صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

1397/05/31
نام شرکت

-

تغییرات طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

خرید طی دوره

1397/06/31

فروش طی دوره

درصد به کل دارایی های

تعداد

قیمت بازار

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صندوق

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

1397/06/31

1397/05/31
نام شرکت
تعداد اوراق تبعی
-

-

قیمت اعمال تاریخ اعمال
-

-

نرخ موثر

تعداد اوراق تبعی

-

-

قیمت اعمال تاریخ اعمال
-

-

نرخ موثر
-

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

1397/05/31

اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره

خرید طی دوره
نام اوراق

دارای مجوز از

بورسی یا

سازمان

فرابورسی

تاریخ انتشار

تاریخ

نرخ

نرخ

سررسید

سود

موثر

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

1397/06/31

فروش طی دوره
تعداد

تعدا

بهای تمام

د

شده

تعداد

مبلغ فروش

قیمت بازار هر
ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی های
صندوق

مرابحه سالمت6واجدشرایط خاص1400

بلی

فرابورس

1396/09/22

1400/09/22

17

0

20,000

20,000,000,000

15,548,719,000

0

0

0

0

20,000

800,000

20,000,000,000

15,988,400,000

1.45%

ص اجاره گل گهر  3 -411ماهه %17

بلی

بورس

1396/11/11

1400/11/11

17

0

20,000

20,200,040,000

18,186,805,000

0

0

0

0

20,000

898,400

20,200,040,000

17,954,973,200

1.63%

صكوك اجاره سایپا3-143ماهه %18

بلی

بورس

1396/03/03

1400/03/03

18

0

4,300

4,303,978,123

3,998,678,854

0

0

0

0

4,300

931,590

4,303,978,123

4,002,932,768

0.36%

اسنادخزانه-م10بودجه980911-96

خیر

فرابورس

1396/08/11

1398/09/11

0

0

37,009

26,451,524,453

26,586,480,917

0

0

19,960

15,096,664,564

17,049

737,650

12,185,469,491

12,624,132,814

1.15%

اسنادخزانه-م14بودجه981016-96

خیر

فرابورس

1396/08/16

1398/10/16

0

0

10,000

6,992,596,452

6,974,939,500

0

0

0

0

10,000

720,313

6,992,596,452

7,214,865,427

0.65%

مشارکت دولت-باشرایط خاص140010

بلی

فرابورس

1396/10/26

1400/10/26

17

0

10,000

10,000,000,000

9,831,996,631

0

0

0

0

10,000

930,000

10,000,000,000

9,293,257,500

0.84%

مشارکت دولتی-9شرایط خاص990909

بلی

فرابورس

1395/09/09

1399/09/09

15

0

40,000

34,325,332,905

33,811,468,900

0

0

0

0

40,000

845,900

34,325,332,905

33,811,468,900

3.07%

141,309

122,273,471,933

114,939,088,802

0

0

19,960

15,096,664,564

121,349

5,863,853

108,007,416,971

100,890,030,609

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

1397/06/31
نام شرکت

مشارکت دولتی-9شرایط خاص990909

تعداد

قیمت پایانی

مبلغ پس از تعدیل

درصد تعدیل

40,000

780,107

845,900

8.43%

ارزش ناشی از
تعدیل قیمت
33,811,468,900

دالیل
-

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

اطالعات اوراق گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق

تاریخ

گواهی سپرده بانكی

سررسید

-

-

1397/05/31

نرخ سود

نرخ فروش

-

-

بورسی یا
فرابورسی
-

تعداد

بهای تمام شده

-

-

تغییرات طی دوره
خرید طی دوره

خالص ارزش
فروش
-

1397/06/31

فروش طی دوره
تعداد

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

-

-

-

-

-

بهای

خالص ارزش

درصد به کل

تمام شده

فروش

دارایی ها

-

-

-

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

مشخصات حساب بانكی
سپرده

1397/05/31

1397/06/31

تغییرات طی دوره

درصد به کل

شماره حساب

نوع حساب

تاریخ افتتاح

نرخ سود

مبلغ

افزایش

کاهش

مبلغ

1111.11.1868836.1

جاري

1396/12/20

0

40,000,000

0

0

40,000,000

-

موسسه مالی و اعتباری کوثر  -کیش (شاخص)7

171100140/11

جاري

1394/11/12

0

20,000

416,772,798,192

416,772,798,192

20,000

-

موسسه مالی و اعتباری کوثر  -کیش (شاخص)7

31741100310/29

جاري

1394/12/27

0

30,001

357,908,350,000

357,908,328,000

52,001

-

دی  -آفریقا ()0157

0203649399003

کوتاه مدت

1395/04/21

10

878,451,531

201,977,105

1,075,010,000

5,418,636

-

40,000

1074960000

0.1

حكمت ایرانیان  -منیریه ()1111

0204701954008

کوتاه مدت

1397/06/03

20

0

1111.801.1868836.1

کوتاه مدت

1396/12/14

10

891,130,669

موسسه مالی و اعتباری کوثر  -کیش (شاخص)7

171100021/79

کوتاه مدت

1397/06/10

22.5

0

موسسه مالی و اعتباری کوثر  -کیش (شاخص)7

171100061/92

کوتاه مدت

1396/06/07

20

257,875,000,000

-

موسسه مالی و اعتباری کوثر  -کیش (شاخص)7

171100068/22

کوتاه مدت

1394/11/19

20

68,326,809,437

-

موسسه مالی و اعتباری کوثر  -کیش (شاخص)7

171100095/92

کوتاه مدت

1396/06/07

20

150,000,000,000

-

موسسه مالی و اعتباری کوثر  -مطهری ()174

31741100019/46

کوتاه مدت

1397/02/25

20

1,050,248,332

-

موسسه مالی و اعتباری کوثر  -مطهری ()174

31741100048/79

کوتاه مدت

1397/05/22

22.5

147,507,575,342

موسسه مالی و اعتباری کوثر  -مطهری ()174

دی  -یوسف آباد ()0116
حكمت ایرانیان  -منیریه ()1111

1075000000

دارایی ها

7,566,452

-

898,697,121

0.08

407,875,794,992

-

407,875,794,992

37.01

257,875,000,000
150,000,000,000
-

68,326,809,437
1,050,248,332

0
6.2
0
0.1

605,683,391,456

349,011,310,000

404,179,656,798

36.67

491,768,447,982

491,782,815,106

3,182,507,734

0.29

31741100221/43

کوتاه مدت

1395/04/02

8.5

3,196,874,858

موسسه مالی و اعتباری کوثر  -قشم ()8

181100152/97

بلند مدت

1396/12/06

20

230,000,000,000

-

230,000,000,000

-

0

موسسه مالی و اعتباری کوثر  -قشم ()8

181100178/97

بلند مدت

1396/12/06

20

250,000,000,000

-

250,000,000,000

-

0

1,109,766,140,170

2,281,293,326,179

2,504,425,301,298

886,634,165,051

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

مشخصات
توضیحات

طی ماه

تاریخ دریافت سود تاریخ سررسید

نرخ سود

درآمد سود

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

خالص درآمد

هزینه تنزیل

کوتاه مدت-22/171100068-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/01

1397/07/01

20

1,355,304,404

15,334,746

1,339,969,658

7,311,904,533

97,352,559

7,214,551,974

کوتاه مدت-43/31741100221-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/01

1397/07/01

9

22,981,923

207,892

22,774,031

165,889,539

4,927,923

160,961,616

کوتاه مدت-0203649399003-دي

1397/07/01

1397/07/01

10

943,114

38,248

904,866

51,219,626

238,023

50,981,603

پس انداز-0354820669001-ملی

1397/07/01

1397/07/01

10

-

-

-

4,305

270

4,035

بلند مدت-97/181100063-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/06

1397/07/06

20

-

-

-

3

5,674,611

5,674,608-

بلند مدت-97/181100186-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/06

1397/07/06

20

-

بلند مدت-97/181100178-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/06

1397/07/06

20

بلند مدت-97/181100160-موسسه مالی و اعتباري کوثر

6,246,575,361

28,373,052

6,218,202,309

23,972,602,746

114,843,309

23,857,759,437

-

1397/07/06

1397/07/06

20

-

-

-

14,597,260,299

68,311,501

14,528,948,798

بلند مدت-97/181100136-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/06

1397/07/06

20

-

-

-

9,994,520,567

47,558,639

9,946,961,928

بلند مدت-97/181100128-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/06

1397/07/06

20

-

-

-

1,150,684,944

7,025,708

1,143,659,236

بلند مدت-97/181100152-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/06

1397/07/06

20

21,298,630,143

101,098,141

21,197,532,002

بلند مدت-97/181100144-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/06

1397/07/06

20

-

-

-

3,221,917,823

16,213,172

3,205,704,651

بلند مدت-97/181100110-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/06

1397/07/06

20

-

-

-

7

بلند مدت-97/181100102-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/06

1397/07/06

20

-

-

-

2,465,753,445

1,512,328,782

19,966,222

13,811,221

2,445,787,223

1,498,517,561

-

7

3,945,205,440

17,294,050

3,927,911,390

کوتاه مدت-79/171100021-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/10

1397/07/10

23

5,280,035,964

37,197,905

5,242,838,059

5,280,035,964

37,197,905

5,242,838,059

کوتاه مدت-1.1868836.801.1111-حكمت ايرانیان

1397/07/14

1397/07/14

10

7,603,736

17,260

7,586,476

833,830,563

6,559,899

827,270,664

رايتل ماهانه % 21

1397/07/14

1399/02/14

21

کوتاه مدت-79/31741100048-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/22

1397/07/22

23

4,003,302,381

-

-

65,594,320

-

3,937,708,061

4,733,144,636

74,392,418

4,658,752,218

کوتاه مدت-46/31741100019-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/25

1397/07/25

20

17,839,818

298,566

17,541,252

2,854,749,078

46,263,558

2,808,485,520

کوتاه مدت-92/171100095-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/30

1397/07/30

20

1,167,123,332

1,148,433

1,165,974,899

14,243,835,558

199,088,758

14,044,746,800

کوتاه مدت-92/171100061-موسسه مالی و اعتباري کوثر

1397/07/30

1397/07/30

20

2,006,479,498

1,974,348

2,004,505,150

24,487,527,335

342,266,757

24,145,260,578

کوتاه مدت-0204701954008-دي

1397/07/31

1397/07/31

20

15,407,602

55,208

15,352,394

15,407,602

55,208

15,352,394

ص اجاره گل گهر  3 -411ماهه %17

1397/08/11

1400/11/11

17

285,940,000

285,940,000

1,732,480,000

-

1,732,480,000

اوراق اجاره جوپار 990212

1397/08/12

1399/02/12

21

382,468,345

-

382,468,345

صكوك اجاره سايپا3-143ماهه %18

1397/09/03

1400/03/03

18

64,146,714

-

64,146,714

443,090,974

-

443,090,974

مشارکت دولتی-9شرايط خاص990909

1397/09/09

1399/09/09

15

512,721,760

-

512,721,760

5,425,068,718

-

5,425,068,718

هواپیمايی ماهان 9903

1397/09/09

1399/03/09

21

894,062,360

-

894,062,360

مرابحه سالمت6واجدشرايط خاص1400

1397/09/22

1400/09/22

17

287,291,729

1,732,255,741

-

1,732,255,741

مشارکت دولت-باشرايط خاص140010

1397/10/26

1400/10/26

17

138,989,011

-

-

-

-

19,144,193,213

155,644,369

-

287,291,729
138,989,011
18,988,548,844

865,793,282
155,880,165,492

1,214,735,461

865,793,282
154,665,430,031

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

اطالعات مجمع

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

-

تاریخ مجمع

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

سود متعلق به هر سهم

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

طی ماه
نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سود و زیان ناشی

سود و زیان ناشی از

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

صكوك اجاره سایپا3-143ماهه %18

4,300

4,002,932,768

3,998,678,854

4,253,914

مرابحه سالمت6واجدشرایط خاص1400

20,000

15,988,400,000

15,548,719,000

439,681,000

20,000

مشارکت دولت-باشرایط خاص140010

10,000

9,293,257,500

9,831,996,631

)(538,739,131

10,000

9,293,257,500

اسنادخزانه-م10بودجه980911-96

17,049

12,624,132,814

12,126,389,126

497,743,688

17,049

12,624,132,814

12,351,207,662

اسنادخزانه-م14بودجه981016-96

10,000

7,214,865,427

6,974,939,500

239,925,927

10,000

7,214,865,427

6,992,596,452

ص اجاره گل گهر  3 -411ماهه %17

20,000

17,954,973,200

18,186,805,000

)(231,831,800

20,000

17,954,973,200

20,185,899,972

)(2,230,926,772

مشارکت دولتی-9شرایط خاص990909

40,000

33,811,468,900

33,811,468,900

-

40,000

33,811,468,900

34,325,332,905

)(513,864,005

121,349

100,890,030,609

100,478,997,011

411,033,598

121,349

100,890,030,609

107,824,736,544

)(6,934,705,935

از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

4,300

4,002,932,768

4,190,639,497

)(187,706,729

15,988,400,000

19,786,120,014

)(3,797,720,014

9,992,940,042

)(699,682,542
272,925,152
222,268,975

تغییر قیمت

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

طی ماه
نام شرکت

سرمايه گذاري ملی ايران
مشارکت نفت و گاز پرشیا970123
اوراق اجاره جوپار 990212
هواپیمايی ماهان 9903
صكوك اجاره سايپا3-143ماهه %18
اسناد خزانه اسالمی 971228
سلف موازي برق گروه مپنا 971
اسنادخزانه-م6بودجه980722-96
اسنادخزانه-م10بودجه980911-96
اسنادخزانه-م14بودجه981016-96
مشارکت دولتی-9شرايط خاص990909

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سود و زیان ناشی از

سود و زیان ناشی از

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

-

-

-

-

-

-

-

-

11,500

-

-

-

-

5,565

5,561,661,000

-

-

-

-

12,090

12,059,842,310

12,438,253,055

-

-

-

-

700

661,103,100

681,800,228

)(20,697,128

-

-

-

-

20,851

17,610,277,491

17,121,119,106

489,158,385

-

-

-

-

100,000

31,552,657,040

29,707,053,200

1,845,603,840

-

-

-

-

1,775

1,304,389,398

1,322,850,835

)(18,461,437

19,960

15,096,664,564

14,451,028,355

645,636,209

19,960

15,096,664,564

14,451,028,355

645,636,209

-

-

-

-

5,987

4,116,584,567

4,183,996,063

)(67,411,496

-

-

-

-

11,200

8,506,892,800

9,605,986,014

)(1,099,093,214

19,960

15,096,664,564

14,451,028,355

645,636,209

225,128

108,019,792,351

106,728,538,378

1,291,253,973

فروش

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

35,500

49,720,081

49,952,828

)(232,747

11,500,000,000

11,491,950,000

8,050,000

5,674,548,694

)(112,887,694
)(378,410,745

فروش

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

طی ماه
نام شرکت

درآمد سود

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

0

0

0

0

-

-

-

-

سهام
سرمایه گذاری ملی ایران

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درصد از کل
درآمدها
0%

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

0

0

-232,747

-232,747

-

-

-232,747

-232,747

درصد از کل
درآمدها
100%

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

طی ماه
توضیحات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد سود

درآمد تغییر

درآمد

اوراق

ارزش

فروش

جمع

درآمد سود

درآمد تغییر

اوراق

ارزش

درآمد فروش

جمع

صكوك اجاره سايپا3-143ماهه %18

64,146,714

4,253,914

-

68,400,628

443,090,974

)(187,706,729

)(20,697,128

234,687,117

مشارکت دولتی-9شرايط خاص990909

512,721,760

-

-

512,721,760

5,425,068,718

)(513,864,005

)(1,099,093,214

3,812,111,499

مشارکت دولت-باشرايط خاص140010

138,989,011

)(538,739,131

-

)(399,750,120

865,793,282

)(699,682,542

-

166,110,740

هواپیمايی ماهان 9903

-

-

-

-

ص اجاره گل گهر  3 -411ماهه %17

285,940,000

)(231,831,800

-

54,108,200

894,062,360

-

)(378,410,745

515,651,615

1,732,480,000

)(2,230,926,772

-

)(498,446,772

اوراق اجاره جوپار 990212

-

-

-

-

382,468,345

-

)(112,887,694

269,580,651

مرابحه سالمت6واجدشرايط خاص1400

287,291,729

439,681,000

-

726,972,729

1,732,255,741

)(3,797,720,014

-

)(2,065,464,273

اسنادخزانه-م14بودجه981016-96

-

239,925,927

-

239,925,927

-

222,268,975

)(67,411,496

154,857,479

اسنادخزانه-م10بودجه980911-96

-

497,743,688

645,636,209

1,143,379,897

-

272,925,152

645,636,209

918,561,361

مشارکت نفت و گاز پرشیا970123

-

-

-

-

-

-

8,050,000

8,050,000

سلف موازي برق گروه مپنا 971

-

-

-

-

-

-

1,845,603,840

1,845,603,840

اسنادخزانه-م6بودجه980722-96

-

-

-

-

-

-

)(18,461,437

)(18,461,437

اسناد خزانه اسالمی 971228

-

-

-

-

-

-

489,158,385

489,158,385

645,636,209

2,345,759,021

1,289,089,214

411,033,598

11,475,219,420

-6,934,705,935

1,291,486,720

5,832,000,205

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام سپرده بانكی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود سپرده بانكی و

درصد سود به میانگین

سود سپرده بانكی و گواهی

گواهی سپرده

سپرده

سپرده

سپرده بانكی بلند مدت

181100063/97

-

-

)(5,674,608

-

سپرده بانكی بلند مدت

181100102/97

-

-

3,927,911,390

2.54

سپرده بانكی بلند مدت

181100110/97

-

-

7

-

سپرده بانكی بلند مدت

181100128/97

-

-

1,143,659,236

.74

نام سپرده

شماره حساب

درصد سود به میانگین سپرده

سپرده بانكی بلند مدت

181100136/97

-

-

9,946,961,928

6.43

سپرده بانكی بلند مدت

181100144/97

-

-

3,205,704,651

2.07

سپرده بانكی بلند مدت

181100152/97

1,498,517,561

7.89

21,197,532,002

13.71

سپرده بانكی بلند مدت

181100160/97

-

-

14,528,948,798

9.39

سپرده بانكی بلند مدت

181100178/97

2,445,787,223

12.88

23,857,759,437

15.43

سپرده بانكی بلند مدت

181100186/97

-

-

6,218,202,309

4.02

سپرده بانكی پس انداز

0354820669001

-

-

4,035

-

سپرده بانكی کوتاه مدت

0203649399003

904,866

-

50,981,603

.03

سپرده بانكی کوتاه مدت

0204701954008

15,352,394

.08

15,352,394

.01

سپرده بانكی کوتاه مدت

1111.801.1868836.1

7,586,476

.04

827,270,664

.53

سپرده بانكی کوتاه مدت

171100021/79

5,242,838,059

27.61

5,242,838,059

3.39

سپرده بانكی کوتاه مدت

171100061/92

2,004,505,150

10.56

24,145,260,578

15.61

سپرده بانكی کوتاه مدت

171100068/22

1,339,969,658

7.06

7,214,551,974

4.66

سپرده بانكی کوتاه مدت

171100095/92

1,165,974,899

6.14

14,044,746,800

9.08

سپرده بانكی کوتاه مدت

31741100019/46

17,541,252

.09

2,808,485,520

1.82

سپرده بانكی کوتاه مدت

31741100048/79

3,937,708,061

20.74

4,658,752,218

3.01

سپرده بانكی کوتاه مدت

31741100221/43

22,774,031

.12

160,961,616

.10

17,699,459,630

143,190,210,611

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31
طی ماه

1397/06/31

ریال

ریال

سایر درآمدها

-

-

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

-

-

-64,516

3,097,860

-64,516

3,097,860

سایر درآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

توضیحات
سرمایه گذاری در سهام
سرمایه گذاری در اوراق بهادار
درآمد سپرده بانكی

درصد از کل

درصد به کل دارایی

درآمدها

های صندوق

-

-

-

5,832,000,205

5.19%

0.41%

143,190,210,611

127.52%

10.15%

149,022,210,816

132.71%

10.56%

مبلغ

