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بورس بورس   ط اوراق بهادار درط اوراق بهادار درخخدستورالعمل اجرايي معامالت بردستورالعمل اجرايي معامالت بر  77  ةةمادماداجراي اجراي   ةةنحونحو  ةةبخشنامبخشنام
  اوراق بهادار تهران و فرابورس ايراناوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

  
  

دستورالعمل اجرايي معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق دستورالعمل اجرايي معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق  7  ةدر راستاي اجراي ماد بخشنامهاين 
سنجش توانايي مشتريان توسط اعضا از نظر دانش، مهارت  ةمنظور تعيين نحوبه  بهادار تهران و فرابورس ايرانبهادار تهران و فرابورس ايران

 7خدمات دسترسي برخط بازار در  اي آنان براي استفاده از و صالحيت قانوني الزم جهت تأييد صالحيت حرفه
  .صره تدوين گرديده استتب 1 ماده و
برخط اوراق بهادار در بورس اوراق برخط اوراق بهادار در بورس اوراق   دستورالعمل اجرايي معامالتدستورالعمل اجرايي معامالتهايي كه در  اصطالحات و واژه :1ماده 

هاي  واژه. اند اند، به همان مفاهيم در اين بخشنامه به كار رفته تعريف شدهايران ايران بهادار تهران و فرابورس بهادار تهران و فرابورس 
  :باشند ديگر داراي معاني زير مي

دمات دسترسي برخط خ متقاضيشخص حقوقي  ةمنظور شخص حقيقي يا نمايند :داوطلب .1
به سال تمام و مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه بوده و  18حداقل  باشد كه داراي بازار مي

  .تشخيص عضو تجربه الزم را براي انجام معامالت دارا باشد

طبق مفاد اين بخشنامه  شرايطي است كه داوطلب پس از احراز آن :اي صالحيت حرفه .2
 .تواند از خدمات دسترسي برخط بازار استفاده نمايد مي

 استفاده ازاي داوطلب  مسئول بررسي و تأييد صالحيت حرفه عضو،ت برخط معامال يتمدير :2ماده 
رافع  ،معامالت برخط يتايفاي مسئوليت مزبور توسط مدير. باشد مي خدمات دسترسي برخط بازار

  .خواهد بوداي داوطلب ن در خصوص تأييد صالحيت حرفه عضومسئوليت 
دريافت را داوطلب  يا الكترونيكيت كتبي موظف است درخواس عضومعامالت برخط  يتمدير :3ماده 

به دليل مخاطرات ويژة معامالت برخط، از شناسايي كامل مشتري موضوع بخشنامة شمارة نموده و 
مديريت نظارت بر  20/07/1388مورخ  85675/121ابالغ شده طي نامة شمارة  11010021

ن وي، زمان مصاحبه را به وي اطالع المعامله نبود ممنوعدر صورت  كارگزاران اطمينان حاصل نمايد و
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المعامله بودن داوطلب، تقاضاي وي رد و موضوع به وي اطالع داده خواهد  در صورت احراز ممنوع. دهد
  .روز كاري باشد 10نبايد بيش از  االصول عليزماني دريافت مدارك تا انجام مصاحبه،  ةفاصل .شد

ديريت معامالت برخط و از طريق مصاحبة شفاهي اي داوطلب توسط م ارزيابي صالحيت حرفه: 4ماده 
 .فرآيند مصاحبه بايد مستند گرديده و توسط عضو نگهداري شود .پذيرد و يا آزمون كتبي صورت مي

ارزيابي هريك از مشتريان طبق اين فرآيند بايد در مستندات عضو نگهداري شود و حسب درخواست 
  . سازمان ارائه گردد

  .شود وع اين ماده، توسط هيأت مديرة عضو تصويب ميروش ارزيابي موض :تبصره
اي داوطلب، بايد حداقل منابع آموزشي زير را به داوطلب  عضو قبل از ارزيابي صالحيت حرفه :5ماده 

  :هاي الزم را به وي آموزش دهد ارايه كرده و در صورت لزوم، مهارت
  افزار معامالت برخط عضو؛ راهنماي كاربري نرم .1
اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران رايي معامالت برخط دستورالعمل اج .2

 هاي مرتبط با آن؛ نامهشو بخ

 هاي نحوة انجام معامالت در بورس و فرابورس؛ ها و دستورالعمل نامه آئين .3

  .گذاري در بورس راهنماي نحوة سرمايه .4
اخذ نموده و منع  4رزيابي موضوع مادة داوطلب امتيازات الزم را در خصوص ا كه درصورتي :6ماده 

يا ساير مراجع ذيصالح نداشته باشد، مديريت معامالت برخط معامالتي اعالم شده توسط سازمان 
الزم شامل فرم تعهدنامة پيوست و تنظيم  روز كاري پس از تكميل مدارك 3حداكثر ظرف مدت 

  .دهد ميقرارداد، امكان استفاده از خدمات دسترسي برخط را در اختيار وي قرار 
را  اعضا يا سازمانعدم ايفاي تعهدات نزد نقض مقررات يا داوطلب سابقة  كه درصورتي :تبصره

استفاده از  رغم احراز تمامي شرايط فوق، خدمات تواند علي داشته باشد، عضو مي
دسترسي برخط بازار را به داوطلب ارايه ننموده يا اراية آن را منوط به ايفاي تعهدات 

  .قبلي وي نمايد
اي داوطلب، عضو بايد مراتب را حداكثر ظرف سه روز كاري پس  در صورت رد صالحيت حرفه :7ماده 

سي دوبارة احراز شرايط داوطلب برر. از انجام مصاحبه به صورت كتبي يا الكترونيكي به وي اطالع دهد
  .باشد جهت استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار مستلزم اراية درخواست مجدد وي مي
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  پيوست
دستورالعمل اجرايي معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار  7 ةزير در راستاي اجراي ماد ةتعهدنام

و احراز شرايط مشتري استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار توسط  تهران و فرابورس ايران در خصوص سنجش توانايي
  .تحويل گردد عضوتهيه شده و بايستي به عنوان يكي از مدارك الزم توسط مشتري امضاء و به  عضو

  

 استفاده از خدمات دسترسي برخط بازارمةتعهدنا
  .                              ةبه شماره شناسنام                             فرزند                                                 خانم / اينجانب آقا

به نمايندگي از سوي / اصالتاًكه                               ادره ازص                       متولد سال                                كد ملي 
 ةنزد ادار                                 ثبت  ةبه شمار                                                                         شخص حقوقي به نام 

  :نمايم متقاضي استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار هستم، اقرار و تعهد مي                      هاي شهرستان  ثبت شركت
  .باشم دانش الزم در خصوص فرآيند ورود سفارش از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار را دارا مي -1
 .باشم اوراق بهادار را دارا مي ةمهارت الزم در خصوص معامل -2

 .باشم اوراق بهادار را دارا مي ةا معاملدانش الزم در خصوص قوانين و مقررات مرتبط ب -3

 .باشم مشمول هيچگونه حكم منع معامالتي كه توسط سازمان يا ساير مراجع ذيصالح اعالم شده باشد، نمي -4

نمايم از انجام معامالت مبتني بر اطالعات محرمانه و دستكاري در بازار خودداري نموده و در مقابل مراجع قانوني  تعهد مي -5
 .پاسخگو باشم

در سامانة معامالت و زيرساخت دسترسي برخط عضو ) سوءاستفاده(نمايم از ايجاد اخالل يا هرگونه اقدام به اخالل  تعهد مي -6
 .خودداري نموده و در مقابل مراجع قانوني پاسخگو باشم

ي تحت هر عنوان از امكانات استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار اختصاص يافته به اينجانب را در اختيار هيچ فرد ديگر -7
شخص ديگري به پذيرم و  معامالت انجام شده را مي ةمسئوليت كليدر هر صورت قبيل نماينده، وكيل يا غيره قرار نداده و 

 .اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نمايد

اطالعات خالف واقع و ية و در صورت ارااينجانب بوده  ةمسئوليت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتري بر عهد -8
 .باشد اينجانب مي ةمستندات جعلي، مسئوليت هرگونه عواقب ناشي از آن نيز بر عهد

 
 
  

  :تاريخ تكميل                                                :              نام و نام خانوادگي مشتري
 :امضاء و اثر انگشت مشتري


