تاريخ...........................:
شماره..........................:

قرارداد استفاده از خدمات معامالت برخط اوراق بهادار
قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید .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 توسعه اندیشه دانا به مشخصات جدول زیرکه از این پس در این قرارداد "عضو" نامیده میشود:
نام عضو :شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا

شماره ثبت25283 :

تاریخ ثبت1384/9/29 :

محل ثبت :مشهد

شماره ثبت نزد سازمان بورس10731 :

شماره تلفن دفتر مرکزی021-226 226 30 :

شماره فاکس دفتر مرکزی021-26602046 :

کدپستی1939613155 :

نام ،نامخانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:
سمت :رئیس هیات مدیره
 -1آقای عباس پدیدار
 -2آقای محمد حسن شمسی سمت :مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره

شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
روزنامه رسمی شماره 21036

مورخ 1396/03/09

آدرس دفتر مرکزی :تهران  ،خیابان شریعتی  ،نبش خیابان کالهدوز(دولت)  ،برج نگین قلهک  ،طبقه ششم  ،واحد 63
و مشتری حقوقی به مشخصات جدول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد"مشتری" نامیده میشود:
برای اشخاص حقوقی ایرانی:
نام:

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

محل ثبت:

کد مالکیت:

شناسه ملی:

شماره تلفن دفتر مرکزی:

شماره فاکس دفتر مرکزی:

نام ،نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:
سمت:
 -1خانم/آقای
سمت:
 -2خانم/آقای

شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
روزنامه رسمی شماره

نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی:

مورخ

/

/

13

آدرس پست الکترونیکی:
آدرس شخصیت حقوقی:
آدرس دفتر مرکزی:

به شرح مواد آتی منعقد گردید.
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 ب ه فس خ آن اق دام
نمایند .فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن شده است نخواهد بود.

امضای مشتری :

1
]تمام صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضا شود[.

مهر و امضای عضو :

تاريخ...........................:
شماره..........................:

ماده  :4حقوق و تعهدات عضو
عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانة معامالتی را برای انجام معامالت برخط ،به صورت محرمانه و چاپی ظرف حداکثر یک هفته پ س از
امضای این قرارداد ،در اختیار مشتری قرار دهد و ارائه خدمات آغاز گردد.
-4-1

عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیة سوابق تراکنشهای دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خ ود

میباشد.
-4-2

اعمال هرگونه محدودیت بر معامالت مشتری توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و ق وانین و مق ررات ب ازار س رمایه باش د .در

صورت اعمال این محدودیتها ،عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.
-4-3

عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط ب ازار را ف راهم نم وده و رو ه ای ارائ ه آن را در س ایت
رسمی خود اعالم کند و حسب درخواست مشتری ،جهت رفع مشکل اقدام نماید.

-4-4

عضو حق ورود سفار

جدید برای مشتری یا تغییر ،تعلیق و حذف سفار های وارد شده توس ط مش تری را در چ ارچوب ق وانین و

مقررات و با دستور مشتری دارا میباشد.
-4-5

عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات ،دادهها و اطالعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.

 -4-6عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی 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 بررسی موضوع و اعالم نتیجة بررسی به وی اقدام نماید .بدیهی است اعالم مغایرت ،ن افی
مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.
-4-7

در راستای اجرای این قرارداد ،حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطالع سرمایهگذاران رسانده میشود:

 اطالعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فرو  ،واریز ،برداشت و ماندة حساب؛
 رویة دریافت سفار ها ،پرداز

و اجرای سفار ها و همچنین پایاپای و تسویة معامالت از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛

 رویههای مدیریت حوادث پیشبینی نشده در معامالت برخط اوراق بهادار از جمله قطعی برق ،شبکة مخابراتی و اینترنت؛
 در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار ،اعالم موضوع قب ل از وق وع در م وارد قاب ل پیشبین ی و بالفاص له پ س از وق وع در م وارد غیرقاب ل
پیشبینی از طریق پست الکترونیکی یا به رو

مقتضی دیگر؛

 اطالعرسانی الزم در مورد نحوة مدیریت سفار ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معامالت؛
 رویههایی برای حذف سفار های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛
 اعالم قوانین و مقررات جدید و محدودیتهای ابالغی توسط سازمان در خصوص انجام معامالت برخط.
ماده  :5تعهدات مشتری
 -5-1مشتری باید گواهینامه های موقت صادرة اوراق بهاداری که قصد فرو

آنها را دارد ،حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.

 -5-2مشتری باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.
 -5-3مشتری تعهد می کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معامالت مبتنی بر اطالعات نهانی و دس تکاری
بازار خودداری نماید.
 -5-4مشتری باید شمارة حساب بانکی را در بانکی که عضو اعالم مینماید ،جهت دریافت وجوه ارائه نماید .هرگون ه پرداخ ت ب ه مش تری ص رفاً از
طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکانپذیر میباشد.
امضای مشتری :

2
]تمام صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضا شود[.

مهر و امضای عضو :

تاريخ...........................:
شماره..........................:

 -5-5مشتری متعهد است سفار های خرید و فرو

روزانة خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقفهای اعالمی توس ط س ازمان ب ه س امانة

معامالت برخط ارسال کند.
 -5-6مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر  ........ماهه (حداکثر س ه ماه ه) میباش د.
در صورت عدم تغییر ،هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهدة مشتری میباشد.
 -5-7مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفادة نادرست از خدمات نرمافزاری سامانة معامالت برخط اوراق بهادار را بر عهده میگیرد.
 -5-8در صورت عدم استفادة مشتری به مدت  90روز متوالی از حساب کاربری خود ،عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نم ود .فع ال ش دن
دسترسی مستلزم مراجعة مشتری به عضو میباشد.
 -5-9مشتری متعهد میشود ،اصول امنیت سختافزاری و نرم افزاری و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از نرمافزارهای ض د وی روس مناس ب،
محافظت از شناسه کاربر ،کلیدواژهها ،کدهای رمزی و کلیه اطالعات دریافتی از عضو را ب ه منظ ور جل وگیری از دسترس یهای غیرمج از ب ه
سامانه ،رعایت نماید.

امضای مشتری:
اشخاص ثالث قرار ندهد.

-5-10

مشتری متعهد میگردد ،زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیلة آموز

-5-11

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

-5-12

مشتری متعهد می گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعالمی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ب ه مع امالت ب رخط پی روی

کند.
-5-13

مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانة معامالت برخط ،اطالعات مربوط به خری د و ف رو

اوراق به ادار از طری ق زیرس اخت

دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت ،در اسرع وقت به عضو اطالع دهد.
-5-14

مشتری مسئول کنترل حسابهای خود بوده و موارد زیر را فوراً به صورت الکترونیکی به عضو اطالع میدهد:

 هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور ،نام کاربری و شماره(های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
 هرگونه عدم دریافت تأییدیة ثبت سفار ؛
 دریافت تأییدیة ثبت سفار

یا معاملهای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛

 هرگونه اطالعات نادرست در موجودی حساب مشتری ،سبد داراییها یا اطالعات معامالت.
-5-15

مشتری مجاز به هیچ گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوة دسترسی به آن به هر دلیل از جمل ه ب ه منظ ور

هرگونه بهرهبرداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطة دیگری نیست و نمیتواند حق استفاده از این خدمات را ب ه ش خ

دیگ ری

واگذار کند.
-5-16

مشتری اقرار می نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معامالتی و سایر ق وانین و مق ررات م رتبط ب ا ب ازار س رمایه و

شرکتهای ارائهدهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معامالت برخط برخوردار بوده ،آموز های الزم را در مورد نحوه استفاده از ای ن
خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها میداند.
-5-17

مشتری متعهد است اختیارات ،اطالعات و دسترسی های الزم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترس ی ب رخط ب ازار را حس ب

درخواست سازمان ،بورس ،عضو یا نمایندگان ایشان ارائه نماید.

امضای مشتری :

3
]تمام صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضا شود[.

مهر و امضای عضو :

تاريخ...........................:
شماره..........................:

ماده  :6حدود مسئولیت طرفین
 6-1تنها دارندة نام کاربری و رمز عبور ،مشتری است .مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انج ام هرگون ه معامل ه
در این حساب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت میگیرد بر عهده وی میباش د .مش تری همچن ین مس ئول خس ارتهایی
است که در نتیجة عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.
 6-2عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطة اختیار و بدون تقصیر وی رخ میدهد ،نمیباشد.
 6-3در صورتی که به واسطة اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد ،مشتری متحمل ضرر و زیان گردد ،عضو مسئول جبران خسارتهای وارده
نخواهد بود.
 6-4انعقاد این قرارداد به منظور ارائه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری میباشد و شامل ارائه س ایر خ دمات از قبی ل خ دمات
مشاورة سرمایهگذاری ،قانونی ،مالیاتی ،مالی و حسابداری نخواهد بود.
 6-5عضو مسئ ولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معامالت برخط توسط مشتری ندارد.
ماده  :7قابلیت استناد داده پیامها
دادهپیامها و سوابق کلیة تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چ ارچوب مف اد ای ن ق رارداد ایج اد 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  :8انحالل قرارداد
قرارداد مطابق مادة  10قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان مییابد:
 8-1در صورت اعالم مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویة کلیة دیون و تعه دات ناش ی از مع امالت ب رخط وی ن زد عض و ،ق رارداد فس خ
میشود.
 8-2در صورت تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذیصالح ،قرارداد منفسخ میشود .در این صورت عضو موظف است مراتب
را به مشتری اطالع دهد.
 8-3در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز عضو ،قرارداد منفسخ میشود.
قرارداد وجود نداشته و وضعیت
 8-4در صورتی که در اثر بروز حوادث قهری ،امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هر یک از طرفین به موجب
امضایاینمشتری:
مذکور به مدت بیست روز کاری ادامه یابد ،هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند.
ماده  :9حل اختالف
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 فیمابین ،مطابق مادة  36قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  1384صورت میگیرد.
ماده  :10تغییر قرارداد
این قرارداد در  10ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ  .........................................به امضای ط رفین رس یده اس ت .هرگون ه تغیی ر در مف اد آن،
منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد .در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط ،تغییراتی حاصل ش ود ک ه تغیی ر
در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید ،تغییرات مذکور ،بدون نیاز به توافق ثانوی جزء الینفک این قرارداد خواهد بود.

امضای مشتری :

4
]تمام صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضا شود[.

مهر و امضای عضو :

تاريخ...........................:
شماره..........................:

تعهدنامة استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار
فرزند

اینجانب آقا /خانم
کد ملی

متولد سال

به شمارة ثبت

نزد ادارة ثبت شرکتهای شهرستان

به شماره شناسنامة

صادره از

.

که اصالتاً /به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام
متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم ،اقرار و

تعهد مینمایم:
-1

دانش الزم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا میباشم.

-2

مهارت الزم در خصوص معاملة اوراق بهادار را دارا میباشم.

-3

دانش الزم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معاملة اوراق بهادار را دارا میباشم.

-4

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

-5

تعهد می نمایم از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

-6

تعهد مینمایم از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل (سوءاستفاده) در سامانة معامالت و زیرساخت دسترسی برخط عضو خودداری نموده
و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

-7

امکانات استفاده از خدمات دسترسی 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 میپذیرم 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 جعلی،
مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهدة اینجانب میباشد.
نام ونام خانوادگی مشتری:

تاریخ تکمیل:

امضاء و اثر انگشت مشتری:

امضای مشتری :

5
]تمام صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضا شود[.

مهر و امضای عضو :

تاريخ...........................:
شماره..........................:

 -1معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می شود؟
الف)  9الی 12

ب)  8الی 13:00

د)  8الی 12

ج)  9الی 12:30

 -2آیا مشتریان می توانند نزد چند کارگزار قرارداد آنالین داشته باشند؟
ب) خیر

الف) بلی

 -3منظور از ح که در آخر بعضی نماد ها وجود دارد بیانگر چیست ؟
الف) سهام وثیقه

ج) حق تقدم

ب) سهام ترجیحی

د) سهام متوقف جهت معامله

 -4کدام یک از گزینه های زیر غلط می باشد؟
الف) به هنگام تقاضای وجه ،وجه دریافتی به حساب معرفی شده مشتری در کارگزاری واریز خواهد شد.
ب) به هنگام فرو  ،وجه حاصل از فرو همان موقع به حساب متصل به حساب آنالین مشتری واریز خواهد شد.
ج) در صورت تقاضای وجه ،وجه حاصل از فرو  3 ،روزکاری پس از فرو به حساب مشتری واریز خواهد شد.
د) شماره حساب معرفی شده به کارگزاری باید حتماً به اسم خود شخ باشد.
-5

دامنه نوسان سهام درشرکت بورس و فرابورس چند درصد است؟

الف)  ±3.5درصد± 3.5 ،درصد
-6

ب)  ± 5درصد± 5،درصد

برای خرید سهام در بازار چه مدارکی نیاز می باشد؟

الف) کد بورسی
-7

ج) +5درصد ±10،درصد

د) ±8درصد ± 4،درصد

ج) تکمیل درخواست خرید

ب) واریز وجه به حساب کارگزاری

د) هر سه مورد

حق تقدم خرید سهام به چه کسانی تعلق میگیرد:

الف) به کسانی که در مجمع فوق العاده افزایش سرمایه شرکت سهامدار باشند
ب) به کسانی که در مجمع عمومی عادی شرکت سهامدار باشند
-8

وقتی با پیغام" مانده سهام کافی نمی باشد"در معامالت بر خط مواجه می شوید این پیغام به چه معنا است ؟

الف) تعداد سهم وارد شده بیش از مقدار دارایی می باشد
ج) همان سهم درطی سفار

ب)کارگزار ناظر شما کارگزار دیگری است

مجزای دیگر وارد سامانه معامالت شده

د) هر سه گزینه امکان پذیر است

 -9منظور از بهترین عرضه و بهترین تقاضا چیست؟

 DPS , EPS -10و  P/Eچیست؟
EPS
DPS
P/E
امضای مشتری :
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]تمام صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضا شود[.

مهر و امضای عضو :

