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ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺧﻮارزﻣﻰ)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت برخط اوراق بهادار

مصوب كمیتة تدوین مقررات
قرارداد حاضر بین شركت كارگزاري و مشتري به شرح ذیل منعقد گردید .تعاریف دستورالعمل اجرایی معامالت برخط
اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم به كار رفته است.
ماده  :1طرفین قرارداد
این قرارداد بین شركت كارگزاري به مشخصات جدول زیركه از این پس در این قرارداد " عضو" نامیده میشود:
ﻧﺎم ﻋﻀﻮ :ﮐﺎرﮔﺰاري آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺧﻮارزﻣﻰ

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ6365:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ1385/02/06 :

ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ :زﻧﺠﺎن

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس10652 :

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي61914000 :

ﺷﻤﺎره ﻓﺎﮐﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي61914444 :

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ1416935116:

ﻧﺎم ،ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﻤﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز:
 -1آﻗﺎى ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺳﻤﺖ  :ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
-2آﻗﺎى ﻋﻠﻰ ﻧﺎدرى ﻣﻘﺪم ﺳﻤﺖ :رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
-3آﻗﺎى اﻣﯿﺮ وﻓﺎﯾﻰ ﺳﻤﺖ :ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
-4آﻗﺎى اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪى ﺳﻤﺖ  :ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 -5آﻗﺎى ﻫﺎدى ﺗﺒﺎر ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻤﺖ :ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ:
روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره21618 :
ﻣﻮرخ1398/03/13:

ﻧﺸﺎﻧﻰ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى  :ﺗﻬﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ﭘﻼك  16ﻃﺒﻘﻪ اول واﺣﺪ 101
ومشتري حقیقی یاحقوقی به مشخصات جداول متناسب زیركه ازاین پس دراین قرارداد"مشتري"نامیده میشود:
الف) براي اشخاص حقیقی ایرانی:
نام و نام خانوادگي:
کد مالکيت:
نام پدر:
محل تولد:
شماره شناسنامه:

مرد 
جنسيت:
تاريخ دريافت کد مالکيت:
تاريخ تولد :روز /ماه /سال:
کد ملي:
محل صدور شناسنامه:

شماره سريال شناسنامه:

شماره تلفن منزل با کد شهر:

شماره تلفن محل کار با کد شهر:
نام و کد بانک:

شماره تلفن همراه:
شماره حساب بانکي:

زن 

/

/

آدرس پست الکترونيکي:
آدرس منزل وکدپستي:

،

،

،

آدرس محل کار:
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ب) براي اشخاص حقوقی ایرانی:
نام:

شماره ثبت:

تاريخ ثبت:

محل ثبت:

کد مالکيت:

شناسه ملي:

شماره تلفن دفتر مرکزی:

شماره فاکس دفتر مرکزی:

نام ،نامخانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز:
سمت:
 -1خانم  /آقای
سمت:
 -1خانم  /آقای
نام و کد بانک:

شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
روزنامه رسمي شماره

مورخ 13 / /

شماره حساب بانکي:

آدرس پست الکترونيکي:
نوع شخصيت حقوقي:
آدرس وکدپستي دفتر مرکزی:
ج) براي اشخاص خارجی (حقیقی  /حقوقی):
نام:

تابعيت:

شماره پاسپورت  /شماره ثبت:
شماره تلفن محل کار  /شماره تلفن دفتر مرکزی:

شماره سرمايهگذار خارجي:
نام و کد بانک:

شماره حساب بانکي:

آدرس پست الکترونيکي:

آدرس وکدپستي محل کار  /آدرس دفتر مرکزی در ايران:
آدرس وکدپستي محل کار  /آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:
به شرح موادآتي منعقد گرديد.
ماده  :2موضوع قرارداد
استفاده از خدمات معامالت برخط ( )onlineاوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران
ماده  :3مدت قرارداد
اين قرارداد از تاريخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد .طرفين هر زمان بخواهند مي توانند با اطالع رسمي به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمايند .فسخ
قرارداد مانع از انجام تعهداتي که قبل از آن شده است نخواهد بود.
ماده  :4حقوق و تعهدات عضو
 -1-4ﻋﻀﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ راﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﭼﺎﭘﯽ ﻇﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎي اﯾﻦ

ﻗﺮارداد ،دراﺧﺘﯿﺎرﻣﺸﺘﺮي ﻗﺮاردﻫﺪ واراﯾﮥ ﺧﺪﻣﺎت آﻏﺎزﮔﺮدد.

 -2-4ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻠﯿﮥ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎي ،درﯾﺎﻓﺘﯽ ازﻣﺸﺘﺮي و ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ وي درزﯾﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزارﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
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 -3-4اعمال هرگونه محدوديت بر معامالت مشتری توسط عضو بايستي مستند به اين قرارداد و قوانين و مقررات بازار سرمايه باشد .در صورت اعمال اين محدوديتها،
عضو مسئوليتي در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.
 -4-4عضو متعهد است امکان اراية خدمات پشتيباني زيرساخت دسترسي برخط بازار را فراهم نموده و روشهای اراية آن را در سايت رسمي خود اعالم کند و حسب
درخواست مشتری ،جهت رفع مشکل اقدام نمايد.
 -5-4عضو حق ورود سفارش جديد برای مشتری يا تغيير ،تعليق و حذف سفارشهای وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانين و مقررات و با دستور مشتری دارا ميباشد.

 -6-4عضو متعهد است در چارچوب قوانين و مقررات ،دادهها و اطالعات شخصي مشتری را محرمانه نگه دارد.
 -7-4عضو متعهد است از طر يق زيرساخت دسترسي برخط بازار ،همواره آخرين وضعيت حساب و سوابق معامالت مشتری را در اختيار وی قرار دهد و در صورت
اعالم مغايرت از سوی مشتری ،نسبت به بررسي موضوع و اعالم نتيجة بررسي به وی اقدام نمايد .بديهي است اعالم مغايرت ،نافي مسئوليت مشتری در صورت عدم
توجه به نظامات قراردادی و قوانين و مقرراتي نخواهد بود.
 -8-4در راستای اجرای اين قرارداد ،حداقل موارد زير از طريق وب سايت عضو به اطالع سرمايهگذاران رسانده ميشود:
 اطالعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئيات خريد و فروش ،واريز ،برداشت و ماندة حساب؛
 روية دريافت سفارشها ،پردازش و اجرای سفارشها و همچنين پاياپای و تسوية معامالت از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار؛
 رويههای مديريت حوادث پيش بيني نشده در معامالت برخط اوراق بهادار از جمله قطعي برق ،شبکة مخابراتي و اينترنت؛
 در خصوص قطعي دسترسي برخط بازار ،اعالم موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پيشبيني و بالفاصله پس از وقوع در موارد غيرقابل پيشبيني از طريق پست
الکترونيکي يا به روش مقتضي ديگر؛
 اطالعرساني الزم در مورد نحوة مديريت سفارشها در زمان تعليق يا محروميت عضو از انجام معامالت؛
 رويههايي برای حذف سفارشهای ثبت شده در زماني که امکان دسترسي برخط بازار وجود نداشته باشد؛
 اعالم قوانين و مقررات جديد و محدوديتهای ابالغي توسط سازمان در خصوص انجام معامالت برخط.
ماده  :5تعهدات مشتري
 -1-5مشتری بايدگواهينامههای موقت صادرة اوراق بهاداری که قصدفروش آنهارادارد ،حسب درخواست عضو در اختيار وی قرار دهد.
 -2-5مشتری بايد اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هويت به عضو ارايه نمايد.
 -3-5مشتری تعهدميکندازانجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانين و مقررات گردد از جمله معامالت مبتني بر اطالعات نهاني و دستکاری بازار خودداری نمايد.
 -4-5مشتری بايد شمارة حساب بانکي را در بانکي که عضو اعالم مينمايد ،جهت دريافت وجوه ارايه نمايد .هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طريق واريز وجه به
همان حساب که به نام مشتری است امکانپذير ميباشد.
 -5-5مشتری متعهد است سفارشهای خريد و فروش روزانة خود را درچهارچوب قوانين ومقررات و سقفهای اعالمي توسط سازمان به سامانة معامالت برخط ارسال کند.

 -6-5مشتری متعهد به تغيير رمز عبور و ساير کدهای دسترسي قابل تغيير خود در فواصل زماني حداکثر  ........ماهه (حداکثر سه ماهه) ميباشد .در صورت عدم
تغيير ،هرگونه مسئوليت ناشي از افشای رمز عبور بر عهدة مشتری ميباشد.
-7-5مشتری مسئوليت تبعات ناشي از استفادة نادرست از خدمات نرمافزاری سامانة معامالت برخط اوراق بهادار را بر عهده ميگيرد.
-8-5در صورت عدم استفادة مشتری به مدت  30روز متوالي از حساب کاربری خود ،عضو دسترسي مشتری را غيرفعال خواهد نمود .فعال شدن دسترسي مستلزم
ﻣﺮاﺟﻌﮥ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﻀﺎء و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮي
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-9-5مشتری متعهد ميشود ،اصول امنيت سختافزاری و نرمافزاری و محافظت از1اطالعات از جمله استفاده از نرمافزارهای ضد ويروس مناسب،
محافظت از شناسه کاربر ،کليدواژهها ،کدهای رمزی و کليه اطالعات دريافتي از عضو را به منظور جلوگيری از دسترسيهای غيرمجاز به سامانه ،رعايت نمايد.
 -10-5مشتری متعهد ميگردد ،زيرساخت دسترسي برخط بازار را وسيلة آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
 -11-5مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چهار چوب قوانين و مقررات ميباشد.
 -12-5مشتری متعهد ميگردد از قوانين و مقررات و شرايط اعالمي عضو درچارچوب قوانين ومقررات مربوط به معامالت برخط پيروی کند.
 -13-5مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانة معامالت برخط ،اطالعات مربوط به خريد و فروش اوراق بهادار از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار را
کنترل و در صورت مغايرت ،در اسرع وقت به عضو اطالع دهد.
-14-5مشتری مسئول کنترل حسابهای خود بوده و موارد زير را فوراً به صورت الکترونيکي به عضو اطالع ميدهد:
 هرگونه سرقت يا استفاده غير مجاز از رمز عبور ،نام کاربری و شماره(های) حساب و نيز هرگونه احتمال وقوع آن؛
 هرگونه عدم دريافت تأييدية ثبت سفارش؛
 دريافت تأييدية ثبت سفارش يا معاملهای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
 هرگونه اطالعات نادرست در موجودی حساب مشتری ،سبد داراييها يا اطالعات معامالت.
 -15-5مشتری مجاز به هيچگونه دخل و تصرف در زيرساخت د سترسي برخط بازار و نحوة دسترسي به آن به هر دليل از جمله به منظور هرگونه بهرهبرداری تجاری
يا غيرتجاری توسط خود يا به واسطة ديگری نيست و نميتواند حق استفاده از اين خدمات را به شخص ديگری واگذار کند.
 -16-5مشتری اقرار مينمايد که از دانش کافي در خصوص قوانين و مقررات معامالتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با بازار سرمايه و شرکتهای ارائهدهنده
خدمات دررابطه با استفاده از خدمات معامالت برخط برخوردار بوده ،آموزشهای الزم رادرمورد نحوه استفاده ازاين خدمات ديده و خود را ملزم به رعايت آنها ميداند.
 -17-5مشتری متعهد است اختيارات ،اطالعات و دسترسيهای الزم جهت بازرسي و نظارت بر زيرساخت دسترسي برخط بازار را حسب درخواست سازمان ،بورس،
عضو يا نمايندگان ايشان ارايه نمايد.
ماده  :6حدود مسئولیت طرفین
 -1-6تنها دارندة نام کاربری و رمز عبور ،مشتری است .مسئوليت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نيز مسئوليت انجام هرگونه معامله در اين حساب که
از طريق نام کاربری و يا رمز عبور مشتری صورت ميگيرد بر عهده وی ميباشد .مشتری همچنين مسئول خسارتهايي است که در نتيجة عدم رعايت قوانين و
مقررات و مفاد اين قرارداد توسط وی حادث شود.
 -2-6عضو مسئول حوادثي که خارج از حيطة اختيار و بدون تقصير وی رخ ميدهد ،نميباشد.
 -3-6در صورتي که به واسطة اعمال حقوق متعلق به عضو در اين قرارداد ،مشتری متحمل ضرر و زيان گردد ،عضو مسئول جبران خسارتهای وارده نخواهد بود.
 -4-6انعقاد اين قرارداد به منظور اراية خدمات دسترسي برخط بازار از سوی عضو به مشتری ميباشد و شامل اراية ساير خدمات از قبيل خدمات مشاورة
سرمايهگذاری ،قانوني ،مالياتي ،مالي و حسابداری نخواهد بود.
 -5-6عضو مسئوليتي در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معامالت برخط توسط مشتری ندارد.
ماده  :7قابلیت استناد داده پیامها
دادهپيامها و سوابق کلية تراکنش های دريافتي از مشتری و ارسالي به وی که با رعايت قوانين و مقررات و در چارچوب مفاد اين قرارداد ايجاد و نگهداری شده است در
حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي ميباشد .در صورت بروز اختالف بين عضو و مشتری در خصوص اين سوابق و دادهپيامها ،اطالعات
مندرج در زيرساخت دسترسي برخط بازار عضو ،معتبر و برای طرفين الزماالتباع است.
اﻣﻀﺎء و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮي
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بسمه تعالی

ماده  :8انحالل قرارداد
قرارداد مطابق مادة  10قانون مدني منعقد شده و صرفاً در شرايط زير پايان مييابد:
 -1-8درصورت اعالم مشتری مبني برفسخ قراردادوپس ازتسويةکلية ديون و تعهدات ناشي از معامالت برخط وی نزد عضو قرارداد فسخ ميشود.
 -2-8در صورت تخلف مشتری از قوانين و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذيصالح ،قرارداد منفسخ ميشود .در اين صورت عضو موظف است مراتب را به مشتری
اطالع دهد.
 -3-8در صورت تعليق به مدت بيش از يکماه يا لغو مجوز عضو ،قرارداد منفسخ ميشود.
 -4-8در صورتي که در اثر بروز حوادث قهری ،امکان ايفای تمام يا بخشي از تعهدات هر يک از طرفين به موجب اين قرارداد وجود نداشته و وضعيت مذکور به مدت
بيست روز کاری ادامه يابد ،هر يک از طرفين حق فسخ قرارداد را دارند.
ماده  :9حل اختالف
با توجه به حاکميت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناشي از معامالت در اين بازار ،حل اختالف طرفين اين قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طريق مذاکره
فيمابين ،مطابق مادة  36قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران مصوب  1384صورت ميگيرد.
ماده  :10تغییر قرارداد
اين قرارداد در  10ماده و دو نسخه تنظيم گرديده و در تاريخ  .........................................به امضای طرفين رسيده است .هرگونه تغيير در مفاد آن ،منوط به تأييد سازمان
بورس و اوراق بهادار ميباشد  .در صورتي که در قوانين و مقررات مربوط به معامالت برخط ،تغييراتي حاصل شود که تغيير در شرايط و مفاد قرارداد حاضر را ايجاب
نمايد ،تغييرات مذکور ،بدون نياز به توافق ثانوی جزء الينفک اين قرارداد خواهد بود.
اثرانگشت وامضاءمشتري حقیقی

مهر و امضاي عضو

مهرامضاءاشخاص حقوقی

پذیرش:مهرامضاءگيرنده:
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ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﮥ زﯾﺮ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻣﺎدة  7دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤـﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان در
ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻣﺪارك ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي اﻣﻀﺎء و ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدد.

ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار
اينجانب آقا /خانم
متولد سال

/

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ

فرزند

/

ﺑﻪ ﺷﻤﺎرة ﺛﺒﺖ

صادره از

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ

که اصالتاً /به نمايندگي از سوی شخص حقوقي به نام
نزد ادارة ثبت شرکتهای شهرستان

متقاضي استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار هستم ،اقرار و تعهد

مينمايم:

 -1داﻧﺶ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآﯾﻨﺪ ورود ﺳﻔﺎرش از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.

 -2ﻣﻬﺎرت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اوراق ﺑﻬﺎدار را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.

 -3داﻧﺶ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اوراق ﺑﻬﺎدار را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .

 -4ﻣﺸﻤﻮل ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ .

 -5ﺗﻌﻬﺪﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ودﺳﺘﮑﺎري درﺑﺎزارﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده ودرﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻢ.

 -6و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ از اﯾﺠﺎد اﺧﻼل ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﻼل (ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده) در ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﻋﻀﻮ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده
قانوني پاسخگو باشم.

 -7را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﯿﭻ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ،وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﻗﺮار اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
نداده و در هر صورت مسئوليت کلية معامالت انجام شده را ميپذيرم و به شخص ديگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نمايد.

 -8و در ﺻﻮرت اراﯾﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺟﻌﻠﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻋﻬﺪة اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ

عواقب ناشي از آن نيز بر عهدة اينجانب ميباشد.
اثر انگشت مشتری:

نام و نام خانوادگي مشتری وامضاء
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تعهد نامه
تعهدنامة دریافت نام كاربري و كلمه عبور جهت دسترسی برخط بازار
اينجانب آقا /خانم
کد ملي

فرزند
متولد سال

ﺳﻮي ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم

/

به شماره شناسنامة
/

صادره از

ﺑﻪ ﺷﻤﺎرة ﺛﺒﺖ

.
که اصالتاً /به نمايندگي از

ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻢ و در ﻫﻮﺷﯿﺎرى ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺮار ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻢ :
ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  .........................................از ﮐﺎرﮔﺰاري آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺧﻮارزﻣﻰ در داﺧﻞ ﭘﺎﮐﺖ درﺑﺴﺘﻪ
دريافت نموده ام و متعهد میگردم کلمه عبور و نام کاربری خود را در اختيار غير قرار ننمايم و در صورت بروز هر گونه
ﻣﺸﮑﻞ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﻮد  ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﮔﺰاري آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺧﻮارزﻣﻰ ﻧﺪارم.
نام و نام خانوادگی مشتري ,امضاء

اثر انگشت مشتري:
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کارگزاری آیندهنگر خوارزمی
آزمون معامالت برخط

نام ممتحن:
نام مشتری:
تاریخ:

 -1منظور از  EPSچیست ؟
الف) درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات ،بر تعداد کل سهام شرکت ،محاسبه می شود.
ب) میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم.
ج) معیاری است که درآمد ساالنه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می کند.
د) از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم به دست می آید.
 -2کدامیک از گزینه های زیر در مورد مرورگر ) (Browserصحیح است؟
الف) مرورگر نرم افزاری است که توانایی نشان دادن محتویات صفحات وب را دارد.
ب) بدون این نرم افزار عمالً استفاده از اطالعات موجود در شبکه اینترنت امکان پذیر نیست.
ج)  Mozilla Firefox ، Internet Explorerاز جمله معروف ترین مرورگرهای حال حاضر در دنیای اینترنت هستند.
د) همه موارد.
 -3حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل از گره معامالتی) به ترتیب چه میزان است؟
الف) مثبت و منفی  - 3مثبت و منفی 4
ب) مثبت و منفی  -5مثبت و منفی 5
ج) مثبت و منفی  - 4مثبت و منفی 3
د) مثبت و منفی  - 4مثبت و منفی 4
-4نماد معامالتی "سفارود" نماد کدامیک از شرکت های بورسی زیر است؟
الف) سیمان فارس
ب) سیمان فارس و خوزستان
ج) کارخانه فارسیت درود
د) سیمان درود
 -5مزایای صندوق های سرمایه گذاری عبارتند از
الف) وجود مدیریت حرفه ای
ب) نقدشوندگی باال
ج) صرفه جویی در هزینه ها
د) همه موارد صحیح است.
 -6منافع سهامداران شرکت های بورسی شامل کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟
الف) سود ساالنه شرکت ها
ب) افزایش قیمت سهام
ج) پاداش هیئت مدیره
د) حق تقدم افزایش سرمایه
-7کدام گروه از شرکت ها از مزایا و معافیت های خاص مالیاتی برخوردارند؟
الف) شرکتهای تجاری
ب) شرکت های سهامی خاص
ج) شرکت هایی که سهام شان در بورس پذیرفته شده است.
د) شرکت سهامی خاص زیان ده
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کارگزاری آیندهنگر خوارزمی
آزمون معامالت برخط

نام ممتحن:
نام مشتری:
تاریخ:

 -8یک سرمایه گذار برای خرید سهام یک شرکت در بورس به چه نوع تحلیل هایی باید توجه کند؟
الف) تحلیل صورت های مالی و اقتصاد شرکت
ب) تحلیل سودآوری سال های آتی
ج) تحلیل تکنیکال
د) همه موارد
 -9جامع ترین و بهترین گزینه کدام است؟
الف) قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.
ب) قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین می شود.
ج) قیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین می شود.
د) قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس تعیین می شود.
 -10در بورس اوراق بهادار تهران چه اوراقی مورد معامله قرار نمی گیرد؟
الف) سهام شرکت های سهامی عام
ب) سهام شرکت های سهامی خاص
ج) حق تقدم سهام شرکت های سهامی عام که افزایش سرمایه داده اند.
د) اوراق مشارکت و گواهی سپرده شرکت ها
 -11بازگشایی نمادهای معامالتی ورقه بهادار با اعالم سازمان و طبق چه شرایطی انجام می شود؟
الف) حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت های مالی یا
تقسیم سود باشد ،بدون محدودیت دامنه نوسان.
ب) حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده
نگردد ،با اعمال محدودیت دامنه نوسان.
ج) حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی و یا جلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر سرمایه یا انتشار هرگونه اوراق
بهادار دیگر به منظور تامین مالی ،بازگشایی نماد طی مهلت مقرر در این بند منوط به افشای پیش بینی پس از اعمال اثرات تغییر
سرمایه یا انتشار اوراق بهادار ،بدون محدودیت دامنه نوسان.
د) همه موارد
 -12آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟
الف) خیر؛ به دلیل تسویه نشدن وجوه معامالتی
ب) بله؛ با راه اندازی سیستم جدید معامالتی امکان فروش سهامی که همان روز خریداری شده وجود دارد.
ج)خیر؛ فروش همان سهم که در همان روز خریداری شده خالف مقررات شمرده می شود.
د)خیر؛ چون از نظر ناظر بازار و نوسان قیمتی سهم این کار امکان پذیر نیست.
 -13در کدام مورد قیمت سهام پس از افزایش سرمایه کاهش بیشتری خواهد داشت؟
الف) افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران
ب) افزایش سرمایه از محل سود انباشته
ج) افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
د) افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
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کارگزاری آیندهنگر خوارزمی
آزمون معامالت برخط

نام ممتحن:
نام مشتری:
تاریخ:

 -14کدامیک از گزینه ها زیر جزء مزایای معامالت آنالین نمی باشد؟
الف) سرمایه گذار مطمئن است که سفارش او دقیق در زمان مورد نظر وارد سامانه معامالت می شود.
ب)نقل و انتقال وجه بدون مراجعه به کارگزاری و بانک در کسری از ثانیه انجام می شود.
ج) امکان مشاهده صورت حساب خود در هر لحظه
د) بروز اختالف احتمالی میان کارگزار و مشتری در خصوص زمان ورود سفارش
 -15معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می گیرد؟
الف)  9تا 12:30
ب)  8تا 12
ج)  8:30تا 12
د)  8:30تا 12:30
 -16با ورود معامالت آنالین چه تغییری در بازارهای سهام صورت گرفته است؟
الف) تعداد معامالت به شدت رشد نموده است.
ب) حجم معامالت افزایش یافته است.
ج) سرمایه گذاران جدیدی وارد بازار سرمایه شده اند.
د) همه موارد
 -17مزیت معامالت برخط ) (Online Tradingنسبت به معامالت سنتی خریدو فروش در چیست؟
الف) همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله به صورت دستی کنترل و انجام می شود.
ب) همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله با یک یا چند واسطه و با دخالت نیروی انسانی انجام می شود.
ج) همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله به صورت مکانیزه و در کسری از ثانیه انجام می شود.
د) الف و ب صحیح است.
 -18معامالت برخط ) (Online Tradingچیست؟
الف) ارسال سفارش های خرید و فروش به کارگزار جهت ورود به سامانه معامالت از طریق اینترنت
ب) مشاهده صورت حساب و سبد سرمایه گذاری از طریق اینترنت
ج) دسترسی سریع و آسان سرمایه گذاران به سامانه معامالت بازارهای اوراق بهادار بدون هیچ واسطه انسانی و به طور اتوماتیک از
طریق اینترنت
د) همه موارد
 -19انواع عرضه در فرابورس کدام موارد را شامل می شود؟
الف) عرضه یکجای اوراق بهادار
ب) عرضه خرد اوراق بهادار
ج) پذیره نویسی اوراق بهادار
د) همه موارد
 -20ارزش اسمی هر سهم شرکت های سهامی عام معموالً چند ریال است؟
الف) 100ریال
ب)  1.000ریال
ج)  1ریال
د)  10.000ریال
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نام ممتحن:

کارگزاری آیندهنگر خوارزمی

نام مشتری:

آزمون معامالت برخط

تاریخ:
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ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ،اﻣﻀﺎ و اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮى
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تاريخ .................................... :

ﺷﻤﺎره .................................... :

بسمه تعالی

ﭘﯿﻮﺳﺖ .................................... :

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺧﻮارزﻣﻰ)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
" ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﻂ"

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ آﻗﺎى /ﺧﺎﻧﻢ  ........................ﻓﺮزﻧﺪ  ................ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ..............و ﮐﺪ ﻣﻠّﻰ  .......................ﻣﺘﻮﻟﺪ  .................ﺻﺎدره

از  .............ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺘ ًﺎ /ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ]وﻟﻰ/ﻗﯿﻢ/وﺻﻰ[ آﻗﺎى /ﺧﺎﻧﻢ  /..................................ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ
ﻧﺎم  ........................ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  ...........................و ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ................................ﻧﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎرى
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ...............ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎى  4و  5ﻣﺎده  1دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ ﻫﺴﺘﻢ ،اﻗﺮار
و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﻢ:
 -1از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار/ﮐﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﺑﺎﺷﻢ.
 -2ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار/ﮐﺎﻻ آﺷﻨﺎﯾﻰ ﮐﺎﻓﻰ دارم.
 -3ﻣﺸﻤﻮل ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذىﺻﻼح اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﻢ .
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮑﺎرى در ﺑﺎزار ﺧﻮددارى ﻧﻤﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻢ .
 -4از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت
 -5از اﯾﺠﺎد اﺧﻼل ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﻼل )ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده( در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﺑﺮﺧﻂ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰار/
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﺧﻮددارى ﻧﻤﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻢ .
 -6اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﺑﺮﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﯿﭻ ﻓﺮد دﯾﮕﺮى ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه،
وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻢ و ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮى اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد از ﻣﺠﻮز ﺻﺎدره اﺳﺘﻔﺎده و اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﻂ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ را
ﻣﻰﭘﺬﯾﺮ م.
 -7ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺘﺮى ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺟﻌﻠﻰ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻰ از آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ،اﻣﻀﺎ و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮى:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﻤﯿﻞ:

ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰى  :ﺗﻬﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ﭘﻼك  16ﻃﺒﻘﻪ اول واﺣﺪ 101
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