
 

 

                       

آموزش نحوه انتقال سهام  و تغییر کارگزار ناظر بورس
 به کارگزاری جدید

ترین مسائلی که در بازار بورس با آن سروکار داریم، انتخاب کارگزار است. کارگزار یکی از مهم

گذاران و بازار سهام است. ممکن همان نهاد یا در واقع عاملی است که پل میان سرمایه

است در ابتدا به صورت تصادفی و یا بدون تحقیق یک کارگزار را انتخاب کنید ولی بعدا 

کارگزارتان را تغییر بدهید. آشنایی با روش تغییر کارگزار ناظر سهام در بورس به  بخواهید که

های خودتان را از کارگزار قبلی به کارگزار جدید منتقل کند که داراییشما کمک می

وه تغییر کارگزار ناظر سهام چگونه دهد که نحدر این مقاله توضیح می اخبار بورس .کنید

 .توان این کار را برای تغییر کارگزار ناظر سهام عدالت انجام داداست و چطور می
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 کارگزار ناظر یعنی چه؟
و نقش آن را در بورس به صورت خالصه بررسی کنیم. کارگزار بستری  کارگزار بیایید اول از همه مفهوم

توانیم معامالتی را در سهام مختلف انجام کند که با استفاده از ابزارها و امکانات آن میرا فراهم می
به  سجام سامانه بدهیم و خرید و فروش کنیم. برای فعالیت در بورس حتما الزم است در

های مورد تایید سازمان ثبت نام کنید و پس از آن یکی از کارگزاری https://www.sejam.ir/ آدرس
 .بورس و اوراق بهادار را انتخاب و از خدمات آن استفاده کنید

ی ، مشاهدهسهام سبد توان به مشاهده و مدیریتدهد میی که یک کارگزاری ارائه میاز جمله خدمات
ها و خدماتی مانند این اشاره کرد. در رسانیهای آموزشی، اطالعمیزان دارایی و تراز مالی، بسته

تواند عامل جذب یا دفع ای است که میترین مولفهکارگزاری خوب، فاکتور سرعت مهمانتخاب یک 
 .کاربران باشد

های خود را اما منظور از کارگزار ناظر سهام در بازار بورس چیست؟ برای اینکه بخواهیم دارایی
گویند. برای یدادوستد کنیم باید این کار را تحت نظر نهادی انجام بدهیم که به آن کارگزار ناظر م

زمان در چندین کارگزاری ثبت توانند همداران میتر شدن این توضیح، این را بدانید که سهامواضح
را از طریق دو کارگزاری مختلف  زمان یک نمادتوانند همدریافت کنند؛ اما نمی بورسی کد نام و

 .بفروشند
اید، کارگزار ناظر این نماد همان کارگزاری اول خواهد را خریده ذوب مثال اگر از کارگزاری اول نماد

بفروشید، باید از طریق همین کارگزاری اول اقدام کنید و امکان  بود. اگر بخواهید دارایی خود را
انجام این کار از طریق کارگزاری دوم وجود ندارد. حتی اگر این دارایی را بفروشید و از طریق کارگزاری 
دیگری آن را مجددا بخرید، کارگزار ناظر باز هم همان کارگزار اولی خواهد بود که اولین بار سهم را از 

شده را ببیبنید. برای انجام این کار توانید سهم خریداریاید و در کارگزار دوم نمیآن خریده طریق
 .کنید که در ادامه نحوه انجام آن را توضیح خواهیم داد توانید اقدام به تغییر کارگزار ناظر سهممی

 دالیل تغییر کارگزار ناظر سهام در بورس
ست که اصال چرا باید در بازار بورس کارگزار ناظر سهام را آید این اسوال مهمی که اینجا پیش می

تواند متفاوت باشد. ممکن است یک کارگزاری اپلیکیشنی با تغییر بدهیم. دالیل لزوم این کار می
رابط کاربری قابل قبول طراحی کرده باشد یا کارگزاری دیگر سرعت بسیار باالیی داشته باشد. یا 

کارگزاری دلیلی باشد که برخی بخواهند با آن کار کنند. در پایین ممکن است خدمات آنالین یک 
 :توانید چندین دلیل مهم برای تغییر کارگزار ناظر سهام در بورس را بخوانیدمی

 سرعت و دسترسی به سامانه 
 برخورداری از پشتیبانی 
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 قطعی کمتر سامانه 
 امکان استفاده از حساب پشتیبان 
 امکان دریافت اعتبار 
 های کاربردی با رابط کاربری سادهوجود اپلیکیشن 
 های مختلفی تخفیفارائه 
 دریافت امتیازهای تشویقی 
 های آموزشیها و کالسبرنامه 
 های کارگزاریدسترسی راحت به شعبه 

 تغییر کارگزار ناظر پس از افزایش سرمایه
 حق و سرمایه افزایش هوط بکنند مربیکی از دالیلی که افراد اقدام به تغییر کارگزار ناظر می

است. برخی از موارد ممکن است پس از افزایش سرمایه، حق تقدم به شما تعلق گرفته باشد  تقدم
ولی نتوانید این سهام را در پرتفوی خود ببینید. در این شرایط تغییر کارگزار ناظر سهام راهی است 

 .که پیش پای شما وجود دارد
 
 
 

توانید آن را اید ولی به هر دلیلی نمیآید که سهمی را خریداری کردهبعضی از مواقع هم پیش می
تان ببینید. در این شرایط هم باید به سراغ تغییر کارگزار ناظر سهام بروید. گذاریدر پرتفوی سرمایه

تان ببینید و اگر درخواست فروش دارید توانید سهام موردنظرتان را در سبد سهامن کار میبا انجام ای
 .اقدامات الزم را انجام بدهید

 تغییر کارگزار ناظر سهام عدالت
هم امکان تغییر وجود دارد. منتهی دقت کنید که نباید  تعدال سهام چنین در مورد کارگزار ناظرهم

تان را فروخته باشید. کارگزار ناظر سهام عدالت همان کارگزاری پیش از این در کارگزاری دیگری سهام
اید تا دارایی سبدتان را ببینید. اما ممکن است اکنون است که در اولین بار به آن مراجعه کرده

ری مراجعه کنید و از طریق آن کارگزار دارایی خودتان را معامله کنید. معموال بخواهید به کارگزار دیگ
وجود دارد که با « تغییر کارگزار ناظر»ای تحت عنوان ها مراجعه کنید، دکمهاگر به سایت کارگزاری

توانید در اسرع وقت شود، میتان پیامک میفشردن آن و وارد کردن کد اعتباری که به شماره همراه
 .ارگزارتان را تغییر بدهیدک

د، آن کارگزار به عنوان خریزمانی که برای اولین بار سهمی را از طریق یک کارگزاری می
 .شودکارگزار ناظر سهم در نظر گرفته می
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 های تشخیص کارگزار ناظر سهامروش
ها ممکن است چندین سال قبل سهامی را خریده باشند و االن ندانند که اصال کارگزار ناظر خیلی
شان کیست. یا به هر دلیل دیگری ممکن است این مسئله را فراموش کرده باشند. برای اینکه سهام

 :توانید به یکی از دو روش زیر اقدام کنیداز کارگزار ناظر سهم خود مطلع شوید، می

 عه به سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهمراج 
 ی گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهاممشاهده 

 .دهیمدر دو بخش بعدی، این دو روش را توضیح می

 روش اول
ی اصلی مطابق تصویر زیر به همان صفحهمراجعه کنید. در  https://csdiran.ir/ ابتدا به آدرس

 .مراجعه کنید ذینفعان یکپارچه درگاه بخش

اگر یک سهم را از دو کارگزار مختلف بخرید، کارگزار ناظر هر دو یکی خواهد بود و 
شود که اولین مرتبه از طریق آن اقدام کارگزاری به عنوان کارگزار ناظر در نظر گرفته می

 .ایدبه خرید سهم کرده
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. در ستونی که های خود را مشاهده کنیدتوانید فهرست تمام داراییپس از ورود به این سامانه، می

 .توانید کارگزار ناظر را مشاهده کنیددر تصویر مشخص است می

 

 روش دوم
در این روش باید گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام را مشاهده کنید. برای این منظور الزم است 

نامه نقل و انتقال و سپرده سهامی دار، کد کارگزار خریدار یا فروشنده را که در آخرین گواهیکه سهام
 .صادر شده است را با کدهای کارگزاری در سایت سمات مطابقت دهد ۱۳۷۸/۰۹/۱۶که پیش از تاریخ 

نامه نقل و انتقال و سپرده سهام پیش از تاریخ مذکور و اگر کد کارگزار درج شده در آخرین گواهی
تواند از این طریق از کارگزار ناظر خود آگاه دار نمیباشد، سهام ۱۱یا  ۶۶۶، ۷۷۷، ۸۸۸، ۹۹۹برابر با 

 .شود. پس باید به روش قبلی عمل کند

 سمراحل تغییر کارگزار ناظر سهام در بور
نام و فعالیت کنید. با این یادآوری سه توانید در چندین کارگزاری ثبتدر همان ابتدا گفتیم که می

 .کنیمگام اساسی را که برای تغییر کارگزار ناظر الزم است با هم بررسی می
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 دجدی کارگزاری انتخاب .1

تخاب کنید. با توجه به اینکه از کارگزاری چه انتظاری در اولین گام باید کارگزاری موردنظرتان را ان
 هایکارگزاری لیست. بندی و یک کارگزار مناسب را انتخاب کنیددارید، نیازهای خود را اولویت

 .تواند به شما در انتخاب بهتر کمک کندهم می بهادار اوراق و بورس سازمان
 دجدی کارگزاری در نام ثبت .2

ثبت نام در کارگزاری اکنون هم به صورت حضوری مقدور است و هم غیرحضوری. قرارداد کارگزاری 
د. این نکته را بدانید که ثبت توانید از طریق شعب کارگزاری یا دفاتر پیشخوان امضا کنیرا هم می

شود و برای اینکه در یک کارگزاری دیگر ثبت نام کنید نیازی نام در سجام تنها یک مرتبه انجام می
به ثبت نام مجدد در سجام نیست. پس از امضای قرارداد کارگزاری هم باید صبر کنید تا نام 

وش، تغییر کارگزار ناظر کمتر از یک کاربری و رمز عبور برای شما ارسال شود. معموال در این ر
تواند به باقی امور کشد و پس از ارسال اطالعات از طریق پیامک، سهامدار میهفته طول می

 .خود بپردازد
 دجدی کارگزاری به سهام و وجوه انتقال .3

هاست. در این مرحله هم ترین آنو البته مهم ها به کارگزاری جدید آخرین مرحلهانتقال دارایی
هام و هم مبالغ موجود در کارگزاری قبلی باید به کارگزاری جدید منتقل شود. انتقال مبلغ کار س

تان را از کارگزاری قبلی دریافت و به کارگزاری جدید منتقل کنید سختی نیست. کافی است وجه
رد برد. اما برای انتقال سهام چند روش مختلف وجود داکه معموال این فرایند چند روز زمان می

 .کنیمها اشاره میکه در ادامه به آن

سه روش برای تغییر کارگزار ناظر و انتقال سهام به 
 کارگزار جدید

 :اند ازسه روش قابل اجرا برای این کار عبارت

 فروش سهام 
 مراجعه حضوری و غیرحضوری به کارگزاری 
  مرکزی حضوری به دفاتر شرکت سپرده گذاریمراجعه 

 .کنیماین سه روش را به اختصار در ادامه بررسی می

 فروش سهام
ترین روش است. اما با این از میان سه روشی که در باال به آن اشاره کردیم، این روش غیرمنطقی

ای بخواهند به آن عمل کنند. در این روش تمام سهام مربوط به نمادی را که حال ممکن است عده
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فروشید و وجه حاصل را به کارگزاری جدید منتقل ن را تغییر بدهید میخواهید کارگزار ناظر آمی
خرید. مشکلی که در این میان وجود دارد تان را در کارگزاری جدید میکنید. سپس مجددا سهاممی

این است که ممکن است طی این جابجایی، قیمت آن سهم باال برود و خرید آن دیگر منطقی 
تان تان نتوانید سهمدر آن سهم تشکیل شده باشد و علیرغم تالش خرید صف نباشد. یا ممکن است

 .را دوباره بخرید

 ی حضوری و غیرحضوری به کارگزاریمراجعه
در این روش پس از مراجعه به کارگزاری، فرم تغییر کارگزار ناظر بورس را برای هر دارایی که مدنظرتان 

ی خرید سهم را ارائه کنید. در این روش دیگر نیازی به فروش است تکمیل کنید. بعد از آن برگه
راجعه به دفاتر پیشخوان توانید از کارگزاری قبلی بگیرید یا با مدارایی نیست. برگه خرید سهم را یا می

توانید پس از وارد شدن به درگاه یکپارچه ذینفعان، از طریق منوی چنین میآن را دریافت کنید. هم
 .گزارش دارایی، گواهی سهام موردنظرتان را دریافت کنید

احل تان را ثبت کنید. البته این مرپس از انجام این کار به کارگزار جدیدتان مراجعه کنید و درخواست
کنید، پس از بارگذاری به صورت غیرحضوری هم قابل انجام است. اگر به روش غیرحضوری اقدام می

 .شودو ارسال تصویر گواهی سهام، معموال ظرف مدت دو روز کاری سهام به کارگزاری جدید منتقل می

ردنظرتان را توانید قبل از ثبت درخواست، بخشی از سهام موالبته یک راه دیگر هم وجود دارد. می
توانید مشخص کنید آخرین ها امکانی دارند که میاز طریق کارگزاری جدید بخرید. بعضی از کارگزاری

معامله نماد در کدام کارگزاری انجام شده است. به این ترتیب معموال بعد از یک روز کاری، تغییر 
توانید تراکنش را به هم میشود. برای محاسبه سود و زیان دارایی مذکور کارگزار ناظر انجام می

 .ای ثبت کنید. یعنی باید اقدام به ثبت تراکنش دستی خرید کنیدصورت دستی در پرتفوی لحظه

 زیکمرگذاری مراجعه حضوری به دفاتر شرکت سپرده
تان را ارائه ی حضوری به دفاتر شرکت سپرده گذاری مرکزی اصل شناسنامه و کارت ملیبا مراجعه

های سهم را نیز با خودتان به همراه داشته باشید. پس از آن فرم بدهید. الزم است آخرین برگه
 .گزار ناظر بورس را تکمیل کنیددرخواست تغییر کار

 

 

اگر در نمادی دارایی نداشته باشید ولی درخواست تغییر کارگزار ناظر را ثبت کنید، 
ماند و زمانی که اولین خرید را در آن نماد انجام تان به حالت رزرو باقی میدرخواست

 .بدهید، ناظر سهام شما همان کارگزاری خواهد بود
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 رگزار ناظر به صورت آنالیننحوه تغییر کا
دهند تغییر کارگزار ناظر سهام را به صورت غیرحضوری و آنالین انجام بیشتر کاربران ترجیح می

بدهند. برای انجام این کار وارد سایت کارگزاری جدیدتان بشوید. سهام موردنظرتان را انتخاب و 
های مختلف متفاوت است و ه در کارگزاریروی گزینه تغییر کارگزار ناظر کلیک کنید. جایگاه این گزین

 .توان به صورت دقیق آن را مشخص کرداز این رو نمی

تان را در با ثبت درخواست ممکن است از شما خواسته شود که مشخص کنید آیا آخرین معامالت
اید و از طریق سامانه ای نداشتهاید یا نه. اگر در این کارگزاری معاملههمین کارگزاری انجام داده

. در انتها هم فایل ی مرتبط را انتخاب کنیداید، گزینهسمات گواهی تغییر کارگزار ناظرتان دریافت کرده
 .شده بارگذاری کنیدمربوط به گواهی تغییر ناظر را در قسمت مشخص

 بعد از تغییر کارگزار ناظر چه باید کرد؟
تان را از طریق کارگزار جدید دنبال کنید. البته این به آن معنا توانید معامالتبا انجام مراحل باال می

چنان برای شما فعال تان کار کنید. هر دو کارگزاری همیتوانید با کارگزار قبلنیست که دیگر نمی
ی مهم این است که به کارگزار توانید استفاده کنید. اما مسئلههستند و از هر کدام که بخواهید می

ناظر سهام توجه کنید. یعنی برای خرید و فروش یک نماد مشخص فقط از طریق یک کارگزاری اقدام 
 .ش نیایدتان پیکنید تا مشکلی برای

 

کنید، باید در آن کارگزاری احراز هویت را انجام بدهید. این کار نام میوقتی در کارگزاری جدید ثبت
ی سجام این امکان . البته سامانهشودمی به صورت حضوری و از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام

را فراهم کرده است که احراز هویت را به صورت غیرحضوری انجام بدهید. به این نکته هم توجه 
 .کنید که تغییر کارگزار ناظر هیچ هزینه و کارمزدی ندارد

 توان کارگزار ناظر را تغییر داد؟در چه شرایطی نمی
کنید ولی با خطا مواجه ارگزار ناظر سهام را ثبت میدر بعضی از موارد شما درخواست تغییر ک

 :ها هستندشوند اینشوید. دالیلی که مانع از انجام این کار میمی

تغییر کارگزار به معنای تغییر کد بورسی نیست. کد بورسی مثل کد ملی منحصر به فرد است و 
 .کندتغییر نمی
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  ممکن است با پیغام عدم دارایی در نماد موردنظر مواجه شوید. در این حالت احتمال دارد

تان خریداری کد بورسی غیرفعال تان باتان ر از طریق کارگزاری دیگری فروخته باشید یا داراییسهام
تان در درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه ثبت شده باشد. بعد از اطمینان از اینکه کد بورسی

 .توانید فرایند تجمیع کد را انجام بدهیدشده است، می
 ز سهامی که فریز باشند امکان تغییر کارگزار ناظر را ندارند. زمانی که مشتری برای خرید سهم ا

ی گیرد، ممکن است کارگزار سهم مشتری را فریز کند تا او نتواند پیش از تسویهکارگزاری اعتبار می
 .اش سهام را بفروشد یا به کارگزار دیگری مراجعه کندبدهی

 تواند تغییر چنین وقتی مشتری به کارگزار ناظرش بدهکار باشد، تا قبل از تسویه وجوه نمیهم
 .بدهد کارگزار ناظر را انجام

 جمع بندی
اید به عنوان خرید، کارگزاری که از طریق آن اقدام به خرید کردهوقتی برای اولین بار سهمی را می

سهم الف را از کارگزاری الف خریده باشید و سهم ب  شود. ممکن استکارگزار ناظر در نظر گرفته می
را از کارگزاری ب. در این صورت کارگزار ناظر سهم الف، کارگزاری الف خواهد بود و در مورد سهم ب، 
کارگزار ناظر کارگزاری ب خواهد بود. اما گاهی بنا به دالیلی مثل نارضایتی از خدمات کارگزاری فعلی 

پرتفوی الزم است که تغییر کارگزاری ناظر را در دستور کار قرار بدهید که  یا عدم نمایش دارایی در
به سایت  توانید از طریق مراجعهنحوه انجام این کار به صورت حضوری و آنالین است. هم می

توانید به دفاتر شرکت ی حضوری به دفتر کارگزاری این کار را انجام بدهید. هم میکارگزاری یا مراجعه
 .ذاری وجوه مراجعه و فرم مربوط به تغییر کارگزار ناظر را پر کنیدسپرده گ

 هسواالت متداول با پاسخ های کوتا
 ؟چیست ناظر کارگزار از منظور

ایم و برای فروش تنها از طریق آن همان کارگزاری که سهام را برای اولین بار از طریق آن خریده
 .توانیم اقدام کنیممی

 ؟چیست سهام ناظر کارگزار تغییر دالیل

شود. عواملی مثل سرعت، تعدد معموال تغییر کارگزار ناظر به منظور استفاده از خدمات بهتر انجام می
های اپلیکیشن اندروید های گرافیکی کاربرپسند، نسخههای کاربردی با رابطشعب، وجود اپلیکیشن

روند. ه شمار میترین دالیل تغییر کارگزار ناظر بدر این میان از مهم… های کمتر و ، قطعیIOS و
ی سهام حق تقدم پس از افزایش سرمایه و یا سهامی که پس از خریداری چنین برای مشاهدههم

 .شود نیز باید تغییر کارگزار ناظر سهام را انجام بدهیددر پرتفوی نمایش داده نمی
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 ؟است چگونه بورس در ناظر کارگزار تغییر نحوه

توان به صورت حضوری انجام داد و هم آنالین. باید کارگزار جدید را انتخاب کنید این کار را هم می
توانید این کار را از طریق دفاتر چنین میو درخواست تغییر کارگزار ناظر را به آن کارگزار ارائه کنید. هم

رت ملی و شناسنامه ارائه سپرده گذاری مرکزی هم انجام بدهید. برای احراز هویت حضوری باید کا
خواهید چنین چه در روش حضوری و چه در روش آنالین باید گواهی سهامی را که میکنید. هم

 .کارگزار ناظرش را تغییر بدهید در اختیار داشته باشید و آن را ارائه کنید

 ؟کرد فعالیت زمانهم کارگزاری چند در توانمی آیا 

اید مقدور است. در از طریق آن خریداری کردهبله. ولی فروش فقط از کارگزاری که سهم را اولین بار 
 .غیر این صورت باید کارگزار ناظر را تغییر بدهید

 ؟داد تغییر توانمی شرایطی چه در را عدالت سهام ناظر کارگزار

تان ثبت نکرده باشد، امکان تغییر کارگزار ناظر برای شما اگر هیچ سفارش فروشی را در سهام عدالت
توانید کارگزار ناظرتان را تغییر بدهید. ر حتی یک سهم را فروخته باشید، دیگر نمیوجود دارد. اما اگ

 .البته این شرایط ممکن است در آینده تغییر کند ولی اکنون امکان آن وجود ندارد

 ؟کرد منتقل جدید کارگزاری به قبلی کارگزاری از را سهام توانمی چطور

در کارگزاری جدید آن را خریداری کند یا اینکه با توجه به تواند سهامش را بفروشد و مجددا فرد می
 .هایی که در این مقاله توضیح دادیم اقدام به تغییر کارگزار ناظر سهام خود کندروش
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