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مقدمه
نیز  مهم  این  و  است  سرمایه گذاری  نیازمند  اقتصادی  توسعه  و  رشد  به  دستیابی 
مستلزم تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه است. وجود بورس اوراق بهادار 
قدرتمند و توسعه یافته، عالوه بر افزایش کّمی حجم سرمایه گذاری و ارتقای کیفیت 
آنها، موجبات رشد و توسعه پایدار اقتصاد را نیز فراهم می آورد. بعضی از صاحب 
نظران، وظیفه ی اصلی بورس اوراق بهادار را فراهم آوردن بازاری شفاف و منصفانه 
و  استقرار سیستمی مناسب  پذیرفته شده، همچنین  بهادار  اوراق  داد و ستد  برای 
کارآمد برای معامله گران دانسته اند، در این راستا، نیاز به سیستمی از معامالت 
که در کمترین زمان ممکن، امکان ورود تقاضای خرید و فروش سهام توسط خود 
کتاب  این  در   . می نماید  جلوه  بدیهی  و  بسیار الزم  آورد،  فراهم  را  گذار  سرمایه 
نحوه ی استفاده از چنین سیستمی که توسط شرکت کارگزاری بانک ملی در خدمت 

سرمایه گذاران گرامی قرار گرفته، توضیح داده می شود.

تاریخچه فعالیت شرکت
 شرکت کارگزاری بانک ملی ایران )سهامی خاص( در سال 1381 با سرمایه 1,000 
میلیون ریال به ثبت رسید. افزایش حجم معامالت و توسعه ابزارهای قابل معامله 
در بازار سرمایه از یک طرف و توسعه مجموعه خدمات شرکت کارگزاری از طرف 
دیگر، موجب شد هیات مدیره شرکت کارگزاری، درصدد افزایش سرمایه برآید و 
با ثبت سرمایه 200 میلیارد ریالی نقطه عطفی را در کارنامه خود ثبت و امکان ارائه 

خدمات جامع را مهیا نمود.

خط مشی شرکت
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران ارائه دهنده خدمات کارگزاری در بورس اوراق 
بهادار، فرابورس، بورس کاال و بورس انرژی با استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 
افزایش سطح فعالیت های کارشناسی و بهبود  با محور قراردادن   9001 - 2000

مستمر فعالیت های خویش، اهداف زیر را مد نظر قرارداده است:

• جلب اطمینان و افزایش هرچه بیشتر رضایت مشتریان در کلیه خدمات ارائه شده
• افزایش تنوع خدمات قابل ارائه به مشتریان
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فعالیت های شرکت
- معامالت اوراق بهادار به صورت حضوری، اینترنتی و آنالین

- مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک
- مدیریت سبدهای اختصاصی سهام

- تأمین سرمایه:
   • تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار      • تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه 
   • بازارگردانی اوراق بهادار               • قبولی رکن عاملیت انتشار اوراق بهادار

  • ارزشگذاری اوراق بهادار                 • مشاوره ی پذیرش و عرضه ی اوراق بهادار 
- بورس کاال:

   • معامالت محصوالت فلزی     • معامالت محصوالت پتروشیمی و مشتقات نفتی
   • معامالت کشاورزی             • معامالت فیوچر

- آموزش و مشاوره ی سرمایه گذاری و مدیریت سایت های تخصصی

دفاتر و شعب شرکت
دفتر مرکزی: خیابان شهید خالد اسالمبولي، انتهاي خیابان چهارم، کوچه رفیع، پالک2 

تلفن: 84358            نمابر: 88712312 
دفتر بورس کاال: خیابان طالقانی، بعد از تقاطع ولیعصر و طالقانی، جنب ساختمان بورس 

کاال، ساختمان کارگزاران بورس طبقه 5            تلفن: -883836327 
فخر رازی: تهران، خیابان انقالب، روبه روی درب اصلی دانشگاه تهران، بانک ملی 

شعبه فخر رازی، طبقه دوم
تلفن: 66407881،66407782،66407704،66408431   داخلی 103 و 102

طبقه2  پالک744،  ساختمان صبا،  بورس،  تاالر  روبروی  تیر،  هفت  راه  چهار  کرج: 
واحد202           تلفن: 0263-2733613 

مشهد: بلوار سجاد، بین چهارراه بزرگمهر و بهار، مجتمع بهاران، طبقه چهارم، واحد 13     
تلفن: 0511-7652040 

اصفهان: چهار باغ باال، سازمان بورس و اوراق بهادار، طبقه سوم
تلفن: 0311-6672717 

پنجم  اردیبهشت، ساختمان آذر، طبقه  فلسطین، خیابان  زند، خیابان  شیراز: خیابان 
تلفن: 2317833-4- 0711 
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تبریز: خیابان ارتش جنوبي، ساختمان پست مرکزي ، سازمان بورس و اوراق بهادار، 
طبقه دوم          تلفن: 0411-5427723،5427644 

کیش: میدان امیر کبیر، ساختمان مالی آنا، سازمان بورس
تلفن: 0764-4420809 

اهواز: کیانپارس، خیابان 14 غربی، فاز2، نبش ایدون، ساختمان اقتصادی استان، بورس 
منطقه ای خوزستان   تلفن: 0611-3911241 

دفاتر شرکت کارگزاری بانک ملی در شعب بانک ملی

شعبه مرکزی: خیابان فردوسی جنوبی، پالک138       تلفن : 10239906

جنب  تهران،  شهر  شمال  مالیاتی  اداره  روبروی  میرداماد،  بلوار  مهرملی:  شعبه 
ساختمان نگین          تلفن : 23583152

بهادار        اوراق  بورس  ساختمان  حافظ،  خیابان  بهادار(:  اوراق  )بورس  حافظ  شعبه 
تلفن: 66710599

شعبه استاد معین: خیابان آزادی، ابتدای خیابان استاد معین       تلفن: 66195636

شعبه باغ فردوس: خیابان ولیعصر، ایستگاه باغ فردوس، جنب کوی طوس
تلفن: 22737837

بازرگانی،  اتاق  روبروی  خیابان شهیدموسوی،  نبش  طالقانی،  خیابان  شعبه خشایار: 
پالک 223     تلفن: 88844152   داخلی 104

شعبه نادری: خیابان جمهوری، بین خیابان حافظ و شیخ هادی، پالک 224  
   تلفن: 66702138

شعبه هفتم تیر: میدان هفت تیر، روبروی بلوارکریم خان زند، نبش کوی شریف    
تلفن: 88848034

شعبه فخر رازی: خیابان انقالب، جنب خیابان فخر رازی، روبروی درب دانشگاه تهران 
تلفن واحد معامالت اوراق بهادار : 66407484-66407881

تلفن واحد آتی : 66407782-66407429
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خرید و فروش آنالین چیست؟
خرید و فروش آنالین )Online Trading( فراهم آوردن تسهیالت ارتباطی برای 
این  دسترسی سریع سرمایه گذاران به سامانه معامالتی است. به عبارت دیگر، در 
یا سایر  اینترنت  از طریق  به کارگزار،  روش، سرمایه گذار بدون مراجعه حضوری 
خطوط ارتباطی فراهم شده، سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار را از طریق سامانه 

کارگزاری و با سرعت باال به سیستم معامالتی ارسال می کند.
می کنند  استفاده  کارگزاران  از خدمات  آنالین، سرمایه گذاران  فروش  و  در خرید 
از کنترل بیش تری بر معامالت خود  با توجه به دسترسی مستقیم به سامانه،  اما 

برخوردارند.
سامانه  به  کارگزاری  قدرتمند  ارتباطی  شبکه  و  زیرساخت   از  استفاده  با  امر  این 
معامالتی متصل می شود. در این روش، سفارش مشتری به عنوان سفارش کارگزار و 

با شناسه معامالتی کارگزار وارد بازار می شود. 

Internet Trading با Online Trading تفاوت
در معامالت اینترنتی سهام، سرمایه گذاران سفارش خرید و فروش سهام را از طریق 
سایت کارگزار ارسال می کنند و کارگزار، سفارش مربوطه را به صورت دستی در 

سیستم معامالت وارد می کند.
و  خرید  سفارش  مستقیم  طور  به  گذار  سرمایه   Online Trading سیستم  در 

فروش خود را وارد سیستم معامالت می نماید. 

مزایای استفاده از سیستم خرید و فروش آنالین
بازار به طور لحظه ای، کنترل  به  انتقال مستقیم سفارش ها  امکان  ایجاد  به طور کلی 
کاربران بر تصمیم های معامالتی شان را افزایش می دهد و باعث کاهش دوره تاخیر 
اجرای سفارش می  شود. این امر همچنین موجب بهبود فضای رقابتی شده و با فراهم 
ریسک،  پوشش  و  پیچیده سرمایه گذاری   استراتژی های  به کارگیری  امکان  آوردن 

منافع بسیاری را عاید مشارکت کنندگان بازار می کند.
استفاده از این سیستم ها، مزایای نظارتی نیز برای بازار به همراه دارد که از جمله 
می توان به امکان تهیه اطالعات پیگیری سفارش، افزایش شفافیت معامله و ارتقای 
قابلیت های بازار و امکان به کارگیری ابزارهای مدیریت ریسک خودکار اشاره کرد. 
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• افزایش سرعت محاسباتی
• پردازش هم زمان مقادیر زیاد اطالعات مرتبط با داد و ستد

• کاهش هزینه های معامالتی
• کاهش هزینه های سربار

• تنوع سازوکارهای معامالتی و افزایش حجم معامالت و نقدشوندگی بیشتر
• افزایش تعداد مشارکت کنندگان در بازار

• بهبود دسترسی مشارکت کنندگان
• افزایش ظرفیت معامالت 

• دسترسی به حجم گسترده تر اطالعات 

ریسک های سرمایه گذاری
خرید و فروش روزانه نیازمند برخورداری از دانش عمیق در مورد بازارهای اوراق 
بهادار، راهبردها، استراتژی های معامالتی، ابزارهای مالی و قوانین و مقررات حاکم 

بر آن است. 
سرمایه گذاری که درصدد کسب سود از خرید و فروش روزانه است، باید در نظر 
مالی قوی  پشتوانه  دارای  و  اعضای حرفه ای  بازار،  رقبای وی در  باشد که  داشته 

هستند. 
مشکالت  به دلیل  باشد.  قابل توجه  می تواند  کارشناسی  غیر  معامالت  هزینه های 
احتمالی مربوط به ظرفیت سیستم، ممکن است سرمایه گذار قادر به اجرای فوری 
جمله  آن  از  که  است  همراه  هم  ریسک هایی  با  تریدینگ،  آنالین  نباشد.  معامله 
می توان به ریسک اعتباری، ریسک ظرفیت سامانه و ریسک عدم آشنایی با مقررات 
بازار اشاره کرد. این ریسک ها اگر چه در شکل متعارف بازار هم وجود دارند اما 
با توجه به حضور کامل کارگزار در انجام سفارش های مشتری و تسویه معامالت، 

امکان مدیریت بیشتری دارند. 
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ریسک های سرمایه گذاری از دیدگاه کارگزار
کارگزاران تالش می کنند با عقد قرارداد و اخذ تعهد  از مشتری برای رعایت مقررات 
بازار، رفتار مشتریان خود را کنترل کنند و بر معامالت آن ها نظارت داشته باشند. از 
این رو متن قراردادها بسته به مقررات بازارهای مختلف و اختیارات پیش بینی شده 
برای کارگزار، متفاوت است اما به طور کلی، مفاد آن ها در بر گیرنده موارد زیر است: 
• حقوق و مسؤولیت های طرفین از جمله اظهارنامه ای که بر طبق آن مشتری همه 

مسؤولیت های ناشی از استفاده از دسترسی مستقیم را بر عهده می گیرد.
• امنیت فیزیکی و اطالعاتی از جمله لزوم حفاظت از شناسه کاربر، کلیدواژه ها و 

کدهای رمزی به منظور جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز به سامانه
• محدودیت هایی در مورد سفارش های هر مشتری )تعیین سقف بر حسب ارزش 
توسط  تعیین شده  از سقف  بیش تر  اساس سفارش های  این  بر  یا مقدار سفارش(. 

سیستم، پذیرفته نمی شود.
خاص  قراردادهای  و  هزینه ها  خسارت ها،  پرداخت  چگونگی  الزم،  ضمانت های   •

مشتری/محصول
تعلیق  حق  جمله  از  شده  پیش بینی  محدودیت های  و  سفارش ها  ورود  شرایط   •

خدمات، حق رد یا لغو سفارش ها
• استفاده از چارچوب استاندارد برای پیگیری سفارش

و  قوانین  سایر  و  معامالتی  مقررات  مورد  در  کافی  دانش  از  برخورداری  الزام   •
مقررات مرتبط و الزام به رعایت آن ها و اطمینان از این که )کاربر/مشتری( دارای 

صالحیت ها و تخصص های الزم است.
و  رویه ها  از  موظفند  کارگزاران  شده،  ذکر  محدودیت های  و  برشرایط  عالوه   •
سیاست های مناسب برای نظارت بر مشتریان و پایش فعالیت های معامالتی آن ها 
استفاده کنند که از آن جمله می توان به کنترل های پیش از اجرای سفارش مانند 
تعبیه فیلترهای مناسب برای دسته بندی و بررسی سفارش ها و کنترل های امنیتی 
اشاره کرد. به طور معمول، کارگزاران با اتخاذ رویکردی سه  مرحله ای، ریسک های 

مرتبط بر آنالین تریدینگ را مدیریت می کنند:
1. تحلیل وضعیت مشتری شامل سابقه فعالیت و سنجش اعتبار 

2. کنترل های پیش از اجرای سفارش 
3. کنترل های پس از اجرا 
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ریسک های سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه گذار
• سطح آشنایی مشتری با مقررات بازار 
• میزان تجربه و دانش مالی مشتری 

• سوابق جزایی برای فعالیت های معامالتی نادرست 
• توانایی به کارگیری رهنمودهای ریسک و اعتبار 

این دسترسی ها به طور معمول برای مشتریان حقوقی نظیر معامله گران، مدیران   •
یا سایر مؤسسات مالی  نمایندگان کارگزاران  بانک ها،  صندوق های سرمایه گذاری، 
برای  تریدینگ  آنالین  فراهم شدن  صورت  در  اما  می شود.  فراهم  نظارت  تحت 
مؤسسه غیرمالی یا شخص حقیقی، ضروری است که حداقل الزامات در مورد دانش 

سرمایه گذاران نسبت به مقررات معامالتی برآورده شود. 

برداشت آنالین از حساب بانکی سرمایه گذار
باتوجه به اهمیت مبادله سریع و امن پول در فرآیند Online Trading، مذاکرات 
متعددی با بانکها صورت پذیرفت و در نهایت با کار مشترک این شرکت بانک های 
 Core Bankingملی، ملت، سامان و شرکت رایان هم افزا امکان تبادل آنالین میان

بانک های مذکور و سامانه Online Trading برقرار شد. 
با این ترتیب دریافت مزایای این طرح به شرح زیر توصیف می شود: 

• حذف عملیات بانکی غیر ضروری کارگزاری 
• افزایش مشارکت سرمایه گذاران به دلیل سهولت و امنیت عملیات 

• سرعت در انجام عملیات کارگزاری و کاهش بروکراسی و صدور اسناد مکانیزه 
حسابداری 

• تمایل بیشتر فعاالن بازار به استفاده از Online Trading بدلیل شفافیت بیشتر 
• برطرف شدن بعضی از دعاوی حقوقی در ارتباط با دریافت یا پرداخت وجه بین 

کارگزار و مشتری 
• رضایت مندی بیشتر سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان ناظر صحت عملیات 
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راهنمای سیستم
 

راهنمای استفاده از سامانه معامالت بر خط
ابتدا آدرس https://www.onlinebmi.com را در آدرس بار وارد می نماییم . 
با وارد کردن شناسه کاربری و کلمه عبور و کد امنیتی به  برای ورود به سامانه 

صفحه اصلی وارد می شوید . .)مطابق شکل زیر(

پس از ورود صفحه اصلی سامانه معامالت برخط پیش روی شما قرار میگیرد
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توجه داشته باشید که تاریخ باالی صفحه با تاریخ کامپیوتر شخصی شما یکسان باشد
 

باالی صفحه سمت چپ منو های زیر را مشاهده می کنید:

تنظیمات: در این قسمت، میتوانید»رنگ صفحه« و»تایید قبل از ارسال سفارش« و 
همچنین»تایید قبل از ارسال کپی سفارش« را به سلیقه خودتان تنظیم کنید . 

 

نکته: بعد از ذخیره تنظیمات، جهت مشاهده تغییرات باید یک بار از سیستم خارج 
و مجددا وارد شوید .

تغییر رمز: جهت تغییر رمز ورود به سامانه از این گزینه استفاده نمایید .
 

خروج: با کلیک بر روی آن از سامانه خارج می شوید .



14

پیام ها: با کلیک بر روی این لینک می توانید لیستی از پیغام های ناظر بازار، پیغام های 
مدیر معامالت، و پیغام های رایان هم افزا را به همراه تعداد آن پیغام ها مشاهده 

کنید .

 
ارتباط برقرار: وضعیت فعلی ارتباط شما را با سامانه نشان میدهد .

 

چنانچه ارتباط قطع باشد امکان استفاده از سامانه امکان پذیر نخواهد بود . همچنین 
اطالعات پیام ها و ساعت رسمی و آخرین به روز رسانی نیز قابل نمایش نیست .

 

ساعت رسمی: نمایش دهنده ساعت هسته معامالت است . 
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سامانه معامالت بر خط شامل منوهای زیر است:
1- سهام 2- گزارشات  3- عملیات 

منوی سهام
 

این صفحه  وارد  به سامانه  از ورود  به صورت پیش فرض پس  برخط:  معامالت 
می  شوید:

 
لیستهایی  در  خودتان  سلیقه  به  که  را  اوراق  از  لیستی  بازار  بان  دیده  قسمت  در 
قرار داده اید، مشاهده می کنید . در پایین این بخش،»آخرین پیام خطا«که از هسته 
معامالت در خصوص سفارشات ارسالی دریافت شده است، نمایش داده می شود .
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در این قسمت شما می توانید با استفاده از کلید های تعبیه شده، لیست های مختلفی 
از اوراق را با نام های دلخواه ایجاد و با هر بار انتخاب آن ها، وضعیت بازار نماد های 

آن لیست را مشاهده نمایید .
لیست: کومبویی است که شامل تمامی لیستهای ایجاد شده است . با انتخاب هر یک از 
لیستها، در قسمت دیده بان بازار نمادهای مربوط به آن لیست نمایش داده می شود .
ایجاد لیست: امکان ایجاد یک لیست جدید با نام مشخص و دلخواه را برای شما 

فراهم می کند .
حذف: امکان حذف لیست انتخاب شده را به شما می دهد .

ویرایش: امکان تغییر نام لیست را به شما می دهد .
افزودن به لیست: پس از جستجوی نماد مورد نظر میتوانید با این کلید آن را به 

لیستی که انتخاب کرده اید، اضافه کنید .
قابل  که  دارد  وجود  »پورتفو«  نام  به  لیستی  فرض  پیش  طور  به  قسمت  این  در 
ویرایش و یا حذف نمی باشد . در این لیست اوراقی را که نزد این کارگزاری، از آنها 
در سیستم معامالت موجودی دارید، نمایش داده می شود، که در ستون »مانده«، 
موجودی هر یک از این اوراق قابل مشاهده است . چنانچه در طول ساعت معامالت 

برای این اوراق معامله انجام شود، ستون »مانده« نیز تغییر می کند .
به عبارتی تمامی دارایی قابل فروش خود در سیستم معامالت و نزد این کارگزاری 

در لیست پورتفو قابل مشاهده است .
روز  به  کاری،  روز  هر  ابتدای  در  پورتفو  لیست  اطالعات  که  است  ذکر  به  الزم 

می شود . 

در قسمت اطالعات نماد و عرضه و تقاضا با جستجوی نماد، اطالعات کاملی از اوراق 
که شامل وضعیت کلی نماد و صف عرضه و تقاضای آن میباشد را، مشاهده خواهید 
کرد . البته می توانید برای مشاهده اطالعات یک نماد از قسمت دیده بان بازار روی 

نام اوراق کلیک کرده و اطالعات آن نماد را مشاهده کنید .
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در قسمت سفارش آنالین می توانید، سفارشات خرید/فروش خود را ثبت و ارسال 
نمایید . اطالعاتی که در این قسمت نمایش داده می شود و یا باید هنگام ثبت سفارش 

تکمیل شود به شرح ذیل است:

سقف خرید: نمایش دهنده حداکثر مبلغی است که میتوانید سفارش خرید )از محل 
مانده ریالی و اعتبار( ثبت نمایید .

محل تامین اعتبار: سفارش خرید شما می تواند از دو محل، به شرح ذیل، تامین شود:
1– مانده ریالی و اعتبار: عبارت است از اعتبار ریالی شما نزد کارگزار 

2– بانک 
اندازه مبلغ  چنانچه محل تامین اعتبار را »مانده ریالی و اعتبار«انتخاب نمایید، به 

نمایش داده شده در فیلد سقف خرید می توانید سفارش خرید ثبت نمایید . 
چنانچه محل تامین اعتبار را بانک انتخاب کنید، باید حساب بانکی مورد نظر خود را 
که میخواهید مبلغ خرید از آن حساب بلوکه شود را نیز مشخص نمایید . با انجام این 
کار و ثبت سفارش در هسته معامالت، مبلغ سفارش خرید شما در حساب بانکیتان 
بلوکه خواهد شد و در صورت انجام معامله، این مبلغ بصورت اتوماتیک از حساب 
شما کسر و به حساب کارگزاری واریز خواهد شد . تمامی تراکنشهای انجام شده در 

گزارش »گردش حساب« قابل مشاهده است .

قیمت: در این فیلد قیمت مورد نظر را وارد نمایید . 
در کنار فیلد »قیمت« دو عالمت آستانه باال و آستانه پایین وجود دارد که با انتخاب 
جایگزین  آن  در  شده،  انتخاب  نماد  قیمت  پایین  یا  باال  آستانه  آنها،  از  کدام  هر 
می شود . در کنار فیلد »تعداد« هم گزینه سرمایه وجود دارد که پس از انتخاب آن 
فیلدی باز می شود که شما میتوانید سرمایه خود را در آن وارد کنید . در صورتیکه 
سرمایه را وارد نمایید سیستم بطور اتوماتیک، با توجه به کارمزد معامالت و سرمایه 

وارد شده، تعداد قابل خرید را محاسبه و در فیلد تعداد نمایش میدهد .
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آستانه باال

آستانه پایین 

سرمایه

»حجم نمایشی« مقداری است که سفارش ثبت شده با آن مقدار در سیستم معامالت 
نمایش داده میشود . 

به طور مثال اگر سفارش خرید 100,000 تایی در سیستم ثبت گردد و کاربر حجم 
نمایشی آن را 100 انتخاب کرده باشد حجم نمایش داده شده در سیستم معامالت 

برای آن سفارش 100خواهد بود .
سفارش  تعداد  به  حداکثر  و   LOT برابر   10 نمایشی،  حجم  تعداد  حداقل  نکته: 

می تواند باشد .
ثبت سفارش  نمودن آن هنگام  الزامی به مشخص  و  بوده  اختیاری  فیلد  این  نکته: 

وجود ندارد .
 LOT: عبارت است از حداقل و حداکثر تعداد مجاز در یک سفارش . به عبارتی برای 
سهام، LOT برابر 1 می باشد مگر اینکه طی پیغام ناظر بازار و بنا بر شرایط )بطور مثال 

در عرضه های اولیه( مقدار LOT تغییر کند .
نوع اعتبار سفارش شامل روز، معتبر تا لغو، معتبر تا تاریخ، اجرای فوری و حذف می باشد .
روز: انتخاب پیش فرض سیستم مي باشد . سفارش از این نوع تا پایان روز معامالتي 
در سیستم معامالت امکان معامله شدن را دارد . در غیر اینصورت بصورت خودکار 
از سیستم معامالت حذف گردیده و در نتیجه در سیستم OMS نیز از اعتبار ساقط 

خواهد شد .
معتبر تا لغو: سفارش تا زماني که لغو آن از سوي کاربر اعالم نگردد، اعتبار دارد .

ثبت سفارش(  )هنگام  کاربر  از سوي  تاریخ مشخص شده  تا یک  تاریخ:  تا  معتبر 
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اعتبار دارد . با انتخاب این گزینه، فیلدی ظاهر می شود که باید تاریخ اعتبار سفارش 
را بصورت میالدی )بطور مثال: 20121025( در آن وارد نمایید .

اجرای فوری و حذف: فقط لحظه ورود به سیستم معامالت اعتبار دارد . درصورتیکه 
معامله انجام نشود از اعتبار ساقط  مي گردد .در این حالت یعنی سفارش درخواستی در 

همان لحظه انجام و معامله شود و چنانچه معامله نشود فوری حذف می گردد .
پس از ثبت اطالعات سفارش می توانید با انتخاب دکمه خرید یا فروش نسبت به ثبت 
و ارسال سفارشتان اقدام کنید . در کنار دکمه »خرید«، دکمه ای با عنوان »بارگذاری 
آخرین اطالعات« وجود دارد که به کاربر این امکان را می دهد تا اطالعات آخرین 
سفارشی را که ثبت کرده است، دوباره برای ثبت سفارش جدید جایگزین کند . این دکمه 

برای تسریع روند ثبت سفارشات با مشخصات یکسان بکار می رود .
در این حالت چنانچه آخرین سفارش آنالینی را که ثبت کرده باشید، سفارش خرید 
فعال  »خرید«  دکمه  اطالعات«  آخرین  گذاری  »بار  روی  بر  کلیک  از  پس  باشد 
خواهد بود و چنانچه آخرین سفارش آنالین، سفارش فروش باشد با کلیک بر روی 

»بارگذاری آخرین اطالعات« دکمه »فروش« فعال خواهد بود . 

 
امروز  لیست سفارشات در تب »سفارشات/معامالت  پایین صفحه در قسمت  در 

«سفارشات / معامالت مربوط به نماد انتخاب شده نمایش داده می شود . 
در این تب، امکان ویرایش، لغو و یا کپی سفارشات وجود دارد .

کپی کردن یک سفارش، یعنی ثبت و ارسال یک سفارش جدید با همان مشخصات 
سفارش قبلی به هسته معامالت. 
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در تب »کلیه سفارشات در صف« کلیه سفارشات در صف مشتری )از کلیه اوراق( 
که در هسته معامالت موجود است، نمایش داده می شود. 

در این تب، امکان ویرایش / لغو سفارشات وجود دارد .
 

دفتر سفارشات: در دفتر سفارشات لیستی از سفارشات مشتری قابل مشاهده است 
که با فیلتر های تعبیه شده، می توانید برای جستجو در میان سفارشات اقدام کنید .

 

با انتخاب دکمه موجود در ستون فعالیت، می توانید تاریخچه تغییرات صورت گرفته 
بر روی سفارش را مشاهده نمایید .
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انواع وضعیت سفارش عبارتند از: 
ذخیره در OMS: سفارش شرایط سیستم معامالت آنالین را داشته است ولي به 

هردلیلي هنوز به هسته معامالت ارسال نشده است. 
ارسال شده به هسته: سفارش از سوي OMS به هسته معامالت ارسال شده ولي 

هنوز پاسخي دریافت نشده است .
درصف: سفارش از سوي هسته پذیرفته شده است .

خطا: هسته معامالت به سفارش پیغام خطا داده است .
انجام جزیي: بخشي از سفارش انجام شده است .

انجام کلي: کل حجم سفارش معامله شده است و مانده سفارش صفر شده است .
حذف شده: سفارش لغو گردیده است .

محدودیت ها: در فرم محدودیت ها لیستی از محدودیت های معامالت آنالین را به 
ترتیب زمان ایجادشان مشاهده می کنید . 

با انتخاب دکمه موجود در ستون فعالیت، می توانید جزئیات آن محدودیت را نیز 
مشاهده کنید .
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تاریخچه پیام ها: در فرم تاریخچه پیام ها، لیستی از پیام های ناظر بازار، مدیر معامالت 
برخط و شرکت رایان هم افزا قابل مشاهده و گزارش گیری است . 

منوی گزارشات
 

گردش حساب مشتری: در این فرم گردش حساب شما با فیلتر های گوناگون برای 
جستجو قابل مشاهده و گزارش گیری است .
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صورت دارایی: در این گزارش می توانید لیستی از دارایی های خود اعم از سهم و 
تقدم و اوراق با درآمد ثابت را مشاهده کنید . در قسمت وجه نقد این گزارش هم 

موجودی ریالی شما نزد کارگزاری نمایش داده میشود . 

منوی عملیات

پرداخت الکترونیکی: در این فرم می توانید نسبت به واریز الکترونیکی وجه )از کلیه 
کارتهای عضو شتاب( به حساب کارگزاری اقدام نمایید .
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درخواست دریافت وجه: در این فرم می توانید مبلغ درخواستی خود را به کارگزاری 
اعالم نمایید .

کارگزاری پس از دریافت درخواست شما و انجام بررسیهای الزم، نسبت به پرداخت 
وجه به حساب درخواستی شما اقدام می نماید .

 لیست درخواست های دریافت وجه: در این فرم می توانید لیستی از درخواستهای 
دریافت وجه خود را به همراه وضعیتی که دارند، مشاهده نمایید .

 

انواع وضعیت های درخواست دریافت وجه عبارتند از: 
انتظار تایید: درخواست دریافت وجه در مرحله بررسی و اخذ تایید کارگزاری است .
چنانچه درخواست دریافت وجه در وضعیت »انتظار تایید« بوده و مبداء آن آنالین 

باشد توسط شما قابل ویرایش و یا حذف می باشد . 
تایید شده: درخواست دریافت وجه توسط کارگزاری تایید شده و در مرحله صدور 

چک می باشد .
رد شده: درخواست دریافت وجه پس از بررسی توسط کارگزاری رد شده است .

باطل شده: درخواست دریافت وجه باطل و فاقد اعتبار شده است .
پرداخت شده: بر اساس درخواست دریافت وجه مربوطه، چک صادر شده است .
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سؤاالت متداول

1- معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام میگیرد؟
معامالت اوراق بهادار از ساعت 09:00 تا 12:00 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر 
هفته به جز روزهای تعطیل انجام می شود. همچنین ساعت پیش گشایش بازار که 
در آن امکان انجام معامالت وجود ندارد از 8:30 شروع می شود و تا 09:00 ادامه 

می یابد که در آن امکان ورود سفارشات و تغییر قیمت وجود دارد.
2- دامنه روزانه نوسان قیمت در بورس تهران چند درصد است؟

در حال حاضر دامنه نوسان روزانه قیمت سهام در هر روز نسبت به قیمت پایانی روز 
گذشته، می تواند از 4+ درصد تا 4- درصد، تغییر کند و حق تقدم سهام دو برابر این 
میزان امکان نوسان دارد. در فرابورس نیز دامنه نوسان سهام 5+ تا 5- درصد می باشد. 
در عرضه اولیه سهام و روز بازگشایی نماد معامالتی مطابق شرایطی که در دستورالعمل 

معامالت ذکر شده است بدون محدودیت در نوسان معامله خواهد شد.
3- آیا سازوکار خاصی برای خرید سهام شرکت هایی که برای اولین بار در بورس 

عرضه می شوند، وجود دارد؟
بله، عرضه سهام شرکت های تازه پذیرفته شده هم بر اساس ساز و کار حراج انجام 
می شود اما تفاوت هایی با معامالت معمول دارد. خریداران سفارش های خرید خود 
را با قیمت های پیشنهادی از طریق کارگزاران وارد سامانه معامالتی می کنند. در 
پایان نشست معامالتی، فروشنده بر اساس قیمت های پیشنهادی خریداران، قیمت 
فروش خود را اعالم می کند و بر اساس آن معامله انجام می شود. در این مرحله 
درصدی از سهام شرکت برای فروش عرضه می شود. البته در روز عرضه اولیه، 

محدودیت دامنه نوسان روزانه اعمال نمی شود.
4- اولویت بندی سفارش ها در سامانه معامالت، چگونه انجام می شود؟

اولویت سفارش های وارد شده به سامانه، ابتدا بر اساس قیمت می باشد و برای 
سفارشات با قیمت یکسان، اولویت زمانی مطرح می گردد که باعث تشکیل صف 
)فروش(  خرید  سفارش  یک  قیمت،  اولویت  اساس  بر  می شود.  فروش  و  خرید 
قرار  )فروش(  خرید  ابتداي صف  در  قیمت  )کمترین(  بیشترین  با  بهادار  اوراق 
مي گیرد و بر اساس اولویت زمان، سفارشي  که زودتر وارد سامانه معامالت شود 
جلوتر از سفارش هم قیمت خود قرار مي گیرد. معامله هنگامي انجام مي شود که 

سفارش هاي خرید و فروش قیمت یکسان داشته باشند.
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5- تسویه معامالت چیست و چگونه انجام می شود؟
پس از انجام معامالت، تسویه معامالت بین فروشنده و خریدار توسط کارگزار 
فروشنده و کارگزار خریدار از طریق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار 
و تسویه وجوه انجام می شود. شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه 
ایفا می کند. تسویه معامالت سه روز  پایاپای را  اتاق  امین نقش  وجوه به عنوان 

کاری بعد از انجام معامله )T+3( صورت مي گیرد.
6- کارگزار ناظر کیست و چه نقشی بر عهده دارد؟

نمادهای  از  یک  هر  در  سهامداران  دارایی  معامالت  جدید  سامانه  راه اندازی  با 
معامالتی زیر نظر یک کارگزار قرار گرفت که به آن کارگزار ناظر گفته می شود و از 
آن پس سهامداران دارایی سهام خود را در هر نماد معامالتی صرفاً از طریق کارگزار 
برسانند. هرچند سهامداران  فروش  به  معامالتی می توانند  نماد  ناظر خود در آن 

می توانند با مراجعه به هریک از کارگزاران نسبت به خرید سهام اقدام نمایند.
ممکن است دارایی سهامدار در یک نماد معامالتی زیر نظر یک کارگزار ناظر و 
در نماد معامالتی دیگر زیر نظر کارگزار ناظر دیگری باشد. در زمان راه اندازی 
سامانه معامالتی جدید کارگزار ناظر بر اساس سوابق فعالیت سهامدار با کارگزاران 

مختلف در بورس اوراق بهادار تعیین گردید. 
نماد معامالتی، در زمان  ناظر خود در هر  کارگزار  از  برای آگاهی   سهامداران 
راه اندازی سامانه معامالتی جدید می توانند به یکی از روش های زیر اقدام نماید:

»مشاهده  قسمت  سهامداران  به  الکترونیکی  سرویسهای  بخش  به  مراجعه   –1
و  بهادار  اوراق  اینترنتی شرکت سپرده گذاری مرکزی  ناظر« در سایت  کارگزار 
تسویه وجوه به نشانی اینترنتی www.csdiran.com از تاریخ 1387/09/16.

سهامداران حقیقی با ارائه شماره ملی و سهامداران حقوقی با ارائه کد سهامداری 
به این سامانه، می توانند در هر یک از نمادهای معامالتی که در آن سهام دارند، 

کارگزار ناظر خود را مشاهده نمایند.
 2- رویت گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام 

معامالتی که درآن  نماد  ناظر خود در هر  کارگزار  از  آگاهی  سهامداران جهت 
سهام دارند می توانند با تطبیق دادن کد کارگزار خریدار یا فروشنده قید شده در 
آخرین گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام صادره پیش از 1387/09/16 با 
جدول شناسایی کدهای کارگزاری در سایت اینترنتی www.csdiran.com از 

کارگزار ناظر خود در آن نماد معامالتی مطلع شوند.
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قابل توجه اینکه اگر کد کارگزار خریدار یا فروشنده درج شده در آخرین گواهینامه 
نقل و انتقال و سپرده سهام صادره پیش از 1387/09/16 برابر 999،888، 777، 
از  )استفاده  قبل  ارائه شده در روش  از طریق  تنها  باشد، سهامداران  یا 11   666
تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی  گذاری  سپرده  سایت شرکت  الکترونیکی  سرویس 
وجوه به آدرس www.csdiran.com می توانند از کارگزار ناظر خود مطلع شوند.

7- روشهای تغییر کارگزار ناظر چیست؟
سهامداران می توانند جهت تغییر کارگزار ناظر خود به یکی روشهای زیر اقدام نمایند:
1- مراجعه حضوری به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 

و ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
2- تکمیل درخواست غیرحضوری و اخذ گواهی امضاء از دفاتر اسناد رسمی )فرم 
 www.csdiran.com نشانی  به  سپرده گذاری  شرکت  سایت  از  درخواست  این 
قابل دریافت است( و ارسال آن از طریق پست سفارشی آن به دفتر مرکزی شرکت 

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
3- مراجعه به یکی از دفاتر کارگزاری که تمایل دارند در آن نماد معامالتی به 

عنوان کارگزار ناظر فعالیت نمایند.
8- آیا مشتریان می توانند نزد چند کارگزار حساب داشته باشند؟

بله، هر مشتری می تواند نزد هر کارگزار یک حساب داشته باشد هرچند به دلیل 
دریافت خدمات بهتر توصیه می شود هر مشتری فقط با یک کارگزار کار کند.

DPS، EPS -9 و P/E چیست؟
DPS بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود.

EPS سود هر سهم بعد از کسر مالیات است. به عبارت دیگر سود خالص شرکت تقسیم 
بر تعداد سهام آن و P/E نسبت قیمت سهم به EPS اعالم شده توسط شرکت است.

10- حجم مبنا را تعریف نمایید؟
»حجم مبنا«، تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد داد و ستد 

قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز، در تعیین قیمت روز بعد مالک باشد.
11- بازار گردان چیست و چه کاری میکند؟

»بازارگردان«، کارگزار یا کارگزار/معامله گری است که با اخذ مجوز الزم با تعهد 
به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه 

نوسان قیمت آن، به داد و ستدآن اوراق می پردازد.
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12- آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی 
بعد همان را بفروشد؟ 

بله. با راه اندازی سیستم جدید معامالتی امکان فروش سهامی که همان روز اقدام 
به خرید کرده اید را دارید.

13- چگونه ممکن است حجم مبنای شرکتی »1« اعالم شود؟
از مجمع  بعد  )مثال  نوسان آن آزاد است  نمادهایی که دامنه  بازگشایی  از  پس 
در  همچنین  بود.  خواهد  یک  نماد  آن  مبنای  حجم  فوق العاده(  یا  ساالنه  عادی 

فرابورس نیز حجم مبنا یک منظور شده است.
14- منظور از »ح«که گاهی درپایان اسم یک شرکت یا نماد آن آورده می شود چیست؟
ح نمایانگر حق تقدم سهام مورد نظر است که به انتهای نماد شرکت اضافه می شود 

و همچنین در ابتدای نام شرکت نیز خواهد آمد. 
15- منظور از بهترین عرضه یا بهترین تقاضا چیست؟ 

بهترین عرضه: منظور پایین ترین قیمتی است که برای فروش یک سهم در سیستم 
برای  که  است  قیمتی  باالترین  منظور  تقاضا:  بهترین  است.  وارد شده  معامالت 

خرید سهام در سیستم معامالت وارد شده است.
16- چنانچه یکی از شرکتهای بورسی آگهی پذیره نویسی سهام از حق تقدم های 
اسمی سهام  قیمت  بر  عالوه  آیا  پذیره نویسی  برای  کند،  منتشر  را  نشده  استفاده 
)100 تومان( باید مبلغ دیگری به ازای هر سهم به حساب شرکت واریز کرد؟ 

این مبلغ چگونه تعیین می شود؟ 
این  و  قرار می گیرد  قبلی شرکت  اختیار سهامداران  در  که  است  اوراقی  حق تقدم 
افزایش سرمایه شرکت کنند و یا  از آن استفاده کنند و در  سهامداران می توانند 
اینکه آنها را در بازار بفروشند. در صورت شرکت نکردن در افزایش سرمایه )واریز 
این  بازار در  آنها در  نفروختن  نیز  و  ازای هر سهم(  به  ریال  مبلغ 1000  نکردن 
مهلت، دوباره آگهی عرضه عمومی ارائه می شود و در یک فرصت مشخص این اجازه 
را می دهند تا حق تقدم های باقیمانده برای تکمیل افزایش سرمایه شرکت در بازار 
به هر نرخی که عرضه و تقاضا تعیین کند بفروشند. این مبلغ به حساب دارندگان 
حق تقدم که از آن استفاده نکرده اند واریز می شود. شخصی که اوراق حق تقدم را به 
دست آورد باید با واریز مبلغ 1000 ریال به حساب شرکت در افزایش سرمایه 

شرکت نماید. 
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17- حق تقدم به چه کساني تعلق مي گیرد؟ شرایط خرید آن چیست؟ 
داشته  اختیار  در  فوق العاده  مجمع  تاریخ  در  را  شرکت  سهام  که  کسانی  به 
باشند حق تقدم تعلق می گیرد. این افراد می توانند حق تقدم خود را در بورس به سایر 
سرمایه گذاران واگذار نمایند. برای خرید حق تقدم در بازار نیاز به شرایط خاصی نیست. 
تنها باید بتوانید در مهلت مقرر شده یا دوباره آن را بفروشید یا اینکه با پرداخت مبلغ 
اسمی سهام )واریز مبلغ 1000 ریال به حساب شرکت( در افزایش سرمایه شرکت کنید.

18- منظور از سهام ترجیحی چیست؟ 
سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامه های خصوصی سازی 

به کارکنان خود شرکت واگذار شده است. 
19- در چه بازارهای نمی توان به صورت آنالین معامله نمود؟

بر اساس ماده 10 »دستورالعمل اجرایي معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ایران«، سازمان می تواند محدودیت هایی بر معامالت آنالین 
قرار دهد.در این راستا امکان معامله در برخی از بازار ها برای کاربران آنالین ممنوع 

شده است که به شرح زیر می باشد:
1. بازار سوم و چهارم فرابورس

2. همه انواع معامالت عمده و بلوک
3. سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس

20- محدودیت های معامالت آنالین چیست؟
بر اساس ماده 10 »دستورالعمل اجرایي معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ایران«، سازمان می تواند محدودیت هایی بر معامالت آنالین 
نامه هایی به کارگزاران اعالم  این محدودیتها طی بخش  قرار دهد. در حال حاضر 

گردیده که شامل موارد زیر است:
1( محدودیت در نوع سفارشات: سفارشات مجاز برای مشتریان بر خط، از لحاظ 
و   Day، Date )شامل  محدودیت  بدون  زمانی  لحاظ  از   ،Limit سفارش  قیمتی 

Open( می باشد.
2( محدودیت در حجم سفارش: در حال حاضر محدودیتی جهت حجم سفارش عالوه 

بر محدودیت های عادی هسته معامالت وجود ندارد.
در سیستم معامالت دامنه مجاز حجم با عنوان آستانه حجم تعیین شده که برای همه 

یکسان است.
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3( محدودیت در زمان معامالت:
الف- ساعت ورود سفارش از ابتدای زمان مجاز ورود سفارشات در سامانه معامالتی 

لغایت ساعت 12:00 می باشد.
ب- سفارشات با اعتبار روزانه )DAY( مشتریان برخط باید بالفاصله پس از اتمام 

ساعت معامالت )ساعت 12:00( توسط سیستم نرم افزاری برخط، حذف گردد.
4( محدودیت در عرضه های خاص:

الف – مشتریان معامالت بر خط در زمان حراج نمادهای بازگشایی شده امکان ورود 
سفارش با رعایت محدودیت های قیمتی سفارش را دارند.

عرضه های خاص شامل عرضه اولیه و گشایش نماد می باشد که با مکانیزم حراج 
انجام می شود. مشتریان در عرضه های حراج امکان قرار دادن قیمت، بهتر از بهترین 

قیمت بازار را ندارند.
ب – بورس یا فرابورس باید سهمیه مجزایی را برای هر مشتری معامالت بر خط 
در کلیه عرضه های اولیه تعیین نمایند. مشتریان معامالت بر خط می توانند با رعایت 
محدودیت حجم معامله مشتری برخط به میزان سهمیه تعیین شده، در عرضه های 

اولیه اقدام به خرید نمایند.
همه کاربران آنالین می توانند در رقابت برای خرید سهم عرضه اولیه شرکت کنند. بر 
این اساس پیش از شروع رقابت، سقف قابل رقابت برای هر مشتری به اطالع مدیر 
معامالت آنالین رسانده می شود و مدیر معامالت آنالین این سهمیه را در نرم افزار 
آنالین اعمال می نماید و پس از شروع رقابت، کاربران می توانند تا سقف تعیین شده 

سفارش خرید سهم عرضه اولیه وارد سیستم نمایند.
ج– مشتریان برخط حق رقابت و انجام معامله عمده را ندارند.

5( محدودیت های قیمتی سفارش :
الف – درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار صرفاً درخصوص ورود 

سفارش در زمان حراج بازگشایی و عرضه اولیه به شرح زیر اعمال می گردد :
1- قیمت سفارش خرید مشتری معامالت برخط نمی تواند بیشتر از بهترین مظنه 

خرید بازار باشد.
2- قیمت سفارش فروش مشتری معامالت برخط نمی تواند کمتر از بهترین مظنه 

فروش بازار باشد.
وجود  مشتری  سفارش  ورود  زمان  در  فروشی  یا  خرید  سفارش  درصورتی که   -3

نداشته باشد، محدودیت مذکور اعمال نمی شود.
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همانگونه که در مورد 4 گفته شد مشتریان در عرضه های حراج امکان قرار دادن 
قیمت، بهتر از بهترین قیمت بازار را ندارند. 

ب– درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با آخرین قیمت معامله:
1 - درصورتی که ارزش سفارش وارده کوچکتر یا مساوی یک میلیون ریال باشد، 
معامله حداکثر دو درصد  قیمت  با آخرین  فروش  یا  قیمت سفارش خرید  تفاوت 

می تواند باشد. این محدودیت بین ساعت 09:00 الی 12:00 اعمال می گردد.
آخرین  قیمت  مبنای  باشد،  نشده  انجام  جاری  روز  در  معامله ای  2- درصورتی که 
معامله، قیمت پایانی روز قبل است. اگر مبلغ سفارش ارسالی کمتر از 100 هزار تومان 
باشد، معامله گر آنالین می تواند نسبت به قیمت آخرین معامله انجام شده روی آن 

نماد حداکثر به میزان 2% تغییر قیمت ایجاد کند.
21- برای استفاده از سامانه معامالت برخط به نرم افزار خاصی نیاز است؟

سامانه معامالت برخط کارگزاری بانک ملی )نرم افزاری تحت وب است و نیازی به 
نصب نرم افزاری بر روی سیستم کامپیوتر مشتری نیست. بنابراین فقط با اجرای نرم 
افزار مرورگر سیستم عامل خود می توانید از این سرویس استفاده کنید. البته توجه به این 
نکته ضروریست که شرکت کارگزاری بانک ملی ایران مرورگرMozilla Firefox را 

به عنوان بهترین نرم افزار برای کاربری سیستم آنالین تریدینگ معرفی مینماید.
22- وقتی می خواهم با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد بخش خرید و فروش آنالین 

شوم با پیغام خطای نام کاربری شما مسدود است مواجه می شوم. علت چیست؟
چنانچه تا سه بار نام کاربری و کلمه عبور خود را به اشتباه وارد نمایید با توجه به 
مسائل امنیتی کاربری شما مسدود می شود و با تماس مرکز کارگزاری با بخش آنالین 
مجدد  استفاده  امکان  و502(  داخلی501   88709696( ایران  ملی  بانک  کارگزاری 

سیستم را خواهید داشت.
23- هنگام ارسال سفارش فروش با پیغام »مانده سهم کافی نیست« مواجه می شوم 

در حالی که این تعداد سهام را دارا می باشم.
سه احتمال وجود دارد:

الف- تعداد سهام را صحیح وارد نمی کنید.
ب- همان سهم را طی سفارش مجزای دیگر )چه خودتان و به صورت آنالین و یا 
کارگزار بر اساس سفارش حضوری و یا اینترنتی شما( وارد سامانه معامالت شده است.
ج- کارگزار ناظر شما در این سهم کارگزار سرویس دهنده معامالت آنالین نیست.
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24- در هنگام ارسال سفارش خطاي »آستانه باال یا پائین تعداد رعایت نشده است.« 
دیده مي شود. علت این امر چیست؟ 

در صورتي که سفارش ارسال شده توسط کاربر بیشتر از آستانه باالي تعداد باشد؛ 
پس از ارسال سفارش، سیستم خطاي مذکور را مي دهد. توجه نمایید: در صورتي 
که مایل به ارسال سفارش با تعداد سهام بیش از آستانه باالي تعداد باشید، بایستي 
با آستانه باالي تعداد ارسال  با حداکثر تعداد سهام برابر  چندین سفارش مجزا 
تعداد در سهم هاي مختلف  باالي  توجه داشت که آستانه  باید  نمایید. همچنین 
بسته به میزان سرمایه شرکت متفاوت است. به عنوان مثال در صورتي که مایل 
به خرید 350000 سهم اخابر باشید، بایستي سه سفارش خرید با 100000 سهم 

و 1 سفارش خرید با 50000 سهم را ارسال نمایید. 
 01525Held quantity of shares is insufficient 25- منظور از خطاي کد

در هنگام ارسال سفارش فروش چیست؟ 
در هنگام ارسال سفارش فروش چنانچه تعداد سهام ارسال شده بیش از تعداد 
سهام موجود درسبد دارایي سهام شما باشد، سیستم معامالت برخط خطاي مذکور 
با اصالح  بایست مجدداً سفارش خود را  این مشکل مي  را مي دهد. براي رفع 

تعداد سهام ارسال نمایید. 
26- در معامالت برخط چه هنگام پول از حساب مشتري بلوکه میشود؟ 

نزد  در  از حساب شما  پول  ارسال سفارش خرید،  از  بر خط پس  معامالت  در 
کارگزاري به میزان ارزش سفارش به عالوه کارمزد، بلوکه مي گردد. در صورت 
انجام معامله در روز، پول از حساب شما برداشته مي شود اما در صورت عدم 
انجام سفارش پس از پایان جلسه معامالتي پول مجدداً به حساب شما برمي گردد.
27- آیا با استفاده از وکالت نامه قانوني مي توان براي دیگران در معامالت بر خط 

معامله انجام داد؟ 
خیر- در معامالت برخط امکان استفاده از وکالت نامه وجود ندارد و هر فرد بایستي 
شخصاً تمامي مراحل افتتاح حساب را طي نماید و براي خود خرید یا فروش نماید. 

ضمنا معامالت آنالین برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.
28- در صورت بروز مشکل در استفاده از نرم افزار چگونه مشکل را رفع نمایم؟

با واحد پاسخگویی به مشتریان شرکت کارگزاری بانک  با تماس  شما می توانید 
ملی ایران به شماره 88709696 داخلی501 و502 مشکل را با کارشناس بخش 

آنالین کارگزاری بانک ملی ایران در میان بگذارید.


