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 کارگزاری   امضاء مهر و    تاریخ- و اثر انگشت مشتری/ نماینده    امضاء 

 خاص()سهامیتوسعه اندیشه دانا شرکت کارگزاری 

 )مشتری/نماینده(ایرانی اشخاص حقیقیفرم مشخصات                                                                                                              

 

 ها اختیاری است. و سایر قسمتالزامی  دارستاره های تکمیل قسمتشود. ار داده نمیاطالعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قر -

   مشخص شده است باتوجه به نقش شخص  "اطالعات نماینده "و  "اطالعات مشتری"های ها که با عبارتسایر بخش تکمیل شود نماینده یا  های مشترک این فرم باید توسط مشتریبخش  -

 دد. تکمیل کننده )مشتری یا نماینده( بخش مربوط به شخص تکمیل گر

           دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر 4مادۀ  1-2-4بند  1نمایندۀ شخص حقوقی و  اشخاص مجاز به ارائۀ سفارش از طرف شخص حقوقی، طبق تبصرۀ  -

 در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند. 

 

   :نماینده/مشخصات مشتری. 1

 .... ...... ................... ............................ نام:.  *                   

 

 ...................................................نام خانوادگی:.  *                        

 

 1.......  ......./ ......./ تاریخ تولد: *                                  زن                  □ مرد         □ جنسیت:       *

 

 محل صدور: ..................................  * شماره شناسنامه: ..........................................    * ...... ..نام پدر: ........................... *

 

    سری و سریال شناسنامه:  *

 

           کدپستی:  *           ملی: شماره  *

 

 

 : اطالعات ارتباطی

 

 .... ............  پالک:......... . ..................... کوچه: ................................................................................................ ..  خیابان:............... ....... شهر:  ...................... استان: .......... ... .....کشور: نشانی:   *

 ......................  ............. :ثابتتلفن *...............   ................... همراه: ...تلفن *   ...................................................................................... نشانی پست الکترونیکی *  

 معرف : ...................................................... 

 : کد)های( معامالتی مشتری)در صورتی که قبالً کد اخذ شده باشد(

      بازار خارج از بورس  /نام بورس

      کد معامالتی 
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 اطالعات شغلی: . 2 *

 لطفاً در این قسمت اطالعات شغلی مشتری، درج شود: 

 سمت : .........................  *  ........................نام شرکت/مؤسسه: ............*  اشتغال: .........................تاریخ *  .......... عنوان شغل : .................. *

 ......................... .......................................................................................................................................نشانی محل  کار: ................*

 ............... ..کد پستی: .......................... ...........................دورنگار: ........  ........................................... ........تلفن محل کار: ...................*

 . اطالعات مالی: 3

 بسیارکم    □ کم       □     متوسط   □         خوب □     عالی    □     بهادار:گذاری در اوراقمیزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه  -3-1 *

 شما تقریباً چقدر است؟ ............................................................ ریال های تحت مالکیت  دارایی ارزش روز  -3-2

 .... ریال متوسط درآمد ماهیانۀ شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ........................................................ -3-3

 دود ارزش معامالت شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود: ح  -3-4

 )هزار دالر آمریکا(  های خارج از کشوربورس  های کاالیی )میلیون ریال( بورس )میلیون ریال(  بهادار و فرابورسبورس اوراق

   

 اید، ذکر نمایید: معامله نمودهنام شرکت/شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به   -3-5

 ..................................................................................................................................................................................................................................  ........ 

 کنید سطح معامالت شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟   بینی میپیش -3-6 *

 میلیون ریال   10000تر از   بیش  □میلیون ریال    10000تا   5000□میلیون ریال      5000تا   1000 □میلیون ریال     1000تا   250 □میلیون ریال     250کمتر از  □

1...... ........./. ../..... .....              :تکمیل فرم تاریخ   

گردد.کارگزاری تکمیل میتوسط شرکتاین قسمت  
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 کارگزاری   امضاء مهر و   تاریخ- و اثر انگشت مشتری/ نماینده    امضاء 

 

 

 مدارک مورد نیاز: 

 مشتری ایرانی: برای 
 )صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات( اصل شناسنامه  -

 )پشت و رو(  اصل کارت ملی  -

 برای نماینده مشتری عالوه بر مدارک فوق حسب مورد، تصویر مدارک اثبات کنندۀ سمت نماینده به شرح زیر:

 ت وکالتی اوراق بهادار( به تأیید رسیده باشد. در مورد وکیل : وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه)دستورالعمل نحوۀ انجام معامال  -

 در مورد قیم : قیم نامۀ معتبر که توسط مرجع ذی صالح قضایی صادر شده است.   -

 ( محسوب می شود.   -سال تمام 18کمتر از-در مورد ولی ) توضیح اینکه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر  در مورد ولی : مدارک هویتی ولی حسب مورد.   -

 

 

 

 مشخصات حساب بانکی: . 4* 

 مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد: 

 حساب بانکی: 

 .......................     ..........   نوع حساب:........................ ..............  شهرستان:  ........................ نام شعبه: .................................  کد شعبه: نام بانک:

 ....................... کدشبای حساب: )در جدول زیر نوشته شود( .................................................................................... نام صاحب حساب: ........  شماره حساب:

                        IR 

 های مشترک معذور است. : حساب اعالم شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب1تذکر

حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعالم نماید که در این صورت به : مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعالم شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری 2تذکر

 حساب جایگزین وی واریز خواهد شد. 
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 . سمت و شرایط نماینده: 5*

 مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:  -5-1

   ........    شمارۀ شناسایی: ..................................................................................... خانوادگی:نام شخص حقیقی: نام و  

 ....................................... ..........   شمارۀ شناسایی: ............شخص حقوقی: نام شرکت : .........................................

سایر موارد به موجب قوانین   □ نامۀ نمایندۀ شخص حقوقی معرفی  □     قیم نامۀ رسمی  □     شناسنامۀ ولی و شخص تحت والیت    □     وکالتنامۀ رسمی   □     نوع مدرک اثبات کنندۀ سمت:   -5-2

 ............ و مقررات ...................................

 ....... ........../ ..............  /.........تاریخ انقضاء نمایندگی:  .  -5-3

 نماید: . مشتری/نماینده تعهد می6

کند جهت انجام وظایف محول شده  تعیین میضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطالعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت   -6-1

 تأمین نماید. 

 اجازۀ استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی)کد معامالتی( را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بالفاصله به کارگزار اطالع دهد.  -6-2

هد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصالح  ربط اطالع دتغییرات کدپستی و اطالعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی  -6-3

 نکرده باشد. 

 هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطالع کارگزار برساند.  -6-4

 نمونه امضا:                                                                                          نمونه اثر انگشت:         اینده(:. نمونۀ امضا، مهر یا اثر انگشت)مشتری/نم7*

 

 . تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری: 8

این فرم را دریافت و تطبیق اطالعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری/نماینده   1  ........  .../.. .... ./....... .................. متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ.....اینجانب ............

 تأیید می نمایم. 

 نام و امضاء متصدی پذیرش                                                         
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 کارگزاری   امضاء مهر و   تاریخ- و اثر انگشت مشتری/ نماینده    امضاء 

 تاریخ:                         شماره:                                              توافق نامه معامالت الکترونیک         
 

 

دستورالعمل اجرایی سفارشهای الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته این توافق نامه در اجرای 

جلسه   )مصوب  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  بین   14/09/1383شده  مدیره(  هیأت 

 )سهامی خاص( و مشتری با مشخصات:  توسعه اندیشه دانا شرکت کارگزاری 

                             و نام خانوادگی:  نام

                                                            :تاریخ تولد                   :نام پدر
 :صادره                         :شماره شناسنامه

                   :کد بورسی                   :کد ملی

                             :تلفن ثابت                                      :تلفن همراه 

  آدرس:

 منعقد و شرایط به شرح زیر تعیین گردید:

موضووووع توافق نامه عبارت اسوووت از توافق کارگزار و مشوووتری جهت خرید و    (1ماده 

فروش اوراق بهادار برای مشوتری بر اسواس سوفارش هایی که به صوورت الکترونیکی توسط  

 مشتری برای کارگزار ارسال می شود.

 قرارداد تا زمان اعالم انصراف کتبی مشتری معتبر خواهد بود.  (2ماده 

تواند در صورت تمایل به فسخ قرارداد، با مراجعه حضوری به  مشتری می     :1تبصره  

 دفتر کارگزاری و درخواست کتبی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

کارگزاری میتواند در صورت بروز هرگونه شرایط غیر قابل پیش بینی و بنا    :2تبصره  

ونیکی به اطالع  به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام و مراتب را به صورت الکتر

 مشتری برساند. 

مشوتری می تواند در هر زمانی که نیاز داشوته باشود با توجه به امکاناتی که سوایت   (3ماده 

 در اختیار قرار می دهد رمز عبور خود را به دلخواه تغییر دهد.

 :مشتری حساب بانکی خود را بشرح ذیل  (4ماده 

 شماره حساب:         نام بانک:

 :شعبه    نوع حساب:

 :شهر                   :کد بانک

 جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می کند.

مشوتری آدرس پسوت الکترونیکی خود را به شورح ذیل جهت ارسوال کلمه عبور،   (  5ماده 

پیام های مربوط و سوایر موارد در اختیار کارگزاری قرارداده و متعهد می شوود که حداقل  

 ساعت یکبار آن را کنترل نماید. 48هر  

 (:  Emailنیک )وپست الکتر

    

             

امضاء این توافق نامه، نام کاربری و کلمه عبور انجام  ساعت پس از   48کارگزار  (6ماده 

رونیکی در اختیار  تمعامالت اینترنتی را با مراجعه حضووری مشوتری و یا از طریق پسوت الک

ری و کلموه عبور برعهوده  بنوام کواراز  مشوووتری قرار می دهود. مسوووفولیوت حفب و مراقبوت  

 .مشتری است

 

 

 شتری باید مراتب را کتباً به در صورت افشای نام کاربری و کلمه عبور، م

کارگزاری اطالع داده و تقاضووای صوودور نامه کاربری و کلمه عبور جدید نماید. تا زمانی  

که این امر توسوط مشوتری اعالم نشوده، کارگزاری بابت انجام دسوتوراتی که از نام کابری و  

ایت امنیت  کلمه عبور مشووتری دریافت می کند، هیم مسووفولیتی برعهده ندارد. به جهت رع

بیشوتر، به مشوتریان پیشونهاد میگردد به محر دریافت کلمه عبور از کارگزاری و همننین به  

 صورت دوره ای نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام نمایند.

مشوووتری بوایود گواهی نواموه موقوت اوراق بهوادار خود را قبول از سوووفوارش فروش در    (7مااده

مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهی  اختیار کارگزاری قرار دهد و کارگزار فقط 

 نامه موقت آن را دراختیار دارد.

مشووتری می تواند از طریق مراجعه حضوووری گواهی نامه موقت اوراق بهاداری را    (8ماده 

که اینترنتی خریداری کرده اسووت دریافت نماید. تحویل گواهینامه موقت منوط به دریافت 

 م توسط کارگزاری می باشد.گواهی نامه موقت قبلی همان سها

دسووتورالعمل اجرایی سووفارشووات الکترونیکی و جهت اطالع از   8در اجرای بند  ( 9ماده 

وانند با ت  وضوعیت تمام درخواسوت ها، اعم از در خواسوتهای انجام شوده و نشوده، مشوتریان می 

مراجعه به سوایت کارگزاری اطالعات مربوط به وضوعیت همه در خواسوت های ثبت شوده  

ساعت تأخیر صورت حساب خود را برروی سایت   24را به دست آورده و حداکثر با  خود

 مشاهده نمایند.

کارگزاری پس از دریافت سووفارش خرید یا فروش از مشووتری، حداکثر ظرف    (10ماده 

یک سواعت پیام وصوول سوفارش را برای مشوتری ارسوال می کند. ثبت اطالعات درخواسوت 

گزاری و همننین ارسووال پیام وصووول این اطالعات به  خرید توسووط مشووتری در سووایت کار

منزله پذیرش درخواسوت از طرف کارگزاری نبوده و تعهدی نسوبت به انجام آن ایجاد نمی 

نمواید. پذیرش درخواسوووت مشوووتری منوط به بررسوووی مدیر سوووفوارشوووات اینترنتی بوده و  

(( به ))درحال  درخواسوت مشوتری پس از این بررسوی و با تغییر وضوعیت از ))درحال بررسوی 

 عهد میگردد.تاقدام(( پذیرفته شده و کارگزاری نسبت به انجام آن م

روز کواری اعتبوار دارد و    5سوووفوارش هوای ارسوووالی توسوووط مشوووتری بوه مودت  (  11مااده

درصوورت سویری شودن مهلت یاد شوده، سوفارش باطل می شوود. تغییر و اصوالح سوفارش 

توسووط مشووتری ممکن اسووت. و در    مشووتری فقط از طریق در خواسووت ابطال سووفارش قبلی 

صووورت دریافت دسووتور ابطال مشووتری طی سوواعات انجام معامله، کارگزار ملزم به اعمال 

 دستور مشتری حداکثر در روز بعد است.

زار موظف اسوت داده پیام های دریافتی از مشوتری و داده پیام های ارسوالی  گکار( 12ماده 

و نگهداری نماید. در صوورت بروز اختالف بین به مشوتری را در سوامانه اطالعاتی خود ثبت  

کارگزار و مشوتری در خصووص محتوای داده پیام ها، اطالعات مندرج در سوامانه اطالعاتی  

کارگزاری معتبر و برای طرفین الزم االتباع اسوت، مشوروط براینکه اطالعات با گزارشوهای  

 مغایر نباشد. 9دوره ای ماده  

)مصووووب دسوووتورالعمول  (  13مااده   بهوادار  اوراق  الکترونیکی  اجرایی سوووفوارش هوای 

هیوأت مدیره سوووازمان بورس( که در سوووایت کارگزاری انعکواس دارد. برای   14/09/83

 طرفین این قرارداد الزم االجرا است.

صوفحه با متن و اعتبار واحد تنییم و  1تبصوره و در   2ماده،    14این قرارداد در    ( 14ماده 

 توافق با کلیه مفاد آن، نسبت به امضاء و مبادله آن اقدام نموده است.مشتری ضمن اطالع و  
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 کارگزاری   امضاء مهر و   تاریخ- و اثر انگشت مشتری/ نماینده    امضاء 

 تاریخ:                     شماره:                                        کارگزار برخط قرارداد استفاده از خدمات                                                                      

 مقدمه          

ی محمد  آقا یندگینما با  10380407105 یمل   شوناسوه  و  25283 ثبت شوماره به( خاص  یسوهام)  توسوعه اندیشوه دانا  یکارگزار شورکت  نیب  قرارداد  نیا برخط«،  معامالت  ییاجرا  دسوتورالعمل»  14 ماده  یاجرا  در. 1

پالک  –خیابان کاج آبادی   –نلسوون ماندال )جردن ( تهران خیابان  ینشوان به( عضوو هیات مدیره  سومتبه ) سوید محمد احسوان الماسوی موسووی  آقای  و(  مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره سومتبه  )حسون شومسوی 

 در مندرج  مشوخصوات با  «یمشوتر» و  طرف، ک ی  از شوودیم دهینام  کارگزار«»  پس  نیا  از که  www.danabc.irینترنتیا  تیسوا  ینشوان و  02178301000 تلفن شوماره  ،1966935881  یکدپسوت ،  3واحد -   27

 : د یگرد منعقد  لیذ مواد شرح به گر،ید طرف از ریز جدول

 : ایرانی حقیقی اشخاص( الف

  مرد        زن    : تیجنس : یخانوادگ نام و نام 

 :پدر نام :یبورس کد 

 : یمل  کد  : شناسنامه شماره

 :شهر کد  با  منزل تلفن شماره :همراه تلفن شماره

 :یکیالکترون  پست آدرس :شهر کد  با کار  محل تلفن شماره

 :یبانک حساب شماره :بانک  کد  و نام

 : و کدپستی  منزل آدرس

 :کار محل  آدرس

 شود( مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضا  مشخصات نماینده قانونی: )در مواردی که 

 کد ملی:                                                           خانوادگی:                                        نام و نام 

 :شهر کد  با  منزل تلفن شماره                                                              شماره تلفن همراه:                                    

 آدرس و کدپستی: 

 : ی و کد پستیمرکز دفتر  آدرس

 : کشور از خارج در  یمرکز دفتر  آدرس  /کار محل  آدرس 

 د. انشده دهینام کانون« » اختصاراً بهادار  اوراق  و  بورس کارگزاران  کانون و  «بورس و اوراق بهادار اختصاراً »سازمان سازمان قرارداد نیا  در. 2

 .اند رفته  کار  به حاضر قرارداد  در میمفاه همان به آن در شدهف یتعر اصطالحات و شودیم دهینام دستورالعمل« » اختصاراً برخط« معامالت ییاجرا دستورالعمل»  قرارداد نیا  در. 3

 دستورالعمل اجرایی معامالت برخط است.  9گر« موضوع بند »کارگزار« در این قرارداد، »کارگزار یا کارگزار/معاملهمنیور از . 4

 شود. آن در این قرارداد »مقررات« نامیده می و فعاالن سرمایه. کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار 5

  سفارش ارسال برخط  سفارش« یا »زیرساخت ثبت و دریافت برخط  رساختی زگیرد از قبیل »زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت می . 6

 . شودیم دهینام »سامانه« قرارداد  نیا در  ،برخط  معامالتاجرایی  دستورالعمل  1ماده   5و   4 هایموضوع بند گر« معامله واسطه بدون

 ضوع قراردادمو (1ماده 

 کارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کاالی ایران و بورس انرژی ایران   (online)استفاده از خدمات برخط قرارداد عبارت است از  نیا موضوع

 ( مدت قرارداد2ماده 

 این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.  

 کارگزار قوق و تعهدات ح( 3ماده 

  و دهد  قرارحقیقی یا نماینده قانونی وی )ولی یا قیم(   مشتری  اختیار در  قرارداد   امضای از  پسظرف حداکثر یک هفته های زیر، ه را از طریق یکی از شیوه سامان از   استفاده عبور رمز  و ی کاربر  نام باید  کارگزار  .1

 :گردد آغاز  خدمات ستفاده ازا

 ی )رمز چاپ(؛چاپ صورت  بهالف. 

 شده مشتری در مقدمه قرارداد؛ یا شماره همراهِ ثبت سجام  سامانه دری مشتر شدهثبت  همراهِ شماره بهاز طریق پیام کوتاه   ارسالب. 

 شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه. ج. تایید رمز عبور تعیین 

شده توسط مشتری در سامانه را به وی  همننین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبت  .است سامانه در وی به ارسالی  و  مشتری از دریافتی هایتراکنش  سوابق هیکل   نگهداری و ثبت به متعهد  کارگزار  .2

 نمایش دهد. 

های حدودکردن دسترسی مشتریان یا سفارش ای از قبیل متواند اقدامات پیشگیرانه در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقر قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار می .3

 .داشت نخواهد  یبه مشتر وارده خسارات  قبال   در مسفولیتی  کارگزار  ها،محدودیت این  اعمال  صورت در.  عمل آورد آنها به

  مسفولیتی کارگزار ها،محدودیت این  اعمال صورت  در. باشد یا اعالم سازمان یا بورس  مرتبط  مقررات و  قوانین به مستند  د یبا کارگزار توسط  سامانه به یو ی دسترس ای  مشتری معامالت بر محدودیت هرگونه اعمال  .4

 است.  قرارداد نیا  در مندرج یهاروش با  مطابق یمشتر به یرساناطالع  به  موظف کارگزار ماده،  نیا موضوع تیمحدود گونه هر  اعمال صورت در. داشت نخواهد  ی به مشتر وارده خسارات قبال در



5  

 کارگزاری   امضاء مهر و   تاریخ- و اثر انگشت مشتری/ نماینده    امضاء 

 .کند  اقدام  مشکل رفع جهت ی مشتر درخواست حسب و د ینما اعالم  یمشتر به خود  یرسم یتارنما  قی طر از  را  خدمات ارائه  یچگونگ و فراهم  را سامانه یبانی پشت  خدمات هئارا امکان  است موظف کارگزار  .5

  یمشتر  توسط  شده وارد یهاسفارش حذف اریاخت  کارگزار نیهمنن. د ینما سلب یمشتر از  را شدهثبت یهاسفارش ش یرایو ای حذف امکان کند،ی م جابیا ی مقررات فیتکال   که یزمان در  است موظف کارگزار  .6

 .  است  یمشتر به لی دال همراه  به موضوع اعالم به موظف کارگزار مورد دو هر  در. است مربوطه مستندات و ل یدال  ینگهدار به موظف صورت نی ا در  و دارد  مقررات و  نیقوان چارچوب در  را

 .دارد نگه محرمانه را مشتری مربوط به  اطالعات و هاداده  است متعهد  کارگزار  .7

 .دهد  قرار صالحی ذ مراجع ری سا ای سازمان اریاخت   در را  ان یمشتر اطالعات  موجود، مقررات و نیقوان  تیرعا با است  مجاز یکارگزار: تبصره

  وقت اسرع در  ،ی مشتر ی سو از  رتیمغا اعالم صورت  در و دهد   قرار یو ار یاخت  در را  یمشتر معامالت و هاسفارش  سوابق و د یخر  قدرت حساب، تیوضع اتئیجز همواره ،سامانه قیطر  از است متعهد  کارگزار  .8

 .  د ینما اقدام یو به یبررس جهینت اعالم و موضوع ی بررس به نسبت

  وقوع از پس بالفاصله د یبا  ینیبشیپ  رقابلیغ  موارد در  و است اختالل وقوع  از  قبل ی مشتر به یرساناطالع  به موظف کارگزار ، ینیبشیپ  قابل موارد در سامانه به یدسترس در  اختالل  گونه هر وقوع صورت در .9

 . د ینما اقدام  یمشتر به یرساناطالع   به نسبت اختالل

 : برساند  ی مشتر اطالع به خود ی رسم یتارنما ای سامانه قیطر  از  را ری ز موارد است موظف کارگزار  .10

 نسخه؛  هر از  استفاده  یراهنما و سامانه یهانسخه  ستیل •

 (؛ سازمان مقررات مطابق ) آن یهازمان  مدت و وجوه برداشت و ز یوار یهاهیرو •

 سامانه؛  از  استفاده  مخاطرات •

 باشد؛ موثر  سامانه به یمشتر ی دسترس  بر که کارگزار تیمحروم ا ی قیتعل   مجوز، اتمام  زمان در هاسفارش  تیریمد  نحوه مورد در  الزم اطالعات •

 باشد؛  داشته وجود سامانه در یاختالل که یزمان در د یجد  سفارش ثبت و شدهثبت یهاسفارش حذف ای شیرایو  یبرا ییهاهیرو •

 . برخط  معامالت انجام خصوص در سازمان توسط  یابالغ یهاتیمحدود و د یجد  مقررات و  نیقوان •

 .  نداردی از طریق سامانه از جمله انجام معامالت برخط مشتر  توسط  ناشی از اقدامات انجام شده انیز ا ی سود قبال  در  مسفولیتی کارگزار  .11

کند و  ز طریق سامانه ایجاد نمی نماید بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات برخط به مشتری اکارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمی .12

های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، کندی یا  نباشد، کارگزار مسفول جبران خسارت  ممکن سامانه بنا به هر دلیل، دسترسی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتریدر چناننه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختالل 

  ای  شیرای واین ماده، نسبت به   11تواند با مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعالمی کارگزار بر اساس بند  سامانه، مشتری می در و در صورت قطعی، کندی یا بروز اختالل سامانه نخواهد بود در بروز اختالل 

 اقدام نماید. د یجد  سفارش ثبت یا شدهثبت یهاسفارش حذف

 دات مشتری تعه و حقوق( 4ماده 

 .نماید  ارائه  کارگزار به باشد  الزم که یزمان هر در مربوطه مقررات و  نیقوان مطابقمشتری باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت  .1

 .دهد  ر ییتغرا در اولین دفعه ورود به سامانه  گیرد ی قرار م وی  اریکارگزار در اخت توسط   که یعبور رمز مشتری مکلف است  .2

 .مبتنی بر اطالعات نهانی خودداری نماید  التبازار و معام یکاردستکه منجر به نقر قوانین و مقررات گردد از جمله   اقدامونه گکند از انجام هر مشتری تعهد می .3

 هیکل  اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله،  تمامی و هابرداشت و  زهایوار یتمام ، انجام معامله،فروش و د یخر یهاسفارش ثبت سامانه، از  استفاده قرارداد،  نی ا ی اجرا  مراحل یتمام در است متعهد  یمشتر .4

  تیرعا عدم  جهینت دراست که  ییهاخسارت  هیکل  جبرانمسفول  یمشتر . در هر حال د ینما تیرعا را کارگزار توسط   شرایط اعالمیو  صالحی ذ مراجع ر یسا و سازمان توسط  یابالغ  الزامات  و مقررات و  نیقوان

 .شود حادث  ی و توسط  قرارداد  نیا مفاد  و مقررات و  نیقوان

 .است ریپذ امکان  ادشدهی حساب به وجه ز یوار قی طر از  صرفاً  یمشتر به پرداخت هرگونه. د ینما یمعرف وجوه افتیدر جهت کند،ی م اعالم  کارگزار که یبانک  در خود  نام به ی بانک حساب شماره د یبا  یمشتر .5

 .است مشتری  عهده  بر گیرد، می  صورت مشتری  عبور رمز یا و کاربری  نام  طریق  از کهو ضرر و زیان حاصله  معامله هرگونه انجام مسفولیت نیز  و  کاربری  نام و عبور رمز  از حفاظت و  استفاده  مسفولیت .6

ها، واریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت ها، اطالعیه ها، بیانیهها، معامالت و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش، حین یا پس از انجام معامله )نییر تأیید، پذیرش یا امضای تعهدنامهتمامی سفارش .7

اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه، صدور حواله  درخواست تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بارگذاری کلیه شده، ها، معامالت انجاموجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارش

  نام یر در تحویل کاال و ...( از طریق سامانه و با استفاده از ، تعیین باربری و مقصد حمل کاال، اعالم تأخیر در تحویل کاال، درخواست تحویل کاال با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخو تحویل کاال

شده از طریق سامانه را  ها، معامالت یا به طور کلی هیم یک از اقدامات انجام تواند سفارش، به منزله اقدام توسط شخص مشتری است و مشتری تحت هیم عنوان نمی گیرد می  صورتمشتری  عبور  رمز و  کاربری

 گرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.ثبت سفارش، انجام معامله یا هرگونه اقدام انجام انکار نماید یا 

های ر هر حال کلیه تبعات و مسفولیتنماید. دشود، تأیید میدر سامانه بارگذاری می  با استفاده از نام کاربری و رمز عبور ویمشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطالعات، اسناد و مدارکی را که  .8

 ود.کیفری و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی یا ارائه اطالعات به نحو غیرصحیح در سامانه، تماماً بر عهده مشتری خواهد ب 

  بر  امر نیا  از یناش ت یمسفول هرگونه صورتن یا ر یغ در. ندهد  قرار   ثالث اشخاص  اریاخت  در را ( مصرف کباری رمز عبور،  رمز ،یکاربر  نام جمله از) سامانه در خود  تیهو احراز اطالعات  گرددیم متعهد  یمشتر .9

 . بود خواهد  یمشتر عهده

 .ارسال کند  هبه سامانیا بورس  های اعالمی توسط سازمان های خرید و فروش روزانۀ خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف مشتری متعهد است سفارش .10
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 .گیردرا بر عهده می سامانهنادرست از  یهتبعات ناشی از استفاد و هامسفولیت هیکل مشتری   .11

 د.ایدسترسی مشتری را غیرفعال نمتواند می  کارگزار ، از طریق سامانهمتوالی   روز  30ی به مدت مشتر انجام معامله توسط ر صورت عدم د .12

و کلیه اطالعات   ها، کدهای رمزیافزارهای ضد ویروس مناسب، محافیت از شناسه کاربر، کلیدواژه افزاری و محافیت از اطالعات از جمله استفاده از نرم افزاری و نرم شود، اصول امنیت سخت مشتری متعهد می .13

 .های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید منیور جلوگیری از دسترسی  را به کارگزاردریافتی از  

 .استو کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات  از طریق سامانه  شدهت انجام معامال کلیه  وهمشتری متعهد به پرداخت وج .14

 . د دهاطالع    کارگزاررا فوراً به  موضوع های( بانکی خود،) حساب یا نام کابری و رمز عبورهرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از  در صورت وقوع است مکلف مشتری  .15

  از  استفاده حق تواند ینم  و ستی ن ی گرید  واسطه  به ای خود توسط  یتجارری غ ا ی یتجار  یبرداربهره  گونه هر منیور به جمله از ل یدل  هر به آن  به ی دسترس نحوه و سامانهگونه دخل و تصرف در مشتری مجاز به هیم  .16

 .کند   واگذار ی گری د شخص به را خدمات نیا

 . است  برخوردارنماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معامالتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه مشتری اقرار می .17

 .د ینما  استفاده(  یکارگزار به یحضور مراجعه حداقل) سفارش ارسال و ثبت ی برا کارگزار توسط  شدهاعالم  نیگزیجا یهاراه  از ،سامانه  در اختالل  صورت در  گرددیم متعهد  یمشتر .18

  اه( قابلیت استناد داده پیام5 هماد

ناد در مراجع سناد معتبر و قابل است های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اها و سوابق کلیۀ تراکنش پیام داده 

 .االتباع است، معتبر و برای طرفین الزم سامانهها، اطالعات مندرج در پیام و مشتری در خصوص این سوابق و داده  کارگزار. در صورت بروز اختالف بین استقضایی و حقوقی 

 ( قاهره)قوه  ماژور فورس( 6 ماده

  قرارداد  یاجرا  در  ریتأخ  ایاز عدم اجرا  یمسفول جبران خسارات ناش کارگزارافتد،   ریبه تأخ ایشود  رممکنی غ  ،ینیبش یپ رقابل ی رفع و غ رقابل ی غ یِامر خارج ک یاز قرارداد به واسطه  ی بخش ا یتمام  یگاه اجرا  هر

 اطالع دهد.  یخود در اسرع وقت مراتب را به مشتر ینترنتی ا تیسا ق یمکلف است از طر کارگزار  صورت نیا  در. ستین

 کارگزار و یمشتر  نیب ارتباط یبرقرار نحوه( 7 ماده

 :گرددی م انجام به انتخاب مشتری  ر یاز طرق ز ی کی بهو مکاتبات  هایرساناطالع هیکل است،  ی به مشتر یرساندستورالعمل ملزم به اطالع  ا یقرارداد   نیکه کارگزار بر اساس ا ی موارد در

 شده مشتری در مقدمه این قرارداد )صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی( درج  لیموبا شماره به امک یپ ارسال            

 شده مشتری در مقدمه این قرارداد درج  یکیالکترون پست به ارسال       

 ه      سامان در  اعالم       

 کارگزار  ی نترنتیا  تیسا در  اعالم       

 . بود خواهد  معتبر یشده توسط مشترانتخاب  یهااز روش   ک یهر  ق یاز طر یرساناطالع  د،یفوق را انتخاب نما یهااز روش  یکیاز  شیب  یکه مشتر یصورت در: تبصره

 انحالل قرارداد   (8ماده 

 :گرددی م منفسخ  قرارداد  ری ز موارد در - 1

 صالحاعالم مراجع ذی امقررات مربوطه و بتخلف مشتری از قوانین و  -

 کارگزار ماه یا لغو مجوز  تعلیق به مدت بیش از یک  -

 .داشت خواهند  شیپ  روز سه از یکتب اعالم  با  رافسخ قرارداد   اریدر هر زمان اخت  نیاز طرف  ک ی هر - 2

 فسخ به طرف مقابل است. خ یتار  قیبا ذکر دق  مراتب یکتب اعالم  به موظف  نیطرف از  ک ی هر قرارداد  فسخ  با همزمان :1 تبصره

 . د ینما اقدامتسویۀ کلیۀ دیون و تعهدات ناشی از معامالت برخط  به نسبت فوراًمکلف است  یمشتر،  انفساخ قرارداد ایدر صورت فسخ  : 2 تبصره

 ات فصل اختالف و( حل 9ماده 

  هفتم باب چارچوب در  و کانون رهیمد تیفه مصوب ضوابط  مطابق  و کانون منتخب یداور  نفره  سه فتیه به مراجعه با مزبور اختالف  قرارداد،  نیا از  یبخش ای تمام  مفاد  ی اجرا  ای ری تفس در  اختالف بروز صورت در - 

 . شد  خواهد  فصل  و حل یمدن ی دادرس  نیآئ قانون

 ن یطرف تماس اطالعات و یقانون اقامتگاه( 10ماده 

خود را ظرف مدت حداکثر   د یو اطالعات تماس جد   ینشانو اطالعات تماس موظف است  ی نشان ریی تغ  صورت در  نیطرف از ک ی هر. است شده ذکر   قرارداد مقدمه در  که است همان نیطرف تماس  اطالعات  و ینشان

 .  شودی انجام م  یاطالعات تماس قبل   قی ارتباط از طر ی و برقرار ارسال  یقبل  یاعالم نشده، مکاتبات به نشان د یو اطالعات تماس جد  یکه نشان یزمان تااطالع دهد.   گری کتباً به طرف د ریی روز پس از تغ 7

 .بود خواهد  یمشتر  به آن اعالم  منزله  به کارگزار ی نترنتیا  تیسا یرو  بر کارگزار د یجد  تماس  اطالعات  و  ینشان اعالم: تبصره

  اقرار  خود نسخه افتیدر  به مقابل، طرف  نسخه یامضا  با نیطرف ازیک و هر   د یرس نیطرف ی... به امضا............... خ یشد و در تار میتبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنی  5ماده و  10این قرارداد در 

 .  د ینمایم
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 " تعهد نامه استفاده از زیر ساخت برخط"

 

به عنوان نماینده قانونی   /صادره از ............. که اصالتاً................. ....... متولد اینجانب آقای/ خانم ........................ فرزند ................ به شماره شناسنامه .............. و کد ملی ................ 

  به نام ...................... به شناسه ملی .......................... و شماره ثبت .................... نزد اداره ثبت شرکتها و   به نمایندگی از شخص حقوقی /................. آقای/ خانم      ]ولی/قیم/وصی[ 

 :هستم، اقرار و تعهد مینمایم رالعمل اجرایی معامالت برخط دستو1ماده 5و  4شهرستان ............... متقاضی استفاده از زیرساختهای موضوع بندهای  مؤسسات غیرتجاری

 

 .میباشم از دانش و مهارت الزم در خصوص نحوه استفاده از زیرساختها و همننین نحوه انجام معامله اوراق بهادار/کاال برخوردار 1-

 .با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار/کاال آشنایی کافی دارم2-

 .نیستم هینگونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصالح اعالم شده باشد،مشمول 3-

 .باشم از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو4-

کارگزار/معاملهگر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی   الل )سوءاستفاده( در سامانه معامالت و زیرساختهای برخط متعلق به کارگزار یااز ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخ5-

 .پاسخگو باشم

وکیل یا غیره قرار ندهم و به شخص دیگری اجازه   نماینده، امکان استفاده از زیرساختهای برخط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیم فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل 6-

و در هر صورت مسفولیت کلیه معامالت انجام شده از طریق دسترسی به زیرساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار   نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید 

 .قرار داده شده است را مییذیرم اینجانب

و مستندات جعلی، مسفولیت هرگونه عواقب ناشی از آن بر   صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطالعات خالف واقع مسفولیت7-

 .عهده اینجانب میباشد 

 

 

 نام و نام خانوادگی، امضا و اثر انگشت مشتری                                                                                                 

 :تاریخ تکمیل                                                                                                                                               
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 "آزمون معامالت برخط"                                                                                                   

 

 شود؟  یانجام م  یمعامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعات -1

 12 ی ال 8د(                 12:30  یال  9ج(                   13:00  یال   8ب(   12  یال  9الف(   

 

 داشته باشند؟  نیتوانند نزد چند کارگزار قرارداد آنال  یم انیمشتر  ایآ-2

  ریب( خ                                                         ی( بل الف

 

 ؟ ستی چ انگرینماد ها وجود دارد ب یمنیور از ح که در آخر بعض -3

  د( سهام متوقف جهت معامله       ج( حق تقدم             یحیب( سهام ترج              قهی( سهام وثالف

 

  باشد؟ یغلط م ر یز  یها نهیاز گز ک یکدام  -4

   .خواهد شد   زیوار  ی در کارگزار  یشده مشتر یبه حساب معرف ی افتیوجه، وجه در ی( به هنگام تقاضاالف

 .خواهد شد  ز یوار یمشتر نیهنگام فروش ، وجه حاصل از فروش همان موقع به حساب متصل به حساب آنال ( به ب

   .خواهد شد  ز یوار یپس از فروش به حساب مشتر یروزکار  2،   سهام وجه، وجه حاصل از فروش  ی( در صورت تقاضاج

 .حتماً به اسم خود شخص باشد  د یبا  یشده به کارگزار ی( شماره حساب معرفد

 

 دامنه نوسان سهام درشرکت بورس چند درصد است؟ -5

 درصد  ± 4(  د                           درصد  ±3ج(                درصد  ± 5ب(                درصد  ± 2(  الف

 

 باشد؟  یم از ین یسهام در بازار چه مدارک د یخر یبرا -6

 د( هر سه مورد         د یدرخواست خر  لیج( تکم       ی وجه به حساب کارگزار ز یب( وار   ی( کد بورسالف

 

 :ردیگ یتعلق م  یسهام به چه کسان د یحق تقدم خر-7

 شرکت سهامدار باشند   یعاد یکه در مجمع عموم یب( به کسان                                            شرکت سهامدار باشند  هیسرما شی که در مجمع فوق العاده افزا  ی( به کسانالف

 

 به چه معنا است ؟ غامیپ نیا د یشو یدر معامالت بر خط  مواجه م"باشد  ینم یمانده سهام کاف "غامیبا پ ی وقت-8

 است  یگریباشد                                   ب(کارگزار ناظر شما کارگزار د یم ییاز مقدار دارا   شی( تعداد سهم وارد شده بالف

 است  ریامکان پذ  نهیوارد سامانه معامالت شده                    د( هر سه گز گرید ی سفارش مجزا ی( همان سهم درطج

 

 منیور از بازار خرسی چیست؟   -9

 د( بازار منطقی   ازار نزولی  ج( ب  ب( بازار هیجانی    الف( بازار صعودی  

 کدام مورد سود پس از کسر مالیات است که بین سهامداران تقسیم میشود؟ - 10

 P/Eد(  ETFج(         DPSب(   EPSالف( 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ :                       شماره :             
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 قرارداد اختیار معامله

وراق  و ا سازمان بورس ره یمد  فتی ه 1395/ 17/09مصوب تبصره  17  و  ماده 50 بر  مشتملدستورالعمل معامالت قرارداد اختیار معاملۀ سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران  1ماده  51موضوع بند 

 بهادار

 مواد آتی منعقد گردید:به شرح طرفین ذیل الذکر نیب در تاریخ ..........  قرارداد نیا

 : شودی م دهینام "کارگزار"قرارداد   نیپس در ا نیاز ا که-  ریمشخصات جدول ز ابشرکت کارگزاری  طرف اول:

شناسه ملی:         25283شماره ثبت: نام کارگزار:کارگزاری توسعه اندیشه دانا
10380407105 

 محل ثبت: مشهد  29/09/1384تاریخ ثبت:

 22622630شماره تلفن دفتر مرکزی: 10731سازمان بورس:شماره ثبت نزد 

 ۱۹۶۶۹۳۵۸۸۱ کدپستی: 26602046شماره فاکس دفتر مرکزی:

 خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:نام، نام

 رهیمد اتیه سیو نائب رئ رعاملیمد آقای محمدحسن شمسی   سمت: -1

 عضو هیات مدیرهآقای سیدمحمداحسان الماسی موسوی   سمت:  -2

 شماره و تاریخ روزنامه رسمی: 

 21923روزنامه رسمی شماره 

   04/1399/   04مورخ  

 آدرس دفتر مرکزی: 

 27خیابان نلسون ماندال کوچه کاج آبادی پالک -تهران

 شود: نامیده می  "مشتری"از این پس در این قراردادمشتری حقیقی یا حقوقی یا وکیل/ نماینده قانونی وی حسب مورد با مشخصات جداول متناسب زیر که  طرف دوم:

 زن                     جنسیت:         مرد  نام و نام خانوادگی:  

 تاریخ دریافت کد مالکیت:  کد مالکیت:  

 تاریخ تولد )روز/ ماه/ سال(:   نام پدر: 

 کد ملی:   محل تولد:  

 محل صدور شناسنامه:   شماره شناسنامه:

 شماره تلفن منزل با کد شهر:   شماره سریال شناسنامه: 

 شماره تلفن همراه:   کار با کد شهر:  شماره تلفن محل 

 شماره حساب بانکی:  نام و کد بانک:

 آدرس پست الکترونیکی:  

  آدرس منزل:

 آدرس محل کار: 

 ( اصطالحات و تعاریف 1ماده 

-شرکت سپرده"گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اختصاراً ، شرکت سیرده"فرابورس"شرکت فرابورس ایران اختصاراً  ، "سازمان"قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً   نیا در .1

 . اند شده دهینام "مقررات" راًاختصا بورس،فرا و سازمان ،بورس و اوراق بهادار یعال یهیأت وزیران، شورا مصوبات ن،یقوان، "ذاریگ

سازمان بورس و اوراق   رهیمد فتیه 1395/ 17/09 مصوب تبصره  17  و ماده 50  بر مشتملدستورالعمل معامالت قرارداد اختیار معاملۀ سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران "در این قرارداد،  .2

 اند.کار رفته شود و تعاریف موضوع ماده یک آن در این قرارداد به همان مفاهیم بهنامیده می  "دستورالعمل "اختصاراً  "بهادار

 باشد.دستورالعمل می 2، مشخصات مندرج در جدول موضوع  ماده "مشخصات قرارداد"در این قرارداد، منیور از  .3

 معامله را بر عهده دارد.  اریو اعمال قرارداد اخت  یاپایپا ه، یانجام امور تسو ۀفیاست که براساس دستورالعمل، وظ  یگذارسیرده  شرکتدر  یواحد  ،"یاپایاتاق پا" .4

 ( موضوع قرارداد 2ماده 
 موضوع قرارداد، ارائه خدمات زیر توسط کارگزار به مشتری است:

 در بازار معامالت قرارداد اختیار معامله  هیاعمال و اعالم نوع تسو هایدرخواست نیو فروش و همنن  د یخر تیاتخاذ موقعهای اجرای درخواست.1

 ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای و فرابورس .2

 ( مدت قرارداد3ماده 
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 یابد: باشد و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر خاتمه میقرارداد از تاریخ امضاء نافذ و قابل اجرا می

 

 تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛ فسخ قرارداد و  .1

 روز؛  20تعلیق مجوز معامالت قرارداد اختیارمعامله کارگزار بیش از  .2

 پس از اتمام دوره مجوز.  یمجوز و د یتمد  عدم  ای  کارگزارمعامله  اریاخت  قراردادمجوز  لغو .3

 ( مبلغ قرارداد4ماده 
 کند.کارگزار بر اساس مقررات و تعرفه ها از مشتری دریافت میمبلغ قرارداد، صرفاً معادل کارمزدهای معامله است که 

 ( تعهدات مشتری 5ماده 
 کند که به مقررات و مفاد دستورالعمل و اصالحات بعدی آن علم و آگاهی دارد و متعهد به رعایت آن است.مشتری با امضای این قرارداد، اذعان می .1

و مقررات حاکم بر بازار   هاکند از ریسک گونه سفارشی برای معامله قرارداد اختیار معامله صادر نکند. مشتری اعالم می آگاهی از مقررات مربوط به اختیار معامله، هیم شود که بدون مطالعه و مشتری متعهد می .2

دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی را که خرید یا فروش اختیار  مضا کرده است. مشتری اعالم می رو، بیانیه پذیرش ریسک را تکمیل و ااز این. قرارداد اختیار معامله کاماًل مطلع است و آنها را پذیرفته است

 معامله به همراه خواهد داشت، دارد. 

 شود در صورت تغییر اطالعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطالع دهد.مشتری متعهد می .3

شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت کند، بر این  منیور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیینهای فروش، عالوه بر وجه تضمین اولیه، بهتواند در مورد سفارش میکارگزار  .4

 باشد.  اساس مشتری موظف به سیردن وثایق الزم نزد کارگزار می

کارگزار طرف دیگر قرارداد اختیار معامله )بر حسب مورد خریدار یا  عنوان اباحه تصرف در اختیار   متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین را بهدهد که بالعزل می  وکالتاذن و ای  اتاق پایاپمشتری به  .5

 و وی حق استفاده از آن را دارد تا در دوره تحویل تسویه کند.  قرار دهد  فروشنده(

وجه  شیافزا هیبر اساس اخطار ابد،ی کاهش نیاز حداقل وجه تضم  ترکم  بهی  و بازی هاتیموقع به  مربوط نیتضمحساب توسط کارگزار، وجه  یرسانروزه ب  اتی عمل   از پس کهی صورت رد  است موظفی مشتر .6

دهد.   شیقبل افزا یالزم روز معامالت نیخود را تا وجه تضم نی تضم از شروع معامالت روز بعد، وجه ساعت پس  یک  تا د یبا کند ی قرارداد ارسال م  نیشده در انییبه روش تع یوکه کارگزار به  ینیتضم

ی  مشتری مقررهامهلت ی ط ی ل یدل  هر به کهیدرصورت کند.باست،  نشده فا یآن ا نیکه تعهدات وجه تضم  یباز مشتر یهاتیراساً اقدام به بستن آن دسته از موقع ،یدر همان روز معامالت د یکارگزار با  نصورتی رای درغ

 .د ینمای مشتر تعهدات  جبران و نیتأم  به اقدام کارگزار، نزدی و ق یوثا ای وی  مشتری بستانکار  محل از رأساً تواند یکارگزارم د،یننما فایا  را خود تعهدات

کند و مشتری با علم به این های یک گروه اختیار معامله را تعدیل می قراردادهای اختیار معامله و سقف موقعیتفرابورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه )افزایش سرمایه و تقسیم سود(، قیمت اعمال، اندازه   .7

 کند. موضوع اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله می

 کند. علم به این موضوع کارگزار را انتخاب و اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله میباز هر نماد معامالتی به ازای مشتری و کارگزار آگاه است و با  های مشتری از سقف موقعیت  .8

  ق،یوثا تیصورت عدم کفا. در شودیو رأساً برداشت م نیتأم یاپا یکارگزار نزد اتاق پا قی از محل وثا ت،یکارگزار و در صورت عدم کفا یاتیمقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عمل  یهاخسارت .9

از   تیبرداشت کند و در صورت عدم کفا  یمشتر نیتضام ا ی قی از محل وثا  ساًأخسارات را ر نیا تواند ی م کارگزاراست  یهیمربوطه را پرداخت کند. بد  یهاخسارت  یاپا یکارگزار مکلف است حسب دستور اتاق پا

تواند رأساً از محل بستانکاری مشتری و یا وثایق وی  که به هر دلیلی مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، کارگزار میدرصورتی شود. ینگهدار  یکارگزاردر سوابق   د یاقدامات با  نیمطالبه کند. مستندات ا یمشتر

 نزد کارگزار، اقدام به تأمین و جبران تعهدات مشتری نماید.

کاری قیمت( را رعایت  مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار )از جمله مبحث دارندگان اطالعات نهانی و دست  ویژهقررات مربوطه به های خرید و فروش، همه قوانین و ممشتری متعهد است در ارائه سفارش

 کند.

 شود.اخذ میاعمال( اعمال و هم غیرقابل یافته توسط اتاق پایاپای )هم قابل تخصیص  دارندگان موقعیت باز ۀکارمزد اعمال از هممشتری متعهد به تأدیه کارمزد معامله و اعمال است. .10

ع قرارداد را به طرف  وموض هیمعامله فروش که سهم پا ار یدر قرارداد اخت د یباز خر تیدارندگان موقع ۀو هم د یمعامله خر  ار یباز فروش در قرارداد اخت تیدارندگان موقع ۀاز هم، باشد  یکیز صورت فی به هیچناننه تسو .11

 اخذ خواهد شد.  اتیمال دهند،یم ل یمقابل تحو

و   مربوطه ، محدودیت تعیین کند. در این صورت تغییر کارگزار صرفاً با رعایت مقررات اتاق پایاپای و تکمیل فرم تواند از طریق آنها معامله کند ک مشتری مییکه   یتواند در مورد تعداد کارگزارانبورس میفرا .12

 بر عهده مشتری است.  های مربوطهپذیر است. مسفولیت تخلف از مفاد این بند و جبران خسارت تائید آن توسط کارگزار مبداء، کارگزار مقصد و اتاق پایاپای امکان 

 های تعیین شده توسط فرابورس تکمیل و ارائه کند.مشتری ملزم است سفارش خود را در فرم  .13

مشتری طرف قرارداد آنان یا هر   ،حین انعقاد قرارداد به اتاق پایاپای وکالت و اجازه دهند که اتاق پایاپایباید  فروشندگان اختیار معامله ی تخصیص غیر از روش ردگیری موقعیت، هادر صورت تعیین سایر روش  .14

 .دارنده اختیار معامله را برای اعمال اختیار به آنان حواله دهد 

و   شود  زی وار کارگزار  نام به معامله  اریاخت  قرارداد بابت معامالت  معامالتی کارگزاری مندرج در سایت کارگزاری به شماره حساب  د یبه حساب کارگزار است، مبالغ با هوج زی ارملزم به و یکه مشتر  یدر همه موارد .15

 . شود لی میا info@danabroker.comرا به آدرس  آن  شدهاسکن ری تصو و کسافرا  وجه  زی وار د یرس

 ( تعهدات کارگزار 6 ادهم

 ت و سایر مدارک توسط نماینده برای کارگزار تعهدآور است.نماینده کارگزار جهت اجرای مفاد این قرارداد و ارتباط با مشتری، آقا/خانم....................................است. امضای فرم پیوس .1
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 را به شرح دستورالعمل بر عهده دارد. لیت ایفای تعهدات مشتریان در مقابل اتاق پایاپای فوکارگزار مس .2

 .و نگهداری کند  ثبتشده توسط فرابورس های تعییندر فرم سفارش مشتریان را  باید کارگزار  .3

ثبت تاریخ و زمان دقیق تکمیل فرم   ،یت نوبت مشتریان جهت رعا .نماید بورس یا سازمان ارائه فرادرخواست به  و حسب کند   بایگانی ، های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریالکارگزار باید فرم  .4

 .سفارش الزامی است

ری از محل  های معامالتی بعالوۀ ارزش معامالتی قرارداد اختیار معامله یا وجه تضمین موردنیاز را، حسب مورد، به حساب مشتری منیور کند. حساب مشتکارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، هزینه  .5

 ه واریزی وی به حساب عملیاتی کارگزار، بستانکاری وی در دفاتر کارگزاری و وجوه متعلق به کارگزار قابل تأمین است.وجو

 مرقوم کند.  5ماده   15، در بند  گذاری رسانده استسیرده  کارگزار موظف است شماره حساب جاری خود نزد بانک عامل را که مطابق فرم اعالم حساب در اختیار، افتتاح آن را به اطالع فرابورس و شرکت .6

 های مشتری از کفایت وجه تضمین اولیه در حساب وی اطمینان یابد.ای ایجاد کند و در زمان اجرای سفارش های جداگانهکارگزار موظف است در دفاتر خود برای هر مشتری و نماد معامالتی، سرفصل  .7

 گذاری قابل ارائه باشد.ا شرکت سیرده یبورس فراکه حسب مورد به سازمان،  کند حساب مشتری را به نحوی نگهداری  کارگزار باید سوابق معامالت و صورت .8

مشتری اقدام کند، حسب درخواست  ه اجرای سفارش که مشتری پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله در چارچوب مقررات از اجرای سفارش منصرف شود یا کارگزار به هر علت نتواند نسبت بدر صورتی  .9

 مشتری وجوه وی باید توسط کارگزار مسترد شود.

 اد از مشتری دریافت کند.های فروش، عالوه بر وجه تضمین اولیه، به منیور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین شده در مشخصات قراردتواند در مورد سفارش کارگزار می .10

مجاز نیست به هیم وجه از وجوه مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص  زار موظف است در صورت دریافت وجه تضمین اولیه از مشتری، سفارش وی را در سامانه معامالت بازار اختیار معامله ثبت کند و کارگ .11

 .استفاده نمایند 

 دهد. را بر اساس مفاد دستورالعمل انجام می ها روزرسانی حساب بهکارگزار پس از دریافت گزارش اتاق پایاپای عملیات  .12

 های زیر است:شیوه ابالغ اخطاریه افزایش وجه تضمین به مشتری به یکی از روش .13

 ارسال پیامک به مشتری ( 1

 آدرس مشتری ( ارسال پست الکترونیکی به 2

های های باز توسط مشتری، متناسب با اخطاریه افزایش وجه تضمین، سفارشیش از واریز وجوه یا بستن موقعیتاست، تا پکارگزار موظف است اگر مشتری مشمول دریافت اخطاریه افزایش وجه تضمین شده .14

 های باز مشتری را نیذیرد. افزاینده موقعیت 

راساً اقدام به بستن آن دسته از   ،یدر همان روز معامالت  د یرگزار باندهد، کا شیقبل افزا یروز معامالت الزم نی خود را تا وجه تضم نیپس از شروع معامالت روز بعد، وجه تضمساعت یک  تا  ی اگر مشتر .15

است، تسویه  ای که منجر به بستن موقعیت شدهبر اساس قیمت معاملهقرارداد اختیار معامله در صورت بستن موقعیت توسط کارگزار،   است، کند. نشده فا یآن ا نی که تعهدات وجه تضم ی باز مشتر یهاتیموقع

 . شودمی

( پس از درخواست مشتری به  T+2را در صورت درخواست مشتری به حساب بستانکاری مشتری منیور و حداکثر دو روز کاری )مازاد موجودی حساب مشتری نسبت به وجه تضمین تعیین شده کارگزار باید  .16

 وی پرداخت کند.

های باز وی را به لحاظ تغییرات وجه تضمین، سود )زیان( روزانه و سایر موارد به وی ارائه کند  اطالعات موقعیتتا درخواست کند  کارگزار پس از پایان جلسه معامالت، تا انتهای روز کاری از  تواند مشتری می  .17

 و کارگزار موظف است پیش از شروع جلسه معامالت روز کاری بعد، اطالعات درخواستی را در اختیار مشتری قرار دهد.

ها و خسارات  هایی شود، کارگزار ملزم به جبران همه هزینهدر ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل در مقابل اتاق پایاپای، خسارتی به مشتری وارد شود یا مشتری متحمل هزینه اگر از تاخیر یا عدم اقدام کارگزار  .18

 موقع وجوه توسط مشتری نزد کارگزار است.وارده است. مسفولیت کارگزار منوط به تأمین به

 . دند ب کار  بهالزم را  داتیمطابق مقررات، تمه ی و معامالت مشتر هاسفارش اطالعات ی افشا عدم  و حفب  به سبتن  است موظف کارگزار  .19

 کارگزار ارائه نماید.- مشتریقرارداد  6ماده  13های مندرج در بند  کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتری، گزارش کاملی از ریز معامالت انجام شده مشتری و وضعیت حساب وی را به یکی از روش .20

 ( تسویه نهایی قرارداد اختیار معامله7 ماده
 .کارگزار ارائه کند به  ثبت در سامانه برخط  روش بهدر مهلت مقرر در مشخصات قرارداد خود را و نوع تسویه  دارندۀ موقعیت باز خرید در صورت تمایل به اعمال قرارداد اختیار معامله، باید درخواست اعمال .1

 گونه مالیت و ارزش و اعتباری ندارد. بدیهی است آخرین فرصت و مهلت ارائهصرفاً روز سررسید مندرج در مشخصات قرارداد بوده و اوراق مذکور پس از آن تاریخ، هیم تنها زمان اعمال حق اختیار خرید؛  .2

 شود.ی درخواست اعمال، در مشخصات قرارداد مندرج در اطالعیه عرضه توسط فرابورس اعالم م

مبنای تخصیص وجوه موجود در حساب اعمال کارگزار به  اعالم کارگزار کند.   اعالمبه اتاق پایاپای  به همراه نوع تسویه های اعمال را ، درخواستشده در مشخصات قرارداددر زمان مشخص کارگزار باید  .3

 تفکیک مشتری است.

 های زیر است:شیوه ابالغ به مشتری به یکی از روش  افته را به اطالع ایشان برساند.ی  تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعیت باز تخصیص ،ه توسط ناظر بازار  شد در زمان مشخصکارگزار باید  .4

 سامانه آنالین( 1

باشد. اگر دارندۀ موقعیت باز فروش به تعهدات خود عمل نکند،  به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل می اگر دارندۀ موقعیت باز خرید، قرارداد اختیار معامله را اعمال کند، دارندۀ موقعیت باز فروش موظف

 شود. های مقرر در مشخصات قرارداد از وی دریافت می قرارداد اختیار معامله براساس قیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز معامالتی، تسویه نقدی و خسارت



12  

 کارگزاری   امضاء مهر و   تاریخ- و اثر انگشت مشتری/ نماینده    امضاء 

 فروش، معامله اری قرارداد اخت   یکیزی فدرخواست اعمال  ی اجراو   د یباز خر تیموقع ۀمعامله توسط دارند  ار یارزش اعمال قرارداد اخت  نیمستلزم تام د،یمعامله خر ار یقرارداد اخت یکی زیدرخواست اعمال ف   یاجرا .5

 شده در مشخصات قرارداد است.در زمان مشخص د یبازخر تیموقعۀ دارند  تیمالک درکد   قراردادۀ  انداز تعداد  به هیپا سهم وجود  مستلزم

،  فروش باز تیموقعی دارا دارندگان نیهمنن. کنند  اعالمی  کیزی ف - بعد ی نقد  هیتسو- اول ا ی ،ینقد  صرفاًی یا کی زی ف  صرفاً را  خود هیتسو  نوع توانند درصورت تمایل به اعمال، می  د یخر باز تیموقع دارندگان .6

انتخاب شده نخواهد بود. اعمال قرارداد   هینوع تسو  نیا  یینها یدال بر اجرا ینقد  هیاست که اعالم موافقت با تسو یهی. بد ند ی نمامیاعالم  یکیزیف - بعد  ینقد - اولتسویه صرفاً فیزیکی یا   یبرا  را خود موافقت

 معامله در سود ممکن خواهد بود.  اریاخت  یقراردادها ی تنها برا  ینقد  هیاعمال به روش تسو نی. همنناست  ریپذ  امکان  اعمال  سبک  براساس مجازی روزها در صرفاً معامله اریاخت

  صیتخص  ند یبر اساس فرآ  یکیز یف - بعد  ینقد  هیتسو- باز فروش موافق با اول تیبا دارندگان موقع ی کیزیف - بعد   ینقد  هیتسو- و موافق با اول یصرفاً نقد  هیموافق با تسو  د یباز خر  تیدارندگان موقع  قیتطب  .7

  ی کیزیف - بعد  ینقد  هیتسو- موافق با اول د یباز خر تیو دارندگان موقع یکی زیف  هیتسو  یمتقاض د یباز خر تیدارندگان موقع ی برا صیتخص  ند ی انجام فرآ نی. همننشودانجام میاعالم شده در مشخصات قرارداد  

 . ردی گیم انجام ماندهیباز فروش باق  تیگان موقعد با دارن ،ماندهیباق

  ار یاخت یحساب اعمال کارگزار بابت قراردادها یموجود لی )شامل تکم ان ی( به کارگزار جهت انجام تعهدات مشترینقد  ای یکی زی)ف هیتسو  ییو نوع نها یمشتر  ک یباز به تفک  یهاتیفهرست موقع  اعالم .8

ۀ معامل  اریاخت یباز بابت قراردادها تیموقع ۀدارند  تیموجود در کد مالک هیسهم پا تیکفا ایو  ینقد  هیشده جهت تسو نییباز فروش تع  یهات یموقع یبرا ای یکی زیف  هیجهت تسو افتهی صیمعامله تخص 

 است. ری امکانیذ  قرارداد مشخصات در شده مشخص  زمان در تنها(  یکیزی به روش ف هیجهت تسو افتهی صیتخص 

اختیار  پایه موضوع قرارداد   اسهمفروشنده باید در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، حسب مورد، ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله را در حساب اعمال کارگزار تامین کرده ی،  های باز فروشدر مورد موقعیت  .9

در غیر   .شودگذاری مسدود میتوسط شرکت سیرده  اختیار معامله  ان تعهد وی در قراردادپایه موجود در کد مالکیت فروشنده به میز .سهمباشد داشته گذاری شرکت سیرده در  خوددر کد مالکیت  معامله را

 شود. مشتری ملزم به پرداخت خساراتی است که توسط اتاق پایاپای از کارگزار دریافت می و  شودمیتسویه نقدی ، آخرین روز معامالتیپایانی سهم پایه در   بر حسب قیمتاختیار معامله قرارداد اینصورت،  

اعمال   یهادرخواست اعمال، کارگزار مکلف به پرداخت کارمزد  یعدم اجرا رغمیاجرا نشود، عل   دستورالعمل 43 موضوع ماده ط یعدم وجود شرا لی شده توسط کارگزار به دلاگر درخواست اعمال ارائه .10

 باشد.یبند به کارگزار م نیموضوع ا  یهاملزم به پرداخت خسارت ی. مشترباشد یم

تواند اعمال شود که در  ای که تا پایان دورۀ معامالتی متوقف باشد، در آخرین روز معامالتی می پذیر نیست. صرفاً قرارداد اختیار معامله  اعمال قرارداد اختیار معامله در زمان توقف نماد معامالتی آن امکان .11

 شود. براساس آخرین قیمت پایانی سهم پایه در بازار نقدی، تسویۀ نقدی میاینصورت قرارداد اختیار معامله 

  بورسفرا توسط  شده نییتع مهلت در اعمال  علت به شده جادیا مازاد  سهام عرضه به موظف مزبور سهامدار  گردد، شتر ی بی سهامدار مجازی هاسقف از سهامدار تیمالک  زانیم اعمال، از  پس کهیدرصورت .12

 . بود خواهد 

 درخواست اعمال مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایاپای، قابل اصالح یا لغو نیست. .13

 ( حوادث ناگهانی و فورس ماژور 8 ماده

تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسفول جبران  بینی غیرممکن شود یا به ناپذیر و غیرقابل پیش پیشگیری، مقاومتهرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک علت خارجی، غیرقابل 

 روز کاری( مراتب را کتباً به طرف مقابل اطالع دهد. 7خسارات ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت )حداکثر 

 شود.گذاری، مشتری در این خصوص مطلع محسوب میاز طریق تارنمای رسمی فرابورس یا شرکت سیردهتبصره: پس از اعالم تحقق شرایط موضوع این ماده 

 ( فسخ قرارداد 9ماده 

رائه شده مورد قبول اخطاردهنده نباشد، فسخ  ا  توانند در صورت تحقق موارد ذیل، مراتب را با ذکر مستندات به طرف دیگر اعالم کند. اگر در مدت ده روز کاری پاسخی ارائه نشود یا پاسخ هر یک از طرفین می  .1

 و تداوم آن بیش از بیست روز کاری*  8بروز حوادث موضوع ماده   (2نقر هر یک از شروط قرارداد*         (1                   شود:قرارداد کتباً به طرف دیگر اعالم می 

 تواند قرارداد را فسخ کند، مشروط به آن که مراتب را از قبل، ظرف دو روز کاری به کارگزار اعالم کند.معامله از طریق کارگزار منصرف شود، می. هرگاه مشتری از ادامه همکاری در بازارقرارداد اختیار 2

 ها و خسارات مقرر در قرارداد نیست.. فسخ قرارداد مانع از مطالبه هزینه1تبصره  

 موظف به اعالم کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، به فرابورس هستند.. همزمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین 2تبصره  

 شود.. در صورت فسخ قرارداد توسط هریک از طرفین، نسبت به تسویه حساب مطابق اعالم کارگزار اقدام می 3تبصره  

 ( حل اختالفات  10ماده 
فصل کنند؛ درصورت عدم حصول نتیجه،  وقرارداد یا در ارتباط با آن، طرفین بدواً سعی خواهند کرد که آن را از طریق مذاکره حل در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از 

 االجرا است.قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوطه در مورد حل اختالف الزم  37و  36شده در مواد بینی ترتیبات پیش

 رفین ( اقامتگاه قانونی ط 11ماده 
روز کاری پس از تغییر به طرف دیگر اطالع   7رف مدت حداکثر اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی موظف است اقامتگاه جدید خود را ظ 

 گردد.شده تلقی میشود و دریافتارسال میدهد. تا زمانی که نشانی جدید اعالم نشده باشد، مکاتبات به آدرس قبلی 

 شود. بورس ارائه میفراو نسخه دیگر به مبادله شد نسخه از قرارداد دوتنییم شد و در تاریخ .......... به امضای طرفین رسید.   ی دارای اعتبار یکسانتبصره، در سه نسخه  4ماده و 11مشتمل براین قرارداد 
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 تاریخ :                 شماره :          

 قرارداد خرید اعتباری

 مقدمه 

  توسعه اندیشه دانا  این قرارداد بین شرکت کارگزاری ،  سازمان ۀمدیر هیأت1391 /09/10     مصوبایران  و فرابورستهران   اوراق بهادار  بهادار در بورس  دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بر مبنای  .1

عضو هیات   سمتبه ) سید محمد احسان الماسی موسوی   آقایمحمدحسن شمسی )مدیرعامل( و    یبه نمایندگی آقا 0411188341779کد اقتصادی  25283 )سهامی خاص( به شماره ثبت

   شماره تلفن   1966935881کد پستی ،  3واحد  – 27پالک –خیابان کاج آبادی  –نلسون ماندال  ابانیخنشانی    1399/ 04/04   مورخ  21923 ۀ رسمی شمار  ۀبراساس روزنام (مدیره

 خانم/آقا  شود از یک طرف و نامیده می  "اعتبار دهنده کارگزار "در این قرارداد  از این پس که    www.danabc.irی نترنت یابه نشانی سایت   26291522  نمابرشماره    78301000

  بورسی شمارهکد .......... دارای .............  دارای کد ملیمحل صدور .................   ....   .............به شماره شناسنامه   ........    .............فرزند ...... ................................................................. 

........  نشانی پست الکترونیکی  ....................... کد پستی  ........................ شماره تماس ......................................................................................نشانی ..........به ..................... 

 . گردید شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقدنامیده می  "مشتری"در این قرارداد از این پس که  ..............................................

گذاری  شرکت سیرده ، "فرابورس "شرکت فرابورس ایران اختصاراً    ،" بورس " اختصاراً   بورس اوراق بهادار تهران شرکت ، "سازمان"ر اختصاراً در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادا .2

قوانین، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی   ،"کانون "،کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً  "گذاری مرکزیشرکت سپرده"مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران اختصاراً  

 اند. نامیده شده "مقررات "  ، فرابورس، کانون، کمیته پایش ریسک بازار و سایر مراجع ذیصالح اختصاراًبورس ،بورس و اوراق بهادار، سازمان

و اصالحات بعدی آن و سایر مصوبات هیات مدیره  سازمان   ۀمدیر هیأت 1391/ 09/10 ، مصوبایران و فرابورس تهران  اوراق بهادار   دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس .3

 اند.شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفتهنامیده می  "ل خرید اعتباریدستورالعم"در این قرارداد سازمان و کمیته پایش ریسک بازار در این خصوص، 

 

 موضوع قرارداد  - 1مادۀ 

 خرید سهام و مطابق مفاد دستورالعمل خرید اعتباری است.  منیور  توسط کارگزار اعتباردهنده صرفاً بهمشتری اعتبار به  تخصیص موضوع قرارداد، 

 قابل معامله در بورس و فرابورس خواهد بود و به هیم وجه به صورت نقد به حساب مشتری منیور نخواهد شد.  سهاماعتبار تخصیص یافته به موجب این قرارداد صرفاً قابل استفاده برای خرید  :1 تبصره

خصوص موضوع این ماده نیز  توان مطابق این قرارداد برای خرید آنها اعتبار تخصیص داد، تغییر کند، تغییرات مزبور در چناننه پس از انعقاد این قرارداد و طبق مقررات، اوراق بهاداری که می  :2تبصره 

 اعمال خواهد شد. 

روز نسبت به واریز ثمن به حساب کارگزار اقدام نماید. در غیر    2آن نمود، مکلف است ظرف  1چناننه به هر علتی مشتری اقدام به خرید سهامی غیر از سهام موضوع این ماده و تبصره : 3تبصره 

 در این خصوص علیه کارگزاری نخواهد داشت.   کالت از مشتری به فروش برساند و مشتری حق طرح هیم گونه ادعایی تواند سهام مزبور را به و اینصورت، کارگزار می 

 مدت قرارداد   - 2مادۀ 

 به مدت نامحدود اعتبار دارد. این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین 

های ناشی از این قرارداد اقدام نماید. در  حداکثر یک روز کاری پس از تاریخ فسخ یا انفساخ، نسبت به بازپرداخت کلیه بدهی  چناننه قرارداد فسخ یا منفسخ گردد، مشتری و یا قائم مقام او باید  تبصره:

 غیر اینصورت کارگزار اعتباردهنده باید از محل تضامین موضوع این قرارداد نسبت به تسویه مطالبات خود اقدام کند. 

 مبلغ موضوع قرارداد   - 3مادۀ 

  4شود یا سقف مندرج در ماده ، حداکثر معادل ماندۀ حساب تضمین مشتری که طبق دستورالعمل خرید اعتباری محاسبه می در مدت قرارداد  مشتری بابت خرید اعتباریتخصیصی به سقف اعتبار  

 باشد، خواهد بود. دستورالعمل خرید اعتباری، هر کدام کمتر 

های مندرج در این ماده میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری را در هر زمان تعیین یا تعدیل  های داخلی خود و با رعایت سقفند با صالحدید و بر اساس رویهتواکارگزار اعتباردهنده می  :1 تبصره

 به مشتری اعالم می گردد.   4اده  م  3مبلغ اعتبار طبق بند در هر حال سقف اعتبار تخصیصی در هیم زمانی بیشتر از مانده حساب تضمین مشتری نخواهد بود.  نماید. 

  قرارداد نیا مفاد   تابع را  یدرخواست نیچن  اعتباردهنده کارگزار باشد،  نشده نیتاماز تاریخ انعقاد این قرارداد، چناننه به هنگام ارائه سفارش خرید از سوی مشتری منابع مالی الزم توسط مشتری  :2 تبصره

 . شد خواهد اعمال دیخر  سفارش آن خصوص در  ی اعتبار دیخر دستورالعمل و قرارداد  نیا احکام  و   کندی م  ی تلق 

  ریسا ومزبور  التیاخذ تسه  نهیهز د،ینمای م  ی مشتر  به اعتبار صی تخص به اقدام  مجاز  و موسسات مالی و اعتباری  هابانک از شده اخذ  الت یتسه محل  از  اعتباردهنده   کارگزار نکه یا به نیر :3 تبصره

     .دینمای م  اسقاط   و  سلب خود از را  و طرح هرگونه دعوی و شکایتی اعتراض  هرگونه حق مزبور  مبالغ خصوص  در ضمن عقد خارج الزم   ی مشتر  و   شودیم افزوده  قرارداد نیا مبلغ به ،مربوطه  یهانهیهز

آن افزایش پیدا کند، مشتری مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ مازاد   1در این ماده و تبصره چناننه به هر علت، به واسطه خرید اعتباری مشتری، میزان بدهی وی نزد کارگزار از سقف مقرر : 4 تبصره

نماید و مشتری در این خصوص حق طرح  مشتری، نسبت به کاهش بدهی وی تا سقف مجاز اعتبار اقدام می تواند با فروش اوراق بهادار متعلق به  ظرف دو روز اقدام نماید، در غیر اینصورت، کارگزار می 

 هینگونه ادعایی ندارد. 

mailto:sina_asadi_1@yahoo.com
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 حقوق و تعهدات طرفین     - 4مادۀ 

ی  به کارگزار اعتباردهنده پرداخت نماید. همننین در صورتی که در  مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری حداکثر تا تاریخ دو روز کاری قبل از پایان هر سال مالی کارگزار  .1

در   در موعد مقرر، بدهی مورد نیر را پرداخت نماید.مورد خرید اعتباری خاصی، پیش از خرید توسط کارگزار اعتباردهنده کتباً مهلت تسویه بدهی کمتر از این مدت معین شده باشد، مشتری باید 

داشت. در صورتی که  ر موعد مقرر، کارگزار اعتباردهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتری خواهد صورت عدم تسویه بدهی د

 تمدید دوره تسویه اعتبار مندرج در این بند برای یک دوره خواهد   روز کاری به جز در موارد فورس ماژور استفاده نکند، این امر به منزله  5کارگزار اعتباردهنده از این اختیار خود ظرف مدت 

اختیار دارد نسبت   اعتباردهنده کارگزار  ،خرید اعتباری مشتری نیست و در هر درخواست خرید اعتباریبدون قید و شرط به پذیرش درخواست اعتباردهنده امضای این قرارداد به معنی الزام کارگزار  .2

کارگزار اعتباردهنده در صورت تصمیم به عدم اجرای درخواست خرید اعتباری مشتری از محل اعتبار تخصیصی   گیری نماید.به صالحدید خود تصمیم  ، مشتری  نام به یاعتبار  خریدیا عدم  خریدبه 

 این قرارداد به اطالع مشتری برساند.   5و یا تعیین موعد بازپرداخت کمتر از آننه به موجب بند قبل این ماده تعیین شده است، باید موضوع را از طرق مندرج در ماده 

و کسری یا اضافۀ تضامین مشتری را در پایان هر روز کاری، از طریق    3ماده   1اعتباردهنده، میزان بدهی و ماندۀ به روزرسانی شدۀ حساب تضمین، میزان اعتبار تخصیص یافته طبق تبصره کارگزار  .3

 د. ده گذارد، در دسترس مشتری قرار می سایت اینترنتی و با رمز و نام کاربری که در اختیار مشتری می 

به طور کامل تسویه نشده است، کارگزار اعتباردهنده می  .4 تا زمانی که بدهی مشتری  بهادار  در راستای اجرای مفاد این قرارداد و  ناظر هر یک از اوراق  تغییر کارگزار  به جلوگیری از  تواند نسبت 

گردد تا چناننه کارگزار اعتباردهنده نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار  می  مشتری)فریز کردن( اقدام نماید و مشتری با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج الزم ملتزم

د اعتباری نزد  مشتری مکلف است پس از تسویه مانده بدهی خود، درخواست خود را مبنی بر رفع فریز از سهامی که در طی اتعقاد قراردامشتری)فریز کردن( اقدام نماید، اعتراضی نداشته باشد.  

اده است، کارگزار اعتبار دهنده مسفولیتی از این جهت نخواهد  کارگزار اعتبار دهنده فریز شده است، به صورت کتبی به کارگزار اعتبار دهنده اعالم نماید. تا زمانی که مشتری چنین درخواستی ارائه ند

 داشت. 

دهد تا در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری مطابق مفاد این قرارداد و دستورالعمل خرید  ان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می مشتری ضمن عقد خارج الزم، کارگزار اعتباردهنده را به عنو .5

 اقدام نماید. التزام  و برداشت طلب و خسارت و وجوه اعتباری، کارگزار اعتباردهنده نسبت به استیفای طلب خود از محل تضامین مشتری از جمله فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری 

  ،یمتعلق به مشتر تقدم  حق اعمال مهلت انیپا از قبل  یکار  روز   کدهد تا چناننه مشتری یمشتری ضمن عقد خارج الزم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می  .6

را رأساً پرداخت و   یسینورهیمبلغ پذ ا ی دیاقدام نما نینسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب تضم اعتباردهنده کارگزار نکند، اقدام به منیور اعمال آن   د یسهام جد ی سینورهیمبلغ پذ هینسبت به تأد

هی مشتری نزد کارگزار اعتباردهنده  نویسی از سوی کارگزار اعتباردهنده، مبلغ مزبور به مانده بددر صورت پرداخت مبلغ پذیره انجام دهد. یبه نام مشتر  د یصدور سهام جد ی اقدامات الزم را برا

 شود. افزوده می 

  شرکت د،ی سررس  در  آن یاسم مبلغ  پرداخت ی متول   که یبهادار  اوراق خصوص در دهد تا مشتری ضمن عقد خارج الزم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می  .7

 . شد خواهد منیور  ی مشتر حساب به قرارداد نیا در  مندرج  طیشرا طبق وجوه نی. ادیاقدام نما یمرکز   یگذار از شرکت سیردهسمی  مبلغ ا افتینسبت به در است، ی مرکز  یگذار سیرده

اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق  ی و همننین مبالغ اسمی  از فروش اوراق بهادار مشتر یمبالغ ناش هیبه کارگزار اعتباردهنده بدهکار باشد، کل  یصی بابت اعتبار تخص یکه مشتر  ی تا زمان .8

 خواهد شد.  ی مشترمانده بدهی  هیصرف تسو شود،گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت می توسط شرکت سیرده

ضبط یا توقیف تضامین با اخذ وجه التزام دو موضوع علی حده و قابل شود و در صورتی که از محل افزایش سرمایه، سرمایه جدید به مشتری تعلق بگیرد، سهام جدید نیز جزء تضامین محسوب می

 باشد. جمع بوده و مطالبه و برداشت هر یک مانع مطالبه و برداشت دیگری نمی 

گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده  شرکت سیردهی یا مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط مشتر  بهادار اوراق فروش از  ی ناش  وجوه ا ی یمشتر ی سو از وجه پرداخت .9

. افتی خواهد  صیتخص   اعتبار اصل هیتسو  به تاًینها و   شد خواهد منیورمربوطه  ی هانهیهز ر یسا و  ی بانک  التیاخذ تسه  یهانهیهز بازپرداخت وجه التزام، جرائم،  عنوان به ابتدا ،شودپرداخت می 

  داشته تقدم   او  مطالبات  ریسا بر خصوص نیا  دراعتباردهنده   کارگزار مطالبات ، گردد یثبت  و   یی قضا ی هایری گیپ  انجام و دعوا  طرح  به مجبور خود  مطالبات وصول ی برا اعتباردهنده  کارگزار چناننه

 . شد خواهد هیتسو ابتدا  در و 

  تضمین  حساب در  موجود بهادار  اوراق  روی  بر معامله کاری متوالی امکان  روز  30 از  بیش برای قبیل لغو یا تعلیق پذیرشدیگری از  دلیل  هر یا و معامالتی نماد تعلیق و توقف  علت  به که صورتی در .10

  مشتری  تضمین حساب کسری به منجر  مزبور بهادار اوراق حذف که صورتی  کند. در  کسر مشتری  تضمین  حساب را از  مزبور  بهادار اوراق تواند باشد، کارگزار اعتباردهنده می  نداشته  وجود مشتری 

نماد اوراق بهادار مزبور و به شرط   بازگشایی  صورت  در. نمایدمی   اقدام  تضمین  حساب کسری  اخطاریه  ارسال به  خرید اعتباری و مفاد این قرارداد نسبت دستورالعمل کارگزار اعتباردهنده مطابق شود،

 شد.  خواهد محاسبه  تضمین حساب ارزیابی در مجدداً  مزبور  بهادار  اوراق   زمان بازگشایی،دارا بودن شرایط مندرج در مقررات الزم االجرا در 

باشد. در صورتی که مشتری به هر علت  های دستور خرید و فروش حسب مقررات بازار سرمایه نزد کارگزار می مشتری قبل از انجام معامالت اوراق بهادار موضوع قرارداد ملزم به تکمیل و امضا فرم .11

و مشتری حق اعتراض را از خود   های دستور خرید و فروش استنکاف کند، امضا این قرارداد به منزله امضا فرمهای مذکور تلقی شده و نزد هر مرجعی نافذ و معتبر خواهد بودواند و یا تعمداً از امضا فرمنت

 نماید. صلح می سلب و به کارگزار اعتبار دهنده 
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شود  و یا ارسال صورتحساب انجام میشتری در خصوص وضعیت اجرای سفارش ارائه شده فی مابین کارگزاری و مشتری، از طریق پایگاه اطالع رسانی آنالین و آفالین کلیه اطالع رسانی کارگزار به م .12

پس از ارائه هر سفارش با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی شرکت کارگزاری از وضعیت اجرای سفارش ارائه شده مطلع  و مشتری دسترسی به اطالعات مزبور خواهد داشت. مشتری مکلف است پس از  

اطالع رسانی خود قرار داده باشد، عدم اطالع مشتری به واسطه عدم مراجعه به پایگاه اطالع رسانی  ه را بر روی پایگادریافت شده شود. در صورتی که کارگزاری اطالعات راجع به اجرای سفارش های 

گاه  ها بر روی پایالعات راجع به اجرای سفارشکارگزار موجب هینگونه مسفولیتی برای کارگزاری نخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض از سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج اط

 اطالع رسانی کارگزار به منزله تایید و تنفیذ معامالت مذکور است. 

مشخص شود مشتری این تعهد خود را به هر نحوی نقر  این قرارداد قائم به شخص بوده و مشتری به هر نحو حق انتقال یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث را ندارد. در صورتی که  .13

سارات وارده به کارگزار اعتباردهنده  قرارداد از سوی کارگزار، مشتری متعهد خواهد بود تا شخصاً نسبت به تسویه فوری اعتبارات اخذ شده به موجب این قرارداد و جبران کلیه خ نموده، عالوه بر فسخ

 اقدام نماید. 

درصد بدهی تجاری مشتری به یک سهم اختصاص پیدا کند،      30اختصاص ندهد. در هر زمان بیش از  درصد اعتبار دریافتی را به خرید یک سهم    30شود تا در هیم زمان بیش از  مشتری متعهد می  .14

درصد بدهی خود را به یک سهم اختصاص نداده باشد، در غیر اینصورت  30روز از طریق کاهش بدهی خود یا تغییر در ترکیب سهام خود، به نحوی عمل نماید تا بیش از  2مشتری مکلف است ظرف 

 تواند نسبت به فروش سهام مزبور تا رسیدن به نسبت موضوع این ماده اقدام نماید.کارگزار می 

ت و  ص اجرای مفاد قرارداد خرید اعتباری و نیز جزئیاانجام کلیه محاسبات این قرارداد بر عهده کارگزار اعتباردهنده بوده و همننین محاسبات، تشخیص، نیر و عمل کارگزار اعتباردهنده در خصو .15

باشد و مشتری حق هرگونه مشتری می   کارگزار اعتبار دهنده از جمله معامله فروش اوراق بهادار شامل قیمت و زمان فروش اوراق بهادار قطعی بوده و مورد قبول، رضایت و تائیدنحوه وصول مطالبات  

 .نمایدادعا و اعتراض به مراتب فوق را نزد هر مرجعی از خود سلب و اسقاط و صلح می 

قانون مدنی کلیه دعاوی حالیه، آتیه، واقعیه و فرضیه، خود در خصوص این قرارداد را با کارگزار اعتبار دهنده   766و  752با امضای این قرارداد مشتری در کنال صحت و سالمت عقل به موجب ماده  .16

 کارگزار اعتبار دهنده نخواهد داشت. نماید و در اینده حق طرح هینکونه دعوایی را علیه صلح بالعوض می 

تضمین و عدم اقدام مشتری به برطرف کردن آن در  چناننه مشتری در مدت سه ماه، بیش از یک بار دچار کسری حساب تضمین گردد، کارگزار اعتباردهنده میتواند در مرتبه دوم وقوع کسری حساب  .17

 از طرق مندرج در این قرارداد اقدام نماید.  تجاری مشتریراردادی، نسبت به تسویه کل بدهی  مهلت ق

ضرایب  یرد. این سهام و  تواند برای اوراق بهاداری که از طرف سازمان در احتساب حساب تضمین مشتری ضریب تعدیل تعیین شده است، ضرایب تعدیل پایین تری در نیر گکارگزار اعتباردهنده می .18

رسد. در صورت اطالع رسانی موضوع این بند، در محاسبه حساب تضمین و اختیارات ناشی از کسری حساب تضمین، ضرایب  تعدیل آنها از طریق پایگاه اطالع رسانی کارگزاری به اطالع مشتریان می

 تعدیل شده از سوی کارگزار، بین طرفین مالک عمل قرار خواهد گرفت. 

گردد و کارگزار حق مراجعه به هریک از  متعلق به مشتری اعم از ان که برای انها ضریب تعدیلی تعیین شده باشد و یا نشده باشد، به عنوان تضمین موضوع این قرارداد محسوب می کلیه اوراق بهادار   .19

 او موجود است را دارد. اوراق بهادار متعلق به مشتری که نزد 

شروط ضمنی این قرارداد محسوب   دستورالعمل خرید اعتباریاد به آن اشاره نشده است بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری تعیین شده و مفاد سایر حقوق و تعهدات طرفین که در این قرارد .20

فاوت، مفاد دستورالعمل خرید اعتباری حاکم  های متمغایر باشد و در صورت برداشت دستورالعمل خرید اعتباری  تواند با مفادیک از مواد و بندهای این قرارداد نمی شود. در هر صورت هیممی 

 خواهد بود.  

 های موضوع این قرارداد ارسال اخطاریه ۀنحو  - 5مادۀ 

را بررسی نموده و    و کسری تضمین خود 3ماده   1این قرارداد، رأساً ماندۀ حساب تضمین، ماندۀ حساب بدهی، اعتبار تخصیص یافته طبق تبصره  4مادۀ  3مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند 

کند. عالوه  باری اقدام می اقدام نماید. چناننه مشتری به وظیفه خود در این زمینه اقدام ننماید، کارگزار اعتباردهنده مطابق این قرارداد و دستورالعمل خرید اعت   نسبت به رفع کسری تضمین در موعد مقرر 

اخطاریه تضمین موضوع دستورالعمل  و تماس از طریق مرکز پیام،  ، پست الکترونیکی، ارسال پیامک، اعالم در سامانه معامالت بر خط مشتری ابالغ حضوریبر این کارگزار اعتباردهنده به یکی از طرق 

 . کندخرید اعتباری را به مشتری ابالغ می 

 در این قرارداد معتبر خواهد بود. فوقهای ابالغ اخطاریه به هر یک از روش -1تبصره 

 ها موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری تاریخ نخستین ابالغ است. در صورت ابالغ اخطاریه به بیش از یک روش تاریخ احتساب مهلت -2ره تبص

با شماره اعالم شده توسط مشتری، ارسال پیامک به شماره  در صورتی که مشتری روشی غیر از روش حضوری را انتخاب کرده باشد، ارسال داده پیام به نشانی پست الکترونیکی او، یا تماس  -3تبصره 

اراده کارگزار اعتباردهنده تماس یا ارسال داده پیام منجر به  اعالم شده توسط مشتری یا اعالم در سامانه معامالت برخط مشتری، ابالغ و دریافت توسط مشتری تلقی خواهد شد، حتی اگر به علتی خارج از 

 د. اطالع واقعی مشتری نشو

 شود. های موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری مطابق مفاد و روش مندرج در این ماده ارسال و ابالغ می سایر مکاتبات و اخطاریه -4تبصره 

 فورس ماژور   - 6مادۀ 

خیر افتد، طرفی که در این  أغیرممکن شود یا به تبینی، یک امر خارجی، غیر قابل رفع و غیر قابل پیشبه واسطه  ، به استثنای بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر،هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد

 به طرف مقابل اطالع  روز( مراتب را کتباً   7خیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت )حداکثر أول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تفوضعیت قرار گرفته است مس

   دهد.
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این    4شود و در این صورت کارگزار اعتباردهنده از کلیه اختیارات مندرج در ماده : عدم پرداخت بدهی مشتری در موعد مقرر به هر دلیل ولو فورس ماژور از مصادیق نقر قرارداد محسوب می تبصره

 قرارداد برخوردار خواهد بود. 

 قرارداد  و انفساخ فسخ  - 7مادۀ 

 شود: در موارد ذیل قرارداد منفسخ می  .1

 صالح،روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذی 30تعلیق یا محرومیت بیش از    -

 روز کاری    30توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتباردهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از    -

 ه مدت حداقل ده روز کاری متوالی، غیر فعال شدن کد بورسی مشتری ب  -

 ورشکستگی یا انحالل شخصیت حقوقی مشتری،    -

 . هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعالم کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.  2

 باشد.  حسب مورد به طرف مقابل می فسخ، هر یک از طرفین موظف به اعالم کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ  ، همزمان با فسخ قرارداد :1 تبصره

ها و وظایف هر یک از طرفین در مورد تعهداتی که از بابت خرید اعتباری قبل از فسخ یا انفساخ قرارداد برای هر یک از طرفین ایجاد  در صورت فسخ یا انفساخ، مفاد این قرارداد، مسفولیت :2تبصره 

 .است بر جای خود باقی  ها شده، تا ایفای کامل آن

 حل اختالفات  - 8مادۀ 

، اختالف مزبور با مراجعه به هیات داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیات مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم  در صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد

 قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد. 

 طرفین و اطالعات تماس اقامتگاه قانونی   - 9مادۀ 

جدید خود را ظرف    نشانی و اطالعات تماس  ،موظف است و اطالعات تماس قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی  مقدمه طرفین همان است که در  نشانی و اطالعات تماس 

  و برقراری ارتباط از طریق اطالعات تماس قبلی انجام قبلی  نشانی جدید اعالم نشده، مکاتبات به  و اطالعات تماس  دهد. تا زمانی که نشانی  به طرف دیگر اطالعکتباً روز پس از تغییر  7مدت حداکثر 

 شوند. می 

 مشتری خواهد بود.   اعالم نشانی و اطالعات تماس جدید کارگزار اعتباردهنده بر روی سایت اینترنتی کارگزار اعتباردهنده به منزله اعالم آن به تبصره:

با امضای نسخه طرف مقابل به   و هریک از طرفین،  به امضای طرفین رسید ....  ......... / ....... / ...تنییم شد و در تاریخ  که هر دو اعتبار واحد دارند، نسخه  دو تبصره، در  14ماده و  10این قرارداد در 

 نماید.دریافت نسخه خود اقرار می 
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 قرارداد جامع مشتری و کارگزار  

 )در خصوص اوراق بهادار(

 مقدمه 

با نمایندگی آقای محمد حسن شمسی و سیدمحمداحسان الماسی موسوی    10380407105و شناسه ملی    25283این قرارداد بین شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا )سهامی خاص( به شماره ثبت  

ی نترنتیا تیسا یبه نشان 02178301000شماره تلفن   1966935881 یکدپست ،  3واحد –  27پالک –خیابان کاج آبادی  –خیابان نلسون ماندال )جردن( تهران،  ینشان)سمت عضو هیات مدیره( به 

www.danabc.ir   « گردید.« با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد مشتریشود از یک طرف، و »« نامیده میکارگزارکه از این پس 

 مشتری حقیقی: 

   : پدر نام   :یخانوادگ نام  و نام

   :شناسنامه  شماره   :یمل   کد

   :پستی کد   :تلفن ثابت

 پست الکترونیکی: :  همراه  تلفن

 نام بانک و کد شعبه:  شماره حساب بانکی:

  :نشانی

وقی برای شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منعقد : چنانچه این قرارداد یا هر یک از قراردادهای متعاقب آن به نمایندگی )اعم از وکالت، والیت، وصایت یا قیمومت( توسط شخص حقیقی یا حقتبصره

 ب آن است و در این خصوص با اصیل متضامناً مسئولیت خواهد داشت.  شده باشد، نماینده نیز شخصاً مسئول ایفای تعهدات ناشی از قرارداد حاضر و سایر قراردادهای متعاق

االجرا در بازار سرمایه. مادامی که توافق مکتوبی موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات کارگزاری از طرف کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات الزم (  1ماده  

کننده حقوق و تکالیف طرفین بوده و بر کلیه توافقات  طرفین منعقد نشده باشد یا بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ ترتیبات دیگری الزامی نگردد، مفاد این قرارداد تعیینبرخالف مفاد این قرارداد بین 

های  ارگزار طرف این قرارداد استفاده نماید و استفاده مشتری از خدمات سایر شرکت سازد تا صرفاً از خدمات کو تعامالت بین کارگزار و مشتری حاکم است. انعقاد این قرارداد مشتری را مکلف نمی

 کارگزاری تأثیری بر نفوذ و اعتبار این قرارداد ندارد. 

 به مدت نامحدود اعتبار دارد.  این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین  (2ماده  

مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی های انجام شده فیها یا پرداخت شده یا دریافتخصوص وضعیت اجرای سفارِش ارائههای کارگزار به مشتری در  رسانیکلیه اطالع   (3ماده  

شده توسط وی در صدر این ای که به شماره تلفن همراِه معرفی شود و مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژهم می انجا  www.danabrokers.ir و    www.danabc.ir کارگزار به نشانی  

درخواست وجه از کارگزار،  ارائه  گردد، قادر به دسترسی به اطالعات مزبور خواهد بود. مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، واریز یا انتقال وجه به حساب کارگزار یا  قرارداد ارسال می 

شده  های دریافتهای انجام شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطالعات راجع به اجرای سفارش ها یا پرداخت شده یا دریافت با مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار از وضعیت اجرای سفارِش ارائه

گونه مسئولیتی برای کارگزار  ترنتی خود قرار داده باشد، عدم اطالع مشتری به واسطه عدم مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار موجب هیچشده را بر روی سایت اینهای انجامها یا پرداختیا دریافت

های انجام شده بر روی سایت اینترنتی  ها یا پرداخت ها یا دریافتنخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض از سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج اطالعات راجع به اجرای سفارش

 های مذکور است. ها یا پرداخت کارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معامالت یا دریافت

گیرد،  بور مشتري صورت ميحاصله كه از طریق نام كاربري و یا رمز ع ان یمسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام كاربري و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و ز :1تبصره 

 است.  یبر عهده مشتر

روز از تاریخ امضای این قرارداد دریافت ننماید، مکلف است مراتب را به کارگزار اعالم کند. عدم اعالم   3چنانچه مشتری پیامِک حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را ظرف مدت :  2تبصره  

 ه، به منزله وصول پیامِک حاوی نام کاربری و رمز عبور به مشتری تلقی خواهد شد.  این امر توسط مشتری به کارگزار ظرف موعد یادشد

مله،  نماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی کافی دارد و از دانش کافی در خصوص انواع ابزارها و اوراق بهادار قابل معامشتری با امضا ذیل این قرارداد اعالم می  (4ماده  

رسانی و ارائه مشاوره در این گونه تعهدی به اطالع، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از انجام معامالت برخوردار است و کارگزار هیچهای ارائه سفارش هشیو

 گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود. و آگاهی از موارد یادشده، هیچخصوص، ندارد. بدیهی است در صورت وارد شدن هرگونه ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطالع 

واست  های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوص نتایج و تبعات مالی یا غیرمالی معامالتی که به درختکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارش(  5ماده  
 گونه مسئولیتی ندارد.شود، هیچانجام می مشتری و به نام او

شده در سایت اینترنتی کارگزار واریز نماید. چنانچه وجوه توسط مشتری به حساب بانکی دیگری واریز گردد، تمامی تبعات  مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً به حساب بانکی معرفی   (6ماده  
 خواهد بود.  های ناشی از آن تماماً بر عهده مشتریو مسئولیت

گردد در صورت تغییر در هر یک از اطالعات مندرج در صدر این قرارداد،  مسئولیت صحت اطالعات مندرج در صدر این قرارداد تماماً بر عهده مشتری است. همچنین مشتری متعهد می   (7ماده  

 بالفاصله مراتب را به کارگزار اطالع دهد.

  شده در مقدمه قرارداد صرفاً به نام وی است و حساب مزبور، مسدود یا راکد نیست.  نماید که حساب معرفی مشتری با امضا ذیل این قرارداد تأیید می (8ماده  

ر صورتی که وجوهی توسط مشتری به حساب کارگزار  گردد. همچنین دبه نام شخص مشتری ثبت می صرفاً  در دفاتر کارگزار  ،  شودواریز می   كارگزار   مشتری به حسابتوسط    ی کهوجوه  (9ماده  

تا زمان احراز هویت شخص واریزكننده، در در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور  وجوه مزبور را    واریز گردد لیکن هویِت شخص واریزکننده مشخص نباشد، کارگزار 

 گردد.می هاي نامشخص ثبت سرفصل حساب واریزي 

الی، کارگزار تکلیفی به اجرای سفارش  شتری مکلف است پیش از ارائه سفارِش خرید، نسبت به تأمین منابع مالی الزم جهت اجرای سفارش اقدام نماید و در صورت عدم تأمین منابع مم (10ماده 

برای مشتری به اشتباه انجام شده است، به کارگزار بدهکار شود، مکلف خواهد بود ندارد. در صورتی که پس از اجرای سفارش، مشتری بنا به هر دلیلی به استثنای معامالتی که توسط کارگزار  

حساب اقدام ننماید، مکلف خواهد بود ... روز کاری از تاریخ انجام معامله، مشتری نسبت به تسویه  2شود، اقدام نماید. چنانچه ظرف مدت فوراً نسبت به تسویه بدهی خود که از این محل ناشی می

 بلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد.  درصد م

روز کاری، به موجب این قرارداد مشتری ضمن عقد خارج الزم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت  2در صورت عدم پرداخت بدهی موضوع این ماده توسط مشتری ظرف مهلت  :1تبصره 

 م دهد:دهد تا حسب مورد اقدامات زیر را انجاخود قرار می

تواند ظرف حداکثر پنج روز معامالتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، شده به ناِم مشتری، کارگزار می در صورت قابل معامله بودن هر یک از اوراق بهاداِر خریداری  .1

 ، اقدام نماید.شدهنسبت به فروش هر یک از اوراق مزبور به تشخیص خود معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین

تواند به تشخیص خود نسبت به فروش هر یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری معادل  شده موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می در صورتی که هیچ یک از اوراق بهاداِر خریداری  .2

 مهلت مندرج در صدر این تبصره، اقدام نماید.شده، ظرف مدت حداکثر پنج روز معامالتی از زمان اتمام مجموع بدهی و وجه التزام تعیین

http://www.danabc.ir/
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شدن امکان معامله اوراق  تواند ظرف مدت حداکثر پنج روز معامالتی پس از فراهم در صورتی که هیچ یک از اوراق بهاداِر متعلق به مشتری موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می  .3

 شده، اقدام نماید. لتزام تعیینمذکور، نسبت به فروش آن اوراق معادل مجموع بدهی و وجه ا

 آن نیز متناسب با مقرره مزبور اصالح خواهد شد.  1: در صورت اصالح مقررات مربوط به تسویه معامالت، مواعد مقرر در این ماده و تبصره 2تبصره 

های ناشی از معامالت، به حساب مشتری نزد کارگزار منظور خواهد شد و در صورت درخواست مشتری، ظرف  های فروش مشتری پس از کسر بدهی وجوه ناشی از اجرای سفارش (  11ماده  

هد شد. تغییر در حساب بانکی مشتری منوط  شده توسط مشتری واریز خوامدت یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواسِت قابل استناد و با رعایت زمان تسویه با اتاق پایاپای، صرفاً به حساب معرفی 

 های مربوطه در کارگزاری خواهد بود. به اعالم حساب بانکی جدید از طریق تکمیل فرم

هکار بودن مشتری توسط تواند در صورت اعالم بددر صورتی که سفارش راجع به فروش اوراق بهاداری باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریداری شده است، کارگزار می  تبصره:

 های کارگزاری از پرداخت وجه حاصل از فروش به مشتری تا تعیین تکلیف نهایی موضوع خودداری نماید.سایر شرکت 

که برای رفع یا اصالح  انجام دهد و در صورتیای را به نام مشتری انجام داده باشد، مجاز است اقدامات الزم را به منظور رفع و اصالح اشتباه  که کارگزار اشتباهاً معاملهدر صورتی(  12ماده  

دهد تا نسبت به انجام معامالت  خود قرار میاشتباه، انجام معامله یا معامالت دیگری به نام مشتری ضرورت داشته باشد، مشتری ضمن عقد خارج الزم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت  

که از این امر خسارتی  دهد به عهدۀ کارگزار است و درصورتی  ها انجام می ت اشتباهات یاد شده و معامالتی که کارگزار برای اصالح آنمذکور از طرف مشتری اقدام نماید. در هر حال مسئولی

 ماید.جبران ن متوجه مشتری گردد، کارگزار باید بالفاصله و بدون نیاز به مطالبه جبران خسارت از طرف مشتری، خسارت وارده به مشتری را به طریق مقتضی

سال از مواعد مذکور در هر مورد به کلی از خود سلب و ساقط   2مشتری و کارگزار ضمن عقد خارج الزم صرفاً در خصوص موارد ذیل حق اقامه دعوا علیه یکدیگر را پس از گذشت   (13ماده  

 تمالی طرفین علیه یکدیگر در خصوص موارد ذیل است: های مورد اشاره در این ماده به منزلۀ صلح بالعوض تمامی دعاوی احشدن مدتنمایند و سپریمی

اده است،  ای که کارگزار به نام مشتری انجام داده و اطالعات آن را در گزارش گردش حساب مشتری بر روی سایت اینترنتی خود در دسترس مشتری قرار دهرگونه ادعا در مورد معامله -1

 سال از تاریخ ارائه اطالعات یادشده؛  2پس از گذشت  

 سال از تاریخ ارائه سفارش؛  2شده توسط مشتری به کارگزار، پس از گذشت های ارائههر گونه ادعا در خصوص سفارش  -2

 سال از تاریخ واریز یا نقل و انتقال وجوه  2هر گونه ادعا در خصوص واریز یا نقل و انتقال وجوه بین مشتری و کارگزار، پس از گذشت   -3

هایی که کارگزار برای انجام معامله یا  دهد یا هر یک از سامانههایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار می در صورتی که به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختالل در هر یک از سامانه(  14ماده  

گونه مسئولیتی جهت نباشد و این امر منجر به ورود خسارت به مشتری شود، کارگزار هیچ  شده توسط مشتری قابل اجراهای ارائهکند؛ سفارش یا سفارش ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده می

 جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.  

خیر افتد، مادام که شرایط مزبور برطرف  بینی )فورس ماژور(، غیرممکن شود یا به تأهرگاه اجرای تمام یا بخشی از این قرارداد به واسطه عامل خارجِی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش  (15ماده  

 نشده طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای مفاد قرارداد نیست. 

  9نماید و درهر حال موظف به پرداخت بدهی خود ظرف موعد مقرردرماده  بینی، از پرداخت بدهی خودداری  تواند به استناد بروز عامل خارجِی غیرقابل رفع و غیرقابل پیشمشتری نمی تبصره:  

   است.

شوند مورد  مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انتخاب می در صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع توسط هیأت سه نفره داوری که توسط هیئت(  16ماده  

 االجرا خواهد بود.یم قرار خواهد گرفت. رأی صادره از سوی داوران قطعی و برای طرفین قرارداد الزم بررسی و اتخاذ تصم

 باشد تنظیم گردید و در تاریخ ............. به امضای طرفین رسید.تبصره در دو نسخه که در حکم واحد می  7ماده و   16این قرارداد در  

 

 
  


