استفاده از خدمات بورسار در این سامانه (مشرتیانیکه نام
کاربری و رمز اینرتنت بانک قبال دریافت منودهاند مشمول
این بند منیباشند)
دریافت فرم گزارش “تاییدیه شامره حساب” مهر و امضاء
شده از شعبه.
ارائه فرم “ تاییدیه شامره حساب” به کارگزار.
ورود به سامانه کارگزار ،ثبت سفارش خرید.

مزایای استفاده از بورسار
حذف مراجعات حضوری به رشکتهای کارگزاری
دسرتسی رسیع ،آسان و مطمنئ به سیستمهای معامالت
بازارهای اوراق بهادار
فراهم شدن رشایط مساوی و برابر برای رسمایهگذاران و
فعاالن بورس
اطمینان رشکتهای کارگزاری از وصول آنی و آنالین وجه
سهام خریداری شده توسط رسمایهگذاران
دریافت صورتحساب لحظهایجهت اطالع از تراکنشهای
انجام شده
تعلق گرفنت سود به حساب متقاضی خرید سهام
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سامانه بورسار
معامالت آنالین سهام

سامانه معامالت بر خط سهام (بورسار)
توجه به رشد روزافزون معامالت بورس در سالهای اخیر در کشور
و افزایش تعداد و ارزش معامالت بورس ،موجب شده با انجام
مهندسی مجدد ،فرآیندهای مدرنتر و کاراتری برای آن طراحی
گردد .در این راستا بانک رسمایه نیز بهعنوان بانکی پیرشو در ارائه
خدمات بانکداری الکرتونیک اقدام به راه اندازی سامانه معامالت بر
خط سهام ” بورسار “ منوده است.
بورسارچیست :سامانه نرم افزاری که امکان انجام عملیات
مربوط به فرایندهای مالی بورس را برای کارگزاران و مشرتیان آنها
در بسرت بانکی فراهم میسازد.
با استفاده از سامانه معامالت بر خط مشرتی میتواند از طریق یکی
از کارگزاریهای طرف قرارداد بانک بدون نیاز به حضور در بازارهای
رسمایه اقدام به ثبت دستورات خرید و فروش اوراق بهادار مناید.
بانک به عنوان طرف مورد اعتامد کارگزاران بورس و مشرتیان قادر
است تا خدمات مورد نیاز مشرتیان و کارگزاران بورس را به صورت
الکرتونیکی و کامالً ایمن تأمین مناید .بدین منظور بانک از یک سو
با فعال کردن خدمات خاصی برای مشرتیان امکان خرید و فروش
از کارگزاران را به صورت کامالً الکرتونیکی و بدون نیاز به مراجعه

حضوری فراهم میسازد و از سوی دیگر با فراهم کردن خدمات
مالی مورد نیاز کارگزاران ،روند تسویه مالی آنها را ترسیع میمناید.
به طور کلی در این سامانه ،معامالت از طریق برداشت اتوماتیک
از حساب بانکی مشرتی صورت میپذیرد ،به این ترتیب که پس
از ارسال سفارش از سوی مشرتی به سامانه ،مبلغ معامله به همراه
کارمزدهای مربوطه محاسبه و در حساب بانکی رسمایهگذار مسدود
و پس از قطعی شدن معامله ،مبلغ مذکور به حساب کارگزار واریز
میگردد .در این روش مشرتی میتواند ضمن نگهداری پول در
سپرده خود و برخورداری از سود روز شامر سپرده ،از سپرده به عنوان
منبع اعتبار خرید معامالت آنالین بورس اوراق بهادار استفاده مناید.

مراحل استفاده از بورسار
افتتاح حساب در یکی از شعب بانک رسمایه
مراجعه به کارگزار و دریافت فرم “معرفی مشرتی جهت
استفاده از خدمات ویژه معامالت بورس"
مراجعه به شعبه و ارائه معرفی نامه.
تکمیل فرم “ تفاهم نامه فی مابین بانک و صاحب حساب
در خصوص استفاده از خدمات ویژه معامالت بورس"
دریافت نام کاربری و رمز اینرتنت بانک از شعبه جهت
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