
 س اوراق بهادار تهرانمالت بورامع نامهآئین 24اجرای ماده  دستورالعمل
 

ین  قرارداد ب مفاد این  برخالف    فق صریحی االجرا در بازار سرمایه. مادامی که توا   موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات کارگزاری از طرف کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات الزم   ( ۱ماده  

بر کلیه توافقات و تعامالت بین کارگزار و مشتری حاکم است.    مفاد این قرارداد تعیینکننده حقوق و تکالیف طرفین بوده اتخاذ ترتیبات دیگری الزامی نگردد،    شده باشد یا بر اساس قوانین و مقررات منعقد ن   رفین ط 

 ی بر نفوذ و اعتبار این قرارداد ندارد. از خدمات سایر شرکتهای کارگزاری تأثیر ارداد استفاده نماید و استفاده مشتری  این قر   طرف   خدمات کارگزار سازد تا صرفاً از  کلف نمی انعقاد این قرارداد مشتری را م 

 این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد. (۲ماده  

ساعت یکبار  48می شود که حداقل هر  ر کارگزاری قرار داده و متعهدتی و سایر موارد در اختیارمز اینترن صورتحساب و جهت ارسال لکترونیکی خود رامشتری آدرس پست ا( 3ماااده 

 آن را کنترل نماید.

اطالع   (4ماده   اجرای سفارشِرسانی  کلیه  به مشتری در خصوص وضعیت  کارگزار  یا دریافتارائه  های  پرداختهشده  یا  انجام شدها  کای   از طریق سایتارگزار و مشتری،  ه فیمابین 

انج با  اینترنتی کارگزار  نام کاربری و گذرواژام میشود و مشتری  از  الکترونیکی معرفیشده توسط وی در صدر این قرارداد ارسال هاستفاده  و آدرس پست  تلفن همراهِ  به شماره  ای که 

اجعه به مرب کارگزار یا ارائه درخواست وجه از کارگزار، با وجه به حساسفارش، واریز یا انتقال کلف است پس از ارائه هر ری ممشت  عات مزبور خواهد بود.ادر به دسترسی به اطالمیگردد، ق

شده یا های دریافتفارشای سر اطالعات راجع به اجر. در صورتی که کارگزاشده یا دریافتها یا پرداختهای انجام شده مطلع شودسایت اینترنتی کارگزار از وضعیت اجرای سفارشِ ارائه

شتری به واسطه عدم مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار موجب هیچگونه مسئولیتی برای ی سایت اینترنتی خود قرار داده باشد، عدم اطالع مپرداختهای انجامشده را بر روها یا  دریافت

روی   داختهای انجام شده برها یا دریافتها یا پره اجرای سفارشز تاریخ درج اطالعات راجع با  تهوی مشتری ظرف مدت یک هفال عدم طرح اعتراض از سکارگزار نخواهد بود. در هر ح

 سایت اینترنتی کارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معامالت یا دریافتها یا پرداختهای مذکور است.

گیرد،  عبور مشتری صورت میا رمز ه که از طریق نام کاربری و ینه معامله و ضرر و زیان حاصلو نیز مسئولیت انجام هرگوز رمز عبور و نام کاربری  مسئولیت استفاده و حفاظت ا:  ۱تبصره  

 بر عهده مشتری است.

عالم این امر توسط    کند. عدم   مراتب را به کارگزار اعالم دریافت ننماید، مکلف است  روز از تاریخ امضای این قرارداد    3  چنانچه مشتری پیامکِ حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را ظرف مدت   : ۲تبصره  

 ه مشتری تلقی خواهد شد. به منزله وصول پیامکِ حاوی نام کاربری و رمز عبور ب   ظرف موعد یادشده، مشتری به کارگزار 

ارائه  معامله، شیوههای    وراق بهادار قابل صوص انواع ابزارها و ا ی در خ کافی دارد و از دانش کاف   مشتری با امضا ذیل این قرارداد اعالم مینماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی   ( 5ماده  

بدیهی است در صورت    رسانی و ارائه مشاوره در این خصوص، ندارد.  ع ه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از انجام معامالت برخوردار است و کارگزار هیچگونه تعهدی به اطال سفارش، نحو 

 ود. موارد یادشده، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد ب ع و آگاهی از  تری در نتیجه عدم اطال ونه ضرر و زیان به مش شدن هرگ وارد 

اجرای سفارش  (6ماده   به   معامالتی که  یرمالینتایج و تبعات مالی یا غ  های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوصتکلیف کارگزار صرفاً 

 نه مسئولیتی ندارد.هیچگوشود، به نام او انجام می ت مشتری ودرخواس

به حساب بانکی معرفیشده در سایت اینترنتی کارگزار واریز نماید. چنانچه وجوه توسط مشتری به حساب  (7ماده    ریز گردد،بانکی دیگری وا  مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً 

 بود.  بر عهده مشتری خواهدتهای ناشی از آن تماماًمسئولیتبعات و  تمامی

این   عات مندرج در صدرمسئولیت صحت اطالعات مندرج در صدر این قرارداد تماماً بر عهده مشتری است. همچنین مشتری متعهد میگردد در صورت تغییر در هر یک از اطال  (8ماده  

 ا به کارگزار اطالع دهد.قرارداد، بالفاصله مراتب ر

 زبور، مسدود یا راکد نیست.عرفیشده در مقدمه قرارداد صرفاً به نام وی است و حساب مماید که حساب ن قرارداد تأیید مینممشتری با امضا ذیل ای (9  ماده

به حساب کارگزار واریز میشود، در    (۱0ماده   توسط مشتری  که  م  دفاتروجوهی  نام شخص  به  بهکه وجوهی توسط مشتر  شتری ثبت میگردد. همچنین در صورتیکارگزار صرفاً   ی 

اشد، کارگزار وجوه مزبور را در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هویت شخص مشخص نبکارگزار واریز گردد لیکن هویتِ شخص واریزکننده  حسااااب

 سرفصل حساب واریزیهای نامشخص ثبت میگردد.واریزکننده، در 

اجرای سفارش    نماید و در صورت عدم تأمین منابع مالی، کارگزار تکلیفی به   د، نسبت به تأمین منابع مالی الزم جهت اجرای سفارش اقدام خری فارشِ  است پیش از ارائه س مشتری مکلف    ( ۱۱ماده  

شود، مکلف خواهد بود فوراً    بااااااادهکار کارگزار  به  است،    ه اشتباه انجام شده ب ندارد. در صورتی که پس از اجرای سفارش، مشتری بنا به هر دلیلی به استثنای معامالتی که توسط کارگزار برای مشتری  

روز کاری از تاریخ انجام معامله، مشتری نسبت به تسویهحساب اقدام ننماید، مکلف خواهد بود یک دهم    ۲ظرف مدت  شود، اقدام نماید. چنانچه  ه بدهی خود که از این محل ناشی می نسبت به تسوی 

 التزام به کارگزار بپردازد.  وجه صورت روزانه را به عنوان    درصد مبلغ بدهی به 

 ه موجب این قرارداد مشتری ضمن عقد خارج الزم کارگزار را وکیل و وصی پس ازروز کاری، ب  2  اخت بدهی موضوع این ماده توسط مشتری ظرف مهلتدر صورت عدم پرد:  ۱تبصره  

 ام دهد:دهد تا حسب مورد اقدامات زیر را انجفوت خود قرار می

تمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، نسبت تری، کارگزار میتواند ظرف حداکثر پنج روز معامالتی از زمان اله بودن هر یک از اوراق بهادارِ خریداریشده به نامِ مشعامصورت قابل م  در.  ۱

 .، اقدام نمایدبه فروش هر یک از اوراق مزبور به تشخیص خود معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیینشده

ک از اوراق بهادار متعلق به مشتری معادل مجموع مله نباشد، کارگزار میتواند به تشخیص خود نسبت به فروش هر یه هیچ یک از اوراق بهادارِ خریداریشده موقتاً قابل معای کصورت  در.  ۲

 اقدام نماید.ه، صدر این تبصرهلت مندرج در التزام تعیینشده، ظرف مدت حداکثر پنج روز معامالتی از زمان اتمام مبدهی و وجه  

ظرف مدت حداکثر پنج روز معامالتی پس از فراهمشدن امکان معامله اوراق مذکور، متعلق به مشتری موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار میتواند  صورتی که هیچ یک از اوراق بهادارِ    در.  ۳

 د.، اقدام نمایتزام تعیینشدهنسبت به فروش آن اوراق معادل مجموع بدهی و وجه ال

 زبور اصالح خواهد شد.آن نیز متناسب با مقرره م 1 مواعد مقرر در این ماده و تبصرهدر صورت اصالح مقررات مربوط به تسویه معامالت، :  ۲تبصره 

، مشاااااتری صورت درخواست در ظور خواهد شد وکارگزار من مشتری پس از کسر بدهیهای ناشی از معامالت، به حساب مشتری نزد های فروشوجوه ناشی از اجرای سفارش (۱۲ماده 

یاپای، صرفاً به حساب معرفیشده توسط مشتری واریز خواهد شد. تغییر در حساب بانکی ائه درخواستِ قابل استناد و با رعایت زمان تسویه با اتاق پاظرف مدت یک روز کاری از تاریخ ار

 زاری خواهد بود.رگی مربوطه در کاتکمیل فرمها مشتری منوط به اعالم حساب بانکی جدید از طریق

به فرو داری شده است، کارگزار میتواند در صورت اعالم بدهکار بودن مشتری ش اوراق بهاداری باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریتبصره: در صورتی که سفارش راجع 

 ضوع خودداری نماید.مون تکلیف نهایی شتری تا تعییتوسط سایر شرکتهای کارگزاری از پرداخت وجه حاصل از فروش به م

اصالح اشتباه، انجام معامله    دامات الزم را به منظور رفع و اصالح اشتباه انجام دهد و در صورتیکه برای رفع یا هاً معاملهای را به نام مشتری انجام داده باشد، مجاز است اق در صورتیکه کارگزار اشتبا  ( ۱3ماده 

شتری اقدام نماید.  فوت خود قرار میدهد تا نسبت به انجام معامالت مذکور از طرف م مشتری ضمن عقد خارج الزم کارگزار را وکیل و وصی پس از    د، رورت داشته باش نام مشتری ض   یا معامالت دیگری به 



ارتی متوجه مشتری گردد، کارگزار باید بالفاصله و بدون  خس که از این امر  ت و درصورتی  در هر حال مسئولیت اشتباهات یاد شده و معامالتی که کارگزار برای اصالح آنها انجام میدهد به عهدۀ کارگزار اس 

 تری را به طریق مقتضی جبران نماید. یاز به مطالبه جبران خسارت از طرف مشتری، خسارت وارده به مش ن 

نمایند و  ساقط می   ز مواعد مذکور در هر مورد به کلی از خود سلب و ا   سال   2  از گذشت   یکدیگر را پس مشتری و کارگزار ضمن عقد خارج الزم صرفاً در خصوص موارد ذیل حق اقامه دعوا علیه    ( ۱4ماده  

 لح بالعوض تمامی دعاوی احتمالی طرفین علیه یکدیگر در خصوص موارد ذیل است: سپریشدن مدتهای مورد اشاره در این ماده به منزلۀ ص 

 ود در دسترس مشتری قرار دادهن را در گزارش گردش حساب مشتری بر روی سایت اینترنتی خآ  داده و اطالعات  مشتری انجام  هرگونه ادعا در مورد معاملهای که کارگزار به نام  -۱

 خ ارائه اطالعات یادشده.سال از تاری 2است، پس از گذشت  

 سفارش. سال از تاریخ ارائه 2هر گونه ادعا در خصوص سفارشهای ارائهشده توسط مشتری به کارگزار، پس از گذشت  -۲

 سال از تاریخ واریز یا نقل و انتقال وجوه.  2پس از گذشت صوص واریز یا نقل و انتقال وجوه بین مشتری و کارگزار، خ هر گونه ادعا در -۳

معامله   رای انجامب  انههایی که کارگزارک از سامدر صورتی که به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختالل در هر یک از سامانههایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار میدهد یا هر ی  (۱5ه  ماد

استفاد آنها  از  ارسال سفارش  و  ثبت  اجرا  یا  قابل  توسط مشتری  ارائهشده  یا سفارشهای  به مشتری شود، کارگزار هیچگونه ه میکند؛ سفارش  به ورود خسارت  امر منجر  این  نباشد و 

 مسئولیتی جهت جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

 افتد، مادام که شرایط مزبورو غیرقابل پیشبینی )فورس ماژور(، غیرممکن شود یا به تأخیر    بخشی از این قرارداد به واسطه عامل خارجیِ غیرقابل رفعا  هرگاه اجرای تمام ی  (۱6اده  م

 .مفاد قرارداد نیست در اجرایبرطرف نشده طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر 

 است.   ۹و در هر حال موظف به پرداخت بدهی خود ظرف موعد مقرر در ماده  قابل رفع و غیرقابل پیشبینی، از پرداخت بدهی خودداری نماید  مشتری نمیتواند به استناد بروز عامل خارجیِ غیر   تبصره: 

میشوند   اوراق بهادار انتخاب  نفره داوری که توسط هیئتمدیره کانون کارگزاران بورس و  سهد، موضوع توسط هیأت  قراردا  در صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد این  (۱7ماده  

 خواهد گرفت. رأی صادره از سوی داوران قطعی و برای طرفین قرارداد الزماالجرا خواهد بود. مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار


