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ان ھادار   ورس اوراق 
ی عام( ھا  )ر 

 
» /«شده با دار (*) اقدام كنند. ضمناً در بندهاي تعيين توانند نسبت به حذف يا تغيير مواد يا بندهاي ستاره * طرفين مي
 را انتخاب كنند. » /«توانند يكي از عبارات طرفين  طرفين مي

 صورت وجود) بايد توسط طرفين مهر و امضاء شود. * همه صفحات قرارداد و ضمايم آن (در
 

 كارگزار-مشتريقرارداد 
سازمان بورس  رهيمدأتيه 17/09/1395، مصوب مورخ معامله سهام اريدستورالعمل معامالت قرارداد اخت 18ماده و  1ماده  51بند موضوع 

 و اوراق بهادار
 

 ) مقدمه1ماده 

 :شود يم دهينام "كارگزار"قرارداد  نيپس در ا نياز ا كه ريبه مشخصات جدول ز يشركت كارگزار نيقرارداد ب نيا .1
 شماره ثبت: :كارگزارنام 

 محل ثبت: تاريخ ثبت:

 شماره تلفن دفتر مركزي: شماره ثبت نزد سازمان بورس:

 كدپستي: مركزي:شماره فاكس دفتر 
خانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز: نام، نام

 خانم / آقاي                                    سمت: -1
 خانم / آقاي                                    سمت: -2
 خانم / آقاي                                    سمت: -3

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

 آدرس دفتر مركزي:

 
به مشخصات جداول متناسب زير كه از اين پس در اين  نماينده قانوني ويوكيل/ يا  و مشتري حقيقي يا حقوقي

 شود: ناميده مي "مشتري"قرارداد
 

 الف) براي اشخاص حقيقي ايراني:

 زن                    جنسيت:         مرد  خانوادگي:نام و نام 

 تاريخ دريافت كد مالكيت: كد مالكيت:

 شماره: 
 تاريخ:

 پيوست: دارد
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ان ھادار   ورس اوراق 
ی عام( ھا  )ر 

 تاريخ تولد (روز/ ماه/ سال): نام پدر:

 كد ملي: محل تولد:

 محل صدور شناسنامه: شماره شناسنامه:

 شماره تلفن منزل با كد شهر: شماره سريال شناسنامه:

 شماره تلفن همراه: كد شهر: كار با شماره تلفن محل 

 شماره حساب بانكي: نام و كد بانك:

 آدرس پست الكترونيكي:

 آدرس منزل:

 آدرس محل كار:

  
 ب) براي اشخاص حقوقي ايراني:

 شماره ثبت: نام:

 محل ثبت: تاريخ ثبت:

 شناسه ملي: كد مالكيت:

 شماره فاكس دفتر مركزي: شماره تلفن دفتر مركزي:

خانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز: نامنام، 
 سمت:           خانم / آقاي                          -1
 سمت:             خانم / آقاي                        -2
 خانم / آقاي                                    سمت: -3

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

 شماره حساب بانكي: نام و كد بانك:
 آدرس پست الكترونيكي:

 نوع شخصيت حقوقي:

 آدرس دفتر مركزي:

 
 ج) براي اشخاص خارجي (حقيقي / حقوقي): 

تابعيت:نام:

شماره پاسپورت / شماره ثبت:
 

 گذار خارجي: شماره سرمايه

محل كار / شماره تلفن دفتر مركزي:شماره تلفن 
 

 نام و كد بانك:
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 آدرس پست الكترونيكي: شماره حساب بانكي:

آدرس محل كار / آدرس دفتر مركزي در ايران:
 

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

 

 :قانوني نماينده / وكيلبراي  )د

 حقيقي

 زن                    جنسيت:         مرد  نام و نام خانوادگي:

 تاريخ وكالتنامه/ نامه نمايندگي: شماره وكالتنامه/ نامه نمايندگي:

 تاريخ تولد (روز/ ماه/ سال): نام پدر:

 كد ملي: محل تولد:

 محل صدور شناسنامه: شماره شناسنامه:

 شماره تلفن منزل با كد شهر: شماره سريال شناسنامه:

 شماره تلفن همراه: كار با كد شهر: شماره تلفن محل 

 شماره حساب بانكي: نام و كد بانك:

 آدرس پست الكترونيكي:

 آدرس منزل:

 آدرس محل كار:

 حقوقي
شماره ثبت: :وكيل نام

محل ثبت: تاريخ ثبت:

شناسه ملي:شماره و تاريخ وكالتنامه/ نامه نمايندگي:

 شماره فاكس دفتر مركزي:مركزي:شماره تلفن دفتر 

خانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز: نام، نام
 سمت:              خانم / آقاي                       -1
 سمت:              خانم / آقاي                       -2
 خانم / آقاي                                    سمت: -3

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

 شماره حساب بانكي: نام و كد بانك:

 آدرس پست الكترونيكي:
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ان ھادار   ورس اوراق 
ی عام( ھا  )ر 

 نوع شخصيت حقوقي:

 آدرس دفتر مركزي:

 
 :براي ولي/ قيم) ه

 زن                    جنسيت:         مرد  نام و نام خانوادگي:

 :نامهقيمتاريخ  :نامهقيمشماره 

 :)روز/ ماه/ سال( تاريخ تولد نام پدر:

 كد ملي: محل تولد:

 محل صدور شناسنامه: شماره شناسنامه:

 شماره تلفن منزل با كد شهر: شماره سريال شناسنامه:

 شماره تلفن همراه: كار با كد شهر: شماره تلفن محل 

 شماره حساب بانكي اعالمي اداره سرپرستي دادگستري: كد بانك: نام و
 

 آدرس پست الكترونيكي:

 آدرس منزل:

 آدرس محل كار:

 
 شرح مواد آتي منعقد گرديد.ه ب
(شركت سهامي  بورس اوراق بهادار تهرانشركت ، سازماندر اين قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً  .2

، سازمان و بورس، اختصاراً و اوراق بهادار شوراي عالي بورس هيأت وزيران، ، قوانين، مصوباتبورساختصاراً  عام)
 اند.  ناميده شده مقررات

مديره هيأت 17/09/95، مصوب بورس اوراق بهادار تهرانشركت در اختيار معامله معامالت قرارداد  دستورالعمل .3
شود و تعاريف آن در اين قرارداد به همان مفاهيم  ناميده مي دستورالعملدر اين قرارداد  ،بورس و اوراق بهادار سازمان

 اند. كار رفتهبه

است كه براساس دستورالعمل، گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه  شركت سپردهدر  يواحد ،ياپاياتاق پا .4
 .اردمعامله را بر عهده د اريو اعمال قرارداد اخت ياپايپا ه،يانجام امور تسو ةفيوظ
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ان ھادار   ورس اوراق 
ی عام( ھا  )ر 

 ) موضوع قرارداد 2ماده 
 ارائه خدمات زير توسط كارگزار به مشتري است: ،موضوع قرارداد

اعمال و اعالم نوع  هايدرخواست نيفروش و همچنموقعيت اتخاذ و  ديخر تياتخاذ موقعهاي  اجراي درخواست. 1
 ؛معامالت قرارداد اختيار معاملهدر بازار  هيتسو

 .و بورس ايفاي تعهدات مشتري در مقابل اتاق پاياپاي. 2

 

 ) مدت قرارداد3ماده 
 يابد: شود و در صورت تحقق هر يك از موارد زير خاتمه مي امضا و ابالغ قرارداد آغاز مي ...../....قرارداد از تاريخ .....

 مشتري؛فسخ قرارداد و تسويه حساب قطعي بين كارگزار و  .1

 ؛روز 20كارگزار بيش از  معامله قرارداد اختيارتعليق مجوز معامالت  .2

 تمديد مجوز وي پس از اتمام دوره مجوز. كارگزار يا عدمقرارداد اختيار معامله لغو مجوز  .3

 

 ) مبلغ قرارداد4ماده 
 .كند صرفاً معادل كارمزدهاي معامله است كه كارگزار بر اساس مقررات از مشتري دريافت مي ،مبلغ قرارداد

 

 ) تعهدات مشتري5ماده 
شود در صورت تغيير اطالعات مندرج در جدول مشخصات مشتري، مراتب را در اسرع وقت به مشتري متعهد مي .1

 كارگزار اطالع دهد.

گونه سفارشي براي معامله بدون مطالعه و آگاهي از مقررات مربوط به اختيار معامله، هيچ كه شودمشتري متعهد مي .2
كامالً  قرارداد اختيار معاملهو مقررات حاكم بر بازار  ها كند از ريسك مشتري اعالم ميصادر نكند.  معامله اختيارقرارداد 
مشتري  را تكميل و امضا كرده است. (فرم پيوست قرارداد) بيانيه ريسك ،رو  است و از اين ها را پذيرفتهبوده و آن مطلع

 كه خريد يا فروش اختيار معامله به همراه خواهد داشت، دارد. را دارد توانايي ارزيابي و تحمل ريسك مالياعالم مي

از ايفاي تعهدات منظور اطمينان هاي فروش، عالوه بر وجه تضمين اوليه، به تواند در مورد سفارش كارگزار مي .3
بر اين اساس مشتري  ،صات قرارداد از مشتري دريافت كندشده در مشخمشتري، وثايق يا تضاميني تا سقف تعيين
 باشد. موظف به توديع وثايق الزم نزد كارگزار مي



   
 
  

 امضا و مهر مشتري امضا و مهر كارگزار                                                                  
٦ 

 

ان ھادار   ورس اوراق 
ی عام( ھا  )ر 

عنوان اباحه  دارد متناسب با تغييرات، بخشي از وجه تضمين را به بالعزل وكالت مشترياتاق پاياپاي از طرف  .4
و وي حق  قرار دهد (بر حسب مورد خريدار يا فروشنده)قرارداد اختيار معامله كارگزار طرف ديگر تصرف در اختيار 

 .تسويه كنددوره تحويل استفاده از آن را خواهد داشت تا در 

به  مربوط نيتضمحساب توسط كارگزار، وجه  يرسانروزبه اتيعمل از پس كه يصورت در است موظف يمشتر .5
كه كارگزار به  ينيوجه تضم شيافزا هياخطاربر اساس  ابد،ي كاهش نياز حداقل وجه تضم تركم به يو باز يهاتيموقع

از شروع معامالت روز بعد، ساعت پس ... ......................... تا ديبا ،كند يارسال م قرارداد نيشده در انييبه روش تع يو
در همان روز  ديكارگزار با صورت نيا ريغ دردهد.  شيقبل افزا يالزم روز معامالت نيخود را تا وجه تضم نيوجه تضم
 در كند.باست،  نشده فايآن ا نيكه تعهدات وجه تضم يباز مشتر يها تيراساً اقدام به بستن آن دسته از موقع ،يمعامالت
 محل از رأساً توانديم كارگزار د،يننما فايا را خود تعهدات يمشتر مقرر يهامهلت يط يليدل هر به كه يصورت

 .دينما يمشتر تعهدات جبران و نيتأم به اقدام كارگزار، نزد يو قيوثا اي و يمشتر يبستانكار

، قيمت اعمال، اندازه قراردادهاي اختيار معامله (افزايش سرمايه و تقسيم سود) پايه سهمناشر  بورس در اقدام شركتي .6
كند و مشتري با علم به اين موضوع اقدام به اتخاذ موقعيت  را تعديل ميهاي يك گروه اختيار معامله وقعيتو سقف م

 كند. مي قرارداد اختيار معاملهدر بازار  باز

آگاه است و با علم به اين موضوع  عامالتي به ازاي مشتري و كارگزارهر نماد م بازهاي  مشتري از سقف موقعيت .7
 كند. مي قرارداد اختيار معاملهباز در بازار اقدام به اتخاذ موقعيت كارگزار را انتخاب و 

 قياز محل وثا ت،يكارگزار و در صورت عدم كفا ياتيمقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عمل يها خسارت .8
حسب دستور كارگزار مكلف است  ق،يوثا تي. در صورت عدم كفاشود يو رأساً برداشت م نيتأم ياپايكارگزار نزد اتاق پا

 اي قياز محل وثا ساًأخسارات را ر نيا تواند يم كارگزاراست  يهيمربوطه را پرداخت كند. بد يها خسارت ياپاياتاق پا
در سوابق  دياقدامات با نيمطالبه كند. مستندات ا ياز مشتر تيبرداشت كند و در صورت عدم كفا يمشتر نيتضام

تواند رأساً از محل دليلي مشتري تعهدات خود را ايفا ننمايد، كارگزار مي كه به هرصورتي در شود. ينگهدار يكارگزار
 بستانكاري مشتري و يا وثايق وي نزد كارگزار، اقدام به تأمين و جبران تعهدات مشتري نمايد.

مقررات مربوط به  ويژه همه قوانين و مقررات مربوطه به هاي خريد و فروش، سفارشمشتري متعهد است در ارائه   .9
 كاري قيمت) را رعايت كند. فصل ششم قانون بازار (دارندگان اطالعات نهاني، دست

يافته تخصيص دارندگان موقعيت باز ةكارمزد اعمال از هم است. و اعمال مشتري متعهد به تأديه كارمزد معامله  .10
  شود. اخذ مياعمال) اعمال و هم غيرقابل(هم قابل توسط اتاق پاياپاي
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 ةو هم ديمعامله خر اريباز فروش در قرارداد اخت تيدارندگان موقع ةاز هم، باشد يكيزفي صورت به هيچنانچه تسو  .11
-يم ليع قرارداد را به طرف مقابل تحووموض هيمعامله فروش كه سهم پا اريدر قرارداد اخت ديباز خر تيدارندگان موقع

 اخذ خواهد شد. اتيمال دهند،

، محدوديت تعيين كند. تواند از طريق آنها معامله كند ك مشتري مييكه  يكارگزارانتواند در مورد تعداد  بورس مي  .12
يد آن توسط كارگزار مبداء، ايو ت مربوطه  تغيير كارگزار صرفاً با رعايت مقررات اتاق پاياپاي و تكميل فرم در اين صورت
بر عهده  هاي مربوطه و جبران خسارتبند  ليت تخلف از مفاد اينئوپذير است. مس اتاق پاياپاي امكان و كارگزار مقصد
 مشتري است. 

 شده توسط بورس تكميل و ارائه كند.هاي تعيين مشتري ملزم است سفارش خود را در فرم  .13

پذيرد و متعهد به ايفاي  مشتري با امضاي اين قرارداد، همه مقررات و مفاد دستورالعمل و اصالحات بعدي آن را مي  .14
 مقررات است، هر چند در اين قرارداد ذكر نشده باشد. قرارداد و تمام وظايف و تعهدات خود مطابق

حين انعقاد بايد شندگان اختيار معامله فروهاي تخصيص غير از روش ردگيري موقعيت،  در صورت تعيين ساير روش .15
مشتري طرف قرارداد آنان يا هر دارنده اختيار معامله را  ،قرارداد به اتاق پاياپاي وكالت و اجازه دهند كه اتاق پاياپاي

 .براي اعمال اختيار به آنان حواله دهد

 جاريبه حساب كارگزار است، مبالغ بايد به شماره حساب  هدر همه مواردي كه مشتري ملزم به واريز وج  .16
قرارداد اختيار بابت معامالت  ...................... ............................ شعبه عامل ...................................................... نزد بانك

 شده آن به آدرستصوير اسكن وفكس  ه شماره ..........................و رسيد واريز وجه ب گزار واريز شودربه نام كامعامله 
 ايميل شود. ....................................

 

 ) تعهدات كارگزار6اده م
ساير تكميل و امضاي  است. .................. نماينده كارگزار جهت اجراي مفاد اين قرارداد و ارتباط با مشتري، آقا/خانم .1

 مدارك توسط نماينده براي كارگزار تعهدآور است.

 ليت ايفاي تعهدات مشتريان در مقابل اتاق پاياپاي را به شرح دستورالعمل بر عهده دارد.ئوكارگزار مس .2

  .كند و نگهداري ثبتشده توسط بورس هاي تعيين در فرمسفارش مشتريان را  بايدكارگزار  .3

درخواست به  و حسب كند بايگاني ،هاي ثبت سفارش را براي هر مشتري به ترتيب شماره سريال فرمكارگزار بايد  .4
 .جهت رعايت نوبت مشتريان ثبت تاريخ و زمان دقيق تكميل فرم سفارش الزامي است .نمايدبورس يا سازمان ارائه 
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عالوة ارزش معامالتي قرارداد اختيار ههاي معامالتي ب كارگزار بايد در زمان اخذ سفارش خريد يا فروش، هزينه .5
معامله يا وجه تضمين موردنياز را، حسب مورد، به حساب مشتري منظور كند. حساب مشتري از محل وجوه واريزي وي 

 به حساب عملياتي كارگزار، بستانكاري وي در دفاتر كارگزاري و وجوه متعلق به كارگزار قابل تأمين است.

افتتاح آن را مطابق فرم اعالم حساب در اختيار، شماره حساب جاري خود نزد بانك عامل را كه كارگزار موظف است  .6
 . مرقوم كند 5ماده  16بند  گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه رسانده است، در به اطالع بورس و شركت سپرده

اي ايجاد كند و در زمان  هاي جداگانه ل، سرفصو نماد معامالتي كارگزار موظف است در دفاتر خود براي هر مشتري .7
 هاي مشتري از كفايت وجه تضمين اوليه در حساب وي اطمينان يابد. اجراي سفارش

كه حسب مورد به سازمان، بورس  كندداري حساب مشتري را به نحوي نگهكارگزار بايد سوابق معامالت و صورت .8
 گذاري قابل ارائه باشد. ا شركت سپردهي

از اجراي سفارش منصرف  در چارچوب مقررات مشتري پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معاملهكه  در صورتي .9
نسبت به اجراي سفارش مشتري اقدام كند، حسب درخواست مشتري وجوه وي بايد  به هر علت نتوانديا كارگزار  شود

 توسط كارگزار مسترد شود.

بر وجه تضمين اوليه، به منظور اطمينان از ايفاي تعهدات هاي فروش، عالوه  تواند در مورد سفارش كارگزار مي  .10
 شده در مشخصات قرارداد از مشتري دريافت كند.مشتري، وثايق يا تضاميني تا سقف تعيين

اختيار در صورت دريافت وجه تضمين اوليه از مشتري، سفارش وي را در سامانه معامالت بازار  كارگزار موظف است  .11
 .نيست به هيچ وجه از وجوه مشتريان به نفع خود يا ساير اشخاص استفاده نمايند مجازثبت كند و  معامله

العمل انجام روبر اساس مفاد دست راها  روزرساني حساب بهكارگزار پس از دريافت گزارش اتاق پاياپاي عمليات  .12
 دهد. مي

 است: زيرهاي  يكي از روش به مشتري بهافزايش وجه تضمين اخطاريه شيوه ابالغ    .13

 ؛و اخذ امضاي مشتري حضوري) 1
 ................................ و پست الكترونيكي به آدرس ............................... فاكسشماره  بهارسال ) 2

واريز وجوه يا ، تا پيش از استشدهافزايش وجه تضمين اخطاريه   مشتري مشمول دريافت كارگزار موظف است اگر .14
هاي باز  هاي افزاينده موقعيت سفارشافزايش وجه تضمين، اخطاريه متناسب با  ،باز توسط مشتريهاي  بستن موقعيت

 پذيرد.ن مشتري را

 نيخود را تا وجه تضم نيپس از شروع معامالت روز بعد، وجه تضمساعت  ...................................تا  ياگر مشتر .15
 يها تيراساً اقدام به بستن آن دسته از موقع ،يدر همان روز معامالت ديندهد، كارگزار با شيقبل افزا يروز معامالت الزم
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ی عام( ھا  )ر 

قرارداد اختيار در صورت بستن موقعيت توسط كارگزار،  است، كند. نشده فايآن ا نيكه تعهدات وجه تضم يباز مشتر
 .شود مياست، تسويه  اي كه منجر به بستن موقعيت شده  بر اساس قيمت معامله معامله

به در صورت درخواست مشتري را شده مازاد موجودي حساب مشتري نسبت به وجه تضمين تعيينكارگزار بايد   .16
 پرداخت كند. مشتري به ويپس از درخواست  )T+2ي (رحداكثر دو روز كاو حساب بستانكاري مشتري منظور 

اطالعات تا كارگزار درخواست كند پس از پايان جلسه معامالت، تا انتهاي روز كاري از تواند  مشتري مي  .17
هاي باز وي را به لحاظ تغييرات وجه تضمين، سود (زيان) روزانه و ساير موارد به وي ارائه كند و كارگزار موظف  موقعيت

 ختيار مشتري قرار دهد.است پيش از شروع جلسه معامالت روز كاري بعد، اطالعات درخواستي را در ا

خسارتي به مشتري  ،اگر از تاخير يا عدم اقدام كارگزار در ايفاي تعهدات موضوع دستورالعمل در مقابل اتاق پاياپاي  .18
ليت ت وارده است. مسئوها و خسارا هايي شود، كارگزار ملزم به جبران همه هزينه وارد شود يا مشتري متحمل هزينه

 موقع وجوه توسط مشتري نزد كارگزار است.مين بهأكارگزار منوط به ت

ها و معامالت مشتري مطابق مقررات، كارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشاي اطالعات سفارش  .19
 .كار بردهبتمهيدات الزم را 

كارگزار موظف است بنا به درخواست مشتري، گزارش كاملي از ريز معامالت انجام شده مشتري و وضعيت حساب   .20
 ارائه نمايد.كارگزار -قرارداد مشتري 6ماده  13هاي مندرج در بند به يكي از روشوي را 

 

 قرارداد اختيار معامله) تسويه نهايي 7ماده 
 خود راو نوع تسويه  بايد درخواست اعمالدارندة موقعيت باز خريد در صورت تمايل به اعمال قرارداد اختيار معامله،  .1

 كارگزار ارائه كند.......... به .......................روش .... بهدر مهلت مقرر در مشخصات قرارداد 
به اتاق به همراه نوع تسويه هاي اعمال را  درخواست، شده در مشخصات قرارداددر زمان مشخص ارگزار بايدك .2

 .مبناي تخصيص وجوه موجود در حساب اعمال كارگزار به تفكيك مشتري استاعالم كارگزار كند.  اعالمپاياپاي 
افته را ي، تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعيت باز تخصيص.......................... شدهدر زمان مشخصكارگزار بايد  .3

 هاي زير است: شيوه ابالغ به مشتري به يكي از روش به اطالع ايشان برساند.

 ) حضوري و اخذ امضاي مشتري؛1
 ............................... ............ و پست الكترونيكي به آدرس................. ارسال به شماره فاكس )2

اگر دارندة موقعيت باز خريد، قرارداد اختيار معامله را اعمال كند، دارندة موقعيت باز فروش موظف به انجام تعهدات  .4
 عمل نكند، قرارداد اختيار معامله برخود . اگر دارندة موقعيت باز فروش به تعهدات باشدمي دستورالعمل با خود مطابق
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در مشخصات قرارداد از وي هاي مقرر  نقدي و خسارت تسويه ،معامالتيآخرين روز پايه در  سهماساس قيمت پاياني 
 شود. دريافت مي

معامله توسط  اريارزش اعمال قرارداد اخت نيمستلزم تام د،يمعامله خر اريقرارداد اخت يكيزيدرخواست اعمال ف ياجرا .5
 به هيپا سهم وجود مستلزم فروش، معامله اريقرارداد اخت يكيزيفدرخواست اعمال  ياجراو  ديباز خر تيموقع ةدارند
 شده در مشخصات قرارداد است.در زمان مشخص ديخر باز تيموقع ةدارند تيمالك كد در قرارداد ةانداز تعداد

ارزش اعمال حسب مورد،  در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد، فروشنده بايد ،هاي باز فروشدر مورد موقعيت .6
در كد مالكيت  را اختيار معاملهپايه موضوع قرارداد  سهم تامين كرده يا را در حساب اعمال كارگزار قرارداد اختيار معامله

پايه موجود در كد مالكيت فروشنده  سهم .باشدداشته  وجوهو تسويه  گذاري مركزي اوراق بهادار سپردهشركت در  خود
مسدود  وجوهو تسويه  مركزي اوراق بهادارگذاري  توسط شركت سپرده اختيار معامله به ميزان تعهد وي در قرارداد

تسويه نقدي ، آخرين روز معامالتيسهم پايه در  پاياني بر حسب قيمت اختيار معاملهقرارداد  صورت، در غير اين .شود مي
 شود. ميمشتري ملزم به پرداخت خساراتي است كه توسط اتاق پاياپاي از كارگزار دريافت و  شود مي

اجرا نشود،  دستورالعمل 43 ماده موضوع طيعدم وجود شرا ليشده توسط كارگزار به دلاگر درخواست اعمال ارائه .7
ملزم به پرداخت  ي. مشترباشد ياعمال م يها درخواست اعمال، كارگزار مكلف به پرداخت كارمزد يعدم اجرا رغميعل

 باشد.يبند به كارگزار م نيموضوع ا يهاخسارت

اي كه تا  پذير نيست. صرفاً قرارداد اختيار معامله اعمال قرارداد اختيار معامله در زمان توقف نماد معامالتي آن امكان .8
صورت قرارداد اختيار معامله  تواند اعمال شود كه در اين پايان دورة معامالتي متوقف باشد، در آخرين روز معامالتي مي

 شود. در بازار نقدي، تسوية نقدي ميبراساس آخرين قيمت پاياني سهم پايه 

 مزبور سهامدار گردد، شتريب يسهامدار مجاز يها سقف از سهامدار تيمالك زانيم اعمال، از پس كه يصورت در .9
 .بود خواهد بورس توسط شدهنييتع مهلت در اعمال علت به شده جاديا مازاد سهام عرضه به موظف

 يا لغو نيست. اصالحقابل  ،توسط كارگزار به اتاق پاياپايدرخواست اعمال مشتري، پس از ارسال آن   .10
 

 ماژور) حوادث ناگهاني و فورس8ماده 
ناپـذير و غيرقابـل    مقاومـت پيشـگيري،  غيرقابـل هرگاه اجراي تمام يا بخشي از قرارداد به واسـطه يـك علـت خـارجي،     

ل جبـران خسـارات ناشـي از    ئوكه در اين وضعيت قرار گرفته است مس خير افتد، طرفيأبيني غيرممكن شود يا به ت پيش
) مراتب را كاري روز 7عدم اجرا يا تاخير در اجراي قرارداد نيست. در اين صورت وي مكلف است در اسرع وقت (حداكثر 

 كتباً به طرف مقابل اطالع دهد.
 است.گذاري مركزي در حكم اطالع مشتري سپردهاعالم رسمي بورس يا شركت 
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 ) فسخ قرارداد 9ماده 
توانند در صورت تحقق موارد ذيل، مراتب را با ذكر مستندات به طرف ديگر اعالم كند. اگر در  هر يك از طرفين مي. 1

به طرف ديگر  كتباً شده مورد قبول اخطاردهنده نباشد، فسخ قراردادپاسخي ارائه نشود يا پاسخ ارائه كاري مدت ده روز
 شود: اعالم مي

 *نقض هر يك از شروط قرارداد  )1

 *كاري و تداوم آن بيش از بيست روز 8بروز حوادث موضوع ماده   )2
تواند قرارداد را فسخ از طريق كارگزار منصرف شود، مي قرارداد اختيار معامله گاه مشتري از ادامه همكاري در بازار هر. 2

 ظرف دو روز كاري به كارگزار اعالم كند. ،از قبلكند، مشروط به آن كه مراتب را 

 نيست. مقرر در قرارداد خسارات ها و ) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزينه1تبصره 
هر يك از طرفين موظف به اعالم كتبي مراتب با ذكر دقيق تاريخ فسخ، به بورس  ،زمان با فسخ قرارداد) هم2تبصره 
 هستند.
 شود. يك از طرفين، نسبت به تسويه حساب مطابق اعالم كارگزار اقدام مي قرارداد توسط هر) در صورت فسخ 3تبصره 

 

 ) حل اختالفات 10ماده 
در صورت بروز اختالف در تفسير يا اجراي مفاد تمام يا بخشي از قرارداد، طرفين بدواً سعي خواهند كرد كه آن را از 

 موردقانون بازار اوراق بهادار در  37و  36ترتيبات مواد  ،صورت عدم حصول نتيجه در .كنندفصل وطريق مذاكره حل
 االجرا است. حل اختالف الزم
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 ) اقامتگاه قانوني طرفين 11ماده 
اقامتگاه طرفين همان است كه در ماده يك قرارداد ذكر شده است. هر يك از طرفين در صورت تغيير نشاني موظف 

پس از تغيير به طرف ديگر اطالع دهد. تا زماني كه نشاني كاري روز  7است اقامتگاه جديد خود را ظرف مدت حداكثر 
 شوند.  شده تلقي ميشوند و دريافت مي، مكاتبات به آدرس قبلي ارسال است جديد اعالم نشده

...... به امضاي طرفين رسيد. يك نسخه از .....نسخه تنظيم شد و در تاريخ .... سهتبصره، در  3 ماده و 11اين قرارداد در 
 شود. ديگر به بورس ارائه مي هقرارداد نزد طرفين خواهد بود و نسخ

 
 

 مشتري *مهر وامضا     مهر كارگزارامضا و 

                                                 
 مهر فقط براي اشخاص حقوقي است. *


