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  مشتری و کارگزارجامع قرارداد 

 )در خصوص اوراق بهادار(

 مقدمه

و شناسه ملی  18273)سهامی خاص( به شماره ثبت تامین سرمایه نوین این قرارداد بین شرکت کارگزاری 

عباس دهقان مدیسه ) مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره ( وآقای علیرضا  با نمایندگی آقای 10530304306

 1915715351 یکدپست ، 23تهران بلوار آفریقا بلوار گل آذین پالک  ینشانبه حیدرزاده هنزائی ) رئیس هیات مدیره ( 

شود از یک نامیده می« کارگزار»که از این پس  www.nibb.ir ینترنتیا تیسا یبه نشان 86791000شماره تلفن 

 با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید.« مشتری»طرف، و 

 مشتری حقیقی:

  :پدر نام  :یخانوادگ نام و نام

  :شناسنامه شماره  :یملّ کد

  :پستی کد  :تلفن ثابت

 پست الکترونیکی: : همراه تلفن

 بانک و کد شعبه:نام  شماره حساب بانکی:

  :نشانی

 مشتری حقوقی:

 شناسه ملی:  :مؤسسه/شرکت نام

  نمایندگان قانونی: :تلفن

  :پستی کد  :نمابر

 پست الکترونیکی: : همراه نماینده شرکت تلفن

 نام بانک و کد شعبه: شماره حساب بانکی:

  :نشانی

یا هر یک از قراردادهای متعاقب آن به نمایندگی )اعم از وکالت، والیت، وصایت یا قیمومت(  : چنانچه این قراردادتبصره

شخصاً مسئول ایفای نیز دیگری منعقد شده باشد، نماینده  یا حقوقی حقیقیبرای شخص  یا حقوقی توسط شخص حقیقی

وص با اصیل متضامناً مسئولیت خواهد و در این خص استقراردادهای متعاقب آن سایر و  تعهدات ناشی از قرارداد حاضر

  .داشت

در چارچوب قوانین و ارائه خدمات کارگزاری از طرف کارگزار به مشتری  قرارداد حاضر عبارت است از موضوع (1ماده 

یا رداد بین طرفین منعقد نشده باشد برخالف مفاد این قرا مکتوبیتوافق که مادامی . االجرا در بازار سرمایهمقررات الزم

طرفین بوده کننده حقوق و تکالیف تعیین این قراردادگردد، مفاد قوانین و مقررات اتخاذ ترتیبات دیگری الزامی ن بر اساس
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سازد تا صرفاً از است. انعقاد این قرارداد مشتری را مکلف نمی کارگزار و مشتری حاکمکلیه توافقات و تعامالت بین و بر 

نفوذ ثیری بر تأ های کارگزاریشرکت از خدمات سایر مشتری استفاده استفاده نماید و زار طرف این قراردادخدمات کارگ

 این قرارداد ندارد. و اعتبار

  به مدت نامحدود اعتبار دارد.این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین  (2ماده 

ها یا یا دریافتشده ارائهوضعیت اجرای سفارشِ های کارگزار به مشتری در خصوص رسانیکلیه اطالع (3ماده 

انجام www.nibb.irبه نشانی  کارگزار سایت اینترنتیمابین کارگزار و مشتری، از طریق های انجام شده فیپرداخت

شده توسط وی در صدر این به شماره تلفن همراهِ معرفیای که مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه وشود می

واریز  ،مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، قادر به دسترسی به اطالعات مزبور خواهد بود. گرددقرارداد ارسال می

از وضعیت اجرای  کارگزار سایت اینترنتیبا مراجعه به  ،انتقال وجه به حساب کارگزار یا ارائه درخواست وجه از کارگزار یا

مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطالعات راجع به اجرای های انجام شده ها یا پرداختیا دریافتشده سفارشِ ارائه

خود قرار داده باشد، عدم اطالع  سایت اینترنتیرا بر روی شده های انجامها یا پرداختیا دریافتشده های دریافتسفارش

در هر  د بود.گونه مسئولیتی برای کارگزار نخواهموجب هیچ سایت اینترنتی کارگزارمشتری به واسطه عدم مراجعه به 

یا  اهاطالعات راجع به اجرای سفارشعدم طرح اعتراض از سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج  حال

ها یا یا دریافتکارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معامالت سایت اینترنتی بر روی  ی انجام شدههاها یا پرداختدریافت

 .ستامذکور های پرداخت

 انیمسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و ز :1 تبصره

 است. یگیرد، بر عهده مشترحاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می

تاریخ امضای این قرارداد  روز از 3حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را ظرف مدت  مشتری پیامکِ چنانچه: 2تبصره 

عدم اعالم این امر توسط مشتری به کارگزار ظرف موعد . است مراتب را به کارگزار اعالم کند ، مکلفمایددریافت نن

 خواهد شد.  به مشتری تلقیحاوی نام کاربری و رمز عبور  پیامکِ یادشده، به منزله وصول 

آگاهی کافی دارد  حاکم بر بازار سرمایه قوانین و مقررات نماید که بهمیامضا ذیل این قرارداد اعالم شتری با م (4ماده 

انجام معامله در بازار  نحوه ،های ارائه سفارششیوه، اوراق بهادار قابل معاملهابزارها و انواع در خصوص دانش کافی از و 

رسانی و ارائه تعهدی به اطالعگونه هیچو کارگزار  استبرخوردار  و تعهدات و الزامات ناشی از انجام معامالت سرمایه

ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطالع و  ارد شدن هرگونهبدیهی است در صورت و ندارد. در این خصوص، مشاوره

 گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.گاهی از موارد یادشده، هیچآ

است و کارگزار  حاکم بر بازار سرمایهقوانین و مقررات مشتری در حدود  یهاکارگزار صرفاً اجرای سفارش تکلیف( 5ماده 

گونه هیچ، شودمعامالتی که به درخواست مشتری و به نام او انجام می مالی یا غیرمالینتایج و تبعات  در خصوص

 ندارد.مسئولیتی 
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واریز نماید.  کارگزار ت اینترنتیسایشده در مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً به حساب بانکی معرفی (6ماده 

تماماً بر عهده  آنهای ناشی از چنانچه وجوه توسط مشتری به حساب بانکی دیگری واریز گردد، تمامی تبعات و مسئولیت

 مشتری خواهد بود.

مسئولیت صحت اطالعات مندرج در صدر این قرارداد تماماً بر عهده مشتری است. همچنین مشتری متعهد  (7ماده 

 گردد در صورت تغییر در هر یک از اطالعات مندرج در صدر این قرارداد، بالفاصله مراتب را به کارگزار اطالع دهد.می

 به نام وی است و شده در مقدمه قرارداد صرفاًنماید که حساب معرفیمشتری با امضا ذیل این قرارداد تأیید می (8ماده 

 حساب مزبور، مسدود یا راکد نیست. 

مشتری ثبت  شخص به نامصرفاً در دفاتر کارگزار ، شودواریز می کارگزار مشتری به حسابتوسط  ی کهوجوه (9ماده 

گردد. همچنین در صورتی که وجوهی توسط مشتری به حساب کارگزار واریز گردد لیکن هویتِ شخص واریزکننده می

تا زمان احراز هویت اهد نمود و وجوه مزبور ال نخومدر حساب مشتری ثبت و اعوجوه مزبور را  مشخص نباشد، کارگزار

 گردد.میهای نامشخص ثبت کننده، در سرفصل حساب واریزیشخص واریز

اقدام اجرای سفارش  جهت مین منابع مالی الزماز ارائه سفارشِ خرید، نسبت به تأمشتری مکلف است پیش  (10ماده 

 ،اجرای سفارش پس از در صورتی که سفارش ندارد.جرای تکلیفی به ا کارگزار مین منابع مالی،نماید و در صورت عدم تأ

، به کارگزار بدهکار معامالتی که توسط کارگزار برای مشتری به اشتباه انجام شده استبه استثنای به هر دلیلی بنا مشتری 

 مدت ماید. چنانچه ظرفاقدام ن ،شود، مکلف خواهد بود فوراً نسبت به تسویه بدهی خود که از این محل ناشی میشود

درصد مبلغ بدهی را  ... خواهد بودمکلف حساب اقدام ننماید، انجام معامله، مشتری نسبت به تسویه تاریخ ازکاری روز  2

 به کارگزار بپردازد.  وجه التزامبه عنوان 

قرارداد به موجب این ، کاری روز 2ظرف مهلت مشتری  توسط موضوع این ماده بدهیدر صورت عدم پرداخت  :1 تبصره

اقدامات زیر را انجام  حسب مورد دهد تامی را وکیل و وصی پس از فوت خود قرارکارگزار ضمن عقد خارج الزم  مشتری

 دهد:

حداکثر ظرف تواند میکارگزار  ،شده به نامِ مشتری خریداریاوراق بهادارِ هر یک از در صورت قابل معامله بودن .1

به  اوراق مزبور هر یک از نسبت به فروش ،از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره پنج روز معامالتی

 ، اقدام نماید.شدهوجه التزام تعیینهی و معادل مجموع بد تشخیص خود

به تشخیص خود تواند میموقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار شده داریخری اوراق بهادارِ هیچ یک از در صورتی که  .2

ظرف شده، وجه التزام تعییننسبت به فروش هر یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری معادل مجموع بدهی و 

 اقدام نماید.از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، مدت حداکثر پنج روز معامالتی 
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ظرف مدت  تواندمیعامله نباشد، کارگزار در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادارِ متعلق به مشتری موقتاً قابل م .3

شدن امکان معامله اوراق مذکور، نسبت به فروش آن اوراق معادل حداکثر پنج روز معامالتی پس از فراهم

 ح. ، اقدام نمایدشدهوجه التزام تعیینمجموع بدهی و 

نیز متناسب با  آن 1و تبصره  ماده: در صورت اصالح مقررات مربوط به تسویه معامالت، مواعد مقرر در این 2تبصره 

 مقرره مزبور اصالح خواهد شد.

مشتری  های ناشی از معامالت، به حسابپس از کسر بدهی های فروش مشتریوجوه ناشی از اجرای سفارش( 11ماده 

ابل ق روز کاری از تاریخ ارائه درخواستِ یکنزد کارگزار منظور خواهد شد و در صورت درخواست مشتری، ظرف مدت 

واریز خواهد شد. تغییر در حساب  توسط مشتریشده معرفی به حساببا رعایت زمان تسویه با اتاق پایاپای، صرفاً  و استناد

  خواهد بود.های مربوطه در کارگزاری اب بانکی جدید از طریق تکمیل فرمبانکی مشتری منوط به اعالم حس

در صورتی که سفارش راجع به فروش اوراق بهاداری باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریداری  تبصره:

های کارگزاری از پرداخت وجه تواند در صورت اعالم بدهکار بودن مشتری توسط سایر شرکتکارگزار می، استشده 

 حاصل از فروش به مشتری تا تعیین تکلیف نهایی موضوع خودداری نماید.

، مجاز است اقدامات الزم را به منظور ی را به نام مشتری انجام داده باشداکه کارگزار اشتباهاً معاملهصورتی در( 12ماده 

که برای رفع یا اصالح اشتباه، انجام معامله یا معامالت دیگری به نام مشتری رفع و اصالح اشتباه انجام دهد و در صورتی

دهد تا نسبت به را وکیل و وصی پس از فوت خود قرار میکارگزار قد خارج الزم مشتری ضمن عضرورت داشته باشد، 

. در هر حال مسئولیت اشتباهات یاد شده و معامالتی که کارگزار برای اقدام نمایداز طرف مشتری مذکور انجام معامالت 

متوجه مشتری گردد، کارگزار باید  که از این امر خسارتیدهد به عهدۀ کارگزار است و درصورتی ها انجام میاصالح آن

بالفاصله و بدون نیاز به مطالبه جبران خسارت از طرف مشتری، خسارت وارده به مشتری را به طریق مقتضی جبران 

 نماید.

حق اقامه دعوا علیه یکدیگر را پس از در خصوص موارد ذیل صرفاً ضمن عقد خارج الزم مشتری و کارگزار  (13ماده 

مورد اشاره در های شدن مدتنمایند و سپریمی به کلی از خود سلب و ساقطمذکور در هر مورد مواعد  سال از 2گذشت 

 است:در خصوص موارد ذیل به منزلۀ صلح بالعوض تمامی دعاوی احتمالی طرفین علیه یکدیگر  این ماده

ساب آن را در گزارش گردش ح ای که کارگزار به نام مشتری انجام داده و اطالعاتهرگونه ادعا در مورد معامله -1

سال از تاریخ ارائه  2خود در دسترس مشتری قرار داده است، پس از گذشت  سایت اینترنتیمشتری بر روی 

 شده؛اطالعات یاد

 سال از تاریخ ارائه 2پس از گذشت شده توسط مشتری به کارگزار، های ارائهخصوص سفارشادعا در هر گونه  -2

 سفارش؛
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واریز سال از تاریخ  2نقل و انتقال وجوه بین مشتری و کارگزار، پس از گذشت واریز یا هر گونه ادعا در خصوص  -3

 وهوجنقل و انتقال  یا

هایی که کارگزار در اختیار مشتری هر یک از سامانهاختالل در قطعی، کندی یا بروز  به دلیل در صورتی که (14ماده 

 ؛کندهایی که کارگزار برای انجام معامله یا ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده مینهدهد یا هر یک از ساماقرار می

و این امر منجر به ورود خسارت به مشتری شود، کارگزار  قابل اجرا نباشدشده توسط مشتری های ارائهسفارش یا سفارش

 گونه مسئولیتی جهت جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت. هیچ

 

 

)فورس  بینیغیرقابل پیش وغیرقابل رفع  گاه اجرای تمام یا بخشی از این قرارداد به واسطه عامل خارجیِهر (15ماده 

مادام که شرایط مزبور برطرف نشده طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است ، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، ماژور(

 ر در اجرای مفاد قرارداد نیست.مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخی

از پرداخت بدهی خودداری ، بینیغیرقابل پیش وغیرقابل رفع  عامل خارجیِ بروز  تواند به استنادنمی مشتریتبصره: 

  .است 9در ماده و در هر حال موظف به پرداخت بدهی خود ظرف موعد مقرر  نماید

 

 حل اختالف:(16اده م
 ئتیه به مراجعه با مزبور اختالف قرارداد، نیا از یبخش ای تمام مفاد یاجرا ای ریتفس در اختالف بروز صورت رد

 قانون هفتم باب چارچوب در و کانون رهیمد ئتیه مصوب ضوابط مطابق و کانون منتخب یداور نفره سه
 .شد خواهد فصل و حل یمدن یدادرسنیآئ
 

 37 و 36 مواد در مقرر باتیترت قرارداد، نیا از یبخش ای تمام مفاد یاجرا ای ریتفس در اختالف بروز صورت در
 ".است االجراالزم اختالف حل مورد در بهادار اوراق بازار قانون
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     23تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره 

 021-22030349فکس:  021-86791000تلفن:  

NO.23,Golazin, Africa, Tehran-IRAN Tel:+98 2186791000 

Fax: +98 21 22060649  www.nibb.ir   info@nibb.ir 

 باشد تنظیم گردید و در تاریختبصره در دو نسخه که در حکم واحد می 7ماده و  16این قرارداد در 

 ........... به امضای طرفین رسید...

 

 

 

 

 مهر و امضای شرکت کارگزاری امضا، مهر یا اثر انگشت مشتری
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