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«تعهدنامه رسمی اعضای (کارگزاران) بازار
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متشکل ارز ایران (صرافیها)»

بازار متشکل معامالت ارز ایران
توضیحات ضروری:

 -1الزم است قبل از تنظیم این تعهدنامه ،ابتدا وکالتنامه موضوع بند  3آن در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و مشخصات ثبتی وکالتنامه رسمی موردنظر ،در بند
 3تعهدنامه حاضر درج گردد.
 -2متن تعهدنامه نمونه الزاماً میبایست عیناً در دفترخانه اسناد رسمی در قالب سند رسمی تنظیم شده و نسخه اصل سند رسمی آن ،به شرکت مدیریت بازار
متشکل معامالت ارز ایران ارائه شود .تسلیم سند بدون رعایت شرط ذکرشده ،در حکم عدم تسلیم میباشد.

بهموجب این تعهدنامه ،شرکت  .....( .....................................نوع شرکت  ).......به شناسه ملی  ...........................و شماره ثبت
 ،...........................با نمایندگی جنابآقایان/سرکارخانمها  ............................و ( ............................صاحبان امضای مجاز شرکت) به آدرس
 ........................................................................و کد پستی  .......................................و شماره تلفن  .................................و آدرس
الکترونیکی (ایمیل)  ......................................بهعنوان متقاضی عضویت در بازار متشکل معامالت ارز و اخذ مجوز فعالیت بهعنوان کارگزار
در بازار مذکور ،مراتب و تعهدات ذیلالذکر را در مقابل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (ازاینپس "بانک مرکزی") و شرکت مدیریت
بازار متشکل معامالت ارز ایران (ازاینپس "مدیریت بازار") به شماره ثبت  541373و شناسه ملی  14008341286به آدرس تهران،
منطقه  ،19محله داوودیه ،خیابان هفتم ،خیابان شهید علیرضا سنجابی ،نرسیده به میدان مینا ،پالك  ،31طبقه دوم ،واحد  ،5کد پستی
 1911993116و شماره تلفن  ،02172087000حسب مورد اعالم ،اقرار و تعهد مینماید:
 -1تمامی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران ازجمله مقررات فعلی و آتیالتصویب "شورایعالی پول و اعتبار"" ،بانک مرکزی"
و "مدیریت بازار" را رعایت نماید.
 -2صالحیت و اختیار کامل "مدیریت بازار" را نسبت به پذیرش ،تعلیق و لغو عضویت خود میپذیرد.
 -3بهموجب سند وکالتنامه رسمی شماره  ........مورخ  ......ثبتشده در دفترخانه اسناد رسمی شماره  ..................شهرستان ،............
ضمن عقد خارج الزم ،به "مدیریت بازار" «وکالت و نمایندگی تاماالختیار جهت مسدود نمودن ،رفع انسداد و انتقال تمام یا بخشی از
وجوه موجود در حسابهای ریالی و ارزی مبتنی بر اسکناس این شرکت (که بهموجب گواهی بانکی به وکیل معرفی شده یا خواهد شد)
بهمنظور انجام و تسویه معامالت ارزی انجام کامل امور تسویه معامالت در سامانه تسویه و برداشت کلیه عوارض و کسورات قانونی و نیز
کارمزدهای موضوع مقررات حاکم بر بازار متشکل ارزی و جرایم نقدی موضوع احکام قطعی انضباطی از حسابهای مذکور و واریز به
حساب وکیل یا ثالث ولو کراراً» اعطا نمود (پیوست).
صفحه  1از 4

«تعهدنامه اعضای (کارگزاران) بازار متشکل ارز ایران (صرافیها)»
مصوب هیئتمدیره شرکت مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران در مورخ 1398/02/21

 -4در صورت پذیرش تقاضای عضویت ،هرگونه تغییرات آتی در وضعیت شرکت که در تعارض با شرایط و الزامات عضویت است را به
"مدیریت بازار" اطالع دهد.
 -5نحوه فعالیت ،وضعیت ساختاری ،مالی و  ...شرکت را بهصورت مستمر و در مهلت مقرر بهمنظور انطباق با استانداردهای حسابداری و
حسابرسی و نیز شرایط ،ضوابط و الزامات موضوع مقررات جاری و مقرراتی که در آینده تصویب و ابالغ خواهند شد ،اصالح نماید.
 -6با آگاهی کامل نسبت به مقررات حاکم بر این بازار ،شرایط و ریسکهای موجود ،الزامات و ضمانتاجراهای حقوقی آن اعم از مدنی
و انضباطی ،اعمال نظارت مراجع تعیینشده در مقررات مذکور را میپذیرد.
 -7حق طرح هرگونه اعتراض و دعوی به طرفیت "مدیریت بازار" با موضوع و در رابطه با خسارات و نیز عدمالنفع ناشی از توقف معامالت
بازار متشکل ارزی را از خود سلب و ساقط نمود.
 -8هرگونه تغییر در ترکیب اعضای هیئتمدیره ،مدیرعامل ،بازرس و حسابرس و نیز هرگونه تغییر در اطالعات ثبتی شرکت ازجمله
مصوبات مجامع عمومی فوقالعاده را بالفاصله به "مدیریت بازار" اعالم نماید.
 -9کلیه کسورات و عوارض قانونی و کارمزدهای مصوب مراجع ذیصالح از قبیل "بانک مرکزی" و "مدیریت بازار" و نیز جرایم نقدی
مربوط به محکومیتهای قطعی انضباطی را در موعد مقرر پرداخت نماید.
 -10بهمنظور انجام معامالت در سامانه بازار متشکل معامالت ارز ،صرفاً از نمونه فرم درخواست خرید /فروش مصوب "مدیریت بازار"
استفاده نماید.
 -11تدابیر امنیتی ابالغی "مدیریت بازار" و سایر نهادهای ذیصالح رسمی کشور را بهمنظور ارتقای امنیت سایبری و مدیریت امنیت
اطالعات اتخاذ و اجرا نموده و تبعات و مسئولیتهای عدم رعایت آن را میپذیرد.
 -12با اطالع کامل از مفاد آییننامه انضباطی بازار متشکل معامالت ارز ،صالحیت کامل مراجع تعیینشده در مقررات انضباطی بازار
متشکل معامالت ارزی ،جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای بازار مذکور و اختیار آنها در صدور احکام انضباطی الزماالجرا (ازجمله
حکم به محرومیت از انجام معامالت ،تعلیق یا توقف فعالیت ،لغو مجوز ،جریمه نقدی ،اعالم عمومی آرای انضباطی و  )...را پذیرفته و
ضمن سلب و اسقاط حق طرح هرگونه دعوی در ارتباط با پرونده انضباطی پس از صدور رأی قطعی ،متعهد به اجرای کامل احکام ذکرشده
میباشد.
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 -13ارائه تعهدنامه حاضر به معنای پذیرش عضویت این شرکت نبوده و صدور مجوز عضویت و فعالیت در بازار مذکور منوط به تسلیم
تمامی اسناد ،مدارك و فرمهای پیوست تقاضانامه عضویت (پذیرش) و احراز شرایط مقرر در مقررات مربوط ازجمله ضوابط نحوه عضویت
و فعالیت کارگزاران در بازار متشکل معامالت ارزی به تشخیص "مدیریت بازار" میباشد.
 -14اسناد ،مدارك و فرمهای پیوست تقاضانامه پذیرش ،جزء الینفک تعهدنامه حاضر بوده و صحت ،اصالت و اعتبار آنها و نیز صحت
انتساب مهر و امضاهای ذیل آن را گواهی نموده و مسئولیتهای قانونی آن را میپذیرد.
 -15آدرس اقامتگاه قانونی و آدرس الکترونیکی شرکت ،بهصورت دقیق در صدر تعهدنامه مرقوم شده و متقاضی ابالغ مکاتبات اداری و
انتظامی (ازجمله نامهها ،ضوابط ،تذکرات ،اخطاریهها ،احضاریهها ،ابالغنامهها و آرای انضباطی) به یکی از آدرسهای مذکور و یا ابالغ
الکترونیکی از طریق سامانه ارتباط با اعضا ،به انتخاب "مدیریت بازار" میباشد .هرگونه تغییر در اطالعات مربوط به آدرس اقامتگاه و
ایمیل در اسرع وقت به "مدیریت بازار" اعالم خواهد شد؛ در غیر این صورت ،ابالغ موارد مذکور بر مبنای اطالعات قبلی انجام شده و
ارسال به هر یک از آدرسهای مزبور ،در حکم ابالغ واقعی است.
 -16عضویت در "مدیریت بازار" بهخودیخود ،به معنای قبول بیقیدوشرط تمامی قوانین و مقررات حاکم و پذیرش تمامی مسئولیتهای
حقوقی مرتبط میباشد.
 -17صالحیت "نهاد ناظر بر عملیات بازار" مستقر در بانک مرکزی را بهعنوان مرجع رسمی و قاطع تفسیر مقررات و ضوابط ابالغی
شورای پول و اعتبار ،بانک مرکزی و مدیریت بازار و نیز مفاد تعهدنامه حاضر و موافقتنامهای که متعاقباً با مدیریت بازار منعقد میشود را
میپذیرد.
 -18هرگونه و تمامی دعاوی و اختالفات با "مدیریت بازار" ناشی از ،راجعبه یا در ارتباط با عضویت و یا فعالیت در بازار متشکل معامالت
ارز ایران که از طریق مذاکرات میان طرفین و یا میانجیگری از طریق کمیسیونی با حضور دو عضو از هر طرف و حسب مورد میانجی
بیطرف ،ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع اختالف به کمیسیون مذکور حلوفصل نگردد ،از طریق داوری سهطرفی متشکل از یک داور به
انتخاب خواهان ،یک داور به انتخاب خوانده و یک داور به انتخاب "نهاد ناظر بازار بر عملیات بازار" بهعنوان سرداور و بر اساس قواعد و
آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران بهعنوان مقررات شکلی حاکم بر داوری ،بهصورت نهایی حلوفصل خواهد شد و رأی هیئت
مذکور قاطع دعوی خواهد بود .در موارد مقتضی "نهاد ناظر بر عملیات بازار" دارای کلیه اختیارات و صالحیتهای مرکز داوری و نیز
دیوان داوری مرکز داوری موضوع قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران میباشد .درصورتیکه دعوی مذکور پس از اتمام
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فرآیند میانجیگری و داوری به شرح مار الذکر ،به هر دلیلی در مراجع صالح قانونی اعم از اداری یا قضایی و دادگستری و غیردادگستری
طرح شد در صورت صدور قرار ارجاع امر به کارشناس توسط مراجع مذکور در هر مرحله از رسیدگی ،کارشناسی موضوع قرار صادره از
طریق هیئت کارشناسی متشکل از یک کارشناس به انتخاب خواهان ،یک کارشناس به انتخاب خوانده و یک سرکارشناس به انتخاب
کارشناسان منتخب طرفین به عمل آمده و هزینه کارشناسی بالمناصفه توسط طرفین پرداخت خواهد شد .درصورتیکه طرفین ظرف مهلت
یکهفته از تاریخ ابالغ قرار کارشناسی ،کارشناس منتخب خود را انتخاب و معرفی ننمایند و نیز در موردی که کارشناسان منتخب طرفین،
سرکارشناس را ظرف مهلت  2هفته از تاریخ ابالغ قرار کارشناسی انتخاب ننمایند و یا هریک از کارشناسان منتخب ،کارشناسی را ظرف
 3روز از مهلتهای اخیرالذکر قبول ننماید" ،نهاد ناظر بر عملیات بازار" حسب مورد کارشناس طرف ممتنع یا سرکارشناس (یا هر دو) یا
کارشناس جایگزین کارشناس مستنکف از قبول را انتخاب میکند .انتخاب و معرفی کارشناس واجد یکی از شرایط مندرج در ماده 91
قانون آیین دادرسی مدنی ،در حکم امتناع از انتخاب میباشد .اعضای هیئت کارشناسی مذکور -هرچند به انتخاب "نهاد ناظر بر عملیات
بازار" انتخاب شوند -کارشناسان مرضیالطرفین تلقی میگردند و احکام قانونی حاکم بر نظریه کارشناس مرضیالطرفین و رأی صادره بر
مبنای نظریه مذکور ،توسط طرفین الزم االتباع میباشد .محکومله حق مطالبه مبلغ پرداختی خود بابت هزینه کارشناسی را از محکومعلیه
دارد و مرجع رسیدگی در رأی صادره در مورد اصل دعوی ،به آن حکم خواهد داد.
 -19در صورت پذیرش تقاضای عضویت در بازار متشکل ارزی و پیش از شروع به فعالیت بهعنوان کارگزار در بازار مذکور ،موافقتنامهای
 -متضمن کلیه اقاریر و تعهدات مندرج در تعهدنامه حاضر -را با "مدیریت بازار" منعقد مینماید.

نام و نام خانوادگی ،امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت متقاضی عضویت
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