
 قرارداد استفاده از خدمات بر خط کارگزار
انجام معامالت برخط اوراق بهادار

بسمه تعالی

در اجرای ماده 14 »دستورالعمل اجرایی معامالت برخط«، این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد »کارگزار« نامیده می شود :

شماره سریال : 
تاریخ :

شعبه : 
کد معامالت بورسی :  ..../ ................

کوچه

و مشتری حقیقی یا حقوقی به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد »مشتری« نامیده می شود:

2179898/10/23
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شماره تلفن همراه :کد ملی : نام :

شماره تلفن منزل با کد شهر :آدرس و کدپستی :

نام خانوادگی : ولی / قیم

شماره تلفن همراه :کد ملی : نام :

شماره تلفن منزل با کد شهر :آدرس و کدپستی :

نام خانوادگی : نماینده 
قانونی

محل امضای مشتری                                                 محل امضای کارگزار
* مهر فقط برای اشخاص حقوقی است.



محل امضای مشتری                                                 محل امضای کارگزار
* مهر فقط برای اشخاص حقوقی است.
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2. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً »سازمان« و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً »کانون« نامیده شده اند.
3. در این قرارداد »دستورالعمل اجرایی معامالت برخط« اختصاراً »دستورالعمل« نامیده می شود و اصطالحات تعریف شده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفته اند.

4. منظور از »کارگزار« در این قرارداد، »کارگزار یا کارگزار/معامله گر« موضوع بند 9 دستورالعمل اجرایی معامالت برخط است.
5. کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و فعاالن آن در این قرارداد »مقررات« نامیده می شود. 

6. زیرسـاخت برخطـی کـه امـور مربـوط بـه پیـش از انجـام معاملـه، حیـن انجـام معاملـه و پـس از انجـام معاملـه از طریـق آن صـورت می گیـرد از قبیـل »زیرسـاخت   برخـط دریافـت و ثبت 
سـفارش« یـا »زیرسـاخت برخـط ارسـال سـفارش بـدون واسـطه معامله گـر« موضوع بندهـای 4 و 5 مـاده 1 دسـتورالعمل اجرایی معامـالت برخط، در ایـن قرارداد »سـامانه« نامیده می شـود.

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برخط )online( کارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. 

کارگــزار بایــد نــام کاربــری و رمــز عبــور اســتفاده از ســامانه را از طریــق یکــی از شــیوه های زیــر، ظــرف حداکثــر یــك هفتــه پــس از امضــاي قــرارداد در اختیــار مشــتري حقیقــی 
یــا نماینــده قانونــی وی )ولــی یــا قیــم( قــرار دهــد و اســتفاده از خدمــات آغــاز گــردد:

الف. به صورت چاپی )رمز چاپ(؛
ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراِه ثبت شده مشتری در سامانه سجام یا شماره همراِه ثبت شده مشتری در مقدمه قرارداد؛

ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.
ــده  ــار نماین ــرارداد در اختی ــاي ق ــس از امض ــه پ ــك هفت ــر ی ــرف حداکث ــر، ظ ــیوه های زی ــی از ش ــق یک ــامانه را از طری ــتفاده از س ــور اس ــز عب ــری و رم ــام کارب ــد ن ــزار بای کارگ

ــردد: ــاز گ ــات آغ ــتفاده از خدم ــد و اس ــرار ده ــی ق ــتري حقوق ــاز مش ــای مج ــان امض ــط صاحب ــده توس معرفی ش
الف. به صورت چاپی )رمز چاپ(؛

ب. ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همراِه ثبت شده نماینده مشتری در معرفی نامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛
ج. تایید رمز عبور تعیین شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

ــه وي در ســامانه اســت. همچنیــن کارگــزار موظــف اســت نتیجــه اجــرای  ــه ســوابق تراکنش هــاي دریافتــي از مشــتري و ارســالي ب ــه ثبــت و نگهــداري کلی کارگــزار متعهــد ب
ــد. ــش ده ــه وی نمای ــامانه را ب ــتری در س ــط مش ــده توس ــات ثبت ش سفارش

ــد اقدامــات پیشــگیرانه اي از  ــازار، کارگــزار مي توان ــودن ب ــه ب ــا ایجــاد مخاطــره در شــفافیت و منصفان ــر نقــض قوانیــن و مقــررات ی در صــورت وجــود شــواهد و قرائنــي مبنــي ب
قبیــل محدودکــردن دسترســي مشــتریان یــا ســفارش هاي آنهــا بــه عمــل آورد. در صــورت اعمــال ایــن محدودیت هــا، کارگــزار مســئولیتي در قبــال خســارات وارده بــه مشــتری 

نخواهــد داشــت.
اعمــال هرگونــه محدودیــت بــر معامــالت مشــتري یــا دسترســی وی بــه ســامانه توســط کارگــزار بایــد مســتند بــه قوانیــن و مقــررات مرتبــط یــا اعــالم ســازمان یــا بــورس باشــد. 
در صــورت اعمــال ایــن محدودیت هــا، کارگــزار مســئولیتي در قبــال خســارات وارده بــه مشــتری نخواهــد داشــت. در صــورت اعمــال هــر گونــه محدودیــت موضــوع ایــن مــاده، 

کارگــزار موظــف بــه اطــالع رســانی بــه مشــتری مطابــق بــا روشــهای منــدرج در ایــن قــرارداد اســت.
ــد و حســب  ــه مشــتری اعــالم نمای ــق تارنمــای رســمی خــود ب ــات را از طری ــه خدم ــه خدمــات پشــتیبانی ســامانه را فراهــم و چگونگــی ارائ کارگــزار موظــف اســت امــکان ارائ

ــدام کنــد. درخواســت مشــتری جهــت رفــع مشــکل اق
کارگــزار موظــف اســت در زمانــی کــه تکالیــف مقرراتــی ایجــاب میکنــد، امــکان حــذف یــا ویرایــش سفارشــهای ثبتشــده را از مشــتری ســلب نمایــد. همچنیــن کارگــزار اختیــار 
حــذف سفارشــهای وارد شــده توســط مشــتری را در چارچــوب قوانیــن و مقــررات دارد و در ایــن صــورت موظــف بــه نگهــداری دالیــل و مســتندات مربوطــه اســت. در هــر دو مــورد 

کارگــزار موظــف بــه اعــالم موضــوع بــه همــراه دالیــل بــه مشــتری اســت. 
کارگزار متعهد است داده ها و اطالعات مربوط به مشتري را محرمانه نگه دارد.

تبصره: کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود، اطالعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذیصالح قرار دهد.
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ماده 1: موضوع قرارداد 

ماده 2: مدت قرارداد 

ماده 3: حقوق و تعهدات کارگزار 

آدرس محل کار/ آدرس دفتر مرکزی در ایران و کدپستی :



کارگــزار متعهــد اســت از طریــق ســامانه، همــواره جزئیــات وضعیــت حســاب، قــدرت خریــد و ســوابق سفارشــها و معامــالت مشــتری را در اختیــار وی قــرار دهــد و در صــورت اعــالم 
مغایــرت از ســوی مشــتری، در اســرع وقــت نســبت بــه بررســی موضــوع و اعــالم نتیجــه بررســی بــه وی اقــدام نمایــد.

در صــورت وقــوع هــر گونــه اختــالل در دسترســی بــه ســامانه در مــوارد قابــل پیش بینــی، کارگــزار موظــف بــه اطــالع رســانی بــه مشــتری قبــل از وقــوع اختــالل اســت و در مــوارد 
غیرقابــل پیشــبینی بایــد بالفاصلــه پــس از وقــوع اختــالل نســبت بــه اطــالع رســانی بــه مشــتری اقــدام نمایــد.

کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطالع مشتری برساند:

کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معامالت برخط ندارد. 
ــه خدمــات  ــرای کارگــزار جهــت ارائ ــه خدمــات برخــط از طریــق ســامانه وجهــی را از مشــتری دریافــت نمی نمایــد بنابرایــن امضــای ایــن قــرارداد تکلیفــی ب کارگــزار بابــت ارائ
برخــط بــه مشــتری از طریــق ســامانه ایجــاد نمی کنــد و چنانچــه در نتیجــه قطعــی، کنــدی یــا بــروز اختــالل در ســامانه بنــا بــه هــر دلیــل، دسترســی بــه ســامانه یــا اســتفاده 
از آن بــرای مشــتری ممکــن نباشــد، کارگــزار مســئول جبــران خســارت های وارده بــه مشــتری در نتیجــه قطعــی، کنــدی یــا بــروز اختــالل در ســامانه نخواهــد بــود و در صــورت 
قطعــی، کنــدی یــا بــروز اختــالل در ســامانه، مشــتری می توانــد بــا مراجعــه حضــوری بــه کارگــزار یــا طبــق رویــه اعالمــی کارگــزار بــر اســاس بنــد 11 ایــن مــاده، نســبت بــه 

ویرایــش یــا حــذف ســفارش های ثبتشــده یــا ثبــت ســفارش جدیــد اقــدام نمایــد.

مشتري باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که الزم باشد به کارگزار ارائه نماید.
مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار می گیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.

مشــتري تعهــد مي کنــد از انجــام هرگونــه اقــدام کــه منجــر بــه نقــض قوانیــن و مقــررات گــردد از جملــه دســت کاری بــازار و معامــالت مبتنــي بــر اطالعــات نهانــي خــودداري 
نمایــد.

مشــتری متعهــد اســت در تمامــی مراحــل اجــرای ایــن قــرارداد، اســتفاده از ســامانه، ثبــت سفارشــهای خریــد و فــروش، انجــام معاملــه، تمامــی واریزهــا و برداشــتها و تمامــی 
اقدامــات مربــوط بــه پیــش یــا پــس از انجــام معاملــه، کلیــه قوانیــن و مقــررات و الزامــات ابالغــی توســط ســازمان و ســایر مراجــع ذی صــالح و شــرایط اعالمــي توســط کارگــزار 
را رعایــت نمایــد. در هــر حــال مشــتری مســئول جبــران کلیــه خســارتهایی اســت کــه در نتیجــه عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات و مفــاد ایــن قــرارداد توســط وی حــادث شــود.

مشــتری بایــد شــماره حســاب بانکــی بــه نــام خــود در بانکــی کــه کارگــزار اعــالم می کنــد، جهــت دریافــت وجــوه معرفــی نمایــد. هرگونــه پرداخــت بــه مشــتری صرفــاً از طریــق 
واریــز وجــه بــه حســاب یادشــده امکانپذیــر اســت.

مســئولیت اســتفاده و حفاظــت از رمــز عبــور و نــام کاربــري و نیــز مســئولیت انجــام هرگونــه معاملــه و ضــرر و زیــان حاصلــه کــه از طریــق نــام کاربــري و یــا رمــز عبــور مشــتري 
صــورت مي گیــرد، بــر عهــده مشــتری اســت.

تمامــی ســفارش ها، معامــالت و کلیــه اقداماتــی کــه در فرآیندهــای پیــش، حیــن یــا پــس از انجــام معاملــه )نظیــر تأییــد، پذیــرش یــا امضــای تعهدنامه هــا، بیانیه هــا، اطالعیه هــا، 
واریــز وجــه بــه حســاب کارگــزار، درخواســت دریافــت وجــه از کارگــزار، ثبــت، ویرایــش و حــذف ســفارش ها، معامــالت انجام شــده، درخواســت تســویه نقــدی یــا تســویه فیزیکــی 
در اوراق مشــتقه، بارگــذاری کلیــه اســناد و مــدارک مــورد نیــاز جهــت انجــام امــور تســویه، صــدور حوالــه و تحویــل کاال، تعییــن باربــری و مقصــد حمــل کاال، اعــالم تأخیــر در 
تحویــل کاال، درخواســت تحویــل کاال بــا تأخیــر، درخواســت انفســاخ قــرارداد بــه دلیــل تأخیــر در تحویــل کاال و ...( از طریــق ســامانه و بــا اســتفاده از نــام کاربــري و رمــز عبــور 
ــه طــور کلــی هیــچ یــك از  ــا ب ــد ســفارش ها، معامــالت ی ــدام توســط شــخص مشــتری اســت و مشــتری تحــت هیــچ عنــوان نمی توان ــه اق ــه منزل مشــتری صــورت مي گیــرد، ب
اقدامــات انجام شــده از طریــق ســامانه را انــکار نمایــد یــا ثبــت ســفارش، انجــام معاملــه یــا هرگونــه اقــدام انجام گرفتــه از طریــق ســامانه را بــه شــخص دیگــری منتســب نمایــد.

مشــتری بــا امضــا ذیــل ایــن قــرارداد صحــت و اصالــت کلیــه اطالعــات، اســناد و مدارکــی را کــه بــا اســتفاده از نــام کاربــري و رمــز عبــور وی در ســامانه بارگــذاری می شــود، تأییــد 
ــه نحــو غیرصحیــح در ســامانه،  ــه اطالعــات ب ــا ارائ می نمایــد. در هــر حــال کلیــه تبعــات و مســئولیت های کیفــری و حقوقــی ناشــی از بارگــذاری اســناد و مــدارک غیرواقعــی ی

تمامــاً بــر عهــده مشــتری خواهــد بــود.
مشــتری متعهــد می گــردد اطالعــات احــراز هویــت خــود در ســامانه )از جملــه نــام کاربــری، رمــز عبــور، رمــز یکبــار مصــرف( را در اختیــار اشــخاص ثالــث قــرار ندهــد. در غیــر 

اینصــورت هرگونــه مســئولیت ناشــی از ایــن امــر بــر عهــده مشــتری خواهــد بــود.
مشتري متعهد است سفارش هاي خرید و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف هاي اعالمي توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال کند.

مشتري کلیه مسئولیت ها و تبعات ناشي از استفاده ی نادرست از سامانه را بر عهده مي گیرد.
در صورت عدم انجام معامله توسط مشتري به مدت شش ماه متوالي از طریق سامانه، کارگزار می تواند دسترسي مشتري را غیرفعال نماید.

ــروس مناســب، محافظــت از شناســه  ــاي ضــد وی ــه اســتفاده از نرم افزاره ــات از جمل ــزاري و محافظــت از اطالع ــت ســخت افزاري و نرم اف ــد مي شــود، اصــول امنی مشــتري متعه
ــه ســامانه، رعایــت نمایــد. ــه  منظــور جلوگیــري از دسترســي هاي غیرمجــاز ب ــر، کلیدواژه هــا، کدهــاي رمــزي و کلیــه اطالعــات دریافتــي از کارگــزار را ب کارب

مشتري متعهد به پرداخت وجوه کلیه معامالت انجام شده از طریق سامانه و کارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.
ــزار ــه کارگ ــوراً ب ــوع را ف ــود، موض ــی خ ــاب) های( بانک ــا حس ــور ی ــز عب ــری و رم ــام کاب ــاز از ن ــتفاده غیرمج ــا اس ــرقت ی ــه س ــوع هرگون ــورت وق ــت در ص ــف اس ــتري مکل  مش

اطالع  دهد.
مشــتري مجــاز بــه هیچ گونــه دخــل و تصــرف در ســامانه و نحــوه دسترســی بــه آن بــه هــر دلیــل از جملــه بــه منظــور هــر گونــه بهره بــرداری تجــاری یــا غیرتجــاری توســط خــود 

یــا بــه واســطه دیگــری نیســت و نمی توانــد حــق اســتفاده از ایــن خدمــات را بــه شــخص دیگــری واگــذار کنــد.
مشتري اقرار مي نماید که از دانش کافي در خصوص قوانین و مقررات معامالتي و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه برخوردار است.

ــه  ــوری ب ــه حض ــل مراجع ــفارش )حداق ــال س ــت و ارس ــرای ثب ــزار ب ــط کارگ ــده توس ــن اعالمش ــای جایگزی ــامانه، از راه ه ــالل در س ــورت اخت ــردد در ص ــد می گ ــتری متعه مش
ــد. ــتفاده نمای ــزاری( اس کارگ

مشتری متعهد می گردد مشمول هیچ گونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصالح اعالم شده، نباشد.
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لیست نسخه های سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛
رویه های واریز و برداشت وجوه و مدت زمان های آن )مطابق مقررات سازمان(؛

مخاطرات استفاده از سامانه؛
اطالعات الزم در مورد نحوه مدیریت سفارش ها در زمان اتمام مجوز، تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر دسترسی مشتری به سامانه موثر باشد؛

رویه هایی برای ویرایش یا حذف سفارش های ثبتشده و ثبت سفارش جدید در زمانی که اختاللی در سامانه وجود داشته باشد؛
قوانین و مقررات جدید و محدودیت های ابالغی توسط سازمان در خصوص انجام معامالت برخط.

•
•
•
• 
•
•

ماده 4 : حقوق و تعهدات مشتري 

محل امضای مشتری                                                 محل امضای کارگزار
* مهر فقط برای اشخاص حقوقی است.
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دریافت نام کاربری و رمز عبور معامالت بر خط

 احترامًا اینجانب خانم / آقا : ....................................................................................... دارای شماره شناسنامه : ................................

 کارت ملی بشماره: .................................................................. صادره از: .................................. نام پدر: .............................................

نام کاربری و رمزعبور معامالت برخط خود را در پاکت در بسته از این کارگزاری دریافت نمودم.

نام و نام خانوادگی مشتری:امضاء و  اثر انگشت مشتری

تاریخ تکمیل:
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1- در موارد زیر قرارداد منفسخ می گردد:
      تخلف مشتري از قوانین و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذي صالح

      تعلیق به مدت بیش از یك ماه یا لغو مجوز کارگزار
2- هر یك از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعالم کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.

ارسال پیامك به شماره موبایل درج شده مشتری در مقدمه این قرارداد )صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی(
ارسال به پست الکترونیکی درج شده مشتری در مقدمه این قرارداد

اعالم در سامانه    
اعالم در سایت اینترنتی کارگزار

1-5

2-5

•
•
•
• 

ماده 7: نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار

داده پیام هــا و ســوابق کلیــة تراکنش هــاي دریافتــي از مشــتري و ارســالي بــه وي کــه بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات و در چارچــوب مفــاد ایــن قــرارداد ایجــاد و نگهــداري شــده اســت در 
حکــم اســناد معتبــر و قابــل اســتناد در مراجــع قضایــي و حقوقــي اســت. در صــورت بــروز اختــالف بیــن کارگــزار و مشــتري در خصــوص ایــن ســوابق و داده پیام هــا، اطالعــات منــدرج 

در ســامانه، معتبــر و بــراي طرفیــن الزم االتبــاع اســت.

هــر گاه اجــرای تمــام یــا بخشــی از قــرارداد بــه واســطه یــك امــر خارجــِی غیرقابــل رفــع و غیرقابــل پیش بینــی، غیرممکــن شــود یــا بــه تأخیــر افتــد، کارگــزار مســئول جبــران خســارات 
ناشــی از عــدم اجــرا یــا تأخیــر در اجــرای قــرارداد نیســت. در ایــن صــورت کارگــزار مکلــف اســت از طریــق ســایت اینترنتــی خــود در اســرع وقــت مراتــب را بــه مشــتری اطــالع دهــد.

در صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختالف الزم االجرا است.

نشــانی و اطالعــات تمــاس طرفیــن همــان اســت کــه در مقدمــه قــرارداد ذکــر شــده اســت. هــر یــك از طرفیــن در صــورت تغییــر نشــانی و اطالعــات تمــاس موظــف اســت نشــانی و اطالعــات 
تمــاس جدیــد خــود را ظــرف مــدت حداکثــر 7 روز پــس از تغییــر کتبــاً بــه طــرف دیگــر اطــالع دهــد. تــا زمانــی کــه نشــانی و اطالعــات تمــاس جدیــد اعــالم نشــده، مکاتبــات بــه نشــانی 

قبلــی ارســال و برقــراری ارتبــاط از طریــق اطالعــات تمــاس قبلــی انجــام می شــود.

ایــن قــرارداد در 10 مــاده و 5 تبصــره، در دو نســخه کــه هــر دو اعتبــار واحــد دارنــد، تنظیــم شــد و در تاریــخ ............................................................ بــه امضــای طرفیــن رســید 
و هــر یــك از طرفیــن بــا امضــای نســخه طــرف مقابــل، بــه دریافــت نســخه خــود اقــرار می نمایــد.

ــه انتخــاب  ــر ب ــه یکــی از طــرق زی ــات ب ــه اطالع رســانی ها و مکاتب ــه مشــتری اســت، کلی ــه اطالع رســانی ب ــزم ب ــا دســتورالعمل مل ــرارداد ی ــن ق ــر اســاس ای ــزار ب ــه کارگ ــواردی ک در م
ــردد: ــام می گ ــتری انج مش

تبصره: در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش های فوق را انتخاب نماید، اطالع رسانی از طریق هر یك از روش های انتخاب شده توسط مشتری معتبر خواهد بود.

تبصره: اعالم نشانی و اطالعات تماس جدید کارگزار بر روی سایت اینترنتی کارگزار به منزله اعالم آن به مشتری خواهد بود.

تبصره 1: همزمان با فسخ قرارداد هر یك از طرفین موظف به اعالم کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.
تبصره 2: در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسویة کلیة دیون و تعهدات ناشي از معامالت برخط اقدام نماید.

ماده 5: قابلیت استناد داده پیام ها  

ماده 8: انحالل قرارداد   

ماده 9: حل و فصل اختالفات  

ماده 10: اقامتگاه قانونی و اطالعات تماس طرفین  

ماده 6 : فورس ماژور )قوه قاهره(


