
عامل فروشضامنداراییبازارنمادوضعیتتاریخ سررسیدتاریخ انتشارنوع اوراقنام نهاد واسطبانیردیف
حجم صکوک منتشره 

(میلیون ریال)
(سال)عمر اوراقنرخ اوراق

مقاطع پرداخت 

(ماه)

291,50017/543شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوینبانک اقتصاد نوینAirbus 300 فروند هواپیمای 1فرابورسماهانسررسید شده1389/12/211393/12/21اجارهبهمن(سهامی خاص)شرکت هواپیمایی ماهان 1

1,000,00017/543شرکت کارگزاری بانک سامانبانک اقتصاد نوین باب ساختمان8فرابورس1ساماسررسید شده1390/03/281394/03/28اجارهاسفند(سهامی عام)بانک سامان 2

1,087,00017/543شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیانبانک سپه قطعه زمین3فرابورسصامیدسررسید شده1390/05/251394/05/25اجارهفروردین(سهامی عام)شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید 3

914,2501743شرکت کارگزاری بانک ملتبانک ملت فروند هواپیما4فرابورس2ماهانسررسید شده1390/06/011394/05/31اجارهاردیبهشت(سهامی خاص)شرکت هواپیمایی ماهان 4

415,2501743شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوینبانک آینده واگن رستوران2 واگن مسافری و 30 واگن باری، 261فرابورسجوپارسررسید شده1390/10/181394/10/18اجارهخرداد(سهامی خاص)شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار 5

238,0002043شرکت کارگزاری پارس نمودگربانک اقتصاد نوینساختمان دفتر مرکزی شرکتفرابورسصسکنسررسید شده1391/03/171395/03/17اجارهتیر(سهامی عام)شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن 6

100,0002043شرکت کارگزاری بهگزینبانک ایران زمین باب مغازه25فرابورس1صیناسررسید شده1391/03/271395/03/27اجارهمرداد(سهامی خاص)شرکت لیزینگ جامع سینا 7

2,000,0002043شرکت کارگزاری امین آویدبانک اقتصاد نوین و شرکت تأمین سرمایه امین دستگاه توربین نیروگاه گازی توس6فرابورسصمپناسررسید شده1391/03/281395/03/28اجارهمهر(سهامی عام)شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران 8

301,3062023شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوینبانک خاورمیانهمواد اولیه به منظور تولید آبگرمکنفرابورسربوتاسررسید شده1391/12/261393/12/26مرابحهآبان(سهامی عام)شرکت گروه صنعتی بوتان 9

227,8652043شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوینبانک اقتصاد نوین دستگاه ساختمان3فرابورس1صایانسررسید شده1392/01/281396/01/28اجارهشهریور(سهامی عام)شرکت لیزینگ رایان سایپا 10

1,040,0002043شرکت کارگزاری امین آویدبانک سرمایه و بانک رفاهبخشی از ماشین آالت و تجهیزات تولیدیفرابورسصپارسسررسید شده1392/02/071396/02/07اجارهآذر(سهامی عام)شرکت نفت پارس 11

ماشین آالت و تجهیزاتفرابورسصچادسررسید شده1392/07/091396/07/09اجارهفروردین یکم(سهامی عام)شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 12
شرکت  مدیریت سرمایه گذاری امید و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 

فلزات
1,500,0002043شرکت کارگزاری بانک سپه

1,970,0002043شرکت کارگزاری امین آویدبانک سینا و بانک حکمت ایرانیان و بانک شهربخشی از ماشین آالت و تجهیزات نیروگاه گازی توسفرابورس2صمپناسررسید شده1392/07/291396/07/29اجارهمرداد یکم(سهامی عام)شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران 13

400,000202/53شرکت کارگزاری پارسیانبانک پارسیان دستگاه آپارتمان تجاری1 دستگاه آپارتمان اداری و 20فرابورسسپهرسررسید شده1392/09/121395/03/12اجارهشهریور یکم(سهامی خاص)شرکت واسپاری سپهر صادرات 14

3,000,0002041شرکت کارگزاری امین آویدشرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی قطعه تجهیزات فنی سایت های شبکه موبایل نسل سوم1275فرابورسصایتلسررسید شده1392/10/221396/10/22اجارهاردیبهشت یکم(سهامی خاص)شرکت خدمات ارتباطی رایتل 15

775,0002043شرکت کارگزاری امین آویدموسسه اعتباری کوثر مرکزی و شرکت تامین سرمایه امین اسب بخار ساخت چین2000 دستگاه دکل حفاری خشکی 2فرابورسصداناسررسید شده1392/12/241396/12/24اجارهدی(سهامی خاص)شرکت دانا پتروریگ کیش 16

200,0002023شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوینشرکت تأمین سرمایه نوینذرت خشکفرابورسصگلوکزسررسید شده1392/12/241394/12/24مرابحهخرداد یکم(سهامی عام)شرکت گلوکوزان 17

500,0002043شرکت کارگزاری امین آویدموسسه اعتباری کوثر مرکزیABSماشین آالت خط تولید مواد پالستیکی فرابورسصبصیرسررسید شده1393/02/281397/02/28اجارهمهر یکم(سهامی عام)شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 18

928,6002043شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوینبانک خاورمیانه باب ملک4فرابورسصبوتاسررسید شده1393/04/021397/04/02اجارهتیر یکم(سهامی عام)شرکت گروه صنعتی بوتان 19

فرابورسصکاشیسررسید شده1393/05/281397/05/28اجارهآذر یکم(سهامی خاص)شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد 20
 دستگاه ماشین 7 دستگاه پرس، 7 دستگاه بالمیل، 2 دستگاه سنگ شکن، 2

بسته بندی، ربات های جداکننده و تجهیزات
300,0002043شرکت کارگزاری امین آویدموسسه اعتباری کوثر مرکزی

2,000,0002043شرکت کارگزاری پارسیانبانک توسعه صادرات ایرانکوره قوس الکتریکی و پاتیلی، جرثقیل های صنعتی، سیستم غبارگیربورس7061صکاوهسررسید شده1393/07/021397/07/02اجارهآبان یکم(سهامی خاص)شرکت فوالد کاوه جنوب کیش 21

529,1842043شرکت کارگزاری بانک سپهشرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید اسب بخار2000 دستگاه دکل حفاری نفتی خشکی 1مجموعه اداری و فرابورسصامیاسررسید شده1393/10/201397/10/20اجارهدی یکم(سهامی خاص)شرکت پترو امید آسیا 22

1,000,0002023شرکت کارگزاری پارسیانبانک پارسیانانواع قطعات و مواد اولیهفرابورسصمگاسررسید شده1393/10/221395/10/22مرابحهفروردین دوم(سهامی خاص)شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا 23

3,000,0002243شرکت کارگزاری پارسیان بانک رفاه کارگرانAccess-Netتجهیزات سایت های فرابورس2صایتلسررسید شده1393/12/181397/12/18اجارهاردیبهشت دوم(سهامی خاص)شرکت خدمات ارتباطی رایتل 24

500,0002123شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوینبانک گردشگرینفت کورهبورس9631صگسترسررسید شده1394/03/241396/03/24مرابحهاسفند یکم(سهامی خاص)شرکت بنا گستر کرانه25

4,500,0002143شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوینبانک صادرات ایران قطعه زمین1فرابورسصخابرسررسید شده1394/04/221398/04/22اجارهتیر دوم(سهامی عام)شرکت مخابرات ایران 26

1,629,3142333شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوینشرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملیکارخانه کنستانتره و کارخانه گندلهبورس97091صملیسررسید شده1394/09/021397/09/02استصناعشهریور دوم(سهامی خاص)شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی 27

650,0002143شرکت کارگزاری آرمون بورسبانک دی اسب بخار ساخت چین2000 دستگاه دکل حفاری خشکی1فرابورس98صداناسررسید شده1394/10/191398/10/19اجارهمرداد دوم(سهامی خاص)شرکت دانا پترو ریگ کیش28

5,000,0001846شرکت کارگزاری بانک ملی ایرانسازمان برنامه و بودجه کشور قطعه زمین2 فروند هواپیما و 4فرابورس1اجاددر حال معامله1394/12/261398/12/26اجارهآذر دوموزارت امور اقتصادی و دارایی29

64,0002143شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوینموسسه اعتباری ملل کیلویی50پاکت سیمان فرابورس99صشرقدر حال معامله1395/01/091399/01/09مرابحهبهمن یکم(سهامی عام)شرکت سیمان شرق30

518,5002143شرکت کارگزاری آگاهبانک آینده واگن مسافری41 فرابورس99جوپاردر حال معامله1395/02/131399/02/13اجارهخرداد دوم(سهامی خاص)شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار 31

2,000,0002141شرکت کارگزاری امین آویدشرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعیAccess-Net قطعه تجهیزات سایت های 880تعداد بورس9021صایتلدر حال معامله1395/02/141399/02/14اجارهدی دوم(سهامی خاص)شرکت خدمات ارتباطی رایتل 32

2,100,0002143شرکت کارگزاری شهربانک شهر فروند هواپیما2 فرابورس99ماهاندر حال معامله1395/03/091399/03/09اجارهبهمن دوم(سهامی خاص)شرکت هواپیمایی ماهان 33

3,000,00018/523شرکت کارگزاری بانک مسکنبانک مسکنمطالبات رهنیفرابورس9704رهنسررسید شده1395/04/121397/04/12رهنیآبان دومبانک مسکن34

1,000,0002023شرکت کارگزاری بانک مسکنبانک مسکنسنگ آهنفرابورس97فوالدسررسید شده1395/04/291397/04/29مرابحهاسفند دوم(سهامی عام)شرکت فوالد مبارکه اصفهان35

480,0001643شرکت کارگزاری پارسیانگروه سرمایه گذاری تدبیرتجاری-ساختمان اداریفرابورس99لوتوسدر حال معامله1395/07/171399/07/17اجارهآبان(سهامی خاص)شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان36

10,000,00020212شرکت کارگزاری بانک کشاورزیسازمان برنامه و بودجه کشورگندمفرابورس9707گندمسررسید شده1395/07/191397/07/19مرابحهمهر(ذینفع شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران)وزارت امور اقتصادی و دارایی 37

بانک تجارت، بانک دی، بانک توسعه تعاونمواد و قطعات مورد نیاز جهت تولید محصوالت شرکت سایپابورس9081صایپادر حال معامله1395/08/261399/08/26مرابحهمهر دوم(سهامی عام)شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا38
شرکت کارگزاری بانک سپه و شرکت کارگزاری 

سپهر باستان
5,000,0001843

40,000,0002046شرکت کارگزاری بانک ملی ایرانسازمان برنامه و بودجه کشورعرصه ملک مجتمع فرهنگی اردویی شهید باهنرفرابورس27-21اجاددر حال معامله1395/11/061399/11/06اجارهشهریور سوموزارت امور اقتصادی و دارایی39

10,000,0002046شرکت کارگزاری بانک ملتسازمان برنامه و بودجه کشوراقالم داروییفرابورس5-1سالمتدر حال معامله1395/11/181399/11/18مرابحهتیر سوموزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی40

500,0001643شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوینبانک تجارتنفت کورهفرابورس99کرانهدر حال معامله1395/12/221399/12/22مرابحهخرداد سوم(سهامی خاص)شرکت بنا گستر کرانه41

4,000,0002046شرکت کارگزاری بانک سامانسازمان برنامه و بودجه کشوریک قطعه زمین متعلق به دانشگاه اصفهانفرابورس41اجاددر حال معامله1395/12/241399/12/24اجارهمرداد سوموزارت امور اقتصادی و دارایی42

3,500,0001843شرکت کارگزاری بانک ملتبانک ملتواحدهای تولید بدنه و خط رنگ خوردروبورس 143 و صایپا403صایپادر حال معامله1396/03/031400/03/03اجارهآبان سوم(سهامی عام)شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا43

850,0001843شرکت کارگزاری شهربانک تجارت(ملک تاپکو)عرصه و متحدثات ملکی بورس14041صیدکدر حال معامله1396/04/101400/04/10اجارهمهر سوم(سهامی خاص)شرکت بازرگانی سایپا یدک44

20,000,0001746شرکت کارگزاری بانک توسعه صادراتسازمان برنامه و بودجه کشورگندمفرابورس2گندمدر حال معامله1396/08/201400/08/20مرابحهبهمن سوموزارت امور اقتصادی و دارایی45

1,000,0001723شرکت کارگزاری کارآمدبانک آیندهمواد و قطعات مورد نیازفرابورس98کرمانسررسید شده1396/09/121398/09/12مرابحهفروردین سوم(سهامی خاص)شرکت کرمان موتور46

17,380,0001746شرکت کارگزاری بانک کشاورزیسازمان برنامه و بودجه کشور(طرح سالمت)تجهیزات پزشکی فرابورس6سالمتدر حال معامله1396/09/221400/09/22مرابحهفروردین چهارموزارت امور اقتصادی و دارایی47

3,000,0001743شرکتهای کارگزاری بانک سپه و کارگزاری پارسیانبانک پارسیان کنستانتره آهن6 و 5ماشین آالت و تجهیزات کارخانجات خطوط بورس410 و صگل 1410صگل در حال معامله1396/11/111400/11/11اجارهاردیبهشت سوم(سهامی عام)شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 48

در حال معامله1396/12/051400/12/05مرابحهآذر سوم(سهامی عام)شرکت ایران خودرو49
، صخود 1412صخود

0012 و صخود 412
7,000,0001843شرکت کارگزاری بانک ملتبانک ملت قطعات و مجموعه های مورد نیاز برای تولید خودروبورس

فرابورس1افاددر حال معامله1396/12/151400/06/15منفعتشهریور چهارموزارت امور اقتصادی و دارایی50
سهم دولت در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت 

مادر تخصصی-سهامی ارتباطات زیر ساخت و شرکت ملی گاز ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور

شرکتهای کارگزاری پارسیان، کارگزاری بانک 

مسکن و کارگزاری بانک سامان
30,000,000203/56

10,000,0002016شرکت کارگزاری صبا تامینبانک رفاه کارگرانسهم شرکت تاپیکوفرابورس97تامینسررسید شده1396/12/221397/12/22اجارهمرداد یکم(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی51

سهم شرکت تاپیکوفرابورس994 تا 991شستا در حال معامله1396/12/261399/12/26اجارهمرداد یکم(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی52
بانک توسعه تعاون و توثیق سهام شرکت های پاالیش نفت بندر عباس،  

پاالیش نفت الوان و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
20,000,0002036شرکت کارگزاری صبا تامین

فرابورس2افاددر حال معامله1396/12/261400/06/26منفعتشهریور چهارموزارت امور اقتصادی و دارایی53
مادر تخصصی و بانک مرکزی جمهوری -سهم دولت در شرکت ملی گاز ایران

اسالمی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور

شرکتهای کارگزاری بانک ملی ایران و کارگزاری 

بانک مسکن
20,000,000183/56

920,0001543شرکت کارگزاری خبرگان سهامشرکت سرمایه گذاری اهدافزمین آزادشهر و ساختمان شبرنگفرابورس1401صبادر حال معامله1397/02/251401/02/25اجارهفروردین دوم(سهامی خاص)شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت 54

سهم شرکت ارتباطات سیار ایرانبورس102صخابر در حال معامله1397/02/301401/02/30اجارهمرداد(سهامی عام)شرکت مخابرات ایران 55
و سهام شرکت مخابرات  (همراه اول)توثیق سهام شرکت ارتباطات سیار ایران

ایران
8,000,0001643شرکت کارگزاری پارسیان

500,0001623شرکت کارگزاری بانک ملتبانک ملتروغن خام آفتابگردانفرابورس99کورشدر حال معامله1397/04/111399/04/11مرابحهبهمن(سهامی خاص)شرکت صنعت غذایی کورش 56

بورس104صایپادر حال معامله1397/04/301401/04/30اجارهاسفند یکم(سهامی عام)شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا57
خط مونتاژ جدید و قدیم پراید، خط پرس و قالب ابزار، ماشین آالت و تجهیزات 

خط رنگ قدیم و جیگ و فیکسچرهای تولیدی
3,900,0001843شرکت کارگزاری بانک ملتبانک ملت

300,0001643شرکت کارگزاری بانک آیندهبانک آیندهواگن های مسافریفرابورس1401ریلدر حال معامله1397/05/091401/05/09اجارهاسفند چهارم(سهامی عام)شرکت ریل سیر کوثر 58

1,050,0001553شرکت کارگزاری بانک مسکنشرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران دستگاه لکوموتیو21خرید فرابورس02البرزدر حال معامله1397/05/141402/05/14اجارهفروردین یکم(سهامی خاص)شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو 59

در حال معامله1397/05/231400/05/23اجارهاردیبهشت(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی60
,  002، شستا001شستا

004شستا,  003شستا
فرابورس

 سهم شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین ٨،٦٧٠،٥٢٠،٢٣١تعداد 

 ریال١،٣٨٤با قیمت  (تاپیکو)

 میلیارد ریال توسط ٨،٠٠٠ میلیارد ریال تعهدات اوراق، مبلغ ١٨،٨٤٠از کل مبلغ 

بانک رفاه کارگران تضمین شده و مابقی از طریق توثیق سهام شرکت تاپیکو با 

. ریال تضمین شده است١،٥٣٤میانگین قیمت 

12,000,0001936شرکت کارگزاری امین آوید

500,0001623شرکت کارگزاری بانک ملتبانک ملتمواد پتروشیمیفرابورس99قرندر حال معامله1397/07/011399/07/01مرابحهتیر چهارم(سهامی خاص)شرکت پدیده شیمی قرن 61

در حال معامله1397/07/101401/07/10اجارهاسفند دوم(سهامی خاص)شرکت توسعه اعتماد مبین 62
، 012، مبین011مبین

013مبین
5,000,0001646شرکت کارگزاری پارسیانبانک پاسارگاد ریال1761 سهم شرکت مخابرات ایران با قیمت 2839295855تعداد فرابورس

در حال معامله1397/10/191401/10/19اجارهاسفند دوم(سهامی خاص)شرکت توسعه اعتماد مبین 63
، 015، مبین014مبین

016مبین
5,000,0001646شرکت کارگزاری پارسیانبانک تجارت ریال2248 سهم شرکت مخابرات ایران با قیمت 2224199289تعداد فرابورس

 حلقه چاه11درآمد حاصل از فروش نفت فرابورس07 تا اروند01ارونددر حال معامله1397/11/131400/11/13منفعتمهر(سهامی خاص)شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند64
ضامن سود - شرکت ملی نفت جمهوری اسالمی ایران : ضامن اصل اوراق

صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت: اوراق
10,000,0001936شرکت کارگزاری خبرگان سهام

1,000,0001643شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوینبانک تجارتمنافع ناشی از خطوط هواییفرابورس01ماهاندر حال معامله1397/11/231401/11/23منفعتخرداد یکم(سهامی خاص)شرکت هواپیمایی ماهان 65

2,000,0001633شرکت کارگزاری کارآمدبانک پاسارگادمطالبات رهنیفرابورس00کرماندر حال معامله1397/11/301400/11/30رهنیآبان دوم(سهامی خاص)شرکت کرمان موتور66

1,000,0001653شرکت کارگزاری بانک توسعه صادراتشرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران عدد واگن باری367فرابورس02حریلدر حال معامله1397/12/121402/12/12اجارهآبان یکم(سهامی عام)شرکت ریل پرداز سیر 67

600,0001653شرکت کارگزاری بانک مسکنشرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران عدد واگن9فرابورس02نوریلدر حال معامله1397/12/131402/12/13اجارهاردیبهشت چهارم(سهامی خاص)شرکت ریل پرداز نوآفرین68

در حال معامله1397/12/201401/12/20مرابحهدی چهارم(سهامی عام)شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا69
 و ٠١٢، صایپا١١٢صایپا

٤١٢صایپا
7,000,0001643شرکت کارگزاری بانک ملی ایران میلیارد ریال1500 میلیارد ریال و بانک ملی 5500بانک سپه قطعات و مجموعه های تولید خودروبورس

فرابورس005شستادر حال معامله1397/12/201400/12/20اجارهبهمن چهارم(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی70
 سهم شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با قیمت 1474201474تعداد 

4070هر سهم 
6,000,0001936شرکت کارگزاری صبا تامینبانک رفاه کارگران

 حلقه چاه11درآمد حاصل از فروش نفت فرابورس11 تا اروند08ارونددر حال معامله1397/12/221400/12/22منفعتمهر(سهامی خاص)شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند71
ضامن سود - شرکت ملی نفت جمهوری اسالمی ایران : ضامن اصل اوراق

صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت: اوراق
20,000,0001936شرکت کارگزاری خبرگان سهام

 ریال6607 سهم از سهام شرکت پتروشیمی مبین با قیمت 1513546239تعداد بورس412صفارسدر حال معامله1397/12/221400/12/22اجارهخرداد چهارم(سهامی عام)شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 72

توثیق سهام  شرکت های پتروشیمی پارس، پتروشیمی مبین، پتروشیمی 

فجر، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، پتروشیمی شیراز، صنایع 

پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی جم

10,000,0001633شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات

4,000,0001643شرکت کارگزاری بانک ملی ایرانبانک ملی ایرانقطعات و مجموعه های تولید خودروبورس203صایپادر حال معامله1398/03/271402/03/27مرابحهدی چهارم(سهامی عام)شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا73

1یک سال و نه ماه133,20016شرکت کارگزاری بانک مسکنبانک مسکن عدد قرارداد فروش54بورس912صمسکندر حال معامله1398/03/281399/12/28خرید دینآذر(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب 74

در حال معامله1398/04/311400/04/31رهنیمهر یکم(سهامی عام)شرکت ایران خودرو75
 و 1404صخود

0004صخود
3,087,2051623شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوینبانک سپه قرارداد فروش اقساطی72710 فقره قسط از مجموع 112492تعداد بورس

1,000,0001943شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمیشرکت سرمایه گذاری خوارزمیکل منافع حاصل از خط تولید اسپری استنشاقیبورس205صینادر حال معامله1398/05/151402/05/15منفعتاسفند سوم(سهامی عام)شرکت البراتوارهای سینادارو 76

سازمان برنامه و بودجه کشورمنافع حاصل از درآمدهای مالیاتی دولتفرابورس4افاد در حال معامله1398/07/291401/07/29منفعتخردادوزارت امور اقتصادی و دارایی77

 10000شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین 

 میلیارد 1000میلیارد ریال، شرکت کارگزاری مفید 

 3000ریال، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران 

 15000میلیارد ریال، شرکت کارگزاری بانک ملت 

میلیارد ریال، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران 

 میلیارد ریال21079

50,079,00017/936

49,921,00017/936شرکت کارگزاری پارسیانسازمان برنامه و بودجه کشورمنافع حاصل از درآمدهای مالیاتی دولتفرابورس55 تا افاد 51افاددر حال معامله1398/08/181401/08/18منفعتخردادوزارت امور اقتصادی و دارایی78

3,000,0001843شرکت کارگزاری بانک مسکنبانک مسکنملک ویالیی با کاربری مسکونیفرابورس1402کیشدر حال معامله1398/08/201402/08/20اجارهدی سوم(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش 79

40,000,00017/936شرکت کارگزاری سهم آشناسازمان برنامه و بودجه کشورمنافع حاصل از درآمدهای مالیاتی دولتفرابورس62 و افاد61افاددر حال معامله1398/09/171401/09/17منفعتتیروزارت امور اقتصادی و دارایی80

53,000,00017/93/56شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدنسازمان برنامه و بودجه کشورمنافع حاصل از درآمدهای مالیاتی دولتفرابورس74 الی افاد71افاددر حال معامله1398/10/111402/04/11منفعتاردیبهشت یکموزارت امور اقتصادی و دارایی81

سازمان برنامه و بودجه کشورمنافع حاصل از درآمدهای مالیاتی دولتفرابورس84 الی افاد 81افاد در حال معامله1398/11/051402/05/05منفعتاردیبهشت یکموزارت امور اقتصادی و دارایی82
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن و شرکت 

کارگزاری اقتصاد بیدار
47,000,00017/93/56

در حال معامله1398/12/061402/12/06اجارهدی(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی تابان فردا 83
 و 02، تابان01تابان

03تابان
فرابورس

 سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به قیمت هر 2,955,956,252تعداد 

 ریال6,766سهم 

 میلیارد ریال از اصل اوراق از طریق توثیق تعداد 10,000مبلغ 

تعداد -  سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس779,309,000

 سهام 225,045,164 سهام شرکت پتروشیمی مارون و تعداد 139,523,050

 10,000و شرکت سرمایه گذاری اهداف ضامن مبلغ - شرکت نفت بهران

میلیارد ریال از مابقی اصل اوراق و کل سود اوراق

20,000,0001843شرکت کارگزاری خبرگان سهام

بورس412، صمعاد212صمعاددر حال معامله1398/12/141402/12/14اجارهآذر چهارم(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 84
 سهم شرکت  ملی صنایع مس ایران با قیمت هر سهم 1,916,688,000تعداد 

 ریال3,913

به تعداد  (سهامی عام)سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

 ریال، سهام شرکت مجتمع 4,733 سهم به قیمت هر سهم 3,061,789,351

 به قیمت هر سهم 581,627,739به تعداد  (سهامی عام)فوالد خراسان

 ریال10,678

7,500,0002146شرکت کارگزاری حافظ

620,880,174حجم کل صکوک منتشره

sukuk.ir

١٣9٨/١٢/١9منتشره در بازار سرمایه تا صکوک شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه


