
 رویه ارائه خدمات و انجام معامالت برخط

های انجام معامالت برخط و شرایط و مخاطرات این نوع معامالت را به دستورالعمل اجرایی معامالت برخط، رویه ۲۴مطابق با ماده 

 اطالع می رساند.

 های آنالیناستفاده از سامانه

دستورالعمل  14بازارهای بورس و فرابورس را دارند الزم است طبق ماده متقاضیان محترمی که تمایل به انجام معامالت خود در  -1

 معامالت برخط قرارداد استفاده از معامالت برخط اوراق بهادار را با کارگزاری به امضا برسانند.

  

بودن اطالعات ، مدیریت معامالت برخط کارگزاری مکلف است در صورت کامل دستورالعمل اجرایی معامالت برخط ۱۳طبق ماده  -2

های معامالت برخط و ارائه شده توسط متقاضی و پس از بررسی و احراز مهارت و صالحیت ایشان در خصوص استفاده از زیرساخت

نیز عدم وجود سابقه نقض مقررات یا عدم ایفای تعهدات نزد اعضا یا سازمان، نسبت به ارائه دسترسی به متقاضی اقدام نماید. بدیهی 

که پس از اعطای دسترسی به متقاضی و در حین استفاده از سامانه معامالت برخط، مشخص شود که یکی از موارد  است در صورتی

 ذکر شده قبل یا بعد از ارائه دسترسی نقض شده است، دسترسی متقاضی ضمن اطالع رسانی قبلی مسدود خواهد شد.

 

 های آنالینارزیابی صالحیت استفاده از سامانه

 پذیرد.ای متقاضی توسط مدیریت معامالت برخط و از طریق مصاحبه شفاهی یا آزمون کتبی صورت میحیت حرفهارزیابی صال-3

کلیه متقاضیان الزم است قبل از شرکت در آزمون و امضای قرارداد نسبت به مطالعه موارد زیر اقدام نمایند. بدیهی است امضای  -4

 و کلیه مخاطرات ناشی از انجام این معامالت است. برخط های معامالترالعملقرارداد به منزله پذیرش تمامی قوانین و دستو

  آشنایی با سامانه های معامالت برخط کارگزاری 

 دستورالعمل اجرایی معامالت برخط اوراق بهادار 

 آیین نامه ها و دستورالعمل های نحوه انجام معامالت در بورس و فرابورس 

 راهنمای سرمایه گذاری در بورس 

 



 های آنالینمسدود شدن دسترسی به سامانه

تواند علی رغم احراز تمامی شرایط فوق، خدمات معامالت برخط را به متقاضی ارائه نکند. مدیریت معامالت برخط کارگزاری می -5

و قرائنی مبنی  دستورالعمل اجرایی معامالت برخط در صورتی که در حین استفاده از سامانه معامالتی، شواهد۱۲همچنین طبق ماده 

بر نقض قوانین و مقررات و یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار مشاهده شود، دسترسی متقاضی به سامانه مذکور 

 بالفاصله قطع خواهد شد و مراتب به اطالع ایشان خواهدرسید.

زار یا مدیریت معامالت کارگزاری نماید یا به هر در صورتی که متقاضی اقدام به ارسال سفارش های نامتعارف به تشخیص ناظر با-6

نماید، ها با فرکانس باال میهای مذکور اقدام به ارسال سفارشطریقی اثبات شود که با روشی به غیر از استفاده متعارف از سامانه

ی که فرد تمایل به دسترسی دسترسی فرد مذکور بالفاصله قطع گردیده و مراتب به اطالع ایشان خواهد رسید. بدیهی است در صورت

را داشته باشد الزم است تا تقاضای خود را به مدیریت معامالت برخط ارائه نموده و پس از اخذ  برخط مجدد به سامانه های معامالت

تعهدات الزم دسترسی ایشان مجددا برقرار خواهد شد. در صورت نقض تعهدات مدیریت برخط کارگزاری مجاز است بدون اطالع 

 برخط برای مدت نامعلوم اقدام نماید. لی نسبت به قطع دسترسی متقاضی به سامانه های معامالتقب

 های آنالینمشخصات ورود به سامانه

شود. بدیهی است نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه معامالت برخط، در ابتدای افتتاح حساب توسط کارگزاری انتخاب می-7

 تواند نسبت به تغییر رمز عبور انتخاب شده توسط خود اقدام کند ولی امکان تغییر نام کاربری وجود ندارد.میدر هر زمان متقاضی 

 

 رسانی در خصوص تغییرات و اختالالت احتمالیاطالع

پیام مدیر “های معامالتی آنالین از طریق های جدید و اختالالت احتمالی در سامانهرسانی در خصوص تغییرات، اطالعیهاطالع -8

 کارگزاری صورت خواهد پذیرفت. برخط معامالت برخط توسط مدیریت معامالت داخل سامانه” معامالت

های معامالتی آنالین، کارگزاری حداکثر تالش خود را جهت برقراری امکان انجام معامالت در صورت بروز هرگونه اختالل در سامانه-9

 موارد امکان قطع دسترسی متقاضیان محترم به سامانه های آنالین وجود دارد.به کار خواهد بست.بدیهی است در برخی 

قرارداد فی مابین، در صورت قطع دسترسی متقاضی به  6ماده  3دستورالعمل اجرایی همچنین بند  19بر اساس ماده  -10

، کارگزاری هیچ گونه مسئولیتی در های معامالتی برخط به جهت اعمال حقوق متعلق به کارگزاری یا دالیل ذکر شده فوقسامانه

 قبال خسارات وارده احتمالی به فرد متقاضی نخواهد داشت.

 



 های آنالینحداقل الزامات سامانه

دستورالعمل معامالت برخط چنانچه مشتری بدون واسطه معامله گر اقدام به ثبت سفارش نماید سفارش  29مطابق با ماده  -11

ماده یک این دستورالعمل به سامانه معامالتی بورس ارسال می شود مگر در شرایطی که هسته  5 بالفاصله از طریق زیرساخت بند

سامانه های معامالتی دچار اختالل باشد که در این صورت سفارشات با تأخیر دریافت و انجام خواهد شد.چنانچه مشتری ثبت سفارش 

ری )آفالین ( با سفارش کتبی حضوری مشابه خواهد بود و با رعایت با واسطه معامله گر را انتخاب نماید سفارش دریافتی از مشت

ترتیب زمانی دریافت سفارش و سایر مقررات سفارش به سامانه معامالتی ارسال می شود.سامانه معامالتی برخط و سامانه معامالت 

های ابالغی نهادهای ناظر را ر دستورالعملگیرد، حداقل الزامات الزم داینترنتی )آفالین ( که در اختیار متقاضیان محترم قرار می

 شود.ها در اختیار هر شخص قرار داده میرعایت کرده است. همچنین حداقل امکانات زیر از طریق این سامانه

 هاامکان ارسال، ویرایش و حذف سفارش 

 امکان مشاهده دارایی و حساب نزد کارگزاری 

 امکان واریز و دریافت وجه نقد 

 است تغییر کارگزار ناظرامکان ثبت درخو 

 امکان مشاهده دفتر حساب و وضعیت حسابداری 

 های انجام شدهها و خرید و فروشامکان مشاهده سفارش 

 


