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 مقدمه 

)سهامی خاص( به  بانک آینده این قرارداد بین شرکت کارگزاری، سازمان ةمدیر هیأت 1391/10/9مصوب ایران و فرابورس تهران  اوراق بهادار بهادار در بورس دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بر مبنای  .1

نشانی : تهران ،   1400/04/08مورخ  22218 ةرسمی شمار ة براساس روزنام علیرضا کدیور و آقای  ی غالم عباس ترابی )مدیرعامل(به نمایندگی آقا 411198944587کد اقتصادی  5993 شماره ثبت

در این  از این پس که  www.babc.irبه نشانی سایت اینترنتی 22180514-021 شماره نمابر  021-42764000شماره تلفن  1985746353، کد پستی 54خیابان ولنجک ، باالتر از بیستم ، پالک 

   .شودنامیده می "اعتبار دهندهکارگزار "قرارداد 

 

گذاری مرکزی اوراق بهادار  شرکت سپرده ،  "فرابورس"شرکت فرابورس ایران اختصاراً   ، " بورس" اختصاراً   بورس اوراق بهادار تهرانشرکت ، "سازمان"ر اختصاراً در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادا .2

فرابورس، ، بورس ، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان و قوانینو  "کانون"، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً "گذاری مرکزیشرکت سپرده"و تسویه وجوه اختصاراً 

 اند.نامیده شده "مقررات" کانون، کمیته پایش ریسک بازار و سایر مراجع ذیصالح اختصاراً

و کمیته  و اصالحات بعدی آن و سایر مصوبات هیات مدیره سازمانسازمان  ةمدیر هیأت 1391/ 09/10 ، مصوبایران و فرابورستهران  اوراق بهادار دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس .3

 .اندشود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته نامیده می "ل خرید اعتباریدستورالعم"در این قرارداد پایش ریسک بازار در این خصوص، 

 موضوع قرارداد - 1مادة 

 اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس مطابق مفاد دستورالعمل خرید اعتباری و مقررات است. خرید منظور توسط کارگزار اعتباردهنده صرفاً به اعتبار به مشتری تخصیص  موضوع قرارداد، 

 مشتری منظور نخواهد شد.به هیچ وجه به صورت نقد به حساب : اعتبار تخصیص یافته به موجب این قرارداد صرفاً قابل استفاده برای خرید اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس خواهد بود و 1 تبصره

شده در بازار پایه فرابورس وجود دارد که در این صورت، ضرایب  ، امکان انجام خرید اعتباری سهام درج07/1398/ 17ششصدمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان مورخ  1از بند  8: بر اساس جزء 2تبصره 

 این ماده عمل خواهد شد. 3شود. در صورت هر گونه تغییر در مصوبه فوق، مطابق تبصره  پایش ریسک بازار تعیین می مربوط جهت اعمال سهام مذکور در حساب تضمین مشتری توسط کمیته 

داد، وضع شود، محدودیت مزبور در خصوص  توان مطابق این قرارداد برای خرید آنها اعتبار تخصیص : چنانچه پس از انعقاد این قرارداد، بر اساس مقررات، محدودیتی در خصوص اوراق بهاداری که می3تبصره 

 این ماده عمل خواهد شد. 4یافته، مطابق مفاد تبصره موضوع این ماده نیز اعمال خواهد شد و در صورت خرید اوراق یادشده توسط مشتری با استفاده از اعتبار تخصیص

، اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن، اوراق بهادار مورد معامله در معامالت عمده شرایطی، هرگونه اوراق بهادار غیرقابل  راق مشتقه او دیقرارداد قابل استفاده در خر نیبه موجب ا افته یصیاعتبار تخص: 4تبصره 

  اریاجازه و اخت اعتباردهنده کارگزار عمل نماید، ی که مشتری بر خالف مفاد این تبصره در صورت جز موارد مجاز مطابق مقررات، نیست.و به طور کلی هر اوراق بهادار یا مالی به فرابورس  معامله در بورس و

 کند. شده و تسویه بدهی مشتری از محل وجوه حاصله ی خریداریهاییاقدام به فروش دارا یخاص فاتیساً و بدون تشرأداشت ر واهدخ

 

 مدت قرارداد   - 2مادة 

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

ن  های ناشی از این قرارداد اقدام نماید. در غیر ایازپرداخت کلیه بدهیتبصره: چنانچه قرارداد فسخ یا منفسخ گردد، مشتری و یا قائم مقام او باید حداکثر یک روز کاری پس از تاریخ فسخ یا انفساخ، نسبت به ب

 صورت کارگزار اعتباردهنده باید از محل تضامین موضوع این قرارداد نسبت به تسویه مطالبات خود اقدام کند.

  

 مبلغ موضوع قرارداد   - 3مادة 

 ، متناسب با ابالغیه های سازمان بورس اوراق بهادار تعیین می گردد.در مدت قرارداد  مشتری بابت خرید اعتباریتخصیصی به سقف اعتبار 

 

 های مندرج در این ماده میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری را در هر زمان تعیین یا تعدیل نماید. های داخلی خود و با رعایت سقف تواند با صالحدید و بر اساس رویه : کارگزار اعتباردهنده می1 تبصره

  قرارداد نیا مفاد تابع را  یدرخواست نیچن اعتباردهنده کارگزار باشد،  نشده نیمأتز سوی مشتری منابع مالی الزم توسط مشتری : از تاریخ انعقاد این قرارداد، چنانچه به هنگام ارائه سفارش خرید ا2 تبصره

 .شد خواهد اعمال دیخر سفارش آن خصوص در یاعتبار دیخر دستورالعمل و  قرارداد نیا احکام و کندیم یتلق

 التی اخذ تسه نه یبه هنگام بازپرداخت، هز د، ینمایم یمشتر به اعتبار  صیتخص به  اقدام مجاز و مؤسسات مالی و اعتباری هابانک از شده اخذ التیتسه محل از اعتباردهنده کارگزار نکه یا به  : با توجه 3 تبصره

 قطاس و سلب  خود از مزبور مبالغ خصوص در را و طرح هرگونه دعوی و شکایتی اعتراض هرگونه  حقضمن عقد خارج الزم،  یمشتر و شودیم افزوده قرارداد نیا مبلغ به مربوطه  یهانه یهز ری سا ومزبور 

    .دی نمایم

 

 حقوق و تعهدات طرفین    - 4مادة 

هر سال، به کارگزار اعتباردهنده پرداخت نماید. همچنین در صورتی که در مورد   مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری حداکثر تا تاریخ سی و یکم شهریور ماه و پانزدهم اسفند ماه .1

در صورت عدم   عد مقرر، بدهی مورد نظر را پرداخت نماید.خرید اعتباری خاصی، پیش از خرید توسط کارگزار اعتباردهنده کتباً مهلت تسویه بدهی کمتر از این مدت معین شده باشد، مشتری باید در مو

 خواهد داشت. بدهی در موعد مقرر، کارگزار اعتباردهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتری تسویه 

 : پدر نام : ی خانوادگ نام و نام 

 : شناسنامه  شماره :یبورس کد

 : محل صدور : یمل کد

 : تماس  شماره تلفن همراه:

 کدپستی:  نشانی پست الکترونیک: 

: آدرس  
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اختیار دارد نسبت به  اعتباردهنده کارگزار ، درخواست خرید اعتباریخرید اعتباری مشتری نیست و در هر بدون قید و شرط به پذیرش درخواست اعتباردهنده امضای این قرارداد به معنی الزام کارگزار  .2

کارگزار اعتباردهنده در صورت تصمیم به عدم اجرای درخواست خرید اعتباری مشتری از محل اعتبار تخصیصی و یا تعیین   گیری نماید.به صالحدید خود تصمیم  ، مشتری نام به  یاعتبار خریدیا عدم  خرید

 این قرارداد به اطالع مشتری برساند.   5شده به موجب ماده متر از آنچه به موجب بند قبل این ماده تعیین شده است، باید موضوع را از طریق تعیین موعد بازپرداخت ک

از طریق سایت اینترنتی و با  العاتی زیر، در هر زمانآخرین وضعیت حساب بدهی تجاری و تضمین هر مشتری و جزئیات آن شامل اقالم اطکارگزار اعتباردهنده موظف است ترتیباتی فراهم کند تا  .3

 : در دسترس مشتری قرار داشته باشد گیرد، استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار مشتری قرار می

 هایی که به بدهکار یا بستانکار حساب وی منظور شده است؛الف( گردش حساب مشتری با شرح تراکنش 

 .ار موجود در حساب تضمین مشتری شامل تعداد، نوع، ارزش روز، ضریب تعدیل و ارزش تعدیل شدة هر یک از اوراق بهادار مزبورب( فهرست اوراق بهاد

گزار ناظر هر یک از اوراق بهادار موجود در  تواند نسبت به جلوگیری از تغییر کاردر راستای اجرای مفاد این قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتری به طور کامل تسویه نشده است، کارگزار اعتباردهنده می .4

گردد تا چنانچه کارگزار اعتباردهنده نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق  حساب تضمین مشتری )فریز کردن( اقدام نماید و مشتری با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج الزم ملتزم می

 نماید، اعتراضی نداشته باشد. این اوراق تا زمانی که مشتری نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نکرده است، فریز باقی خواهند ماند. بهادار مذکور )فریز کردن( اقدام

بق مفاد این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری،  دهد تا در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری مطا مشتری ضمن عقد خارج الزم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می .5

 کارگزار اعتباردهنده نسبت به استیفای طلب خود از محل تضامین مشتری از جمله فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری اقدام نماید.

گردد، خود به خود به عنوان تضمین بدهی تجاری مشتری محسوب شده و در نتیجه، اختیار سهام ناشی از افزایش سرمایه و حق تقدم خرید سهامی که به عنوان تضمین معامالت اعتباری محسوب می  .6

ی دهد تا چنانچه مشترهمچنین مشتری ضمن عقد خارج الزم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می گردد.مشتری در مورد تغییر کارگزار ناظر آن اوراق بهادار، سلب می

نسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب   اعتباردهنده کارگزار نکند،  اقدامبه منظور اعمال آن  دیسهام جد یس ینورهیمبلغ پذ ه ینسبت به تأد ، خودمتعلق به  تقدم حق اعمال مهلت انیپا از قبل یکار روز کی

نویسی از سوی کارگزار اعتباردهنده، مبلغ مزبور به در صورت پرداخت مبلغ پذیره  انجام دهد. یبه نام مشتر دی صدور سهام جد یرا رأساً پرداخت و اقدامات الزم را برا یسینوره یمبلغ پذ  ای دیاقدام نما نیتضم

 شود.مانده بدهی مشتری نزد کارگزار اعتباردهنده افزوده می

کارگزار اعتباردهنده از تغییر کارگزار ناظر آن جلوگیری کرده   که  یبهادار اوراق خصوص دردهد تا مشتری ضمن عقد خارج الزم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می .7

  طیشرا طبق  وجوه نی. ادی اقدام نما یمرکز یگذاراز شرکت سپردهمبلغ اسمی   افتینسبت به در ، باشد یمرکز یگذارسپرده شرکت د، یسررس در آن یاسم مبلغ پرداخت یمتول و )فریز کرده باشد( باشد

 .شد خواهد  منظور یمشتر حساب به  قرارداد نیا در مندرج

ی و همچنین مبالغ اسمی اوراق بهادار از فروش اوراق بهادار مشتر یمبالغ ناش ه ید، کلبه کارگزار اعتباردهنده بدهکار باش  ی و سایر موارد مندرج در این قراردادصیبابت اعتبار تخص یکه مشتر یتا زمان .8

 خواهد شد.  یمشترمانده بدهی  ه یصرف تسو شود، گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت میمشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده

گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت  ی و مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده مشتر بهادار اوراق فروش از یناش وجوه ی، مشتر یسو از یپرداخت هووج .9

  وصول یبرا اعتباردهنده کارگزار چنانچه . افتی خواهد صیتخص اعتبار اصل ه یتسو به  تاًینها و شد خواهد منظورمربوطه  یهانه یهز ری سا و یبانک التی اخذ تسه یهانه یهز بازپرداخت عنوان به  ابتدا ، شودمی

 .شد خواهد ه یتسو ابتدا در  و داشته  تقدم او مطالبات ریسا بر خصوص نیا  دراعتباردهنده  کارگزار مطالبات ، گردد  ی یا سایر موارد مشابه ثبت یا ییقضا یهایر یگیپ انجام و دعوا طرح به  مجبور خود مطالبات

 تضمین حساب در موجود بهادار اوراق  روی بر معامله  کاری متوالی امکان روز 30 از بیش برای دیگری از قبیل لغو یا تعلیق پذیرش دلیل هر یا و معامالتی نماد تعلیق و توقف علت به  که  صورتی در .10

مشتری مطابق  تضمین حساب کسری به  منجر مزبور بهادار اوراق حذف که  صورتی کند. در کسر مشتری  تضمین حساب را از مزبور بهادار اوراق تواندباشد، کارگزار اعتباردهنده می نداشته   وجود مشتری

تکالیف مربوط در این خصوص را  نماید و مشتری باید می اقدام تضمین حساب کسری اخطاریه   ارسال به  خرید اعتباری و مفاد این قرارداد نسبت دستورالعمل  کارگزار اعتباردهنده بر اساس شود،  شرایط مقرر

  در مجدداً مزبور بهادار اوراق نماد اوراق بهادار مزبور و به شرط دارا بودن شرایط مندرج در مقررات الزم االجرا در زمان بازگشایی،  بازگشایی صورت در. های مقرر به انجام برساندبه صورت کامل در مهلت

 شد. خواهد محاسبه  تضمین حساب ارزیابی

 های مشخص شده در مقررات، تعیین گردد. زار اعتباردهنده و مشتری توافق نمودند که ضرایب تعدیل حساب تضمین مشتری، با رعایت سقفکارگ .11

 .باشدینم یوارده، با شرکت کارگزار یخسارت احتمال تیحساب مشترک نبوده و چنانچه خالف آن ثابت شود، مسئول ویتوسط  یکه حساب اعالم  دنماییاقرار م یمشتر .12

... مورد قبول  و زیرفع فر ز، یناظر، فر کارگزار رییو فروش، تغ دی خر یدستورها ، یگردش حساب معامالت اعالم لقبی از گرفته از سوی کارگزار اعتباردهنده در رابطه با این قرارداد،صورت اقدامات ه یکل .13

 .اعتراض استقابل ریو غ  یموارد قطع یدر تمام یو محاسبات کارگزار مشتری بوده

-و شرکت سپرده شوداز حیث تقدم مطالبات کارگزار اعتباردهنده بر سایر بستانکاران، در حکم اوراق بهادار وثیقه به نفع کارگزار اعتباردهنده محسوب می  مشتریاوراق بهادار موجود در حساب تضمین  .14

 اقدام خواهد کرد. نی به حساب تضم سبتن متعلق به مشتریبهادار مازاد اوراق  فیبه توق اشخاص ثالث صرفاً یدر خصوص ادعاها یمرکز  ذاریگ

دستورالعمل خرید   1از ماده  3بر اساس بند  باالتر باشد. ) یاعتبار خرید دستورالعمل مندرج دراز نصاب  ، یمشتر یتجار یبا بده سه یدر مقا نیمراقبت کند تا ارزش حساب تضم دیهمواره با یمشتر .15

 .(های مربوطه پس از کسر بستانکاری مشتری استخالص مبلغ بدهی مشتری به کارگزار اعتباردهنده بابت خرید اوراق بهادار و کارمزدها و هزینه  ، یتجار یمنظور از بدهاعتباری، 

مشتری حق خرید جدید نداشته و موظف است از  ماندة بدهی تجاری مشتری برابر یا بیش از ماندة حساب تضمین مشتری گردد، هرگاه در اثر افزایش بدهی تجاری یا کاهش مانده حساب تضمین،  .16

 حساب کسری مبلغ راهبه هم ریسک معرض در مشتری عنوان به  مشتری که در چنین وضعیتی قرار گرفته،  مشخصات طریق فروش اوراق بهادار یا واریز وجه، کسری حساب خود را ترمیم کند. همچنین

  .نمایند  متوقف شرایط این رفع پایان تا مذکور مشتری  برای را اعتباری اند خریدف موظ کارگزاران کلیة  و گیردمی قرار کارگزاران کلیة  و کانون اختیار وی توسط کارگزار اعتباردهنده در تضمین

را شامل ده درصد بیشتر از ماندة حساب تضمین وی شود، کارگزار اعتباردهنده موظف است حداکثر تا پایان روز کاری بعد، اخطاریة کسری حساب تضمین  به هر دلیل  هرگاه ماندة بدهی تجاری مشتری .17

 نماید:  اعالم مشتری این قرارداد به 5شده به موجب ماده تعیین اطالعات زیر به ترتیب 

  تاریخ صدور اخطاریه.نام مشتری، نام کارگزار اعتباردهنده و الف( 

 مانده بدهی تجاری و مانده حساب تضمین مشتری نزد کارگزار اعتباردهنده؛ب( 

 .مبلغ کسری حساب تضمین که مشتری باید تسویه نماید و مهلت تسویه آن ج( 

حساب  ة را رفع نماید به قسمی که بدهی تجاری وی حداکثر به میزان ماند، مشتری موظف است ظرف یک روز کاری، کسری اعالمی مطابق بند قبل در صورت دریافت اخطاریة کسری حساب تضمین .18

که ذیصالح نشده است، مانع اعمال اختیارات کارگزار اعتباردهنده نخواهد بود. درصورتی ونیتضمین گردد. اعتراض مشتری به مفاد اخطاریه موضوع این ماده تا زمانی که منجر به صدور دستور از مراجع قان

را طی مهلت مقرر در قرارداد خرید اعتباری به طور کامل تسویه نکند، کارگزار  ودمشتری، کسری مندرج در اخطاریه کسری حساب تضمین را در مهلت مقرر به طور کامل برطرف ننماید، یا بدهی خ

 اردهنده باید اقدامات زیر را انجام دهد: اعتب
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ری را حسب مورد بفروشد یا تبدیل به نقد کند و بدهی به تشخیص خود و با رعایت قوانین و مقررات هر یک از اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس متعلق به مشتری یا سایر تضامین مشت  الف(

فروش اوراق بهادار  مشتری طبق این بند وکالت گردد، به اختیار کارگزار اعتباردهنده است.یا تبدیل به نقد می  رسدمیانتخاب تضمینی که به این منظور به فروش تجاری مشتری را از آن محل تسویه نماید. 

 احتیاج به اخذ مجوز دیگری ندارد. متعلق به خود را به کارگزار اعتباردهنده واگذار کرده و کارگزار بدین منظور

ریفات این دستورالعمل، کفاف  نتواند به دلیل عوامل خارج از اراده، رأساً نسبت به فروش، تبدیل به نقد کردن و استفاده از تضامین اقدام کند یا تضامین با رعایت تش اعتباردهنده که کارگزار صورتی درب( 

 گیری نماید.ذیصالح طرح و پی رجع، در مقانون بازار اوراق بهادار 36 ةبدهی تجاری مشتری را ندهد، موضوع را مطابق ماد

، صورت نی ا ریدهد. در غ  رییو عنوان و روش، تغ لیبه هر دل در حساب تضمین قرار گرفته است،که  ی را اوراق بهادار تیمالک ، یقهر ای یاریصورت اخته ترک فعل، ب ای با هر نوع فعل  نیستمجاز  یمشتر .19

 .د ینما یریگیحقوق خود را پ یقانون یصالحمراجع ذ ق یاز طر تواندیم اعتباردهنده کارگزار بدیهی است در این صورت، است.  اعتباردهنده به کارگزار متعهد و مکلف به جبران خسارات وارده  مشتری

اطالع  ی به کارگزار یصورت کتبه ب بالفاصله مراتب را  شود، معامله غیرقابل  ای قی وثت ، توقیف، مسدود ی که اوراق بهادار موجود در حساب تضمین به هر دلیلدر صورت گرددی متعهد و مکلف م یمشتر .20

  36 ساالنه   موظف است، مشتری بند نی. در صورت عدم انجام تعهدات موضوع ادیاقدام نما یافتیاعتبار در ه یتسو  ای دیاوراق بهادار جد تخصیص ای وجه  زیوار قیاز طر جبران کسری حاصله داده و نسبت به 

 .پرداخت کند اعتباردهنده نشده را به صورت روزشمار به عنوان وجه التزام به کارگزار ه یمبلغ تسودرصد 

 یقراردادها ینقضاا حتی در صورت ، کارگزار قرار دارد اریسابق در اخت ای گرید یاز قراردادها یناش یو حت لی... که به هر دل چک، سفته و لیاز قب یمشتر نیتضام ه یحق دارد از کل اعتباردهنده کارگزار .21

  یاز جانب مشتردهد تا جهت احقاق حقوق خود استفاده نماید. مشتری ضمن عقد خارج الزم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می ، دیجد یانعقاد قراردادها ای سابق 

 . استفاده کارگزارانجام دهدت( و مراجعه به بانک در جهت وصول مطالبات را )چک، سفته و برا یاسناد تجار ن مورخ کرد لیاز قب  ار، یدر اخت نیاز محل هرگونه تضام مطالبات خودوصول اقدامات الزم جهت 

 نخواهد بود. نیتضامسایر از  ویمانع استفاده  یمشتر نیتضام هر یک ازاز اعتباردهنده 

 کنند، ی... منعقد م و گذاریه یمشارکت در سرما ، یمثل سبدگردان ینیتحت عناو کارگزار اعتباردهنده رانیکارکنان و مد یحت ای گرید یحقوق ای یقیشرکت با اشخاص حق انیکه مشتر ییقراردادها ه یکل .22

و ممهور   دهیصاحبان مجاز رس یبه امضا یروزنامه رسم مندرج در اصالحات نیبا آخر مطابقاست که  یتنها در خصوص اسناد کارگزار اعتباردهنده شرکت تینسبت به کارگزار فاقد اثر و اعتبار بوده و مسئول

 به مهر شرکت باشد.

  نیمابیف یقراردادها ای انیدسته از مشتر نیا یدستورها دأییکنون جهت ت که تا یاه یرو، ...  و یروزنامه رسم لیاز قب یصرف نظر از مستندات مربوط به اشخاص حقوق ، یحقوق انیخصوص مشتر در .23

در خصوص اقدامات  اعتراض را هیچ گونه نرساند، حق کارگزار اعتباردهنده به اطالع  بالفاصله بور را زم راتییو تغ  ندهد رییه را تغیرو نیا یبه صورت رسم مشتری که  یخواهد بود و مادام ، معتبربوده یجار

 گرفته مطابق رویه قبلی نخواهد داشت.صورت 

 .دی نمایاشخاص ثالث از خود ساقط م ایرا نزد شخص  خود نیحساب تضمموجود در اوراق بهادار  قیقرارداد، حق توث نیبا انعقاد ا یمشتر .24

ارائه   یبه مشتر دهندهتوسط کارگزار اعتبار فیگونه تخف چیدر پرداخت ه لیاز بابت تعج د، یاقدام نما بدهیخود، نسبت به پرداخت  یبده یدهایسررس /دیسررس خیاز تار شیپ یمشتر که یصورت در .25

 .گرددینم

 اعتباردهنده نخواهد بود. افزوده اعتبارات اعطایی بر عهده مشتری خواهد بود که این اعتبار را دریافت نموده است و از این بابت هیچ گونه تعهدی بر عهده کارگزارپرداخت مالیات بر ارزش  .26

.  دی نمایبه کارگزار اعتباردهنده ارائه م نیقرارداد به عنوان تضم نیاعتبار ا انیپا خی تار دی... به سررسفقره چک به شماره ............ بانک ............. به مبلغ .......... کیقرارداد حاضر  یزمان با امضاهم  یمشتر .27

در  نی. همچند ی چک مزبور مطالبات خود را وصول نما قیاز طر تواندیم یخود اقدام نکند، کارگزار نید ه ینسبت به تأد ، یبده جادیروز از ا 5به کارگزار بدهکار شود و ظرف   یکه به هر علت مشتر یدر صورت

  ی. مشترباشد یم دشدهیقرارداد تمد دیبه سررس ، یرگزاربا کا دی به مبلغ مورد توافق جد دیموضوع بحث با چک جد  نیچک تضم ضیمکلف به تعو یقرارداد حاضر، مشتر دیبر تمد  یمبن نیصورت توافق طرف

 .د ینمایخصوص را از خود سلب و ساقط م نیاعتراض در ا ایعا قرارداد، حق هر گونه اد نیا یبا امضا

مشخص شود مشتری تعهد مندرج در این بند را به هر این قرارداد قائم به شخص بوده و مشتری به هر نحو حق انتقال یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث را ندارد. در صورتی که  .28

بران کلیه خسارات وارده به کارگزار  وجود اختیار فسخ قرارداد برای کارگزار، مشتری متعهد خواهد بود شخصاً نسبت به تسویه فوری اعتبارات اخذ شده به موجب این قرارداد و جنحوی نقض نموده، عالوه بر 

 اعتباردهنده اقدام نماید.

دستورالعمل خرید اعتباری تعیین شده و مفاد دستورالعمل خرید اعتباری از شروط ضمنی این قرارداد محسوب سایر حقوق و تعهدات طرفین که در این قرارداد به آن اشاره نشده است بر اساس  .29

 تباری حاکم خواهد بود.  های متفاوت، مفاد دستورالعمل خرید اع تواند با مفاد دستورالعمل خرید اعتباری مغایر باشد و در صورت برداشتیک از مواد و بندهای این قرارداد نمیشود. در هر صورت هیچ می

 

 

 های موضوع این قرارداد ارسال اخطاریه  ةنحو  - 5مادة 

دام  این قرارداد، رأساً ماندة حساب تضمین، ماندة حساب بدهی و کسری تضمین خود را بررسی نموده و نسبت به رفع کسری تضمین در موعد مقرر اق 4مادة  3مشتری موظف است از طریق مقرر در بند 

کند. کارگزار اعتباردهنده به یکی از طرق ذیل که توسط چنانچه مشتری به وظیفه خود در این زمینه عمل ننماید، کارگزار اعتباردهنده مطابق این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری اقدام مینماید. 

 کند: رداد و دستورالعمل خرید اعتباری را به مشتری ابالغ می مشتری و کارگزار اعتباردهنده انتخاب شده است، اخطاریه کسری حساب تضمین موضوع این قرا 

 ابالغ حضوری 

  پست الکترونیکی به نشانی .... 

  ارسال پیامک به شماره .... 

 اعالم در سامانه معامالت بر خط مشتری   

 تماس از طریق مرکز تماس شرکت کارگزاری با شماره ...... 

های انتخاب شده از سوی مشتری در این قرارداد معتبر خواهد  های فوق را انتخاب نماید، ابالغ اخطاریه توسط کارگزار اعتباردهنده به هر یک از روشاز یکی از روش در صورتی که مشتری بیش -1تبصره 

 بود.

 دستورالعمل خرید اعتباری، تاریخ نخستین ابالغ است.های موضوع این قرارداد و در صورت ابالغ اخطاریه به بیش از یک روش، مبدأ احتساب مهلت -2تبصره 

م شده توسط وی، ارسال پیامک به شماره اعالم  در صورتی که مشتری روشی غیر از روش حضوری را انتخاب کرده باشد، ارسال داده پیام به نشانی پست الکترونیکی مشتری، تماس با شماره اعال -3تبصره 

سال داده پیام منجر به اطالع انه معامالت برخط مشتری، ابالغ و دریافت توسط مشتری تلقی خواهد شد، حتی اگر به علتی خارج از اراده کارگزار اعتباردهنده تماس یا ارشده توسط مشتری یا اعالم در سام

 واقعی مشتری نشود.

 شود.مفاد و روش مندرج در این ماده ارسال و ابالغ می  های موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری مطابقسایر مکاتبات و اخطاریه  -4تبصره 



      قرارداد خرید اعتباری حقیقی                                                                      

.................... تاریخ:                                                                                                                                                 

. شماره: .................  
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 فورس ماژور  - 6مادة 

عیت خیر افتد، طرفی که در این وضأغیرممکن شود یا به تبینی، یک امر خارجی، غیرقابل رفع و غیرقابل پیش به واسطه  ، به استثنای بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر، هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد

   روز( مراتب را کتباً به طرف مقابل اطالع دهد. 7  ظرف خیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت )حداکثرأول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تئمس ،قرار گرفته است

این قرارداد   4شود و در این صورت کارگزار اعتباردهنده از کلیه اختیارات مندرج در ماده ادیق نقض قرارداد محسوب میتبصره: عدم پرداخت بدهی مشتری در موعد مقرر به هر دلیل ولو فورس ماژور از مص

 برخوردار خواهد بود.

 

 قرارداد و انفساخ فسخ  - 7مادة 

 شود:در موارد ذیل قرارداد منفسخ می .1

 صالح، کارگزار اعتباردهنده توسط مراجع ذیروز کاری یا لغو مجوز  30تعلیق یا محرومیت بیش از    -

 روز کاری،   30توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتباردهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از   -

 غیرفعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی،  -

 ه.ورشکستگی یا انحالل شخصیت حقوقی مشتری یا کارگزار اعتباردهند  -

 . هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعالم کتبی از سه روز پیش خواهند داشت. 2

 باشد.  حسب مورد به طرف مقابل میهر یک از طرفین موظف به اعالم کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ،  ، همزمان با فسخ قرارداد: 1 تبصره

تا  ها و وظایف هر یک از طرفین در مورد تعهداتی که از بابت خرید اعتباری قبل از فسخ یا انفساخ قرارداد برای هر یک از طرفین ایجاد شده، فاد این قرارداد، مسئولیت: در صورت فسخ یا انفساخ، م2تبصره 

 بر جای خود باقی است. هاایفای کامل آن 

 
 

 

 حل اختالفات   - 8مادة 

 االجرا است.قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختالف الزم 37و  36مواد مقرر در در صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد ترتیبات 

 

 طرفینو اطالعات تماس اقامتگاه قانونی   - 9مادة 

جدید خود را ظرف مدت   نشانی و اطالعات تماسموظف است  و اطالعات تماس،  داد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانیقرار مقدمه طرفین همان است که در   نشانی و اطالعات تماس

 شوند.می تباط از طریق اطالعات تماس قبلی انجام و برقراری ارقبلی  نشانیجدید اعالم نشده، مکاتبات به   و اطالعات تماس به طرف دیگر اطالع دهد. تا زمانی که نشانیکتباً روز پس از تغییر  7حداکثر 

 ی خواهد بود.تبصره: اعالم نشانی و اطالعات تماس جدید کارگزار اعتباردهنده بر روی سایت اینترنتی کارگزار اعتباردهنده به منزله اعالم آن به مشتر

 

 

با امضای نسخه طرف مقابل به دریافت نسخه خود  و هریک از طرفین،  ........ به امضای طرفین رسید.....تنظیم شد و در تاریخ .. د، که هر دو اعتبار واحد دارن نسخه  دوتبصره، در  17ماده و  9این قرارداد در 

 نماید.اقرار می

 

 مهر و امضاء کارگزاری    مهر و  امضای تایید کننده شرکت کارگزاری:  امضاء و اثر انگشت مشتری              

 

 

  

 

 

 


