صنذوق سزمایهگذاری مشتزک توسعه باسار سزمایه
گشارش عملکزد سه ماهه منتهی 2031/30/03

 .1مقدمه:
غىذيق تًسعٍ تاصاس سشمایٍ دس تاسیخ  1391/11/17تا دسیافت مجًص اص ساصمان تًسس ي ايساق تُاداس تٍ عىًان غىذيق
سشمایٍ گزاسی مًضًع تىذ  20مادٌ  1لاوًن تاصاس ايساق تُاداس مػًب آرس ماٌ سال  ،1384فعالیت خًد سا آغاص کشد .ایه
غىذيق تا ضماسٌ  11130وضد سثا تٍ ثثت سسیذٌ است .عملکشد ایه غىذيق تش اساس مفاد اساسىامٍ ي امیذوامٍ ي دس
چاسچًب لًاویه ي ممشسات مشتًطٍ است .فعالیت ایه غىذيق تحت وظاست ساصمان تًسس ي ايساق تُاداس اوجام ضذٌ ي
متًلی غىذيق ویض تٍ طًس مستمش فعالیت آن سا صیش وظش داسد .مذیشیت داساییَای غىذيق کٍ عمذتاً ضامل سُام ضشکت-
َای پزیشفتٍ ضذٌ دس تًسس می ضًد ،تًسط مذیش سشمایٍگزاسی غىذيق غًست می گیشد .سشمایٍگزاسان دس اصای
سشمایٍگزاسی دس ایه غىذيق گًاَی سشمایٍگزاسی دسیافت می کىىذ .غذيس ياحذ سشمایٍگزاسی ي اتطال آوُا تش اساس
اسصش خالع داساییَای سيص تعذ اص اسایٍ دسخًاست غًست میگیشد.

 .2صندوق سزمایهگذاری مشتزک توسعه باسار سزمایه در یک نگاه:
 تاسیخ آغاص فعالیت2032/22/20 :
 ارکان صنذوق:
 oمذیش غىذيق :
 oمتًلی غىذيق:
 oحساتشس:

ضشکت تامیه سشمایٍ امیه
ضشکت مطايس سشمایٍ گزاسی تامیه سشمایٍ وًیه
مًسسٍ خذمات حساتشسی مذتشان مستمل

 گزوه مذیزان سزمایهگذاری:
 oاتًرس ضیشصاد،
 oسیشيان امیىی،
 oسیذعلی تمًی،

 مشخصات دارنذگان واحذهای سزمایهگذاری ممتاس:
اسامی ي مطخػات داسوذگان ياحذَای سشمایٍگزاسی ممتاص غىذيق سشمایٍگزاسی تًسعٍ تاصاس سشمایٍ تٍ ضشح ریل
است:

سدیف

داسوذگان گًاَی ممتاص

تعذاد

دسغذ

1

ضشکت سشمایٍ گزاسی غذیش(سُامی عام)

500000

16.67

2

ضشکت سشمایٍ گزاسی فشَىگیان(سُامی خاظ)

500000

16.67

3

ضشکت سشمایٍ گزاسی تًسعٍ معادن ي فلضات (سُامی عام)

350000

11.67

4

ضشکت گشيٌ سشمایٍ گزاسی سایپا (سُامی عام)

350000

11.67

5

غىذيق تیمٍ اجتماعی سيستاییان ي عطایش

350000

11.67

6

تاوک سامان

350000

11.67

7

ضشکت گشيٌ سشمایٍ گزاسی تذتیش(سُامی خاظ)

250000

8.33

8

تاوک کطايسصی

150000

5

9

ضشکت تأمیه سشمایٍ امیه (سُامی خاظ)

100000

3.33

10

ضشکت سشمایٍ گزاسی پشدیس(سُامی عام)

50000

1.66

11

ضشکت کاسگضاسی تذتیشگشان فشدا(سُامی خاظ)

50000

1.66

033,333

100

جمع کل

 .3بزرسی روند تغییزات  NAVواحدهای سزمایهگذاری صندوق:
دس ومًداس صیش خالع اسصش سيصاوٍ َش ياحذ سشمایٍگزاسی تشای ديسٌ سٍ ماٍَ مىتُی تٍ  1392/07/30ومایص دادٌ ضذٌ
است.

دس طی ديسٌ فعالیت کل خالع اسصش داساییَای غىذيق تا وًساواتی َمشاٌ تًدٌ يلی دس مجمًع سيوذی غعًدی داضتٍ ي
اسصش َش ياحذ سشمایٍگزاسی دس پایان ديسٌ تٍ  103280881سیال افضایص پیذا کشدٌ است .تذیه تشتیة اص اتتذای فعالیت
غىذيق تا کىًن تاصدَی  32دسغذی ي دس ديسٌ سٍ ماٍَ مىتُی تٍ  1392/07/30تاصدٌ وضدیک تٍ  19دسغذی تشای
سشمایٍگزاسان محمك ضذٌ است.
دس طی ديسٌ فعالیت تعذاد ياحذَای سشمایٍگزاسی َ 300ضاس ياحذ تًدٌ ي دس ایه مذت تغییشی دس تعذاد ياحذَای
سشمایٍگزاسی ایجاد وطذٌ است.

تغییزات کل خالص ارسش داراییها:
دس ومًداس صیش تغییشات کل خالع اسصش داساییَای غىذيق اص  1392/05/01تا  1392/07/30ومایص دادٌ ضذٌ است.

دس طی ديسٌ فعالیت کل خالع اسصش داساییَای غىذيق تا وًساواتی َمشاٌ تًدٌ يلی دس مجمًع سيوذی غعًدی داضتٍ ي
ي اص  300میلیاسد سیال دس اتتذای تطکیل غىذيق (  )1391/11/17تٍ تیص اص  398میلیاسد سیال دس تاسیخ 1392/07/30
افضایص پیذا کشدٌ است.

 .4خالصه آخزین وضعیت صندوق:
آخشیه يضعیت غىذيق (دس تاسیخ  )1392/07/30دس جذيل صیش مىعکس ضذٌ است:
کل خالع اسصش داسایی َا

 398055506750307سیال

تعذاد ياحذَای سشمایٍ گزاسی

3000000

اسصش َش ياحذ سشمایٍ گزاسی

103280881

تاصدَی ديسٌ سٍ ماٍَ آخش

%19

