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قرارداد خرید اعتباری
مقدمه
 .1بر مبنای دستورالعمل خريد اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب
1391/10/09هیأت مديرة سازمان  ،اين قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) به شماره
ثبت  120215کد اقتصادی 411119195855به نمايندگی آقايان علیرضا قنبرعباسی( عضو هیأت مديره و
مديرعامل) و داریوش روزبهانه (رئیس هیئت مديره) براساس روزنامة رسمی شمارة  31300مورخ
،1397/02/09نشانیتهران-خیابانآفریقا-خیاباندستگردی-پالک277طبقه1و2کدپستی 1968434743
شماره تلفن  86080919شماره نمابر  86082493به نشانی سايت اينترنتی  www.mebbco.comکه از
اين پس در اين قرارداد "کارگزار اعتبار دهنده" نامیده میشود از يک طرف آقا /خانم  ..................فرزند .....................

به شماره شناسنامه  ..............محل صدور  ................دارای کد ملی ..............................
 ..................به نشانی  ..........................................................................................................................کدپستی ........................

دارای کد بورسی شماره

شماره تماس  .............................نشانی پست الکترونیکی ...................................................که از اين پس در اين قرارداد
"مشتری" نامیده میشود از طرف ديگر ،به شرح زير منعقد گرديد.
 .2در اين قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصار ًا "سازمان" ،شرکت بورس اوراق بهادار تهران اختصاراً "بورس"،
شرکت فرابورس ايران اختصار ًا "فرابورس ایران"  ،شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه ايران
اختصاراً "شرکت سپردهگذاری مرکزی" ،کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً "کانون "  ،قوانین،
مصوبات هیات وزيران  ،شورای عالی بورس واوراق بهادار،سازمان،بورس ،فرابورس ،کانون ،کمیته پايش ريسک بازار و
ساير مراجع ذيصالح اختصاراً "مقررات" نامیده شدهاند.
 .3دستورالعمل خريد اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ،مصوب  1391/10/09هیأت
مديرة سازمان و اصالحات بعدی آن و ساير مصوبات هیات میره سازمان و کمیته پايش ريسک بازار در اين خصوص
 ،در اين قرارداد "دستورالعمل خرید اعتباری" نامیده می شود و تعاريف آن در اين قرارداد به همان مفاهیم به کار
رفتهاند.
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مادۀ  - 1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد ،تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتباردهنده صرف ًا به منظور خريد سهام و واحدهای
سرمايه گذاری صندوق های سرمايه گذاری قابل معامله ( با در/آمد ثابت  ،در سهام و مختلط ) در بورس و بازارهای
اول  ،دوم و بازار ابزارهای نوين مالی فرابورس و مطابق مفاد دستورالعمل خريد اعتباری است .
تبصره  :1اعتبار تخصیص يافته به موجب اين قرارداد صرف ًا قابل استفاده برای خريد اوراق بهادار قابل معامله در
بورس و فرابورس خواهد بود و به هیچ وجه به صورت نقد به حساب مشتری منظور نخواهد شد.
تبصره :2چنانچه پس از انعقاد اين قرارداد و طبق مقررات ،اوراق بهاداری که می توان مطابق اين قرارداد برای خريد
آنها اعتبار تخصیص داد  ،تغییرکند  ،تغییرات مزبور در خصوص موضوع اين ماده نیز اعمال خواهد شد.
مادۀ  - 2مدت قرارداد
اين قرارداد از تاريخ امضاء توسط طرفین به مدت  ....................اعتبار دارد.
تبصره  :چنانچه قرار داد فسخ یا مفسخ گردد  ،مشتری و یا قائم مقام او باید حداکثر یک روز کاری پس از
تاریخ فسخ یا انفساخ  ،نسبت به بازپرداخت کلیه بدهی های ناشی از این قرارداد اقدام نماید .در غیر
اینصورت کارگزار اعتبار دهنده باید از محل تضامین موضوع این قرارداد نسبت به تسویه مطالبات خود
اقدام کند.
مادۀ  - 3مبلغ موضوع قرارداد
سقف اعتبار تخصیصی به مشتری بابت خريد اعتباری در مدت قرارداد  ،حداکثر معادل ماندة حساب تضمین
مشتری که طبق دستورالعمل خريد اعتباری محاسبه میشود يا سقف مندرج در ماده  4دستورالعمل خريد اعتباری ،
هر کدام کمتر باشد ،خواهد بود.
تبصره :1کارگزار اعتباردهنده میتواند با صالحديد و بر اساس رويه های داخلی خود و با رعايت سقف های مندرج در
اين ماده میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری را در هر زمان تعیین يا تعديل نمايد.
تبصره :2از تاريخ انعقاد اين قرارداد  ،چنانچه به هنگام ارائه سفارش خريد از سوی مشتری منابع مالی الزم توسط
مشتری تامین نشده باشد  ،کارگزار اعتباردهنده چنین درخواستی را تابع مفاد اين قرارداد تلقی می کند و
احکام اين قرارداد و دستورالعمل خريد اعتباری در خصوص آن سفارش خريد اعمال خواهد شد.
تبصره:3نظر به ا ينکه کارگزار اعتبار دهنده از محل تسهیالت اخذ شده از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز
اقدام به تخصیص اعتبار به مشتری می نمايد  ،به هنگام بازپرداخت  ،هزينه اخذ تسهیالت مزبور و ساير هزينه
های مربوطه به مبلغ اين قرارداد افزوده می شود و مشتری ضمن عقد خارج الزم در خصوص مبالغ مزبور حق
هر گونه اعتراض و طرح هر گونه دعوی و شکايتی را از خود سلب و اسقاط می نمايد.
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مادۀ  - 4حقوق و تعهدات طرفین
.1

.2

.3

.4

.5

.6

مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خريد اعتباری حداکثر تا تاريخ  12/10هر سال يا حداکثر
ظرف مدت سه ماه از تاريخ ايجاد بدهی ناشی از اولین خريد اعتباری اوراق بهادار  ،هر کدام زودتر باشد  ،به
کارگزار اعتبار دهنده پرداخت نمايد .همچنین در صورتی که در مورد خريد اعتباری خاصی  ،پیش از خريد
توسط کارگزار اعتبار دهنده کتباً مهلت تسويه بدهی کمتر از اين مدت معین شده باشد ،مشتری بايد در
موعد مقرر  ،بدهی مورد نظر را پرداخت نمايد.در صورت عدم تسويه بدهی در موعد مقرر کارگزار اعتبار دهنده
اختیارات مندرج در دستورالعمل خريد اعتباری را برای تسويه بدهی خود از طريق تضامین مشتری خواهد
داشت .در صورتی که کارگزار اعتبار دهنده از اين اختیار خود ظرف مدت  5روز کاری به جز در موارد فورس
ماژور استفاده نکند ،اين امر به منزله تمديد دوره تسويه اعتبار مندرج در اين بند برای يک دوره خواهد بود.
امضای اين قرارداد به معنی الزام کارگزار اعتباردهنده به پذيرش درخواست بدون قید و شرط خريد اعتباری
مشتری نیست و در هر درخواست خريد اعتباری کارگزار اعتباردهنده اختیار دارد نسبت به خريد يا عدم
خريد اعتباری به نام مشتری ،به صالحديد خود تصمیمگیری نمايد .کارگزار اعتبار دهنده در صورت تصمیم
به عدم اجرای درخواست خريد اعتباری مشتری از محل اعتبار تخصیصی و يا تعیین موعد بازپرداخت کمتر
از آنچه به موجب بند قبل اين ماده تعیین شده است  ،بايد موضوع را از طرق مندرج در ماده  5اين قرارداد
به اطالع مشتری برساند.
کارگزار اعتباردهنده ،میزان بدهی و ماندة به روز رسانی شدة حساب تضمین و کسری يا اضافة تضامین
مشتری را در پايان هر روز کاری ،از طريق س ايت اينترنتی و با رمز و نام کاربری که در اختیار مشتری
میگذارد ،در دسترس مشتری قرار می دهد.
در راستای اجرای مفاد اين قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتری به طور کامل تسويه نشده است ،کارگزار
اعتبار دهنده می تواند نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر يک از اوراق بهادار مشتری(فريز کردن)
اقدام نمايد و و مشتری با امضای اين قرارداد ضمن عقد خارج الزم ملتزم می گردد تا چنانچه کارگزار اعتبار
دهنده نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر يک از اوراق بهادار مشتری(فريز کردن) اقدام نمايد،
اعتراضی نداشته باشد.اين اوراق ت ا زمانی که مشتری نسبت به تسويه حساب بدهی خود اقدام نکرده است،
فريز باقی خواهند ماند.
مشتری ضمن عقد خارج الزم ،کارگزار اعتبار را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می دهد تا در
صورت عدم ايفای تعهدات مشتری مطابق مفاد اين قرارداد و دستورالعمل خريد اعتباری  ،کارگزار اعتبار
دهنده نسبت به استیفای طلب خود از محل تضامین مشتری از جمله فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری
اقدام نمايد.
مشتری ضمن عقد خارج الزم ،کارگزار اعتبار دهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می دهد
تا چنانچه مشتری يک روز کاری قبل از پايان مهلت اعمال حق تقدم متعلق به مشتری ،نسبت به تأديه مبلغ
پذيره نويسی سهام جديد به منظور اعمال آن اقدام نکند  ،کارگزار اعتبار دهنده نسبت به فروش حق تقدم
موضوع حساب تضمین اقدام نمايد يا مبلغ پذيره نويسی را راساً پرداخت و اقدامات الزم را برای صدور سهام

3

شماره...................... :
تاريخ ....................... :

جديد به نام مشتری انجام دهد .در صورت پرداخت مبلغ پذيره نويسی از سوی کارگزار اعتبار دهنده ،مبلغ
مزبور به مانده بدهی مشتری نزد کارگزار اعتبار دهنده افزوده می شود.
 .7مشتری ضمن عقد خارج الزم ،کارگزار اعتبار دهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می دهد
تا در خصوص اوراق بهاداری که متولی پرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید ،شرکت سپرده گذاری مرکزی
است ،نسبت به دريافت مبلغ اسمی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اقدام نمايد .اين وجوه طبق شرايط مندرج
در اين قرارداد به حساب مشتری منظور خواهد شد.
 .8تا زمانی که مشتری بابت اعتبار تخصیصی به کارگزار اعتبار دهنده بدهکار باشد ،کلیه مبالغ ناشی از فروش
اوراق بهادار م شتری و همچنین مبالغ ا سمی اوراق بهادار م شتری که در سرر سید آن اوراق تو سط شرکت
سپرده گذاری به کاگزار اعتبار دهنده پرداخت می شود ،صرف تسويه مانده بدهی مشتری خواهد شد.
 .9پرداخت وجه از سوووی مشووتری يا وجوه ناشووی از فروش اوراق بهادار مشووتری يا مبالغ اسوومی اوراق بهادار
مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به کارگزار اعتبار دهنده پرداخت می
شو د  ،ابتدا به عنوان بازپرداخت هزينه های اخذ ت سهیالت بانکی و ساير هزينه های مربوطه منظور خواهد
شد و نهايتأ به تسويه اصل اعتبار تخصیص خواهد يافت .چنانچه کارگزار اعتبار دهنده برای وصول مطالبات
خود مجبور به طرح دعوا و انجام پیگیری های قضووايی و ثبتی گردد ،مطالبات کارگزار اعتبار دهنده در اين
خصوص بر ساير مطالبات او تقدم داشته و در ابتدا تسويه خواهد شد.
 .10در صوووورتی که به علت تعلیق و توقف نماد معامالتی و يا هر دلیل ديگری از قبیل لغو و يا تعلیق پذيرش
برای بیش از  30روز کاری متوالی امکان معامله بر روی اوراق بهادار موجود در حسوواب تضوومین مشووتری
وجود نداشته باشد ،کارگزار اعتبار دهنده می تواند اوراق بهادار مزبور را از حساب تضمین مشتری کسر کند.
در صورتی که حذف اوراق بهادار مزبور منجر به کسری حساب تضمین مشتری شود  ،کارگزار اعتبار دهنده
مطابق دستورالعمل خريد اعتباری و مفاد اين قرارداد نسبت به ارسال اخطاريه کسری حساب تضمین اقدام
می نمايد .در صورت بازگ شايی نماد اوراق بهادار مزبور و به شرط دارا بودن شرايط مندرج در مقررات الزم
االجرا در زمان بازگشايی  ،اوراق بهادار مزبور مجددأ در ارزيابی حساب تضمین محاسبه خواهد شد.
 .11اين قرارداد قائم به شووخص بوده و مشووتری به هر نحو حق انتقال يا واگذاری موضوووع قرارداد به شووخص يا
ا شخاص ثالث را ندارد .در صورتی که م شخص شود م شتری اين تعهد خود را به هر نحوی نقض نموده ،
عالوه بر فسخ قرارداد از سوی کارگزار  ،مشتری متعهد خواهد بود تا شخصأ نسبت به تسويه فوری اعتبارات
اخذ شده به موجب اين قرارداد و جبران کلیه خسارات وارده به کارگزار اعتبار دهنده اقدام نمايد.
 .12اعتبار دهنده و مشووتری توافق نمودند که ضوورايب تعديل حسوواب تضوومین مشووتری ،با رعايت سووقف های
مشخص شده در مقررات ،به شرح ذيل تعیین گردد .حساب تضمین محاسبه شده بر مبنای ضرايب تعديل
زير  ،مبنای محاسبات تضمین در مواد  12 ، 11 ، 10و  13دستورالعمل خريد اعتباری قرار خواهد گرفت:
ا لف :در مورد سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ايران  50در صد قیمت
پايانی.
ب :در مورد حق تقدم خريد سهام موضوع بند الف اين بند  40درصد قیمت پايانی.
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ج :در مورد اوراق مشارکت  ،صکوک و انواع اوراق بدهی  80درصد قیمت پايانی.
د :در مورد واحدهای سرمايه گذاری صندوق های سرمايه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت 65 ،در صد قیمت
پايانی
ه :در مورد واحدهای سرمايه گذاری ساير صندوق های سرمايه گذاری قابل معامله  50درصد قیمت پايانی.

 .13ساير حقوق و تعهدات طرفین که در اين قرارداد به ان اشاره نشده است بر اساس دستورالعمل خرید
اعتباری تعیین شده و مفاد دستورالعمل خريد اعتباری شروط ضمنی اين قرارداد محسوب می شود .در هر
صورت هیچ يک از مواد و بندهای اين قرارداد نمی تواند با مفاد دستورالعمل خرید اعتباری مغاير باشد و
در صورت برداشت های متفاوت  ،مفاد دستورالعمل خريد اعتباری حاکم خواهد بود.
مادۀ  - 5نحوۀ ارسال اخطاریه های موضوع این قرارداد
مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند  3مادة  4اين قرارداد  ،رأساً ماندة حساب تضمین ،ماندة حساب بدهی
و کسری ت ضمین خود را بررسی نموده و نسبت به رفع کسری تضمین در موعد مقرر اقدام نمايد .چنانچه مشتری به
وظیفه خود در اين زمینه اقدام ننمايد ،کارگزاری اعتبار دهنده مطابق اين قرارداد و دستورالعمل خريد اعتباری اقدام
میکند .عالوه بر اين کارگزار اعتبار دهنده به يکی از طرق ذيل که توسط مشتری و کارگزار اعتبار دهنده انتخاب شده
است  ،اخطاريه تضمین موضوع دستورالعمل خريد اعتباری را به مشتری ابالغ می کند:
 oارسال پیامک به شماره ...

تبصره  -1در صورتی که مشتری بیش از يکی از روش های فوق را انتخاب نمايد ،ابالغ اخطاريه به هر يک از روش
های انتخاب شده از سوی مشتری در اين قرارداد معتبر خواهد بود.
تبصره  -2در صورت ابالغ اخطاريه به بیش از يک روش تاريخ احتساب مهلت ها موضوع اين قرارداد و دستورالعمل
خريد اعتباری تاريخ نخستین ابالغ است.
تبصره  -3در صورتی که مشتری روشی غیر از روش حضوری را انتخاب کرده باشد  ،ارسال داده پیام به نشانی پست
الکترونیکی او  ،يا تماس با شماره اعالم شده توسط مشتری  ،ارسال پیامک به شماره اعالم شده توسط مشتری يا اعالم
در سامانه معامالت بر خط مشتری  ،ابالغ و دريافت توسط مشتری تلقی خواهد شد ،حتی اگر به علتی خارج از اراده
کارگزار اعتبار دهنده تماس يا ارسال داده پیام منجر به اطالع واقعی مشتری نشود.
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تبصره  -4ساير مکاتبات و اخطاريه های موضوع اين قرارداد و دستورالعمل خريد اعتباری مطابق مفاد و روش مندرج
در اين ماده ارسال و ابالغ می شود.

مادۀ  - 6فورس ماژور
هرگاه اجرای تمام يا بخشی از قرارداد ،به استثنای بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر ،به واسطه يک امر خارجی،
غیر قابل رفع و غیر قابل پیشبینی ،غیرممکن شود يا به تأخیر افتد ،طرفی که در اين وضعیت قرار گرفته است مسؤل
جبران خسارات ناشی از عدم اجرا يا تأخیر در اجرای قرارداد نیست .در اين صورت وی مکلف است در اسرع وقت
(حداکثر  7روز) مراتب را کتب ًا به طرف مقابل اطالع دهد.
تبصره  :عدم پرداخت بدهی مشتری در موعد مقرر به هر دلیل ولو فورس ماژور از مصاديق نقض قرارداد محسوب
می شود و در اين صورت کارگزار اعتبار دهنده از کلیه اختیارات مندرج در ماده  4اين قرارداد برخوردار خواهد
بود.

مادۀ  - 7فسخ و انفساخ قرارداد
 .1در موارد ذيل قرارداد منفسخ میشود:
 تعلیق يا محرومیت بیش از  30روز کاری يا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذی صالح، توقف يا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتبار دهنده در زمینه خريد اعتباری بیش از  30روز کاری، غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی، ورشکستگی يا انحالل شخصیت حقوقی مشتری، . 2هر يک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعالم کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.
تبصره  :1همزمان با فسخ قرارداد ،هر يک از طرفین موظف به اعالم کتبی مراتب با ذکر دقیق تاريخ فسخ ،حسب مورد
به طرف مقابل میباشد.
تبصره  :2در صورت فسخ يا انفساخ ،مفاد اين قرارداد ،مسئولیتها و وظايف هر يک از طرفین در مورد تعهداتی که از
بابت خريد اعتباری قبل از فسخ يا انفساخ قرارداد برای هر يک از طرفین ايجاد شده ،تا ايفای کامل آنها بر
جای خود باقی است.
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مادۀ  - 8حل اختالفات
 در صورت بروز اختالف در تفسیر يا اجرای مفاد تمام يا بخشی از قرارداد ترتیبات مقرر در مواد  36و  37قانونبازار اوراق بهادار در مورد حل اختالف الزماالجرا است.
 در صورت بروز اختالف در تفسیر يا اجرای مفاد تمام يا بخشی از قرارداد ،اختالف مزبور با مراجعه به هیات داوریمنتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیات مديره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و
فصل خواهد شد.
مادۀ  - 9اقامتگاه قانونی و اطالعات تماس طرفین
نشانی و اطالعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است .هر يک از طرفین در صورت تغییر
نشانی و اطالعات تماس موظف است ،نشانی و اطالعات تماس جديد خود را ظرف مدت حداکثر  7روز پس از تغییر
کتباً به طرف ديگر اطالع دهد .تا زمانی که نشانی و اطالعات تماس جديد اعالم نشده ،مکاتبات به نشانی قبلی و
برقراری ارتباط از طريق اطالعات تماس قبلی انجام میشوند.
تبصره :اعالم نشانی و اطالعات تماس جديد کارگزار اعتبار دهنده بر روی سايت اينترنتی کارگزار اعتبار دهنده به
منزله اعالم آن به مشتری خواهد بود.

اين قرارداد در  9ماده و  14تبصره ،در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند ،تنظیم شد و در تاريخ ………
به امضای طرفین رسید و هر يک از طرفین ،با امضای نسخه طرف مقابل به دريافت نسخه خود اقرار می نمايد.

امضا ء و مهر مشتری

امضاء و مهر کارگزار اعتباردهنده
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