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فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی )مشتری / نماینده(

قرارداد معامالت برخط )Online( اوراق بهادار

الحاقیه قرارداد معامالت برخط اوراق بهادار

تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط بازار

قرارداد جامع مشتری و کارگزار

آزمون معامالت برخط

توافق نامه خرید و فروش اینترنتی اوراق بهادار شخص

اقرارنامه و بیانیه ریسک بازار پایه فرابورس

فرم درخواست تغییر کارگزار ناظر

قرارداد اعتباری

درخواست فریز



تاریخ:

شماره:

کد فرم :

1

   اطالعــات ایــن فــرم محرمانــه محســوب شــده و در اختیــار اشــخاص غیرمجــاز قــرار داده نمی شــود. تکمیــل قســمت هایی کــه بــا عالمــت  مشــخص شــده الزامــی 

و ســایر قســمت ها اختیــاری اســت. 

   منظــور از شــماره شناســایی بــرای اشــخاص حقیقــی ایرانــی، شــماره ملــی، بــرای اشــخاص حقوقــی ایرانــی، شناســه ملــی، بــرای اشــخاص حقیقــی خارجــی، شــماره 

ــد.  ــی می باش ــماره اختصاص ــی، ش ــی خارج ــخاص حقوق ــرای اش ــی و ب ــماره اختصاص ــود، ش ــورت وج ــه و در ص گذرنام

   نماینــده شــخص حقوقــی )بنــد 9( و اشــخاص مجــاز بــه ارائــه ســفارش )بنــد 5( طبــق تبصــره بنــد 4-2-1 مــاده 4 دســتورالعمل شناســایی مشــتریان در بــازار ســرمایه، 

بایــد طبــق ضوابــط مقــرر در مــورد اشــخاص حقیقــی مــورد شناســایی قــرار گیرنــد. 

ــده«  ــات نماین ــتری« و »اطالع ــات مش ــای »اطالع ــا عبارت ه ــه ب ــا ک ــایر بخش ه ــود س ــل ش ــده تکمی ــا نماین ــتری ی ــط مش ــد توس ــرم بای ــن ف ــترک ای ــای مش    بخش ه

ــردد. ــل گ ــخص تکمی ــه ش ــوط ب ــش مرب ــده( بخ ــا نماین ــتری ی ــده )مش ــخص تکمیل کنن ــش ش ــه نق ــه ب ــا توج ــت، ب ــده اس ــخص ش مش

 نام:

 شماره شناسایی:

 محل ثبت:

 شناسه ملی / کد اقتصادی:

 نشانی محل فعالیت اصلی )در صورت وجود(:

 نشانی:

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

نام بورس / بازار خارج از بورس:

کد معامالتی:

کشور:

کشور:

استان:

استان:

شهر:

شهر:

خیابان:

خیابان:

کوچه:

کوچه:

پالک:

پالک:

 آدرس سایت اینترنتی:

 تلفن:

 تلفن:

 دورنگار:

 پست الکترونیک:

 کد پستی اقامتگاه قانونی مشتری:

 تابعیت: تاریخ ثبت:

 نوع شخصیت حقوقی:

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می گردد:

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،

مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت
مهر و امضا کارگزاری

مشــخصات دارنــدگان حــق برداشــت از حســاب بانکــی مشــتری را قیــد نماییــد: )الــزام بنــد 4-2-2 مــاده 4 دســتورالعمل شناســایی مشــتریان در بــازار ســرمایه(

مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتریاطالعات مشتری

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی )مشتری / نماینده(

مشخصات شخص حقوقیاطالعات مشتری

تاریخ تکمیل فرم: ...../...../........

 شماره ثبت:

نمونه امضاکد پستینشانیشماره شناساییتاریخ تولدنام پدرسمتنام و نام خانوادگی



تاریخ:

شماره:

کد فرم :
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کدپستینشانی تلفن همراه شماره شناسایی سمت نام و نام خانوادگی

 نام و نام خانوادگی
 سمت

شریک / سهامدار
کد پستینشانی شماره شناسایی

 درصد
حق رأی/سهامداری

مشخصات هیئت عامل / مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیئت امنا یا ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمایید:
)الزام بند 4-2-2 ماده 4 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه(

مشخصات سهامداران یا شرکایی را که بیش از 10 درصد سهام )سرمایه( شخص حقوقی را در اختیار دارند، در جدول زیر قید نمایید:
)الزام بند 4-2-2 ماده 4 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه(

اطالعات مشتری

اطالعات مشتری

مشخصات هیئت عامل / مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیئت امنا یا ارکان مشابه

مشخصات سهامداران

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،

مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت
مهر و امضا کارگزاری
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شماره:
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نمونه امضابازه زمانی مجاز: )شروع - پایان(شماره شناساییسمتنام و نام خانوادگی

نمونه امضاکد پستینشانیشماره شناساییسمتنام و نام خانوادگی

بورس های خارج از ایران )هزار دالر آمریکا(بورس های کاالیی در ایرانبورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

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

   مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور:

اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری مشتری
حدود ارزش معامالت مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود )به میلیون ریال(:

   پیش بینی می کنید سطح معامالت مشتری در بازار سرمایه ایران طی یک سال چه مبلغی باشد؟
   کمتر از 500 م ریال                     بین 500 تا 1000 م ریال                     بین 1000 تا 5000 م ریال                  بین 5000 تا 10000 م ریال                    بیشتر از 10000 م ریال

   آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است؟                   بلی                     خیر

در صورتی که مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است، اطالعات و مستندات آن ارائه شود:

نام مرجع رتبه بندی کننده:     تاریخ رتبه بندی:     رتبه اخذ شده: 

نام شرکت / شرکت های کارگزاری ایرانی که مشتری از طریق آن ها مبادرت به خرید و فروش نموده است ذکر شود:

منبع تأمین وجه سرمایه گذاری و هدف مشتری از انجام معامالت در بازار سرمایه ایران را به طور کامل بیان کنید:

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،

مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت
مهر و امضا کارگزاری
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 نام بانک:

 نوع حساب:

تذکر 1: حساب اعالم شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب با حساب های مشترک معذور است.
ــه  ــًا ب ــدی را کتب ــی جدی ــاب بانک ــتری حس ــه مش ــی ک ــر در صورت ــد، مگ ــد ش ــز خواه ــور واری ــده مذک ــاب اعالم ش ــه حس ــًا ب ــزاری صرف ــتری از کارگ ــات مش ــر 2: مطالب تذک

ــد. ــد ش ــز خواه ــن وی واری ــاب جایگزی ــه حس ــورت ب ــن ص ــه در ای ــد ک ــالم نمای ــزاری اع کارگ

 کد شبای حساب:

 نام صاحب حساب: شماره حساب:

 شهرستان: کد شعبه: نام شعبه:

IR

مشخصات حساب بانکیاطالعات مشتری

 نام و نام خانوادگی:

 نام شرکت:

  وکالت نامه رسمی                                       معرفی نامه نماینده شخص حقوقی             نوع مدرک اثبات کننده سمت:

  مدیر تصفیه                                     سایر موارد به موجب قوانین و مقررات 

شخص حقیقی

شخص حقوقی

مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی داریدسمت و شرایط نماینده

 شماره شناسایی:

 شماره شناسایی:

 تاریخ انقضاء نمایندگی:                          /                   /

1. ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطالعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.

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

3. تغییــرات کدپســتی و اطالعــات مربــوط بــه نشــانی خــود را بــه مراجــع ذی ربــط اطــالع دهــد. آخریــن نشــانی متقاضــی، نشــانی ارائــه شــده از ســوی مراجــع مربوطــه 

اســت حتــی اگــر متقاضــی نشــانی خــود را رأســًا اصــالح نکــرده باشــد.

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

5. مدیــران و صاحبــان امضــای مجــاز مشــتری / نماینــده مشــتری ضمــن اقــرار بــه ایــن کــه آخریــن اطالعــات و مــدارک مربــوط بــه مشــتری / نماینــده مشــتری را طــی 

ایــن فــرم ارائــه نموده انــد هرگونــه تغییــر در اطالعــات ارائــه شــده را بالفاصلــه بــه کارگــزار اطــالع دهنــد.

مشتری / نماینده مشتری تعهد می نماید:تعهدات

نام و امضای متصدی پذیرش

ــق  ــت و تطبی ــرم را دریاف ــن ف ــخ  ای ــارز در تاری ــهام ب ــزاری س ــرکت کارگ ــرش ش ــدی پذی ــب  متص اینجان

ــم. ــد می نمای ــتری/نماینده تأیی ــط مش ــده توس ــه ش ــایی ارائ ــدارک شناس ــا م ــدرج در آن را ب ــات من اطالع

مدرک مثبته تأسیس و ثبت شخص حقوقی )از جمله آگهی تأسیس در روزنامه رسمی(

ــدرج  ــرات من ــی تغیی ــن آگه ــران) آخری ــاز و مدی ــای مج ــان امض ــارات صاحب ــدود اختی ــمت و ح ــه س ــدرک مثبت م

ــمی( ــه رس در روزنام

اساسنامه، شرکت نامه یا مدارک مشابه شخص حقوقی

برای نماینده مشتری عالوه بر مدارک فوق، تصویر مدارک اثبات کننده سمت طبق مقررات 

)1

)2

)3

)4

تأیید متصدی پذیرش کارگزاری سهام بارزتأییدیه

/                   /

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،

مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت
مهر و امضا کارگزاری
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در اجرای ماده 14 »دســـتورالعمل اجرایی معامالت برخط« این قرارداد بین شـــرکت کارگزاری به مشـــخصات جدول زیر  که از این پس در این قرارداد »کارگزار« نامیده می شود:

ماده 1

ماده 2

ماده 3

موضوع قرارداد

مدت قرارداد

حقوق و تعهدات کارگزار

قرارداد معامالت برخط )Online( اوراق بهادار

کد پستی: 1555733311نام کارگزاری: شرکت کارگزاری سهام بارز

تاریخ ثبت: 1379/06/03

نشانی دفتر مرکزی: تهران، سهروردی شمالی، خیابان برازنده، پالک 68

مدیر عاملخانم نرگس افشار
به نمایندگی

رئیس هیأت مدیره
نائب رئیس هیأت مدیره

خانم عرفانه افشار
آقای حسین نوازنی

سمت:نام و نام خانوادگی:
نام و نام خانوادگی:
نام و نام خانوادگی:

سمت:
سمت:

شماره روزنامه رسمی: 16100

تلفن دفتر مرکزی: 1659

تاریخ روزنامه رسمی: 1379/06/21

www.barez.ir :نشانی سایت اینترنتی

شناسه ملی: 10102083025شماره ثبت نزد سازمان بورس: 10690شماره ثبت: 165744

و »مشـــتری حقوقی« با مشـــخصات مندرج در فرم مشـــخصات مشـــتریان در صفحـــات 1 ،2 و 3  که از ایـــن پس در این قرارداد »مشـــتری حقوقی« نامیده می شـــود 

گردید: منعقد  زیر  شـــرح  به 

در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصارًا »سازمان« و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصارًا  »کانون« نامیده شده اند.

در این قـــرارداد »دســـتورالعمل اجرایی معامالت برخـــط« اختصارًا »دســـتور العمل« نامیده می شـــود و اصطالحات تعریف شـــده در آن به همـــان مفاهیم در 

رفته اند. بـــه کار  حاضر  قرارداد 

منظور از »کارگزار« در این قرارداد،  »کارگزار یا کارگزار/معامله گر« موضوع بند 9 دستور العمل اجرایی معامالت برخط است.

کلیـــه مصوبـــات هیئت وزیران، شـــورای عالی بـــورس و اوراق بهادار و ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار در خصوص بـــازار ســـرمایه و فعاالن آن در ایـــن قرارداد 

»مقـــررات« نامیده می شـــود.

 زیرســـاخت بر خطی کـــه امور مربـــوط پیش از انجـــام معامله، حین انجـــام معامله و پـــس از انجام معاملـــه از طریق آن  صـــورت می گیرد از قبیل »زیرســـاخت 

برخـــط دریافت و ثبت ســـفارش« یا »زیر ســـاخت  برخط ارســـال ســـفارش بدون واســـطه معامله گـــر« موضوع بندهـــای 4 و 5 مـــاده 1 دســـتورالعمل اجرایی 

معامـــالت برخـــط، در این قراداد »ســـامانه« نامیده می شـــود.

)2
)3

)4
)5

)6

)1

)2

)3

)1

موضـــوع این قرارداد عبارت اســـت از اســـتفاده از خدمات برخـــط )Online( کارگزار از طریق ســـامانه در بـــورس اوراق بهادار تهـــران، فرابورس ایـــران، بورس کاالی 

ایران. انـــرژی  بورس  و  ایران 

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

کارگـــزار بایـــد نام کاربری و رمز عبور اســـتفاده از ســـامانه را از یکی از شـــیوه های زیـــر، ظرف حداکثر یـــک هفته پس از انعقاد قـــرارداد در اختیار مشـــتری حقوقی 

یا نماینـــده قانونی وی )ولی یـــا قیم( قرار دهد و اســـتفاده از خدمـــات آغاز گردد:

به صورت چاپی)رمز چاپ(:

ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراه ثبت شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراه ثبت شده مشتری در فرم مشخصات مشتری؛

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

کارگـــزاری متعهـــد به ثبـــت و نگهداری کلیه ســـوابق تراکنش های دریافتی از مشـــتری و ارســـال به وی در ســـامانه  اســـت. همچنین کارگزار موظف اســـت نتیجه 

اجرای سفارشـــات ثبت شـــده  توسط مشـــتری در ســـامانه را به وی نشان دهد.

درصـــورت وجـــود شـــواهد و قرائنی مبنی بـــر نقض قوانیـــن و مقـــررات یا ایجـــاد مخاطـــره در شـــفافیت و منصفانه بودن بـــازار، کارگـــزار می توانـــد اقدامات 

پیشـــگیرانه ای از قبیـــل محدود کردن دسترســـی مشـــتریان یا ســـفارش های آن ها به عمـــل آورد. در صورت اعمـــال ایـــن محدودیت ها، کارگزار مســـئولیتی در 

قبال خســـارات وارده به مشـــتری نخواهد داشـــت.

الف(
ب(
ج(
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حقوق و تعهدات مشتریماده 4
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مشتری باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمان که الزم باشد به کارگزار ارائه نماید.

مشتری مکلف است رمز عبور که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.

ــی  ــات نهان ــر اطالع ــی ب ــالت مبتن ــازار و معام ــتکاری ب ــه دس ــردد از جمل ــررات گ ــن و مق ــض قوانی ــه نق ــر ب ــه منج ــی ک ــه اقدام ــام هرگون ــد از انج ــد می کن ــتری تعه مش

ــد. ــودداری نمای خ

ــا و  ــز ه ــی واری ــه، تمام ــام معامل ــروش، انج ــد و ف ــفارش های خری ــت س ــامانه، ثب ــتفاده از س ــرارداد، اس ــن ق ــرای ای ــل اج ــی مراح ــت در تمام ــد اس ــتری متعه مش

برداشــت ها  و تمامــی اقدامــات مربــوط بــه پیــش یــا پــس از انجــام معاملــه، کلیــه قوانیــن و مقــررات و الزامــات ابالغــی توســط ســازمان و ســایر مراجــع ذی صــالح 

و شــرایط اعالمــی توســط کارگــزار را رعایــت نمایــد. درهرحــال مشــتری مســئول جبــران کلیــه خســارات هایی اســت کــه در نتیجــه عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات و 

مفــاد ایــن قــرارداد توســط وی حــادث شــود.

مشــتری بایــد شــماره حســاب بانکــی بــه نــام خــود در بانکــی کــه کارگــزار اعــالم می کنــد، جهــت دریافــت وجــوه معرفــی نمایــد. هرگونــه پرداخــت بــه مشــتری صرفــًا 

اعمـــال هرگونه محدودیت بر معامالت مشـــتری یا دسترســـی وی به ســـامانه توســـط کارگزار باید مســـتند به قوانین و مقررات مرتبط یا اعالم شـــده ســـازمان یا 

بورس باشـــد. در صورت اعمـــال محدودیت ها کارگزار مســـئولیتی در قبال خســـارات وارده به مشـــتری نخواهد داشـــت. در صورت اعمـــال هرگونه محدودیت 

موضـــوع این مـــاده، کارگزار موظف به اطالع رســـانی به مشـــتری مطابق با روش هـــای مندرج در این قرارداد اســـت.

کارگزار موظف اســـت امکان ارائه خدمات پشـــتیبانی ســـامانه را فراهم و چگونگی ارائه خدمات از طریق تارنمای رســـمی خود به مشـــتری اعالم نماید  و حســـب 

درخواست مشـــتری جهت رفع مشـــکل اقدام نماید.

کارگـــزار موظـــف اســـت در زمانی که تکالیـــف مقرراتی ایجـــاد می کند، امکان حذف یا ویرایش ســـفارش های  ثبت شـــده را از مشـــتری ســـلب نمایـــد. همچنین 

کارگزار اختیاریه حذف ســـفارش های وارد شـــده توســـط مشـــتری را در چارچوب قوانیـــن و مقررات دارد و در این صـــورت موظف به نگهداری دالیل و مســـتندات 

مربوطه اســـت. در هـــر دو مورد کارگـــزار موظف به اعـــالم موضوع به همراه دالیل به مشـــتری اســـت.

کارگزار متعهد است داده ها و اطالعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.

تبصره: کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطالعات مشتریان خود را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذی صالح قرار دهد.
کارگزار متعهد اســـت از طریق ســـامانه، همواره جزئیات وضعیت حســـاب، قدرت خرید و ســـوابق ســـفارش ها و معامالت مشـــتری را در اختیار وی قرار دهد و در 

صورت اعالم مغایرت از ســـوی مشـــتری در اسرع وقت نســـبت به بررســـی موضوع و اعالم نتیجه بررســـی به وی اقدام نماید.

در صـــورت وقـــوع هرگونه اختالل در دسترســـی به ســـامانه در موارد قابل پیش بینـــی، کارگزار موظف به اطالع رســـانی به مشـــتری قبل از وقوع اختالل اســـت و 

در مـــوارد غیرقابل پیش بینـــی باید بالفاصله پس ازوقوع اختالل نســـبت به اطالع رســـانی به مشـــتری اقـــدام نماید.

کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطالع مشتری برساند:

  لیست نسخه های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛

  رویه های واریز و برداشت وجوه و مدت زمان های آن )مطابق مقررات سازمان(؛

  مخاطرات استفاده از سامانه؛

  اطالعات الزم در نحوه مدیریت سفارش ها در زمان اتمام مجوز، تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر دسترسی مشتری به سامانه مؤثر باشد؛

  رویه هایی برای ویرایش یا حذف سفارش های ثبت شده و ثبت سفارش جدید در زمان که اختاللی در سامانه وجود داشته باشد؛

  قوانین و مقرارت جدید و محدودیت های ابالغی توسط سازمان در خصوص انجام معامالت بر خط.

کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معامالت برخط ندارد.

کارگـــزار بابـــت ارائه خدمات برخـــط از طریق ســـامانه، وجهی را از مشـــتری دریافت نمی نمایـــد بنابراین امضـــای این قـــرارداد تکلیفی برای کارگـــزار جهت ارائه 

خدمـــات برخط به مشـــتری از طریـــق ســـامانه ایجاد نمی کنـــد و چنانچـــه در نتیجه قطعـــی، کندی یا بـــروز اختالل در ســـامانه بنـــا به هردلیل، دسترســـی به 

ســـامانه یـــا اســـتفاده از آن برای مشـــتری ممکن نباشـــد، کارگزار مســـئول جبران خســـارت های وارده بـــه  مشـــتری در نتیجه قطعـــی، کندی یا بـــروز اختالل در 

ســـامانه نخواهـــد بود و در صـــورت قطعی، کندی یـــا بروز اختالل در ســـامانه، مشـــتری می تواند با مراجعه حضـــوری به کارگزار یـــا طبق رویه اعالمـــی کارگزار بر 

اســـاس بند 11 این ماده، نســـبت بـــه ویرایش یـــا حذف ســـفارش های ثبت شـــده یا ثبت ســـفارش جدید اقـــدام نماید.

کارگـــزار هر زمان بخواهد می تواند با اطالع رســـمی به مشـــتری نســـبت به فســـخ قـــرارداد اقدام نماید. فســـخ قـــرارداد مانع از اجـــرای تعهداتی کـــه قبل از آن 

بود. نخواهد  اســـت  شده 
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از طریــق واریــز وجــه بــه حســاب یادشــده امکان پذیــر اســت.

مســئولیت 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 رمــز عبــور 

ــت. ــتری اس ــده مش ــرد، برعه ــورت می گی ــتری ص مش

ــا،   ــای تعهدنامه ه ــا امض ــرش ی ــد، پذی ــر تأیی ــه )نظی ــام معامل ــس از انج ــا پ ــن ی ــش، حی ــای پی ــه در فرآینده ه ــی ک ــه اقدامات ــالت و کلی ــفارش ها معام ــی س تمام

بیانیه هــا، اطالعیه هــا، واریــز وجــه بــه حســاب کارگــزار، درخواســت دریافــت وجــه از کارگــزار، ثبــت،  ویرایــش و حــذف ســفارش ها، معامــالت انجــام شــده، 

ــل  ــه و تحوی ــدور حوال ــویه، ص ــور تس ــام ام ــت انج ــاز جه ــورد نی ــدارک م ــناد و م ــه اس ــذاری کلی ــتقه، بارگ ــی در اوراق مش ــویه فیزیک ــا تس ــدی ی ــویه نق ــت تس درخواس

کاال، تعییــن باربــری و مقصــد حمــل کاال، اعــالم تأخیــر در تحویــل کاال، درخواســت تحویــل کاال بــا تأخیــر ، درخواســت انفســاخ قــرار داد در تحویــل کاال و...( از طریــق 

ســامانه و بــا اســتفاده از نــام کاربــری و رمــز عبــور مشــتری صــورت می گیــرد، بــه منزلــه اقــدام توســط شــخص مشــتری اســت و مشــتری تحت هیچ عنــوان نمی توانــد 

ســفارش ها، معامــالت یــا به طور کلــی هیــچ یــک از اقدامــات انجــام شــده از طریــق ســامانه را انــکار  نمایــد یــا ثبــت ســفارش، انجــام معاملــه یــا هرگونــه اقــدام انجــام 

گرفتــه از طریــق ســامانه را بــه شــخص دیگــری منتســب نمایــد.

مشــتری بــا امضــای ذیــل ایــن قــرارداد صحــت و اصالــت کلیــه اطالعــات، اســناد و  مدارکــی را کــه بــا اســتفاده از نــام کاربــری و رمــز عبــور وی در ســامانه بارگــذاری 

ــو  ــه نح ــات ب ــه اطالع ــا ارائ ــی ی ــر واقع ــدارک غی ــناد و م ــذاری اس ــی از بارگ ــی ناش ــری و حقوق ــئولیت های کیف ــات مس ــه تبع ــال کلی ــد. درهرح ــد می نمای ــود تأیی می ش

غیــر صحیــح در ســامانه، تمامــًا برعهــده مشــتری خواهــد بــود.

مشــتری متعهــد می گــردد اطالعــات احــراز هویــت خــود در ســامانه )ازجملــه نــام کاربــری، رمــز عبــور رمــز، یکبــار مصــرف( را در اختیــار اشــخاص ثالــث قــرار ندهــد. در 

غیــر ایــن صــورت هرگونــه مســئولیت ناشــی از ایــن امــر برعهــده مشــتری خواهــد بــود.

مشــتری متعهــد می گــردد ســفارش های خریــد و فــروش روزانــه خــود را در چارچــوب قوانیــن و مقــررات و ســقف های اعالمــی توســط ســازمان یــا بــورس بــه ســامانه 

ارســال کنــد.

مشتری کلیه مسئولیت ها و تبعات ناشی از استفاده ی نادرست از سامانه را برعهده می گیرد.

در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت  9۰ روز متوالی از طریق سامانه، کارگزار می تواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید.

مشــتری متعهــد می شــود،  اصــول امنیــت ســخت افــزاری و نــرم افــزاری و محفاظــت از اطالعــات از جملــه اســتفاده از نرم افزارهــای ضــد ویــروس مناســب، محافظــت 

از شناســه کاربــر، کلیــد واژه هــا، کدهــای رمــزی و کلیــه اطالعــات دریافتــی از کارگــزار را بــه منظــور جلوگیــری از دسترســی هــای غیــر مجــاز بــه ســامانه، رعایــت نمایــد.

مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معامالت انجام شده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است. 

مشــتری مکلــف اســت در صــورت وقــوع هرگونــه ســرقت یــا اســتفاده غیرمجــاز از نــام کابــری و رمــز عبــور یــا حســاب )هــای( بانکــی خــود، موضــوع را فــورًا بــه کارگــزار 

اطــالع دهــد.

ــاری  ــا غیرتج ــاری ی ــرداری تج ــره ب ــه به ــور هرگون ــه منظ ــه ب ــل از جمل ــه آن به هردلی ــی ب ــوه دسترس ــامانه و نح ــرف در س ــل و تص ــه دخ ــه هیچ گون ــاز ب ــتری مج مش

ــد.  ــذار کن ــری واگ ــخص دیگ ــه ش ــات را ب ــن خدم ــتفاده از ای ــق اس ــد ح ــت و نمی توان ــری نیس ــطه دیگ ــه واس ــا ب ــود ی ــط خ توس

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

مشــتری متعهــد می گــردد در صــورت اختــالل در ســامانه، از راه هــای جایگزیــن اعــالم شــده توســط کارگــزار بــرای ثبــت و ارســال ســفارش )حداقــل مراجعــه حضــوری 

بــه کارگــزاری( اســتفاده نمایــد.

مشــتری اقــرار می نمایــد کــه بــه موجــب ایــن قــرارداد نــام کاربــری و رمــز عبــور اســتفاده از سیســتم معامــالت برخــط شــرکت کارگــزاری ســهام بــارز را در پاکــت در بســته 

و بــه صــورت محرمانــه و مکتــوب دریافــت نمــوده اســت و مســئولیت حفــظ و نگهــداری از آن منحصــرًا برعهــده وی می باشــد. جبــران تمــام مــوارد خســارت بــه خــود 

و دیگــران کــه ناشــی از قصــور و ســهل انگاری در ایــن مســئولیت باشــد برعهــده کاربــر بــوده و کارگــزاری درایــن زمینــه مســئولیتی نخواهــد داشــت. 

داده پیام هــا و ســوابق کلیــه تراکنش هــای 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 معتبــرو قابــل اســتناد در مراجــع قضایــی و حقوقــی اســت. در صــورت بــروز اختــالف بیــن کارگــزار و مشــتری در خصــوص ایــن ســوابق و داده 

پیام هــا، اطالعــات منــدرج در ســامانه معتبــرو بــرای طرفیــن الزم االتبــاع اســت. 
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ماده 6

ماده 9

ماده 10

ماده 7

ماده 8

فورس ماژور )قوه قاهره(

حل و فصل اختالفات

اقامتگاه قانونی و اطالعات تماس طرفین

نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار

انحالل قرارداد

هــرگاه اجــرای تمــام یــا بخشــی از قــرارداد بــه واســطه یــک امــر خارجــی غيرقابل رفــع و غیرقابل پیش بینــی، 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 خــود در اســرع وقــت مراتــب را بــه 

مشــتری اطــالع دهــد. 

در صــورت بــروز اختــالف در تفســير يــا اجــرای مفــاد تمــام یــا بخشــی از ایــن قــرارداد، ترتيبــات مقــرر در مــواد 36 و 37 قانــون بــازار اوراق بهــادار در مــورد حــل اختــالف 

الزم االجــرا اســت.

نشــانی و اطالعــات تمــاس طرفیــن همــان اســت کــه در مقدمــه قــرارداد ذکــر شــده اســت. هریــک از طرفیــن در صــورت تغییــر نشــانی و اطالعــات تمــاس موظــف اســت 

نشــانی و اطالعــات تمــاس جدیــد خــود را ظــرف مــدت حداکثــر 7 روز پــس از تغییــر کتبــًا بــه طــرف دیگــر اطــالع دهــد. تــا زمانــی کــه نشــانی و اطالعــات تمــاس جدیــد 

اعــالم نشــده، مکاتبــات بــه نشــانی قبلــی ارســال و برقــراری ارتبــاط از طریــق اطالعــات تمــاس قبلــی انجــام می شــود.

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

ــید و  ــن رس ــای طرفی ــه امض ــخ  ب ــد و در تاری ــم ش ــد، تنظي ــد دارن ــار واح ــردو اعتب ــه ه ــخه ک ــره ، در دو نس ــاده و 5 تبص ــرارداد در 1۰ م ــن ق ای

ــد.  ــرار می نمای ــود اق ــخه خ ــت نس ــه دریاف ــل، ب ــرف مقاب ــخه ط ــای نس ــا امض ــن ب ــک از طرفی هری

ــه  ــر ب ــرق زی ــی از ط ــه یک ــات ب ــانی ها و مکاتب ــه اطالع رس ــت، کلی ــتری اس ــه مش ــانی ب ــه اطالع رس ــزم ب ــتورالعمل مل ــا دس ــرارداد ی ــن ق ــاس ای ــزار براس ــه کارگ ــواردی ک در م

ــردد: ــام می گ ــتری انج ــاب مش انتخ

  ارسال پیامک به شماره موبایل درج شده مشتری در مقدمه این قرارداد )صرفًا در خصوص مشتریان حقیقی(

  ارسال به پست الکترونیکی درج شده مشتری در مقدمه این قرارداد

  اعالم در سامانه

  اعالم در سایت اینترنتی کارگزار

تبصــره: در صورتــی کــه مشــتری بیــش از یکــی از روش هــای فــوق را انتخــاب نمایــد، اطالع رســانی از طریــق هریــک از روش هــای انتخــاب شــده توســط مشــتری معتبــر 
خواهــد بــود.

در موارد زیر قرارداد منفسخ می گردد:

  تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذی صالح

  تعليق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزار 

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

تبصره 1: همزمان با فسخ قرارداد هریک از طرفین موظف به اعالم کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.
تبصره 2: در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فورًا نسبت به تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معامالت برخط اقدام نماید.

)1
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اینجانـــب  به کـــد ملی  بـــه عنـــوان نماینده 

قانونی شـــرکت  با مشـــخصات مندرج در فرم مشـــخصات مشـــتری در صفحات 1، 2 و 3 به عنوان مشـــتری شـــرکت کارگزاری 

ســـهام بارز ضمن مطالعـــه این فرم مفـــاد آن را تأییـــد می نمایم.

حساب اعالمی توسط اینجانب حساب مشترک نبوده و چنانچه خالف آن ثابت شود مسئولیت خسارت احتمالی وارده، با شرکت کارگزاری نیست. 

تبصـــره 1: مشـــتری ضمن این بنـــد اظهار می نمایـــد به گردش حســـاب و معامالتـــی خود به نحوی کـــه روزانـــه بتواند از جزئیـــات معامالت و اعتبـــار و نيز 
مانده حســـاب خـــود مطلع گردد، دسترســـی داشـــته و متعهد می گـــردد چنانچه خللـــی در این امور به وجـــود آید به صـــورت مکتوب به شـــرکت کارگزاری 

)دبیرخانه شـــرکت( اطالع رســـانی نمایـــد. در غیراین  صورت مســـئول خســـارت وارده به خود بـــوده و حق اعتراض نخواهد داشـــت.

کلیـــه خریـــد و فروش های صورت گرفته و نیز تشـــریفات قانونی آن از قبیل گردش حســـاب معامالتی، دســـتورهای خریـــد، فروش ، تغییر ناظـــر، فریز، رفع 

اســـت. اینجانب  قبول  مورد  فریزو... 

مشتری متعهد می گردد کلیه مقررات مربوط به معامالت بورس و فرابورس ایران خصوصًا مصوبات در مورد موضوع پولشویی را رعایت نماید.

کلیه خریدهای مشتری به صورت نقدی است، مگر اینکه به صورت جداگانه قرارداد اعتباری فی مابین تنظیم شود.

چنانچه مشـــتری بـــه هر دلیلی وجـــه خود را به صـــورت نقد واریـــز ننماید، دســـتورهای خرید مشـــتری برای کارگـــزاری، الزامی جهـــت خرید ایجـــاد نمی کند و 

مشـــتری حق اعتراض نخواهد داشـــت.

چنانچـــه مشـــتری به هردلیلی وجه خود را به صورت نقد واریز ننماید و شـــرکت برای مشـــتری خرید نماید مشـــمول دســـتورالعمل خرید اعتبـــاری اوراق بهادار 

در بـــورس اوراق بهادار و فرابورس ایـــران قرار می گیرد.

در ایـــن موضوع، شـــرکت کارگزاری مختار اســـت با مشـــتری ظـــرف 2 روز کاری قراردادخرید  اعتباری تنظیـــم نماید. درصورتـــی که قرارداد مذکور منعقد نشـــود 

ایـــن بنـــد به منزله ی قبـــول مفاد دســـتورالعمل خرید اعتبـــاری اوراق بهادار تنها به مـــدت 2 روز کاری خواهـــد بود و در این صـــورت موارد منـــدرج در بند 7 اجرا 

شد. خواهد 

در مـــورد بنـــد 6 چنانچه مشـــتری و شـــرکت کارگزاری قـــرارداد اعتباری تنظیـــم ننمایند و مشـــتری ظـــرف 2 روز کاری از زمان خرید تســـویه بدهی کـــد معامالتی 

خویـــش را انجام ندهد، شـــرکت کارگزاری حـــق دارد تا اوراق بهـــاداری را که بدون واریز وجه خریداری شـــده اســـت در هرزمان که صالح بدانـــد در بازارهای تحت 

نظارت ســـازمان بورس اوراق بهادار به فروش برســـاند. )شـــرکت کارگـــزاری در این خصوص مختار اســـت بدون اطالع مشـــتری اقدام نماید یـــا از طریق پیامک، 

پســـت الکترونیک، پســـت سفارشـــی یا اظهارنامه رســـمی به آدرس اعالمی مشـــتری اطالع رســـانی کند( و وجه آن را به امرتســـویه ی بدهی کد معامالتی بدهکار 

اختصـــاص دهد و مازاد آن را به حســـاب مشـــتری منظور نماید.

تبصـــره 1: اختیـــار و وکالـــت و یا حق فروش طبق دســـتورالعمل ســـازمان بـــورس و این بنـــد، الزامی جهت فـــروش برای کارگـــزار ایجاد نمی کنـــد و کارگزار 
می توانـــد از ایـــن اختیـــار، جهت فروش حق اســـتفاده نماید و چنانچه ســـهام مشـــتری را نفروشـــد، مشـــتری خـــود نیز می تواند نســـبت به فـــروش طبق 

مقـــررات عمل نماید و خســـارتی متوجـــه کارگزار نخواهد  بـــود. لیکن در صورت اعمال فروش، مشـــتری حق اعتراض و شـــکایت در مراجـــع کیفری و قانونی 

داشت. نخواهد  را 

چنانچـــه کد معامالتی مشـــتری به هردلیل بدهکار شـــود براســـاس این بند، شـــرکت کارگزاری حق دارد تا به تشـــخیص خـــود اوراق بهادار مشـــتری را با در نظر 

گرفتن ضریب پوشـــش ریســـک که در دســـتورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بـــورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعيین شـــده اســـت فریز و وثيقه 

 . ید نما

تبصره 1: هزینه های مربوط به فریز و وثيقه در مراجع صالح به حساب مشتری شارژ خواهد شد. 
تبصره 2: مشـــتری ضمن ایـــن بند به شـــرکت کارگزاری وکالـــت می دهد عنداللزوم با در اختیار گذاشـــتن مدارک هویتی مشـــتری نســـبت بـــه عمل فریزو 

وثيقـــه در مراجع قانونی و ســـپرده گذاری مرکزی اقـــدام نماید.

درخصـــوص مـــوارد بدهکاری مشـــتری در بندهـــای 6، 7 و 8 کارگـــزار منابـــع الزم را از بانک ها بـــه صورت قهـــری و مجوز ضمنی مشـــتری جهت تســـویه پایاپای 

دریافـــت می کند. مشـــتری به موجب شـــرط ضمـــن عقد متعهد می شـــود در صورتـــی که در تاریـــخ مقرر بدهی یا اقســـاط بدهی خـــود را به هردلیـــل پرداخت 

ننمایـــد، بـــه ازای هـــرروز تأخیر معـــادل ۰/۰72 درصد از بدهی سررســـید گذشـــته را بـــه عنوان وجه التـــزام به کارگـــزار اعتبار دهنـــده بپردازد. ایـــن وجه قطعی 

بـــوده و کارگـــزار اعتباردهنـــده اختیار اســـتفاده از تضامین موضوع این قـــرارداد و اختیارات مندرج در دســـتورالعمل خریـــد اعتباری را برای تســـویه بدهی خود 

الحاقیه قرارداد معامالت برخط اوراق بهادار
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نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،
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تاریخ:

شماره:

کد فرم :

1 ۰

خواهد داشـــت. بدیهی اســـت وجـــه التزام مقـــرر در این بند تا زمان فروش یا تســـویه بدهی در حســـاب مشـــتری اعمال خواهد شـــد. هرچند قـــرارداد اعتباری 

فی مابین، فســـخ يا منقضی شـــده باشـــد.

تبصره 1: چنانچه مشـــتری ســـهامی جهت فروش و تســـویه بدهی در شـــرکت کارگزاری نداشـــته باشـــد یا دارایی موجود نزد کارگزار کفـــاف جبران بدهی وی 
را ننماید، خســـارات وارده ناشـــی از فعالیت مشـــتری به هر طریق ممکن قابل پیگیری اســـت.

تبصـــره 2: شـــرکت کارگزاری اختیـــار دارد از کليـــه تضامین مشـــتری از قبیل چک، ســـفته و... که به هردلیـــل و حتی ناشـــی از قراردادهای دیگریا ســـابق که 
در اختیـــار دارد اســـتفاده نماید. بدیهی اســـت در ایـــن مورد تضامینی کـــه در اختیار شـــرکت کارگزاری قـــرار دارد با انقضـــای قراردادهای ســـابق و یا انعقاد 

قراردادهـــای جدید و تا مادامی که به مشـــتری مســـترد نشـــده اســـت قابلیت اســـتفاده و ارائـــه به مراجـــع ذی صالح جهت احقـــاق حقوق از دســـت رفته 

شـــرکت را خواهد داشت .

تبصـــره 3: چنانچه شـــرکت کارگزاری نســـبت بـــه وصول طلب خـــود از طریق چک یا ســـفته مشـــتری اقـــدام نماید مالک رقم مطالبه، محاســـبه شـــرکت 
کارگـــزاری بـــوده و در این خصوص مشـــتری حق اعتراض را از خود ســـلب و ســـاقط می نمایـــد وکارگزاراقدامـــات قانونـــی الزم را در محاکم صالـــح به عمل 

آورد. خواهد 

تبصـــره 4: مشـــتری به کارگزار وکالـــت می دهد تا در صورت کســـر بدهی یا عدم تســـويه اعتبارات نســـبت به فروش ســـهام موصوف اقدام نمایـــد. این امر 
می تواند توســـط خود مشـــتری انجـــام پذیرد و مشـــتری و کارگزار، هریـــک می تواند حق فـــروش را اعمـــال نماید. چنانچه کارگزار نســـبت به فـــروش اقدام 

ننماید، خســـارتی متوجه شـــرکت کارگزاری نخواهد بود.

تبصره 5: محاســـبات شـــرکت درخصوص میزان بدهی مشـــتری بابت اصل و خســـارت ضمن ایـــن بند از قرارداد مورد قبول مشـــتری بوده و مشـــتری حق 
محاســـبه در ایـــن امـــر را به شـــرکت کارگزاری واگـــذار می نمایـــد و حق اعتـــراض را نیز از خود ســـلب و ســـاقط می نماید. بدیهی اســـت رقم اعالمـــی از طرف 

شـــرکت به مراجـــع ذی صالح قانونـــی و یا از طریق تضامین مورد قبول مشـــتری اســـت. 

اوراق بهـــادار خریداری شـــده مشـــتریان بدون واریز وجه و به واســـطه اعتبار اســـتفاده شـــده از شـــرکت کارگـــزاری در حکم اوراق بهـــادار وثيقه به نفـــع کارگزار 

اعتباردهنده محســـوب می شـــود و شـــرکت ســـپرده گذاری مرکزی درخصوص ادعاهای اشـــخاص ثالث صرفًا به توقیف مـــازاد اوراق بهادار هرمالک نســـبت به 

حســـاب تضمين مالـــک مزبوراقدام خواهد کرد. مشـــتری اختیـــار تغییر کارگزار ناظـــراوراق بهادار را کـــه مطابق دســـتورالعمل خرید اعتباری یا بـــه موجب این 

توافق بـــه عنوان تضامیـــن بدهی تجاری وی منظور شـــده اســـت، از خود ســـلب می نماید.

تبصره 1: مشـــتری می توانـــد در صورت ایجاد چنین امکانی توســـط شـــرکت ســـپرده گذاری مرکزی اوراق بهـــادار در مـــورد اوراق بهاداری که مـــازاد بربدهی 
تجاری وی اســـت اقدام بـــه تغيیر کارگـــزار ناظرنمايد.

اقدامـــات مربـــوط بـــه رفع محدودیت فریز توســـط کارگـــزار ناظر، ظـــرف مدت حداکثـــر 2 روز کاری پـــس از مشـــاهده اعالم ســـایر کارگزاری ها مبنـــی بر وصول 

درخواســـت مزبور از ســـوی مشـــتری انجام می شود.

مشـــتری به موجـــب این قرارداد بـــه کارگـــزار اعتباردهنده اختیـــار می دهد تـــا چنانچه یـــک روز کاری قبل از پایـــان مهلت اعمـــال حق تقدم خرید ســـهامی که 

تضمیـــن بدهی تجاری وی اســـت، چنانچه نســـبت به تأییدیه مبلغ پذیره نویســـی ســـهام جدید اقـــدام نکند، به صالحدید خـــود یکی از اقدامات ذیـــل را اتخاذ 

. ید نما

الف( حـــق تقدم را بـــا پرداخت وجه پذیره نویســـی اعمـــال و اقدامات الزم را برای صدور ســـهام جدید به نام مشـــتری انجام دهد، ســـپس مبلـــغ پرداختی 
از این بابت را به حســـاب بدهی تجاری مشـــتری منظـــور نماید. 

ب( اقدام به فروش حق تقدم نماید و مبلغ حاصل از فروش را از بدهی تجاری مشتری کسر نماید.
در کلیه ی مواردی که شـــرکت کارگزاری براســـاس دســـتورالعمل های ســـازمان بورس و شـــرکت های تابعه به تســـویه بدهی مشـــتریان می پردازد براساس مواد 

و مفاد ایـــن توافق کارگزار از طرف مشـــتری مـــأذون تلقی می گردد.

کلیـــه قراردادهایی که مشـــتریان شـــرکت با اشـــخاص حقیقی یا حقوقـــی دیگر یا حتـــی کارکنان و مدیران شـــرکت کارگزاری تحـــت عناوینی مثل ســـبدگردانی، 

مشـــارکت در ســـرمایه گذاری و ... منعقـــد می کنند نســـبت به شـــرکت کارگزاری فاقد اثرو اعتبار بوده و مســـئولیت شـــرکت تنها درخصوص اســـنادی اســـت که 

مطابـــق بـــا آخرین اصالحات روزنامه رســـمی بـــه امضا صاحبان مجاز رســـیده و ممهور به مهر شـــرکت باشـــد.

تمامی وجوه مشـــتری باید در حســـاب های شـــرکت کارگزاری واریز شـــود و شـــرکت، مســـئول وجوه واریزی مشتریان به حســـاب اشـــخاص ثالث، حتی کارکنان 

نیست. شـــرکت  مدیران  یا 

مشـــتری تعهـــد می نماید چنانچه به واســـطه اعتبار نـــزد کارگـــزار اعتباردهنده اوراق بهـــاداری خریداری نمایـــد، ولی به هردلیلـــی ناظر آن اوراق بهـــادار کارگزار 

)10

)11

)12

)13

)14

)15

)16

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،

مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت
مهر و امضا کارگزاری



تاریخ:

شماره:

کد فرم :

1 1

دیگری باشـــد، حداکثـــر ظـــرف 2 روز کاری به کارگزار اعتبـــار دهنده مراجعه و نســـبت به تکمیل فـــرم تغییر ناظر و فریـــز اوراق مذکور اقـــدام نماید.

مســـئولیت تشـــخیص حق تقدم اســـتفاده نشـــده با مشـــتری بوده و چنانچه چنین اوراقـــی خریداری نماید مشـــتری مســـئول پرداخت مبلغ اســـمی و جبران 

زیـــان وارده احتمالی به کارگـــزاری خواهد بود.

درصورتی که مشـــتری از سیســـتم خرید و فروش اینترنتی ســـامانه معامالتـــی برخط )online( اســـتفاده می نماید، مشـــتری به موجب این بنـــد اظهار می دارد 

رمـــز عبـــور الکترونیکی خـــود را مطابق با مقررات و دســـتورالعمل های ســـازمان بورس و شـــرکت های تابعـــه در پاکت دربســـته و به صـــورت محرمانه و مکتوب 

دریافت نموده و مســـئولیت واگذاری آن به ســـایر اشـــخاص حقیقی یا حقوقی به عهده مشـــتری اســـت.

تبصره 1: مشتری متعهد می گردد در اسرع وقت نسبت به تعویض رمز عبور الکترونیکی خود اقدام نماید. 
تبصره 2: این بند به منزله رسید مشتری به شرکت کارگزاری بابت دریافت رمزعبور الکترونیکی خود )مطابق با مقررات( می باشد.

درخصـــوص مشـــتریان حقوقی، صرف نظر از مســـتندات مربوط به اشـــخاص حقوقی از قبیل روزنامه رســـمی و ... رویـــه ای که تاکنون جهت تأیید دســـتورهای 

این دســـته از مشـــتریان یـــا قراردادهـــای فی مابین جاری بوده مـــورد تأیید مشـــتریان حقوقی بـــوده و مادامی کـــه به صورت رســـمی این رویـــه را تغيیر ندهد 

حق اعتراض را از خود ســـلب و ســـاقط می نماید. 

شـــرکت کارگزاری مســـتحق دریافـــت کارمـــزد در معامالت اســـت و مواردی از قبیل فســـخ، انفســـاخ یـــا ابطال معامـــالت صورت گرفتـــه در تمام ســـامانه های 

معامالتـــی بورس و فرابـــورس مانع از این امر نیســـت و تمامی مشـــتریان اعـــم از حقیقی یا حقوقی ملـــزم به پرداخت کارمـــزد معامالت و عنداللزوم خســـارات 

وارده به شـــرکت کارگزاری می باشـــند. 

معامـــالت اوراق بهـــادار تنهـــا در ســـامانه معامالتی بـــورس و فرابـــورس معتبراســـت، بدیهی اســـت تمامی معامـــالت و توافق اشـــخاص خارج از ســـامانه های 

معامالتـــی نســـبت به اشـــخاص ثالث فاقـــد اعتبار اســـت و مســـئولیتی متوجه کارگزار و ســـایر اشـــخاص حقیقـــی و یا حقوقی نیســـت.

چنانچه مشـــتری با شـــرکت کارگزاری قرارداد اعتبـــاری منعقد نماید و به هردلیلی اعم از فســـخ، انفســـاخ، پایان قـــرارداد و از این قبیل قـــرارداد فی مابین پایان 

پذیرد و مشـــتری نســـبت به تســـويه اعتبارات خود اقدام ننماید خســـارت عدم انجـــام تعهد به تســـویه روزانه معـــادل ۰/۰72 درصد از بدهی تا زمان تســـویه به 

حســـاب وی تعلـــق خواهد گرفت، هرچند تأخیـــر به وجود آمده ناشـــی از اقدامات قانونی کارگزار باشـــد.

مشـــتری ضمن امضای این قـــرارداد اظهار می دارد دسترســـی رایانه ای به معامالت و حســـاب خود اعم از میزان اعتبار، کســـری تضامین، فـــروش روزانه بصورت 

جزئـــی و کلی داشـــته و دارد و درصورت به وجودآمدن هرگونه اخالل در دسترســـی های وی مکلف اســـت کارگزار را در اســـرع وقت به صـــورت کتبی مطلع نماید. 

تعيین نرخ، محاسبه و کسر هزینه های اعتبار تخصیص یافته به مشتری تحت اختیار کارگزار اعتباردهنده است.

در صـــورت اســـتفاده مشـــتری از نـــام کاربری و کلمه عبور، مشـــتری مســـئول کلیـــه معامالت انجام شـــده از این طریـــق خواهد بـــود و مادامی که خـــالف آن در 

مراجـــع صالح ثابت نشـــود، ادعای هک شـــدن ســـامانه و زیرســـاخت از ســـوی وی قابل پذیـــرش نخواهد بود.

شـــرکت کارگزاری حق دارد در پی هرگونه ادعا از ســـوی مشـــتری مبنی برهک شـــدن ســـامانه و زیرســـاخت، تا تعيین تکليف موضوع به شـــرح فوق، از ادامه ارائه 

خدمات معامالت برخط به مشـــتری خـــودداری نماید.

بـــا توجه به اینکـــه مطابق مقررات، مشـــتری بایســـتی از در اختیـــار قراردادن نـــام کاربری و کلمـــه عبور به دیگـــران خـــودداری نماید، در صورت اطالع شـــرکت 

کارگزاری مبنی بر اســـتفاده اشـــخاص ثالث از نام کاربری و کلمه عبور مشـــتری ، شـــرکت کارگزاری مجاز اســـت از ادامه ارائه خدمات به ایشـــان خـــودداری نماید. 

بـــا این وجود اســـتفاده اشـــخاص ثالث از نام کاربری و کلمه عبور مشـــتری باعث نخواهد شـــد که مشـــتری مســـئولیت ناشـــی از معامالت مزبـــور را نپذیرد.

مشـــتری متعهد می گـــردد در اولین ورود به حســـاب کاربری خود، مشـــخصات ثبت شـــده در سیســـتم را با شـــرح مندرج در قـــرارداد مطابقـــت داده و هرگونه 

مغایـــرت را در اســـرع وقت بـــه این کارگـــزاری اطالع دهد. جبـــران تمام موارد خســـارت به خـــود و دیگران که ناشـــی از قصور و ســـهل انگاری در این مســـئولیت 

باشـــد برعهده کاربر بوده و کارگـــزاری دراین زمینه مســـئولیتی نخواهد داشـــت. 

در صورتـــی کـــه کارگزار اشـــتباه معاملـــه ای را به نام مشـــتری انجام داده یـــا ثبت نماید، مجاز اســـت اقدامـــات الزم را به منظور رفـــع و اصالح اشـــتباه انجام و در 

صورتـــی که بـــرای رفع یا اصالح اشـــتباه انجام معامله یا معامالت دیگری به نام مشـــتری ضرورت داشـــته باشـــد، کارگزار از طرف مشـــتری برای انجـــام معامله یا 

معامـــالت یاد شـــده وکالت دارد، لکن باید در این معامالت تشـــریفات و شـــرایط پیش بینی شـــده در مقررات را رعایت نماید. درهرحال مســـئولیت اشـــتباهات 

یاد شـــده و معامالتـــی که کارگزار بـــرای اصالح آن ها انجـــام می دهد به عهـــده کارگزار اســـت و در صورتی که از این امر خســـارتی متوجه مشـــتری گـــردد، کارگزار 

بایـــد بالفاصلـــه و بدون نیاز به مطالبه جبران خســـارت از طرف مشـــتری خســـارت وارده به مشـــتری را به طریق مقتضی جبـــران نماید.

در صورتـــی که ســـفارش راجع به فروش اوراق بهاداری باشـــد که توســـط کارگزار دیگری برای مشـــتری خریداری شـــده باشـــد، پرداخت وجوه به مشـــتری منوط 

به ارائه گواهی نقل و انتقال ســـهام از کارگزاری ســـابق  اســـت.
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مشـــتری و کارگـــزار پس از گذشـــت 2 ســـال حق اقامه دعـــوا علیه یکدیگـــر را از خود ســـاقط نمودنـــد. به عبـــارت دیگر سپری شـــدن مدت های مزبـــور به منزله 

صلح بالعـــوض تمامی دعـــاوی احتمالـــی طرفین علیه یکدیگر اســـت.

  هرگونـــه ادعا در مـــورد معامالتی که کارگزار به نام مشـــتری انجـــام داده و اطالعات آن را در گزارش گردش حســـاب مشـــتری برروی پایـــگاه اطالعاتی خود 

در دسترس مشـــتری قرار داده اســـت، پس از گذشـــت 2 ســـال از تاریخ ارائه اطالعات یاد شده؛ 

  ادعا در مورد سفارش هایی که مشتری به کارگزار ارائه داده پس از گذشت 2 سال از تاریخ ارائه سفارش.

در صـــورت بدهکار شـــدن مشـــتری به هردلیلی اعم از اشـــتباه در واریز وجه اضافی به حســـاب مشـــتری ، اشـــتباه در مانده حســـاب مشـــتری نـــزد کارگزاری که 

ناشـــی از عملکرد اشـــتباه شـــرکت های پروایدر )oms( بوده و یا اینکه ناشـــی از ابطال فروش ســـهام مشـــتری توســـط بورس و فرابورس باشـــد و بطـــور کلی در 

صورتـــی که خرید مشـــتری به هردلیلـــی بیش از منابع مالی ایشـــان نزد کارگزاری باشـــد، خرید انجام شـــده و بدهی ایجاد شـــده به عنوان اعتبـــار تلقی گردیده 

و کارگـــزاری می تواند فورًا نســـبت بـــه وصول مطالبـــات خود اقـــدام نماید و این بند به منزله مجوز فروش ســـهام تا ســـقف بدهی مشـــتری می باشـــد.

مطابـــق بـــا ماده 36 و 37 قانـــون بازار اوراق بهـــادار، کلیه اختالفات ناشـــی از فعالیت های مشـــتریان اعم از حقیقی یـــا حقوقی در بورس اوراق بهـــادار از طریق 

کانون ســـازش و هیئت داوری بـــورس اوراق بهادار حـــل و فصل می گردد. 
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اینجانـــب  فرزنـــد  بـــه شـــماره شناســـنامه  

صـــادره از  متولد  کد ملـــی  به نمایندگی 

از »شـــخص حقوقی« با مشـــخصات مندرج در فرم مشـــخصات مشـــتری در صفحـــات 1، 2 و 3 متقاضی اســـتفاده از زیرســـاخت های موضوع بندهـــای 4 و 5 ماده ا 

دســـتورالعمل اجرایـــی معامالت برخط هســـتم، اقرار و تعهـــد می نمایم:

از دانش و مهارت الزم در خصوص نحوه استفاده از زیرساخت ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار / کاال برخوردار می باشم.

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

مشمول هیچگونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صالح اعالم شده باشد، نیستم.

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

از ایجـــاد اخـــالل یا هرگونه اقـــدام به اخالل )سوءاســـتفاده( در ســـامانه معامالت و زیرســـاخت های برخط متعلـــق به کارگزار یـــا کارگزار / معامله گـــر خودداری 

نموده و در مقابل مراجع قانونی پاســـخگو باشـــم.

امـــکان اســـتفاده از زیرســـاخت های برخط اختصـــاص یافته بـــه اینجانـــب را در اختیار هیچ فـــرد دیگری تحت هر عنـــوان از قبیـــل نماینده، وکیل یـــا غيره قرار 

ندهم و به شـــخص دیگری اجـــازه نخواهم داد از مجـــوز صادره اســـتفاده و اقدام به انجـــام معامله نماید و درهرصورت مســـئولیت کلیه معامالت انجام شـــده 

از طریق دسترســـی به زیرســـاخت برخط که توســـط کارگزار در اختیـــار اینجانب قرار داده شـــده اســـت را می پذیرم.

مســـئولیت صحت مـــوارد مندرج در فرم مشـــخصات مشـــتری برعهده اینجانب بـــوده و در صورت ارائـــه اطالعات خالف واقع و مســـتندات جعلی، مســـئولیت 

هرگونـــه عواقب ناشـــی از آن برعهده اینجانب می باشـــد.

عطـــف به مـــاده 3 و بند 8 مـــاده 5 قرارداد اســـتفاده از خدمـــات معامـــالت برخـــط )online( اوراق بهادار در بـــورس اوراق بهـــادار تهران و یا فرابـــورس ایران 

منعقـــده فی مابین شـــرکت کارگزاری ســـهام بـــارز و اینجانب؛ بدین وســـیله به شـــرکت کارگزاری ســـهام بارز ایـــن اختیار را می دهـــم تا چنانچه حســـاب کاربری 

اینجانـــب به مـــدت بیـــش از 9۰ روز متوالی بالاســـتفاده بوده و یا به تشـــخیص این کارگزاری حســـاب مذکـــور فاقد حداقل گـــردش ریالی الزم باشـــد، کارگزاری 

دسترســـی اینجانـــب را به حســـاب کاربری آنالین مســـدود و حســـاب مربوطه را غیرفعـــال نمایـــد و اینجانب ضمن پذیرش مســـئولیت آن حـــق هرگونه ادعا و 

اعتراضـــی را از خود ســـلب نموده و چنانچه بـــا اعمال محدودیت فـــوق، متحمل ضرر و زیان شـــود، کارگزاری مســـئول جبران خســـارت های وارده نخواهد بود. 

ســـایر مفاد قرارداد اســـتفاده از خدمـــات معامالت برخـــط کارگزاری ســـهام بارز کماکان بـــه قوت خود باقی می باشـــد. 

تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط بازار
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       نام و نام خانوادگی:  

به نمایندگـــی: 

امضا و اثر انگشت مشتری )صاحبان امضا مجاز شخص حقوقی(
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شماره:

کد فرم :

1 4

قرارداد جامع مشتری و کارگزار )در خصوص اوراق بهادار(

ماده 1

ماده 2

ماده 3

مقدمه

این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد »کارگزار« نامیده می شود از یک طرف:

ــه  ــی ک ــرمایه. مادام ــازار س ــرا در ب ــررات الزم االج ــن و مق ــوب قوانی ــتری در چارچ ــه مش ــزار ب ــرف کارگ ــزاری از ط ــات کارگ ــه خدم ــت از ارائ ــارت اس ــر عب ــرارداد حاض ــوع ق موض

توافــق مکتوبــی برخــالف مفــاد ایــن قــرارداد بیــن طرفیــن منعقــد نشــده باشــد یــا براســاس قوانیــن و مقــررات اتخــاذ ترتیبــات دیگــری الزامــی نگــردد، مفــاد ایــن قــرارداد 

تعیین کننــده حقــوق و تکالیــف طرفیــن بــوده و برکلیــه توافقــات و تعامــالت بیــن کارگــزار و مشــتری حاکــم اســت. انعقــاد ایــن قــرارداد مشــتری را مکلــف نمی ســازد تــا 

صرفــًا از خدمــات کارگــزار طــرف ایــن قــرارداد اســتفاده نمایــد و اســتفاده مشــتری از خدمــات ســایر شــرکت های کارگــزاری تأثیــری برنفــوذ و اعتبــار ایــن قــرارداد نــدارد. 

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

ــزار و  ــن کارگ ــده فی مابی ــام ش ــای انج ــا پرداخت ه ــا ی ــا دریافت ه ــده ی ــه ش ــفارش ارائ ــرای س ــت اج ــوص وضعی ــتری در خص ــه مش ــزار ب ــانی های کارگ ــه اطالع رس کلی

مشــتری، از طریــق ســایت اینترنتــی کارگــزار بــه نشــانی  انجــام می شــود و مشــتری بــا اســتفاده از نــام کاربــری و گــذرواژه ای کــه 

بــه شــماره تلفــن همــراه معرفــی شــده توســط وی در صــدر ایــن قــرارداد ارســال می گــردد، قــادر بــه دسترســی بــه اطالعــات مزبــور خواهــد بــود. مشــتری مکلــف اســت 

پــس از ارائــه هرســفارش، واریــز يــا انتقــال وجــه بــه حســاب کارگزاریــا ارائــه درخواســت وجــه از کارگــزار، بــا مراجعــه بــه ســایت اینترنتــی کارگــزار از وضعیــت اجــرای ســفارش 

ــا  ــا دریافت ه ــده ی ــت ش ــفارش های دریاف ــرای س ــه اج ــع ب ــات راج ــزار اطالع ــه کارگ ــی ک ــود. در صورت ــع ش ــده مطل ــام ش ــای انج ــا پرداخت ه ــا ی ــا دریافت ه ــده ی ــه ش ارائ

ــب  ــزار موج ــی کارگ ــایت اینترنت ــه س ــه ب ــدم مراجع ــطه ع ــه واس ــتری ب ــالع مش ــدم اط ــد، ع ــرار داده باش ــود ق ــی خ ــایت اینترنت ــرروی س ــده را ب ــام ش ــای انج ــا پرداخت ه ی

هیچگونــه مســئولیتی بــرای کارگــزار نخواهــد بــود. درهرحــال عــدم طــرح اعتــراض از ســوی مشــتری ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ درج اطالعــات راجــع بــه اجــرای 

ــور  ــای مذک ــا پرداخت ه ــا ی ــا دریافت ه ــالت ی ــذ معام ــد و تنفي ــه تأیی ــه منزل ــزار، ب ــی کارگ ــایت اینترنت ــرروی س ــده ب ــای انجام ش ــا پرداخت ه ــا ی ــا دریافت ه ــفارش ها ی س

اســت. 

تبصــره 1: مســئولیت اســتفاده و حفاظــت از رمــز عبــورو نــام کاربــری و نیــز مســئولیت انجــام هرگونــه معاملــه و ضــرر و زیــان حاصلــه کــه از طریــق نــام کاربــری و یــا 
رمــز عبــور مشــتری صــورت می گیــرد، برعهــده مشــتری اســت.
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تبصــره 2: چنانچــه مشــتری پیامــک حــاوی نــام کاربــری و رمــز عبــور خــود را ظــرف مــدت 3 روز از تاریــخ امضــای ایــن قــرارداد دریافــت ننمايــد، مکلــف اســت مراتــب 
را بــه کارگزاراعــالم کنــد. عــدم اعــالم ایــن امــر توســط مشــتری بــه کارگــزار ظــرف موعــد یــاد شــده، بــه منزلــه وصــول پیامــک حــاوی نــام کاربــری و رمــز عبــور بــه مشــتری 

تلقــی خواهــد شــد.

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

ماده 9

ماده 10

مشــتری بــا امضــا ذیــل ایــن قــرارداد اعــالم می نمایــد کــه بــه قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر بــازار ســرمایه آگاهــی کافــی دارد و از دانــش کافــی در خصــوص انــواع ابزارهــا و 

اوراق بهــادار قابــل معاملــه، شــیوه هــای ارائــه ســفارش، نحــوه انجــام معاملــه در بــازار ســرمایه و تعهــدات و الزامــات ناشــی از انجــام معامــالت برخــوردار اســت و کارگــزار 

ــدم  ــه ع ــتری در نتیج ــه مش ــان ب ــرر و زی ــه ض ــدن هرگون ــورت وارد ش ــت در ص ــی اس ــدارد. بدیه ــوص ن ــن خص ــاوره در ای ــه مش ــانی و ارائ ــه اطالع رس ــدی ب ــه تعه هیچگون

اطــالع و آگاهــی از مــوارد یادشــده، هیچگونــه مســئولیتی متوجــه کارگــزار نخواهــد بــود. 

تکلیــف کارگــزار صرفــًا  اجــرای ســفارش های مشــتری در حــدود قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر بــازار ســرمایه اســت و کارگــزار در خصــوص نتایــج و تبعــات مالــی یــا غیرمالــی 

معامالتــی کــه بــه درخواســت مشــتری و بــه نــام او انجــام می شــود، هیچگونــه مســئولیتی نــدارد. 

مشــتری مکلــف اســت کلیــه وجــوه را صرفــًا بــه حســاب بانکــی معرفــی شــده در ســایت اینترنتــی کارگــزار واریــز نمایــد. چنانچــه وجــوه توســط مشــتری بــه حســاب بانکــی 

دیگــری واریــز گــردد، تمامــی تبعــات و مســئولیت های ناشــی از آن تمامــًا برعهــده مشــتری خواهــد بــود.

مســئولیت صحــت اطالعــات منــدرج در صــدر ایــن قــرارداد تمامــًا برعهــده مشــتری اســت. همچنیــن مشــتری متعهــد می گــردد در صــورت تغییــر در هریــک از اطالعــات 

منــدرج در صدرایــن قــرارداد، بالفاصلــه مراتــب را بــه کارگــزار اطــالع دهــد. 

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

ــوه  ــه وج ــی ک ــن در صورت ــردد. همچنی ــت می گ ــتری ثب ــخص مش ــام ش ــه ن ــًا ب ــزار صرف ــر کارگ ــود، در دفات ــز می ش ــزار واری ــاب کارگ ــه حس ــتری ب ــط مش ــه توس ــی ک وجوه

توســط مشــتری بــه حســاب کارگــزار واریــز گــردد لیکــن هويــت شــخص واریزکننــده مشــخص نباشــد، کارگــزار وجــوه مزبــور را در حســاب مشــتری ثبــت و اعمــال نخواهــد 

نمــود و وجــوه مزبورتــا زمــان احــراز هویــت شــخص واریزکننــده، درســرفصل حســاب واریزی هــای نامشــخص ثبــت می گــردد.

مشــتری مکلــف اســت پیــش از ارائــه ســفارش خریــد، نســبت بــه تأمیــن منابــع مالــی الزم جهــت اجــرای ســفارش اقــدام نمایــد و در صــورت عــدم تأمیــن منابــع مالــی، 

کارگــزار تکلیفــی بــه اجــرای ســفارش نــدارد. در صورتــی کــه پــس از اجــرای ســفارش، مشــتری بنــا به هردلیلــی بــه اســتثنای معامالتــی کــه توســط کارگــزار بــرای مشــتری بــه 

اشــتباه انجــام شــده اســت، بــه کارگــزار بدهــکار شــود، مکلــف خواهــد بــود فــورًا نســبت بــه تســویه بدهــی خــود کــه از ایــن محــل ناشــی می شــود، اقــدام نمایــد. چنانچــه 

ظــرف مــدت 2 روز کاری از تاریــخ انجــام معاملــه، مشــتری نســبت بــه تســویه حســاب اقــدام ننمایــد، مکلــف خواهــد بــود روزانــه ۰/۰75 درصــد مبلــغ بدهــی را بــه عنــوان 

وجــه التــزام بــه کارگــزار بپــردازد.
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تبصــره 1: در صــورت عــدم پرداخــت بدهــی موضــوع ایــن مــاده توســط مشــتری ظــرف مهلــت 2 روز کاری، بــه موجــب ایــن قــرارداد مشــتری ضمــن عقــد خــارج الزم 
کارگــزار را وکیــل و وصــی پــس از فــوت خــود قــرار می دهــد تــا حســب مــورد اقدامــات زیــر را انجــام دهــد:

ــام  ــان اتم ــی از زم ــج روز معامالت ــر پن ــرف حداکث ــد ظ ــزار می توان ــتری، کارگ ــام مش ــه ن ــده ب ــداری ش ــادار خری ــک از اوراق به ــودن هری ــه ب ــل معامل ــورت قاب در ص

مهلــت منــدرج در صــدر ایــن تبصــره ، نســبت بــه فــروش هریــک از اوراق مزبــور بــه تشــخیص خــود معــادل مجمــوع بدهــی و وجــه التــزام تعيیــن شــده، اقــدام 

نمایــد.

در صورتــی کــه هیــچ یــک از اوراق بهــادار خریــداری شــده موقتــًا قابــل معاملــه نباشــد، کارگــزار می توانــد بــه تشــخیص خــود نســبت بــه فــروش هریــک از اوراق 

بهــادار متعلــق بــه مشــتری معــادل مجمــوع بدهــی و وجــه التــزام تعییــن شــده، ظــرف مــدت حداکثــر پنــج روز معامالتــی از زمــان اتمــام مهلــت منــدرج در صــدر 

ایــن تبصــره ، اقــدام نمایــد.

در صورتــی کــه هیــچ یــک از اوراق بهــادار متعلــق بــه مشــتری موقتــًا قابــل معاملــه نباشــد، کارگــزار می توانــد ظــرف مــدت حداکثــر پنــج روز معامالتــی پــس از 

فراهــم شــدن امــکان معاملــه اوراق مذکــور، نســبت بــه فــروش آن اوراق معــادل مجمــوع بدهــی و وجــه التــزام تعيیــن شــده، اقــدام نمایــد.

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

)1

)2

)3

)1

)2
)3

ماده 11

ماده 12

ماده 13

ــورت  ــد و در ص ــد ش ــور خواه ــزار منظ ــزد کارگ ــتری ن ــاب مش ــه حس ــالت، ب ــی از معام ــای ناش ــی ه ــر بده ــس از کس ــتری پ ــروش مش ــفارش های ف ــرای س ــی از اج ــوه ناش وج

درخواســت مشــتری، ظــرف مــدت یــک روز کاری از تاریــخ ارائــه درخواســت قابــل اســتناد و بــا رعایــت زمــان تســویه بــا اتــاق پایاپــای ، صرفــًا بــه حســاب معرفــی شــده توســط 

مشــتری واریــز خواهــد شــد. تغییــر در حســاب بانکــی مشــتری منــوط بــه اعــالم حســاب بانکــی جدیــد از طریــق تکمیــل فــرم هــای مربوطــه در کارگــزاری خواهــد بــود.

ــد در  ــزار می توان ــت، کارگ ــده اس ــداری ش ــتری خری ــرای مش ــری ب ــزار دیگ ــط کارگ ــه توس ــد ک ــاداری باش ــروش اوراق به ــه ف ــع ب ــفارش راج ــه س ــی ک ــره: در صورت تبص
ــوع  ــی موض ــف نهای ــن تکلي ــا تعيی ــتری ت ــه مش ــروش ب ــل از ف ــه حاص ــت وج ــزاری از پرداخ ــرکت های کارگ ــایر ش ــط س ــتری توس ــودن مش ــکار ب ــالم بده ــورت اع ص

ــد. ــودداری نمای خ

در صورتــی کــه کارگــزار اشــتباهًا معاملــه ای را بــه نــام مشــتری انجــام داده باشــد، مجــاز اســت اقدامــات الزم را بــه منظــور رفــع و اصالح اشــتباه انجــام دهــد و در صورتیکــه برای 

رفــع یــا اصــالح اشــتباه ، انجــام معاملــه یــا معامــالت دیگــری بــه نــام مشــتری ضــرورت داشــته باشــد، مشــتری ضمــن عقــد خــارج الزم کارگــزار را وکیــل و وصــی پــس از فــوت 

خــود قــرار می دهــد تــا نســبت بــه انجــام معامــالت مذکــور از طــرف مشــتری اقــدام نمایــد. درهرحــال مســئولیت اشــتباهات یــاد شــده و معامالتــی کــه کارگــزار بــرای اصــالح 

آن هــا انجــام می دهــد بــه عهــده ی کارگــزار اســت و در صورتــی کــه از ایــن امــر خســارتی متوجــه مشــتری گــردد، کارگــزار بایــد بالفاصلــه و بــدون نیــاز بــه مطالبــه جبــران 

خســارت از طــرف مشــتری ، خســارت وارده بــه مشــتری را بــه طریــق مقتضــی جبــران نمایــد.

مشــتری و کارگــزار ضمــن عقــد خــارج الزم صرفــًا در خصــوص مــوارد ذیــل حــق اقامــه دعــوا علیــه یکدیگــر را پــس از گذشــت 2 ســال از مواعــد مذکــور در هرمــورد بــه کلــی 

از خــود ســلب و ســاقط می نماینــد و ســپری شــدن مدت هــای مــورد اشــاره در ایــن مــاده به منزلــه ی صلــح بالعــوض تمامــی دعــاوی احتمالــی طرفیــن علیــه یکدیگــر در 

خصــوص مــوارد ذیــل اســت:

هرگونــه ادعــا در مــورد معاملــه ای کــه کارگــزار بــه نــام مشــتری انجــام داده و اطالعــات آن را در گــزارش گــردش حســاب مشــتری بــرروی ســایت اینترنتی خود در دســترس 

مشــتری قــرار داده اســت، پــس از گذشــت 2 ســال از تاریــخ ارائــه اطالعات یادشــده؛

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

هرگونه ادعا در خصوص واریزیا نقل و انتقال وجوه بین مشتری و کارگزار، پس از گذشت 2 سال از تاریخ واریز یا نقل و انتقال وجوه.

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،

مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت
مهر و امضا کارگزاری
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ماده 14

ماده 15

ماده 16

در صورتــی کــه بــه دلیــل قطعــی، کنــدی یــا بــروز اختــالل در هریــک از ســامانه هایی کــه کارگــزار در اختیــار مشــتری قــرار می دهــد یــا هریــک از ســامانه هایی کــه کارگــزار 

بــرای انجــام معاملــه یــا ثبــت و ارســال ســفارش از آن هــا اســتفاده می کنــد؛ ســفارش یــا ســفارش های ارائــه شــده 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.

ــد،  ــر افت ــه تأخی ــا ب ــود ی ــن ش ــاژور(، غیرممک ــورس م ــی )ف ــع و غیرقابل پیش بین ــل رف ــی غیرقاب ــل خارج ــطه عام ــه واس ــرارداد ب ــن ق ــی از ای ــا بخش ــام ی ــرای تم ــرگاه اج ه

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.

ــه  ــف ب ــال موظ ــد و درهرح ــودداری نمای ــی خ ــت بده ــی، از پرداخ ــع و غیرقابل پیش بین ــی غيرقابل رف ــل خارج ــروز عام ــتناد ب ــه اس ــد ب ــتری نمی توان ــره: مش تبص
پرداخــت بدهــی خــود ظــرف موعــد مقــرر در مــاده 9 اســت.

ــورس و اوراق  ــزاران ب ــون کارگ ــره کان ــت مدی ــط هیئ ــه توس ــره داوری ک ــه نف ــت س ــط هیئ ــوع توس ــرارداد، موض ــن ق ــاد ای ــرای مف ــيریا اج ــالف در تفس ــروز اخت ــورت ب در ص

ــود.  ــد ب ــرا خواه ــرارداد الزم االج ــن ق ــرای طرفی ــی و ب ــوی داوران قطع ــادره از س ــت. رأی ص ــد گرف ــرار خواه ــم ق ــاذ تصمی ــی و اتخ ــورد بررس ــوند م ــاب می ش ــادار انتخ به

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

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،
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تاریخ:

شماره:

کد فرم :
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تعریف حجم مبنا چیست؟
   حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معامالت در آن روز رسمیت پیدا کند.

   حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد.
   تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت، یک درصد تغییر کند.

   تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده.

کارگزار ناظر کیست؟
   کارگزاری است که سهامداران می توانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفًا از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.

   کارگزاری است که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.
   کارگزاری است که سهامدار می تواند تعداد سهام های خود را در آن افزایش دهد.

   همه موارد.

اولویت انجام معامالت به چه صورتی می باشد؟
   قیمت سپس زمان ورود سفارش       زمان سپس قیمت ورود سفارش             قیمت سفارش                                     زمان سفارش

منظور از »سفارش محدود« چیست؟
   قیمت در محدوده نوسان                             بهترین قیمت                             باالترین قیمت                   قیمت تعیین شده

تسویه معامالت در چند روز بعد از انجام معامله صورت می گیرد؟
   3 روز                    2 روز کاری                    4 روز                    4 روز کاری

در معامالت آنالین چه هنگام وجه در حساب مشتری بلوکه می شود؟
   هنگام ثبت سفارش خرید                  هنگام انجام معامله                  هنگام ثبت سفارش فروش                  هنگام تسویه وجه

در افزایش سرمایه از محل اندوخته، کدام گزینه صحیح می باشد؟
   حق تقدم دارد.                                                                                                                                                               کمتر از مبلغ اسمی بایستی پرداخت نمود.

   1۰۰۰ ریال مبلغ اسمی بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخته می شود.                  حق تقدم ندارد

جامع ترین و بهترین گزینه کدام است؟
   قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.                  قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین می شود.

   قیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین می شود.                                    قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس تعیین می شود

مفهوم DPS چیست؟
   بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود.                  بخشی از سود پیش بینی شده هر سهم شرکت است.

   بیانگر پیش بینی تقسیم سود در آینده                                                                                                     بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود.

آزمون معامالت برخط
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تحلیل بنیادی چیست؟
   تحلیلی که در آن بنیان و ســـاختار شـــرکت مـــورد مطالعه قرار گرفته و ضمن بررســـی و برآورد دارایی های شـــرکت به کاوش در صورت هـــای مالی، اعالمیه ها 

و گزارشـــات شـــرکت می پردازد و برآورد ارزش ذاتی ســـهام از طریق متغیرهای بنیادی انجام می شود.

   برنوسانات قیمت سهام در طی روزهای معامالتی تمرکز دارد.
   بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد.

   همه موارد.

برای امکان گرفتن موقعیت در بازار آتی وجه الزم باید به چه حسابی واریز شود؟
   حساب شخصی                  حساب بورس کاال                  حساب کارگزاری                  حساب در اختیار بورس کاال

دوره ای که در آن امکان ثبت، تغییر و حذف سفارش وجود دارد، ولی هیچ معامله ای در آن انجام نمی شود ... نام دارد.
   حراج تک قیمتی                   دوره ی پایانی                   دوره ی پیش گشایش                   حراج پیوسته

در بازار جبرانی تمام یا بخشی از موقعیت های تعهدی باز مشتری توسط چه کسی به قیمت های ممکن بسته می شود؟
   مشتری                   ناظر بازار                  معامله گر کارگزاری                   بورس کاال

تحلیل تکنیکال چیست؟
   بـــه مطالعه ســـاختار مالی شـــرکت ها می پـــردازد.                      مطالعه رفتار بازار با اســـتفاده از نمودارهـــا و با هدف پیش بینی آینده روز قیمت ها می باشـــد.      

   بررســـی تکنیک هـــای مالی رفتـــاری را انجام می دهـــد.             تکنیک های مختلف تحلیل یک ســـهم را با یکدیگر مقایســـه می کند.

قرارداد آتی قراردادی است بین دو طرف معامله که...
   برای طرفین الزام آور است.                      برای یکی از آن ها الزام آور است.         برای هیچکدام الزام آور نیست.             نسبت به شرایط متفاوت است.

رسید دریافت نام کاربری و کلمه عبور

نتیجه آزمون معامالت برخط

اینجانب  بدینوســـیله اعـــالم می دارم، 

نـــام کاربری و رمز عبور ســـامانه معامـــالت برخط را دریافـــت کرده ام.

اینجانـــب  نماینده کارگزاری ســـهام بـــارز در تاریخ  این آزمـــون را تصحیح کـــرده و تصدیق می کنم 

این مشـــتری با کســـب نمره  در این آزمون            قبول                  مردود       شـــده اســـت.
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ایـــن توافق نامه در اجرای مـــاده ۲۴  آیین نامه معامـــالت در بورس اوراق بهادار تهران بین شـــرکت کارگزاری ســـهام بارز)ســـهامی خاص( 

و شـــخص حقوقی با مشـــخصات مندرج در فرم مشـــخصات مشـــتری در صفحات ۱، ۲، ۳ و ۴ منعقد و شـــرایط آن به شـــرح زیر تعیین 

: د می شو

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،

مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت
مهر و امضا کارگزاری

توافق نامه خرید و فروش اینترنتی اوراق بهادار شخص حقوقی

موضـــوع توافق نامه عبارت اســـت از توافق کارگزار و مشـــتری، جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشـــتری بر اســـاس ســـفارش هایی که مشـــتری به صورت 

الکترونیکی برای کارگزار ارســـال می کند.

مـــدت توافق نامـــه از تاریـــخ امضای آن به مـــدت نامحدود اســـت و با انصراف هـــر یک از طرفیـــن و اعالم کتبی یـــا الکترونیـــک آن به طرف مقابل قابل فســـخ 

 . شد می با

کارگزار 48 ســـاعت پـــس از امضای ایـــن توافق نامه، نام کاربری و رمـــز عبور برای ورود به ســـایت اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشـــتری قرار می دهد. مســـئولیت 

حفـــظ و نگهداری  از نام کاربری و رمز عبور و عواقب ناشـــی از عدم مراقبت آن برعهده مشـــتری اســـت. 

درصـــورت تقاضای مشـــتری بـــه تغيیر نام کاربـــری، کارگزار نـــام کاربری قبلـــی را ابطال و نـــام کاربری جدیدی در اختیار مشـــتری قـــرار می دهد. در هـــر مورد که 

کارگـــزار الزم بدانـــد تغییر نام کاربـــری و رمز عبـــور را اعمال می کنـــد و مراتب را بالفاصله به اطالع مشـــتری می رســـاند. 

مشـــتری حســـاب بانکی ریالی خود را جهـــت واریز وجوه حاصـــل از فروش اوراق بهـــادار به کارگـــزار معرفی می کند و همچنیـــن آدرس پســـت الکترونیکی خود 

را جهـــت ارســـال صورتحســـاب، رمز اینترنتی و ســـایر موارد در اختیـــار کارگزاری قـــرار داده و متعهد می شـــود که حداقل هر 48 ســـاعت یکبـــار آن را کنترل نماید. 

مشـــتری باید گواهی نامـــه موقت اوراق بهـــادار خود را قبل از ســـفارش فروش در اختیـــار کارگزار قرار دهـــد و کارگزار فقط مجـــاز به فروش اوراق بهاداری اســـت 

که گواهـــی نامه موقـــت آن را در اختیار دارد.

 مشتری گواهی نامه موقت قبلی اوراق بهاداری را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزار می دهد می باید در اختیار کارگزار قرار داده باشد.

 در صـــورت انجـــام معامله، کارگـــزار حداقل در پایان هر هفته، گزارشـــی از صورت وضعیت معامالت مشـــتری، شـــامل معامالت انجام شـــده، وجـــوه دریافتی و 

پرداختـــی و نیز ســـفارش های اجرا نشـــده خرید و فـــروش را به طـــور الکترونیکی برای مشـــتری ارســـال می نماید. همچنیـــن، کارگزار می باید صـــورت وضعیت 

حســـاب مشـــتری را حداکثر ظرف 24 ســـاعت بعد از پایـــان روزی که معامله برای مشـــتری انجام می شـــود، در اختیـــار وی قرار دهد. 

کارگـــزار پس از دریافت ســـفارش خرید یا فروش از مشـــتری، پیام وصول ســـفارش را برای مشـــتری ارســـال می کند. در مـــواردی که اجرای ســـفارش های خرید یا 

فروش مشـــتری بـــرای کارگزار غیرممکن باشـــد، کارگزار می بایـــد حداکثر ظرف یـــک روز کاری، مراتب عـــدم امکان اجرای ســـفارش و علت آن را به مشـــتری اعالم 

. ید نما

 ســـفارش های ارســـالی توســـط مشـــتری به مدت 5 روز کاری اعتبار دارد و در صورت ســـپری شـــدن مهلت یاد شـــده ســـفارش باطل می شـــود. تغییـــر و اصالح 

ســـفارش مشـــتری فقط از طریق دســـتور ابطال ســـفارش قبلی توســـط مشـــتری ممکن اســـت. در صورت دریافت دســـتور ابطال مشـــتری طی ســـاعات انجام 

معامـــالت، کارگـــزار ملزم به اعمال دســـتور مشـــتری حداکثر در روز بعد اســـت. 

کارگـــزار موظف اســـت داده پیام های دریافتی از مشـــتری و داده پیام های ارســـالی به مشـــتری را در ســـامانه اطالعاتی خـــود ثبت و نگهداری نمایـــد. در صورت 

بـــروز اختالف بین کارگزار و مشـــتری در خصـــوص محتوای داده پیام هـــا ، اطالعات مندرج در ســـامانه اطالعاتی کارگـــزار معتبر و برای طرفین الزم االتباع اســـت، 

مشـــروط بر این که اطالعـــات با گزارش هـــای دوره ای ماده  9 مغاير نباشـــد 

طرفین بـــا امضای این توافـــق نامه خود را به رعایت مفاد دســـتورالعمل اجرایی ســـفارش هـــای الکترونیکی اوراق بهـــادار )مصـــوب 1383/۰9/14 هیئت مدیره 

ســـازمان کارگزاران بورس( که در ســـایت کارگـــزار انعـــکاس دارد، ملزم می دانند و مفـــاد این قرارداد الزم االجرا اســـت .

مشـــتری اقرار می نماید که بـــه موجب تکمیل قـــرارداد اینترنتی، نام کاربری و رمز عبور اســـتفاده از سیســـتم ثبت معامالت اینترنتی شـــرکت کارگزاری ســـهام بارز 

را در پاکـــت در بســـته و به صورت محرمانـــه و مکتوب دریافت نموده و مســـئولیت حفظ و نگهـــداری از آن را منحصرًا خـــود بر عهده می گیرد.جبـــران تمام موارد 

خســـارت به خود و دیگران که ناشـــی از قصور و ســـهل انگاری در این مســـئولیت باشـــد بر عهده مشـــتری بـــوده و کارگـــزاری در این زمینه مســـئولیتی نخواهد 

داشت. 
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ماده 5(

ماده 6(
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ماده 8(

ماده 9(

ماده 10(

ماده 11(

ماده 12(

ماده 13(
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بــا توجــه بــه ریســک موجــود در معامالت ســهام و حــق تقدم خرید ســهام در بــازار پایه فرابــورس ایــران، به موجب ایــن اقرارنامه شــرکت  

ــی در  ــی کاف ــم و آگاه ــق و عل ــالع دقی ــا اط ــه ب ــم ک ــی دارم / می داری ــرار م ــار و اق ــان، اظه ــات 1، 2 و 3 اذع ــتری در صفح ــخصات مش ــرم مش ــدرج در ف ــخصات من ــا  مش ب

خصــوص وضعیــت مالــی ناشــران بــازار پایــه، ماهيــت آن بــازار، اطالعیه هــای منتشــره در ســامانه رســمی افشــای اطالعــات شــرکت های ثبــت شــده نــزد ســازمان بــورس 

و اوراق بهادار)کــدال( و ســایر ریســک های معاملــه در بــازار پایــه از جملــه عــدم افشــای صحیــح و کامــل اطالعــات توســط ناشــران و... نســبت بــه معامــالت ســهام مذکــور 

اقــدام می نمایــم / می نماییــم؛ همچنیــن اقــرار کــردم / کردیــم و متعهــد و مطلــع شــدم / شــدیم:

از تمامــی شــرایط ، قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه انجــام معامــالت در بــازار پایــه فرابــورس ایــران ، تابلوهــای معامالتــی و ریســک های مربــوط بــه آن از جملــه مفــاد 

ــورس  ــادار در فراب ــالت اوراق به ــام معام ــوه انج ــی نح ــتورالعمل اجرای ــران« ، »دس ــورس ای ــادار در فراب ــال اوراق به ــل و انتق ــه و نق ــرش، عرض ــتورالعمل پذي »دس

ایــران«، »دســتورالعمل اجرایــی نحــوه انجــام معامــالت بلــوک در فرابــورس ایــران« و »دســتورالعمل انضباطــی ناشــران ثبــت شــده ی پذیرفتــه نشــده« مصــوب 

هیئــت مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و همچنیــن از اصالحــات بعــدی آن و ســایر مقــررات مربــوط آگاهــی دقیــق و کامــل دارم / داریــم. 

فرابــورس ایــران مطابــق مقــررات مربــوط می توانــد نســبت بــه اعطــای مجــوز فعالیــت بــه مشــتریان و معامله گــران شــرکت های کارگــزاری در هریــک از تابلوهــای 

بــازار پایــه و طراحــی، تعيیــن شــروط مربــوط و برگــزاری آزمــون هایــی بــا هــدف ســنجش دانــش، توانایــی و مهــارت معامله گــران و مشــتریان شــرکت های 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 

ــوط  ــوی مرب ــا تابل ــازار و ی ــرکت   در ب ــب / ش ــت  اینجان ــه فعالی ــری از هرگون ــن جلوگی ــد ضم ــزار می توان ــوده و کارگ ــه ب مربوط

مانــع فعالیــت و دسترســی اینجانــب / شــرکت   بــه بــازار پایــه شــود. 

ــا  ــازار ب ــن ب ــرمایه گذاری در ای ــئولیت س ــه، مس ــازار پای ــران ب ــهام ناش ــد س ــدم خری ــق تق ــهام و ح ــی س ــای معامالت ــوندگی در نماده ــت نقدش ــود قابلی ــورت نب در ص

اینجانــب / شــرکت می باشــد. 

قبل از شروع هرگونه فعالیت یا انجام معامالت در بازار پایه، از نرخ کارمزد  و سایر هزینه های مربوط اطالعات الزم را کامل کسب نموده ام / نموده ایم.

مطابــق مقــررات بــازار پایــه، ســازمان بــورس و اوراق بهــادار یــا فرابــورس ایــران می توانــد تحــت شــرایط منــدرج در مقــررات مربوطــه نمــاد معامالتــی را متوقــف یــا 

تعليــق نمایــد و اینجانــب / اینجانبــان بــا علــم و آگاهــی بــه ایــن موضــوع در ایــن بــازار ســرمایه گذاری نمــوده و مســئولیت آن صرفــًا متوجــه اینجانــب / اینجانبــان 

می باشــد. 

معاملــه ســهام یــا حــق تقــدم خریــد ســهام شــرکت بــورس انــرژی ایــران بــا حجــم بزرگتــر يــا مســاوی نیــم درصــد از ســرمایه پایــه و همچنیــن خریــد اوراق بهــادار آن 

شــرکت توســط اشــخاص حقوقــی یــا نهادهــای خــاص کــه دســته ســهامداری ایشــان براساســنامه شــرکت بــورس انــرژی ایــران بــرای فرابــورس مشــخص نمی باشــد، 

ــی در  ــای معامالت ــت محدودیت ه ــدم رعای ــورت ع ــت و در ص ــی اس ــی و مقررات ــای قانون ــت محدودیت ه ــی بررعای ــورس مبن ــازمان ب ــه از س ــذ تأییدی ــه اخ ــوط ب من

دســته هــای ســهامداری شــرکت بــورس انــرژی ایــران یــا ســایر مــوارد مذکــور در مقــررات، فرابــورس می توانــد معامــالت مزبــور را تأییــد ننمایــد و در صــورت وجــود 

محدودیت هــای فنــی درامــکان عــدم تأییــد معامــالت و اعــالم فرابــورس ایــران مبنــی برعــدم رعایــت محدودیت هــای معامالتــی فــوق، کارگزارناظــر موظــف اســت 

ــب  ــزا )حس ــادی مج ــا نم ــادی ی ــازار ع ــی ب ــاد معامالت ــراج در نم ــام ح ــق انج ــه، از طری ــام معامل ــس از انج ــن روز کاری پ ــده را در اولی ــداری ش ــادار خری ــازاد اوراق به م

تشــخيص فرابــورس ایــران( بــه عمــوم عرضــه نمایــد. در صــورت عــدم امــکان فــروش بــه دلیــل توقــف نمــاد معامالتــی، مــازاد ســهام یاحــق تقــدم خریــد ســهام 

خریــداری شــده، بــا اعــالم فرابــورس ایــران بــه حالــت مســدود درمــی آیــد و خریــدار حــق هیچگونــه تصــرف مالکانــه ای )از جملــه فــروش، توثيــق بــا اســتفاده از حــق 

رأی در مجامــع عمومــی ناشــر ( نســبت بــه اوراق بهــادار مذکــور را نداشــته و کلیــه ی خســارات و هزینه هــای ناشــی از معاملــه مــازاد اوراق بهــادار از جملــه کارمزدهــای 

آن برعهــده وی خواهــد بــود. 

ــار  ــه اعتب ــازار پای ــران ب ــهام ناش ــای س ــر مبن ــوده و ب ــتفاده ننم ــاری اس ــه اعتب ــه از هیچگون ــازار پای ــی ب ــای معامالت ــهام در نماده ــدم س ــق تق ــهام و ح ــد س ــرای خری ب

نمی نماییــم.  / نمی نمایــم  دریافــت 

ــد  ــا تأیی ــا ب ــو درج آن ه ــن لغ ــه و همچنی ــازار پای ــادار در ب ــران«، درج اوراق به ــورس ای ــادار در فراب ــال اوراق به ــل و انتق ــه و نق ــرش، عرض ــتورالعمل پذی ــق دس مطاب

»کمیتــه درج فرابــورس ایــران« صــورت می پذیــرد. عــالوه برایــن، تصمیــم گیــری در خصــوص انتقــال شــرکت ها بیــن تابلوهــای بــازار پایــه و تعییــن دوره هــای مــورد 

رســیدگی، برعهــده کمیتــه مذکــور می باشــد؛ لــذا اینجانــب / اینجانبــان حــق هرگونــه اعتراضــی مبنــی بــر انتقــال شــرکت ها فی مابیــن تابلوهــای »پایــه زرد« ، » پایــه 

نارنجــی« و »پایــه قرمــز« و یــا لغــو درج آن هــا را از خــود ســلب و ســاقط کــردم / کردیــم.

تطبيــق ســفارش ها در معامــالت نمادهــای معامالتــی بــازار پایــه یــا تغییــر روش آن هــا براســاس شــیوه ای اســت کــه بــه تصویــب هیئــت مدیــره فرابــورس ایــران و 

اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران
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تاریخ:
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کد فرم :

2 3

ــد. ــادار می رس ــورس و اوراق به ــازمان ب ــد س تأیی

ــن  ــود، لک ــد ب ــش خواه ــل نمای ــه قاب ــازار پای ــررات ب ــات مق ــالغ اصالح ــخ اب ــس از تاری ــاه پ ــش م ــدت ش ــه م ــر ب ــی حداکث ــامانه معامالت ــود در س ــفارش های موج  س

پــس از مهلــت مذکــور تعــداد ســفارش های قابــل مشــاهده بــه صــورت دوره ای و مرحلــه ای و بــه تناســب هرتابلــو کاســته یــا حــذف خواهــد شــد و در مرحلــه پیــش 

گشــایش، قيمــت نظــری گشــایش )TOP( بــرای عمــوم منتشــر می شــود. 

ــان  ــدت زم ــه و م ــاز و خاتم ــاعت آغ ــز«، س ــه قرم ــی« و »پای ــه نارنج ــه زرد«، »پاي ــای »پای ــادار در تابلوه ــواع اوراق به ــه ان ــام معامل ــای انج ــمی و روزه ــات رس جلس

هرجلســه ی معامالتــی و همچنیــن تعــداد، مــدت و انــواع دسترســی معامله گــران در مراحــل انجــام معاملــه، حداقــل ارزش هرســفارش، حجــم مبنــا، واحــد 

ــرای  ــد ب ــالت خری ــل ارزش معام ــل حداق ــی از قبی ــز محدودیت های ــفارش و نی ــی س ــار زمان ــفارش )MIN Q( ، اعتب ــم هرس ــل حج ــفارش )LOT(، حداق ــه هرس پاي

معامله گــران برخــط یــا عــدم مشــارکت معامله گــران برخــط در مراحــل پیــش گشــایش توســط هیئــت مديــره فرابــورس ایــران تعییــن می گــردد.

ــران  ــورس ای ــط فراب ــری توس ــرايط دیگ ــر ش ــد، مگ ــر می باش ــفارش روز » Day« « امکان پذی ــورت س ــه ص ــرف ب ــه ص ــازار پای ــی ب ــای معامالت ــفارش در نماده  ورود س

اطالع رســانی گــردد کــه بــا انتشــار شــرایط جدیــد در وب ســایت رســمی شــرکت فرابــورس ایــران و اطــالع آن بــه عمــوم، بــرای اینجانــب / اینجانبــان نیــز الــزام آور بــوده 

و آن را می پذیــرم / می پذیریــم.

 معامــالت اوراق بهــادار شــرکت هایی کــه در تابلوهــای بــازار پایــه درج گردیده انــد، در تمامــی جلســات رســمی معامالتــی بــه صــورت حــراج پیوســته و درمحــدوده 

دامنــه نوســانی 3 درصــد در تابلــو پایــه زرد، 2 درصــد در تابلــو پایــه نارنجــی وا درصــد در تابلــو پایــه قرمــز نســبت بــه قیمــت پایانــی در آخریــن جلســه معامالتــی 

ــان  ــه نوس ــا دامن ــز«، ب ــه قرم ــج« و »پای ــه نارن ــه زرد«، »پاي ــای »پای ــی تابلوه ــای معامالت ــی در نماده ــراج پایان ــام ح ــت. انج ــام اس ــل انج ــی قاب ــراج پایان ــزاری ح برگ

قیمتــی 2 برابــر دامنــه نوســان روزانــه قیمتــی نمــاد معامالتــی در بــازار عــادی بــه نحــوی کــه قیمــت مرجــع حــراج پایانــی، آخریــن قیمــت پایانــی نمــاد معامالتــی 

خواهــد بــود و حداقــل هفتــه ای یکبــار، امکان پذیــر اســت، مگــر آنکــه ناشــررویداد شــرکتی داشــته باشــد. در صورتــی کــه در روز تعییــن شــده امــکان انجــام حــراج 

پایانــی فراهــم نباشــد، انجــام حــراج پایانــی بــه اولیــن جلســه رســمی معامالتــی بعــد موکــول می گــردد .

ــا  ــک از تابلوه ــاز هری ــان مج ــه نوس ــت دامن ــا رعای ــه و ب ــای کاری در هفت ــداد روزه ــه تع ــه را ب ــازار پای ــراج در ب ــداد ح ــد تع ــاز می باش ــران مج ــورس ای فراب

)محــدوده دامنــه نوســانی 3 درصــد در تابلــو پایــه زرد، 2 درصــد در تابلــو نارنجــی و 1 درصــد در تابلــو پایــه قرمــز نســبت بــه قیمــت پایانــی روز قبــل( مطابــق 

بــا مکانیســم حــراج روزانــه در بــازار اول و دوم افزایــش دهــد کــه در ایــن صــورت حــراج پایانــی برگــزار نخواهــد گردیــد.

قیمــت مرجــع بــرای محاســبه دامنــه نوســان در زمــان برگــزاری حــراج پایانــی، حســب مــورد آخریــن قیمــت پایانــی در نمــاد معامالتــی یــا میانگیــن مــوزون 

قیمــت معامــالت انجام شــده نمــاد طــی جلســه معامالتــی قبــل از آغــاز مرحلــه حــراج پایانــی همــان جلســه معامالتــی می باشــد و قیمــت کشف شــده در 

حــراج پایانــی مذکــور نیــز بــه عنــوان قیمــت مرجــع بــرای محاســبه دامنــه نوســان در جلســات معامالتــی پــس از آن می باشــد.

ــا  ــی ی ــاد معامالت ــی در نم ــت پایان ــن قیم ــورد آخری ــذف م ــور، ح ــی مذک ــراج پایان ــده در ح ــت کشف ش ــد قیم ــدم تأیی ــا ع ــت ی ــف قیم ــدم کش ــورت ع در ص

میانگیــن مــوزون قیمــت معامــالت انجام شــده نمــاد طــی جلســه معامالتــی قبــل از آغــاز حــراج پایانــی همــان جلســه معامالتــی، بــه عنــوان قیمــت مرجــع 

بــرای محاســبه دامنــه نوســان قیمتــی در جلســات معامالتــی پــس از آن می باشــد. تعــداد حــراج پایانــی حداقــل یــک بــار در هفتــه بــرای هــر تابلــو خواهــد 

بــود. لکــن امــکان افزایــش تعــداد حــراج پایانــی و دامنــه نوســان هــر تابلــو بــا پیشــنهاد فرابــورس ایــران و تأییــد ســازمان بــورس اوراق بهــادار وجــود دارد.

 فعالیــت بازارگردانــی در خصــوص نمادهــای تابلوهــای بــازار پایــه براســاس ضوابطــی کــه بــه تأییــد هیئــت مديــره فرابــورس خواهــد رســید مطابــق دســتورالعمل 

ــت. ــر اس ــه امکان پذی مربوط

همچنیــن بازارگــردان می توانــد دامنــه نوســان قیمتــی نمــاد معامالتــی را تــا دو برابــر دامنــه نوســان روزانــه قیمتــی نمــاد معامالتــی در بــازار عــادی، بــه شــرطی کــه 

از محدودیــت دامنــه نوســان وزانــه قیمتــی در بــازار دوم فرابــورس بیشــتر نشــود، افزایــش دهــد. همچنیــن بازارگــردان می توانــد قيمــت مرجــع نمــاد معامالتــی را 

ضمــن اعــالم بــه فرابــورس تعيیــن نمايــد.

 آن دســته از ســهامدار / ســهامداران عمــده ای کــه مالکيــت حداقــل 25 درصــد از ســهام یــک ناشــر در بــازار پایــه فرابــورس را دارنــد بــرای عرضــه بیــش از 2 درصــد از 

کل ســهام تحــت مالکیــت یــا کنتــرل و نفــوذ خــود در بــازار عــادی بایــد نســبت بــه اخــذ تأییدیــه کمیتــه درج اقــدام نمایــد / نماینــد، ســایر ســهامدار / ســهامداران 

عمــده کــه مالکیــت کمتــر از 25 درصــد و حداقــل 1 درصــد از ســهام یــک ناشــر در بــازار پایــه فرابــورس را دارد / دارنــد، بــرای عرضــه هــر میــزان از ســهام تحــت مالکیــت 

یــا کنتــرل يــا نفــوذ خــود در بــازار عــادی بایــد نســبت بــه اخــذ تأییدیــه کمیتــه درج و حســب مــورد ارائــه تعهــد خریــدار يــا خریــداران جدیــد مبنــی براینکــه در هرزمــان 

ــه درج  ــه کمیت ــی ک ــاس روش ــًا براس ــد صرف ــه باش ــادار ک ــداد اوراق به ــا هرتع ــور را ب ــهام مذک ــد، س ــاذ  نمودن ــده اتخ ــداری ش ــهام خری ــه س ــرای عرض ــی ب ــه تصمیم ک

تعییــن می نمایــد، عرضــه نماینــد، امکان پذیــر اســت. در صــورت عــدم رعایــت ایــن مــاده مدیرعامــل فرابــورس می توانــد معامــالت انجــام شــده را تأییــد ننمایــد.
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اینجانـــب  فرزنـــد  بـــه شـــماره شناســـنامه          

کدملـــی  دارای کد معامالتی  / صاحب / صاحبان امضای مجاز شـــخص 

حقوقی   به شناســـه ملی   دارای کد معامالتی  

و اطالعیه های منتشـــره در خصوص این شـــرکت در ســـامانه رســـمی افشـــای اطالعات شـــرکت های ثبت شـــده نزد ســـازمان بـــورس و اوراق بهادار )کـــدال( آگاهی 

داشـــته و با علم بـــه ابهام در اطالعـــات این شـــرکت، اقدام به معاملـــه نماد معامالتـــی مذکور می کنـــم / می کنیم.

مشـــتری گرامـــی معامله نمـــاد معامالتی فوق به دلیـــل ابهامات موضوع مـــاده ۱۹ مکررا دســـتورالعمل اجرایی نحـــوه انجام معامالت در بـــورس اوراق 
بهـــادار تهران/ ماده ۱۲ مکـــرر ۴ دســـتورالعمل اجرایی نحوه انجـــام معامالت در فرابـــورس ایران، به صـــورت »معامله تحت احتیاط« انجام می شـــود. 

در راســـتای صیانـــت از حقوق ســـرمایه گذاران و ســـهامداران، در خصوص ابهامات فـــوق از این تاریخ بـــه تخلفات احتمالی مدیران و ناشـــر مطابـــق قوانین و مقررات 

مربوطه رســـیدگی می شـــود. چنانچه موضوع واجـــد وصف مجرمانه نیز باشـــد، مراتب در اجـــرای ماده 52 قانـــون بازار اوراق بهـــادار از طریق مراجـــع قضایی کیفری 

پیگیری خواهد شـــد. 

فرم اطالع از ابهام معامالت تحت احتیاط

مهر و امضا کارگزاری

اصالتا:                      نام: 

به نمایندگی:       نام: 

مهر و امضا مشتری ) شخص حقیقی / صاحبان امضا مجاز شخص حقوقی(

 ریســک های مذکــور در ایــن ســند جنبــه حصــری ندارنــد و اینجانــب / اینجانبــان اقــرار مــی دارم / می داریــم کــه نســبت بــه تمــام ریســک های ایــن بــازار اعــم از مــوارد 

مذکــور در ایــن بیانیــه و غيــرآن را آگاهــی کامــل داشــته و آن ریســک هــا را مشــمول مفــاد ایــن اقرارنامــه و بیانیــه پذیــرش ریســک، تلقــی می نمایــم / می نماییــم.

متعهــد شــدم / شــدیم مفــاد تمامــی قوانیــن و مقــررات الزم االجــرای بــازار ســرمایه به ویــژه در حــوزه شــرکت های درج شــده در بــازار پایــه و ضوابــط معامالتــی آن هــا 

را رعایــت نمــوده و از هرگونــه اقدامــی کــه منجــر بــه نقــض قوانیــن و مقــررات شــود، خــودداری نمایــم / نماییــم. 

بــه موجــب ایــن ســند شــرکت    بــا مشــخصات منــدرج در فــرم مشــخصات مشــتری در صفحــات 1، 2 و 3، 

اقرارنامــه و بیانیــه پذیــرش ریســک معامــالت ســهام و حــق تقــدم خریــد ســهام در بــازار پایــه را دریافــت و مطالعــه نمــوده و ضمــن اعــالم و اقــرار بــه آگاهــی و اطــالع 

از کلیــه قوانیــن و مقــررات و شــرایط معامالتــی و ریســک هایی کــه در آن بــازار متصــور بــوده و احتمــال وقــوع دارد و نیــز بــا شــناخت و درک کامــل از ماهیــت امــرو 

شــرایط و مقــررات مربــوط، مراتــب فــوق الذکــر را بــا اراده و اختیــار کامــل تأيیــد نمــوده و هیچگونــه اعتــراض و ادعایــی اعــم از حقوقــی و جزایــی در حــال حاضــر یــا 

بعــدًا در ایــن خصــوص نــدارم / نداریــم و حــق دعــوی خــود در ایــن زمینــه را علی الــدوام ســلب و ســاقط کــردم / کردیــم.
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شـــرکت حقوقی   با مشـــخصات مندرج در فرم مشـــخصات مشـــتری در صفحات 1، 2 و 3 تقاضای تعیین شـــرکت 

کارگـــزاری ســـهام بارز به عنـــوان کارگزار ناظر دارایـــی اوراق بهادار خـــود، مندرج در جـــدول زیر را دارم و تعهـــد می نمایم نزد هیـــچ کارگزار دیگری درخواســـت فروش 

دارایی مذکـــور را ننموده ام و مســـئولیت این مورد و عواقـــب احتمالی ناشـــی از آن را می پذیرم. 

)جهت جلوگیری از تشابه اسمی نام کامل شرکت ناشر اوراق بهادار را درج نمایید.(

فرم درخواست تغییر کارگزار ناظر

کنترل و تأیید جهت انجام

تعیین کارگزار ناظر انجام      شد       نشدنام و امضای کارمند مجاز:

تاریخ: ....../....../......          ساعت: ..... : .....

تأیید انجام

امضا و اثر انگشت مشتری / نماینده

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

نام شرکت ناشر اوراق بهادار:

نام شرکت ناشر اوراق بهادار:

نام شرکت ناشر اوراق بهادار:

نام شرکت ناشر اوراق بهادار:

نام شرکت ناشر اوراق بهادار:

نام شرکت ناشر اوراق بهادار:

نام شرکت ناشر اوراق بهادار:

نام شرکت ناشر اوراق بهادار:

نام شرکت ناشر اوراق بهادار:

نام شرکت ناشر اوراق بهادار:

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می شود.تأییدیه
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قرارداد اعتباری

مقدمه

بــر مبنــای دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اوراق بهــادار در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران مصــوب 1397/۰6/2۰ هیئــت مدیــره ســازمان، ایــن قــرارداد بیــن 

شــرکت کارگــزاری ســهام بــارز )ســهامی خــاص( و مشــتری بــه شــرح زیــر منعقــد گردیــد.

این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد »کارگزار اعتباردهنده« نامیده می شود از یک طرف:

ــارًا   ــران اختص ــورس ای ــرکت فراب ــورس«، ش ــارًا  »ب ــران اختص ــادار ته ــورس اوراق به ــرکت ب ــازمان«، ش ــارًا »س ــادار اختص ــورس و اوراق به ــازمان ب ــرارداد س ــن ق  در ای

ــادار  ــورس و اوراق به ــزاران ب ــون کارگ ــپرده گذاری مرکزی«،کان ــرکت س ــارًا »ش ــران اختص ــوه ای ــویه وج ــادار و تس ــزی اوراق به ــپرده گذاری مرک ــرکت س ــورس« ، ش »فراب

ــایر  ــازار و س ــک ب ــش ریس ــه پای ــون، کمیت ــورس، کان ــورس، فراب ــازمان، ب ــادار، س ــورس و اوراق به ــی ب ــورای عال ــران، ش ــت وزی ــات هیئ ــن، مصوب ــون«، قوانی ــارًا »کان اختص

ــده اند. ــده ش ــررات« نامی ــارًا »مق ــالح اختص ــع ذیص مراج

و مشتری حقوقی با مشخصات زیر که از این پس در این قرارداد »مشتری« نامیده می شود:

مشخصات مشتری حقوقیاطالعات مشتری

 نام:

 شماره شناسایی:

 محل ثبت:

 کد اقتصادی: شناسه ملی:

 نشانی:

کد)های( معامالتی مشتری:

نام بورس / بازار خارج از بورس:

کد معامالتی:

پالک:کوچه:خیابان:شهر:استان:کشور:

 سایت اینترنتی:

 تلفن:

 کد پستی: دورنگار:

 تابعیت: تاریخ ثبت:

 نوع شخصیت حقوقی:

 شماره ثبت:

 نام بانک:

 نوع حساب:

 کد شبای حساب:

 نام صاحب حساب: شماره حساب:

 شهرستان: کد شعبه: نام شعبه:

IR

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،

مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت
مهر و امضا کارگزاری

کد پستی: 1555733311نام کارگزاری: شرکت کارگزاری سهام بارز

تاریخ ثبت: 1379/06/03

نشانی دفتر مرکزی: تهران، سهروردی شمالی، خیابان برازنده، پالک 68

مدیر عاملخانم نرگس افشار
به نمایندگی

سمت:نام و نام خانوادگی:

شماره روزنامه رسمی: 16100

تلفن دفتر مرکزی: 1659

تاریخ روزنامه رسمی: 1379/06/21

www.barez.ir :نشانی سایت اینترنتی

شناسه ملی: 10102083025شماره ثبت نزد سازمان بورس: 10690شماره ثبت: 165744
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ــرمایه گذاری  ــای س ــرمایه گذاری صندوق ه ــای س ــهام و واحده ــد س ــور خری ــه منظ ــًا ب ــده صرف ــزار اعتباردهن ــط کارگ ــتری توس ــه مش ــار ب ــص اعتب ــرارداد، تخصی ــوع ق موض

قابــل معاملــه )بــا درآمــد ثابــت، در ســهام و مختلــط( در بــورس و بازارهــای اول، دوم و بــازار ابزارهــای نویــن مالــی فرابــورس و مطابــق مفــاد دســتورالعمل خریــد اعتبــاری 

اســت.

تبصــره 1: اعتبــار تخصیــص یافتــه بــه موجــب ایــن قــرارداد صرفــًا قابــل اســتفاده بــرای خریــد اوراق بهــادار قابــل معاملــه در بــورس و فرابــورس خواهــد بــود و بــه 
هیــچ وجــه بــه صــورت نقــد بــه حســاب مشــتری منظــور نخواهــد شــد.

تبصــره 2: چنانچــه پــس از انعقــاد ایــن قــرارداد و طبــق مقــررات، اوراق بهــاداری کــه می تــوان مطابــق ایــن قــرارداد بــرای خریــد آنهــا اعتبــار تخصیــص داد، تغییــر 
کنــد، تغییــرات مزبــور در خصــوص موضــوع ایــن مــاده نیــز اعمــال خواهــد شــد.

این قرارداد از تاریخ امضا 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 
ــویه  ــه تس ــبت ب ــرارداد نس ــن ق ــوع ای ــن موض ــل تضامی ــد از مح ــده بای ــزار اعتباردهن ــورت کارگ ــر اینص ــد. در غی ــدام نمای ــرارداد اق ــن ق ــی از ای ــای ناش ــه بدهی ه کلی

مطالبــات خــود اقــدام کنــد.

ســقف اعتبــار تخصیصــی بــه مشــتری بابــت خریــد اعتبــاری در مــدت قــرارداد، حداکثــر معــادل مانــده حســاب تضمیــن مشــتری کــه طبــق دســتورالعمل خریــد اعتبــاری 

محاســبه می شــود یــا ســقف منــدرج در مــاده 4 دســتورالعمل خریــد اعتبــاری، هــر کــدام کمتــر باشــد، خواهــد بــود.

تبصــره 1: کارگــزار اعتباردهنــده می توانــد بــا صالحدیــد و بــر اســاس رویه هــای داخلــی خــود و بــا رعایــت ســقف های منــدرج در ایــن مــاده میــزان اعتبــار تخصیصــی 
بــه هــر مشــتری را در هــر زمــان تعییــن یــا تعدیــل نمایــد. 

تبصــره 2: از تاریــخ انعقــاد ایــن قــرارداد، چنانچــه بــه هنــگام ارائــه ســفارش خریــد از ســوی مشــتری منابــع مالــی الزم توســط مشــتری تامیــن نشــده باشــد، کارگــزار 
اعتباردهنــده چنیــن درخواســتی را تابــع مفــاد ایــن قــرارداد تلقــی می کنــد و احــکام ایــن قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری در خصــوص آن ســفارش خریــد 

اعمــال خواهــد شــد.

تبصــره 3: نظــر بــه اینکــه کارگــزار اعتباردهنــده از محــل تســهیالت اخــذ شــده از بانک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری مجــاز اقــدام بــه تخصیــص اعتبــار بــه مشــتری 
می نمایــد، بــه هنــگام بازپرداخــت، هزینــه اخــذ تســهیالت مزبــور و ســایر هزینه هــای مربوطــه بــه مبلــغ ایــن قــرارداد افــزوده می شــود و مشــتری ضمــن عقــد خــارج 

الزم در خصــوص مبالــغ مزبــور حــق هرگونــه اعتــراض و طــرح هرگونــه دعــوی و شــکایتی را از خــود ســلب و اســقاط می نمایــد. 

۰6/ هــر ســال یــا حداکثــر ظــرف مــدت 1 مــاه  از تاریــخ ایجــاد بدهی ناشــی از  /2۰ 1.   مشــتری موظــف اســت مانــده بدهــی خــود را بابــت خریــد اعتبــاری حداکثــر تــا تاریــخ 
اولیــن خریــد اعتبــاری اوراق بهــادار، هــر کــدام زودتــر باشــد، بــه کارگــزار اعتباردهنــده پرداخــت نمایــد. همچنیــن در صورتــی کــه در مــورد خریــد اعتبــاری خاصــی، پیــش 

از خریــد توســط کارگــزار اعتباردهنــده کتبــًا 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 اعتباردهنــده اختیــارات منــدرج در دســتورالعمل خریــد اعتبــاری را بــرای تســویه بدهــی خــود از طریــق 

تضامیــن مشــتری خواهــد داشــت. در صورتــی کــه کارگــزار اعتباردهنــده از ایــن اختیــار خــود ظــرف مــدت 5 روز 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.

ــدی آن و  ــات بع ــازمان و اصالح ــره س ــت مدی ــوب 1391/1۰/۰9 هیئ ــران، مص ــورس ای ــران و فراب ــادار ته ــورس اوراق به ــادار در ب ــاری اوراق به ــد اعتب ــتورالعمل خری  دس

ســایر مصوبــات هیئــت مدیــره ســازمان و کمیتــه پایــش ریســک بــازار در ایــن خصــوص، در ایــن قــرارداد »دســتورالعمل خریــد اعتبــاری« نامیــده می شــود و تعاریــف 

ــد. ــه کار رفته ان ــم ب ــان مفاهی ــه هم ــرارداد ب ــن ق آن در ای

موضوع قراردادماده 1

مدت قراردادماده 2

مبلغ موضوع قراردادماده 3

حقوق و تعهدات طرفینماده 4

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،

مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت
مهر و امضا کارگزاری



تاریخ:

شماره:

کد فرم :
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2.   امضــای ایــن قــرارداد بــه معنــی الــزام کارگــزار اعتباردهنــده بــه پذیــرش درخواســت بــدون قیــد و شــرط خریــد اعتبــاری مشــتری نیســت و در هــر درخواســت خریــد 
اعتبــاری، کارگــزار اعتباردهنــده اختیــار دارد نســبت بــه خریــد یــا عــدم خریــد اعتبــاری بــه نــام مشــتری، بــه صالحدیــد خــود تصمیم گیــری نمایــد. کارگــزار اعتباردهنــده 

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 5 ایــن قــرارداد بــه اطــالع مشــتری برســاند. 

3.   کارگــزار اعتباردهنــده، 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 می گــذارد، در دســترس مشــتری قــرار می دهــد.

4.   در راســتای اجــرای مفــاد ایــن قــرارداد و تــا زمانــی کــه بدهــی مشــتری بــه طــور کامــل تســویه نشــده اســت، کارگــزار اعتباردهنــده می توانــد نســبت بــه جلوگیــری از 
تغییــر کارگــزار ناظــر هــر یــک از اوراق بهــادار مشــتری)فریز کــردن( اقــدام نمایــد و مشــتری بــا امضــای ایــن قــرارداد ضمــن عقــد خــارج الزم ملتــزم می گــردد تــا چنانچــه 

کارگــزار اعتباردهنــده نســبت بــه جلوگیــری از تغییــر کارگــزار ناظــر هــر یــک از اوراق بهــادار مشــتری)فریز کــردن( اقــدام نمایــد، اعتراضــی نداشــته باشــد. ایــن اوراق تــا 

زمانــی کــه مشــتری نســبت بــه تســویه حســاب بدهــی خــود اقــدام نکــرده اســت، فریــز باقــی خواهنــد مانــد.

5.   مشــتری ضمــن عقــد خــارج الزم، کارگــزار اعتباردهنــده را بــه عنــوان وکیــل و وصــی پــس از فــوت خــود قــرار می دهــد تــا در صــورت عــدم ایفــای تعهــدات مشــتری 
مطابــق مفــاد ایــن قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری، کارگــزار اعتباردهنــده نســبت بــه اســتیفای طلــب خــود از محــل تضامیــن مشــتری از جملــه فــروش اوراق 

بهــادار متعلــق بــه مشــتری اقــدام نمایــد.

6.   مشــتری ضمــن عقــد خــارج الزم، کارگــزار اعتباردهنــده را بــه عنــوان وکیــل و وصــی پــس از فــوت خــود قــرار می دهــد تــا چنانچــه مشــتری یــک روز کاری قبــل از پایــان 
مهلــت اعمــال حــق تقــدم متعلــق بــه مشــتری، نســبت بــه تأدیــه مبلــغ پذیره نویســی ســهام جدیــد بــه منظــور اعمــال آن اقــدام نکنــد، کارگــزار اعتباردهنــده نســبت بــه 

فــروش حــق تقــدم موضــوع حســاب تضمیــن اقــدام نمایــد یــا مبلــغ پذیره نویســی را رأســًا پرداخــت و اقدامــات الزم را بــرای صــدور ســهام جدیــد بــه نــام مشــتری انجــام 

دهــد. در صــورت پرداخــت مبلــغ پذیره نویســی از ســوی کارگــزار اعتباردهنــده، مبلــغ مزبــور بــه مانــده بدهــی مشــتری نــزد کارگــزار اعتباردهنــده افــزوده می شــود.

ــی  ــه متول ــاداری ک ــوص اوراق به ــا در خص ــد ت ــرار می ده ــود ق ــوت خ ــس از ف ــی پ ــل و وص ــوان وکی ــه عن ــده را ب ــزار اعتباردهن ــارج الزم، کارگ ــد خ ــن عق ــتری ضم 7.   مش
پرداخــت مبلــغ اســمی آن در سررســید، شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اســت، نســبت بــه دریافــت مبلــغ اســمی از شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اقــدام نمایــد. ایــن وجــوه 

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

8.   تــا زمانــی کــه مشــتری بابــت اعتبــار تخصیصــی بــه کارگــزار اعتباردهنــده بدهــکار باشــد، کلیــه مبالــغ ناشــی از فــروش اوراق بهــادار مشــتری و همچنین مبالغ اســمی 
اوراق بهــادار مشــتری کــه در سررســید آن اوراق توســط شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی بــه کارگــزار اعتباردهنــده پرداخــت می شــود، صــرف تســویه مانــده بدهــی مشــتری 

ــد. خواهد ش

9.   پرداخــت 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 
ــه  ــای مربوط ــایر هزینه ه ــی و س ــهیالت بانک ــذ تس ــای اخ ــت هزینه¬ه ــوان بازپرداخ ــه عن ــدا ب ــود، ابت ــت می ش ــده پرداخ ــزار اعتباردهن ــه کارگ ــزی ب ــپرده گذاری مرک س

منظــور خواهــد شــد و نهایتــًا بــه تســویه اصــل اعتبــار تخصیــص خواهــد یافــت. چنانچــه کارگــزار اعتباردهنــده بــرای وصــول مطالبــات خــود مجبــور بــه طــرح دعــوا 

و انجــام پیگیری هــای قضایــی و ثبتــی گــردد، مطالبــات کارگــزار اعتباردهنــده در ایــن خصــوص بــر ســایر مطالبــات او تقــدم داشــته و در ابتــدا تســویه خواهــد شــد.

10.   در صورتــی کــه بــه علــت تعلیــق و توقــف نمــاد معامالتــی و یــا هــر دلیــل دیگــری از قبیــل لغــو یــا تعلیــق پذیــرش بــرای بیــش از 3۰ روز کاری متوالــی امــکان معاملــه 
بــر روی اوراق بهــادار موجــود در حســاب تضمیــن مشــتری وجــود نداشــته باشــد، کارگــزار اعتباردهنــده می توانــد 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 اعتباردهنــده مطابــق دســتورالعمل خریــد اعتبــاری و 

مفــاد ایــن قــرارداد نســبت بــه ارســال اخطاریــه کســری حســاب تضمیــن اقــدام می نمایــد. در صــورت بازگشــایی نمــاد اوراق بهــادار مزبــور و بــه شــرط دارا بــودن شــرایط 

منــدرج در مقــررات الزم االجــرا در زمــان بازگشــایی، اوراق بهــادار مزبــور مجــددًا در ارزیابــی حســاب تضمیــن محاســبه خواهــد شــد.

ــه  ــی ک ــدارد. در صورت ــث را ن ــخاص ثال ــا اش ــخص ی ــه ش ــرارداد ب ــوع ق ــذاری موض ــا واگ ــال ی ــق انتق ــو ح ــر نح ــه ه ــتری ب ــوده و مش ــخص ب ــه ش ــم ب ــرارداد قائ ــن ق 11.   ای
مشــخص شــود مشــتری ایــن تعهــد خــود را بــه هــر نحــوی نقــض نمــوده، عــالوه بــر فســخ قــرارداد از ســوی کارگــزار، مشــتری متعهــد خواهــد بــود تــا شــخصًا نســبت بــه 

تســویه فــوری اعتبــارات اخــذ شــده بــه موجــب ایــن قــرارداد و جبــران کلیــه خســارات وارده بــه کارگــزار اعتباردهنــده اقــدام نمایــد.

12.   کارگزاراعتباردهنده ومشتری توافق نمودندکه ضرایب تعدیل حساب تضمین مشتری،بارعایت سقف های مشخص شده درمقررات تعیین گردد. 
13.   ســایر حقــوق و تعهــدات طرفیــن کــه در ایــن قــرارداد بــه آن اشــاره نشــده اســت بــر اســاس دســتورالعمل خریــد اعتبــاری تعییــن شــده و مفــاد دســتورالعمل خرید 
اعتبــاری شــروط ضمنــی ایــن قــرارداد محســوب می شــود. در هــر صــورت هیچ یــک از مــواد و بندهــای ایــن قــرارداد نمی توانــد بــا مفــاد دســتورالعمل خریــد اعتبــاری 

مغایــر باشــد و در صــورت برداشــت های متفــاوت، مفــاد دســتورالعمل خریــد اعتبــاری حاکــم خواهــد بــود. 

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،

مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت
مهر و امضا کارگزاری
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شماره:

کد فرم :
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نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،

مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت
مهر و امضا کارگزاری

بــه منظــور تضمیــن حســن اجــرای تعهــدات، مشــتری       چــک /  ســفته      بــه شــماره    

الــی   جمعــًا بــه مبلغ  

در اختیــار کارگــزار اعتبــار دهنــده قــرار داد. کارگــزاری مــی توانــد راســًا یــا از طریــق ظهرنویســی جهــت وصــول مطالبــات خــود از محــل چــک مزبــور اقــدام نمایــد . اســتفاده از 

چــک یــا ســفته نافــی حــق اســتفاده از ســایر تضامیــن قــراردادی و بالعکــس نخواهــد داشــت . 

ــی،  ــل پیش بین ــر قاب ــع و غی ــل رف ــر قاب ــی، غی ــر خارج ــک ام ــطه ی ــه واس ــرر، ب ــد مق ــهیالت در موع ــت تس ــتثنای بازپرداخ ــه اس ــرارداد، ب ــی از ق ــا بخش ــام ی ــرای تم ــرگاه اج ه

غیرممکــن شــود یــا بــه تأخیــر افتــد، طرفــی کــه در ایــن وضعیــت قــرار گرفتــه اســت مســئول جبــران خســارات ناشــی از عــدم اجــرا یــا تأخیــر در اجــرای قــرارداد نیســت. در این 

صــورت وی مکلــف اســت در اســرع وقــت )حداکثــر 7 روز( مراتــب را کتبــًا بــه طــرف مقابــل اطــالع دهــد. 

تبصــره: عــدم پرداخــت بدهــی مشــتری در موعــد مقــرر بــه هــر دلیــل ولــو فــورس مــاژور از مصادیــق نقــض قــرارداد محســوب می شــود و در ایــن صــورت کارگــزار 
اعتباردهنــده از کلیــه اختیــارات منــدرج در مــاده 4 ایــن قــرارداد برخــوردار خواهــد بــود.

در موارد ذیل قرارداد منفسخ می شود:

-   تعلیق یا محرومیت بیش از 3۰ روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذی صالح،

-  توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتباردهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از 3۰ روز کاری، 

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

-  ورشکستگی یا انحالل شخصیت حقوقی مشتری،

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

تبصره 1: همزمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعالم کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، حسب مورد به طرف مقابل می باشد. 
تبصــره 2: در صــورت فســخ یــا انفســاخ، مفــاد ایــن قــرارداد، مســئولیت ها 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.

مشــتری موظــف اســت بــه ترتیــب مقــرر در بنــد 3 مــاده 4 ایــن قــرارداد، رأســًا مانــده حســاب تضمیــن، مانــده حســاب بدهــی و کســری تضمیــن خــود را بررســی نمــوده و 

نســبت بــه رفــع کســری تضمیــن در موعــد مقــرر اقــدام نمایــد. چنانچــه مشــتری بــه وظیفــه خــود در ایــن زمینــه اقــدام ننمایــد، کارگــزار اعتباردهنــده مطابــق ایــن قــرارداد 

و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اقــدام می کنــد. عــالوه بــر ایــن کارگــزار اعتباردهنــده بــه یکــی از طــرق ذیــل کــه توســط مشــتری و کارگــزار اعتباردهنــده انتخــاب شــده اســت، 

اخطاریــه تضمیــن موضــوع دســتورالعمل خریــد اعتبــاری را بــه مشــتری ابــالغ می کنــد:

تضمین های موضوع قراردادماده 5

فورس ماژورماده 7

فسخ و انفساخ قراردادماده 8

نحوه ارسال اخطاریه های موضوع این قراردادماده 6

   ابالغ حضوری
   پست الکترونیکی به نشانی 

   ارسال پیامک به شماره 
   اعالم در سامانه معامالت برخط مشتری

   تماس از طریق مرکز تماس شرکت کارگزاری با شماره 1659
تبصــره 1: در صورتــی کــه مشــتری بیــش از یکــی از روش¬هــای فــوق را انتخــاب نمایــد، ابــالغ اخطاریــه بــه هــر یــک از روش¬هــای انتخــاب شــده از ســوی مشــتری در ایــن 

قــرارداد معتبــر خواهــد بــود.

تبصره 2: در صورت ابالغ اخطاریه به بیش از یک روش تاریخ احتساب مهلت ها موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری تاریخ نخستین ابالغ است.
تبصــره 3: در صورتــی کــه مشــتری روشــی غیــر از روش حضــوری را انتخــاب کــرده باشــد، ارســال داده پیــام بــه نشــانی پســت الکترونیکــی او، یــا تمــاس بــا شــماره اعــالم 
شــده توســط مشــتری، ارســال پیامــک بــه شــماره اعــالم شــده توســط مشــتری یــا اعــالم در ســامانه معامــالت برخــط مشــتری، ابــالغ و دریافــت توســط مشــتری تلقــی 

خواهــد شــد، حتــی اگــر بــه علتــی خــارج از اراده کارگــزار اعتباردهنــده تمــاس یــا ارســال داده پیــام منجــر بــه اطــالع واقعــی مشــتری نشــود.

تبصره 4: سایرمکاتبات واخطاریه های موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری مطابق مفاد و روش مندرج در این ماده ارسال و ابالغ می شود.

)1
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این قسمت توسط متصدی پذیرش تکمیل می شود

   کپی اساسنامه
   کپی آگهی تأسیس

   کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل
   نامه درخواست دریافت کد بورسی )برای اشخاص حقوقی که فاقد کد بورسی هستند(

   درصورت درخواســـت شـــرکت جهت اســـتفاده از ســـامانه معامالت برخط، قرارداد را تکمیل نموده و در ســـربرگ شـــرکت با معرفی یک نماینده درخواست 
صدور نـــام کاربری و رمز عبـــور نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت احراز هویت مشتریان حقوقی:

ــالف  ــل اخت ــورد ح ــادار در م ــازار اوراق به ــون ب ــواد 36 و 37 قان ــرر در م ــات مق ــرارداد ترتیب ــی از ق ــا بخش ــام ی ــاد تم ــرای مف ــا اج ــیر ی ــالف در تفس ــروز اخت ــورت ب - در ص

ــت. ــرا اس الزم االج

- درصــورت بــروز اختــالف در تفســیر یــا اجــرای مفــاد تمــام یــا بخشــی از قــرارداد، اختــالف مزبــور بــا مراجعــه بــه هیئــت داوری منتخــب کانــون و مطابــق ضوابــط مصــوب 

هیئــت مدیــره کانــون و در چارچــوب بــاب هفتــم قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حــل و فصــل خواهــد شــد.

نشــانی و اطالعــات تمــاس طرفیــن همــان اســت کــه در مقدمــه قــرارداد ذکــر شــده اســت. هــر یــک از طرفیــن در صــورت تغییــر نشــانی و اطالعــات تمــاس موظــف اســت، 

نشــانی و اطالعــات تمــاس جدیــد خــود را ظــرف مــدت حداکثــر 7 روز پــس از تغییــر کتبــًا بــه طــرف دیگــر اطــالع دهــد. تــا زمانــی کــه نشــانی و اطالعــات تمــاس جدیــد 

اعــالم نشــده، مکاتبــات بــه نشــانی قبلــی و برقــراری ارتبــاط از طریــق اطالعــات تمــاس قبلــی انجــام می شــوند.

تبصره: اعالم نشانی واطالعات تماس جدید کارگزار اعتباردهنده بر روی سایت اینترنتی کارگزار اعتباردهنده به منزله اعالم آن به مشتری خواهد بود.
ــید و  ــن رس ــای طرفی ــه امض ــخ  ب ــد و در تاری ــم ش ــد، تنظی ــد دارن ــار واح ــر دو اعتب ــه ه ــخه ک ــره، در دو نس ــاده و 14 تبص ــرارداد در 1۰ م ــن ق ای

ــد. ــرار می نمای ــود اق ــخه خ ــت نس ــه دریاف ــل ب ــرف مقاب ــخه ط ــای نس ــا امض ــن، ب ــک از طرفی هری

حل اختالفاتماده 9

اقامتگاه قانونی و اطالعات تماس طرفینماده 10

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،

مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت
مهر و امضا کارگزاری
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درخواست فریز برای اشخاص حقوقی با مراجعه به کارگزار ناظر مقصد

اینجانــب بــا مشــخصات زیــر تقاضــای تععیــن شــرکت کارگــزاری ســهام بــارز را به عنــوان کارگــزار ناظــر دارایــی اوراق بهــادار خــود منــدرج در جــدول ذیــل را دارم  و 

ــرم. ــی از آن را می پذی ــی ناش ــب احتمال ــورد و عواق ــن م ــئولیت ای ــوده ام و مس ــور را ننم ــی مذک ــروش دارای ــت  ف ــری درخواس ــزاری دیگ ــچ  کارگ ــزد هی ــم ن ــد می نمای تعه

ــر داده  ــب اث ــدوش ترتی ــا مخ ــا ی ــص، ناخوان ــت های ناق ــود.)به درخواس ــل ش ــنامه تکمی ــا شناس ــق ب ــل و مطاب ــور کام ــه ط ــی:  ب ــایی متقاض ــخات شناس 1( مش
ــد.( ــد ش نخواه

شماره ثبت: نام شرکت:     

کد سهامداری فعال:محل ثبت:    

2(  بــه اطــالع ایــن شــرکت رســید کــه درصــورت فریــز مجمــوع دارایــی اوراق بهــادار در نمــاد و یــا نمادهــای درخواســت شــده )مــواردی کــه از قبــل داشــته و دارایــی کــه 
در آینــده خریــداری خواهــد شــد( فریــز می گــردد.

3(  بــه اطــالع ایــن شــرکت رســید کــه درصــورت فریــز ســهام خریــداری شــده تــا زمــان تســویه حســاب نهایــی و درخواســت کتبــی مبنــی بــر رفــع محدودیــت نمــاد، 
ســهم همچنــان فریــز  خواهــد بــود.

4(  به اطالع این شرکت رسیدکه امکان وثیقه گذاری دارایی فریز شده وجود ندارد.

5(  تاییدانجام فریز توسط مسئول مربوطه:

نام شرکت ناشر اوراق بهادار ردیف نام شرکت ناشر اوراق بهادار ردیف نام شرکت ناشر اوراق بهادار ردیف

7 4 1

8 5 2

9 6 3

نام و نام خانوادگی، تاریخ، شماره شناسایی،

مهر یا امضا صاحبان امضا مجاز و مهر شرکت
مهر و امضا کارگزاری






