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اطالعات کلی صندوق

-1-1

تاریخچِفعالیت

سزهایِگذاری ثاتت حاهی وِ غٌذٍلی تا سزهایِ تاس در اًذاسُ تشري هحسَب هی ضَد در تاریخ

غٌذٍق 
ً 1393/05/27شد ثثت ضزوتْا تا ضوارُ  ٍ 34463در تاریخ  1393/06/03تحت ضوارُ ً 11277شد
سزهایِگذاراى ٍ

جوعآٍری سزهایِ اس 
ساسهاى تَرس تِ ثثت رسیذُ استّ.ذف اس تطىیل ایي غٌذٍق   ،
هیضَد
داراییّا ٍ هذیزیت ایي سثذ است .تا تَجِ تِ پذیزش ریسه هَرد لثَل ،تالش  

تطىیل سثذی اس 
سزهایِگذاراى گزدد.تزای ًیل تِ ایي ّذف ،غٌذٍق در اٍراق تْادار(اٍراق

تیطتزیي تاسدّی هوىي ًػیة 
هیًوایذ.هذتفعالیتغٌذٍقتِهَجةهادُ()5
سزهایِگذاری 

هطاروت،گَاّیسپزدُّایتاًىیٍ)..........
اساسٌاهِ  3،سال تا تاریخ  1396/05/26است.هزوش اغلی غٌذٍق در تْزاى،خیاتاى وزیوخاى سًذ،اتتذای
لائنهمام،وَچًِگیي،وَچِسیثا،پالنٍ8العضذُاست .





.








-1-2اطالع رساًی 
کلیه اطالعات مزتبط با فعالیت صندوق سزمایه گذاری ثابت حامی مطابق با ماده  75اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس
 http://hamifund.comدرج گزدیده است .



 -2ارکان صندوق سزمایهگذاری
غٌذٍقسزهایِگذاریثاتتحاهیاسارواىسیزتطىیلضذُاست:
هیضَد.دارًذگاى
سزهایِگذاریهوتاستطىیل 

مجمع صندوق سزمایهگذاری،اساجتواعدارًذگاىٍاحذّای
سزهایِگذاری هوتاس تِ ضزطی وِ حذالل  5درغذ اس ول ٍاحذّای هوتاس را در اختیار داضتِ

ٍاحذّای 
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تاضٌذ ،اسحك رأی در هجوع تزخَردارًذ .در تاریختزاسًاهِ دارًذگاى ٍاحذ ّایسزهایِ گذاری هوتاسی وِ
دارایحكرأیتَدُاًذضاهلاضخاظسیزاست :






ردیف  ًامدارًذگاىٍاحذّای









تعذادٍاحذّایهوتاستحت

هوتاس 

توله 

درغذسْامهوتاس 

درغذٍاحذّایتحت
توله 

1

ضزوتوارگشاریهفیذ 

 9،900

 %99

 %8.69

2

ّادیهْزی 

 100

 %1

 %0.09

 10،000

 %100

 %8.78

جوع 

مدیز صندوق،ضزوتوارگشاریهفیذاستوِدرتاریخ1373/09/23تاضوارٓثثتً109737شدهزجع
ضزوتّای ضْزستاىتْزاى تِ ثثت رسیذُ استً.طاًی هذیز عثارت است اس تْزاىـاتتذایخیاتاى

ثثت 
لائنهمامفزاّاًیـوَچًِگیيـوَچِسیثاپالن .1
متولی صندوق ،هؤسسِ حساتزسی ٍخذهات هذیزیت رّثیي است وِ در تاریخ  1375/03/28تِ ضوارُ
ثثتً 8977شدهزجع ثثت ضزوت ّایتْزاىتِثثترسیذُاستً.طاًیهتَلیعثارتاستاستْزاى،
خیاتاىسْزٍردیضوالی،خیاتاىخزهطْز،خیاتاىعزتعلی(ًَتخت)،پالنٍ،1احذ 6
حسابزس صندوق ،هَسسِ حساتزسی دش ٍ ّوىاراى (حساتذاراى رسوی ) است وِ در تاریخ
هزجعثثتضزوتّایضْزستاى تْزاى تِثثت رسیذُ است .

 1358/03/05تِ ضوارُ ثثت ً 1970شد 
ًطاًیحساتزسعثارتستاستْزاى،تشرگزاًُیایص،تعذاستماطعسزدارجٌگل،اتتذایآتطٌاساى،خیاتاى
ًطاطً،ثصوَچِسَمغزتی،پالن 24
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-3خالص ارسش روس و تعداد سزمایه گذاران
غٌذٍقثابت حامی درتاریخ :1394/10/30
تعذادسزهایِگذاراى(حمیمیٍحمَلی)ً825:فز 
هجوَعٍاحذّایسزهایِگذاریٍ113,862:احذ 
خالعارسشداراییْایهتعلكتِدارًذگاىٍاحذّایسزهایِگذاری153،827،351،088:ریال
NAVاتطال1,350,998:ریال 
NAVغذٍر1,351,507:ریال 
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