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 کارگزار -مشتریقرارداد 

، مصوب مورخ  رانیمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا  اریدستورالعمل معامالت قرارداد اخت   17ماده موضوع 

 سازمان بورس و اوراق بهادار  رهیمدأتیه 26/02/1397

 ( مقدمه 1ماده 

 : شودیم  دهینام "کارگزار"قرارداد  نیپس در ا نیاز ا که ریبه مشخصات جدول ز یشرکت کارگزار نیقرارداد ب نیا .1

 5993 شماره ثبت: کارگزاری بانک آینده  :کارگزارنام 

 ساری  محل ثبت: 1384/02/11 تاریخ ثبت:

 021- 42764000 شماره تلفن دفتر مرکزی: 110/636/9شماره ثبت نزد سازمان بورس:

     1985746353کدپستی: 22180514-021شماره فاکس دفتر مرکزی:

 خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: نام، نام

 مدیرعامل سمت:      آقای  غالم عباس ترابی      -1

 عضو هیات مدیره سمت:        ر         اهیم آقاپوابرآقای   -2

 

 شماره و تاریخ روزنامه رسمی: 

     140030426778000947    :روزنامه رسمی شماره  

 1400 /04/   : 05مورخ  

   54خیابان ولنجک،باالتر از خیابان بیستم،پالک -تهران  آدرس دفتر مرکزی:

 

  "مشتری"به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد  قانونی وینماینده  وکیل/  یا    و مشتری حقیقی یا حقوقی

 شود:نامیده می
 الف( برای اشخاص حقیقی ایرانی: 

 زن                    جنسیت:         مرد  نام و نام خانوادگی:

 تاریخ دریافت کد مالکیت:  کد مالکیت:

 سال(:تاریخ تولد )روز/ ماه/  نام پدر: 

 کد ملی:  محل تولد:

 محل صدور شناسنامه: شماره شناسنامه:

 شماره تلفن منزل با کد شهر:  شماره سریال شناسنامه: 

 شماره تلفن همراه: کار با کد شهر: شماره تلفن محل 

 شماره حساب بانکی:  نام و کد بانک: 

 آدرس پست الکترونیکی:

 شماره: 
 تاریخ:

 پیوست: دارد
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 آدرس منزل:

 آدرس محل کار: 

   

 برای اشخاص حقوقی ایرانی: ب( 

 شماره ثبت: نام: 

 محل ثبت: تاریخ ثبت:

 شناسه ملی:  کد مالکیت:

 شماره فاکس دفتر مرکزی: شماره تلفن دفتر مرکزی:

 خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: نام، نام

 سمت:            خانم / آقای                          -1

 سمت:             خانم / آقای                        -2

 خانم / آقای                                    سمت: -3

 شماره و تاریخ روزنامه رسمی: 

 13روزنامه رسمی شماره                         مورخ    /    /    

 شماره حساب بانکی:  نام و کد بانک: 

 آدرس پست الکترونیکی:

 نوع شخصیت حقوقی:

 آدرس دفتر مرکزی: 

 

 ج( برای اشخاص خارجی )حقیقی / حقوقی(:  

 تابعیت:  نام: 

 شماره پاسپورت / شماره ثبت:

 

 گذار خارجی: شماره سرمایه

 شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزی: 

 

 بانک: نام و کد 

 آدرس پست الکترونیکی: شماره حساب بانکی: 

 آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در ایران: 

 

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

 

 : قانونی وکیل / نمایندهبرای  ( د

 حقیقی

 زن                    جنسیت:         مرد  نام و نام خانوادگی:

 تاریخ وکالتنامه/ نامه نمایندگی: شماره وکالتنامه/ نامه نمایندگی:

 تاریخ تولد )روز/ ماه/ سال(: نام پدر: 
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 کد ملی:  محل تولد:

 محل صدور شناسنامه: شماره شناسنامه:

 شماره تلفن منزل با کد شهر:  شماره سریال شناسنامه: 

 شماره تلفن همراه: با کد شهر: کار  شماره تلفن محل 

 شماره حساب بانکی:  نام و کد بانک: 

 آدرس پست الکترونیکی:

 آدرس منزل:

 آدرس محل کار: 

 حقوقی

 شماره ثبت: نام وکیل:

 محل ثبت: تاریخ ثبت:

 شناسه ملی:  شماره و تاریخ وکالتنامه/ نامه نمایندگی:

 دفتر مرکزی:شماره فاکس  شماره تلفن دفتر مرکزی:

 خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: نام، نام

 خانم / آقای                                    سمت: -1

 خانم / آقای                                    سمت: -2

 خانم / آقای                                    سمت: -3

 رسمی: شماره و تاریخ روزنامه  

 13روزنامه رسمی شماره                         مورخ    /    /    

 شماره حساب بانکی:  نام و کد بانک: 

 آدرس پست الکترونیکی:

 نوع شخصیت حقوقی:

 آدرس دفتر مرکزی: 

 
 برای ولی/ قیم:( ه

 زن                    جنسیت:         مرد  نام و نام خانوادگی:

 : نامهقیمتاریخ  : نامهقیمشماره 

 :(روز/ ماه/ سال)  تاریخ تولد نام پدر: 

 کد ملی:  محل تولد:

 محل صدور شناسنامه: شماره شناسنامه:

 شماره تلفن منزل با کد شهر:  شماره سریال شناسنامه: 

 شماره تلفن همراه: کار با کد شهر: شماره تلفن محل 



 

  
 

  

 امضا و مهر مشتری  امضا و مهر کارگزار                                                                   
4 

 

 نام و کد بانک: 
 شماره حساب بانکی اعالمی اداره سرپرستی دادگستری:

 

 آدرس پست الکترونیکی:

 آدرس منزل:

 آدرس محل کار: 

 

 به شرح مواد آتی منعقد گردید.

)شرکت    بورس اوراق بهادار تهران شرکت  ،  سازماندر این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً   .2

، سازمان و بورس،  و اوراق بهادار  شورای عالی بورس   هیأت وزیران،   ، قوانین، مصوباتبورس اختصاراً    سهامی عام(

 اند. نامیده شده  مقرراتاختصاراً 

اخت .3 قرارداد  معامالت  ا  اریدستورالعمل  فرابورس  و  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  مصوب    رانیمعامله   ،

سازمانهیأت   26/02/1397 و    مدیره  بهاداربورس  قرارداد    ، اوراق  این  می   دستورالعمل در  و  نامیده  شود 

 اند.کار رفته تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به 

پا .4 سپرده در    ی واحد   ،یاپایاتاق  وجوه  شرکت  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی  براساس  گذاری  که  است 

 . معامله را بر عهده دارد ار یو اعمال قرارداد اخت یاپایپا ه،ی انجام امور تسو ۀ ف یدستورالعمل، وظ

 ( موضوع قرارداد 2ماده  

 ارائه خدمات زیر توسط کارگزار به مشتری است: ، موضوع قرارداد

اعمال   هایدرخواستارسال  نیفروش و همچنموقعیت اتخاذ  و  د یخر تیاتخاذ موقعهای اجرای درخواست . 1

 ؛ معامالت قرارداد اختیار معاملهدر بازار    رویه اعالمی بورس مطابق با 

 .و بورس  ایفای تعهدات مشتری در مقابل اتاق پایاپای. 2

 ( مدت قرارداد3ماده  

..... تاریخ  از  آغاز می   ...../ ....قرارداد  قرارداد  ابالغ  و  زیر  امضا  موارد  از  تحقق هر یک  و در صورت  خاتمه  شود 

 یابد: می 

 فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعی بین کارگزار و مشتری؛  .1

 ؛ روز  20کارگزار بیش از  معامله  قرارداد اختیارتعلیق مجوز معامالت  .2

 تمدید مجوز وی پس از اتمام دوره مجوز. کارگزار یا عدمقرارداد اختیار معامله  لغو مجوز  .3

 قرارداد ( مبلغ  4ماده 
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 .کند صرفاً معادل کارمزدهای معامله است که کارگزار بر اساس مقررات از مشتری دریافت می  ،مبلغ قرارداد

 ( تعهدات مشتری 5ماده  

شود در صورت تغییر اطالعات مندرج در جدول مشخصات مشتری، مراتب را در اسرع  مشتری متعهد می .1

 اطالع دهد. وقت به کارگزار 

گونه سفارشی  بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به اختیار معامله، هیچ  که  شودمشتری متعهد می .2

قرارداد  و مقررات حاکم بر بازار    هاکند از ریسکمشتری اعالم می صادر نکند.    معامله  اختیارقرارداد  برای معامله  

را    )فرم پیوست قرارداد(   بیانیه ریسک   ،رو  است و از این  پذیرفته ها را  بوده و آن  کامالً مطلع   اختیار معامله

که خرید یا فروش    را  دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی مشتری اعالم می   تکمیل و امضا کرده است.

 اختیار معامله به همراه خواهد داشت، دارد. 

منظور اطمینان از ایفای تعهدات اولیه، به  های فروش، عالوه بر وجه تضمینتواند در مورد سفارش کارگزار می  .3

بر این اساس    ،صات قرارداد از مشتری دریافت کند شده در مشخ مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین

 باشد.  مشتری موظف به تودیع وثایق الزم نزد کارگزار می

  ی تعهدات مشتر  یفای جهت ا  از یوجوه مورد ن  ط،ی وکالت بالعزل دارد حسب شرا  ی از طرف مشتر  یاپایاتاق پا .4

فروشنده(    ای  داریمعامله )بر حسب مورد خر  اریقرارداد اخت  گریکارگزار طرف د   اریرا به عنوان اباحه تصرف در اخت

 کند.  ه ی تسو لی تا در دوره تحو تحق استفاده از آن را خواهد داش  ی قرار دهد و و

  مربوط   نیتضمحساب توسط کارگزار، وجه    یرسانروزبه   اتیعمل  از  پس  که  یصورت   در  است  موظف  یمشتر .5

  ی نیوجه تضم  شیافزا  ه یاخطاربر اساس    ابد،ی  کاهش  نیاز حداقل وجه تضم  ترکم   به   ی و  باز  یهات یبه موقع

از شروع معامالت  ساعت پس    2  تا   د یبا  ،کند ی ارسال م  قرارداد   نیشده در انییبه روش تع  ی وکه کارگزار به  

کارگزار    صورت  نیا  ریغ   دردهد.   شیقبل افزا یالزم روز معامالت  نیخود را تا وجه تضم  نیروز بعد، وجه تضم

  ن یکه تعهدات وجه تضم  ی باز مشتر  یهات یراساً اقدام به بستن آن دسته از موقع  ،یدر همان روز معامالت   د یبا

  د،یننما فای ا را خود  تعهدات ی مشتر  مقرر یهامهلت  ی ط ی لیدل هر  به که   یصورت  در کند.باست،  نشده فای آن ا

محاسبه، برداشت و    ،حسب مورد  کارگزار  نزد  ی و  قی وثا ای  و   ی مشتر  یبستانکار  محل   از  رأساً تواند یم کارگزار

 نماید. اقدام نسبت به تأمین و جبران تعهدات مشتری 

، قیمت اعمال، اندازه قراردادهای  )افزایش سرمایه و تقسیم سود(  پایه  سهمناشر    بورس در اقدام شرکتی .6

و  کند و مشتری با علم به این موضوع  را تعدیل می های یک گروه اختیار معامله  وقعیتاختیار معامله و سقف م

 کند.می  قرارداد اختیار معاملهدر بازار  باز اقدام به اتخاذ موقعیت  تغییرات احتمالی وجوه تضمین،
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آگاه است و با علم به این    عامالتی به ازای مشتری و کارگزار هر نماد م  باز های  مشتری از سقف موقعیت  .7

 کند.می  قرارداد اختیار معامله باز در بازار اقدام به اتخاذ موقعیت کارگزار را انتخاب و موضوع 

از محل    ت، یکارگزار و در صورت عدم کفا یاتیمقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عمل  یهاخسارت .8

کارگزار    ق،یوثا  تی. در صورت عدم کفاشودی برداشت ممحاسبه و و رأساً   نیتأم یاپا یکارگزار نزد اتاق پا قیوثا

  نیا  تواند ی م کارگزاراست    یهیمربوطه را پرداخت کند. بد   یهاخسارت  یاپایمکلف است حسب دستور اتاق پا

مطالبه کند.    ی از مشتر  تی برداشت کند و در صورت عدم کفا  ی مشتر  نیتضام  ای  قیوثا  از محل  ساًأخسارات را ر

که به هر دلیلی مشتری تعهدات خود  صورتی  در   شود.  ینگهدار  ی در سوابق کارگزار  د یاقدامات با  نیمستندات ا

حسب مورد، محاسبه،    کارگزار تواند رأساً از محل بستانکاری مشتری و یا وثایق وی نزد  را ایفا ننماید، کارگزار می

 نماید.   اقدام برداشت و نسبت به تأمین و جبران تعهدات مشتری 

مقررات    ویژه همه قوانین و مقررات مربوطه به   های خرید و فروش،سفارش مشتری متعهد است در ارائه    .9

 مربوط به فصل ششم قانون بازار را رعایت کند.

که    یباز  تیدارندگان موقع  ۀ کارمزد اعمال از هم  است.  و اعمال  مشتری متعهد به تأدیه کارمزد معامله   .10

 .شودی شده است، اخذ م یکیز یف ایو  ی نقد  یۀمعامله آنها تسو اریقرارداد اخت

  د یمعامله خر  اریباز فروش در قرارداد اخت  تیدارندگان موقع  ۀهماز  ،  باشد   یکی زفی  صورت  به  هی چنانچه تسو .11

ع قرارداد را به طرف  و موض  هیمعامله فروش که سهم پا  اریدر قرارداد اخت  د یباز خر  تیدارندگان موقع   ۀ و هم

 اخذ خواهد شد. اتیمال دهند،ی م ل یمقابل تحو

، محدودیت  تواند از طریق آنها معامله کند ک مشتری می یکه    ی تواند در مورد تعداد کارگزارانبورس می   .12

ید آن  ایو ت مربوطه  تغییر کارگزار صرفاً با رعایت مقررات اتاق پایاپای و تکمیل فرم  تعیین کند. در این صورت 

و جبران  بند  لیت تخلف از مفاد این  ئوپذیر است. مساتاق پایاپای امکان   و   توسط کارگزار مبداء، کارگزار مقصد 

 بر عهده مشتری است.   مربوطه های خسارت

 شده توسط بورس تکمیل و ارائه کند. های تعیینمشتری ملزم است سفارش خود را در فرم   .13

پذیرد و متعهد  مشتری با امضای این قرارداد، همه مقررات و مفاد دستورالعمل و اصالحات بعدی آن را می   .14

 است، هر چند در این قرارداد ذکر نشده باشد. مقررات  وقوانین    به ایفای تمام وظایف و تعهدات خود مطابق

های تخصیص غیر از روش ردگیری  در صورت تعیین سایر روش به هنگام تسویه قراردادهای اختیار معامله،   .15

مشتری  که    دهند می به اتاق پایاپای وکالت و اجازه    این قرارداد   انعقاد با  فروشندگان اختیار معامله  موقعیت،  

 .حواله دهد  ایشانطرف قرارداد آنان یا هر دارنده اختیار معامله را برای اعمال اختیار به 
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های  به حساب کارگزار است، مبالغ باید به شماره حساب    هدر همه مواردی که مشتری ملزم به واریز وج  .16

قرارداد اختیار معامله  بابت معامالت    که در سایت کارگزاری قابل مشاهده می باشد،  عامل   های   نزد بانک  شرکت

در سایت  شده آن  تصویر اسکن  وفکس    22180514و رسید واریز وجه به شماره    گزار واریز شود ربه نام کا

   کارگزاری بارگزاری گردد.

 کارگزار   تعهدات(  6اده  م 

با   .1 ارتباط  و  قرارداد  این  مفاد  اجرای  کارگزار جهت  آقا/خانمنماینده  و    است.  ..................  مشتری،  تکمیل 

 سایر مدارک توسط نماینده برای کارگزار تعهدآور است.امضای 

 لیت ایفای تعهدات مشتریان در مقابل اتاق پایاپای را به شرح دستورالعمل بر عهده دارد. ئوکارگزار مس .2

   .کند   و نگهداری ثبت شده توسط بورس های تعییندر فرم سفارش مشتریان را   باید کارگزار  .3

فرم  .4 باید  سریالکارگزار  شماره  ترتیب  به  مشتری  هر  برای  را  سفارش  ثبت    و حسب   کند   بایگانی  ، های 

جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت تاریخ و زمان دقیق تکمیل فرم    .نماید درخواست به بورس یا سازمان ارائه  

 .سفارش الزامی است

ا .5 عالوۀ ارزش معامالتی قرارداد  ههای معامالتی ب خذ سفارش خرید یا فروش، هزینه کارگزار باید در زمان 

اختیار معامله یا وجه تضمین موردنیاز را، حسب مورد، به حساب مشتری منظور کند. حساب مشتری از محل  

کارگزار قابل  وجوه واریزی وی به حساب عملیاتی کارگزار، بستانکاری وی در دفاتر کارگزاری و وجوه متعلق به  

 تأمین است. 

مطابق فرم اعالم حساب در اختیار،  شماره حساب جاری خود نزد بانک عامل را که  کارگزار موظف است   .6

بند    گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رسانده است، درافتتاح آن را به اطالع بورس و شرکت سپرده 

 .  مرقوم کند   5ماده   16

ای ایجاد کند و  های جداگانه، سرفصل و نماد معامالتی  ر خود برای هر مشتریکارگزار موظف است در دفات  .7

 های مشتری از کفایت وجه تضمین اولیه در حساب وی اطمینان یابد.در زمان اجرای سفارش 

که حسب مورد به سازمان،    کند داری  حساب مشتری را به نحوی نگه کارگزار باید سوابق معامالت و صورت  .8

 گذاری قابل ارائه باشد.ا شرکت سپرده یبورس 

از اجرای سفارش    در چارچوب مقررات   که مشتری پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله در صورتی  .9

نسبت به اجرای سفارش مشتری اقدام کند، حسب درخواست مشتری    به هر علت نتواند یا کارگزار    منصرف شود

 وجوه وی باید توسط کارگزار مسترد شود. 
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های فروش، عالوه بر وجه تضمین اولیه، به منظور اطمینان از ایفای  تواند در مورد سفارش کارگزار می  .10

 قرارداد از مشتری دریافت کند.شده در مشخصات تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین

در صورت دریافت وجه تضمین اولیه از مشتری، سفارش وی را در سامانه معامالت    کارگزار موظف است  .11

مجاز نیست به هیچ وجه از وجوه مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص استفاده  ثبت کند و    اختیار معامله بازار  

 . نمایند 

العمل  رو بر اساس مفاد دست  را ها  روزرسانی حساببه ق پایاپای عملیات  کارگزار پس از دریافت گزارش اتا .12

 دهد.انجام می 

 * است: زیرهای یکی از روش  به مشتری به افزایش وجه تضمین اخطاریه شیوه ابالغ   .13

 ؛ و اخذ امضای مشتری  حضوری( 1

 .ارسال از طریق سامانه معامالت بر خط ( 2

واریز  ، تا پیش از  استشدهافزایش وجه تضمین  اخطاریه    مشتری مشمول دریافت   کارگزار موظف است اگر  .14

های افزاینده  سفارش افزایش وجه تضمین، اخطاریه متناسب با  ، های باز توسط مشتریوجوه یا بستن موقعیت 

 پذیرد.ن مشتری را های باز موقعیت 

روز    الزم   نیخود را تا وجه تضم  نیپس از شروع معامالت روز بعد، وجه تضمساعت    2تا    ی اگر مشتر  .15

 یهات یراساً اقدام به بستن آن دسته از موقع  ، یدر همان روز معامالت  د یندهد، کارگزار با  ش یقبل افزا  ی معامالت

قرارداد  در صورت بستن موقعیت توسط کارگزار،    است، کند.  نشده  فا ی آن ا  نیکه تعهدات وجه تضم  یباز مشتر 

 .شوداست، تسویه می ای که منجر به بستن موقعیت شده قیمت معامله بر اساس  اختیار معامله 

در صورت درخواست  را  شده  مازاد موجودی حساب مشتری نسبت به وجه تضمین تعیینکارگزار باید    .16

  مشتری به وی پس از درخواست    (T+2ی )رحداکثر دو روز کاو  به حساب بستانکاری مشتری منظور  مشتری  

 پرداخت کند. 

اطالعات  تا  کارگزار درخواست کند  پس از پایان جلسه معامالت، تا انتهای روز کاری از  تواند  مشتری می   .17

ارائه کند و  موقعیت  به لحاظ تغییرات وجه تضمین، سود )زیان( روزانه و سایر موارد به وی  باز وی را  های 

کاری بعد، اطالعات درخواستی را در اختیار مشتری  کارگزار موظف است پیش از شروع جلسه معامالت روز  

 قرار دهد. 

اعمال را به    یهادر مشخصات قرارداد، درخواست   یاعمال اعالم  ند یفرا  بندیمطابق با زمان   د یکارگزار با .18

   اعالم کند.  یاپایاتاق پا
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خسارتی به مشتری وارد شود یا    ،ر ایفای تعهدات موضوع دستورالعمل اگر از تاخیر یا عدم اقدام کارگزار د .19

لیت کارگزار  ت وارده است. مسئوها و خساراهایی شود، کارگزار ملزم به جبران همه هزینه مشتری متحمل هزینه 

 موقع وجوه توسط مشتری نزد کارگزار است.مین به أمنوط به ت

ی مطابق مقررات،  ها و معامالت مشترکارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشای اطالعات سفارش   .20

 . کار بردهب تمهیدات الزم را 

کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتری، گزارش کاملی از ریز معامالت انجام شده مشتری و وضعیت    .21

 ارائه نماید.کارگزار -قرارداد مشتری  6ماده    13های مندرج در بند  به یکی از روش حساب وی را 

 قرارداد اختیار معامله ( تسویه نهایی  7ماده  

قرارداد اختیار معامله،   .1 به اعمال  باز خرید در صورت تمایل  نوع    باید درخواست اعمالدارندۀ موقعیت  و 

کارگزار ارائه  به    روش ثبت در سامانه معامالت اختیار  بهدر مهلت مقرر در مشخصات قرارداد    خود راتسویه  

 کند.

به  به همراه نوع تسویه  های اعمال را  درخواست ،  شده در مشخصات قرارداد در زمان مشخص  ارگزار باید ک .2

مبنای تخصیص وجوه موجود در حساب اعمال کارگزار به تفکیک مشتری  اعالم کارگزار  کند.    اعالم اتاق پایاپای  

 . است

افته را به اطالع  یتعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعیت باز تخصیص    شدهدر زمان مشخص کارگزار باید   .3

 * های زیر است:شیوه ابالغ به مشتری به یکی از روش  ایشان برساند.

 ( حضوری و اخذ امضای مشتری؛ 1

ارسال پیامک به    recep@babc.ir  و پست الکترونیکی به آدرس   22180514  ارسال به شماره فاکس   (2

 .و یا ارسال از طریق سامانه معامالت بر خط 09033067779 شماره

اگر دارندۀ موقعیت باز خرید، قرارداد اختیار معامله را اعمال کند، دارندۀ موقعیت باز فروش موظف به انجام   .4

عمل نکند، قرارداد  خود  . اگر دارندۀ موقعیت باز فروش به تعهدات  باشد می  دستورالعمل  با  خود مطابقتعهدات  

در  های مقرر  نقدی و خسارت   تسویه  ،آخرین روز معامالتی پایه در    سهماساس قیمت پایانی    اختیار معامله بر 

  42در صورت توقف دارایی پایه در تاریخ سررسید، مطابق با ماده    شود.دریافت می مشخصات قرارداد از وی  

 شود. می  اقدام ورالعمل دست

  اریارزش اعمال قرارداد اخت  ن یمستلزم تام  د،یمعامله خر  ار یقرارداد اخت  یکی زیدرخواست اعمال ف   یاجرا .5

  مستلزم   فروش،  معامله  اریقرارداد اخت  یکیزیفدرخواست اعمال    یاجراو    د یباز خر  تیموقع  ۀمعامله توسط دارند 
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زمان مشخص  د یخر  باز  تیموقع  ۀدارند   تیمالک  کد   در  قرارداد  ۀانداز  تعداد  به   ه یپا  سهم  وجود شده در  در 

 مشخصات قرارداد است. 

ارزش  حسب مورد،    در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد،  فروشنده باید   ،های باز فروش در مورد موقعیت  .6

  اختیار معامله پایه موضوع قرارداد    سهم   تامین کرده یا  را در حساب اعمال کارگزار  اعمال قرارداد اختیار معامله 

پایه موجود    سهم  .باشد داشته    وجوه و تسویه    گذاری مرکزی اوراق بهادارسپرده شرکت  در    خود در کد مالکیت    را

مرکزی اوراق  گذاری  توسط شرکت سپرده  اختیار معامله  در کد مالکیت فروشنده به میزان تعهد وی در قرارداد 

سهم   پایانی  بر حسب قیمت  اختیار معاملهقرارداد    صورت،  در غیر این  .شودمسدود می   وجوهو تسویه    بهادار

مشتری ملزم به پرداخت خساراتی است که توسط اتاق  و    شودمی تسویه نقدی  ،  آخرین روز معامالتی پایه در  

 شود.پایاپای از کارگزار دریافت می 

 : ردگیی صورت م ری حسب مورد، اعمال به روش ز د،یدر سررس  ه یپا یی دارا یدر صورت توقف نماد معامالت  .7

 .شودی م ی نقد  یۀتسو ه، یپا ییدارا  یمبنا  متیق نیبراساس آخر ، ینقد  ه ی ( در زمان تسوالف

باز فروش    ت یدارنده موقع  ی در کد معامالت  ه یپا   یی دارا  ی به مقدار موجود   ، یکیزی ف  ه ی ( در زمان تسوب

  ن یبراساس آخر  یو   افته ی  صی تخص  هایت یموقع  ی انجام شده و مابق  ی کیزیبه صورت ف  ه ی تسو  د،یخر  اریاخت

 . شودی م ینقد  یۀتسو ، یکیزیف  هی در زمان تسو ه یپا یی دارا ی مبنا متیق

  سهامدار   گردد،  شتریب  یسهامدار  مجاز  یها  سقف  از  سهامدار  تیمالک  زانیم  اعمال،  از  پس  که  یصورت   در .8

 . بود خواهد  بورس  توسط  شدهنییتع  مهلت در  اعمال علت به شده جاد یا مازاد  سهام عرضه به   موظف  مزبور

 یا لغو نیست.  اصالح قابل  ،درخواست اعمال مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایاپای  .9

 ماژور( حوادث ناگهانی و فورس8ماده 

ناپذیر و مقااومتپیشاااگیری،  غیرقابلهرگاه اجرای تماام یا بخشااای از قرارداد به واساااطاه یک علات خارجی، 

ل جبران ئوخیر افتد، طرفی که در این وضاعیت قرار گرفته اسات مساأبینی غیرممکن شاود یا به تپیشغیرقابل  

صاورت وی مکلف اسات در اسارع وقت خساارات ناشای از عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد نیسات. در این 

 اطالع دهد. گذاریبورس و سپرده ،( مراتب را کتباً به طرف مقابلکاری روز 7)حداکثر 

 گذاری مرکزی در حکم اطالع مشتری است.سپردهاعالم رسمی بورس یا شرکت 

 ( فسخ قرارداد  9ماده  

صورت تحقق موارد ذیل، مراتب را با ذکر مستندات به طرف دیگر اعالم  توانند در  هر یک از طرفین می  .1

شده مورد قبول اخطاردهنده نباشد، پاسخی ارائه نشود یا پاسخ ارائه  کاری  کند. اگر در مدت ده روز 

 شود:به طرف دیگر اعالم می  کتباً  فسخ قرارداد
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 * نقض هر یک از شروط قرارداد  (1

 * کاری  و تداوم آن بیش از بیست روز   8بروز حوادث موضوع ماده   (2

ادامه همکاری در بازار  هر .  2 از  تواند  از طریق کارگزار منصرف شود، می  قرارداد اختیار معامله   گاه مشتری 

 ظرف دو روز کاری به کارگزار اعالم کند. ، قرارداد را فسخ کند، مشروط به آن که مراتب را از قبل

 نیست. مقرر در قرارداد   خسارات ها و( فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه 1تبصره 

هر یک از طرفین موظف به اعالم کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، به   ، زمان با فسخ قرارداد( هم2تبصره 

 بورس هستند.

یک از طرفین، نسبت به تسویه حساب مطابق اعالم کارگزار اقدام    ( در صورت فسخ قرارداد توسط هر3تبصره  

 شود.می 

 ( حل اختالفات 10ماده 

تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدواً سعی خواهند کرد که  در صورت بروز اختالف در  

قانون بازار اوراق    37و    36ترتیبات مواد    ،صورت عدم حصول نتیجه  در   .فصل کنند وآن را از طریق مذاکره حل 

 االجرا است.حل اختالف الزم موردبهادار در  

 ( اقامتگاه قانونی طرفین 11ماده 

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی  

روز کاری پس از تغییر به طرف دیگر اطالع دهد. تا   7موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت حداکثر 

 شوند. شده تلقی می شوند و دریافتبه آدرس قبلی ارسال می   زمانی که نشانی جدید اعالم نشده است، مکاتبات

تبصاره، در ساه نساخه تنظیم شاد و در تاریخ ............... به امضاای طرفین رساید.  3ماده و    11این قرارداد در  

 شود.یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه دیگر به بورس ارائه می

 

 

 مشتری *امضا و مهر    کارگزارامضا و مهر 

 
 حقوقی است. مهر فقط برای اشخاص  *



 بیانیه ریسک 

معامله در بورس اوراق بهادار تهران و   اریدستورالعمل معامالت قرارداد اخت  17این بیانیه در راستای اجرای ماده  

اوراق    بورس  شرکت  توسط  ، هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  26/02/1397  مورخ  ، مصوب  رانیفرابورس ا

با توجه به ریسک در معامالت   برسد.  مشتری از آغاز معامالت به امضای  است و باید پیش تهران تنظیم شده    بهادار

موارد زیر اعالم    نسبت به ضوابط و    خود را و پذیرش  مشتری با امضای این بیانیه، آگاهی    قراردادهای اختیار معامله،

 کند:  می

 اعمال در  موقعیت باز خرید دارنده:  مشتریبه وجوه تضمین پرداخت شده توسط  شدن حداکثر ضرر  نمحدود   (1

 اختیار معامله(و کارمزد    قیمت قرارداد)   تنها مبلغی قرارداد، اعمال از کردن نظرصرف صورت در و است مختار ،خود حق

در هر  تواند  می  موقعیت باز خریددارنده  به بیان دیگر  دهد.  می دست از ،است کرده  پرداخت  این حق ازاي در که را

اي است که براي ایجاد حق یا اختیار خودداري کرده و هزینه او محدود به همان مبلغ اولیه  اختیاراعمال  ، از  شرایطی

پرداخت نموده باز فروش استبه فروشنده  دارنده موقعیت  اما  اعمال خریدار  .  به    در صورت درخواست  انجام  متعهد 

در قالب شرط ضمن عقد ذیل  ، وجهی  ین ایفاء تعهدات مشتريتضم  به منظور  باشد. در همین راستاموضوع قرارداد می

اولیه،  تضمین  وجه  اضافی    عناوین  و  جبرانی  مورد)الزم،  کارگزارحسب  توسط  او  (  می  از  به   شود.دریافت  توجه  با 

نخواهد  شده ریسک دارنده موقعیت باز فروش محدود به وجه تضمین سپرده ،هاي اهرمی قرارداد اختیار معاملهویژگی

 بلکه ممکن است ضرر و زیانی به میزان چندین برابر وجوه تضمین مشتري به حساب وي منظور گردد. ،بود

 

تعهدات:خسارت ( 2 ایفای  عدم    دارندگان   تعهدات  ایفاي  عدم   بابت  التزام  وجه  عنوان  به  که  است  مبلغی   های 

  .شودمی اخذدستورالعمل و بر اساس   قرارداد مشخصات در مندرج شرایط براساس  ،فروش باز هايموقعیت

 

در صورت اعالم بورس مبنی بر رعایت سقفهاي مربوط به قراردادهاي اختیار بینی شده:  های پیش رعایت سقف (3

هاي باز  شده تجاوز کند. سقف موقعیتهاي تعیینجهت نباید از سقفهاي باز و همموقعیتمعامله در یک نماد معین، 

جهت در سطح مشتري و کارگزار در مشخصات قرارداد تعیین  هاي همکارگزار و بازار و سقف موقعیتدر سطح مشتري،  

عنوان سقف تواند حداکثر تعداد مجاز قرارداد اختیار معامله به ازاي هر سفارش را تحتبورس میهمچنین    .شودمی

 .سفارش تعیین و در مشخصات قرارداد اعالم کند 

 

  ، اختیار معامله قراردادهاي بازار از خروج روش ترینلومتدا :خاص  شرایط   تحت  بازار  نقدشوندگی  کاهش  احتمال (4

 توجه   با   خاص  شرایط  در  است  ممکن  مشتري.  است  مشتري  )معامله معکوس(  فعلی  باز  موقعیت  متقابل  معامله  انجام

  و   شود  خارج  بازار  از  نتواند  (مورد نظر  )و با قیمت  مناسب  زمان  در  روزانه،  قیمت  تغییرات  و  تقاضا  و  عرضه  نیروهاي  به

 . ندارد اعتراض حقمشتري  صورت  این در. شود تحمیل وي به  زیانی

 

معامالتی: ( 5 نماد  معامل  اثر توقف  اختیار  قراردادهاي  معامالتی  نماد  بازگشایی  و  و  طور همبهه،  توقف  توقف  با  زمان 

یک   به  و  نقدي  بازار  در  پایه  میبازگشایی سهم  انجام  یا  .  شودروش  سازمان  دستورالعمل،  شرایط خاصی طبق  در 



تواند  تواند دستور توقف نماد معامالتی را صادر کند. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی میمدیرعامل شرکت بورس می

 گذار باشد. هاي باز تاثیرموقعیت بر سود و زیان

 

دهد تا  آشنایی با مقررات، به مشتري امکان میاطالعات مندرج در مشخصات قرارداد و سایر مقررات مربوطه:  (6

-بیانیه ریسک، قرارداد مشتريها، اطالعیهکامل داشته باشد. مطالعه دقیق  و پذیرش آگاهی ،از حقوق و تعهدات خود

امات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و بورس مسئولیتی از الزکارگزار، دستورالعمل معامالت و سایر مقررات مرتبط،  

 فقدان آگاهی مشتري نخواهند داشت.در خصوص 

 

تاریخی است که پس  تاریخ سررسید،  :شده در قرارداداهمیت و مدیریت تاریخ سررسید و سبک اعمال تعیین (7

تواند براساس سبک اعمال تعیین شده در  خرید می  دارندۀ موقعیت باز.  شودمنقضی می  قرارداد اختیار معامله  ،از آن

  دیباز خر  تیموقع  ۀدارند  ،مشخصات قرارداد، قرارداد اختیار معامله خود را اعمال کند. براساس ضوابط این دستورالعمل

خود را در مهلت مقرر در مشخصات   هیدرخواست اعمال و نوع تسو  دی معامله، با  اریبه اعمال قرارداد اخت  لیدر صورت تما

 ارائه نماید. قرارداد

 

معامله   اریقرارداد اخت  یکیزیدرخواست اعمال ف ياجرا :دیخر  باز  یهاتیموقع  اعمال  جهتالزم    ط یشرااز    اطالع ( 8

و    د یباز خر  تیموقع  ۀ اعمال توسط دارند  هاي نه ی عالوه هزمعامله به  اریارزش اعمال قرارداد اخت  ن یمستلزم تأم  د،یخر

  باز   هايتیمتناسب با موقع  هیپا   ییمعامله فروش، مستلزم وجود دارا  اریقرارداد اخت   یکیزیدرخواست اعمال ف  ياجرا 

  در   شدهاعمال در زمان مشخص   هاينههزی  عالوه به  د یباز خر  تیموقع  ۀدارند  تیاعمال در کد مالک  يبرا  یدرخواست

انتخاب   هینوع تسو  یینها  يدال بر اجرا  ينقد  هی اعالم موافقت با تسوالزم به ذکر است که    .است  قرارداد  مشخصات

در  مجددا  باشد و مشتري باید در صورت عدم توافق طرف مقابل با تسویه نقدي، درخواست اعمال خود را  یشده نم

 روز تسویه فیزیکی ارائه نماید. 

 

، دارندگان  حسب اعالم در مشخصات قرارداد  ينقد  هیتسودر  صرفاً    :قرارداد  اندازه  از  یکسر  به   ینقد  هیتسو  انجام ( 9

اندازه قرارداد اعالم نما   يبه کسر  هیموافقت خود را با تسو  ل،یدر صورت تما  توانندیم   دیباز خر  تیموقع در    .ندیاز 

 قرارداد وجود ندارد. تسویه فیزیکی، امکان اعمال قرارداد اختیار معامله به میزان کسري از اندازه 

 

کارمزدهاي بازار قراردادهاي اختیار معامله، شامل کارمزد معامالت و کارمزد  :  آگاهی از کارمزدها و کسور قانونی (10

شده    ی کیزیف  ایو    ي نقد  یۀمعامله آنها تسو  اریکه قرارداد اخت  يباز  تیدارندگان موقع  ۀکارمزد اعمال از هماعمال است.  

قرارداد در    موقعیت باز فروش  گاندارند  ۀهم  از  صورت فیزیکی باشد، ههمچنین چنانچه تسویه ب  .شودیاست، اخذ م

ع قرارداد را  وکه سهم پایه موض اختیار معامله فروشقرارداد  ۀ دارندگان موقعیت باز خرید در  هممعامله خرید و   اختیار

 اخذ خواهد شد.  ، مالیاتدهندبه طرف مقابل تحویل می

 

 قرارداد   و  ریسک  بیانیۀ  فرم  باید  مشتقه  بازار  در  فعالیت  منظور  به  مشتریان  همۀها:  بندیو اولویت  هاثبت سفارش (11

  . شودمی  ابالغ  و  تهیه  بورس  توسط  ریسک  بیانیۀ  فرم.  کنند  امضا  و  تکمیل  کارگزار  نزد   را  کارگزار  و  مشتري  مابینفی



  بهادار   اوراق   بورس  در   معامالت  انجام   نحوۀ  اجرایی  دستورالعمل"  شرح   به  مشتقه  بازار  در   آن  اعتبار   و  سفارش  انواع

 انتخاب   بورس  توسط  فنی،  مالحظات  براساس  که  است  بهادار  اوراق   و  بورس  سازمان  مدیرۀهیئت  مصوب  ،"تهران

اجراي سفارش شودمی برثبت  يها.  اولویت قیمت و در    شده در سامانۀ معامالتی  برابري قیمتاساس    ها، بر صورت 

 شود. اساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می

 

  معامالت   به  نسبت  ، یمعامالت   ۀ سامان  ا ی  ي کاربر  يخطا   ل یدل  به   کارگزار  اگر   سامانه معامالتی:خطای کاربری یا   (12

.  کند  اعالم بورس به  روز همان  معامالت ان یپا تا  ی دگیرس يبرا ل یدل ذکر  با را خود  اعتراض مراتب  دی با  باشد، معترض

هاي  چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختالالت مخابراتی و سیستم  .است  االجراالزم   نهیزم  نیا  در  بورس  رعاملیمد  میتصم

  نباشند و  يمشتر  يهاباشد، قادر به اجراي سفارشالکترونیکی و سایر عواملی که خارج از اراده کارگزار و بورس می

 متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود.  یتیمسئول  د،یوارد آ يمشتربه  یخسارت ،اختالالت نیا يواسطه به

اینجانب/این شرکت .............. بیانیه ریسک را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعالم اطالع از   ، به موجب این سند

متصور بوده و یا احتمال   قرارداد اختیار معاملهبازار  هایی که در  ریسکتمامی  کلیه مقررات و خصوصیات معامالتی و  

را تایید    پذیرش  وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و و ملتزم   کردهمقررات مربوطه، مراتب 

 گردد.می

 

 . .......................نام  کارگزار....     ..................مشتری  نام و نام خانوادگی  

 کارگزار.................. مهر وامضا                                  .............. مشتری..................   1مهر و  امضا  

 
 مهر فقط براي اشخاص حقوقی است.  1


