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 نماید:برگزار میکانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
 "گیری برای انتخاب روش بهینههای تامین مالی در بازار سرمایه و مدل تصمیمروش"

 
 

 

 

 

 ساعت 21 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار21افروز، پالک تهران، خیابان ولیعصر )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دل محل:

 و نایب رییس شرکت کارگزاری نماد شاهدانمجد گذاری سامانمدیرعامل شرکت سرمایه؛ زادهمحمدمهدی مومنآقای  مدرس:

 ها و موسسات؛ های کارگزاری و سایر نهادهای مالی همچنین سایر شرکتمدیران و کارشناسان شرکت :دوره مخاطبان

 های علمی و صنفی؛های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و تشکلاعضای اتاق

 مدیران مالی ناشران بورسی و فرابورسی؛

 مندان؛گران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و سایر عالقهپژوهش

 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنفر؛  12 ظرفیت دوره:

 ریال  222012،1،  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 ریال 222092،2،  ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل با احتساب مالیات بر شهریه اعضا:

 29/20/90شنبه  تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.ir از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی نامکمیل ثبتت  نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء گواهینامه شرکت در دورهکنندگان از سوی کانون به شرکت  :مدرک

 

های اصلی توسعه بخش خصوصی تبدیل شده و از نگاه فعاالن اقتصادی به یکی از چالش های اقتصادیها و بنگاههای اخیر تامین مالی پروژهدر سال 
های اصلی تامین مالی در اقتصاد دانیم یکی از ویژگیباشد. همانطور که میترین مشکالت مطرح در فضای کسب و کار میاز مهم "دسترسی به منابع مالی"

ها پرنگ بازار پول در این فرآیند است. به عبارتی اولین و شاید تنها گزینه بیشتر مدیران برای تامین مالی پروژه ایران، بانک محور بودن نظام تامین مالی و نقش
بینی شده دولت و در نهایت تامین مالی از منابع پیش استفاده از تسهیالت بانک و موسسات اعتباری است و تامین مالی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی،

 های بعدی قرار دارند.بازار سرمایه در اولیوتطریق 
ها را تواند نقش و سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاهحال حاضر ابزارهای متنوع و متعددی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه به وجود آمده که می در

توانند به منظور تامین مالی از های سهامی عام و خاص )و بورسی و غیربورسی( میتها اعم از شرکای است که همه شرکتافزایش دهد. این ابزارها به گونه
 مند گردند.آنها بهره

 رود شرکتن است. انتظار میآهای تامین مالی در بازار سرمایه و شرایط و مقررات مربوط به کنندگان با روشهدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی شرکت
های مختلفی شامل تاسیس شرکت سهامی عام، پذیرش در بازار سرمایه، افزایش سرمایه، انتشار اوراق بدهی )صکوک مشارکت، اجاره، ا روشکنندگان بتوانند ب

 اد خزانه اسالمی آشنا شوند. ناستفاده از اس و مرابحه، خرید دین، منفعت و...(، انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام

 .شوندگیری برای انتخاب روش بهینه تامین مالی آشنا میکنندگان با مدل تصمیمهای مشابه این است که شرکتوره با دورهیکی از وجوه تمایز این د

 هافصلسر 

 آشنایی با ساختار بازار سرمایه 1
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شرایط تبدیل یک شرکت  - عام نزد سازمان بورسشرایط ثبت و معافیت از ثبت یک شرکت سهامی  ای:های ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایهآشنایی با روش
مراحل  - ها در بازارهای بورس یا فرابورسشرایط، مزایا و مدارک الزم برای پذیرش شرکت - روش تاسیس شرکت سهامی عام - سهامی خاص به سهامی عام

 ایهتهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت افزایش سرم - ها در بازار سرمایهافزایش سرمایه شرکت
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 - اوراق قابل تبدیل به سهام - انواع صکوک )مشارکت، اجاره، استصناع، سلف موازی استاندارد و ...( آشنایی با اوراق بهادار بدهی )صکوک( قابل انتشار در ایران:
 –کاربردهای ابزارهای تامین مالی با توجه به هر صنعت  –گیری برای انتخاب روش تامین مالی مناسب با هر شرکت تصمیم - ارکان الزم برای انتشار اوراق

 تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت انتشار اوراق –مقررات و الزامات انواع اوراق و آخرین تغییرات مربوط به آتها 

 اوراق اختیار فروش تبعی: های تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادارسایر روش 4

 12/20/90 یکشنبه 1

12:22الی  23:22ساعت   12/20/90 یکشنبه 2 

 22/23/90 یکشنبه 3
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