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 .1کلیات
 .1.1تاضیرچٍ فؼالیت
غىسيق سطمایٍ گصاضی اذتػاغی باظاضگطزاوی اضظشآفطیه غىسيق باظوطستگی وطًضی زض تاضید 1396/09/22
تحت ضماضٌ  43492وعز ازاضٌ ثبت ضطوتُا ي مؤسسات غیطتجاضی تُطان ثبت ضسٌ ي زض تاضید 1396/09/28
تحت ضماضٌ  11553وعز ساظمان بًضس ي ايضاق بُازاض بٍ ثبت ضسیسٌ استَ .سف اظ تطىیل غىسيق ،جمغ آيضی
يجًٌ اظ سطمایٍ گصاضان ي اذتػاظ آوُا بٍ ذطیس اوًاع ايضاق بُازاض مًضًع مازٌ  4اساسىامٍ بٍ مىظًض اوجام
تؼُسات باظاضگطزاوی ايضاق بُازاض مطرع طبك امیسوامٍ ،بُطٌ گیطی اظ غطفٍ جًیی َای واضی اظ ممیاس ي تأمیه
مىافغ سطمایٍ گصاضان است .بطای ویل بٍ ایه َسف ،غىسيق زض سُام ،حك تمسم ذطیس سُام پصیطفتٍ ضسٌ زض
بًضس ،ايضاق بُازاض با زضآمس ثابت ي  ...سطمایٍگصاضی میومایس .مست فؼالیت غىسيق بٍ مًجب مازٌ  5اساسىامٍ،
 3سال است .مطوع اغلی غىسيق زض ذیابان يلیؼػط ،ذیابان بعضگمُط ،بؼس اظ تماطغ فلسطیه ،ضماضٌ  38يالغ
ضسٌ ي غىسيق زاضای ضؼبٍ ومیباضس.

 .2اطالع رسانی
ولیٍ اطالػات مطتبط با فؼالیت غىسيق مطابك با مازٌ  44اساسىامٍ زض تاضومای غىسيق سطمایٍ گصاضی بٍ آزضس
 arzeshafarinfund.comزضج گطزیسٌ است.

 .3ارکان صندوق
غىسيق سطمایٍ گصاضی اذتػاغی باظاضگطزاوی اضظشآفطیه غىسيق باظوطستگی وطًضی اظ اضوان ظیط تطىیل ضسٌ
است:

 .3.1مسیط غىسيق
ضطوت واضگعاضی غبا جُاز است وٍ زض تاضید  1383/06/08با ضماضِ ثبت  229185وعز مطجغ ثبت
ضطوتُای ضُطستان تُطان بٍ ثبت ضسیسٌ است .وطاوی مسیط ػباضت است اظ :تُطان ،ذیابان يلیؼػط ،ذیابان
بعضگمُط ،بؼس اظ تماطغ فلسطیه ،ضماضٌ .38

 .3.2متًلی غىسيق
ضطوت مطايض سطمایٍگصاضی تأمیه سطمایٍ وًیه (سُامی ذاظ) است وٍ زض تاضید  1389/12/22با ضماضِ ثبت
 398513وعز مطجغ ثبت ضطوتُای ضُطستان تُطان بٍ ثبت ضسیسٌ است .وطاوی متًلی ػباضت است اظ :تُطان،
بلًاض آفطیما ،ذیابان گلآشیه ،ضماضٌ .23
0

گشارش عملکزد مدیز صندًق سزمایو گذاری اختصاصی باسارگزدانی ارسش آفزین صندًق باسنشستگی کشٌری دًره سو
ماىو منتيی بو3131/60/13

 .3.3حسابطس غىسيق
ضطوت مؤسسٍ حسابطسی ي ذسمات مسیطیت سامان پىساض است وٍ زض تاضید  1381/12/29با ضماضِ ثبت
 13919وعز مطجغ ثبت ضطوتُای ضُطستان تُطان بٍ ثبت ضسیسٌ است .وطاوی حسابطس ػباضت است اظ :تُطان،
بلًاض آفطیما،وبص ػاطفی غطبی ،بطج غبا،پالن  ،152طبمٍ ،7ياحس.71

 .4مجمع صندوق سزمایهگذاری:
اظ اجتماع زاضوسگان ياحسَای سطمایٍ گصاضی ممتاظ تطىیل میطًز .طبك مازٌ  23اساسىامٍ مجمغ غىسيق با
حضًض زاضوسگان حسالل وػف بٍ ػاليٌ یه اظ ول ياحسَای سطمایٍ گصاضی ممتاظ زاضای حك ضأی غىسيق تطىیل
ضسٌ ي ضسمیت می یابس .زض تاضید تطاظوامٍ زاضوسگان ياحسَای سطمایٍ گصاضی ممتاظی وٍ زاضای حك ضأی بًزٌ
ضامل اضراظ ظیط است:
ضزیف

وام زاضوسگان ياحسَای ممتاظ

تؼساز ياحسَای
ممتاظ تحت تمله

زضغس ياحسَای
تحت تمله

1

گطيٌ مسیطیت اضظش سطمایٍ غىسيق باظوطستگی وطًضی

350

%1

2

ضطوت وًآيضان مسیطیت سبا

34.300

%98

3

ضطوت واضگعاضی غبا جُاز

350

%1

35.000

%100

جمغ

 .5اطالعات سزمایهگذاری صندوق در تاریخ1397/06/31
322,462,714,646

ذالع اضظش ضيظ زاضاییُا
تؼساز ياحسَای سطمایٍ گصاضی ممتاظ

35،000

تؼساز ول ياحسَای سطمایٍ گصاضی

245,009

تؼساز زاضوسگان ياحسَای سطمایٍ گصاضی

6

اضراظ حمًلی

6

اضراظ حمیمی

0

وسبت سطمایٍ تامیه ضسٌ تًسط اضراظ حمیمی

0

اضظش اسمی َط ياحس سطمایٍ گصاضی

1،000،000

وطخ غسيض َط ياحس سطمایٍ گصاضی زض تاضید گعاضش

1,303,924

وطخ ابطال َط ياحس سطمایٍ گصاضی زض تاضید گعاضش

1,284,924
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 .6مقایسه روند باسدهی صندوق و سایز شاخص ها
بازدهی بازار

بازدهی صندوق
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00

3.00
2.00
1.00
0.00

 .7باسده صندوق
باظزٌ غىسيق

ضطح
یه َفتٍ اذیط

%0.539

یه ماٌ اذیط

%8.259

سٍ ماٌ اذیط

%18.966

ضص ماٌ اذیط

%27.117

یىسال اذیط

0

/
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 .8تزکیب داراییهای صندوق
يجٍ ومس ي ضبٍ ومس

126,226,747,199

پطتفًی سُام

183,216,338,636

سایط

13،019،628،811
48,572,417

تؼساز سُام مًجًز زض غىسيق

 .9نمودار تزکیب داراییهای صندوق:
تطویب زاضاییَای غىسيق بٍ تاضید 1397/06/31

دباغي ،پرداخت چرم و ساخت انواع
پاپوش
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين
اجتماعي
عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم

13%

13%

27%
46%

محصوالت شيميايي
ساير سرمايه گذاری ها

1%

4

