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اطالعات کلی صندوق

-1-1

تاریخچهفعالیت

سرمایهگذاریمشترکامیدتوسعهکه صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود

صندوق 
درتاریخ2932/21/50نزدثبتشرکتهاباشماره92219ودرتاریخ2932/21/50تحتشماره22291
آوریسرمایهازسرمایهگذارانو


سازمانبورسبهثبترسیدهاست.هدفازتشکیلاینصندوق،جمع
نزد
وردقبول،تالشمیشود

تشکیلسبدیازداراییهاومدیریتاینسبداست.باتوجهپذیرشریسکم

بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق در سهام ،حق تقدم
گذاریمینماید.مدتفعالیت


خریدسهامپذیرفتهشدهدربورس،اوراقبهاداربادرآمدثابتو.....سرمایه
صندوق به موجب ماده ( )0اساسنامه  9،سال تا تاریخ  2930/21/50است.مرکز اصلی صندوق در
تهران،خیابان کریمخان زند،ابتدای قائم مقام ،کوچه نگین ،کوچه زیبا،پالک2واقع شده وصندوق
دارای20شعبهاست.









-2-1اطالع رسانی 
کلیهاطالعاتمرتبطبافعالیتصندوقسرمایهگذاریمشترکامیدتوسعهمطابقباماده00اساسنامهدر
تارنمایصندوقبهآدرسhttp://omid-fund.comدرجگردیدهاست.





 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوقسرمایهگذاریمشترکامیدتوسعهازارکانزیرتشکیلشدهاست:
میشود.دارندگان
سرمایهگذاریممتازتشکیل 

مجمع صندوق سرمایهگذاری،ازاجتماعدارندگانواحدهای
سرمایهگذاری ممتاز به شرطی که حداقل  0درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته

واحدهای 
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باشند ،ازحق رأی در مجمع برخوردارند .در تاریخترازنامه دارندگان واحد هایسرمایه گذاری ممتازی که
دارایحقرأیبودهاندشاملاشخاصزیراست :








ردیف  نامدارندگانواحدهای







تعدادواحدهایممتازتحت

درصدواحدهایتحت

ممتاز 

تملک 

تملک 

2

شرکتکارگزاریمفید 

 9155

 %30

1

محمدعلیآذرخش 

 155

 %0

مدیر صندوق،شرکتکارگزاریمفیداستکهدرتاریخ2939/53/19باشمارةثبت253393نزدمرجع
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است.نشانی مدیر عبارت است از تهرانـابتدایخیابان

ثبت 
قائممقامفراهانیـکوچهنگینـکوچهزیباپالک .2
متولی صندوق ،موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (حسابداران رسمی) است که در سال
 2939/25/13به شمارهثبت  1902در اداره ثبت شرکتهایشهرستانتهران به ثبت رسیدهاست.نشانی
متولیعبارتستازتهران,میدانهفتتیر،روبرویبانکملت،کوچهشیمی،پالک،01واحد  .1

ضامن صندوق ،شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ  2939/53/19با شمارة ثبت  253393نزد
شرکتهای شهرستانتهران به ثبت رسیده است.نشانی مدیر عبارت است از تهرانـابتدای

مرجع ثبت 
خیابانقائممقامفراهانیـکوچهنگینـکوچهزیباپالک .2
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حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی ) است که در تاریخ
مرجعثبتشرکتهایشهرستان تهران بهثبت رسیده است .

 2901/59/50به شماره ثبت  2335نزد 
نشانیحسابرسعبارتستازتهران،بزرگراهنیایش،بعدازتقاطعسردارجنگل،ابتدایآبشناسان،خیابان
نشاط،نبشکوچهسومغربی،پالک 10

-3خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران
صندوقامید توسعهدرتاریخ :2939/59/92
تعدادسرمایهگذاران(حقیقیوحقوقی)2،913:نفر 
مجموعواحدهایسرمایهگذاری252،011:واحد 
خالصارزشداراییهایمتعلقبهدارندگانواحدهایسرمایهگذاری200،300،009،312 :ریال
NAVابطال2،010،030:ریال 
NAVصدور2،000،309:ریال 
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-0ترکیبداراییهایصندوقبهتفکیکصنعت 
خالصارزشفروش

بهایتمامشده

درصدبهکلدارییها

نامصنعت

ریال

ریال

درصد

محصوالتشیمیایی

10،122،291،000

95،031،233،100

20,0%

شرکتهایچندرشتهایصنعتی

25،122،503،030

3،002،033،330

0,0%

استخراجکانههایفلزی

0،502،300،333

0،931،922،330

9,5%

فلزاتاساسی

1،310،021،313

25،333،333،350

0,9%

000،333،193

310،305،290

5,0%

استخراجنفتوگازخام

1،110،390،105

2،395،003،520

2,0%

سیمان،آهکوگچ

1،013،100،102

1،001،351،110

2,0%

بانکهاوموسساتاعتباری

20،021،120،321

20،531،001،910

1,3%

موادومحصوالتدارویی

3،300،003،030

0،030،119،052

0,1%

سرمایهگذاریها

9،513،302،119

0،251،319،010

2,1%

مخابرات

10،011،300،010

19،090،110،031

20,0%

گریهایمالیوپولی
واسطه 


21،110،353،031

20،511،100،103

25,3%

خودرووساختقطعات

21،515،110،131

29،052،313،329

3,1%

سایرمحصوالتکانیغیرفلزی

2،010،993،035

9،550،150،500

2,5%

الستیکوپالستیک

2،000،929،101

2،005،593،310

5,3%

ودستگاههایبرقی

ماشینآالت

210،133،090

212،910،313

5,2%

ماشینآالتوتجهیزات

230،132،003

211،212،221

5,2%

فراوردههاینفتی،ککوسوختهستهای

209،590،231،153 293،303،531،519

جمع


باتشکر
هادی مهری
مدیرعامل

19,1%

