
اشخاص حقیقیقرارداد ارائه خدمات خرید وفروش آنالین (برخط)      

شماره بایگانی:شماره بایگانی:

این توافق نامه در اجراي ماده 24 آئین نامه” معامالت” در بورس اوراق بهادار تهران بین شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران که در این قرارداد ” عضو” نامیده

می شود از یک طرف و شخص حقیقی ایرانی ، یا شخص حـقوقی ایرانی به شرح و یا شخص خارجی به شرح  که از این پس در این قرارداد” مشــتري ” نامیده

می شود ازطرف دیگربه شرح مواد آتی منعقد گردید.  

123683نام عضو :                                                                           شماره ثبت :                                                   

تاریخ ثبت :

شماره تماس دفتر مرکزي:                             8948-021          شماره ثبت نزد سازمان :                                           10619

88481230-021 شماره روزنامه رسمی:                                                 شماره فکس دفتر مرکزي:                              21068

آدرس دفـتر مـرکزي:        1396/04/20         تاریخ روزنامه رسمی                             

کارگزاري بورس بیمه ایران

13 /0 /75 5 کدپستی :                                                   21 1513943811محل ثبت :    تهران   

ی
ران

 ای
ی

یق
حق

ص 
خا

ش
ا

نام و نام خانوادگی:                                             نام پدر:                                                    جنسیت :     مرد                زن

کد ملی:                                                         کد بورسی:                                                تاریخ تولد:  

محل تولد:                                                       محل صدور شناسنامه:                                  سري شناسنامه (دو رقمی):

   سریال شناسنامه (هشت رقمی):                                                       شماره شناسنامه:  

شماره تلفن منزل با کد شهر:                                                       شماره تلفن محل کار با کد شهر:                     

شماره تلفن همراه:                                                                    آدرس پست الکترونیکی:                     

آدرس منزل:                                                                                              کد پستی:                     

آدرس محل کار:                                                                                         کد پستی:                     

ه:
ج

ار
خ

ع 
با

 ات
ی

یق
حق

ص 
خا

ش
نام و نام خانوادگی:                                             تابعیت:                                                 جنسیت :     مرد                زنا

شماره پاسپورت:                                                                         شماره سرمایه گذاري:  

شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزي:                                   نام و کد بانک:

آدرس پست الکترونیکی:                                                              آدرس منزل:  

آدرس محل کار:                                                                                                        کد پستی:                     

آدرس منزل / محل کار در خارج از کشور:                                                                         کد پستی:                     

،

 تهران، میدان آرژانتین بلوار عماد مغنیه (بهاران)، نبش خیابان 25 پالك4

تاریخ ، امضا و اثر انگشت مشتري                 مهر و امضا شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران                     
محل گواهی امضا دفاتر رسمی

   (افتتاح حساب غیر حضوري)
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ماده 1 :طرفین قرارداد 

این قرار داد فی ما بین شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران که در این قرارداد عضو نامیده می شود  از یک طرف و شخص حقیقی ایرانی (به شرح فرم احراز هــویت مشتریان

حقیقی ) ،یا شخص حقوقی ایـرانی (به شرح فرم احراز هویت مشتریان حقوقی) و یا شخص خارجی ( به شرح فرم احراز هویت مشـتریان حقــیقی )  که از ایـن پس در

ایـن قرارداد.”مشتري” نامیده می شود ازطرف دیگربه شرح مواد آتی منعقد گردید. 

ماده 2 : موضوع قرارداد

استفاده از خدمات معامالت برخط (online) اوراق بهادرار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران

ماده 3 : مدت قرارداد

به مدت نامحدود معتبر است.

ماده 4 : حقوق و تعهدات عضو

 1-4 عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانۀ معامالتی را براي انجام معامالت برخط ،بصورت محرمانه و چاپی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضاي این قرارداد،

 در اختیار مشتري قرار دهد و ارایه خدمات آغاز گردد.

 2-4 عضو متعهد به ثبت و نگهداري کلیه سـوابق تراکـنشی دریافتی از مشتري و ارســالی به وي در زیر ساخت دسترسی بر خط بازار خود می باشد.

3-4 اعمال هرگونه محدودیت بر مـعامالت مشتري توسط عضو بـایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقرارات بازار سرمایه باشد.در صورت اعمال این محدودیت ها، 

عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.

4-4 عضو متعهد است امکان ارایۀ خدمات پشتیبانی زیرساخت دستـرسی بر خـط بازار را فراهم نموده و روش هاي ارایۀ آن را در سایت رسمی خود اعالم کند و حسب

 درخواست مشتري،جهت رفع مشکل اقدام نماید.

5-4 عضو حق ورود سـفارش جدید براي مشتري یا تغییر ،تعلیق و حذف سفارش هاي وارد شده توسط مشتري را در چارچوب قوانین و مقررات و دستور مشتري دارا 

می باشد.

6-4 عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات،داده ها و اطالعات شخصی مشتري را محرمانه نگه دارد.

7-4 عضو متعهد است ازطریق زیرساخت دسترسی بر خط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معامالت مشتري را در اختیـار وي قرار دهد و در صـورت اعالم

مغایرت از سوي مشتري، نسبت به بررسی مـوضوع و اعـالم نتیجۀ بررسی به وي اقدام نماید.بدیهی است اعالم مغایرت،نافی مسئولیت مشــتري در صورت عدم توجه به 

نظامات قراردادي و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.

نام بانک         نام شعبه     کد شعبه          نوع حساب            شماره حساب                                      شماره شبا

IR:

IR:

اطالعات حساب هاي بانکی مشتري
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8-4 در راستاي اجراي این قرارداد ، حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عـضو به اطالع سرمایه گذاران رسـانده می شود:

.اطالعات حساب مشتري نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش ،واریز،برداشت و مانده حساب؛

.رویۀ دریافت سفارش ها ،پردازش و اجراي سفارش ها و همچنین پایـاپاي و تسویۀ معامالت از طریق زیر سـاخت دسـترسی بر خط بازار؛

.رویه هاي مدیریت حوادث پیش بینی نشده در معامالت برخط اوراق بهادار از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛

.در خصـوص قطعی دسترسی برخـط بازار، اعالم موضوع قبـل از وقـوع در موارد قابل پیش بـینی و بالفاصله پس از وقوع در مواردغیر قــابل پیش بینی از طریق پست 

الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر؛

.اطالع رسانی الزم در مورد نحوه مدیریت سفارش ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معامالت؛

.رویه هایی براي حذف سفارش هاي ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی بر خط بازار وجود نداشته باشد؛

.اعالم قوانین و مقررات جدید و محدودیت هاي ابالغی توسط سازمان در خصوص انجام معامالت برخط.

ماده 5 : تعهدات مشتري

1-5 مشتري باید گواهی نامه هاي موقت صادرة اوراق بهاداري که قصد فروش آنها را دارد ،حسب درخواست عضو در اختیار وي قرار دهد.

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

3-5 مشتري تعهد می کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معامالت مبتنی براطالعات نهانی و دستکاري بازار خودداري نماید.

4-5 مشتري باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعالم می نماید،جهت دریافت وجوه ارایه نماید. هرگونه پرداخت به مشتري صرفا از طریق واریز وجه به همان

 حساب که به نام مشتري است امکان پذیر می باشد.

5-5 مشتري متعـهد است سفارش هاي خرید و فــروش روزانۀ خود را در چارچوب قوانین و مقررات و ســقف هاي اعـالمی توسط سازمان به سامانۀ معامالت بـرخط

 ارسال کند.

6-5 مشتري متعهد به تغییر رمز عبور وسایر کد هاي دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حد اکثر 3ماهه می باشد .در صورت عدم تغییر هرگونه مسئولیت ناشی

از افشاي رمز عبور بر عهده مشتري می باشد.

7-5 مشتري مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاي سامانۀ معامالت بر خط اوراق بهادار را بر عهده می گیرد.

8-5 درصورت عدم استفاده مــشتري به مدت90روز مـتوالی از حساب کاربري خود، عضو دستـرسی مـشتري را غـیرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مسـتلزم 

مراجعه مشتري به عضو می باشد. 

9-5 مشتري متعهد می شود، اصول امنیت سخت افزاري و نرم افزاري ومحـافظت از اطالعات از جـمله استفاده از نرم افزار هاي ضد ویـروس مناسب محافظ از شناسه 

کاربر،کلید واژه ها ،کدهاي رمزي و کلیه اطالعات دریـافتی از عضو را به منظور جلوگیري از دسترسی هاي غیر مجاز به سامانه، رعایت نماید.

10-5 مشتري متعهد می گردد، زیرساخت دسترسی بر خط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.

11-5 مشتري متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.

12-5 مشتري متعهد می گردد از قوانین ومقررات و شرایط اعالمی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط پیروي کند.

13-5 مشتري متعهـد است در هر بار ورود به سامانه معامالت برخـط اطالعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیر ساخت دسـترسی برخط بازار را کنترل

 و در صورت مغایرت ،در اسرع وقت به عضو اطالع دهد

14-5 مشتري مسئول کنترل حساب هاي خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطالع میدهد:

.هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور ،نام کاربري و شماره (هاي) حساب و نیز هرگونه احتما وقوع آن ؛

.هرگونه عدم دریافت تاییدیه ثبت؛

.دریافت تاییدیۀ ثبت سفارش یا معامله اي که مشتري دستور آن را صادر نکرده است؛

.هرگونه اطالعات نادرست در موجودي حساب مشتري ، سبد دارایی ها یااطالعات معامالت.
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15-5 مشتري مجاز به هیچ گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره برداري تجاري یا 

غیر تجاري توسط خود یا به واسطۀ دیگري نیست ونمی تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگري واگذار کند.

16-5 مشتري اقرار می نماید که ازدانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معامالتی و یا سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکت هاي ارائه دهنده خدمات

معامالت  بر خط برخوردار بوده ، آموزش هاي لـازم را درمورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می داند.

17-5 مشتري متعهد است اختیارات، اطالعات و دسترسی هاي الزم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو

یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.

ماده 6 : حدود مسئولیت طرفین 

1-6 تنها دارندة نام کاربــري و رمز عبور، مشتري است. مسئــولیت استفاده و محافظت از رمز عبور ونام کاربري و نیز مسئولیت انجام هر گونه معامله در این حساب که

از طریق نام کاربري و یا رمز عبور مشتري صورت می گیرد بر عهده وي می باشد .مشتري همچنین مسئول خسارت هایی است که در نتیجۀ عدم  رعایت قوانین و مقررات

مفاد این قرارداد توسط وي حادث شود.

2-6 عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطۀ اختیار و بدون تقصیر وي رخ می دهد، نمی باشد.

3-6 در صورتیکه به واسطۀ اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتري متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارتهاي وارده نخواهد بود.

4-6 انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی بر خط بازار از سوي عضو به مشتري می باشد و شامل ارائه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاورة سرمایه گذاري،

قانونی ، مالیاتی ، مالی و حسابداري نخواهد بود .

5-6 عضو مسئولیتی در قبال سود آوري و مخاطرات انجام معامالت بر خط توسط مشتري ندارد.

ماده 7: قابلیت استناد داده پیام ها 

داده پیام ها و سوابق کلیۀ تراکـنش هاي دریـافتی ازمشتري و ارسالی به وي که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداري شده است در

حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی می باشد. در صورت بروز اختالف بیـن عضو و مشتري در خصوص این سوابق و داده پیام ها ، اطالعات مندرج

 در زیـرساخت دسترسی بر خط بازار عضو،معتبر براي طرفین الزم االتباع است.

ماده 8:انحالل قرارداد

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

1-8 در صورت اعالم مشتري مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویۀ کلیۀ دیون و تعهدات ناشی از معامالت بر خط وي نزد عضو،قرارداد فسخ می شود. 

2-8 در صورت تخلف مشتري از قوانین و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذیصالح ،قرارداد منفسخ می شود، در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتري اطالع دهد.

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

4-8 در صورتی که در اثر بروز حوادث قهري ، امکان ایفاي تمام یا بخشی از تعهدات هریک از طرفین به موجب این  قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به مدت 20 روز کاري

 ادامه یابد، هریک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند.

ماده 9: حل اختالف 

با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اخـتالفات ناشی از مـعامالت در ایـن بازار ، حـل اختالف طـرفین ایـن قرارداد درصورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فی مابین ،

مطابق مادة36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 1384 صورت می گیرد.

ماده10: تغییر قرارداد

این قرارداد در 10 ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ : .................................................  به امضاي طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن، منوط به تایید سازمان بورس و 

اوراق بهادار می باشد.در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاد نماید، تغییرات مذکور، بدون

 نیاز به توافق ثانوي جزء الینفک این قرارداد خواهد بود.

شماره بایگانی:شماره بایگانی:

قرارداد ارائه خدمات خرید و فروش آنالین ( برخط )

تاریخ ، امضا و اثر انگشت مشتري                 مهر و امضا شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران                     
محل گواهی امضا دفاتر رسمی

   (افتتاح حساب غیر حضوري)



شماره بایگانی:شماره بایگانی:

قرارداد ارائه خدمات خرید و فروش آنالین ( برخط )

تعـهدنامۀ زیر در راستاي اجراي مادة 7 دستورالعمل اجـرایی معامالت بر خــط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تــهران و فرابورس ایران درخصـوص سنجش تــوانایی و

 احراز شرایط مشتري استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار توسط شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران  تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از مدارك الزم توسط مشتري

 امضاء و به شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران تحویل گردد.

اینجانب آقا/ خانم ......................................................................................... فرزند .................................................................... به شماره شناسنامۀ .............................................................

کدملی ................................................................................................................... متولد سال .......................................................................... صادره از ...........................................................

که اصالتاً/ به نمایندگی از شخص حقوقی به نام ............................................................................................ به شماره ثبت ....................................................................... نزد اداره ثبت 

شرکت هاي شهرستان ........................................................................... متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم، اقرار و تعهد می نمایم:   

1.  دانش الزم درخصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا می باشم.

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

3.  دانش الزم درخصوص قوانین و مقررات مرتبط با معاملۀ اوراق بهادار را دارا می باشم.

4.  مشمول هیچگونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصالح اعالم شده باشد، نمی باشم.

5.  تعهد می نمایم از انجام مـعامالت مـبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاري در بازار خودداري نـموده و درمقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

6.  تعهد می نمایم از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل (سوء استفاده) در سامانۀ معامالت و زیرساخت دسترسی برخط عضو خودداري نموده و در مقابل مراجع قانونی

پاسخگو باشم.

7.  امـکانات استفاده از خدمات دسترسی بـرخط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگري تحت هر عنوان از قبیل نماینده ، وکیل یا غیره قرارنداده و

 در هر صورت مسئولیت کلیه معامالت انجام شده را می پذیرم و به شخص دیگري اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.

8 . مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتري بر عهده اینجانب بوده و درصورت ارائه اطالعات خـالف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه 

عواقب ناشی از آن نیز برعهدة اینجانب می باشد.

تعهدنامۀ

دریافت رمز عبور سامانه بر خط

اینجانب ................................................................ رمز عبور و نام کاربري خودرا دریافت نمودم.

                                                           

امضا و اثر انگشت مشتري:                                                 

مهر و امضا شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران



متمم قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت بر خط (آنالین) اوراق بهادار

برخط معامالت  انجام  جهت  عضو  خدمات  از  استفاده  قرارداد  ماده(3)  اصالح  بر  مبنی  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان   110200152 شماره  ابالغیه  پیرو 

گردید: اصالح  ذیل  شرح  به  بهادار  اوراق 

قرارداد  مدت   : ماده3 

نمایند. اقدام  آن  فسخ  به  نسبت  مقابل  طرف  به  رسمی  اطالع  با  توانند  می  بخواهند  زمان  هر  طرفین  دارد.  اعتبار  نامحدود  مدت  به  انعقاد  تاریخ  از  قراداد  ایـن 

بود. نخواهد  است  شده  آن  از  قـبل  که  تعهداتی  اجراي  از  مانع  قرارداد  فسخ 

بهـادار اوراق  خـط  بر  مـعامالت  انـجام  جــهت  عـضو  خدمات  از  استفـاده  قرارداد  مـذکور  ابـالغیـه  به  توجه  بـا  لذا 

...................................................... بورسی  کد  مشتري..........................................................................با 

نام و نام خانوادگی مشتري یا نماینده :                               امضا و اثر انگشت

شماره بایگانی:شماره بایگانی:

مهر و امضا شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران



آزمون 

شماره بایگانی:شماره بایگانی:

1-تعریف حجم مبنا چیست؟ 

الف: حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معامالت در آن روز رسمیت پیدا کند.

 ب: حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد. 

 ج: تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.          

 د: تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله می پردد.  

2-  معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می گیرد؟

الف:8:50 تا 12:00                                ب:8:30 تا 11:50                             ج: 9:00  تا 12:30                              د:8:30 تا 12:30

3- تسویه معامالت در چند روز بعد از انجام معامله صورت می گیرد؟ 

الف: 3 روز                                       ب: 3 روز کاري                               ج: 4 روز                                        د:4 روز کاري 

4- جامع ترین و بهترین گزینه صحیح 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. 

5- چه زمانی حجم مبناي شرکت «1» در نظر گرفته  می شود؟

الف: پس از بازگشایی نمادهایی که دامنه نوسان آن آزاد است (مثالً بعد از مجمع عادي ساالنه یا فوق العاده ) حجم مبناي آن نماد یک خواهد بود همچنین در فرابورس نیزحجم مبنا یک 

منظور شده است.                  

ب: پس از تعدیل سود بیش 20 درصد  نمادها و بعد از مجمع عادي ساالنه ي فوق العاده حجم مبناي آن نماد یک خواهد بود. 

ج: در مورد شرکت هایی که به دلیل معامله نشدن داراي گره معامالتی گردیده اند.                    

د: همه موارد. 
 

چیست؟  DPS 6- مفهوم

الف: بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود.

ب: بخشی از سود پیش بینی شده هر سهم شرکت است. 

ج: بیانگر پیش بینی تقسیم سود در آینده است.                                 

د: بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم  می شود. 

7- بازار ثانویه عبارت است از: 

الف: بازاري که در آن صرفاً حق تقدم سهام شرکت ها ناشی از افزایش سرمایه معامله می گردد.       

ب: بازاري که در آن شرکت ها براي اولین بار سهام خود را می فروشند. 

ج: بازاري که در آن سهام شرکت هاي بورس پس از عرضه اولیه معامله می گردند.                     

د:  بازاري که در آن معامالت سهام خارج از نظارت سازمان بورس انجام  می پذیرد. 

8-ارزش اسمی هر سهم شرکت هاي سهامی عام در ایران چند ریال است؟ 

الف:100 ریال                                      ب:1.000 ریال                                ج: 100.000 ریال                                         د: 10.000ریال 

9-معامالت برخط یا Online Trading چیست؟ 

الف: ارسال سفارش هاي خرید و فروش به کارگزار جهت ورود به سامانه معامالت از طریق اینترنت              

ب: مشاهده صورت حساب و سبد سرمایه گذاري را از طریق اینترنت 

ج: دسترسی سریع و آسان سرمایه گذاران به سامانه معامالت بازارهاي اوراق بهادار بدون هیچ واسطه انسانی و به طور اتوماتیک از طریق اینترنت        

د: همه موارد 

10 - نام نمادهایی که با آنها آشنایی دارند نام ببرید؟ 

11 - از چه تاریخی وارد بورس شده اید؟  

نام و امضاء متقاضی:                                    تصحیح کننده:                                      تأیید کننده: 

 


