
 
 

 

  کارگزار برخط قرارداد استفاده از خدمات

 مقدمه

 یسهام)تأمین سرمایه نوین  یکارگزار شرکت نیب قرارداد نیا ،«برخط معامالت ییاجرا دستورالعمل» 14 ماده یاجرا در .1

به سمت ) ی عباس دهقان مدیسهآقا یندگینما با 10530304306 یمل شناسه و 18273 ثبت شماره به( خاص

تهران بلوار  ینشان به رئیس هیات مدیره(به سمت )آقای علیرضا حیدرزاده هنزائی  و ب رئیس هیات مدیره(یمدیرعامل و نا

 ینترنتیا تیسا ینشانبه  86791000 تلفن شماره 1915715351 یکدپست ،23آفریقا بلوار گل آذین پالک 

www.nibb.ir ریز جدول در مندرج مشخصات با «یمشتر» و طرف، کی از شودیم دهینام «کارگزار» پس نیا از که 

 : دیگرد منعقد لیذ مواد شرح به گر،ید طرف از

 :ايراني حقيقي اشخاص( الف

:يخانوادگ نام و نام     مرد                    : زن تيجنس  

:يبورس کد :پدر نام   

:شناسنامه شماره :يمل کد   

:همراه تلفن شماره :شهر کد با منزل تلفن شماره   

:شهر کد با کار محل تلفن شماره :يکيالکترون پست آدرس   

:بانک کد و نام :يبانک حساب شماره   

:و کدپستي منزل آدرس  

:کار محل آدرس  

قسمت تکميل و قرارداد توسط ولي يا مشخصات نماينده قانوني: )در مواردی که مشتری دارای ولي يا قيم است اين 

شود(قيم امضا مي  

خانوادگي:                                                              کد ملي:نام و نام  

:شهر کد با منزل تلفن شمارهشماره تلفن همراه:                                                                 

ستي:آدرس و کدپ  
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 :ينب( اشخاص حقوقي ايرا

:نام  :يحقوق تيشخص نوع   

:ثبت شماره :ثبت محل   

:يبورس کد :يمل شناسه   

:یمرکز دفتر تلفن شماره :یمرکز دفتر فاکس شماره   

:مجاز امضاء صاحبان نيآخر سمت و يخانوادگنام نام،  

:سمت                                    یآقا /خانم -1  

:سمت                                    یآقا /خانم -1  

: يرسم روزنامه خيتار و شماره  

13شماره                    مورخ    /    /     يرسم روزنامه  

:بانک کد و نام :يبانک حساب شماره   

:يکيالکترون پست آدرس   

:ی و کد پستيمرکز دفتر آدرس  

 (:حقوقي/حقيقي) خارجي اشخاص( ج

 

:نام  :تيتابع   

:ثبت شماره /پاسپورت شماره  

 

:يخارج گذارهيسرما شماره  

:یمرکز دفتر تلفن شماره /کار محل تلفن شماره  

 

:بانک کد و نام  

:يبانک حساب شماره :يکيالکترون پست آدرس   

:و کد پستي رانيا در یمرکز دفتر آدرس /کار محل آدرس  

 

:کشور از خارج در یمرکز دفتر آدرس /کار محل آدرس  
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 د.انشده دهینام «کانون» اختصاراً بهادار اوراق و بورس کارگزاران کانونو  «سازمان»بورس و اوراق بهادار اختصاراً  سازمان قرارداد نیا در. 2

 در میمفاه همان به آن در شدهفیتعر اصطالحات و شودیم دهینام «دستورالعمل» اختصاراً «برخط معامالت ییاجرا دستورالعمل» قرارداد نیا در. 3

 .اندرفته کار به حاضر قرارداد

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

و فعاالن آن در این  سرمایه. کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار 5

 شود. نامیده می« مقررات»قرارداد 

 رساختیز»گیرد از قبیل می صورتبرخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن زیرساخت . 6

اجرایی  دستورالعمل 1ماده  5و  4 هایموضوع بند« گرمعامله واسطه بدون سفارش ارسال برخط زیرساخت» یا« سفارش ثبت و دریافت برخط

 .شودیم دهینام «سامانه» قرارداد نیا در ،برخط معامالت

 ضوع قراردادمو (1ماده 

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

 کاالی ایران و بورس انرژی ایران

 ( مدت قرارداد2ماده 

 این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

 کارگزارقوق و تعهدات ح( 3ماده 

 در قرارداد امضای از پسظرف حداکثر یک هفته های زیر، ه را از طریق یکی از شیوهسامان از استفاده عبور رمز و یکاربر نام باید کارگزار .1

 :گردد آغاز خدمات ستفاده ازا و دهد قرارحقیقی یا نماینده قانونی وی )ولی یا قیم(  مشتری اختیار

ی )رمز چاپ(؛چاپ صورت بهالف.         

 شده مشتری در مقدمه قرارداد؛یا شماره همراهِ ثبت سجام سامانه در یمشتر 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       

 در قرارداد امضای از پسظرف حداکثر یک هفته های زیر، ه را از طریق یکی از شیوهسامان از استفاده عبور رمز و یکاربر نام باید کارگزار .2

 :گردد آغاز خدمات ستفاده ازا و دهد قرارحقوقی  مشتریشده توسط صاحبان امضای مجاز نماینده معرفی اختیار

 )رمز چاپ(؛ یچاپ صورت بهالف. 

 ؛ارسالی توسط صاحبان امضای مجازکتبی نامه معرفی دری مشترنماینده  شدهثبت همراهِ شماره بهاز طریق پیام کوتاه  ارسال. ب

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

وظف همچنین کارگزار م .است سامانه در وی به ارسالی و مشتری از دریافتی هایتراکنش سوابق هیکل نگهداری و ثبت به متعهد کارگزار .3

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

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

 مسئولیتی کارگزار ها،محدودیت این اعمال صورت در. عمل آورد های آنها بهدسترسی مشتریان یا سفارشای از قبیل محدودکردن پیشگیرانه

 .داشت نخواهد یبه مشتر وارده خسارات قبال در
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یا اعالم سازمان  مرتبط مقررات و قوانین به مستند دیبا کارگزارتوسط  سامانه به یو یدسترس ای مشتری معامالت بر محدودیت هرگونه اعمال .5

 هر اعمال صورت در. داشت نخواهد یبه مشتر وارده خسارات قبال در مسئولیتی کارگزار ها،محدودیت این اعمال صورت در. باشدیا بورس 

 است. قرارداد نیا در مندرج یهاروش با مطابق یمشتر به یرساناطالع به موظف کارگزار ماده، نیا موضوع تیمحدود گونه

 اعالم یمشتر به خود یرسم یتارنما قیطر از را خدمات ارائه یچگونگ و فراهم را سامانه یبانیپشت خدمات هئارا امکان است موظف کارگزار .6

 .کند اقدام مشکل رفع جهت یمشتر درخواست حسب و دینما

. دینما سلب یمشتر از را شدهثبت یهاسفارش شیرایو ای حذف امکان کند،یم جابیا یمقررات فیتکال که یزمان در است موظف کارگزار .7

 ینگهدار به موظف صورت نیا در و دارد مقررات و نیقوان چارچوب در را یمشتر توسط شده وارد یهاسفارش حذف اریاخت کارگزار نیهمچن

 . است یمشتر به لیدال همراه به موضوع اعالم به موظف کارگزار مورد دو هر در. است مربوطه مستندات و لیدال

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

 .دهد قرار صالحیذ مراجع ریسا ای سازمان اریاخت در را انیمشتر اطالعات موجود، مقررات و نیقوان تیرعا با است مجاز یکارگزار: تبصره

 یو اریاخت در را یمشتر معامالت و هاسفارش سوابق و دیخر قدرت حساب، تیوضع اتیئجز همواره ،سامانه قیطر از است متعهد کارگزار .9

 . دینما اقدام یو به یبررس جهینت اعالم و موضوع یبررس به نسبت وقت اسرع در ،یمشتر یسو از رتیمغا اعالم صورت در و دهد قرار

 وقوع از قبل یمشتر به یرساناطالع به موظف کارگزار ،ینیبشیپ قابل موارد در سامانه به یدسترس در اختالل گونه هر وقوع صورت در .10

 .دینما اقدام یمشتر به یرساناطالع به نسبت اختالل وقوع از پس بالفاصله دیبا ینیبشیپ رقابلیغ موارد در و است اختالل

 :برساند یمشتر اطالع به خود یرسم یتارنما ای سامانه قیطر از را ریز موارد است موظف کارگزار .11

 نسخه؛ هر از استفاده یراهنما و سامانه یهانسخه ستیل 

 (؛سازمان مقررات مطابق) آن یهازمان مدت و وجوه برداشت و زیوار یهاهیرو 

 سامانه؛ از استفاده مخاطرات 

 سامانه به یمشتر یدسترس بر که کارگزار تیمحروم ای قیتعل مجوز، اتمام زمان در هاسفارش تیریمد نحوه مورد در الزم اطالعات 

 باشد؛ موثر

 باشد؛ داشته وجود سامانه در یاختالل که یزمان در دیجد سفارش ثبت و شدهثبت یهاسفارش حذف ای شیرایو یبرا ییهاهیرو 

 برخط معامالت انجام خصوص در سازمان توسط یابالغ یهاتیمحدود و دیجد مقررات و نیقوان. 

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

نماید بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی .13

سامانه بنا به هر در کند و چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختالل جهت ارائه خدمات برخط به مشتری از طریق سامانه ایجاد نمی

های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت ممکن سترسی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتریدلیل، د

تواند با مراجعه حضوری به سامانه، مشتری میدر سامانه نخواهد بود و در صورت قطعی، کندی یا بروز اختالل در کندی یا بروز اختالل 

اقدام  دیجد سفارش ثبت یا شدهثبت یهاسفارش حذف ای شیرایواین ماده، نسبت به  11ه اعالمی کارگزار بر اساس بند کارگزار یا طبق روی

 .نماید
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 دات مشتریتعه و حقوق( 4ماده 

 .نماید ارائه کارگزار به باشد الزم که یزمان هر در مربوطه مقررات و نیقوان مطابقمشتری باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت  .1

 .دهد رییتغدر اولین دفعه ورود به سامانه را  گیردیقرار م وی اریکارگزار در اخت توسط که یعبور رمزمشتری مکلف است  .2

مبتنی بر اطالعات  التبازار و معام یکاردستکه منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله  اقدامونه گکند از انجام هرمیمشتری تعهد  .3

 .نهانی خودداری نماید

 و زهایوار یتمام ، انجام معامله،فروش و دیخر یهاسفارش ثبت سامانه، از استفاده قرارداد، نیا یاجرا مراحل یتمام در است متعهد یمشتر .4

 مراجع ریسا و سازمان توسط یابالغ الزامات و مقررات و نیقوان هیکل پیش یا پس از انجام معامله، اقدامات مربوط به تمامی و هابرداشت

 تیرعا عدم جهینت دراست که  ییهاخسارت هیکل جبرانمسئول  ی. در هر حال مشتردینما تیرعا را کارگزار توسط شرایط اعالمیو  صالحیذ

 .شود حادث یو توسط قرارداد نیا مفاد و مقررات و نیقوان

 یمشتر به پرداخت هرگونه. دینما یمعرف وجوه افتیدر جهت کند،یم اعالم کارگزار که یبانک در خود نام به یبانک حساب شماره دیبا یمشتر .5

 .است ریپذامکان ادشدهی حساب به وجه زیوار قیطر از صرفاً

 یا و کاربری نام طریق از کهو 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 مشتری عبور رمز

ها، پذیرش یا امضای تعهدنامهیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله )نظیر تأیید، آکلیه اقداماتی که در فرها، معامالت و تمامی سفارش .7

شده، ها، معامالت انجامها، واریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارشها، اطالعیهبیانیه

مور تسویه، صدور حواله و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام اکلیه درخواست تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بارگذاری 

اعالم تأخیر در تحویل کاال، درخواست تحویل کاال با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل  تعیین باربری و مقصد حمل کاال، ،تحویل کاال

منزله اقدام توسط شخص مشتری ، به گیردمی صورتمشتری  عبور رمز و کاربری نامو ...( از طریق سامانه و با استفاده از تأخیر در تحویل کاال 

شده از طریق سامانه را انکار نماید یا ها، معامالت یا به طور کلی هیچ یک از اقدامات انجامتواند سفارشاست و مشتری تحت هیچ عنوان نمی

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

در سامانه  با استفاده از نام کاربری و رمز عبور ویی با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطالعات، اسناد و مدارکی را که مشتر .8

غیرواقعی یا ارائه  های کیفری و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارکنماید. در هر حال کلیه تبعات و مسئولیتشود، تأیید میبارگذاری می

  عات به نحو غیرصحیح در سامانه، تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.اطال

 ثالث اشخاص اختیار در را( مصرف یکبار رمز عبور، رمز کاربری، نام جمله از) سامانه در خود هویت احراز اطالعات گرددمی متعهد مشتری .9

 .بود خواهد مشتری عهده بر امر این از ناشی مسئولیت هرگونه اینصورت غیر در. ندهد قرار

به یا بورس اعالمی توسط سازمان  هایهای خرید و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقفمشتری متعهد است سفارش .10

 .ارسال کند هسامان

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

 د.اینمدسترسی مشتری را غیرفعال تواند می کارگزار، از طریق سامانهمتوالی  روز 90مشتری به مدت  معامله توسط انجامر صورت عدم د .12
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افزارهای ضد ویروس مناسب، افزاری و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از نرمافزاری و نرمشود، اصول امنیت سختمشتری متعهد می .13

های غیرمجاز به منظور جلوگیری از دسترسی را به کارگزارها، کدهای رمزی و کلیه اطالعات دریافتی از محافظت از شناسه کاربر، کلیدواژه

 .، رعایت نمایدسامانه

 .استو کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات از طریق سامانه  شدهت انجاممعامالکلیه  وهمشتری متعهد به پرداخت وج .14

را فوراً به  موضوع های( بانکی خود،)حساب یا نام کابری و رمز عبورمجاز از استفاده غیرهرگونه سرقت یا  در صورت وقوع است مکلفمشتری  .15

 .ددهاطالع  کارگزار

 ای یتجار یبرداربهره گونه هر منظور به جمله از لیدل هر به آن به یدسترس نحوه و سامانهگونه دخل و تصرف در مشتری مجاز به هیچ .16

 .کند واگذار یگرید شخص به را خدمات نیا از استفاده حق تواندینم و ستین یگرید واسطه به ای خود توسط یرتجاریغ

 .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

 مراجعه حداقل) سفارش ارسال و ثبت یبرا کارگزار توسط شدهاعالم نیگزیجا یهاراه از ،سامانه در اختالل صورت در گرددیم متعهد یمشتر .18

 .دینما استفاده( یکارگزار به یحضور

  اه( قابليت استناد داده پيام5 هماد

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

وص و مشتری در خص کارگزار. در صورت بروز اختالف بین استنگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی 

 .االتباع است، معتبر و برای طرفین الزمسامانهها، اطالعات مندرج در پیاماین سوابق و داده

 (قاهره)قوه  ماژور فورس( 6 ماده

مسئول  کارگزارافتد،  ریبه تأخ ایشود  رممکنیغ ،ینیبشیپ رقابلیرفع و غ رقابلیغ یِامر خارج کیاز قرارداد به واسطه  یبخش ایتمام  یگاه اجرا هر

خود در اسرع وقت  ینترنتیا تیسا قیمکلف است از طر کارگزار صورت نیا در. ستین قرارداد یاجرا در ریتأخ ایاز عدم اجرا  یجبران خسارات ناش

 اطالع دهد یمراتب را به مشتر

 کارگزار و یمشتر نيب ارتباط یبرقرار نحوه( 7 ماده

 ریاز طرق ز یکی بهو مکاتبات  هایرساناطالع هیکلاست،  یبه مشتر یرساندستورالعمل ملزم به اطالع ایقرارداد  نیکه کارگزار بر اساس ا یموارد در

 :گرددیم انجام به انتخاب مشتری

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

 شده مشتری در مقدمه این قرارداددرج یکیالکترون پست به ارسال      

      هسامان در اعالم      

 کارگزار ینترنتیا تیسا در اعالم      

شده توسط انتخاب یهااز روش کیهر  قیاز طر یرساناطالع د،یفوق را انتخاب نما یهااز روش یکیاز  شیب یکه مشتر یصورت در: تبصره

 .بود خواهد معتبر یمشتر
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 انحالل قرارداد  (8ماده 

 :گرددیم منفسخ قرارداد ریز موارد در -1

 صالحاعالم مراجع ذی اتخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و ب -

 کارگزارماه یا لغو مجوز  تعلیق به مدت بیش از یک -

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

 فسخ به طرف مقابل است. خیتار قیبا ذکر دق مراتب یکتب اعالم به موظف نیطرف از کی هر قرارداد فسخ با همزمان :1 تبصره

 .دینما اقدامتسویة کلیة دیون و تعهدات ناشی از معامالت برخط  به نسبت فوراً مکلف است  یمشتر، انفساخ قرارداد ایدر صورت فسخ : 2 تبصره

 اتفصل اختالف و( حل 9ماده 

در صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، اختالف مزبور با مراجعه به هیئت سه نفره 

دادرسی مدنی حل و منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئینداوری 

 فصل خواهد شد.

 قانون بازار  37و  36در صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد         

             ر در مورد حل اختالف الزم االجرا است.اوراق بهادا        

 نيطرف تماس اطالعات و يقانون اقامتگاه( 10ماده 

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

و اطالعات  یکه نشان یزمان تااطالع دهد.  گریکتباً به طرف د رییروز پس از تغ 7خود را ظرف مدت حداکثر  دیو اطالعات تماس جد ینشاناست 

 . شودیانجام م یاطالعات تماس قبل قیارتباط از طر یو برقرار ارسال یقبل یاعالم نشده، مکاتبات به نشان دیتماس جد

 .بود خواهد یمشتر به آن اعالم منزله به کارگزار ینترنتیا تیسا یرو بر کارگزار دیجد تماس اطالعات و ینشان اعالم: تبصره

 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 

 .دینمایم اقرار خود نسخه افتیدر به مقابل، طرف نسخه یامضا با نیطرف
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 تعهدنامة استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار

 .... به شماره شناسنامه ................................................                                  اینجانب آقای/خانم  ................................................................... فرزند ................................

................................................ که اصالتاً/ به عنوان متولد سال........................................... صادره از .................................................. کدملی....... 

                                .............................. به نمایندگی از شخص حقوقی به نام ..............................................                آقای /خانم ..................... ]ولی/قیم/وصی[نماینده قانونی

ها و موسسات غیرتجاری ............................ نزد ادارة ثبت شرکتبه شناسه ملی .....................................................  و شماره ثبت  ..................

 هستم،اقرار و تعهد مینمایم:بازار برخط  خدمات دسترسیشهرستان ................................. متقاضی استفاده از 

 معامله اوراق بهادار /کاال برخوردار میباشم. از دانش و مهارت الزم در خصوص نحوه استفاده از زیر ساخت ها و همچنین نحوه انجام -1

 با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار /کاال آشنایی کافی دارم. -2

 مشمول هیچ گونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صالح اعالم شده باشد،نیستم. -3

 عات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.از انجام معامالت مبتنی بر اطال -4

 از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل )سوءاستفاده(در سامانه معامالت و زیر ساخت های برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار /معامله -5

 باشم.گرخودداری نموده و درمقابل مراجع قانونی پاسخگو 

امکان استتتفاده از زیرستتاخت های  برخط اختصتتاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده  -6

صورت  ستفاده و اقدام به انجام معامله نماید و در هر  صادره ا شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز  ،وکیل یا غیره قرار ندهم و به 

معامالت انجام شده از طریق دسترسی به زیر ساخت بر خط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را مسئولیت کلیه 

 می پذیرم.

مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطالعات خالف واقع و مستندات  -7

 .ی ازآن بر عهده اینجانب می باشدجعلی ، مسئولیت هرگونه عواقب ناش

 

 

 

 فرم رسيد

به صورت  .نام کاربری و رمز عبور را.../.............../...در تاریخ .......…………………………………بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب

 محرمانه ،به همراه قرارداد دریافت نموده ام.

  .کارگزاری تأمین سرمایه نوین در صورت مفقود شدن هر کدام از موارد مذکور ،هیچ گونه مسئولیتی نداردشرکت 
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 آزمون معامالت برخط

 کدام یک از گزینه های زیر جزء مزایای معامالت آنالین است؟  .1

 .شودیدر زمان مورد نظر وارد سامانه معامالت م قیمطمئن است که سفارش او دق گذارهیسرما-الف 

 .شودنقل و انتقال وجه بدون مراجعه به کارگزاری و بانک در کسری از ثانیه انجام می-ب 

  امکان مشاهده صورت حساب خود در هر لحظه-ج 

 همه موارد-د 

 در معامالت آنالین چه هنگام وجه در حساب مشتری بلوکه میشود؟ .2

 هنگام انجام معامله -هنگام درج سفارش خرید                                                   ب-الف          

 هنگام تسویه وجه -هنگام درج سفارش فروش                                                   د–ج           

 ش به سیستم معامالت وجود دارد؟در حال حاضر هر روز از چه زمانی امکان ورود سفار .3

 صبح 8:45رأس ساعت -ب                                                             12قبل از ساعت -الف         

 صبح 9از ساعت -صبح تا پایان ساعت کار سیستم معامالتی                               د 9-ج         

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

 ریال  1000-ریال                                                                  ب 100-الف        

 ریال  10000-ریال                                                                      د 10-ج        

انتخاب نماید و در حین  "معتبر تا لغو"درخواست خرید خود را در معامالت آنالیندر صورتیکه مشتری نوع اعتبار  .5

 ساعت بازار ،نماد به هر دلیل متوقف شود:

درخواست خرید در صف پس از پایان ساعات معامالت بصورت خودکار از سیستم حذف شده و وجه آن مجددا به حساب -الف

 مشتری بازمیگردد. 

 همان لحظه متوقف شدن نماد ،از سیستم حذف شده و وجه آن به حساب مشتری بازمیگردد.درخواست خرید درصف در -ب

 درخواست خرید در صف،تا زمان بازگشایی نماد در سیستم باقی مانده و وجه آن در حساب بلوکه میشود.-ج

 درخواست خرید در صف،در سیستم باقی می ماند ولی وجه آن به حساب مشتری باز میگردد. -د

 ه مرجع جهت دریافت اطالعات و صورت های مالی شرکت ها کدام است ؟سامان .6

    seo.ir-ب                                                              codal.ir-الف       

 هیچکدام-د                                                              tsetmc.ir-ج       

 ست؟چی Dpsمفهوم  .7

 بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم میشود.  -الف 

 بیانگر پیش بینی تقسیم سود در آینده-ب 

 بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم میشود -ج 

 بخشی از سود پیش بینی شده هر سهم شرکت -د

 

 



 
 

 منظور از بهترین عرضه چیست؟ .8

 قیمتی که برای فروش یک سهم در سیستم معامالت وارد شده است.پایین ترین -الف

 قیمتی که در آن بیشترین سفارشات درج شده است .-ب

 باالترین قیمتی که برای فروش یک سهم در سیستم معامالت وارد شده است .-ج

 قیمتی که در آن بیشترین معامله صورت گرفته است.-د

 ی مورد معامله قرار نمی گیرد؟در بورس اوراق بهادار تهران چه اوراق .9

 سهام شرکت های سهامی خاص-سهام شرکت های سهامی عام                                                    ب-الف 

                                       اوراق مشارکت و گواهی سپرده شرکت ها                 -حق تقدم سهام شرکت های سهامی عام که افزایش سرمایه داده اند        د-ج 

 تسویه وجه معامالت سهام چند روز بعد از معامله صورت میگیرد؟  .10

 دو روز کاری بعد از انجام معامله-(                                                                    بT+5) -الف            

 (T+4) -روز بعد از انجام معامله                                                    د-ج            

 اولویت قیمت سفارشات خرید بر چه اساسی است؟  .11

 سفارش با پایین ترین قیمت -%+ قیمت مبنا                                                          ب4-الف           

 سفارش با باالترین قیمت -قیمت مبنا                                                            د -% 4-ج           

 در صورت مساوی بودن قیمت های چند سفارش ،چه سفارشی در اولویت قرار میگیرد؟ .12

 سفارشی که زودتر وارد سیستم معامالت شده-ب                                                         سفارش دو طرفه-الف         

                                                 سفارشی که حجمش بیشتر است-د                                                     سفارش با قیمت باز   -ج         

 بازار ثانویه عبارت است از؟ .13

 بازاری که در آن صرفا حق تقدم سهام شرکت ها ناشی از افزایش سرمایه معامله می گردد.-الف

 بازاری که در آن شرکت ها برای اولین بار سهام خود را می فروشند-ب

 بازاری که در آن سهام شرکت های بورس پس از عرضه اولیه معامله می گردند.-ج

 که در آن معامالت سهام خارج از نظارت سازمان بورس انجام می پذیرد.بازاری -د 

..................  تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد داد و ستد قرار  گیرد تا کل درصد تغییر آن   .14

 روز ،در تعیین قیمت روز بعد مالک باشد.

 حجم مبنا -رف                                  بواحد پایه معامالتی متعا-الف            

 محدودیت حجمی-واحد پایه معامالتی نامتعارف                                  د-ج            

 به چه معناست؟  p/eنسبت  .15

 قیمت هر سهم به تعداد هر سهم  -قیمت هر سهم به سود تقسیمی هر سهم                  ب-الف           

 هیچ کدام-قیمت هر سهم به سود هر سهم                                د-ج           

 

 :نتيجه آزمون                                          کارگزار نام و امضاء متقاضي                                      مهرو امضاء  

 مردود          قبول                                                                                                                                            

 


