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نتاریخچه پیدایش بورس در جها  

ها در های آنها و پروژه، تجمیع سرمایه و تأمین مالی شرکتدر جهان بازار بورسگیری فلسفه کلیدی شکل

قالب یک سیستم بازار منسجم، قانونمند، پیوسته و شفاف است. مبنای اساسی تشکیل این بازارها همان 

های بورس با تجمیع سرمایه .مفهوم اولیه و ساده شراکت، تقسیم سود و زیان احتمالی میان شرکا است

سازد و تأثیرات بسزایی بر وضعیت اقتصادی و های مهم و کالن را میسر میگذاریاکنده، سرمایهجزئی و پر

حال سود و منافع برای سهامداران گذارد و درعیناجتماعی جامعه و پیشرفت صنایع و آبادانی کشور می

 .کندایجاد می

شهری در  آن زمان، بازرگانان و کسبهگردد. در تاریخچه پیدایش واژه بورس به قرن پانزدهم میالدی بازمی

شدند و به خریدوفروش جمع می« واندِر بورس»ای به نام زادهبزرگ شمال غربی بلژیک، در مقابل خانه

 .پرداختندکاالهای خود براساس حراج می

تاریخی واژه بورس پیشینه  

بانک از آنجا پدید آمد که  ال واژهتاریخی است. برای مث ای، دارای یک پیشینهمانند هر کلمه« بورس»واژه 

های نشستند و پولهای قدیمی شهر میهای میداندر اروپا افراد برای انجام مبادالت پولی خود روی نیمکت

در زبان ایتالیایی به معنی نیمکت است، بعدها مراکزی که « بَنک»کردند. ازآنجا که لغت خود را مبادله می

 .ا بر عهده گرفتند به بانک معروف شدندانجام مبادالت پولی ر وظیفه

گردد. در آن به اعتقاد اغلب کارشناسان، تاریخچه پیدایش واژه بورس هم به قرن پانزدهم میالدی بازمی

 در شمال غربی بلژیک، در میدانی به نام تِربورس (Bruges)شهری به نام بورُوژ  زمان، بازرگانان و کسبه

(TerBeurze) شدند و به خریدوفروش کاالهای جمع می« واندِر بورس»ای به نام زادهزرگب در مقابل خانه

استاد پیغامی –درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی  –( رشته حسابداری 12گروه )  
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هایی که مردم در آنجا به حراج کاال مبادرت پرداختند. از آن تاریخ به بعد مکانخود بر اساس حراج می

 .گفتندبورس می تر و مسقف به خود گرفت،یافتهتدریج شکل توسعهکردند و بهمی

 توانست در آنجا به فعالیتها از نظم و انضباط خاصی برخوردار نبود و هر کسی میمکاندر آن زمان، این 

که پس از نحویها حاکم شد؛ بهرفته، نظم و انضباط خاصی در این مکانمرورزمان و رفتهبپردازد، اما به

وفروش کنند. درگذر ها خریدمدتی، فقط بازرگانان، صرافان و دالالن بودند که اجازه داشتند در این مکان

زمان، تاالرهای مسقف بورس شکل گرفت و بازرگانان که تا پیش از آن، در هوای آزاد خریدوفروش 

رفتند. در بسیاری از منابع علمی و تاریخی، زمان آغاز به کار کردند، برای خریدوفروش به این تاالرها میمی

طور که کنند، اگرچه همانس در دنیا معرفی میعنوان تاریخ رسمی تأسیس بورتاالرهای مسقف بورس را به

 .گردداز آن تاریخ و به قرن پانزدهم میالدی در بلژیک برمی گفتیم، پیشینه آن به قبل

های فروش سهام در بورساولین  

ش های احتمالی ناشی از تجارت خود را کاههای گذشته، بازرگانان همواره به دنبال آن بودند تا ضرر و زیاندر زمان

ها را کاهش دهد؛ چون با شریک شدن چندین فرد در یک وکار آنتوانست ریسک کسبشراکت، راهی بود که می .دهند

های تدریج به تشکیل شرکتشد. این تجربه، بهوکار بین شرکا تقسیم میهای احتمالی آن کسبوکار، سود و زیانکسب

سبت سهمی که در شرکت داشت، در منافع یا ضررهای ها، هر یک از شرکا به نسهامی منجر شد. در این شرکت

میالدی، با مشارکت  ۱۵۵۳در سال  (Muscovy)شد. اولین شرکت سهامی با نام ماسکوِی احتمالی شرکت سهیم می

های بیشتر و شرکای بیشتری را سرمایهای از تجار در روسیه ایجاد شد. گسترش مبادالت تجاری در جهان، نیاز به عده

بین وکار، به مراکزی نیاز داشت که بتواند در واقعدر یک کسب گذاریسرمایهرد. پیدا کردن شرکای متعدد برای آشکار ک

فروش ها با معروف شدند. شرکت(  سبور)دارندگان سرمایه و متقاضیان سرمایه، ارتباط برقرار کند. این مراکز، به نام 

 .کردندوکار خود، پیدا میگذاران و شرکای بیشتری را برای مشارکت در کسبسهام خود در بورس، در واقع سرمایه

آمسترداماولین بورس جهان در  

هلند تشکیل شد و کمپانی هند « آمستردام»اولین بورس اوراق بهادار جهان در اوایل قرن هفدهم میالدی در شهر 

های مرتبط با بورس در شهر لندن از اوایل قرن خود را در آن عرضه کرد. فعالیت سهامکه شرقی، اولین شرکتی بود 

میالدی و با خرید ساختمان مستقل توسط  ۱۷۷۳ها در سال ها شروع شد. این فعالیتخانههجدهم میالدی و در قهوه

میالدی، بورس لندن فعالیت رسمی خود را  ۱۸۰۱مارس سال  درنهایت در سوم .گران وارد فصل جدیدی شدمعامله

آغاز کرد و  ۱۷۹۲می  ۱۷عنوان سومین بورس بزرگ در گستره تاریخ، فعالیت خود را در آغاز کرد. اما بورس نیویورک به

http://www.emofid.com/education/knowledge/investmentknowledge/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/
http://www.emofid.com/education/knowledge/aboutbourse/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
http://www.emofid.com/education/knowledge/aboutbourse/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
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ای را نامهاستریت نیویورک و زیر درخت نارون بزرگی دورهم جمع شدند و توافقکارگزار بازار سهام در خیابان وال ۲۴

 .با تنظیم اساسنامه شروع به کار بورس نیویورک را رسمیت بخشیدند ۱۸۱۷ها در هشت مارس امضا کردند. آن

در حال حاضر بازار بورس نیویورک، بزرگترین بازار بورس، از نظر میزان معامالت و ارزش بازار سرمایه در جهان است. با 

ج سایر کشورها نیز دارای بورس شدند تا آنجا که امروز کمتر کشوری را تدریهای بزرگ جهان، بهشروع فعالیت بورس

 .باشدتوان یافت که بورس نداشته می

 تاریخچه پیدایش بورس در ایران

د. در این سال، فردی بلژیکی به نام گردشمسی برمیهجری۱۳۱۵مطالعات اولیه درباره تأسیس بورس در ایران، به سال 

داخلی بورس را تهیه و به  تأسیس بورس در ایران، اساسنامه پس از انجام مطالعات گسترده درباره« ران لوترفِلد»

سیس بورس مسئوالن ایرانی ارائه کرد، اما با توجه به شرایط آن زمان و وقوع جنگ جهانی دوم، عمالً موضوع بررسی و تأ

 .سال به تأخیر افتاد۲۵در ایران بیش از 

، کمیسیونی در وزارت بازرگانی و با حضور نمایندگان وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و بانک ۱۳۴۱باالخره در سال 

 اولیه تأسیس بورس سهام در این کمیسیون، تنظیم شد. در اواخر نامهصنعتی و معدنی ایران تشکیل و موافقت توسعه

اندازی بورس ، هیئتی از بورس بروکسل به سرپرستی دبیر کل این بورس برای مشارکت در راه۴۱همان سال یعنی سال 

قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس  ۱۳۴۵ایران، به کشورمان دعوت شدند و باالخره پس از چهار سال، در سال 

زی ابالغ شد. حدود یک سال بعد از ابالغ قانون تشکیل بورس تصویب و برای اجرا از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرک

 ، بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه۱۳۴۶ماه سال اوراق بهادار، در پانزدهم بهمن

طور رسمـی ت، بهرفترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ به شمار میصنعتی و معدنی که بزرگ

 .فعالیت خود را آغاز کـرد

 ساله بورس در ایران ۴۷سابقه 
 های پذیرفتهها و موسسه، تعداد شرکت۱۳۵۷تا  ۱۳۴۶بورس اوج و فرودهای بسیار زیادی را تجربه کرده است. از سال 

 ۳۰۸شرکت با بیش از  ۱۴۲میلیارد ریال به  ۶/۲بنگاه اقتصادی با سرمایه  ۱۰شده در بورس اوراق بهادار تهران از 

شرکت در  ۵۶شرکت، به  ۱۰۵شده از های پذیرفتهمیلیارد ریال افزایش یافت. با پیروزی انقالب اسالمی، تعداد شرکت

های اقتصادی توسط دولت بوده است.)در اثر ملی تقلیل یافت. علت این امر، تملک بسیاری از بنگاه ۱۳۶۷پایان سال 

شده در بورس از آن خارج شدند( های اقتصادی پذیرفتهصنایع کشور، تعداد زیادی از بنگاه ها، بیمه و برخیشدن بانک

 .شودرکود شدید بازار بورس در طی هشت سال جنگ تحمیلی نیز از وقایع مهم بورس ایران محسوب می
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در حال حاضر، چهار بورس بزرگ کشور تحت نظارت سازمان بورس و اوراق 

 د:کننبهادار فعالیت می

 ها و سایر اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت خریدوفروش شرکت سهام، بورس اوراق بهادار تهران که در آن

 .شودمی

 هایی که بنا به دالیلی موفق به پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران فرا بورس ایران که در آنجا هم سهام شرکت

 .گیردد قرار میشوند، مورد دادوستنمی

 پتروشیمی، فلزات، محصوالت کشاورزی و قراردادهای ایران که در آن انواع کاالها مانند محصوالت  بورس کاالی

 .شودآتی سکه و... خریدوفروش می

 عنوان یکی از های انرژی با محوریت برق، بهشده و در آن، حاملتازگی تأسیس در نهایت بورس انرژی که به

 .های انرژی، خرید و فروش شودترین حاملمهم

 

 آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش ۱۳۴۰به دنبال تحوالت اقتصادی و اجتماعی دهه 

بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید بود، ایجاد بورس اوراق  های صنعتی در آن دوره که تأمین مالی آنفعالیت

از  به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس۱۳۴۵آن در اردیبهشت  بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تأسیس

نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد  عنوان یکی از ابزارهای متکی بهآن، بورس اوراق بهادار تهران به

ایران، شرکت نفت فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی  ۱۳۴۶ماه ایران تأسیس شد و از بهمن

 .طور رسمی آغاز کردآباد بهپارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس

 اداره بورس

کرد. در این ساختار، سازمان شده در قانون مزبور فعالیت میدر چارچوب تعیین۱۳۸۴بورس اوراق بهادار تهران تا سال 

عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غیرانتفاعی، مسئولیت اداره بورس اوراق بهادار تهران به کارگزاران

کرد که توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب ای اداره میهفت نفره مدیرهبورس را به عهده داشت. این سازمان را هیئت

کرد. نظارت بر فعالیت سازمان عنوان باالترین مقام اجرایی بورس انتخاب میمدیره هم دبیر کل را بهتشدند. هیئمی

http://www.emofid.com/education/knowledge/aboutbourse/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
http://www.emofid.com/education/knowledge/aboutbourse/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
http://www.emofid.com/education/knowledge/aboutbourse/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.emofid.com/education/knowledge/aboutbourse/what-are-the-duties-of-a-stockbroker/


5 

 

گیری و مسئول و ناظر حٌسن اجرای عنوان باالترین رکن تصمیمکارگزاران بورس تهران هم بر عهده شورای بورس، به
 .قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، قرار داشت

فروش خریدو قدام بهگذار اگذار را دارند که براساس دستور سرمایههای کارگزاری بورس حکم وکیل سرمایهیا شرکت بورس کارگزاران)

دیگر کارگزاران اشخاص حقوقی هستند که به نمایندگی از طرف مشتریان اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار و ارائه بیانکنند. بهسهام می

.(کننددر بازار سرمایه می سایر خدمات  

و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار،  ۱۳۸۴قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، در سال 

 .مورد بازنگری قرار گرفت و در آذر ماه همان سال، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید

 و اوراق بهادار شورای عالی بورس

های کلی نظام مشی بازار در قالب سیاستکالن و خط این شورا باالترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست

و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر الزم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه 

 .ترین وظایف آن استاوراق بهادار از مهم بر اجرای قانون بازار

 :اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار

 عنوان ریاست شوراوزیر اقتصاد به 

 وزیر بازرگانی 

 کل بانک مرکزیرئیس 

 روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون 

 ی سازمانعنوان دبیر شورا و سخنگورئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به 

 دادستان کل کشور یا معاون وی 

 هایک نفر نماینده از طرف کانون 

 ای بازار اوراق بهادارهای حرفهسه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل 

 ربطیک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی 

  ای بازار اوراق بهادارهای حرفهتشکلسه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت 

 ربطیک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی 

 سازمان بورس و اوراق بهادار

https://www.emofid.com/education/knowledge/aboutbourse/what-are-the-duties-of-a-stockbroker/
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براساس قانون بازار اوراق بهادار، نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد تا زیر نظر شورای عالی 

شده در قانون بپردازد.  انین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و انجام دیگر وظایف تعیینبورس به نظارت بر اجرای قو

 .به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسیم شد

قانون را بر  ۷ه انجام وظایف مذکور در ماده گفتنی است سازمان بورس دارای هیأت مدیره متشکل از پنج عضو است ک

عهده خواهند داشت. اعضای هیأت مدیره از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از 

شوند. رئیس شورا کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا برای مدت پنج سال انتخاب می

 .کندی هیأت مدیره را صادر میحکم اعضا

ماه  ۳۰همچنین رئیس هیأت مدیره نیز از بین اعضای هیأت مدیره، با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا برای مدت 

 .تعیین خواهد شد. رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان و باالترین مقام اجرایی سازمان است

 

http://www.emofid.com/media/46054/iran_stock_diag__emofid_com.jpg
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بورس و اوراق بهادار بر سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت دارد. از  دهد، شورای عالیطور که نمودار نشان میهمان

، «گذاری مرکزیشرکت سپرده«، »بورس کاالشرکت »، «بورس و اوراق بهادار شرکت»طرفی سازمان بورس نیز بر 

های شرکت»، «های سبدگرانشرکت»، «های تامین سرمایهشرکت»نظارت دارد. همچنین « شرکت بورس انرژی»

ناشران »، «ناشران بورسی»، «بندیهای رتبهموسسه»، «های پردازش اطالعات مالیشرکت»، «گذاریمشاوره سرمایه

های شرکت»، «گذاریهای سرمایهشرکت»، «گذارانکانون سرمایه»، «گذاریکانون نهادهای سرمایه»، «فرابورسی

 .تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند« حسابرسان معتمد»و « دینگهل

های کارشناسی و کنند و کاالی مربوطه پس از بررسیکنندگان، کاالی خود را عرضه میز عرضه، بازار منسجمی است که تعداد زیادی ابورس کاال)

  .شودگذاری توسط کارشناسان بورس کاال، به خریداران عرضه میقیمت

یای بورس کاال، حضور شوند. یکی از مزادر بورس کاال معموالً کاالهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و... دادوستد می

کنندگان و تجار کاال با حضور این نهادها، از مزایای قوانین و کننده بازار است که تمامی تولیدکنندگان، مصرفنهادهای نظارتی و تنظیم

.شوندبرخوردار می بورس مقررات حاکم بر  

https://www.emofid.com/education/knowledge/aboutbourse/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.emofid.com/education/knowledge/aboutbourse/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.emofid.com/education/knowledge/aboutbourse/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.emofid.com/education/knowledge/aboutbourse/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.emofid.com/education/knowledge/aboutbourse/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.emofid.com/education/knowledge/aboutbourse/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/

