ﺑﺨﺶ اول:

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ اوراق ﺑﻬﺎدار
در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان

اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﺳﻔﺎرشﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ و ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ ) (Onlineﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد ،در ﺗﺎرﻳﺦ  1389/7/3ﺷﺎﻣﻞ  19ﻣﺎده و  9ﺗﺒﺼﺮه و ﻳﻚ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮة ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار رﺳﻴﺪ.
ﻣﺎده  :1اﺻﻄﻼﺣﺎت و واژهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎده  1ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب آذرﻣﺎه
1384ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ،آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ
ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
و ﻗﺮارداد ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ .واژهﻫﺎي دﻳﮕﺮ داراي ﻣﻌﺎﻧﻲ زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:
.1

ﻋﻀﻮ:

ﻛﺎرﮔﺰار ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﻳﺎ ﻓﺮاﺑﻮرس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار را ﺑﻪ

ﻣﺸﺘﺮي اراﻳﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
 .2ﺑﻮرس :ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم( اﺳﺖ.
 .3دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار  :ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺳﻔﺎرشﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻳﺎ اﻧﺼﺮاف از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﺟﻬﺖ اﺟﺮا
ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد.
 .4زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار :زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ
اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
 .5ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ :ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻳﺎﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ،ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎ
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺟﺮاي ﺳﻔﺎرشﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

.1

ﺳﻔﺎرش:

درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ،ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ،ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد.
 .2ﻓﺮاﺑﻮرس :ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم( اﺳﺖ.
 .3ﻛﺎﻧﻮن :ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﺖ.
 .4ﻣﺸﺘﺮي :ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد  7و  8اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  :2ﺳﻔﺎرشﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ،ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ
و ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده  :3زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼً از ﺣﻴﺚ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ اﻣﻨﻴﺖ ،ﺣﻔﻆ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻴﺪه و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :1

زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮ ﺧﻂ ﺑﺎزار ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮ ﺧﻂ ﺑﺎزار را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :2

ﺻﺪور ﺗﺄﺋﻴﺪﻳﻪ ﻣﻨﺪرج در ﺻﺪر اﻳﻦ ﻣﺎده راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻀﻮ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ و
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻓﻨﻲ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده  :4ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮارد زﻳﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﻮز درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
اﻟﻒ :ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار،
ب:

اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﺳﺖ،

ج:

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ب(.

اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ،راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻀﻮ در ﺧﺼﻮص رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺗﺒﺼﺮه:

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  :5درﺧﻮاﺳﺖ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة  4اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ ﻛﺘﺒﺎً و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اراﻳﻪ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻮق ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﻲ
ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ رد درﺧﻮاﺳﺖ اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻋﻼم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده :6

ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻋﻀﻮ و ﻛﺎرﺑﺮان وي در ﻗﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ

ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻋﻀﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  :7ﻋﻀﻮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮي ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮي
ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 .1داﻧﺶ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآﻳﻨﺪ ورود ﺳﻔﺎرش از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار،
 .2ﻣﻬﺎرت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اوراق ﺑﻬﺎدار،
 .3داﻧﺶ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار،
 .4ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :1

در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه از ﺳﻮي وي ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :2

ﻋﻀﻮ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﻔﺎﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ ﺧﻂ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻣﻮزﺷﻲ را ﺟﻬﺖ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻲ داﻧﺶ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :3

ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮي از ﺣﻴﺚ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وي اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه :4

ﻧﺤﻮة اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻼغ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺎده  :8ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮاردادي را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده  :9ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ ﺧﻂ ،واﺣﺪي ﻣﺠﺰا ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺷﺨﺼﻲ را ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺨﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات وﻳﮋه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ
ﺧﻂ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﺰاﻣﺎت اﺑﻼﻏﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  :10ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﻪ اﻋﻀﺎ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
.1

ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش

.2

ﻣﺤﺪودﻳﺖ در زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

.3

ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ روي ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﺎزار ﺧﺎص ﻳﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس

.4

ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص

.5

ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺣﺠﻢ ﺳﻔﺎرش

.6

ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻔﺎرش

.7

ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺎص ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن

.8

ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻫﺮ ﻋﻀﻮ

.9

ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن

 .10ﻣﺤﺪودﻳﺖ درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﻈﻨﻪ ﺑﺎزار
 .11ﻣﺤﺪودﻳﺖ درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
 .12ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮاي ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺗﺒﺼﺮه:

در ﺻﻮرت اﻋﻼم ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ،ﻋﻀﻮ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﻲ ﻣﻬﻠﺖ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻜﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ را در زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺎده  :11زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي وﺿﻊ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪاي و ﺑﺮﺧﻂ در زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :12ﺳﻔﺎرشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  10اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ارﺳﺎل ﺷﻮد .در اﻳﻦ
ﺧﺼﻮص ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺳﻮاﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻔﺎرش ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه :رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺧﺼﻮص ﺳﻔﺎرشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﻣﺎده  :13ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ارﺳﺎل ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﺎ ﻛﺪ ﻋﻀﻮ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار و ﻛﺪ ﻣﺸﺘﺮي ،ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  :14ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺮاﻛﻨﺶﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺸﺘﺮي و ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ وي را در زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده  :15درﺻﻮرت وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺨﻠﻔﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻮأﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
 .1ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ،
 .2اﻟﺰام ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﺸﺘﺮي و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ.
ﻣﺎده  :16ﻋﻀﻮ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺑﺖ اراﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ،وﺟﻬﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺼﻮب
ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺸﺘﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده  :17اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻌﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ﺑﻮرس ﻳﺎ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺰاﻣﺎت و ﺷﺮاﺋﻂ اﻳﺠﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻌﺒﻪ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ و دﻓﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.
ﻣﺎده  :18ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ روﻳﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ،ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ ،ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺨﺎﻃﺮات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼت را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ رﺳﻤﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم رﺳﺎﻧﺪه و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻮارد
ﻓﻮق را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده  :19ﻋﻀﻮ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ اوراق ﺑﻬﺎدار ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮق،
ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ روﻳﻪﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ دوم:
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮة اﺟﺮاي ﻣﺎدة  7دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان

اين بخشنامه در راستای اجراي مادة  ٧دستورالعمل اجرايی معامالت برخط اوراق بھادار
در بورس اوراق بھادار تھران و فرابورس ايران به منظور تعيين نحوة سنجش توانايی مشتريان
توسط اعضا از نظر دانش ،مھارت و صالحيت قانونی الزم جھت تأييد صالحيت حرفهای آنان
برای استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار در  ٧ماده و  ١تبصره تدوين گرديده است.
ﻣﺎده  :1اﺻﻄﻼﺣﺎت و واژهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ .واژهﻫﺎي
دﻳﮕﺮ داراي ﻣﻌﺎﻧﻲ زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:

 .1داوﻃﻠﺐ :ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ  18ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻋﻀﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت دارا ﺑﺎﺷﺪ.
 .2ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي :ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ از اﺣﺮاز آن ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از
ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده  :2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ ﻋﻀﻮ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي داوﻃﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻔﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ ،راﻓﻊ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻀﻮ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي داوﻃﻠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  :3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ داوﻃﻠﺐ را درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات وﻳﮋة ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ ،از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎرة
 11010021اﺑﻼغ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎرة  121/85675ﻣﻮرخ  1388/07/20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺰاران
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﻤﻨﻮعاﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﻮدن وي ،زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﺑﻪ وي اﻃﻼع دﻫﺪ .در
ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻣﻤﻨﻮعاﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدن داوﻃﻠﺐ ،ﺗﻘﺎﺿﺎي وي رد و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وي اﻃﻼع داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺎﺻﻠﺔ
زﻣﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارك ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻋﻠﻲاﻻﺻﻮل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  10روز ﻛﺎري ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  :4ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي داوﻃﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺷﻔﺎﻫﻲ و
ﻳﺎ آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد .ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻀﻮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد و ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ
ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه :روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ،ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮة ﻋﻀﻮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده  :5ﻋﻀﻮ ﻗﺒﻞ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي داوﻃﻠﺐ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ زﻳﺮ را ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ اراﻳﻪ
ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻪ وي آﻣﻮزش دﻫﺪ:

 .1راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ ﻋﻀﻮ؛
 .2دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان و
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن؛
 .3آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻧﺤﻮة اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس؛
 .4راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺤﻮة ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺑﻮرس.
ﻣﺎده  :6درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ داوﻃﻠﺐ اﻣﺘﻴﺎزات ﻻزم را در ﺧﺼﻮص ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة  4اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﻊ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻇﺮف ﻣﺪت  3روز ﻛﺎري ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك ﻻزم ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﺔ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارداد ،اﻣﻜﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ را در اﺧﺘﻴﺎر وي ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه:

درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ داوﻃﻠﺐ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﻳﺎ ﻋﺪم اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺰد اﻋﻀﺎ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻀﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻲرﻏﻢ اﺣﺮاز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ،ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار را ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ اراﻳﻪ ﻧﻨﻤﻮده ﻳﺎ اراﻳﺔ آن را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺒﻠﻲ وي ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده  :7در ﺻﻮرت رد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي داوﻃﻠﺐ ،ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ روز ﻛﺎري ﭘﺲ از
اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ وي اﻃﻼع دﻫﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ دوﺑﺎرة اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ داوﻃﻠﺐ ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﻣﺴﺘﻠﺰم اراﻳﺔ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺪد وي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﺔ زﻳﺮ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻣﺎدة  7دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺪارك ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي اﻣﻀﺎء
و ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدد.

ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﺔ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ آﻗﺎ /ﺧﺎﻧﻢ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ

ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل

ﺻﺎدره از

ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﺔ

.

ﻛﻪ اﺻﺎﻟﺘﺎً /ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺳﻮي ﺷﺨﺺ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎرة ﺛﺒﺖ

ﻧﺰد ادارة ﺛﺒﺖ

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

 -1داﻧﺶ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآﻳﻨﺪ ورود ﺳﻔﺎرش از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ.
 -2ﻣﻬﺎرت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اوراق ﺑﻬﺎدار را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ.
 -3داﻧﺶ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اوراق ﺑﻬﺎدار را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ.
 -4ﻣﺸﻤﻮل ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻢ.
 -5ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و دﺳﺘﻜﺎري در ﺑﺎزار ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻢ.
 -6ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ از اﻳﺠﺎد اﺧﻼل ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﻼل )ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده( در ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﻋﻀﻮ
ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻢ.
 -7اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎزار اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻴﭻ ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان از
ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ،وﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻏﻴﺮه ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮم و ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي
اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد از ﻣﺠﻮز ﺻﺎدره اﺳﺘﻔﺎده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -8ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻋﻬﺪة اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اراﻳﺔ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ و
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺟﻌﻠﻲ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮي:
اﻣﻀﺎء و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮي:

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ:

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻀﻮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ اوراق ﺑﻬﺎدار
قرارداد حاضر بين شرکت کارگزاری و مشتری به شرح ذيل منعقد گرديد .تعاريف دستورالعمل اجرايی معامالت برخط
اوراق بھادار در بورس اوراق بھادار تھران و فرابورس ايران در اين قرارداد به ھمان مفاھيم به کار رفته است.
ماده  : ١طرفين قرارداد
اين قرارداد بين شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زيرکه از اين پس در اين قرارداد "عضو" ناميده میشود:

نام عضو :شرکت کارگزاری مھرآفرين

شماره ثبت٢٤١٣٧٧ :

تاريخ ثبت١٣٨٣/١٢/٠٣ :

محل ثبت :تھران

شماره ثبت نزد سازمان بورس١١١٠٠٠١٤ :

شماره تلفن دفتر مرکزی٦٦٧٤٣٩٠٠ :

شماره فاکس دفتر مرکزی٦٦٧٤٤٨٥١ :

کدپستی١١٣٥٦٤٦٥١٦ :

نام ،نامخانوادگی و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز:

شماره و تاريخ روزنامه رسمی:

 -١آقای اسماعيل فواديان

سمت :مديرعامل

 -١آقای شاھين چراغی

سمت :رئيس ھيات مديره

روزنامه رسمی شماره

١٧٤٨٥

مورخ ١٣٨٣/١٢/١٥

آدرس دفتر مرکزی :تھران -خيابان حافظ – روبروی شرکت بورس – خيابان کامران صالح – پالک – ٢٠طبقه اول غربی

و مشتری حقيقی يا حقوقی به مشخصات جداول متناسب زير که از اين پس در اين قرارداد"مشتری" ناميده میشود:
الف( برای اشخاص حقيقی ايرانی:

مرد 

نام و نام خانوادگی:

جنسيت:

کد مالکيت:

تاريخ دريافت کد مالکيت:

نام پدر:

تاريخ تولد :روز /ماه /سال:

محل تولد:

کد ملی:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

شماره س﷼ شناسنامه:

شماره تلفن منزل با کد شھر:

شماره تلفن محل کار با کد شھر:

شماره تلفن ھمراه:

نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی:

آدرس پست الکترونيکی:
آدرس منزل:
آدرس محل کار:

امضای و ) مھر ( مشتری

امضای و مھر عضو

زن 

ب( برای اشخاص حقوقی ايرانی:
نام:

شماره ثبت:

تاريخ ثبت:

محل ثبت:

کد مالکيت:

شناسه ملی:

شماره تلفن دفتر مرکزی:

شماره فاکس دفتر مرکزی:

نام ،نامخانوادگی و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز:

شماره و تاريخ روزنامه رسمی:

 -١خانم  /آقای

سمت:

 -١خانم  /آقای

سمت:

نام و کد بانک:

روزنامه رسمی شماره

شماره حساب بانکی:

آدرس پست الکترونيکی:
نوع شخصيت حقوقی:
آدرس دفتر مرکزی:

ج( برای اشخاص خارجی )حقيقی  /حقوقی(:
نام:

تابعيت:

شماره پاسپورت  /شماره ثبت:

شماره سرمايهگذار خارجی:

شماره تلفن محل کار  /شماره تلفن دفتر مرکزی:

نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی:

آدرس پست الکترونيکی:

آدرس محل کار  /آدرس دفتر مرکزی در ايران:

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

به شرح مواد آتی منعقد گرديد.

مورخ

/

/

١٣

ماده  : ٢موضوع قرارداد
استفاده از خدمات معامالت برخط ) (onlineاوراق بھادار در بورس اوراق بھادار تھران و يا فرابورس ايران .
ماده  : ٣مدت قرارداد
اين قرارداد از تاريخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد .طرفين ھر زمان بخواھند میتوانند با اطالع رسمی به طرف مقابل
نسبت به فسخ آن اقدام نمايند .فسخ قرارداد مانع از اجرای تعھداتی که قبل از آن شده است نخواھد بود.

ماده  : ٤حقوق و تعھدات عضو
-١-٤

-٢-٤
-٣-٤
-٤-٤
-٥-٤
-٦-٤
-٧-٤

-٨-٤

عضو بايد نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانة معامالتی را برای انجام معامالت برخط ،به صورت
محرمانه و چاپی ظرف حداکثر يک ھفته پس از امضای اين قرارداد ،در اختيار مشتری قرار دھد و اراية
خدمات آغاز گردد.
عضو متعھد به ثبت و نگھداری کلية سوابق تراکنشھای دريافتی از مشتری و ارسالی به وی در زيرساخت
دسترسی برخط بازار خود میباشد.
اعمال ھرگونه محدوديت بر معامالت مشتری توسط عضو بايستی مستند به اين قرارداد و قوانين و مقررات
بازار سرمايه باشد .در صورت اعمال اين محدوديتھا ،عضو مسئوليتی در قبال خسارات وارده نخواھد داشت.
عضو متعھد است امکان اراية خدمات پشتيبانی زيرساخت دسترسی برخط بازار را فراھم نموده و روشھای
اراية آن را در سايت رسمی خود اعالم کند و حسب درخواست مشتری ،جھت رفع مشکل اقدام نمايد.
عضو حق ورود سفارش جديد برای مشتری يا تغيير ،تعليق و حذف سفارشھای وارد شده توسط مشتری را
در چارچوب قوانين و مقررات و با دستور مشتری دارا میباشد.
عضو متعھد است در چارچوب قوانين و مقررات ،دادهھا و اطالعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.
عضو متعھد است از طريق زيرساخت دسترسی برخط بازار ،ھمواره آخرين وضعيت حساب و سوابق معامالت
مشتری را در اختيار وی قرار دھد و در صورت اعالم مغايرت از سوی مشتری ،نسبت به بررسی موضوع
و اعالم نتيجة بررسی به وی اقدام نمايد .بديھی است اعالم مغايرت ،نافی مسئوليت مشتری در صورت عدم
توجه به نظامات قراردادی و قوانين و مقرراتی نخواھد بود.
در راستای اجرای اين قرارداد ،حداقل موارد زير از طريق وب سايت عضو به اطالع سرمايهگذاران رسانده
میشود:




اطالعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئيات خريد و فروش ،واريز ،برداشت و ماندة حساب؛
روية دريافت سفارشھا ،پردازش و اجرای سفارشھا و ھمچنين پاياپای و تسوية معامالت از طريق
زيرساخت دسترسی برخط بازار؛



رويهھای مديريت حوادث پيشبينی نشده در معامالت برخط اوراق بھادار از جمله قطعی برق ،شبکة
مخابراتی و اينترنت؛



در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار ،اعالم موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پيشبينی و
بالفاصله پس از وقوع در موارد غيرقابل پيشبينی از طريق پست الکترونيکی يا به روش مقتضی
ديگر؛



اطالعرسانی الزم در مورد نحوة مديريت سفارشھا در زمان تعليق يا محروميت عضو از انجام
معامالت؛



رويهھايی برای حذف سفارشھای ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته
باشد؛



اعالم قوانين و مقررات جديد و محدوديتھای ابالغی توسط سازمان در خصوص انجام معامالت
برخط.

ماده  : ٥تعھدات مشتری
-١-٥
-٢-٥
-٣-٥
-٤-٥

-٥-٥
-٦-٥

-٧-٥
-٨-٥
-٩-٥

مشتری بايد گواھینامهھای موقت صادرة اوراق بھاداری که قصد فروش آنھا را دارد ،حسب درخواست
عضو در اختيار وی قرار دھد.
مشتری بايد اطالعات و مستندات الزم را جھت احراز ھويت به عضو ارايه نمايد.
مشتری تعھد میکند از انجام ھرگونه معامله که منجر به نقض قوانين و مقررات گردد از جمله معامالت مبتنی
بر اطالعات نھانی و دستکاری بازار خودداری نمايد.
مشتری بايد شمارة حساب بانکی را در بانکی که عضو اعالم مینمايد ،جھت دريافت وجوه ارايه نمايد.
ھرگونه پرداخت به مشتری صرفا ً از طريق واريز وجه به ھمان حساب که به نام مشتری است امکانپذير
میباشد.
مشتری متعھد است سفارشھای خريد و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانين و مقررات و سقفھای
اعالمی توسط سازمان به سامانة معامالت برخط ارسال کند.
مشتری متعھد به تغيير رمز عبور و ساير کدھای دسترسی قابل تغيير خود در فواصل زمانی حداکثر ........
ماھه )حداکثر سه ماھه( میباشد .در صورت عدم تغيير ،ھرگونه مسئوليت ناشی از افشای رمز عبور بر
عھدة مشتری میباشد.
مشتری مسئوليت تبعات ناشی از استفادة نادرست از خدمات نرمافزاری سامانة معامالت برخط اوراق بھادار
را بر عھده میگيرد.
در صورت عدم استفادة مشتری به مدت  ٩٠روز متوالی از حساب کاربری خود ،عضو دسترسی مشتری را
غيرفعال خواھد نمود .فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعة مشتری به عضو میباشد.
مشتری متعھد میشود ،اصول امنيت سختافزاری و نرمافزاری و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از
نرمافزارھای ضد ويروس مناسب ،محافظت از شناسه کاربر ،کليدواژهھا ،کدھای رمزی و کليه اطالعات
دريافتی از عضو را به منظور جلوگيری از دسترسیھای غيرمجاز به سامانه ،رعايت نمايد.

-١-٥
-٢-٥
-٣-٥
-٤-٥

-٥-٥

-٦-٥

-٧-٥

-٨-٥

مشتری متعھد میگردد ،زيرساخت دسترسی برخط بازار را وسيلة آموزش اشخاص ثالث قرار ندھد.
مشتری متعھد به پرداخت وجه معامله و کارمزدھای مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات میباشد.
مشتری متعھد میگردد از قوانين و مقررات و شرايط اعالمی عضو در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
به معامالت برخط پيروی کند.
مشتری متعھد است در ھر بار ورود به سامانة معامالت برخط ،اطالعات مربوط به خريد و فروش اوراق
بھادار از طريق زيرساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغايرت ،در اسرع وقت به عضو
اطالع دھد.
مشتری مسئول کنترل حسابھای خود بوده و موارد زير را فوراً به صورت الکترونيکی به عضو اطالع
میدھد:



ھرگونه سرقت يا استفاده غير مجاز از رمز عبور ،نام کاربری و شماره)ھای( حساب و نيز ھرگونه
احتمال وقوع آن؛





ھرگونه عدم دريافت تأييدية ثبت سفارش؛
دريافت تأييدية ثبت سفارش يا معاملهای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛

ھرگونه اطالعات نادرست در موجودی حساب مشتری ،سبد دارايیھا يا اطالعات معامالت.
مشتری مجاز به ھيچگونه دخل و تصرف در زيرساخت دسترسی برخط بازار و نحوة دسترسی به آن به ھر
دليل از جمله به منظور ھرگونه بھرهبرداری تجاری يا غيرتجاری توسط خود يا به واسطة ديگری نيست و
نمیتواند حق استفاده از اين خدمات را به شخص ديگری واگذار کند.
مشتری اقرار مینمايد که از دانش کافی در خصوص قوانين و مقررات معامالتی و ساير قوانين و مقررات
مرتبط با بازار سرمايه و شرکتھای ارائهدھنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معامالت برخط
برخوردار بوده ،آموزشھای الزم را در مورد نحوه استفاده از اين خدمات ديده و خود را ملزم به رعايت آنھا
میداند.
مش تری متعھد اس ت اختيارات ،اطالعات و دس ترس یھای الزم جھت بازرس ی و نظارت بر زيرس اخت
دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان ،بورس ،عضو يا نمايندگان ايشان ارايه نمايد.

ماده  : ٦حدود مسئوليت طرفين
تنھا دارندة نام کاربری و رمز عبور ،مشتری است .مسئوليت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری
١-٦
و نيز مسئوليت انجام ھرگونه معامله در اين حساب که از طريق نام کاربری و يا رمز عبور مشتری صورت
میگيرد بر عھده وی میباشد .مشتری ھمچنين مسئول خسارتھايی است که در نتيجة عدم رعايت قوانين و
مقررات و مفاد اين قرارداد توسط وی حادث شود.
عضو مسئول حوادثی که خارج از حيطة اختيار و بدون تقصير وی رخ میدھد ،نمیباشد.
٢-٦
در صورتی که به واسطة اعمال حقوق متعلق به عضو در اين قرارداد ،مشتری متحمل ضرر و زيان گردد،
٣-٦
عضو مسئول جبران خسارتھای وارده نخواھد بود.
انعقاد اين قرارداد به منظور اراية خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری میباشد و شامل
٤-٦
اراية ساير خدمات از قبيل خدمات مشاورة سرمايهگذاری ،قانونی ،مالياتی ،مالی و حسابداری نخواھد بود.
عضو مسئوليتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معامالت برخط توسط مشتری ندارد.
٥-٦
ماده  : ٧قابليت استناد داده پيامھا
دادهپيامھا و سوابق کلية تراکنشھای دريافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعايت قوانين و مقررات و در چارچوب مفاد
اين قرارداد ايجاد و نگھداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايی و حقوقی میباشد .در صورت
بروز اختالف بين عضو و مشتری در خصوص اين سوابق و دادهپيامھا ،اطالعات مندرج در زيرساخت دسترسی برخط
بازار عضو ،معتبر و برای طرفين الزماالتباع است.
ماده  : ٨انحالل قرارداد
قرارداد مطابق مادة  ١٠قانون مدنی منعقد شده و صرفا ً در شرايط زير پايان میيابد:
 -١در صورت اعالم مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسوية کلية ديون و تعھدات ناشی از معامالت برخط
وی نزد عضو ،قرارداد فسخ میشود.
 -٢در صورت تخلف مشتری از قوانين و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذيصالح ،قرارداد منفسخ میشود.
در اين صورت عضو موظف است مراتب را به مشتری اطالع دھد.
 -٣در صورت تعليق به مدت بيش از يکماه يا لغو مجوز عضو ،قرارداد منفسخ میشود.
 -٤در صورتی که در اثر بروز حوادث قھری ،امکان ايفای تمام يا بخشی از تعھدات ھر يک از طرفين به موجب
اين قرارداد وجود نداشته و وضعيت مذکور به مدت بيست روز کاری ادامه يابد ،ھر يک از طرفين حق فسخ
قرارداد را دارند.
ماده  : ٩حل اختالف
با توجه به حاکميت قانون بازار اوراق بھادار بر اختالفات ناشی از معامالت در اين بازار ،حل اختالف طرفين اين قرارداد
در صورت عدم حصول توافق از طريق مذاکره فيمابين ،مطابق مادة  ٣٦قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسالمی ايران
مصوب  ١٣٨٤صورت میگيرد.
ماده  :١٠تغيير قرارداد
به امضای طرفين رسيده است .ھرگونه
اين قرارداد در  ١٠ماده و دو نسخه تنظيم گرديده و در تاريخ
تغيير در مفاد آن ،منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بھادار میباشد .در صورتی که در قوانين و مقررات مربوط به
معامالت برخط ،تغييراتی حاصل شود که تغيير در شرايط و مفاد قرارداد حاضر را ايجاب نمايد ،تغييرات مذکور ،بدون نياز
به توافق ثانوی جزء الينفک اين قرارداد خواھد بود.
تمام صفحات قرارداد بايد توسط طرفين امضاء و مھر ) اشخاص حقوقی ( شود .
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