قرارداد استفاده از خدمات
معامالت برخط اوراق بهادار
(اشخاص حقيقي)

کد مدرکF-CA-005/B :

صفحه 1 :از 6
شماره:
تاريخ:

قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری آتیه و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید .تعاریف دستورالعمل اجرایي معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.

ماده  :1طرفین قرارداد
این قرارداد بین شرکت کارگزاری آتیه به مشخصات جدول زیرکه از این پس در این قرارداد "عضو" نامیده ميشود:
نام عضو :شرکت کارگزاری آتیه

شماره ثبت116545 :

تاریخ ثبت1374/07/14 :

محل ثبت :تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس11100017 :

شماره تلفن دفتر مرکزی88771098 :

شماره فاکس دفتر مرکزی88771098 :

کدپستي1991954647:

نام ،نامخانوادگي و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:

شماره و تاریخ روزنامه رسمي( :آگهي تأسیس)

-1

آقای حمیدرضا دانشکاظمي (نایب رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل)

روزنامه رسمي شماره 32/15028

-2

آقای عبدالوهاب علیزاده خرازی ( عضو هیات مدیره)

مورخ 74/07/15

آدرس دفتر مرکزی :تهران ،میدان ونك ،خیابان ونك ،ساختمان اداری نوآور ،پالک  ، 52واحد117
و مشتری حقیقي به مشخصات جدول صفحه بعد که از این پس در این قرارداد"مشتری" نامیده ميشود:
برای اشخاص حقیقي ایراني:
نام و نام خانوادگي:

جنسیت:

نام پدر:

تاریخ تولد:

محل تولد:

کد ملي:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

شماره سریال شناسنامه:

شماره تلفن منزل با کد شهر:

شماره تلفن محل کار با کد شهر:

شماره تلفن همراه:

کد بورسي :

نام بانك و کد شعبه:

پست الکترونیکي:

شماره حساب بانکي:

آدرس منزل:
آدرس محل کار:
به شرح مواد آتي منعقد گردید.

امضاء نماینده
شرکت کارگزاری آتیه

امضاء مشتری
شخص حقیقي

قرارداد استفاده از خدمات
معامالت برخط اوراق بهادار
(اشخاص حقيقي)

کد مدرکF-CA-005/B :

صفحه 2 :از 6
شماره:
تاريخ:

ماده  :2موضوع قرارداد
استفاده از خدمات معامالت برخط ( ) onlineاوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران

ماده  :3مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد .طرفین هر زمان ب خواهند مي توانند با اطالع رسمي به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند .فسخ
قرارداد مانع از اجرای تعهداتي که قبل از آن شده است نخواهد بود.

ماده  :4حقوق و تعهدات عضو
عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده ازسامانة معامالتي را برای انجام معامالتبرخط ،به صورت محرمانه و چاپي ظرف حداکثر یك هفته پس از امضای این قرارداد ،در
اختیار مشتری قرار دهد و ارائه خدمات آغاز گردد.
 -1-4عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیة سوابق تراکنش های دریافتي از مشتری و ارسالي به وی در زیرساخت دسترسي برخط بازار خود ميباشد.
 -2-4اعمال هرگونه محدودیت بر معامالت مشتری توسط عضو بایستي مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد .در صورت اعمال این محدودیتها،
عضو مسئولیتي در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.
 -3-4عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتیباني زیرساخت دسترسي برخط بازار را فراهم نموده و روشهای ارائه آن را در سایت رسمي خود اعالم کند و حسب
درخواست مشتری ،جهت رفع مشکل اقدام نماید.
 -4-4عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر ،تعلیق و حذف سفارش های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات و با دستور مشتری دارا
ميباشد.
 -5-4عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات ،داده ها و اطالعات شخصي مشتری را محرمانه نگه دارد.
 -6-4عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسي برخط بازار ،همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معامالت مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعالم
مغایرت از سوی مشتری ،نسبت به بررسي موضوع و اعالم نت یجة بررسي به وی اقدام نماید .بدیهي است اعالم مغایرت ،نافي مسئولیت مشتری در صورت عدم
توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتي نخواهد بود.
 -7-4در راستای اجرای این قرارداد ،حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطالع سرمایهگذاران رسانده ميشود:



اطالعات حساب م شتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش ،واریز ،برداشت و ماندة حساب؛

 رویة دریافت سفارشها ،پردازش و اجرای سفارش ها و همچنین پایاپای و تسویة معامالت از طریق زیرساخت دسترسي برخط بازار؛



رویههای مدیریت حوادث پیشبیني نشده در معامالت برخط اوراق بهادار از جمله قطعي برق ،شبکة مخابراتي و اینترنت؛



در خصوص قطعي دسترسي برخط بازار ،اعالم موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیشبیني و بالفاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیشبیني از طریق پست
الکترونیکي یا به روش مقتضي دیگر؛



اطالعرساني الزم در مورد نحوة مدیریت سفارشها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معامالت؛



رویههایي برای حذف سفارشهای ثبت شده در زماني که امکان دسترسي برخط بازار وجود نداشته باشد؛



اعالم قوانین و مقررات جدید و محدودیتهای ابالغي توسط سازمان در خصوص انجام معامالت برخط.

امضاء نماینده
شرکت کارگزاری آتیه

امضاء مشتری
شخص حقیقي

قرارداد استفاده از خدمات
معامالت برخط اوراق بهادار
(اشخاص حقيقي)

کد مدرکF-CA-005/B :

صفحه 3 :از 6
شماره:
تاريخ:

ماده  :5تعهدات مشتری
 -1-5مشتری باید گواهينامه های موقت صادرة اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد ،حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.
-2-5

مشتری باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.

 -3-5مشتری تعهد مي کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد ا ز جمله معامالت مبتني بر اطالعات نهاني و دستکاری بازار
خودداری نماید.
-4-5

مشتری باید شمارة حساب بانکي را در بانکي که عضو اعالم مي نماید ،جهت دریافت وجوه ارائه نماید .هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز

وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکانپذیر ميباشد.
 -5-5مشتری متعهد است سفارش های خرید و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف های اعالمي توسط سازمان به سامانة معامالت
برخط ارسال کند.
-6-5

مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسي قابل تغییر خود در فواصل زماني حداکثر  ........ماهه (حداکثر سه ماهه) ميباشد .در صورت

عدم تغییر ،هرگونه مسئولیت ناشي از افشای رمز عبور بر عهدة مشتری ميباشد.
-7-5

مشتری مسئولیت تبعات ناشي از استفادة نادرست از خدمات نرمافزاری سامانة معامالت برخط اوراق بهادار را بر عهده ميگیرد.

-8-5

در صورت عدم استفادة مشتری به مدت  90روز مت والي از حساب کاربری خود ،عضو دسترسي مشتری را غیرفعال خواهد نمود .فعال شدن دسترسي

مستلزم مراجعة مشتری به عضو ميباشد.
-9-5

مشتری متعهد ميشود ،اصول امنیت سختافزاری و نرم افزاری و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از نرمافزارهای ضد ویروس مناسب ،محافظت از

شناسه کاربر ،کلیدواژهها ،کدهای رمزی و کلیه اطالعات دریافتي از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسي های غیرمجاز به سامانه،رعایت نماید.
-10-5

مشتری متعهد ميگردد ،زیرساخت دسترسي برخط بازار را وسیلة آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.

-11-5

مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات ميباشد.

-12-5

مشتری متعهد مي گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعالمي عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط پیروی کند.

-13-5

مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانة معامالت برخط ،اطالعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیرساخت دسترسي برخط

بازار را کنترل و در صورت مغایرت ،در اسرع وقت به عضو اطالع دهد.
 -14-5مشتری مسئول کنترل حسابهای خود بوده و موارد زیررا فوراً به صورت الکترونیکي به عضو اطالع ميدهد:
 هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور ،نام کاربری و شماره(های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
 هرگونه عدم دریافت تأییدیةثبت سفارش؛
 دریافت تأییدیةثبت سفارش یا معاملهای که مشتری دستور آنرا صادر نکرده است؛
 هرگونه اطالعات نادرست در موجودی حساب مشتری ،سبد دارایيها یا اطالعات معامالت.
 -15-5مشتری مجاز به هیچگونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسي برخط بازار و نحوة دسترسي به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهرهبرداری
تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطة دیگری نیست و نميتواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
-16-5

مشتری اقرار مينماید که از دانش کافي در خصوص قوانین و مقررات معامالتي و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکتهای ارائهدهنده

خدمات در رابطه با استفاده از خدماتمعامالت برخط برخوردار بوده ،آموزش های الزم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها
ميداند.
 -17-5مشتری متعهد است اختیارات ،اطالعات و دسترسي های الزم جهت بازرسي و نظارت بر زیرساخت دسترسي برخط بازار را حسب درخواست سازمان،
بورس ،عضو یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.

امضاء نماینده
شرکت کارگزاری آتیه

امضاء مشتری
شخص حقیقي

قرارداد استفاده از خدمات
معامالت برخط اوراق بهادار
(اشخاص حقيقي)

کد مدرکF-CA-005/B :

صفحه 4 :از 6
شماره:
تاريخ:

ماده  :6حدود مسئولیت طرفین
 1-6تنها دارندة نام کاربری و رمز عبور ،مشتری است .مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور ونام کاربری و نیزمسئولیت انجام هرگونه معامله در این حسابکه
ازطریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت ميگیرد بر عهده وی ميباشد .مشتری همچنین مسئول خسارت هایي است که در نتیجة عدم رعایت قوانین و
مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.
2-6

عضو مسئول حوادثي که خارج از حیطة اختیار و بدون تقصیر وی رخ ميدهد ،نميباشد.

3-6

در صورتي که به واسطة اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد ،مشتری متحمل ضرر و زیان گردد ،عضو مسئول جبران خسارتهای وارده نخواهد بود.

4-6

انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسي برخط بازار از سوی عضو به مشتری مي باشد و شامل ارائه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاورة

سرمایهگذاری ،قانوني ،مالیاتي ،مالي و حسابداری نخواهد بود.
5-6

عضو مسئولیتي در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معامالت برخط توسط مشتری ندارد.

ماده  :7قابلیت استناد داده پیامها
دادهپیامها و سوابق کلیة تراکنش های دریافتي از مشتری و ارسالي به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در
حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایي و حقوقي ميباشد .در صورت بروز اختالف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و دادهپیامها ،اطالعات مندرج
در زیرساخت دسترسي برخط بازار عضو ،معتبر و برای طرفین الزماالتباع است.
ماده  :8انحالل قرارداد
قرارداد مطابق مادة  10قانون مدني منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان ميیابد:
 1-8در صورت اعالم مشتری مبني بر فسخ قرارداد و پس از تسویة کلیة دیون و تعهدات ناشي از معامالت برخط وی نزد عضو ،قرارداد فسخ ميشود.
 2-8در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذیصالح ،قرارداد منفسخ ميشود .در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتری
اطالع دهد.
 3-8در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز عضو ،قرارداد منفسخ ميشود.
4-8

در صورتي که در اثر بروز حوادث قهری ،امکان ایفای تمام یا بخشي از تعهدات هر یك از طرفین به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به

مدت بیست روز کاری ادامه یابد ،هر یك از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند.
ماده  :9حل اختالف
با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناشي از معامالت در این بازار ،حل اختالف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره
فیمابین ،مطابق مادة  36قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ایران مصوب  1384صورت ميگیرد.
ماده  :10تغییر قرارداد
این قرارداد در  10ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ  .........................................به امضای طرفین رسیده است .هرگونه تغییر در مفاد آن ،منوط به تأیید سازمان
بورس و اوراق بهادار ميباشد .در صورتي که در قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط ،تغییراتي حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب
نماید ،تغییرات مذکور ،بدون نیاز به توافق ثانوی جزء الینفك این قرارداد خواهد بود.

محدودیتهای موضوع ماده " 10دستورالعمل اجرایي معامالت بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"
 -1محدودیت در نوع سفارشات:
سفارشات مجاز برای مشتریان بر خط ،از لحاظ قیمتي سفارش  Limitاز لحاظ زماني بدون محدودیت (شامل  Date ،Dayو  )… ,Openميباشد.

 -2محدودیت در حجم سفارش :
در حال حاضر محدودیتي جهت حجم سفارش عالوه بر محدودیت های عادی هسته معامالت وجود ندارد.

امضاء نماینده
شرکت کارگزاری آتیه

امضاء مشتری
شخص حقیقي

قرارداد استفاده از خدمات
معامالت برخط اوراق بهادار
(اشخاص حقيقي)

کد مدرکF-CA-005/B :

صفحه 5 :از 6
شماره:
تاريخ:

 - 3محدودیت در زمان معامالت :
الف -ساعت ورود سفارش از  8:30لغایت  12:30مي باشد.
ب -مشتریان معامالت بر خط در زمان حراج نمادهای بازگشایي شده امکان ورود سفارش ندارند.
ج -مشتریان معامالت بر خط در 5قیقه پایاني معامالت امکان ورود سفارشات  Dayرا ندارند.

 -4محدودیت در عرضههای خاص :
الف) در روزهای عرضه اولیه
 -1اگر بورس اعالم نماید که مشتریان برخط حق معامله ندارند ،باید بر روی نماد عرضه اولیه مسدود گردند.
 -2اگر بورس سهمیه ای در این خصوص اعالم کند ،حداکثر حجم خرید مشتری بر روی نماد عرضه اولیه متناسب با اعالم بورس محدود گردد.
 -3در عرضه اولیه امکان تغییر قیمت سفارش خرید نسبت به بهترین مظنه برای مشتریان بر خط وجود ندارد.
در عرضه های اولیه ،بورس یا فرابورس حسب مورد مي توانند برای مشتریان بر خط محدودیت زماني ورود سفارشات خرید و محدودیت قیمتي سفارشات
خرید( به قیمت کشف شده) تعیین نمایند .این موضوع باید قبل از آغاز عرضه اولیه توسط بورس یا فرابورس اطالع رساني شود.
ب  -مشتریان برخط حق رقابت و انجام معامله عمده را ندارند.

 -5محدودیت های قیمتي سفارش :
الف  -درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با دا منه مظنه بازار صرفاً درخصوص ورود سفارش در زمان حراج بازگشایي و عرضه اولیه به شرح زیر اعمال ميگردد :
-1قیمت سفارش خرید مشتری معامالت برخط نميتواند بیشتر از بهترین مظنه خرید بازار باشد.
-2قیمت سفارش فروش مشتری معامالت برخط نميتواند کمتر از بهترین مظنه فروش بازار باشد.
-3درصورتي که سفارش خرید یا فروشي در زمان ورود سفارش مشتری وجود نداشته باشد ،محدودیت مذکور اعمال نمي شود.
ب  -درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با آخرین قیمت معامله:
 -1درصورتي که ارزش سفارش وارده کوچکتر یا مساوی یك میلیون ریال باشد ،تفاوت قیمت سفارش خرید یا فروش با آخرین قیمت معامله حداکثر
دو درصد ميتواند باشد .این محدودیت بین ساعت  9:00الي  12:30اعمال ميگردد.
 -2درصورتيکه معامله ای در روز جاری انجام نشده باشد ،مبنای قیمت آخرین معامله ،قیمت پایاني روز قبل است.

ارزیابی صالحیت حرفه ای داوطلب
.1
.2

.3

.4

آیا مشتریان مي توانند نزد چند کارگزار حساب داشته باشند؟
ب) خیر
الف) بله
منظور از سهام ترجیحي چیست؟
الف)بخشي از سهام شرکت است که در بورس معامله مي شود.
ب)بخشي از سهام شرکت است که در راستای خصوصي سازی در بورس عرضه مي کند.
ج)بخشي از سهام شرکت است که در راستای خصوصي سازی به کارکنان شرکت داده مي شود.
د) بخشي از سهام شرکت است که در مجمع فوق العاده به سهامداران داده مي شود.
حجم مبنای چه سهام هایي  1است؟
ب) فرابورس و بورس
الف) بورس
ج)فرابورس و سهام هایي با دامنه نوسان آزاد د) فرابورس و سهام هایي با دامنه نوسان آزاد و گره معامالتي
منظور از ح که در آخر بعضي نماد ها وجود دارد بیانگر چیست ؟
د)سهام متوقف جهت معامله
ج) حق تقدم
ب)سهام ترجیحي
الف)سهام وثیقه
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معامالت برخط اوراق بهادار
(اشخاص حقيقي)
.5
.6
.7

.8

.9

دامنه نوسان سهام درشرکت بورس اوراق بهادار چند درصد است؟
ج) ±5درصد
ب)  10درصد
الف) ± 3.5درصد
دامنه نوسان سهام درشرکت فرابورس چند درصد است؟
ج) +5درصد
ب)±5درصد
الف)  ±3.5درصد
برای خرید سهام در بازار چه مدارکي نیاز مي باشد؟
ب) واریز وجه به حساب کارگزاری
الف) کد بورسي
د) هر سه مورد
ج) تکمیل درخواست خرید
حق تقدم خرید سهام به چه کساني تعلق ميگیرد؟
الف) به کساني که در مجمع فوق العاده افزایش سرمایه شرکت سهامدار باشند.
ب) به کساني که در مجمع عمومي عادی شرکت سهامدار باشند.
 DPSو  EPSچیست؟

د) 4±درصد
د)  8درصد

 .10آیا ممکن است کسي در اولین دقایق بازار بورس سهامي را بخرد و ساعتي بعد همان را بفروشد؟

تعهدنامة استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار
اینجانب آقا /خانم
متولد سال

فرزند

صادره

کد ملي

به شماره شناسنامة

متقاضي استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار هستم ،اقرار و تعهد مينمایم:

-1

دانش الزم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسي برخط بازار را دارا ميباشم.

-2

مهارت الزم در خصوص معاملة اوراق بهادار را دارا ميباشم.

-3

دانش الزم در خص وص قوانین و مقررات مرتبط با معاملة اوراق بهادار را دارا ميباشم و به محدودیت های موضوع ماده  10دستورالعمل اجرایي
معامالت بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اشراف و اطالع کامل دارم.

-4

مشمول هیچگونه حکم منع معامالتي که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصالح اعالم شده باشد ،نميباشم.

-5

تعهد مي نمایم از انجام معامالت مبتني بر اطالعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانوني پاسخگو باشم.

-6

تعهد مي نمایم از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل (سوءاستفاده) در سامانة معامالت و زیرساخت دسترسي برخط عضو خودداری نموده و در
مقابل مراجع قانوني پاسخگو باشم.

-7

امکانات استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده ،وکیل یا
غیره قرار نداده و در هر صورت مسئولیت کلیة معامالت انجام شده را مي پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به
معامله نماید.

-8

مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهدة اینجانب بوده و در صورت ارائه اطالعات خالف واقع و مستندات جعلي ،مسئولیت
هرگونه عواقب ناشي از آن نیز بر عهدة اینجانب ميباشد.
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