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 بخش دوم

 فصل سوم 

 «بازار سرمایه » 

 محل ارتباط عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان سرمایه
 

 بورس گیری شکل چگونگی :  

 ات ،امکانولی  باشد داشته مناسبی عایدی که گیرند کار به یامور در را آنها هستند مایل و دارند هایی انداز پس مردم اغلب

 واحدها اینگونه تأسیس برای نیز تجاری مراکز و تولیدی واحدهای صاحبان طرفی از ندارد را کار این انجام تخصص و سرمایه

 کنندگان عرضه بین ارتباط برای محلی بایست می پس هستند نیازمند مالی منابع به خود های فعالیت دادن گسترش و

 تا منافع هر دو طرف تامین گردد . آمدمی وجود به سرمایه تقاضاکنندگان سرمایه

 

  میکردند : امینبه اشکال زیر ت را ها گذاری سرمایه جهت نیاز مورد مالی منابع افراد درگذشته 

 انداز پس -1

 از ارث آمده دست به های مال  -2

  بانکها یا اعتبار دارای افراد از گرفتن قرض -3

 

 است  بهادار اوراق صدور گردد می استفادهامروزه جهت تامین منابع مالی  که مناسبی شیوه. 

 

 بهادار اوراقصدور طریق از مالی تامین چگونگی:  

 . کنندمی دریافت مردم از مستقیم طور به را وام بگیرم وام بانک از اینکه جای به بازرگانی و تجاری مراکزروش در این 

 

 را  گذاریسرمایه برای مردم انگیزه این است که : بهادار اوراق صدور طریق از مالی منابع تامین مطلوب پیامد

 افزایش می دهد .

 

 زیرا شودمی گذاریسرمایه جهت مردم انگیزه افزایش باعث بهادار اوراق صدور طریق از مالی تامین : 

 .دنشو می شریک ها شرکت سود و سرمایه در مردم حالت این در

 

 میشود انجام بورس نهاد یا  بازار سرمایه طریق از سرمایه تقاضاکنندگان و سرمایه کنندگان عرضه بین ارتباط. 

 

  از است عبارت بورس: 

 سرمایه کارگیری به و آوریجمع زمینه و کرده برقرار ارتباط سرمایه تقاضاکنندگان و کنندگان عرضه بین که مطمئن مرکز 

 .گیرد می انجام آن در بهادار اوراق و کاالها از برخی فروش و خرید و گذاری قیمت کار و آورد می فراهم را مالی های
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 بازار بورس
 

 دگیر می قرار معاملهمعینی مورد  کاالهای یا کاال آن در که بازاری :از است عبارت کاال بورس. 

  نامگذاری می گردد . شودمی معامله آن در که کاالیی نام به رسبو :کاال بورس گذاری نام چگونگی 

  اولیه و خام مواد و ای واسطه کاالهای عبارتند از : بورس درکاالهای مورد معامله  . 

 

 شود نمی مبادله آن در کاالیی و کاالست آن کاغذی مبادالت محل کاال بورس. 

 

 بهادار اوراق آن در و شودمی تشکیل ینمع محلی در که دائمی و رسمی بازار  :از است عبارت بهادار اوراق سبور 

 . گیردمی قرار معامله مورد

 

 اوراق بهادار 

 میشود صادر تضمین عنوان به مالی منابع تامین فرآیند در که اسنادی  :از عبارت است بهادار اوراق. 

 

  شود می تقسیم دسته دو به کلی طور به بهادار اوراق: 

  سهام اوراق  -1

 مشارکت اوراق -2

 

 روی بر است و سهامی شرکت در آن دارنده مالکیت دهنده نشان که ای معامله قابل ورقهای : از است عبارت سهام 

 . است شده درج سند صاحب منافع و تعهدات،  مشارکت میزان شامل اطالعاتی آن

 

 هستند سهیم شرکت زیان و سود در و مالک اند خریده که سهامی نسبت به سهام صاحبان. 

 

  هستند سهامی شرکتهای ، سهام کننده صادر. 

 

  دنشو می تقسیم دسته دو به سهامی شرکتهای:  

  عام سهامی شرکت یک -1

 خاص سهامی شرکت -2

 

  کنند عرضه بورس در را خود سهام توانند می سهامی عامفقط شرکت های. 

 

   عبارت است از : بورس در عام سهامی شرکتهای پذیرشمراحل  

 . تهران بهادار اوراق بورس شرکت به نیاز مورد مدارک همراه به پذیرش نامه تقاضا ارسال -1
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 .پذیرش هیئت به آن ارسال و تهران بهادار اوراق بورس شرکت توسط مدارک اولیه بررسی -2

 . تقاضا قبول یارد  و پذیرش هیئت توسطدقیق  بررسی  -3

 اعتبار تامین منظور به خصوصی و دولتی های شرکت ها ، شهرداری ، دولت که راقیاو : از عبارتند مشارکت اوراق 

 . دنکنمی منتشر کشور در عمرانی و ای توسعه های طرح

 خصوصی و دولتی های شرکت ،  ها شهرداری،  دولت : از تندعبار مشارکت اوراق ناشران . 

 کشور در عمرانی و ای توسعه های طرح اعتبار تامین  : عبارت است از مشارکت راقهدف از انتشار او. 

 است مرکزی بانک به ایران در مشارکت اوراق انتشار بر ناظر مقررات و اجرایی دستورالعمل تهیه .  

 شودمی فروش و خرید سرمایه بازار در سهام نندما مشارکت اوراق گاهی. 

 

 تاثیر بورس بر اقتصاد جامعه 

 

 از عبارتند جامعه اقتصاد بر بورس تاثیرات :  

 دهدمی افزایش جامعه در را گذارییه، حجم سرما راکد های سرمایه انداختن کار به و جذباز طریق  -1

 . دکنمی تنظیم را سرمایه بازار معامالت و برقرار ارتباط سرمایه کنندگان تقاضا و کنندگان بین عرضه -2

 هاقیمت شدید نوسان از حدودی تا بهادار اوراق و سهام گذاری قیمت،  شرکتها مالی اطالعات سازی شفاف و بررسی با -3

 . دکن می جلوگیری

 باعث کاهش نرخ تورم می شود . اقتصادی مفید های فعالیت در آن ها کارگیری به و انداز پسبه  مردم ویقتش با  -4

 .آورد می فراهم را خصوصی و دولتی بزرگ های پروژه اجرای الزم های سرمایه آن به مربوط های فعالیت و بورس -5

 

 چگونه می توان در بورس سرمایه گذاری کرد ؟

 

 هاارگزاریکاز یکی به مراجعه معامالتی با شناسه گرفتن عبارت است از : بورس در گذاری سرمایه برای اقدام اولین  

 شوند. می شناخته معامالتی شناسه با معامالتی سامانه در افراد 

 

  بورس در گذاری سرمایهچگونگی :  

 . ها کارگزاری از یکی به مراجعهبا  معامالتی دریافت شناسه -1

 .کارگزار حساب بهمورد نظر  مبلغ واریز و کارگزار از خرید درخواست برگه دریافت -2

 .رسید دریافت و کارگزار به شده تکمیل برگه و واریزی فیش تحویل -3

 خریداری شده در بورس . سهام اوراق دریافت و کارگزار به رسید تحویل  -4

 

  نمایند در بورس سهام خرید به اقدام اینترنت طریق از حضورییرغبه صورت  توانندمیاشخاص. 

  از طرف وی  کارگزار تعین کند تا فروش برای را نظر مورد قیمت و مراجعه کارگزار به باید نیز فرد فروش برای

 نماید . سهام فروش به اقدام

  بازار سرمایه هم محل عایدی و هم محل ریسک است . : زیرابیاورند  بورس به را خود مازاد های سرمایه بایدافراد  


