
 سنجش توانایی مشتریاجرایی  ضوابط

و به منظور تعیین نحوه سنجش توانایی  دستورالعمل اجرایی معامالت برخط 13ماده  2این ضوابط در راستای اجرای تبصره 

و  «زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش»از  همزمان جهت استفادهگران کارگزاران یا کارگزار/معاملهمشتریان توسط 

به  09/10/1398در تاریخ و یک پیوست تبصره  3ماده و  7، در «گربرخط ارسال سفارش بدون واسطه معاملهزیرساخت »

 .  رگزاران بورس و اوراق بهادار رسیدمدیره کانون کاتئتصویب هی

 ضوابط نیدر ا میاند، به همان مفاهشده فیمعامالت برخط تعر ییکه در دستورالعمل اجرا ییهااصطالحات و واژه (۱ماده 

  است: ریز یمعان یدارا گرید یهااند. واژهبه کار رفته

قانونی  ندهینما ای، نمایندگان حقیقی مشتریان حقوقی سال تمام 18دارای حداقل  یقیشخص حقشامل داوطلب:  -1

باشد.می گرکارگزار یا کارگزار/معامله برخط استفاده از زیرساخت یمتقاض سال است که 18زیر  مشتریان حقیقیِ

کارگزار یا  برخط زیرساختتواند از یم ،ضوابط نیاست که داوطلب پس از احراز آن طبق مفاد ا یطی: شراصالحیت -2

.دیاستفاده نما گرکارگزار/معامله

زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه »و « زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش»زیرساخت برخط:  -3

است که به صورت همزمان مورد  برخط معامالت ییاجرا دستورالعمل 1ماده  5و  4موضوع بندهای « گرمعامله

استفاده قرار گیرد.

را در اختیار داوطلب قرار دهد که  زیرساخت برخط دسترسی به تواندتنها در صورتی می گرکارگزار یا کارگزار/معامله (۲ماده 

با  و همچنین آشنایی وی با مقررات مربوط به معامله اوراق بهادار یا کاال را مذکور ی در زمینه استفاده از زیرساختوتوانایی 

  .نموده باشدرعایت ترتیبات مقرر در ضوابط حاضر بررسی و احراز 

و تفویض آن به هر یک از  است گرکارگزار یا کارگزار/معاملهبر عهده  داوطلبصالحیت  دییو تأ یبررس وظیفه (3ماده 

 دییدر خصوص تأ گرکارگزار یا کارگزار/معاملهشخص حقوقی  تیرافع مسئول، گرکارگزار یا کارگزار/معاملهاشخاص وابسته به 

 داوطلب نخواهد بود.  صالحیت

:گردداحراز های زیر از طریق یکی از روش تواندمی گرکارگزار یا کارگزار/معاملهداوطلب توسط  صالحیت (4ماده 

  یشفاه بهمصاح انجام -1

الکترونیکییا  یآزمون کتب یبرگزار -2

بازار سرمایه های کاربردینامهگواهیای یا های حرفهنامهگواهی هر یک از دارا بودن -3

 توسط کانون مشخصی که به منظور آشنایی با نحوه انجام معامالت برخطآموزشی  دورهگواهی حضور در دارا بودن  -4

شود.برگزار می



 مدیرههیئت بیتصو به الکترونیکییا  یکتب آزمون یبرگزار ای یشفاه بهمصاح انجام نحوه مربوط به سازوکار :۱ تبصره

 .دیرس خواهد گرکارگزار یا کارگزار/معامله

 ینگهدار گرکارگزار یا کارگزار/معاملهتوسط  دیبا داوطلباناز  کیهرصالحیت  یابیارزمربوط به  و مدارک مستندات :۲تبصره 

 ارائه شود.صالح مراجع ذیو حسب درخواست 

اقدام به شناسایی کامل  ،استفاده از زیرساخت برخط تقاضای پس از دریافت موظف است گرکارگزار یا کارگزار/معامله (5 ماده

 یفاصله زمان دهد. اطالع یرا به و صالحیت و شیوه ارزیابی زمان ،داوطلبو در صورت ممنوع المعامله نبودن داوطلب نماید 

المعامله بودن داوطلب، در صورت احراز ممنوع .باشد یروز کار 10از  شیب دی، نباداوطلبصالحیت ارزیابی مدارک تا  افتیدر

 اطالع داده خواهد شد.  یرد و موضوع به و یو یتقاضا

به صورت کتبی یا را  ریز یحداقل منابع آموزش دیداوطلب، با صالحیت یابیقبل از ارز گرکارگزار یا کارگزار/معامله (6اده م

 :دهد قرارداوطلب  در اختیارالکترونیکی 

 گرمعامله/کارگزار ایکارگزار افزار معامالت برخط نرم یکاربر یراهنما .1

معامالت برخط  ییدستورالعمل اجرا .2

هانحوه انجام معامالت در بورس یهاها و دستورالعملنامهنیآئ  .3

در بورس یگذارهینحوه سرما یراهنما .4

، حداکثر ظرف مدت صالحیت داوطلب را احراز نماید این ضوابطبا رعایت گر در صورتی که کارگزار یا کارگزار/معامله( 7ماده 

برخط را در  زیرساختقرارداد، امکان استفاده از  میو تنظ وستیمدارک الزم شامل فرم تعهدنامه پ لیپس از تکم یروز کار 3

 . دهدیقرار م یو اریاخت

 سازمان ای انگریا کارگزار/معامله انکارگزارتعهدات نزد  یفایاعدم  ایسابقه نقض مقررات  که داوطلب ی: در صورتتبصره

به داوطلب دسترسی به زیرساخت برخط  ارائهتمایل به به هر دلیلی  گرکارگزار یا کارگزار/معاملهیا در صورتی که  باشد داشته

آن را منوط  هئارا ای را در اختیار داوطلب قرار ندهدخط بر زیرساختفوق،  طیشرا یاحراز تمام رغمیتواند علیمنداشته باشد؛ 

 . دینمایا احراز شرایطی  یو یقبل تعهدات یفایبه ا



 .................متولد  ....................... یکد مل   .............. وشماره شناسنامه  به................  فرزند........................  خانم /یآقا نجانبیا

به نمایندگی از شخص حقوقی  /به عنوان نماینده قانونی ]ولی/قیم/وصی[ آقای/ خانم ................. /............. که اصالتاً صادره از

ها و مؤسسات غیرتجاری به نام ...................... به شناسه ملی .......................... و شماره ثبت .................... نزد اداره ثبت شرکت

 دستورالعمل اجرایی معامالت برخط 1ماده  5و  4موضوع بندهای های .... متقاضی استفاده از زیرساختشهرستان ...........

نمایم:هستم، اقرار و تعهد می

 ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار/کاال برخوردارنحوه استفاده از زیرساختالزم در خصوص  و مهارت دانشاز  -1

 باشم.یم

 .آشنایی کافی دارم کاال/و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار نیقوانبا  -2

اعالم شده باشد،  صالحیمراجع ذ ریسا ایبورس و اوراق بهادار که توسط سازمان  یحکم منع معامالت گونهچیمشمول ه -3

 .یستمن

پاسخگو  یو در مقابل مراجع قانون نموده یدر بازار خوددار یبر اطالعات محرمانه و دستکار یاز انجام معامالت مبتن -4

 باشم.

های برخط متعلق به کارگزار یا رساختیدر سامانه معامالت و ز (هرگونه اقدام به اخالل )سوءاستفاده ایاخالل  جادیاز ا -5

 پاسخگو باشم.  ینموده و در مقابل مراجع قانون یخوددارگر کارگزار/معامله

 لیقب تحت هر عنوان از یگریفرد د چیه اریرا در اخت نجانبیبه ا افتهیاختصاص  برخطهای زیرساختاستفاده از  امکان -6

 دیمعامله نماانجام نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به  اجازه یگریبه شخص د هم وقرار ند رهیغ ای لیوک نده،ینما

یرساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب از طریق دسترسی به زمعامالت انجام شده  هیکل تیو در هر صورت مسئول

 . رمیپذیرا مقرار داده شده است 

 بوده و در صورت ارائه اطالعات خالف واقع و نجانبیبر عهده ا یصحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتر تیمسئول -7

 د.باشیم نجانبیاز آن بر عهده ا یهرگونه عواقب ناش تیمسئول ،یجعل مستندات

و نام خانوادگی، امضا و اثر انگشت مشتری نام

تاریخ تکمیل:

"برخط زیرساختاستفاده از  تعهدنامه"

 


