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بسمه تعالی
دستورالعمل صندوق تضمین تسویۀ معامالت اوراق بهادار در بورس ها
فصل  :1تعاریف و اصطالحات
ماده  -1اصطططات و ا اا هوی به کوررفته در مودۀ  " 1قونون بوزار ااراق ب هودار جمهوری اسطططتم ایران" ا مودۀ 1
"دسططتوراملمث ت ،س سطط رد گذاریس تسططویه ا یویویوی" به همون ملون در این دسططتوراملمث بهکور رفتهاند .سططویر
اا هوی بهکور رفته در این دستوراملمث دارای ملون زیر م بوشند:
اتاق پایاپای :اا دی در شرک س رد گذاری مرکزی که تسویه ا یویویوی از طریق آن صور م گیرد.
جریمۀ تأخیر :اجه امتزام اسططط که از ای طططوی یویویوی که ط مهر مدرر اقدار به یردای بده یود در
چورچوب این دستوراملمث ننمویندس ایذ م شود.
سهمالشرکه :درصد مشورک هر یک از ای وی یویویوی در منوبع صنداق ت مین م بوشد.
سهم مشارکت :منوبل اس که توسط هر یک از ای وی یویویوی در صنداق ت مین به منظور استفود ماوبق
مدررا این دستوراملمث س رد م شود.
شرکت سپردهگذاری مرکزی :شرک س رد گذاری مرکزی ااراق بهودار ا تسویة اجو (سهوم یور) اس .
صندوق تضمین :صنداق ت مین تسویة ملومت اس که به ینوان اا دی از تشکیت شرک س رد گذاری
مرکزی فلومی کرد ا برا سوس ضوابط این د ستوراملمث بو ا ستفود از منوبع صنداق ت مینس مخوطرا نکول
ای وی یویویوی در تسویة ملومت بورس مربوطه را مدیری م کند.
کمیتۀ صندوق :کمیتة موضوع مودۀ  2این دستوراملمث اس .
نکول :یدر یردای بده نوش از ملومت ااراق بهودار در موید مدرر در راز تسویه توسط ای وی یویویوی.
بورس :سب مورد بورس ااراق بهودار تهرانس فرابورس ایرانس بورس کوالی ایران ا بورس انر ی ایران اس .
فصل  :2ساختار و تشکیالت صندوق تضمین
ماده -2

کمیتة صنداق متشکث از سه ی و دید به شرح زیر م بوشد:
 -1مدیریومث شرک س رد گذاری مرکزی یو نمویندۀ ای
 -2یک ی و هیأ مدیرۀ شرک س رد گذاری مرکزی بو تأیید هیأ مدیرۀ شرک س رد گذاری مرکزی
 -3یک نفر ی،رۀ موم به نمویندگ از ای وی یویویوی بو تلیین کونون کورگزاران بورس ا ااراق بهودار
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تبصره :1ی و دید موضوع بند  1ا  2ن،وید از ای وی اتوق یویویوی بوشند.
تبصره : 2جرسو کمیتة صنداق بو

ور اکثری ای و رسمی م یوبد ا تصمیمگیری بو موافد

داقث

دا ی و وضر صور م یذیرد.
ماده  -3تمور ای ططوی یویویوی بوید بو انلدود قرارداد ییوسط س به ی ططوی صططنداق ت ططمین درآیندس در غیر اینصطور
ی وی آنهو در اتوق یویویوی ملرق یواهد شد.
تبصرة  :1تو زمون ت صویب د ستوراملمث ی وی در اتوق یویویویس کورگزاران که در بورس مربوطه یذیرفته
شد اندس ی و اتوق یویویوی محسوب م شوند ا بوید بو انلدود قرارداد موضوع این مود به ی وی
صنداق ت مین درآیند.
تبصرة  :2یدر ی وی در صنداق ت مین یو یدر یردای

سهم م شورک یو جریمة تأییر به صنداق

ت مین م تواند به منزمة از دس دادن بخش یمد ای از شرایط فلومی ای وی یویویوی محسوب
شد ا موضوع در مرجع رسیدگ به تخرفو مارح ا سب مورد اقدامو ان ،وط الزر ایمول
م شود.
ماده  -4صنداق ت مین داکثر تو سدف منوبع قوبث یردای یود ا در چورچوب مفود این د ستوراملمثس ن س ،به
یوشش نکول ای و اقدار م نموید.
فصل  :3منابع صندوق تضمین
ماده -5

منوبع صنداق ت مین به شرح زیر اس :
 -1سهم مشورک ای وی یویویوی که براسوس مودۀ  7این دستوراملمث محوس،ه ا دریوف م گردد.
 -2درآمدهوی وصث از سرمویهگذاریهوی منوبع صنداق ت مین ماوبق مودۀ  17این دستوراملمث.
 -3جریمة تأییر در یردای بده (ایم از بدهکوری در تسطططویة رازانه ا یو بدهکوری در یردای سطططهم
مشورک ) که ماوبق مودۀ  12این دستوراملمث محوس،ه ا دریوف م گردد.
 -4سویر منوبل که ط،ق مدررا به صنداق ت مین تخصیص م یوبد.

ماده -6

سهم مشورک ای وی یویویوی در صنداق ت مین بوید به صور اجه ندد یردای شود.
تبصره :اسططتفود از سططویر ااراق بهودار بو نددشططوندگ بوال به ینوان سططهم مشططورک ای ططوی یویویویس به
یی شنهود کمیتة صنداق ا ت صویب هیأ مدیرۀ شرک

س رد گذاری مرکزی امکونیذیر م بو شد.

نوع ااراق ا نحوۀ استفود از آن به تصویب هیأ مدیرۀ شرک س رد گذاری مرکزی م رسد.
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فصل  :4سهم مشارکت اعضای پایاپای
ماده  -7سهم م شورک ای وی یویویوی در صنداق ت مین بر ا سوس مخوطر ی فلومی یویویوی ای شون در طول سه
موههی گذشته به شرح زیر محوس،ه م گردد:
} داقث سهم مشورک Ci= MAX {Ei ,
که در آن:
 = Ciسهم مشورک ی و یویویوی  iار در صنداق ت مین
داقث سهم مشورک = ط،ق ت،صر ی یک مود  7تلیین م گردد
 = Eiسهم مشورک ی و  iار ق،ث از ایمول داقث سهم مشورک که برابر اس :
𝑖𝑇 × 𝑖𝐻
)
𝑚
𝑖𝑇 × 𝑖𝐻 ∑𝑖=1

×𝐵+

𝐷𝑃 ′
𝑖

𝑚∑
𝑖=1 𝐷𝑃𝑖′

( 𝐴 × 𝑖𝑃𝐷 = 𝑖𝐸

که در آن:
 = Pیددی به درصد اس که توسط کمیتة صنداق تلیین میشود ا بیونگر سطاح یطدم اتوق یویویوی در یوشش نکول
ای وی یویویوی می،وشد.
𝑖𝑃𝐷=یک از ارقور یومص بدهکوری رازانهی ای وی یویویوی در طول دار ی سه موههی گذشطته اس که تلداد P
درصد ارقور یومص بدهکوری هوی رازانهی ای وی یویویوی ط دار ی مذکور از آن کمتر اس .
' = Pیددی به درصد اس کطه توسطط کمیتطهی صطنداق تلیطین مطیشطود ا بیطونگر میطزان مخوطرا نکول هر یک
از ای وی یویویوی می،وشد.
=𝐷𝑃𝑖′یک از ارقور یومص بدهکوری رازانطهی ی طو یویویطوی  iار در ططول دار ی سطه موهطهی گذشته اس که تلداد
' Pدرصد ارقور یومص بدهکوری هوی رازانهی ای طط دار ی مطذکور از آن کمتر اس .
 = Aملودل یک از موارد زیر اس که توسط کمیتة صطنداق تلیطین مطیشطود ا مطیتوانطد یددی بین یک تو چهور بوشد:
 -1تلداد ای وی یویویوی که اتوق یویویوی بو ساح یدم  Pسآمودگ ج،طران نکطول آنهو را دارد.
 -2تلداد رازهوی تسویه که اتوق یویویوی بو ساح یدم  Pسآمطودگ ج،طران نکطول ای وی یویویوی را دارد.
 -3یو موارد  1ا  ( 2وصر رب موارد  1ا )2
 = mتلداد ای وی یویویوی
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 = Bیددی در بوز ی بستهی صفر تو یکس برابر بو نس،ت از مددار 𝐴 × 𝑖𝑃𝐷 که قرار اس صرفو به اسیرهی نکول
کنندگون دار ی گذشتهی صنداق ت مین تومین گردد ا مددار آن توسط کمیتهی صنداق تلیین م گردد.
 = Hiموتریس  1 * rاس ا درایه هوی آن را مدودیر نکول ی و  iار در دار گذشته تشکیث م دهد r( .برابر اس بو
تلداد نکول هوی ی و  iدر دار ی گذشته)
 = Tiموتریس  r * 1اس ا درایه هوی آن مد زمون توییر نکول هوی متنوظر بو موتریس  Hiرا به دقیده نشون م
دهد.
ا ارزش صنداق ت مین تسویه ( )SGFنیز بنو به تلوریف ذکر شد از فرمول زیر محوس،ه م گردد:
𝑚

𝑖𝐶 ∑ = 𝐹𝐺𝑆
𝑖=1

تبصرة  :1داقث سهم م شورک به یی شنهود کمیتة صنداق ا ت صویب هیأ مدیرۀ شرک

س رد گذاری

مرکزی تلیین م شود.
تبصرة  :2در تلیین مدودیر  Pا `Pس ملومت یمد ای که بوب ت طططمین تسطططویة آنس ق،ث از ملومره از
متدوضیون یرید ت مین ایذ م شودس محوظ نم گردد.
تبصرة  :3مدودیری که م،نوی محوسطط،و منوبع صططنداق ت ططمین قرار گرفتهاند (از جمره  pا ` Pا  )Aدر
ابتدای هر دارۀ سه موهه منتشر م شوند.
ماده  -8سططهم مشططورک ی ططو توز اارد به اتوق یویویوی ا صططنداق ت ططمین در بدا ارادس به اندازۀ چورل اال سططهم
مشورک کریة ای وی یویویوی اس  .این م،رغ در موید به رازرسون منوبع صنداق ت مین ا سهم مشورک
ای وی یویویوی مندرج در مودۀ  10ا  11این دستوراملمثس به راز م شود.
ماده  -9کمیتة صنداق م تواند از یدمو بیمهای نیزس جه یو شش نکول ای و ا ستفود کند .نحو ا میزان ا ستفود
از یوشش بیمهای به تصویب هیأ مدیرۀ شرک س رد گذاری مرکزی یواهد رسید.
ماده  -10میزان سططهم مشططورک ای ططو هر سططه مو یک،ور در ین مین راز کوری مو هوی فراردینس تیرس مهر ا دی
محو س،ه ا سهم م شورک هر ی و ا م،رغ که ای بوید برای تأمین سهم م شورک به صنداق ت مین
یردای نموید به ی و ایتر م شود .ای وی یویویوی مکرفاند داکثر تو یویون سه راز کوری بلد از ایتر
اتوق یویویوی نس ،به ترمیم سهم مشورک

سب تلدیث صور گرفته اقدار نمویند .تأییر در یردای سهم

مشورک یو موزاد آنس مشمول جریمة تأییر ماوبق ت،صرۀ مودۀ  12این دستوراملمث م شود.
تبصره : 1در صورت که سهم مشورک ایتم از سهم مشورک ق،ر کمتر بوشدس موبهامتفوا ظرف داکثر
سه راز کوری توسط صنداق ت مینس به ی و مسترد م شود.
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تب صره  : 2کمیته صنداق م تواند در مورد م،ومغ یمدۀ قوبث یردای به ینوان سهم م شورک یو ترمیم آنس
مهر زمون موضوع این مود را تو هف راز کوری افزایش دهد.
ماده  -11کمیتة صططنداق م تواند یتا بر مواید سططه موههس در هر زمون که تشططخیص دهد میزان مخوطرا فلومی
ای وی یویویوی ای وب م نموید نس ،به برازرسون منوبع صنداق ت مین ا سهم مشورک ای وی یویویوی
ا فرایوان جه یردای موزاد سططهم مشططورک اقدار کند .مواید زمون یردای ا م،نوی محوسطط،ة جریمة
تأییر مونند مفود مودۀ  10ا براسوس مرجع زمون انتشور فرایوان یواهد بود.
فصل  :5جریمههای تأخیر و قواعد جبرانی صندوق تضمین
ماده  -12ای ططوی یویویوی که نکول کنند ا بده مربوطه از محث منوبع صططنداق ت ططمین یردای شططودس برای هر
مورد نکول به شرح راباة زیر مشمول جریمة تأییر یواهند شد:
Fi  0.01%  Ai  H  bi  

 = Fiمیزان جریمة تأییر ی و یویویوی iار.
 = Aiمیزان م،رغ که ی و یویویوی iار نکول کرد اس .
 = Hفو صرة زمون بر سب سوی بین زمون ایفوی تلهدا ی و اتوق یویویوی بو یویون مهر مدرر ت سویه
اس  .این رقم را به بوال گرد م شود .در صورت که سوی ایفوی تلهدا ی و یس از سوی  16بوشدس
سوی ایفوی تلهد سوی  8اامین راز کوریِ یس از آن محسوب یواهد شد.
 = biضری ،اس که براسوس تلداد دفلو قصور ی و یویویوی  iار ) (niدر دارۀ سه موهة جوری به شرح
زیر محوس،ه م شود:
)bi  1  0 / 2  (ni  1

 = αجریمة توب ا ستفود از منوبع صنداق ت مین که به صور دار ای تو سط کمیتة صنداق یی شنهود
م شود ا به تصویب هیأ مدیرۀ شرک س رد گذاری مرکزی م رسد.
تبصره :جریمة تأییر در یردای سهم مشورک ملودل یک صدر درصد وصر رب م،رغ یردای نشد
در تلداد رازهوی تأییر بلتاۀ جریمة توبت اسط که به صططور دار ای توسططط کمیتة صططنداق
ییشنهود م شود ا به تصویب هیأ مدیرۀ شرک س رد گذاری مرکزی م رسد.
ماده  -13اگر در سوی مدرر در راز تسویه یک یو چند ی و یویویوی نس ،به یردای تلهدا یود اقدار ننمویندس اتوق
یویویوی منوبع الزر جه ت سویة ملومت را از محث منوبع صنداق ت مین تأمین م نموید .در صورت که
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م،رغ نکول ای وی یویویوی بیش از منوبع صنداق ت مین بوشدس اتوق یویویویس به نس ،بستونکوری ای و به
تسویة ملومت از محث صنداق ت مین اقدار م نموید.
تبصره :در صورت که منوبع صنداق ت مین یو شش دهندۀ کمتر از  50در صد میزان جمع نکول ای و
بو شدس کمیتة صنداق م تواند در جه مدیری ری سک منوبع صنداق ت مین از یو شش نکول
ای و یودداری نموید.
ماده  -14در صور نکول ی و ا تأمین آن از محث منوبع صنداق ت مینس ی و نکول کرد موظف اس در مواید
زمون زیر نس ،به بوزیردای آن به سوب صنداق ت مین اقدار نموید .چنونچه ی و مذکورس ظرف مهر
مدرر اقدار به تسویة بده یود ننموید یس از ایتر اتوق یویویویس بورس مربوطه بتفوصره از ملومت یرید
ی و جروگیری م نمویند ا در صور ت سویة بده تو سط ایس اتوق یویویوی بتفو صره مراتب را به بورس
مربوطه ایتر ا امکون یرید ی و م ددا فراهم م شود.
امف) در صورت که م،رغ نکول هر ی و یویویوی کمتر از  50در صد سهم م شورک در صنداق ت مین ا
ت ططومین ای بوشططدس مد زمون تسططویة اصططث ا جریمة تأییر داکثر دا راز کوری یس از راز یویون
مهر تسویه اس .
ب) در صورت که م،رغ کث نکول ت سویه ن شدۀ ی و یویویوی بیش از  50در صد از سهم م شورک فلر
ای شون در صنداق ت مین ا ت ومین ای بو شدس مد زمون ت سویة ا صث ا جریمة تأییر تو یویون راز
تسویه اس .
ماده  14مکرر :
کمیتهی صنداق ت مین بر اسوس تلداد نکولس م،ومغ نکول ا مد زمون نکولِ ای وی صنداق ت مینس ریسک ای و
را شطططنوسطططوی کرد ا م تواند در هر زمون متنوسطططب بو ریسطططک آنهو محدادی هوی در یومص بدهکوری آنون ایمول
نموید.اتوق یویویوی موظف اس توریخ ایمولِ محدادی ِ تلیین شد توسط کمیته صنداق را داقث سه راز کوری ق،ث از
ایمول محدادی به بورس ا ی طططو مربوطه ایتر نموید .ی طططو مربوطه موظف اسططط مراتب را به مشطططتریون یود
اطتعرسون کند .بورس مربوطه همچنین موظف اس در توریخ تلیین شد محدادی مذکور را ایمول نموید .زمون که
ریسک ی و به تشخیص کمیته کوهش ییدا کند بو ایتر اتوق یویویوی محدادی فوق مغو شد یو کوهش م یوبد.
تبصره :در صور یدر ان ور تکومیف مدرر در مود فوق توسط ی وس بورس موظف اس موضوع را به مرجع رسیدگ
به تخرفو ارجوع نموید.
ماده  -15در صور نکول ی و در شرایط زیرس مو ضوع تو سط شرک
تخرفو ارجوع م شود:
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امف) در صورت که تأمین بده نکول شدۀ ی وس براسوس این دستوراملمثس از محث منوبع صنداق ت مین
ممکن ن،وشد.
ب) در صططورت که بده نکول شططدۀ ی ططوس براسططوس این دسططتوراملمثس از محث منوبع صططنداق ت ططمین
یردای

شد س مکن ی و نکول کرد در مهر هوی مدرر در مودۀ  14ن س ،به بوزیردای آن به همرا

جریمة تأییر مربوطه به صنداق ت مین یودداری نموید.
ج) در صورت که ی وس در یک دارۀ سه موهه مرتکب نکول بیشتر از یک راز کوری شود.
ماده  -16شرک س رد گذاری مرکزی برای اصول ماوم،و صنداق ت مین از هر ی وس نس ،به طرح دیوی جه
اصول ماوم،و از م رای کمیتة سوزش ا هیأ دااری اقدار م نموید.
فصل  :6مقررات مالی صندوق تضمین
ماده  -17سرمویهگذاری منوبع صنداق ت مین در ااراق بهودار بو درآمد توب ا سود ت مین شد ا س رد گذاری در
بونکهو م وز اسطط  .به هر ترتیب نحوۀ سططرمویهگذاری بوید به گونهای بوشططد که در هر زمون امکون تأمین
اجو مورد نیوز صنداق ت مین بدان تأییر مهیو بو شد .ت صمیمگیری در مورد نحوۀ سرمویهگذاری منوبع
صنداق ت مین بو ریوی این مود س از ایتیورا کمیتة صنداق ا اجرای آن به یهدۀ شرک

س رد گذاری

مرکزی اس .
ماده  -18در صورت که منوبع صنداق ت مین به شکث اجه ندد ن،و شدس جه تومین نددینگ برای یو شش نکول
ای وی یویویویس کمیتة صنداق م تواند داکثر به اندازۀ منوبع صنداق ت مین تسهیت ایذ نموید مشراط
بر آنکه سود سرمویهگذاریهوی منوبع صنداق ت مین بی شتر از هزینة ت سهیت دریوفت بو شد .در این
صور کمیتة صنداق م تواند منوبع صنداق ت مین را جه تأمین نددینگ به اتیده بگذارد.
ماده  -19درآمدهوی نوشططط از سطططرمویهگذاریهوی منوبع صطططنداق ت طططمین ا جریمههوی تأییر دریوفت ط،ق این
دستوراملمث جزا منوبع صنداق ت مین م بوشد .منوبع مذکورس یس از کسر هزینههوی صنداق ت مینس در
مواید تلدیث سهم م شورک س به ن س ،تفوا

سهمام شرکة هر ی و یویویوی بو موندۀ بده ای ا بو محوظ

مد مشورک س بین ای و تسهیم ا به سهم مشورک آنهو اضوفه م شود.
ماده  -20هزینههوی صنداق ت مین از منوبع صنداق ت مین تأمین شد ا به تأیید کمیتة صنداق م ر سد .این
هزینههو شومث موارد زیر اس :
 -1هزینههوی مدیری س کورشنوس س مشوار ای ا سوبرس
 -2هزینههوی سخ افزاری ا نررافزاری

7

پیوست بند  1صورتجلسۀ  471مورخ 1396/06/08
 -3هزینههوی بیمهای ا مومیوت
 -4سویر هزینههوی که موهی فلومی صنداق ت مین ای وب م نمویدس به تشخیص کمیتة صنداق
ماده  -21کریة هزینههوی که در را ستوی ایذ بده هوی صنداق ت مین از ا شخوص نکول کرد یردای م شود از
ق،یث هزینههوی طرح دیوا بر یهدۀ ای ططوی یویویوی که نکول کرد اند م بوشططدس میکن بداا از محث منوبع
صنداق ت مین تأمین م گردد.
ماده  -22سدف کورمزد مدیری صنداق ت مین توسط هیأ مدیرۀ سوزمون تلیین ا از محث منوبع صنداق ت مین
به شرک س رد گذاری مرکزی یردای م شود.
ماده  -23سوبهوی صنداق ت مین بوید به صور جداگونه ا قوبث ت شخیص از سوبهوی شرک

س رد گذاری

مرکزی نگهداری شود.
ماده  -24سوزمونس ق بوزر س ا سوبر س

سوبهو ا فلومی هوی صنداق ت مین ا همچنین دریوا س هر نوع

اطتیو در یصوص صنداق ت مین را یواهد داش .
ماده  -25گزارشهوی موم ششموهه ا سوالنة صنداق ت مین توسط سوبرس شرک س رد گذاری مرکزی مورد
سوبر س قرار م گیرد ا به کمیتة صنداقس هیأ مدیرۀ شرک

س رد گذاری مرکزی ا سوزمون ارایه

م شود .هزینة سوبرس در این یصوص از محث منوبع صنداق ت مین یردای یواهد شد.
ماده  -26اتوق یویویوی بوید به صور رازانه گزار ش از نکولهو ا اقدامو صور گرفته را به ای وی یویویویس کمیتة
صنداقس هیأ مدیرۀ شرک س رد گذاری مرکزی ا سوزمون جه اطتع ارایه نموید.
ماده  -27اتوق یویویوی موظف اس گزارشهوی صنداق ت مین را در مدوطع سهس ششس نه ا داازد موهه به ای وی
یویویویس کمیتة صططنداقس هیأ مدیرۀ شططرک س ط رد گذاری مرکزی ا سططوزمون ارایه نموید .این گزارشهو
داقث شومث درآمدهو ا هزینههوی دار س سهم م شورک ا سهمام شرکة هر یک از ای وی یویویویس میزان
منوبع موجود در صنداق ت مین ا ترکیب دارای هوی صنداق ت مین م بوشد .فرم گزارشهوی سه موهه
به ییشنهود هیأ مدیرۀ شرک س رد گذاری مرکزی به تصویب سوزمون یواهد رسید.
فصل  :7سایـر موارد
ماده  -28در صور یراج ی وی از ی وی اتوق یویویویس در یویون دارۀ سه موهه جوریس بده هوی ای از سهم
مشورک محوس،ه شد در آن دار کسر ا م،رغ بوقیموند داکثر چهور راز کوری یس از یویون دارۀ سه موهه
مذکورس به شرط آنکه کریة ملومت بوز ی و تسویه شد بوشدس به ای یردای م شود.
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تبصره :در صورت که در یویون چهورمین راز کوری یس از دارۀ سه موههس ی و مو ضوع این مود دارای
ملومت بوز تسویه نشد بوشدس یردای اجه موضوع این مود به سه راز کوری یس از تسویة کریة
تلهدا ی و موکول یواهد شد.
ماده  -29اگر به هر دمیر
نس،

صنداق ت مین منحث شودس ابتدا دارای هوی صنداق ت مین یس از ک سر بده هو به

سهم مشورک ای و تدسیم م شود تو سهم هر ی و از یومص دارای هوی صنداق ت مین تلیین

گردد .س س سهم هر ی و از دارای هوی صنداق ت مین یس از کسر بده هوی ای به صنداق ت مین
یردای م شود.
ماده  -30این دستوراملمث در  30مود ا  14ت،صر در توریخ  1391/03/06به تصویب سوزمون بورس ا ااراق بهودار
رسید ا در توریخ  1396/06/08اصتح شد.
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