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مادة 1 : موضوع توافق نامه

باتوجه به اینکه مشتري متقاضی استفــاده از تــسهیالت اعتباري در جهت خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد

به منظور اعمال محدودیت در تغییر کارگزار ناظر (Freeze) طرفین توافق نمودند در نمادهایی که به صورت اعتباري خریداري شده یا در سایر نمادهاي معامالتی 

مورد توافق، کارگزار اعتبار دهنده، به عنوان ناظر انتخاب گردیده و مشتري امکان و اختیار تغییر کارگزار ناظر را از خود سلب نماید.

مادة 2 : تعهدات طرفین

·  پس از انجام خرید اعتباري تا تسویه حساب کامل مشتري، دارایی اوراق بهادار متعلق به مشتري در نماد یا نمادهاي معامالتی مورد توافق تحت نظر کارگزار 

اعتبار دهنده، به عنوان ناظر قرار خواهد گرفت.

·  درصورتی که مشتري پس از انجام اقدامات مربوط به محدود کردن تـغییر یا تعیین کـارگزار ناظر در یک نـماد معامالتی به موجب قرارداد اعتباري، دارایی 

اوراق بهادار دیگري نیز در آن نماد خریداري نماید و یا قبل از آن تعداد اوراق بهاداري را دارا باشد کلیه دارایی اوراق بهادار وي در نماد مزبور تحت نظر کارگزار 

اعتبار دهنده قرار خواهد گرفت.

·  کارگزار اعتـباردهنده تعهد نـمود بدون درخواست مشتري از Freeze نمودن نمادهایی غیر از موارد مندرج در فرم درخواست اعتبار مشتریان و اوراق بهادار 

خریداري شده از محل اعتبار اعطایی خودداري نماید. در غیر اینصورت مسئولیت جبران خسارت وارده و پاسخگویی به کلیه مشکالت بر عهده کارگزار اعتبار

دهنده خواهد بود.

شماره بایگانی:شماره بایگانی:
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·   به موجب این توافق نامه مشتري حق وثیقه گذاردن دارائی اوراق بهادار Freeze شده را از خود سلب نموده و اقدام وي در به وثیقه گذاردن آن دارایی فریز شده، در حکم

خیانت در امانت میباشد.

·   مــشتري تعهد نمود به موجب این توافق نامه مسئولیت هاي ریسک ناشی از مســدود شدن نماد Freeze شــده، وصول دستور توقیف دارایــی هاي مشتري یا ســایر 

درخواست هاي قانونی یا قضایی از سوي مراجع ذي صالح را پذیرفته و خسارت هاي وارده ناشی از آن را به کارگزار اعتباردهنده جبران نماید. بدیهی است کارگزار اعتبار

دهنده م یتواند از محل سایر تضامین دریافت شده خسارت هاي وارده به خود را جبران نماید. 

·   Freeze شدن نماد معامالتی، نافی مسئولیتهاي مشتري در قبال کارگزار اعتباردهنده مطابق قوانین و مقررات نخواهد بود.

·   مشتري میتواند پس از تسویه حساب کامل خرید اعتباري و ارائه کلیه مدارك مؤید پرداخت بدهی، درخواست رفع محدودیت اوراق بهادار خود را به کارگزار اعتباردهنده

 ارائه نماید و کارگزار اعتباردهنده متعهد است پس از دریافت درخواست از سوي مشتري ضمن بررسی و تایید مدارك تسویه بدهی وي و مدارك احراز هویتی، ظرف مدت

حداکثر سه روز کاري نسبت به رفع محدودیت اوراق بهادار  مشتري اقدام نماید.

·  کارگزار اعتبار دهنده در زمانی که مشتري با کسري حساب وجه تضمین مواجه شود، میتواند دارایی Freeze شده را بدون دستور کتبی مشتري به فروش رساند و مشتري

 اقرار می نماید فروش دارایی Freeze شده به منزله فرو ش مال غیر و مسائل قضایی و حقوقی مترتب به این قاعده (فروش مال غیر) نخواهد بود.

·   این توافق نامه صرفاً شامل محدود کردن تغییر کارگزار ناظر است و مسائلی از قبیل نوسانات قیمت، سود و منافع، در محدوده این توافقنامه قرار نمی گیرد. 

شماره بایگانی:شماره بایگانی:
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ماده1: مشتري موظف است درصورت تشخیص و اعالم کارگزاري بدهی را بابت هر مورد خرید اعتباري تا سه روز کاري قبل از پایان ماه به صورت فروش سهم و یا یک

 روز کاري قبل از پایان ماه به صورت واریز وجه نقد با کارگزار اعتباردهنده تسویه نماید.

ماده2: سقف یا میزان اعـطاي اعتبار، متناسب با گـردش معـامالت مشـتري و با تشـخیص مــدیریت شرکت خواهد بود. نرخ هزینه مالی این اعتبار 24 درصد تعیین 

میشود؛ که محاسبه کـارمزد مـذکور به صورت روزشمار به مانده حساب بدهکار مشتري نزد شرکت کارگزاري تعلق میگیرد و پــرداخت آن به عهده مشتري میباشد

بدیهی است کارگزاري اختیار خواهد داشت در صورت ضرورت و با تشخیص کارگزاري متناسب با تغییر نرخ سود بانکی نرخ کارمزد خود را افزایش دهد.

(چنانچه مشتري در معامالتی که اعتبار آن بر اساس آنالین محاسبه میشود. از ایستگاه معامالتی براي خرید و فروش استفاده کنند هزینه مالی ............................................... خواهد بود.)

ماده 3: پرداخت اعتبار به متقاضی از روز موعد تسویه سهام خریداري شده توسط مشتري (3 روز کاري بعد از خرید) و تسویه حساب آن نیز پس از واریز  وجه توسط 

مشتري یا بورس به حساب نامبرده صورت خواهد گرفت.

ماده 4: در صورتی که سفارش خرید مشتري بیشتر از سقف اعتباري مندرج در این قرارداد گردد، مشـتري ضمن پذیرش مســئولیت افزایش سقف مکلف به پرداخت 

هزینه مالی بوده و 6% به ماده 2 اضافه خواهد شد. 

ماده 5: کارمزد اعتبار توسط کارگزاري محاسبه و به حساب مشتري منظور میگردد.
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ماده6: چنان چه مشـتري قبل از مهلت تسویه خرید اعتباري یا اتــمام قرارداد، ارزش تضمین دارایی سهام و اوراق مشتري ، بدهی وي را پوشش ندهد بنا برتشخیـص و 

اعالم کارگزاري، مشتري مکلف به تسویـه مبلغ بدهی خود میباشد. در صورت استنکاف کـارگزاري اختیار و اجازه خواهد داشت که به وکالــت از مشتري نسبت به فروش 

سهام وي اقدام نماید.

ماده7: تمدید اعتبار دریافتی براي دوره بعد در اختیار مدیریت شرکت میباشد.

ماده 8: در صورت عـدم تسویه حساب در موعد فوق و یا چنـانچه مدیریت شرکت کارگزاري با تمدید اعتبار موافقـت نکند یا سقف آن را به هر دلیل کاهـش دهد مشتري

 باید حداکثر ظرف 3 روز کاري، مانده بـدهی مربوطه را پـرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، کارگزاري مجاز به اجــرا گذاشتن تضمینها خواهـد  بود و اجازه و اختیار 

خواهـد داشت به فـروش سهام مشتري به صورت یک جانبه اقدام نماید و مشتري حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده9: در خصوص اوراق بهاداري که در راستاي اجراي این قرارداد خریداري شدهاند، مشتري حق تغییر کارگزار ناظر و توثیق آنها را ندارد.

ماده10: مشتري ضمن این قرارداد به کارگزار اعتـبار دهنده اختیار و وکالت و اجـازه مـیدهـد چنانچه دیون مـشتري در مهلت مـقرر پرداخــت نشود، از محل تضامین و 

دارایی سهام و اوراق مشتري نسبت به فروش تسویه مطالبات خود و هزینههاي مرتبط اقدام کند و اختیار انتخاب تضامینی که براي وصول مطالباتاستفاده میشود با کارگزار

 اعتبار دهنده است و به هر حال استفاده از هر یک از تضــامین مانع استــفاده از تضمینهاي دیگر نمیشود. هزینه وصـول مطالبـات به هر نحو اعم از کارمزد یا هزینههاي 

دریافتی توسط بانک، ادارات ثبت، اجراي احکام، حق الوکاله وکیل در چارچوب تعرفه و غیره بر  عهده مشتري است.

ماده11: مشتري حق انتـقال حقوق و تعهدات خود در این قرارداد را بدون موافقت کتبی کارگزار اعتبار دهنده به اشخاص ثالث ندارد و هرگونه واگذاري مخالف این بند در 

برابر کارگزار اعتبار دهنده و اشخاص ثالث  قابل استناد نخواهد بود.

ماده12: در صورت بسته بودن نماد اوراق موضوع حساب تضمین و یا عدم امکان معامله اوراق موضوع آن حساب براي مدت بیش از بیست روز مشتري مکلف است مـطابق 

شرایط مندرج در دستورالعمـل خرید اعتباري نسبت به جایـگزینی اوراق مزبور اقدام کند. در صورتی که مشتري ظرف مدت سـه روز از اعــالم  کارگزار اعتبار دهنده نسبت

 به تکمیل حساب تضمین خود اقدام نکـند کـارگزار اعتبار دهنده میتواند با اعالم فسخ فوري قرارداد بدهی مشتري را به صـورت حال و نقد محاسبه و مطالبه نماید و اجازه

 و اختیار خواهد داشت راسا از محل تضامین و یا فروش دارایی سهام و  اوراق نسبت به حصول مطالبات اقدام نماید.

ماده 13: درمـورد اوراق بهاداري که داراي سررسید معین است و به عنوان تضمـین و یا دارایی فریز شده نزد کارگزاري میباشد. مشتري موظف است تا روز سررسید نسبت

 به فروش آن اقدام نماید. چـنانچه به هر دلـیل از فروش امتناع نماید و اوراق به روز سررسید بـرسد کارگزاري اجازه و اختـیار خواهد داشــت به وکالت از مشتري نسبت به 

فروش این اوراق در روز رسید اقدام نماید و مطالبات خود را وصول نماید.

ماده 14: انتقال قطعی مالکیت سهام و اوراق ناشی از خرید اعتباري منوط به تسویه کامل بدهی مشتري میباشد.

ماده 15: مشتري اجازه نخواهد داشت، سهام و اوراق ناشی از خرید اعتباري را به عنوان مال خود جهت پرداخت دیون یا بدهی معرفی نماید.

ماده 16: چنانچه کارگزاري مطلع شود که در اثر دستـور قضایی یا دوایر اجراي ثبت سهام و هر دلیل دیگري  اوراق موضوع این قرارداد در معرض انتقــال به غیر و یا فروش

 قرار گرفته میتواند راساً اقدام به فروش این نوع اوراق و سهام و وصول مطالبات خود نماید.

ماده 17: چنانـچه مشتري مرتکب اقدامات و عملیــاتی شود که خـارج از ضوابط این قـرارداد سهام و اوراق خود را در معرض فروش یا انتقال به غیر قـرار دهد، کارگزاري

 اجازه و اختیار خواهد داشت راساً اقدام به فروش این اوراق و دارایی ها نماید.

ماده 18: به منظور تضمین بازپرداخت اعتباري که در اختیار مشتري قرار میگیرد،مشتري مکلف است مطابق دستورالعمل خرید اعتباري نسبت به ارائه اوراق بهاداري که 

در حساب تضمین محاسبه و نگهداري میشود اقدام کند. اوراق بهاداري که ثبت و نـگهداري اصل آنها توسط شرکت سـپرده گذاري مرکزي انجام میپذیرد به منزله قبض

 از سوي کارگزار محسوب میشود. استفاده کارگزاري از اوراق موضوع این بنـد و نحوه استرداد آنها  همان است  که در دسـتورالعمل خرید اعتباري و متمم قرارداد مشخص 

شده است.{ عالوه بر حساب تضمین موضوع بند قبل، به منظور تضمین حسن اجراي تعهدات، مشتري یک فقره چک /سفته به شماره ..................................................................

 بانک .............................................................. کد .....................................، به مبلغ ............................................................. ریال معادل ................................................................................ ریال

 در اختیار کارگزار اعتبار دهنده قرار داد. 
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در صورت عدم ایفاي هر یک از تـعهدات مــشتري مندرج در این قرارداد یا تاخیر در اجراي آنها یا عدم کفایت حساب تـضمین براي وصول مطالبات کارگزاري از مشتري، 

کارگزاري میتواند راساً یا از طریق ظهرنویسی نسبت به وصـول آن تا میزان مطـالبات خود ( اصل مبلغ، نرخ مشارکت و جریمه تاخیر و هزینه هاي وصول ) بدون اخطار قبلی به 

مشتري اقدام نماید.

 در صورتی که مشتري چک یا سفته بدون تاریخ در اختیار کارگزار اعتباردهنده قرار دهد به موجب این قرارداد کارگزار اعتــبارد دهنده را وکیل تام االختیار خودتبصره1:

با حق درج تاریخ در متن چک یا سفته مینماید و حق هر گونه اعــتراض را از خود سلب میکند. کارگزاري اجازه خواهد داشت براي وصـول مطالبات خود از هر یک از 

تضامین در اختیار استفاده کند.

همگام فریز کردن دارایی اوراق بهادار مشتري، مجموع دارایی اوراق بهادار ایشان در نماد یا نمادهاي مورد درخواست ( مواردي که از قبل دارا بوده و دارایی که درتبصره 2: 

آینده خریداري مینماید) فریز خواهد شد.

 مشتري نمیتواند اعتبار اعطایی را در موارد پذیره نویسی، عرضه اولیه، اوراق مشارکت، حـق تقدم و همچنین خـرید سهـام بازار پـایه و تـوافقی فرابورس و کلیه تبصره 3:

سـهامی که در ارزش تضمـین محاسبه نمـیشود، استفاده کند. در صورت چنین اقــدامی کارگزاري اجازه و اختیـار خواهـد داشت، راسا و بدون تشریفات خـاصی اقدام به 

فروش این دارایی ها بکند.

 عالوه بر ماده 7 قرارداد اختیاري درموارد ذیل نیز قراداد فسخ میشود.ماده 19:

    در صورت عدم تسویه به موقع بدهی توسط مشتري و یا کاهش ارزش تضامین ارائه شده ( بنا به تشخیص و اعالم کارگزاري)؛

    پایان مدت قرارداد و عدم تمدید مدت قرارداد،

    توافق کتبی طرفین

     در مورد مشتري حقیقی: حجر، ورشکستگی، فوت و ممنوع المعامله شدن توسط مراجع ذي صالح؛

     درمورد مشتري حقوقی: انحالل و اعالم ورشکستگی توسط مراجع ذي صالح؛

     محرومیت کارگزار اعتباردهنده از ارائه خدمات خرید اعتباري؛

     مشتري صرفا پس از ایفاي تمام تعهدات خود در مقابل کارگزاري حق فسخ قرارداد را خواهد داشت؛

ماده 20: شرایط پس از انحالل قرارداد

     در صورت انحالل قرارداد،مشتري ملزم به تسویه کامل مانده بدهی به کارگزاري به صورت نقد و زمان انحالل قرارداد یا از طریق فروش اوراق بهادار میباشد.

     در صورتی که انحالل به علت فوت و یا حجر مشتري باشد، کارگزار اعتباردهنده میتواند از اختیارات دستورالعمل خرید اعتباري و این قرارداد جهت تسویه دیون خود 

اقدام کند.

     جبران کلیه زیانهاي وارده احتمالی به شرکت کارگزاري فوالد مبنا از طرف مشتري که به هر نحوي در رابطه با این قرارداد باشد به عهده مشتري میباشد.

ماده 21: حل اختالف

      در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر یا تعبیر و اجراي مفاد این قرارداد موضوع از طریق اعمال ماده 36 و 37 به هیات داوري ســازمان بورس  و اوراق

     بهادار ارجاع می گردد.
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