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 بسمه تعالی

 

 ایران و فرابورساوراق بهادار تهران دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس 

 

 مقدمه : 

های کارگزاری که برای خرید اوراق بهادار به  به منظور کنترل ریسک اعتباری شرکت 

 و  ، این دستورالعمل تنظیممربوطه اجرایی سازوکار تنظیم دهند و مشتریان خود اعتبار می

 رسیده است. بهادار اوراقسازمان و بورس مدیرة  هیأت تصویب به

 ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون 1 مادة در که واژگانی و اصطالحات (1 مادۀ

 دیگر، واژگان. دارند کاربرد دستورالعمل این در معانی همان به اند، شده تعریف

 :هستند زیر معانی دارای

این  براساس کارگزار که است ای اخطاریه :تضمین حساب کسری اخطاریۀ

 کند؛ می ارسال مشتریرای ب دستورالعمل تحت همین عنوان صادر و

با رعایت این دستورالعمل و قرارداد خرید اعتباری، که  به ریال است یمبلغاعتبار: 

در چارچوب قرارداد خرید  و  کند تعیین میمشتری  اعتباردهنده برای کارگزار 

مذکور، ثمن خریدهای اعتباری  مبلغ اعتباری و با رعایت این دستورالعمل، تا سقف

 تجاری مشتری را از جانب مشتری پرداخت و مبلغ پرداختی را به حساب بدهی

 ؛نماید میمشتری منظور 

بابت خرید اوراق  اعتباردهنده کارگزار به  مشتری مبلغ بدهی خالص :تجاری بدهی

 است؛های مربوطه پس از کسر بستانکاری مشتری  هزینهو کارمزدها و  بهادار

 مشتری توسط تضامین تعدیل شدة محاسبة ارزش :تضمین حساب روزرسانی به

تعدیل  متناسباً و براساس این دستورالعمل در هر مقطع زمانی دهندهکارگزار اعتبار

 ؛حساب تضمین مشتری

 اعتباردهنده کارگزارمشتری به  تجاری کامل بدهیتسویه منظور  :نهایی تسویۀ

 ؛است

در دفاتر خود برای هر مشتری که با وی  کارگزاراست که  حسابی :تضمین حساب

بابت  مشتریقرارداد خرید اعتباری منعقد نموده افتتاح کرده و ارزش تضامین 
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را پس از اعمال تعدیالت موضوع این دستورالعمل در آن  وی بهاعتبار  تخصیص

 ؛کند ثبت می

 است برای وی مشتریبه سفارش  کارگزار توسط بهادار اوراق خرید :یاعتبار خرید

تا سقف   را معامله ثمن از قسمتی اعتباری، خرید قرارداد براساس کارگزار که

مشتری  تجاری ی را به بدهیپرداختمعادل مبلغ  وپرداخت  ،اعتبار تخصیصی

 ؛است یتسویه این بدهی، تابع قرارداد خرید اعتبار نماید. میمنظور 

به منظور تخصیص  کارگزار و مشتری بین که قراردادی :اعتباری خرید قرارداد

 و اعتبار تخصیص شرایط و شود می منعقد ،اعتبار از طرف کارگزار به مشتری

 شود؛ می مشخص آن براساس طرفین تعهدات و حقوق

د با مشتری منعق اعتباری خرید قرارداد که است کارگزاری :اعتباردهنده کارگزار

  ؛است نموده

سفارش فروش آن  که است کارگزاری منظور در مورد یک ورقة بهادار، :ناظر کارگزار

 ؛قابل اجرا است کارگزار آن  ورقة بهادار صرفاً توسط

گذاری مرکزی اوراق بهادار و  منظور شرکت سپرده گذاری مرکزی: شرکت سپرده

 های تهران است.  رکتدر مرجع ثبت ش 545262 تسویه وجوه ایران به شمارة ثبت

شخص وابسته به شخص حقیقی عبارتند از اقربای سببی و نسبی  شخص وابسته:

 اول و دوم و شخص وابسته به شخص حقوقی عبارتست از اشخاص زیر:  ةدرج

 ها؛ اول و دوم آنة مدیران شخص حقوقی و اقربای درجه اول از طبق –الف 

 اشخاص تحت کنترل؛ –ب 

 شخص حقوقی را در اختیار دارند؛ اشخاصی که کنترل  -ج

 اشخاصی که با شخص حقوقی مورد نظر تحت کنترل مشترک هستند؛  –د 

منظور سود تقسیمی، اختیار خرید اوراق بهادار )نظیر  :منافع و متعلقات ورقۀ بهادار

حق تقدم خرید سهام(، سهام جایزه )سودسهمی(، بازپرداخت اصل یا پرداخت 

و نظایر آن است که به مالک ورقة بهادار تعلق  در سررسید ارزش اسمی ورقه بهادار

 گیرد.  می

منافع و این دستورالعمل و  4موضوع مادة اوراق بهادارمنظور  تضامین مشتری:

 . متعلقات این اوراق بهادار است
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دریافت   کارگزار از  خدمات کارگزاری که است حقوقی ای حقیقی شخص :مشتری

 ؛کند می

 براساسصرفاً  توسط کارگزار به مشتری به منظور خرید اعتباری عتبارا تخصیص (2 مادۀ

مطابق نمونه ) اعتباری خرید قرارداد انعقاد به منوطو  دستورالعمل اینترتیبات 

کارگزار اعتباردهنده  .است کارگزار و مشتری بین ،(این دستورالعمل 1 پیوست

اطالعات این قرارداد را  موظف است قبل از اجرایی کردن قرارداد خرید اعتباری،

 طبق فرمت موردنظر سازمان به سازمان و سایر مراجع مورد نظر ارائه دهد. 

 خرید منظور به، صرفاً اعتباردهنده توسط کارگزار به مشتری اعتبار تخصیص (3 مادۀ

ایران یا فرابورس تهران در بورس اوراق بهادار  قابل معامله اوراق بهادار  اعتباری

 .دهد تخصیصاعتبار  مشتری به بابت موضوع دیگری تواند نمی زارکارگ واست 

حداکثر معادل مانده  اعتباری خرید برای مشتری هر به تخصیصی اعتبار سقف (4مادۀ

 1.شود طبق مصوبات سازمان تعیین می حساب تضمین مشتری است و 

مبنای تشخیص مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری، آخرین  تبصره:

که مبلغ  باشد. در صورتی های مالی ساالنه حسابرسی شده می صورت

حقوق صاحبان سهام در هر زمان با اعالم و تائید هیئت مدیره 

درصد نسبت به مبلغ مندرج  03شرکت کارگزاری حداقل به میزان 

های مالی حسابرسی شده افزایش داشته باشد،  در آخرین صورت

به عنوان مبنای حقوق صاحبان سهام جدید شرکت کارگزاری 

 گیرد.   تخصیص اعتبار به مشتریان قرار می

قبل از  باید ،نماید کارگزاری که اقدام به خرید اعتباری برای مشتری خود می( 5مادۀ 

مصوب سازمان در های  رعایت نصاب تخصیص اعتبار و خرید اعتباری برای مشتری

ورالعمل کفایت دست های موضوع خصوص مجموع اعتبارات اعطایی از جمله نسبت

                                                           
این  2و  6های موضوع مواد  هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین نصاب 053این ماده بر اساس مصوبه جلسه  1

اصالح شده است. متن قبلی این  هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 16/6/20و مصوبه مورخ  15/15/25دسورالعمل مورخ 

 ماده به شرح زیر است:

درصد  13 از نباید اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری است و  خرید برای مشتری تخصیصی به هر اعتبار سقف

 1.باشد بیشتر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری
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که با اعطای اعتبار موردنظر، این  و در صورتی نمودهکنترل  را سرمایة نهادهای مالی

مادامی که  همچنین شوند؛ از تخصیص اعتبار خودداری کند. ها نقض می نصاب

 کارگزار اعتباردهنده موظف است است، مشتری تسویه نهایی نشده تجاریبدهی 

یت سرمایة نهادهای مالی مصوب هیأت مدیرة های موضوع دستورالعمل کفا نسبت

های مندرج در این  سازمان را در پایان هر روز محاسبه و از عدم نقض نصاب

ها، اقدامات الزم را  دستورالعمل اطمینان حاصل نماید و در صورت نقض نصاب

  2طبق همان دستورالعمل اجرا کند.

در بورس اوراق بهادار  پذیرفته شده سهام و سایر اوراق بهادار ق تقدم حسهام و  (6 مادۀ

به  تهران یا بازار اول یا بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با شرایط زیر

و در  عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتباردهنده محسوب

 .گردد می نتیجه اختیار تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار از مشتری سلب

 پس از اعمال ضرایب تعدیلتباردهنده باید ارزش این تضامین را کارگزار اع

 ثبت کند:  حساب تضمین مشتری  ، درموضوع این دستورالعمل

و اعمال حقوق مالکانه مشتری به عللی از  بهادار در تملک مشتری باشداوراق  -1

  المعامله شدن، محدود نشده باشد.  جمله وثیقه شدن، مسدود شدن یا ممنوع

ررسید اوراق بهاداری که دارای سر رسید معین است، باید حداقل یک ماه س -5

 مشتری باشد.  تجاریپس از سررسید تسویه بدهی 

                                                           
این  2و  6های موضوع مواد  هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین نصاب 053این ماده بر اساس مصوبه جلسه  2

 اصالح شده است. متن قبلی این ماده به شرح زیر است: 15/15/25العمل مورخ ستورد

نماید، باید قبل از تخصیص اعتبار و خرید اعتباری برای مشتری  کارگزاری که اقدام به خرید اعتباری برای مشتری خود می

که با اعطای اعتبار  موده و در صورتیهای موضوع دستورالعمل کفایت سرمایة نهادهای مالی را کنترل ن رعایت نصاب

شوند؛ از تخصیص اعتبار خودداری کند. همچنین مادامی که بدهی تجاری مشتری  ها نقض می موردنظر، این نصاب

های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایة نهادهای  است، کارگزار اعتباردهنده موظف است نسبت تسویه نهایی نشده

های مندرج در این دستورالعمل  ن را در پایان هر روز محاسبه و از عدم نقض نصابمالی مصوب هیأت مدیرة سازما

  5ها، اقدامات الزم را طبق همان دستورالعمل اجرا کند. اطمینان حاصل نماید و در صورت نقض نصاب
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کارگزار  ،کارگزار ناظر اوراق بهادار باید در هنگام ثبت آن در حساب تضمین -0

 اعتباردهنده باشد. 

حق تقدم خرید سهامی که به عنوان تضمین موضوع این  :1تبصره 

و همچنین سهام جدیدی که از گردد  محسوب میدستورالعمل 

گردد، خود به خود به عنوان  اعمال این حق تقدم تحصیل می

اختیار  در نتیجه،محسوب شده و  بدهی تجاری مشتریتضمین 

گردد.  ، سلب میتغییر کارگزار ناظر آن اوراق بهادارمشتری در مورد 

مهلت اعمال حق تقدم، که یک روز کاری قبل از پایان  در صورتی

نویسی سهام جدید به منظور  مشتری نسبت به تأدیه مبلغ پذیره

تواند مبلغ  آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده می اعمال

نویسی را رأساً پرداخت و اقدامات الزم را برای صدور سهام  پذیره

جدید به نام مشتری انجام دهد، مگر اینکه قیمت پایانی یا آخرین 

نویسی سهام جدید باشد. مبلغ  سهم کمتر از قیمت پذیره قیمت

مشتری منظور  تجاریپرداختی از این بابت به حساب بدهی 

 گردد.  می

تواند عالوه بر تضامین موضوع این ماده، تضامین دیگری  کارگزار می :2ه تبصر

بابت خرید اعتباری از مشتری دریافت کند، لکن ارزش آن تضامین 

این تضامین باید در ب تضمین مشتری نخواهد بود. قابل ثبت در حسا

 های انتظامی ثبت شوند.  سایر حساب

موظف است در صورت درخواست مشتری کارگزار اعتباردهنده  :3تبصره 

 به عنوان تضمین مادهطبق این مبنی بر فروش اوراق بهاداری که 

بور را اجرا نماید. ز، درخواست مگردد میمحسوب  بدهی تجاری وی

مشتری  تجاریاین صورت مبلغ حاصل از فروش ابتدا از بدهی  در

مگر اینکه حساب تضمین مشتری، پوشش دهنده  ؛گردد کسر می

که در این صورت قابل پرداخت به مشتری  وی باشد تجاریبدهی 

  خواهد بود. 
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ای در  کارگزار اعتباردهنده موظف است برای هر مشتری حساب تضمین جداگانه (7 مادۀ

که خصوصیات مندرج در  مشتری اوراق بهادارخود افتتاح کرده و ارزش دفاتر 

تعدیل و در این حساب  زیر با اعمال ضرایب ،را دارند این دستورالعمل 4مادة 

  :ثبت نماید

 قیمت پایانی. درصد 43 ،سهام در مورد الف:

در مورد حق تقدم خرید سهام، ارزش تعدیل شده به شرح زیر محاسبه  ب:

  گردد: می

ارزش تعدیل شده  =(v+s) 43% -s  

نویسی سهام  قیمت پذیره sقیمت پایانی حق تقدم خرید سهام و  vکه در آن 

که حاصل رابطة فوق منفی شود، بابت حق تقدم خرید  جدید است. در صورتی

 گردد.  سهام، مبلغی در حساب تضمین منظور نمی

 23،  اوراق اجاره( نظیر) تاوراق بهادار با درآمد ثاباوراق مشارکت و در مورد :ج 

 درصد قیمت پایانی. 

موارد  را از شمول  تضامین موضوع این مادهتواند برخی از  میسازمان  (هتبصر

ضرایب تعدیل موضوع  نموده یا  در حساب تضمین، خارج قابل ثبت

کارگزار در این صورت . دهدتغییر ماده را در خصوص آنها  این

ضمین مشتری را به روز رسانی و اعتباردهنده موظف است حساب ت

 در صورت لزوم، اقدامات الزم را طبق این دستورالعمل به انجام رساند.

  

پس از ثبت کلیه کارگزار موظف است  ،جهت نظارت و کنترل بر معامالت اعتباری (8 دۀما

 شرکت سپرده گذاری مرکزیکه  و به نحوی طی مهلتو رویدادهای مالی روزانه 

فارغ از اینکه قرارداد  رامشتریان خود کلیه بدهی تجاری  ةماند، کند اعالم می

به صورت روزانه به  ،یا منعقد ننموده باشد نموده منعقد ها با آن خرید اعتباری

که تغییر کارگزار ناظر از کارگزار  صورتی در .ارائه نماید یادشدهشرکت 

که ن مشتری اعتباردهنده به کارگزار دیگر، باعث شود که ماندة حساب تضمی

به میزانی کاهش یابد که از بدهی تجاری  شود طبق این دستورالعمل محاسبه می
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واست خدر گذاری مرکزی، شرکت سپرده گاه وی به آن کارگزار کمتر شود، آن

و مشتری در  کرداجرا نخواهد  را مشتری برای تغییر کارگزار ناظر آن اوراق بهادار

تواند سفارش فروش خود را به   صرفاً می ،رصورت تمایل به فروش آن اوراق بهادا

  کارگزار اعتباردهنده ارائه دهد.

که در اثر اشتباه یا تخلف کارگزاری در اعالم بدهی تجاری مشتری،  در صورتی: 1تبصره

، کارگزار مربوطه مسئول جبران شودمتوجه مشتری از اجرای این ماده  خسارتی

 خسارت وارده خواهد بود. 

وجه به محدودیت فنی، کارگزار ناظر برای هرنوع ورقه بهادار تحت تملک یک ت با:  2تبصره

تواند برای بخشی از کل  مشتری، صرفاً یک کارگزار خواهد بود و مشتری نمی

اوراق بهادار در تملک خود، یک کارگزار و برای بخشی دیگر،  یک نوع تعداد

همچنین هرگاه تعدادی کارگزاری دیگری را به عنوان کارگزار ناظر انتخاب کند. 

شود، کارگزار  از یک نوع ورقه بهادار پذیرفته شده به نام مشتری خریداری می

مگر اینکه مشتری قبالً ناظر آن ورقه بهادار، همان کارگزار خریدار خواهد بود، 

بهادار را در تملک داشته باشد که در این صورت، ة تعدادی از همان نوع ورق

به  ،برای اوراق بهادار تحت تملک خود انتخاب نموده است کارگزار ناظری که قبالً

 عنوان کارگزار ناظر اوراق بهاداری که خریداری کرده است، نیز خواهد بود 

 عملیات به روز رسانی ،  کاریدر پایان هر روز  اعتباردهنده موظف است کارگزار (9مادۀ

  م دهد.انجا پایانی آن روز های قیمت براساس را مشتری تضمین حساب

یا کاهش مانده حساب تضمین، ماندة بدهی  تجاریهرگاه در اثر افزایش بدهی  (10 مادۀ

حساب تضمین مشتری گردد، کارگزار  ةیش از ماندبا یمشتری برابر  تجاری

مشتری را تا زمان رفع این شرایط  خرید اعتباری برای ،دهنده موظف استاعتبار

عنوان مشتری در معرض ریسک و  همچنین مشخصات مشتری بهمتوقف نماید. 

مبلغ کسری حساب تضمین در اختیار کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و 

اند خرید اعتباری را برای  گیرد و کلیة کارگزاران موظف کلیة کارگزاران قرار می

 مشتری مذکور تا پایان رفع این شرایط متوقف نمایند. 
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 وی حساب تضمین ماندةبیشتر از ده درصد  شتریم تجاری بدهی ةهرگاه ماند  (11 مادۀ

 اخطاریة بعد، موظف است، حداکثر تا پایان روز کاری اعتباردهنده کارگزارشود، 

ترتیبی که در قرارداد خرید  بهشامل اطالعات زیر  راتضمین  حساب کسری

  اعالم نماید. مشتری به  اعتباری تعیین شده است

 تباردهنده و تاریخ صدور اخطاریه. نام مشتری، نام کارگزار اع – 1 

درج شده و ارزش روز و  مشتری فهرست تضامینی که در حساب تضمین – 5

و جمع ارزش تعدیل  ها ضریب تعدیل و ارزش تعدیل شدة هر یک از آن

 شدة تضامین. 

مشتری با شرح مبالغی که به حساب بدهکار و  تجاریبدهی  حساب گردش – 0

شامل تعداد، نوع و قیمت اوراق بهادار خریداری بستانکار آن منظور شده  

 شده. 

  .مبلغ کسری حساب تضمین که مشتری باید تسویه نماید و مهلت تسویه – 6

که قرارداد خرید  مشتری حساب تضمین، کسریاخطاریة  دریافتپس از  (12مادۀ

ظرف سه روز  موظف است اعتباری با کارگزار اعتباردهنده منعقد نموده است،

به  کثروی حدا تجاری بدهی  به قسمی که نماید رفع، کسری اعالمی را کاری

. طرق رفع کسری حساب تضمین به شرح زیر حساب تضمین گردد ماندةمیزان 

 است: 

یا فروش اوراق  توسط مشتری کاهش مبلغ بدهی از محل واریز وجه نقد -الف 

 .همشتری به واسطة کارگزار اعتباردهند بهادار تحت مالکیت

به  کارگزار اعتباردهنده انتخابحساب تضمین از طریق  ماندةافزایش  -ب 

 4اوراق بهادار دیگری که خصوصیات مندرج در مادة عنوان کارگزار ناظر 

 این دستورالعمل را داشته باشد. 

تا زمانی که کسری  حساب تضمین و  کسریپس از ارسال اخطاریة  : تبصره

کارگزار موظف است در پایان آن  نشده باشد، رفعمذکور به طور کامل 

تمام یا  ،که مشتری به یکی از طرق مندرج در این ماده کاری روز

کسری  ةنموده است، اطالعات مندرج در اخطاری رفعبخشی از کسری را 

 حساب تضمین را به روز رسانی کرده و برای مشتری ارسال کند. 
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در  را ه کسری حساب تضمینکسری مندرج در اخطاری، که مشتری در صورتی (13 مادۀ 

یا بدهی خود را طی مهلت مقرر در  ننماید، برطرف طور کامل بهمهلت مقرر 

 تواند می اعتباردهنده کارگزار قرارداد خرید اعتباری به طور کامل تسویه نکند،

مشروط بر اینکه قرارداد خرید اعتباری را مطابق  ،اقدامات زیر را انجام دهد

 : با مشتری منعقد نموده باشد پیوست این دستورالعمل

 تجاریو بدهی  کند تبدیل به نقدیا  بفروشد حسب موردرا  مشتری تضامین  - 1

. انتخاب تضمینی که به این منظور به نمایدمشتری را از آن محل تسویه 

 . ، به اختیار کارگزار اعتباردهنده استگردد میتبدیل به نقد یا رسد فروش می

تبدیل به نقد کردن و  فروش، زار نتواند رأساً نسبت بهکه کارگ در صورتی – 5

قانون بازار اوراق  04استفاده از تضامین اقدام کند، موضوع را مطابق مادة 

 گیری نماید. بهادار، در مرجع ذیصالح طرح و پی

 مشتری تجاریبدهی  حساب ،معامالت سوابق جزئیات باید اعتباردهنده کارگزار (14 مادۀ

و در پایان هر روز،  نگهداری ثبت و   خود دفاتر در مشتری راو حساب تضمین 

 مانده و مشتری تجاری بدهی محاسبة امکان که به نحوی کند به روز رسانی

اوراق  بورس سازمان، مراجع ذیصالح از جمله توسط بازرسان تضمین  حساب

اوراق بهادار و تسویه  مرکزی گذاری سپرده شرکت یا ایران ، فرابورسبهادار تهران

و مدارک و مستندات مربوطه در مهلتی که این بازرسان  داشته وجود وجوه

آخرین به و مشتری نیز بتواند در هر زمان  کنند، قابل ارائه باشد تعیین می

دسترسی خود بطریق الکترونیکی  و حساب تضمین تجاریبدهی  وضعیت حساب

 .باشد داشته

به تفکیک  را ماهانه عملیات اعتباری خود گزارش باید هندهاعتبارد کارگزار (15 مادۀ

سایر مراجع مورد نظر سازمان و  سازمان به  تعیین شدهطبق فرمت  ،مشتری

 .کند ارائه
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اعم از مدیرعامل و اعضای هیأت ) مدیران ی برایاعتبار خرید به مجاز کارگزار (16 مادۀ

ها و همچنین   به آن اشخاص وابسته و کارگزاری شرکت کارکنان و (مدیره

 3 .نیست آنها شرکت کارگزاری و اشخاص وابسته به حقیقی سهامداران

 :های اجرا ضمانت

اعتباری یا مفااد ایان دساتورالعمل، بار اسااس       خریداز قرارداد  کارگزاریتخلف  (17 ۀماد

شود. درصورت احاراز تخلاف، مرجاع رسایدگی      دستورالعمل مربوطه رسیدگی می

 گیرد: ک یا چند مورد از تنبیهات زیر را در نظر میکننده متناسباً ی

 با درج در پرونده؛ کارگزاریتذکر کتبی به   - 1

 با درج در پرونده؛ کارگزاریاخطار کتبی به   - 5

تعلیق فعالیت شعبه یا نمایندگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته حداکثر  - 0

 تا یک سال؛

 دگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته؛الزام به تعطیلی شعبه یا نماین - 6

 حداکثر تا یک سال؛ کارگزاریمحدود کردن فعالیت  - 2

 حداکثر تا یک سال؛ خرید اعتباری به مشتریانخدمات   محرومیت از ارائه  - 4

 برای مدت حداکثر تا یک سال؛ کارگزاریتعلیق مجوز فعالیت   - 3

 دت حداکثر تا یک سال؛به م کارگزاریهای  تعلیق سایر فعالیت -  8

 ؛کارگزاریلغو مجوز   - 2

                                                           
این  2و  6موضوع مواد های  هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین نصاب 053این ماده بر اساس مصوبه جلسه  3

 اصالح شده است. متن قبلی این ماده به شرح زیر است: 15/15/25العمل مورخ ستورد

شرکت کارگزاری و اشخاص  مدیران )اعم از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره( و کارکنان اعتباری برای خرید به مجاز کارگزار

 0 .نیست آنها اشخاص وابسته به ها و همچنین سهامداران شرکت کارگزاری و  وابسته به آن
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قاانون توساعه ابزارهاا و     16  ناماه مااده   مطابق آیاین  کارگزارینقدی   جریمه – 13

 نهادهای مالی جدید.

در صورتی که تخلف ناشی از فعل یا ترک فعل مدیر یا مدیران، یاا ساایر   : 1تبصره 

عالوه بار تنبیهاات   باشد، مرجع رسیدگی به تخلفات،  کارگزاریکارکنان 

، مدیر یا هر یک از افراد متخلف ماذکور  کارگزاریمقرر در این ماده برای 

 کند:  را حسب مورد به یکی از تنبیهات انضباطی زیر محکوم می

 تذکر کتبی با درج در پرونده؛ - 1

 اخطار کتبی با درج در پرونده؛ - 5

 دو سال؛ حداکثر تا تصدی سمت مدیریت  سلب صالحیت از ادامه - 0

هاا، بازارهاای    محرومیت از تصدی سمت در تمام یا برخای از باورس   - 6

 ها و نهادهای مالی حداکثر تا دو سال؛ خارج از بورس، کانون

ای صاادره توساط    هاای حرفاه   ناماه  محرومیت از اساتفاده از گاواهی   - 2

 سازمان به مدت حداکثر تا دو سال؛ 

قاانون توساعه ابزارهاا و     16  مااده   جریمه نقدی مطابق آیاین ناماه   – 4

 .نهادهای مالی جدید

تواند به منظور پیشگیری از تکرار تخلاف   مرجع رسیدگی به تخلفات می :2تبصره 

یا رفاع اثارات    وضعیت به قبل از انجام تخلف   آن، اعاده  یا گسترش دامنه

 را ملزم به موارد زیر نماید:  کارگزاری متخلف، تخلف انجام شده

 ر سازمانی؛اصالح ساختا -1

 اصالح فرآیندهای عملیاتی و تقویت کنترل های داخلی؛ -5

 اصالح ساختار مالکیتی؛ -0
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 ها؛ اصالح ساختار منابع تأمین مالی و ترکیب دارایی -6

 های معین؛ به کارگیری تعداد کافی نیروی انسانی دارای صالحیت -2

 به کارگیری تجهیزات و امکانات خاص؛ -4

بر خالف  کارگزاریعهداتی که انتقال یا تعدیل تمام یا برخی از ت -3

 مقررات پذیرفته است؛

داری یا ارایة آن به سازمان یا  تهیة گزارش یا مستندات معین و نگه -8

 مراجع دیگر؛

تواند برای انجام موارد موضوع ایان تبصاره،    مرجع رسیدگی همچنین می

هاا یاا رفاع     مهلت تعیین کرده و رفع تعلیق از تمام یا بخشای از فعالیات  

ها در مهلت  اعتباری را منوط به اجرای آن خریدهای  از فعالیتمحدودیت 

مقرر نماید. در صورت عدم اجرای موارد تعیین شاده در ایان تبصاره در    

تواناد تنبیهاات ماذکور در ایان مااده را       مهلت مقرر، مرجع رسیدگی می

 اعمال کند. 

قاوانین در   هایی کاه در  موضوع این ماده مانع از مجازات اعمال تنبیهات :3تبصره 

بینی شده یا مانع از جبران خساراتی که در اثار   صورت ارتکاب جرم پیش

ارتکاب تخلفات یا جرایم به مشتری یا سایر اشخاص وارد شاده، نخواهاد   

 شد.

به تصویب هیأت  2/13/1021تبصره در تاریخ  11 و ماده 18این دستورالعمل در  (18 ۀماد

  اصالح گردید. 16/6/20و  15/15/25های  و در تاریخ مدیره رسید
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 نام خدا به

 

 قرارداد خرید اعتباری 

 

 

 

 مقدمه

ایورا    و فرابوور  تهورا    اوراق بهوادار  بهادار در بوور   دستورالعمل خرید اعتباری اوراقبر مبنای  .1
خاص( .......... )سهامی ....این قرارداد بین شرکت کارگزاری....، سازما  ةمدیر  هیأت............... مصوب 

 ةبراسوا  روزنامو   )سومت ...............(  ........................به نمایندگی آقا/خانم ..... ...... ...به شماره ثبت.
شماره ............... ..................نشانی .................، کد پستی    ،........................... مورخ .... ةرسمی شمار
در از این پس که  ............... ...................... شماره نمابر ..............به نشانی سایت اینترنتیتلفن .........
  شود از یک طرف و نامیده می "اعتبار دهنده کارگزار"این قرارداد 

......... )نوع شوخ  حقووقی( بوه شوماره ثبوت      ............( مؤسسه/شرکت ..در مورد اشخاص حقوقی)
........  ةرسمی شمار ةبراسا  روزنام )سمت...............( ................... به نمایندگی آقا/خانم ...................

، دارای کد بورسی شوماره ............... بوه نشوانی ...................، کدپسوتی .....................،      مورخ .........
 ، شماره نمابر ................، نشانی پست الکترونیکی...................شماره تلفن ..................

محول دودور   ...... .....( آقا/ خانم .......... فرزند ......... به شماره شناسنامه ....در مورد اشخاص حقیقی)
.......... بووووه ................... بورسووووی شوووومارهکوووود دارای  دارای کوووود ملووووی.............................

کد پستی ..................... شماره تما  ......................... نشوانی   ..................................................نشانی

شوود از   نامیوده موی   "مشتری"در این قرارداد از این پس که  ............................. پست الکترونیکی

 .گردید ح زیر منعقدطرف دیگر، به شر
 اختصواراً   ، بور  اوراق بهادار تهرا "سازمان"ر اختصاراً در این قرارداد سازما  بور  و اوراق بهادا .2

گوااری   شورکت سودرده   ، "فرابوورس اروران  "شرکت فرابور  ایرا  اختصواراً    ،"تهران بورس"
ین، مصووبات هیوأت   قووان ، "مرکوزی  گوااری  شرکت سپرده" مرکزی و تسویه وجوه ایرا  اختصاراً

 تهورا  و فرابوور  ایورا  اختصواراً     بوور   ،وزیرا ، شورای عالی بوور  و اوراق بهوادار، سوازما    
 اند. نامیده شده "مقررات"

 ، مصووب ایورا   و فرابوور  تهورا    اوراق بهوادار  دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بوور   .3
شوود و   نامیده موی  "ل خررد اعتباریدستورالعم"ن قرارداد سازما  در ای ةمدیر هیأت..................... 

 اند. تعاریف آ  در این قرارداد به هما  مفاهیم به کار رفته

 اره:وشم

 خ:ووتاری

 پیوست:
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 موضوع قرارداد - 1مادۀ 

منظوور خریود اوراق    بوه توسط کوارگزار اعتباردهنوده   اعتبار به مشتری تخصی  موضوع قرارداد، 
ایرا  با رعایت مقوررات و مفواد دسوتورالعمل خریود       و فرابورتهرا  شده در بور   بهادار پایرفته
 اعتباری است .

 

 مدت قرارداد  - 2مادۀ 

 تا تاریخ ................. است.مدت این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین 
  

 مبلغ موضوع قرارداد  - 3مادۀ 

معادل ماندة حساب حداکثر  در مدت قرارداد مشتری بابت خرید اعتباریتخصیصی به سقف اعتبار 
شود یا مبلغ ................... ریوال هور    تضمین مشتری که طبق دستورالعمل خرید اعتباری محاسبه می

 کدام کمتر باشد، خواهد بود.
ورد، در هر زما  آ تواند بر اسا  اعتبار سنجی که از مشتری بعمل می کارگزار اعتباردهنده می تبصره:

ف اعتبار تخصیصی به مشتری نموده و مراتب را به وی اعومم  اقدام به کاهش یا افزایش سق
نماید. در هر حال سقف اعتبار تخصیصی در هیچ زمانی بیشتر از ماندة حساب تضمین مشتری 

 نخواهد بود.   
 

 حقوق و تعهدات طرفین    - 4مادۀ 

حوداکثر  [. مشتری موظف است بدهی خود را بابت خرید اعتباری ظرف مدت ..................... .1
به کارگزار اعتباردهنده پرداخت نماید. همچنین در دوورتی کوه در موورد خریود      ]یک سال

اعتباری خادی، تاریخ تسویه بدهی معین شده باشد، مشتری باید در موعد مقرر، بدهی مورد 
در دورت عدم تسویه بودهی در موعود مقورر، کوارگزار اعتباردهنوده       نظر را پرداخت نماید.

ندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود از طریق تضوامین  اختیارات م
 مشتری خواهد داشت. 

بودو  قیود و   به پوایر  درخواسوت   اعتباردهنده امضای این قرارداد به معنی الزام کارگزار  .2
 اعتباردهنوده  کوارگزار  ،خرید اعتباری مشتری نیست و در هر درخواست خرید اعتباریشرط 

بوه دومحدید خوود     ،مشوتری  نوام  بوه  یاعتبوار  خریود یا عودم   خریدرد نسبت به اختیار دا
از  درخواست خرید اعتبواری مشوتری   اجرایتصمیم به عدم   در دورت گیری نماید. تصمیم

 کارگزار اعتباردهنده باید موضوع را به اطمع مشتری برساند. ، محل اعتبار تخصیصی
ة به روز رسانی شدة حساب تضومین و کسوری یوا    کارگزار اعتباردهنده، میزا  بدهی و ماند .3

اضافة تضامین مشتری را در پایا  هر روز کاری، از طریق سایت اینترنتی و بوا رموز و نوام    
 دهد. گاارد، در دستر  مشتری قرار می کاربری که در اختیار مشتری می

 سایر حقوق و تعهدات طرفین کوه در ایون قورارداد بوه آ  اشواره نشوده اسوت بور اسوا           .4
شوروط ضومنی    دستورالعمل خررد اعتبواری  دستورالعمل خرید اعتباری تعیین شده و مفاد 
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تواند  یک از مواد و بندهای این قرارداد نمی شود. در هر دورت هیچ این قرارداد محسوب می
هوای متفواوت، مفواد     مغایر باشد و در دورت برداشوت  دستورالعمل خررد اعتباری  با مفاد

 تباری حاکم خواهد بود. دستورالعمل خرید اع

 
 

 
 تضمینحساب  کسری ارسال اخطارره ۀنحو  - 5مادۀ 

خریود   ، موضووع دسوتورالعمل  اعتباردهنوده  توسط کارگزار تضمینحساب  کسری ةارسال اخطاری
باید با استفاده از روشهای قانونی و مطمئن همچو  ارسال از طریق پست سفارشی، تسولیم   ،اعتباری

امضای مشتری، اطمع از طریق سامانه مرکز تما  کارگزار اعتباردهنوده یوا    حضوری اخطاریه و اخا
، 4موادة   3ارسال از طریق پست الکترونیکی انجام شده و مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند 

رأساً ماندة حساب تضمین، ماندة حساب بدهی و کسری تضمین  خود را بررسی نمووده و نسوبت بوه    
موعد مقرر اقدام نماید. چنانچه مشتری به وظیفه خوود در ایون زمینوه اقودام     رفع کسری تضمین در 

 کند. ننماید، کارگزاری اعتبار دهنده مطابق دستورالعمل خرید اعتباری اقدام می
 

 فورس ماژور  - 6مادۀ 

به واسطه  ، به استثنای بازپرداخت تسهیمت در موعد مقرر،هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد
خیر افتد، طرفوی کوه در   أغیرممکن شود یا به تبینی،  امر خارجی، غیر قابل رفع و غیر قابل پیشیک 

خیر در اجورای قورارداد   أاین وضعیت قرار گرفته است مسؤول جبرا  خسارات ناشی از عدم اجرا یوا تو  
ل روز( مراتب را کتباً به طورف مقابو   7نیست. در این دورت وی مکلف است در اسرع وقت )حداکثر 

در حسب مورد گااری مرکزی  یا شرکت سدردهایرا   تهرا ، فرابور  اعمم رسمی بور  اطمع دهد.
 است.اعتباردهنده  یا کارگزار حکم اطمع مشتری

 

: عدم پرداخت بدهی مشتری در موعد مقرر به هر دلیل ولو فوور  موارور از مصوادیق نقو      تبصره
 شود.  قرارداد محسوب می

 
 قرارداد نفساخو ا فسخ  - 7مادۀ 

 شود: در موارد ذیل قرارداد منفسخ می .1

 دمح، ابطال یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذی  -
 پایا  اعتبار مجوز فعالیت کارگزار اعتباردهنده در زمینه خرید اعتباری،  -
 غیر فعال شد  کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی،  -
زما  اختیار فسخ قرارداد را با اعمم کتبی از سه روز پویش خواهنود    . هر یک از طرفین در هر2

 داشت. 
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هر یک از طرفین موظف به اعمم کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ  ،همزما  با فسخ قرارداد :1 تبصره
باشد. کارگزار اعتباردهنده موظف است مراتب فسخ را به  حسب مورد به طرف مقابل میفسخ، 

 ی مرکزی نیز اعمم کند. گاار شرکت سدرده

ها و وظایف هور یوک از طورفین در     در دورت فسخ یا انفساخ، مفاد این قرارداد، مسئولیت :2تبصره 
مورد تعهداتی که از بابت خرید اعتباری قبل از فسخ یا انفساخ قرارداد برای هر یک از طرفین 

 بر جای خود باقی است  ها ایجاد شده، تا ایفای کامل آ 
 
 
 

 حل اختالفات  - 8 مادۀ

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

 طرفینو اطالعات تماس اقامتگاه قانونی   - 9مادۀ 

قرارداد ذکور شوده اسوت. هور یوک از       مقدمهت که در طرفین هما  اس نشانی و اطمعات تما 
جدید خود را  نشانی و اطمعات تما  ،موظف است و اطمعات تما  طرفین در دورت تغییر نشانی

و اطمعات  به طرف دیگر اطمع دهد. تا زمانی که نشانیکتباً روز پس از تغییر  7ظرف مدت حداکثر 
و برقراری ارتباط از طریق اطمعات تموا  قبلوی   قبلی  نشانیجدید اعمم نشده، مکاتبات به  تما 
 شوند. می انجام
 

........ به امضای طرفین .....نسخه تنظیم شد و در تاریخ .. دوتبصره، در  4ماده و  9این قرارداد در 
 را در اختیار دارد. یک نسخه از قرارداد  و هریک از طرفین، رسید
 
 

 ر مشتریامضاء و مه    امضاء و مهر کارگزار
 

 


