ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:
ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ:
ﺗﺎرﯾﺦ:
اﻣﻀﺎ ﻣﺘﺼﺪی:

ﻓﺮم ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎﻣـﻼت ﺑﺮﺧـﻂ

ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺧﻂ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻮرس ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان
در اﺟﺮای ﻣﺎده » ۱۴دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ« ،اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻮرس ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ۱۲۳۶۸۳و ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ۴۱۱۱۴۵۷۸۹۷۵۴ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﻮد رﺑﺎﻃﯽ )ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ( و آﻗﺎی ﻣﯿﻼد ﻗﺎﺳﻤﯽ
)ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه(ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﯿﺪان آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻤﺎد ﻣﻐﻨﯿﻪ )ﺑﻬﺎران( ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﻧﺎﺻﺮﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ) ،(۲۵ﭘﻼک  ،۴ﮐﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم:

ﭘﺴﺘﯽ  ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۰۲۱-۸۹۴۸ﺷﻤﺎره ﻧﻤﺎﺑﺮ  ۰۲۱-۸۸۴۸۱۲۳۰ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  bimehiranbroker.comﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ

/

/

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

»ﮐﺎرﮔﺰار« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد از ﯾﮏ ﻃﺮف ،و »ﻣﺸﺘﺮی« ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول زﯾﺮ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ:

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ:
ﻧﺎم:

ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ:
ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻣﺮد

ﻧﺎم ﭘﺪر:
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:

زن

/

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:

ﻣﺤﻞ ﺻﺪور:

/
ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ:

ﺳﺮی و ﺳﺮﯾﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ:

ﻧﺸﺎﻧﯽ:
ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ:

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه:

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر:
ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ:

ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ:
ﻧﺎم و ﮐﺪ ﺷﻌﺒﻪ:

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر:
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب:

ﻧﻮع ﺣﺴﺎب:

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

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ:

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه:
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﮐﺪ ﺷﻬﺮ:

آدرس و ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ:

 -در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﺧﺘﺼﺎرا ً »ﺳﺎزﻣﺎن« و ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﺧﺘﺼﺎرا ً »ﮐﺎﻧﻮن« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.

 در اﯾﻦ ﻗﺮارداد »دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ« اﺧﺘﺼﺎرا ً »دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه در آن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ. -ﻣﻨﻈﻮر از »ﮐﺎرﮔﺰار« در اﯾﻦ ﻗﺮارداد» ،ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰار/ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ« ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  ۹دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ اﺳﺖ.

 -ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻓﻌﺎﻻن آن در اﯾﻦ ﻗﺮارداد »ﻣﻘﺮرات« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 -زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﻗﺒﯿﻞ »زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﻂ درﯾﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش« ﯾﺎ »زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﻂ

ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ« ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی  ۴و  ۵ﻣﺎده  ۱دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ ،در اﯾﻦ ﻗﺮارداد »ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎده  - ١ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد

ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺧﻂ) (onlineﮐﺎرﮔﺰار از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در
ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ،ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان و ﺑﻮرس اﻧﺮژی اﯾﺮان.

ﻣﺎده  (٢ﻣﺪت ﻗﺮارداد

اﯾﻦ ﻗﺮارداد از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود اﻋﺘﺒﺎر دارد.

ﻣﺎده  (٣ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﮔﺰار

۱ـ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﯾﺮ ،ﻇﺮف
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وی )وﻟﯽ ﯾﺎ

ﻗﯿﻢ( ﻗﺮار دﻫﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آﻏﺎز ﮔﺮدد:

اﻟﻒ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎﭘﯽ )رﻣﺰ ﭼﺎپ(؛

ب .ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮا ِه ﺛﺒﺖﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮا ِه
ﺛﺒﺖﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺮارداد؛

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

۲ـ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﯾﺮ ،ﻇﺮف
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی

ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آﻏﺎز ﮔﺮدد:
اﻟﻒ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎﭘﯽ )رﻣﺰ ﭼﺎپ(؛

ب .ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮا ِه ﺛﺒﺖﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮی در ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ

ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز؛

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

۳ـ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺸﺘﺮی و ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ وی در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺛﺒﺖﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ وی ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.

۴ـ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮه در ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎزار ،ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪای از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺪودﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ

در ﻗﺒﺎل ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﻣﻀﺎ ،ﻣﻬﺮ ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ )ﻣﺸﺘﺮی  /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه(:

۵ـ اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ وی ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯾﺎ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﻮرس ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل اﯾﻦﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ،

ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روشﻫﺎی
ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺖ.

۶ـ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت را از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎرﻧﻤﺎی رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ
اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

۷ـ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶﺳﻔﺎرشﻫﺎی

ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را از ﻣﺸﺘﺮی ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺰار اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺬف ﺳﻔﺎرشﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺸﺘﺮی را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دارد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری دﻻﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻻﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

۸ـ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ دارد.

ﺗﺒﺼﺮه :ﮐﺎرﮔﺰاری ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻗﺮار دﻫﺪ.

۹ـ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻮاره ﺟﺰﺋﯿﺎت وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎب ،ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ
ﺳﻔﺎرشﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر وی ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﺻﻮرت اﻋﻼم ﻣﻐﺎﯾﺮت از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮی،

در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع و اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ وی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۰ـ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﮐﺎرﮔﺰار

ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع اﺧﺘﻼل اﺳﺖ و در ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع اﺧﺘﻼل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۱ـ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺎرﻧﻤﺎی رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ:

• ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ؛

• روﯾﻪﻫﺎی وارﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻮه و ﻣﺪت زﻣﺎنﻫﺎی آن )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن(؛
• ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ؛

• اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎ در زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﻣﺠﻮز ،ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺰار
ﮐﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻮرس ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان

اﻣﻀﺎ ،ﻣﻬﺮ ﯾﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ )ﻣﺸﺘﺮی  /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه(:

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻮرس ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان

آزﻣﻮن
-۱ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻟﻒ :ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت در آن روز
رﺳﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ب :ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن روز ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﮐﻞ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻗﯿﻤﺖ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.
ج :ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن روز ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﻨﺪ.
د :ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ آن روز ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

 -۶ﻣﻔﻬﻮم  DPSﭼﯿﺴﺖ؟
اﻟﻒ :ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ب :ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ج :ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
د :ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

 -۲ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج ۹:۰۰ :ﺗﺎ ۱۲:۳۰
ب ۸:۳۰:ﺗﺎ ۱۱:۵۰
اﻟﻒ ۸:۵۰:ﺗﺎ ۱۲:۰۰
د ۸:۳۰:ﺗﺎ ۱۲:۳۰

 -۷ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
اﻟﻒ :ﺑﺎزاری ﮐﻪ در آن ﺻﺮﻓﺎ ً ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ب :ﺑﺎزاری ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.
ج :ﺑﺎزاری ﮐﻪ در آن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻮرس ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
د :ﺑﺎزاری ﮐﻪ در آن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

د ۴:روز ﮐﺎری

-۸ارزش اﺳﻤﯽ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم در اﯾﺮان ﭼﻨﺪ رﯾﺎل اﺳﺖ؟
د۱۰۰۰۰ :رﯾﺎل
ج ۱:رﯾﺎل
ب ۱۰۰۰:رﯾﺎل
اﻟﻒ ۱۰۰:رﯾﺎل

 -۳ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج ۴ :روز
ب ۳ :روز ﮐﺎری
اﻟﻒ ۳ :روز
 -۴ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
اﻟﻒ :ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
ب :ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ج :ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد
د :ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۵ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮﮐﺖ » «۱در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

اﻟﻒ :ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن آن آزاد اﺳﺖ )ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﺎدی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ( ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻧﻤﺎد ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻓﺮاﺑﻮرس ﻧﯿﺰﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب :ﭘﺲ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮد ﺑﯿﺶ از  ۲۰درﺻﺪ ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎدی ﺳﺎﻻﻧﻪ
ی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻧﻤﺎد ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ج :در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺸﺪن دارای ﮔﺮه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
د :ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد.

-۹ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ ﯾﺎ  Online Tradingﭼﯿﺴﺖ؟
اﻟﻒ :ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ب :ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب و ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ج :دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزارﻫﺎی اوراق ﺑﻬﺎدار
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ واﺳﻄﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
د :ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
 - ۱۰ﻧﺎم ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 - ۱۱از ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وارد ﺑﻮرس ﺷﺪهاﯾﺪ؟

ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ:

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪه:

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه:

ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ
۱ـ از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار /ﮐﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
۲ـ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار /ﮐﺎﻻ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ دارم.
۳ـ ﻣﺸﻤﻮل ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﻢ.
۴ـ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮑﺎری در ﺑﺎزار ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
۵ـ از اﯾﺠﺎد اﺧﻼل ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﻼل )ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده( در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﺮﺧﻂ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰار /ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
۶ـ اﻣـﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑـﺮﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﯿﭻ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ،وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﻗﺮار ﻧﺪاده و ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی اﺟﺎزه
ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد از ﻣﺠﻮز ﺻﺎدره اﺳﺘﻔﺎده و اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﻂ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار در
اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم.
۷ـ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده و درﺻﻮرت اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧـﻼف واﻗﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺟﻌﻠﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻋﻬﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻂ
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ...........................................ﻓﺮزﻧﺪ ........................ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ  ...............................اﻗﺮار و اﻋﻼم ﻣﯽدارم ﮐﻪ رﻣﺰ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را در ﭘﺎﮐﺖ در ﺑﺴﺘﻪ از
ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻮرس ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﺳﺘﻔﺎده و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﺮدم ﺳﺮﯾﻌﺎ ً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻟﺬا ﮐﺎرﮔﺰاری ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﻣﻀﺎ و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮی:

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻮرس ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان

