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اطالعات کلی صندوق

-1-1

تاسیخچِفعالیت

سشهایِگزاسی هطتشن اهیذ تَسعِ وِ غٌذٍلی تا سشهایِ تاص هحسَب هی ضَد دس تاسیخ

غٌذٍق 
ً 1391/12/05ضد ثثت ضشوتْا تا ضواسُ  ٍ 31183دس تاسیخ  1391/12/06تحت ضواسُ ً 11132ضد
ساصهاى تَسس تِثثت سسیذُاستّ.ذفاص تطىیل ایيغٌذٍق  ،جوعآٍسی سشهایِ اص سشهایِگزاساىٍ
تالشهیضَد

تطىیلسثذیاصداساییّاٍهذیشیتایيسثذاست.تاتَجِپزیششسیسههَسدلثَل،

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

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،هَسسِحساتشسیلَاعذ(حساتذاساىسسوی)استوِدسسال1385/09/15تِضواسُثثت
20516دساداسُثثتضشوتْایضْشستاىتْشاىتِثثتسسیذُاستً.طاًیهتَلیعثاستستاصتْشاى،هیذاى
تَحیذ،اتتذایستاسخاى،خیاتاىوَثشدٍم،پالن  1
حسابزس صندوق،هؤسسِحساتشسیٍخذهاتهذیشیتسّثیياستوِدستاسیخ1375/03/28تِضواسُ
ثثتً8977ضدهشجعثثتضشوتّایتْشاىتِثثتسسیذُاستً.طاًیحساتشسعثاستاستاصتْشاى،
خیاتاىسْشٍسدیضوالی،خیاتاىخشهطْش،خیاتاىعشتعلی،پالنٍ،1احذ 6
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-3خالص ارسش روس و تعداد سزمایه گذاران
غٌذٍقامید توسعهدستاسیخ :1395/09/30
تعذادسشهایِگزاساى(حمیمیٍحمَلی)ً919:فش 
هجوَعٍاحذّایسشهایِگزاسیٍ669927:احذ 
خالعاسصشداساییْایهتعلكتِداسًذگاىٍاحذّایسشهایِگزاسی116927195129109 :سیال
NAVاتطال197379289:سیال 
NAVغذٍس197609091:سیال 
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-4تشویةداساییّایغٌذٍقتِتفىیهغٌعت 

صىعت

درصذ بٍ کل

بُای تمام شذٌ

خالص ارسش فزيش

ریال

ریال

محصًالت شیمیایی

10,559,784,646

10,582,584,032

9.0%

شزکتُای چىذ رشتٍ ای صىعتی

1,931,275,960

1,632,031,790

1.4%

باوکُا ي مًسسات اعتباری

12,231,140,135

11,705,906,675

10.0%

استخزاج کاوٍ َای فلشی

825,265,786

957,237,615

0.8%

فلشات اساسی

2,894,338,447

2,899,355,445

2.5%

مخابزات

18,595,785,147

20,468,805,439

17.4%

خًدري ي ساخت قطعات

7,219,654,736

5,894,582,083

5.0%

خذمات فىی ي مُىذسی

2,047,564,397

1,973,654,939

1.7%

الستیک ي پالستیک

4,109,673,410

4,364,173,098

3.7%

ماشیه آالت ي تجُیشات

3,554,676,489

3,517,110,109

3.0%

سایز ياسطٍ گزیُای مالی

1,266,054,658

1,407,358,146

1.2%

اوبًٌ ساسی ،امالک ي مستغالت

372,064,808

270,844,284

0.2%

مًاد ي محصًالت داريیی

8,392,674,516

10,643,307,524

9.0%

رایاوٍ ي فعالیت َای يابستٍ بٍ آن

3,546,659,972

4,139,685,853

3.5%

سزمایٍ گذاریُا

1,774,780,993

1,011,526,600

0.9%

محصًالت غذایی ي آشامیذوی بٍ جش قىذ ي شکز

750,333,172

879,010,937

0.7%

12,883,267,255

15,342,494,318

13.0%

بیمٍ يصىذيق باسوشستگی بٍ جشتامیه اجتماعی

208,221,416

200,614,217

0.2%

سایز محصًالت کاوی غیزفلشی

428,958,751

409,876,081

0.3%

عزضٍ بزق ،گاس ،بخاريآب گزم

داراییُا

98,300,159,185 93,592,174,694

83.6%
با تشکز



َادی مُزی
مذیز عامل

