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 بــورســــــیران 
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  بسمه تعالی 

 استفاده از خدمات عضو جهت انجام   راردادـق

 معامالت بر خط اوراق بهادار 

 شماره : 

 تاریخ :      /      /

 : پیوست
 

 مقدمه 

 و  104577  ثبت شماره  به (  خاص  ی سهام)   شرکت کارگزاری بورسیران  یکارگزار شرکت  ن یب  قرارداد  ن یا  برخط«،  معامالت  ییاجرا  دستورالعمل »  14 ماده یاجرا  در .  1

تر از خیابان    تهران، خیابان مفتح شمالی، پائین   ینشان  به(   مدیرعامل  سمتبه  ) اکبر حامدی میخوش خانم/یآقا  یندگینما  با  10101484708  یمل شناسه

  ن ی ا  از   که   https://boursiran.ir   ینترنتیا  تیسا ینشان  و  88832860  تلفن   شماره   ،1588834154  ی کدپست ،12مطهری، کوچه شهید بخشی موقر، پالک 

 : دیگرد منعقد لیذ  مواد  شرح  به گر،ید طرف از ریز جدول  در مندرج   مشخصات با «یمشتر» و  طرف، ک ی از شودی م  دهینام کارگزار«» پس

 اشخاص حقیقی ایرانیالف( 

 زن                        جنسیت:     مرد     نام و نام خانوادگی:

   :نام پدر  :بورسیکد  

   :کد ملی   :شماره شناسنامه

  :شماره تلفن منزل با کد شهر  :شماره تلفن همراه

  :آدرس پست الکترونیکی  :کار با کد شهرشماره تلفن محل 

   :شماره حساب بانکی   :نام و کد بانک

   :و کدپستی آدرس منزل

   آدرس محل کار:

 شود(مشخصات نماینده قانونی: )در مواردی که مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضا می

   کد ملی:   نام و نام خانوادگی:

  شهر:شماره تلفن منزل با کد    شماره تلفن همراه:

   :و کدپستیآدرس 
 

 ( اشخاص حقوقی ایرانیب

 :یحقوق تیشخص نوع نام:   

 :ثبت محل :ثبت شماره

 : یمل شناسه : یبورس کد

 : یمرکز دفتر فاکس شماره : یمرکز دفتر تلفن شماره

 : مجاز امضاء صاحبان نیآخر سمت و  یخانوادگنام نام، 

 : سمت                                    یآقا / خانم -1

 : سمت                                    یآقا / خانم -1

 :  یرسم روزنامه خ یتار و شماره

 13شماره                    مورخ    /    /     یرسم روزنامه

 :یبانک حساب شماره :بانک  کد  و  نام

 :یکیالکترون پست آدرس

 :ی و کد پستیمرکز دفتر آدرس
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 ج( اشخاص خارجی )حقیقی/حقوقی(

 : تیتابع :نام 

:ثبت شماره /پاسپورت شماره  :یخارج گذارهیسرما شماره 

:یمرکز دفتر تلفن شماره /کار محل تلفن شماره  : بانک کد و نام 

 : یکیالکترون پست آدرس : یبانک حساب شماره

: و کد پستی رانیا در یمرکز  دفتر آدرس /کار محل آدرس  

:کشور از خارج در یمرکز  دفتر آدرس /کار محل آدرس  
 

 

 د.انشده ده ینام  کانون«» اختصاراً بهادار اوراق  و بورس  کارگزاران کانون و  «بورس و اوراق بهادار اختصاراً »سازمان  سازمان  قرارداد نی ا در. 2

  کار  به  حاضر  قرارداد  در  میمفاه  همان  به  آن  در  شده فی تعر  اصطالحات  و  شودیم  دهینام  دستورالعمل« »  اختصاراً  برخط«  معامالت  ییاجرا  دستورالعمل»  قرارداد  نیا  در.  3

 . اندرفته

 برخط است.دستورالعمل اجرایی معامالت   9گر« موضوع بند  »کارگزار« در این قرارداد، »کارگزار یا کارگزار/معاملهمنظور از . 4

 شود. و فعاالن آن در این قرارداد »مقررات« نامیده می  سرمایه . کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار  5

  ثبت و دریافت برخط   رساختیزگیرد از قبیل »معامله از طریق آن صورت می زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام . 6

  دهی نام  »سامانه«  قرارداد   نی ا  در  ، برخط  معامالت اجرایی    دستورالعمل  1ماده    5و    4  هایموضوع بندگر«  معامله  واسطه  بدون   سفارش   ارسال  برخط   سفارش« یا »زیرساخت 

 .شودیم

 موضوع قرارداد   – 1ماده 

 کارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کاالی ایران و بورس انرژی ایران   (online)استفاده از خدمات برخطقرارداد عبارت است از   نیا  موضوع

 

 مدت قرارداد   – 2ماده 

 این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. 
 

 

 کارگزار حقوق و تعهدات   – 3ماده 

حقیقی یا   مشتری  اختیار در  قرارداد  امضای از  پس ظرف حداکثر یک هفته های زیر، ه را از طریق یکی از شیوهسامان از  استفاده  عبور رمز   و ی کاربر نام  باید  کارگزار  .1

 :گردد آغاز خدمات  ستفاده از ا و دهد  قرارنماینده قانونی وی )ولی یا قیم( 

 ی )رمز چاپ(؛ چاپ  صورت به الف.  

 شده مشتری در مقدمه قرارداد؛ یا شماره همراهِ ثبت  سجام سامانه دری مشتر شدهثبت همراهِ شماره  بهاز طریق پیام کوتاه  ارسالب. 

 شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه. ج. تایید رمز عبور تعیین

شده  نماینده معرفی  اختیار   در   قرارداد   امضای  از   پس ظرف حداکثر یک هفته  های زیر،  ه را از طریق یکی از شیوهسامان  از   استفاده عبور  رمز  و  ی کاربر  نام   باید   کارگزار  .2

 :گردد آغاز خدمات  ستفاده از ا و دهد  قرارحقوقی  مشتریتوسط صاحبان امضای مجاز 

 ی )رمز چاپ(؛ چاپ  صورت به الف.  

 مجاز؛ نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای  معرفی در ی مشترنماینده   شدهثبت همراهِ شماره  بهاز طریق پیام کوتاه  ارسالب. 

 شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه. ج. تایید رمز عبور تعیین

اجرای    .است  سامانه   در  وی  به   ارسالی  و  مشتری   از  دریافتی  هایتراکنش  سوابق  ه یکل  نگهداری  و  ثبت  به  متعهد  کارگزار .3 نتیجه  همچنین کارگزار موظف است 

 شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.سفارشات ثبت

ای از قبیل  تواند اقدامات پیشگیرانهدر صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار می .4

  نخواهد   یبه مشتر  وارده خسارات قبال  در مسئولیتی کارگزار  ها، محدودیت این اعمال صورت  در . عمل آورد های آنها به ترسی مشتریان یا سفارشمحدودکردن دس

 . داشت
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  در .  باشدیا اعالم سازمان یا بورس    مرتبط  مقررات   و  قوانین   به   مستند  د یبا   کارگزار توسط    سامانه  به  ی و  یدسترس  ای   مشتری  معامالت  بر  محدودیت   هرگونه  اعمال .5

  کارگزار ماده، نی ا  موضوع تی محدود گونه هر  اعمال صورت  در. داشت نخواهد یبه مشتر   وارده خسارات قبال در مسئولیتی کارگزار ها،محدودیت این  اعمال صورت

 است.  قرارداد ن یا  در مندرج  ی هاروش  با  مطابق یمشتر به ی رسان اطالع  به موظف

 درخواست  حسب   و  د ینما   اعالم   ی مشتر  به  خود  ی رسم  ی تارنما  ق یطر   از   را   خدمات  ارائه  ی چگونگ  و  فراهم   را  سامانه   یبان یپشت  خدمات   ه ئارا  امکان   است   موظف   کارگزار  .6

 . کند اقدام  مشکل رفع  جهت  یمشتر

  ار یاخت  کارگزار  نیهمچن.  دینما   سلب   یمشتر   از  را   شده ثبت  ی هاسفارش  شی رایو  ای   حذف  امکان   کند،یم  جاب ی ا   یمقررات  ف یتکال  که   ی زمان   در  است   موظف  کارگزار .7

 دو  هر   در .  است  مربوطه   مستندات   و   لیدال  ینگهدار  به   موظف   صورت   ن ی ا  در   و  دارد  مقررات   و  ن یقوان   چارچوب   در   را   یمشتر  توسط   شده   وارد  یهاسفارش  حذف

 .  است یمشتر به   لیدال  همراه به  موضوع اعالم   به  موظف کارگزار مورد

 .دارد نگه محرمانه  را مشتریمربوط به  اطالعات و ها داده است  متعهد کارگزار .8

 . دهد قرار صالح یذ مراجع ر یسا ا ی  سازمان ار یاخت در  را ان ی مشتر اطالعات  موجود، مقررات و نیقوان   تیرعا   با  است مجاز  یکارگزار: تبصره

  صورت   در   و  دهد   قرار   ی و  اریاخت  در   را   ی مشتر  معامالت   و   ها سفارش  سوابق  و   دی خر   قدرت   حساب،  ت یوضع  ات ئیجز   همواره   ،سامانه  ق یطر   از  است   متعهد   کارگزار  .9

 .  دینما  اقدام یو به   یبررس  جهینت  اعالم و موضوع یبررس  به نسبت وقت  اسرع در ، یمشتر یسو از  رت یمغا  اعالم

  موارد  در  و  است  اختالل  وقوع  از  قبل  یمشتر   به  یرسان اطالع  به  موظف  کارگزار  ، ینیب شیپ  قابل  موارد  در  سامانه  به  یدسترس  در  اختالل  گونه  هر  وقوع  صورت  در . 10

 . دی نما اقدام  یمشتر به یرسان اطالع به   نسبت  اختالل وقوع از پس بالفاصله د یبا  ینیب شیپ رقابلیغ

 : برساند یمشتر اطالع  به خود یرسم ی تارنما ا ی  سامانه ق یطر  از را  ریز  موارد  است   موظف کارگزار . 11

 نسخه؛  هر  از استفاده  یراهنما  و سامانه  یهانسخه ستیل •

 (؛ سازمان   مقررات مطابق)  آن ی هازمان مدت و وجوه  برداشت و ز یوار  یهاهیرو •

 سامانه؛   از  استفاده مخاطرات •

 باشد؛  موثر  سامانه به   یمشتر ی دسترس بر که  کارگزار  تیمحروم ای  ق یتعل مجوز، اتمام  زمان در هاسفارش ت یر یمد  نحوه  مورد در الزم اطالعات  •

 باشد؛  داشته  وجود  سامانه  در ی اختالل  که یزمان  در  دی جد سفارش ثبت و شده ثبت یهاسفارش حذف ا ی  شی رای و یبرا  ییهاهیرو •

 .برخط  معامالت انجام  خصوص در سازمان  توسط یابالغ  یهاتی محدود و د یجد  مقررات  و ن یقوان  •

 .  نداردی از طریق سامانه از جمله انجام معامالت برخط مشتر  توسط ناشی از اقدامات انجام شده ان ی ز  ای  سود  قبال در مسئولیتی کارگزار . 12

نماید بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات برخط  کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی •

سامانه بنا به هر دلیل، دسترسی به سامانه یا استفاده از آن برای  در  کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختالل  ز طریق سامانه ایجاد نمیبه مشتری ا

و در صورت قطعی،  سامانه نخواهد بود  در  های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختالل  نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت  ممکن   مشتری

  حذف  ای شیرا ی واین ماده، نسبت به    11تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعالمی کارگزار بر اساس بند  سامانه، مشتری میدر  کندی یا بروز اختالل  

 اقدام نماید.  دیجد  سفارش ثبت یا   شدهثبت یهاسفارش
 

 تعهدات مشتری حقوق و    – 4ماده 

 .نماید ارائه   کارگزار  به  باشد  الزم که یزمان  هر  در مربوطه  مقررات و ن یقوان  مطابق مشتری باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت  .1

 . دهد رییتغرا در اولین دفعه ورود به سامانه   گیردیقرار م وی ار یکارگزار در اخت توسط که یعبور رمز مشتری مکلف است  .2

 .مبتنی بر اطالعات نهانی خودداری نماید الت بازار و معام   یکاردستکه منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله  اقدامونه گ د از انجام هرکنمشتری تعهد می .3

 تمامی   و   هابرداشت  و  زها یوار   یتمام  ، انجام معامله،فروش  و  دی خر  یهاسفارش  ثبت  سامانه،  از  استفاده  قرارداد،  ن یا   یاجرا  مراحل  یتمام  در  است   متعهد  یمشتر .4

  را  کارگزار  توسط  شرایط اعالمیو    صالحیذ  مراجع  ریسا   و  سازمان  توسط  یابالغ  الزامات  و  مقررات  و  نی قوان   هیکل  اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله،

 .شود  حادث یو توسط قرارداد ن یا  مفاد  و مقررات  و ن یقوان  تی رعا عدم جهینت   دراست که   ییهاخسارت ه یکل جبران مسئول  ی . در هر حال مشتردینما  تی رعا

  ز یوار ق یطر از صرفاً  ی مشتر به   پرداخت هرگونه . دینما   ی معرف وجوه  افتی در جهت   کند، یم اعالم   کارگزار که  یبانک در  خود  نام  به  ی بانک حساب  شماره   دی با یمشتر .5

 .است ر یپذ امکان ادشدهی  حساب  به  وجه

  مشتری  عبور   رمز   یا   و   کاربری  نام   طریق   از  که و ضرر و زیان حاصله    معامله  هرگونه   انجام   مسئولیت   نیز   و  کاربری   نام  و  عبور   رمز   از  حفاظت   و  استفاده   مسئولیت .6

 .است مشتری  عهده بر  گیرد،می صورت
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ها،  ها، اطالعیهها، بیانیهها، معامالت و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله )نظیر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامهتمامی سفارش .7

درخواست تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در  شده، ها، معامالت انجامواریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش

، تعیین باربری و مقصد حمل کاال، اعالم تأخیر در تحویل  اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله و تحویل کاالاوراق مشتقه، بارگذاری کلیه 

مشتری    عبور  رمز  و  کاربری  نامیر در تحویل کاال و ...( از طریق سامانه و با استفاده از  کاال، درخواست تحویل کاال با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخ

شده  ها، معامالت یا به طور کلی هیچ یک از اقدامات انجامتواند سفارش، به منزله اقدام توسط شخص مشتری است و مشتری تحت هیچ عنوان نمیگیردمی صورت

 گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجاماز طریق سامانه را انکار نماید یا 

شود، تأیید  در سامانه بارگذاری می  با استفاده از نام کاربری و رمز عبور ویمشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطالعات، اسناد و مدارکی را که   .8

های کیفری و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی یا ارائه اطالعات به نحو غیرصحیح در سامانه، تماماً  ر هر حال کلیه تبعات و مسئولیتنماید. دمی

 بر عهده مشتری خواهد بود.

  ر یغ  در.  ندهد  قرار   ثالث   اشخاص  اریاخت  در  را(  مصرف  کبار ی  رمز  عبور،   رمز  ،یکاربر  نام   جمله   از )   سامانه   در   خود   ت یهو  احراز   اطالعات   گردد یم  متعهد   یمشتر .9

 .بود خواهد   یمشتر عهده بر امر  نی ا از  ی ناش تی مسئول هرگونه صورتنیا

 .ارسال کند ه به سامان یا بورس  های اعالمی توسط سازمان  های خرید و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقفمشتری متعهد است سفارش . 10

 .گیردرا بر عهده می سامانهنادرست از   یهتبعات ناشی از استفاد و هامسئولیت هیکلمشتری  . 11

 د. ایدسترسی مشتری را غیرفعال نمتواند می کارگزار ، از طریق سامانهمتوالی  روز ...................... ی به مدتمشتر  انجام معامله توسط ر صورت عدم  د . 12

افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر،  افزاری و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از نرمافزاری و نرمشود، اصول امنیت سختمشتری متعهد می . 13

 .، رعایت نمایدهای غیرمجاز به سامانهمنظور جلوگیری از دسترسی را به  کارگزارها، کدهای رمزی و کلیه اطالعات دریافتی از کلیدواژه

 .استو کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات از طریق سامانه  شده ت انجاممعامالکلیه  وه مشتری متعهد به پرداخت وج .14

   .ددهاطالع   کارگزاررا فوراً به  موضوع های( بانکی خود،)حساب  یا نام کابری و رمز عبور هرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از   در صورت وقوع است  مکلفمشتری  . 15

  به  ا ی خود  توسط  ی رتجاریغ  ا ی یتجار  یبردار بهره گونه  هر   منظور  به  جمله   از   لیدل  هر  به  آن   به  یدسترس  نحوه و  سامانه گونه دخل و تصرف در  مشتری مجاز به هیچ . 16

 . کند واگذار   یگری د شخص به  را خدمات   نیا  از استفاده حق تواندینم و ست ین  ی گرید  واسطه

 .است  برخوردارنماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معامالتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه  مشتری اقرار می . 17

(  یکارگزار  به  ی حضور  مراجعه  حداقل )  سفارش   ارسال   و   ثبت  ی برا  کارگزار  توسط   شدهاعالم  ن یگز یجا   ی هاراه  از   ، سامانه  در  اختالل  صورت   در  گردد یم  متعهد   یمشتر

 .دی نما  استفاده
 

 

 قابلیت استناد داده پیام ها  – 5ماده 

های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در  ها و سوابق کلیة تراکنشپیامداده

ها، اطالعات مندرج در  پیاموص این سوابق و دادهو مشتری در خص کارگزار . در صورت بروز اختالف بین استحکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی  

 .االتباع است، معتبر و برای طرفین الزمسامانه
 

 فورس ماژور )قوه قاهره(   – 6ماده 

مسئول جبران خسارات    کارگزار افتد،    ریبه تأخ  ا یشود    رممکن یغ  ،ینیب شیپ  رقابل یرفع و غ  رقابلیغ  یِ امر خارج  ک یاز قرارداد به واسطه    ی بخش  ا ی تمام    یگاه اجرا  هر

 اطالع دهد.  یخود در اسرع وقت مراتب را به مشتر ینترنتیا ت یسا   قیمکلف است از طر  کارگزار صورت  نی ا  در. ستین  قرارداد ی اجرا در ر یتأخ ایاز عدم اجرا   ی ناش
 

 نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار  – 7ماده 

 :گرددیم انجام به انتخاب مشتری ریاز طرق ز یک ی بهو مکاتبات  هایرساناطالع هی کلاست،   ی به مشتر یرساندستورالعمل ملزم به اطالع ای قرارداد  نیکه کارگزار بر اساس ا  یموارد در

o شده مشتری در مقدمه این قرارداد )صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی( درج لیموبا شماره به امکیپ ارسال 

o شده مشتری در مقدمه این قرارداد درج یک یالکترون  پست به ارسال 

o هسامان در اعالم      

o کارگزار   ینترنتیا  تیسا در اعالم 

 . بود خواهد معتبر یشده توسط مشترانتخاب یهااز روش کیهر  قیاز طر یرساناطالع د، یفوق را انتخاب نما یهااز روش ی کیاز  شیب یکه مشتر یصورت  در: تبصره
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 قرارداد  انحالل  – 8ماده 

 :گرددیم منفسخ  قرارداد ر یز  موارد در -1

 صالح اعالم مراجع ذی ا تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و ب  -

 کارگزار ماه یا لغو مجوز  بیش از یکتعلیق به مدت   -

 .داشت خواهند  شیپ  روز سه از  یکتب اعالم با  رافسخ قرارداد   اریدر هر زمان اخت نیاز طرف ک ی  هر -2

 فسخ به طرف مقابل است.  خی تار قیبا ذکر دق مراتب یکتب اعالم به موظف  ن یطرف از کی  هر  قرارداد فسخ   با  همزمان :1 تبصره

 . دینما   اقدامتسویة کلیة دیون و تعهدات ناشی از معامالت برخط  به   نسبت  فوراًمکلف است  یمشتر، انفساخ قرارداد ا یدر صورت فسخ  : 2 تبصره
 

 حل و فصل اختالفات   – 9ماده 

  مصوب  ضوابط  مطابق  و کانون  منتخب  ی داور نفره  سه  ئت یه به   مراجعه  با  مزبور  اختالف  قرارداد، ن ی ا  از ی بخش  ا ی  تمام  مفاد  یاجرا  ای  ر یتفس در  اختالف   بروز   صورت  در  -

 .شد خواهد  فصل  و حل  یمدن  یدادرس نی آئ  قانون هفتم باب  چارچوب   در و کانون   رهیمدتیئه

  االجرا الزم  اختالف  حل  مورد  در  بهادار  اوراق  بازار  قانون  37  و  36  مواد  در  مقرر  باتیترت  قرارداد،  نی ا   از  یبخش  ای   تمام  مفاد  یاجرا  ای  ریتفس  در  اختالف  بروز  صورت  در  -

 . است
 

 اقامتگاه قانونی و اطالعات تماس طرفین  –  10ماده 

و اطالعات    ینشان و اطالعات تماس موظف است    ینشان   رییتغ  صورت   در   نیطرف  از  کی   هر.  است  شده  ذکر  قرارداد  مقدمه  در   که  است  همان  ن یطرف  تماس  اطالعات  و  ینشان 

  ی اعالم نشده، مکاتبات به نشان   د ی و اطالعات تماس جد  ی که نشان   ی زمان   تا اطالع دهد.    گر یکتباً به طرف د   ر ییروز پس از تغ  7خود را ظرف مدت حداکثر    د یتماس جد 

 .  شودیانجام م یاطالعات تماس قبل ق یارتباط از طر  ی و برقرار ارسال یقبل

 .بود خواهد   یمشتر به آن  اعالم منزله به   کارگزار ینترنتیا  تی سا یرو  بر  کارگزار دی جد تماس  اطالعات  و ی نشان  اعالم: تبصره

 

 

 نیطرف  ازیک و هر  دیرس نیطرف ی... به امضا............ ... خیشد و در تار میتبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظ 5ماده و  10این قرارداد در 

 .دینمای م اقرار  خود نسخه افتیدر به  مقابل،  طرف  نسخه یامضا با
 

 

 

 

 

 

 مهر ، امضاء و اثر انگشت مشتری     مهر و امضای کارگزار                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 مهر فقط برای مشتریان حقوقی ضروری است.  درج *  
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 تعهدنامه 

دستورالعمل اجرایی معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سنجش توانایی و احراز    7تعهدنامه زیر در راستای اجرای ماده  

 ضو تحویل گردد.شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی بر خط بازار توسط عضو تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از مدارک الزم توسط مشتری امضاء و به ع
 

 محدودیت در نوع سفارش 

 می باشد.( ....  و  Day ، Date  ،Openشامل )از لحاظ زمانی بدون محدودیت  Limitسفارشات مجاز برای مشتریان بر خط ، از لحاظ قیمتی سفارش 
 

 محدودیت در حجم سفارش 

 . وجود ندارددر حال حاضر محدودیتی جهت حجم سفارش عالوه برمحدودیت های عادی هسته معامالت 
 

 محدودیت در زمان معامالت

 می باشد.   12:30لغایت   8:30 ساعت ورود سفارش از -الف

 مشتریان معامالت برخط در زمان حراج نمادهای بازگشایی شده امکان ورود سفارش ندارند.  -ب

 امکان حذف سفارشات را ندارند.  (9:00الی   8:50)دقیقه پایانی دوره پیش گشایش    10مشتریان معامالت بر خط در  -ج

 را ندارند.  Dayامکان ورود سفارشات   (12:00الی  11:55  ) دقیقه پایانی معامالت 5مشتریان معامالت بر خط در   -د
 

 محدودیت در عرضه های خاص

 در روزهای عرضه اولیه    -الف

ص اعالم کند ،حداکثر اگر بورس اعالم نماید که مشتریان برخط حق معامله ندارند ، باید بر روی نماد عرضه اولیه مسدود گردند. اگر بورس سهمیه ای در این خصو
 حجم خرید مشتری بر روی نماد عرضه اولیه متناسب با اعالم بورس محدود گردد. 

 یه امکان تغییر قیمت سفارش خرید نسبت به بهترین مظنه برای مشتریان برخط وجود ندارد.  در عرضه اول

 مشتریان بر خط حق رقابت و انجام معامله عمده را ندارند.  –ب 
 

 محدودیت های قیمتی سفارش 

 درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار:    -الف 

 قیمت سفارش خرید حداکثر یک درصد بیشتر از بهترین مظنه خرید بازار  
 قیمت سفارش فروش حداکثر یک درصد کمتر از بهترین مظنه فروش بازار  

 سفارش مشتری وجود نداشته باشد ، محدودیت مذکور اعمال نمی شود.  در صورتی که سفارش خرید یا فروش در محدوده نوسان قیمت روزانه ، در زمان ورود 

 در صد تفاوت مجاز قیمت سفارش با آخرین قیمت معامله:    -ب

سهم یا حق تقدم خرید سهم باشد ، تفاوت قیمت سفارش خرید یا فروش با آخرین قیمت معامله حداکثر  1000در صورتی که حجم سفارش وارده کوچکتر یا مساوی 
 اعمال می گردد.  12:30الی   9:00یک درصد می تواند باشد. این محدودیت بین ساعت

 ز قبل است. در صورتی که معامله ای در روز جاری انجام نشده باشد ، مبنای قیمت آخرین معامله ، قیمت پایانی رو 
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 پیوست 
دستورالعمل اجرای معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص سنجش توانایی واحراز    1تعهدنامه زیر در راستای اجرای ماده 

 به عضو تحویل گردد. شرایط مشتری استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار توسط عضو تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از مدارک الزم توسط مشتری امضاء و 
 

 تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی بر خط بازار

ب  آقایاینجانب    ........................................... فرزند    ................................................................. خانم   /..................................... شناسنامه  شماره  ملی    کد  ه 

متولد......... از اس  ..................................  صادره   ........................................ به   ل  حقوقی  شخص  سوی  از  نمایندگی  به   / اصلتا    ......................................که 

برخط  ی  شماره ثبت ........................................ نزد اداره ثبت شرکتهای شهرستان متقاضی استفاده ازخدمات دسترس  نام.......................................................................... به

 بازار هستم اقرار و تعهد می نمایم:  

 . دانش الزم درخصوص فرآیند ورود سفارشات از طریق زیر ساخت دسترسی بر خط بازار را دارا می باشم.    1

 . مهارت الزم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.   2

 . دانش الزم درخصوص قوانین و مقررات مرتبط با مهامله اوراق بهادار را دارا می باشم.   3

 . مشمول هیچگونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان یا سایر مرجع ذیصالح اعالم شده باشد نمی باشم.   4

 خوداری نموده ودر مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.    . تعهد می نمایم از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاری در بازار5

مراجع قانونی   در سامانه معامالت و زیر ساخت دسترسی برخط عضو خوداری نموده و در مقابل (سوء استفاده) . تعهد می نمایم از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل6

 پاسخگو باشم.   

قرار نداده ودر    ط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده وکیل یا غیره. امکانات استفاده از خدمات دسترسی برخ7

 . نماید هر صورت مسئولیت کلیه معامالت انجام شده رامی پذیرم وبه شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله

عواقب ناشی    گونهمسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارایه اطالعات خالف واقع و مستندات جعلی مسئولیت هر  

 از ان نیز بر عهده اینجانب می باشد.

 

 

 مشتری:   امضاء و اثر انگشت                                                                             نام و نام خانوادگی مشتری: 

 

 

 تاریخ                                                                                                                      
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 آزمون معامالت برخط شرکت کارگزاری بورسیران

 10تعداد سئوال :     خانوادگی :نام و نام  

 نتیجه آزمون :     کد بورسی : 
 

 

 

 چیست ؟  EPS منظور از -1

  بر مالیات،  کسر از پس شرکت خالص سود تقسیم از که است سهم هر درآمد  –الف 

 .  شودمی محاسبه  شرکت، سهام کل تعداد

 سهم هر ازای به  شرکت هر تقسیمی سود میزان  –ب 

 .کندمی مقایسه آن بازار قیمت با را سهم یک ساالنه درآمد که است معیاری  –ج 

 .آیدمی دست سهم  یک درآمد به بازار قیمت تقسیم از  –د 

حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس )قبل از گره معامالتی(   -2

 به ترتیب چه میزان است؟ 

 4و منفی  مثبت  ــ 3 منفی و مثبت  –الف 

   5 منفی  و مثبت ــ 5 منفی و مثبت  –ب 

 5 منفی و  مثبت ــ 3 منفی و مثبت  –ج 

   منفی  و مثبت ــ 4 منفی و مثبت  –د 

 های بورسی زیر است؟ نماد معامالتی »سفارود« نماد کدامیک از شرکت -3

 فارس  سیمان  –الف 

 خوزستان  و فارس سیمان  –ب 

 رسیت درود  فا کارخانه  –ج 

 درود  سیمان  –د 

 های سهامی عام معموالً چند ریال است؟ارزش اسمی هر سهم شرکت -4

 ریال 100 –الف 

 ریال 10،000 –ب 

 ریال 1  –ج 

  ریال 1،000  –د 

 چیست؟ DPS مفهوم  -5

 شود  یم میتقس سهامداران  بین که است  شرکت سهم هر سود از بخشی  –الف 

 است  شرکت سهم هر شده  بینیپیش سود از بخشی  –ب 

 آینده  در سود تقسیم بینیپیش بیانگر  –ج 

 شودمی تقسیم سهامداران  بین که است شرکت سهم هر قیمت از بخشی  –د 

 نرخ کارمزدهای معامالت در بورس به چه صورت است؟ -6 

 درصد0/ 5درصد کارمزد فروش  1/ 5کارمزد خرید  –الف 

 درصد 1/ 03درصد کارمزد فروش 0/ 49کارمزد خرید  –ب 

 درصد0/ 105درصد کارمزد فروش  0/ 105کارمزد خرید  –ج 

 درصد 0105/0درصد کارمزد فروش  0/ 005کارمزد خرید  –د 

 گیرد؟میتسویه معامالت در چند روز بعد از انجام معامله صورت  -7

 روز  3  –الف 

 روز  4 –ب 

   کاری روز 2 –ج 

 کاری  روز 4  –د 

 حجم مبنا چیست؟  -8

 شده معامله  سهام میزان  –الف 

 شرکت  سهام میزان  –ب 

 شرکت  سود میزان –ج 

 .  شود تایید سهام درصد تا شود معامله  باید که سهامی میزان –د 

 کارگزار ناظر کیست؟  -9

 آن نظر تحت خود سهام دارایی توانندمی سهامداران که است کارگزاری  –الف 

 کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.  

  نموده  سهام خرید به  اقدام شرکت آن طریق از سهامدار که باشدمی کارگزاری  –ب 

 .است

  افزایش آن در را خود هایتعدادسهام  تواندمی سهامدار که باشدمی  کارگزاری  –ج 

 .دهد

 موارد  همه  –د 

 گیرد؟ معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می -10

 12:00 تا 8:50  –الف 

 11:50 تا 8:30  –ب 

   12:30 تا 09:00  –ج 

 12:00 تا 08:30  –د 
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