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۱۴8 نهادهای مالی و کارکردهای آنها 

بخش سوم
151 روش های کمی مقدماتی 
۱5۳ ارزش زمانی پول 
۱58 مفاهیم آماری 
۱۶9 مفاهیم احتمال 
۱7۶ ارزش زمانی پول 
۱88 مفاهیم آماری 
2۰۳ مفاهیم احتمال 

بخش چهارم
213 مقدمات امور مالی شرکت 
2۱5 مقدمات بودجه بندی سرمایه ای 
227 مقدمات هزینه سرمایه 
2۳۱ مقدمات تجزیه وتحلیل نقاط سر به  سر و اهرم ها 
2۳7 تعاریف مقدماتی مربوط به بازده 
2۳8 مفاهیم پایه ریسک 
2۴۳ مقدمات بودجه بندی سرمایه ای 
257 مقدمات هزینه سرمایه 
2۶۱ مقدمات تجزیه وتحلیل نقاط سر به  سر و اهرم ها 
27۰ تعاریف مقدماتی مربوط به بازده 
27۳ مفاهیم پایه ریسک 

بخش پنجم
279 مقدماتی بر اقتصاد 
28۱ عرضه، تقاضا و تعادل بازار 
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۳8۱ قانون "توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید .... 

قانون »توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید در راستاي تسهیل اجراي سیاست های کلي اصل چهل و 
۳8۱ چهارم قانون اساسي« 
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۳8۶ دستورالعمل اجرایي افشاي اطالعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس  
۳88 دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
۳89 دستور العمل کمیتۀ سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  
۳89 مصوبه مربوط به تعریف سرمایه گذار نهادی 
۳9۰ دستور العمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳5 قانون بازار 
۳92 دستور العمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان 
۳92 دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 
۳9۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه   
۳95 دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارك و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت   
۳97 اصالحیۀ قانون تجارت  
۳97 مبحث اول بخش هاي ۱، 2، ۳، 5، ۶، 7، 8، ۱۰، ۱۱ و ۱2 

فهرست مطالب
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۴۱۴ قوانین بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران 
قانون »توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید در راستاي تسهیل اجراي سیاست های کلي اصل چهل و 

۴2۴ چهارم قانون اساسي« 
۴28 آیین نامه  اجرایي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران 
۴29 ضوابط نظارت سبا بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایۀ شرکت هاي سهامي عام 
۴۳۰ دستورالعمل اجرایي افشاي اطالعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس  
۴۳۴ دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
۴۳۶ دستور العمل کمیتۀ سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  
۴۳۶ مصوبه مربوط به تعریف سرمایه گذار نهادی 
۴۳7 دستور العمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳5 قانون بازار 
۴۳9 دستور العمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان 
۴۳9 دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 
۴۴۱ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه   
۴۴۳ دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارك و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت   

بخش  هشتم
آزمون آزمایشی اصول بازار سرمایه

۴5۱ سواالت آزمون 
۴8۳ نمونه پاسخ نامه  
۴8۴ پاسخ های تشریحی  
5۰۳ کلید آزمون   

 



ویژه  به  و  مالی  مسائل  بودن  پیچیده  و  یكسو  از  مالی  بازارهای  روزافزون  تحوالت  و  گسترش 
ابزارهای مالی جدید از سوی دیگر، موجب شده است تا اعتقاد و گرایش به مدارك حرفه ای در 
حوزه مالی و سرمایه گذ اری در سراسر جهان افزایش یابد. کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده 
و سازمان بورس و اوراق بهادار هرساله اقدام به برگزاری چندین نوبت آزمون های حرفه ای بازار 

سرمایه و اعطای گواهینامه های مختلف به عالقه مندان می نماید. 
تعدد  و  شرکت کنندگان  تعداد  لحاظ  به  آزمون ها  گونه  این  برگزاری  به  کمی  رویكرد  از  فارغ 
آزمون ها، اعتقاد به محتوای کیفی و انتخاب مناسب موضوعات و طراحی دقیق سواالت موجب 
خواهد شد تا دارندگان این مدارك توانایی و تمایز قابل قبولی برای فعالیت و حضور در بازارهای 
باشند. خوشبختانه تغییرات گسترده ساختاری و محتوایی گواهینامه های حرفه ای  مالی داشته 
بازار سرمایه در ایران و نزدیک  شدن آنها به مدارك معتبر بین المللی نظیر CFA و CIIA از 
مرداد ماه سال ۱۳9۰ و همزمان با برگزاری هفدهمین دوره برگزاری این آزمون ها، نوید بخش 

آینده ای روشن برای عالقه مندان و فعاالن بازار سرمایه کشورمان خواهد بود.
با تكیه بر تجارب خود در حوزه آموزش مدیریت مالی  در این راستا مرکز مدیریت مالی آریانا 
آمادگی  کتاب های  مجموعه  تدوین  به  اقدام  آریاناقلم،  انتشارات  همكاری  با  و  سرمایه گذاری  و 
تست های  مجموعه  شامل  پیش رو  .کتاب  است  نموده  ایران  در  سرمایه  بازار  اصول  آزمون های 

تالیفی و گردآوری شده برای آمادگی حضور در این آزمون است. 
در انتها از زحمات مولفین محترم کتاب و همچنین خانم ها پریسا اسكندرنژاد و مریم احسانی و  
آقایان عباس یوسفی و پیام نورصالحی که در ویرایش مجموعه تست ها ما را یاری نمودند کمال 
تشكر را دارد. امیدوارم با بازخوردهای ارزنده شما خوانندگان محترم بتوانیم در نسخه های بعدی، 

کتاب را کامل نماییم.

        سمیه محمدی       حمید اسالمیان
     مدیر انتشارات آریانا قلم         مدیر مرکز مدیریت مالی آریانا

پیش گفتار



آزمون اصول بازار سرمایه از سري آزمون هاي سازمان بورس و اوراق بهادار است. با توجه به پیش 
نیاز بودن این مدرك براي کسب سایر مدارك حرفه اي سازمان، شاید بتوان اصول بازار سرمایه را 

پایه ای ترین آزمون از سري آزمون های سازمان دانست. 
یكي از مشكالتي که شرکت کنندگان در این آزمون با آن مواجه هستند، نبود یک منبع جامع 
از سرفصل های آزمون است که شرکت کنندگان را به مطالعه کتاب ها و منابع اطالعاتي مختلف 
وادار می نماید. مطالعه منابع مختلف فرایندي است وقت گیر و پر زحمت و در نهایت نیز ممكن 
است نیازهاي خاص شرکت کنندگان در آزمون را برآورده نسازد. به منظور حل این مشكل، جلد 
اول کتاب »آمادگي آزمون اصول بازار سرمایه« و همچنین جلد دوم آن که حاوی بیش از ۱2۰۰ 

تست می باشد، گردآوري و تألیف شده است. 
با توجه به گستردگي سرفصل های آزمون و به منظور پرهیز از اطاله کالم در بسیاري از بخش های 
از ذکر توضیحات بیشتر و  ارائه شده و  در حد کسب آمادگي براي آزمون  کتاب، مطالب صرفاً 
عمیق تر پرهیز شده است. مطمئناً مطالعه مفاهیم دروس )جلد اول کتاب( و حل تست های هر 
درس )جلد دوم کتاب(، بیش از پیش راه را برای عالقه مندان شرکت در آزمون اصول بازار سرمایه 

هموار می نماید.
در انتها بر خود الزم مي دانیم از زحمات خانم محمدی، مدیریت انتشارات آریاناقلم، جناب آقای 
اسالمیان، مدیر مرکز مالي گروه آریانا و دوستانی که مسئولیت ویرایش کتاب را برعهده داشتند، 

تشكر نماییم. 
گروه مؤلفان   
تابستان۱۳92

مقدمه
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