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 معامالت برخط اوراق بهادار قرارداد استفاده از خدمات

ار در اوراق بهاد ت برخطو مشتری به شرح ذیل منعقد گردید. تعاریف دستورالعمل اجرایی معامال توسعه اندیشه دانا قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری

 بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.

 : طرفین قرارداد1ماده 
 شود:نامیده می "عضو"دول زیرکه از این پس در این قرارداد به مشخصات ج توسعه اندیشه دانا  این قرارداد بین شرکت کارگزاری

 25283شماره ثبت:  توسعه اندیشه دانا نام عضو: شرکت کارگزاری

 محل ثبت: مشهد 29/9/1384تاریخ ثبت: 

 021-226 226 30شماره تلفن دفتر مرکزی:    10731شماره ثبت نزد سازمان بورس: 

 1939613155 کدپستی: 021-26602046شماره فاکس دفتر مرکزی:  

 مت آخرین صاحبان امضاء مجاز:خانوادگی و سنام، نام

 قای عباس پدیدار             سمت: رئیس هیات مدیرهآ -1

 مدیره هیاتس ئیب ریناآقای محمد حسن شمسی    سمت: مدیرعامل و  -2

 ماره و تاریخ روزنامه رسمی:ش

 09/03/1396 مورخ         21036روزنامه رسمی شماره     

 63خیابان شریعتی ، نبش خیابان کالهدوز)دولت( ، برج نگین قلهک ، طبقه ششم ، واحد  آدرس دفتر مرکزی: تهران ،

 شود:نامیده می "مشتری"به مشخصات جدول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد و مشتری حقوقی

 ایرانی: وقیبرای اشخاص حق

 ثبت:شماره  نام:

 :محل ثبت :ثبت تاریخ

 شناسه ملی: کد مالکیت:

 :ه فاکس دفتر مرکزیمارش :شماره تلفن دفتر مرکزی

 :نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز

 مت:س                   خانم/آقای                                 -1

 مت:س                                       خانم/آقای             -2

 شماره و تاریخ روزنامه رسمی:

 13   /        /    مورخ                                   روزنامه رسمی شماره

 

 شماره حساب بانکی: نام و کد بانک:

 آدرس پست الکترونیکی:

 :شخصیت حقوقیآدرس 

 :دفتر مرکزیآدرس 

 

 به شرح مواد آتی منعقد گردید.
 

 : موضوع قرارداد2ماده 

 ( اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایرانonlineاستفاده از خدمات معامالت برخط )

فسهخ آن اقهدام  سبت بههرف مقابل نطاین قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان بخواهند می توانند با اطالع رسمی به  : مدت قرارداد3ماده 

 نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن شده است نخواهد بود.
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 : حقوق و تعهدات عضو4ماده 

ه پهس از ف حداکثر یک هفتبرخط، به صورت محرمانه و چاپی ظر برای انجام معامالترا سامانة معامالتی  باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از عضو

 خدمات آغاز گردد. ارائه و در اختیار مشتری قرار دهدامضای این قرارداد، 

 های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خهودعضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیة سوابق تراکنش -1-4

 باشد.می

ر مایه باشهد. دنه محدودیت بر معامالت مشتری توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قهوانین و مقهررات بهازار سهراعمال هرگو -2-4

 رده نخواهد داشت.ها، عضو مسئولیتی در قبال خسارات واصورت اعمال این محدودیت

آن را در سهایت  ههای ارائههمهوده و رو ر را فهراهم نخدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط بهازا ئهعضو متعهد است امکان ارا -3-4

 رسمی خود اعالم کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.

های وارد شده توسهط مشهتری را در چهارچوب قهوانین و حق ورود سفار  جدید برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حذف سفار  عضو -4-4

 باشد.مقررات و با دستور مشتری دارا می

 ها و اطالعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.است در چارچوب قوانین و مقررات، داده عضو متعهد -5-4

د وی قرار ده عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معامالت مشتری را در اختیار -6-4

، نهافی عالم مغایرتوع و اعالم نتیجة بررسی به وی اقدام نماید. بدیهی است او در صورت اعالم مغایرت از سوی مشتری، نسبت به بررسی موض

 مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.

 شود:گذاران رسانده میدر راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطالع سرمایه -7-4

 اطالعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فرو ، واریز، برداشت و ماندة حساب؛ 

  ها و همچنین پایاپای و تسویة معامالت از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛ها، پرداز  و اجرای سفار رویة دریافت سفار 

 ار از جمله قطعی برق، شبکة مخابراتی و اینترنت؛بینی نشده در معامالت برخط اوراق بهادهای مدیریت حوادث پیشرویه 

 بینهی و بالفاصهله پهس از وقهوع در مهوارد غیرقابهل در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار، اعالم موضوع قبهل از وقهوع در مهوارد قابهل پیش

 بینی از طریق پست الکترونیکی یا به رو  مقتضی دیگر؛پیش

 نجام معامالت؛تعلیق یا محرومیت عضو از ا ها در زمانفار رسانی الزم در مورد نحوة مدیریت ساطالع 

 ن دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛های ثبت شده در زمانی که امکار هایی برای حذف سفارویه 

 ان در خصوص انجام معامالت برخط.های ابالغی توسط سازماعالم قوانین و مقررات جدید و محدودیت 

 : تعهدات مشتری5ماده 

 های موقت صادرة اوراق بهاداری که قصد فرو  آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.نامهمشتری باید گواهی -1-5

 نماید. ئهمشتری باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت به عضو ارا -2-5

سهتکاری رات گردد از جمله معامالت مبتنی بر اطالعات نهانی و دقض قوانین و مقرنکند از انجام هرگونه معامله که منجر به مشتری تعهد می -3-5

 بازار خودداری نماید.

اً از نماید. هرگونهه پرداخهت بهه مشهتری صهرف ئهرانماید، جهت دریافت وجوه امشتری باید شمارة حساب بانکی را در بانکی که عضو اعالم می -4-5

 باشد.پذیر میطریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان
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های اعالمی توسهط سهازمان بهه سهامانة های خرید و فرو  روزانة خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقفمشتری متعهد است سفار  -5-5

 .معامالت برخط ارسال کند

باشهد. یمر سهه ماههه( )حداکث مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر ........ ماهه -6-5

 باشد.در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهدة مشتری می

 .گیردافزاری سامانة معامالت برخط اوراق بهادار را بر عهده میتبعات ناشی از استفادة نادرست از خدمات نرم مشتری مسئولیت -7-5

فعهال شهدن  روز متوالی از حساب کاربری خود، عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمهود. 90 در صورت عدم استفادة مشتری به مدت -8-5

 باشد.دسترسی مستلزم مراجعة مشتری به عضو می

ویهروس مناسهب، افزارهای ضهد افزاری و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از نرمافزاری و نرمشود، اصول امنیت سختمشتری متعهد می -9-5

های غیرمجهاز بهه منظهور جلهوگیری از دسترسهی ها، کدهای رمزی و کلیه اطالعات دریافتی از عضو را بههمحافظت از شناسه کاربر، کلیدواژه

 .رعایت نماید سامانه،

 قرار ندهد.شخاص ثالث اآموز   گردد، زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیلةمشتری متعهد می -10-5

 باشد.پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات میمشتری متعهد به  -11-5

گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعالمی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بهه معهامالت بهرخط پیهروی مشتری متعهد می -12-5

 کند.

ریهق زیرسهاخت مربوط به خریهد و فهرو  اوراق بههادار از طمشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانة معامالت برخط، اطالعات  -13-5

 دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به عضو اطالع دهد.

 :دهداطالع میعضو به  الکترونیکیبه صورت را فوراً  زیرو موارد  خود بودههای ول کنترل حسابئمس مشتری -14-5

  و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛ با)های( حسرمز عبور، نام کاربری و شماره یر مجاز ازغیا استفاده  سرقتهرگونه 

 ثبت سفار ؛ ةیدیأیهرگونه عدم دریافت ت 

 ست؛کرده انرا صادر  ستور آنای که مشتری دثبت سفار  یا معامله ةیدیأیدریافت ت 

  ت.اطالعات معامالیا  هامشتری، سبد داراییهرگونه اطالعات نادرست در موجودی حساب 

گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوة دسترسی به آن به هر دلیل از جملهه بهه منظهور هیچمجاز به  مشتری -15-5

 دیگهریبهه شهخ  حق استفاده از این خدمات را تواند نیست و نمیسطة دیگری برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واهرگونه بهره

 واگذار کند.

و ه نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معامالتی و سایر قهوانین و مقهررات مهرتبط بها بهازار سهرمایمشتری اقرار می -16-5

ز ایهن انحوه استفاده  های الزم را در موردآموز ، بوده معامالت برخط برخوردار خدماتدهنده خدمات در رابطه با استفاده از های ارائهشرکت

 داند.و خود را ملزم به رعایت آنها میه دید خدمات

های الزم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسهی بهرخط بهازار را حسهب مشتری متعهد است اختیارات، اطالعات و دسترسی -17-5

 نماید. ئهدرخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان ارا
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 : حدود مسئولیت طرفین6ماده 

معاملهه  انجهام هرگونهه مسئولیت و نیزنام کاربری  ولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور وئمس ، مشتری است.رمز عبور وة نام کاربری تنها دارند 1-6

هایی باشهد. مشهتری همچنهین مسهئول خسهارتگیرد بر عهده وی میمشتری صورت میطریق نام کاربری و یا رمز عبور  که از حساب ایندر 

 و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.است که در نتیجة عدم رعایت قوانین 

 باشد.دهد، نمیعضو مسئول حوادثی که خارج از حیطة اختیار و بدون تقصیر وی رخ می 2-6

های وارده سارتدر صورتی که به واسطة اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خ 3-6

 نخواهد بود.

دمات خهسهایر خهدمات از قبیهل  ئهباشد و شامل اراخدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری می ئهانعقاد این قرارداد به منظور ارا 4-6

 واهد بود.گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخمشاورة سرمایه

 تری ندارد.عضو مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معامالت برخط توسط مش 5-6

 ها: قابلیت استناد داده پیام7ماده 

های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب مفهاد ایهن قهرارداد ایجهاد و ها و سوابق کلیة تراکنشپیامداده

ص ضو و مشتری در خصوعدر صورت بروز اختالف بین  باشد.مینگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی 

 .االتباع استندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و برای طرفین الزممها، اطالعات پیاماین سوابق و داده

 : انحالل قرارداد8ماده 

 یابد:می قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان 10قرارداد مطابق مادة 

رارداد فسهخ در صورت اعالم مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویة کلیة دیون و تعههدات ناشهی از معهامالت بهرخط وی نهزد عضهو، قه 1-8

 شود.می

اتب مرشود. در این صورت عضو موظف است در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذیصالح، قرارداد منفسخ می 2-8

 را به مشتری اطالع دهد.

 شود.در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ می 3-8

وضعیت  وجود نداشته در صورتی که در اثر بروز حوادث قهری، امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هر یک از طرفین به موجب این قرارداد و 4-8

 بیست روز کاری ادامه یابد، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند. مذکور به مدت

 : حل اختالف9ماده 

دم حصول توافق عاد در صورت با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناشی از معامالت در این بازار، حل اختالف طرفین این قرارد

 گیرد.صورت می 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  36از طریق مذاکره فیمابین، مطابق مادة 

 : تغییر قرارداد10ماده 

، گونهه تغییهر در مفهاد آنفین رسهیده اسهت. هرماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ ......................................... به امضای طهر 10این قرارداد در 

کهه تغییهر  باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط، تغییراتی حاصل شهودید سازمان بورس و اوراق بهادار میمنوط به تأی

 اهد بود.در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء الینفک این قرارداد خو

 

     

 امضای مشتری:
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 تعهدنامة استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار
 

                                                                   .                              به شماره شناسنامة                                          فرزند                                                                       اینجانب آقا/ خانم 

                                                                         که اصالتاً/ به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام                                  صادره از                            متولد سال                                         کد ملی 

متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم، اقرار و                       های شهرستان نزد ادارة ثبت شرکت                                 به شمارة ثبت 

 نمایم:تعهد می

 باشم.فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا میدانش الزم در خصوص  -1

 باشم.مهارت الزم در خصوص معاملة اوراق بهادار را دارا می -2

 باشم.دانش الزم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معاملة اوراق بهادار را دارا می -3

 باشم.یر مراجع ذیصالح اعالم شده باشد، نمیمشمول هیچگونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان یا سا -4

 نمایم از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.تعهد می -5

یرساخت دسترسی برخط عضو خودداری نموده نمایم از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل )سوءاستفاده( در سامانة معامالت و زتعهد می -6

 و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

امکانات استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده،  -7

پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز انجام شده را میوکیل یا غیره قرار نداده و در هر صورت مسئولیت کلیة معامالت 

 صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.

مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهدة اینجانب بوده و در صورت ارائه اطالعات خالف واقع و مستندات جعلی،  -8

 باشد.هدة اینجانب میمسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر ع
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 : مهر و امضای عضو                                           6                                                               : امضای مشتری
 ]قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضا شود. تمام صفحات[

 

 
 

                         معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می شود؟                                      -1

 12الی  8 د(                12:30الی  9 ج(                  13:00الی   8ب(   12الی  9 الف( 
 

 رداد آنالین داشته باشند؟آیا مشتریان می توانند نزد چند کارگزار قرا -2

 خیر  ب(                                                     الف( بلی    
 

 که در آخر بعضی نماد ها وجود دارد بیانگر چیست ؟ حمنظور از  -3

  د( سهام متوقف جهت معامله     ج( حق تقدم  الف( سهام وثیقه             ب( سهام ترجیحی         
 

  یک از گزینه های زیر غلط می باشد؟ کدام -4

   الف( به هنگام تقاضای وجه، وجه دریافتی به حساب معرفی شده مشتری در کارگزاری واریز خواهد شد.

 متصل به حساب آنالین مشتری واریز خواهد شد. به حساب حاصل از فرو  همان موقع، وجه فرو  به هنگام ب( 

   به حساب مشتری واریز خواهد شد. پس از فرو  روزکاری 3 ، ز فرو ج( در صورت تقاضای وجه، وجه حاصل ا

 د( شماره حساب معرفی شده به کارگزاری باید حتماً به اسم خود شخ  باشد.
 

 سهام درشرکت بورس و  فرابورس چند درصد است؟ دامنه نوسان -5

 درصد ± 4درصد،±8د(            درصد ±10درصد،+5ج(  درصد± 5درصد، ± 5 ب( درصد± 3.5 درصد، ±3.5الف( 
 

 برای خرید سهام در بازار چه مدارکی نیاز می باشد؟ -6

 د( هر سه مورد      ب( واریز وجه به حساب کارگزاری       ج( تکمیل درخواست خرید   الف( کد بورسی 
 

 حق تقدم خرید سهام به چه کسانی تعلق میگیرد: -7

 افزایش سرمایه شرکت سهامدار باشندالف( به کسانی که در مجمع فوق العاده 

 ب( به کسانی که در مجمع عمومی عادی  شرکت سهامدار باشند 
 

 در معامالت بر خط  مواجه می شوید این پیغام به چه معنا است ؟"مانده سهام کافی نمی باشد "وقتی با پیغام -8

 ما کارگزار دیگری استب(کارگزار ناظر ش                  الف( تعداد سهم وارد شده بیش از مقدار دارایی می باشد                 

 است ج( همان سهم درطی سفار  مجزای دیگر وارد سامانه معامالت شده                    د( هر سه گزینه امکان پذیر
 

 منظور از بهترین عرضه و بهترین تقاضا چیست؟  -9
 

 

10- DPS , EPS  وP/E چیست؟ 
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