کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

قرارداد مشترى  -کارگزار
)اشخاص حقیقی(

موضوع بند  ١٥ماده  ١و ماده  ٨١دستورالعمل معامﻼت قرارداد اختیار معامله سهام ،مصوب مورخ  ١٣٩٥/٠٩/١٧هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده  (١مقدمه:
 .١ایــن 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 عــارف روحانــی اصفهانــی )عضــو هیــات مدیــره( بــر اســاس آخریــن روزنامــه رســمی بــه نشــانی تهــران ،خیابــان ولیعصــر خیابــان بزرگمهــر پــﻼک  ١٦طبقــه اول واحــد ،١٠١
کدپســتی  ،١٤١٦٩٣٥١١٦شــماره تلفــن  ،٠٢١ - ٦١٩١٤٠٠٠شــماره نمابــر )٠٢١ - ٦١٩١٤٠٠٠داخلــی  ،(٥بــه نشــانی ســایت اینترنتــی  www.kharazmibroker.irکــه از ایــن پــس در ایــن
قــرارداد ”کارگــزار“ نامیــده مــی شــود از یــک طــرف و مشــتری حقیقــی بــه مشــخصات جــدول ذیــل کــه ســایر اطﻼعــات آن در فــرم مشــخصات مشــتریان درج گردیــده اســت و از ایــن پــس
در ایــن قــرارداد ”مشــتری“ نامیــده مــی شــود از طــرف دیگــر ،منعقــد و شــرایط آن بــه شــرح زیــر تعییــن میگــردد:

مشخصات مشتری/نماینده
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جنسیت:
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شماره شناسنامه:

سری و سریال شناسنامه:
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شماره حساب :

 .٢در ایــن قــرارداد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اختصــارا ً »ســازمان« ،شــرکت بــورس و اوراق بهــادار
)شــرکت ســهامی عــام( اختصــارا ً »بــورس« ،قوانیــن ،مصوبــات هیــات وزیــران ،شــورای عالــی بــورس و
اوراق بهــادار ،ســازمان و بــورس ،اختصــارا ً »مقــررات« نامیــده شــده انــد.
 .٣دســتورالعمل معامــﻼت قــرارداد اختیــار معاملــه در شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران ،مصــوب
 ١٣٩٥/٠٩/١٧هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در ایــن قــرارداد »دســتورالعمل« نامیــده
مــی شــود و تعاریــف آن در ایــن قــرارداد بــه همــان مفاهیــم بــه کار رفتــه انــد.
 .٤اتــاق پایاپــای ،واحــدی در شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه اســت کــه
بــر اســاس دســتورالعمل ،وظیفــه انجــام امــور تســویه ،پایاپــای و اعمــال قــرارداد اختیــار معاملــه را بــر
عهــده دارد.

ماده  (٢موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد ،ارائه خدمات زیر توسط کارگزار به مشتری است:
 .١اجــرای درخواســتهای اتخــاذ موقعیــت خریــد و اتخــاذ موقعیــت فــروش و همچنیــن درخواســت هــای
اعمــال و اعــﻼم نــوع تســویه در بــازار معامــﻼت قــرارداد اختیــار معاملــه؛
 .٢ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای و بورس.

ماده  (٣مدت قرارداد:

قــرارداد از تاریــخ امضــا و ابــﻼغ قــرارداد آغــاز مــی شــود و در صــورت تحقــق هــر یــک از مــوارد زیــر خاتمه می یابد:
 .١فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛
 .٢تعلیق مجوز معامﻼت قرارداد اختیار معامله کارگزار بیش از  ٢٠روز؛
 .٣لغو مجوز قرارداد اختیار معامله کارگزار یا عدم تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره مجوز.

ماده  (٤مبلغ قرارداد:

مبلــغ قــرارداد ،صرفــا ً معــادل کارمزدهــای معاملــه اســت کــه کارگــزار بــر اســاس مقــررات از مشــتری
دریافــت مــی کنــد.

ماده  (٥تعهدات مشتری:

 .١مشــتری متعهــد مــی شــود در صــورت تغییــر اطﻼعــات منــدرج در فــرم مشــخصات مشــتریان ،مراتــب
را در اســرع وقــت بــه کارگــزار اطــﻼع دهــد.
 .٢مشــتری متعهــد مــی شــود کــه بــدون مطالعــه و آگاهــی از مقــررات مربــوط بــه اختیــار معاملــه،
هیــچ گونــه سفارشــی بــرای معاملــه قــرارداد اختیــار معاملــه صــادر نکنــد .مشــتری اعــﻼم مــی کنــد از ریســک هــا
و مقــررات حاکــم بــر بــازار قــرارداد اختیــار معاملــه کامــﻼ ً مطلــع بــوده و آن هــا را پذیرفتــه اســت و
از ایــن رو ،بیانیــه ریســک )فــرم پیوســت قــرارداد( را تکمیــل و امضــا کــرده اســت .مشــتری اعــﻼم
می دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی ،خرید یا فروش اختیار معامله را دارد.
 .٣کارگــزار مــی توانــد در مــورد ســفارش هــای فــروش ،عــﻼوه بــر وجــه تضمیــن اولیــه ،بــه منظــور اطمینــان
از ایفــای تعهــدات مشــتری ،وثایــق یــا تضامینــی تــا ســقف تعییــن شــده در مشــخصات قــرارداد از
مشــتری دریافــت کنــد ،بــر ایــن اســاس مشــتری موظــف بــه تودیــع یــک  /دو فقــره چــک تضمیــن هــر
یــک بــه مبلــغ  .....................................................بــه شــماره هــای ،........................................
 ........................................بانــک  ......................کــد شــعبه  ...................بــه کارگــزار مــی باشــد.
 .٤اتــاق پایاپــای از طــرف مشــتری وکالــت بﻼعــزل دارد متناســب بــا تغییــرات ،بخشــی از وجــه تضمیــن را

امضا و اثر انگشت مشتری/نماینده:

بــه عنــوان اباحــه تصــرف در اختیــار کارگــزار طــرف دیگــر قــرارداد اختیــار معاملــه )بــر حســب مــورد خریــدار
یــا فروشــنده( قــرار دهــد و وی حــق اســتفاده از آن را خواهــد داشــت تــا در دوره تحویــل تســویه کنــد.
 .٥مشــتری موظــف اســت در صورتــی کــه پــس از عملیــات بــه روزرســانی حســاب توســط کارگــزار ،وجــه
تضمیــن مربــوط بــه موقعیــت هــای بــاز وی بــه کمتــر از حداقــل وجــه تضمیــن کاهــش یابــد ،براســاس
اخطاریــه افزایــش وجــه تضمینــی کــه کارگــزار بــه وی بــه روش تعییــن شــده در ایــن قــرارداد ارســال
مــی کنــد ،بایــد تــا  ٢ســاعت پــس از شــروع معامــﻼت روز بعــد ،وجــه تضمیــن خــود را تــا وجــه تضمیــن
ﻻزم روز معامﻼتــی قبــل افزایــش دهــد .در غیــر ایــن صــورت کارگــزار بایــد در همــان روز معامﻼتــی ،راســا ً
اقــدام بــه بســتن آن دســته از موقعیــت هــای بــاز مشــتری کــه تعهــدات وجــه تضمیــن آن ایفــا نشــده
اســت ،نمایــد .در صورتــی کــه بــه هــر دلیلــی طــی مهلــت هــای مقــرر ،مشــتری تعهــدات خــود را ایفــا
ننمایــد ،کارگــزار مــی توانــد راســا ً از محــل بســتانکاری مشــتری و یــا وثایــق وی نــزد کارگــزار ،اقــدام بــه
تأمیــن و جبــران تعهــدات مشــتری نمایــد.
 .٦بــورس در اقــدام شــرکتی ،ناشــر ســهم پایــه )افزایــش ســرمایه و تقســیم ســود( ،قیمــت اعمــال،
انــدازه قراردادهــای اختیــار معاملــه و ســقف موقعیــت هــای یــک گــروه ،اختیــار معاملــه را تعدیــل مــی
کنــد و مشــتری بــا علــم بــه ایــن موضــوع اقــدام بــه اتخــاذ موقعیــت بــاز در بــازار قــرارداد اختیــار معاملــه
نمایــد.
 .٧مشــتری از ســقف موقعیــت هــای بــاز هــر نمــاد معامﻼتــی بــه ازای مشــتری و کارگــزار آگاه اســت و
بــا علــم بــه ایــن موضــوع کارگــزار را انتخــاب و اقــدام بــه اتخــاذ موقعیــت بــاز در بــازار قــرارداد اختیــار
معاملــه نمایــد.
 .٨خســارت هــای مقــرر در مشــخصات قــرارداد از محــل حســاب عملیاتــی کارگــزار و در صــورت عــدم
کفایــت ،از محــل وثایــق کارگــزار نــزد اتــاق پایاپــای خســارت هــای مربوطــه را پرداخــت نمایــد .بدیهــی
اســت کارگــزار مــی توانــد ایــن خســارات را راســا ً از محــل وثایــق یــا تضامیــن مشــتری برداشــت نمایــد
و در صــورت عــدم کفایــت از مشــتری مطالبــه نمایــد .مســتندات ایــن اقدامــات بایــد در ســوابق
کارگــزاری نگهــداری شــود .در صورتــی کــه بــه هــر دلیلــی مشــتری تعهــدات خــود را ایفــا ننمایــد ،کارگــزار
مــی توانــد راســا ً از محــل بســتانکاری مشــتری و یــا وثایــق وی نــزد کارگــزار ،اقــدام بــه تأمیــن و جبــران
تعهــدات مشــتری نمایــد.
 .٩مشــتری متعهــد اســت در ارائــه ســفارش هــای خریــد و فــروش ،همــه قوانیــن و مقــررات مربوطــه
بــه ویــژه مقــررات مربــوط بــه فصــل ششــم قانــون بــازار )دارنــدگان اطﻼعــات نهانــی ،دســتکاری قیمــت(
را رعایــت کنــد.
 .١٠مشــتری متعهــد بــه تأدیــه کارمــزد معاملــه و اعمــال اســت .کارمــزد اعمــال از همــه دارنــدگان موقعیت
بــاز تخصیــص یافتــه توســط اتــاق پایاپــای )هــم قابــل اعمــال و هــم غیــر قابــل اعمــال( اخــذ مــی شــود.
 .١١چنانچــه تســویه بــه صــورت فیزیکــی باشــد ،از همــه دارنــدگان موقعیــت بــاز فــروش در قــرارداد
اختیــار معاملــه خریــد و همــه دارنــدگان موقعیــت بــاز خریــد در قــرارداد اختیــار معاملــه فــروش کــه
ســهم پایــه موضــوع قــرارداد را بــه طــرف مقابــل تحویــل مــی دهنــد ،مالیــات اخــذ خواهــد شــد.
 .١٢بــورس مــی توانــد در مــورد تعــداد کارگزارانــی کــه یــک مشــتری مــی توانــد از طریــق آنهــا معاملــه
کنــد ،محدودیــت تعییــن نمایــد .در ایــن صــورت تغییــر کارگــزار صرفــا ً بــا رعایــت مقــررات اتــاق پایاپــای
و تکمیــل فــرم مربوطــه و تاییــد آن توســط کارگــزار مبــدا ،کارگــزار مقصــد و اتــاق پایاپــای امــکان پذیــر
اســت .مســئولیت تخلــف از مفــاد ایــن بنــد و جبــران خســارت هــای مربوطــه بــر عهــده مشــتری اســت.

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:

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

صفحه  ١از ٥

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

 .١٣مشــتری ملــزم اســت ســفارش خــود را در فــرم هــای تعییــن شــده توســط بــورس تکمیــل و ارائــه
کنــد.
 .١٤مشــتری بــا امضــای ایــن قــرارداد ،همــه مقــررات و مفــاد دســتورالعمل و اصﻼحــات بعــدی آن را
مــی پذیــرد و متعهــد بــه ایفــای تمــام وظایــف و تعهــدات خــود مطابــق قــرارداد و مقــررات اســت ،هرچنــد
در ایــن قــرارداد ذکــر نشــده باشــد.
 .١٥در صــورت تعییــن ســایر روش هــای تخصیــص غیــر از روش ردگیــری موقعیــت ،فروشــندگان
اختیــار معاملــه بایــد حیــن انعقــاد قــرارداد بــه اتــاق پایاپــای وکالــت و اجــازه دهنــد کــه اتــاق پایاپــای،
مشــتری طــرف قــرارداد آنــان یــا هــر دارنــده اختیــار معاملــه را بــرای اعمــال اختیــار بــه آنــان حوالــه دهــد.
 .١٦در همــه مــواردی کــه مشــتری ملــزم بــه واریــز بــه حســاب کارگــزاری اســت ،مبالــغ بایــد بــه شــماره
حســاب هــای شــرکت نــزد بانــک هــای عامــل کــه در ســایت کارگــزاری قابــل مشــاهده مــی باشــد،
بابــت معامــﻼت قــرارداد اختیــار معاملــه بــه نــام کارگــزار واریــز شــود و رســید واریــز وجــه بــه شــماره
) ٠٢١-٦١٩١٤٠٠٠داخلــی  (٥فکــس و تصویــر اســکن شــده آن بــه شــماره تلگــرام  ٠٩٠٢٠٢١٢٧٧٨ارســال
گــردد.

ماده  (٦تعهدات کارگزار:

 .١نماینــده کارگــزار جهــت اجــرای مفــاد ایــن قــرارداد و ارتبــاط بــا مشــتری ،مدیــر معامــﻼت آنﻼیــن اســت.
تکمیــل و امضــای ســایر مــدارک توســط نماینــده بــرای کارگــزار تعهــدآور اســت.
 .٢کارگــزار مســئولیت ایفــای تعهــدات مشــتریان در مقابــل اتــاق پایاپــای را بــه شــرح دســتورالعمل
برعهــده دارد.
 .٣کارگزار باید سفارش مشتریان را در فرمهای تعیین شده توسط بورس ثبت و نگهداری کند.
 .٤کارگــزار بایــد فــرم هــای ثبــت ســفارش را بــرا ی هــر مشــتری بــه ترتیــب شــماره ســریال ،بایگانــی کنــد
و حســب درخواســت بــه بــورس یــا ســازمان ارائــه نمایــد .جهــت رعایــت نوبــت مشــتریان ثبــت تاریــخ و
زمــان دقیــق تکمیــل فــرم ســفارش الزامــی اســت.
 .٥کارگــزار بایــد در زمــان اخــذ ســفارش خریــد یــا فــروش ،هزینــه هــای معامﻼتــی بــه عــﻼوه ارزش
معامﻼتــی قــرارداد اختیــار معاملــه یــا وجــه تضمیــن مــورد نیــاز را ،حســب مــورد ،بــه حســاب مشــتری
منظــور کنــد .حســاب مشــتری از محــل وجــوه واریــزی وی بــه حســاب عملیاتــی کارگــزار ،بســتانکاری وی
در دفاتــر کارگــزاری و وجــوه متعلــق بــه کارگــزار قابــل تأمیــن اســت.
 .٦کارگــزار موظــف اســت شــماره حســاب جــاری خــود نــزد بانــک عامــل را کــه مطابــق فــرم اعــﻼم حســاب
در اختیــار ،افتتــاح آن را بــه اطــﻼع بــورس و شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه
رســانده اســت ،در بنــد  ١٦مــاده  ٥مرقــوم کنــد.
 .٧کارگــزار موظــف اســت در دفاتــر خــود بــرای هــر مشــتری و نمــاد معامﻼتــی ،ســرفصل هــای جداگانــه ای
ایجــاد کنــد و در زمــان اجــرای ســفارش هــای مشــتری از کفایــت وجــه تضمیــن اولیــه در حســاب وی
اطمینــان یابــد.
 .٨کارگــزار بایــد ســوابق معامــﻼت و صورتحســاب مشــتری را بــه نحــوی نگهــداری کنــد کــه حســب مــورد
بــه ســازمان ،بــورس یــا شــرکت ســپرده گــذاری قابــل ارائــه باشــد.
 .٩در صورتــی کــه مشــتری پــس از ارائــه ســفارش و قبــل از انجــام معاملــه در چارچــوب مقــررات از
اجــرای ســفارش منصــرف شــود یــا کارگــزار بــه هــر علــت نتوانــد نســبت بــه اجــرای ســفارش مشــتری
اقــدام کنــد ،حســب درخواســت مشــتری وجــوه وی بایــد توســط کارگــزار مســترد شــود.
 .١٠کارگــزار مــی توانــد در مــورد ســفارش هــای فــروش ،عــﻼوه بــر وجــه تضمیــن اولیــه ،بــه منظــور
اطمینــان از ایفــای تعهــدات مشــتری ،وثایــق و تضامینــی تــا ســقف تعییــن شــده در مشــخصات قــرارداد
از مشــتری دریافــت نمایــد.
 .١١کارگــزار موظــف اســت در صــورت دریافــت وجــه تضمیــن اولیــه از مشــتری ،ســفارش وی را در ســامانه
معامــﻼت بــازار اختیــار معاملــه ثبــت کنــد و مجــاز نیســت بــه هیــچ وجــه از وجــوه مشــتریان بــه نفــع
خــود یــا ســایر اشــخاص اســتفاده نمایــد.
 .١٢کارگــزار پــس از دریافــت گــزارش اتــاق پایاپــای ،عملیــات بــه روزرســانی حســاب هــا را براســاس مفــاد
دســتورالعمل انجــام مــی دهــد.
 .١٣شیوه ابﻼغ اخطاریه افزایش وجه تضمین به مشتری به یکی از روش های زیر است:
 (١حضوری و اخذ امضای مشتری؛
 (٢ارسال اخطاریه وجه تضمین به شماره همراه و پست الکترونیک مندرج در فرم مشخصات مشتریان؛
 .١٤کارگــزار موظــف اســت اگــر مشــتری مشــمول دریافــت اخطاریــه افزایــش وجــه تضمیــن شــده
اســت ،تــا پیــش از واریــز وجــوه یــا بســتن موقعیــت هــای بــاز توســط مشــتری ،متناســب بــا
اخطاریــه افزایــش وجــه تضمیــن ،ســفارش هــای افزاینــده موقعیــت هــای بــاز مشــتری را نپذیــرد.
 .١٥اگــر مشــتری تــا  ٢ســاعت پــس از شــروع معامــﻼت روز بعــد ،وجــه تضمیــن خــود را تــا وجــه تضمیــن
ﻻزم روز معامﻼتــی قبــل افزایــش ندهــد ،کارگــزار بایــد در همــان روز معامﻼتــی ،راســا ً اقــدام بــه بســتن
آن دســته از موقعیــت هــای بــاز مشــتری کــه تعهــدات وجــه تضمیــن آن ایفــا نشــده اســت ،نمایــد .در
صــورت بســتن موقعیــت توســط کارگــزار ،قــرارداد اختیــار معاملــه بــر اســاس قیمــت معاملــه ای کــه
منجــر بــه بســتن موقعیــت شــده اســت ،تســویه مــی شــود.
 .١٦کارگــزار بایــد مــازاد موجــودی حســاب مشــتری نســبت بــه وجــه تضمیــن تعییــن شــده را در صــورت
درخواســت مشــتری بــه حســاب بســتانکاری مشــتری منظــور و حداکثــر دو روز کاری ) (T+٢پــس از
درخواســت مشــتری بــه وی پرداخــت کنــد.
 .١٧مشــتری میتوانــد پــس از پایــان جلســه معامــﻼت ،تــا انتهــای روز کاری از کارگــزار درخواســت کنــد تــا
اطﻼعــات موقعیــت هــای بــاز وی را بــه لحــاظ تغییــرات وجــه تضمیــن ،ســود )زیــان( روزانــه و ســایر مــوارد
بــه وی ارائــه نمایــد و کارگــزار موظــف اســت پیــش از شــروع جلســه معامــﻼت روز کاری بعــد ،اطﻼعــات
درخواســتی را در اختیــار مشــتری قــرار دهــد.
 .١٨اگــر از تاخیــر یــا عــدم اقــدام کارگــزار در ایفــای تعهــدات موضــوع دســتورالعمل در مقابــل اتــاق
پایاپــای ،خســارتی بــه مشــتری وارد شــود یــا مشــتری متحمــل هزینــه هایــی شــود ،کارگــزار ملــزم بــه
جبــران همــه هزینــه هــا و خســارات وارده اســت .مســئولیت کارگــزار منــوط بــه تأمیــن بــه موقــع وجــوه
توســط مشــتری نــزد کارگــزار اســت.
 .١٩کارگــزار موظــف اســت نســبت بــه حفــظ و عــدم افشــای اطﻼعــات ســفارش هــا و معامــﻼت مشــتری
مطابــق مقــررات ،تمهیــدات ﻻزم را بــه کار بــرد.
 .٢٠کارگــزار موظــف اســت بنــا بــه درخواســت مشــتری ،گــزارش کاملــی از ریــز معامــﻼت انجــام شــده

امضا و اثر انگشت مشتری/نماینده:

مشــتری و وضعیــت حســاب وی را بــه یکــی از روش هــای منــدرج در بنــد  ١٣مــاده  ٦قــرارداد مشــتری-
کارگــزار ارائــه نمایــد.

ماده  (٧تسویه نهایی قرارداد اختیار معامله:

 .١دارنــده موقعیــت بــاز خریــد در صــورت تمایــل بــه اعمــال قــرارداد اختیــار معاملــه ،بایــد درخواســت
اعمــال و نــوع تســویه خــود را در مهلــت مقــرر در مشــخصات قــرارداد بــه روش ارســال درخواســت بــه
شــماره تلگــرام  ٠٩٠٢٠٢١٢٧٧٨بــه کارگــزار ارائــه نمایــد.
 .٢کارگــزار بایــد در زمــان مشــخص شــده در مشــخصات قــرارداد ،درخواســت هــای اعمــال را بــه همــراه
نــوع تســویه بــه اتــاق پایاپــای اعــﻼم نمایــد .اعــﻼم کارگــزار مبنــای تخصیــص وجــوه موجــود در حســاب
اعمــال کارگــزار بــه تفکیــک مشــتری اســت.
 .٣کارگــزار مــی توانــد ،تعهــدات مربــوط بــه اعمــال دارنــدگان موقعیــت بــاز تخصیــص یافتــه را بــه اطــﻼع
ایشــان برســاند.
 .٤اگــر دارنــده موقعیــت بــاز خریــد ،قــرارداد اختیــار معاملــه را اعمــال کنــد ،دارنــده موقعیــت بــاز فــروش
موظــف بــه انجــام تعهــدات خــود مطابــق بــا دســتورالعمل مــی باشــد .اگــر دارنــده موقعیــت بــاز فــروش
بــه تعهــدات خــود عمــل نکنــد ،قــرارداد اختیــار معاملــه بــر اســاس قیمــت پایانــی ســهم پایــه در آخریــن
روز معامﻼتــی ،تســویه نقــدی و خســارت هــای مقــرر در مشــخصات قــرارداد از وی دریافــت مــی شــود.
 .٥اجــرای درخواســت اعمــال فیزیکــی قــرارداد اختیــار معاملــه خریــد ،مســتلزم تامیــن ارزش اعمــال
قــرارداد اختیــار معاملــه توســط دارنــده موقعیــت بــاز خریــد و اجــرای درخواســت اعمــال فیزیکــی
قــرارداد اختیــار معاملــه فــروش ،مســتلزم وجــود ســهم پایــه بــه تعــداد انــدازه قــرارداد در کــد مالکیــت
دارنــده موقعیــت بــاز خریــد در زمــان مشــخص شــده در مشــخصات قــرارداد اســت.
 .٦در مــورد موقعیــت هــای بــاز فــروش ،فروشــنده بایــد در مهلــت مقــرر در مشــخصات قــرارداد ،حســب
مــورد ،ارزش اعمــال قــرارداد اختیــار معاملــه را در حســاب اعمــال کارگــزار تامیــن کــرده یــا ســهم پایــه
موضــوع قــرارداد اختیــار معاملــه را در کــد مالکیــت خــود در شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی اوراق بهــادار
و تســویه وجــوه داشــته باشــد .ســهم پایــه موجــود در کــد مالکیــت فروشــنده بــه میــزان تعهــد وی در
قــرارداد اختیــار معاملــه توســط شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه مســدود
مــی شــود .در غیــر ایــن صــورت ،قــرارداد اختیــار معاملــه بــر حســب قیمــت پایانــی ســهم پایــه در آخریــن
روز معامﻼتــی ،تســویه نقــدی مــی شــود و مشــتری ملــزم بــه پرداخــت خســاراتی اســت کــه توســط اتــاق
پایاپــای از کارگــزار دریافــت مــی گــردد.
 .٧اگــر درخواســت اعمــال ارائــه شــده توســط کارگــزار بــه دلیــل عــدم وجــود شــرایط موضــوع مــاده
 ٤٣دســتورالعمل اجــرا نشــود ،علیرغــم عــدم اجــرای درخواســت اعمــال ،کارگــزار مکلــف بــه پرداخــت
کارمزدهــای اعمــال مــی بــا شــد .مشــتری ملــزم بــه پرداخــت خســارت هــای مو ضــوع این بند به کارگزار می باشــد.
 .٨اعمــال قــرارداد اختیــار معاملــه در زمــان توقــف نمــاد معامﻼتــی آن امــکان پذیــر نیســت .صرفــا ً قــرارداد
اختیــار معاملــه ای کــه تــا پایــان دوره معامﻼتــی متوقــف باشــد ،در آخریــن روز معامﻼتــی مــی توانــد
اعمــال شــود کــه در ایــن صــورت قــرارداد اختیــار معاملــه براســاس آخریــن قیمــت پایانــی ســهم پایــه در
بــازار نقــدی ،تســویه نقــدی مــی شــود.
 .٩در صورتــی کــه پــس از اعمــال ،میــزان مالکیــت ســهامدار از ســقف هــای مجــاز ســهامداری بیشــتر
گــردد ،ســهامدار مزبــور موظــف بــه عرضــه ســهام مــازاد ایجــاد شــده بــه علــت اعمــال در مهلــت تعییــن
شــده در بــورس خواهــد بــود.
 .١٠درخواســت اعمــال مشــتری ،پــس از ارســال آن توســط کارگــزار بــه اتــاق پایاپــای ،قابــل اصــﻼح یــا
لغــو نیســت.

ماده  (٨حوادث ناگهانی و فورس ماژور:

هــرگاه اجــرای تمــام یــا بخشــی از قــرارداد بــه واســطه یــک علــت خارجــی ،غیرقابــل پیشــگیری ،مقاومــت
ناپذیــر و غیرقابــل پیــش بینــی غیرممکــن شــود یــا بــه تاخیــر افتــد ،طرفــی کــه در ایــن وضعیــت قــرار
گرفتــه اســت مســئول جبــران خســارت ناشــی از عــدم اجــرا یــا تاخیــر در اجــرای قــرارداد نیســت .در ایــن
صــورت وی مکلــف اســت در اســرع وقــت )حداکثــر  ٧روز کاری( مراتــب را کتبــا ً بــه طــرف مقابــل اطــﻼع
دهــد .اعــﻼم رســمی بــورس یــا شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی در حکــم اطــﻼع مشــتری اســت.

ماده  (٩فسخ قرارداد:

 .١هــر یــک از طرفیــن مــی تواننــد در صــورت تحقــق مــوارد ذیــل ،مراتــب را بــا ذکــر مســتندات بــه طــرف
دیگــر اعــﻼم کنــد .اگــر در مــدت ده روز کاری پاســخی ارائــه نشــود یــا پاســخ ارائــه شــده مــورد قبــول اخطــار
دهنــده نباشــد ،فســخ قــرارداد کتبــا ً بــه طــرف دیگــر اعــﻼم مــی شــود:
* (١نقض هر یک از شروط قرارداد
* (٢بروز حوادث موضوع ماده  ٨و تداوم آن بیش از بیست روز کاری
 .٢هــرگاه مشــتری از ادامــه همــکاری در بــازار قــرارداد اختیــار معاملــه از طریــق کارگــزار منصــرف شــود،
مــی توانــد قــرارداد را فســخ کنــد ،مشــروط بــه آن کــه مراتــب را از قبــل ،ظــرف دو روز کاری بــه کارگــزار
اعــﻼم کنــد.
تبصره  :١فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه ها و خسارات مقرر در قرارداد نیست.
تبصــره  :٢همزمــان بــا فســخ قــرارداد ،هــر یــک از طرفیــن موظــف بــه اعــﻼم کتبــی مراتــب بــا ذکــر دقیــق
تاریــخ فســخ ،بــه بــورس هســتند.
تبصــره  :٣در صــورت فســخ قــرارداد توســط هــر یــک از طرفیــن ،نســبت بــه تســویه حســاب مطابــق
اعــﻼم کارگــزار اقــدام مــی شــود.

ماده  (١٠حل اختﻼف:

در صــورت بــروز اختــﻼف در تفســیر یــا اجــرای مفــاد تمــام یــا بخشــی از قــرارداد ،طرفیــن بــدوا ً ســعی
خواهنــد کــرد کــه آن را از طریــق مذاکــره حــل و فصــل کننــد .در صــورت عــدم حصــول نتیجــه ،ترتیبــات
مــواد  ٣٦و  ٣٧قانــون بــازار اوراق بهــاداردر مــورد حــل اختــﻼف ﻻزم اﻻجــرا اســت.

ماده  (١١اقامتگاه قانونی طرفین:

اقامتــگاه طرفیــن همــان اســت کــه در مــاده یــک قــرارداد ذکــر شــده اســت .هــر یــک از طرفیــن در صــورت
تغییــر نشــانی موظــف اســت اقامتــگاه جدیــد خــود را ظــرف حداکثــر  ٧روز کاری پــس از تغییــر بــه طــرف
دیگــر اطــﻼع دهــد .تــا زمانــی کــه نشــانی جدیــد اعــﻼم نشــده اســت ،مکاتبــات بــه آدرس قبلــی ارســال
شــده و دریافــت شــده تلقــی مــی شــوند.

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:

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

صفحه  ٢از ٥

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

بیانیه پذیرش ریسک )معامﻼت قرارداد اختیار معامله(
)اشخاص حقیقی(
ایــن بیانیــه در راســتای اجــرای بنــد  ١٨مــاده  ١دســتورالعمل معامــﻼت قــرارداد اختیــار معاملــه ســهام در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران مشــتمل بــر  ٥٠مــاده و  ١٧تبصــره
مصــوب  ١٣٩٥/٠٩/١٧هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار توســط فرابــورس ایــران تنظیــم شــده اســت و بایــد پیــش از آغــاز معامــﻼت بــه امضــای مشــتری برســد .بــا توجــه بــه
وجــود ریســک در معامــﻼت قراردادهــای اختیــار معاملــه ،مشــتری بــا امضــای ایــن بیانیــه ،آگاهــی و پذیــرش خــود را نســبت بــه کلیــه ریســک هــای موجــود در ایــن گونــه معامــﻼت از
جملــه مــوارد زیــر اعــﻼم مــی کنــد:
 .١محــدود نشــدن حداکثــر ضــرر بــه وجــوه تضمیــن پرداخــت شــده توســط مشــتری :دارنــده
موقعیــت بــاز خریــد در اعمــال حــق خــود ،مختــار اســت و در صــورت صــرف نظــر کــردن از اعمــال قــرارداد،
تنهــا مبلغــی )قیمــت قــرارداد اختیــار معاملــه( را کــه در ازای ایــن حــق پرداختــه اســت ،از دســت
مــی دهــد .بــه بیــان دیگــر دارنــده موقعیــت بــاز خریــد مــی توانــد در صورتــی کــه شــرایط اختیــار بــه نفــع
او نباشــد ،از اعمــال اختیــار خــودداری کــرده و هزینــه او محــدود بــه همــان مبلــغ اولیــه ای اســت کــه
بــرای ایجــاد حــق یــا اختیــار بــه فروشــنده پرداخــت نمــوده اســت .امــا دارنــده موقعیــت بــاز فــروش در
صــورت درخواســت اعمــال خریــدار متعهــد بــه انجــام موضــوع قــرارداد مــی باشــد .در همیــن راســتا بــه

 .٦اطﻼعــات منــدرج در مشــخصات قــرارداد و ســایر مقــررات مربوطــه :آشــنایی بــا مقــررات ،بــه
مشتری امکان می دهد تا از حقوق و تعهدات خود ،آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد .مطالعه دقیق
بیانیــه ریســک ،قــرارداد مشــتری  -کارگــزار ،دســتورالعمل معامــﻼت و ســایر مقــررات مرتبــط ،از الزامــات
فعالیــت در ایــن بــازار بــوده و کارگــزار و بــورس مســئولیتی بابــت فقــدان آگاهــی مشــتری نخواهــد
داشــت.
 .٧اهمیــت و مدیریــت تاریــخ سررســید و ســبک اعمــال تعییــن شــده در قــرارداد :تاریــخ

منظــور جلوگیــری از امتنــاع از انجــام تعهــدات قــرارداد ،وجــه در قالــب شــرط ضمــن عقــد ذیــل عناویــن

سررســید ،تاریخــی اســت کــه پــس از آن قــرارداد اختیــار معاملــه منقضــی مــی شــود .دارنــدۀ موقعیــت

وجــه تضمیــن اولیــه ،ﻻزم ،جبرانــی و اضافــی )حســب مــورد( توســط کارگــزار از او دریافــت مــی شــود .بــا

بــاز خریــد مــی توانــد براســاس ســبک اعمــال تعییــن شــده در مشــخصات قــرارداد ،قــرارداد اختیــار

توجــه بــه ویژگــی هــای اهرمــی قــرارداد اختیــار معاملــه ،ریســک دارنــده موقعیــت بــاز فــروش محــدود بــه
وجــه تضمیــن ســپرده شــده نخواهــد بــود ،بلکــه ممکــن اســت ضــرر و زیانــی بــه میــزان چندیــن برابــر
وجــوه تضمیــن مشــتری بــه حســاب وی منظــور گــردد.
 .٢خســارت هــای عــدم ایفــای تعهــدات :مبلغــی اســت کــه بــه عنــوان وجــه التــزام بابــت عــدم
ایفــای تعهــدات دارنــدگان موقعیــت هــای بــاز ،متناســب بــا موقعیــت هــای ایشــان براســاس شــرایط

معاملــه خــود را اعمــال کنــد .اعمــال مــی توانــد براســاس ضوابــط ایــن دســتورالعمل تــا آخریــن روز
معامﻼتــی ،صرفــا ً در آخریــن روز معامﻼتــی یــا در برخــی از روزهــای معامﻼتــی صــورت پذیــرد.
 .٨آگاهــی از کارمزدهــا و کســور قانونــی :کارمزدهــای بــازار قراردادهــای اختیــار معاملــه ،شــامل
کارمــزد معامــﻼت و کارمــزد اعمــال اســت .کارمــزد اعمــال از همــۀ دارنــدگان موقعیــت بــاز تخصیــص

منــدرج در مشــخصات قــرارداد اخــذ مــی شــود.

یافتــه توســط اتــاق پایاپــای )هــم قابــل اعمــال و هــم غیــر قابــل اعمــال( اخــذ مــی شــود .همچنیــن چنانچــه

 .٣رعایــت ســقف هــای پیــش بینــی شــده :در صــورت اعــﻼم بــورس مبنــی بــر رعایــت ســقف هــای

تســویه بــه صــورت فیزیکــی باشــد ،از همــۀ دارنــدگان موقعیــت بــاز فــروش در قــرارداد اختیــار معاملــه

مربــوط بــه قراردادهــای اختیــار معاملــه در یــک نمــاد معیــن ،موقعیــت هــای بــاز و هــم جهــت نبایــد از
ســقف هــای تعییــن شــده تجــاوز کنــد .ســقف موقعیــت هــای بــاز در ســطح مشــتری ،کارگــزار و بــازار و
ســقف موقعیــت هــای هــم جهــت در ســطح مشــتری و کارگــزار در مشــخصات قــرارداد تعییــن مــی شــود.
همچنیــن بــورس مــی توانــد حداکثــر تعــداد مجــاز قــرارداد اختیــار معاملــه بــه ازای هــر ســفارش را تحــت

خریــد و همــۀ دارنــدگان موقعیــت بــاز خریــد در اختیــار معاملــه فــروش کــه ســهم پایــه موضــوع قــرارداد
را بــه طــرف مقابــل تحویــل مــی دهنــد ،مالیــات اخــذ خواهــد شــد.
 .٩ثبــت ســفارش هــا و اولویــت بنــدی هــا :همــۀ مشــتریان بــه منظــور فعالیــت در بــازار مشــتقه

عنــوان ســقف ســفارش تعییــن و در مشــخصات قــرارداد اعــﻼم کنــد.

بایــد فــرم بیانیــۀ ریســک و قــرارداد فــی مابیــن مشــتری و کارگــزار را نــزد کارگــزار تکمیــل و امضــا کننــد.

 .٤احتمــال کاهــش نقدشــوندگی بــازار تحــت شــرایط خــاص :متــداول تریــن روش خــروج از بــازار

فــرم بیانیــۀ ریســک توســط بــورس تهیــه و ابــﻼغ مــی شــود .انــواع ســفارش و اعتبــار آن در بــازار مشــتقه

قراردادهــای اختیــار معامله،انجــام معاملــه متقابــل موقعیــت بــاز فعلــی )معاملــه معکــوس( مشــتری

بــه شــرح »دســتورالعمل اجرایــی نحــوۀ انجــام معامــﻼت در بــورس اوراق بهــادار تهــران ،مصــوب هیــات

اســت .مشــتری ممکــن اســت در شــرایط خــاص بــا توجــه بــه نیروهــای عرضــه و تقاضــا و تغییــرات
قیمــت روزانــه ،در زمــان مناســب )و بــا قیمــت مــورد نظــر( نتوانــد از بــازار خــارج شــود و زیانــی بــه وی
تحمیــل گــردد .در ایــن صــورت مشــتری حــق اعتــراض نــدارد.
 .٥اثــر توقــف نمــاد معامﻼتــی :توقــف و بازگشــایی نمــاد معامﻼتــی قراردادهــای اختیــار معاملــه،
بــه طــور هــم زمــان بــا توقــف و بازگشــایی ســهم پایــه در بــازار نقــدی و بــه یــک روش انجــام مــی شــود.

مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار« اســت کــه براســاس مﻼحظــات فنــی ،توســط بــورس انتخــاب
مــی شــود .اجــرای ســفارش ثبــت شــده در ســامانۀ معامﻼتــی براســاس اولویــت قیمــت و در صــورت
برابــری قیمــت هــا ،براســاس اولویــت زمانــی ثبــت ســفارش انجــام مــی شــود.
 .١٠خطــای کاربــری یــا ســامانه معامﻼتــی :اگــر کارگــزار بــه دلیــل خطــای کاربــری یــا ســامانۀ

در شــرایط خاصــی طبــق دســتورالعمل ســازمان یــا بازگشــایی ســهم پایــه در بــازار نقــدی و بــه یــک

معامﻼتــی ،نســبت بــه معامــﻼت معتــرض باشــد ،بایــد مراتــب اعتــراض خــود را بــا ذکــر دلیــل بــرای

روش انجــام مــی شــود .در شــرایط خاصــی طبــق دســتورالعمل ،ســازمان یــا مدیرعامــل شــرکت بــورس

رســیدگی تــا پایــان معامــﻼت همــان روز بــه بــورس اعــﻼم کنــد .تصمیــم مدیرعامــل بــورس در ایــن

مــی توانــد دســتور توقــف نمــاد معامﻼتــی را صــادر کنــد .بازگشــایی مجــدد نمــاد تحــت شــرایطی مــی توانــد

زمینــه ﻻزم اﻻجــرا اســت.

بــر ســود و زیــان موقعیــت هــای بــاز تاثیــر گــذار باشــد.
همچنیــن اعمــال قــرارداد اختیــار معاملــه در زمــان توقــف نمــاد معامﻼتــی آن امــکان پذیــر نیســت.
صرفــا ً قــرارداد اختیــار معاملــه ای کــه تــا پایــان دورۀ معامﻼتــی متوقــف باشــد ،در آخریــن روز معامﻼتــی
مــی توانــد اعمــال شــود کــه در ایــن صــورت قــرارداد اختیــار معاملــه بــر اســاس آخریــن قیمــت پایانــی
ســهم پایــه در بــازار نقــدی ،تســویۀ نقــدی مــی شــود.

چنانچــه کارگــزار و بــورس در اثــر اختــﻼﻻت مخابراتــی و سیســتم هــای الکترونیکــی و ســایر عواملــی کــه
خــارج از اراده کارگــزار و بــورس مــی باشــد ،قــادر بــه اجــرای ســفارش هــای مشــتری نباشــند و بــه واســطۀ
ایــن اختــﻼﻻت ،خســارتی بــه مشــتری وارد آیــد ،مســئولیتی متوجــه کارگــزار و بــورس نخواهــد بــود و
تمامــی مســئولیت هــا متوجــه مشــتری مــی باشــد.

بــه موجــب ایــن ســند ،اینجانــب  .........................................بیانیــه ریســک را دریافــت و مطالعــه نمــوده و ضمــن اعــﻼم اطــﻼع از کلیــه مقــررات و خصوصیــات معامﻼتــی و تمامــی
ریســک هایــی کــه بــرای اوراق اختیــار معاملــه متصــور بــوده و یــا احتمــال وقــوع دارد و نیــز شــناخت و درک کامــل از ماهیــت امــر و پذیــرش مقــررات مربوطــه ،مراتــب را تاییــد کــرده و بــه
آن ملتــزم بــوده و حــق طــرح هرگونــه ادعــا و اعتراضــی در ایــن خصــوص را از خــود ســلب و اســقاط مــی نمایــم.

امضا و اثر انگشت مشتری/نماینده:

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:

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

صفحه  ٣از ٥

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

قرارداد جامع مشتری و کارگزار
)اشخاص حقیقی(

مقدمه:
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 ،١٠١
کدپســتی  ،١٤١٦٩٣٥١١٦شــماره تلفــن  ،٠٢١ - ٦١٩١٤٠٠٠شــماره نمابــر  ،٠٢١ - ٦١٩١٤٤٤٤بــه نشــانی ســایت اینترنتــی  www.kharazmibroker.irکــه از ایــن پــس در ایــن قــرارداد
”کارگــزار“ نامیــده مــی شــود از یــک طــرف و مشــتری حقیقــی بــه مشــخصات جــدول ذیــل کــه ســایر اطﻼعــات آن در فــرم مشــخصات مشــتریان درج گردیــده اســت و از ایــن پــس در ایــن
قــرارداد ”مشــتری“ نامیــده مــی شــود از طــرف دیگــر ،بــه شــرح مــواد ذیــل منعقــد گردیــد.

مشتری حقیقی
نام:

کدملی:

نام خانوادگی:

تبصــره :چنانچــه ایــن قــرارداد یــا هــر یــک از قراردادهــای متعاقــب آن بــه نمایندگــی )اعــم از وکالــت،
وﻻیــت ،وصایــت یــا قیومیــت( توســط شــخص حقیقــی یــا حقوقــی بــرای شــخص حقیقــی یــا حقوقــی
دیگــری منعقــد شــده باشــد ،نماینــده نیــز شــخصا ً مســئول ایفــای تعهــدات ناشــی از قــرارداد حاضــر
و ســایر قراردادهــای متعاقــب آن اســت و در ایــن خصــوص بــا اصیــل متضامنــا ً مســئولیت خواهــد
داشــت.
مــاده  (١موضــوع قــرارداد حاضــر عبــارت اســت از ارائــه خدمــات کارگــزاری از طــرف کارگــزار بــه مشــتری
در چارچــوب قوانیــن و مقــررات ﻻزماﻻجــرا در بــازار ســرمایه .مادامــی کــه توافــق مکتوبــی برخــﻼف مفــاد
ایــن قــرارداد بیــن طرفیــن منعقــد نشــده باشــد یــا بــر اســاس قوانیــن و مقــررات اتخــاذ ترتیبــات دیگــری
الزامــی نگــردد ،مفــاد ایــن قــرارداد تعیینکننــده حقــوق و تکالیــف طرفیــن بــوده و بــر کلیــه توافقــات
و تعامــﻼت بیــن کارگــزار و مشــتری حاکــم اســت .انعقــاد ایــن قــرارداد مشــتری را مکلــف نمــی ســازد
تــا صرفــا ً از خدمــات کارگــزار طــرف ایــن قــرارداد اســتفاده نمایــد و اســتفاده مشــتری از خدمــات ســایر
شــرکتهای کارگــزاری تأثیــری بــر نفــوذ و اعتبــار ایــن قــرارداد نــدارد.
ماده  (٢این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.
ســفارش ارائــه
مــاده  (٣کلیــه اطﻼعرســانی هــای کارگــزار بــه مشــتری در خصــوص وضعیــت اجــرای
ِ
شــده یــا دریافتهــا یــا پرداختهــای انجــام شــده فیمابیــن کارگــزار و مشــتری ،از طریــق ســایت
اینترنتــی کارگــزار بــه نشــانی  www.kharazmibroker.irانجــام میشــود و مشــتری بــا اســتفاده از نــام
کاربــری و گــذرواژه ای کــه بــه شــماره تلفــن همــراه ِ معرفیشــده توســط وی در صــدر ایــن قــرارداد ارســال
میگــردد ،قــادر بــه دسترســی بــه اطﻼعــات مزبــور خواهــد بــود .مشــتری مکلــف اســت پــس از ارائــه هــر
ســفارش ،واریــز یــا انتقــال وجــه بــه حســاب کارگــزار یــا ارائــه درخواســت وجــه از کارگــزار ،بــا مراجعــه بــه
ـفارش ارائــه شــده یــا دریافتهــا یــا پرداختهــای انجــام
ســایت اینترنتــی کارگــزار از وضعیــت اجــرای سـ
ِ
شــده مطلــع شــود .در صورتــی کــه کارگــزار اطﻼعــات راجــع بــه اجــرای ســفارش هــای دریافــت شــده یــا
دریافتهــا یــا پرداختهــای انجامشــده را بــر روی ســایت اینترنتــی خــود قــرار داده باشــد ،عــدم اطــﻼع
مشــتری بــه واســطه عــدم مراجعــه بــه ســایت اینترنتــی کارگــزار موجــب هیچگونــه مســئولیتی بــرای
کارگــزار نخواهــد بــود .در هــر حــال عــدم طــرح اعتــراض از ســوی مشــتری ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ
درج اطﻼعــات راجــع بــه اجــرای ســفارش هــا یــا دریافتهــا یــا پرداختهــای انجــام شــده بــر روی ســایت
اینترنتــی کارگــزار ،بــه منزلــه تأییــد و تنفیــذ معامــﻼت یــا دریافتهــا یــا پرداختهــای مذکــور اســت.
تبصــره  :١مســئولیت اســتفاده و حفاظــت از رمــز عبــور و نــام كاربــری و نیــز مســئولیت انجــام هرگونــه
معاملــه و ضــرر و زیــان حاصلــه كــه از طریــق نــام كاربــری و یــا رمــز عبــور مشــتری صــورت میگیــرد ،بــر
عهــده مشــتری اســت.
ـک حــاوی نــام کاربــری و رمــز عبــور خــود را ظــرف مــدت  ٣روز از تاریــخ
تبصــره  :٢چنانچــه مشــتری پیامـ ِ
امضــای ایــن قــرارداد دریافــت ننمایــد ،مکلــف اســت مراتــب را بــه کارگــزار اعــﻼم کنــد .عــدم اعــﻼم ایــن
ـک حــاوی نــام کاربــری و
امــر توســط مشــتری بــه کارگــزار ظــرف موعــد یادشــده ،بــه منزلــه وصــول پیامـ ِ
رمــز عبــور بــه مشــتری تلقــی خواهــد شــد.
مــاده  (٤مشــتری بــا امضــا ذیــل ایــن قــرارداد 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 انجــام معامــﻼت برخــوردار اســت و کارگــزار هیچگونــه تعهــدی بــه اطﻼعرســانی و ارائــه مشــاوره در ایــن
خصــوص ،نــدارد .بدیهــی اســت در صــورت وارد شــدن هرگونــه ضــرر و زیــان بــه مشــتری در نتیجــه عــدم
اطــﻼع و آگاهــی از مــوارد یادشــده ،هیچگونــه مســئولیتی متوجــه کارگــزار نخواهــد بــود.
مــاده  (٥تکلیــف کارگــزار صرفــا ً اجــرای ســفارش هــای مشــتری در حــدود قوانیــن و مقــررات حاکــم
بــر بــازار ســرمایه اســت و کارگــزار در خصــوص نتایــج و تبعــات مالــی یــا غیرمالــی معامﻼتــی کــه بــه
درخواســت مشــتری و بــه نــام او انجــام مــی شــود ،هیچگونــه مســئولیتی نــدارد.
مــاده  (٦مشــتری مکلــف اســت کلیــه وجــوه را صرفــا ً بــه حســاب بانکــی معرفیشــده در ســایت اینترنتــی
کارگــزار واریــز نمایــد .چنانچــه وجــوه توســط مشــتری بــه حســاب بانکــی دیگــری واریــز گــردد ،تمامــی
تبعــات و مســئولیتهای ناشــی از آن تمامــا ً بــر عهــده مشــتری خواهــد بــود.
مــاده  (٧مســئولیت صحــت اطﻼعــات منــدرج در صــدر ایــن قــرارداد تمامــا ً بــر عهــده مشــتری اســت.
همچنیــن مشــتری متعهــد میگــردد در صــورت تغییــر در هــر یــک از اطﻼعــات منــدرج در صــدر ایــن
قــرارداد ،بﻼفاصلــه مراتــب را بــه کارگــزار اطــﻼع دهــد.
مــاده  (٨مشــتری بــا امضــا ذیــل ایــن قــرارداد تأییــد مینمایــد کــه حســاب معرفیشــده در مقدمــه
قــرارداد صرفــا ً بــه نــام وی اســت و حســاب مزبــور ،مســدود یــا راکــد نیســت.
مــاده  (٩وجوهــی کــه توســط مشــتری بــه حســاب كارگــزار واریــز میشــود ،در دفاتــر کارگــزار صرفــا ً بــه نــام
شــخص مشــتری ثبــت میگــردد .همچنیــن در صورتــی کــه وجوهــی توســط مشــتری بــه حســاب کارگــزار
ـت شــخص واریزکننــده مشــخص نباشــد ،کارگــزار وجــوه مزبــور را در حســاب
واریــز گــردد لیکــن هویـ ِ
مشــتری ثبــت و اعمــال نخواهــد نمــود و وجــوه مزبــور تــا زمــان احــراز هویــت شــخص واریزكننــده ،در
ســرفصل حســاب واریزیهــای نامشــخص ثبــت میگــردد.
ـفارش خریــد ،نســبت بــه تأمیــن منابــع مالــی ﻻزم
مــاده  (١٠مشــتری مکلــف اســت پیــش از ارائــه سـ
ِ
جهــت اجــرای ســفارش اقــدام نمایــد و در صــورت عــدم تأمیــن منابــع مالــی ،کارگــزار تکلیفــی بــه اجــرای
ســفارش نــدارد .در صورتــی کــه پــس از اجــرای ســفارش ،مشــتری بنــا بــه هــر دلیلــی بــه اســتثنای
معامﻼتــی کــه توســط کارگــزار بــرای مشــتری بــه اشــتباه انجــام شــده اســت ،بــه کارگــزار بدهــکار شــود،
مکلــف خواهــد بــود فــورا ً نســبت بــه تســویه بدهــی خــود کــه از ایــن محــل ناشــی مــی شــود ،اقــدام
نمایــد .چنانچــه ظــرف مــدت  ٢روز کاری از تاریــخ انجــام معاملــه ،مشــتری نســبت بــه تسویهحســاب

امضا و اثر انگشت مشتری/نماینده:

اقدام ننماید ،مکلف خواهد بود  ٩٠درصد مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد.
تبصــره  :١در صــورت عــدم پرداخــت بدهــی موضــوع ایــن مــاده توســط مشــتری ظــرف مهلــت  ٢روز کاری،
بــه موجــب ایــن قــرارداد مشــتری ضمــن عقــد خــارج ﻻزم کارگــزار را وکیــل و وصــی پــس از فــوت خــود قــرار
مــی دهــد تــا حســب مــورد اقدامــات زیــر را انجــام دهــد:
نــام مشــتری ،کارگــزار
 .١در صــورت قابــل معاملــه بــودن هــر یــک از اوراق بهــادار ِ خریداریشــده بــه
ِ
میتوانــد ظــرف حداکثــر پنــج روز معامﻼتــی از زمــان اتمــام مهلــت منــدرج در صــدر ایــن تبصــره،
نســبت بــه فــروش هــر یــک از اوراق مزبــور بــه تشــخیص خــود معــادل مجمــوع بدهــی و وجــه التــزام
تعیینشــده ،اقــدام نمایــد.
 .٢در صورتــی کــه هیــچ یــک از اوراق بهــادار ِ خریــداری شــده موقتــا ً قابــل معاملــه نباشــد ،کارگــزار
میتوانــد بــه تشــخیص خــود نســبت بــه فــروش هــر یــک از اوراق بهــادار متعلــق بــه مشــتری معــادل
مجمــوع بدهــی و وجــه التــزام تعیینشــده ،ظــرف مــدت حداکثــر پنــج روز معامﻼتــی از زمــان اتمــام
مهلــت منــدرج در صــدر ایــن تبصــره ،اقــدام نمایــد.
 .٣در صورتــی کــه هیــچ یــک از اوراق بهــادار ِ متعلــق بــه مشــتری موقتــا ً قابــل معاملــه نباشــد ،کارگــزار
میتوانــد ظــرف مــدت حداکثــر پنــج روز معامﻼتــی پــس از فراهمشــدن امــکان معاملــه اوراق مذکــور،
نســبت بــه فــروش آن اوراق معــادل مجمــوع بدهــی و وجــه التــزام تعیینشــده ،اقــدام نمایــد.
تبصــره  :٢در صــورت اصــﻼح مقــررات مربــوط بــه تســویه معامــﻼت ،مواعــد مقــرر در ایــن مــاده و تبصــره
آن نیــز متناســب بــا مقــرره مزبــور اصــﻼح خواهــد شــد.
مــاده  (١١وجــوه ناشــی از اجــرای ســفارش هــای فــروش مشــتری پــس از کســر بدهیهــای ناشــی از
معامــﻼت ،بــه حســاب مشــتری نــزد کارگــزار منظــور خواهــد شــد و در صــورت درخواســت مشــتری ،ظــرف
ـت قابــل اســتناد و بــا رعایــت زمــان تســویه بــا اتــاق پایاپــای،
مــدت یــک روز کاری از تاریــخ ارائــه درخواسـ ِ
صرفــا ً بــه حســاب معرفیشــده توســط مشــتری واریــز خواهــد شــد .تغییــر در حســاب بانکــی مشــتری
منــوط بــه اعــﻼم حســاب بانکــی جدیــد از طریــق تکمیــل فرمهــای مربوطــه در کارگــزاری خواهــد بــود.
تبصــره :در صورتــی کــه ســفارش راجــع بــه فــروش اوراق بهــاداری باشــد کــه توســط کارگــزار دیگــری بــرای
مشــتری خریــداری شــده اســت ،کارگــزار میتوانــد در صــورت اعــﻼم بدهــکار بــودن مشــتری توســط
ســایر شــرکتهای کارگــزاری از پرداخــت وجــه حاصــل از فــروش بــه مشــتری تــا تعییــن تکلیــف نهایــی
موضــوع خــودداری نمایــد.
مــاده  (١٢در صورتیکــه کارگــزار اشــتباها ً معاملــهای را بــه نــام مشــتری انجــام داده باشــد ،مجــاز
اســت اقدامــات ﻻزم را بــه منظــور رفــع و اصــﻼح اشــتباه انجــام دهــد و در صورتیکــه بــرای رفــع یــا
اصــﻼح اشــتباه ،انجــام معاملــه یــا معامــﻼت دیگــری بــه نــام مشــتری ضــرورت داشــته باشــد ،مشــتری
ضمــن عقــد خــارج ﻻزم کارگــزار را وکیــل و وصــی پــس از فــوت خــود قــرار میدهــد تــا نســبت بــه انجــام
معامــﻼت مذکــور از طــرف مشــتری اقــدام نمایــد .در هــر حــال مســئولیت اشــتباهات یــاد شــده و
معامﻼتــی کــه کارگــزار بــرای اصــﻼح آنهــا انجــام میدهــد بــه عهــدۀ کارگــزار اســت و درصورتــی کــه
از ایــن امــر خســارتی متوجــه مشــتری گــردد ،کارگــزار بایــد بﻼفاصلــه و بــدون نیــاز بــه مطالبــه
جبــران خســارت از طــرف مشــتری ،خســارت وارده بــه مشــتری را بــه طریــق مقتضــی جبــران نمایــد.
مــاده  (١٣مشــتری و کارگــزار ضمــن عقــد خــارج ﻻزم صرفــا ً در خصــوص مــوارد ذیــل حــق اقامــه دعــوا
علیــه یکدیگــر را پــس از گذشــت  ٢ســال از مواعــد مذکــور در هــر مــورد بــه کلــی از خــود ســلب و ســاقط
مینماینــد و سپریشــدن مدتهــای مــورد اشــاره در ایــن مــاده بــه منزلــۀ صلــح بﻼعــوض تمامــی دعــاوی
احتمالــی طرفیــن علیــه یکدیگــر در خصــوص مــوارد ذیــل اســت:
 -١هرگونــه ادعــا در مــورد معاملــهای کــه کارگــزار 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  ٢ســال از تاریــخ ارائــه اطﻼعــات یادشــده؛
 -٢هــر گونــه ادعــا در خصــوص ســفارشهای ارائهشــده توســط مشــتری بــه کارگــزار ،پــس از گذشــت ٢
ســال از تاریــخ ارائــه ســفارش؛
 -٣هــر گونــه ادعــا در خصــوص واریــز یــا نقــل و انتقــال وجــوه بیــن مشــتری و کارگــزار ،پــس از گذشــت
 ٢ســال از تاریــخ واریــز یــا نقــل و انتقــال وجــوه.
مــاده  (١٤در صورتــی کــه 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؛ ســفارش یــا ســفارشهای ارائهشــده توســط مشــتری قابــل
اجــرا نباشــد و ایــن امــر منجــر بــه ورود خســارت بــه مشــتری شــود ،کارگــزار هیچگونــه مســئولیتی جهــت
جبــران خســارت وارده بــه مشــتری نخواهــد داشــت.
مــاده  (١٥هــرگاه اجــرای تمــام یــا بخشــی از ایــن قــرارداد بــه واســطه عامــل خارجــی ِ غیرقابــل رفــع و
غیرقابــل پیشبینــی )فــورس مــاژور( ،غیرممکــن شــود یــا بــه تأخیــر افتــد ،مــادام کــه شــرایط مزبــور
برطــرف نشــده طرفــی کــه در ایــن وضعیــت قــرار گرفتــه اســت مســئول جبــران خســارات ناشــی از عــدم
اجــرا یــا تأخیــر در اجــرای مفــاد قــرارداد نیســت.
تبصــره :مشــتری نمیتوانــد بــه اســتناد بــروز عامــل خارجــی ِ غیرقابــل رفــع و غیرقابــل پیشبینــی ،از
پرداخــت بدهــی خــودداری نمایــد و در هــر حــال موظــف بــه پرداخــت بدهــی خــود ظــرف موعــد مقــرر در
مــاده  ٩اســت.
مــاده  (١٦در صــورت بــروز اختــﻼف در تفســیر یــا اجــرای مفــاد ایــن قــرارداد ،موضــوع توســط هیــأت ســه
نفــره داوری کــه توســط هیئتمدیــره کانــون کارگــزاران بــورس و اوراق بهــادار انتخــاب میشــوند مــورد
بررســی و اتخــاذ تصمیــم قــرار خواهــد گرفــت .رأی صــادره از ســوی داوران قطعــی و بــرای طرفیــن قــرارداد
ﻻزماﻻجــرا خواهــد بــود.
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