کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

قرارداد ارائه خدمات معامﻼت الگوریتمی
اشخاص حقوقی
در اجــرای مــاده » ١٤دســتورالعمل اجرایــی معامــﻼت برخــط« ،ایــن قــرارداد بیــن شــرکت کارگــزاری آینــده نگــر خوارزمــی )ســهامی خــاص( بــه شــماره ثبــت  ٦٣٦٥و کــد اقتصــادی
 ٤١١١٣٤٥٧١٨٨٩بــه نمایندگــی آقایــان حســن قاســمی )مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره( ،همایــون شــیخ اﻻســﻼمی )رئیــس هیــات مدیــره( ،علــی نــادری مقــدم )نایــب رئیــس هیــات
مدیــره( ،ســید محمــد هــادی رضــوی )عضــو هیــات مدیــره( و ســرکار خانــم عارفــه روحانــی اصفهانــی )عضــو هیــات مدیــره( بــر اســاس آخریــن روزنامــه رســمی بــه نشــانی تهــران ،خیابــان
ولیعصــر خیابــان بزرگمهــر پــﻼک  ١٦طبقــه اول واحــد  ،١٠١کدپســتی  ،١٤١٦٩٣٥١١٦شــماره تلفــن  ٠٢١ - ٦١٩١٤٠٠٠و نشــانی ســایت اینترنتــی  www.kharazmibroker.irکــه از ایــن پــس
در ایــن قــرارداد ”کارگــزار“ نامیــده مــی شــود از یــک طــرف و ”مشــتری“ بــا مشــخصات منــدرج در جــدول زیــر از طــرف دیگــر ،بــه شــرح مــواد ذیــل منعقــد گردیــد:

مشتری حقوقی
نام:

نوع شخصیت حقوقی:

شماره ثبت:

محل ثبت:

کدبورسی:

شناسه ملی:

شماره تلفن دفتر مرکزی:

شماره فاکس دفتر مرکزی:

نام ،نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:

شماره و تاریخ روزنامه رسمی:

 -١خانم /آقای

سمت:

 -٢خانم /آقای

سمت:

روزنامه رسمی شماره

نام و کد بانک:

مورخ

/

/

١٤

شماره حساب بانکی:

آدرس پست الکترونیکی:
آدرس دفتر مرکزی:
ماده  (١تعاریف و اصطﻼحات:
اصطﻼحــات و واژههایــی کــه در قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســﻼمی ایــران مصــوب آذرمــاه  ١٣٨٤مجلــس شــورای اســﻼمی و الزامــات معامــﻼت الگوریتمــی مصــوب هیــات مدیــره
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار مــورخ  ١٣٩٨/١١/٠٧تعریــف شــدهاند ،بــه همــان مفاهیــم در ایــن الحاقیــه بــهکار رفتهانــد .واژههــای دیگــر دارای معانــی زیــر هســتند:
 .١-١مشتری :شخص حقوقی است که از خدمات معامﻼت الگوریتمی طبق الزامات معامﻼت الگوریتمی بهرهبرداری میکند.
 .٢-١سامانه معامﻼت الگوریتمی :سامانهای که خدمات معامﻼت الگوریتمی را مطابق با الزامات معامﻼت الگوریتمی فراهم میکند.
 .٣-١الحاقیه :منظور الحاقیه قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزاری با موضوع ارائه خدمات معامﻼت الگوریتمی است.
ماده  (٢موضوع الحاقیه:
موضــوع الحاقیــه حاضــر ،ارائــه خدمــات معامــﻼت الگوریتمــی از طــرف کارگــزار بــه مشــتری در چارچــوب قوانیــن و مقــررات ﻻزماﻻجــرا در بــازار ســرمایه و در چارچــوب ضوابــط داخلــی
کارگــزاری کــه از طریــق تارنمــای کارگــزاری بــه اطــﻼع مشــتری میرســد.
تبصره :نحوه ارائه الگوریتم براساس ماده  ٢الزامات معامﻼت الگوریتمی مصوب  ٩٨/١١/٠٧هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ،به شرح ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت:
ارائــه الگوریتــم توســط کارگــزار یــا کارگزار/معاملــه گــر :در ایــن روش الگوریتــم هــای آمــاده بــه همــراه شــرح عملکــرد آن ،توســط کارگــزار یــا کارگزار/معاملــه گــر بــر روی واســط کاربــری )(UI
زیرساخت دسترسی برخط ،قرار داده می شود و مشتریان می توانند در صورت تمایل از این الگوریتم ها استفاده کنند.
ماده  (٣مدت الحاقیه:
این الحاقیه از تاریخ امضا توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.
تبصره :روز ،هفته و ماه :روز ،هفته و ماه بر اساس تقویم شمسی و رسمی کشور خواهد بود.
ماده  (٤تعهدات و اختیارات کارگزار:
 .١کارگزار در خصوص موارد ذیل هیچگونه مسولیتی ندارد:
 .١-١درصورتی که به هر دلیل الگوریتم منجر به ثبت سفارش نگردد؛
 .٢-١از هر منشأیی اختﻼلی رخ دهد که منجر به تأخیر یا نقص در عملکرد الگوریتم و ثبت سفارش شود؛
 .٣-١الگوریتم قادر به انجام هیچ معاملهای نبوده یا نتواند معامله مطلوب خود را در بازار و در زمان مقرر انجام دهد؛
 .٤-١عدم ثبت سفارش و عدم کارکرد صحیح الگوریتم؛
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

شعبه مرکزی :تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان بزرگمهر ،پﻼک  ،١٦طبقه اول واحد ١٠١
تلفن٠٢١-٦١٩١٤٠٠٠ :

صفحه  ١از ٣

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

 .٥-١عواقب و تبعات ناشی از اجرای الزامات و دستورات نهادهای ناظر در خصوص انجام/عدمانجام معامﻼت از جمله معامﻼت الگوریتمی؛
 .٦-١در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معامﻼت الگوریتمی؛
 .٧-١درصــورت عــدم ثبــت ســفارشها از طریــق الگوریتــم یــا بــروز خســارت بــه دلیــل قطعــی ،کنــدی یــا بــروز اختــﻼل در هــر یــک از ســامانههایی کــه کارگــزار در اختیــار مشــتری قــرار
میدهــد یــا هــر یــک از ســامانههایی کــه کارگــزار بــرای انجــام معاملــه یــا ثبــت و ارســال ســفارش از آنهــا اســتفاده میکنــد؛
 .٨-١آموزش قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و شیوههای ارائه سفارش ،نحوه انجام معامله در بازار سرمایه.
 .٢کارگــزار یــا کارگزار/معاملهگــر بایــد ایــن امــکان را در ســامانه خــود پیشبینــی نمایــد کــه در صــورت نیــاز و بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات یــا حســب دســتور مدیریــت نظــارت بــر بورسهــا
یــا بــورس مربوطــه ،فــورا ً تمــام یــا بخشــی از ســفارشهای ارســال شــده بــه ازای هــر الگوریتــم بــرای مشــتری را ضمــن اطﻼعرســانی مقتضــی و قابــل اســتناد بــه وی ،لغــو یــا متوقــف کنــد.
 .٣مطابــق بــا الزامــات معامــﻼت الگوریتمــی ،کارگــزار مکلــف اســت درصورتــی کــه ،الگوریتــم متعلــق بــه مشــتری را متوقــف یــا امــکان معامــﻼت الگوریتمــی را بــه طــور کامــل بــرای مشــتری
غیــر فعــال نمایــد ،طبــق روشــی کــه در قــرارداد اســتفاده از خدمــات برخــط کارگــزار قیــد شــده اســت مشــتری را مطلــع نمایــد.
 .٤کارگزار حق استفاده و بهرهبرداری از الگوریتمهای مشتری را به نفع خود یا غیر ،بدون کسب اجازه از مشتری را ندارد و باید آنها را محرمانه تلقی نماید.
 .٥چنانچــه طبــق مفــاد قــرارداد اســتفاده از خدمــات برخــط کارگــزار ،ارائــه خدمــات برخــط بــه مشــتری قطــع یــا محــدود شــد ،بــه تناســب آن خدمــات الگوریتمــی ایــن الحاقیــه نیــز محــدود
یــا قطــع خواهــد شــد.
ماده  (٥تعهدات و اختیارات مشتری:
 .١مشــتری بــا امضــا ذیــل ایــن الحاقیــه اعــﻼم مینمایــد کــه بــه قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر بــازار ســرمایه آگاهــی کافــی دارد و از دانــش کافــی در خصــوص انــواع ابزارهــا و اوراق بهــادار
قابــل معاملــه ،شــیوههای ارائــه ســفارش ،نحــوه انجــام معاملــه در بــازار ســرمایه و تعهــدات و الزامــات ناشــی از مصوبــه الزامــات معامــﻼت الگوریتمــی مصــوب  ٩٨/١١/٠٧هیــات مدیــره
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و ســایر قوانیــن و مقــررات برخــوردار اســت و کارگــزار هیچگونــه تعهــدی بــه اطﻼعرســانی و ارائــه مشــاوره در ایــن خصــوص نــدارد .بدیهــی اســت مســئولیت
ورود هرگونــه ضــرر و زیــان بــه مشــتری در نتیجــه عــدم اطــﻼع و آگاهــی از مــوارد یــاد شــده ،متوجــه مشــتری اســت.
 .٢مشــتری مکلــف اســت بــه منظــور تحقــق عملکــرد صحیــح الگوریتــم نســبت بــه تأمیــن منابــع )اوراق بهــادار یــا وجــه نقــد( ﻻزم اقــدام نمایــد و در هــر حــال مســئولیت عــدم کارکــرد
صحیــح الگوریتــم ناشــی از عــدم تأمیــن منابــع )اوراق بهــادار یــا وجــه نقــد( برعهــده مشــتری اســت.
 .٣مشــتری مکلــف اســت در هنــگام ارائــه الگوریتــم تمامــی قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر بــازار ســرمایه از جملــه مقــررات مرتبــط بــا دســتکاری بــازار را رعایــت نمــوده و در صــورت ارتــکاب
هرگونــه تخلــف ،مســئولیت ناشــی از تخلفــات و جرائــم انجــام معامــﻼت یــا ثبــت ســفارشهای مرتبــط بــا الگوریتــم بــر عهــده مشــتری اســت.
 .٤مشتری متعهد است بیانیه ریسک )پیوست این الحاقیه( را تأیید و امضا نماید.
ماده  (٦فسخ و انفساخ:
در موارد ذیل الحاقیه منفسخ میشود:
 تعلیق یا محرومیت بیش از  ٣٠روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذیصﻼح؛ غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی؛ ورشکستگی یا انحﻼل شخصیت حقوقی مشتری برای مشتریان حقوقی.تبصره  :١در صورت فسخ قرارداد ،هر یک از طرفین ملزم است حداقل سه روز پیش از تاریخ فسخ قرارداد ،مراتب را به صورت کتبی به طرف دیگر اعﻼم نماید.
تبصره  :٢در صورت فسخ یا انفساخ ،مفاد این الحاقیه ،مسئولیتها و وظایف مشتری به قوت خود باقی است.
تبصــره  :٣در صورتــی کــه قــرارداد اســتفاده از خدمــات برخــط کارگــزار بــه هــر دلیلــی فســخ ،اقالــه ،منفســخ یــا بــه هــر دلیلــی کانلمیکــن گــردد ،بــه تبــع آن ایــن الحاقیــه نیــز منفســخ
میگــردد.
ماده  (٧اقامه دعوا:
 .١مشــتری ضمــن عقــد خــارج ﻻزم صرفــا ً در خصــوص مــوارد ذیــل ،حــق اقامــه دعــوای حقوقــی علیــه کارگــزار را پــس از گذشــت مواعــد مذکــور در هــر مــورد بــه کلــی از خــود ســلب و ســاقط
مینماینــد و ســپری شــدن مدتهــای مــورد اشــاره در ایــن مــاده بــه منزلــه صلــح بﻼعــوض تمامــی دعــاوی احتمالــی مشــتری علیــه کارگــزار در خصــوص مــوارد ذیــل اســت:
 .١-١هرگونــه ادعــا در مــورد معاملــه ای کــه کارگــزاری بــا الگوریتــم بــه نــام مشــتری انجــام داده و اطﻼعــات آن را در گــزارش گــردش حســاب مشــتری بــر روی ســایت اینترنتــی خــود در
دســترس مشــتری قــرار داده اســت ،پــس از گذشــت شــش مــاه از تاریــخ ارائــه اطﻼعــات یــاد شــده.
 .٢-١هر گونه ادعا در خصوص سفارشها یا الگوریتمهای ارائه شده توسط مشتری به کارگزاری پس از گذشت شش ماه از تاریخ ارائه سفارش یا الگوریتم.
ماده  (٨فورس ماژور:
هــرگاه اجــرای تمــام یــا بخشــی از ایــن الحاقیــه بــه واســطه عامــل خارجــی غيرقابــل رفــع و غیرقابــل پیشبینــی )فــورس مــاژور( ،غیرممکــن شــود یــا بــه تأخیــر افتــد ،کارگــزار مســئول جبــران
خســارات ناشــی از عــدم اجــرا یــا تأخیــر در اجــرای مفــاد الحاقیــه نیســت.
چنانچه حادثه قهری بیش از یک ماه دوام داشته باشد ،طرفین در خصوص ادامه اجرای الحاقیه توافق خواهند نمود.
تبصــره :مشــتری نمــی توانــد بــه اســتناد بــروز عامــل خارجــی غيرقابــل رفــع و غیرقابــل پیشبینــی ،از پرداخــت بدهــی خــودداری نمایــد و در هــر حــال موظــف بــه پرداخــت بدهــی خــود
اســت.
ماده  (٩حل اختﻼف:
در صــورت بــروز اختــﻼف در تفســیر یــا اجــرای مفــاد تمــام یــا بخشــی از الحاقیــه ،اختــﻼف مزبــور بــا مراجعــه بــه هیئــت داوری منتخــب کانــون و مطابــق ضوابــط مصــوب هیــات مدیــره
کانــون و در چارچــوب بــاب هفتــم قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حــل و فصــل خواهــد شــد.
ماده  (١٠یکپارچگی:
ایــن الحاقیــه و قــرارداد اســتفاده از خدمــات برخــط کارگــزار بــه شــماره  ....................................مــورخ  .............................در حکــم واحــد هســتند و تمامــی تعهــدات مقــرر در
قــرارداد برخــط در صــورت عــدم تعــارض بــا مفــاد ایــن الحاقیــه ،درخصــوص ایــن الحاقیــه نیــز جــاری اســت.
ایــن الحاقیــه در  ١٠مــاده و  ٥تبصــره و یــک پیوســت ،در دو نســخه کــه هــر دو اعتبــار واحــد دارنــد و در تاریــخ  ...........................بــه امضــای طرفیــن رســید و هــر یــک از طرفیــن بــا
امضــای نســخه طــرف مقابــل ،بــه دریافــت نســخه خــود اقــرار مینمایــد.
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کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک
معامــﻼت الگوریتمــی و شــرطی
بــا توجــه بــه ریســک موجــود در معامــﻼت الگوریتمــی ،بــه موجــب ایــن اقرارنامــه شــرکت  ......................................بــه نمایندگــی آقای/ســرکار خانــم ......................................
ســمت  ..........................و آقای/ســرکار خانــم  .............................ســمت  ..........................اقــرار مینماییــم کــه نســبت بــه مــوارد ذیــل متعهــد و مطلــع گردیــده ایــم.
 .١فرآینــد و نحــوۀ ارســال ســفارشها و ســاز و کار انجــام معامــﻼت در نمادهــای معامﻼتــی بــازار پایــه فرابــورس ،بــر اســاس شــیوهای اســت کــه بــه تصویــب هیــات مدیــره فرابــورس
ایــران و تاییــد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار میرســد .در صورتــی کــه در بــازار مذکــور امــکان اســتفاده از الگوریتمهــا مجــاز نبــوده ،اســتفاده محــدود شــده یــا ســامانه امــکان تطبیــق
بــا مقــررات حاکــم بــر بــازار پایــه را نداشــته باشــد ،ضمــن آگاهــی و پذیــرش ایــن موضــوع ،مســئولیت هرگونــه اســتفاده از ســامانه در ایــن بــازار و پیامدهــای ناشــی از آن را میپذیریــم.
 .٢در صــورت ثبــت ســفارش توســط الگوریتــم و بــه علــت نبــود قابلیــت نقدشــوندگی در نمادهــای معامﻼتــی بــه هــر دلیــل ،مســئولیت عــدم انجــام سفارشــات توســط الگوریتــم بــا
شــرکت اســت.
 .٣قبل از شروع هرگونه فعالیت یا انجام معامﻼت با این ابزار ،از نرخ کارمزد و سایر هزینههای مربوط اطﻼعات ﻻزم را کامل کسب نمودهایم.
 .٤تطبيــق ســفارشها در معامــﻼت نمادهــای معامﻼتــی بــازار پایــه یــا تغییــر روش آنهــا بــر اســاس شــیوهای اســت کــه بــه تصویــب هیــات مدیــره فرابــورس ایــران و تاییــد ســازمان بــورس
و اوراق بهــادار میرســد و ممکــن اســت الگوریتمهــا در ایــن بازارهــا کار نکننــد و مســئولیت هرگونــه اســتفاده الگوریتــم در ایــن نــوع بــازار بــا شــرکت اســت.
 .٥آگاهــی داریــم کــه طبــق مقــررات بــازار ســرمایه ،بــا اســتفاده از الگوریتــم ،ثبــت ســفارشهای دوبخشــی یــا ثبــت ســفارش در زمانهــای پیشگشــایش یــا زمانهــای گشــایش
نمادهــای معامﻼتــی ،مجــاز نیســت.
 .٦کارگــزاری میتوانــد مطابــق مقــررات مربوطــه نســبت بــه برگــزاری آزمونهایــی بــا هــدف ســنجش دانــش ،توانایــی و مهــارت معاملهگــران و مشــتریان اعطــای مجــوز فعالیــت بــه نماینــده
»مشــتری« در هــر یــک از ابزارهــای الگوریتمــی ،تعییــن شــروط مربــوط اقــدام نمایــد؛ لــذا در صــورت عــدم موفقیــت اینجانبــان در آزمونهــای مذکــور ایــن موضــوع بــه منزلــه عــدم اخــذ
مجــوز فعالیــت در بــازار و یــا تابلــوی مربوطــه بــوده و کارگــزاری میتوانــد ضمــن جلوگیــری از هرگونــه فعالیــت در معامــﻼت الگوریتمــی ،کلیــهی فعالیتهــا و دسترســی ایجــاد شــده را
بــه ســامانه قطــع نمایــد.
 .٧برگــزاری دورههــا و انتشــار محتــوای آموزشــی توســط ســامانه و کارگــزاری در خصــوص معامــﻼت الگوریتمــی ،امکانــات و نمایــش اطﻼعــات مربــوط بــه بــازار ،صرفــا ً جهــت اطــﻼع بــوده و
مســئولیت تبعــات نحــوه اســتفاده از محتــوای آموزشهــا و اطﻼعــات مزبــور کــه میتوانــد منجــر بــه ســود یــا زیــان شــرکت گــردد ،بــر عهــده اینجانبــان اســت.
 .٨ريســکهای مذکــور در ایــن ســند جنبــه حصــری ندارنــد و تنهــا بخشــی از مــوارد و ریســکهای موجــود در فرآینــد معامــﻼت الگوریتمــی اســت .اینجانبــان اقــرار مــیدارم کــه نســبت
بــه تمــام ریســکهای ایــن بــازار اعــم از مــوارد مذکــور در ایــن بیانیــه و غيــر آن را آگاهــی کامــل داشــته و آن ریســکها را مشــمول مفــاد ایــن اقرارنامــه و بیانیــه پذیــرش ریســک ،تلقــی
مینماییــم.
 .٩بــه موجــب ایــن ســند اینجانبــان صاحبــان امضــای مجــاز شــرکت  ، .....................................اقرارنامــه و بیانیــه پذیــرش ریســک معامــﻼت الگوریتمــی را دریافــت و مطالعــه نمــوده
و ضمــن اعــﻼم و اقــرار بــه آگاهــی و اطــﻼع از کلیــه قوانیــن و مقــررات و شــرایط معامﻼتــی و ریســکهایی کــه در آن بــازار متصــور بــوده و احتمــال وقــوع دارد و نیــز بــا شــناخت و درک
کامــل از ماهیــت امــر و شــرایط و مقــررات مربــوط ،مراتــب فوقالذکــر را بــا اراده و اختیــار کامــل تأييــد نمــوده و حــق هــر گونــه اعتــراض و ادعایــی را ضمــن عقــد خــارج ﻻزم از خــود ســلب
و ســاقط مینماییــم.
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