رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

کد فرم :
تاریخ .................................. :

مدارک الزم جهت دریافت کد معامالتی اشخاص حقوقی

شرکت محترم .................................................
با سالم و احترام ؛
احتراماً با توجه به ماده  2دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های
تجاری و مؤسسات غیر تجاری ،به پیوست فرم اطالعات اشخاص حقوقی این شرکت
جهت تکمیل به حضورتان ارسال می گردد .
خواهشمند است دستور فرمایید کلیه فرم های مرتبط  ،پس از تکمیل به همراه
مدارک زیر برای این شرکت ارسال گردد :











نامه از شرکت در سربرگ جهت اخذ کد بورسی
روزنامه رسمی شرکت
آخرین تغییرات شرکت
آگهی استعالم سامانه شماره شناسه ملی
اساسنامه شرکت
اصل یا کپی ( خوانا و برابر اصل )کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره
اصل یا کپی ( خوانا و برابر اصل )تمامی صفحات شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره
کد اقتصادی شرکت
معرفی نامه نماینده شرکت در سربرگ جهت انجام کار در کارگزاری

با تشکر
شرکت کارگزاری سینا

(نمونه معرفی نامه)
****نامه در سربرگ شرکت تهیه گردد****
شرکت محترم کارگزاری سینا
با سالم و احترام؛
بدین وسیله آقا/خانم

جهت

با کد ملی

انجام کلیه موارد مربوط به معامالت (خرید و فروش ،دریافت نام کاربری و کلمه عبور
سامانه های معامالتی و سایر امور مرتبط) معرفی می گردند.
پیشاپیش از توجه و همکاری جنابعالی تشکر می نمایم.

نام و نام خانوادگی مدیرعامل
مهر و امضاء

کد فرم :
شماره سریال ................................................... :
تاریخ ................................................................. :

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی
(مشتری  /نماینده)

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

 اطالعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیر مجاز قرار داده نمی شود . -تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی و سایر قسمت ها اختیاری است .

 -1مشخصات شخص حقوقی :
*نام * ............................................................................ :نوع شخصیت حقوقی * ............................................ :شماره شناسایی  ....................................... :کد اقتصادی .................................................. :
*شماره ثبت * ......................................................... :محل ثبت * ....................................... :تاریخ ثبت * 13............../............../............... :تابعیت ................................................................................... :
* آدرس  :کشور  ............................................ :استان  ..................................... :شهر  ...................................... :خیابان  ........................................... :کوچه  ......................................... :پالک .................. :
*کدپستی اقامتگاه قانونی مشتری :
آدرس سایت ................................................................................................................................ :

تلفن ثابت (کد شهر) ).............( -........................................ :

دورنگار ................................... :

پست الکترونیکی .........................................................@.......................................................................... :

آدرس محل فعالیت اصلی  :کشور  ......................................... :استان  ..................................... :شهر  .................................... :خیابان ........................................................................................................... :
کوچه  ................................................................ :پالک * .................. :کدپستی :
کد (های) معامالتی مشتری

نام بورس  /بازار خارج از بورس

( در صورتی که قبالً کد اخذ شده باشد )

کد معامالتی

-

تلفن ثابت (کد شهر) )..........( -................................. :

*  -2مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور :
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره شناسایی

سمت

کدپستی

نشانی

نمونه امضاء

1

2

3

4

5
* -3مشخصات حساب بانکی ( مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است  ،در زیر ارائه گردد ) :

حساب بانکی ( : )1نام بانک  ......................................... :نام شعبه  ........................... :کد شعبه  ...................... :شهرستان  .............................. :نوع حساب .................................. :
شماره حساب ................................................................................................................................................................. :
شماره شبــــا

IR

حساب بانکی ( : )2نام بانک  ......................................... :نام شعبه  ........................... :کد شعبه  ...................... :شهرستان  .............................. :نوع حساب ................................. :
شماره حساب .................................................................................................................................................................. :
IR
شماره شبــــا
تذکر  : 1حساب اعالم شده بایستس در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترک معذور است .
تذکر  : 2مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعالم شده مذکور واریز می گردد ،در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعالم نماید در این صورت به حساب جایگزین وی واریز می گردد .

نام و نام خانوادگی و امضاء صاحبان امضاء مجاز :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

مهر شرکت :
صفحه  1از4

کد فرم :
شماره سریال ................................................... :
تاریخ ................................................................. :

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی
(مشتری  /نماینده)

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)
 -4اطالعات مشتری :

مشخصات هیأت عامل  /مدیرعامل  ،اعضای هیأت مدیره  ،حسابرس و بازرسان یا هیأت امنا یا ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمایید :
(حسب مورد) ( الزام بند  2-2-4ماده  4دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه )
ردیف

* نام و نام خانوادگی

* سمت

* شماره شناسایی

* شماره تلفن همراه

کدپستی

نشانی

1
2
3
4
5
6
7
8
 -5اطالعات مشتری :
مشخصات سهامداران یا شرکایی که بیش از  10درصد سهام ( سرمایه ) شخص حقوقی را دارند ( :حسب مورد) ( الزام بند  2-2-4ماده  4دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه )
ردیف

* نام و نام خانوادگی

* سمت
( شریک  /سهامدار )

* شماره
شناسایی

کدپستی

نشانی

حق رأی
دارد

1

ندارد
دارد

2

ندارد
دارد

3

ندارد
دارد

4

ندارد
دارد

5

ندارد
دارد

6

ندارد
دارد

7

ندارد
امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

درصد ()%
درصد ()%
درصد ()%
درصد ()%
درصد ()%
درصد ()%
درصد ()%

نام و نام خانوادگی و امضاء صاحبان امضاء مجاز :

مهر شرکت :
صفحه  2از4

* درصد
سهامداری

کد فرم :
شماره سریال ................................................... :
تاریخ ................................................................. :

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی
(مشتری  /نماینده)

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)
*  -6مشخصات اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف مشتری :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره شناسایی

بازه زمانی مجاز
شروع

نمونه امضاء

پایان

1

2

3

4

5
 -7اطالعات مشتری :
مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید ( :الزام بند  2-2-4ماده  4دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام پدر

تاریخ تولد

شماره شناسایی

کدپستی

نشانی

نمونه امضاء

1
2
3
4
5
* -8اطالعات نماینده :
( سمت و شرایط )
 1-8مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید :
شخص حقیقی  :نام و نام خانوادگی  ............................................................................................................................................ :شماره شناسایی ..................................................................................... :
شخص حقوقی  :نام شرکت  ........................................................................................................................................................... :شماره سناسایی ..................................................................................... :
معرفی نامه نماینده شخص حقوقی
مدیر تصفیه
وکالتنامه رسمی
 2-8نوع مدرک اثبات کننده سمت :
سایر موارد به موجب قوانین و مقررات  3-8 ................................................................................................................................................. :تاریخ انقضاء نمایندگی 13............./............./................ :
نام و نام خانوادگی و امضاء صاحبان امضاء مجاز :

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

مهر شرکت :
صفحه  3از4

کد فرم :
شماره سریال ................................................... :
تاریخ ................................................................. :

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی
رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

(مشتری  /نماینده)

 -9اطالعات مشتری :
اهداف سرمایه گذاری و اافق سرمایه گذاری
 1-9حدود ارزش معامالت مشتری طی یک سال اخیر در زیر درج شود (میلیون ریال) :
بورس اوراق بهادار و فرابورس  ...................................................... :بورس های کاالیی  .................................................. :بورس های خارج از کشور (هزار دالر آمریکا) ............................................... :
 2-9نام شرکت  /شرکت های کارگزاری ایرانی که مشتری از طریق آن ها مبادرت به خرید و فروش نموده است را ذکر نمایید :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
اه
مشتری
گذاری
سرمایه
افق
و
گذاری
سرمایه
اهداف
* 3-9پیش بینی می کنید سطح معامالت شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟
بیشتر از  10000میلیون ریال
بین  5000تا  10000ریال
بین  1000تا  5000میلیون ریال
بین  500تا  1000میلیون ریال
کمتر از  500میلیون ریال
 4-9منبع تأمین وجه سرمایه گذاری و هدف مشتری از انجام معامالت در بازار سرمایه ایران را به طور کامل بیان کنید :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
خیر
بلی
* 5-9آیا مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است؟
در صورتی که مشتری از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است  ،اطالعات و مستندات آن ارائه شود :
نام مرجع رتبه بندی کننده  ................................................................................................................ :تاریخ رتبه بندی  13............./.........../............... :رتبه اخذ شده ...................................................... :
 -10مشتری  /نماینده مشتری تعهد می نماید :
 1-10ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی  ،اطالعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق
مقررات ارائه نماید.
 2-10اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معامالتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطالع  ،موضوع را بالفاصله به
کارگزار اطالع دهد .
 3-10تغییرات کد پستی و اطالعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطالع دهد  .آخرین نشانی متقاضی  ،نشانی ارائه
شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رأساً اصالح نکرده باشد .
 4-10هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطالع کارگزار برساند .
 5-10مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری  /نماینده مشتری ضمن اقرار به این که آخرین اطالعات و مدارک مربوط به
مشتری  /نماینده مشتری را طی این فرم ارائه نموده اند هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده را بالفاصله به کارگزار اطالع دهند .

نـمـونـه مـــــــــهــــــــر

*  -11تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری :
اینجانب  .......................................................................................متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ  13............./............../...............این فرم را دریافت و تطبیق اطالعات مندرج در آن را
با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری  /نماینده تأیید می نمایم .
نام ونام خانوادگی دریافت کننده :

نام و نام خانوادگی متصدی پذیرش :

تاریخ و امضاء :

تاریخ و امضاء :

 -12توضیحات تکمیلی :
 بخش های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود .سایر بخشها که با عبارتهای "اطالعات مشتری" و "اطالعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده(مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.
 منظور از شماره شناسایی برای اشخاص حقیقی ایرانی  ،شماره ملی  ،برای اشخاص حقوقی ایرانی  ،شناسه ملی  ،برای اشخاص حقیقی خارجی  ،شماره گذرنامه و در صورت وجود شماره اختصاصی و برای اشخاصحقوقی خارجی شماره اختصاصی می باشد.
 نماینده شخص حقوقی ( بند  ) 9و اشخاص مجاز به ارائه سفارش ( بند  ) 5طبق تبصره  1بند  1-2-4ماده  4دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه  ،باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی موردشناسایی قرار گیرند .
 الزم است کارگزار مدارک مشتری و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطالعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تط بیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک  ،توسط کارکنان ذی ربط در کارگزاریتهیه و در پرونده نگهداری شود .
 مدرک مثبته تأسیس و ثبت شخص حقوقی ( از جمله آگهی تأسیس در روزنامه رسمی ) مدرک مثبته سمت و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و مدیران ( آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ) اساسنامه  ،شرکت نامه یا مدارک مشابه شخص حقوقی -برای نماینده مشتری عالوه بر مدارک فوق  ،تصویر مدارک اثبات کننده سمت طبق مقررات .

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

صفحه  4از4

نام و نام خانوادگی و امضاء صاحبان امضاء مجاز :

مهر شرکت :

کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

قرارداد معامالت اینترنتی اشخاص حقوقی
()Offline Trading

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)
*تکمیل گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.

این قرارداد در اجرای ماده  24آئین نامه "معامالت در بورس اوراق بهادار تهران" بین شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص) و مشتری (شخص حقوقی) با مشخصات زیر:
*نام* .......................................................................................................................... :شماره ثبت * ............................ :محل ثبت * .................................... :تاریخ ثبت13................../................../................ :
*شناسه ملی* ............................................................ :کد بورسی* ............................. :نوع شخصیت حقوقی* ............................................................... :زمینه فعالیت........................................................ :
*تلفن ثابت (کد شهر) )................( -................................................ :نمابر ............................................... :سایت الکترونیکی...................................................................................................................................... :
*آدرس دفتر مرکزی..................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. :
کد پستی:

*پست الکترونیکی..............................................................................@............................................................................. :

-

* مشخصات اعضای هیأت مدیره ،مدیرعامل و دارندگان امضای مجاز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دوره تصدی

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

آغاز

پایان

نمونه امضاء

1
2
3
4
5
منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین می شود:
ماده  -1موضوع قرارداد عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار بصورت الکترونیکی برای مشتری بر اساس سفارش هایی (دستور خرید و فروش هایی ) که مشتری به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال
می کند.
ماده  -2این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد .طرفین هر زمان که بخواهند می توانند با اطالع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند .فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن شده است نخواهد بود.
ماده  -3کارگزار  48ساعت پس از امضای این قرارداد نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشتری قرار می دهد .مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربری و رمز عبور و عدم استفاده دیگران از نام کاربری و رمز عبور تخصیصی به
مشتری ،برعهده مشتری است .همچنین مسئولیت امنیت سیستم الکترونیك مشتری با خود مشتری است و داده پیام های ارسالی از سیستم الکترونیکی مشتری سفارش وی تلقی می گردد و کارگزاری در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد و در صورتی که
سیستم الکترونیکی مشتری به هر دلیل مورد تهدید قرارگیرد مشتری موظف است مراتب را کتباً به کارگزار اعالم نماید و بعد از این اعالم ،قبول دریافت سفارش الکترونیك مشتری منوط به اعالم کتبی مشتری بر رفع تهدید و سالمت سیستم وی می باشد.
ماده  -4در صورت تقاضای مشتری مبنی بر تغییر نام کاربری ،کارگزار نام کاربری قبلی را ابطال و نام کاربری جدیدی در اختیار مشتری قرار می دهد .تغییر رمز عبور در اختیار و به عهده خود مشتری می باشد و در هر مورد که کارگزار صالح
و مصلحت و ضروری بداند ،نام کاربری و رمز عبور مشتری را تغییر می دهد و مرات ب را بالفاصله به اطالع مشتری می رساند .مسئولیت هرگونه استفاده از نام کاربری و رمز عبور به عهده مشتری می باشد و مشتری موظف به مراقبت و نگهداری
از نام کاربری و رمز عبور خود می باشد و متعهد است بروز اشکال در خصوص نام کاربری و رمز عبور را بالفاصله به کارگزاری اطالع دهد.
ماده -5مشتری حساب بانکی معرفی شده در فرم مشخصات اشخاص حقوقی را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می کند.
ماده  -6مشتری باید گواهی نامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد .کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهی نامه موقت آن را در اختیار دارد.
ماده  -7مشتری گواهی نامه موقت قبلی اوراق بهاداری را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزار می دهد ،می باید در اختیار کارگزار قرار داده باشد .در صورتی که مشتری گواهی نامه موقت جدید صادره ،مربوط به سفارش خرید مجدد را از
کارگزاری دریافت ننماید و سفارش فروش سهم را صادر کند این امر به منزله این است که برگه سهم مذکور جهت ف روش در اختیار کارگزار قرار گرفته است.
ماده  -8مشتری آدرس پست الکترونیکی اعالم شده در این فرم را جهت ارسال صورتحساب و رمز اینترنتی و سایر موارد در اختیار کارگزاری قرار می دهد و متعهد می شود که حداقل هر  48ساعت یکبار آن را کنترل نماید و در صورت
مغایرت صورتحساب ارسالی ،مراتب مغایرت را حداکثر ظرف  72ساعت از تاریخ ارسال صورتحساب کارگزار به وی ،به کارگزار اعالم نماید.
ماده  -9در صورت انجام معامله ،کارگزار حداقل در پایان هر هفته ،گزارشی از صورت وضعیت حساب مشتری ،شامل معامالت انجام شده و وجوه دریافتی و پرداختی و نیز فهرستی از موجودی اوراق بهادار و سفارش های اجرا نشده خرید و
فروش را به طور الکترونیك برای مشتری ارسال می نماید .همچنین ،کارگزار می بایست صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف  24ساعت بعد از پایان روزی که معامله ای برای مشتری انجام می شود ،در اختیار وی قرار دهد.
ماده  -10کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری  ،حداکثر ظرف یك ساعت ،پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال می کند .در مواردی که به هر دلیل ،اجرای سفارش های خرید یا فروش مشتری برای کارگزار غیرممکن
باشد ،کارگزار می باید حداکثر ظرف یك روز کاری ،مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعالم نماید.
ماده  -11سفارش های ارسالی توسط مشتری به مدت  10روز کاری اعتبار دارد ،و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده ،سفارش باطل شده محسوب است .تغییر و اصالح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی ،توسط
مشتری ممکن است .در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعات انجام معامله ،کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در روز بعد است.
ماده  -12کارگزار موظف است داده پیام های دریافتی از مشتری و داده پیام های ارسالی به مشتری را در سامانه اطالعاتی خود ثبت و نگهداری نماید .در صورت بروز اختالف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده پیام های ارسالی و
دریافتی ،اطالعات مندرج در سامانه اطالعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین الزم االتباع است ،مشروط بر اینکه اطالعات با گزارش دوره ای ماده  9مغایر نباشد.
ماده  -13طرفین با امضای این قرارداد ،خود را به رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار مصوب مورخ  1383/09/14هیاًت مدیره سازمان کارگزاران بورس که در سایت کارگزار انعکاس دارد ملزم دانسته و مفاد
دستورالعمل موصوف برای طرفین الزم االجرا است.
ماده  -14میزان تخصیص سهام که برای اولین بار عرضه می گردند بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف سازمان و شرکت بورس و حجم معامالت مشتری نزد کارگزاری مشخص می گردد.
ماده  -15در شرایط فورس ماژور یا مواردی که در اختیار کارگزاری نیست ،مانند قطعی سیستم ،ارتباط اینترنت و خرابی سرور ،چنانکه سفارشات مشتری انجام نگیرد ،کارگزار هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

صفحه  1از1

امضاء و مهر صاحبین امضای مجاز :

کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

فرم قرارداد معامالت برخط
()Online Trading

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

قرارداد حاضر بين شرکت کارگزاري سينا (سهامي خاص) و مشتري به شرح ذیل منعقد مي گردد .تعاریف دستورالعمل اجرایي معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق
بهادار تهران و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهيم به کار رفته است.
ماده  -1طرفین قرارداد
این قرارداد بين شرکت کارگزاري سينا به مشخصات جدول زیرکه از این پس در این قرارداد "عضو" ناميده ميشود:
نام عضو :شركت كارگزاري سینا (سهامي خاص)

شماره ثبت236632 :

تاریخ ثبت1383/09/25 :

محل ثبت :تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس10677 :

شماره تلفن دفتر مرکزي88481321 :

شماره فاکس دفتر مرکزي88480249 :

کدپستي1513933613 :

نام و نامخانوادگي مدیرعامل :رامین ملماسی

روزنامه رسمي شماره  21716مورخ 1398/07/13

آدرس دفتر مرکزي :تهران -خیابان خالد اسالمبولی (وزراء) -خیابان بیست و سوم -پالک  -10طبقه دوم
و مشتري حقيقي یا حقوقي به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد "مشتري" ناميده ميشود:
الف) براي اشخاص حقیقی ایرانی *( :تکميل قسمتهاي ستارهدار الزامي مي باشد)

*نام * .................................... :نام خانوادگي * ................................................. :نام پدر * ............................ :کد ملي :
*شماره شناسنامه * ........................... :سري و سریال شناسنامه:
*تاریخ تولد * 13........../.........../......... :وضعيت تأهل :

*محل صدور * ......................... :محل تولد ............................. :
مجرد

متأهل

*جنسيت :

زن

مرد

تحصيالت ..................................................... :

شغل * ................................................... :کد بورسي * ................................................. :نشاني الکترونيکي ..........................................................@........................................................... :
*آدرس منزل ................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................... :
*کد پستي :

*تلفن ثابت (کد شهر) * )...........( -................................. :تلفن همراه................................................. :

-

*آدرس محل کار ...................................................................................................................................................................................................................................... ........................................... :
*کد پستي :

*تلفن ثابت (کد شهر) * )............( -................................ :نمابر ............................................................ :

-

*حساب بانکی :
نام بانک

نام شعبه

نوع حساب

کد شعبه
شماره حساب بانکي ................................................................................................................................................................. :

ب) براي اشخاص حقوقی ایرانی *( :تکميل قسمتهاي ستارهدار الزامي مي باشد)

*نام * ......................................................................................... :شماره ثبت  * ..................................... :محل ثبت  * ........................................... :تاریخ ثبت 13........../......../.......... :
*شناسه ملي * ............................................... :کد بورسي * .............................. :نوع شخصيت حقوقي  ...................................... :زمينه فعاليت ........................................................ :
*آدرس دفتر مرکزي ............................................................................................................................................................................................................................................................................. :
* کد پستي :

*آدرس پست الکترونيکي ............................................................@............................................................. :

-

سایت الکترونيکي * ......................................................................................................... :تلفن ثابت (کد شهر)  )............( -..................................... :نمابر ................................................... :
*حساب بانکی :
نام بانک

نوع حساب

نام شعبه

کد شعبه
شماره حساب بانکي ................................................................................................................................................................. :

امضاء و مهر شركت كارگزاري :

صفحه  1از 4

امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

فرم قرارداد معامالت برخط
()Online Trading

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

* مشخصات اعضاي هیأت مدیره ،مدیرعامل و دارندگان امضاي مجاز :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

دوره تصدي
آغاز

نمونه امضاء

پایان

1

2

3

4

5
ج) براي اشخاص خارجی (حقیقی  /حقوقی) *( :تکميل قسمتهاي ستارهدار الزامي مي باشد)

*نام * .............................................................................. :تابعيت ..................................................... :

*شماره پاسپورت /شماره ثبت .............................................................................. :

*شماره سرمایهگذار خارجي * ............................................................................... :شماره تلفن محل کار /شماره تلفن دفتر مرکزي )................( -...................................................... :
*شماره حساب بانکي * ................................................................................................................... :نام و کد بانک .................................................................................................................. :
*آدرس محل کار/آدرس دفتر مرکزي در ایران ............................................................................................................................................................................................................................... :
*آدرس پست الکترونيکي * .......................................................@.................................................................. :کدپستي :

-

*آدرس محل کار/آدرس دفتر مرکزي در خارج از کشور ............................................................................................................................................................................................................... :
به شرح مواد آتي 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 .طرفين هر زمان بخواهند مي توانند با اطالع رسمي به طرف مقابل ،نسبت به فسخ آن اقدام نمایند .فسخ قرارداد مانع از اجراي
تعهداتي که قبل از آن شده است نخواهد بود.
ماده  -4حقوق و تعهدات عضو
 1-4عضو باید نام کاربري و رمز عبور استفاده ازسامانة معامالتي را براي انجام معامالت ب رخط ،به صورت محرمانه و چاپي ظرف حداکثر یک هفته پس از امضاي این قرارداد ،در اختيار
مشتري قرار دهد و ارائه خدمات آغاز گردد.
 2-4عضو متعهد به ثبت و نگهداري کلية سوابق تراکنشهاي دریافتي از مشتري و ارسالي به وي در زیرساخت دسترسي برخط بازار خود ميباشد.
 3-4اعمال هرگونه محدودیت بر معامالت مشتري توسط عضو بایستي مستند به این قرارداد و قوانين و مقررات بازارسرمایه باشد .در صورت اعمال این محدودیتها ،عضو مسئوليتي در قبال
خسارات وارده نخواهد داشت.
 4-4عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتيباني زیر ساخت دسترسي برخط بازار را فراهم نموده و روشهاي ارائه آن را در سایت رسمي خود اعالم کند و حسب درخواست مشتري،
جهت رفع مشکل اقدام نماید.
 5-4عضو حق ورود سفارش جدید براي مشتري یا تغيير ،تعليق و حذف سفارش هاي وارد شده توسط مشتري را در چارچوب قوانين و مقررات و با دستور مشتري دارا ميباشد.
 6-4عضو متعهد است در چارچوب قوانين و مقررات ،دادهها و اطالعات شخصي مشتري را محرمانه نگه دارد.
امضاء و مهر شركت كارگزاري :

صفحه  2از 4

امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

فرم قرارداد معامالت برخط
رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

()Online Trading

کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

 7-4عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسي برخط بازار ،همواره آخرین وضعيت حساب و سوابق معامالت مشتري را در اختيار وي قرار دهد و در صورت اعالم مغایرت از سوي مشتري ،نسبت
به بررسي موضوع و اعالم نتيجة بررسي به وي اقدام نماید .بدیهي است اعالم مغایرت ،نافي مسئوليت مشتري در صورت عدم توجه به نظامات قراردادي و قوانين و مقرراتي نخواهد بود.
 8-4در راستاي اجراي این قرارداد ،حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطالع سرمایهگذاران رسانده ميشود:
الف) اطالعات حساب مشتري نزد عضو شامل جزئيات خرید و فروش ،واریز ،برداشت و مانده حساب؛
ب) رویه دریافت سفارشها ،پردازش و اجراي سفارش ها و همچنين پایاپاي و تسویة معامالت از طریق زیرساخت دسترسي برخط بازار؛
ج) رویههاي مدیریت حوادث پيشبيني نشده در معامالت برخط اوراق بهادار از جمله
د) در خصوص قطعي دسترسي برخط بازار ،اعالم موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پيشبيني و بالفاصله پس از وقوع در موارد غيرقابل پيشبيني از طریق پست الکترونيکي یا به روش مقتضي دیگر؛
و) اطالعرساني الزم در مورد نحوة مدیریت سفارشها در زمان تعليق یا محروميت عضو از انجام معامالت؛
ه) رویههایي براي حذف سفارشهاي ثبت شده در زماني که امکان دسترسي برخط بازار وجود نداشته باشد؛
ي) اعالم قوانين و مقررات جدید و محدودیتهاي ابالغي توسط سازمان در خصوص انجام معامالت برخط
ماده  -5تعهدات مشتري
 1-5مشتري باید گواهينامه هاي موقت صادرة اوراق بهاداري که قصد فروش آنها را دارد ،حسب درخواست عضو در اختيار وي قرار دهد.
 2-5مشتري باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت به عضو ارایه نماید.
 3-5مشتري تعهد مي کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانين و مقررات گردد از جمله معامالت مبتني بر اطالعات نهاني و دستکاري بازار خودداري نماید.
 4-5مشتري باید شمارة حساب بانکي را در بانکي که عضو اعالم مي نماید ،جهت دریافت وجوه ارایه نماید ،هرگونه پرداخت به مشتري صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتري است
امکانپذیر ميباشد.
 5-5مشتري متعهد است سفارشهاي خرید و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانين و مقررات و سقفهاي اعالمي توسط سازمان به سامانة معامالت برخط ارسال کند.
 6-5مشتري متعهد به تغيير رمز عبور و سایر کدهاي دسترسي قابل تغيير خود در فواصل زماني حداکثر سه ماهه (حداکثر سه ماهه) مي باشد .در صورت عدم تغيير ،هرگونه مسئوليت ناشي از افشاي
رمز عبور بر عهدة مشتري ميباشد.
 7-5مشتري مسئوليت تبعات ناشي از استفادة نادرست از خدمات نرمافزاري سامانة معامالت برخط اوراق بهادار را بر عهده ميگيرد.
 8-5در صورت عدم استفادة مشتري به مدت  90روز متوالي از حساب کاربري خود ،عضو دسترسي مشتري را غيرفعال خواهد نمود .فعال شدن دسترسي مستلزم مراجعة مشتري به عضو ميباشد.
 9-5مشتري متعهد ميشود ،اصول امنيت سختافزاري و نرمافزاري و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از نرمافزارهاي ضدویروس مناسب ،محافظت از شناسه کاربر ،کليدواژهها ،کدهاي رمزي و
کليه اطالعات دریافتي از عضو را به منظور جلوگيري دسترسيهاي غيرمجاز به سامانه ،رعایت نماید.
 10-5مشتري متعهد ميگردد ،زیرساخت دسترسي برخط بازار را وسيلة آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
 11-5مشتري متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات ميباشد.
 12-5مشتري متعهد مي گردد از قوانين و مقررات و شرایط اعالمي عضو در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به معامالت برخط پيروي کند.
 13-5مشتري متعهد است در هر بار ورود به سامانة معامالت ب رخط ،اطالعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیرساخت دسترسي برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت ،در اسرع
وقت به عضو اطالع دهد.
 14-5مشتري مسئول کنترل حسابهاي خود بوده و موارد زیررا فوراً به صورت الکترونيکي به عضو اطالع ميدهد:
الف) هرگونه سرقت یا استفاده غير مجاز از رمز عبور ،نام کاربري و شماره(هاي) حساب و نيز هرگونه احتمال وقوع آن؛
ب) هرگونه عدم دریافت تأیيدیة ثبت سفارش؛
ج) دریافت تأیيدیة ثبت سفارش یا معاملهاي که مشتري دستور آنرا صادر نکرده است؛
د) هرگونه اطالعات نادرست در موجودي حساب مشتري ،سبد دارایيها یا اطالعات معامالت.
 15-5مشتري مجاز به هيچ گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسي برخط بازار و نحوة دسترسي به آن به هر دليل از جمله به منظور هرگونه بهره برداري تجاري یا غيرتجاري توسط خود یا به
واسطة دیگري نيست و نميتواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگري واگذار کند.
 16-5مشتري اقرار مي نماید که از دانش کافي در خصوص قوانين و مقررات معامالتي و سایر قوانين و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکتهاي ارائهدهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات
معامالت برخط برخوردار بوده ،آموزشهاي الزم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها ميداند.
 17-5مشتري متعهد است اختيارات ،اطالعات و دسترسي هاي الزم جهت بازرسي و نظارت بر زیرساخت دسترسي برخط بازار را حسب درخواست سازمان ،بورس ،عضو یا نمایندگان ایشان ارایه نماید.
ماده  -6حدود مسئولیت طرفین
 1-6تنها دارندة نام کاربري و رمز عبور ،مشتري است .مسئوليت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربري و نيزمسئوليت انجام هرگونه معامله در این حساب که ازطریق نام کاربري و یا رمز عبور
مشتري صورت ميگيرد بر عهده وي ميباشد .مشتري همچنين مسئول خسارت هایي است که در نتيجة عدم رعایت قوانين و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وي حادث شود.
 2-6عضو مسئول حوادثي که خارج از حيطة اختيار و بدون تقصير وي رخ ميدهد ،نميباشد.
 3-6در صورتي که به واسطة اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد ،مشتري متحمل ضرر و زیان گردد ،عضو مسئول جبران خسارتهاي وارده نخواهد بود.
 4-6انعقاد این قرارداد به منظور ارایة خدمات دسترسي برخط بازار از سوي عضو به مشتري مي باشد و شامل ارایة سایر خدمات از قبيل خدمات مشاورة سرمایهگذاري ،قانوني ،مالياتي ،مالي و
حسابداري نخواهد بود.
 5-6عضو مسئوليتي در قبال سودآوري و مخاطرات انجام معامالت برخط توسط مشتري ندارد.
ماده  -7قابلیت استناد داده پیام ها
دادهپيامها و سوابق کلية تراکنش هاي دریافتي از مشتري و ارسالي به وي که با رعایت قوانين و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداري شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد
در مراجع قضایي و حقوقي ميباشد .در صورت بروز اختالف بين عضو و مشتري در خصوص این سوابق و دادهپيامها ،اطالعات مندرج در زیرساخت دسترسي برخط بازار عضو ،معتبر و براي طرفين الزماالتباع است.
امضاء و مهر شركت كارگزاري :
امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

صفحه  3از 4

کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

فرم قرارداد معامالت برخط
رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

()Online Trading

ماده  -8انحالل قرارداد
این قرارداد مطابق مادة  10قانون مدني منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان ميیابد:
 1-8در صورت اعالم کتبي مشتري مبني بر فسخ قرارداد و پس از تسویة کلية دیون و تعهدات ناشي از معامالت برخط وي نزد عضو ،قرارداد فسخ ميشود.
 2-8در صورت تخلف مشتري از قوانين و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذیصالح ،قرارداد منفسخ ميشود .در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتري اطالع دهد.
 3-8در صورت تعليق به مدت بيش از یکماه یا لغو مجوز عضو ،قرارداد منفسخ ميشود.
 4-8در صورتي که در اثر بروز حوادث قهري ،امکان ایفاي تمام یا بخشي از تعهدات هر یک از طرفين به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعيت مذکور به مدت بيست روز کاري ادامه یابد ،هر یک
از طرفين حق فسخ قرارداد را دارند.
ماده  -9حل اختالف
با توجه به حاکميت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناشي از معامالت در این بازار ،حل اختالف طرفين این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فيمابين ،مطابق مادة  36قانون
بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران مصوب  1384صورت ميگيرد.
ماده  -10تغییر قرارداد
این قرارداد در  10ماده و دو نسخه تنظيم گردیده و در تاریخ  13................/............./............به امضاي طرفين رسيده است .هرگونه تغيير در مفاد آن ،منوط به تأیيد سازمان بورس و اوراق بهادار ميباشد.
در صورتي که در قوانين و مقررات مربوط به معامالت برخط ،تغييراتي حاصل شود که تغيير در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید ،تغييرات مذکور ،بدون نياز به توافق ثانوي جزء الینفک این
قرارداد خواهد بود.

این قسمت توسط مشتري تکمیل گردد :
 .1وجوه ناشي از فروش سهام در بستانکاري حساب اینجانب نزد کارگزاري جهت انجام معامالت در زمان آینده باقي بماند و در صورت درخواست اینجانب مبلغ بستانکاري را به حساب بانکي معرفي شده توسط
اینجانب واریز نمایيد .
 .2اینجانب  ..................................................................................به شماره ملی  ..............................................................................مدارك زیر را ازکارگزاري سينا دریافت نمودم .
 -1یک نسخه از قرارداد مذکور و دستورالعمل اجرایي معامالت برخط و راهنماي نحوه سرمایه گذاري در بورس
 -2بسته آموزشي شامل قوانين ،دستورالعمل ها و آیين نامه هاي معامالت در بورس ها و راهنماي نرم افزار معامالت برخط

تاریخ و امضاء مشتري :

این قسمت توسط واحد معامالت برخط كارگزاري سینا تکمیل گردد :
اینجانب  ........................................................................در تاریخ  13............../.............../..............قرارداد معامالت برخط را دریافت و تأیيد مي نمایم تمامي مشخصات و اطالعات مشتري در سامانه الکترونيکي کارگزاري
سينا با اطالعات مندرج در این فرم یکسان مي باشد.
مهر و امضاء :

نام و نام خانوادگی :



تعهدنامه ي استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار
موضوع بندهاي  4و  5ماده  1دستورالعمل اجرایي معامالت برخط ( که جزء الینفک قرارداد معامالت برخط مي باشد )
به نمایندگي از سوي شخص حقوقي
اصالتاً
اینجانب آقا /خانم  ......................................................................فرزند  ..................................به شماره ملي ...........................................................
به نام  ...............................................................................به شمارة ثبت  ......................و شناسه ملي  ..............................................نزد اداره ثبت شرکتهاي شهرستان  .....................................متقاضي
استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار هستم ،بدینوسيله اقرار و تعهد مينمایم :
 -1از دانش و مهارت الزم در خصوص نحوه استفاده از زیر ساخت ها و همچنين نحوه انجام معامله اوراق بهادار  /کاال برخوردار مي باشم.
 -2با قوانين و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار  /کاال آشنایي کافي دارم.
 -3مشمول هيچگونه حکم منع معامالتي که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصالح اعالم شده باشد ،نميباشم.
 -4تعهد مي نمایم از انجام معامالت مبتني بر اطالعات محرمانه و دستکاري در بازار خودداري نموده و در مقابل مراجع قانوني پاسخگو باشم.
 -5تعهد مينمایم از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل (سوءاستفاده) در سامانة معامالت و زیرساخت هاي دسترسي برخط عضو خودداري نموده و در مقابل مراجع قانوني پاسخگو باشم.
 -6امکانات استفاده از خدمات دسترسي و زیرساخت هاي برخط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختيار هيچ فرد دیگري تحت هر عنوان از قبيل نماینده ،وکيل یا غيره قرار نداده و در
هر صورت مسئوليت کلية معامالت انجام شده را ميپذیرم و به شخص دیگري اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
 -7مسئوليت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتري بر عهدة اینجانب بوده و در صورت ارائه اطالعات خالف واقع و مستندات جعلي ،مسئوليت هرگونه عواقب ناشي از آن نيز بر
عهدة اینجانب ميباشد.
امضاء و مهر شركت كارگزاري :

صفحه  4از 4

امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

فرم تعهدنامه سامانه جامع اطالعات مشتریان
رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

(حقوقی)

اینجانب شرکت /سازمان/مؤسسه  ..........................................................به شناسه ملی

کد فرم :
تاریخ ...................................................... :

بـدیـن وسیله ضمن

تصدیق صحت کلیه مندرجات و موارد اعالمی فوق و مطابقت کامل با واقعیات و اسناد هویتی مربوطه موارد زیر را اعالم ،اقرار ،تأیید و تعهد می نمایم.
 -1آگاهی دارم سامانه سجام به منظور ارائه خدمات زیر ساختی یکپارچه و فراگیر و نیز ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی فعاالن بازار سرمایه و
بویژه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی راه اندازی شده است و با ثبت نام در این سامانه ،بصورت غیر قابل برگشت اجازه می دهم اطالعات ثبت شده در
این سامانه ،در راستای شناسایی اینجانب و ارائه خدمات ،توسط سازمان و اشخاص تحت نظارت سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
 -2تأیید می نمایم اطالعات یادشده دقیقاً همان اطالعاتی است که اینجانب در جریان ثبت نام در سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام) وارد کرده ام.
 -3تأیید می نمایم کلیه اطالعات ،اسناد و مدارک ارائه شده توسط اینجانب صحیح ،اصیل ،دقیق و منطبق با واقعیت بوده و از مسئولیت ها و عواقب
قانونی هرگونه عدم رعایت موارد فوق آگاهی کامل دارم.
 -4تأیید می نمایم اطالعات ارتباطی اعالمی شامل نشانی و کدپستی محل اقامت ،شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیکی اعالمی به شرح فوق
متعلق و یا در اختیار اینجانب بوده و ارسال هرگونه ابالغیه ،اخطار ،پیام ،مراسالت و مکاتبه با نشانی های یاد شده به طرق مذکور به منزله ابالغ به
اینجانب تلقی شده و مسئولیت سوء استفاده از اطالعات ارسالی به شیوه های بیان شده ،صرفاً بر عهده اینجانب می باشد.
 1-4تعهد می نمایم تغییرات کدپستی و اطالعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطالع دهم .آخرین نشانی اینجانب ،نشانی ارائه شده از
سوی مراجع مربوطه است حتی اگر اینجانب نشانی خود را رأساً اصالح نکرده باشم.
 2-4تعهد می نمایم هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده را در اولین فرصت در سجام بروز رسانی نمایم.
 -5آگاهی دارم شناسایی اینجانب توسط اشخاص تحت نظارت سازمان منحصراً از طریق شناسه ای صورت خواهد گرفت که به شماره تلفن همراه
اعالمی اینجانب ،مندرج در این فرم ،ارسال خواهد شد (رمز  .)OTPبا توجه به اینکه تأیید می نمایم شماره تلفن اعالمی در سامانه سجام و ثبت شده
در این فرم متعلق و یا در اختیار اینجانب است ،بنابراین هرگونه استفاده از شناسه مزبور منتسب به اینجانب بوده و مسئولیت دریافت و انجام هرگونه
خدمات مالی از جمله سفارش خرید یا فروش یا معامله که از طریق شناسه ارسالی به شماره تلفن همراه اینجانب صورت می پذیرد را برعهده می گیرم.
 -6آگاهی دارم و تأیید می نمایم با ارائه رمز  OTPبه هریک از اشخاص تحت نظارت در بازار سرمایه از جمله کارگزار منتخب خود ،استفاده از اطالعات
مربوط به خود در سامانه سجام ،اصالحات و بروز رسانی های بعدی آن را در چارچوب قوانین و مقررات به شخص تحت نظارت مزبور و نیز هر شخص
تحت نظارت که از آن خدمات می گیرد بصورت غیر قابل برگشت اجازه داده ام.
 -7تعهد می نمایم ،در صورت تغییر در هر یک از اطالعات اعالمی ،مراتب را به محض وقوع به نحو مقتضی در سامانه سجام ثبت و اصالح نمایم ،بدیهی
است مسئولیت عدم اعالم به موقع صرفاً برعهده اینجانب می باشد.
 -8آگاهی دارم و تأیید می نمایم در صورتی که عضو هیأت مدیره ،هیأت عامل ،مدیرعامل ،هیأت تصفیه ،هیأت امنا ،حسابرس ،بازرس و یا هر رکن
مشابه در هر شخص حقوقی باشم ،اطالعات ارائه شده توسط اینجانب به عنوان شخص حقیقی در سامانه سجام ،بخشی از اطالعات آن شخص حقوقی
نیز محسوب شده و قابل استفاده و ارائه در کنار اطالعات آن شخص حقوقی باشد.
 -9تعهد می نمایم ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی ،اطالعات مورد درخواست سازمان ،در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی
که سازمان تعیین می کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایم.
 -10تعهد می نمایم اجازه استفاده اشخاص دیگر را از خدمات پایه دریافتی (کد معامالتی) و همچنین رمز  OTPندهم و در صورت وقوع این امر،
موضوع را بالفاصله به شخص تحت نظارت مربوطه اطالع دهم.
 -11اعالم و تأیید می نمایم نمونه امضاء مندرج در این برگه متعلق به اینجانب است و هر زمان بابت دریافت هریک از خدمات در بازار سرمایه نیاز به
ارائه امضا باشد ،امضای درج شده در این سند ،مالک تطبیق امضاء جهت ارائه خدمات می باشد.
 -12اینجانب با آگاهی از قوانین و مقررات و رویه های فعالیت در بازار سرمایه ،از خدمات سامانه سجام استفاده کرده و مسئولیت قانونی ارائه اطالعات
خالف واقع ،نادرست و گمراه کننده را برعهده گرفته و حق هرگونه ادعا ،اعتراض و شکایت در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودم .همچنین
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه حق دارد نسبت به قطع ارائه خدمات در صورت احراز ارائه اطالعات خالف واقع ،نادرست و
گمراه کننده به هر طریق و در هر زمان مبادرت نماید.
 -13کلیه نهادهای مالی در صورت نیاز می توانند تصویر مصدق فرم های شناسایی اینجانب را از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه اخذ نمایند.
امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

صفحه  1از1

امضاء ،مهر و اثر انگشت مشتری /نماینده :

کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

قرارداد خرید اعتباری اشخاص حقوقی
مقدمه
 -1بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب  1391/10/09هیأت مدیره سازمان و کلیه اصالحات آن ،این
قرارداد بین شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت  236632و کد اقتصادی  411148988335به نمایندگی آقایان رامین ملماسی (سمت مدیر عامل و
عضو هیأت مدیره) و رضا کاظم زاده(عضو هیأت مدیره) ،به نشانی تهران ،خیابان خالد اسالمبولی (وزراء) ،خیابان بیست و سوم ،پالک  ،10طبقه دوم ،کد پستی
 .1513933613شماره تلفن  ،88481321شماره نمابر  88480249به نشانی سایت اینترنتی  www.Sinabroker.comکه از این پس در این قرارداد "کـارگـزار
اعتبار دهنده" نامیده میشود از یک طرف و شرکت  .................................................................................. :به شماره ثبت  ................................. :به نمایندگی ................................. :
با سمت  ............................................................. :بر اساس روزنامه رسمی شماره  ............................................ :مورخ  13........../........./........... :دارای کد بورسی ................................... :
به نشانی  .......................................................................................................................................................... :کد پستی :

-

شماره تماس )...............( -........................................................... :

آدرس پست الکترونیکی ....................................................................@........................................................................ :

شماره همراه ................................................................................ :

از طرف دیگر ،به شرح زیر منعقد گردید :

 -2در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً "سازمان" ،شرکت بورس اوراق بهادار تهران اختصاراً "بورس" ،شرکت فرابورس ایران اختصاراً "فرابورس"،
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران اختصاراً "شرکت سپردهگذاری مرکزی" ،کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً "کانون" ،قوانین،
مصوبات هیأت وزیران ،شورای عالی بورس و اوراق بهادار ،سازمان بورس ،فرابورس ،کانون ،کمیته پایش ریسک بازار و سایر مراجع ذیصالح اختصاراً "مقررات" نامیده
شدهاند.
 -3دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،مصوب  1391/10/09هیأت مدیره سازمان و اصالحات بعدی آن و سایر مصوبات
هیأ ت مدیره سازمان و کمیته پایش ریسک بازار در این خصوص ،در این قرارداد "دستورالعمل خرید اعتباری" نامیده میشود و تعاریف آن در این قرارداد به همان
مفاهیم به کار رفتهاند.
ماده  -1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد ،تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتباردهنده صرفاً به منظور خرید سهام و واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (با
درآمد ثابت ،در سهام و مختلط) در بورس و بازارهای اول ،دوم و بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس و مطابق مفاد دستورالعمل خرید اعتباری است.
تبصره  :1اعتبار تخصیص یافته به موجب این قرارداد صرفاً قابل استفاده برای خرید اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس خواهد بود و به هیچ وجه به صورت نقد
به حساب مشتری منظور نخواهد شد.
تبصره  :2چنانچه پس از انعقاد این قرارداد و طبق مقررات ،اوراق بهاداری که میتوان مطابق این قرارداد برای خرید آن ها اعتبار تخصیص داد ،تغییر کند ،تغییرات مزبور
در خصوص موضوع این ماده نیز اعمال خواهد شد.
ماده  -2مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.
تبصره  :چنانچه قرارداد فسخ یا منفسخ گردد ،مشتری و یا قائم مقام او باید حداکثر یک روز کاری پس از تاریخ فسخ یا انفساخ ،نسبت به بازپرداخت کلیه بدهیهای ناشی
از این قرارداد اقدام نماید .در غیر اینصورت کارگزار اعتباردهنده باید از محل تضامین موضوع این قرارداد نسبت به تسویه مطالبات خود اقدام کند.
ماده  -3مبلغ موضوع قرارداد
سقف اعتبار تخصیصی به مشتری بابت خرید اعتباری در مدت قرارداد ،حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری که طبق دستورالعمل خرید اعتباری محاسبه میشود
یا سقف مندرج در ماده  4دستورالعمل خرید اعتباری ،هر کدام کمتر باشد ،خواهد بود.
امضاء و مهر شرکت کارگزاری :
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امضاء و مهر صاحبین امضای مجاز :

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

تبصره  :1کارگزار اعتباردهنده میتواند با صالحدید و بر اساس رویههای داخلی خود و با رعایت سقفهای مندرج در این ماده میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری را در
هر زمان تعیین یا تعدیل نماید.
تبصره  :2از تاریخ انعقاد این قرارداد ،چنانچه به هنگام ارائه سفارش خرید از سوی مشتری منابع مالی الزم توسط مشتری تامین نشده باشد ،کارگزار اعتباردهنده چنین
درخواستی را تابع مفاد این قرارداد تلقی میکند و احکام این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری در خصوص آن سفارش خرید اعمال خواهد شد.
تبصره  :3نظر به اینکه کارگزار اعتباردهنده از محل تسهیالت اخذ شده از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز ،اقدام به تخصیص اعتبار به مشتری
می نماید ،به هنگام بازپرداخت ،هزینه اخذ تسهیالت مزبور و سایر هزینههای مربوطه به مبلغ این قرارداد افزوده می شود و مشتری ضمن عقد خارج الزم در خصوص
مبالغ مزبور حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه دعوی و شکایتی را از خود سلب و اسقاط مینماید.
ماده  -4حقوق و تعهدات طرفین
 -1مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری حداکثر تا تاریخ بیستم شهریور ماه هر سال یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ایجاد بدهی ناشی از اولین
خرید اعتباری اوراق بهادار ،هر کدام زودتر باشد ،به کارگزار اعتباردهنده پرداخت نماید .همچنین در صورتی که در مورد خرید اعتباری خاصی ،پیش از خرید توسط
کارگزار اعتباردهنده کتباً مهلت تسویه بدهی کمتر از این مدت معین شده باشد ،مشتری باید در موعد مقرر ،بدهی مورد نظر را پرداخت نماید .در صورت عدم تسویه
بدهی در موعد مقرر ،کارگزار اعتباردهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتری خواهد داشت .در صورتی
که کارگزار اعتباردهنده از این اختیار خود ظرف مدت  5روز کاری به جز در موارد فورس ماژور استفاده نکند ،این امر به منزله تمدید دوره تسویه اعتبار مندرج در این
بند برای یک دوره خواهد بود.
 -2امضای این قرارداد به معنی الزام کارگزار اعتبار دهنده به پذیرش درخواست بدون قید و شرط خرید اعتباری مشتری نیست و در هر درخواست خرید اعتباری،
کارگزار اعتبار دهنده اختیار دارد نسبت به خرید یا عدم خرید اعتباری به نام مشتری ،به صالحدید خود تصمیم گیری نماید .ک ارگزار اعتبار دهنده در صورت تصمیم به
عدم اجرای درخواست خرید اعتباری مشتری از محل اعتبار تخصیصی و یا تعیین موعد بازپرداخت کمتر از آنچه به موجب بند قبل این ماده تعیین شده است ،باید
موضوع را از طرق مندرج در ماده  5این قرارداد به اطالع مشتری برساند.
 -3کارگزار اعتباردهنده ،میزان بدهی و مانده به روزرسانی شده حساب تضمین و کسری یا اضافه تضامین مشتری را در پایان هر روز کاری ،از طریق سایت اینترنتی و با
رمز و نام کاربری که در اختیار مشتری میگذارد ،در دسترس مشتری قرار میدهد.
 -4در راستای اجرای مفاد این قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتری به طور کامل تسویه نشده است ،کارگزار اعتباردهنده می تواند نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار
ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) اقدام نماید و مشتری با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج الزم ملتزم میگردد تا چنانچه کارگزار اعتباردهنده نسبت به
جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) اقدام نماید ،اعتراضی نداشته باشد .این اوراق تا زمانی که مشتری نسبت به تسویه حساب
بدهی خود اقدام نکرده است ،فریز باقی خواهند ماند.
 -5مشتری ضمن عقد خارج الزم ،کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار میدهد تا در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری مطابق مفاد این
قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری ،کارگزار اعتباردهنده نسبت به استیفای طلب خود از محل تضامین مشتری از جمله فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری اقدام
نماید.
 -6مشتری ضمن عقد خارج الزم ،کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار میدهد تا چنانچه مشتری یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال
حق تقدم متعلق به مشتری ،نسبت به تأدیه مبلغ پذیرهنویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند ،کارگزار اعتباردهنده نسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب
تضمین اقدام نماید یا مبلغ پذیرهنویسی را رأساً پرداخت و اقدامات الزم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد .در صورت پرداخت مبلغ پذیرهنویسی از سوی
کارگزار اعتباردهنده ،مبلغ مزبور به مانده بدهی مشتری نزد کارگزار اعتباردهنده افزوده میشود.
 -7مشتری ضمن عقد خارج الزم ،کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار میدهد تا در خصوص اوراق بهاداری که متولی پرداخت مبلغ
اسمی آن در سررسید ،شرکت سپردهگذاری مرکزی است ،نسبت به دریافت مبلغ اسمی از شرکت سپردهگذاری مرکزی اقدام نماید .این وجوه طبق شرایط مندرج در این
قرارداد به حساب مشتری منظور خواهد شد.
امضاء و مهر شرکت کارگزاری :
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 -8تا زمانی که مشتری بابت اعتبار تخصیصی به کارگزار اعتباردهنده بدهکار باشد ،کلیه مبالغ ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری و همچنین مبالغ اسمی اوراق بهادار
مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت میشود ،صرف تسویه مانده بدهی مشتری خواهد شد.
 -9پرداخت وجه از سوی مشتری یا وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار مشتر ی یا مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپردهگذاری
مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت میشود ،ابتدا به عنوان بازپرداخت هزینه های اخذ تسهیالت بانکی و سایر هزینههای مربوطه منظور خواهد شد و نهایتاً به تسویه
اصل اعتبار تخصیص خواهد یافت .چنانچه کارگزار اعتباردهنده برای وصول مطالبات خود مجبور به طرح دعوا و انجام پیگیری های قضایی و ثبتی گردد ،مطالبات کارگزار
اعتباردهنده در این خصوص بر سایر مطالبات او تقدم داشته و در ابتدا تسویه خواهد شد.
 -10در صورتی که به علت تعلیق و توقف نماد معامالتی و یا هر دلیل دیگری از قبیل لغو یا تعلیق پذیرش برای بیش از  30روز کاری متوالی امکان معامله بر روی اوراق
بهادار موجود در حساب تضمین مشتری وجود نداشته باشد ،کارگزار اعتباردهنده میتواند اوراق بهادار مزبور را از حساب تضمین مشتری کسر کند .در صورتی که حذف
اوراق بهادار مزبور منجر به کسری حساب تضمین مشتری شود ،کارگزار اعتباردهنده مطابق دستورالعمل خرید اعتباری و مفاد این قرارداد نسبت به ارسال اخطاریه
کسری حساب تضمین اقدام مینماید .در صورت بازگشایی نماد اوراق بهادار مزبور و به شرط دارا بودن شرایط مندرج در مقررات الزم االجرا در زمان بازگشایی ،اوراق
بهادار مزبور مجدداً در ارزیابی حساب تضمین محاسبه خواهد شد.
 -11این قرارداد قائم به شخص بوده و مشتری به هر نحو حق انتقال یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث را ندارد .در صورتی که مشخص شود مشتری
این تعهد خود را به هر نحوی نقض نموده ،عالوه بر فسخ قرارداد از سوی کارگزار اعتباردهنده  ،مشتری متعهد خواهد بود تا شخصاً نسبت به تسویه فوری اعتبارات اخذ
شده به موجب این قرارداد و جبران کلیه خسارات وارده به کارگزار اعتباردهنده اقدام نماید.
 -12کارگزار اعتباردهنده و مشتری توافق نمودند که ضرایب تعدیل حساب تضمین مشتری ،با رعایت سقفهای مشخص شده در مقررات ،تعیین گردد .حساب تضمین
محاسبه شده بر مبنای ضرایب تعدیل ،مبنای محاسبات حساب تضمین در مواد  12 ،11 ،10و  13دستورالعمل خرید اعتباری قرار خواهد گرفت.
 -13اوراق بهادار موجود در حساب تضمین مشتری از حیث تقدم مطالبات کارگزار اعتبار دهنده بر سایر بستانکاران ،در حکم اوراق بهادار وثیقه به نفع کارگزار اعتبار
دهنده محسوب می شود.
 -14سایر حقوق و تعهدات طرفین که در این قرا رداد به آن اشاره نشده است بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری تعیین شده و مفاد "دستورالعمل خرید اعتباری"
شروط ضمنی این قرارداد محسوب میشود .در هر صورت هیچیک از مواد و بندهای این قرارداد نمیتواند با مفاد "دستورالعمل خرید اعتباری" مغایر باشد و در صورت
برداشتهای متفاوت ،مفاد دستورالعمل خرید اعتباری حاکم خواهد بود.
ماده  -5نحوه ارسال اخطاریههای موضوع این قرارداد
مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند  3مادۀ  4این قرارداد ،رأساً مانده حساب تضمین ،مانده حساب بدهی و کسری تضمین خود را بررسی نموده و نسبت به رفع
کسری تضمین در موعد مقرر اقدام نماید .چنانچه مشتری به وظیفه خود در این زمینه اقدام ننماید ،کارگزار اعتباردهنده مطابق این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری
اقدام میکند .عالوه بر این کارگزار اعتباردهنده به یکی از طرق ذیل که توسط مشتری و کارگزار اعتباردهنده انتخاب شده است ،اخطاریه تضمین موضوع دستورالعمل
خرید اعتباری را به مشتری ابالغ میکند:
ابالغ حضوری
پست الکترونیکی به نشانی ................................................................................@........................................................................................
ارسال پیامک به شماره تلفن ......................................................................................
اعالم در سامانه معامالت بر خط مشتری
تماس از طریق مرکز تماس شرکت کارگزاری با شماره 021-88716579
تبصره  -1در صورتی که مشتری بیش از یکی از روش های فوق را انتخاب نماید ،ابالغ اخطاریه به هر یک از روش های انتخاب شده از سوی مشتری در این قرارداد
معتبر خواهد بود.
تبصره  -2در صورت ابالغ اخطاریه به بیش از یک روش تاریخ احتساب مهلت ها موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری تاریخ نخستین ابالغ است.
امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

صفحه  3از4

امضاء و مهر صاحبین امضای مجاز :

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

تبصره  -3در صورتی که مشتری روشی غیر از روش حضوری را انتخاب کرده باشد ،ارسال داده پیام به نشانی پست الکترونیکی او ،یا تماس با شماره اعالم شده توسط
مشتری ،ارسال پیامک به شماره اعالم شده توسط مشتری یا اعالم در سامانه معامالت برخط مشتری ،ابالغ و دریافت توسط مشتری تلقی خواهد شد ،حتی اگر به علتی
خارج از اراده کارگزار اعتباردهنده تماس یا ارسال داده پیام منجر به اطالع واقعی مشتری نشود.
تبصره  -4سایر مکاتبات و اخطاریههای موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری مطابق مفاد و روش مندرج در این ماده ارسال و ابالغ میشود.
ماده  - 6فورس ماژور
هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد ،به استثنای بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر ،به واسطه یک امر خارجی ،غیر قابل رفع و غیر قابل پیشبینی ،غیرممکن شود یا
به تأخیر افتد ،طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئ ول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأ خیر در اجرای قرارداد نیست .در این صورت وی مکلف است در
اسرع وقت (حداکثر  7روز) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطالع دهد.
تبصره :عدم پرداخت بدهی مشتری در موعد مقرر به هر دلیل ولو فورس ماژور از مصادیق نقض قرارداد محسوب میشود و در این صورت کارگزار اعتباردهنده از کلیه
اختیارات مندرج در ماده  4این قرارداد برخوردار خواهد بود.
ماده  -7فسخ و انفساخ قرارداد
 -1در موارد ذیل قرارداد منفسخ می شود:
 ممنوعیت مشتری از انجام معامله با حکم مراجع ذیصالح تعلیق یا محرومیت بیش از  30روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذیصالح، توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتباردهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از  30روز کاری، غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی، ورشکستگی یا انحالل شخصیت حقوقی مشتری، -2هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعالم کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.
 -3در صورت بروز هریک از موارد زیر ،کارگزار اعتباردهنده می تواند رأساً مبادرت به فسخ قرارداد نماید:
 عدم رعایت مقررات از سوی مشتری مبنی بر ممنوعیت خرید سهام بازار پایه فرابورس از محل اعتبارات اعطایی. عدم رعایت توافقات فیمابین کارگزار اعتباردهنده و مشتری مبنی بر ضرورت گردش اعتبار به مقدار حداقل  4مرتبه در ماه از سوی مشتری.تبصره  :1همزمان با فسخ قرارداد ،هر یک از طرفین موظف به اعالم کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ ،حسب مورد به طرف مقابل میباشد.
تبصره  : 2در صورت فسخ یا انفساخ ،مفاد این قرارداد ،مسئولیت ها و وظایف هر یک از طرفین در مورد تعهداتی که از بابت خرید اعتباری قبل از فسخ یا انفساخ قرارداد
برای هر یک از طرفین ایجاد شده ،تا ایفای کامل آنها بر جای خود باقی است.
ماده  -8حل اختالفات
در صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد ترتیبات مقرر در مواد  36و  37قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختالف الزماالجرا است.
ماده  -9اقامتگاه قانونی و اطالعات تماس طرفین
نشانی و اطالعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است .هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطالعات تماس موظف است ،نشانی و
اطالعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر  7روز پس از تغییر کتباً به طرف دیگر اطالع دهد .تا زمانی که نشانی و اطالعات تماس جدید اعالم نشده ،مکاتبات به
نشانی قبلی و برقراری ارتباط از طریق اطالعات تماس قبلی انجام میشوند.
تبصره :اعالم نشانی و اطالعات تماس جدید کارگزار اعتباردهنده بر روی سایت اینترنتی کارگزار اعتباردهنده به منزله اعالم آن به مشتری خواهد بود.
این قرارداد در  9ماده و  14تبصره ،در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند ،تنظیم شد و در تاریخ  13............/.........../...........به امضای طرفین رسید و هریک از طرفین ،با
امضای نسخه طرف مقابل به دریافت نسخه خود اقرار مینماید.
امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

صفحه  4از4

امضاء و مهر صاحبین امضای مجاز :

کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

فرم درخواست دریافت اعتبار خرید اوراق بهادار
اینجانب ............................................................................

و کد سهامداری ............................

به کد ملی

بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری ،تقاضای دریافت اعتبار به مبلغ  .........................................................................................ریــــال از آن کـارگـزاری
محترم ،جهت انجام معامالت اوراق بهادار را دارد .
همچنین در راستای اجرای ماده  4دستورالعمل اعتباری مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،در صورت کسری ارزش حساب تضمین
اینجانب ،آن شرکت محترم برای تغییر ناظر و ایجاد محدودیت در کلیه سهام خریداری شده در آن شرکت محترم مختار می باشد .
همچنین اعالم می دارد که تضامین الزم (چک /سفته) به مبلغ  ...................................................................................................ریــــال در اختیار شرکت
کارگزاری سینا قرار می گیرد که کارگزاری می تواند در صورت عدم انجام تعهدات اینجانب و در صورت کاهش ارزش حساب تضمین نسبت به
وصول آن اقدام نماید .
ردیف

نام شرکت

نماد

تعداد

قیمت پایانی

ارزش سهم ( ریال )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتری /صاحبین امضای مجاز :

صفحه  1از2

کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

مدارک و مستندات مرتبط  ،از جناب آقای  /سرکار خانم  .................................................................. :به صورت کامل دریافت و در سیستم بارگذاری
گردید .
متصدی واحد پذیرش مشتریان  ،نام و نام خانوادگی  ................................................................ :تاریخ و امضاء :

با توجه به سامانه سکنا ،مشتری فوق دارای بدهی و یا تخلفات مالی نزد سایر کارگزاری ها نمی باشد .
توضیحات ............................................................................................................................................................................................................................................ :
ارزش معامالت

اعتبار مطابق دستورالعمل

کارمزد

هزینه مالی

ارزش حساب تضمین

طبق دستورالعمل داخلی اعطای اعتبار به مشتریان حقیقی و حقوقی و با توجه به ارزش معامالت مشتری از تاریخ  13........../......../...........لغایت
 13......./........./........اخذ اعتبار به مبلغ  ................................................................ریال بالمانع می باشد و سهام مشتری نزد این کارگزاری فریز می باشد .
مسئول اعتبارات  ،نام و نام خانوادگی  ................................................................ :تاریخ و امضاء :

طبق ماده  5دستورالعمل اعتباری مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،در مورد کنترل نسبت های کفایت سرمایه ،تخصیص اعتبار به
مشتری بالمانع می باشد و تضامین الزم شامل

چک /

سفته به مبلغ  .......................................................................................................ریال

به شماره  .......................................................به عهده بانک  ...................................................شعبه  ...........................................به این واحد تحویل شده است .
مدیر مالی  ،نام و نام خانوادگی  .............................................................................. :تاریخ و امضاء :

دریافت اعتبار از ن ظر واحد آنالین ،بالمانع می باشد و اقدامات الزم جهت رصد و کنترل خریدهای اعتباری ایشان انجام پذیرفت .
مدیر معامالت آنالین  ،نام و نام خانوادگی  ........................................................ :تاریخ و امضاء :

از لحاظ قوانین و مقررات و رویه های موجود در کارگزاری ،اعطای اعتبار به نامبرده بالمانع می باشد .
توضیحات در صورت عدم موافقت ................................................................................................................................................................................................. :
مدیر اوراق بهادار  ،نام و نام خانوادگی  ............................................................... :تاریخ و امضاء :

با توجه به اظهارات مسئولین و مدیران مربوطه با تخصیص اعتبار به مبلغ  ....................................................................ریال به نامبرده موافقت می شود .
مدیرعامل

صفحه  2از2

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

درخواست استفاده از سامانه معامالت برخط

امضاء ،مهر و اثر انگشت مشتری  /صاحبین امضای مجاز :

اینجانب  ...................................................................................به شماره ملی .........................................................
به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام ......................................................
اصالتاً
به شماره ثبت  ...................................و با آگاهی از تمام قوانین و محدودیت های معامالت برخط ،از این
تاریخ :
کارگزاری ،تقاضای استفاده از سامانه معامالت برخط را دارم .



رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

نام کاربری و کلمه عبور سامانه معامالت برخط
نام کاربری :

جناب آقای  /سرکار خانم  /شرکت .....................................................................................
برای ورود به سایت معامالت برخط به آدرس https://sina.exirbroker.com
امضاء ،مهر و اثر انگشت مشتری  /صاحبین امضای مجاز :
می توانید از نام کاربری و کلمه عبور زیر استفاده نمایید .

کلمه عبور :

خواهشمند است پس از اولین ورود به سایت معامالت برخط ،نسبت به
تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایید .

تاریخ :



رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

تعهدنامه دریافت نام کاربری و کلمه عبور سامانه معامالت برخط

اینجانب  ..............................................................................................................................نام کاربری و کلمه عبور
سامانه معامالت برخط را دریافت نمودم و مسئولیت هرگونه سوء استفاده و یا افشای اطالعات بر عهده
اینجانب می باشد و متعهد می گردم کلمه عبور و نام کاربری خود را در اختیار غیر قرار ندهم و در
صورت بروز هرگونه مشکل از قبیل سوء استفاده از اطالعات کاربری خود ،هیچگونه ادعایی از کارگزاری
سینا نخواهم داشت .

امضاء ،مهر و اثر انگشت مشتری  /صاحبین امضای مجاز :

تاریخ :



رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

تعهدنامه دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت دسترسی خرید و فروش الکترونیکی

اینجانب  .......................................................................................به شماره ملی .....................................................
به نمایندگی از سوی شخص حقوقی به نام ......................................................
اصالتاً
به شماره ثبت  ...................................................متقاضی استفاده از خدمات دسترسی الکترونیکی می باشم
و در هوشیاری کامل اقرار می نمایم :
کلمه عبور و نام کاربری خود را شخصاً از کارگزاری سینا در داخل پاکت در بسته دریافت نموده ام و

امضاء ،مهر و اثر انگشت مشتری  /صاحبین امضای مجاز :

متعهد می گردم کلمه عبور و نام کاربری خود را در اختیار غیر قرار ندهم و در صورت بروز هرگونه
مشکل از قبیل سوء استفاده از اطالعات کاربری خود  ،هیچگونه ادعایی از کارگزاری سینا نخواهم
داشت .

تاریخ :

کد فرم :
شماره سریال ............................................. :
تاریخ ............................................................ :

آزمون معامالت برخط

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

.......................................................................
 -1کارگزار ناظر کیست؟
کارگزاری است که سهامداران میتوانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.
کارگزاری میباشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.
کارگزاری میباشد که سهامدار میتواند تعداد سهامهای خود را در آن افزایش دهد.
همه موارد
 -2مسئولیت سفارشات درج شده در معامالت آنالین بر عهده چه کسی است؟
بورس

کارگزار

مشتری

کارمند کارگزاری

 -3معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام میگیرد؟
 8:30تا 11:50

 8:50تا 12:00

 9:00تا 12:30

 -4در معامالت آنالین چه هنگام وجه در حساب مشتری بلوکه می شود؟
هنگام درج سفارش خرید
هنگام درج سفارش فروش

هنگام تسویه وجه

 -5منظور از سفارش محدود چیست؟
قیمت در محدوده نوسان

باالترین قیمت

بهترین قیمت

 8:30تا 12:00
هنگام انجام معامله
قیمت تعیین شده

 -6تسویه معامالت در چند روز بعد از انجام معامله صورت می گیرد؟
 2روز کاری

 3روز

 4روز

 4روز کاری

 -7تعریف حجم مبنا چیست؟
حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معامالت در آن روز رسمیت پیدا کند.
حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد.
تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.
تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده است.
 -8تسویه معامالت توسط چه مرجعی انجام می پذیرد؟
سازمان بورس اوراق بهادار تهران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
 -9اولویت انجام معامالت به چه صورتی میباشد؟
قیمت سپس زمان ورود سفارش

زمان سپس قیمت ورود سفارش

قیمت سفارش

زمان سفارش

 -10نماد معامالتی «پتروشیمی شازند» نماد کدامیک از شرکتهای بورسی زیر است؟
شتران

شاراک

شرانل

شپاس

نام و نام خانوادگی تأیید کننده .......................... :
امضاء ،مهر و اثر انگشت مشتری /نماینده :
نتیجه آزمون :

تاریخ و امضاء :

صفحه  1از1

قبول

مردود

کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

فرم درخواست تغییر کارگزار ناظر
( برای اشخاص حقوقی )

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

این شرکت با مشخصات زیر  ،ضمن ارائه روزنامه رسمی مؤید صاحبان امضاء مجاز  ،تقاضای تعیین شرکت کارگزاری سینا به عنوان کارگزار ناظر دارایی
اوراق بهادار خود مندرج در فرم زیر را دارد و تعهد می نماید این شرکت نزد هیچ کارگزاری دیگری درخواست فروش دارایی مذکور را ننماید و به هیچ
شرکتی از بابت نقل و انتقال این اوراق بدهکار نمی باشد و مسئولیت این موارد و عواقب احتمالی ناشی از آن را می پذیرد .
مشخصات شناسایی متقاضی :
به طورکامل و مطابق با مشخصات ثبتی تکمیل شود و همچنین ارائه مشخصات تماس جهت تماس های ضروری الزامی می باشد  ( .به درخواست های ناقص و ناخوانا
ترتیب اثر داده نخواهد شد ) .

نام شرکت .................................................................................... :شماره ثبت  ............................... :محل ثبت  .................................... :تاریخ ثبت 13......../........./.......... :
کد سهامداری  .................................... :شناسه ملی  ......................................................... :آدرس سایت ........................................................................................................ :
آدرس  .................................................................................................................................................... :کدپستی :

-

آدرس پست الکترونیکی  ......................................@....................................... :تلفن ثابت (کد شهر)  ).........( -.............................. :تلفن همراه ....................................... :
مشخصات دارایی اوراق بهادار :
برای جلوگیری از تشابه اسمی نام کامل شرکت ناشر اوراق بهادار را درج نمایید .

ردیف

نام  /نماد شرکت ناشر اوراق بهادار

ردیف

نام  /نماد شرکت ناشر اوراق بهادار

ردیف

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

نام  /نماد شرکت ناشر اوراق بهادار

نام و امضای صاحبین امضاء مجاز شرکت :

مهر شرکت
این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می گردد :
تأیید شرکت کارگزار ناظر  :نظر به اینکه سهامدار متقاضی در سامانه پس از معامالت دارای یک کد سهامداری فعال می باشد این کارگزار ضمن تأیید هویت متقاضی
درخواست تغییر کارگزار ناظر متقاضی را به شرح فوق دارد .

برگ سهم دریافت شد .

تغییر کارگزار ناظر انجام شد .

تاریخ و ساعت ................. : ................ :

برگ سهم نزد کارگزاری می باشد .

تغییر کارگزار ناظر انجام نشد .

علت ............................................................... :

برگ سهم دریافت نشد .

علت ............................................... :

نام و نام خانوادگی متصدی درج در سیستم تغییر کارگزار ناظر ........................................... :

نام ونام خانوادگی متصدی پذیرش .......................................................................... :

تاریخ و امضاء :

تاریخ و امضاء :

درخواست استفاده از خدمات ویژه معامالت بورس اوراق بهادار
رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

شرکت کارگزاري سینا

بانك ملت شعبه .................................... :
تاریخ 13 ............... / ............ / .............. :
با سالم ،بدینوسیله سركار خانم  /جناب آقاي /شركت  ...........................................................................................................................فرزند ...................................................
به شماره شناسنامه  /شماره ثبت  ......................................كد ملي  /شناسه ملي  ............................................................تاریخ تولد  /تاریخ ثبت ..........................................
محل تولد  /محل ثبت  .........................................مقیم  ..........................به آدرس .............................................................................................................................................
تلفن همراه  ..........................................................................كه دارنده حساب متمركز شماره ..............................................................................................................................
نزد آن بانك محترم مي باشد ،جهت دریافت خدمات ویژه معامالت بورس اوراق بهادار  ،از سوي این كارگزاري معرفي مي گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مطابق مفاد اطالعیه شماره  2/6499مورخ  1389/07/24آن بانك محترم ،نسبت به تأیید و ثبت حساب در سامانه بانكداري
متمركز (پردازش شماره  )184اقدام نمایند.
مهر و امضاء كارگزاري :

شماره حساب كارگزاري 107388266 :
كد كارگزاري در معامالت برخط 770 :
* توجه  :مهر و امضاي كارگزاري در محل مربوطه در زمان مراجعه مشتري به شعبه الزامیست .

شرایط و مقررات استفاده از خدمات ویژه معامالت بورس
 -1اینجانب  ................................................................................با اقرار به اینكه تمامي شرایط و ضوابط مربوط به انجام معامالت الكترونیكي بورس را مطالعه و درك
نموده و ملزم به اجراي آن مي باشم ،از بانك درخواست مي نمایم كه با توجه به سایر شرایط مندرج در این فرم ،ضمن فعال سازي خدمات ویژه مزبور امكان
انسداد مبلغ ،رفع انسداد و برداشت از حساب شماره  ................................................................................................................و همچنین اخذ گزارش هاي مورد نیاز
توسط کارگزاري سینا را فراهم نماید.
 -2در صورت فعالسازي خدمات ویژه معامالت بورس بر روي حساب قرض الحسنه جاري ،چنانچه چك صادرهاي در طول زمان انسداد وجه خرید سهام به
بانك ارائه شود و موجودي قابل برداشت در حساب تكافوي پرداخت وجه چك را ننماید ،مطابق ماده  3قانون چك گواهینامه عدم پرداخت به علت كسر
موجودي صادر خواهد شد.
 -3صاحب حساب ملزم مي باشد گزارش فعال سازي خدمات ویژه معامالت بورس كه توسط شعبه بانك مهر و امضاء شده است را به كارگزار ارائه دهد تا
كارگزار نسبت به فعال سازي نهایي خدمات مزبور اقدام نماید.
 -4از آنجایي كه ارائه این خدمت منوط به برقراري ارتباط خطوط مخابراتي است لذا در صورت عدم برقراري ارتباط مزبور كه تحت اختیار بانك نباشد،
هیچگونه مسئولیتي متوجه بانك نخواهد بود.
 -5انجام هرگونه عملیات بانكي بر روي حساب مذكور ،طبق قوانین و مقررات مربوطه همچنان به قوت خود باقي مي باشد.
 -6هرگونه تغییر در شرایط برداشت حساب مذكور ( از قبیل انقضاي مدت شرایط برداشت ،تغییر مدیران یا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص حقوقي و
 ) ...طي دوره زماني ثبت سفارش خرید تا زمان برداشت وجه از حساب ،مانع از انجام حواله بانكي از حساب مشتري به حساب كارگزار نمي شود.
 -7چنانچه صاحب حساب از انجام سفارش خرید منصرف شود ،بایستي تا قبل از انجام معامله نسبت به اعالم انصراف خود به نحو مقتضي به كارگزاري اقدام
نماید .بدیهي است حواله صادره غیرقابل برگشت بوده و صاحب حساب حق هرگونه ادعا و اعتراضي را نسبت به بانك در خصوص آن از خود سلب مي نماید.
 -8در صورت وجود مغایرت هاي احتمالي در صورتحساب بانكي ناشي از عملیات بورس ،صاحب حساب بایستي براي رفع آن به كارگزاري مربوطه مراجعه
نماید .در این خصوص اقدام خاصي از سوي بانك متصور نمي باشد.
 -9در صورت تشخیص بانك مبني بر سوءاستفاده و یا بكارگیري خدمات مزبور در جهت غیرقانوني ،بانك مخیر است به صورت یكجانبه نسبت به غیرفعال
سازي آن و در صورت لزوم اقامه دعوا اقدام كرده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مي نماید.
 -10انجام هرگونه اصالح یا تغییر در مندرجات این فرم و یا غیرفعال نمودن خدمات مزبور ،پس از ارائه درخواست كتبي صاحب حساب و به شرط عدم وجود
مبلغ مسدودي توسط كارگزار ،امكانپذیر مي باشد.
 -11پذیرش این درخواست از جانب بانك به هیچ وجه محدودكننده اختیارات بانك در به كارگیري سایر قوانین و مقررات مربوطه در صورت لزوم نمي باشد.
امضاء صاحب حساب :

تاریخ ............/.........../............ :

