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 بسمه تعالی 

 اعطای اعتبار به مشتریان اوراق بهادار  شرایط

 

شترت  تارزااری بور  معنای تأییه اعتبار دبود  و  و تشتکیل رروده  بهفرم درخواست  اعتبار    تکمیل  توجه:

 باشه. تقاضای اعتبار مختار میبهگاین در رذیرش یا رد 

 شرایط عمومی اعطای اعتبار :

  اعطای اعتبار موضوع دستورالعمل خرید اعتباری احراز شرایط -

 کسب امتیاز اعتبارسنجی با فرآیند تائید اعتبار سامانه اعتبارسنجی کانون کارگزاران -

 در بورس و فرابورس عدم ممنوعیت قانونی بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار  -

اعتبار، فرم پذیرش ریسک معامالت    تکمیل فرم - الکترونیکی، فرم درخواست  احراز هویت، فرم معامالت  های 

 سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه

دارا بودن سهام و اوراق بهادار قابل معامله در حساب تضمین کارگزاری طبق سیستم کنترل حساب مشتریان  -

 های قانونی  اعتباری )سکنا( و رعایت نسبت

 اشخاص)  مجاز  امضای   صاحبان  و (  حقیقی  اشخاص )  بورسی  کد   مالک  فرد  توسط  اعتباری  خرید  قرارداد  امضاء -

 . هویت احراز فرم در مندرج امضای با  مطابق( حقوقی

 

بهادار قابل معامله در خصيی  اعتبار به مشيتری توسيط کارگزاری صيرفا  به منخور خرید اعتباری اوراق ت ➢

 بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران می باشد.

حسياب تضيمین مشيتری برابر اسيت با سيهام و حق تقدم سيهام و سيایر اوراق بهادار پذیرفته شيدس در بورس   ➢

اوراق بهيادار تهران یيا بيازار اول یيا دوم و یيا بيازار ابزارهيای نوین ميالی فرابورس ایران کيه بيا شيييرایط زیر بيه 

ر این اوراق بهادار از مشيتری عنوان تضيمین بدهی مشيتری موسيوب و در نتیجه اختیار ترییر کارگزار نا 

 گردد:  سلب می

اوراق بهادار در تملک مشييتری باشييد و اعمال حقوق مالکانه مشييتری به عللی از ثمله ودیقه شييدن، مسييدود   (1

 المعامله شدن، مودود نشدس باشد.   شدن یا ممنوع

سيید تسيویه اعتبار سيررسيید اوراق بهاداری که دارای سيررسيید معین اسيت، باید حداقل مهار ماس پس از سيرر (2

 مشتری باشد.
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 کارگزار نا ر اوراق بهادار باید در هنگام دبت آن در حساب تضمین، کارگزاری بورس بهگزین باشد.   (3

در صيورت فروش اوراق بهادار موضيوع حسياب تضيمین مشيتریان اعتباری به درخواسيت مشيتری و توسيط   (4

تری خواهد شيد  مگر اینکه حسياب تضيمین کارگزاری، وثوس حاصيل از فروش منوصيرا  صيرس تسيویه بدهی مشي

 مشتری پوشش دهندس بدهی تجاری وی باشد که در اینصورت قابل پرداخت به مشتری خواهد بود.

 

  ریسيک  پایش کمیته بر اسياس آخرین ترییرات مصيوبه تضيمین،  برای حسياب مشيتری بهادار اوراق   ارزشيگذاری ➢

 گذاری سرمایه های صندوق  گذاری سرمایه واحدهای و سهام تقدم حق سهام، تعدیل ضرایب خصوص  در بازار

 گیرد.بهادار صورت می اوراق  اعتباری  معامالت موضوع تضمین حساب مواسبه در

 : گرفتخواهد صورت ذیل  به شرح  فرآیند اعطای اعتبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینترنتی کارگزاری که به همین  .1 از طریق درگاس  اعتبار، بایستی درخواست خود را  تمامی متقاضیان دریافت 

 باشد، به کارگزاری ارسال نمایند. منخور طراحی شدس و قابل دسترسی برای همگان می

اعتبارات فرم .2 نمودس و بررسیمسئول  اینترنتی دریافت  از درگاس  را  اولیه شامل  ها  اخذ  های  دارا بودن شرایط 

اعتبار، داشتن سهام و اوراق بهادار قابل معامله در حساب تضمین طبق سیستم کنترل حساب مشتریان اعتباری 

های خود را  را انجام دادس و استعالم از سامانه اعتبارسنجی کانون کارگزاران را گرفته و نتیجه بررسی )سکنا(

 نماید. ماس گذشته به کمیته اعتباری ارسال می 2ایجاد شدس طی همراس با گردش معامالت مشتری و کارمزد 

در درگاس اینترنتی کارگزاری   دبت درخواست اعتبار  

فرمها و بررسی احراز شرایط اخذ اعتبار  دریافت 

اعتبارات   مسئولو اعتبار سنجی توسط   

کمیته اعتباری تصمیم گیری در    

 اطالع رسانی به مشتری، تکمیل فرمهای مربوطه و امضای قرارداد اعتباری 

روزس   60رصد  تخصی  اعتبار و    

 حذس یا کاهش  تمدید یا افزایش 
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کمیته اعتباری تشکیل و در رابطه با »تأیید درخواست مشتری«، »رد درخواست مشتری« یا »تأیید بخشی از   .3

 گیری خواهد نمود.مبلغ درخواستی مشتری« تصمیم 

ت مشتری مراحل بعدی طی خواهد  رسانی شدس و در صورت موافق ی تصمیم کمیته به مشتری اطالعنتیجه .4

 شد. 

های احراز هویت، فرم معامالت الکترونیکی، فرم درخواست اعتبار، فرم پذیرش ریسک معامالت سهام و حق   فرم .5

 گردد.تقدم خرید سهام در بازار پایه تکمیل و توسط مشتری امضاء )و در صورت وثود، ممهور به مهر( می

( حقوقی  اشخاص)  مجاز  امضای   صاحبان  و(  حقیقی  اشخاص)  بورسی  کد   کمال  فرد  توسط  اعتباری  خرید  قرارداد .6

 گردد. هویت، امضاء و )در صورت وثود، ممهور به مهر( می احراز فرم در مندرج امضای  با مطابق

اقدام به خرید و فروش سهام    .7 اعتبار تصویب شدس در کمیته اعتباری، به مشتری تخصی  یافته و مشتری 

 نماید. می

روزس مورد بررسی قرار گرفته و با توثه  60های زمانی  پس از تخصی  اعتبار، گردش معامالت مشتری در بازس .8

 گیری خواهد شد. اعتبار تصمیم به عملکرد مشتری  در خصوص »تمدید یا افزایش« و »حذس یا کاهش«

 باشد.   می اوراق بهادارروزس براساس کارمزد ایجاد شدس معامالت  60گیری بعد از رصد   مبنای تصمیم ➢

پس از تصویب اعطای اعتبار، کل دارایی مشتری فریز خواهد شد. افزایش میزان سهام فریز شدس و یا رفع فریز  ➢

 بر اساس الزامات دستورالعمل خرید اعتباری خواهد بود.  ،پس از شروع خرید اعتباری

 هزینه مالی قابل ثبت به حساب مشتریان در قراردادهای اعتباری:

 هزینه بهرس برای مشتریان اعتباری با توثه به تعداد گردش مبلغ اعتبار در ماس، به شرح ثدول ذیل اعمال خواهد شد:  

 

 

 باشد. ثدول با توثه به شرایط بازار و به پیشنهاد کمیته اعتباری، قابل ترییر میهای مندرج در این  نرخ ➢

 هزینه بهره )ماهانه(  تعداد گردش )ماهانه( 

0 23% 

1 21% 

2 19% 

3 17% 

4 15% 

5 13% 

6 11% 

7 9% 

8 7% 

9 5% 

10 0% 
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پایان هر ماس شمسی  ه ➢ قابل دبت به حساب مشتریان در  به  توسط واحد مالی  زینه مالی  مواسبه گردیدس و 

هزینه مالی اعتبار بر اساس روزهای تقویمی مواسبه می شود بر این اساس    حساب مشتری منخور خواهد شد. 

 رفته می شود. روزهای پنجشنبه، ثمعه و تعطیالت رسمی در مواسبه هزینه مالی اعتبار در نخر گ

تعداد  در صيورتی که بدهی مشيتری از سيقع اعتباری وی فراتر رود، در مواسيبه هزینه مالی، تختیتات ناشيی از   ➢

 شود.ی بهرس ماهانه برای وی در نخر گرفته میو سقع هزینه  در حساب ایشان منخور نخواهد شد گردش

 تخفیفات: 

برابر مبلغ اعتبار دریافتی باشد، تختیتات کارمزد بشرح    10مشتریان اعتباری که گردش ماهیانه معامالت آنها بیش از  

 ( برای آنها اعمال می شود: صندوق تثبیت بازارثدول زیر پس از کسر تمامی کسورات قانونی )از ثمله ذخیرس 

 

 

 

 

 

 تخفیف کارمزد )درصد( تعداد گردش )ماهانه( 

11 %5 

12 %10 

13 %15 

14 %20 

 25% و بیشتر 15


