
 «قرارداد خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار»

 

 مقدمه

تأمین سرمایه نوین  یکارگزار شرکت نیب قرارداد نیا ،«معامالت در بورس اوراق بهادار تهران » ن نامهآیی 22 ماده یاجرا در
به سمت ) مدیسهی عباس دهقان آقا یندگینما با 10530304306 یمل شناسه و 18273 ثبت شماره به( خاص یسهام)

تهران بلوار  ینشان به به سمت رئیس هیات مدیره()آقای علیرضا حیدرزاده هنزائی  و مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره(
 ینترنتیا تیسا ینشانبه  86791000 تلفن شماره 1915715351 یکدپست ،23آفریقا بلوار گل آذین پالک 

www.nibb.ir از ریز جدول در مندرج مشخصات با «یمشتر» و طرف، کی از شودیم دهینام «کارگزار» پس نیا از که 
 :دیگرد منعقد لیذ مواد شرح به گر،ید طرف

 :ايراني حقيقي اشخاص( الف

 

 

  

:يخانوادگ نام و نام     مرد                    : زن تيجنس  

:يبورس کد :پدر نام   

:شناسنامه شماره :يمل کد   

:همراه تلفن شماره :شهر کد با منزل تلفن شماره   

:شهر کد با کار محل تلفن شماره :يکيالکترون پست آدرس   

:بانک کد و نام :يبانک حساب شماره   

:و کدپستي منزل آدرس  

:کار محل آدرس  

مشخصات نماينده قانوني: )در مواردی که مشتری دارای ولي يا قيم است اين قسمت تکميل و قرارداد توسط ولي يا 

شود(ميقيم امضا   

خانوادگي:                                                              کد ملي:نام و نام  

:شهر کد با منزل تلفن شمارهشماره تلفن همراه:                                                                 

 آدرس و کدپستي:

 مهر،امضا و اثر انگشت مشتری                                                 مهر و امضای کارگزار



 

 :ينب( اشخاص حقوقي ايرا

:نام  :يحقوق تيشخص نوع   

:ثبت شماره :ثبت محل   

:يبورس کد :يمل شناسه   

:یمرکز دفتر تلفن شماره :یمرکز دفتر فاکس شماره   

:مجاز امضاء صاحبان نيآخر سمت و يخانوادگنام نام،  

:سمت                                    یآقا /خانم -1  

:سمت                                    یآقا /خانم -1  

: يرسم روزنامه خيتار و شماره  

13شماره                    مورخ    /    /     يرسم روزنامه  

:بانک کد و نام :يبانک حساب شماره   

:يکيالکترون پست آدرس   

:ی و کد پستيمرکز دفتر آدرس  

 

 (:حقوقي/حقيقي) خارجي اشخاص( ج

:نام  :تيتابع   

:ثبت شماره /پاسپورت شماره  

 

:يخارج گذارهيسرما شماره  

:یمرکز دفتر تلفن شماره /کار محل تلفن شماره  

 

:بانک کد و نام  

:يبانک حساب شماره :يکيالکترون پست آدرس   

:و کد پستي رانيا در یمرکز دفتر آدرس /کار محل آدرس  

 

:کشور از خارج در یمرکز دفتر آدرس /کار محل آدرس  
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 موضوع قرارداد .1مادة 

ضوع   شتري نامه توافقمو ست از توافق كارگزار و م سفارشعبارت ا ساس  شتري برا شتري جهت خريد يا فروش اوراق بهادار براي م هايي كه م

 كند.صورت الكترونيكي براي كارگزار ارسال ميبه

 مدت قرارداد .2مادة 

اساات و با انااارا  هر ي  از نرفيا و اعلك الكترونيكي يا كتبي ،  به نر  م ابب  ابب  نامه از تاريخ امضاااي ، ب به مدت نامودودمدت توافق

 باشد.فسخ مي

شرايط غير  ابب پيشكارگزاري مي.1 تبصره سبت به فسخ توافقتواند در صورت بروز هرگونه  نامه ا داك و مراتب بيني و بنا به تشخيص خود ن

 برساند.را به صورت الكترونيكي به انلع مشتري 

شتري  رار مي .3مادة  شتري به تغيير رمز عبورب كارگزار رمز عبور  بلي را ابطال و رمز عبور جديدي در اختيار م ضاي م صورت ت ا دهد. در در

ونيكي كندب و مراتب را بلفاصاااله از نريق پسااات الكترلواظ حفظ امنيتب ضاااروري بداندب تغيير رمز عبور را ااع ال ميهر مورد كه كارگزار به

 رساند.انلع مشتري ميبه

صره هاي مربونه و ساااير موارد در اختيار كارگزاري  رار دادو و مشااتري ،درس پساات الكترونيكي خود را جهت ارسااال كل ه عبورب پياك .1تب

 ساعت يكبار ،  را كنترل ن ايد.  48شود كه حدا ب هر متعهد مي

شرح مندرج در بخش فرك مشخاات  بهاز فروش اوراق بهادار خود را جهت واريز وجوو حاصب ريالي حساب بانكي موظف است .  مشتري 4مادة

 ن ايد.معرفي  يكارگزارمشتري به 

نامهب ناك كاربر و رمز عبور براي ورود به سايت اينترنتي كارگزاري را در اختيار مشتري  رار ساعت پس از امضاي ايا توافق 48كارگزار  .5مادة 

 يت حفظ و مرا بت از ناك كاربر و رمز عبور بر عهدة مشتري است.دهد. مسؤولمي

شتري  .6مادة  اوراق كارگزار ف ط مجاز به فروش  دهد.مي فروش در اختيار كارگزار  رارسفارش را  بب از  خود اوراق بهادار نامة مو تواهيگم

 ،  را در اختيار دارد. نامة مو ت است كه گواهي بهاداري

شتري گواهي7مادة  سفارش خريد مجدد ،  را به كارگزار مي. م بايد در اختيار كارگزار  رار دادو دهدب مينامة مو ت  بلي اوراق بهاداري را كه 

 باشند. 

وو شدو و وجوضعيت حساب مشتريب شامب معاملت انجاك. در صورت انجاك معاملهب كارگزار حدا ب در پايا  هر هفتهب گزارشي از صورت8مادة 

سفارش ستي از موجودي اوراق بهادار و  شدة خريد و فروش را بهدريافتي و پرداختيب و نيز فهر سال هاي اجراءن شتري ار نور الكتروني  براي م

شتري را حداكثر ظر  بايد مي كارگزارچنياب ن ايد. هممي ساب م ضعيت ح شتري ساعت بعداز پايا  روزي كه معامله 24صورت و اي براي م

 شودب در اختيار وي  رار دهد.يانجاك م

 

 مهر،امضا و اثر انگشت مشتری                                                 مهر و امضای کارگزار  



 

كند. ساعتب پياك وصول سفارش را براي مشتري ارسال ميكارگزار پس از دريافت سفارش خريد يا فروش از مشتريب حداكثر ظر  ي  .9مادة 

بايد حداكثر ظر  ي  روزكاريب هاي خريد يا فروش مشتري براي كارگزار غيرم كا باشدب كارگزار ميهردليبب اجراي سفارش در مواردي كه به

 ن ايد. اجراي سفارش و علت ،  را به مشتري اعلك امكا  مراتب عدك

صره  صول ايا انلعات به منزله. 1تب سال پياك و سايت كارگزاري و ه چنيا ار شتري در  سط م ست خريد تو پذيرش  ثبت انلعات درخوا

سبت به انجاك ،  ايجاد ن ي ست از نر  كارگزاري نبودو و تعهدي ن شات درخوا سفار سي مدير  شتري منوط به برر ست م ن ايد. پذيرش درخوا

ي پذيرفته شدو و كارگزار« در انتظار ا داك»به « در انتظار تاييد»از تاييداينترنتي بودو و درخواست مشتري پس از ايا بررسي و با تغيير وضعيت 

 گردد.نسبت به انجاك ،  متعهد مي

شتري بهسفارش .10مادة  سط م سالي تو سپري 5مدت هاي ار صورت  ست. روز كاري اعتبار داردب و در  سفارش بانب ا شدوب  شد  مهلت ياد

شتري تنها تا هنگامي كه  ست. م شتري م كا ا سط م سفارش  بلي تو ستور ابطال  شتري ف ط از نريق د سفارش م صلح  ضعيت تغيير و ا و

 باشد. رار دارد مجاز به ابطال درخواست خود مي« در انتظار تاييد»درخواستش در حالت 

اختلفي پيش بيايدب ساااوابق  بيافته روي ، يا ع ليات انجاك بيا كارگزار و مشاااتري در خااااوا موتواي انلعات ارساااالي واگر  .11مادة 

 .باشداالتباع ميراي نرفيا الزكشدو بر روي پايگاو انلعاتي كارگزاري بانلعاتي ثبت

 )ماااوب مور هاي الكترونيكي اوراق بهادار اجرايي ساافارشنامه خود رابه رعايت مفاد دسااتورالع ب نرفيا با امضاااي ايا توافق .12مادة 

 كنند.ملزك ميكه در سايت كارگزاري انعكاس داردب بورس(  كارگزارا مديرة سازما  هيئت 14/9/1383

نساخه با اعتبار واحد تنظيم و مشاتري ضا ا انلع و توافق با كليه مفاد ، ب نسابت به  2تباارو و در  3مادوب  13ايا  رار داد در . 13ماده 

 امضاء و مبادله ،  ا داك ن ودو است.

 

 

 

 

 

 

 

 رسید فرم

ناك كاربري و رمزعبور را ........در تاريخ ................................بدينوسيله به استوضار مي رساند اينجانب ..................................................

 باورت مورمانه و مكتوبببه ه راو  رارداد معاملت اينترنتي دريافت ن ودو اك.

 .شركت كارگزاري تأميا سرمايه نويا در صورت مف ود شد  هر كداك از موارد مذكور بهيچگونه مسئوليتي ندارد
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 مهر،امضا و اثر انگشت مشتری                                                 امضای کارگزارمهر و 


