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  در این مقاله می آموزیم:
ü گذاريهاي سرمایهگذاري در صندوقنحوه سرمایه  
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٢ 

  گذاريهاي سرمایهگذاري در صندوقفرآیند سرمایه

  ها گذاري صندوقفرآیند صدور (خرید) واحدهاي سرمایه

گذاري و دریافت فرم درخواست صدور واحد شعب صندوق سرمایهمراجعه به یکی از  -1
  گذاريسرمایه

ی توانید به پایگاه اینترنتي میگذارسرمایهي هاصندوقبراي مشاهده نشانی و اطالعات تماس 
نظارت  بخش نهادهاي مالی بخش  www.seo.ir سازمان بورس و اوراق بهادار  به نشانی 
 يهاشرکتي عمدتا توسط گذارسرمایهي هاصندوقمراجعه کنید. الزم به ذکر است که 
ر در محل دفات هاصندوقشوند و بنابراین اغلب این کارگزاري رسمی بورس اداره می

 .هاي کارگزاري مستقر هستندشرکت

  تکمیل فرم مربوطه و واریز وجه به حساب صندوق   -2

 کارمزد صدوري صندوق به عالوه گذارسرمایهنیاز براي خرید واحدهاي  منظور از وجه، مبلغ مورد
واحد از صندوق الف باشد و قیمت هر واحد  10هاست. براي مثال اگر فردي متقاضی خرید واحد

تومان بابت صدور این  000,500,1هزار تومان باشد ، باید  150ي این صندوق هم گذارسرمایه
. کارمزد صدور به عنوان کارمزد، به حساب صندوق واریز کندمبلغ اندکی واحدها به عالوه 

 شود .میکارمزد متغیر تقسیم  ب:کارمزد ثابت  الف:بخش   2ي به گذارسرمایهواحدهاي 

 الثابتی(مث ي، فارغ از تعداد واحدها جمعا مبلغگذارسرمایهکارمزد ثابت براي صدور واحدهاي 
ي داشته باشد و چه گذارسرمایهواحد  10است . یعنی چه یک فرد درخواست صدور  )تومان 2000

  .کارمزد ثابت به صندوق پرداخت کندتومان به عنوان  2000ي ، باید گذارسرمایهواحد  100

مبلغ  شود. در مجموعتعیین می گذارسرمایهکارمزد متغیر هم متناسب با تعداد واحدهاي درخواستی 
ذاران گسرمایههم براي  جذب  هایی راها تخفیفصندوقیاد نیست و حتی برخی صدور کارمزد ز

  .گیرنددر نظر می
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ملی)  تشامل شناسنامه و کارمراه فیش واریزي و مدارك هویتی (ارائه فرم تکمیل شده به ه -3
  به صندوق و دریافت رسید 

ی گواه و صدوراعالمیه  ارائه گذاري توسط صندوق وسرمایهصدور واحدهاي  -4
 گذاري به متقاضی سرمایه

وق و هاي صندت که میزان مالکیت فرد از داراییسندي اسزله ي در واقع به منگذارسرمایهگواهی 
 و به همین علت دهدي فرد در صندوق را نشان میگذارسرمایهیا به تعبیر بهتر، میزان واحدهاي 

ام . هنگالزم را داشته باشد ین گواهی دقتدر حفظ و نگه داري ا گذارسرمایهضروري است که 
  .ي به صندوق الزامی استگذارسرمایهي  هم ارائه گواهی گذارسرمایهابطال واحدهاي 
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۴ 

   هاگذاري صندوقفرایند ابطال (فروش ) واحدهاي سرمایه

ي و دریافت فرم درخواست ابطال واحد گذارسرمایهمراجعه به یکی از شعب صندوق  -1
  يگذارسرمایه

وق و ه صندي به همراه مدرك هویتی بگذارسرمایه، ارائه اصل گواهی مربوطهتکمیل فرم  -2
 دریافت رسید از صندوق 

ي توسط صندوق و واریز وجوه مربوطه ، پس از کسر کارمزد گذارسرمایهابطال واحدهاي  -3
 روز کاري  7، پس از حداکثر گذارسرمایهابطال به حساب 

بخش تشکیل شده  2مثل کارمزد صدور واحدها از ي هم گذارسرمایهکارمزد ابطال واحدهاي 
 کارمزد متغیر  -2کارمزد ثابت  -1است : 

ي گذارسرمایه، مثل کارمزد ثابت در صدور ، فارغ از تعداد واحدهاي کارمزد ثابت در ابطال
با تعداد واحدهاي  اما کارمزد متغیر متناسب ؛است )تومان 2000 ثابتی ( مثال ، مبلغابطال شده

  .شده، متغیر استابطال 

   گذارسرمایه، توسط صندوق و تحویل آن به ابطالصدور اعالمیه  -4
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  گذاري هاي سرمایهچند نکته در خصوص صندوق
م در ي مستقیگذارسرمایهي در مقایسه با گذارسرمایهي هاصندوقي از طریق گذارسرمایهچه  اگر

 .به معنی حذف کامل ریسک نیست وضوع، اما این مز ریسک بسیار کمتري برخوردار استبورس ا
تند که ي با درآمد ثابت هسگذارسرمایهي هاصندوقان باید توجه داشته باشند که تنها گذارسرمایه

ي گذارسرمایهي هاصندوق، اما ن ریسک هستندکنند و درواقع بدوبازدهی مشخصی را تضمین می
رسی بر، هاصندوقگذاران در انتخاب هستند  و بنابراین الزم است  سرمایه در سهام داراي ریسک

  .کامل و دقیق را انجام دهند

ي و همچنین صدور و ابطال واحدهاي گذارسرمایههاي وقدي در صنگذارسرمایهسود ناشی از 
بنابراین  وراق اجاره معاف از مالیات است.مثل اوراق مشارکت و ا هاصندوقي گذارسرمایه
ط کافی است که کارمزد پرداخت ، فقيگذارسرمایهدهاي براي صدور و ابطال واح گذارسرمایه

  .کند
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۶ 

اي دارند ل سهامداران یک شرکت، حقوق ویژههم مث هاصندوقي گذارسرمایهدارندگان واحدهاي 
  توان به موارد زیر اشاره کرد:که از جمله این حقوق می

  حق انتخاب هیئت مدیره و مدیران صندوق  -
 هاي کاري صندوق سیاستمشارکت در تدوین اهداف و  -

 دسترسی به صورت هاي مالی صندوق  -

 هاي صندوق با دیگراناظهار نظر در خصوص قرارداد -

 

و  راد تازه واردي به دلیل نقش بسیار مهمی که در جلب مشارکت افگذارسرمایهي هاصندوق
رها به ي کشو ، بلکه در همهنه تنها در بازار سرمایه ایراناي به بورس دارند، اصطالحا غیرحرفه

  کنند.صورت گسترده فعالیت می

  

  هاي بعدي باشید :)همراه ما در قسمت

  

  
 

   آمنه هاشمی                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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