فرآیند اخذ مجوز سامانه های معامالت آنالین و آفالین
 -1فرآیند اخذ مجوز معامالت برخط (آنالین)
در حال حاضر زیرساخت ثبت نام و دریافت کد معامالتی به صورت غیرحضوری ایجاد شده است و با مراجعه
به آدرس  https://reg.sinabroker.com/می توان ثبت نام غیرحضوری را انجام داد.
توجه به نکات زیر ضروری می باشد:
*دارا بودن حداقل سن  18سال (برای اشخاص زیر  18سال ثبت درخواست دسترسی به سامانه معامالت
برخط از طریق ولی آن ها صورت می پذیرد)
*پیش از شروع ثبت نام می بایست احراز هویت سجام صورت گرفته باشد
ثبت نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور سامانه معامالت آنالین ،به صورت حضوری نیز قابل انجام است
(در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا امکان مراجعه حضوری وجود ندارد) و مشتریان می بایست با
در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به شرکت کارگزاری مراجعه نموده ،پس از تکمیل فرم های
مربوطه (فرم احراز هویت ،قرارداد آنالین) و قبولی در آزمون معامالت برخط مجوز دریافت نام کاربری و رمز
عبور ورود به سامانه معامالت برخط را کسب نمایند( .نام کاربری و رمز عبور توسط کارگزاری ارسال خواهد
شد).
پس از دریافت اطالعات کاربری سامانه معامالت برخط ،با مراجعه به آدرس زیر می توان اقدام به انجام
معامالت نمودhttps://sina.exirbroker.com/ .

مزایای استفاده از معامالت برخط:
 دسترسی مستقیم به بازار و امکان ارائه و انجام دستورات خرید و فروش در هر زمان و مکان. دریافت لحظه ای اطالعات بازار. افزایش سرعت معامالت از طریق حذف فرآیندهای فیزیکی و کاغذی سفارش. سرمایه گذار مطمئن است که سفارش او دقیقاً در زمان مورد نظر مستقیماً بدون واسطه وارد سامانهمعامالت می شود.
 از آنجایی که مسئولیت ارسال سفارش با خود مشتریان است اختالفات احتمالی میان کارگزاری و مشتریاندر خصوص زمان ورود سفارش حذف می شود.
 تمام کنترل های الزم قبل از ارسال سفارش به سامانه معامالت انجام می شود ،بنابراین ریسک انجامنشدن معامله در سامانه معامالت ،بسیار کم می شود.
 -تصمیم گیری خریدار و فروشنده متأثر از اطالعات و تحلیل خود آن ها خواهد بود.

 سامانه معامالت برخط به گونه ای است که با حداقل پهنای باند اینترنتی کار می کند .به همین دلیل ازتمام نقاط کشور می توان به این سامانه وصل شد و سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار را در لحظه
ارسال کرد.
 -2فرآیند اخذ مجوز سامانه معامالت اینترنتی (آفالین)
برای اخذ مجوز سامانه معامالت آفالین ،محدودیت سنی وجود ندارد ،لذا مشتریان با مراجعه به شرکت
کارگزاری و تکمیل فرم های مربوطه می توانند مجوز خرید و فروش به صورت اینترنتی (آفالین) را کسب
نمایند ،سپس به منظور دریافت نام کاربری و رمز عبور خود می توانند با مراجعه به آدرس:
 https://sina.irbrokersite.irاقدام نمایند( .الزم به توضیح است که در صورتیکه به صورت غیرحضوری ثبت
نام انجام گیرد ،از همان طریق می توان در قسمت انتخاب خدمات مورد نظر ،تیک گزینه اینترنتی (آفالین)
را نیز زده و پس از تأیید توسط کارگزاری ،نام کاربری و کلمه عبور برای مشتری پیام خواهد شد).
مزایای استفاده از معامالت اینترنتی (آفالین)
تمام هزینه های کارمزد همانند حالت حضوری خرید و فروش می باشد و یکی از مزایای بسیار مهم خرید و
فروش اینترنتی سهام ،سرعت عمل در معامله است چرا که در حالت حضوری باید از یک روز قبل پول را به
حساب کارگزاری واریز نمایید و فرم های مربوطه را پر کنید و روز بعد دستور خرید و فروش انجام خواهد
شد اما در خرید و فروش اینترنتی می توان در طول  24ساعت شبانه روز درخواست خود را به کارگزاری
ارسال کرد تا در اولین روز کاری و ساعت معامالت بورس بین ساعت  9:00الی ( 12:30در صورت عدم
وجود مشکل) معامله صورت پذیرد.
 صرفه جویی در وقت و هزینه رفت و آمد قابلیت ارائه درخواست خرید و فروش سهام در منزل و محل کار در هرجای کشور تعیین اعتبار درخواست خرید و فروش با توجه به صالحدید شخصی قابلیت دسترسی به عملیات خرید و فروش سهام خود از طریق سایت کارگزاری -آگاهی از انجام درخواست خرید و فروش و قیمت معامله در اسرع وقت

