
 و کارگزار  )در خصوص اوراق بهادار( یقرارداد جامع مشتر

 اینجانب بعنوان مشتری از طرف دیگر و به شرح مواد زیر منعقد گردید.و  طرف کیاز  یشرکت کارگزار نیقرارداد ب نیا

 یقی( توسط شخص حقمومتیق ای تیوصا ت،ی)اعم از وکالت، وال یندگیمتعاقب آن به نما یاز قراردادها کیهر  ایقرارداد  نیچنانچه ا :تبصره

 ریاز قرارداد حاضر و سا یتعهدات ناش یفایشخصاً مسئول ا زین ندهیمنعقد شده باشد، نما یگرید یحقوق ای یقیشخص حق یبرا یحقوق ای

 خواهد داشت.  (  تیمتضامناً مسئول لیخصوص با اص نیآن است و در ا متعاقب یقراردادها

االجرا در بازار  مقررات الزم و نیدر چارچوب قوان یاز طرف کارگزار به مشتر یعبارت است از ارائه خدمات کارگزارموضوع قرارداد حاضر  (1ماده 

 . هیسرما

 یالزام یگرید باتیو مقررات اتخاذ ترت نیبر اساس قوان ایمنعقد نشده باشد  نیطرف نیقرارداد ب نیبرخالف مفاد ا یکه توافق مکتوب یمادام 

 نیحاکم است. انعقاد ا یکارگزار و مشتر نیتوافقات و تعامالت ب هیبوده و بر کل نیطرف فیحقوق و تکال کننده نییقرارداد تع نینگردد، مفاد ا

 یشرکتها ریاز خدمات سا یو استفاده مشتر دیقرارداد استفاده نما نیکارگزار طرف ا خدماتتا صرفاً از   سازدیرا مکلف نم یقرارداد مشتر

 قرارداد ندارد. نیبر نفوذ و اعتبار ا یریتأث یکارگزار

 به مدت نامحدود اعتبار دارد. تائید مشتری خیقرارداد از تار نیا (2ماده

 نیمابیانجام شده ف یهاپرداخت  ای افتهایدر ایشده  سفارشِ ارائه یاجرا تیدر خصوص وضع یکارگزار به مشتر یهایرسان اطالع هیکل  (3ماده

که به شماره تلفن همراهِ  یو گذرواژها یبا استفاده از نام کاربر یو مشتر شودیکارگزار انجام م ینترنتیا تیسا قیاز طر ،یکارگزار و مشتر

 انتقال وجه  ای زیوار، مکلف است پس از ارائه هر سفارش یبه اطالعات مزبور خواهد بود. مشتر یقادر به دسترس گردد،یمارسال  یو شدهیمعرف

 ای افتهایدر ایشده  ارائهسفارشِ  یاجرا تیکارگزار از وضع ینترنتیا تیبا مراجعه به سا، ارائه درخواست وجه از کارگزار  ایبه حساب کارگزار 

شده انجام یهاپرداخت ای هاافتیدر ای شدهافتیدر یسفارشها یکه کارگزار اطالعات راجع به اجرا یانجام شده مطلع شود. در صورت یپرداختها

 یتیمسئول چگونهیکارگزار موجب ه ینترنتیا تیبه واسطه عدم مراجعه به سا یعدم اطالع مشتر ،خود قرار داده باشد ینترنتیا تیسا یرا بر رو

 ایسفارشها  یدرج اطالعات راجع به اجرا خیهفته از تار کیظرف مدت  یمشتر یکارگزار نخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض از سو یبرا

 مذکور است.  یهاپرداخت ای هاافتیدر ایمعامالت  ذیو تنف دییکارگزار، به منزله تأ ینترنتیا تیسا یانجام شده بر رو یتهاپرداخ ای افتهایدر

 ینام کاربر قیحاصله که از طر انیانجام هرگونه معامله و ضرر و ز تیمسئول زیو ن یاستفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربر تیمسئول : 1تبصره

 است.  یمشتر دهبر عه رد،یگیصورت م یرمز عبور مشتر ایو 

مکلف  د،یننما افتیدراین قرارداد  تائیدروز از تاریخ  3و رمز عبور خود را ظرف مدت  ینام کاربر یحاو ایمیل/امکیپ یچنانچه مشتر :2تبصره 

نام  یحاو ایمیل/پیامکبه منزله وصول  ادشده،یبه کارگزار ظرف موعد  یامر توسط مشتر نیاست مراتب را به کارگزار اعالم کند .عدم اعالم ا

 خواهد شد.  یتلق یو رمز عبور به مشتر یکاربر

در خصوص  یو از دانش کافدارد  یکاف یآگاه هیو مقررات حاکم بر بازار سرما نیکه به قوان دینمایقرارداد اعالم م نیا تائیدبا  یمشتر( 4ماده 

از انجام معامالت  یو تعهدات و الزامات ناش هیسرمانحوه انجام معامله در بازار ارائه سفارش ،  یهاوهی، ش  قابل معامله بهادارانواع ابزارها و اوراق 

وارد شدن هرگونه ضرر و است در صورت  یهیخصوص، ندارد. بد نیو ارائه مشاوره در ا یرسانبه اطالع یتعهد چگونهیبرخوردار است و کارگزار ه

 متوجه کارگزار نخواهد بود. یتیمسئول چگونهیه ادشده،یاز موارد  یعدم اطالع و آگاه جهیدر نت یبه مشتر انیز

و  جیاست و کارگزار در خصوص نتا هیو مقررات حاکم بر بازار سرما نیدر حدود قوان یمشتر یهاسفارش یکارگزار صرفاً اجرا فیتکل (5ماده

 ندارد.  یتی، مسئولچگونهیه شودیو به نام او انجام م یکه به درخواست مشتر یمعامالتی رمالیغ ای یتبعات مال



 ی. چنانچه وجوه توسط مشتردینما زیکارگزار وار ینترنتیا تیدر سا شدهیمعرف یوجوه را صرفاً به حساب بانک هیمکلف است کل یمشتر (6ماده 

 خواهد بود. یاز آن تماماً بر عهده مشتر یناش یتهایتبعات و مسئول یگردد، تمام زیوار یگرید یبه حساب بانک

در  رییدر صورت تغ گرددیمتعهدم یمشتر نیاست. همچن یقرارداد تماماً بر عهده مشتر نیصحت اطالعات مندرج در صدر ا تیمسئول (7ماده

 ، بالفاصله مراتب را به کارگزار اطالع دهد.هویتی خوداز اطالعات  کیهر 

حساب مزبور، مسدود است و  یبه نام و رفاًص توسط وی به کارگزاری شدهیکه حساب معرف دینمایم دییقرارداد تأ نیا با تائید یمشتر ( 8ماده

 . ستیراکد ن ای

در  نی. همچنگرددیثبت م یدر دفاتر کارگزار صرفاً به نام شخص مشتر شودیم زیبه حساب کارگزار وار یکه توسط مشتر یوجوه (9ماده

مشخص نباشد، کارگزار وجوه مزبور را در حساب  زکنندهیشخص وار تِیهو کنیگردد ل زیبه حساب کارگزار وار یتوسط مشتر یکه وجوه یصورت

 . گرددینامشخص ثبت م یهایزیدر سرفصل حساب وار زکننده،یشخص وار تیثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هو یمشتر

و در صورت عدم  دینما اقدامسفارش  یالزم جهت اجرا یمنابع مال نینسبت به تأم د،یاز ارائه سفارشِ خر شیمکلف است پ یمشتر (10ماده

 یمعامالت یبه استثنا یلیبنا به هر دل یسفارش مشتر یکه پس از اجرا یسفارش ندارد. در صورت یبه اجرا یفیکارگزار تکل ،یمنابع مال نیتأم

 نیکه از اخود  یبده هیمکلف خواهد بود فوراً نسبت به تسو،  شودبه اشتباه انجام شده است، به کارگزار بدهکار  یمشتر یکه توسط کارگزار برا

مکلف خواهد  د،یاقدام ننما حسابهینسبت به تسو یانجام معامله، مشتر خیاز تار یروز کار 2اقدام نماید.چنانچه ظرف مدت  شودیم یمحل ناش

 را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد.  تعیین شده توسط کارگزاری یبود مبلغ بده

ضمن عقد خارج  یمشتربه موجب این قرارداد روز کاری  2ظرف مهلت  یماده توسط مشتر نیموضوع ا یدر صورت عدم پرداخت بده :1تبصره

 را انجام دهد:  ریتا حسب مورد اقدامات ز دهدیم پس از فوت خود قرار یو وص لیالزم کارگزار را وک

از  یپنج روز معامالتظرف حداکثر  تواندیکارگزار م ،ی به نامِ مشتر شده یداریبهادارِ خر وراقاز ا کیدر صورت قابل معامله بودن هر  .1

و وجه التزام  یخود معادل مجموع بده صیتشخاز اوراق مزبور به  کینسبت به فروش هر تبصره  نیزمان اتمام مهلت مندرج در صدر ا

 . دیاقدام نما شده،نییتع

نسبت به فروش هر خود  صیبه تشخ تواندیقابل معامله نباشد، کارگزار م موقتاً شده یداریخر راز اوراق بهادا کی چیکه ه یدر صورت .2

از زمان  یظرف مدت حداکثر پنج روز معامالت شده،نییو وجه التزام تع یمعادل مجموع بده یاز اوراق بهادار متعلق به مشتر کی

 . دیتبصره، اقدام نما نیاتمام مهلت مندرج در صدر ا

 یظرف مدت حداکثر پنج روز معامالت تواندیموقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار م یاز اوراق بهادارِ متعلق به مشتر کی چیکه ه یدر صورت .3

 .  دیاقدام نما شده،نییو وجه التزام تع ینسبت به فروش آن اوراق معادل مجموع بده شدن امکان معامله اوراق مذکور، پس از فراهم

مقرره مزبور آن نیز متناسب با  1ماده و تبصره  نیمعامالت، مواعد مقرر در ا هیدر صورت اصالح مقررات مربوط به تسو :2 تبصره

 اصالح خواهد شد.

نزد کارگزار  یاز معامالت، به حساب مشتر یناش یهایپس از کسر بده یفروش مشتر یهاسفارش یاز اجرا یوجوه ناش (11ماده 

زمان  تیارائه درخواستِ قابل استناد و با رعا خیاز تار یروز کار کیظرف مدت  ،یمنظور خواهد شد و در صورت درخواست مشتر

منوط به اعالم  یمشتر یدر حساب بانک ریید. تغخواهد ش زیوار یتوسط مشتر شدهیصرفاً به حساب معرف ،یاپایبا اتاق پا هیتسو

 خواهد بود. یمربوطه در کارگزار یهافرم لیتکم قیاز طر دیجد یحساب بانک

کارگزار شده است، یداریخر یمشتر یبرا یگریباشد که توسط کارگزار د یکه سفارش راجع به فروش اوراق بهادار یدر صورت تبصره:  

 نییتا تع یاز پرداخت وجه حاصل از فروش به مشتر یکارگزار یهاشرکت ریتوسط سا یدر صورت اعالم بدهکار بودن مشتر تواندیم

 .دینما یخوددار ضوعمو یینها فیتکل



و اصالح  رفعز است اقدامات الزم را به منظور انجام داده باشد، مجا یرا به نام مشتر یا کارگزار اشتباهاً معامله کهیدرصورت (12ماده 

 اشد،ضرورت داشته ب یبه نام مشتر یگریمعامالت د ایاصالح اشتباه، انجام معامله  ایرفع  یبرا کهیاشتباه انجام دهد و در صورت

 یتا نسبت به انجام معامالت مذکور از طرف مشتر دهدیپس از فوت خود قرار م یو وص لیضمن عقد خارج الزم کارگزار را وک یمشتر

کارگزار است و  ۀبه عهد دهدیاصالح آنها انجام م یکه کارگزار برا یشده و معامالت ادیاشتباهات  تیدر هر حال مسئول. دیاقدام نما

 ،یبه مطالبه جبران خسارت از طرف مشتر ازیبالفاصله و بدون ن دیگردد، کارگزار با یمتوجه مشتر ین امر خسارتیکه از ا یدرصورت

 .دیجبران نما یمقتض قیرا به طر یخسارت وارده به مشتر

 الس 2گذشت را پس از  گریکدی هیحق اقامه دعوا عل لیو کارگزار ضمن عقد خارج الزم صرفاً در خصوص موارد ذ یمشتر( 13ماده 

صلح  منزلهماده به  نیمورد اشاره در  ا یهامدت شدنیو سپر ندینمایاز خود سلب و ساقط م یاز مواعد مذکور در هر مورد به کل

 است: لیدر خصوص موارد ذ گریکدی هیعل نیطرف یاحتمال یدعاو یبالعوض تمام

 یبر رو یمشتراطالعات آن را در گزارش گردش حساب  وانجام داده  یکه کارگزار به نام مشتر یاهرگونه ادعا در مورد معامله -1 

   ادشده؛یارائه اطالعات  خیتارسال از  2پس از گذشت  قرار داده است، یخود در دسترس مشتر ینترنتیا تیسا

 سفارش؛ارائه  خیاز تار الس 2به کارگزار، پس از گذشت  یشده توسط مشترارائه یهاهر گونه ادعا در خصوص سفارش -2

نقل و انتقال  یا واریزسال از تاریخ  2و کارگزار، پس از گذشت  یمشتر نینقل و انتقال وجوه ب ای زیهر گونه ادعا در خصوص وار - 3

 وجوه 

از  کیهر  ای دهدیقرار م یمشتر اریکه کارگزار در اخت ییهااز سامانه کیبروز اختالل در هر  ای یکند ،یقطع لیکه به دل یدر صورت (14ماده 

 جراقابل ا یشده توسط مشترارائه یسفارشها ایسفارش  کند؛یثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده م ایانجام معامله  یکه کارگزار برا ییهاسامانه

 نخواهد داشت.  یجهت جبران خسارت وارده به مشتر یتیمسئول چگونهیشود، کارگزار ه یامر منجر به ورود خسارت به مشتر نیو ا نباشد

 ایشود  رممکنیماژور(، غ )فورس ینیبشیپ رقابلیرفع و غ رقابلیغ خارجیقرارداد به واسطه عامل  نیاز ا یبخش ایتمام  یهرگاه اجرا ( 15ماده 

 ریتأخ ایاز عدم اجرا  یقرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناش تیوضع نیکه در ا یمزبور برطرف نشده طرف طیافتد، مادام که شرا ریتأخبه 

 .ستیمفاد قرارداد ن یدر اجرا

و در هر حال موظف  دینما یخوددار یاز پرداخت بده ، ینیبشیپ رقابلیرفع و غ رقابلیغ خارجیبه استناد بروز عامل  تواندینم یمشتر تبصره:

 است. 9خود ظرف موعد مقرر در ماده   یبه پرداخت بده

کانون کارگزاران  رهیمدئتیکه توسط ه یسه نفره داور أتیقرارداد، موضوع توسط ه نیمفاد ا یاجرا ای ریدر صورت بروز اختالف در تفس (16ماده 

قرارداد  نیطرف یو برا یداوران قطع یصادره از سو یقرار خواهد گرفت. رأ میتصم ذو اتخا یمورد بررس شوندیبورس و اوراق بهادار انتخاب م

 .االجرا خواهد بود الزم

 به تائید مشتری رسید.تبصره  7ماده و  16قرارداد در  نیا

  


