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 مبتنی بر کاال اوراق بهادارکاال و  معامالت برخطخدمات عضو جهت انجام قرارداد استفاده از 
 

و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید. تعاریف  ستاره جنوب قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری

این قرارداد به در  ایران کاالیدر بورس  مبتنی بر کاال اوراق بهادار کاال و اجرایی معامالت برخطدستورالعمل 

 همان مفاهیم به کار رفته است.
 

 طرفین قرارداد: 1ماده 

 شود:نامیده می "عضو" از این پس در این قرارداد به مشخصات جدول زیرکهکارگزاری  این قرارداد بین شرکت

 214444 شماره ثبت: شرکت کارگزاری ستاره جنوب :عضونام 

 تهران محل ثبت: 16/10/1382 تاریخ ثبت:

 88383576-81 شماره تلفن دفتر مرکزی: 10732 سازمان بورس:نزد ماره ثبت ش

 1593643464 کدپستی: 89789561 فاکس دفتر مرکزی:شماره 

 مجاز: اءآخرین صاحبان امضو سمت خانوادگی نام ،نام

 رئیس هیئت مدیره سمت:         محمد رحیم رستی       -1

 مدیر عامل سمت:   امیرحسین فرجاد منش       -1

 :شماره و تاریخ روزنامه رسمی

 1382  /10/  16مورخ     43341/32روزنامه رسمی شماره   

 ، طبقه پنجم19خیابان بندر انزلی، نبش کوچه غازیان، پالک  تهران، خیابان طالقانی، بعد از ولیعصر، آدرس دفتر مرکزی:

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

 

 :ایرانی یالف( برای اشخاص حقیق 

 زن                    مرد          جنسیت: نام و نام خانوادگی:

 تاریخ دریافت کد مالکیت: کد مالکیت:

 :سال ماه/ تاریخ تولد: روز/ نام پدر:

 کد ملی: محل تولد:

 صدور شناسنامه: محل شماره شناسنامه:

 شماره تلفن منزل با کد شهر: شماره سریال شناسنامه:

 شماره تلفن همراه: کار با کد شهر: شماره تلفن محل
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 شماره حساب بانکی: بانک:و کد نام 

 آدرس پست الکترونیکی:

 آدرس منزل:

 آدرس محل کار:

 

 

 :ایرانی ب( برای اشخاص حقوقی 

 شماره ثبت: نام:

 محل ثبت: ت:تاریخ ثب

 ملی: هشناس کد مالکیت:

 کس دفتر مرکزی:افشماره  شماره تلفن دفتر مرکزی:

 مجاز:و سمت آخرین صاحبان امضاء خانوادگی نام ،نام

 خانم / آقای                                    سمت: -1

 خانم / آقای                                    سمت: -1

 روزنامه رسمی:شماره و تاریخ 

 13روزنامه رسمی شماره                         مورخ    /    /    

 شماره حساب بانکی: بانک:و کد نام 

 آدرس پست الکترونیکی:

 نوع شخصیت حقوقی:

 آدرس دفتر مرکزی:

 

 ج( برای اشخاص خارجی )حقیقی / حقوقی(: 

 تابعیت: نام:

 شماره پاسپورت / شماره ثبت:

 

 گذار خارجی:ه سرمایهشمار

 شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزی:

 

 نام و کد بانک:

 آدرس پست الکترونیکی: شماره حساب بانکی:
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 آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در ایران:

 

 آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:

 

 شرح مواد آتی منعقد گردید.ه ب

 

 ضوع قرارداد: مو2ماده 

کاالی ایران توسط  در بورس مبتنی بر کاال اوراق بهادار کاال و (online) برخط استفاده از خدمات معامالت

 عضو به مشتری

 

 : مدت قرارداد3ماده 

 معتبر است.به مدت دو سال  13از تاریخ ....../ ......./ ......این قرارداد 

 عضوتعهدات حقوق و : 4ماده 

بارخط، باه    انجاام معاامالت  بارای  را ی معاامالت  ةسامان استفاده ازرمز عبور و اربر نام کباید  عضو -1-4

و در خصوص معامالت نقدی کاال عاالوه بار آن شناساه ساخت افازاری       صورت محرمانه و چاپی

و ارایة  در اختیار مشتری قرار دهد، پس از امضای این قراردادحداکثر یک هفته  ظرف )توکن( را

 .خدمات آغاز گردد

های دریافتی از مشتری و ارسالی باه وی در  کلیة سوابق تراکنشمتعهد به ثبت و نگهداری  ضوع -2-4

 .باشدزیرساخت دسترسی برخط بازار خود می

قوانین این قرارداد و به  بایستی مستند عضواعمال هرگونه محدودیت بر معامالت مشتری توسط  -3-4

مسئولیتی در قبال خسارات  عضوها، دیتدر صورت اعمال این محدو باشد. مقررات بازار سرمایهو 

 وارده نخواهد داشت.
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و نموده زیرساخت دسترسی برخط بازار را فراهم خدمات پشتیبانی یة ارااست امکان متعهد  عضو -4-4

و حسب درخواسات مشاتری، جهات رفا      کند های ارایة آن را در سایت رسمی خود اعالم روش

 .مشکل اقدام نماید

های وارد شده توسط سفارشذف برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حورود سفارش جدید  حق عضو -5-4

 باشد.دارا میو با دستور مشتری مقررات قوانین و مشتری را در چارچوب 

را محرماناه   شخصی مشاتری  اطالعاتها و دادهمقررات، قوانین و است در چارچوب متعهد  عضو -6-4

 .نگه دارد

آخارین وضاعیت حسااب و    هماواره  باازار،  عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی برخط  -7-4

سوابق معامالت مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعالم مغاایرت از ساوی مشاتری،    

نسبت به بررسی موضوع و اعالم نتیجة بررسی به وی اقدام نماید. بادیهی اسات اعاالم مغاایرت،     

 ی نخواهد بود.وانین و مقرراتقنافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و 

گذاران سرمایه سایت عضو به اطالعوب ق موارد زیر از طریحداقل در راستای اجرای این قرارداد،  -8-4

 شود:رسانده می

  شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و ماندة  عضواطالعات حساب مشتری نزد

 ؛حساب

  ة پایاپای و تسویو همچنین  هاو اجرای سفارش ها، پردازشدریافت سفارشرویة

 ؛معامالت از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار

 بینی نشده در معامالت برخط اوراق بهادار از جمله های مدیریت حوادث پیشرویه

 قطعی برق، شبکة مخابراتی و اینترنت؛

  اعالم موضوع قبل از وقوع در موارد قابل  ،قطعی دسترسی برخط بازاردر خصوص

پست ز طریق ابینی و بالفاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیشبینی پیش

 ؛مقتضی دیگرروش یا به  الکترونیکی
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 وضعیت سفارش ها، معامالت و موقعیت های تعهدی در زمان الزم در مورد  رسانیاطالع

 تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معامالت

 امکان دسترسی برخط بازار ی که در زمانثبت شده های شسفارحذف هایی برای رویه

 ؛وجود نداشته باشد

  های ابالغی توسط سازمان در خصوص انجام محدودیتقوانین و مقررات جدید و اعالم

 معامالت برخط.

 

 : تعهدات مشتری5 ماده

حقوقی باید نماینده ی تام االختیار خود جهت انجام معامالت را به منظور اخذ کد  مشتری -1-5

ده از خدمات زیر ساخت دسترسی بر خط بازار به عضو معرفی نموده و کاربری و رمز عبور استفا

 نباید هیچ گونه محدودیتی در حدود اختیارات نماینده برای انجام معامله پیش بینی نماید.

گواهی نامه های معامالتی صادره کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاالیی که قصد مشتری باید  -2-5

 ت عضو در اختیار وی قرار دهد.فروش آنها را دارد حذف درخواس

هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله از انجام  کندمشتری تعهد می -3-5

 خودداری نماید.نهانی و دستکاری بازار معامالت مبتنی بر اطالعات 

رایه وجوه انماید، جهت دریافت در بانکی که عضو اعالم میحساب بانکی را  ةشمارباید مشتری  -4-5

از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری  . هرگونه پرداخت به مشتری صرفاًنماید

 باشد.پذیر میاست امکان

ه از طریق زیر ساخت دسترسی کخود را و فروش روزانة خرید های است سفارشمتعهد مشتری  -5-5

بر خط بازار به سامانه معامالیت ارسال می شود، در چارچوب قوانین و مقررات سقف های 

 اعالمی توسط سازمان به سامانه ی معامالت بر خط ارسال کند.
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مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی  -6-5

در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از  .باشدمی( ه)حداکثر سه ماهماهه  ........کثر حدا

 باشد.افشای رمز عبور بر عهدة مشتری می

 برخطمعامالت  ةافزاری ساماننرماز خدمات  نادرست دةاز استفاتبعات ناشی  ولیتئمسمشتری  -7-5

 .گیرداوراق بهادار را بر عهده می

دسترسی  عضوحساب کاربری خود، از متوالی روز  90ه مدت مشتری ب ةدر صورت عدم استفاد -8-5

 باشد.فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعة مشتری به عضو میخواهد نمود. غیرفعال مشتری را 

 از جملهافزاری و محافظت از اطالعات افزاری و نرمسختامنیت اصول شود، مشتری متعهد می -9-5

 کدهای رمزی ،هاشناسه کاربر، کلیدواژهحافظت از م ویروس مناسب، افزارهای ضداستفاده از نرم

 مانه،های غیرمجاز به سامنظور جلوگیری از دسترسی را به عضوو کلیه اطالعات دریافتی از 

 .یدرعایت نما

قرار آموزش اشخاص ثالث  ةرا وسیلزیرساخت دسترسی برخط بازار گردد، مشتری متعهد می -10-5

 ندهد.

مقررات قوانین و در چارچوب  مله و کارمزدهای مربوطهمعا وجهپرداخت مشتری متعهد به  -11-5

 .باشدمی

مقررات قوانین و در چارچوب  عضوو مقررات و شرایط اعالمی  از قوانین گرددمشتری متعهد می -12-5

 پیروی کند.مربوط به معامالت برخط 

وش مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانة معامالت برخط، اطالعات مربوط به خرید و فر -13-5

از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت  مبتنی بر کاال اوراق بهادارکاال و 

 اطالع دهد. عضومغایرت، در اسرع وقت به 

 عضوبه  الکترونیکیبه صورت فوراً را  زیرو موارد  بوده خودهای ول کنترل حسابئمس شتریم -14-5

 :دهداطالع می
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  و نیز  با)های( حساز رمز عبور، نام کاربری و شماره یر مجازغیا استفاده  سرقتهرگونه

 ؛هرگونه احتمال وقوع آن

 ؛ثبت سفارش ةیدیأیهرگونه عدم دریافت ت 

 ؛ستکرده انرا صادر  ستور آنای که مشتری دثبت سفارش یا معامله ةیدیأیدریافت ت 

  اطالعات یا  هاسبد دارایی ،مشتریهرگونه اطالعات نادرست در موجودی حساب

 .امالتمع

دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوة دسترسی به گونه هیچمجاز به  مشتری -15-5

توسط خود یا به برداری تجاری یا غیرتجاری بهرهآن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه 

 واگذار کند.دیگری به شخص حق استفاده از این خدمات را تواند نیست و نمیواسطة دیگری 

مقررات معامالتی و سایر قوانین و قوانین و نماید که از دانش کافی در خصوص اقرار می مشتری -16-5

 خدماتدهنده خدمات در رابطه با استفاده از های ارائهو شرکتمقررات مرتبط با بازار سرمایه 

و دیده  خدماتهای الزم را در مورد نحوه استفاده از این آموزش، بوده برخوردار برخطمعامالت 

 داند.ود را ملزم به رعایت آنها میخ

الزم جهت بازرسی و نظارت بر های و دسترسیطالعات ختیارات، ااست امشتری متعهد  -17-5

زیرساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان 

 ارایه نماید.

نسبت به انتقال در صورت تعلیق یا محرومیت عضو، مشتری موظف است ظرف یک هفته  -18-5

موقعیت های تعهدی باز خود به سایر اعضا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام مشتری ظرف 

موقعیت های تعهدی باز به سایر اعضا اقدام خواهد مهلت زمانی فوق، عضو راسا نسبت به انتقال 

 نمود.
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 ولیت طرفینئ: حدود مس6 ماده

نام  ولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور وئمس است. ، مشتریرمز عبور نام کاربری و ةتنها دارند 1-6

طریق نام کاربری و یا رمز  که از حساب اینانجام هرگونه معامله در ولیت ئمس و نیزکاربری 

 هاییول خسارتئمشتری همچنین مس .باشدگیرد بر عهده وی میمشتری صورت میعبور 

 حادث شود.ین قرارداد توسط وی قوانین و مقررات و مفاد اعدم رعایت ة است که در نتیج

 باشد.دهد، نمیوی رخ میو بدون تقصیر اختیار  ةحوادثی که خارج از حیطمسئول  عضو 2-6

متحمل ضرر و  ، مشتریدر صورتی که به واسطة اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد 3-6

 های وارده نخواهد بود.زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت

باشد اد به منظور ارایة خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری میانعقاد این قرارد 4-6

گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و و شامل ارایة سایر خدمات از قبیل خدمات مشاورة سرمایه

 حسابداری نخواهد بود.

 مسئولیتی در قبال سودآوری و مخاطرات انجام معامالت برخط توسط مشتری ندارد. عضو 5-6

 

 ها: قابلیت استناد داده پیام7ماده 

مقررات و در قوانین و های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت تراکنش ةکلیسوابق ها و پیامداده

در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراج  قضایی و چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است 

، اطالعاات  هاا پیاماین سوابق و دادهو مشتری در خصوص  عضوز اختالف بین در صورت برو باشد.حقوقی می

 .االتباع استمعتبر و برای طرفین الزم زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو،مندرج در 

 

 قراردادانحالل : 8ماده 

 :یابدپایان میصرفاً در شرایط زیر منعقد شده و قانون مدنی  10مطابق مادة قرارداد 

ناشای از  مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تساویة کلیاة دیاون و تعهادات      عالمدر صورت ا 1-8

 .شود، قرارداد فسخ میمعامالت برخط وی نزد عضو
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نفساخ  مقارارداد   ،تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعالم مراج  ذیصالحدر صورت  2-8

 .ع دهدوظف است مراتب را به مشتری اطالشود. در این صورت عضو ممی

 شود.در صورت تعلیق به مدت بیش از یکماه یا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ می 3-8

ز طرفین ادر صورتی که در اثر بروز حوادث قهری، امکان ایفای تمام یا بخشی از تعهدات هر یک  4-8

، هر یک به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعیت مذکور به مدت بیست روز کاری ادامه یابد

 فین حق فسخ قرارداد را دارند.از طر

 : حل اختالف9ماده 

فین رحل اخاتالف طا   با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناشی از معامالت در این بازار،

وراق بهاادار  اقاانون باازار    36مطابق مادة  ،مذاکره فیمابیناین قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق 

 .گیردصورت می 1384مصوب می ایران جمهوری اسال

 : تغییر قرارداد10ماده 

فین ر. باه امضاای طا   .............................و در تااریخ ........... ماده و دو نسخه تنظایم گردیاده    10این قرارداد در 

ه در صاورتی کا   باشد.یید سازمان بورس و اوراق بهادار میأ، منوط به تآنهرگونه تغییر در مفاد . رسیده است

ضر قرارداد حا مقررات مربوط به معامالت برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفادقوانین و در 

 بود. قرارداد خواهداین را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء الینفک 

 

 عضوامضای مهر و      امضای مشتریو  مهر
 

 

 

 

 ]قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضا شود. تمام صفحات[

                                                 
 .مهر فقط برای اشخاص حقوقی است 


