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 . بدانند را پاسخش باید میکنند فعالیت سرمایه بازار در که آنهایی برای  اساسی و مهم سوال چهل

 چیست؟ بورس - 1

 اوراق بوورس  -1: از عبارتند که است انواعی دارای بورس. کند می فعالیت رسمی و متشکل صورت به که است بازاری بورس

 .مشتق اوراق بورس -4 ارز بورس -3 کاال، بورس -2 بهادار،

   

 دارد؟ ای وظیفه چه و چیست بهادار اوراق بورس -2 

 بوین  خاصی مقررات و قوانین براساس آن در شده پذیرفته بهادار اوراق که است رسمی و متشکل بازاری بهادار اوراق بورس

 کامل اطالعات ارائة) شفاف بازاری آوردن فراهم بهادار اوراق بورس اصلی وظیفة. شود می دادوستد فروشندگان و خریداران

 .است بهادار اوراق دادوستد برای( فروشندگان و خریداران برای

 

 شود؟ می انجام شکل چه به بورس در سهام خریدوفروش - 3   

 بوه  کوارگزاران  که ترتیب این به. شود می انجام ای رایانه سیستم طریق از و کارگزاران بوسیلة بورس در سهام خریدوفروش

 دو حراج روش براساس سیستم در معامالت. کنند می معامالت سیستم وارد را خریدوفروش سفارشات سهامداران از وکالت

 قیمت کمترین براساس فروش های نوبت و لحظه هر در بیشتر های قیمت براساس خرید های نوبت یعنی. شود می انجام طرفه

 انجوام  سهام روی بر معامله شد برابر فروش قیمت بهترین و خرید قیمت بهترین که زمان هر و شوند می مرتب لحظه هر در

 .شود می

  

 کیست؟ کارگزار - 4

 داده افورادی  بوه  کارگزاری مجوز. گیرد می صورت وی توسط سهام خریدوفروش که است( شرکتی) حقوقی شخصی کارگزار

 اوراق بوازار  قانون مطابق بودن، امین و آزمون در قبولی ای، حرفه سوابق قبیل از ها ویژگی برخی داشتن بر عالوه که شود می

 در فعالیوت  مجووز  و بهادار اوراق بورس در پذیرش کارگزاران، کانون در عضویت شرایط بایست می اسالمی جمهوری بهادار

 .باشند دارا را بورس

  

 است؟ چگونه آن دریافت نحوة و چیست معامالتی کد - 5

 آن طریوق  از کوه  اسوت  ثوابتی  کود  معوامالتی،  کود . گیورد  می صورت معامالتی کد طریق از معامالت سیستم در دادوستد

. اسوت  شوده  ایجواد  گوذار  سرمایه فردی مشخصات براساس که کد این. شود می شناسایی معامالت سیستم در گذار سرمایه
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 سیسوتم  توسط اتوماتیک صورت به که است رقمی پنج عدد یک و گذار سرمایه فرد خانوادگی نام اول حرف سه از متشکل

 و کارگزار طریق از امر این که است معامالتی کد دریافت به مشروط بهادار اوراق فروش و خرید لذا. شود می مشخص ای رایانه

 اشوخا   بورای  معوامالتی  کود  دریافت. است پذیر امکان ملی کد و شناسنامه نظیر گذار سرمایه شناسایی مستندات ارائة با

 .است شرکت رسمی روزنامة و اساسنامه ارائة مستلزم( ها شرکت) حقوقی

  

 است؟ میزانی چه به سهامدار برای بهادار اوراق بورس در سهام دادوستد هزینة - 6

 درصود  15/0 و کوارگزار  کوارمزد  بابت خرید ارزش درصد 4/0 از عبارت پردازد می خرید های سفارش برای خریدار که مبلغی

 بوورس،  گسترش کارمزد و کارگزار کارمزد بر عالوه فروش، های سفارش برای. است بورس گسترش کارمزد بابت خرید ارزش

 ریوال  میلیون 100 آن حداکثر و ریال 150000 کارگزار کارمزد حداقل. شود می پرداخت مالیات بابت فروش محل از درصد 5/0

 .باشد می

  

 است؟ وصول قابل زمانی چه سهام فروش از حاصل وجه - 7

 روزهوای  جوز  به هفته ایام کاری، روزهای. است دریافت قابل معامله انجام از پس کاری روز سه سهام، فروش از حاصل وجه

 .باشد می رسمی تعطیالت و شنبه پنج

  

 است؟ فروش قابل موقع چه از و رسد می خریدار دست به شده خریداری سهام برگة زمانی چه - 8

 خریوداران  بوه  تحویول  آمادة کارگزاری، محل در معامله، انجام از پس کاری روز یک سهام سپردة و انتقال و نقل نامة گواهی

 .باشد می پذیر امکان سهام سپردة و انتقال و نقل نامة گواهی دریافت هنگام از نیز شده خریداری سهام فروش. است سهام

 

 یابد؟ می کاهش سهام قیمت چرا - 9   

 تعوداد  از سوهم  یوک  فروشندگان تعداد اگر. است تغییر قابل بازار تقاضای و عرضه تغییرات اثر بر و لحظه هر سهام قیمت  

 سوهم  آن قیموت  باشد، خرید برای آن تقاضای میزان از بیش فروش برای سهم یک عرضة یعنی باشد، بیشتر آن خریداران

 برخی شود می سبب و انجامد می سهام بازار در تقاضا و عرضه تغییرات به که رفتاری تشریح برای. برعکس و یابد می کاهش

. اسوت  گرفتوه  شوکل  مختلفی های نظریه باشند، آن فروشندة یا رویگردان دیگر برخی و شوند سهم یک خریدار یا خواهان

. است شرکت آن واقعی ارزش مورد در گذاران سرمایه نظر شرکت سهم قیمت دهندة شکل عامل ترین اصلی معتقدند، برخی

 کوالن  مسوایل  و شورکت  مالی امور از اعم مختلفی برونی و درونی عوامل اثر در تواند می سهام قیمت کاهش راستا، این در

 به ها شرکت که مواقعی اکثر در همچنین،. کند می فعالیت آن در شرکت که باشد صنعتی و کشور جهان، اقتصادی و سیاسی
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 کامالً قیمت کاهش این و یابد می کاهش سهام قیمت دهند می افزایش را شرکت سرمایة یا کنند می پرداخت سود سهامداران

 زیاد یابد می افزایش شرکت سرمایة که میزان همان به افراد سهام تعداد سرمایه، افزایش زمان در مثالً که چرا. است طبیعی

 .کند می جبران را قیمت کاهش حدودی تا سهام تعداد افزایش و شود می

 

 است؟ کدام آن انواع و چیست عمومی مجمع - 10

 تشوکیل  بورای  الزم عدة حضور به مربوط مقررات. شود می تشکیل سهام صاحبان اجتماع از سهامی، شرکت عمومی مجمع

 قانون موجب به که مواردی در مگر شد، خواهد معین شرکت اساسنامة در تصمیمات، اتخاذ جهت الزم آراء و عمومی مجمع

 از عبارتنود  ترتیوب  بوه  سهامی های شرکت عمومی مجامع تجارت، قانون براساس. باشد شده مقرر آن برای خاصی تکلیف

 .العاده ق فو عمومی مجمع و عادی عمومی مجمع مؤسس، عمومی مجمع

  

 ؟ دارد عهده بر وظایفی چه مؤسس عمومی مجمع - 11

 کلیة نویسی پذیره احراز نیز و آن تصویب و مؤسسین گزارش به رسیدگی -1: است زیر قرار به مؤسس عمومی مجمع وظایف

 و مدیران اولین انتخاب -3. آن اصالح لزوم، صورت در و شرکت اساسنامة طرح تصویب -2. الزم مبالغ تادیة و شرکت سهام

 تشوکیل  تا سهامداران برای بعدی اطالعیة و دعوت هرگونه که کثیراالنتشاری روزنامة تعیین -4. شرکت بازرسان یا بازرس

 .شد خواهد منتشر آن در عادی عمومی مجمع اولین

  

 ؟ شود می برگزار زمانی چه و چیست سالیانه عادی عمومی مجمع اختیارات - 12

 و شورکت  بازرسوان  و مودیران  گزارش به رسیدگی شرکت، مالی های صورت به رسیدگی برای سالیانه عادی عمومی مجمع

. شوود  موی  تشکیل است، شده بینی پیش اساسنامة در که زمانی در یکبار سالی سهام، صاحبان بین اندوخته و سود تقسیم

 با همواره تصمیمات و یابد می رسمیت سهام تعداد نسبت به سهامداران از نیمی از بیش حداقل حضور با عادی عمومی مجمع

 سالیانه عادی عمومی مجمع تشکیل قانونی مهلت. بود خواهد معتبر رسمی جلسة در حاضر آراء یک عالوه به نصف اکثریت

 عمومی مجامع تشکیل برای سهام صاحبان دعوت. باشد می شرکت مالی سال پایان از پس ماه 4 حداکثر تجارت قانون طبق

 بوین  فاصله. آید عمل به شرکت سایت یا بورس سازمان رسمی سایت کثیراالنتشار، های روزنامه در آگهی نشر طریق از باید

 .باشد می روز 40 حداکثر و روز 10 حداقل مجمع تشکیل تاریخ و آگهی نشر

 

 شود؟ می برگزار زمانی چه و چیست العاده فوق عمومی مجمع - 13   
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 عموومی  مجموع  در فقوط  شورکت  انحوالل  و سورمایه  افزایش یا کاهش شرکت، اساسنامة مواد تغییر یا اصالح موضوعات  

 حاضور  بایود  دارنود  رأی حق که سهامی نصف از بیش دارندگان العاده فوق عمومی مجمع در. است رسیدگی قابل العاده فوق

 .بود خواهد معتبر رسمی جلسة در حاضر آراء سوم دو اکثریت با همواره مجمع تصمیمات و باشند

 چیست؟ سرمایه افزایش - 14 

 سوهامداران  مودیره،  هیئوت  پیشونهاد  با باشد، داشته نیاز جدید مالی منابع به خود های فعالیت توسعة برای شرکت گاه هر

 بوه  شورکت  سرمایة تا دهند می قرار گیری رأی و بررسی مورد العاده فوق عمومی مجمع جلسة در را سرمایه افزایش شرکت

 .یابد افزایش نظر مورد میزان

  

 است؟ کدام سرمایه افزایش های روش - 15

 قالوب  در توسوعه  و طرح اندوختة و انباشته سود محل از( الف. دهند افزایش را خود سرمایة توانند می روش سه از ها شرکت

 جدید سهام شرکت، اول روش در. سهام صرف محل از( ج تقدم حق قالب در مطالبات و نقدی آوردة محل از( ب جایزه سهام

 روش در. باشد نمی سهامداران توسط وجه پرداخت به نیازی کار این برای و دهد می سهامداران به را سرمایه افزایش از ناشی

 بوه ( سهم اسمی قیمت به) تقدم حق هر برای ریال 1000 دریافت ازای به را سرمایه افزایش از ناشی جدید سهام شرکت، دوم

 مورد بازار قیمت به سرمایه افزایش از ناشی جدید سهام سهامداران، تقدم حق سلب با سوم روش در. فروشد می سهامداران

 گیرد می قرار متقاضیان کلیة نویسی پذیره

  

 گیرد؟ می تعلق سهامداران به شرکت سرمایه افزایش صورت چه در - 16

 افوزایش  بور  مبنوی  شرکت العادة فوق عمومی مجمع مصوبه اجرای تاریخ در که گیرد می تعلق سهامداری به سرمایه افزایش

 .باشد شرکت سهام مالک سرمایه،

  

 کرد؟ دریافت توان می چگونه را شرکت سرمایه افزایش از ناشی جدید اوراق - 17

 قسومت  بوا  تووان  موی  بورس در شده پذیرفته شرکت هر سرمایه افزایش از ناشی جدید اوراق دریافت نحوة از اطالع برای  

 .کرد برقرار ارتباط مربوطه شرکت سهام امور با یا و معامالتی تاالرهای رسانی اطالع

 

 دارد؟ وجود وغیرسپرده سپرده سهام بین فرقی چه - 18   
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 شده چاپ بورس سازمان توسط آن سهم برگه و باشد می معامله قابل بورس سازمان معامالتی سیستم در شده سپرده سهام

 .است شده چاپ مربوطه شرکت توسط آن سهم برگه و باشد نمی معامله قابل بورس سازمان در غیرسپرده سهام اما. است

 

 

 کرد؟ باید چه سهام کردن سپرده برای - 19   

 شود می داده تحویل معامالتی تاالرهای در بورس کارگزاران از یکی به شرکت، سهم برگة غیرسپرده سهام کردن سپرده برای

 سوپس  و چاپ بورس سازمان توسط شده سپرده سهم برگه و باطل شرکت سهم برگه بورس، سازمان به آن تحویل از پس تا

 .شود مربوطه کارگزار تحویل

 

 است؟ معنی چه هابه شرکت آزاد شناور سهام - 20   

 مالکیوت  در یعنوی . باشود  معاملوه  قابول  نزدیک، آینده در رود می انتظار که است سهمی مقدار آزاد شناور سهام از منظور

 .کنند ارائه فروش برای را آن خریداران سوی از مناسب قیمت پیشنهاد صورت در اند آماده که است دارندگانی

 

 است؟ معنی چه به بورس تر فعال شرکت پنجاه-21

 بیشوتر  هوا  شورکت  سایر به نسبت سهامشان نقدشوندگی قدرت که هستند هایی شرکت بورس تر فعال شرکت 50 از منظور

 .است بیشتر بورس در شده پذیرفته های شرکت سایر از ها شرکت این سهام برای تقاضا دیگر عبارت به. باشد

 

 شوند؟ می ترانتخاب فعال شرکت پنجاه چگونه -22 

 بوا  رابطه در معیارها این همة که گیرد می صورت ماهه سه های دوره در معیار، شش براساس بورس تر فعال شرکت 50 انتخاب

 تعداد -3 شده، معامله سهام ارزش -2 شده، معامله سهام تعداد -1: از عبارتند معیارها این. است سهام نقدشوندگی میزان

 .شرکت سهام جاری ارزش میانگین -6 شده، منتشر سهام تعداد میانگین -5 معامله، دفعات -4 معامله، روزهای

 

 شود؟ می متوقف بورس توسط شرکت یک نماد شرایطی چه در  -23 

 محول  تغییور  -2 عموومی،  مجوامع  برگوزاری  هنگام -1: شود می متوقف شرکت نماد زیر موارد از یک هر وقوع صورت در   

 .بورس به شفاف اطالعات ارائة عدم -6 مدیره، هیئت اعضای تعیین -5 سرمایه، افزایش - EPS ، 4 تعدیل -3 شرکت،
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 چیست؟( EPS) سهم هر درآمد  -24   

 محاسوبه  شورکت،  سهام کل تعداد بر مالیات، کسر از پس شرکت خالص سود تقسیم از ، EPS اختصار به یا سهم هر درآمد

 .شود می

   25-  E/P   معناست؟ چه به 

 EPS) سهم یک درآمد به بازار قیمت تقسیم از و کند می مقایسه آن بازار قیمت با را سهم یک ساالنه درآمد که است معیاری

 .آید می بدست( 

 

 چیست؟( DPS) سهم هر تقسیمی سود -26   

 نگهداری خود نزد شرکت نیاز براساس را بخشی و( قانونی ذخیره) قانون مطابق را خالص سود از بخشی ها شرکت ساله همه

 بوه  تقسویم  قابول  سود کل تقسیم از سهم هر تقسیمی سود بنابراین. نمایند می تقسیم سهامداران بین را مابقی و کنند می

 .آید می بدست شرکت سهام تعداد

 

 شود؟ می پرداخت زمانی چه ها شرکت سود - 27

 8 ظورف  حوداکثر  باید شرکت شود، تصویب سود تقسیم سالیانه، عادی عمومی مجمع در که صورتی در تجارت، قانون طبق

 .کند پرداخت سهامداران به را DPS تصویب، تاریخ از ماه

 

 کرد؟ مراجعه باید کجا به ،( DPS) شرکت سهم هر نقدی سود دریافت نحوة از اطالع برای -28 

 رسوانی  اطوالع  واحود  بوا  تووان  می بهادار، اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت هر DPS دریافت نحوة و مبلغ از اطالع برای

 .کرد برقرار ارتباط مربوطه شرکت سهام امور با یا و معامالتی تاالرهای

 

 گیرد؟ می تعلق سهامدارای چه به شرکت سهم هر نقدی سود -29 

 .باشد سهم آن مالک شرکت، سالیانه عمومی مجمع برگزاری تاریخ در که گیرد می تعلق سهامداری به سهم هر سود
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 چیست؟ قانونی اندوختة -30   

 هموین . نماید ذخیره قانونی اندوختة عنوان با را شرکت خالص سود از درصد 5 سال هر است مکلف شرکت هر مدیرة هیئت

 .است اختیاری آن کردن ذخیره رسید، شرکت سرمایه کل درصد 10 به قانونی اندوختة که

 

 

 چیست؟ اولیه بازار - 31 

 برای) بار اولین برای خود مالی تأمین منظور به دولت یا شرکت یک از اعم ناشر یک که بهاداری اوراق آن در که است بازاری

 .رسد می فروش به کند، می منتشر( عموم به عرضه

 

 چیست؟ ثانویه بازار-32   

 ایون  متشوکل  نمونه. گیرد می قرار مبادله مورد است دارندگان دست در و گردیده منتشر قبالً که بهاداری اوراق بازار این در

 .گیرد می انجام وظیفه این کارگزاران طریق از که است بهادار اوراق بورس بازار

 

 چه؟ یعنی سهم اسمی قیمت -33   

 قوانون  29 مواده  مطوابق  رقم این. شود می نوشته آن روی بر شرکت توسط سهام برگة انتشار و چاپ هنگام که است مبلغی

 ریوال  10000 مبلغ این بورس در شده پذیرفته های شرکت اغلب در معمول طور به اما باشد بیشتر ریال 100000 از نباید تجارت

 .است

 

 چه؟ یعنی بازار قیمت  -34   

 .گیرد می قرار معامله مورد بهادار اوراق بورس در سهم آن براساس که است قیمتی

 

 چیست؟( بورس سهام سبد) پرتفوی  -35 

 .باشد می بورس در شده پذیرفته های شرکت سهام از ای مجموعه شامل
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 چیست؟ سهام سبد از استفاده دلیل -36   

 عبوارت  به نمایند می مختلف های شرکت سهام خرید به اقدام شرکت یک سهم خرید جای به ریسک کاهش منظور به افراد

 .داد قرار ظرف یک در را ها مرغ تخم تمامی نباید دیگر

 

 

 چیست؟ نویسی پذیره -37   

 .قرارداد طبق آن کامل وجه پرداخت تعهد یا پرداخت و او نمایندة یا و ناشر از بهادار اوراق خرید فرآیند از است عبارت

 

 چیست؟ جایزه سهام -38   

 سهامداران به و صادر جدیدی سهام وجهی، هیچگونه دریافت بدون و انباشته سود محل از سرمایه افزایش برای شرکت اگر

 .شود می گفته جایزه سهام سهم، نوع این به نماید ارائه

 

 چیست؟ انباشته سود -39 

 مختلف اهداف با سهامداران، به پرداخت جای به را آن از درصدی سود از برخورداری صورت در ساله هر سهامی های شرکت

 ایون . شود می گفته انباشته سود مختلف های سال طی شده نگهداری سودهای این مجموعة که کنند می نگهداری شرکت در

 .شود می نگهداری مستقلی حساب در سود

 

 کیست؟ بازارگردان -40

 حسوب  بر آن نقدشوندگی افزایش و خا  شرکت یک سهام تقاضای و عرضه تعادل حفظ منظور به که است حقوقی شخص

 .نماید می سهم آن فروش و خرید به اقدام بازار شرایط

______________________ 
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