شماره:
تاریخ:

قرارداد خرید اعتباری
مقدمه
 .1برمبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب  1391/10/09هیأت مدیره
سازمان بورس و اوراق بهادار ،این قرارداد بین شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص) به شماره ثبت  336267و شناسه ملی
 10103766525به نمایندگی آقای مهرداد بختیاری (عضو هیأت مدیره) و آقای اسماعیل بینائی (عضو هیأت مدیره) براساس روزنامه
رسمی شماره  21417به تاریخ  1397/06/26به نشانی تهران ،خیابان ولیعصر ،باالترازمیرداماد ،خیابان قبادیان ،پالک 49و کد پستی
 1968917167و به شمارهتلفن  021-42366000و شماره نمابر 021-42366411به نشانی سایت اینترنتی  www.aminavid.comکه
ازاین پس در این قرارداد کارگزار اعتباردهنده نامیده میشود از یک طرف و از طرف دیگر:
شخص حقیقی :

آقای/خانم :

نام پدر :
و کد معامالتی:
نشانی پست الکترونیک :

دارای کدملی :
تلفن:

محل صدور:

به شماره شناسنامه :
به نشانی:

که ازاین پس دراین قرارداد "مشتری" نامیده میشودبه شرح زیر منعقد گردید:
 .2دراین قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار به اختصار"سازمان" ،بورس اوراق بهادار تهران به اختصار"بورس تهران"  ،شرکت فرابورس ایران به اختصار"فرابورس
ایران"  ،شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه ایران به اختصار "شرکت سپردهگذاری مرکزی" ،قوانین ،مصوبات هیئت وزیران ،شورای عالی بورس و
اوراق بهادار ،سازمان ،بورس تهران و فرابورس ایران به اختصار"مقررات" نامیده شدهاند.
 .3دستتورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،مصتوب  1391/10/09هیأت مدیرة ستازمان و اصتالاات بعدی آن و ستایر
مصتوبات هیات مدیره ستازمان و کمیته پایر ریستک بازار در این خصتوص ،در این قرارداد "دستتورالعمل خرید اعتباری" نامیده میشتود و تعاریف آن در این قرارداد به
همان مفاهیم به کار رفتهاند.
ماده )1موضوع قرارداد
موضتو قرارداد ،تخصتی

اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتباردهنده صرفاً به منظور خرید سهام و واادهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (با

درآمد ثابت ،در سهام و مخت لط) در بورس و بازارهای اول ،دوم و بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس و مطابق مفاد دستورالعمل خرید اعتباری است.
تبصره  : 1اعتبار تخصی

یافته به موجب این قرارداد صرفاً قابل استفاده برای خرید اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس خواهد بود و به هیچ وجه به صورت

نقد به اساب مشتری منظور نخواهد شد.
تبصتره  : 2چنانچه پس از انعقاد این قرارداد و طبق مقررات ،اوراق بهاداری که می توان مطابق این قرارداد برای خرید آنها اعتبار تخصتی

داد ،تیییر کند ،تیییرات مزبور

در خصوص موضو این ماده نیز اعمال خواهد شد.
ماده  )2مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.
تبصتره :چنانچه قرارداد فستخ یا منفستخ گردد ،مشتتری و یا قائم مقام او باید اداککر یک روز کاری پس از تاریخ فستخ یا انفستات ،نستبت به بازپرداخت کلیه بدهیهای
ناشتی از این قرارداد اقدام نماید .د ر غیر اینصورت کارگزار اعتباردهنده باید از محل تضامین و فروش سایر سهام و اوراق بهادار فریز شده ،موضو این قرارداد نسبت به
تستویه مطالبات خود اقدام کند .بدیهی استت ،فروش ستایر ستهام و اوراق بهادار فریز شتده ،بدون رعایت تشتریفات آئین نامه معامالت بوده و نیازی به کستب دستتور کتبی
فروش از مشتری نمی باشد.
ماده  )3مبلغ موضوع قرارداد
سقف اعتبار تخصیصی به مشتری بابت خرید اعتباری در مدت قرارداد ،اداککر معادل ماندة اساب تضمین مشتری که طبق دستورالعمل خرید اعتباری محاسبه میشود
یا سقف مندرج در ماده  4دستورالعمل خرید اعتباری ،هر کدام کمتر باشد ،خواهد بود.
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شرکت کارگزاری امین آوید
مهروامضا

شماره:
تاریخ:
تبصره  :1کارگزار اعتباردهنده میتواند با صالادید و بر اساس رویههای داخلی خود و با رعایت سقفهای مندرج در این ماده میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری را
در هر زمان تعیین یا تعدیل نماید.
تبصره  : 2از تاریخ انعقاد این قرارداد ،چنانچه به هنگام ارائه سفارش خرید از سوی مشتری منابع مالی الزم توسط مشتری تامین نشده باشد ،کارگزار اعتباردهنده چنین
درخواستی را تابع مفاد این قرارداد تلقی میکند و ااکام این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری در خصوص آن سفارش خرید اعمال خواهد شد.
تبصره  :3نظر به اینکه کارگزار اعتباردهنده از محل تسهیالت اخذ شده از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز اقدام به تخصی

اعتبار به مشتری مینماید ،به هنگام

بازپرداخت ،هزینه اخذ تسهیالت مزبور و سایر هزینههای مربوطه به مبلغ این قرارداد افزوده میشود و مشتری ضمن عقد خارج الزم در خصوص مبالغ مزبور اق
هرگونه اعتراض و طرح هرگونه دعوی و شکایتی را از خود سلب و اسقاط مینماید.
ماده  )4حقوق و تعهدات طرفین
 -1مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری اداککر تا تاریخ پانزدهم خرداد ماه هرسال یا اداککر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ایجاد بدهی ناشی از
اولین خرید اعتباری اوراق بهادار ،هر کدام زودتر باشد ،به کارگزار اعتباردهنده پرداخت نماید .همچنین در صورتی که در مورد خرید اعتباری خاصی ،پیر از خرید
توسط کارگزار اعتباردهنده کتباً مهلت تسویه بدهی کمتر از این مدت معین ش ده باشد ،مشتری باید در موعد مقرر ،بدهی مورد نظر را پرداخت نماید .در صورت عدم
تسویه بدهی در موعد مقرر ،کارگزار اعتباردهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتری و فروش سایر سهام
و اوراق بهادار فریز شده بدون نی از به دستور فروش کتبی مشتری خواهد داشت .در صورتی که کارگزار اعتباردهنده از این اختیار خود ظرف مدت  5روز کاری به جز
در موارد فورس ماژور استفاده نکند ،این امر به منزله تمدید دوره تسویه اعتبار مندرج در این بند برای یک دوره خواهد بود.
-2امضای این قرارداد به معنی الزام کارگزار اعتباردهنده به پذیرش درخواست بدون قید و شرط خرید اعتباری مشتری نیست و در هر درخواست خرید اعتباری ،کارگزار
اعتباردهنده اختیار دارد نسبت به خرید یا عدم خرید اعتباری به نام مشتری ،به صالادید خود تصمیمگیری نماید .کارگزار اعتباردهنده در صورت تصمیم به عدم اجرای
درخواست خرید اعتباری مشتری از محل اعتبار تخصیصی و یا تعیین موعد بازپرداخت کمتر از آنچه به موجب بند قبل این ماده تعیین شده است ،باید موضو را از
طرق مندرج در ماده  5این قرارداد به اطال مشتری برساند.
-3کارگزا ر اعتباردهنده ،میزان بدهی و ماندة به روزرسانی شدة اساب تضمین و کسری یا اضافۀ تضامین مشتری را در پایان هر روز کاری ،از طریق سایت اینترنتی و با
رمز و نام کاربری که در اختیار مشتری میگذارد ویا از طرق و شیوه های دیگر ،در دسترس مشتری قرار میدهد.
-4در راستای ا جرای مفاد این قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتری به طور کامل تسویه نشده است ،کارگزار اعتباردهنده میتواند نسبت به جلوگیری از تیییر کارگزار ناظر
هر یک از اوراق بهادار مشتری(فریز کردن) اقدام نماید و مشتری با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج الزم ملتزم میگردد تا چنانچه کارگزار اعتباردهنده نسبت به
جلوگیری از تیییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری(فریز کردن) اقدام نماید ،اعتراضی نداشته باشد .این اوراق تا زمانی که مشتری نسبت به تسویه اساب
بدهی خود اقدام نکرده است ،فریز باقی خواهند ماند .مشتری مکلف است پس از تسویه مانده بدهی خود درخواست خود را مبنی بر رفع فریز از سهامی که در طی
انعقاد قرار داد اعتباری نزد کارگزار اعتبار دهنده فریز شده است به صورت کتبی به کارگزاری اعالم نماید .تا زمانی که مشتری چنین درخواستی ارائه نداده است ،کارگزار
اعتبار دهنده مسئولیتی از این جهت نخواهد داشت.
 -5مشتری ضمن عقد خارج الزم ،کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار میدهد تا در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری مطابق مفاد این
قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری ،کارگزار اعتباردهنده نسبت به استیفای طلب خود از محل تضامین مشتری از جمله فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری اقدام نماید.
 -6مشتری ضمن عقد خارج الزم ،کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار میدهد تا چنانچه مشتری یک روز کاری قبل از پایان مهلت
اعمال اق تقدم متعلق به مشتری ،نسبت به تأدیه مبلغ پذیرهنویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند ،کارگزار اعتباردهنده نسبت به فروش اق تقدم موضو
اساب تضمین اقدام نماید یا مبلغ پذیرهنویسی راساً پرداخت و اقدامات الزم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد .در صورت پرداخت مبلغ پذیرهنویسی
از سوی کار گزار اعتباردهنده ،مبلغ مزبور به مانده بدهی مشتری نزد کارگزار اعتباردهنده افزوده میشود.
 -7مشتری ضمن عقد خارج الزم ،کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار میدهد تا در خصوص اوراق بهاداری که متولی پرداخت مبلغ
اسمی آن در سررسید ،شرکت سپردهگذاری مرکزی است ،نسبت به دریافت مبلغ اسمی از شرکت سپردهگذاری مرکزی اقدام نماید .این وجوه طبق شرایط مندرج در این
قرارداد به اساب مشتری منظور خواهد شد.
-8تا زمانی که مشتری بابت اعتبار تخصیصی به کارگزار اعتباردهنده بدهکار باشد ،کلیه مبالغ ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری و همچنین مبالغ اسمی اوراق بهادار
مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت میشود ،صرف تسویه مانده بدهی مشتری خواهد شد.
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شرکت کارگزاری امین آوید
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شماره:
تاریخ:
-9پرداخت وجه از سوی مشتری یا وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار مشتر ی یا مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپردهگذاری
مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت میشود ،ابتدا به عنوان بازپرداخت هزینههای اخذ تسهیالت بانکی و سایر هزینههای مربوطه منظور خواهد شد و نهایتاً به تسویه
اصل اعتبار تخصی

خواهد یافت .چنانچه کارگزار اعتباردهنده برای وصول مطالبات خود مجبور به طرح دعوا و انجام پیگیریهای قضایی و ثبتی گردد ،مطالبات

کارگزار اعتباردهنده در این خصوص بر سایر مطالبات او تقدم داشته و در ابتدا تسویه خواهد شد.
-10در صورتی که به علت تعلیق و توقف نماد معامالتی و یا هر دلیل دیگری از قبیل لیو یا تعلیق پذیرش برای بیر از  30روز کاری متوالی امکان معامله بر روی اوراق
بهادار موجود در اساب تضمین مشتری وجود نداشته باشد ،کارگزار اعتباردهنده میتواند اوراق بهادار مزبور را از اساب تضمین مشتری کسر کند .در صورتی که اذف
اوراق بهادار مزبور منجر به کسری اساب تضمین مشتری شود ،کارگزار اعتباردهنده مطابق دستورالعمل خرید اعتباری و مفاد این قرارداد نسبت به ارسال اخطاریه کسری
اساب تضمین اقدام مینماید .در صورت بازگشایی نماد اوراق بهادار مزبور و به شرط دارا بودن شرایط مندرج در مقررات الزم االجرا در زمان بازگشایی ،اوراق بهادار
مزبور مجدداً در ارزیابی اساب تضمین محاسبه خواهد شد.
 -11این قرارداد قائم به شخ

بوده و مشتری به هر نحو اق انتقال یا واگذاری موضو قرارداد به شخ

یا اشخاص ثالث را ندارد .در صورتی که مشخ

شود مشتری

این تعهد خود را به هر نحوی نقض نموده ،عالوه بر فسخ قرارداد از سوی کارگزار ،مشتری متعهد خواهد بود تا شخصاً نسبت به تسویه فوری اعتبارات اخذ شده به
موجب این قرارداد و جبران کلیه خسارات وارده به کارگزار اعتباردهنده اقدام نماید.
 –12مشتری  .........عدد چک /سفته به شماره ......................................................................به مبلغ ........................................................................................بدون تاریخ
به کارگزار اعتبار دهنده تحویل داده است .چنانچه مشتری تعهدات خود در این قرار داد را انجام ندهد ،به کارگزار اعتبار دهنده وکالت می دهد تا نسبت به درج تاریخ
و وصول مبلغ مندرج در چک یا سفته موضو این بند بدون هیچ گونه تشریفات قضایی و قانونی اقدام نماید.
-13سایر ا قوق و تعهدات طرفین که در این قرارداد به آن اشاره نشده است بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری تعیین شده و مفاد دستورالعمل خرید اعتباری شروط
ضمنی این قرارداد محسوب میشود .در هر صورت هیچیک از مواد و بندهای این قرارداد نمیتواند با مفاد دستورالعمل خرید اعتباری میایر باشد و در صورت
برداشتهای متفاوت ،مفاد دستورالعمل خرید اعتباری ااکم خواهد بود.
ماده  )5نحوه ارسال اخطاریه کسری حساب تضمین
مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند  3مادة  4این قرارداد ،رأساً ماندة اساب تضمین ،ماندة اساب بدهی و کسری تضمین خود را بررسی نموده و نسبت به رفع
کسری تضمین در موعد مقرر اقدام نماید .چنانچه مشتری به وظیفه خود در این زمینه اقدام ننماید ،کارگزار اعتباردهنده مطابق این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری
اقدام می کند .عالوه بر این کارگزار اعتباردهنده به یکی از طرق ذیل که توسط مشت ری و کارگزار اعتباردهنده انتخاب شده است ،اخطاریه تضمین موضو دستورالعمل
خرید اعتباری را به مشتری ابالغ میکند:
ابالغ اضوری به نشانی :
پست الکترونیکی به نشانی :
ارسال پیامک به شماره :
اعالم در سامانه معامالت بر خط مشتری
تماس از طریق مرکز تماس شرکت کارگزاری با شماره ......
تبصره  -1در صورتی که مشتری بیر از یکی از روشهای فوق را انتخاب نماید ،ابالغ اخطاریه به هر یک از روشهای انتخاب شده از سوی مشتری در این قرارداد
معتبر خواهد بود.
تبصره  -2در صورت ابالغ اخطاریه به بیر از یک روش تاریخ ااتساب مهلتها موضو این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری تاریخ نخستین ابالغ است.
تبصره  -3در صورتی که مشتری روشی غیر از روش اضوری را انتخاب کرده باشد ،ارسال داده پیام به نشانی پست الکترونیکی او ،یا تماس با شماره اعالم شده توسط
مشتری ،ارسال پیامک به شماره اعالم شده توسط مشتری یا اعالم در سامانه معامالت برخط مشتری ،ابالغ و دریافت توسط مشتری تلقی خواهد شد ،اتی اگر به علتی
خارج از اراده کارگزار اعتباردهنده تماس یا ارسال داده پیام منجر به اطال واقعی مشتری نشود.
تبصره  -4سایر مکاتبات و اخطاریههای موضو این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری مطابق مفاد و روش مندرج در این ماده ارسال و ابالغ میشود.
ارسال اخطاریه کسری اساب تضمین توسط کارگزار اعتباردهنده ،موضو دستورالعمل خرید اعتباری ،باید با استفاده از روش های قانونی و مطمئن همچون ارسال از
طریق پست سفارشی ،تسلیم اضوری اخطاریه و اخذ امضای مشتری ،اطال از طریق سامانه مرکز تماس کارگزار اعتباردهنده یا ارسال از طریق پست الکترونیکی انجام

مشتری
مهروامضای صاحبان مجاز و اثر انگشت

3

شرکت کارگزاری امین آوید
مهروامضا

شماره:
تاریخ:
شده و مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند  3ماده  ،4راساً مانده اساب تضمین ،مانده اساب بدهی و کسری تضمین خود را بررسی نموده و نسبت به رفع
کسری تضمین در موعد مقرر اقدام نماید .چنانچه مشتری به وظیفه خود در این زمینه اقدام ننماید ،کارگزاری اعتباردهنده مطابق دستورالعمل خرید اعتباری اقدام میکند.
تبصره  -5در صورتی که مشتری بیر از یکی از روش های فوق را انتخاب نماید کارگزاری می تواند بر اساس شرایط ااکم یکی از روش های انتخاب شده توسط مشتری را مبنای اطال رسانی قرار دهد.

ماده )6فورس ماژور
هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد ،به استکنای بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر ،به واسطه یک امر خارجی ،غیر قابل رفع و غیر قابل پیربینی ،غیرممکن شود یا
به تأخیر افتد ،طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست .در این صورت وی مکلف است
در اسر وقت (اداککر  7روز) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطال دهد.
تبصره :عدم پرداخت بدهی مشتری در موعد مقرر به هر دلیل ولو فورس ماژور از مصادیق نقض قرارداد محسوب میشود و در این صورت کارگزار اعتباردهنده از کلیه

اختیارات مندرج در ماده  4این قرارداد برخوردار خواهد بود.
ماده  )7فسخ و انفساخ قرارداد
 .1در موارد ذیل قرارداد منفسخ میشود:
 تعلیق یا محرومیت بیر از  30روز کاری یا لیو مجوز کارگزار توسط مراجع ذیصالح، توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتباردهنده در زمینه خرید اعتباری بیر از  30روز کاری، غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت اداقل ده روز کاری متوالی، ورشکستگی یا انحالل شخصیت اقوقی مشتری، .2هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعالم کتبی از سه روز پیر خواهند داشت.
تبصره  :1همزمان با فسخ قرارداد ،هر یک از طرفین موظف به اعالم کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ ،اسب مورد به طرف مقابل میباشد.
تبصره  :2در صورت فسخ یا انفسات ،مفاد این قرارداد ،مسئولیتها و وظایف هر یک از طرفین در مورد تعهداتی که از بابت خرید اعتباری قبل از فسخ یا انفسات قرارداد
برای هر یک از طرفین ایجاد شده ،تا ایفای کامل آنها بر جای خود باقی است
ماده )8حل اختالفات
در صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد ترتیبات مقرر در مواد  36و  37قانون بازار اوراق بهادار در مورد ال اختالف الزم االجرا است.

ماده  )9اقامتگاه قانونی و اطالعات تماس طرفین
نشانی و اطالعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است .هر یک از طرفین در صورت تیییر نشانی و اطالعات تماس موظف است ،نشانی و
اطالعات تماس جدید خود را ظرف مدت اداککر  7روز پس از تیییر کتباً به طرف دیگر اطال دهد .تا زمانی که نشانی و اطالعات تماس جدید اعالم نشده ،مکاتبات
به نشانی قبلی و برقراری ارتباط از طریق اطالعات تماس قبلی انجام میشوند.
تبصره :اعالم نشانی و اطالعات تماس جدید کارگزار اعتب اردهنده بر روی سایت اینترنتی کارگزار اعتباردهنده به منزله اعالم آن به مشتری خواهد بود.
ماده )10کلیه خرید و فروش های صورت گرفته و نیز تشریفات قانونی آن از قبیل گردش اساب معامالتی ،دستورهای خرید و فروش ،تیییر ناظر ،فریز ،رفع فریز و...
تا تاریخ امضای این قرارداد مورد قبول اینجانب می باشد.
ماده )11مشتری به موجب شرط ضمن عقد خارج الزم متعهد می شود در صورتی که در تاریخ مقرر بدهی یا اقساط بدهی خود را به هر دلیل پرداخت ننماید  ،به ازای
هر روز تاخیر معادل چهار صدم درصد از بدهی سررسید گذشته را به عنوان وجه التزام به کارگزار اعتبار دهنده بپردازد این وجه قطعی بوده و کارگزار اعتبار دهنده اختیار
استفاده از تضامین موضو این قرارداد و اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی مشتری را خواهد داشت  ،بدیهی است وجه التزام در این
بند تا زمان فروش یا تسویه بدهی در اساب مشتری اعمال خواهد شد.
ماده )12چنانچه مشتری اقدام به گردش اعتبار اعطایی مورد نظر کارگزاری ننماید ؛ مراتب الزم طی  1مراله به اطال مشتری خواهد رسید و در صورت عدم گردش اعتبار توسط مشتری
بر اساس نصاب مورد نظر کارگزاری  ،کارگزاری مجاز به تسویه اعتبار از طریق فروش دارایی مشتری می باشد .

این قرارداد در  12ماده و  15تبصره ودر دو نسخه که هر دو اعتبار وااد دارند ،تنظیم شد و در تاریخ.

به امضای طرفین رسید و هریک از طرفین ،با

امضای نسخه طرف مقابل به دریافت نسخه خود اقرار مینماید.
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