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 -1اطالعات کلی صندوق
-1-1

تاسیخچِ فؼالیت

صٌذٍق سشهایِگزاسی تَسؼِ هوتاص وِ صٌذٍلی تا سشهایِ تاص دس اًذاصُ تضسي هحسَب هی شَد دس
تاسیخ1388/11/10تحت شواسُ ً10762ضد ساصهاى تَسس تِ ثثت سسیذُ استّ.ذف اص تشىیل ایي صٌذٍق ،
جوغآٍسی سشهایِ اص سشهایِگزاساى ٍ تشىیل سثذی اص داساییّا ٍ هذیشیت ایي سثذ است .تا تَجِ پزیشش
سیسه هَسد لثَل ،تالش هیشَد تیشتشیي تاصدّی هوىي ًصیة سشهایِگزاساى گشدد .تشای ًیل تِ ایي ّذف،
صٌذٍق دس سْام ،حك تمذم خشیذ سْام پزیشفتِ شذُ دس تَسس ،اٍساق تْاداس تا دسآهذ ثاتت ٍ  .....سشهایِگزاسی
هیًوایذ .هذت فؼالیت صٌذٍق تِ هَجة هادُ ( )5اساسٌاهِ  2،سال است.جْت اداهِ فؼالیت صٌذٍق ،پس اص
پایاى سال هالی هٌتْی تِ ،1390/11/26ایي صٌذٍق دس تاسیخ  1391/01/29تحت شواسُ ً 29051ضد اداسُ ثثت
ششوتْا تِ ثثت سسیذ ٍ دس ساستای اجشای هادُ ٍ28تٌذ6هادُ  7لاًَى تاصاس اٍساق تْاداس هصَب آرس هاُ ،1384
هذت فؼالیت صٌذٍق تا تاسیخ  1396/01/28توذیذ گشدیذُ است.هشوض اصلی صٌذٍق دس تْشاى،خیاتاى وشیوخاى
صًذ،اتتذای خیاتاى لائن همام ،وَچِ ًگیي ،وَچِ صیثا،پالن ٍ 8الغ شذُ است.
 -1-2اطالع سساًی
ولیِ اطالػات هشتثط تا فؼالیت صٌذٍق سشهایِ گزاسی تَسؼِ هوتاص هطاتك تا هادُ  56اساسٌاهِ دس تاسًوای
صٌذٍق تِ آدسس  www.momtazfund.comدسج گشدیذُ است .
 -2ارکان صندوق سزمایهگذاری
صٌذٍق سشهایِ گزاسی تَسؼِ هوتاص اص اسواى صیش تشىیل شذُ است :
مجمع صندوق سزمایهگذاری ،اص اجتواع داسًذگاى ٍاحذّای سشهایِگزاسی هوتاص تشىیل هیشَد .داسًذگاى
ٍاحذّای سشهایِگزاسی هوتاص تِ ششطی وِ حذالل  5دسصذ اص ول ٍاحذّای هوتاص سا دس اختیاس داشتِ تاشٌذ ،اص
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حك سأی دس هجوغ تشخَسداسًذ .دس تاسیخ تشاصًاهِ داسًذگاى ٍاحذ ّای سشهایِ گزاسی هوتاصی وِ داسای حك
سأی تَدُ اًذ شاهل اشخاص صیش است:
ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاس

تعداد واحدهای ممتاس تحتتملک

درصد واحدهای تحتتملک

1

ششوت واسگضاسی هفیذ

7.850

%78.5

2

ششوتسشهایِگزاسیسایپا(سْاهیػام)

2.000

%20

مدیز صندوق ،ششوت واسگضاسی هفیذ است وِ دس تاسیخ  1373/09/23تا شواسٓ ثثت ً 109737ضد هشجغ ثثت
ششوتّای شْشستاى تْشاى تِ ثثت سسیذُ استً .شاًی هذیش ػثاست است اص تْشاى ـ اتتذای خیاتاى لائن همام
فشاّاًی ـ وَچِ ًگیي ـ وَچِ صیثا پالن.1
متولی صندوق ،هَسسِ حساتشسی ٍ خذهات هذیشیت صذس (حساتذاساى سسوی) است وِ دس سال 1373/10/29
تِ شواسُ ثثت  8341دس اداسُ ثثت ششوتْای شْشستاى تْشاى تِ ثثت سسیذُ است ً .شاًی هتَلی ػثاستست اص
تْشاى ,هیذاى ّفت تیش ،سٍتشٍی تاًه هلت ،وَچِ شیوی ،پالن ٍ ،70احذ .2

حسابزس صندوق ،هَسسِ حساتشسی هتیي خشدهٌذ (حساتذاساى سسوی) است وِ دس تاسیخ  1381/01/14تِ شواسُ
ثثت  1124دس اداسُ ثثت ششوتْا ٍ هالىیت صٌؼتی اصفْاى تِ ػٌَاى هَسسِ غیش تاصسگاًی تِ ثثت سسیذًُ .شاًی
حساتشس ػثاستست اصتْشاى -تلَاس هیشداهاد هیذاى هحسٌی خیاتاى شاُ ًظشی پالن  41ساختواى اداسی پَیا طثمِ
ٍ 3احذ 8
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-3خالص ارسش روس و تعداد سزمایه گذاران
صندوقممتاسدرتاریخ :9094/39/03
تعدادسزمایهگذاران(حمیمیوحمولی)003:نفز 
مجموعواحدهایسزمایهگذاری491909:واحد 
خالصارسشداراییهایمتعلكبهدارندگانواحدهایسزمایهگذاری880123911431324 :ریال
NAVابطال114481342:ریال 
NAVصدور111921339:ریال
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-4تزکیبدارائیهایصندوقبهتفکیکصنعت 
خالص ارسش
فزيش

بُای تمام شذٌ

ريال

ريال

درصذ

محصًالت شیمیايی

1;8;<78,:98,81

<1789<3813<8;9

;5388

استخزاج کاوٍ َای فلشی

<1899:88198,3

<<383998:8<8,

,5:78

شزکتُای چىذ رشتٍ ای صىعتی

783,988388983

781<<89,98;83

15<,8

مخابزات

<38893,83:9819

378<,989:;88<:

1858:8

باوکُا ي مًسسات اعتباری

81897,89<:8<97

9,88<98,3,8,:1

995;98

سايز ياسطٍ گزی َای مالی

381,187,78:71

388:98;3,8,,1

153:8

سزمايٍ گذاريُا

;11813;83198,9

<1988<;8:;9881

75<98

خًدري ي ساخت قطعات

118,7387,18;:9

;1:81;981878<9

75;;8

راياوٍ ي فعالیت َای يابستٍ بٍ آن

989;78;:18979

189;887198,8:

15,18

مًاد ي محصًالت دارييی

;91899188<<893

<17817;8971839

<57,8

سیمان،آَک ي گچ

88<3,

;8,3,

,5,,8

الستیک ي پالستیک

198,7381:1879:

1183198,9989,,

85398

خذمات فىی ي مُىذسی

389798:738988

783,:833983<3

15738

محصًالت غذايی ي آشامیذوی بٍ جش قىذ ي
شکز

889<98,9,8189

8897<88<,833,

95898

اوبًٌ ساسی ،امالک ي مستغالت

989,181898;97

98<,188;38,<:

,5<:8

عزضٍ بزق ،گاس ،بخاريآب گزم

<1,899:8977883

1,8:9<8,188;7:

75:,8

ماشیه آالت ي تجُیشات

9891,88178<99

<;87:,8;:7833

95<98

اوتشار ،چاپ ي تکثیز

;<1181;987,

;<988838<;7

,57,8

سايز محصًالت کاوی غیزفلشی

;338<9<8979

;8<8,738;91

,53:8

استخزاج وفت گاس ي خذمات جىبی جش اکتشاف

99<8:<98,;8

9<98:77813:

,53,8

صىعت

جمع

9198:9787,:88,1 9,387,,8<8989:3

درصذ

;<5;<8
باتشکز 
هادیمهزی 
مدیزعامل 

