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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
یسههَسدلثَل،تالشهیضَد

تطىیلسثذیاصداساییّاٍهذیشیتایيسثذاست.تاتَجِپزیششس

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  1397/12/04است.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

هوتاص 

توله 

دسغذسْامهوتاص 

دسغذٍاحذّایتحت
توله 

1

ضشوتواسگضاسیهفیذ 

 3800

 %95

 %5.26

2

هحوذعلیآرسخص 

 200

 %5

 %0.27

 4000

 %100

 %5.53

جوع 

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

ثثت 
لائنهمامفشاّاًیـوَچًِگیيـوَچِصیثاپالن .1
متولی صندوق،هَسسِحساتشسیلَاعذ(حساتذاساىسسوی)استوِدسسال1385/09/15تِضواسُثثت
 20516دس اداسُ ثثت ضشوتْایضْشستاىتْشاى تِ ثثت سسیذُاستً.طاًی هتَلی عثاستست اصتْشاى,
هیذاىتَحیذ،اتتذایستاسخاى،خیاتاىوَثشدٍم،پالنٍ،1احذ .5

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 :1394/12/29
تعذادسشهایِگزاساى(حمیمیٍحمَلی)ً1,034:فش 
هجوَعٍاحذّایسشهایِگزاسیٍ72,152:احذ 
خالعاسصشداساییْایهتعلكتِداسًذگاىٍاحذّایسشهایِگزاسی129,170,007,160 :سیال
NAVاتطال1,790,248:سیال 
NAVغذٍس1,815,619:سیال 
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-4تشویةداساییّایغٌذٍقتِتفىیهغٌعت 

درصذ بٍ

بُای تمام شذٌ

خالص ارسش فزيش

ریال

ریال

محصًالت شیمیایی

15,276,419,407

14,149,287,799

10.5%

شزکتُای چىذ رشتٍ ای صىعتی

4,858,368,654

5,078,881,437

3.8%

باوکُا ي مًسسات اعتباری

21,161,561,640

22,108,057,153

16.3%

مخابزات

19,331,640,945

23,929,326,554

17.7%

خًدري ي ساخت قطعات

7,729,262,276

9,720,370,477

7.2%

خذمات فىی ي مُىذسی

2,905,163,070

3,112,341,037

2.3%

الستیک ي پالستیک

4,749,623,443

3,749,186,890

2.8%

ماشیه آالت ي تجُیشات

3,641,924,913

2,815,384,461

2.1%

سایز ياسطٍ گزیُای مالی

1,052,570,075

1,758,318,786

1.3%

اوبًٌ ساسی ،امالک ي مستغالت

444,130,218

401,460,093

0.3%

مًاد ي محصًالت داريیی

7,333,444,933

12,072,233,916

8.9%

حمل يوقل ،اوبارداری ي ارتباطات

463,255,471

456,408,582

0.3%

رایاوٍ ي فعالیت َای يابستٍ بٍ آن

1,589,609,095

1,757,609,697

1.3%

سزمایٍ گذاریُا

1,951,636,354

1,843,943,393

1.4%

محصًالت غذایی ي آشامیذوی بٍ جش قىذ ي شکز

2,697,251,709

3,333,659,987

2.5%

عزضٍ بزق ،گاس ،بخاريآب گزم

10,200,199,071

12,663,120,688

9.4%

صىعت

جمع



کل داراییُا

87.9% 118,949,590,950 105,386,061,274

باتشکر
هادی مهری
مدیرعامل

