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اطالعات کلی صندوق

-1-1

تاسیخچِفعالیت

سشهایِگزاسیهطتشناهیذتَسعِوِ غٌذٍلی تا سشهایِ تاص دس اًذاصُ وَچه هحسَب هی ضَد

غٌذٍق 
دستاسیخً1391/12/05ضدثثتضشوتْاتاضواسٍُ31183دستاسیخ1391/12/06تحتضواسُ11132
آٍسیسشهایِاصسشهایِگزاساىٍ


ساصهاىتَسستِثثتسسیذُاستّ.ذفاصتطىیلایيغٌذٍق،جوع
ًضد
لثَل،تالشهیضَد

تطىیلسثذیاصداساییّاٍهذیشیتایيسثذاست.تاتَجِپزیششسیسههَسد

تیطتشیي تاصدّی هوىي ًػیة سشهایِگزاساى گشدد .تشای ًیل تِ ایي ّذف ،غٌذٍق دس سْام ،حك تمذم
گزاسیهیًوایذ.هذتفعالیت


خشیذسْامپزیشفتِضذُدستَسس،اٍساقتْاداستادسآهذثاتتٍ.....سشهایِ
غٌذٍق تِ هَجة هادُ ( )5اساسٌاهِ  3،سال تا تاسیخ  1394/12/04است.هشوض اغلی غٌذٍق دس
تْشاى،خیاتاىوشیوخاىصًذ،اتتذایلائنهمام،وَچًِگیي،وَچِصیثا،پالنٍ1العضذُاست .






-1-2اطالع سساًی 
ولیِاطالعاتهشتثطتافعالیتغٌذٍقسشهایِگزاسیهطتشناهیذتَسعِهطاتكتاهادُ56اساسٌاهِدس
تاسًوایغٌذٍقتِآدسسhttp://omid-fund.comدسجگشدیذُاست.





 -2ارکان صندوق سزمایهگذاری
غٌذٍقسشهایِگزاسیهطتشناهیذتَسعِاصاسواىصیشتطىیلضذُاست:
هیضَد.داسًذگاى
سشهایِگزاسیهوتاصتطىیل 

مجمع صندوق سزمایهگذاری،اصاجتواعداسًذگاىٍاحذّای
سشهایِگزاسی هوتاص تِ ضشطی وِ حذالل  5دسغذ اص ول ٍاحذّای هوتاص سا دس اختیاس داضتِ

ٍاحذّای 
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تاضٌذ ،اصحك سأی دس هجوع تشخَسداسًذ .دس تاسیختشاصًاهِ داسًذگاى ٍاحذ ّایسشهایِ گزاسی هوتاصی وِ
داسایحكسأیتَدُاًذضاهلاضخاظصیشاست :








سدیف  ًامداسًذگاىٍاحذّای







تعذادٍاحذّایهوتاصتحت

دسغذٍاحذّایتحت

هوتاص 

توله 

توله 

1

ضشوتواسگضاسیهفیذ 

 3800

 %95

2

هحوذعلیآرسخص 

 200

 %5

مدیز صندوق،ضشوتواسگضاسیهفیذاستوِدستاسیخ1373/09/23تاضواسٓثثتً109737ضدهشجع
ضشوتّای ضْشستاىتْشاى تِ ثثت سسیذُ استً.طاًی هذیش عثاست است اص تْشاىـاتتذایخیاتاى

ثثت 
لائنهمامفشاّاًیـوَچًِگیيـوَچِصیثاپالن .1
متولی صندوق ،هَسسِ حساتشسی ٍ خذهات هذیشیت غذس (حساتذاساى سسوی) است وِ دس سال
 1373/10/29تِ ضواسُثثت  8341دس اداسُ ثثت ضشوتْایضْشستاىتْشاى تِ ثثت سسیذُاستً.طاًی
هتَلیعثاستستاصتْشاى,هیذاىّفتتیش،سٍتشٍیتاًههلت،وَچِضیوی،پالنٍ،62احذ  .2

ضامه صندوق ،ضشوت واسگضاسی هفیذ است وِ دس تاسیخ  1373/09/23تا ضواسٓ ثثت ً 109737ضد
ضشوتّای ضْشستاىتْشاى تِ ثثت سسیذُ استً.طاًی هذیش عثاست است اص تْشاىـاتتذای

هشجع ثثت 
خیاتاىلائنهمامفشاّاًیـوَچًِگیيـوَچِصیثاپالن .1
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حسابزس صندوق ،هَسسِ حساتشسی دش ٍ ّوىاساى (حساتذاساى سسوی ) است وِ دس تاسیخ
هشجعثثتضشوتّایضْشستاى تْشاى تِثثت سسیذُ است .

 1358/03/05تِ ضواسُ ثثت ً 1970ضد 
ًطاًیحساتشسعثاستستاصتْشاى،تضسگشاًُیایص،تعذاصتماطعسشداسجٌگل،اتتذایآتطٌاساى،خیاتاى
ًطاطً،ثصوَچِسَمغشتی،پالن 24

-3خالص ارسش روس و تعداد سزمایه گذاران
غٌذٍقامید توسعهدستاسیخ :1394/06/31
تعذادسشهایِگزاساى(حمیمیٍحمَلی)ً1,068:فش 
هجوَعٍاحذّایسشهایِگزاسیٍ73,048:احذ 
خالعاسصشداساییْایهتعلكتِداسًذگاىٍاحذّایسشهایِگزاسی107,810,695,397 :سیال
NAVاتطال1,475,888:سیال 
NAVغذٍس1,496,084:سیال 
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-4تشویةداساییّایغٌذٍقتِتفىیهغٌعت 
درصذ بٍ کل داراییُا

بُای تمام شذٌ

خالص ارسش فزيش

ریال

ریال

محصًالت شیمیایی

13,488,570,863

10,299,146,799

9.3%

شزکتُای چىذ رشتٍ ای صىعتی

5,952,903,422

5,727,174,536

5.2%

باوکُا ي مًسسات اعتباری

23,255,095,520

20,352,684,820

18.4%

استخزاج کاوٍ َای فلشی

1,134,938,051

489,260,821

0.4%

فلشات اساسی

1,784,639,699

631,765,306

0.6%

مخابزات

19,885,259,026

18,663,156,922

16.9%

خًدري ي ساخت قطعات

14,166,562,812

10,789,090,983

9.7%

خذمات فىی ي مُىذسی

1,722,932,956

1,444,778,658

1.3%

الستیک ي پالستیک

3,020,562,101

2,301,747,318

2.1%

ماشیه آالت ي تجُیشات

3,866,430,737

3,072,871,341

2.8%

سایز ياسطٍ گزیُای مالی

1,403,426,767

1,680,923,464

1.5%

اوبًٌ ساسی ،امالک ي مستغالت

565,354,336

527,601,043

0.5%

فزايردٌ َای وفتی ،کک ي سًخت َستٍ ای

888,399,134

826,962,087

0.7%

استخزاج وفت ي گاس خام

391,347,514

305,523,684

0.3%

مًاد ي محصًالت داريیی

6,248,384,906

7,809,177,771

7.1%

سیمان ،آَک ي گچ

2,096,111,207

784,918,658

0.7%

78,390,043

81,388,755

0.1%

سزمایٍ گذاریُا

5,315,678,048

3,832,786,806

3.5%

محصًالت غذایی ي آشامیذوی بٍ جش قىذ ي شکز

2,820,004,783

2,497,602,464

2.3%

عزضٍ بزق ،گاس ،بخاريآب گزم

3,505,877,191

3,527,346,234

3.2%

اوتشار ،چاپ ي تکثیز

160,940,388

165,528,997

0.1%

صىعت

رایاوٍ ي فعالیت َای يابستٍ بٍ آن

جمع

95,811,437,467 111,751,809,504

86.6%




با تشکر
هادی مهری
مدیر عامل

