قرارداد اختیار معامله

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

()Option Trading Contract

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 اختيار معامله در بورس اوراق
بهادار تهران و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهيم به کار رفته است .
ماده  -1طرفین قرارداد
 1-1این قرارداد بين شرکت کارگزاري سينا به مشخصات جدول زیرکه از این پس در این قرارداد "کارگزار" ناميده ميشود :
نام کارگزار :شرکت کارگزاري 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 یا وکيل  /نماینده قانوني وي به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد "مشتري" ناميده ميشود :
 )1براي اشخاص حقیقی ایرانی *( :تکميل قسمتهاي ستارهدار الزامي مي باشد)

1

* نام * .................................... :نام خانوادگي .............................................. :

*نام پدر * ............................ :کد ملي :

اشـــخـــاص حــقــیــقــی

* شماره شناسنامه * ........................... :سري و سریال شناسنامه:
*تاریخ تولد * ................../.........../......... :وضعيت تأهل :

متأهل

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

*جنسيت :

زن

مرد

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

کد مالکيت بورسي  ...................................... :تاریخ دریافت کد مالکيت بورسي * ....................... :نشاني الکترونيکي .......................................@..................................................... :
* آدرس منزل ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ :
*تلفن ثابت (کد شهر) * )...........( -................................. :تلفن همراه ................................................ :

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

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

-

* حساب بانکی  :نام بانک  ............................................. :نام شعبه  ............................. :کد شعبه  ...................... :شهرستان  ............................. :نوع حساب ....................................... :
شماره حساب  .................................................................................................................................................................... :نام صاحب حساب ............................................................................... :
IR

شماره شبــــا :

تذکر  :1حساب اعالم شده بایستي در یک بانک ایراني و به نام مشتري باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب هاي مشترک معذور است .
تذکر  :2مطالبات مشتري از کارگزاري صرفاً به حساب اعالم شده مذکور واریز مي گردد ،در صورتي که مشتري حساب بانکي جدیدي را کتباً به کارگزاري اعالم نماید در این صورت به حساب جایگزین وي واریز مي گردد .

 )2براي ولی  /قیم *( :تکميل قسمتهاي ستارهدار الزامي مي باشد)

2

* نام * .................................. :نام خانوادگي * ................................................. :نام پدر * ............................ :کد ملي :

ولـــــــی  /قــــیـــــم

*شماره شناسنامه * ........................... :سري و سریال شناسنامه:
*تاریخ تولد * ................/.........../......... :وضعيت تأهل :

متأهل

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

*جنسيت :

زن

مرد

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

شماره قيم نامه  .......................................................... :تاریخ قيم نامه * ................/.........../........ :نشاني الکترونيکي ......................................................@.................................................. :
*کد بورسي * ................................................. :آدرس منزل .......................................................................................................................................................................................................... :
*کد پستي :

-

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

*کد پستي :

-

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

* حساب بانکی  :نام بانک  ............................................. :نام شعبه  ............................. :کد شعبه  ...................... :شهرستان  ............................. :نوع حساب ....................................... :
شماره حساب  .................................................................................................................................................................... :نام صاحب حساب ............................................................................... :
IR

شماره شبــــا :

تذکر  :1حساب اعالم شده بایستي در یک بانک ایراني و به نام مشتري باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب هاي مشترک معذور است .
تذکر  :2مطالبات مشتري از کارگزاري صرفاً به حساب اعالم شده مذکور واریز مي گردد ،در صورتي که مشتري حساب بانکي جدیدي را کتباً به کارگزاري اعالم نماید در این صورت به حساب جایگزین وي واریز مي گردد .

امضاء و مهر شرکت کارگزاري :

صفحه  1از 8

امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

قرارداد اختیار معامله
()Option Trading Contract

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)
)3

3

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

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

*نام * ......................................................................................... :شماره ثبت  * ..................................... :محل ثبت  * ........................................... :تاریخ ثبت ................/......../.......... :
*شناسه ملي * ............................................... :کد مالکيت * ............................. :نوع شخصيت حقوقي  ...................................... :زمينه فعاليت ........................................................ :
*آدرس دفتر مرکزي ............................................................................................................................................................................................................................................................................. :
*آدرس پست الکترونيکي ............................................................@............................................................. :

* حساب بانکی  :نام بانک  ............................................. :نام شعبه  ............................. :کد شعبه  ...................... :شهرستان  ............................. :نوع حساب ....................................... :
شماره حساب  .................................................................................................................................................................... :نام صاحب حساب ............................................................................... :
IR

شماره شبــــا :

تذکر  :1حساب اعالم شده بایستي در یک بانک ایراني و به نام مشتري باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب هاي مشترک معذور است .
تذکر  :2مطالبات مشتري از کارگزاري صرفاً به حساب اعالم شده مذکور واریز مي گردد ،در صورتي که مشتري حساب بانکي جدیدي را کتباً به کارگزاري اعالم نماید در این صورت به حساب جایگزین وي واریز مي گردد .

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

اشــــــخــــــاص حــــــقــــــوقــــــی

* کد پستي :
سایت الکترونيکي * ......................................................................................................... :تلفن ثابت (کد شهر) * )............( -..................................... :نمابر ................................................ :

نام و نام خانوادگی

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

سمت

دوره تصدي
آغاز

پایان

نمونه امضاء

1
2
3
4
5
 )4براي نماینده قانونی  /وکیل (اشخاص حقیقی) *( :تکميل قسمتهاي ستارهدار الزامي مي باشد)

نماینده قانونی  /وکیل ( اشخـاص حقیقی )

4

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

متأهل

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

*جنسيت :

زن

مرد

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

شماره وکالتنامه  /نامه نمایندگي  ................................................................................................................................... :تاریخ وکالتنامه  /نامه نمایندگي ..................../............../............ :
شغل * ................................................... :کد بورسي * ................................................. :نشاني الکترونيکي ..........................................................@.......................................................... :
*آدرس منزل ................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................... :
*تلفن ثابت (کد شهر) * )...........( -................................. :تلفن همراه................................................. :

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

-

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

* حساب بانکی  :نام بانک  ............................................. :نام شعبه  ............................. :کد شعبه  ...................... :شهرستان  ............................. :نوع حساب ....................................... :
شماره حساب  .................................................................................................................................................................... :نام صاحب حساب ............................................................................... :
IR

شماره شبــــا :

تذکر  :1حساب اعالم شده بایستي در یک بانک ایراني و به نام مشتري باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب هاي مشترک معذور است .
تذکر  :2مطالبات مشتري از کارگزاري صرفاً به حساب اعالم شده مذکور واریز مي گردد ،در صورتي که مشتري حساب بانکي جدیدي را کتباً به کارگزاري اعالم نماید در این صورت به حساب جایگزین وي واریز مي گردد .

امضاء و مهر شرکت کارگزاري :

صفحه  2از 8

امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

قرارداد اختیار معامله
رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

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

()Option Trading Contract

 )5براي نماینده قانونی  /وکیل (اشخاص حقوقی)*( :تکميل قسمتهاي ستارهدار الزامي مي باشد)

5

*نام وکيل * .............................................................................. :شماره ثبت  * ..................................... :محل ثبت  * ........................................... :تاریخ ثبت ................/......../.......... :
*شناسه ملي * ............................................... :نوع شخصيت حقوقي  ...................................................... :زمينه فعاليت .................................................................................................... :
*آدرس دفتر مرکزي ............................................................................................................................................................................................................................................................................. :
*آدرس پست الکترونيکي ............................................................@............................................................. :

* کد پستي :
سایت الکترونيکي * ......................................................................................................... :تلفن ثابت (کد شهر)  )............( -..................................... :نمابر ................................................... :

* حساب بانکی  :نام بانک  ............................................. :نام شعبه  ............................. :کد شعبه  ...................... :شهرستان  ............................. :نوع حساب ....................................... :
شماره حساب  .................................................................................................................................................................... :نام صاحب حساب ............................................................................... :
IR

شماره شبــــا :

تذکر  :1حساب اعالم شده بایستي در یک بانک ایراني و به نام مشتري باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب هاي مشترک معذور است .
تذکر  :2مطالبات مشتري از کارگزاري صرفاً به حساب اعالم شده مذکور واریز مي گردد ،در صورتي که مشتري حساب بانکي جدیدي را کتباً به کارگزاري اعالم نماید در این صورت به حساب جایگزین وي واریز مي گردد .

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

نــمــایــنــده قــانــونــی  /وکــیــل ( اشــخــاص حــقــوقــی )

*شماره وکالتنامه  /نامه نمایندگي  * .................................................................................................................... :تاریخ وکالتنامه  /نامه نمایندگي .................../................../................ :

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

دوره تصدي
آغاز

پایان

نمونه امضاء

1
2
3
4
5
 )6براي اتباع خارجی (حقیقی  /حقوقی) *( :تکميل قسمتهاي ستارهدار الزامي مي باشد)

اتــبـاع خـارجـی

6

*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 :
 2-1در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار  ،اختصاراً سازمان  ،شرکت بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامي عام) اختصاراً بورس  ،قوانين  ،مصوبات هيأت
وزیران  ،شوراي عالي بورس و اوراق بهادار  ،سازمان و بورس  ،اختصاراً مقررات ناميده شده اند .
 3-1دستورالعمل م عامالت قرارداد اختيار معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران  ،مصوب  1395/09/17هيأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  ،در این قرارداد
دستورالعمل ناميده مي شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهيم به کار رفته اند .
 4-1اتاق پایاپاي  ،واحدي در شرکت سپرد ه گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه است که بر اساس دستورالعمل  ،وظيفه انجام امور تسویه  ،پایاپاي و اعمال قرارداد
اختيار معامله را بر عهده دارد .
امضاء و مهر شرکت کارگزاري :

صفحه  3از 8

امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

قرارداد اختیار معامله
رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

()Option Trading Contract

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

ماده  -2موضوع قرارداد
موضوع قرارداد  ،ارائه خدمات زیر توسط کارگزار به مشتري است :
 1-2اجراي درخواست هاي اتخاذ موقعيت خرید و اتخاذ موقعيت فروش و همچنين درخواست هاي اعمال و اعالم نوع تسویه در بازار معامالت قرارداد اختيار معامله ؛
 2-2ایفاي تعهدات مشتري در مقابل اتاق پایاپاي و بورس
ماده  -3مدت قرارداد
این قرارداد در تاریخ فوق امضا و ابالغ قرارداد آغاز مي شود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر خاتمه مي یابد :
 1-3فسخ قرارداد و تسویه حساب قطعي بين کارگزار و مشتري ؛
 2-3تعليق مجوز معامالت قرارداد اختيار معامله کارگزار بيش از  20روز ؛
 3-3لغو مجوز قرارداد اختيار معامله کارگزار یا عدم تمدید مجوز وي پس از اتمام دوره مجوز .
ماده  -4مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد  ،صرفاً معادل کارمزدهاي معامله است که کارگزار بر اساس مقررات از مشتري دریافت مي کند .
ماده  -5تعهدات مشتري
 1-5مشتري متعهد مي شود در صورت تغيير اطالعات مندرج در جدول مشخصات مشتري  ،مراتب را در اسرع وقت به کارگزار اطالع دهد .
 2-5مشتري متعهد مي شود که بدون مطالعه و آگاهي از مقررات مربوط به اختيار معامله  ،هيچ گونه سفارشي براي معامله قرارداد اختيار معامله صادر نکند  .مشتري
اعالم مي کند از ریسک ها و مقررات حاکم بر بازار قرارداد اختيار معامله کامالً مطلع بوده و آن ها را پذیرفته است و از این رو  ،بيانيه ریسک (فرم پيوست قرارداد) را
تکميل و امضا کرده است  .مشتري اعالم مي دارد توانایي ارزیابي و تحمل ریسک مالي را که خرید یا فروش اختيار معامله به همراه خواهد داشت  ،دارد .
 3-5کارگزار مي تواند در مورد سفارش هاي فروش  ،عالوه بر وجه تضمين اوليه  ،به منظور اطمينان از ایفاي تعهدات مشتري  ،وثایق یا تضاميني تا سقف تعيين شده در
مشخصات قرارداد از مشتري دریافت کند  ،بر این اساس مشتري موظف به تودیع وثایق الزم نزد کارگزار مي باشد .
 4-5اتاق پایاپاي از طرف مشتري وکالت بالعزل دارد متناسب با تغييرات  ،بخشي از وجه تضمين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار کارگزار طرف دیگر قرارداد اختيار
معامله (بر حسب مورد خریدار یا فروشنده) قرار دهد و وي حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل تسویه کند .
 5-5مشتري موظف است در صورتي که پس از عمليات بروزرساني حساب توسط کارگزار  ،وجه تضمين مربوط به موقعيت هاي باز وي به کم تر از حداقل وجه تضمين
کاهش یابد  ،بر اساس اخطاریه افزایش وجه تضميني که کارگزار به وي به روش تعيين شده در این قرارداد ارسال مي کند  ،باید تا ...........................................................
ساعت پس از شروع معامالت روز بعد  ،وجه تضمين خود را تا وجه تضمين الزم روز معامالتي قبل افزایش دهد  .در غير اینصورت کارگزار باید در همان روز معامالتي ،
رأساً اقدام به بستن آن دسته از موقعيت هاي باز مشتري که تعهدات وجه تضمين آن ایفا نشده است  ،بکند  .در صورتي که به هر دليلي طي مهلت هاي مقرر مشتري
تعهدات خود را ایفا ننماید  ،کارگزار مي تواند رأساً از محل بستانکاري مشتري و یا وثایق وي نزد کارگزار  ،اقدام به تأمين و جبران تعهدات مشتري نماید .
 6-5بورس در اقدام شرکتي ناشر سهم پایه (افزایش سرمایه و تقسيم سود)  ،قيمت اعمال  ،اندازه قراردادهاي اختيار معامله و سقف موقعيت هاي یک گروه اختيار معامله
را تعدیل مي کند و مشتري با علم به این موضوع اقدام به اتخاذ موقعيت باز در بازار قرارداد اختيار معامله مي کند .
 7-5مشتري از سقف موقعيت هاي باز هر نماد معامالتي به ازاي مشتري و کارگزار آگاه است و با علم به این موضوع کارگزار را انتخاب و اقدام به اتخاذ موقعيت باز در
بازار قرارداد اختيار معامله مي کند .
 8-5خسارت هاي مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملياتي کارگزار و در صورت عدم کفایت  ،از محل وثایق کارگزار نزد اتاق پایاپاي تأمين و رأساً برداشت مي
شود .در صورت عدم کفایت وثایق  ،کارگزار مکلف است حسب دستور اتاق پایاپاي خسارت هاي مربوطه را پرداخت کند  .بدیهي است کارگزار مي تواند این خسارت را
رأساً از محل وثایق یا تضامين مشتري برداشت کند و در صورت عدم کفایت از مشتري مطالبه کند  .مستندات این اقدامات باید در سوابق کارگزار نگهداري شود  .در
صورت يکه به هر دليلي مشتري تعهدات خود را ایفا ننماید  ،کارگزار مي تواند رأساً از محل بستانکاري مشتري و یا وثایق وي نزد کارگزار  ،اقدام به تأمين و جبران تعهدات
مشتري نماید .
 9-5مشتري متعهد است در ارائه سفارش هاي خرید و فروش  ،همه قوانين و مقررات مربوطه به ویژه مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار (دارندگان اطالعات نهاني ،
دست کاري قيمت) را رعایت کند .
 10-5مشتري متعهد به تأدیه کارمزد معامله و اعمال است  .کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعيت باز تخصيص یافته توسط اتاق پایاپاي (هم قابل اعمال و هم غير قابل
اعمال) اخذ مي شود .
 11-5چنانچه تسویه به صورت فيزیکي باشد  ،از همه دارندگان موقعيت باز فروش در قرارداد اختيار معامله خرید و همه دارندگان موقعيت باز خرید در قرارداد اختيار
معامله فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل مي دهند  ،ماليات اخذ خواهد شد .

امضاء و مهر شرکت کارگزاري :

صفحه  4از 8

امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

قرارداد اختیار معامله
رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

()Option Trading Contract

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

 12-5بورس مي تواند در مورد تعداد کارگزارهایي که یک مشتري مي تواند از طریق آن ها معامله کند  ،محدودیت تعيين کند  .در این صورت تغيير کارگزار صرفاً با
رعایت مقررات اتاق پایاپاي و تکميل فرم مربوطه و تأیيد آن توسط کارگزار مبدأ  ،کارگزار مقصد و اتاق پایاپاي امکان پذیر است  .مسئوليت تخلف از مفاد این بند و
جبران خسارت هاي مربوطه بر عهده مشتري است .
 13-5مشتري ملزم است سفارش خود را در فرم هاي تعيين شده توسط بورس تکميل و ارائه کند .
 14-5مشتري با امضاي این قرارداد  ،همه مقررات و مفاد دستورالعمل و اصالحات بعدي آن را مي پذیرد و متعهد به ایفاي تمام وظایف و تعهدات خود مطابق قرارداد و
مقررات است  ،هر چند در این قرارداد ذکر نشده باشد .
 15-5در صورت تعيين سایر روش هاي تخصيص غير از روش ردگيري موقع يت  ،فروشندگان اختيار معامله باید حين انعقاد قرارداد به اتاق پایاپاي وکالت و اجازه دهند
که اتاق پایاپاي  ،مشتري طرف قرارداد آن ها یا هر دارنده اختيار معامله را براي اعمال اختيار به آن ها حواله دهد .
 16-5در همه مواردي که مشتري ملزم به واریز وجه به حساب کارگزار است  ،مبالغ باید یا توسط درگاه پرداخت الکترونيک تعبيه شده در سامانه معامالت آنالین قرارداد
اختيار معامله و یا یکي از شماره حساب هاي معرفي شده در سایت کارگزاري بدین منظور بابت معامالت قرارداد اختيار معامله و یا  ،به نام کارگزار واریز شود و رسيد
واریز وجه به شماره تلفن واحد مالي (اعالمي در سایت شرکت) فکس و تصویر اسکن شده آن به آدرس الکترونيکي  Info@sinabroker.irایميل شود .
ماده  -6حقوق و تعهدات کارگزار
 1-6نماینده کارگزار جهت اجراي مفاد این قرارداد و ارتباط با مشتري  ،مدیر معامالت برخط (اختيار معامله) است  .تکميل و امضاي سایر مدارک توسط نماینده براي
کارگزار تعهدآور است.
 2-6کارگزار مسئوليت ایفاي تعهدات مشتریان در مقابل اتاق پایاپاي را به شرح دستورالعمل برعهده دارد .
 3-6کارگزار باید سفارش مشتریان را در فرم هاي تعيين شده توسط بورس ثبت و نگهداري کند .
 4-6کارگزار باید فرم هاي ثبت سفارش را براي هر مشتري به ترتيب شماره سریال  ،بایگاني و حسب درخواست به بورس یا سازمان ارائه نماید  .جهت رعایت نوبت
مشتریان ثبت تاریخ و زمان دقيق تکميل فرم سفارش الزامي است .
 5-6کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش ،هزینه هاي معامالتي به عالوه ارزش معامالتي قرارداد اختيار معامله یا وجه تضمين مورد نياز را  ،حسب مورد  ،به
حساب مشتري منظور کند  .حساب مش تري از محل وجوه واریزي وي به حساب عملياتي کارگزار  ،بستانکاري وي در دفاتر کارگزار و وجوه متعلق به کارگزار قابل تأمين
است .
 6-6کارگزار موظف است شماره حساب جاري خود نزد بانک عامل را که مطابق فرم اعالم حساب در اختيار  ،افتتاح آن را به اطالع بورس و شرکت سپرده گذاري مرکزي
اوراق بهادار و تسویه وجوه رسانده است  ،در بند  16ماده  6مرقوم کند .
 7-6کارگزار موظف است در دفاتر خود براي هر مشتري و نماد معامالتي  ،سرفصل هاي جداگانه اي ایجاد کند و در زمان اجراي سفارش هاي مشتري از کفایت وجه
تضمين اوليه در حساب وي اطمينان یابد .
 8-6کارگزار باید سوابق معامالت و صورتحساب مشتري را به نحوي نگهداري کند که حسب مورد به سازمان  ،بورس یا شرکت سپرده گذاري قابل ارائه باشد .
 9-6در صورتي که مشتري پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله در چارچوب مقررات از اجراي سفارش منصرف شود یا کارگزار به هر علت نتواند نسبت به اجراي
سفارش مشتري اقدام کند  ،حسب درخواست مشتري وجوه وي باید توسط کارگزار مسترد شود .
 10-6کارگزار مي تواند در مورد سفارش هاي فروش  ،عالوه بر وجه تضمين اوليه  ،به منظور اطمينان از ایفاي تعهدات مشتري  ،وثایق یا تضاميني تا سقف تعيين شده
در مشخصات قرارداد از مشتري دریافت کند .
 11-6کارگزار موظف است در صورت دریافت وجه تضمين اوليه از مشتري  ،سفارش وي را در سامانه معامالت بازار اختيار معامله ثبت کند و مجاز نيست به هيچ وجه از
وجوه مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص استفاده نماید .
 12-6کارگزار پس از دریافت گزارش اتاق پایاپاي عمليات بروزرساني حساب ها را بر اساس مفاد دستورالعمل انجام مي دهد .
 13-6شيوه ابالغ اخطاریه افزایش وجه تضمين به مشتري به یکي از روش هاي زیر است :
الف) حضوري یا پستي و اخذ امضاي مشتري ؛
ب) ارسال به شماره فاکس و پست الکترونيکي اعالمي در قسمت مشخصات مشتریان (در صفحه نخست) همين قرارداد
 14-6کارگزار موظف است اگر مشتري مشمول دریافت اخطاریه افزایش وجه تضمين شده است  ،تا پيش از واریز وجوه یا بستن موقعيت هاي باز توسط مشتري ،
متناسب با اخطاریه افزایش وجه تضمين  ،سفارش هاي افزاینده موقعيت هاي باز مشتري را نپذیرد .
 15-6اگر مشتري تا یک ساعت پس از شروع معامالت روز بعد  ،وجه تضمين خود را تا وجه تضمين الزم روز معامالتي قبل افزایش ندهد  ،کارگزار باید در همان روز
معامالتي  ،رأساً اقدام به بستن آن دسته از موقعيت هاي باز مشتري که تعهدات وجه تضمين آن ایفا نشده است  ،کند  .در صورت بستن موقعيت توسط کارگزار  ،قرارداد
اختيار معامله بر اساس قيمت معامله اي که منجر به بستن موقعيت شده است  ،تسویه مي شود .
امضاء و مهر شرکت کارگزاري :
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امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

قرارداد اختیار معامله
رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)
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کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

 16-6کارگزار باید مازاد موجودي حساب مشتري نسبت به وجه تضمين تعيين شده را در صورت درخواست مشتري به حساب بستانکاري مشتري منظور و حداکثر دو
روز کاري ( )T+2پس از درخواست مشتري به وي پرداخت کند .
 17-6مشتري مي تواند پس از پایان جلسه معامالت  ،تا انتهاي روز کاري از کارگزار درخواست کند تا اطالعات موقعيت هاي باز وي را به لحاظ تغييرات وجه تضمين ،
سود (زیان) روزانه و سایر موارد به وي ارائه کند و کارگزار موظف است پيش از شروع جلسه معامالت روز کاري بعد  ،اطالعات درخواستي را در اختيار مشتري قرار دهد .
 18-6اگر از تأخير یا عدم اقدام کارگزار در ایفاي تعهدات موضوع دستورالعمل در مقابل اتاق پایاپاي  ،خسارتي به مشتري وارد شود یا مشتري متحمل هزینه هایي شود ،
کارگزار ملزم به جبران همه هزینه ها و خسارات وارده است  .مسئوليت کارگزار منوط به تأمين به موقع وجوه توسط مشتري نزد کارگزار است .
 19-6کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشاي اطالعات سفارش ها و معامالت مشتري مطابق مقررات  ،تمهيدات الزم را به کار برد .
 20-6کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتري  ،گزارش کاملي از ریز معامالت انجام شده مشتري و وضعيت حساب وي را به یکي از روش هاي مندرج در بند 13
ماده  6قرارداد مشتري  -کارگزار ارائه نماید .
ماده  -7تسویه نهایی قراداد اختیار معامله
 1-7دارنده موقعيت باز خرید در صورت تمایل به اعمال قرارداد اختيار معامله  ،باید درخواست اعمال و نوع تسویه خود را در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد از طریق
سامانه معامالت برخط اختيار معامله به کارگزار ارائه کند .
 2-7کارگزار باید در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد  ،درخواست هاي اعمال را به همراه نوع تسویه به اتاق پایاپاي اعالم کند  .اعالم کارگزار مبناي تخصيص
وجوه موجود در حساب اعمال کارگزار به تفکيک مشتري است .
 3-7کارگزار باید در زمان مشخص شده  ،تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعيت باز تخصيص یافته را به اطالع ایشان برساند  .شيوه ابالغ به مشتري به یکي از روش
هاي زیر است :
الف) حضوري و اخذ امضاي مشتري ؛
ب) ارسال به شماره فاکس و پست الکترونيکي اعالمي در قسمت مشخصات مشتریان (در صفحه نخست) همين قرارداد
ج) ارسال پيامک به شماره تلفن همراه اعالمي در فرم مشخصات مشتریان
 4-7اگر دارنده موقعيت باز خرید  ،قرارداد اختيار معامله را اعمال کند  ،دارنده موقعيت باز فروش موظف به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل مي باشد  .اگر
دارنده موقعي ت باز فروش به تعهدات خود عمل نکند  ،قرارداد اختيار معامله بر اساس قيمت پایاني سهم پایه در آخرین روز معامالتي  ،تسویه نقدي و خسارت هاي مقرر
در مشخصات قرارداد از وي دریافت مي شود .
 5-7اجراي درخواست اعمال فيزیکي قرارداد اختيار معامله خرید  ،مستلزم تأمين ارزش اعمال قرارداد اختيار معامله توسط دارنده موقعيت باز خرید و اجراي درخواست
اعمال فيزیکي قرارداد اختيار معامله فروش  ،مستلزم وجوه سهم پایه به تعداد اندازه قرارداد در کد مالکيت دارنده موقعيت باز خرید در زمان مشخص شده در مشخصات
قرارداد است .
 6-7در مورد موقعيت هاي باز فروش  ،فروشنده باید در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد  ،حسب مورد  ،ارزش اعمال قرارداد اختيار معامله را در حساب اعمال کارگزار
تأمين کرده یا سهم پایه موضوع قرارداد اختيار معامله را در کد مالکيت خود در شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه داشته باشد  .سهم پایه موجود
در کد مالکيت فروشنده به ميزان تعهد وي در قرارداد اختيار معامله توسط شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه مسدود مي شود  .در غير اینصورت ،
قرارداد اختيار معامله بر حسب قيمت پایاني سهم پایه در آخرین روز معامالتي  ،تسویه نق دي مي شود و مشتري ملزم به پرداخت خساراتي است که توسط اتاق پایاپاي از
کارگزار دریافت مي شود .
 7-7اگر درخواست اعمال ارائه شده توسط کارگزار به دليل عدم وجود شرایط موضوع ماده  43دستورالعمل اجرا نشود  ،علي رغم عدم اجراي درخواست اعمال  ،کارگزار
مکلف به پرداخت کارمزدهاي اعمال مي باشد  .مشتري ملزم به پرداخت خسارت هاي موضوع این بند به کارگزار مي باشد .
 8-7اعمال قرارداد اختيار معامله در زمان توقف نماد معامالتي آن امکان پذیر نيست  .صرفاً قرارداد اختيار معامله اي که تا پایان دوره معامالتي متوقف باشد  ،در آخرین
روز معامالتي مي تواند اعمال شود که در این صورت قرارداد اختيار معامله بر اساس آخرین قيمت پایاني سهم پایه در بازار نقدي  ،تسویه نقدي مي شود .
 9-7در صورتي که پس از اعمال  ،ميزان مالکيت سهامدار از سقف هاي مجاز سهامداري بيشتر گردد  ،سهامدار مزبور موظف به عرضه سهام مازاد ایجاد شده به علت
اعمال در مهلت تعيين شده توسط بورس خواهد بود .
 10-7درخواست اعمال مشتري  ،پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پایاپاي  ،قابل اصالح یا لغو نيست .
ماده  -8حوادث ناگهانی و فورس ماژور
 1-8هرگاه اجراي تمام یا بخشي از قرارداد به واسطه یک علت خارجي  ،غير قابل پيشگيري  ،مقاومت ناپذیر و غيرقابل پيش بيني غيرممکن شود یا به تأخير افتد ،
طرفي که در این وضعيت قرار گرفته است مسئول جبران خسارت ناشي از عدم اجرا یا تأخير در اجراي قرارداد نيست  .در اینصورت وي مکلف است در اسرع وقت
(حداکثر  7روز کاري) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطالع دهد .
امضاء و مهر شرکت کارگزاري :
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امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

قرارداد اختیار معامله
رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

()Option Trading Contract

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

 2-8اعالم رسمي بورس یا شرکت سپرده گذاري مرکزي در حکم اطالع مشتري است .
ماده  -9فسخ قرارداد
 1-9هر یک از طرفين مي توانند در صورت تحقق موارد ذیل  ،مراتب را با ذکر مستندات به طرف دیگر اعالم کند  .اگر در مدت ده روز کاري پاسخي ارائه نشود یا پاسخ
ارائه شده مورد قبول اخطار دهنده نباشد  ،فسخ قرارداد کتباً یا به یکي از روش هاي مندرج در بند  3ماده  7به طرف دیگر اعالم مي شود :
الف) نقض هر یک از شروط قرارداد
ب) بروز حوادث موضوع ماده  8و تداوم آن بيش از بيست روز کاري
 2-9هرگاه مشتري از ادامه همکاري در بازار قرارداد اختيار معامله از طریق کارگزار منصرف شود  ،مي تواند قرارداد را فسخ کند  ،مشروط به آن که مراتب را از قبل ،
ظرف دو روز کاري به کارگزار اعالم کند .
تبصره  -1فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه ها و خسارات مقرر در قرارداد نيست .
تبصره  -2هم زمان با فسخ قرارداد  ،هر یک از طرفين موظف به اعالم کتبي مراتب با ذکر دقيق تاریخ فسخ  ،به بورس هسند .
تبصره  -3در صورت فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفين  ،نسبت به تسویه حساب مطابق اعالم کارگزار اقدام مي شود .
ماده  -10حل اختالف
در صورت بروز اختالف در تفسير یا اجراي مفاد تمام یا بخشي از قرارداد  ،طرفين بدواً سعي خواهند کرد که آن را از طریق مذاکره حل و فصل کنند  .در صورت عدم
حصول نتيجه  ،ترتيبات مواد  36و  37قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختالف الزم االجرا است .
ماده  -11اقامتگاه قانونی طرفین
اقامتگاه طرفين همان است که در ماده یک قرارداد ذکر شده است  .هر یک ا ز طرفين در صورت تغيير نشاني موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت حداکثر 7
روز کاري پس از تغيير به طرف دیگر اطالع دهد  .تا زماني که نشاني جدید اعالم نشده است  ،مکاتبات به آدرس قبلي ارسال مي شوند و دریافت شده تلقي مي شوند .
این قرارداد در  11ماده و و  3تبصره و در سه نسخه تنظيم شد و در تاریخ فوق به امضاي طرفين رسيد  .یک نسخه از قرارداد نزد طرفين خواهد بود و نسخه دیگر به
بورس ارائه مي شود .
هرگونه تغيير در مفاد آن ،منوط به تأیيد سازمان بورس و اوراق بهادار ميباشد .در صورتي که در قوانين و مقررات مربوط به معامالت اختيار معامله  ،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 .

تاریخ و امضاء مشتري :


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  ..............................................................................مدارک 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 اختيار معامله

تاریخ و امضاء مشتري :


این قسمت توسط واحد معامالت برخط (اختیار معامله) کارگزاري سینا تکمیل گردد :
اینجانب  ........................................................................در تاریخ  ....................../.............../..............قرارداد معامالت اختيار معامله 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.
نام و نام خانوادگی ( پرسنل شرکت کارگزاري ) :
مهر و امضاء :

امضاء و مهر شرکت کارگزاري :
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امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

بیانیه ریسک قرارداد اختیار معامله

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

توضیح  :با توجه به ریسک در معامالت قراردادهاي اختیار معامله ( این بیانیه در راستاي اجراي بند  18ماده  1و ماده  18دستورالعمل معامالت قرارداد اختیار معامله سهام  ،مصوب مورخ  1395/09/17هیأت مدیره
سازمان بورس و اوراق بهادار  ،توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران تنظیم شده است و باید پیش از آغاز معامالت به امضاي مشتري برسد )  ،مشتري با امضاي این بیانیه  ،آگاهی کامل و پذیرش کلیه مفاد زیر را اعالم
می دارد .

 -1محدود نشدن حداکثر ضرر به وجوه تضمین پرداخت شده توسط مشتري  :دارنده موقعيت باز خرید در اعمال حق خود  ،مختار است و در صورت صرف نظر کردن از اعمال قرارداد ،
تنها مبلغي (قيمت قرارداد اختيار معامله) را که در ازاي این حق پرداخت است  ،از دست مي دهد  .به بيان دیگر دارنده موقعيت باز خرید مي تواند در صورتي که شرایط به نفع او نباشد  ،از اعمال
اختيار خودداري کرده و هزینه او محدود به همان مبلغ اوليه اي است که براي ایجاد حق یا اختيار به فروشنده پرداخت نموده است  .اما دارنده موقعيت باز فروش در صورت درخواست اعمال خریدار
متعهد به انجام موضوع قرارداد مي باشد  .در همين راستا به منظور جلوگيري از امتناع از انجام تعهدات قرارداد  ،وجهي در قالب شرط ضمن عقد ذیل عناوین وجه تضمين اوليه  ،الزم  ،جبراني و
اضافي ( حسب مورد ) توسط کارگزار از او دریافت مي شود  .با توجه به ویژگي هاي اهرمي قرارداد اختيار معامله  ،ریسک دارنده موقعيت باز فروش محدود به وجه تضمين سپرده شده نخواهد بود ،
بلکه ممکن است ضرر و زیاني به ميزان چندین برابر وجوه تضمين مشتري به حساب وي منظور گردد .
 -2خسارت هاي عدم ایفاي تعهدات  :مبلغي است که به عنوان وجه التزام بابت عدم ایفاي تعهدات دارندگان موقعيت هاي باز  ،متناسب با موقعيت هاي ایشان بر اساس شرایط مندرج در
مشخصات قرارداد اخذ مي شود .
 -3رعایت سقف هاي پیش بینی شده  :در صورت اعالم بورس مبني بر رعایت سقف هاي مربوط به قراردادهاي اختيار معامله در یک نماد معين  ،موقعيت هاي باز و هم جهت نباید از سقف
هاي تعيين شده تجاوز کند  .سقف موقعيت ه اي باز در سطح مشتري  ،کارگزار و بازار و سقف موقعيت هاي هم جهت در سطح مشتري و کارگزار در مشخصات قرارداد تعيين مي شود  .همچنين
بورس مي تواند حداکثر تعداد مجاز قرارداد اختيار معامله به ازاي هر سفارش را تحت عنوان سقف سفارش تعيين و در مشخصات قرارداد اعالم کند .
 -4احتمال کاهش نقدشوندگی بازار تحت شرایط خاص  :متداول ترین روش خروج از بازار قراردادهاي اختيار معامله  ،انجام معامله متقابل موقعيت باز فعلي (معامله معکوس) مشتري است .
مشتري ممکن است در شرایط خاص با توجه به نيروهاي عرضه و تقاضا و تغييرات قيمت روزانه  ،در ز مان مناسب (و با قيمت مورد نظر) نتواند از بازار خارج شود و زیاني به وي تحميل شود  .در این
صورت مشتري حق اعتراض ندارد .
 -5اثر توقف نماد معامالتی  :توقف و بازگشایي نماد معامالتي قراردادهاي اختيار معامله  ،به طور هم زمان با توقف و بازگشایي سهم پایه در بازار نقدي و به یک روش انجام مي شود  .در شرایط
خاصي طبق دستورالعمل  ،سازمان یا مدیرعامل شرکت بورس مي تواند دستور توقف نماد معامالتي را صادر کند  .بازگشایي مجدد نماد تحت شرا یطي مي تواند بر سود و یا زیان موقعيت هاي باز
تأثيرگذار باشد .
 -6اطالعات مندرج در مشخصات قرارداد و سایر مقررات مربوطه  :آشنایي با مقررات  ،به مشتري امکان مي دهد تا از حقوق و تعهدات خود  ،آگاهي و پذیرش کامل داشته باشد  .مطالعه
دقيق بيانيه ریسک  ،قرارداد مشتري – کارگزار  ،دستورالعمل معامالت و سایر مقررات مرتبط  ،از الزامات فعاليت در این بازار بوده و کارگزار و بورس مسئوليتي در خصوص فقدان آگاهي مشتري
نخواهند داشت .
 -7اهمیت و مدیریت تاریخ سررسید و سبک اعمال تعیین شده در قرارداد  :تاریخ سررسيد  ،تاریخي است که پس از آن قرارداد اختيار معامله منقضي مي شود  .دارنده ي موقعيت باز
خرید مي تواند بر اساس سبک اعمال تعيين شده در مشخصات قرارداد  ،قرارداد اختيار معامله خود را اعمال کند  .اعمال مي تواند بر اساس ضوابط این دستورالعمل تا آخرین روز معامالتي  ،صرفاً در
آخرین روز معامالتي یا در برخي از روزهاي معامالتي صورت پذیرد .
 -8آگاهی از کارمزدها و کسور قانونی  :کارمزدهاي بازار قراردادهاي اختيار معامله  ،شامل کارمزد معامالت و کارمزد اعمال است  .کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعيت باز تخصيص یافته
توسط اتاق پایاپاي (هم قابل اعمال و هم غيرقابل اعمال) اخذ مي شود .همچنين چنانچه تسویه به صورت فيزیکي باشد  ،از همه دارندگان موقعيت باز فروش در قرارداد اختيار معامله خرید و همه
دارندگان موقعيت باز خرید در قرارداد اختيار معامله فروش که سهم پایه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحویل مي دهند  ،ماليات اخذ خواهد شد .
 -9ثبت سفارش ها و الویت بندي ها  :همه مشتریان به منظور فعاليت در بازار مشتقه باید فرم بيانيه ریسک و قرارداد في مابين مشتري و کارگزار را نزد کارگزار تکميل و امضا کنند  .فرم بيانيه
ریسک توسط بورس تهيه و ابالغ مي شود  .انواع سفارش و اعتبار آن در بازار مشتقه به شرح " دستورالعمل اجرایي نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران  ،مصوب هيأت مدیره سازمان
بورس و اوراق بهادار" است که بر اساس مالحظات فني  ،توسط بورس انتخاب مي شود  .اجراي سفارش هاي ثبت شده در سامانه معامالتي بر اساس الویت قيمت و در صورت برابري قيمت ها  ،بر
اساس الویت زماني ثبت سفارش انجام مي شود .
 -10خطاي کاربري یا سامانه معامالتی  :اگر کارگزار به دليل خطاي کاربري یا سامانه معامالتي  ،نسبت به معامالت معترض باشد  ،باید مراتب اعتراض کتبي خود را با ذکر دليل براي رسيدگي تا
پایان معامالت همان روز به بورس اعالم کند .
تصميم مدیرعامل بورس در این زمينه الزم االجرا است .
چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختالالت مخابراتي و سيستم هاي الکترونيکي و سایر عواملي که خارج از اراده کارگزار و بورس مي باشد  ،قادر به اجراي سفارش هاي مشتري نباشند و به واسطه ي این
اختالالت  ،خسارتي به مشتري وارد آید  ،مسئوليتي متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود و تمامي مسئوليت ها متوجه مشتري مي باشد .
به موجب این سند  ،اینجانب  /این شرکت  ...................................................................................................................بیانیه ریسک را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعالم اطالع از
کلیه مقررات و خصوصیات معامالتی و تمامی ریسک هایی که در بازار قرارداد اختیار معامله متصور بوده و یا احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و پذیرش
مقررات مربوطه  ،مراتب را می پذیرم  ،تأیید کرده و ملتزم می گردم .

امضاء و مهر شرکت کارگزاري :
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امضاء  ،مشتري  /نماینده :

اثر انگشت  /مهر شرکت :

