
 انیمبتد یآموزش بورس برا

 ست؟یبورس چ - ۱

 :است که عبارتند از یانواع ی. بورس داراکندیم تیفعال یصورت متشکل و رسماست که به یبازار بورس

 بورس اوراق بهادار

 فرابورس

 بورس کاال

 یبورس انرژ

 دارد؟ یافهیو چه وظ ستیبورس اوراق بهادار چ - ۲

و مقررات  نیدر آن براساس قوان شدهرفتهیاست که اوراق بهادار پذ یمتشکل و رسم یاوراق بهادار بازار بورس

شفاف  یبورس اوراق بهادار فراهم آوردن بازار یاصل فهی. وظشودیو فروشندگان دادوستد م درانیخر نیب یخاص

 .دادوستد اوراق بهادار است یو فروشندگان( برا دارانیخر ی)ارائه اطالعات کامل برا

 م؟یالزم دار هیورود به بورس چقدر سرما یبرا - ۳

 یبرا یقفس چی. اما هدیداشته باش یهزار تومان در حساب خودتان نزد کارگزار ۵۰۵ دیسهام حداقل با دیخر یبرا

 .دیکن یگذارهیدر بورس سرما دیتوانیم دیدر بورس وجود ندارد و هر چقدر که بخواه یگذارهیسرما

 

 .دیوارد بورس شو دیتوانیهزار تومان هم م ۲۰با  د،یبخر هیفقط عرضه اول دیخواهیاگر م اما

 و فروش سهام دیخر

 شود؟یو فروش سهام در بورس به چه شکل انجام م دیخر - ۴

 بیترت نی. به اشودیانجام م یاانهیرا ستمیس قیبورس و از طر یکارگزار لهیوسو فروش سهام در بورس به دیخر

. کنندیمعامالت م ستمیو فروش را وارد س دیخر یهابورس سفارش یهایکارگزار تیسا قیداران از طرکه سهام

 شتریب یهامتیبر اساس ق دیخر یهانوبت یعنی. شودیبر اساس روش حراج دو طرفه انجام م ستمیمعامالت در س

 متیق نیو هر زمان که بهتر شوندیدر هر لحظه مرتب م متیق نیفروش بر اساس کمتر یهادر هر لحظه و نوبت

 .شودیسهام انجام م یفروش برابر شد، معامله بر رو متیق نیو بهتر دیخر



 

 قابل وصول است؟ یوجه حاصل از فروش سهام چه زمان - ۵

هفته به جز  امیا ،یکار یاست. روزها افتیپس از انجام معامله قابل در یحاصل از فروش سهام، سه روز کار وجه

 .است یرسم التیشنبه و تعطپنج یروزها

 هیعرضه اول

 ست؟یچ هیعرضه اول - ۶

 هیلعرضه او گر،ی. به عبارت دشودیبه عموم مردم گفته م یشرکت خصوص کیبه پروسه ارائه سهام  هیاول عرضه

هر  د،ی. با انتشار سهام جدکندیشرکت سهامش را در بازار بورس عرضه م کیبار که  نیمگر اول ستین یزیچ

 به شرکت یپروسه شرکت خصوص نیجذب کند. در ا هیمردم، سرما هیسرما کردنلیدخ قیاز طر تواندیم یشرکت

 .کندیفراهم م یخصوص یشرکا یرا برا دیجد هیاز سرما یوربهره یبرا یشده و فرصت خوب لیتبد یعموم

 

سازمان بورس است. به  یازهاینشیپ تیاز رشد و رعا ییسطح باال ازمندین یشرکت عموم کیبه  شدنلیتبد

 .در بازار بورس عرضه شوند توانندیباشند، م یمشخص طیشرا یکه دارا ییهاعلت، تنها شرکت نیهم

 

و فروشندگان(  دارانیخر یشفاف )ارائه اطالعات کامل برا یربورس اوراق بهادار فراهم آوردن بازا یاصل فهیوظ

 .دادوستد اوراق بهادار است یبرا

 

 م؟یالزم دار هیچقدر سرما هیعرضه اول دیخر یو برا میبخر هیچطور عرضه اول - ۷

شده در سامانه که توسط سازمان بورس و در ساعات مشخص یسفارش خود را در روز دیبا هیعرضه اول دیخر یبرا

 انیبه متقاض یطور مساوبه هیمهلت ثبت سفارش، سهام عرضه اول انی. پس از پادیبورس ثبت کن یهایکارگزار

 .داده خواهد شد صیتخص

 



. اما حداکثر دیبخر هیعرضه اول دیتوانیم زیهزار تومان ن ۲۰ندارد و  یادیز ینگیبه نقد اجیاحت هیعرضه اول دیخر

دو روز قبل از ثبت سفارش،  یکیو  کندیهم سهم فرق م یبرا د،یدار ازین هیعرضه اول دیخر یکه برا یاهیسرما

 .شودیتوسط سازمان بورس اعالم م

 

 مجمع بورس

 و انواع آن کدام است؟ ستیچ یمجمع عموم - ۸

 ی. مقررات مربوط به حضور عده الزم براشودیم لیاز اجتماع صاحبان سهام تشک ،یشرکت سهام یعموم مجمع

 یخواهد شد، مگر در موارد نیدر اساسنامه شرکت مع مات،یالزم جهت اتخاذ تصم یو آرا یمجمع عموم لیتشک

 .آن مقرر شده باشد یبرا یخاص فیکه به موجب قانون تکل

 

موسس، مجمع  یعمومعبارتند از مجمع  بیبه ترت یسهام یهاشرکت یاساس قانون تجارت، مجامع عموم بر

 .العادهفوق یو مجمع عموم یعاد یعموم

 

 شود؟یبرگزار م یو چه زمان ستیالعاده چفوق یمجمع عموم - ۹

 یو انحالل شرکت فقط در مجمع عموم هیسرما شیافزا ایمواد اساسنامه شرکت، کاهش  رییتغ ایاصالح  موضوعات

 دیدارند، با یکه حق را یاز نصف سهام شیالعاده دارندگان بفوق یاست. در مجمع عموم یدگیالعاده قابل رسفوق

 .معتبر خواهد بود یحاضر در جلسه رسم یدوسوم آرا تیمجمع همواره با اکثر ماتیحاضر باشند و تصم

 هیسرما شیافزا

 ست؟یچ هیسرما شیافزا - ۱۰

 ه،ریمد اتیه شنهادیشد، با پداشته با ازین دیجد یخود به منابع مال یهاتیتوسعه فعال یگاه شرکت برا هر

تا  دهندیقرار م یریگیو را یالعاده مورد بررسفوق یرا در جلسه مجمع عموم هیسرما شیداران شرکت افزاسهام

 .ابدی شیمورد نظر افزا زانیشرکت به م هیسرما

 

 



 کدامند؟ هیسرما شیافزا یهاروش - ۱۱

 :دهند شیخود را افزا هیسرما توانندیاز سه روش م هاشرکت

 

 زهیمحل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جا از

 و مطالبات در قالب حق تقدم یمحل آورده نقد از

 محل صرف سهام از

به پرداخت  یازیکار ن نیا یو برا دهدیداران مرا به سهام هیسرما شیاز افزا یناش دیروش اول شرکت، سهام جد در

 .ستیداران نوجه توسط سهام

 

هر حق تقدم )به  یبرا الیر ۱۰۰۰ افتیدر یازارا به هیسرما شیاز افزا یناش دیروش دوم شرکت، سهام جد در

 .فروشدیداران مسهم( به سهام یاسم متیق

 یسینورهیبازار مورد پذ متیبه ق هیسرما شیاز افزا یناش دیداران، سهام جددر روش سوم با سلب حق تقدم سهام

 .ردیگیقرار م انیمتقاض هیکل

 رد؟یگیداران تعلق مشرکت به سهام هیسرما شیدر چه صورت افزا - ۱۲

بر  یالعاده شرکت مبنفوق یمصوبه مجمع عموم یاجرا خیکه در تار ردیگیتعلق م یداربه سهام هیسرما شیافزا

 .مالک سهام شرکت باشد ه،یسرما شیافزا

 

 کرد؟ افتیدر توانیشرکت را چگونه م هیسرما شیاز افزا یناش دیاوراق جد - ۱۳

 قیاز طر توانیدر بورس م شدهرفتهیهر شرکت پذ هیسرما شیاز افزا یناش دیاوراق جد افتیاطالع از نحوه در یبرا

با امور سهام شرکت مربوطه ارتباط برقرار  ایو  یمعامالت یتاالرها یرسانبا قسمت اطالع ایکدال اقدام کرد و  تیسا

 .کرد

 

 



 ست؟یدر بورس ک (Broker) و کارگزار ستیبورس چ یکارگزار-۱۴

بتواند  گذارهیصورت که هر سرما نیاما نه به ا شودیو فروش سهام با پول انجام م دیدر بورس و خر یگذارهیسرما

بورس  یبه اسم کارگزار یاپرداخت کند. بلکه واسطه اشیشخص یخودش بخرد و از حساب بانک مایسهام را مستق

 .آورد ممبادالت فراه یبستر امن را برا نیا تواندیوجود دارد که م

 م؟یثبت نام کن یچطور در کارگزار - ۱۵

 کد سجام افتیاول: در گام

 سجام تیدوم: احراز هو گام

 ثبت نام یرحضوریغ لیتکم ای یسوم: مراجعه حضور گام

 یگذار هیچهارم: افتتاح حساب سرما گام

 دهد؟یارائه م یبورس چه خدمات یکارگزار -۱۶

 افراد یبرا یگذارهیقرار دهند تا امکان سرما گذارانهیسرما اریدر اخت قیموظف هستند تا اطالعات دق هایکارگزار

)که همان ارائه  ها،ینهادها بتوانند با استفاده از خدمات کارگزار ایافراد و  یعنی. دیایبه وجود ب یو حقوق یقیحق

 .و فروش کنند دیمختلف را خر یها( سهام شرکتاستبازار بورس  راتییلحظه و تغبهاطالعات لحظه

 ست؟یخوب چ یکارگزار کی یهایژگیو - ۱۷

 دسترس بودن در

 و قابل اعتماد بودن معتبر

 نیو آفال نیآنال یهاسامانه شتندا

 زیو متما یخدمات اختصاص داشتن

 آسان وجه زیو وار وصول

 هیشرکت در عرضه اول لیتسه

 

 



 بورس کدامند؟ یکارگزار رییمراحل تغ - ۱۸

تقل من دیجد یبه کارگزار زیپول و سهام خود را ن دیبا د،یجد یدر کارگزار یرحضوریغ ای ینام حضوراز ثبت پس

انتقال  ی. برادیانتقال ده دیجد یو به کارگزار افتیدر یفعل یوجه خود را از کارگزار دیانتقال پول، با ی. برادیکن

 .است یکارگزار یمعامالتسامانه  قیکارگزار ناظر از طر رییراه تغ نیسهم بهتر

 

 شود؟یناظر چگونه انجام م یکارگزار رییتغ - ۱۹

 هیسهام خود را ته یبرگه گواه شخوانیمراجعه به دفاتر پ ای نفعانیذ کپارچهیدرگاه  قیاز طر دیقدم با نیاول در

 دینمراجعه ک دیبه شعبه کارگزار جد یصورت حضورکارگزار به رییثبت درخواست تغ یبرا دیتوانی. سپس مدیکن

 .دیکارگزار ناظر را ثبت کن رییتغدرخواست  یسامانه معامالت قیو از طر یرحضوریصورت غبه ای

 

در  دیبا د،یو فروش سهام بپرداز دیبه خر یاصورت حرفهو به دیاز بورس درآمد داشته باش دیخواهیاگر م اما

 دیو بتوان دیریبگ ادیرا  یو تابلوخوان کالیتکن لیو تحل یادیبن لیتا تحل دیآموزش بورس شرکت کن یهاکالس

 .دیبکش رونیخودتان را از آب ب میخودتان گل

 


