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:فصل سوم

رشبین پیشرفت اقتصادی کشورها و گست

بورس آنها چه رابطه ای هست؟

بازار سرمایه



صاحبان-1
تولید

مراکز -2
تجاری

گسترش-3
فعالیت ها

به منابع-4
مالی

5-
نیازمندند



از راه پس انداز

 مال به دست آ مده از راه ارث را وارد سرمایه گذاری

.می کردند

یا از افراد دارای اعتبار یا بانک ها قرض می گرفتند.

:ددرقدیم چگونه منابع مالی تامین می ش



در روند تکامل تامین مالی شیوه های مناسب تری ابداع

:از جمله. شد

:صدور اوراق بهادار: 1

دراین روش، مراکز تجاری و بازرگانی به جای بانک از مردم 

رای باعث افزایش انگیزه ی مردم ب. به طور مستقیم وام گرفت

. سرمایه گذاری شد



افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری              شریک در: الف

سود شرکت ها

جمع آوری سرمایه های اندک به شکل منابع سرمایه ی :ب

این کار مهم از طریق . شرکتهای سهامی را تامین می کند

.انجام می شدبورس و نهاد آن یعنی«بازار سرمایه»

:پیامدهای سرمایه گذاری مستقیم



 اغلب مردم پس انداز هایی دارند میل دارند در

اموری سرمایه گذاری که عایدی مناسب داشته 

.باشد

افراد به تنهایی امکانات و سرمایه الزم و تخصص و

.توان انجام این کار رو ندارند

همحل ارتباط عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان سرمای



سازمان بورس تهران



 مکانی که کار قیمت گذاری و خرید و

فروش برخی از کاال ها و اوراق بهادار در 

.آنجا انجام می شود

بازار بورس



ی بازاری که در آن کاال یا کاالها: بازار بورس کاال-1

.معینی معامله می شود 

انواع بازار بورس



:بورس کاال شامل

کاالهای واسطه ای

مواد خام و اولیه



 به بازاری رسمی و دائمی که در محلی معین

.تشکیل می شود

بورس اوراق بهادار



وان اسنادی که در فرآیند تامین منابع مالی به عن

.تضمین صادر می شود

منظور از اوراق بهادار



انواع اوراق بهادار

اوراق سهام-1

سهم ورقه ی قابل معامله ای که نشان

دهنده ی مالکیت دارند ه ی آن در 

شرکت سهامی است



شاملبر روی اوراق سهام اطالعاتی

میزان مشارکت

تعهدات و منافع صاحب سهم

صاحبان سهام به نسبت 
سهامی که خریدن مالک سود و 

زیان شرکت سهیم می شوند



ی اوراق سهامنمونه



انواع شرکت سهامی

عام-1

خاص-2



کدام شرکت سهامی سهام خودش را وارد بورس

می کند؟

شرکت سهامی عام سهام خود را در بورس عرضه

شرکتی که خواستار پذیرش. می کند و می فروشد

ددر بورس است باید شرایط الزم را نیز داشته باش

:شامل



تقاضای پذیرش خود به همراه مدارک مورد نیاز به شرکت بورس

این شرکت پس از بررسی اولیه،مدارک.اوراق بهادار تهران ارائه کند

برای هیئت پذیرش می فرستد و پس از بررسی دقیق و ضعیت

.شرکت، نسبت به پذیرش یا رد تقاضای آن اقدام می کند

شرکتی که خواستار پذیرش در 
:بورس  است



اوراق مشارکت-2

دولت، شهرداری ها و شرکت های دولتی و خصوصی به 
منظور تامین اعتبار طرح های توسعه ای و عمرانی در 

.کشور، اوراق مشارکت منشر می کند

تهیه ی این دستور العمل اجرایی و 
مقررات ناظر بر انتشار اوراق 

مشارکت برعهده بانک مرکزی است                         



گاهی اوراق مشارکت مانند سهام در 
بازار سرمایه خرید و فروش می شود

نمونه اوراق 
مشارکت



تاثیر بورس بر اقتصاد جامعه

از طریق جذب و به کار انداختن -1
سرمایه ی راکد، حجم سرمایه گذار 

.را در  جامعه افزایش میدهد

بین عرضه کنندکان و تقاضا -2
کنندگان سرمایه ارتباط برقرار، و

معامالت بازار سرمایه را تنظیم می
.کند





ار باتشویق مردم به پس انداز و به ک-4
گیری پس انداز ها در فعالیت مفید 
اقتصادی در کاهش نرخ تورم موثر 

.است

بورس و فعالیت های مربوط به آن، -5
سرمایه های الزم اجرای پروژه های 

بزرگ دولتی و خصوصی را فراهم می 
.آورد



چگونه می توان در بورس سرمایه گذاری 
کرد؟

اولین گام گرفتن شناسه معامالتی

مراجعه به کارگزاری ها

بانک به مشتری خود شماره حسابی
می دهد همان شماره شناسه 

.محسوب می شود



خرید سهام و : گام دوم
در یافت دستور خرید

واریز وجه به : گام سوم
حساب کارگزار

ه دریافت برگ: گام چهارم
گواهی خرید سهام

:توجه توجه
بازار سرمایه محل عایدی و

به همین ( ریسک)هم خطر
دلیل افراد باید فقط 

سرمایه های مازاد خود را 
به بورس بیاورند، و نگاه 
د کوتاه مدت نداشته باشن

توجه کنید همه ی سرمایه
همه تخم مرغ )خودتان 

را در یک سبد نگذارید (ها
سبد سهام تشکیل دهید
در غیر این موارد احتمال 

.ضرر وجود دارد

پایان


