حساب هاي دریافتني (سود دریافتني سپرده هاي بانكي)

7

11,660,941,837

790,396,071

جاري کارگزاران

8

720,411,726

0

مخارج انتقالي به دوره هاي آتي

9

55,600,201

52,978,258

موجودي نقد

10

3,000,000,000

0

5,551,397,448,089

4,332,789,854,799

بدهي به سرمایه گذاران

11

1,141,169,755

69,262,588

بدهي به ارکان صندوق

12

51,763,600

7,703,600

جاري کارگزاران

8

0

524,340,000,000

سایر حساب هاي پرداختني و ذخایر

13

14,391,880,842

7,103,255,181

15,584,814,197

531,520,221,369

5,535,812,633,892

3,801,269,633,430

1,003,030

1,002,542

دارایي هاي

جمع بدهيها
14

خالص دارایي ها
خالص دارایي هاي هر واحد سرمایه گذاري

یادداشتهای توضيحي همراه ،جزء الینفك صورتهای مالي ميباشد
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها
برای دوره مالی منتهی به  03اسفندماه 1031

دوره مالي منتهي به

دوره مالي  9ماه و 20
روزه منتهي به

1395/12/30

1394/12/29

ریال

ریال

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

15

255,990,366,119

27,462,645,480

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار

16

40,294,965,609

20,987,336,920

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي الحساب

17

941,873,373,131

204,952,213,744

سایر درآمدها

18

1,090,523,494

71,358,361

1,239,249,228,353

253,473,554,505

یادداشت
درآمدها

جمع درآمد ها:
هزینه ها
هزینه هاي کارمزد ارکان

19

24,653,494,972

6,093,728,388

سایر هزینه ها

20

6,395,181,335

2,403,679,639

31,048,676,307

8,497,408,027

1,208,200,552,046

244,976,146,478

بازده میانگین سرمایه گذاري

12.22%

36.04%

بازده سرمایه گذاري پایان دوره

8.03%

6.44%

جمع هزینه ها:
سود (زیان) خالص دوره

یادداشتهای توضيحي همراه ،جزء الینفك صورتهای مالي ميباشد.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به  03اسفندماه 1031

صورت گردش خالص دارایي ها
یادداشت

دوره مالي منتهي به 1395/12/30

دوره مالي نه ماهه و 20روزه منتهي به
1394/12/29

تعداد

ریال

تعداد

ریال

خالص دارایي ها (واحد هاي سرمایه گذاري) اول دوره

3,791,631

3,791,631,000,000

0

0

واحدهاي سرمایه گذاري صادر شده طي دوره

6,358,884

6,358,884,000,000

4,675,906

4,675,906,000,000

واحدهاي سرمایه گذاري ابطال شده طي دوره

)(4,631,427

)(4,631,427,000,000

)(884,275

)(884,275,000,000

سود دوره

0

0

244,976,146,478

سود و زیان انباشته

1,453,176,698,524

0

0

تعدیالت

95,721,761,144

0

66,097,313,837

سود پرداخت شده

)(1,532,173,825,776

خالص دارایي ها (واحد هاي سرمایه گذاري) پایان دوره

5,519,088

5,535,812,633,892

یادداشتهای توضيحي همراه ،جزء الینفك صورتهای مالي ميباشد.
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)(301,434,826,885

3,791,631

3,801,269,633,430

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به  03اسفندماه 1031

 -1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
صننندوق سننرمایهگننذاري مشننترا افننق کننارگزاري بانننا خاورمیانننه در تنناری  73٣١/٠3/71تحننت شننماره  77331بننا
دریافت مجنوز از سنازمان بنور

و اوراق بهنادار (سنبا) بنهعننوان صنندوق سنرمایهگنذاري موضنو بنند  ٠٠مناده  7قنانون بنازار

اوراق بهننادار مبننوب آذرمنناه سننال  ، 731١فعالیننت خننود را آکنناز کننردد ایننن صننندوق بننا شننماره  307٠3و شناسننه ملنني
 7١٠٠١٣13٣1٠در تنناری  73٣١/٠3/77نننزد مرجننع ثبننت شننرکتهننا و مسسسننات کیرتجنناري تهننران بننه ثبننت رسننیده اسننتد
عملكننرد ایننن صننندوق بننر اسننا

ممنناد اساسنننامه و امیدنامننه و در مننارموب قننوانین و مقننررات مربوطننه اسننتد فعالیننت ایننن

صنندوق تحنت نرننارت سنبا انجنا شننده و متنولي صنندوق نیننز بنهطنور مسننتمر فعالینت آن را زینر نرننر داردد هند از تشننكی
ایننن صننندوق ،جمننعآوري سننرمایه از سننرمایهگننذاران و تشننكی سننبدي از دارایننيهنناي مننالي و منندیریت ایننن سننبد اسننتد بننا
توجه به پذیرش ریسا موردقبول ،تالش منيشنود بیشنترین بنازدهي ممكنن نبنیم سنرمایهگنذاران گنرددد بنراي نین بنه اینن
هنند  ،صننندوق در اوراق بهننادار ( اوراق مشننارکت ،اوراق صننكوا ،اوراق بهننادار رهننني ،تعهنند پننذیرهنویسنني ،گننواهي سننپرده
بانكي و ددد) سرمایهگنذاري منينمایندد سنرمایهگنذاران در ازاي سنرمایهگنذاري در اینن صنندوق گنواهي سنرمایهگنذاري دریافنت
مننيکنننندد صنندور واحنند سننرمایهگننذاري و ابطننال آنهننا بننر اسننا

ارزش خننالص دارایننيهننا صننورت مننيگیننردد ضننامن صننندوق

پرداخننت وجننوه سننرمایهگننذاران را حننداک ر  1روز پننا از ارائننه درخواسننت ابطننال را ضننمانت کننرده اسننتد منندت فعالیننت
صننندوق بننهموجننم منناده ( )3اساسنننامه 3 ،سننال اسننتد مرکننز اصننلي صننندوق تهننران بلننوار آفریقننا ،خیابننان شننهید دسنتگردي
(ظمر) ،پالا  ٠11واقعشده و صندوق داراي  1شعبه در تهران و  ١شعبه در شهرستان استد
 -1-2اطالعرسانی
کلینننه اطالعنننات منننرتبی بنننا فعالینننت صنننندوق سنننرمایهگنننذاري مشنننترا افنننق کنننارگزاري باننننا خاورمیاننننه
مطنننننننابق بنننننننا مننننننناده  3٣اساسننننننننامه در تارنمننننننناي صنننننننندوق سنننننننرمایهگنننننننذاري بنننننننه آدر
 http://pyfs.rhbroker.com/index.doدرج گردیده استد
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به  03اسفندماه 1031

ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاري مشترا افق کارگزاري بانا خاورمیانه از ارکان زیر تشكی شده است:
 -2-1مجمع صندوق:
مجمع صندو ق بنا حونور دارنندگان حنداق نبنو بعنالوه ینا از کن واحندهاي سنرمایهگنذاري ممتناز داراي حنق ر ي
صندوق تشكی شده و رسمیت ميیابدد
در تاری ترازنامه دارنندگان واحندهاي سنرمایهگنذاري ممتنازي کنه داراي حنق ر ي بنودهانند شنام اشنخاز زینر اسنت
:
تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملک

تحت تملک

1

کارگزاري بانا خاورمیانه (سهامي خاز)

00333

03

2

بانا خاورمیانه (سهامي عا )

00333

03

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

 -2-2مدیر صندوق:
منندیر صننندوق ،شننرکت کننارگزاري بانننا خاورمیانننه (سننهامي خنناز) اسننت کننه در تنناری  731١/7٠/71بننا شننمار
ثبت  7٠٠٠73با سرمایه اولیه یاصند میلینون رینال و باننا شنرکت کنارگزاري سنها پوینا (سنهامي خناز) ننزد مرجنع ثبنت
شننرکتهنناي اسننتان تهننران بننه ثبننت رسننیده و در تنناری  73٣٠/٠3/٠7پیننرو تیییننر مالكیننت بننه شننرکت کننارگزاري بانننا
خاورمیانه (سهامي خاز) تییینر ننا دادد نشناني مندیر عبنارت اسنت از بلنوار آفریقنا ،خیابنان شنهید دسنتگردي (ظمنر) ،پنالا
٠11
 -2-3متولی صندوق:
متننولي صننندوق ،شننرکت سننبدگرداني نننوین نگننر آسننیا اسننت کننه در تنناری  73٣3/٠1/٠1بننه شننماره ثبننت ١030٠١
نزد مرجع ثبت شنرکت هناي شهرسنتان تهنران بنه ثبنت رسنیده اسنتد نشناني متنولي عبنارت اسنت از تهنران ،بلنوار میردامناد،
روبروي بانا مرکزي ،برج رز میرداماد ،طبقه  ،١واحد ١٠3د
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به  03اسفندماه 1031

 -2-4ضامن نقدشوندگی صندوق:
ضننامن نقدشننوندگي صننندوق ،شننرکت بانننا خاورمیانننه اسننت کننه در تنناری  73٣7/٠1/٠٠بننه شننماره ثبننت ١3٠٣13
نننزد مرجننع ثبننت شننرکتهنناي شهرسننتان تهننران بننه ثبننت رسننیده اسننتد نشنناني ضننامن نقدشننوندگي عبننارت اسننت از تهننران،
خیابان احمدقبیر (بخارست) ،نبش خیابان پنجم ،پالا ٠د
 -2-5حسابرس صندوق:
حسنننابر

صنننندوق ،موسسنننه حسابرسننني سنننخن حنننق اسنننت کنننه در تننناری  7317/7٠/3٠بنننه شنننماره

ثبنننننت  7١1٣٠ننننننزد مرجنننننع ثبنننننت شنننننرکتهننننناي شهرسنننننتان تهنننننران بنننننه ثبنننننت رسنننننیده اسنننننتد
نشاني حسابر  :تهران ،میدان آرژانتین ،ابتداي بزرگراه آفریقا ،پالا  ،7٠واحدهاي  ٠و  ،3طبقه اولد
 -2مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهاي مالي صندوق اساساً بر مبناي ارزشهاي جاري در پایان دوره مالي تهیه شده است د
 -3خالصه اهم رویههای حسابداری
 -4-1سرمایهگذاریها
سرمایه گذاري در اوراق بهادار شام سها و سایر انوا اوراق بهادار در هنگا تحبی به بهاي تما شده ثبت و در اندازه
گیري هاي بعدي به خالص ارزش فروش(خالص ارزش فروش سها عبارتست از ارزش بازار سها در پایان روز یا قیمت تعدی شده
سها  ،منهاي کارمزد معامالت و مالیات فروش سها ) طبق دستورالعم " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق
هاي سرمایه گذاري " مبوب  7310/77/3٠هیات مدیره سازمان بور و اوراق بهادار اندازه گیري مي شود .
مالیات  +كارمزد خريد ورقه مشاركت  -ارزش ورقه مشاركت در پايان روز = قیمت خريد ورقه مشاركت در پايان روز
مالیات  -ساير كسورات قانوني ارزش ورقه مشاركت  -كارمزد فروش ورقه مشاركت در پايان روز = قیمت فروش ورقه مشاركت در پايان روز

با توجه به دستورالعم " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمایه گذاري " مدیر صندوق مي تواند
درصورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافي ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداک ر  ٠٠درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت
تعدی شده را مبناي محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد د
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به  03اسفندماه 1031

 -4-1-1سننرمایهگننذاري در اوراق بهننادار پذیرفتننهشننده در بننور  :خننالص ارزش فننروش اوراق بهننادار بورسنني در هننر
روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه ميگرددد
 -4-1-2سنننرمایهگنننذاري در اوراق مشنننارکت کینننر بورسننني و گنننواهي سنننپرده بنننانكي :خنننالص ارزش فنننروش اوراق
مشارکت کیر بورسي و گواهي سپرده بانكي در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسی ضامن،تعیین ميشودد

 -4-2درآمد حاصل از سرمایهگذاریها :
 -4-2-1سننود سننپرده بننانكي و اوراق بننا درآمنند ثابننت یننا علننيالحسنناب :سننود توننمینشننده اوراق بهننادار بننا درآمنند
ثابت ،سپرده و گواهي هاي سپرده بانكي بنر اسنا

مندت زمنان و بنا توجنه بنه ماننده اصن سنرمایهگنذاري شناسنایي منيشنودد

همچنین سود سنپرده بنانكي بنهطنور روزاننه بنا توجنه بنه کمتنرین ماننده وجنوه در حسناب سنپرده و ننر سنود علنيالحسناب
محاسننبه مننيگننرددد مبلننا محاسننبه شننده سننود اوراق بهننادار بننا درامنند ثابننت یننا علننيالحسنناب  ،سننپرده و گننواهي سننپرده بننا
استماده از نر سود همان اوراق و با در نرر گنرفتن مندت بناقيماننده تنا دریافنت سنود ،بنا همنان ننر قبلني تنزین شنده و در
حسابهاي صندوق سرمایهگذاري منعكا ميشودد
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به  03اسفندماه 1031

 -4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
هزینه سرمایهگذاري در صندوق بنه دو بخنش تقسنیم منيشنود بخشني از اینن هزیننههنا از محن داراینيهناي صنندوق
پرداخننت مننيشننود و بننه همننین دلین ارزش خننالص دارایننيهنناي صننندوق کنناهش مننيیابنند و بخننش دیگننري از ایننن هزینننههننا
مستقیماً از سرمایهگذاران اخذ ميشودد
آن قسننمت از هزینننههنناي قابن پرداخننت از محن دارایننيهنناي صننندوق کننه از قبن قابن پننیشبیننني اسننت بننهصننورت
روزانه و به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت ميشود:
عنوان هزینه
هزینههاي تأسیا (شام تبلیا
پذیرهنویسي)

هزینههاي برگزاري مجامع
صندوق

شرح نحو محاسبه هزینه
حداک ر  3میلیون ریال با ارائه مدارا م بته و تبویم مجمع صندوق
حداک ر تا مبلا  7٠میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یا سال مالي با ارائه مدارا م بته با تبویم مجمع صندوق
ساالنه بیستوپنج در ده هزار ( ) ٠0٠٠٠3از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملا صندوق و یا در ده هزار از تماوت روزانۀ سود

کارمزد مدیر

عليالحساب دریافتي ناشي از سپردهگذاري در گواهي سپرده یا حسابهاي سرمایهگذاري باناها یا مسسسات مالي و اعتباري ایراني نسبت به باالترین
سود عليالحساب دریافتي همان نو سپرده در زمان افتتاح سپردهد*

کارمزد متولي

ساالنه دو در ده هزار ( )٠0٠٠٠از متوسی روزانۀ ارزش خالص دارایيهاي صندوق ،که حداق  ٠3٠و حداک ر  ١٠٠میلیون ریال خواهد بودد*
ساالنه بیستوپنج در ده هزار ( ) ٠0٠٠٠3از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملا صندوق و یا در ده هزار از تماوت روزانۀ سود

کارمزد ضامن نقدشوندگي

عليالحساب دریافتني ناشي از سپردهگذاري در گواهي سپرده یا حسابهاي سرمایهگذاري باناها یا مسسسات مالي و اعتباري نسبت به باالترین
سود عليالحساب دریافتني همان نو سپرده در زمان افتتاح سپردهد*

حقالزحمه حسابر
حقالزحمه و کارمزد تبمیۀ مدیر
صندوق
حق پذیرش و عوویت در
کانونها

ساالنه مبلا ثابت  7٠٠میلیون ریال
معادل ( %٠/3سه در هزار  )٠0٠٠3خالص ارزش روز دارایيهاي صندوق در آکاز دور اولیه تبمیه ميباشدد**
معادل مبلا تعیینشده توسی کانونهاي مذکور ،مشروط بر اینکه عوویت در این کانونها طبق مقررات اجباري باشد یا عوویت به تبویم مجمع
صندوق برسدد***

هزینههاي دسترسي به نر افزار،

هزینهي دسترسي به نر افزار صندوق ،نبم و راهاندازي تارنماي آن و هزینههاي پشتیباني آنها ساالنه تا سقو  ١٠٠میلیون ریال با ارائه مدارا

تارنما و خدمات پشتیباني آنها

م بته و با تبویم مجمع صندوق****

* کننارمزد منندیر ،متننولي و ضننامن نقدشننوندگي روزانننه بننر اسننا

ارزش اوراق بهننادار یننا خننالص ارزش دارایننيهنناي روز کنناري قبن و سننود علننيالحسنناب

دریافتني سپردههاي بانكي در روز قب محاسبه ميشودد اشخاز یادشده کارمزدي بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نميکنندد
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یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به  03اسفندماه 1031

** بنهمنرنور توزینع کنارمزد تبنمیه بنین تمننا سنرمایهگنذاران در طنول عمنر صنندوق روزانننه برابنر

٠.٠٠3
𝑛∗303

ضنربدر خنالص ارزش داراینيهناي صننندوق

در پایان روز قب  ،در حسابها ذخیره ميشودد  ،nبرابنر اسنت بنا  3ینا طنول عمنر صنندوق بنه سنال هرکندا کمتنر باشندد هنر زمنان ذخینر صنندوق بنه
سه در هزار ارزش خنالص داراینيهناي صنندوق بنا ننر روزهناي قبن از سررسنید ،محاسنبۀ ذخینر تبنمیه و ثبنت آن در حسنابهناي صنندوق متوقنو
ميشودد هرگناه در روزهناي بعند از توقنو محاسنبۀ یناد شنده در اثنر افنزایش قیمنت دارایني هنا ،ذخینر ثبنت شنده کماینت نكنند ،امنر ذخینرهسنازي بنه
شرح یاد شده ادامه ميیابدد
*** مجمو هزینههاي حق پذیرش و عوویت در کانونها حداک ر برابر با  3میلیون ریال استد
**** هزینننههنناي دسترسنني بننه نننر افننزار ،تارنمننا و خنندمات پشننتیباني پننا از تبننویم مجمننع از مح ن دارایننيهنناي صننندوق قاب ن پرداخننت اسننت و
توسی مدیر در حسابهاي صندوق ثبت شده و بهطور روزانه مستهلا یا ذخیره ميشودد
هزینههایي که باید توسی سرمایهگذار پرداخت شود عبارتاند از:
عنوان هزینه
کارمزد صدور

کارمزد ابطال

شرح هزینه
ندارد

دریافتکننده
مدیر ثبت

الو) بخش ثابت:
مبلا  ٠٠0٠٠٠ریال براي ابطال هر گواهي سرمایهگذاري
ب) بخش متییر:
عالوه بر مبلا بند (الو) مبالا زیر:
درصورتيکه تاری ابطال کمتر از  73روز با تاری صدور گواهي سرمایهگذاري فاصله داشته باشد ،در صورت
ایجاد سود براي سرمایهگذار ،تنها اص مبلا سرمایهگذاري به سرمایهگذار بازگردانده خواهد شد و سود سرمایه-
گذاري به آن تعلق نخواهد گرفتد

مدیر ثبت

صندوق

 -4-4صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری
سننرمایۀ صننندوق (تعننداد واحنندهاي سننرمایهگننذاري صننندوق نننزد سننرمایهگننذار) ،از طریننق صنندور واحنندهاي سننرمایه-
گذاري عنادي افنزایش و از طرینق ابطنال آنهنا کناهش منيیابندد صندور و ابطنال واحندهاي سنرمایهگنذاري عنادي بنه تقاضناي
سرمایهگذاران و بر اسا

اساسنامه بنه قیمنتهناي معینني صنورت منيپنذیردد هرگناه در اثنر صندور واحندهاي سنرمایهگنذاري،

حداک ر تعنداد واحندهاي سنرمایهگنذاري مجناز صنندوق ننزد سنرمایهگذار(منذکور در بخنش  77امیدنامنه) تنأمین شنود ،صندور
واحدهاي سنرمایهگنذاري متوقنو خواهند شندد بنراي صندور ینا واحند سنرمایهگنذاري بنه ننا سنرمایهگنذار ،وي بایند قیمنت
صنندور واحنند سننرمایهگننذاري در پایننان روز درخواسننت را بننهعننالوه کننارمزد صنندور ،بننهحسنناب صننندوق واریننز کننند و مراح ن
پنیشبیننيشنده طبننق روینۀ پنذیرهنویسني ،صنندور و ابطنال واحندهاي سنرمایهگننذاري را کنه در تارنمناي صنندوق منتشرشننده،
طي نمایدد درعینحنال ضنامن نقدشنوندگي نینز منيتوانند صندور واحندهاي سنرمایهگنذاري را پنا از تشنكی صنندوق در هنر
زمان متوقو نمایدد
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 -4-5تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
ایننن تعنندیالت بننه دلی ن تمنناوت در نحننوه محاسننبه قیمننت صنندور و ابطننال واحنندهاي سننرمایهگننذاري ایجنناد مننيشننودد
بننراي محاسننبه قیمننت صنندور واحنندهاي سننرمایهگننذاري کننارمزد پرداختنني بابننت تحبننی داراینني مننالي بننه ارزش خرینند
دارایيهاي مالي اضافه منيشنودد همچننین بنراي محاسنبه قیمنت ابطنال واحندهاي سنرمایهگنذاري کنارمزد معنامالت و مالینات
از قیمت فنروش داراینيهناي صنندوق سنرمایهگنذاري کسنر منيگنرددد بنر طبنق مناده ( )73اساسننامه صنندوق قیمنت ابطنال
واحندهاي سننرمایهگنذاري بننا خننالص ارزش روز واحندهاي سننرمایهگننذاري برابنر اسننتد بنه دلین آنكننه داراینيهنناي صننندوق در
ترازنامه به ارزش روز اندازهگینري و ارائنه مني شنود لنذا تمناوت قیمنت صندور و ابطنال واحندهاي سنرمایهگنذاري تحنت عننوان
تعدیالت ناشي از قیمت صدور و ابطال منعكا ميشودد
 – 4-6حداقل و حداکثر واحدهای سرمایهگذاری
حنداق تعنداد واحنندهاي سنرمایهگنذاري نننزد سنرمایهگنذاران (ممتنناز و عنادي) کنه بننراي شنرو دوره فعالینت ضننرورت
دارد برابننر بننا  3٠0٠٠٠واحنند سننرمایهگننذاري اسننتد صننندوق در طننول دور فعالیننت خننود ملننز بننه رعایننت حننداق مننذکور
نیستد صندوق در هر زمنان حنداک ر تنا تعنداد  73،٠٠٠،٠٠٠واحند سنرمایه گنذاري (ممتناز و عنادي) خواهند داشنتد بنا توجنه
به اینكه تعداد واحندهاي سنرمایهگنذاري ممتناز بنه تعنداد  7٠0٠٠٠واحند ثابنت اسنت ،بننابراین صنندوق در هنر زمنان حنداک ر
تعداد  7١،٣٠٠،٠٠٠واحند سنرمایهگنذاري عنادي ننزد سنرمایهگنذاران خواهند داشنتد بنر اسنا
تننناری  73٣3/٠٠/٠3از  ١0٠٠٠0٠٠٠واحننند بنننه  30٠٠٠0٠٠٠واحننند و بنننر اسنننا
 73٣3/٠3/3٠از  30٠٠٠0٠٠٠واحنند بننه  10٠٠٠0٠٠٠واحنند و براسننا

نامنۀ شنمار  7٠7/771٣1در

نامنننۀ شنننمار  7٠7/70١31در تننناری

نامننه شننماره  73٣3/٠٣/٠٣در تنناری 73٣3/٠٣/٠٣

از  1،٠٠٠،٠٠٠واحد تا  73،٠٠٠،٠٠٠واحد افزاریش یافته استد
 -4-7بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تببره  3مناده  31اساسننامه ،کنارمزد تحقنقیافتنه مندیر ،متنولي ،ضنامن نقدشنوندگي هنر سنه مناه ینابنار
تا سقو  ٣٠درصد قابن پرداخنت اسنتد بناقيماننده کنارمزد ارکنان بنهعننوان تعهند صنندوق بنه ارکنان در حسنابهنا مننعكا
ميشودد
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سرمایهگذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
یادداشت
سرمایه گذاري در سپرده بانكي

5-1

1395/12/30

1394/12/29

ریال

ریال

2,014,813,848,013

1,401,036,807,820

2,014,813,848,013

1,401,036,807,820

 -5-1سرمایهگذاری در سپرده بانکی:

سرمایهگذاري در سپرده بانكي به شرح زیر ميباشد:
1395/12/30

1394/12/29
درصد

نو سپرده

تاری سپرده گذاري

تاری سر رسید

نر سود

مبلا

از ک

درصد
مبلا

دارایي

از ک
دارایي

درصد

ریال

درصد

ریال

درصد

کوتاه مدت

1394/02/15

20

1,075,804,338,660

0.19

1,089,669,137,177

25.15

بانا ملت 5554982089

کوتاه مدت

1394/10/19

10

268,792,460

0.00

311,367,670,643

7.19

بانا شهر 700807079606

کوتاه مدت

1395/02/27

10

10,404,705

0.00

0

0.00

بانا خاورمیانه 100560915111178034

بلند مدت

1395/03/29

1395/03/30

20

200,000,000,000

0.04

0

0.00

بانا خاورمیانه 100560915111178049

بلند مدت

1395/04/01

1395/03/30

20

50,000,000,000

0.01

0

0.00

بانا ملي 0413903277004

بلندمدت

1395/09/07

1395/09/07

22

400,000,000,000

0.07

0

0.00

بانا ملي 0221608360003

کوتاه مدت

1395/09/07

1395/09/07

10

512,053,367

0.00

0

0.00

بانا رفاه کارگران 208023240

کوتاه مدت

1395/09/28

22

284,211,157,976

0.05

0

0.00

بانا سپه 2000305234603

کوتاه مدت

1395/10/15

10

4,005,000,845

0.00

بانا مسكن 710127206336

پا انداز

1395/11/23

0

2,100,000

0.00

2,014,813,848,013

36.29

بانا خاورمیانه 100510810707071156
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 -4سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
سرمایهگذاري در اوراق با درآمد ثابت به شرح زیراست:

یادداشت

1395/12/30

1394/12/29

شرح
اوراق مشارکت بانكي

6-1

413,640,475,896

895,952,962,763

اوراق مشارکت بورسي یا فرابورسي

6-2

2,479,416,107,544

1,927,537,901,429

اوراق اجاره

6-3

624,999,275,010

86,434,228,913

اوراق مرابحه

6-4

3,090,787,862

20,984,579,545

3,521,146,646,312

2,930,909,672,650
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 -6-1سرمایهگذاري در اوراق مشارکت کیر بورسي و کیر فرابورسي به شرح زیر است:

1394/12/29

1395/12/30
درصد خالص
تاری سررسید

سود متعلقه

ارزش اسمي

خالص ارزش فروش

ارزش فروش

درصد خالص
خالص ارزش فروش

ارزش فروش

به ک

به ک

دارایي ها

دارایي ها

ریال

ریال

ریال

درصد

ریال

درصد

اوراق مشارکت مهارساله طرح هاي عمراني انتماعي دولت

1396/08/06

277,900,000,000

10,254,509,988

288,154,509,988

5.2

287,852,175,176

6.6

اوراق مشارکت طرح هاي عمراني دولت -وزارت نیرو2

1398/07/30

64,000,000,000

1,683,904,000

65,683,904,000

1.2

172,069,067,934

4.0

اوراق مشارکت طرح هاي عمراني و انتماعي دولت 940713

1398/07/13

13,530,000,000

603,113,280

14,133,113,280

0.3

436,031,719,653

10.1

اوراق مشارکت طرح هاي عمراني دولت -مرحله دو

1398/09/22

10,326,000,000

52,218,582

10,378,218,582

0.2

اوراق مشارکت طرح هاي عمراني دولت وزارت راه 2

1398/10/30

34,386,000,000

904,730,046

35,290,730,046

0.6

400,142,000,000

13,498,475,896

413,640,475,896

7.5
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 -6-2سرمایهگذاري در اوراق مشارکت بورسي یا فرابورسي به تمكیا به شرح زیر است:
1395/12/30

1394/12/29
درصد خالص

تاری سررسید

ارزش اسمي

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

ارزش فروش
به ک

درصد خالص
خالص ارزش فروش

دارایي ها

ارزش فروش
به ک
دارایي ها

ریال

ریال

ریال

درصد

ریال

درصد

اوراق مشارکت ملي نمت ایران 1

1397/12/25

671,117,517,428

14,569,556,237

685,687,073,665

12.4

583,459,812,805

13.5

مشارکت شهرداري مشهد 1392

1396/12/27

75,128,421,848

)(2,016,675,747

73,111,746,101

1.3

54,847,391,939

1.3

9,239,703,158

331,945,656

9,571,648,814

0.2

0

اسناد خزانه اسالمي950721

1395/07/21

0

0

0

0.0

19,286,880,391

0.4

اسناد خزانه اسالمي950621

اوراق مشارکت شهرداري شیراز
1395/06/21

0

0

0

0.0

116,510,431,074

2.7

اسناد خزانه اسالمي950821

1395/08/21

0

0

0

0.0

942,220,576,375

21.7

اوراق مشارکت نمت و گاز پرشیا

1397/01/23

0

0

0

0.0

148,603,293,960

3.4

مشارکت رایان سایپا  3ماهه %22

1396/12/25

0

0

0

0.0

20,201,944

0.0

اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%

1397/01/25

0

0

0

0.0

62,589,312,941

1.4

اوراق مشارکت ملي نمت ایران2

1397/12/25

1,235,639,151,999

2,023,673,192

1,237,662,825,191

22.3

0

0.0

مشارکت سیمان کردستان980219

1398/02/19

4,333,085,192

)(66,989,438

4,266,095,754

0.1

0

0.0

مشارکت شهرداري مشهد 3 -ماهه %18

1396/12/27

100,072,600,000

5,241,053,705

105,313,653,705

1.9

0

0.0

اسناد خزانه اسالمي 960523

1396/05/23

34,691,107,029

1,972,293,518

36,663,400,547

0.7

0

0.0

اسناد خزانه اسالمي 960502

1396/05/02

104,240,299,351

5,071,293,939

109,311,593,290

2.0

0

0.0

اسناد خزانه اسالمي 960613

1396/06/13

67,835,267,070

4,822,212,480

72,657,479,550

1.3

0

0.0

سلو موازي برق سنندج مپنا 961

1396/08/26

140,093,043,748

5,077,547,179

145,170,590,927

2.6

2,442,390,196,823

37,025,910,721

2,479,416,107,544

44.7

11
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 -6-0اوراق اجاره به تمكیا ناشر به شرح زیر ميباشد:

1394/12/29

1395/12/30
درصد خالص
تاری سررسید

سود متعلقه

ارزش اسمي

خالص ارزش فروش

ارزش فروش
به ک

درصد خالص
خالص ارزش فروش

دارایي ها
ریال

ارزش فروش
به ک
دارایي ها

ریال

درصد

ریال

درصد

اجاره رایت ماهانه  20درصد

1397/12/13

100,072,600,000

449,800,915

100,522,400,915

1.8

86,434,228,913

2.0

اجاره دولت مرحله یك981226-1394

1398/12/26

216,415,342,567

20,736,080,712

237,151,423,279

4.3

0

0.0

اوراق اجاره جوپار 990212

1399/02/12

25,012,166,667

639,737,431

25,651,904,098

0.5

0

0.0

اجاره رایتل ماهانه % 21

1399/02/14

29,779,876

)(29,779,875

1

0.0

0

0.0

اجاره هواپيمایي ماهان 9903

1399/03/09

75,137,921,043

)(394,662,826

74,743,258,217

1.3

0

0.0

اجاره پترو ریگ سه ماهه  20درصد

1396/12/24

140,984,721,924

)(2,018,950,992

138,965,770,932

2.5

0

0.0

اجاره بوتان سه ماهه 20درصد

1397/04/04

47,441,156,150

523,361,418

47,964,517,568

0.9

0

0.0

605,093,688,227

19,905,586,783

624,999,275,010

11.3

86,434,228,913

2.0
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 -6-4اوراق مرابحه به تمكیا ناشر به شرح زیر ميباشد:

1395/12/30

تاری سررسید

اوراق مرابحه فوالد مبارکه 970429

1396/03/25

سود متعلقه

ارزش اسمي

1394/12/29

خالص ارزش فروش

درصد خالص

درصد خالص

ارزش فروش

ارزش فروش

به ک

خالص ارزش فروش

به ک

ریال

ریال

ریال

دارایي ها
درصد

ریال

دارایي ها
درصد

2,970,670,164

120,117,698

3,090,787,862

0.1

20,984,579,545

0.5

2,970,670,164

120,117,698

3,090,787,862

0.0

20,984,579,545.0

0.5

10
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 -5حسابهای دریافتنی
حسابهاي دریافتني تجاري به شرح زیر است:
1395/12/30

سود دریافتني سپرده هاي بانكي

1394/12/29

تنزی نشده

نر تنزی

تنزی شده

تنزی شده

ریال

درصد

ریال

ریال

11,679,829,951

0.16%

11,660,941,837

790,396,071

11,679,829,951

0.16%

11,660,941,837

790,396,071

 -6جاری کارگزاران
جاري کارگزاران مربوط به کارگزاري بانا خاورمیانه (سهامي خاز) ميباشد که به شرح زیر ميباشد:

1395/12/30

بانا خاورمیانه

1394/12/29

مانده ابتداي سال

گردش بدهكار

گردش بستانكار

مانده در پایان سال

مانده

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

)(524,340,000,000

13,405,547,988,440

13,404,827,576,714

720,411,726

524,340,000,000

)(524,340,000,000

13,405,547,988,440

13,404,827,576,714

720,411,726

524,340,000,000
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 -7سایر داراییها
سننایر دارایننيهننا شننام آن بخننش از مخننارج تأسننیا صننندوق و برگننزاري مجننامع مننيباشنند کننه تننا تنناری ترازنامننه
مناده  31اساسننامه مخنارج تأسنیا طني

مستهلا نشده و بنهعننوان دارایني بنه سنالهناي آتني منتقن منيشنودد بنر اسنا

دوره فعالیننت صننندوق بننهصننورت روزانننه مسننتهلا شننده و مخننارج برگننزاري مجننامع نیننز پننا از تشننكی مجمننع از محنن
دارایيهاي صندوق پرداخت و ظنر مندت ینا سنال ینا تنا پاینان دوره فعالینت صنندوق هرکندا کمتنر باشند ،بنهطنور روزاننه
مسننتهلا مننيشننودد در ایننن صننندوق منندت زمننان اسننتهالا مخننارج تأسننیا  3سننال و مخننارج برگننزاري مجننامع یننا سننال
ميباشدد
1395/12/30
مانده

مخارج تاسیا
مخارج نر افزار و سایت

-8

1394/12/29

مخارج اضافه

استهالا دوره

مانده در پایان

شده طي سال

مالي

سال مالي

مانده

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

3,663,334

0

)( 1,669,692

1,993,642

3,663,334

375,421,473

272,500,000

)( 321,814,914

53,606,559

49,314,924

379,084,807

272,500,000

)( 323,484,606

55,600,201

52,978,258

موجودی نقد

موجودي نقد صندوق در تاری ترازنامه به شرح زیر است:

جاري-100511040707071342-خاورميانه

1395/12/30

1394/12/29

ریال

ریال

3,000,000,000

0

3,000,000,000

0

 -9بدهی به سرمایهگذاران
بدهي به سرمایهگذاران به شرح زیراست:

بدهي بابت تتمه واحدهاي صادر شده

1395/12/30

1394/12/29

مانده

مانده

ریال

ریال

42,074,895

64,262,588

1,099,094,860

5,000,000

سود پرداختي به سرمایه گذاران ممتاز

0

0

سود پرداختي به سرمایه گذاران عادي

0

0

1,141,169,755

69,262,588

بدهي بابت درخواست صدور واحدهاي ابطال شده
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-11

بدهی به ارکان صندوق
بدهي به ارکان شام موارد زیر ميباشد:

کارگزاري بانا خاورمیانه

1395/12/30

1394/12/29

ریال

ریال

51,763,600

7,703,600

51,763,600

7,703,600

-11سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
سایر حسابهاي پرداختني و ذخیره کارمزد ارکان صندوق به شرح زیراست:

1395/12/30

1394/12/29

ریال

ریال

ذخیره کارمزد مدیر

3,589,777,303

2,607,002,934

ذخیره کارمزد متولي

114,991,529

188,671,462

ذخیره کارمزد ضامن نقدشوندگي

3,600,386,387

2,821,549,961

30,401,966

87,498,883

ذخیره کارمزد تبمیه

6,943,265,109

1,143,421,951

مخارج نر افزار و سایت

108,058,548

250,000,000

5,000,000

5,000,000

0

110,000

14,391,880,842

7,103,255,191

ذخیره حق الزحمه حسابر

مخارج تأسیا
وجوه واریزي نامشخص
جمع ک
-12

خالص داراییها
خنالص داراینيهنا در تناری ترازنامنه بنه تمكینا واحندهاي سنرمایهگنذاري عنادي و ممتناز بنه شنرح زینر اسنت:
1394/12/29

1395/12/30
تعداد

ریال

تعداد

ریال

واحد هاي سرمایه گذاري ممتاز

10,000

10,000,000,000

10,000

10,025,420,811

واحد هاي سرمایه گذاري عادي

5,525,895

5,525,812,633,892

3,781,631

3,791,244,212,619

خالص دارایي ها (واحد هاي سرمایه گذاري) پایان دوره

5,535,895

5,535,812,633,892

3,791,631

3,801,269,633,430
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-13

سود (زیان) فروش اوراق بهادار:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت

1395/12/30

سود (زیان) فروش گواهي سپرده بورسي

15-1

)( 306,843,037

سود (زیان) ناشي از فروش اوراق مشارکت بورسي

15-2

270,370,941,881

سود (زیان) ناشي از فروش اوراق اجاره

15-3

)( 14,742,824,547

سود (زیان) ناشي از فروش اوراق مرابحه

15-4

718,690,269

سود (زیان) ناشي از فروش اوراق مشارکت رهني

15-5

)( 49,598,447

255,990,366,119

 -73-7سود (زیان) ناشي از فروش گواهي سپرده بانكي به شرح زیر مي باشد:

دوره مالي  9ماه و  20روزه
منتهي به 1394/12/29
دوره مالي  12ماهه منتهي به 1395/12/30
تعداد

اوراق لیزینگ رایان سایپا

ارزش دفتري

بهاي فروش

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

15,139

15,880,991,537

15,586,212,211

12,063,711

)( 306,843,037

0

15,139

15,880,991,537

15,586,212,211

12,063,711

)( 306,843,037

0
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 -73-٠سود (زیان) ناشي از فروش اوراق بورسي یا فرابورسي به شرح زیر مي باشد:
دوره مالي  9ماه و  20روزه
دوره مالي  12ماهه منتهي به 1395/12/30
تعداد

ارزش دفتري

بهاي فروش

منتهي به 1394/12/29
کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

مشارکت شهرداري مشهد 1392

115,493

106,634,757,997

107,240,114,391

66,279,044

539,077,350

3,022,470,932

اوراق مشارکت شهرداري شیراز

131,390

137,462,069,852

136,929,005,675

102,225,351

)( 635,289,528

6,167,156,495

اسناد خزانه اسالمي950721

202,186

192,436,798,840

200,405,491,324

16,063,683

7,952,628,801

0

اسناد خزانه اسالمي950621

237,205

217,285,177,519

232,499,791,322

24,190,344

15,190,423,459

0

اسناد خزانه اسالمي950821

1,638,238

1,404,961,375,816

1,586,855,507,816

233,485,651

181,660,646,349

0

اوراق مشارکت نمت و گاز پرشیا

339,740

356,092,398,350

355,692,902,217

229,229,887

)( 628,726,020

1,572,282,584

مشارکت رایان سایپا 3ماهه %22

40

1,368,886,945

1,316,862,470

1,019,183

)( 53,043,658

172,164

اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20

70,210

70,261,942,667

70,177,453,579

54,565,828

)( 139,054,916

363,198,351

اوراق مشارکت ملي نمت ایران 1

9,653

9,466,323,465

9,339,002,200

7,622,432

)( 134,943,697

1,310,745,205

هلدینگ صنایع معدني خاورمیانه

50,860

50,879,723,810

51,598,499,550

39,937,174

678,838,566

0

شرکت تولید اتومبی (سایپا)

23,657

23,674,386,639

23,659,939,081

18,312,782

)( 32,760,340

0

اوراق مشارکت ملي نمت ایران 2

100,992

1,235,639,151,999

1,235,013,603,336

79,528,900

)( 705,077,563

0

سمارش ساخت (استنبا ) توسعه ملي

32,870

36,203,365,179

34,726,391,515

26,878,211

)( 1,503,851,875

0

اسناد خزانه اسالمي 951225

609,493

563,387,132,015

600,767,129,328

95,585,194

37,284,412,119

0

نق به صمحه بعد

3,562,027

4,405,753,491,093

4,646,221,693,804

994,923,664

239,473,279,047

12,436,025,731
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دوره مالي  9ماه و  20روزه
دوره مالي 12ماهه منتهي به 1395/12/30
تعداد

منتهي به 1394/12/29

بهاي فروش

ارزش دفتري

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

3,577,166

4,421,634,482,630

4,646,221,693,804

994,923,664

239,473,279,047

12,436,025,731

3,240

3,242,352,240

3,240,000,000

0

)( 2,352,240

0

مشارکت قطار شهري تبریز 971218

49

52,526,305

52,920,000

40,959

352,736

0

مشارکت شهرداري مشهد 3ماهه %18

580,000

680,493,680,000

681,840,531,884

450,398,875

896,453,009

0

اسناد خزانه اسالمي 950909

42,202

40,305,807,109

41,550,612,500

12,036,164

1,232,769,227

0

اوراق مشارکت گلگهر 3ماهه %20

226,478

228,901,819,839

226,551,870,911

167,719,758

)( 2,517,668,686

0

اوراق سلو موازي استاندارد گند

604,400

500,372,815,206

528,952,226,400

393,367,689

28,186,043,505

0

اسناد خزانه اسالمي 960703

8,397

7,067,003,922

7,088,214,236

5,491,891

15,718,423

0

اسناد خزانه اسالمي 960523

44,188

38,136,253,632

39,404,238,626

30,526,117

1,237,458,877

0

اسناد خزانه اسالمي 960502

54,312

47,770,505,822

49,553,392,094

38,354,313

1,744,531,959

0

اسناد خزانه اسالمي 960613

2,494

2,111,097,093

2,217,169,203

1,716,086

104,356,024

0

5,142,926

5,970,088,343,798

6,226,672,869,658

2,094,575,516

270,370,941,881

نق از صمحه قب
مجتمع نارنجستان 2
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 -73-3سود (زیان) فروش ناشي از فروش اوراق اجاره به شرح زیر مي باشد:
دوره مالي  9ماه و  20روزه
دوره مالي  12ماهه منتهي به 1395/12/30
تعداد

بهاي فروش

ارزش دفتري

منتهي به 1394/12/29
کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

اوراق اجاره رایت ( 3 )2ماهه %22

58,102

62,633,075,554

61,195,848,760

19,528,377

)( 1,456,755,171

0

اوراق اجاره رایت ماهانه %20

133,610

233,780,599,192

233,732,427,992

81,864,100

)( 130,035,300

0

اوراق اجاره دولت مرحله یا 981226 -1394

18,978

233,115,982,567

232,651,775,244

13,871,841

)( 478,079,164

0

اوراق اجاره جوپار 990212

39,863

64,952,182,909

64,959,749,937

30,853,962

)( 23,286,934

0

اوراق اجاره مپنا  3ماهه %20

49,560

49,589,895,503

49,560,341,370

24,547,697

)( 54,101,830

0

اوراق اجاره رایت ماهانه %21

172,348

172,438,797,390

173,090,336,569

258,550,893

392,988,286

0

اجاره هواپیمایي ماهان 9903

37,272

37,872,780,043

37,916,303,355

29,069,633

14,453,679

0

اجاره پترو ریگ 3ماهه %20

99,900

101,589,539,238

100,916,374,380

70,888,981

)( 744,053,839

0

اجاره بوتان 3ماهه %20

20,065

19,927,420,624

19,922,966,414

15,530,310

)( 19,984,520

0

اجاره پار 3ماهه %20

100,290

101,722,167,539

100,294,695,300

77,628,094

)( 1,505,100,333

0

اجاره مادرملو 3ماه %20

91,090

92,474,987,333

91,090,111,220

16,405,042

)( 1,401,281,155

0

اجاره مپنا (3 )2ماهه %20

506,430

515,034,121,746

505,988,016,500

291,483,020

)( 9,337,588,266

0

1,327,508

1,685,131,549,638

1,671,318,947,041

930,221,950

)( 14,742,824,547

0
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-73-١سود (زیان) ناشي از فروش اوراق مرابحه به شرح زیر مي باشد:
دوره مالي  9ماه و  20روزه
دوره مالي  12ماهه منتهي به 1395/12/30
تعداد

منتهي به 1394/12/29

بهاي فروش

ارزش دفتري

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

اوراق مرابحه بناگستر کرانه

25,261

20,970,214,845

25,619,425,804

19,805,457

320,509,840

0

مرابحه فوالد مبارکه 970429

63,834

64,944,210,667

63,785,371,722

49,407,517

)( 776,381

0

صكوا مرابحه سایپا 3 -998ماهه %18

500,010

500,010,018,768

500,342,186,672

387,616,472

398,956,810

0

589,105

585,924,444,280

589,746,984,198

456,829,446

718,690,269

12,436,025,731

 -73-3سود (زیان) ناشي از فروش اوراق رهني به شرح زیر مي باشد:
دوره مالي  9ماه و  20روزه
دوره مالي 12ماهه منتهي به 1395/12/30
تعداد

اوراق رهني بانا مسكن 970413

منتهي به 1394/12/29

بهاي فروش

ارزش دفتري

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

15,000

15,009,770,013

14,945,139,358

9,730,435

)( 49,598,447

0

15,000

15,009,770,013

14,945,139,358

9,730,435

)( 49,598,447

0
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-16سود (زیان) تحققنیافته نگهداری اوراق بهادار
دروه مالي  9ماه و
20روزه منتهي به
دور مالي منتهي به 1395/12/30
تعداد

1394/12/30

ارزش بازار یا قیمت تعدی شده

ارزش دفتري

کارمزد

تیییر ارزش ها

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

80,345

73,040,916,395

76,503,003,319

)( 566,797,511

)( 4,028,884,435

)( 3,462,086,924

)( 146,974,276

اسناد خزانه اسالمي 950621

0

0

0

0

0

0

2,355,213,729

اسناد خزانه اسالمي950721

0

0

0

0

0

0

348,624,236

اسناد خزانه اسالمي950821

0

0

0

0

0

0

19,753,767,629

اوراق مشارکت نمت و گاز پرشیا

0

0

0

0

0

0

)( 1,388,927,897

مشارکت رایان سایپا  3ماهه %22

0

0

0

0

0

0

)( 78,370

اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%

0

0

0

0

0

0

321,105,220

اوراق مشارکت ملي نمت ایران1

684,352

684,352,000,000

670,687,163,676

)( 5,310,571,520

8,354,264,804

13,664,836,324

)( 450,932,400

اجاره رایت ماهانه  20درصد

100,000

100,168,300,000

97,399,240,881

)( 777,306,008

1,991,753,111

2,769,059,119

226,952,125

مشارکت سیمان کردستان

4,168

4,169,742,224

4,336,312,572

)( 32,357,200

)( 198,927,548

)( 166,570,348

0

اجاره پترورینگ 20

138,640

138,640,000,000

142,107,884,864

)( 1,075,846,400

)( 4,543,731,264

)( 3,467,884,864

0

اوراق اجاره جوپار990212

25,000

25,000,000,000

25,116,099,937

)( 194,000,000

)( 310,099,937

)( 116,099,937

0

اجاره بوتان 3ماهه %20

48,112

48,112,000,000

47,336,361,252

)( 373,349,120

402,289,628

775,638,748

0

0

0

0

0

0

0

)( 31,413,076

1,080,617

1,073,482,958,619

1,063,486,066,501

)( 8,330,227,759

1,666,664,359

9,996,892,118

20,987,336,920

مشارکت شهرداري مشهد 1392

اوراق مرابحه بناگستر کرانه
نق به صمحه بعد
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دروه مالي  9ماه و
20روزه منتهي به
دور مالي منتهي به 1395/12/30
تعداد
نق از صمحه قب

1394/12/30

ارزش بازار یا قیمت تعدی شده

ارزش دفتري

کارمزد

تیییر ارزش ها

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

1,080,617

1,073,482,958,619

1,063,486,066,501

)( 8,330,227,759

1,666,664,359

9,996,892,118

20,987,336,920

73,946

73,946,000,000

75,553,778,832

)( 573,820,960

)( 2,181,599,792

)( 1,607,778,832

0

1,206,783

1,235,330,658,648

1,236,626,051,855

)( 9,586,165,911

)( 10,881,559,118

)( 1,295,393,207

0

اجاره دولت مرحله یا 1394

236,910

236,910,000,000

214,912,865,430

)( 1,838,421,600

20,158,712,970

21,997,134,570

0

مرابحه فوالد مبارکه 970429

3,000

2,994,735,000

4,131,827,034

)( 23,239,144

)( 1,160,331,178

)( 1,137,092,034

0

اوراق مشارکت شهردار ي شیراز

9,233

9,282,858,200

14,101,778,904

)( 72,034,980

)( 4,890,955,684

)( 4,818,920,704

0

اسناد خزانه اسالمي 960523

40,000

36,691,800,000

34,684,301,796

)( 284,728,368

1,722,769,836

2,007,498,204

0

اسناد خزانه اسالمي 960613

80,000

72,713,760,000

67,891,547,520

)( 564,258,778

4,257,953,702

4,822,212,480

0

اسناد خزانه اسالمي 960502

118,000

109,396,266,000

104,324,972,061

)( 848,915,024

4,222,378,915

5,071,293,939

0

هواپیمایي ماهان 9903
اوراق مشارکت ملي نمت ایران 2

7,253,780

اسناد خزانه اسالمي 960703
برق سنندج مپنا 961

355,000

145,283,040,000

140,205,492,821

)( 1,127,396,390

3,950,150,789

5,077,547,179

اوراق مشارکت شهرداري مشهد 3ماهه %18

100,000

100,000,000,000

99,825,681,884

)( 776,000,000

)( 601,681,884

174,318,116

3,303,489

3,096,032,076,467

3,055,744,364,638

)(24,025,208,913

16,262,502,916

40,294,965,609

20

20,987,336,920
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 -17سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت شام سود اوراق مشارکت و سپرده بانكي به شرح زیر تمكیا ميگردد:
دروه مالي  9ماهه و
دور مالي

17روز منتهي به

منتهي به 1395/12/30

1394/12/29

ریال

ریال

سود اوراق مشارکت بانكي

17-1

246,526,917,174

146,041,101,517

سود اوراق مشارکت بورسي

17-2

334,285,851,736

سود اوراق اجاره

17-3

157,088,631,587

18,758,595,886

سود اوراق مرابحه

17-4

13,276,728,410

132,971,364

سود اوراق مشارکت رهني

17-5

215,668,751

40,019,544,977

سود سپرده و گواهي بانكي

17-6

190,479,575,473

0

941,873,373,131

204,952,213,744

یادداشت

 -71-7سود اوراق بهادار مشارکت بانكي به شرح زیر مي باشد:
دور مالي

دوره مالي  9ماهه و

منتهي به 1395/12/30

17روز منتهي به
1394/12/29

تاری سرمایه گذاري

تاری سررسید

ارزش اسمي

نر سود

سود

هزینه برگشت سود

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

1394/03/23

1396/08/06

277,900,000,000

20

57,177,194,936

0

66,421,635,563

39,581,440,012

وزارت راه و شهرسازي مرحله سو 20 ،91

1394/03/23

1395/12/06

169,480,000,000

20

32,649,647,839

0

37,699,223,169

26,635,193,900

اوراق مشارکت ساخت و توسعه زیربناهاي حم و نق کشور مرحله 2

1394/03/23

1395/12/22

435,000,000,000

20

87,594,178,562

972,348,260

102,479,740,287

60,289,256,564

اوراق قطار شهري مشهد -مرحله دو خی 2

اوراق مشارکت مهار ساله طرح هاي عمراني انتماعي دولت

1395/02/27

1397/10/21

250,000,000,000

18

11,621,489,726

0

11,621,489,726

0

لوتو پارسیان مشهد 94

1394/06/21

1397/10/21

0

21

0

0

0

7,099,185,310

اوراق مشارکت طرح هاي عمراني دولت -وزارت نیرو2

1395/10/15

1398/07/30

66,287,998,000

16

15,742,179,754

0

15,742,179,754

0

اوراق مشارکت طرح هاي عمراني و انتماعي دولت 940713

1395/10/15

1398/07/13

13,590,893,990

21

2,031,433,280

0

2,031,433,280

0

اوراق مشارکت طرح هاي عمراني دولت -مرحله دو

1395/10/15

1398/09/22

10,464,543,942

21

1,586,125,349

0

1,586,125,349

0

اوراق مشارکت طرح هاي عمراني دولت -وزارت راه 2

1395/11/27

1398/10/30

34,798,632,000

16

8,945,090,046

0

8,945,090,046

0

217,347,339,492

972,348,260

246,526,917,174

133,605,075,786

1,257,522,067,932
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 -71-٠سود اوراق مشارکت بورسي به شرح جدول زیر ميباشد:
دوره مالي  9ماهه و

دور مالي

17روز منتهي به

منتهي به 1395/12/30

1394/12/29

ارزش اسمي

نر سود

سود

هزینه برگشت سود

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

تاری سرمایه گذاري

تاری سررسید

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

20

21,830,073,406

0

21,830,073,406

3,022,470,932

مشارکت شهرداري مشهد 1392

1394/08/18

1396/12/27

120,370,982,839

11,296,921,902

0

11,296,921,902

6,167,156,495

27,187,792,357

0

27,187,792,357

1,572,282,584

اوراق مشارکت شهرداري شیراز

1394/08/18

1397/11/13

136,573,204,069

21

اوراق مشارکت نمت و گاز پرشیا

1394/12/08

1397/01/13

356,092,398,350

20

0

84,520,793

172,164

مشارکت رایان سایپا  3ماهه %22

1394/12/15

1398/12/25

1,326,543,234

22

84,520,793

9,894,602,050

363,198,351

اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%

1394/12/16

1397/01/13

64,490,676,134

20

9,894,602,050

0

1,310,745,205
0

اوراق مشارکت ملي نمت ایران1

1394/12/15

1397/12/25

624,830,637,194

21

134,118,605,645

0

134,118,605,645

هلدینگ صنایع معدني خاورمیانه

1395/02/11

1396/02/13

14,885,770,552

20

2,622,916,351

0

2,622,916,351

شرکت تولید اتومبی (سایپا)

1395/03/19

1395/05/22

0

21

92,825,259

0

92,825,259

0

اوراق مشارکت ملي نمت ایران 2

1395/03/23

1397/12/25

140,483,435,622

21

107,757,909,143

0

107,757,909,143

0

مشارکت سیمان کردستان 980219

1395/03/25

1398/02/19

4,333,085,192

22

687,622,496

0

687,622,496

0

سمارش ساخت (استبنا ) توسعه ملي

1395/03/25

1397/09/02

36,203,365,179

23

3,054,298,794

0

3,054,298,794

0

مجتمع نارنجستان2

1394/09/01

1395/05/05

0

20

5,448,743

0

5,448,743

0

مشارکت قطار شهري تبریز 971218

1394/11/17

1397/12/18

0

22

1,086,752

0

1,086,752

0

مشارکت شهرداري مشهد 3ماهه %18

1394/08/18

1396/12/27

0

18

5,919,997,222

0

5,919,997,222

0

اوراق مشارکت گلگهر 3ماهه %20

1395/06/02

1396/02/16

207,256,620,863

20

9,731,230,823

0

9,731,230,823

0

334,285,851,736

1,944,696,520

334,285,851,736

279,646,177,303

4,014,634,234,229
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 -71-3سود اوراق مشارکت اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:
دوره مالي  9ماهه و

دور مالي  12ماهه

20روز منتهي به

منتهي به 1395/12/30

1394/12/29

تاری سرمایه گذاري

تاری سررسید

اجاره رایت  -2سه ماهه  22درصد

1394/06/02

1397/12/13

57,616,134,079

اجاره دولت مرحله یا 1394

1395/02/04

1398/12/26

216,017,396,080

اجاره مپنا  3ماهه  20درصد

1395/02/06

1395/03/28

0

اوراق اجاره جوپار 990212

1395/02/12

1399/12/02

34,937,582,909

21

اجاره رایت ماهانه %21

1395/02/14

1399/02/14

101,977,410,237

21

14,963,178,889

0

اجاره هواپیمایي ماهان 9903

1395/03/09

1399/03/09

86,314,431,259

21

14,520,081,328

0

اجاره پترو ریگ سه ماهه  20درصد

1395/03/18

1396/12/24

242,574,261,162

20

23,114,484,788

0

اجاره بوتان سه ماهه  20درصد

1395/03/18

1397/04/04

56,653,860,427

20

7,592,738,355

0

1394/12/17

1396/02/07

101,722,167,539

20

5,207,001,583

0

1395/06/03

1396/07/09

92,474,987,333

20

3,871,660,175

0

اجاره مپنا 2سه ماه %20

1395/06/06

1396/07/29

511,988,337,113

20

27,830,059,378

0

اجاره رایت ماهانه  20درصد

1394/06/24

1396/10/22

100,072,600,000

20

15,019,810,911

0

157,088,631,587

0

اجاره پار

3ماهه %20

اجاره مادرملو 3ماهه %20

ارزش اسمي

نر سود

سود

هزینه برگشت سود

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

22

4,844,702,583

0

4,844,702,583

18,242,502,935

18

34,423,232,602

0

34,423,232,602

0

20

133,976,731

0

133,976,731

0

5,567,704,264

0

5,567,704,264

0

14,963,178,889

0

14,520,081,328

0

23,114,484,788

0

7,592,738,355

0

5,207,001,583

0

3,871,660,175

0

27,830,059,378

0

15,019,810,911

516,092,951

157,088,631,587

18,758,595,886

1,602,349,168,138

03

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به  03اسفندماه 1031

 -71-١سود اوراق مشارکت مرابحه به شرح زیر مي باشد:
دوره مالي  9ماه و

دور مالي  12ماهه

20روزه منتهي به

منتهي به 1395/12/30

1394/12/29

تاری سرمایه گذاري

تاری سررسید

ارزش اسمي

نر سود

سود

هزینه برگشت سود

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

اوراق مرابحه بناگستر کرانه

1394/12/16

1396/03/25

0

0

2,025,337,554

0

2,025,337,554

132,971,364

مرابحه فوالد مبارکه 970429

1395/05/02

1397/04/29

64,944,210,667

صكوا مرابحه سایپا 3 -998ماهه %18

4,393,967,619

0

4,393,967,619

0

0

6,857,423,237

0

6,857,423,237

0

21

64,944,210,667

13,276,728,410

0

13,276,728,410

132,971,364

 -71-3سود اوراق مشارکت رهني به شرح زیر مي باشد:
دوره مالي  9ماهه و
20روز منتهي به

دوره مالي منتهي به 1395/12/30

1394/12/29

اوراق رهني بانا مسكن 970413

تاری سرمایه گذاري

تاری سررسید

1395/06/23

1397/04/13

جمع ک

ارزش اسمي

نر سود

سود

هزینه برگشت سود

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

64,944,210,667

21

215,668,751

0

215,668,751

0

215,668,751

0

215,668,751

0

64,994,210,667

01

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به  03اسفندماه 1031

 -71-3سود سپرده بانكي به شرح زیر ميباشد:

دوره مالي  9ماه و
20روز منتهي به

دوره مالي منتهي به 1395/12/30

1394/12/29
مبلا اسمي

نر سود

سود

سود

تاری سرمایه گذاري

تاری سررسید

ریال

درصد

ریال

ریال

10

27,651,372,364

14,028,178,014

کوتاه مدت ملت5554982089-

1394/10/19

1394/10/19

268,792,460

8,572,397

0

کوتاه مدت شهر 700807079606

1395/02/27

1395/02/27

10,404,705

10

0

بلندمدت خاورمیانه100560915111178034 -

1395/03/29

1395/04/29

200,000,000,000

20

30,054,644,811

بلندمدت خاورمیانه100560915111178049 -

1395/04/01

1395/05/01

5,000,000,000

20

30,425,792,352

0

کوتاه مدت نزد بانا خاور میانه100510810707071156-

1394/01/31

1394/02/31

1,075,804,338,660

21

55,885,390,478

25,991,366,963

بانا ملي -کوتاه مدت 0221608360003

1395/09/07

1395/10/07

512,053,367

10

13,416,632

0

بانا ملي -بلند مدت 0413903277004

1395/09/07

1395/10/07

400,000,000,000

22

27,221,630,599

0

بانا رفاه کارگران -کوتاه مدت 208023240

1395/09/28

1395/09/28

284,211,157,976

22

18,916,471,597

0

بانا سپه  -کوتاه مدت 2000305234603

1395/10/15

1395/10/15

4,005,000,845

10

57,244,720

0

اوراق لیزینگ رایان سایپا

1395/03/25

1395/12/24

15,372,803,123

22

245,039,523

0

190,479,575,473

40,019,544,977

1,985,184,551,136

02

صندوق سرمایه گذار ی مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به  03اسفندماه 1031

-18

سایر درآمدها
سایر درآمدها به شرح جدول زیر ميباشد:

دور مالي

دور مالي  9ماه و 20

منتهي به

روزه منتهي به

1395/12/30

1394/12/29

ریال

ریال

کارمزد ابطال واحدهاي سرمایه گذاري

281,813,867

71,358,361

تعدی کارمزد کارگزاري

808,599,627

0

110,000

0

1,090,523,494

71,358,361

تخمیو افتتاح حساب بانا ملت

 -7٣هزینه کارمزد ارکان صندوق
هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیراست:

دور مالي

دور مالي  9ماه و 20

منتهي به

روزه منتهي به

1395/12/30

1394/12/29

ریال

ریال

هزینه کارمزد مدیر

12,120,944,068

2,857,012,883

هزینه کارمزد متولي

317,889,722

300,000,000

12,114,387,064

2,856,441,416

100,274,118

80,274,089

24,653,494,972

6,093,728,388

هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگي
هزینه حق الزحمه حسابر

00

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به 03اسفندماه 1031

-21

سایر هزینهها

سایر هزینههاي اداري به شرح زیر ميباشد:
دور مالي  12ماهه

دور مالي  9ماه و 20

منتهي به

روزه منتهي به

1395/12/30

1394/12/29

ریال

ریال

1,519,266

1,216,243

هزینه نر افزار و سایت

246,062,856

184,114,754

هزینه مالیات بر ارزش افزوده

437,105,334

650,734,654

5,710,293,863

1,049,010,967

200,016

80,000

6,395,181,335

1,885,156,618

هزینه تأسیا

هزینه تبمیه
هزینه خدمات بانكي

-21

تعدیالت

دور مالي  9ماهه و 20
دور مالي  12ماهه

روزه منتهي به

منتهي به 1395/12/30

1394/12/29

ریال

ریال

تعدیالت ناشي از ارزشگذاري صدور واحدهاي عادي

141,061,869,306

73,602,109,691

تعدیالت ناشي از ارزشگذاري ابطال واحدهاي عادي

)(45,340,108,162

)( 7,504,795,854

95,721,761,144

66,097,313,837

 -٠7-7تعدیالت ناشي از ارزشگذاري صدور واحدهاي عادي بابت فروش واحدهاي سرمایهگذاري به سرمایهگذاران بیش از قیمت اسمي هر واحد ميباشدد
 -٠7-٠تعدیالت ناشي از ارزشگذاري ابطال واحدهاي عادي بابت بازخرید واحدهاي سرمایهگذاري از سرمایهگذاران بیش از قیمت اسمي هر واحد ميباشدد

 -22تعهدات سرمایهای و بدهیهای احتمالی
 -٠٠-7تعهدات سرمایهاي:
در تاری ترازنامه صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایهاي ميباشدد
 -٠٠-٠بدهيهاي احتمالي:
در تاری ترازنامه صندوق فاقد هرگونه بدهي احتمالي ميباشدد
04

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به  03اسفند ماه 1031

 -23سرمایهگذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایهگذاري ارکان و اشخاز وابسته به آنها طي دوره مالي به شرح جدول زیر قاب تمكیا ميباشد.

1395/12/30
نو واحدهاي

تعداد واحدهاي

نا

نو وابستگي

سرمایه گذاري

سرمایه گذاري

1394/12/29
درصد تملا

سرمایه گذاري

سرمایه گذاري

کارگزاري بانا خاورمیانه

مدیر صندوق

ممتاز

3,000

0.054

بانا خاورمیانه

ضامن صندوق

ممتاز

7,000

0.127

ممتاز

کارگزاري بانا خاورمیانه

مدیر صندوق

عادي

14,976

0.271

عادي

50,037

علیرضا قنبرعباسي

مدیرعام کارگزاري بانا خاورمیانه

عادي

26,522

0.480

عادي

4,900

داریوش روزبهانه

مدیر سرمایه گذاري

عادي

1,289

0.023

عادي

600

مجتبي زار فر

مدیر سرمایه گذاري

عادي

50

0.001

عادي

50

مهدي باکبان

مدیر سرمایه گذاري

عادي

360

0.007

عادي

50

53,197

0.962

01

5,529,088

نو واحدهاي

تعداد واحدهاي

ممتاز

3,000
7,000

65,637

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به  03اسفند ماه 1031

 -24معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالي منتهي به 1395/12/30

دوره مالي 9ماه و 20روزه
منتهي به 1394/12/29

نو وابستگي

-25

شرح معامله
موضو معامله

مانده طلم (بدهي)-
تاری معامله

ارزش معامله
بدهكار

بستانكار

ضامن

سپرده بانكي و اوراق مشارکت

7,023,215,683,293

6,770,059,190,510

متعدد طي دوره

مدیر

خرید و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

6,398,908,332,675

5,874,450,648,269

متعدد طي دوره

ریال

مانده طلم (بدهي) -ریال

253,156,492,783

1,089,669,137,177

117,684,406

)( 526,954,706,524

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
رویدادهایي که در دوره بعد از تاری ترازنامه تا تاری تبنویم صنورتهناي منالي اتمناق افتناده و مسنتلز تعندی اقنال صنورتهناي منالي و ینا افشنا در یادداشنتهناي همنراه بنوده

وجود نداشته استد
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