کار اریآ دهن وارز ی

)این قسمت توسط کارگزاری تکمیل گردد(
نام شرکت.......................................................... :
کد بورسی.......................................................... :
نام معرف.......................................................... :
تاریخ.................................................................. :
مدارک تکمیل گردیده است.

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

کار اریآ دهن وارز ی
مدارک ﻻزم جهت مشتریان حقوقی:
 .١تکمیــل تمامــی صفحــات فرمهــای مربــوط بــه مشــتریان حقوقــی بطــور کامــل همــراه بــا امضــا صاحبــان مجــاز و مهــر شــرکت امضــا
کلیــه اعضــا هیــات مدیــره در مقابــل نــام ایشــان )صفحــه  (٥ضــروری اســت.
 .٢کپی اساسنامه شرکت
 .٣کپی آگهی تاسیس شرکت
 .٤کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی مربوط به تغییرات صاحبان امضای مجاز شرکت
 .٥کپی صفحات شناسنامه )صفحه اول و توضیحات( و کارت ملی )پشت و رو( کلیه اعضا هیات مدیره و مدیرعامل
 .٦نامه اخذ کدبورسی )در صورت نداشتن کدبورسی( مطابق فرمت پیوست
 .٧معرفــی نامــه شــخص امضــا کننــده درخواســت هــای خریــد و فــروش )بــا تاییــد صاحبــان امضــا مجــاز آخریــن روزنامــه رســمی و
مهــر شــرکت( مطابــق فرمــت پیوســت
 .٨معرفــی نامــه شــخص اســتفاده کننــده از خدمــات معامــﻼت برخــط )بــا تاییــد صاحبــان امضــا مجــاز آخریــن روزنامــه رســمی و مهــر
شــرکت( مطابــق فرمــت پیوســت
شخص معرفی شده باید در سامانه سجام احراز هویت شده باشد
 .٩تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی توسط شخص معرفی شده در بند ٨

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

١

کار اریآ دهن وارز ی
فهرست:

 .١فرم مشخصات اشخاص حقوقی ٣ ........................................................................................................................................

 .٢قرارداد جامع مشتری و کارگزار ٩ ............................................................................................................................................

 .٣توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار ١١ .................................................................................................................

 .٤اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معامﻼت سهام ١٣ ..................................................................................................................

 .٥قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامﻼت برخط اوراق بهادار ١٤ ....................................................................................

 .٦قرارداد خرید اعتباری ١٨ ........................................................................................................................................................

 .٧نمونه فرم معرفی نامه شخص امضا کننده درخواست های خرید و فروش )بند  ٧مدارک ﻻزم جهت مشتریان حقوقی( ٢٠ ....................

.٨نمونه فرم معرفی نامه شخص استفاده کننده از خدمات معامﻼت برخط )بند  ٨مدارک ﻻزم جهت مشتریان حقوقی( ٢١ .......................

 .٩نمونه نامه درخواست کد بورسی )بند  ٦مدارک ﻻزم جهت مشتریان حقوقی( 23 ............................................................................

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

٢

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

فرم مشخصات مشتریان
اشخاص حقوقی )مشتری/نماینده(
 -اطﻼعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمیشود .تکمیل قســمت های ســتاره دار الزامی و ســایر قســمت ها اختیاری اســت.

 -منظــور از شــمارۀ شناســایی

بــرای اشــخاص حقیقــی ایرانــی ،شــمارۀ ملــی ،بــرای اشــخاص حقوقــی ایرانــی ،شناســۀ ملــی ،بــرای اشــخاص حقیقــی خارجــی ،شــمارۀ گذرنامــه و

درصــورت وجــود شــمارۀ اختصاصــی و بــرای اشــخاص حقوقــی خارجــی شــمارۀ اختصاصــی مــی باشــد.
 نماینــدۀ شــخص حقوقی)بنــد  (٩و اشــخاص مجــاز بــه ارائــۀ ســفارش )بنــد  (٥طبــق تبصــرۀ  ١طبــق تبصــرۀ  ١بنــد  ١-٢-٤مــادۀ  ٤دســتورالعمل شناســایی مشــتریان در بــازارســرمایه ،بایدطبــق ضوابــط مقــرر در مــورد اشــخاص حقیقــی مــورد شناســایی قــرار گیرنــد.
 بخــش هــای مشــترک ایــن فــرم بایــد توســط مشــتری یــا نماینــده تکمیــل شــود ســایر بخــش هــا کــه بــا عبــارت هــای »اطﻼعــات مشــتری« و »اطﻼعــات نماینــده« مشــخص شــده اســتباتوجــه بــه نقــش شــخص تکمیــل کننــده )مشــتری  /نماینــده( بخــش مربــوط بــه شــخص تکمیــل گــردد.

مشخصات مشتری/نماینده
*نام:

*نوع شخصیت حقوقی:

*شمارۀ ثبت:

*محل ثبت:

کداقتصادی:

*تلفن:

*تاریخ ثبت:

دورنگار:

نشانی تارنما:

*نشانی :کشور

*شمارۀ شناسایی:

*تابعیت:

*کدپستی اقامتگاه قانونی مشتری:

نشانی پست الکترونیکی:

 ،استان

 ،شهر

*نشانی محل فعالیت اصلی )در صورت وجود( :کشور

 ،خیابان

 ،شهر

 ،استان

*کدپستی:

 ،خیابان

 ،کوچه

 ،پﻼک

 ،کوچه

 ،پﻼک

*تلفن:

کد)های( معامﻼتی مشتری )در صورتی که قبﻼ ً کد اخذ شده باشد(:
نام بورس/
بازار خارج از بورس

کد معامﻼتی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

٣

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

اطﻼعات مشتری
 -٢مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید) :الزام بند  ٢-٢-٤ماده  ٤دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه(
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

سمت

تاریخ تولد

نمونه امضاء

شماره شناسایی

١

٢

٣

٤

٥

٦

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

٤

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

اطﻼعات مشتری
 -٣مشخصات هیات عامل/مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره ،حسابرس و بازرسان یا هیات امنا یا ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمایید:
)الزام بند  ٢-٢-٤ماده  ٤دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه(
ردیف

*نام و نام خانوادگی

* شماره شناسایی

*سمت

نشانی

*شماره تلفن همراه

نمونه امضاء

کدپستی

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

اطﻼعات مشتری
 -٤مشخصات سهامداران یا شرکایی که بیش از  ١٠درصد سهام )سرمایۀ( شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمایید )حسب مورد(:
)الزام بند  ٢-٢-٤ماده  ٤دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه(
ردیف

*نام و نام خانوادگی

*سمت
)شریک/سهامدار(

نشانی

* شماره شناسایی

کدپستی

*درصد
حق رای

سهامداری

١
٢
٣
٤
٥
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

٥

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

اطﻼعات مشتری
*  -٥مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری می باشند ،در جدول زیر قید نمایید:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره شناسایی

بازه زمانی مجاز
شروع

نمونه امضاء

پایان

١

٢

٣

٤

اطﻼعات مشتری
*  -٦مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور:

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

نمونه امضاء

شماره شناسایی

١

٢

٣

٤

٥

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

٦

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

اطﻼعات مشتری
 -٧اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری مشتری:
 -٧-١حدود و ارزش معامﻼت مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود )به میلیون ریال(:
بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران

بورس های خارج از ایران )هزار دﻻر آمریکا(

بورس های کاﻻیی در ایران

*  -٧-٢نام شرکت  /شرکت های کارگزاری ایرانی که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است ذکر شود:

*  -٧-٣پیش بینی می کنید سطح معامﻼت مشتری در بازار سرمایه ایران طی یک سال چه مبلغی باشد؟
کمتر از  ٥٠٠میلیون ریال

بین  ٥٠٠تا  ١٠٠٠میلیون ریال

 ١٠٠٠تا  ٥٠٠٠میلیون ریال

بین  ٥٠٠٠تا  ١٠٠٠٠میلیون ریال

بیشتر از  ١٠٠٠٠میلیون ریال

 -٧-٤منبع تأمین وجه سرمایه گذاری و هدف مشتری از انجام معامﻼت در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید:

*  -٧-٥آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته گرفته است؟

بلی

خیر

در صورتی که مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است ،اطﻼعات و مستندات آن ارائه شود:
نام مرجع رتبه بندی کننده ..................................... :تاریخ رتبه بندی .................................... :رتبۀ اخذ شده................................. :
*  -٨مشخصات حساب بانکی:
مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است ،در زیر ارائه گردد:
حساب بانکی:
نام بانک .......................... :نام شعبه  ................................ :کد شعبه ........................ :شهرستان  ................................ :نوع حساب.............................. :
شماره حساب .............................................................. :نام صاحب حساب ....................................................... :کدشبای حساب) :در جدول زیر نوشته شود(

IR
تذکر  :١حساب اعﻼم شده بایستی در یک بانک ایرانی به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترک معذور است.
تذکر  :٢مطالبات مشتری از کارگزاری صرفا ً به حساب اعﻼم شده مذکور واریز خواهد شد ،مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتبا ً به کارگزاری اعﻼم نماید که
در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

٧

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

اطﻼعات نماینده
*  -٩سمت و شرایط نماینده:
 -٩-١مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:
شخص حقیقی :نام و نام خانوادگی ................................................ :شمارۀ شناسایی................................................... :
شخص حقوقی  :نام شرکت  ......................................................... :شمارۀ شناسایی .................................................. :
 -٩-٢نوع مدرک اثبات کنندۀ سمت :وکالتنامۀ رسمی

مدیر تصفیه

معرفی نامۀ نمایندۀ شخص حقوقی

سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

 -٩-٣تاریخ انقضاء نمایندگی......................................................... :
 -١٠مشتری  /نمایندۀ مشتری تعهد می نماید:
 -١٠-١ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی ،اطﻼعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.
 -١٠-٢اجازۀ استفاده اشخاص دیگر از کد معامﻼتی )خدمات پایه دریافتی( را ندهد و در صورت اطﻼع ،موضوع را بﻼفاصله به کارگزار اطﻼع دهد.
 -١٠-٣تغییرات کدپستی و اطﻼعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذیربط اطﻼع دهد .آخرین نشانی متقاضی ،نشانی ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر
متقاضی نشانی خود را راسا ً اصﻼح نکرده باشد.
 -١٠-٤هرگونه تغییر در اطﻼعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطﻼع کارگزار برساند.
 -١٠-٥مدیــران و صاحبــان امضــای مجــاز مشــتری  /نماینــده مشــتری ضمــن اقــرار بــه ایــن کــه آخریــن اطﻼعــات و مــدارک مربــوط بــه مشــتری  /نماینــده مشــتری را طــی ایــن فــرم
ارائه نموده اند هرگونه تغییر در اطﻼعات ارائه شده را بﻼفاصله به کارگزار اطﻼع دهند.

* اینجانب  ...................................................................معرف مشترى ،صحت امضا و مشخصات تماس طرف قرارداد را تصدیق مى نمایم.

نام و امضاء معرف

*  -١١تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری) :این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می گردد(
اینجانب  ..............................متصدي پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ  .............................این فرم را دریافت و تطبیق اطﻼعات مندرج در آن را با مدارك شناسایی
ارائه شده توسط مشتری/نماینده تأیید می نمایم.
نام و امضاء متصدی پذیرش
مدارک اخذ شده توسط کارگزاری:
مدرک مثبته تأسیس و ثبت شخص حقوقی )از جمله آگهی تأسیس در روزنامۀ رسمی(
مدرک مثبته سمت و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و مدیران )آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامۀ رسمی(
اساسنامه ،شرکت نامه یا مدارک مشابه شخص حقوقی
برای نماینده مشتری عﻼوه بر مدارک فوق ،تصویر مدارک اثبات کنندۀ سمت طبق مقررات

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

٨

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

قرارداد جامع مشتری و کارگزار
)اشخاص حقوقی(

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 - ٦١٩١٤٠٠٠داخلــی  ،(٥بــه نشــانی ســایت اینترنتــی  www.kharazmibroker.irکــه از ایــن پــس در ایــن
قــرارداد ”کارگــزار“ نامیــده مــی شــود از یــک طــرف و مشــتری حقوقــی 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 حقوقی
نام شخص حقوقی:
تاریخ ثبت:

شماره ثبت:
محل ثبت:

/ /

کدبورسی:

شناسه ملی:

شماره تلفن دفتر مرکزی:

شماره فکس دفتر مرکزی:

نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی:

آدرس پست الکترونیکی:

نوع شخصیت حقوقی:

آدرس دفتر مرکزی:
تبصــره :چنانچــه ایــن قــرارداد یــا هــر یــک از قراردادهــای متعاقــب آن بــه نمایندگــی )اعــم از وکالــت،
ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ
ـت( توســط شــخص حقیقــی یــا حقوقــی بــرای شــخص حقیقــی یــا حقوقــی
وﻻیــت ،وصایــت یــا قیمومـ
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  c.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
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

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
هویــت شــخص واریزکننــده مشــخص نباشــد ،کارگــزار وجــوه مزبــور را در حســاب
واریــز گــردد لیکــن
ِ
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 منابع مالــی ﻻزم جهت
مــاده  (١٠مشــتری مکلــف اســت پیــش از ارائــه سـ
ِ
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 اقــدام ننمایــد ،مکلــف
خواهــد بــود  ٩٠درصــد مبلــغ بدهــی را بــه عنــوان وجــه التــزام بــه کارگــزار بپــردازد.
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.

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

٩

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

 .٢در صورتــی کــه هیــچ یــک از اوراق بهــادار ِ خریداریشــده 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
 ١آن نیز متناسب با مقرره مزبور اصﻼح خواهد شد.
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،
ـت قابــل اســتناد و بــا رعایــت زمــان تســویه بــا اتــاق
ظــرف مــدت یــک روز کاری از تاریــخ ارائــه درخواسـ ِ
پایاپــای ،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.

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

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
گذشت  ٢سال از تاریخ ارائه اطﻼعات یادشده؛
 -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 ٢
ســال 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.

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

١٠

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

توافقنامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار
)شخصیت حقوقی(
این توافق نامه در اجرای ماده  ٢٤آیین نامه »معامﻼت در بورس اوراق بهادار« بین شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی با مشخصات زیر:
نام عضو :شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

شماره ثبت٦٥٦٣ :

نام ،نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضا مجاز:

تاریخ ثبت١٣٨٥/٠٢/٠٦ :

آقای حسن قاسمی )مدیرعامل و عضو هیات مدیره(
آقای همایون شیخ اﻻسﻼمی )رئیس هیات مدیره(
آقای علی نادری مقدم )نایب رئیس هیات مدیره(
آقای سید محمد هادی رضوی )عضو هیات مدیره(
سرکار خانم عارفه روحانی )عضو هیات مدیره(

محل ثبت :زنجان

شماره تلفن دفتر مرکزی٠٢١-٦١٩١٤٠٠٠ :

کدپستی١٤١٦٩٣٤٩٨١ :

شماره فکس دفتر مرکزی) ٠٢١-٦١٩١٤٠٠٠ :داخلی (٥

شماره ثبت نزد سازمان بورس١٠٦٥٢ :
کد اقتصادی٤١١١٣٤٥٧١٨٨٩ :

آدرس دفتر مرکزی :تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان بزرگمهر ،شماره  ، ١٦طبقه اول ،واحد ١٠١
و مشتری حقوقی به مشخصات جدول متناسب زیر:

مشتری حقوقی ایرانی
نام شخص حقوقی:
تاریخ ثبت:

شماره ثبت:
محل ثبت:

/ /

کدبورسی:

شناسه ملی:

شماره تلفن دفتر مرکزی:

شماره فکس دفتر مرکزی:

نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی:

آدرس پست الکترونیکی:

نوع شخصیت حقوقی:

آدرس دفتر مرکزی:
منعقد و شرایط آن به شرح زیر است:
ماده  (١موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشترى جهت خرید یا فروش اوراق بهادار
براى مشترى بر اساس سفارش هایى که مشترى به صورت الکترونیکى براى کارگزار ارسال مى کند.
ماده  (٢مدت توافق نامه از تاریخ امضای آن نامحدود می باشد.
تبصــره  :١مشــتری مــی توانــد در صــورت تمایــل بــه فســخ قــرارداد ،بــا مراجعــه حضــوری بــه دفتــر
کارگــزاری و درخواســت کتبــی نســبت بــه فســخ قــرارداد اقــدام نمایــد.
تبصــره  :٢کارگــزاری مــی توانــد در صــورت بــروز هرگونــه شــرایط غیــر قابــل پیــش بینی و بنا به تشــخیص
خــود نســبت بــه فســخ قــرارداد اقــدام و مراتــب را بصــورت الکترونیکی به اطﻼع مشــتری برســاند.
مــاده  (٣کارگــزار  ٤٨ســاعت پــس از امضــاء ایــن توافــق نامــه ،نــام کاربــری و رمــز عبــور بــرای ورود بــه
ســایت اینترنتــی کارگــزاری را در اختیــار مشــتری قــرار مــی دهــد .مســئولیت حفــظ و مراقبــت از نــام
کاربــری و رمــز عبــور بــر عهــده مشــتری اســت.
مــاده  (٤در صــورت تقاضــای مشــتری بــه تغییــر رمــز عبــور ،کارگــزاری رمــز عبــور قبلــی را ابطــال و رمــز
عبــور جدیــدی در اختیــار مشــتری قــرار مــی دهــد .در هــر مــورد کــه کارگــزاری ﻻزم بدانــد ،تغییــر نــام
کاربــری و رمــز عبــور را اعمــال مــی کنــد ،و مراتــب را بــه اطــﻼع مشــتری میرســاند.
مــاده  (٥مشــتری حســاب بانکــی خــود را جهــت واریــز وجــوه حاصــل از فــروش اوراق بهــادار بــه
کارگــزار معرفــی مــی کنــد .اولویــت بــا بانــک هــای ملــی و ملــت ،پارســیان ،ســامان ،تجــارت و صــادرات
می باشد؛ و برای سایر بانک ها شماره حساب همراه با شبا حساب الزامی است.
مــاده  (٦مشــتری بایدگواهــی نامــه موقــت اوراق بهــادار خــود را قبــل از ســفارش فــروش در اختیــار
کارگــزار قــرار دهــد و کارگــزار فقــط مجــاز بــه فــروش اوراق بهــاداری اســت کــه گواهــی نامــه موقــت آن را
در اختیــار دارد.
مــاده  (٧مشــتری مــی توانــد از طریــق مراجعــه حضــوری گواهــی نامــه موقــت قبلــی اوراق بهــاداری را کــه
از طریــق الکترونیکــی خریــداری کــرده اســت دریافــت نمایــد .دریافــت گواهــی نامــه موقــت جدیــد منــوط
بــه تحویــل گواهینامــه موقــت قبلــی همــان ســهم بــه کارگــزار اســت.
مــاده  (٨مشــتری آدرس پســت الکترونیــک خــود را بــه شــرح ذیــل جهــت ارســال صورتحســاب و رمــز
اینترنتــی و ســایر مــوارد در اختیــار کارگــزاری قــرار داده و متعهــد مــی شــود کــه حداقــل هــر  ٤٨ســاعت
یکبــار آن را کنتــرل نمایــد.
مــاده  (٩در صــورت انجــام معاملــه ،کارگــزار حداقــل در پایــان هــر هفتــه ،گزارشــی از صــورت
وضعیــت معامــﻼت مشــتری ،شــامل معامــﻼت انجــام شــده ،وجــوه دریافتــی و پرداختــی و
نیــز ســفارش هــای اجــراء نشــده خریــد و فــروش را بــه طــور الکترونیــک بــرای مشــتری ارســال
مــی نمایــد .همچنیــن کارگــزار مــی بایــد صــورت وضعیــت حســاب مشــتری را حداکثــر ظــرف ٢٤
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

ســاعت بعــد از پایــان روزی کــه معاملــه بــرای مشــتری انجــام مــی شــود ،در اختیــار وی قــرار دهــد.
مــاده  (١٠کارگــزار پــس از دریافــت ســفارش خریــد یــا فــروش از مشــتری ،حداکثــر ظــرف یــک ســاعت
پیــام وصــول ســفارش را بــرای مشــتری ارســال مــی نمایــد .ثبــت اطﻼعــات درخواســت خریــد یــا فــروش
توســط مشــتری در ســایت کارگــزاری و همچنیــن ارســال پیــام وصــول ایــن اطﻼعــات بــه منزلــه پذیــرش
درخواســت از طــرف کارگــزاری نبــوده و تعهــدی نســبت بــه انجــام آن ایجــاد نمــی نمایــد .پذیــرش
درخواســت مشــتری منــوط بــه بررســی مســئول سفارشــات اینترنتــی مــی باشــد.
تبصــره  :١کارگــزار موظــف اســت یــک روز پــس از پذیــرش درخواســت خریــد یــا فــروش اینترنتــی نســبت
بــه خریــد یــا فــروش آن اقــدام نمایــد و در صــورت امــکان اقــدام طــی روز جــاری کارگــزاری اقــدام مقتضــی
را بــه عمــل خواهــد آورد.
تبصــره  :٢در مــواردی کــه اجــرای ســفارش خریــد یــا فــروش بــرای کارگــزاری غیــر ممکــن باشــد )اعــم از
صــف خریــد یــا فــروش( کارگــزاری مســئولیتی در قبــال خریــد یــا فــروش ســهم مذکــور نــدارد .در ضمــن
کارگــزاری بایــد حداکثــر ظــرف یــک روز کاری مراتــب عــدم امــکان اجــرای ســفارش و علــت آن را بــه
مشــتری اعــﻼم نمایــد.
تبصــره  :٣در روز عرضــه اولیــه ســهام کارگــزاری تنهــا دســتورات خریــد و فــروش ســهام حضــوری را مــﻼک
عمــل قــرار خواهــد داد.
مــاده  (١١ســفارش هــای ارســالی توســط مشــتری بــه مــدت  ٥روز کاری اعتبــار دارد و در صــورت ســپری
شــدن مهلــت یــاد شــده ،ســفارش باطــل مــی شــود .تغییــر اصــﻼح ســفارش مشــتری فقــط از طریــق
دســتور ابطــال ســفارش قبلــی توســط مشــتری ممکــن اســت .در صــورت دریافــت دســتور ابطــال
مشــتری طــی ســاعت انجــام معاملــه ،کارگــزار ملــزم بــه اعمــال دســتور مشــتری حداکثــر دو روز بعــد
اســت.
مــاده  (١٢کارگــزار موظــف اســت داده پیــام هــای دریافتــی از مشــتری و داده پیــام هــای ارســالی بــه
مشــتری را در ســامانه اطﻼعاتــی خــود ثبــت و نگهــداری نمایــد .در صــورت بــروز اختــﻼف بیــن کارگــزار و
مشــتری در خصــوص محتــوای داده پیــام هــا ،اطﻼعــات منــدرج در ســامانه اطﻼعاتــی کارگــزار معتبــر و
بــرای طرفیــن ﻻزم اﻻتبــاع اســت ،مشــروط بــر اینکــه اطﻼعــات بــا گــزارش هــای دوره ای مــاده  ٩مغایــر
نباشــد.
مــاده  (١٣دســتورالعمل اجرایــی ســفارش هــای الکترونیکــی اوراق بهــادار )مصــوب مــورخ ١٣٨٣/٠٩/١٤
هیــات مدیــره ســازمان کارگــزاران بــورس( کــه در ســایت کارگــزار انعــکاس دارد ،بــرای طرفیــن ایــن
قــرارداد ﻻزم اﻻجــرا اســت.
مــاده  (١٤ایــن قــرارداد در  ١٤مــاده و  ٥تبصــره بــا متــن و اعتبــار واحــد تنظیــم و مشــتری ضمــن اطــﻼع و
توافــق بــا کلیــه مفــاد آن نســبت بــه امضــاء و مبادلــه آن اقــدام نمــوده اســت.

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

١١

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

تعهدنامه دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت دسترسی خرید و فروش الكترونیكی
)اشخاص حقوقی(
مشتری  /نماینده
اینجانب آقای  /خانم:

فرزند:

شماره شناسنامه:

کد ملی:

متولد سال:

صادره از:

که اصالتا ً  /به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام:

شماره ثبت:

نزد اداره ثبت شرکت های شهرستان:
متقاضی استفاده از خدمات دسترسی الکترونیکی هستم و در هوشیاری کامل اقرار می نمایم:
کلمــه عبــور و نــام کاربــری شــرکت را شــخصا ً در تاریــخ  .....................................از کارگــزاری آینــده نگــر خوارزمــى از طریــق پســت الکترونیــک و پیامــک دریافــت
نمــوده ام و متعهــد مــی گــردم کلمــه عبــور و نــام کاربــری را در اختیــار غیــر قــرار ندهــم و در صــورت بــروز هــر گونــه مشــکل از قبیــل ســوء اســتفاده از حســاب کاربــری،
هیچگونــه ادعایــی از کارگــزاری آینــده نگــر خوارزمــى نــدارم.

نام و نام خانوادگی نماینده:
امضاء

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

١٢

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

اقرارنامه و بيانيه پذيرش ريسك معامﻼت سهام و
حــق تقــدم خريــد ســهام در بازار پايه فرابورس ايران
»ایــن اقرارنامــه و بیانیــه پیــش از هرگونــه فعالیتــی در بــازار پایــه فرابــورس ایــران توســط هریــک از
مشــتریانی کــه در ایــن بــازار فعالیــت مــی نماینــد  -اعــم از مشــتریان برخــط و عــادی تكمیــل و امضــا و
در ســوابق شــرکت کارگــزاری نگهــداری مــی شــود«.
بــا توجــه بــه ریســك موجــود در معامــﻼت ســهام و حــق تقــدم خریــد ســهام در بــازار پایــه فرابــورس
ایــران ،بــه موجــب ایــن اقرارنامــه نــام و نــام خانوادگــی صاحب/صاحبــان امضــای مجــاز شــرکت
 ....................................................اذعــان ،اظهــار و اقــرار مــی داریــم اذعــان مــی نمایــد كــه بــا
اطــﻼع دقیــق و آگاهــی كافــی در خصــوص ماهیــت ایــن بــازار ،نســبت بــه معامــﻼت ســهام مذكــور اقــدام
مــی نمایــد .ایــن اقرارنامــه و بیانیــه بایــد پیــش از انجــام معامــﻼت بــه امضــای هریــك از مشــتریانی
كــه در بــازار پایــه فرابــورس ایــران فعالیــت مــی نماینــد ،برســد .همچنیــن مشــتری اقــرار مــی نمایــد:
 -١از تمامــی شــرایط ،قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه انجــام معامــﻼت در بــازار پایــه فرابــورس ایــران،
تابلوهــای معامﻼتــی و ریســک هــای مربوطــه بــه آن از جملــه مفــاد »دســتورالعمل پذیــرش ،عرضــه
و نقــل و انتقــال اوراق بهــادار در بــازار پایــه فرابــورس ایــران«» ،دســتورالعمل اجرایــی نحــوه انجــام
معامــﻼت بلــوک در فرابــورس ایــران« و »دســتورالعمل انضباطــی ناشــران ثبــت شــدۀ پذیرفتــه نشــده«
مصــوب هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و همچنیــن از اصﻼحــات بعــدی آن و ســایر
مقــررات مربــوط آگاهــی دقیــق و کامــل داریــم.
 -٢فرابــورس ایــران مطابــق مقــررات مربــوط مــی توانــد نســبت بــه اعطــای مجــوز فعالیــت بــه مشــتریان
و معاملــه گــران شــرکت هــای کارگــزاری در هــر یــک از تابلوهــای بــازار پایــه و طراحــی ،تعییــن شــروط
مربــوط و برگــزاری آزمــون هایــی باهــدف ســنجش دانــش ،توانایــی و مهــارت معاملــه گــران و مشــتریان
شــرکت هــای کارگــزاری اقــدام نمایــد؛ لــذا در صــورت عــدم موفقیــت اینجانــب /اینجانبــان در
آزمــون هــای مذکــور ایــن موضــوع بــه منزلــه عــدم اخــذ مجــوز فعالیــت در بــازار و یــا تابلــوی مربوطــه
بــوده و کارگــزار مــی توانــد ضمــن جلوگیــری از هرگونــه فعالیــت شــرکت ......................................
در بــازار و یــا تابلــوی مربــوط مانــع فعالیــت و دسترســی شــرکت ...............................................
به بازار پایه شود.
 -٣در صــورت نبــود قابلیــت نقــد شــوندگی در نمادهــای معامﻼتــی ســهام و حــق تقــدم خریــد ســهام
ناشــران بــازار پایــه ،مســئولیت ســرمایه گــذاری در ایــن بــازار بــا شــرکت مــی باشــد.
 -٤قبــل از شــروع هرگونــه فعالیــت یــا انجــام معامــﻼت در بــازار پایــه ،از نــرخ کارمــزد و ســایر هزینــه
هــای مربــوط اطﻼعــات ﻻزم را کامــﻼ ً کســب نمــوده ایــم.
 -٥مطابــق مقــررات بــازار پایــه ،ســازمان بــورس و اوراق بهــادار یــا فرابــورس ایــران مــی توانــد تحــت
شــرایط منــدرج در مقــررات مربوطــه نمــاد معامﻼتــی را متوقــف یــا تعلیــق نمایــد .و اینجانــب/
اینجانبــان بــا علــم و آگاهــی بــه ایــن موضــوع در ایــن بــازار ســرمایه گــذاری نمــوده و مســئولیت آن
صرفــا ً متوجــه اینجانبــان مــی باشــد.
 -٦معاملــه ســهام یــا حــق تقــدم خریــد ســهام شــرکت بــورس انــرژی ایــران بــا حجــم بزرگتــر یــا
مســاوی نیــم درصــد از ســرمایه پایــه و همچنیــن خریــد اوراق بهــادار آن شــرکت توســط اشــخاص
حقوقــی یــا نهادهــای خــاص کــه دســته ســهامداری ایشــان بــر اساســنامه شــرکت بــورس انــرژی ایــران
بــرای فرابــورس مشــخص نمــی باشــد ،منــوط بــه اخــذ تاییدیــه از ســازمان بــورس مبنــی بــر رعایــت
محدودیــت هــای قانونــی و مقرراتــی اســت و در صــورت عــدم رعایــت محدودیــت هــای معامﻼتــی در
دســته هــای ســهامداری شــرکت بــورس انــرژی ایــران یــا ســایر مــوارد مذکــور در مقــررات ،فرابــورس
مــی توانــد معامــﻼت مزبــور را تاییــد ننمایــد و در صــورت وجــود محدودیــت هــای فنــی در امــكان عــدم
تاییــد معامــﻼت و اعــﻼم فرابــورس ایــران مبنــی بــر عــدم رعایــت محدودیــت هــای معامﻼتــی فــوق،
کارگــزار ناظــر موظــف اســت مــازاد اوراق بهــادار خریــداری شــده را در اولیــن روز کاری پــس از انجــام
معاملــه ،از طریــق انجــام حــراج در نمــاد معامﻼتــی بــازار عــادی یــا نمــادی مجــزا )حســب تشــخیص
فرابــورس ایــران( بــه عمــوم عرضــه نمایــد .در صــورت عــدم امــكان فــروش بــه دلیــل توقــف نمــاد
معامﻼتــی ،مــازاد ســهام یــا حــق تقــدم خریــد ســهام خریــداری شــده ،بــا اعــﻼم فرابــورس ایــران بــه
حالــت مســدود درمــی آیــد و خریــدار حــق هیچگونــه تصــرف مالكانــه ای )ازجملــه فــروش ،توثیــق یــا
اســتفاده از حــق رأی در مجامــع عمومــی ناشــر( نســبت بــه اوراق بهــادار مذکــور را نداشــته و کلیــۀ
خســارات و هزینــه هــای ناشــی از معاملــه مــازاد اوراق بهــادار ازجملــه کارمزدهــای آن بــر عهــده وی
خواهــد بــود.
 -٧بــرای خریــد ســهام و حــق تقــدم ســهام در نمادهــای معامﻼتــی بــازار پایــه از هیچگونــه
اعتبــاری اســتفاده ننمــوده و بــر مبنــای ســهام ناشــران بــازار پایــه اعتبــار دریافــت نمــی نماییــم.
 -٨مطابــق »دســتورالعمل پذیــرش ،عرضــه و نقــل و انتقــال اوراق بهــادار در فرابــورس ایــران« ،درج
اوراق بهــادار در بــازار پایــه و همچنیــن لغــو درج آنهــا بــا تاییــد »کمیتــه درج فرابــورس ایــران« صــورت
مــی گیــرد .عــﻼوه بــر ایــن ،تصمیــم گیــری در خصــوص انتقــال شــرکت هــا بیــن تابلوهــای بــازار پایــه و
تعییــن دوره هــای مــورد رســیدگی ،بــر عهــده کمیتــه مذکــور مــی باشــد؛ لــذا اینجانبــان حــق هرگونــه
اعتراضــی مبنــی بــر انتقــال شــرکت هــا فیمابیــن تابلوهــای »پایــه زرد«»،پایــه نارنجــی« و »پایــه قرمــز«
و یــا لغــو درج آنهــا را از خــود ســلب و ســاقط کردیــم.
 -٩تطبیــق ســفارش هــا در معامــﻼت نمادهــای معامﻼتــی بــازار پایــه یــا تغییــر روش آنهــا بــر اســاس
شــیوه ای اســت کــه بــه تصویــب هیــات مدیــره فرابــورس ایــران و تاییــد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
مــی رســد.
 -١٠ســفارش هــای موجــود در ســامانه معامﻼتــی حداکثــر بــه مــدت شــش مــاه پــس از تاریــخ
ابــﻼغ اصﻼحــات مقــررات بــازار پایــه قابــل نمایــش خواهــد بــود ،لكــن پــس از مهلــت مذکــور تعــداد
ســفارش هــای قابــل مشــاهده بــه صــورت دوره ای و مرحلــه ای و بــه تناســب هــر تابلــو کاســته یــا
حــذف خواهــد شــد و در مرحلــه پیــش گشــایش ،قیمــت نظــری گشــایش ) (TOPبــرای عمــوم منتشــر
مــی شــود.
 -١١جلسات رسمی و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در تابلوهای »پایه زرد«» ،پایه نارنجی«
و » پایــه قرمــز« ،ســاعت آغــاز و خاتمــه و مــدت زمــان هــر جلســۀ معامﻼتــی و همچنیــن تعــداد ،مــدت
و انــواع دسترســی معاملــه گــران در مراحــل انجــام معاملــه ،حداقــل ارزش هــر ســفارش ،حجــم مبنــا،
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

واحــد پایــه هــر ســفارش ) ،(LOTحداقــل حجــم هــر ســفارش ) ،(MIN Qاعتبــار زمانــی ســفارش و نیــز
محدودیــت هایــی از قبیــل حداقــل ارزش معامــﻼت خریــد بــرای معاملــه گــران برخــط یــا عــدم مشــارکت
معاملــه گــران برخــط در مراحــل پیــش گشــایش توســط هیــات مدیــره فرابــورس ایــران تعییــن مــی گــردد.
 -١٢ورود ســفارش در نمادهــای معامﻼتــی بــازار پایــه صرفــا ً بــه صــورت »ســفارش روز  «DAYامــكان
پذیــر مــی باشــد ،مگــر شــرایط دیگــری توســط فرابــورس ایــران اطــﻼع رســانی گــردد کــه بــا انتشــار شــرایط
جدیــد در وبســایت رســمی شــرکت فرابــورس ایــران و اطــﻼع آن بــه عمــوم ،بــرای اینجانبــان نیــز الــزام
آور بــوده و آن را مــی پذیریــم.
 -١٣معامــﻼت اوراق بهــادار شــرکت هایــی کــه در تابلوهــای بــازار پایــه درج گردیــده انــد ،در تمامــی
جلســات رســمی معامﻼتــی بــه صــورت حــراج پیوســته و در محــدوده دامنــه نوســانی  ٣درصــد در تابلــو
پایــه زرد ٢ ،درصــد در تابلــو پایــه نارنجــی و  ١درصــد در تابلــو پایــه قرمــز نســبت بــه قیمــت پایانــی در
آخریــن جلســه معامﻼتــی برگــزاری حــراج پایانــی قابــل انجــام اســت .انجــام حــراج پایانــی در نمادهــای
معامﻼتــی تابلوهــای »پایــه زرد«» ،پایــه نارنجــی« و »پایــه قرمــز« ،بــا دامنــه نوســان قیمتــی  ٢برابــر
دامنــه نوســان روزانــه قیمتــی نمــاد معامﻼتــی در بــازار عــادی بــه نحویکــه قیمــت مرجــع حــراج پایانــی،
آخریــن قیمــت پایانــی نمــاد معامﻼتــی خواهــد بــود و حداقــل هفتــه ای یکبــار ،امــكان پذیــر اســت ،مگــر
آنكــه ناشــر رویــداد شــرکتی داشــته باشــد .درصورتیکــه در روز تعییــن شــده امــكان انجــام حــراج پایانــی
فراهــم نباشــد ،انجــام حــراج پایانــی بــه اولیــن جلســه رســمی معامﻼتــی بعــد موکــول مــی گــردد.
 -١٣-١فرابــورس ایــران مجــاز مــی باشــدتعداد حــراج در بــازار پایــه را بــه تعــداد روزهــای کاری در هفتــه
و بــا رعایــت دامنــه نوســان مجــاز هــر یــک از تابلوهــا )محــدوده دامنــه نوســانی  ٣درصــد در تابلــو زرد،
 ٢درصــد در تابلــو پایــه نارنجــی و  ١درصــد در تابلــو پایــه قرمــز نســبت بــه قیمــت پایانــی در روز قبــل(
مطابــق بــا مكانیســم حــراج روزانــه در بــازار اول و دوم افزایــش دهــد کــه در ایــن صــورت حــراج پایانــی
برگــزار نخواهــد گردیــد .ایــن موضــوع از روز چهارشــنبه مــورخ  ١٣٩٨/٠٧/٠٣قابلیــت اجــرا داشــته و
فرابــورس ایــران بایــد اطــﻼع رســانی ﻻزم را در ایــن خصــوص انجــام دهــد.
 -١٣-٢قیمــت مرجــع بــرای محاســبه دامنــه نوســان در زمــان برگــزاری حــراج پایانــی ،حســب مــورد آخریــن
قیمــت پایانــی در نمــاد معامﻼتــی یــا میانگیــن مــوزون قیمــت معامــﻼت انجــام شــدۀ نمــاد طــی جلســۀ
معامﻼتــی قبــل از آغــاز مرحلــه حــراج پایانــی همــان جلســه معامﻼتــی مــی باشــد و قیمــت کشــف شــده در
حــراج پایانــی مذکــور نیــز بــه عنــوان قیمــت مرجــع بــرای محاســبه دامنــه نوســان در جلســات معامﻼتــی
پــس از آن مــی باشــد.
 -١٣-٢-١در صــورت عــدم کشــف قیمــت یــا عــدم تاییــد قیمــت کشــف شــده در حــرج پایانــی مذکــور،
حســب مــورد آخریــن قیمــت پایانــی در نمادمعامﻼتــی یــا میانگیــن مــوزون قیمــت معامــﻼت انجــام شــدۀ
نمــاد طــی جلســۀ معامﻼتــی قبــل از آغــاز مرحلــه حــراج پایانــی همــان جلســه معامﻼتــی ،بــه عنــوان قیمــت
مرجــع بــرای محاســبه دامنــه نوســان قیمتــی در جلســه معامﻼتــی پــس از آن مــی باشــد.
 -١٤تعــداد حــراج پایانــی حداقــل یکبــار در هفتــه بــرای هــر تابلــو خواهــد بــود ،لكــن امــكان افزایــش
تعــداد حــراج پایانــی و دامنــه نوســان هــر تابلــو بــا پیشــنهاد فرابــورس ایــران و تاییــد ســازمان بــورس و
اوراق بهــادار وجــود دارد.
 -١٥فعالیــت بازارگردانــی در خصــوص نمادهــای تابلوهــای بــازار پایــه بــر اســاس ضوابطــی کــه بــه تاییــد
هیــات مدیــره فرابــورس خواهــد رســید مطابــق دســتورالعمل مربوطــه امــكان پذیــر اســت .همچنیــن
بازارگــردان میتوانــد دامنــه نوســان قیمتــی نمــاد معامﻼتــی را تــا دو برابــر دامنــه نوســان روزانــه قیمتــی
نمــاد معامﻼتــی در بــازار عــادی ،بــه شــرطی کــه از محدودیــت دامنــه نوســان روزانــه قیمتــی در بــازار دوم
فرابــورس بیشــتر نشــود ،افزایــش دهــد .همچنیــن بازارگــردان مــی توانــد قیمــت مرجــع نمــاد معامﻼتــی
را ضمــن اعــﻼم بــه فرابــورس تعییــن نمایــد.
 -١٦آن دســته از سهامدار/ســهامداران عمدهــای کــه مالكیــت حداقــل  ٢٥درصــد از ســهام یــک ناشــر
در بــازار پایــه فرابــورس را دارنــد بــرای عرضــه بیــش از  ٢درصــد از کل ســهام تحــت مالكیــت یــا کنتــرل
و نفــوذ خــود در بــازار عــادی بایــد نســبت بــه اخــذ تاییدیــه کمیتــه درج اقــدام نماینــد .ســایر ســهامدار/
ســهامداران عمــده کــه مالكیــت کمتــر از  ٢٥درصــد و حداقــل  ١درصــد از ســهام یــک ناشــر در بــازار پایــه
فرابــورس را دارنــد ،بــرای عرضــه هــر میــزان از ســهام تحــت مالكیــت یــا کنتــرل یــا نفــوذ خــود در بــازار
عــادی بایــد نســبت بــه اخــذ تاییدیــه کمیتــه درج و حســب مــورد ارائــه تعهــد خریــدار یــا خریــداران
جدیــد مبنــی بــر اینكــه در هــر زمــان کــه تصمیمــی بــرای عرضــه ســهام خریــداری شــده اتخــاذ نمودنــد،
ســهام مذکــور را بــا هــر تعــداد اوراق بهــادار کــه باشــد صرفــا ً بــر اســاس روشــی کــه کمیتــه درج تعییــن
مــی نمایــد ،عرضــه نماینــد امــكان پذیــر اســت .در صــورت عــدم رعایــت ایــن مــاده مدیرعامــل فرابــورس
مــی توانــد معامــﻼت انجــام شــده را تاییــد ننمایــد.
 -١٧ریســک هــای مذکــور در ایــن ســند جنبــه حصــری ندارنــد و اینجانب/اینجانبــان اقــرار میــدارم/
میداریــم کــه نســبت بــه تمــام ریســک هــای ایــن بــازار اعــم از مــوارد مذکــور در ایــن بیانیــه و غیــر آن
را آگاهــی کامــل داشــته و آن ریســک هــا را مشــمول مفــاد ایــن اقرارنامــه و بیانیــه پذیــرش ریســک،
تلقــی مــی نماییــم.
 -١٨متعهــد شــدیم مفــاد تمامــی قوانیــن و مقــررات ﻻزم اﻻجــرای بــازار ســرمایه بــه ویــژه در حــوزه
شــرکت هــای درج شــده در بــازار پایــه و ضوابــط معامﻼتــی آنهــا را رعایــت نمــوده و از هرگونــه اقدامــی کــه
منجــر بــه نقــض قوانیــن و مقــررات شــود ،خــودداری نماییــم.
بــه موجــب ایــن ســند نــام و نــام خانوادگــی صاحب/صاحبــان امضــای مجــاز شــرکت .....................
 ، ........................اقرارنامــه و بیانیــه پذیــرش ریســک معامــﻼت ســهام و حــق تقــدم خریــد ســهام
در بــازار پایــه را دریافــت و مطالعــه نمــوده و ضمــن اعــﻼم و اقــرار بــه آگاهــی و اطــﻼع از کلیــه قوانیــن
و مقــررات و شــرایط معامﻼتــی و ریســک هایــی کــه در آن بــازار متصــور بــوده و احتمــال وقــوع دارد و
نیــز بــا شــناخت و درک کامــل از ماهیــت امــر و شــرایط و مقــررات مربــوط ،مراتــب فــوق الذکــر را بــا
اراده و اختیــار کامــل تأییــد نمــوده و هیچگونــه اعتــراض و ادعایــی اعــم از حقوقــی و جزایــی در حــال
حاضــر یــا بعــدا ً در ایــن خصــوص نــدارم /نداریــم و حــق دعــوی خــود در ایــن زمینــه را علــی الــدوام
ســلب و ســاقط کردیــم.

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

١٣

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

قرارداد استفاده از معامﻼت برخط اوراق بهادار
)اشخاص حقوقی(
قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید .تعاریف دستورالعمل اجرایی معامﻼت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در این به همان مفاهیم
به کار رفته است.
طرفین قرارداد
این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد »کارگزار« نامیده می شود:

نام عضو :شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

شماره ثبت٦٥٦٣ :

نام ،نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضا مجاز:

تاریخ ثبت١٣٨٥/٠٢/٠٦ :

آقای حسن قاسمی )مدیرعامل و عضو هیات مدیره(
آقای همایون شیخ اﻻسﻼمی )رئیس هیات مدیره(
آقای علی نادری مقدم )نایب رئیس هیات مدیره(
آقای سید محمد هادی رضوی )عضو هیات مدیره(
سرکار خانم عارفه روحانی )عضو هیات مدیره(

محل ثبت :زنجان

شماره تلفن دفتر مرکزی٠٢١-٦١٩١٤٠٠٠ :

کدپستی١٤١٦٩٣٤٩٨١ :

شماره فکس دفتر مرکزی) ٠٢١-٦١٩١٤٠٠٠ :داخلی (٥

شماره ثبت نزد سازمان بورس١٠٦٥٢ :
کد اقتصادی٤١١١٣٤٥٧١٨٨٩ :

آدرس دفتر مرکزی :تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان بزرگمهر ،شماره  ، ١٦طبقه اول ،واحد ١٠١
و مشتری حقوقی به مشخصات جدول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد »مشتری« نامیده می شود:

مشتری حقوقی ایرانی
نام شخص حقوقی:
تاریخ ثبت:

شماره ثبت:
محل ثبت:

/ /

کدبورسی:

شناسه ملی:

شماره تلفن دفتر مرکزی:

شماره فکس دفتر مرکزی:

نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی:

آدرس پست الکترونیکی:

نوع شخصیت حقوقی:

آدرس دفتر مرکزی:

مشتری حقوقی خارجی
نام شخص حقوقی:

تابعیت:

شماره پاسپورت  /شماره ثبت:

شماره سرمایه گذار خارجی:

شماره تلفن محل کار  /شماره تلفن دفتر مرکزی:

نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی:

آدرس پست الکترونیکی:

آدرس وکدپستی محل کار  /آدرس دفتر مرکزی در ایران:
آدرس وکدپستی محل کار  /آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:
به شرح مواد آتی منعقد گردید.
ماده  (١موضوع قرارداد:
اســتفاده از خدمــات معامــﻼت برخــط اوراق بهــادار ) (onlineدر بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس
ایــران ،بــورس کاﻻی ایــران و بــورس انــرژی ایــران.
ماده  (٢مدت قرارداد:
ایــن قــرارداد از تاریــخ انعقــاد بــه مــدت نامحــدود اعتبــار دارد .طرفیــن هــر زمــان بخواهنــد مــی تواننــد
بــا اطــﻼع رســمی بــه طــرف مقابــل نســبت بــه فســخ آن اقــدام نماینــد .فســخ قــرارداد مانــع از اجــرای
تعهداتــی کــه قبــل از آن اخــذ شــده اســت نخواهــد بــود.
ماده  (٣حقوق و تعهدات کارگزار:
.١کارگــزار نــام کاربــری و رمــز عبــور اســتفاده از ســامانه را از طریــق یکــی از شــیوههای زیــر ،ظــرف حداکثــر
یــک هفتــه پــس از امضــای قــرارداد در اختیــار مشــتری حقیقــی یــا نماینــده قانونــی وی )ولــی یــا قیــم(
قــرار مــی دهــد و اســتفاده از خدمــات آغــاز مــی گــردد:
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

الف .به صورت چاپی )رمز چاپ(.
ب .ارســال از طریــق پیــام کوتــاه بــه شــماره همــراه ِ ثبتشــده مشــتری در ســامانه ســجام یــا شــماره
همــراه ِ ثبتشــده مشــتری در فــرم مشــخصات مشــتریان.
ج .تایید رمز عبور تعیینشده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.
 .٢کارگــزار متعهــد بــه ثبــت و نگهــداری کلیــه ســوابق تراکنشهــای دریافتــی از مشــتری و ارســالی بــه وی
در ســامانه اســت .همچنیــن کارگــزار موظــف اســت نتیجــه اجــرای سفارشــات ثبتشــده توســط مشــتری
در ســامانه را بــه وی نمایــش دهــد.
 .٣در صــورت وجــود شــواهد و قرائنــی مبنــی بــر نقــض قوانیــن و مقــررات یــا ایجــاد مخاطره در شــفافیت
و منصفانــه بــودن بــازار ،کارگــزار میتوانــد اقدامــات پیشــگیرانهای از قبیــل محدودکــردن دسترســی
مشــتریان یــا ســفارشهای آنهــا بــه عمــل آورد .در صــورت اعمــال ایــن محدودیتهــا ،کارگــزار مســئولیتی
در قبــال خســارات وارده بــه مشــتری نخواهــد داشــت.
 .٤اعمــال هرگونــه محدودیــت بــر معامــﻼت مشــتری یــا دسترســی وی بــه ســامانه توســط کارگــزار

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

١٤

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

بایــد مســتند بــه قوانیــن و مقــررات مرتبــط یــا اعــﻼم ســازمان یــا بــورس باشــد .در صــورت اعمــال ایــن
محدودیتهــا ،کارگــزار مســئولیتی در قبــال خســارات وارده بــه مشــتری نخواهــد داشــت .در صــورت
اعمــال هــر گونــه محدودیــت موضــوع ایــن مــاده ،کارگــزار موظــف بــه اطﻼعرســانی بــه مشــتری مطابــق بــا
روشهــای منــدرج در ایــن قــرارداد اســت.
 .٥کارگــزار موظــف اســت امــکان ارائــه خدمــات پشــتیبانی ســامانه را فراهــم و چگونگــی ارایــه خدمــات
را از طریــق تارنمــای رســمی خــود بــه مشــتری اعــﻼم نمایــد و حســب درخواســت مشــتری جهــت رفــع
مشــکل اقــدام کنــد.
 .٦کارگــزار موظــف اســت در زمانــی کــه تکالیــف مقرراتــی ایجــاب میکنــد ،امــکان حــذف یــا ویرایــش
ســفارشهای ثبتشــده را از مشــتری ســلب نمایــد .همچنیــن کارگــزار اختیــار حــذف ســفارشهای وارد
شــده توســط مشــتری را در چارچــوب قوانیــن و مقــررات دارد و در ایــن صــورت موظــف بــه نگهــداری
دﻻیــل و مســتندات مربوطــه اســت .در هــر دو مــورد کارگــزار موظــف بــه اعــﻼم موضــوع بــه همــراه دﻻیــل
بــه مشــتری اســت.
 .٧کارگزار متعهد است دادهها و اطﻼعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.
تبصــره :کارگــزاری مجــاز اســت بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات موجــود ،اطﻼعــات مشــتریان را در اختیــار
ســازمان یــا ســایر مراجــع ذیصــﻼح قــرار دهــد.
 .٨کارگــزار متعهــد اســت از طریــق ســامانه ،همــواره جزییــات وضعیــت حســاب ،قــدرت خریــد و ســوابق
ســفارشها و معامــﻼت مشــتری را در اختیــار وی قــرار دهــد و در صــورت اعــﻼم مغایــرت از ســوی
مشــتری ،در اســرع وقــت نســبت بــه بررســی موضــوع و اعــﻼم نتیجــه بررســی بــه وی اقــدام نمایــد.
 .٩در صــورت وقــوع هــر گونــه اختــﻼل در دسترســی بــه ســامانه در مــوارد قابــل پیشبینــی ،کارگــزار
موظــف بــه اطﻼعرســانی بــه مشــتری قبــل از وقــوع اختــﻼل اســت و در مــوارد غیرقابــل پیشبینــی بایــد
بﻼفاصلــه پــس از وقــوع اختــﻼل نســبت بــه اطﻼعرســانی بــه مشــتری اقــدام نمایــد.
 .١٠کارگــزار موظــف اســت مــوارد ذکــر شــده را از طریــق ســامانه یــا تارنمــای رســمی خــود بــه اطــﻼع
مشــتری برســاند :لیســت نســخههای ســامانه و راهنمــای اســتفاده از هــر نســخه ،رویههــای واریــز
و برداشــت وجــوه و مــدت زمانهــای آن )مطابــق مقــررات ســازمان( ،مخاطــرات اســتفاده از ســامانه،
اطﻼعــات ﻻزم در مــورد نحــوه مدیریــت ســفارشها در زمــان اتمــام مجــوز ،تعلیــق یــا محرومیــت کارگــزار
کــه بــر دسترســی مشــتری بــه ســامانه موثــر باشــد ،رویههایــی بــرای ویرایــش یــا حــذف ســفارشهای
ثبتشــده و ثبــت ســفارش جدیــد در زمانــی کــه اختﻼلــی در ســامانه وجــود داشــته باشــد ،قوانیــن و
مقــررات جدیــد و محدودیتهــای ابﻼغــی توســط ســازمان در خصــوص انجــام معامــﻼت برخــط.
 .١١کارگــزار مســئولیتی در قبــال ســود یــا زیــان ناشــی از اقدامــات انجــام شــده توســط مشــتری از طریــق
ســامانه از جملــه انجــام معامــﻼت برخــط نــدارد.
 .١٢کارگــزار بابــت ارایــه خدمــات برخــط از طریــق ســامانه وجهــی را از مشــتری دریافــت نمینمایــد
بنابرایــن امضــای ایــن قــرارداد تکلیفــی بــرای کارگــزار جهــت ارایــه خدمــات برخــط بــه مشــتری از طریــق
ســامانه ایجــاد نمیکنــد و چنانچــه در نتیجــه قطعــی ،کنــدی یــا بــروز اختــﻼل در ســامانه بنــا بــه هــر
دلیــل ،دسترســی بــه ســامانه یــا اســتفاده از آن بــرای مشــتری ممکــن نباشــد ،کارگــزار مســئول جبــران
خســارتهای وارده بــه مشــتری در نتیجــه قطعــی ،کنــدی یــا بــروز اختــﻼل در ســامانه نخواهــد بــود و در
صــورت قطعــی ،کنــدی یــا بــروز اختــﻼل در ســامانه ،مشــتری میتوانــد بــا مراجعــه حضــوری بــه کارگــزار
یــا طبــق رویــه اعﻼمــی کارگــزار ،نســبت بــه ویرایــش یــا حــذف ســفارشهای ثبتشــده یــا ثبــت ســفارش
جدیــد اقــدام نمایــد.
ماده  (٤حقوق و تعهدات مشتری:
 .١مشــتری بایــد اطﻼعــات و مســتندات ﻻزم را جهــت احــراز هویــت مطابــق قوانیــن و مقــررات مربوطــه
در هــر زمانــی کــه ﻻزم باشــد بــه کارگــزار ارایــه نمایــد.
 .٢مشــتری تعهــد میکنــد از انجــام هرگونــه اقــدام کــه منجــر بــه نقــض قوانیــن و مقــررات گــردد ،از
جملــه دســتکاری بــازار و معامــﻼت مبتنــی بــر اطﻼعــات نهانــی خــودداری نمایــد.
 .٣مشــتری متعهــد اســت در تمامــی مراحــل اجــرای ایــن قــرارداد ،اســتفاده از ســامانه ،ثبــت
ســفارشهای خریــد و فــروش ،انجــام معاملــه ،تمامــی واریزهــا و برداشــتها و تمامــی اقدامــات مربــوط
بــه پیــش یــا پــس از انجــام معاملــه ،کلیــه قوانیــن و مقــررات و الزامــات ابﻼغــی توســط ســازمان و ســایر
مراجــع ذیصــﻼح و شــرایط اعﻼمــی توســط کارگــزار را رعایــت نمایــد .در هــر حــال مشــتری مســئول جبــران
کلیــه خســارتهایی اســت کــه در نتیجــه عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات و مفــاد ایــن قــرارداد توســط
وی حــادث شــود.
 .٤مشــتری بایــد شــماره حســاب بانکــی بــه نــام خــود در بانکــی کــه کارگــزار اعــﻼم میکنــد ،جهــت
دریافــت وجــوه معرفــی نمایــد .هرگونــه پرداخــت بــه مشــتری صرفــا ً از طریــق واریــز وجــه بــه حســاب
یادشــده امکانپذیــر اســت.
 .٥مســئولیت اســتفاده و حفاظــت از رمــز عبــور و نــام کاربــری و نیــز مســئولیت انجــام هرگونــه معاملــه
و ضــرر و زیــان حاصلــه کــه از طریــق نــام کاربــری و یــا رمــز عبــور مشــتری صــورت میگیــرد ،بــر عهــده
مشــتری اســت.
 .٦تمامــی ســفارشها ،معامــﻼت و کلیــه اقداماتــی کــه در فرآیندهــای پیــش ،حیــن یــا پــس از انجــام
معاملــه )نظیــر تأییــد ،پذیــرش یــا امضــای تعهدنامههــا ،بیانیههــا ،اطﻼعیههــا ،واریــز وجــه بــه
حســاب کارگــزار ،درخواســت دریافــت وجــه از کارگــزار ،ثبــت ،ویرایــش و حــذف ســفارشها ،معامــﻼت
انجامشــده ،درخواســت تســویه نقــدی یــا تســویه فیزیکــی در اوراق مشــتقه ،بارگــذاری کلیــه اســناد
و مــدارک مــورد نیــاز جهــت انجــام امــور تســویه ،صــدور حوالــه و تحویــل کاﻻ ،تعییــن باربــری و مقصــد
حمــل کاﻻ ،اعــﻼم تأخیــر در تحویــل کاﻻ ،درخواســت تحویــل کاﻻ بــا تأخیــر ،درخواســت انفســاخ قــرارداد
بــه دلیــل تأخیــر در تحویــل کاﻻ و  (...از طریــق ســامانه و بــا اســتفاده از نــام کاربــری و رمــز عبــور
مشــتری صــورت میگیــرد ،بــه منزلــه اقــدام توســط شــخص مشــتری اســت و مشــتری تحــت هیــچ
عنــوان نمیتوانــد ســفارشها ،معامــﻼت یــا بــه طــور کلــی هیــچ یــک از اقدامــات انجامشــده از طریــق
ســامانه را انــکار نمایــد یــا ثبــت ســفارش ،انجــام معاملــه یــا هرگونــه اقــدام انجامگرفتــه از طریــق
ســامانه را بــه شــخص دیگــری منتســب نمایــد.
 .٧مشــتری بــا امضــا ذیــل ایــن قــرارداد صحــت و اصالــت کلیــه اطﻼعــات ،اســناد و مدارکــی را کــه بــا
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

اســتفاده از نــام کاربــری و رمــز عبــور وی در ســامانه بارگــذاری میشــود ،تأییــد مینمایــد .در هــر حــال
کلیــه تبعــات و مســئولیتهای کیفــری و حقوقــی ناشــی از بارگــذاری اســناد و مــدارک غیــر واقعــی یــا
ارائــه اطﻼعــات بــه نحــو غیرصحیــح در ســامانه ،تمامــا ً بــر عهــده مشــتری خواهــد بــود.
 .٨مشــتری متعهــد میگــردد اطﻼعــات احــراز هویــت خــود در ســامانه )از جملــه نــام کاربــری ،رمــز عبــور،
رمــز یکبــار مصــرف( را در اختیــار اشــخاص ثالــث قــرار ندهــد .در غیــر ایــن صــورت هرگونــه مســئولیت
ناشـــی از ایــن امــر بــر عهــده مشــتری خواهــد بــود.
 .٩مشــتری متعهــــــد اســت ســفارشهای خریــد و فــروش روزانــه خــود را در چارچــوب قوانیــن و مقــررات
و ســقفهای اعﻼمــی توســط ســازمان یــا بــورس بــه ســامانه ارســال کنــد.
.١٠مشتری کلیه مسئولیتها و تبعات ناشی از استفادهی نادرست از سامانه را بر عهده میگیرد.
 .١١در صــورت عــدم انجــام معاملــه توســط مشــتری بــه مــدت  ١٨٠روز متوالــی از طریــق ســامانه ،کارگــزار
میتوانــد دسترســی مشــتری را غیرفعــال نمایــد.
 .١٢مشــتری متعهــد میشــود ،اصــول امنیــت ســختافزاری و نرمافــزاری و محافظــت از اطﻼعــات
از جملــه اســتفاده از نرمافزارهــای ضــد ویــروس مناســب ،محافظــت از شناســه کاربــر ،کلیدواژههــا،
کدهــای رمــزی و کلیــه اطﻼعــات دریافتــی از کارگــزار را بــه منظــور جلوگیــری از دسترســیهای غیرمجــاز
بــه ســامانه ،رعایــت نمایــد.
 .١٣مشــتری متعهــد بــه پرداخــت وجــوه کلیــه معامــﻼت انجامشــده از طریــق ســامانه و کارمزدهــای
مربوطــه در چارچــوب قوانیــن و مقــررات اســت.
 .١٤مشــتری مکلــف اســت در صــورت وقــوع هرگونــه ســرقت یــا اســتفاده غیرمجــاز از نــام کاربــری و رمــز
عبــور یــا حســاب)های( بانکــی خــود ،موضــوع را فــورا ً بــه کارگــزار اطــﻼع دهــد.
 .١٥مشــتری مجــاز بــه هیچگونــه دخــل و تصــرف در ســامانه و نحــوه دسترســی بــه آن بــه هــر دلیــل از
جملــه بــه منظــور هــر گونــه بهرهبــرداری تجــاری یــا غیرتجــاری توســط خــود یــا بــه واســطه دیگــری نیســت
و نمیتوانــد حــق اســتفاده از ایــن خدمــات را بــه شــخص دیگــری واگــذار کنــد.
 .١٦مشــتری اقــرار مینمایــد کــه از دانــش کافــی در خصــوص قوانیــن و مقــررات معامﻼتــی و ســایر
قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا بــازار ســرمایه برخــوردار اســت.
 .١٧مشــتری متعهــد میگــردد در صــورت اختــﻼل در ســامانه ،از راههــای جایگزیــن اعﻼمشــده توســط
کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش )حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری( استفاده نماید.
ماده  (٥قابلیت استناد داده پیامها:
دادهپیامهــا و ســوابق کلیــه تراکنشهــای دریافتــی از مشــتری و ارســالی بــه وی کــه بــا رعایــت قوانیــن
و مقــررات و در چارچــوب مفــاد ایــن قــرارداد ایجــاد و نگهــداری شــده اســت در حکــم اســناد معتبــر و
قابــل اســتناد در مراجــع قضایــی و حقوقــی اســت .در صــورت بــروز اختــﻼف بیــن کارگــزار و مشــتری در
خصــوص ایــن ســوابق و دادهپیامهــا ،اطﻼعــات منــدرج در ســامانه ،معتبــر و بــرای طرفیــن ﻻزماﻻتبــاع
اســت.
ماده  (٦فورس ماژور )قوه قاهره(:
هــر گاه اجــرای تمــام یــا بخشــی از قــرارداد بــه واســطه یــک امــر خارجــی ِ غیرقابــل رفــع و غیرقابــل
پیشبینــی ،غیرممکــن شــود یــا بــه تأخیــر افتــد ،کارگــزار مســئول جبــران خســارات ناشــی از عــدم اجــرا
یــا تأخیــر در اجــرای قــرارداد نیســت .در ایــن صــورت کارگــزار مکلــف اســت از طریــق ســایت اینترنتــی یــا
کانــال اطــﻼع رســانی خــود ،در اســرع وقــت مراتــب را بــه مشــتری اطــﻼع دهــد.
ماده  (٧نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار:
در مــواردی کــه کارگــزار بــر اســاس ایــن قــرارداد یــا دســتورالعمل ملــزم بــه اطﻼعرســانی بــه مشــتری
اســت ،کلیــه اطﻼعرســانیها و مکاتبــات بــه یکــی از طــرق ذکــر شــده بــه انتخــاب مشــتری انجــام
می گــردد:
 ارســال پیامــک بــه شــماره موبایــل درجشــده مشــتری در فــرم مشــخصات مشــتریان ایــن قــرارداد)صرفــا ً در خصــوص مشــتریان حقیقــی(
 ارســال ایمیــل بــه پســت الکترونیکــی درج شــده مشــتری در فــرم مشــخصات مشــتریان ،اعــﻼم درســامانه ،اعــﻼم در ســایت اینترنتــی یــا کانــال اطــﻼع رســانی کارگــزار.
ماده  (٨انحﻼل قرارداد:
 .١در موارد زیر قرارداد منفسخ میگردد:
 تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعﻼم مراجع ذی صﻼح تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزار .٢هــر یــک از طرفیــن در هــر زمــان اختیــار فســخ قــرارداد را بــا اعــﻼم کتبــی از ســه روز پیــش خواهنــد
داشــت.
تبصــره  :١همزمــان بــا فســخ قــرارداد ،هــر یــک از طرفیــن موظــف بــه اعــﻼم کتبــی مراتــب بــا ذکــر دقیــق
تاریــخ فســخ بــه طــرف مقابــل اســت.
تبصــره  :٢در صــورت فســخ یــا انفســاخ قــرارداد ،مشــتری مکلــف اســت فــورا ً نســبت بــه تســویه کلیــه
دیــون و تعهــدات ناشــی از معامــﻼت برخــط اقــدام نمایــد.
ماده  (٩حل و فصل اختﻼفات:
در صــورت بــروز اختــﻼف در تفســیر یــا اجــرای مفــاد تمــام یــا بخشــی از ایــن قــرارداد ،ترتیبــات مقــرر در
مــواد  ٣٦و  ٣٧قانــون بــازار اوراق بهــادار در مــورد حــل اختــﻼف ﻻزماﻻجــرا اســت.
ماده  (١٠اقامتگاه قانونی و اطﻼعات تماس طرفین:
نشــانی و اطﻼعــات تمــاس کارگــزاری ،در مقدمــه ایــن قــرارداد و مشــتری در فــرم مشــخصات مشــتریان
ذکــر شــده اســت .هــر یــک از طرفیــن در صــورت تغییــر نشــانی و اطﻼعــات تمــاس موظــف اســت نشــانی
و اطﻼعــات تمــاس جدیــد خــود را ظــرف مــدت حداکثــر  ٧روز پــس از تغییــر کتبــا ً بــه طــرف دیگــر اطــﻼع
دهــد .تــا زمانــی کــه نشــانی و اطﻼعــات تمــاس جدیــد اعــﻼم نشــده ،مکاتبــات بــه نشــانی قبلــی ارســال
و برقــراری ارتبــاط از طریــق اطﻼعــات تمــاس قبلــی انجــام میشــود.
تبصــره :اعــﻼم نشــانی و اطﻼعــات تمــاس جدیــد کارگــزار بــر روی ســایت اینترنتــی کارگــزار بــه منزلــه
اعــﻼم آن بــه مشــتری خواهــد بــود.

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

١٥

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

آزمون
.١منظور از  EPSچیست ؟
درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات ،بر تعداد کل سهام شرکت ،محاسبه می شود.
میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم.
معیاری است که درآمد ساﻻنه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می کند.
از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم به دست می آید.
.٢کدامیک از گزینه های زیر در مورد مرورگر ) (Browserصحیح است؟
مرورگر ،نرم افزاری است که توانایی نشان دادن محتویات صفحات وب را دارد.
بدون این نرم افزار عمﻼ ً استفاده از اطﻼعات موجود در شبکه اینترنت امکان پذیر نیست .
 Google Chrome ، Mozilla Firefoxاز جمله معروف ترین مرورگرهای حال حاضر در دنیای اینترنت هستند.
همه موارد.
.٣حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس )قبل از گره معامﻼتی( به ترتیب ،چه میزان است؟
مثبت و منفی  - ٣مثبت و منفی ٤
مثبت و منفی  - ٤مثبت و منفی ٣
مثبت و منفی  - ٦مثبت و منفی ٦
مثبت و منفی  - ٤مثبت و منفی ٤
.٤نماد معامﻼتی »خودرو« نماد کدامیک از شرکت های بورسی زیر است؟
ایران خودرو
سایپا
سیمان فارس و خوزستان
کارخانه فارسیت درود
به کد ملی:

بدینوسیله گواهی می شود جناب آقای /سرکارخانم:
حدنصاب ﻻزم را در آزمون معامﻼت آنﻼین کسب نموده است.

تاریخ:

نتیجه آزمون:

تعهدنامه استفاده از خدمات معامﻼت برخط اوراق بهادار )(online
)اشخاص حقوقی(
تعهدنامــۀ زیــر در راســتای اجــراي مــاده  ٧دســتورالعمل اجرایــی معامــﻼت برخــط اوراق بهــادار در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران در خصــوص ســنجش توانایــی و احــراز شــرایط مشــتری اســتفاده از
خدمــات دسترســی برخــط بــازار توســط عضــو تهیــه شــده و بایســتی بــه عنــوان یکــی از ﻻزم توســط مشــتری امضــاء و بــه عضــو تحویــل گــردد.

مشتری  /نماینده
اینجانب آقای  /خانم:

فرزند:

شماره شناسنامه:

کد ملی:

متولد سال:

صادره از:

که اصالتا ً  /به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام:

شماره ثبت:

نزد اداره ثبت شرکت های شهرستان:
متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم ،اقرار و تعهد می نمایم:
 .١دانــش ﻻزم در خصــوص فرآینــد ورود ســفارش از طریــق زیــر ســاخت دسترســی برخــط )(online
بــازار را دارا مــی باشــم.
 .٢مهارت ﻻزم در خصوص معاملۀ اوراق بهادار را دارا می باشم.
 .٣دانش ﻻزم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معاملۀ اوراق بهادار را دارا می باشم.
 .٤مشــمول هیچگونــه حکــم منــع معامﻼتــی کــه توســط ســازمان یــا ســایر مراجــع ذیصــﻼح اعــﻼم شــده
باشــد ،نمــی باشــم.
 .٥تعهــد مــی نمایــم از انجــام معامــﻼت مبتنــی بــر اطﻼعــات محرمانــه و دســتکاری در بــازار خــودداری
نمــوده و در مقابــل مراجــع قانونــی پاســخگو باشــم.
 .٦تعهــد مــی نمایــم از ایجــاد اخــﻼل یــا هرگونــه اقــدام بــه اخــﻼل )سوءاســتفاده( در ســامانۀ معامــﻼت
و زیرســاخت دسترســی برخــط ) (onlineبــازار کارگــزاری خــودداری و در مقابــل مراجــع قانونــی پاســخگو
باشــم.
 .٧امکانــات اســتفاده از خدمــات دسترســی برخــط ) (onlineبــازار اختصــاص یافتــه بــه اینجانــب را در
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

اختیــار هیــچ فــرد دیگــری تحــت هــر عنــوان از قبیــل نماینــده ،وکیــل یــا غیــره نــداده و در هــر صــورت
مســئولیت کلیــه معامــﻼت انجــام شــده را مــی پذیــرم و بــه شــخص دیگــری اجــازه نخواهــم داد از مجــوز
صــادره اســتفاده و اقــدام بــه معاملــه نمایــد.
 .٨مســئولیت صحــت مــوارد منــدرج در فــرم مشــخصات مشــتری برعهــده اینجانــب بــوده و در صــورت
ارائــه اطﻼعــات خــﻼف واقــع و مســتندات جعلــی ،مســئولیت هرگونــه عواقــب ناشــی از آن نیــز بــر عهــده
اینجانب می باشد.
نظــر بــه اینکــه نــام کاربــری و رمــز ورود بــه ســامانه معامــﻼت برخــط شــرکت کارگــزاری آینــده نگــر
خوارزمــی را بــه صــورت پیامــک دریافــت نمــوده ام ،اقــرار مــی نمایــم شــماره همــراه اعــﻼم شــده در فــرم
مشــخصات مشــتریان متعلــق بــه اینجانــب بــوده و تعهــد مــی نمایــم بﻼفاصلــه نســبت بــه تغییــر رمــز
عبــور اقــدام نمایــم .از ایــن رو کلیــه مســئولیت هــای ناشــی از عــدم حفــظ و نگهــداری ،افشــاء نــام
کاربــری و رمــز عبــور و انجــام معامــﻼت احتمالــی بعــدی آن را بــر عهــده مــی گیــرم و در صــورت بــروز
هرگونــه ســوء اســتفاده احتمالــی از نــام کاربــری و رمــز عبــور اینجانــب ،شــرکت کارگــزاری آینــده نگــر
خوارزمــی هیــچ مســئولیتی نخواهــد داشــت.

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

١٦

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

تعهدنامه دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت دسترسی برخط بازار
)اشخاص حقوقی(
مشتری  /نماینده
اینجانب آقای  /خانم:

فرزند:

شماره شناسنامه:

کد ملی:

متولد سال:

صادره از:

که اصالتا ً  /به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام:

شماره ثبت:

نزد اداره ثبت شرکت های شهرستان:
متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم و در هوشیاری کامل اقرار می نمایم:
کلمــه عبــور و نــام کاربــری را شــخصا ً در تاریــخ  .....................................از کارگــزاری آینــده نگــر خوارزمــى از طریــق پســت الکترونیــک و پیامــک دریافــت نمــوده ام
و متعهــد مــی گــردم کلمــه عبــور و نــام کاربــری را در اختیــار غیــر قــرار ندهــم و در صــورت بــروز هــر گونــه مشــکل از قبیــل ســوء اســتفاده از حســاب کاربــری ،هیچگونــه
ادعایــی از کارگــزاری آینــده نگــر خوارزمــى نــدارم.

نام و نام خانوادگی نماینده:
امضاء

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

١٧

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

قرارداد خرید اعتباری
)اشخاص حقوقی(
 .١بــر مبنــای دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اوراق بهــادار در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران مصــوب  ١٣٩١/١٠/٠٩هیــات مدیــره ســازمان بــورس ،ایــن قراردادبیــن شــرکت کارگــزاری آینــده نگــر خوارزمــی
کــه از ایــن پــس در ایــن قــرارداد »کارگــزار اعتبــار دهنــده« نامیــده مــی شــود:

نام عضو :شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

شماره ثبت٦٥٦٣ :

نام ،نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضا مجاز:

تاریخ ثبت١٣٨٥/٠٢/٠٦ :

آقای حسن قاسمی )مدیرعامل و عضو هیات مدیره(
آقای همایون شیخ اﻻسﻼمی )رئیس هیات مدیره(
آقای علی نادری مقدم )نایب رئیس هیات مدیره(
آقای سید محمد هادی رضوی )عضو هیات مدیره(
سرکار خانم عارفه روحانی )عضو هیات مدیره(

محل ثبت :زنجان

شماره تلفن دفتر مرکزی٠٢١-٦١٩١٤٠٠٠ :

کدپستی١٤١٦٩٣٤٩٨١ :

شماره فکس دفتر مرکزی) ٠٢١-٦١٩١٤٠٠٠ :داخلی (٥

شماره ثبت نزد سازمان بورس١٠٦٥٢ :
کد اقتصادی٤١١١٣٤٥٧١٨٨٩ :

آدرس دفتر مرکزی :تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان بزرگمهر ،شماره  ، ١٦طبقه اول ،واحد ١٠١
و مشتری حقوقی که از این پس در این قرارداد »مشتری« نامیده می شود:

مشتری حقوقی
نام شخص حقوقی:
تاریخ ثبت:

شماره ثبت:
محل ثبت:

/ /

کدبورسی:

شناسه ملی:

شماره تلفن دفتر مرکزی:

شماره فکس دفتر مرکزی:

نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی:

آدرس پست الکترونیکی:

نوع شخصیت حقوقی:

آدرس دفتر مرکزی:
منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین میگردد:
 .٢در ایــن قــرارداد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اختصــارا ً »ســازمان« ،شــرکت بــورس اوراق بهــادار
تهــران اختصــارا ً »بــورس« ،شــرکت فرابــورس ایــران اختصــارا ً »فرابــورس« ،شــرکت ســپرده گــذاری
مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه ایــران اختصــارا ً »شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی« ،کانــون کارگــزاران
بــورس و اوراق بهــادار اختصــارا ً »کانــون« ،قوانیــن ،مصوبــات هیــات وزیــران ،شــورای عالــی بــورس و
اوراق بهــادار ،ســازمان ،بــورس ،فرابــورس ،کانــون ،کمیتــه پایــش ریســک بــازار و ســایر مراجــع ذیصــﻼح
اختصــارا ً »مقــررات« نامیــده شــده انــد.
 .٣دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اوراق بهــادار در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران ،مصــوب
 ١٣٩١/١٠/٠٩هیــات مدیــره ســازمان و اصﻼحــات بعــدی آن و ســایر مصوبــات هیــات مدیــره ســازمان و
کمیتــه پایــش ریســک بــازار در ایــن خصــوص ،در ایــن قــرارداد »دســتورالعمل خریــد اعتبــاری« نامیــده
مــی شــود و تعاریــف آن در ایــن قــرارداد بــه همــان مفاهیــم بــه کار رفتــه انــد.
» .٤قــرارداد خریــد اعتبــاری« قــراردادی اســت کــه بــه موجــب آن کارگــزار اعتبــار دهنــده بــا اســتفاده از
منابــع داخلــی و منابــع بانکــی کــه بــر اســاس قــرارداد مشــارکت مدنــی در اختیــار دارد ،بــه خریــد نقــدی
اوراق بهــادار مــورد ســفارش مشــتری اقــدام نمــوده و بــه صــورت مرابحــه مــدت دار بــه وی مــی فروشــد
و مشــتری نیــز متعهــد اســت کــه در سررســید یــا سررســیدهای مقــرر ،بدهــی خــود را بــه کارگــزار اعتبــار
دهنــده بپــردازد و چنانچــه در پرداخــت آن کوتاهــی نمایــد ملــزم بــه پرداخــت وجــه التــزام منــدرج در
ایــن قــرارداد مــی باشــد.
ماده  (١موضوع قرارداد:
موضــوع قــرارداد ،تخصیــص اعتبــار بــه مشــتری توســط کارگــزار اعتبــار دهنــده صرفــا ً بــه منظــور خریــد
ســهام و مطابــق مفــاد دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اســت.
تبصــره  :١اعتبــار تخصیــص یافتــه بــه موجــب ایــن قــرارداد صرفــا ً قابــل اســتفاده بــرای خریــد ســهام قابــل
معاملــه در بــورس و فرابــورس )بــه جــز ســهام بــازار پایــه فرابــورس( خواهــد بــود و بــه هیــچ وجــه بــه
صــورت نقــد بــه حســاب مشــتری منظــور نخواهــد شــد.
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

تبصــره  :٢چنانچــه پــس از انعقــاد ایــن قــرارداد و طبــق مقــررات ،اوراق بهــاداری کــه مــی تــوان مطابــق
ایــن قــرارداد بــرای خریــد آنهــا اعتبــار تخصیــص داد ،تغییــر کنــد ،تغییــرات مزبــور در خصــوص موضــوع
ایــن مــاده نیــز اعمــال خواهــد شــد.
تبصــره :٣چنانچــه بــه هــر علتــی مشــتری اقــدام بــه خریــد ســهامی غیــر از ســهام موضــوع ایــن مــاده و
تبصــره  ١آن نمــود ،مکلــف اســت ظــرف دو روز نســبت بــه واریــز ثمــن بــه حســاب کارگــزار اقــدام نمایــد .در
غیــر ایــن صــورت ،کارگــزار میتوانــد ســهام مزبــور را بــه وکالــت از مشــتری بــه فــروش برســاند و مشــتری
حــق طــرح هیــچ گونــه ادعایــی در ایــن خصــوص علیــه کارگــزاری نخواهــد داشــت.
ماده  (٢مدت قرارداد:
این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.
تبصــره :چنانچــه قــرارداد فســخ یــا منفســخ گــردد ،مشــتری و یــا قائــم مقــام او بایــد حداکثــر یــک روز
کاری پــس از تاریــخ فســخ یــا انفســاخ ،نســبت بــه بازپرداخــت کلیــه بدهــی هــای ناشــی از ایــن قــرارداد
اقــدام نمایــد ،در غیــر اینصــورت کارگــزار اعتبــار دهنــده بایــد از محــل تضامیــن موضــوع ایــن قــرارداد یــا
هــر طریــق دیگــری نســبت بــه تســویه مطالبــات خــود اقــدام کنــد.
ماده  (٣مبلغ موضوع قرارداد:
ســقف اعتبــار تخصیصــی بــه مشــتری بابــت خریــد اعتبــاری در مــدت قــرارداد ،حداکثــر معــادل مانــده
حســاب تضمیــن مشــتری کــه طبــق دســتورالعمل خریــد اعتبــاری محاســبه میشــود یــا معــادل
حداکثرهــای مقــرر در مصوبــات ســازمان ،هــر کــدام کمتــر باشــد ،خواهــد بــود.
تبصــره  :١کارگــزار اعتبــار دهنــده مــی توانــد بــا صﻼحدیــد و بــر اســاس رویــه هــای داخلــی خــود
و بــا رعایــت ســقف هــای منــدرج در ایــن مــاده ،میــزان اعتبــار تخصیصــی بــه هــر مشــتری را در هــر
زمــان تعییــن یــا تعدیــل نمایــد .در هــر حــال ســقف اعتبــار تخصیصــی در هیــچ زمانــی بیشــتر از مانــدۀ
حســاب تضمیــن مشــتری نخواهــد بــود.

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

١٨

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

تبصــره  :٢از تاریــخ انعقــاد ایــن قــرارداد ،چنانچــه بــه هنــگام ارائــه ســفارش خریــد از ســوی مشــتری

کارگــزار اعتبــار دهنــده نســبت بــه فــروش حــق تقــدم موضــوع حســاب تضمیــن اقــدام نمایــد یــا مبلــغ
پذیــره نویســی را رأســا ً پرداخــت و اقدامــات ﻻزم را بــرای صــدور ســهام جدیــد بــه نــام مشــتری انجــام

قــرارداد تلقــی میکنــد و احــکام ایــن قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری در خصــوص آن ســفارش

دهــد .در صــورت پرداخــت مبلــغ پذیــره نویســی از ســوی کارگــزار اعتبــار دهنــده ،مبلــغ مزبــور بــه مانــده

منابــع مالــی ﻻزم توســط مشــتری تامیــن نشــده باشــد ،طرفیــن چنیــن درخواســتی را تابــع مفــاد ایــن
خریــد ،اعمــال خواهــد شــد.

بدهــی مشــتری نــزد کارگــزار اعتبــار دهنــده افــزوده میشــود.

تبصــره  :٣نظــر بــه اینکــه کارگــزار اعتبــار دهنــده از محــل تســهیﻼت اخــذ شــده از بانــک هــا و موسســات

 .٧مشــتری ضمــن عقــد خــارج ﻻزم ،کارگــزار اعتبــار دهنــده را بــه عنــوان وکیــل و وصــی پــس از فــوت خــود

مالــی و اعتبــاری مجــاز ،اقــدام بــه تخصیــص اعتبــار بــه مشــتری مــی نمایــد ،بــه هنــگام بازپرداخــت،

قــرار میدهــد تــا در خصــوص اوراق بهــاداری کــه متولــی پرداخــت مبلــغ اســمی آن در سررســید ،شــرکت

هزینــه اخــذ تســهیﻼت مزبــور و ســایر هزینــه هــای مربوطــه بــه مبلــغ ایــن قــرارداد افــزوده مــی شــود و

ســپرده گــذاری مرکــزی اســت ،نســبت بــه دریافــت مبلــغ اســمی از شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی

مشــتری ضمــن عقــد خــارج ﻻزم در خصــوص مبالــغ مزبــور ،حــق هرگونــه اعتــراض و طــرح هرگونــه دعــوی

اقــدام نمایــد .ایــن وجــوه طبــق شــرایط منــدرج در ایــن قــرارداد بــه حســاب مشــتری منظــور خواهــد شــد.

و شــکایتی را از خــود ســلب و اســقاط مــی نمایــد.

 .٨تــا زمانــی کــه مشــتری بابــت اعتبــار تخصیصــی بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده بدهــکار باشــد ،کلیــه مبالــغ

تبصــره  :٤چنانچــه بــه هــر علــت ،بــه واســطه خریــد اعتبــاری مشــتری ،میــزان بدهــی وی نــزد

ناشــی از فــروش اوراق بهــادار مشــتری و همچنیــن مبالــغ اســمی اوراق بهــادار مشــتری کــه در سررســید

کارگــزار از ســقف مقــرر در ایــن مــاده و تبصــره  ١آن افزایــش پیــدا کنــد ،مشــتری مکلــف اســت
نســبت بــه پرداخــت مبلــغ مــازاد ظــرف دو روز اقــدام نمایــد ،در غیــر ایــن صــورت ،کارگــزار
میتوانــد بــا فــروش اوراق بهــادار متعلــق بــه مشــتری ،نســبت بــه کاهــش بدهــی وی تــا ســقف
مجــاز اعتبــار اقــدام مــی نمایــد و مشــتری در ایــن خصــوص حــق طــرح هیچگونــه ادعایــی نــدارد.
ماده  (٤حقوق و تعهدات طرفین:
 .١مشــتری موظــف اســت مانــده بدهــی خــود را بابــت خریــد اعتبــاری حداکثــر تــا تاریــخ  ٢٠اســفند مــاه
هــر ســال یــا حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ ایجــاد بدهــی ناشــی از اولیــن خریــد اعتبــاری اوراق
بهــادار ،هــر کــدام زودتــر باشــد ،بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده پرداخــت نمایــد .همچنیــن در صورتــی کــه در
مــورد خریــد اعتبــاری خاصــی ،پیــش از خریــد توســط کارگــزار اعتبــار دهنــده کتبــا ً مهلــت تســویه بدهــی
کمتــر از ایــن مــدت معیــن شــده باشــد ،مشــتری بایــد در موعــد مقــرر ،بدهــی مــورد نظــر را پرداخــت
نمایــد .در صــورت عــدم تســویه بدهــی در موعــد مقــرر ،کارگــزار اعتبــار دهنــده اختیــارات منــدرج در
دســتورالعمل خریــد اعتبــاری را بــرای تســویه بدهــی خــود از طریــق تضامیــن مشــتری خواهــد داشــت.
در صورتــی کــه کارگــزار اعتبــار دهنــده از ایــن اختیــار خــود ظــرف مــدت  ٥روز کاری بــه جــز در مــوارد
فــورس مــاژور اســتفاده نکنــد ،ایــن امــر بــه منزلــه تمدیــد دوره تســویه اعتبــار منــدرج در ایــن بنــد بــرای
یــک دوره خواهــد بــود.
 .٢امضــای ایــن قــرارداد بــه معنــی الــزام کارگــزار اعتبــار دهنــده بــه پذیــرش درخواســت بــدون قیــد و
شــرط خریــد اعتبــاری مشــتری نیســت و در هــر درخواســت خریــد اعتبــاری ،کارگــزار اعتبــار دهنــده
اختیــار دارد نســبت بــه خریــد یــا عــدم خریــد اعتبــاری بــه نــام مشــتری ،بــه صﻼحدیــد خــود تصمیــم
گیــری نمایــد .کارگــزار اعتبــار دهنــده در صــورت تصمیــم بــه عــدم اجــرای درخواســت خریــد اعتبــاری
مشــتری از محــل اعتبــار تخصیصــی و یــا تعییــن موعــد بازپرداخــت کمتــر از آنچــه بــه موجــب بنــد قبــل
ایــن مــاده تعییــن شــده اســت ،بایــد موضــوع را از طــرق منــدرج در مــاده  ٥ایــن قــرارداد بــه اطــﻼع
مشــتری برســاند.
 .٣کارگــزار اعتبــار دهنــده ،میــزان بدهــی و مانــده بــه روزرســانی شــده حســاب تضمیــن و کســری یــا
اضافــه تضامیــن مشــتری را در پایــان هــر روز کاری ،از طریــق ســایت اینترنتــی و بــا رمــز و نــام کاربــری
کــه در اختیــار مشــتری میگــذارد ،در دســترس مشــتری قــرار میدهــد.
 .٤در راســتای اجــرای مفــاد ایــن قــرارداد و تــا زمانــی کــه بدهــی مشــتری بــه طــور کامــل تســویه نشــده
اســت ،کارگــزار اعتبــار دهنــده میتوانــد نســبت بــه جلوگیــری از تغییــر کارگــزار ناظــر هــر یــک از اوراق
بهــادار مشــتری )فریــز کــردن( اقــدام نمایــد و مشــتری بــا امضــای ایــن قــرارداد ضمــن عقــد خــارج ﻻزم
ملتزم میگردد تا چنانچه کارگزار اعتبار دهنده نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک
از اوراق بهــادار مشــتری )فریــز کــردن( اقــدام نمایــد ،اعتراضــی نداشــته باشــد .مشــتری مکلــف اســت
پــس از تســویه مانــده بدهــی خــود ،درخواســت خــود را مبنــی بــر رفــع فریــز از ســهامی کــه در طــی
انعقــاد قــرارداد اعتبــاری نــزد کارگــزار اعتبــار دهنــده فریــز شــده اســت ،بــه صــورت کتبــی بــه کارگــزار
اعتبــار دهنــده اعــﻼم نمایــد .تــا زمانــی کــه مشــتری چنیــن درخواســتی ارائــه نــداده اســت ،کارگــزار اعتبــار
دهنــده مســئولیتی از ایــن جهــت نخواهــد داشــت.
 .٥مشــتری ضمــن عقــد خــارج ﻻزم ،کارگــزار اعتبــار دهنــده را بــه عنــوان وکیــل و وصــی پــس از فــوت خــود
قــرار میدهــد تــا در صــورت عــدم ایفــای تعهــدات مشــتری مطابــق مفــاد ایــن قــرارداد و دســتورالعمل
خریــد اعتبــاری ،کارگــزار اعتبــار دهنــده نســبت بــه اســتیفای طلــب خــود از محــل تضامیــن مشــتری
از جملــه فــروش اوراق بهــادار متعلــق بــه مشــتری و برداشــت طلــب ،خســارات و وجــوه التــزام اقــدام
نمایــد.

آن اوراق توســط شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده پرداخــت میشــود ،صــرف
تســویه مانــده بدهــی مشــتری خواهــد شــد.
در صورتــی کــه از محــل افزایــش ســرمایه ،ســرمایه جدیــد بــه مشــتری تعلــق بگیــرد ،ســهام جدیــد نیــز
جــزء تضامیــن محســوب میشــود و ضبــط یــا توقیــف تضامیــن بــا اخــذ وجــه التــزام دو موضــوع علــی
حــده و قابــل جمــع بــوده و مطالبــه و برداشــت هریــک مانــع مطالبــه وبرداشــت دیگــری نمیباشــد.
 .٩پرداخــت وجــه از ســوی مشــتری یــا وجــوه ناشــی از فــروش اوراق بهــادار مشــتری یــا مبالــغ اســمی
اوراق بهــادار مشــتری کــه در سررســید آن اوراق توســط شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی بــه کارگــزار اعتبــار
دهنــده پرداخــت میشــود ،ابتــدا بــه عنــوان وجــه التــزام  ،جرائــم و بــاز پرداخــت هزینــه هــای اخــذ
تســهیﻼت بانکــی و ســایر هزینــه هــای مربوطــه منظــور خواهــد شــد و نهایتــا ً بــه تســویه اصــل اعتبــار،
تخصیــص خواهــد یافــت .چنانچــه کارگــزار اعتبــار دهنــده بــرای وصــول مطالبــات خــود اقــدام بــه طــرح
دعــوا و انجــام پیگیــری هــای قضایــی و ثبتــی گــردد ،مطالبــات کارگــزار اعتبــار دهنــده در ایــن خصــوص
بــر ســایر مطالبــات او تقــدم داشــته و در ابتــدا تســویه خواهــد شــد.
 .١٠در صورتــی کــه بــه علــت تعلیــق و توقــف نمــاد معامﻼتــی و یــا هــر دلیــل دیگــری از قبیــل لغــو یــا
تعلیــق پذیــرش بــرای بیــش از  ١٠روز کاری متوالــی امــکان معاملــه بــر روی اوراق بهــادار موجــود در
حســاب تضمیــن مشــتری وجــود نداشــته باشــد ،کارگــزار اعتبــار دهنــده میتوانــد اوراق بهــادار مزبــور
را از حســاب تضمیــن مشــتری کســر کنــد .در صورتــی کــه حــذف اوراق بهــادار مزبــور منجــر بــه کســری
حســاب تضمیــن مشــتری شــود ،کارگــزار اعتبــار دهنــده مطابــق دســتورالعمل خریــد اعتبــاری و مفــاد
ایــن قــرارداد نســبت بــه ارســال اخطاریــه کســری حســاب تضمیــن اقــدام مینمایــد .در صــورت بازگشــایی
نماد اوراق بهادار مزبور و به شــرط دارا بودن شــرایط مندرج در مقررات ﻻزم اﻻجرا در زمان بازگشــایی،
اوراق بهادار مزبور مجددا ً در ارزیابی حســاب تضمین محاســبه خواهد شــد.
 .١١مشــتری قبــل از انجــام معامــﻼت اوراق بهــادار موضــوع قــرارداد ملــزم بــه تکمیــل و امضــا فــرم هــای
دســتور خریــد و فــروش حســب مقــررات بــازار ســرمایه نــزد کارگــزار میباشــد .در صورتیکــه مشــتری
بــه هــر علــت نتوانــد و یــا تعمــدا ً از امضــا فــرم هــای دســتور خریــد و فــروش اســتنکاف کنــد ،امضــا ایــن
قــرارداد بــه منزلــه امضــا فرمهــای مذکــور تلقــی شــده و نــزد هــر مرجعــی نافــذ و معتبــر خواهــد بــود و
مشــتری حــق اعتــراض را از خــود ســلب و بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده صلــح مینمایــد.
 .١٢کلیــه اطــﻼع رســانی کارگــزار بــه مشــتری درخصــوص وضعیــت اجــرای ســفارش ارائــه شــده فــی مــا
بیــن کارگــزاری و مشــتری ،از طریــق پایــگاه اطــﻼع رســانی آنﻼیــن و آفﻼیــن و یــا ارســال صورتحســاب
انجــام میشــود و مشــتری دسترســی بــه اطﻼعــات مزبــور خواهــد داشــت .مشــتری مکلــف اســت پــس
از ارائــه هــر ســفارش بــا مراجعــه بــه پایــگاه اطــﻼع رســانی شــرکت کارگــزاری از وضعیــت اجــرای ســفارش
ارائــه شــده مطلــع شــود .در صورتــی کــه کارگــزاری اطﻼعــات راجــع بــه اجــرای ســفارش هــای دریافــت شــده
را بــر روی پایــگاه اطــﻼع رســانی خــود قــرارداده باشــد ،عــدم اطــﻼع مشــتری بــه واســطه عــدم مراجعــه بــه
پایــگاه اطــﻼع رســانی کارگــزار موجــب هیــچ گونــه مســئولیتی بــرای کارگــزاری نخواهــد بــود .در هــر حــال
عــدم طــرح اعتــراض از ســوی مشــتری ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ درج اطﻼعــات راجــع بــه اجــرای
ســفارش هــا بــر روی پایــگاه اطــﻼع رســانی کارگــزار بــه منزلــه تاییــد و تنفیــذ معامــﻼت مذکــور اســت.
 .١٣ایــن قــرارداد قائــم بــه شــخص بــوده و مشــتری بــه هــر نحــو حــق انتقــال یــا واگــذاری موضــوع قــرارداد
بــه شــخص یــا اشــخاص ثالــث را نــدارد .در صورتــی کــه مشــخص شــود مشــتری ایــن تعهــد خــود را بــه
هــر نحــوی نقــض نمــوده ،عــﻼوه بــر فســخ قــرارداد از ســوی کارگــزار اعتبــار دهنــده ،مشــتری متعهــد
خواهــد بــود تــا شــخصا ً نســبت بــه تســویه فــوری اعتبــارات اخــذ شــده بــه موجــب ایــن قــرارداد و جبــران

 .٦مشــتری ضمــن عقــد خــارج ﻻزم ،کارگــزار اعتبــار دهنــده را بــه عنــوان وکیــل و وصــی پــس از فــوت

کلیــه خســارات وارده بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده اقــدام نمایــد .چنانچــه ایــن قــرارداد توســط مدیــران یــا

خــود قــرار میدهــد تــا چنانچــه مشــتری یــک روز کاری قبــل از پایــان مهلــت اعمــال حــق تقــدم متعلــق

نماینــدگان مشــتری امضــا شــود ،امضــا کننــدگان بــا مشــتری در ایفــای تعهــدات قــراردادی مســئولیت

بــه مشــتری ،نســبت بــه تأدیــه مبلــغ پذیــره نویســی ســهام جدیــد بــه منظــور اعمــال آن اقــدام نکنــد،

تضامنــی دارنــد.

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

١٩

کار اریآ دهن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

 .١٤کارگــزار اعتباردهنــده و مشــتری توافــق نمودنــد کــه ضرایــب تعدیــل حســاب تضمیــن مشــتری ،بــا

تبصــره  :١ابــﻼغ اخطاریــه بــه هــر یــک از روشهــای انتخــاب شــده از ســوی مشــتری در ایــن قــرارداد

رعایــت ســقف هــای مشــخص شــده در مقــررات ،توســط کارگــزاری و بــه صﻼحدیــد کارگــزاری تعییــن

معتبــر خواهــد بــود.

گردد.همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر امــکان نمایــش حســاب تضمیــن بــه مشــتری وجــود

تبصــره :٢در صــورت ابــﻼغ اخطاریــه بــه بیــش از یــک روش ،تاریــخ احتســاب مهلــت هــای موضــوع ایــن

نــدارد ،پــس از برقــراری ایــن امــکان توســط شــرکت نــرم افــزاری طــرف قــرارداد کارگــزاری ،نمایــش حســاب

قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری ،تاریــخ نخســتین ابــﻼغ اســت.

تضمیــن بــه مشــتری امــکان پذیــر خواهــد شــد.

تبصــره  :٣ارســال داده پیــام بــه نشــانی پســت الکترونیکــی مشــتری ،یــا تمــاس بــا شــماره اعــﻼم شــده

 .١٥انجــام کلیــه محاســبات ایــن قــرارداد بــر عهــده کارگــزار اعتبــار دهنــده میباشــد و همچنیــن

توســط مشــتری ،ارســال پیامــک بــه شــماره اعــﻼم شــده توســط مشــتری یــا اعــﻼم در ســامانه معامــﻼت

محاســبات ،تشــخیص ،نظــر و عمــل کارگــزار اعتبــار دهنــده در خصــوص اجــرای مفــاد قــرارداد خریــد

برخــط مشــتری ،ابــﻼغ و دریافــت توســط مشــتری تلقــی خواهــد شــد ،حتــی اگــر بــه علتــی خــارج از اراده

اعتبــاری و نیــز جزئیــات و نحــوه وصــول مطالبــات کارگــزار اعتبــار دهنــده از جملــه معاملــه فــروش اوراق

کارگــزار اعتبــار دهنــده تمــاس یــا ارســال داده پیــام منجــر بــه اطــﻼع واقعــی مشــتری نشــود.

بهــادار شــامل قیمــت و زمــان فــروش اوراق بهــادار قطعــی بــوده و مــورد قبــول ،رضایــت و تأییــد مشــتری

تبصــره  :٤ســایر مکاتبــات و اخطاریــه هــای موضــوع ایــن قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری مطابــق

میباشــد و مشــتری حــق هــر گونــه ادعــا و اعتــراض بــه مراتــب فــوق را نــزد هــر مرجعــی از خــود ســلب

مفــاد و روش منــدرج در ایــن مــاده ارســال و ابــﻼغ میشــود.

و اســقاط و صلــح مینمایــد.

ماده  (٦فورس ماژور:

 .١٦بــا امضــای ایــن قــرارداد مشــتری در کمــال صحــت و ســﻼمت عقــل بــه موجــب مــاده  ٧٥٢و ٧٦٦

هــرگاه اجــرای تمــام یــا بخشــی از قــرارداد ،بــه اســتثنای بازپرداخــت تســهیﻼت در موعــد مقــرر ،بــه

قانــون مدنــی کلیــه دعــاوی حالیــه ،آتیــه ،واقعیــه و فرضیــه خــود در خصــوص ایــن قــرارداد را بــا کارگــزار

واســطه یــک امــر خارجــی ،غیــر قابــل رفــع و غیــر قابــل پیــش بینــی ،غیرممکــن شــود یــا بــه تأخیــر افتــد،

اعتبــار دهنــده صلــح بﻼعــوض مینمایــد و در آینــده حــق طــرح هیچگونــه دعوایــی را علیــه کارگــزار اعتبــار
دهنــده نخواهــد داشــت.
 .١٧مشــتری یــک فقــره چــک بــه شــماره  .........................بانــک  ...............کــد  ..............بــه مبلــغ
 ...........................................ریــال معــادل )حــروف(  ................................................ریــال بــه
کارگــزار اعتبــار دهنــده تحویــل داده اســت .چنانچــه مشــتری تعهــدات خــود در ایــن قــرارداد را انجــام
ندهــد بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده وکالــت میدهــد تــا نســبت بــه وصــول مبلــغ منــدرج در چــک موضــوع
ایــن بنــد بــدون هیــچ گونــه تشــریفات قضایــی و قانونــی اقــدام نمایــد.
اســتفاده کارگــزار از ســایر تضامیــن مشــتری مانــع اســتفاده او از وصــول چــک مزبــور نخواهــد بــود و
مطالبــه از طریــق چــک مانــع اســتفاده کارگــزار اعتبــار دهنــده از تضامیــن مشــتری مطابــق دســتورالعمل
اعتبــاری نخواهــد بــود.
 .١٨مشــتری متعهــد میشــود تــا در هیــچ زمــان بیــش از  ٥٠درصــد اعتبــار دریافتــی را بــه خریــد یــک
ســهم اختصــاص ندهــد .در هــر زمــان بیــش از  ٥٠درصــد بدهــی تجــاری مشــتری ،بــه یــک ســهم
اختصــاص پیــدا کنــد ،مشــتری مکلــف اســت ظــرف  ٢روز از طریــق کاهــش بدهــی خــود یــا تغییــر در
ترکیــب ســهام خــود ،بــه نحــوی عمــل نمایــد تــا بیــش از  ٥٠درصــد تضمیــن بدهــی خــود را بــه یــک ســهم
اختصــاص نــداده باشــد ،در غیــر ایــن صــورت کارگــزار میتوانــد نســبت بــه فــروش ســهام مزبــور تــا
رســیدن بــه نســبت موضــوع ایــن مــاده اقــدام نمایــد.
 .١٩چنانچــه مشــتری در مــدت ســه مــاه ،بیــش از یــک بــار دچــار کســری حســاب تضمیــن گــردد ،کارگــزار
اعتبــار دهنــده میتوانــد در مرتبــه دوم وقــوع کســری حســاب تضمیــن و عــدم اقــدام مشــتری بــه
برطــرف کــردن آن در مهلــت قــراردادی ،نســبت بــه تســویه کل بدهــی تجــاری مشــتری از طــرق منــدرج
در ایــن قــرارداد اقــدام نمایــد.
 .٢٠کارگــزار اعتبــار دهنــده میتوانــد بــرای اوراق بهــاداری کــه از طــرف ســازمان در احتســاب حســاب
تضمیــن مشــتری ضریــب تعدیــل تعییــن شــده اســت ،ضرایــب تعدیــل پاییــن تــری در نظــر گیــرد .ایــن
ســهام و ضرایــب تعدیــل آنهــا از طریــق پایــگاه اطــﻼع رســانی کارگــزاری بــه اطــﻼع مشــتریان مــی رســد.
در صــورت اطــﻼع رســانی موضــوع ایــن بنــد ،در محاســبه حســاب تضمیــن و اختیــارات ناشــی از کســری
حســاب تضمیــن ،ضرایــب تعییــن شــده از ســوی کارگــزار ،بیــن طرفیــن مــﻼک عمــل خواهــد بــود.
 .٢١کلیــه اوراق بهــادار متعلــق بــه مشــتری اعــم از آن کــه بــرای آنهــا ضریــب تعدیلــی تعییــن شــده باشــد
و یــا نشــده باشــد ،بــه عنــوان تضمیــن موضــوع ایــن قــرارداد محســوب میگــردد و کارگــزار حــق مراجعــه
بــه هــر یــک از اوراق بهــادار مشــتری کــه نــزد او موجــود اســت را دارد.
 .٢٢ســایر حقــوق و تعهــدات طرفیــن کــه در ایــن قــرارداد بــه آن اشــاره نشــده اســت بــر اســاس
دســتورالعمل خریــد اعتبــاری تعییــن شــده و مفــاد دســتورالعمل خریــد اعتبــاری شــروط ضمنــی ایــن
قــرارداد محســوب میشــود .در هــر صــورت هیــچ یــک از مــواد و بندهــای ایــن قــرارداد نمیتوانــد بــا مفــاد
دســتورالعمل خریــد اعتبــاری مغایــر باشــد و در صــورت برداشــت هــای متفــاوت ،مفــاد دســتورالعمل
خریــد اعتبــاری حاکــم خواهــد بــود.

طرفــی کــه در ایــن وضعیــت قــرار گرفتــه اســت مســئول جبــران خســارات ناشــی از عــدم اجــرا یــا تأخیــر
در اجــرای قــرارداد نیســت.

در ایــن صــورت وی مکلــف اســت در اســرع وقــت )حداکثــر  ٧روز( مراتــب را کتبــا ً بــه طــرف مقابــل

اطــﻼع دهــد.
تبصــره :عــدم پرداخــت بدهــی مشــتری در موعــد مقــرر بــه هــر دلیــل ولــو فــورس مــاژور از مصادیــق
نقــض قــرارداد محســوب میشــود و در ایــن صــورت کارگــزار اعتبــار دهنــده از کلیــه اختیــارات منــدرج در
مــاده  ٤ایــن قــرارداد برخــوردار خواهــد بــود.
ماده  (٧فسخ و انفساخ قرارداد:
 .١در موارد ذیل قرارداد منفسخ میگردد:
 تعلیق یا محرومیت بیش از  ٣٠روز کاری یا لغو مجوز کارگزار اعتبار دهنده توسط مراجع ذی صﻼح توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتبار دهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از  ٣٠روز کاری غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی ورشکستگی یا انحﻼل شخصیت حقوقی مشتری .٢هــر یــک از طرفیــن در هــر زمــان اختیــار فســخ قــرارداد را بــا اعــﻼم کتبــی از ســه روز قبــل خواهنــد
داشــت.
تبصــره  :١همزمــان بــا فســخ قــرارداد ،هــر یــک از طرفیــن موظــف بــه اعــﻼم کتبــی مراتــب بــا ذکــر دقیــق
تاریــخ فســخ ،حســب مــورد بــه طــرف مقابــل میباشــد.
تبصــره  :٢در صــورت فســخ یــا انفســاخ ،مفــاد ایــن قــرارداد ،مســئولیت هــا و وظایــف هــر یــک از طرفیــن
در مــورد تعهداتــی کــه از بابــت خریــد اعتبــاری قبــل از فســخ یــا انفســاخ قــرارداد بــرای هــر یــک از طرفیــن
ایجــاد شــده ،تــا ایفــای کامــل آن هــا بــر جــای خــود باقــی اســت.
ماده  (٨حل اختﻼفات:
در صــورت بــروز اختــﻼف در تفســیر یــا اجــرای مفــاد تمــام یــا بخشــی از قــرارداد ،اختــﻼف مزبــور بــا
مراجعــه بــه هیــات داوری منتخــب کانــون و مطابــق ضوابــط مصــوب هیــات مدیــره کانــون و در چارچــوب
بــاب هفتــم قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حــل و فصــل خواهــد شــد.
ماده  (٩اقامتگاه قانونی طرفین:
نشــانی و اطﻼعــات تمــاس کارگــزار اعتبــار دهنــده در مقدمــه ایــن قــرارداد و مشــتری در فــرم مشــخصات
مشــتریان ذکــر شــده اســت .هــر یــک از طرفیــن در صــورت تغییــر نشــانی و اطﻼعــات تمــاس موظــف
اســت نشــانی و اطﻼعــات تمــاس جدیــد خــود را ظــرف مــدت حداکثــر  ٧روز پــس از تغییــر ،کتبــا ً بــه طــرف
دیگــر اطــﻼع دهــد .تــا زمانــی کــه نشــانی و اطﻼعــات تمــاس جدیــد اعــﻼم نشــده ،مکاتبــات بــه نشــانی
قبلــی ارســال و برقــراری ارتبــاط از طریــق اطﻼعــات تمــاس قبلــی انجــام میشــود.
تبصــره :اعــﻼم نشــانی و اطﻼعــات تمــاس جدیــد کارگــزار اعتبــار دهنــده بــر روی ســایت اینترنتــی کارگــزار
اعتبــار دهنــده بــه منزلــه اعــﻼم آن بــه مشــتری خواهــد بــود.
اینجانــب  ..................................معــرف مشــتری اعتبــاری ،صحــت امضــا و مشــخصات تمــاس

ماده  (٥نحوۀ ارسال اخطاریه های موضوع این قرارداد:

مشــتری موظــف اســت بــه ترتیــب مقــرر در بنــد  ٣مــاده  ٤ایــن قــرارداد ،رأســا ً مانــده حســاب تضمیــن،

طــرف قــرارداد را تصدیــق مــی نمایــم.

مانــده حســاب بدهــی و کســری تضمیــن خــود را بررســی نمــوده و نســبت بــه رفــع کســری تضمیــن در

نام و امضاء معرف

موعــد مقــرر اقــدام نمایــد .چنانچــه مشــتری بــه وظیفــه خــود در ایــن زمینــه اقــدام ننمایــد ،کارگــزار
اعتبــار دهنــده مطابــق ایــن قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اقــدام میکنــد .عــﻼوه بــر ایــن کارگــزار
اعتباردهنــده بــه یکــی از طــرق ابــﻼغ حضــوری ،پســت الکترونیــک ،ارســال پیامــک ،اعــﻼم در ســامانه
معامــﻼت برخــط مشــتری و تمــاس از طریــق مرکــز تمــاس ،اخطاریــه تضمیــن موضــوع دســتورالعمل
خریــد اعتبــاری را بــه مشــتری ابــﻼغ میکنــد.
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

شناسه ملی شخص حقوقی:

مهر و امضا کارگزاری

مهر و امضا شخص حقوقی

تاریخ:

تاریخ:

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

٢٠

بسمه تعالی
جناب آقای قاسمی
مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
با سالم
بدینوسیله ،جناب آقای /سرکارخانم  .............................به شماره ملی  .........................با نمونه امضاء ز یر به
عنوان نماینده تاماالختیار این شرکت جهت امضاء کلیه اسناد و مدارک مربوط به خر ید و فروش سهام ،تغییرکارگزار
ناظر ،تغییر شماره حساب و سایر مکاتبات اداری ،معرفی میگردد.
محل نمونه امضاء نماینده شرکت :

محل امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهرشرکت:
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

نام و نام خانوادگی :

کد ملی:

٢١

بسمه تعالی
جناب آقای قاسمی
مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
با سالم
بدینوسیله ،جناب آقای /سرکارخانم  .............................به شماره ملی  .........................به عنوان نماینده این
شرکت ،جهت در یافت نام کاربری ،رمز عبور و کاربر استفاده کننده از خدمات معامالت برخط (آنالین) ،معرفی
میگردد.
محل نمونه امضاء نماینده شرکت :

محل امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهرشرکت:
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز و کد ملی ایشان:

نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

نام و نام خانوادگی :

کد ملی:
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بسمه تعالی

جناب آقای قاسمی
مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

با سالم
احتراما به استحضار می رساند شرکت  .............................به شناسه ملی  .............................درخواست اخذ
کدبورسی از آن کارگزاری دارد .مدارک مورد نیاز که شامل آخر ین تغییرات اعضاء هیات مدیره و آگهی تأسیس می
باشد خدمتتان ارسال می گردد خواهشمند است دستورات الزم را مبذول فرمائید.
الزم به ذکر است آقای  .............................با کدملی  .............................بعنوان نماینده شرکت جهت در یافت کدبورسی
خدمتتان معرفی می گردد .

با تشکر
مدیر عامل
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