باسمه تعالی

شماره سریال :

فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (مشتری/نماینده)

تاریخ....../....../..... :

 اطالعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمیشود .تکمیل قسمتهای ستارهدار الزامی و سایر قسمتها اختیاری است. بخشهای مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخشها که با عبارتهای "اطالعات مشتری" و "اطالعات نماینده" مشخص شده است باتوجه به نقششخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.
 نمایندۀ شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائۀ سفارش از طرف شخص حقوقی ،طبق تبصرۀ  1بند  1-2-4مادۀ  4دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه ،باید طبق ضوابطمقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

 .1مشخصات مشتری/نماینده:

*نام..........................................................:
*نام خانوادگی...........................................:
*جنسیت □ :مرد □ زن *نام پدر* .....................:شماره شناسنامه* ............ :محل صدور............. :
*شماره ملی:

*سری و سریال شناسنامه:

*تاریخ تولد11..../...../..... :

*کدپستی:

اطالعات ارتباطی:

*نشانی :کشور ... ............................. :استان ................................ :شهر ................................ :خیابان........................................................................... :
کوچه ...............:پالک ........:نشانی پست الکترونیکی* ....................................................:تلفن همراه* ................................ :تلفن ثابت................... :
کد(های) معامالتی مشتری(در صورتی که قبالً کد اخذ شده باشد):
نام بورس /بازار خارج از بورس

کد معامالتی
 .2اطالعات شغلی:

لطفاً در این قسمت اطالعات شغلی مشتری ،درج شود:

عنوان شغل  ............................ :تاریخ اشتغال...................... :

 نام شرکت/مؤسسه ...................... :سمت .............................. :

نشانی محل کار............................................................................................................................................ .................................. :

تلفن محل کار ...................................................................... :دورنگار ................................... :کد پستی......................................... :
 .1اطالعات مالی:

اطالعات مشتری

*-1-1میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایهگذاری در اوراقبهادار □ :عالی

□ خوب

□ متوسط □ کم

□ بسیارکم

-2-1ارزش روز داراییهای تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟  ............................................................ریال
 -1-1متوسط درآمد ماهیانۀ شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟  ............................................................ریال
-4-1حدود ارزش معامالت شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:
بورس اوراقبهادار و فرابورس(میلیون ریال)

بورسهای کاالیی (میلیون ریال)

بورسهای خارج از کشور(هزار دالر آمریکا)

 -5-1نام شرکت/شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نمودهاید ،ذکر نمایید:
....................................................................................................... ...................................................................................................................................

* -6-1پیشبینی میکنید سطح معامالت شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟
□ کمتر از 252میلیون ریال

□ بین 252تا  1222میلیون ریال

□ بین 5222تا  12222میلیون ریال

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

□ بین 1222تا  5222میلیون ریال

□ بیشتر از  12222میلیون ریال

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

* .4مشخصات حساب بانکی:

مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است ،در زیر ارائه گردد:
حساب بانکی:
نام بانک ........................:نام شعبه  ................................. :کد شعبه ....................:شهرستان  ............................... :نوع حساب......................:
شماره حساب ......................................................................................................:نام صاحب حساب............................................................. :
کدشبای حساب( :در جدول زیر نوشته شود)
IR

تذکر : 1حساب اعالم شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حسابهای مشترک معذور است.
تذکر : 2مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعالم شده مذکور واریز خواهد شد ،مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً به
کارگزاری اعالم نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.
* .5سمت و شرایط نماینده:

اطالعات نماینده

 -1-5مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:
شخص حقیقی :نام و نامخانوادگی ...............................:شمارۀ شناسایی.......................................:
شخص حقوقی  :نام شرکت  ....................................... :شمارۀ شناسایی .......................................:
 -2-5نوع مدرک اثبات کنندۀ سمت□ :وکالتنامۀ رسمی □شناسنامۀ ولی و شخص تحت والیت □قیم نامۀ رسمی
□معرفینامۀ نمایندۀ شخص حقوقی □سایر موارد به موجب قوانین و مقررات ...............................................
 -1-5تاریخ انقضاء نمایندگی................./........../........ .. :

 .6مشتری/نماینده تعهد مینماید:

 -1-6ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی ،اطالعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن
شرکت تعیین میکند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.
 -2-6اجازۀ استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی(کد معامالتی) را ندهد و در صورت اقدام ،موضوع را بالفاصله به کارگزار اطالع دهد.
 -1-6تغییرات کدپستی و اطالعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذیربط اطالع دهد .آخرین نشانی متقاضی ،نشانی ارایه شده از سوی مراجع
مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصالح نکرده باشد.
 -4-6هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطالع کارگزار برساند.
* .7نمونۀ امضا ،مهر یا اثر انگشت(مشتری/نماینده):

تاریخ...... / .... / .... :
شماره پیگیری سجام:
 .8تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری

اینجانب  ..............................متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ 11......./......../......این فرم را دریافت و تطبیق اطالعات مندرج در آن را با
مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری/نماینده تأیید می نمایم.
نام و امضاء متصدی پذیرش

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

ماده  -1طرفین قرارداد:
این توافقنامه در اجرای ماده  24آئین نامه معامالت در بورس اوراق بهادار تهران بین “شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)” به شماره ثبت  121607به نمایندگی آقایاان
حیدر سلیتی (به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل) و جواد بهزادی اصل (به سمت عضو هیات مدیره) بر اساس آگهی روزناماه رسامی باه شاماره 110812422021271658
مااور 1107/27/11بااه نشااانی :تهااران ،خیابااان گانااادی ،کوچااه  ،11پااالک  ،14بااه کااد پسااتی  1517765111و بااه شااماره تلفاان 221 - 8658 :بااه نشااانی سااایت اینترنتاای
 www.bkisecurities.comکه از ایان پس در این توافقانامه «کارگزاری» نامیده می شود از یک طرف و جناب آقای  /سرکار خانم  .................................با مشخصاات منادرج
در «فرم مشخصات مشتری» که از این پس «مشتری» نامیده می شود ،منعقد می گردد.
ماده  -2موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار ومشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری بر پایه سفارش هاایی کاه مشاتری باه صاورت الکترونیکای بارای
کارگزار ارسال می کند.
ماده  -1مدت توافق نامه از تاریخ امضای آن یک سال است که خودبه خود تمدید می گردد وبا انصراف هریک از طرفین واعالم الکترونیکی یا کتبی آن باه طارف مقابال قابال فساخ
می باشد.
ماده  -4کارگزار 48ساعت پس از امضای این توافق نامه نام کاربری ورمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشتری قرار می دهد .مسئولیت حفظ ومراقبات از
نام کاربری ورمز عبور و عواقب ناشی از عدم مراقبت از آنها بر عهده مشتری است .در صورت افشای ناام کااربر و رماز عباور ،مشااتری بایاد مراتاب را باه کاارگزاری اطاالع داده و
تقاضای صدور رمز جدید نماید .تا زمانی که این امر توسط مشتری اعالم نشده ،کارگزاری بابت انجام دستوراتی که از آن کاربری و رمز عبور دریافت میکند ،هیچ مسئولیتی ندارد.
ماده  -5در صورت درخواست مشتری به تغییر نام کاربری ،کارگزار نام کاربری پیشین را ابطال ونام کاربری جدیدی را در اختیار مشتری قرار میدهاد .در هرماورد کاه کاارگزار الزم
بداند تغییر نام کاربری ورمز عبور را انجام داده ومراتب را بالفاصله به آگاهی مشتری می رساند.
ماده  -6مشتری حساب بانکی ریالی خود را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح فوق به کارگزار اعالم می کناد وهمنناین نشاانی پسات الکترونیکای خاود را باه
شرح فوق جهت ارسال صورتحساب ،رمز اینترنتی وسایر موارد در اختیار کارگزار قرار داده و متعهد می شود که حداقل هر  48ساعت یکبار آن را کنترل نماید.
ماده  -7مشتری باید گواهی نامه سپرده موقت اوراق بهادار خودرا پیش از سفارش فروش در اختیارکارگزار قراردهد وکارگزار فقط می تواند اوراق بهااداری را بفروشاد کاه گاواهی
نامه سپرده موقت آن را در اختیاردارد.
ماده  -8مشتری گواهینامه موقت پیشین اوراق بهاداری را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزاری می دهد ،می باید در اختیار کارگزاری قرار داده باشد.
ماده  -0در صورت انجام معامله ،کارگزاری حداقل در پایاان هر هفته ،گزارشی از صورت وضعیت معاماالت مشتری ،شامل معاامالت انجاام شاده ،وجاوه دریاافتی و پرداختای و نیاز
سفارش های اجرا نشده خرید و فروش را به طور الکترونیاکی برای مشتری ارسال می نماید .همننین کارگزاری می باید صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف  24سااعت
بعد از پایان روزی که معامله برای مشتری انجام میشود ،در اختیار وی قرار دهد و بدین منظور ترتیبی می دهد تا سفارش های اجرا نشده مشتری در سایت کارگزاری مشخص گردد.
ماده  -12کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری ،پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال می نماید .در مواردی که انجام سفارش های خرید یاا فاروش مشاتری
برای کارگزار غیر ممکن باشد کارگزار می باید حداکثر ظرف یک روز کاری مراتب عدم امکان انجام سفارش وعلت آن را در سیستم ثبت کرده و از طریق سایت باه مشاتری اعاالم
نماید.
ماده  -11سفارش های فرستاده شده توسط مشتری به مدت  5روز کاری اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده ،سفارس ابطال می گردد. .تغییر و اصالح سفارش مشتری
فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری امکان پذیر است .درصورت دریافت درخواست درخواست ابطال سفارش توسط مشتری طی سااعات انجاام معاملاه ،کاارگزار
ملزم به انجام درخواست مشتری حداکثر در روز بعد است.
ماده  -12کارگزار موظف است داده پیام های دریافتی از مشتری وداده پیام های ارسالی به مشتری را درسامانه اطالعااتی خودثبات ونگهاداری نمایاد.در صاورت باروز اخاتالف باین
کارگزار ومشتری در خصوص محتوای داده پیام ها،اطالعات مندرج در سامانه اطالعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین الزم االتباع است.
ماده  -11دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار (مصوب  1181/0/14هیات مدیره سازمان کارگزاران باورس) کاه در ساایت کاارگزاری درج شاده اسات بارای
طرفین این قرارداد الزم االجرا است.
ماده  – 14فرم مشخصات مشتری جزو الینفک این قرارداد است.
ماده  -15توافقنامه «خریدوفروش الکترونیکی اوراق بهادار» در  15ماده و در دو نسخه تنظیم شد و در تاریخ انعقاد به امضای طرفیان رسید و هریک از طرفین ،یک نسااخه از قارارداد
را در اختیار دارد.

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

قرارداد استفاده از خدمات مرکز تماس کارگزاری جهت انجام
معامالت (کال سنتر)

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

ماده  )1طرفین قرارداد :این توافقنامه در اجرای ماده  24آئین نامه معامالت در بورس اوراق بهادار تهاران باین “شارکت کاارگزاری باناک کشااورزی (ساهامی
خاص)” به شماره ثبت  121607به نمایندگی آقایان حیدر سلیتی (به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل) و جواد بهزادی اصل (به سمت عضو هیات مادیره)
بر اساس آگهی روزنامه رسمی باه شاماره  110812422021271658ماور 1107/27/11باه نشاانی :تهاران ،خیاباان گاناادی ،کوچاه  ،11پاالک  ،14باه کاد پساتی
 1517765111و به شماره تلفن 221 - 8658 :به نشانی سایت اینترنتی  www.bkisecurities.comکه از ایان پس در این توافقانامه «کارگزاری» نامیده می شاود
از یک طرف و جناب آقای  /سرکار خانم  .................................با مشخصات مندرج در «فرم مشخصات مشتری» که از این پس «مشتری» نامیده می شود ،منعقد مای
گردد.
ماده  )2موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از ثبت و اجرای سفارشات تلفنی مشتری به منظور خرید و فاروش اوراق بهاادار و کااال در باورسهاا و بازارهاای خاارج از باورس
توسط عضو با استفاده از مرکز تماس کارگزاری
ماده  )3مدت قرارداد:
این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد .طرفین هر زمان بخواهند میتوانند با اطالع رسمی به طرف مقابل نسبت باه فساخ آن اقادام نمایناد .فساخ
قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن اخذ شده است نخواهد بود.
ماده  )4حقوق و تعهدات کارگزاری:
 )1-4شماره تلفن مرکز تماس کارگزاری بانک کشاورزی  821-01821218میباشد .عضو موظف است هرگونه تغییر در شمارههاای مزباور را از طریاق ساایت
رسمی خود و حتیالمقدور سایر روشهای مقتضی به اطالع مشتری برساند.
 )2-4زمان دریافت سفارشهای تلفنی از طریق مرکز تماس روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8:12لغایت  12:12میباشد.
 )1-4عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از خدمات مرکز تماس کارگزاری را به صورت محرمانه و چاپی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضاای ایان قارارداد،
در اختیار مشتری قرار دهد و ارایۀ خدمات آغاز گردد.
 )4-4کلیۀ تماسهای مشتری با مرکز تماس ثبت میگردد و در زمان متعارف توسط کاربر پاسخگوی عضو وارد سامانۀ جامع درخواستهاای کاارگزاری ((OMS
گردیده و در نوبت اجرا در سامانۀ معامالتی قرار میگیرد .شمارۀ پیگیری سفارش دریافت شده قبل از قطع مکالمه توسط کاربر به مشتری اطالع داده میشود.
تبصره :تا زمان استفاده از  PAMبه جای  ،OMSکلیۀ تماسهای مشتری از طریق  PAMنیز قابل اجرا خواهد بود.
 )5-4عضو مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید تا مشتری بتواند در هر لحظه با استفاده از شمارۀ پیگیری ،از آخرین وضعیت سفارش خود مطلاع گردیاده و در صاورت
لزوم نسبت به ویرایش سفارش یا حذف آن اقدام نماید.
 )6-4فایل های صوتی با مشخصات شماره تلفن مشتری ،نام کاربری مشتری ،مدت زمان انتظار مکالمه ،نام کاربر پاسخگوی عضو ،تاریخ تماس ،ساعت شروع ،پایاان
و مدت تماس و شماره سریال مربوطۀ ایجاد شده در ) )OMSبه صورت خودکار بایگانی میگردند.
تبصره :تا زمان استفاده از  PAMبه جای  ،OMSفایل های صوتی با مشخصات موضوع این ماده کاه در سارور ضابط مرکاز تمااس باه صاورت خودکاار بایگاانی
میشوند قابل استناد خواهند بود.

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

 )7-4در صورتی که صوت مشتری با مشخصات اعالمی توسط وی به صورت فاحش تطبیق ننماید ،عضو باید از ارایۀ خدمات به وی امتناع نموده و به طرق متعاارف
کنترلهای الزم جهت حصول اطمینان از هویت مشتری را انجام دهد.
 )8-4عضو مکلف است حس ب درخواست مشتری ،وضعیت حساب مشتری و عملیات انجاام شاده را در باازۀ زماانی ماورد درخواسات ،باه روش مقتضای در اختیاار
مشتری قرار دهد.
ماده  )5تعهدات مشتری:
 )1-5شماره تلفن های مشتری جهت تماس با مرکز تماس کارگزاری  .................................................و  .................................................میباشد .مشتری موظاف
است تغییر شمارههای مزبور را از طریق مرکز تماس کارگزاری یا به صورت کتبی به اطالع عضو برساند.
 )2-5مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه میباشد .در صورت عادم تغییار ،هرگوناه مسائولیت
ناشی از افشای رمز عبور بر عهدۀ مشتری میباشد.
 )1-5وجوه مشتری به منظور خرید اوراق بهادار و کاال و پرداخت هزینههای معامالت به یکی از حساب های بانکی عضو واریز و از طریق مرکز تماس به اطالع عضو
خواهد رسید .وجو ه حاصل از فروش اوراق بهادار و کاالی مشتری توسط عضو به حساب بانکی مشتری با مشخصات زیار واریاز و از طریاق مرکاز تمااس باه اطاالع
مشتری خواهد رسید.
 )4-5مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات میباشد.
 )5-5مشتری باید گواهینامههای موقت صادرۀ اوراق بهادار که قصد فروش آنها را دارد ،در اختیار وی قرار دهد.
 )6-5در مورد اشخاص حقوقی ،کلیۀ تکالیف مذکور در این قرارداد نسبت به مشتری ،برای نمایندۀ معرفی شده توسط شخص حقوقی نیز الزماالجرا است.
ماده  )6حدود مسئولیت طرفین:
 )1-6تنها دارندۀ ن ام کاربری و رمز عبور ،مشتری است .مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عباور و ناام کااربری و نیاز مسائولیت انجاام هرگوناه معاملاه کاه دریافات
سفارش آن از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت میگیرد بر عهدۀ وی میباشد .مشتری همننین مسئول خسارتهایی است کاه در نتیجاۀ عادم رعایات
قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود .در صورتی که مشتری ثابت نماید نام کاربری و رمز عبور وی به واسطه تقصیر کارگزار یاا کارمنادان آن
توسط شخص دیگری مورد استفاده قرار گرفته مسئولیتی نداشته و میتواند جهت دریافت خسارات احتمالی وارده به کارگزار رجوع نماید.
 )2-6طرفین قرارداد مجاز نمیباشند اسرار طرف دیگر را که بر حسب وظیفه در اجرای این قرارداد از آن مطلع شده یا در اختیار دارند بدون مجوز قانونی افشا نمایند،
مگر حسب درخواست مراجع ذیصالح.
 )1-6طرفین قرارداد باید در اجرای موضوع قرارداد کلیۀ قوانین و مقررات مربوط به انجام معامالت اوراق بهادار مصوب ارکان ذیصالح بازار سرمایۀ ایران ،را رعایات
کنند.
ماده  )7قابلیت استناد دادهپیامها:
دادهپیامها و سوابق کلیۀ تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد ،ثبت و نگهداری شاده
است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع ذیصالح میباشد .در صورت بروز اختالف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و دادهپیامها ،اطالعات ثبات
شده در مرکز تماس ،معتبر و برای طرفین الزماالتباع است.

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

ماده  )0درصورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه عضو نخواهد بود.
ماده )9با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناشی از معامالت در این بازار ،حل اختالف طرفین این قرارداد در صاورت عادم حصاول توافاق از
طریق مذاکره فیمابین ،مطابق مادۀ  16قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  1184صورت میگیرد.
ماده  )18درصورتیکه نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در مادۀ ( )1ذکر شده تغییر یابد ،وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطاالع دهاد.
هرگونه مراسالت که در ارتباط با این قرارداد با پست سفارشی به آخرین نشانی اعالمی مطابق این ماده ارسال شود ،به منزلۀ ابالغ رسمی تلقی میشود.
ماده  )11فرم مشخصات مشتری جزو الینفک این قرارداد است.
ماده  )12این قرارداد با استناد به دستورالعمل اجرایی دریافت سفارشهای تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری در  12ماده در دو نسخۀ واحداالعتبار در تاریخ
انعقاد توسط طرفین قرارداد منعقد شد و یک نسخه به عضو و یک نسخه به مشتری تحویل گردید .هرگونه تغییر در مفاد این قرارداد ،منوط به تأیید ساازمان باورس و
اوراق بهادار میباشد .در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به دریافت سفارشهای تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری تغییراتی حاصل شود که تغییار در
شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید ،تغییرات مذکور ،بدون نیاز به توافق ثانوی جزء الینفک این قرارداد خواهد بود.

پیوست :سواالت امنیتی قرارداد
چناننه مشتری از شماره ای غیر از شمااره های اعالم شده در ماده  5قرارداد تمااس گرفته و نام کاربری و کلمه عبور را به درستی وارد نماید ،می بایست به چند
سوال از مجموعه سواالت زیر پاسخ درست دهد تا احراز هویت وی تأیید گردد:
 -1نام خانوادگی مادر شما چیست؟

..............................................................................................................................................................

 -2پدر شما متولد چه سالی است؟

.........................................................................................................................................................

 -1نام شاعر مورد عالقه شما چیست؟

.............................................................................................................................................................

 -4نام گل مورد عالقه شما چیست؟

.................................................................................................................................................... .........

 -5فصل مورد عالقه شما کدام است؟

...................................................................................................................................................

 -6ورزش مورد عالقه شما چیست؟

.....................................................................................................................................................

 -7نام دبستان محل تحصیل شما چیست؟

........................................................................................................................................................

 -8شما چند برادر دارید؟

........................................................................................................... ...............................................

 -0رنگ مورد عالقه شما چیست؟

..........................................................................................................................................................

 -12شهر مورد عالقه شما کجاست؟

...........................................................................................................................................................

بدین وسیله گواهی می نمایم اینجانب  .......................... ....فرزند  .....................با کد ملی  ................................و کد معامالتی بورسی  ......................در روز
 ....../....../......و ساعت  ...... : ......به صورت حضوری نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به سامانه مرکز تماس شرکت کارگزاری بانک کشاورزی را به صورت
محرمانه و در پاکت در بسته دریافت نموده ام و تعهد می نمایم بالفاصله نسبت به تغییر رمز اقدام نموده و ار افشای آن به افراد دیگر خودداری نمایم.

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت برخط
اوراق بهادار

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

مقدمه:
تعاریف دستورالعمل اجرایی 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 بانک کشاورزی (سهامی خاص)” به شماره ثبت  121607به نمایندگی آقایان حیدر سلیتی (به سمت نایاب ریایس هیاات مادیره و
مدیر عامل) و جواد بهزادی اصل (به سمت عضو هیات مدیره) بر اساس آگهی روزنامه رسمی به شماره  110812422021271658مور 1107/27/11به نشانی :تهاران،
خیابان گانادی ،کوچه  ،11پالک  ،14به کد پستی  1517765111و به شماره تلفن 221 - 8658 :به نشانی سایت اینترنتای  www.bkisecurities.comکاه از ایاان
پس در این توافقانامه «کارگزاری» نامیده می شود از یک طرف و جناب آقای  /سرکار خانم  .................................با مشخصات مندرج در «فرم مشخصات مشتری» که
از این پس «مشتری» نامیده می شود ،منعقد می گردد.
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 بخواهند می توانند با اطالع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند .فسخ
قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن شده است نخواهد بود.
ماده  )4حقوق و تعهدات عضو:
 )1-4عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانۀ معامالتی را برای انجام معامالت برخط ،به صورت محرمانه و چاپی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای
این قرارداد ،در اختیار مشتری قرار دهد و ارائه خدمات آغاز گردد.
 )2-4عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیۀ سوابق تراکنشهای دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود میباشد.
 )1-4اعمال هرگونه محدودیت بر معامالت مشتری توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد .در صورت اعمال این
محدودیتها ،عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت
 )4-4عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روشهای ارائه آن را در سایت رسمی خود اعالم کند و
حسب درخواست مشتری ،جهت رفع مشکل اقدام نماید.
 )5-4عضو 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 میباشد.
 )6-4عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات ،دادهها و اطالعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.
 )7-4عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار ،آخرین وضعیت حساب و سوابق معامالت مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعالم
مغایرت از سوی مشتری ،نسبت به بر رسی موضوع و اعالم نتیجۀ بررسی به وی اقدام نماید .بدیهی است اعالم مغایرت ،نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به
نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

 )8-4در راستای اجرای این قرارداد ،حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطالع سرمایهگذاران رسانده میشود:
 )1-8-4اطالعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش ،واریز ،برداشت و ماندۀ حساب؛
 )2-8-4رویۀ دریافت سفارشها ،پردازش و اجرای سفارشها و همننین پایاپای و تسویۀ معامالت از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛
 )1-8-4رویههای مدیریت حوادث پیشبینی نشده در معامالت برخط اوراق بهادار از جمله قطعی برق ،شبکۀ مخابراتی و اینترنت؛
 )4-8-4در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار ،اعالم موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیشبینی و بالفاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیشبینی از
طریق پست الکترونیکی یا به روش مقتضی دیگر؛
 )5-8-4اطالعرسانی الزم در مورد نحوۀ مدیریت سفارشها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معامالت؛
 )6-8-4رویههایی برای حذف سفارشهای ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛
 )7-8-4اعالم قوانین و مقررات جدید و محدودیتهای ابالغی توسط سازمان در خصوص انجام معامالت برخط.
ماده  )5تعهدات مشتری:
 )1-5مشتری باید گواهینامههای موقت صادرۀ اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد ،حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.
 )2-5مشتری باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.
 )1-5مشتری تعهد می کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معامالت مبتنی بر اطالعات نهانی و دستکاری بازار خودداری
نماید.
 )4-5مشتری باید شمارۀ حساب بانکی را در بانکی که عضو اعالم مینماید ،جهت دریافت وجوه ارائه نماید .هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به
همان حساب که به نام مشتری است امکانپذیر میباشد.
 )5-5مشتری متعهد است سفارشهای خرید و فروش روزانۀ خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقفهای اعالمی توسط سازمان به سامانۀ معامالت برخط
ارسال کند.
 )6-5مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر یک ماهه میباشد .در صورت عدم تغییر ،هرگونه مسئولیت
ناشی از افشای رمز عبور بر عهدۀ مشتری میباشد.
 )7-5مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفادۀ نادرست از خدمات نرمافزاری سامانۀ معامالت برخط اوراق بهادار را بر عهده میگیرد.
 )8-5در صورت عدم استفادۀ مشتری به مدت  02روز متوالی از حساب کاربری خود ،عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمود .فعال شدن دسترسی مستلزم
مراجعۀ مشتری به عضو میباشد.
 )0-5مشتری متعهد میشود ،اصول امنیت سختافزاری و نرمافزاری و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از نرمافزارهای ضد ویروس مناسب ،محافظت از شناسه
کاربر ،کلیدواژهها ،کدهای رمزی و کلیه اطالعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز به سامانه ،رعایت نماید.
امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

 )12-5مشتری متعهد میگردد ،زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیلۀ آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
 )11-5مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات میباشد.
 )12-5مشتری متعهد میگردد از قوانین و مقررات و شرایط اعالمی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط پیروی کند.
 )11-5مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانۀ معامالت برخط ،اطالعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را
کنترل و در صورت مغایرت ،در اسرع وقت به عضو اطالع دهد.
 )14-5مشتری مسئول کنترل حسابهای خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطالع میدهد :
 )1-14-5هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور ،نام کاربری و شماره(های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
 )2-14-5هرگونه عدم دریافت تأییدیۀ ثبت سفارش؛
 )1-14-5دریافت تأییدیۀ ثبت سفارش یا معاملهای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
 )4-14-5هرگونه اطالعات نادرست در موجودی حساب مشتری ،سبد داراییها یا اطالعات معامالت .
 )15-5مشتری مجاز به هیچگونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوۀ دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهرهبرداری تجاری
یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطۀ دیگری نیست و نمیتواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
 )16-5مشتری اقرار مینماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معامالتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکتهای ارائهدهنده
خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معامالت برخط برخوردار بوده ،آموزشهای الزم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها
میداند.
 )17-5مشتری متعهد است اختیارات ،اطالعات و دسترسیهای الزم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان ،بورس،
عضو یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.
ماده  )6حدود مسئولیت طرفین
 1-6تنها دارندۀ نام کاربری و رمز عبور ،مشتری است .مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از
طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت میگیرد بر عهده وی میباشد .مشتری همننین مسئول خسارتهایی است که در نتیجۀ عدم رعایت قوانین و مقررات
و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود .
 2-6عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطۀ اختیار و بدون تقصیر وی ر میدهد ،نمیباشد.
 1-6در صورتی که به واسطۀ اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد ،مشتری متحمل ضرر و زیان گردد ،عضو مسئول جبران خسارتهای وارده نخواهد بود.
 4-6انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری میباشد و شامل ارائه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاورۀ
سرمایهگذاری ،قانونی ،مالیاتی ،مالی و حسابداری نخواهد بود.

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

 5-6عضو مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معامالت برخط توسط مشتری ندارد.
ماده  )7قابلیت استناد دادهپیامها:
دادهپیامها و سوابق کلیۀ تراکنشهای دری افتی از مشتری و ارسالی 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 قضایی و حقوقی میباشد .در صورت بروز اختالف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و دادهپیامها ،اطالعات
مندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو ،معتبر و برای طرفین الزماالتباع است .
ماده  )0انحالل قرارداد:
قرارداد مطابق مادۀ  12قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان مییابد :
 1-8در صورت اعالم مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویۀ کلیۀ دیون و تعهدات ناشی از معامالت برخط وی نزد عضو ،قرارداد فسخ میشود .
 2-8در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذیصالح ،قرارداد فسخ میشود .در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتری
اطالع دهد .
 1-8در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز عضو ،قرارداد فسخ میشود .
 4-8در صورتی که در اثر بروز حوادث قهری ،امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هر یک از طرفین به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به
مدت بیست روز کاری ادامه یابد ،هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند .
ماده  )9حل اختالفات:
با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناشی از معامالت در این بازار ،حل اختالف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق
مذاکره فی مابین ،مطابق مادۀ  16قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  1184صورت میگیرد.
ماده  )18تغییر قرارداد:
این قرارداد در  12ماده 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 میباشد .در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط ،تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد
حاضر را ایجاب نماید ،تغییرات مذکور ،بدون نیاز به توافق ثانوی جزء الینفک این قرارداد خواهد بود .

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

پیوست :تعهدنامۀ استفاده از زیرساخت بر خط بازار
(متمم قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت برخط اوراق بهادار)

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

اینجانب آقای/خانم  ................................................فرزند  ..................... ......به شماره شناسنامه  .............................و کدملی  ...............................................متولد
سال  .........................صادره از  ...............................که اصالتاً  /به عنوان نماینده قانونی[ولی/قیم/وصی] آقای/خانم/................................................به نمایندگی از
شخص حقوقی به نام  .....................................................به شناسه ملی  ...........................................و شمارۀ ثبت  ........................................نزد ادارۀ ثبت شرکتها و
موسسات غیر تجاری شهرستان  ........................................متقاضی استفاده از زیرساخت های موضوع بند  4و  5ماده  1دستورالعمل اجرایی معامالت برخط هستم،
اقرار و تعهد مینمایم:

 -1از دانش و مهارت الزم درخصوص نحوه استفاده از زیرساخت ها و همننین نحوه انجام معامله اوراق بهادار/کاال برخوردار می باشم.
 -2با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار/کاال آشنایی کافی دارم.
 -1مشمول هیچ گونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صالح اعالم شده باشد ،نمی باشم.
 -4از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاری در بازار خوداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 -5از ایجاد اخالل یا هر گونه اقدام به اخالل (سوء استفاده) در سامانۀ معامالت و زیرساخت های برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار/معامله گر خودداری نموده و
در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 -6امکان استفاده از زیرساخت های بر خط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده ،وکیل یا غیره قرار ندهم و به
شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید و در هر صورت مسئولیت کلیه معامالت انجام شده از طریق دسترسی به زیر
ساخت بر خط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را می پذیرم.
 -7مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهدۀ اینجانب بوده و در صورت ارائه اطالعات خالف واقع و مستندات جعلی ،مسئولیت هر گونه
عواقب ناشی از آن بر عهدۀ اینجانب می باشد.

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

پاسخنامه آزمون سنجش سطح دانش متقاضیان دریافت کد کاربری معامالت برخط
آزمون شماره ................................
1

سوال

2

1

4

1
2
1
4
5
6
7
8
0
12

نتیجه آزمون................................... :

رسید دریافت نام کاربری و کلمه عبور معامالت بر خط(آنالین)
بدین وسیله گواهی می نمایم اینجانب  ..............................فرزند  .....................با کد ملی  ................................و کد معامالتی بورسی  ......................در روز
 ....../....../......و ساعت  ...... : ......به صورت حضوری نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به سامانه معامالت بر خط شرکت کارگزاری بانک کشاورزی را به
صورت محرمانه و در پاکت در بسته دریافت نموده ام و تعهد می نمایم بالفاصله نسبت به تغییر رمز اقدام نموده و ار افشای آن به افراد دیگر خودداری نمایم.
از این رو کلیه مسئولیت های ناشی از حفظ ،نگهداری ،افشا و انجام معامالت احتمالی بعدی آن را بر عهده می گیرم و در صورت بروز هرگونه سوء استفاده احتمالی
از نام کاربری و رمز عبور اینجانب ،شرکت کارگزاری بانک کشاورزی هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معامالت سهام و حق تقدم
خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

با توجه به ریسک موجود در معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران ،به موجب این اقرارنامه اینجانب /اینجانبان .......................................
(برای اشخاص حقوقی :نام و نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت  )...........................................اذعان ،اظهار و اقرار می دارم/می داریم که با اطالع
دقیق و علم و آگاهی کافی در خصوص وضعیت مالی ناشران بازار پایه ،ماهیت آن بازار ،اطالعیه های منتشره در سامانه رسمی افشای اطالعات شرکت های ثبت
شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و سایر ریسک های معامله در بازار پایه از جمله عدم افشای صحیح و کامل اطالعات توسط ناشران و  ،...نسبت به
معامالت سهام مذکور اقدام می نمایم/می نماییم.
همننین اقرارکردم/کردیم و متعهد و مطلع شدم/شدیم:
 -1از تمامی شرایط ،قوانین و مقررات مربوط به انجام معامالت در بازار پایه فرابورس ایران ،تابلوهای معامالتی و ریسک های مربوط به آن از جمله
مفاد" دستورالعمل پذیرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهاداردر فرابورس ایران"" ،دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران"،
"دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت بلوک در فرابورس ایران" و "دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده پذیرفته نشده" مصوب هیات مدیره سازمان بورس و
اوراق بهادار و همننین از اصالحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط آگاهی دقیق و کامل دارم/داریم.
 -2فرابورس ایران مطابق مقررات مربوط می تواند نسبت به اعطای مجوز فعالیت به مشتریان و معامله گران شرکت های کارگزاری در هر یک از تابلوهای بازار پایه و
طراحی ،تعیین شروط مربوط و برگزاری آزمون هایی با هدف سنجش دانش ،توانایی و مهارت معامله گران و مشتریان شرکتهای کارگزاری اقدام نماید .لذا در
صورت عدم موفقیت اینجانب /اینجانبان درآزمونهای مذکور این موضوع به منزله عدم اخذ مجوز فعالیت در بازار و یا تابلوی مربوطه بوده و کارگزار می تواند ضمن
جلوگیری از هرگونه فعالیت اینجانب/شرکت ............................... .......در بازار و یا تابلوی مربوط مانع فعالیت و دسترسی اینجانب/شرکت .....................................
به بازار پایه شود.
 -1در صورت نبود قابلیت نقدشوندگی در نمادهای معامالتی سهام و حق تقدم خرید سهام ناشران بازار پایه ،مسئولیت سرمایه گذاری در بازار با اینجانب/شرکت می
باشد.
 -4قبل از شروع هر گونه فعالیت یا انجام معامالت در بازار پایه ،از نر کارمزد و سایر هزینه های مربوط اطالعات الزم را کامال کسب نموده ام/نموده ایم.
 -5مطابق مقررات بازار پایه ،سازمان بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران می تواند تحت شرایط مندرج در مقررات مربوطه نماد معامالتی را متوقف یا تعلیق نماید
و اینجانب /اینجانبان با علم و آگاهی به این موضوع در این بازار سرمایه گذاری نموده و مسئولیت آن صرفا متوجه اینجانب /اینجانبان می باشد.
 -6معامله سهام یا حق تقدم خرید سه ام شرکت بورس انرژی ایران با حجم بزرگ تر یا مساوی نیم درصد از سرمایه پایه و همننین خرید اوراق بهادار آن شرکت
توسط اشخاص حقوقی یا نهادهای خاص که دسته سهامداری ایشان بر اساسنامه شرکت بورس انرژی ایران برای فرابورس مشخص نمی باشد ،منوط به اخذ تاییدیه از
سازمان ب ورس مبنی بر رعایت محدودیت ها قانونی و مقرراتی است و در صورت عدم رعایت محدودیت های معامالتی در دسته های سهامداری شرکت بورس
انرژی ایران یا سایر موارد مذکور در مقررات ،فرابورس می تواند معامالت مزبور را تایید ننماید و در صورت وجود محدودیت های فنی در امکان عدم تایید
معامالت و اعالم فرابورس ایران مبنی بر عدم رعایت محدودیت های معامالتی فوق ،کارگزار ناظر موظف است مازاد اوراق بهادار خریداری شده را در اولین روز
کاری پس از انجام معامله ،از طریق انجام حراج در نماد معامالتی بازار عادی یا نمادی مجزا(حسب تشخیص فرابورس ایران) به عموم عرضه نماید .در صورت عدم
امکان فروش به دلیل توقف نماد معامالتی ،مازاد سهام یا حق تقدم خرید سهام خریداری شده ،با اعالم فرابورس ایران به حالت مسدود در می آید و خریدار حق هیچ
گونه تصرف مالکانه ای(از جمله فروش ،توثیق یا استفاده از حق رای در مجامع عمومی ناشر) نسبت به اوراق بهادار مذکور را نداشته و کلیۀ خسارات و هزینه های
ناشی از معامله مازاد اوراق بهادار از جمله کارمزدهای آن بر عهده وی خواهد بود.
 -7برای خرید سهام و حق تقدم سهام در نمادهای معامالتی بازار پایه از هیچ گونه اعتباری استفاده ننموده و بر مبنای سهام ناشران بازار پایه اعتبار دریافت نمی نمایم/
نمی نماییم.
 -8مطابق "دستورالعمل پذیرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران" ،درج اوراق بهادار در بازار پایه و همننین لغو درج آن با تایید " کمیته درج
فرابورس ایران" صورت می پذیرد .عالوه بر این ،تصمیم گیری در خصوص انتقال شرکت ها بین تابلوهای بازار پایه و تعیین دوره های مورد رسیدگی ،بر عهده
کمیته مذکور می باشد؛ لذا اینجانب  /اینجانبان حق هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت ها فی مابین تابلوهای "پایه زرد"" ،پایه نارنجی" و "پایه قرمز" و یا لغو
درج آن ها را از خود سلب و ساقط کردم  /کردیم.
 -0تطبیق سفارش ها در معامالت نمادهای معامالتی بازار پایه یا تغییر روش آن ها بر اساس شیوه ای است که به تصویب هیات مدیره فرابورس ایران و تایید سازمان
بورس و اوراق بهادار می رسد.
امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

 -12سفارش های موجود در سامانه معامالتی حداکثر به مدت شش ماه پس از تاریخ ابالغ و اصالحات مقررات بازار پایه قابل نمایش خواهد بود ،لکن پس از مهلت
مذکور تعداد سفارش های قابل مشاهده به صورت دوره ای و مرحله ای و به تناسب هر تابلو کاسته یا حذف خواهد شد و در مرحله پیش گشایش ،قیمت نظری
گشایش ) (TOPبرای عموم منتشر می شود.
 -11جلسات رسمی و روزهای انجام معامله اوراق بهادار در تابلوهای "پایه زرد"" ،پایه نارنجی" و "پایه قرمز" ،ساعت آغاز و خاتمه و مدت زمان هر جلسۀ معامالتی
و همننین تعداد ،مدت و انواع دسترسی معامله گران در مراحل انجام معامله ،حداقل ارزش هر سفارش ،حجم مبنا ،واحد پایه هر سفارس ) ،(LOTحداقل حجم هر
سفارش ) ،(MIN Qاعتبار زمانی سفارش و نیز محدودیت هایی از قبیل حداقل ارزش معامالت خرید برای معامله گران بر خط یا عدم مشارکت معامله گران بر خط
در مراحل پیش گشایش توسط هیات مدیره فرابورس ایران تعیین می گردد.
 -12ورود سفارش در نمادهای معامالتی بازار پایه صرفا به صورت «سفارش روز" »"DAYامکان پذیر می باشد ،مگرشرایط دیگری توسط فرابورس ایران اطالع
رسانی گردد که با انتشار شرایط جدید در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران و اطالع آن به عموم ،برای اینجانب  /اینجانبان نیز الزام آور بوده وآن را می
پذیرم  /می پذیریم.
 -11معامالت اوراق بهادار شرکت هایی که در تابلوهای بازار پایه درج گردیده اند ،درتمامی جلسات رسمی معامالتی به صورت حراج پیوسته ودرمحدوه دامنه
نوسانی  1درصد درتابلو زرد2 ،درصد درتابلو پایه نارنجی و  1درصد درتابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی درآخرین جلسه معامالتی برگزاری حراج پایانی قابل
انجام است .انجام حراج پایانی درنمادهای معامالتی تابلوهای "پایه زرد"" ،پایه نارنجی" و "پایه قرمز" ،با دامنه نوسان قیمتی 2برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی نماد
معامالتی در بازار عادی به نحوی که قیمت مرجع حراج پایانی ،آخرین قیمت پایانی نماد معامالتی خواهد بود وحداقل هفته ای یکبار ،امکان پذیر است ،مگر آنکه
ناشر رویداد شرکتی داشته باشد .درصورتی که درروز تعیین شده امکان انجام حراج پایانی فراهم نباشد ،انجام حراج پایانی به اولین جلسه رسمی معامالتی بعد موکول
می گردد.
 .11-1فرابورس مجاز می باشد تعداد حراج در بازار پایه را به تعداد روزهای کاری در هفته و با رعایت دامنه نوسان مجاز هر یک از تابلوها (محدوده دامنه نوسانی 1
درصد در تابلو پایه زرد 2 ،درصد در تابلو پایه نارنجی و  1درصد در تابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی در روز قبل) مطابق با مکانیسم حراج روزانه در بازار اول و
دوم افزایش دهدکه در این صورت حراج پایانی برگزار نخواهد گردید .این موضوع از روز چهارشنبه مور  1108/27/21قابلیت اجرا داشته و فرابورس ایران باید
اطالع رسانی الزم را در این خصوص انجام دهد.
 . 11-2قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان در زمان برگزاری حراج پایانی ،حسب مورد آخرین قیمت پایانی در نماد معامالتی یا میانگین موزون قیمت معامالت
انجام شده نماد طی جلسه معامالتی قبل از آغاز مرحله پایانی همان جلسه معامالتی می باشد و قیمت کشف شده در حراج پایانی مذکور نیز به عنوان قیمت مرجع
برای محاسبه دامنه نوسان در جلسه معامالتی پس از آن می باشد.
 . 11-2-1در صورت عدم کشف قیمت یا عدم تایید قیمت کشف شده در حراج پایانی مذکور ،حسب مورد آخرین قیمت پایانی در نماد معامالتی یا میانگین موزون
قیمت معامالت انجام شده نماد طی جلسه معامالتی قبل از آغاز مرحله پایانی همان جلسه معامالتی ،به عنوان قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان قیمتی در جلسات
معامالتی پس از آن می باشد.
 -14تعداد حراج پایانی حداقل یکبار درهفته برای هر تابلو خواهد بود ،لکن امکان افزایش تعداد حراج پایانی ودامنه نوسان هرتابلو با پیشنهاد فرابورس ایران و تایید
سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.
 -15فعالیت بازارگردانی درخصوص نمادهای تابلوهای بازارپایه براساس ضوابطی که به تایید هیات مدیره فرابورس خواهد رسید مطابق دستورالعمل مربوطه امکان
پذیر است .همننین بازارگردان می تواند دامنه نوسان قیمتی نماد معامالتی را تا دوبرابر دامنه نوسان روزانه قیمتی نماد معامالتی دربازار عادی ،به شرطی که از
محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمتی دربازار دوم فرابورس بیشتر نشود ،افزایش دهد .همننین بازارگردان می تواند قیمت مرجع نماد معامالتی را ضمن اعالم به
فرابورس تعیین نماید.
 -16آن دسته از سهامدار/سهامداران عمده ای که مالکیت حداقل  25درصد ار سهام یک ناشردر بازار پایه فرابورس را دارند برای عرضه بیش از  2درصد از کل
سهام تحت مالکیت یا کنترل و نفوذ خود در بازار عادی باید نسبت به اخذ تاییدیه کمیته درج اقدام نمایند .سایر سهامدار /سهامداران عمده که مالکیت کمتر از 25
درصد و حداقل  1درصد از سهام یک ناشر در بازار پایه فرابورس را دارند ،برای عرضه هر میزان از سهام تحت مالکیت یا کنترل یا نفوذ خود در بازار عادی باید
نسبت به اخذ تاییدیه کمیته درج و حسب م ورد ارائه تعهد خریدار یا خریداران جدید مبنی بر اینکه در هر زمان که تصمیمی برای عرضه سهام خریداری شده اتخاذ
نمودند ،سهام مذکور را با هر تعداد اوراق بهادار که باشد صرفاً بر اساس روشی که کمیته درج تعیین می نماید ،عرضه نمایند ،امکان پذیر است .در صورت عدم
رعایت این ماده مدیرعامل فرابورس می تواند معامالت انجام شده را تایید ننماید.
امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش

مهر و امضای کارگزاری

شماره سریال :
تاریخ....../....../..... :

 -17ریسک های مذکور در این سند جنبه حصری ندارند و اینجانب/اینجانبان اقرار می دارم /می داریم که نسبت به تمام ریسک های این بازار اعم از موارد مذکور
در این بیانیه و غیر آن را آگاهی کامل داشته و آن ریسک های این بازار اعم از موارد مذکور در این بیانیه و غیر آن را آگاهی کامل داشته و آن ریسک ها را مشمول
مفاد این اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک ،تلقی می نمایم/می نماییم.
 -18متعهد شدم/شدیم مفاد تمامی قوانین و مقررات الزم االجرای بازار سرمایه به ویژه در حوزه شرکت های درج شده در بازار پایه و ضوابط معامالتی آنها را
رعایت نموده و از هرگونه اقدامی که منجر به نقض قوانین و مقررات شود ،خودداری نمایم/نماییم.
به موجب این سند اینجانب(......................برای اشخاص حقوقی :نام و نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت ،)......................اقرارنامه و بیانیه پذیرش
ریسک معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعالم و اقرار به آگاهی و اطالع از کلیه قوانین و مقررات و شرایط
معامالتی و ریسک هایی که در آن بازار متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوط ،مراتب فوق الذکر
را با اراده و اختیار کامل تایید نموده و هینگونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص ندارم/نداریم و حق دعوی خود در
این زمینه را علی الدوام سلب و ساقط کردم/کردیم.

امضاء مهر یا اثر انگشت مشتری/نماینده

امضای کارشناس پذیرش
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