تاریخ13 / / :

صفحه  1از 8

شماره سریال:

* طرفين ميتوانند نس��بت به حذف يا تغيير مواد يا بندهاي س��تارهدار (*) اقدام كنند .ضمن ًا در بندهاي تعيينشده با « »/طرفين ميتوانند يكي از

عبارات طرفين« »/را انتخاب كنند.
* همه صفحات قرارداد و ضمايم آن (در صورت وجود) بايد توسط طرفين مهر و امضاء شود.

قرارداد مشتري-كارگزار
موضوع بند  51ماده  1و ماده  18دستورالعمل معامالت قرارداد اختيار معامله سهام ،مصوب مورخ  1395/09/17هيأتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده  )1مقدمه
 .1اين قرارداد بين شركت كارگزاري به مشخصات جدول زير كه از اين پس در اين قرارداد "كارگزار" ناميده ميشود:
نام كارگزار:

شماره ثبت:

تاريخ ثبت:

محل ثبت:

شماره ثبت نزد سازمان بورس:

شماره تلفن دفتر مركزي:

شماره فاكس دفتر مركزي:
نام ،نامخانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز:
سمت:
خانم /آقاي
سمت:
خانم /آقاي
سمت:
خانم /آقاي

كدپستي:
شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
مورخ
روزنامه رسمي شماره

/

13 /

آدرس دفتر مركزي:

و مشتري حقيقي يا حقوقي يا وكيل /نماينده قانوني وي به مشخصات جداول متناسب زير كه از اين پس در اينقرارداد«مشتري» ناميده ميشود:
الف) براي اشخاص حقيقي ايراني:
مرد

زن

نام و نام خانوادگی:

جنسیت:

کد مالکیت:

تاریخ دریافت کد مالکیت:

نام پدر:
محل تولد:

تاريخ تولد (روز /ماه /سال):

شماره شناسنامه:

كد ملي- :
محل صدور شناسنامه:

شماره سريال شناسنامه:

شماره تلفن منزل با كد شهر:

شماره تلفن محل كار با كد شهر:

شماره تلفن همراه:

نام و كد بانك:

شماره حساب بانكي:

آدرس منزل:

آدرس پست الكترونيكي:

آدرس محل كار:
امضاء و مهر کارگزار

امضاء و مهر مشتری

-
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صفحه  2از 8

شماره سریال:

ب) براي اشخاص حقوقي ايراني:
نام:

شماره ثبت:

تاريخ ثبت:

محل ثبت:

كد مالكيت:

شناسه ملي:

شماره تلفن دفتر مركزي:

شماره فاكس دفتر مركزي:

نام ،نام خانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز:
سمت:
خانم  /آقاي
سمت:
خانم  /آقاي
سمت:
خانم  /آقاي
نام و كد بانك:

شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
مورخ 13 / /
روزنامه رسمي شماره

-

-

شماره حساب بانكي:

آدرس پست الكترونيكي:
نوع شخصيت حقوقي:
آدرس دفتر مركزي:

ج) براي اشخاص خارجي (حقيقي/حقوقي):
نام:

تابعيت:

شماره پاسپورت  /شماره ثبت:

شماره سرمايه گذار خارجي:

شماره تلفن محل كار  /شماره تلفن دفتر مركزي:

نام و كد بانك:

شماره حساب بانكي:

آدرس پست الكترونيكي:

آدرس محل كار /آدرس دفتر مركزي در ايران:
آدرس محل كار /آدرس دفتر مركزي در خارج از كشور:

امضاء و مهر کارگزار

امضاء و مهر مشتری
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شماره سریال:

د) براي وكيل /نماينده قانوني:
حقيقي
نام و نامخانوادگي:

جنسيت:

شماره وكالتنامه /نامه نمايندگي:

تاريخ وكالتنامه /نامه نمايندگي:

نام پدر:

تاريخ تولد (روز /ماه /سال):

مرد

زن

-

-

محل تولد:

كد ملي:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

شماره سريال شناسنامه:

شماره تلفن منزل با كد شهر:

شماره تلفن محل كار با كد شهر:

شماره تلفن همراه:

نام و كد بانك:

شماره حساب بانكي:

آدرس پست الكترونيكي:
آدرس منزل:
آدرس محل كار:

حقوقي
نام وكيل:

شماره ثبت:

تاريخ ثبت:

محل ثبت:

شماره و تاريخ وكالتنامه /نامه نمايندگي:

شناسه ملي:

شماره تلفن دفتر مركزي:

شماره فاكس دفتر مركزي:

نام ،نام خانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز:
سمت:
خانم  /آقاي
سمت:
خانم  /آقاي
سمت:
خانم  /آقاي

شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
مورخ
روزنامه رسمي شماره

نام و كد بانك:

آدرس پست الكترونيكي:

-

شماره حساب بانكي:
آدرس دفتر مرکزی:

نوع شخصیت حقوقی:

امضاء و مهر کارگزار

امضاء و مهر مشتری

-

/

/
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شماره سریال:

ه) راي ولي /قيم:
نام و نام خانوادگي:

جنسيت:

شماره قيمنامه:

تاريخ قيمنامه:

نام پدر:

تاريخ تولد (روز /ماه /سال):

محل تولد:

كد ملي:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

شماره سريال شناسنامه:

شماره تلفن منزل با كد شهر:

شماره تلفن محل كار با كد شهر:

شماره تلفن همراه:

نام و كد بانك:

مرد

زن

شماره حساب بانكي اعالمي اداره سرپرستي دادگستري:

آدرس پست الكترونيكي:
آدرس منزل:
آدرس محل كار:

به شرح مواد آتي منعقد گرديد.
 .1در اين قرارداد س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،اختصاراً س�ازمان ،شركت بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهاميعام) اختصاراً بورس ،قوانين ،مصوبات هيأت
وزيران ،شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ،سازمان و بورس ،اختصاراً مقررات ناميده شدهاند.
 .2دس��تورالعمل معامالت قرارداد اختيار معامله در ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران ،مصوب  95/09/17هيأتمديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،در اين قرارداد
دستورالعمل ناميده ميشود و تعاريف آن در اين قرارداد به همان مفاهيم بهكار رفتهاند.
 .3اتاق پاياپاي ،واحدي در شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه است كه براساس دستورالعمل ،وظيفة انجام امور تسويه ،پاياپاي و اعمال قرارداد
اختيار معامله را بر عهده دارد.
ماده  )2موضوع قرارداد

موضوع قرارداد ،ارائه خدمات زير توسط كارگزار به مشتري است:
 .1اجراي درخواستهاي اتخاذ موقعيت خريد و اتخاذ موقعيت فروش و همچنين درخواستهاي اعمال و اعالم نوع تسويه در بازار معامالت قرارداد اختيار معامله؛
 .2ايفاي تعهدات مشتري در مقابل اتاق پاياپاي و بورس.

امضاء و مهر کارگزار

امضاء و مهر مشتری
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شماره سریال:

ماده  )3مدت قرارداد

قرارداد از تاريخ  /..............امضا و ابالغ قرارداد آغاز ميشود و در صورت تحقق هر يك از موارد زير خاتمه مييابد:
 .1فسخ قرارداد و تسويه حساب قطعي بين كارگزار و مشتري؛
 .2تعليق مجوز معامالت قرارداد اختيار معامله كارگزار بيش از 20روز؛
 .3لغو مجوز قرارداد اختيار معامله كارگزار يا عدم تمديد مجوز وي پس از اتمام دوره مجوز.
ماده  )4مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد ،صرف ًا معادل كارمزدهاي معامله است كه كارگزار بر اساس مقررات از مشتري دريافت ميكند.
ماده  )5تعهدات مشتري

 .1مشتري متعهد ميشود در صورت تغيير اطالعات مندرج در جدول مشخصات مشتري ،مراتب را در اسرع وقت به كارگزار اطالع دهد.
 .2مش��تري متعهد ميش��ود كه بدون مطالعه و آگاهي از مقررات مربوط به اختيار معامله ،هيچگونه سفارش��ي براي معامله قرارداد اختيار معامله صادر نكند .مشتري
اعالم ميكند از ريس��كها و مقررات حاكم بر بازار قرارداد اختيار معامله كامال ً مطلع بوده و آنها را پذيرفته اس��ت و از اين رو ،بيانيه ريس��ك (فرم پيوست قرارداد) را
تكميل و امضا كرده است .مشتري اعالم ميدارد توانايي ارزيابي و تحمل ريسك مالي را كه خريد يا فروش اختيار معامله به همراه خواهد داشت ،دارد.
 .3كارگزار ميتواند در مورد س��فارشهاي فروش ،عالوه بر وجه تضمين اوليه ،بهمنظور اطمينان از ايفاي تعهدات مش��تري ،وثايق يا تضاميني تا س��قف تعيين شده
در مشخصات قرارداد از مشتري دريافت كند ،بر اين اساس مشتري موظف به توديع وثايق الزم نزد كارگزار ميباشد.
 .4اتاق پاياپاي از طرف مشتري وكالت بالعزل دارد متناسب با تغييرات ،بخشي از وجه تضمين را بهعنوان اباحه تصرف در اختيار كارگزار طرف ديگر قرارداد اختيار
معامله (بر حسب مورد خريدار يا فروشنده) قرار دهد و وي حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحويل تسويه كند.
 .5مشتري موظف است درصورتيكه پس از عمليات به روز رساني حساب توسط كارگزار ،وجه تضمين مربوط به موقعيتهاي باز وي به كمتر از حداقل وجه تضمين
كاهش يابد ،بر اساس اخطاريه افزايش وجه تضميني كه كارگزار به وي به روش تعيين شده در اين قرارداد ارسال ميكند ،بايد تا  ............................ساعت پس از
شروع معامالت روز بعد،وجه تضمين خود را تا وجه تضمين الزم روز معامالتي قبل افزايش دهد .در غير اين صورت كارگزار بايد در همان روزمعامالتي ،راس ًا اقدام
به بس��تن آن دس��ته از موقعيتهاي باز مش��تري كه تعهدات وجه تضمين آن ايفا نشده است ،بكند .درصورتيكه به هر دليلي طي مهلتهاي مقرر مشتري تعهدات
خود را ايفا ننمايد ،كارگزار ميتواند رأس ًا از محل بستانكاري مشتري و يا وثايق وي نزد كارگزار ،اقدام به تأمين و جبران تعهدات مشتري نمايد.
 .6بورس در اقدام ش��ركتي ناش��ر س��هم پايه (افزايش سرمايه و تقسيم س��ود) ،قيمت اعمال ،اندازه قراردادهاي اختيار معامله و سقف موقعيتهاي يك گروه اختيار
معامله را تعديل ميكند و مشتري با علم به اين موضوع اقدام به اتخاذ موقعيت باز در بازار قرارداد اختيار معامله ميكند.
 .7مشتري از سقف موقعيتهاي باز هر نماد معامالتي به ازاي مشتري و كارگزار آگاه است و با علم به اين موضوع كارگزار را انتخاب و اقدام به اتخاذ موقعيت باز
در بازار قرارداد اختيار معامله ميكند.
 .8خسارتهاي مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملياتي كارگزار و در صورت عدم كفايت ،از محل وثايق كارگزار نزد اتاق پاياپاي تأمين و رأس ًا برداشت
ميش��ود .در صورت عدم كفايت وثايق ،كارگزار مكلف اس��ت حسب دس��تور اتاق پاياپاي خس��ارتهاي مربوطه را پرداخت كند .بديهي است كارگزار ميتواند اين
خس��ارات را رأس�� ًا از محل وثايق يا تضامين مشتري برداش��ت كند و در صورت عدم كفايت از مشتري مطالبه كند .مستندات اين اقدامات بايد در سوابق كارگزاري
نگهداري ش��ود .در صورتيكه به هر دليلي مش��تري تعهدات خود را ايفا ننمايد ،كارگزار ميتواند رأس�� ًا از محل بستانكاري مشتري و يا وثايق وي نزد كارگزار ،اقدام
به تأمين و جبران تعهدات مشتري نمايد.
 .9مش��تري متعهد اس��ت در ارائه سفارش��هاي خريد و فروش ،همه قوانين و مقررات مربوطه به ويژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار (دارندگان اطالعات
نهاني ،دستكاري قيمت) را رعايت كند.
 .10مش��تري متعهد به تأديه كارمزد معامله و اعمال اس��ت .كارمزد اعمال از همة دارندگان موقعيت باز تخصيص يافته توس��ط اتاق پاياپاي (هم قابل اعمال و هم
غيرقابل اعمال) اخذ ميشود.
 .11چنانچه تس��ویه بهصورت فیزیکی باش��د ،از همۀ دارندگان موقعیت باز فروش در قرارداد اختیار معامله خرید و همۀ دارندگان موقعیت باز خرید در قرارداد اختیار
معامله فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل میدهند ،ماليات اخذ خواهد شد.
ً
 .12بورس ميتواند در مورد تعداد كارگزاراني كه يك مشتري ميتواند از طريق آنها معامله كند ،محدوديت تعيين كند .در اين صورت تغيير كارگزار صرفا با رعايت
مقررات اتاق پاياپاي و تكميل فرم مربوطه و تاييد آن توسط كارگزار مبداء،كارگزار مقصد و اتاق پاياپاي امكانپذير است .مسئوليت تخلف از مفاد اين بند و جبران
خسارتهاي مربوطه بر عهده مشتري است.
امضاء و مهر کارگزار

امضاء و مهر مشتری
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شماره سریال:

 .13مشتري ملزم است سفارش خود را در فرمهاي تعيين شده توسط بورس تكميل و ارائه كند.
 .14مشتري با امضاي اين قرارداد ،همه مقررات و مفاد دستورالعمل و اصالحات بعدي آن را ميپذيرد و متعهد به ايفاي تمام وظايف و تعهدات خود مطابق قرارداد
و مقررات است ،هر چند در اين قرارداد ذكر نشده باشد.
 .15در صورت تعيين س��اير روشهاي تخصيص غير از روش ردگيري موقعيت ،فروش��ندگان اختيار معامله بايد حين انعقاد قرارداد به اتاق پاياپاي وكالت و اجازه
دهند كه اتاق پاياپاي ،مشتري طرف قرارداد آنان يا هر دارنده اختيار معامله رابراي اعمال اختيار به آنان حواله دهد.
 .16در همه مواردي كه مشتري ملزم به واريز وجه به حساب كارگزار است ،مبالغ بايد به شماره حساب جاري
 ......................................................نزد بانك عامل  ............................شعبه  ......................بابت معامالت قرارداد اختيارمعامله به نام كارگزار واريز شود و رسيد واريز
وجه به شماره  ..........................فكس و تصوير اسكن شده آن به آدرس ....................................ايميل شود.
ماده  )6تعهدات كارگزار

 .1نماينده كارگزار جهت اجراي مفاد اين قرارداد و ارتباط با مشتري ،آقا/خانم  ..................است .تكميل و امضاي سايرمدارك توسط نماينده براي كارگزار تعهدآور
است.
 .2كارگزار مسئوليت ايفاي تعهدات مشتريان در مقابل اتاق پاياپاي را به شرح دستورالعمل بر عهده دارد.
 .3كارگزار بايد سفارش مشتريان را در فرمهاي تعيين شده توسط بورس ثبت و نگهداري كند.
 .4كارگزار بايد فرمهاي ثبت س��فارش را براي هر مش��تري به ترتيب ش��ماره سريال ،بايگاني كند و حسب درخواست به بورس يا سازمان ارائه نمايد .جهت رعايت
نوبت مشتريان ثبت تاريخ و زمان دقيق تكميل فرم سفارش الزامي است.
 .5كارگزار بايد در زمان اخذ سفارش خريد يا فروش ،هزينههاي معامالتي به عالوة ارزش معامالتي قرارداد اختيارمعامله يا وجه تضمين مورد نياز را ،حسب مورد،
به حساب مشتري منظور كند .حساب مشتري از محل وجوه واريزي وي به حساب عملياتي كارگزار ،بستانكاري وي در دفاتر كارگزاري و وجوه متعلق به كارگزار
قابل تأمين است.
 .6كارگزار موظف اس��ت ش��ماره حساب جاري خود نزد بانك عامل را كه مطابق فرم اعالم حس��اب در اختيار ،افتتاح آن رابه اطالع بورس و شركت سپردهگذاري
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه رسانده است ،در بند  16ماده  5مرقوم كند.
 .7كارگزار موظف اس��ت در دفاتر خود براي هر مش��تري و نماد معامالتي ،س��رفصل هاي جداگانهاي ايجاد كند و در زمان اجراي س��فارشهاي مشتري از كفايت
وجه تضمين اوليه در حساب وي اطمينان يابد.
 .8كارگزار بايد سوابق معامالت و صورتحساب مشتري را بهنحوي نگهداري كند كه حسب مورد به سازمان ،بورس يا شركت سپردهگذاري قابل ارائه باشد.
 .9در صورتيكه مش��تري پس از ارائه س��فارش و قبل از انجام معامله در چارچوب مقررات از اجراي س��فارش منصرف ش��ود يا كارگزار به هر علت نتواند نسبت به
اجراي سفارش مشتري اقدام كند ،حسب درخواست مشتري وجوه وي بايد توسط كارگزار مسترد شود.
 .10كارگزار ميتواند در مورد سفارشهاي فروش ،عالوه بر وجه تضمين اوليه ،به منظور اطمينان از ايفاي تعهدات مشتري ،وثايق يا تضاميني تا سقف تعيين شده
در مشخصات قرارداد از مشتري دريافت كند.
 .11كارگزار موظف اس��ت در صورت دريافت وجه تضمين اوليه از مش��تري ،س��فارش وي را در س��امانه معامالت بازار اختيارمعامله ثبت كند و مجاز نيست به هيچ
وجه از وجوه مشتريان به نفع خود يا ساير اشخاص استفاده نمايند.
 .12كارگزار پس از دريافت گزارش اتاق پاياپاي عمليات بهروزرساني حسابها را بر اساس مفاد دستورالعمل انجام ميدهد.
 .13شيوه ابالغ اخطاريه افزايش وجه تضمين به مشتري به يكي از روشهاي زير است:
 )1حضوري و اخذ امضاي مشتري؛
 )2ارسال به شماره فاكس  ...............................و پست الكترونيكي به آدرس ................................
 .14كارگزار موظف اس��ت اگر مش��تري مش��مول دريافت اخطاريه افزايش وجه تضمين شدهاس��ت ،تا پيش از واريز وجوه يا بستن موقعيتهاي باز توسط مشتري،
متناسب با اخطاريه افزايش وجه تضمين ،سفارشهاي افزاينده موقعيتهاي بازمشتري را نپذيرد.
 .15اگر مشتري تا  ...................................ساعت پس از شروع معامالت روز بعد ،وجه تضمين خود را تا وجه تضمين الزم روز معامالتي قبل افزايش ندهد ،كارگزار
بايد در همان روز معامالتي ،راس�� ًا اقدام به بس��تن آن دسته از موقعيتهاي باز مشتري كه تعهدات وجه تضمين آن ايفا نشده است ،كند .در صورت بستن موقعيت
توسط كارگزار ،قرارداد اختيارمعامله بر اساس قيمت معاملهاي كه منجر به بستن موقعيت شده است ،تسويه ميشود.
 .16كارگزار بايد مازاد موجودي حس��اب مش��تري نسبت به وجه تضمين تعيين شده را در صورت درخواست مشتري به حساب بستانكاري مشتري منظور و حداكثر
دو روز كاري ( )+2Tپس از درخواست مشتري به وي پرداخت كند.
امضاء و مهر کارگزار

امضاء و مهر مشتری
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صفحه  7از 8

شماره سریال:

 .17مشتري ميتواند پس از پايان جلسه معامالت ،تا انتهاي روز كاري از كارگزار درخواست كند تا اطالعات موقعيتهاي باز وي را به لحاظ تغييرات وجه تضمين،
س��ود (زيان) روزانه و س��اير موارد به وي ارائه كند و كارگزار موظف اس��ت پيش از شروع جلس��ه معامالت روز كاري بعد ،اطالعات درخواستي را در اختيار مشتري
قرار دهد.
 .18اگر از تاخير يا عدم اقدام كارگزار در ايفاي تعهدات موضوع دس��تورالعمل در مقابل اتاق پاياپاي ،خس��ارتي به مش��تري وارد شود يا مشتري متحمل هزينههايي
شود ،كارگزار ملزم به جبران همه هزينهها و خسارات وارده است .مسئوليت كارگزار منوط به تأمين بهموقع وجوه توسط مشتري نزد كارگزار است.
 .19كارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشاي اطالعات سفارشها و معامالت مشتري مطابق مقررات،تمهيدات الزم را بهكار برد.
 .20كارگزار موظف اس��ت بنا به درخواس��ت مشتري ،گزارش كاملي از ريز معامالت انجام شده مشتري و وضعيت حساب وي را به يكي از روشهاي مندرج در بند
 13ماده  6قرارداد مشتري-كارگزار ارائه نمايد.
ماده  )7تسويه نهايي قرارداد اختيار معامله

 .1دارندة موقعيت باز خريد در صورت تمايل به اعمال قرارداد اختيار معامله ،بايد درخواست اعمال و نوع تسويه خود رادر مهلت مقرر در مشخصات قرارداد به روش
 ....................................به كارگزار ارائه كند.
 .2كارگزار بايد در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد ،درخواستهاي اعمال را به همراه نوع تسويه به اتاق پاياپاي اعالم كند .اعالم كارگزار مبناي تخصيص
وجوه موجود در حساب اعمال كارگزار به تفكيك مشتري است.
 .3كارگزار بايد در زمان مش��خص ش��ده  ،..........................تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعيت باز تخصيص يافته رابه اطالع ايش��ان برساند .شيوه ابالغ به
مشتري به يكي از روشهاي زير است:
 )1حضوري و اخذ امضاي مشتري؛
 )2ارسال به شماره فاكس  .............................و پست الكترونيكي به آدرس .......................................................................................................................................
 .4اگ��ر دارن��دة موقعيت باز خريد ،قرارداد اختيار معامله را اعمال كند ،دارندة موقعيت باز فروش موظف به انجام تعهدات خود مطابق با دس��تورالعمل ميباش��د .اگر
دارندة موقعيت باز فروش به تعهدات خود عمل نكند ،قرارداد اختيار معامله براس��اس قيمت پاياني س��هم پايه در آخرين روز معامالتي ،تس��ويه نقدي و خسارتهاي
مقرر در مشخصات قرارداد از وي دريافت ميشود.
 .5اجراي درخواست اعمال فيزيكي قرارداد اختيار معامله خريد ،مستلزم تامين ارزش اعمال قرارداد اختيار معامله توسط دارندة موقعيت باز خريد و اجراي درخواست
اعمال فيزيكي قرارداد اختيار معامله فروش ،مس��تلزم وجود س��هم پايه به تعداد اندازة قرارداد در كد مالكيت دارندة موقعيت باز خريد در زمان مش��خص ش��ده در
مشخصات قرارداد است.
 .6در مورد موقعيتهاي باز فروش ،فروشنده بايد در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد ،حسب مورد ،ارزش اعمال قرارداد اختيار معامله را در حساب اعمال كارگزار
تامين كرده يا س��هم پايه موضوع قرارداد اختيار معامله را در كد مالكيت خود در ش��ركت س��پردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه داشته باشد .سهم پايه
موجود در كد مالكيت فروشنده به ميزان تعهد وي در قرارداد اختيار معامله توسط شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مسدود ميشود .در غير
اين صورت ،قرارداد اختيار معامله بر حس��ب قيمت پاياني س��هم پايه در آخرين روز معامالتي ،تس��ويه نقدي ميش��ود و مشتري ملزم به پرداخت خساراتي است كه
توسط اتاق پاياپاي از كارگزار دريافت ميشود.
 .7اگر درخواست اعمال ارائهشده توسط كارگزار به دليل عدم وجود شرايط موضوع ماده  43دستورالعمل اجرا نشود ،عليرغم عدم اجراي درخواست اعمال ،كارگزار
مكلف به پرداخت كارمزدهاي اعمال ميباشد .مشتري ملزم به پرداخت خسارتهاي موضوع اين بند به كارگزار ميباشد.
 .8اعمال قرارداد اختيار معامله در زمان توقف نماد معامالتي آن امكانپذير نيست .صرف ًا قرارداد اختيار معاملهاي كه تاپايان دورة معامالتي متوقف باشد ،در آخرين
روز معامالتي ميتواند اعمال شود كه در اين صورت قرارداد اختيار معامله براساس آخرين قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي ،تسوية نقدي ميشود.
 .9در صورتي كه پس از اعمال ،ميزان مالكيت سهامدار از سقفهاي مجاز سهامداري بيشتر گردد ،سهامدار مزبور موظف به عرضه سهام مازاد ايجاد شده به علت
اعمال در مهلت تعيين شده توسط بورس خواهد بود.
 .10درخواست اعمال مشتري ،پس از ارسال آن توسط كارگزار به اتاق پاياپاي ،قابل اصالح يا لغو نيست.

ماده  )8حوادث ناگهاني و فورسماژور

هرگاه اجراي تمام يا بخش��ي از قرارداد به واس��ـطه يـك علـت خـارجي ،غيرقابـل پيش��ـگيري ،مقاومـت ناپـذير و غيرقابـل پيشبيني غيرممكن شود يا به تأخير
افتد ،طرفي كه در اين وضعيت قرار گرفته است مسئول جبـران خسـارات ناشـي از عدم اجرا يا تاخير در اجراي قرارداد نيست .در اين صورت وي مكلف است در
اسرع وقت (حداكثر  7روز كاري) مراتب را كتب ًا به طرف مقابل اطالع دهد.
اعالم رسمي بورس يا شركت سپردهگذاري مركزي در حكم اطالع مشتري است.
امضاء و مهر کارگزار

امضاء و مهر مشتری
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شماره سریال:

ماده  )9فسخ قرارداد

هر يك از طرفين ميتوانند در صورت تحقق موارد ذيل ،مراتب را با ذكر مستندات به طرف ديگر اعالم كند .اگر درمدت ده روز كاري پاسخي ارائه نشود يا پاسخ
ارائه شده مورد قبول اخطاردهنده نباشد ،فسخ قرارداد كتب ًا به طرف ديگر اعالم ميشود:
 )1نقض هر يك از شروط قرارداد*
 )2بروز حوادث موضوع ماده  8و تداوم آن بيش از بيست روز كاري*
 .2هرگاه مش��تري از ادامه همكاري در بازار قرارداد اختيار معامله از طريق كارگزار منصرف ش��ود ،ميتواند قرارداد را فس��خ كند ،مشروط به آن كه مراتب را از قبل،
ظرف دو روز كاري به كارگزار اعالم كند.
تبصره  )1فسخ قرارداد مانع مطالبه هزينهها و خسارات مقرر در قرارداد نيست.
تبصره  )2همزمان با فسخ قرارداد ،هر يك از طرفين موظف به اعالم كتبي مراتب با ذكر دقيق تاريخ فسخ ،به بورس هستند.
تبصره  )3در صورت فسخ قرارداد توسط هر يك از طرفين ،نسبت به تسويه حساب مطابق اعالم كارگزار اقدام ميشود.

ماده  )10حل اختالفات

در صورت بروز اختالف در تفسير يا اجراي مفاد تمام يا بخشي از قرارداد ،طرفين بدواً سعي خواهند كرد كه آن را از طريق مذاكره حلوفصل كنند .در صورت عدم
حصول نتيجه ،ترتيبات مواد  36و  37قانون بازار اوراق بهادار در موردحل اختالف الزماالجرا است.

ماده  )11اقامتگاه قانوني طرفين

اقامتگاه طرفين همان اس��ت كه در ماده يك قرارداد ذكر ش��ده اس��ت .هر يك از طرفين در صورت تغيير نش��اني موظف اس��ت اقامتگاه جديد خود را ظرف مدت
حداكثر  7روز كاري پس از تغيير به طرف ديگر اطالع دهد .تا زماني كه نش��اني جديد اعالم نش��ده اس��ت ،مكاتبات به آدرس قبلي ارسال ميشوند و دريافت شده
تلقي ميشوند.
اين قرارداد در  11ماده و  3تبصره ،در سه نسخه تنظيم شد و در تاريخ  ...................................به امضاي طرفين رسيد .يك نسخه از قرارداد نزد طرفين خواهد بود
و نسخه ديگر به بورس ارائه ميشود.

امضاء و مهر کارگزار

امضاء و مهر مشتری

صفحه 1 :از 2

بيانيه ريسك
اين بيانيه در راس��تاي اجراي بند 18ماده و 1ماده  18دس��تورالعمل معامالت قرارداد اختيار معامله س��هام ،مصوب مورخ  1395/09/17هيأت مديره سازمان
بورس و اوراق بهادار ،توسط شركت بورس اوراق بهادار تهران تنظيم شده است و بايد پيش از آغاز معامالت به امضاي مشتري برسد .با توجه به ريسك در
معامالت قراردادهاي اختيار معامله ،مشتري با امضاي اين بيانيه ،آگاهي و پذيرش خود را از موارد زير اعالم ميكند:
 )1محدود نش�دن حداكثر ضرر به وجوه تضمين پرداخت ش�ده توسط مش�تري :دارنده موقعيت باز خريد در اعمال حق خود ،مختار
است و در صورت صرفنظر كردن از اعمال قرارداد ،تنها مبلغي (قيمت قرارداد اختيار معامله) را كه در ازاي اين حق پرداخت است ،از دست ميدهد.
به بيان ديگر دارنده موقعيت باز خريد ميتواند در صورتيكه ش��رايط به نفع او نباش��د ،از اعمال اختيار خودداري كرده و هزينه او محدود به همان مبلغ
اوليهاي اس��ت كه براي ايجاد حق يا اختيار به فروش��نده پرداخت نموده است .اما دارنده موقعيت باز فروش در صورت درخواست اعمال خريدار متعهد
به انجام موضوع قرارداد ميباشد .در همين راستا به منظور جلوگيري از امتناع از انجام تعهدات قرارداد ،وجهي در قالب شرط ضمن عقد ذيل عناوين
وجه تضمين اوليه ،الزم ،جبراني و اضافي (حس��ب مورد) توس��ط كارگزار از او دريافت ميش��ود .با توجه به ويژگيهاي اهرمي قرارداد اختيار معامله،
ريسك دارنده موقعيت باز فروش محدود به وجه تضمين سپرده شده نخواهد بود ،بلكه ممكن است ضرر و زياني به ميزان چندين برابر وجوه تضمين
مشتري به حساب وي منظور گردد.
 )2خس�ارتهاي عدم ايفاي تعهدات :مبلغي اس��ت كه بهعنوان وجه التزام بابت عدم ايفاي تعهدات دارندگان موقعيتهاي باز ،متناس��ب با
موقعيتهاي ايشان براساس شرايط مندرج در مشخصات قرارداد اخذ ميشود.
 )3رعايت سقفهاي پيشبيني شده :درصورت اعالم بورس مبني بر رعايت سقفهاي مربوط به قراردادهاي اختيارمعامله در يك نماد معين،
موقعيتهاي باز و همجهت نبايد از س��قفهاي تعيينش��ده تجاوز كند .س��قف موقعيتهاي باز در سطح مشتري ،كارگزار و بازار و سقف موقعيتهاي
همجهت در س��طح مش��تري و كارگزار در مشخصات قرارداد تعيين ميشود .همچنين بورس ميتواند حداكثر تعداد مجاز قرارداد اختيار معامله به ازاي
هر سفارش را تحت عنوان سقف سفارش تعيين و در مشخصات قرارداد اعالم كند.
 )4احتمال كاهش نقدش�وندگي بازار تحت شرايط خاص :متداولترين روش خروج از بازار قراردادهاي اختيارمعامله ،انجام معامله متقابل
موقعيت باز فعلي (معامله معكوس) مش��تري اس��ت .مشتري ممكن است در شرايط خاص با توجه به نيروهاي عرضه و تقاضا و تغييرات قيمت روزانه،
در زمان مناسب (و با قيمت مورد نظر) نتواند از بازارخارج شود و زياني به وي تحميل شود .در اين صورت مشتري حق اعتراض ندارد.
 )5اثر توقف نماد معامالتي :توقف و بازگشايي نماد معامالتي قراردادهاي اختيار معامله ،بهطور همزمان با توقف و بازگشايي سهم پايه در بازار
نقدي و به يك روش انجام ميشود .در شرايط خاصي طبق دستورالعمل ،سازمان يا مديرعامل شركت بورس ميتواند دستور توقف نماد معامالتي را
صادر كند .بازگشايي مجدد نماد تحت شرايطي ميتواند بر سود و زيان موقعيتهاي باز تاثيرگذار باشد.
همچنين اعمال قرارداد اختيار معامله در زمان توقف نماد معامالتي آن امكانپذير نيست .صرف ًا قرارداد اختيارمعاملهاي كه تا پايان دورة معامالتي متوقف
باشد ،در آخرين روز معامالتي ميتواند اعمال شود كه در اين صورت قرارداد اختيار معامله براساس آخرين قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي ،تسوية
نقدي ميشود.
 )6اطالعات مندرج در مش�خصات قرارداد و س�اير مقررات مربوطه :آشنايي با مقررات ،به مشتري امكان ميدهد تا از حقوق و تعهدات
خود ،آگاهي و پذيرش كامل داشته باشد .مطالعه دقيق بيانيه ريسك ،قرارداد مشتري-كارگزار ،دستورالعمل معامالت و ساير مقررات مرتبط ،از الزامات
فعاليت در اين بازار بوده و كارگزار و بورس مسئوليتي درخصوص فقدان آگاهي مشتري نخواهند داشت.
 )7اهميت و مديريت تاريخ سررسيد و سبك اعمال تعيينشده در قرارداد :تاريخ سررسيد ،تاريخي است كه پس از آن قرارداد اختيار
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معامله منقضي ميشود .دارندة موقعيت باز خريد ميتواند براساس سبك اعمال تعيين شده در مشخصات قرارداد ،قرارداد اختيار معامله خود را اعمال
كند .اعمالميتواند براساس ضوابط اين دستورالعمل تا آخرين روز معامالتي ،صرف ًا در آخرين روز معامالتي يا در برخي از روزهاي معامالتي صورت
پذيرد.
 )8آگاهي از كارمزدها و كسور قانوني :كارمزدهاي بازار قراردادهاي اختيار معامله ،شامل كارمزد معامالت و كارمزد اعمال است .كارمزد اعمال
از همة دارندگان موقعيت باز تخصيص يافته توسط اتاق پاياپاي (هم قابل اعمال و هم غيرقابل اعمال) اخذ ميشود .همچنين چنانچه تسويه بهصورت
فيزيكي باشد ،از همة دارندگان موقعيت باز فروش در قرارداد اختيار معامله خريد و همة دارندگان موقعيت باز خريد در قرارداد اختيار معامله فروش كه
سهم پايه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحويل ميدهند ،ماليات اخذ خواهد شد.
 )9ثبت سفارشها و اولويتبنديها :همة مشتريان بهمنظور فعاليت در بازار مشتقه بايد فرم بيانية ريسك و قرارداد فيمابين مشتري و كارگزار
را نزد كارگزار تكميل و امضا كنند .فرم بيانية ريسك توسط بورس تهيه و ابالغ ميشود.
انواع سفارش و اعتبار آن در بازار مشتقه به شرح "دستورالعمل اجرايي نحوة انجام معامالت در بورس اوراق بهادارتهران ،مصوب هيئتمديرة سازمان
بورس و اوراق بهادار" اس��ت كه براس��اس مالحظات فني ،توسط بورس انتخابميشود .اجراي سفارشهاي ثبت شده در سامانة معامالتي بر اساس
اولويت قيمت و در صورت برابري قيمتها ،براساس اولويت زماني ثبت سفارش انجام ميشود.
 )10خطاي كاربري يا سامانه معامالتي :اگر كارگزار به دليل خطاي كاربري يا سامانة معامالتي ،نسبت به معامالت معترض باشد ،بايد مراتب
اعتراض خود را با ذكر دليل براي رسيدگي تا پايان معامالت همان روز به بورس اعالم كند.
تصميم مديرعامل بورس در اين زمينه الزماالجرا است.
چنانچه كارگزار و بورس در اثر اختالالت مخابراتي و سيس��تمهاي الكترونيكي و س��اير عواملي كه خارج از اراده كارگزارو بورس ميباش��د ،قادر به
اجراي سفارشهاي مشتري نباشند و بهواسطهي اين اختالالت ،خسارتي به مشتري وارد آيد ،مسئوليتي متوجه كارگزار و بورس نخواهد بود و تمامي
مسئوليتها متوجه مشتري ميباشد.
ب��ه موجب اين س��ند ،اينجانب /اين ش��ركت  ........................................بيانيه ريس��ك را درياف��ت و مطالعه نموده و ضمن اعالم اط�لاع از كليه مقررات و
خصوصيات معامالتي و تمامي ريس��كهايي كه در بازار قرارداد اختيار معامله متصور بوده و يا احتمال وقوع دارد و نيز با ش��ناخت و درك كامل از ماهيت امر
و پذيرش مقررات مربوطه ،مراتب را تاييد كرده وملتزم ميگردد.

نام و نام خانوادگي مشتري...................................................

نام كارگزار..................................................................

امضا و مهر 1مشتري............................................................

امضا و مهركارگزار.....................................................

 -1مهر فقط براي اشخاص حقوقي است.

