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ی ه  عا       
  
  

  ایران دستورالعمل صندوق تضمین تسویۀ معامالت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
  و یک پیوست تبصره 12 ،ماده 30فصل،  7مشتمل بر 

  
  

  تعاریف و اصطالحات: 1فصل 
قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوري اسـالمی      " 1کاررفته در مـادة   هاي به اصطالحات و واژه -1 ماده

به همان معانی در این  "گذاري، تسویه و پایاپاي دستورالعمل ثبت، سپرده" 1 و مادة "ایران
کار رفته در این دستورالعمل داراي معـانی زیـر    هاي به سایر واژه. اند کار رفته دستورالعمل به

  :باشند می
از طریـق آن  تسویه و پایاپـاي  گذاري مرکزي که  در شرکت سپردهواحدي  :اتاق پایاپاي

  .دگیر صورت می
که از اعضاي پایاپایی که طـی مهلـت مقـرر اقـدام بـه      وجه التزامی است  :أخیرجریمۀ ت

  .شود پرداخت بدهی خود در چارچوب این دستورالعمل ننمایند، اخذ می
پایاپـاي در منـابع صـندوق تضـمین      يدرصد مشارکت هـر یـک از اعضـا    :الشرکه سهم

  .باشد می
بـه  پایاپاي در صندوق تضمین  ياعضا منابعی است که توسط هر یک از :سهم مشارکت

  .شود سپرده میمنظور استفاده مطابق مقررات این دستورالعمل 
گذاري مرکزي اوراق بهـادار و تسـویۀ وجـوه     شرکت سپرده :گذاري مرکزي شرکت سپرده

  .است) سهامی عام(
صـندوق تضـمین تسـویۀ معـامالت اسـت کـه بـه عنـوان واحـدي از           :صندوق تضـمین 

گذاري مرکـزي فعالیـت کـرده و براسـاس ضـوابط ایـن        سپردهتشکیالت شرکت 
پایاپاي  يمخاطرات نکول اعضابا استفاده از منابع صندوق تضمین، دستورالعمل 

  .کند در تسویۀ معامالت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را مدیریت می
  .این دستورالعمل است 2کمیتۀ موضوع مادة  :کمیتۀ صندوق

 در موعد مقـرر در روز تسـویه   بدهی ناشی از معامالت اوراق بهادارپرداخت  عدم :نکول
  .پایاپاي يتوسط اعضا
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  ساختار و تشکیالت صندوق تضمین: 2فصل 

  :باشد به شرح زیر میحقیقی کمیتۀ صندوق متشکل از سه عضو  -2 ماده
  گذاري مرکزي یا نمایندة وي مدیرعامل شرکت سپرده - 1
اري مرکـزي بـا تأییـد هیـأت مـدیرة شـرکت       گـذ  یک عضو هیأت مدیرة شرکت سپرده - 2

 گذاري مرکزي سپرده

کـانون کـارگزاران بـورس و    با تعیین پایاپاي  ياز اعضابه نمایندگی یک نفر خبرة مالی  - 3
 اوراق بهادار

گیـري   یابد و تصمیم جلسات کمیتۀ صندوق با حضور اکثریت اعضا رسمیت می  :تبصره
  .دپذیر با موافقت حداقل دو عضو حاضر صورت می

درآینـد، در  صـندوق تضـمین   با انعقاد قرارداد پیوست، به عضویت باید پایاپاي  يتمام اعضا -3 ماده
 .غیر اینصورت عضویت آنها در اتاق پایاپاي معلق خواهد شد

بـورس  در کـه   یا زمان تصویب دستورالعمل عضویت در اتاق پایاپاي، کـارگزاران ت  :1ة تبصر
عضو اتاق پایاپاي محسـوب   اند، رفته شدهپذیاوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران 

صـندوق تضـمین   با انعقاد قرارداد موضوع این ماده بـه عضـویت   شوند و باید  می
  .درآیند

 أخیرجریمۀ تیا یا عدم پرداخت سهم مشارکت در صندوق تضمین عدم عضویت   :2تبصرة 
 اي از شـرایط  بخـش عمـده  به منزلۀ از دسـت دادن  تواند  میبه صندوق تضمین 

پایاپاي محسوب شده و موضوع در مرجع رسـیدگی بـه تخلفـات     يالیت اعضافع
  .شود اعمال میانضباطی الزم اقدامات مطرح و حسب مورد 

و در چـارچوب مفـاد ایـن    خـود  قابـل پرداخـت   تـا سـقف منـابع    حداکثر صندوق تضمین  -4 ماده
  .نماید نسبت به پوشش نکول اعضا اقدام میدستورالعمل، 

  
  ینمنابع صندوق تضم: 3فصل 

  :منابع صندوق تضمین به شرح زیر است -5 ماده
این دستورالعمل محاسبه و دریافت  7 ةپایاپاي که براساس ماد يسهم مشارکت اعضا )1(

  .گردد می
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ایـن   17ة مطـابق مـاد  تضمین صندوق منابع هاي  گذاري درآمدهاي حاصل از سرمایه )2(
  .دستورالعمل

بـدهکاري در  و یـا  انه در تسویۀ روزاعم از بدهکاري (ی پرداخت بدهدر  أخیرتۀ جریم )3(
ایـن دسـتورالعمل محاسـبه و دریافـت      12 ةکه مطابق مـاد  )پرداخت سهم مشارکت

  .گردد می
 .یابد سایر منابعی که طبق مقررات به صندوق تضمین تخصیص می )4(

 .پرداخت شود وجه نقدبه صورت باید در صندوق تضمین پایاپاي  يسهم مشارکت اعضا -6 ماده

 يادار با نقدشوندگی باال به عنـوان سـهم مشـارکت اعضـا    استفاده از سایر اوراق به  :تبصره
گـذاري   پایاپاي، به پیشنهاد کمیتۀ صندوق و تصویب هیأت مدیرة شـرکت سـپرده  

نـوع اوراق و نحـوة اسـتفاده از آن بـه تصـویب هیـأت       . باشد پذیر می مرکزي امکان
  .رسد گذاري مرکزي می مدیرة شرکت سپرده

  
  يپایاپا ياعضاسهم مشارکت : 4فصل 

فعالیـت پایاپـاي ایشـان     ةپایاپاي در صندوق تضمین براساس مخاطر ياعضاسهم مشارکت  -7 ماده
  :گردد اهه گذشته به شرح زیر محاسبه میسه مدر طول 
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  :که در آن
ADSGF P ×= %  

iC = سهم مشارکت عضو پایاپايi ام در صندوق تضمین.  
SGF = منابع صندوق تضمینکل.  

P =شود و بیانگر سـطح خـدمت    عددي به درصد است که توسط کمیتۀ صندوق تعیین می
  .باشد پایاپاي می ياتاق پایاپاي در پوشش نکول اعضا

%PD =در طول دورة سه ماهۀ گذشـته   پایاپاي يیکی از ارقام خالص بدهکاري روزانۀ اعضا
پایاپاي طی دورة مذکور از آن  يهاي روزانۀ اعضا ارقام خالص بدهکاري P%است که تعداد 

  .کمتر است
P′ =      شـود و بیـانگر میـزان     عددي به درصد است کـه توسـط کمیتـۀ صـندوق تعیـین مـی

  .باشد پایاپاي می يمخاطرات نکول هر یک از اعضا
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%,PiD ام در طـول دورة سـه ماهـۀ    iیکی از ارقام خالص بدهکاري روزانـۀ عضـو پایاپـاي     =′
هاي روزانۀ وي طـی دورة مـذکور از آن    ارقام خالص بدهکاري %`P گذشته است که تعداد

  .کمتر است

A =   توانـد   و مـی  شـود  معادل یکی از موارد زیر است که توسط کمیتۀ صـندوق تعیـین مـی
  :عددي بین یک تا چهار باشد

، آمادگی جبـران نکـول   Pپایاپایی که اتاق پایاپاي با سطح خدمت  ياعضاتعداد  .1
  .آنها را دارد

، آمـادگی جبـران نکـول    Pتعداد روزهاي تسویه که اتاق پایاپاي با سطح خدمت  .2
  .پایاپاي را دارد ياعضا

  ).2و  1موارد  حاصلضرب( 2و  1یا موارد  .3
m = پایاپاي ياعضاتعداد.  

حداقل سهم مشارکت به پیشنهاد کمیتۀ صندوق و تصویب هیأت مدیرة شـرکت    :1تبصرة 
  .شود گذاري مرکزي تعیین می سپرده

اي که بابت تضمین تسویۀ آن، قبـل از   ، معامالت عمده`Pو  Pدر تعیین مقادیر   :2تبصرة 
  .گردد شود، لحاظ نمی مین اخذ میمعامله از متقاضیان خرید تض

و  pاز جمله (اند  قرار گرفتهتضمین مقادیري که مبناي محاسبات منابع صندوق   :3ة تبصر
P`  وA (دنشو در ابتداي هر دورة سه ماهه منتشر می.  

چارك  ةبه انداز ،وارد به اتاق پایاپاي و صندوق تضمین در بدو ورود عضو تازهسهم مشارکت  -8 ماده
موعد به روزرسانی منابع صندوق این مبلغ در  .است پایاپاي ياعضا ۀت کلیسهم مشارک اول

بـه روز   ،این دستورالعمل 11و  10 ةپایاپاي مندرج در ماد ياعضاو سهم مشارکت تضمین 
 .شود می

نحوه . جهت پوشش نکول اعضا استفاده کند، نیز اي از خدمات بیمهتواند  صندوق می ۀکمیت -9 ماده
گـذاري مرکـزي    اي به تصویب هیأت مدیرة شـرکت سـپرده   بیمه و میزان استفاده از پوشش

  .خواهد رسید
هاي فروردین، تیـر، مهـر    هر سه ماه یکبار در اولین روز کاري ماه اعضامیزان سهم مشارکت  -10 ماده

و سهم مشارکت هر عضو و مبلغی که وي باید براي تأمین سهم مشارکت بـه  و دي محاسبه 
اند حـداکثر تـا    پایاپاي مکلف ياعضا. شود الم میصندوق تضمین پرداخت نماید به عضو اع

سهم مشارکت حسـب تعـدیل    ترمیمنسبت به از اعالم اتاق پایاپاي روز کاري بعد سه پایان 
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جریمـۀ  مشـمول   یا مـازاد آن،  سهم مشارکت در پرداختتأخیر  .صورت گرفته اقدام نمایند
  .شود میاین دستورالعمل  12مادة  تبصرة مطابقأخیر ت

ســهم مشــارکت اعالمــی از ســهم مشــارکت قبلــی کمتــر باشــد،  در صــورتی کــه   : 1تبصره
بـه عضـو مسـترد     ،التفاوت ظرف حداکثر سه روز کاري توسط صندوق تضمین مابه
  .شود می

تواند در مـورد مبـالغ عمـدة قابـل پرداخـت بـه عنـوان سـهم          کمیته صندوق می : 2 تبصره
ده را تا هفت روز کـاري افـزایش   مشارکت یا ترمیم آن، مهلت زمانی موضوع این ما

  .دهد
عالوه بر مواعد سه ماهه، در هـر زمـان کـه تشـخیص دهـد میـزان       تواند  صندوق می ۀکمیت -11 ماده

بروزرسـانی منـابع صـندوق    نمایـد نسـبت بـه     پایاپاي ایجاب مـی  يمخاطرات فعالیت اعضا
و فراخوان جهـت پرداخـت مـازاد سـهم مشـارکت      پایاپاي  ياعضاتضمین و سهم مشارکت 

و  10ماننـد مفـاد مـادة     أخیرتـ  ۀجریمـ مواعد زمانی پرداخت و مبناي محاسبۀ . دام کنداق
 .براساس مرجع زمانی انتشار فراخوان خواهد بود

  
  تضمین و قواعد جبرانی صندوق أخیري تها جریمه: 5فصل 

و بدهی مربوطه از محـل منـابع صـندوق تضـمین پرداخـت       نکول کنندپایاپایی که  ياعضا -12 ماده
  :خواهند شد أخیرۀ تجریمۀ زیر مشمول به شرح رابطر مورد نکول براي ه ،شود

α+×××= iii bHAF %01.0  
iF = عضو پایاپاي  أخیرت ۀجریممیزانiام.  

iA = میزان مبلغی که عضو پایاپايiام نکول کرده است.  
H =ساعت بین زمان ایفاي تعهدات عضو اتاق پایاپاي با پایان مهلت  فاصلۀ زمانی بر حسب

  .شود این رقم رو به باال گرد می. مقرر تسویه است
bi =  تعداد دفعات قصور عضو پایاپاي ضریبی است که براساسi  ام(ni) ۀسه ماهـ  ةدر دور 

  :شود به شرح زیر محاسبه میجاري 
)1(2/01 −×+= ii nb  

α  = اي توسـط کمیتـۀ    استفاده از منابع صندوق تضمین کـه بـه صـورت دوره   ثابت جریمۀ
  .رسد گذاري مرکزي می شود و به تصویب هیأت مدیرة شرکت سپرده صندوق پیشنهاد می
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پرداخت سهم مشارکت معادل یک صدم درصد حاصلضرب مبلـغ  در  أخیرجریمۀ ت  :تبصره
اسـت کـه بـه صـورت      پرداخت نشده در تعداد روزهاي تأخیر بعالوة جریمۀ ثـابتی 

شود و به تصویب هیأت مـدیرة شـرکت    توسط کمیتۀ صندوق پیشنهاد میاي  دوره
  .رسد گذاري مرکزي می سپرده

تعهـدات خـود   نسبت به پرداخت پایاپاي عضو یک یا چند اگر در ساعت مقرر در روز تسویه  -13 ماده
صـندوق  ابع منـ اتاق پایاپاي منابع الزم جهـت تسـویۀ معـامالت را از محـل     ، اقدام ننمایند

پایاپـاي بـیش از منـابع صـندوق      يدر صورتی که مبلغ نکول اعضا. نماید تضمین تأمین می
باشد، اتاق پایاپاي، به نسبت بستانکاري اعضا به تسویۀ معـامالت از محـل صـندوق    تضمین 

 .نماید تضمین اقدام می

جمع ن درصد میزا 50پوشش دهندة کمتر از تضمین در صورتی که منابع صندوق   :تبصره
صـندوق  منابع تواند در جهت مدیریت ریسک  اعضا باشد، کمیتۀ صندوق می نکول

  .نکول اعضا خودداري نمایدپوشش از تضمین 
در صورت نکول عضو و تأمین آن از محل منابع صندوق تضمین، عضو نکـول کـرده موظـف     -14 ماده

. نمایـد به حساب صندوق تضـمین اقـدام   است در مواعد زمانی زیر نسبت به بازپرداخت آن 
اعالم اتـاق  پس از اقدام به تسویۀ بدهی خود ننماید مهلت مقرر ظرف عضو مذکور، چنانچه 
فرابـورس ایـران بالفاصـله از معـامالت خریـد عضـو       یـا  بورس اوراق بهـادار تهـران    ،پایاپاي

و در صورت تسویۀ بدهی توسط وي، اتاق پایاپاي بالفاصله مراتب را به  نمایند جلوگیري می
 .شود فرابورس ایران اعالم و امکان خرید عضو مجدداً فراهم مییا اق بهادار تهران بورس اور

درصـد سـهم مشـارکت در     50در صورتی که مبلغ نکول هر عضـو پایاپـاي کمتـر از      )الف
حداکثر  أخیرۀ تجریمصندوق تضمین و تضامین وي باشد، مدت زمان تسویۀ اصل و 

  .استیه دو روز کاري پس از روز پایانی مهلت تسو
از سـهم  درصـد   50بـیش از  عضو پایاپاي  ةکل نکول تسویه نشدمبلغ در صورتی که   )ب

مـدت زمـان تسـویۀ     ،باشـد  مشارکت فعلی ایشان در صندوق تضمین و تضـامین وي 
  .استتا پایان روز تسویه  أخیرۀ تجریماصل و 

گذاري مرکزي بـه مرجـع    شرایط زیر، موضوع توسط شرکت سپردهعضو در نکول  در صورت -15 ماده
 :شود رسیدگی به تخلفات ارجاع می

تأمین بدهی نکول شدة عضو، براساس این دستورالعمل، از محل منابع در صورتی که   )الف
  .صندوق تضمین ممکن نباشد
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حـل منـابع   در صورتی که بدهی نکول شـدة عضـو، براسـاس ایـن دسـتورالعمل، از م       )ب
 14هاي مقرر در مـادة   صندوق تضمین پرداخت شده، لکن عضو نکول کرده در مهلت

مربوطه به صندوق تضمین خودداري  أخیرتجریمۀ بازپرداخت آن به همراه نسبت به 
  .نماید

در یک دورة سه ماهـه مرتکـب نکـول بیشـتر از یـک روز کـاري       در صورتی که عضو،   )ج
  .شود

از هـر عضـو، نسـبت بـه     صندوق تضمین ل مطالبات گذاري مرکزي براي وصو شرکت سپرده -16 ماده
 .نماید طرح دعوي جهت وصول مطالبات از مجراي کمیتۀ سازش و هیأت داوري اقدام می

  
  صندوق تضمینمقررات مالی  :6فصل 

صندوق تضمین در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سـود تضـمین شـده و    منابع گذاري  سرمایه - 17 ماده
اي باشـد   گذاري باید به گونه به هر ترتیب نحوة سرمایه. ستمجاز اها  گذاري در بانک سپرده

 .که در هر زمان امکان تأمین وجوه مورد نیـاز صـندوق تضـمین بـدون تـأخیر مهیـا باشـد       
گذاري منابع صندوق تضـمین بـا رعایـت ایـن مـاده، از       گیري در مورد نحوة سرمایه تصمیم

  .گذاري مرکزي است هاختیارات کمیتۀ صندوق و اجراي آن به عهدة شرکت سپرد
در صورتی که منابع صندوق تضمین به شکل وجه نقد نباشد، جهت تامین نقـدینگی بـراي    - 18 ماده

توانـد حـداکثر بـه انـدازة منـابع صـندوق        پایاپاي، کمیتۀ صندوق مـی  يپوشش نکول اعضا
هاي منابع صندوق تضمین  گذاري تضمین تسهیالت اخذ نماید مشروط بر آنکه سود سرمایه

منـابع  توانـد   در ایـن صـورت کمیتـۀ صـندوق مـی     . زینۀ تسهیالت دریافتی باشدبیشتر از ه
 .صندوق تضمین را جهت تأمین نقدینگی به وثیقه بگذارد

دریـافتی   أخیرتـ هاي  جریمههاي منابع صندوق تضمین و  گذاري درآمدهاي ناشی از سرمایه -19 ماده
پـس از کسـر    منـابع مـذکور،   .باشـد  منابع صندوق تضمین مـی  وطبق این دستورالعمل جز

الشـرکۀ   سـهم تفاوت به نسبت در مواعد تعدیل سهم مشارکت، تضمین، هاي صندوق  هزینه
بـه سـهم   تسـهیم و   بین اعضا ،با ماندة بدهی وي و با لحاظ مدت مشارکت هر عضو پایاپاي

 .شود اضافه میآنها مشارکت 

یتـۀ صـندوق   هاي صندوق تضمین از منابع صندوق تضمین تأمین شده و به تأیید کم هزینه - 20 ماده
 :ها شامل موارد زیر است این هزینه. رسد می

  اي و حسابرسی کارشناسی، مشاورهمدیریت، هاي  هزینه )1(
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 افزاري افزاري و نرم هاي سخت هزینه )2(

 اي و مالیاتی هاي بیمه هزینه )3(

، بـه تشـخیص   نماید ب میاهیت فعالیت صندوق تضمین ایجامهاي که  سایر هزینه )4(
 کمیتۀ صندوق

از اشـخاص نکـول کـرده    تضـمین  هـاي صـندوق    راستاي اخذ بدهیکه در  ییها کلیۀ هزینه -21 ماده
انـد   بر عهدة اعضاي پایاپایی که نکـول کـرده   هاي طرح دعوا از قبیل هزینهشود  پرداخت می

 .گردد تأمین میبدواً از محل منابع صندوق تضمین باشد، لیکن  می

ن و از محـل منـابع   سقف کارمزد مدیریت صندوق تضمین توسط هیأت مدیرة سازمان تعیی -22 ماده
  .شود گذاري مرکزي پرداخت می صندوق تضمین به شرکت سپرده

هـاي شـرکت    هاي صندوق تضمین باید به صورت جداگانه و قابل تشخیص از حساب حساب -23 ماده
 .گذاري مرکزي نگهداري شود سپرده

هـاي صـندوق تضـمین و همچنـین      هـا و فعالیـت   حق بازرسی و حسابرسی حساب ،سازمان -24 ماده
 .را خواهد داشتتضمین ع اطالعات در خصوص صندوق درخواست هر نو

گذاري  ماهه و ساالنۀ صندوق تضمین توسط حسابرس شرکت سپرده هاي مالی شش گزارش -25 ماده
صــندوق، هیــأت مــدیرة شــرکت  ۀبــه کمیتــگیــرد و  مرکــزي مــورد حسابرســی قــرار مــی

ل حسابرسـی در ایـن خصـوص از محـ     ۀهزین. شود میه یاراگذاري مرکزي و سازمان  سپرده
 .منابع صندوق تضمین پرداخت خواهد شد

 يصورت گرفته را بـه اعضـا  و اقدامات  ها گزارشی از نکولروزانه  به صورت اتاق پایاپاي باید -26 ماده
گذاري مرکزي و سازمان جهـت اطـالع    پایاپاي، کمیتۀ صندوق، هیأت مدیرة شرکت سپرده

  .ارایه نماید
 و دوازده ، شـش، نـه  سهمقاطع در صندوق تضمین را  يها اتاق پایاپاي موظف است گزارش -27 ماده

گـذاري مرکـزي و    پایاپاي، کمیتـۀ صـندوق، هیـأت مـدیرة شـرکت سـپرده       ياعضاماهه به 
سهم مشـارکت   ،هاي دوره شامل درآمدها و هزینهحداقل  ها این گزارش. ه نمایدیسازمان ارا

کیـب  ترتضـمین و   پایاپاي، میزان منابع موجود در صندوق ياعضاهر یک از  ۀالشرک و سهم
یـأت مـدیرة   پیشنهاد ههاي سه ماهه به  فرمت گزارش .باشد هاي صندوق تضمین می دارایی

  .خواهد رسیدبه تصویب سازمان گذاري مرکزي  شرکت سپرده
  

  ر مواردـسای: 7فصل 
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هـاي   بـدهی  جاري، دورة سه ماههپایان در در صورت خروج عضوي از عضویت اتاق پایاپاي،  -28 ماده
روز ه در آن دوره کسر و مبلـغ باقیمانـده حـداکثر چهـار     محاسبه شدسهم مشارکت وي از 

به شرط آنکه کلیۀ معامالت باز عضو تسـویه شـده    مذکور، پایان دورة سه ماههکاري پس از 
 .شود پرداخت میبه وي باشد، 

در صورتی که در پایان چهارمین روز کاري پس از دورة سـه ماهـه، عضـو موضـوع       :تبصره
از تسویه نشده باشد، پرداخت وجه موضوع این مـاده بـه   این ماده داراي معامالت ب

  .سه روز کاري پس از تسویۀ کلیۀ تعهدات عضو موکول خواهد شد
کسـر  پس از تضمین هاي صندوق  ابتدا دارایی، شوداگر به هر دلیلی صندوق تضمین منحل  -29 ماده

هاي  شود تا سهم هر عضو از خالص دارایی به نسبت سهم مشارکت اعضا تقسیم میها  بدهی
پـس از  تضـمین  هـاي صـندوق    سپس سهم هر عضو از دارایی. تعیین گرددتضمین صندوق 

 .شود پرداخت میتضمین هاي وي به صندوق  کسر بدهی

به تصویب سازمان بورس  06/03/1391تبصره در تاریخ  12ماده و  30این دستورالعمل در  -30 ماده
 .و اوراق بهادار رسید
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  پیوست
  
  صندوق تضمیندر قرارداد عضویت

  
تضمین تسویه معامالت بورس صندوق قانون مدنی و در اجراي دستورالعمل  10این قرارداد براساس مفاد ماده 

گـذاري   و سایر مقررات بازار سـرمایه فیمـابین شـرکت سـپرده    ......... ............اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 
..........با نمایندگی آقاي  262549ماره مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه ثبت شده به ش به عنوان مدیرعامل و  ..............

..............آقاي  نامیده  "شرکت"که منبعد در این قرارداد به اختصار ............. .....................رئیس هیات مدیره به نشانی  ........
به شماره  ....................... به نمایندگی آقاي ................ ثبت شده به شماره..... .......................شود از یک طرف و شرکت می

..............فرزند ..... ...........صادره از  ..............شناسنامه   "عضو"که در این قرارداد به اختصار .........................ملی  ةو شمار ...
  :باشند دیگر با شرایط و مقررات زیر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به اجرا و رعایت مفاد آن میشود، ازطرف  نامیده می

  موضوع قرارداد: 1 ماده
و فرابـورس  اوراق بهادار تهران نزد شرکت جهت تضمین تسویه معامالت در بورس صندوق تضمین  عضویت در

  .رج در قراردادو امور مربوطه مطابق قوانین و مقررات وفق شرایط مندایران 
  مدت قرارداد: 2 ماده

..... مدت زمان اجراي قرارداد از تاریخ   .باشد به مدت نامحدود می ................
  .گردد قرارداد منفسخ میدر اتاق پایاپاي، درصورت لغو عضویت   :1ة تبصر
مان پس از تعلیـق،  در اتاق پایاپاي، اجراي مفاد این قرارداد نسبت به زدرصورت تعلیق عضویت   :2ة تبصر

  .شود معلق می
  مبلغ قرارداد: 3 ماده

  .نماید باشد دریافت می درصد می ..................کارمزد خود را که معادل  ،خدمات ۀشرکت در ازاي ارائ
  عضوتعهدات : 4ماده

لغ گردد بالفاصله پس از اعـالم شـرکت نسـبت بـه پرداخـت مبـا       متعهد می عضو با امضاي این قرارداد،  -1-4
بـدیهی اسـت در   . اقـدام نمایـد   ۀ معـامالت دستورالعمل صندوق تضمین تسـوی  مندرج در این قرارداد و

  .اقدام قانونی علیه وي خواهد بودانجام هرگونه شرکت مجاز به  ،صورت هرگونه تخلف
ضمین ستورالعمل صندوق تبه ویژه دقوانین و مقررات بازار سرمایه  یهعضو موظف به تبعیت و اجراي کل  -2-4

  .باشد می ۀ معامالتتسوی
وجوه و  صندوق تضمین ةرا به منظور اداربه غیر این قرارداد وکالت بالعزل با حق توکیل  يعضو در اجرا  -3-4

صـندوق تضـمین تسـویۀ    منابع صندوق تضمین در چارچوب دستورالعمل  گذاري انجام سرمایهنیز و آن 
نشـده باشـد،   ، منفسخ یـا معلـق   که قرارداد فسخ زمانیاین وکالت تا . نماید به شرکت اعطا میمعامالت 

  .معتبر خواهد بود
موظـف   ۀ معـامالت عضو در صورت تخلف از انجام تعهدات مندرج در دستورالعمل صندوق تضمین تسوی  -4-4

بـه عنـوان   دستورالعمل صندوق تضمین تسویۀ معامالت  5 مطابق فصل ۀ تأخیرجریمبه پرداخت مبلغ 
  .پرداخت این مبلغ بدل از انجام تعهد اصلی نخواهد بود .باشد وجه التزام می

ۀ وفق دستورالعمل صندوق تضمین تسوی ۀ تأخیرجریمهرگونه تغییر در نحوه محاسبه و مبلغ   :تبصره
  .گردد ، جزء الینفک قرارداد محسوب میمعامالت

  تعهدات شرکت: 5ماده 
  .الزم به منظور عضویت عضو را بعمل خواهد آوردهاي  شرکت به محض امضا و مبادله قرارداد، هماهنگی  -5 -1
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بر عهدة شـرکت و  صندوق تضمین تسویۀ معامالت در چارچوب مفاد دستورالعمل ادارة صندوق تضمین   -2-5
  .کمیتۀ صندوق است

گذاري  نسبت به انجام سرمایه ۀ معامالتدستورالعمل صندوق تضمین تسوی 6تواند وفق فصل  شرکت می  -5 -3
  .اقدام نماید اعضاءزوم اخذ تسهیالت به نیابت از طرف و در صورت ل

طرح  حق ،ۀ معامالتشرکت در راستاي اجراي مفاد این قرارداد و دستورالعمل صندوق تضمین تسوی  - 4-5
وکالت در  ،دادرسی ةخواهی و اعاد وکالت راجع به اعتراض به راي، تجدیدنظر، فرجامدعوي با اختیار 
وکالت در  ،ادعاي جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سندوکالت در  ،مصالحه و سازش

وکالت  ،وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ،وکالت در ارجاع دعوا به داوري و تعیین داور ،تعیین جاعل
وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي  ،وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ،در دعواي خسارت

 ،وکالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن ،الت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آنوک ،ثالث
  .با حق توکیل به غیر را به وکالت از عضو دارد ،وکالت در قبول یا رد سوگند ،وکالت در ادعاي اعسار

  حل اختالف :6ماده 
سیر مندرجات آن بین طرفین قـرارداد رخ  که ممکن است براثر اجراي این قرارداد یا تعبیر و تف اختالفاتی ۀکلی

و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق معاون حقوقی سازمان بـورس و  از طریق مذاکره و یا مکاتبه ، بدواً دهد
  .گردد می حل و فصلالطرفین  اوراق بهادار به عنوان داور مرضی

  شرایط متفرقه: 7مادة 
ن نیت را معمول دارند و اقدامی نکنند کـه اجـراي قـرارداد    طرفین در اجراي این قرارداد باید کمال حس  -1-7

  .براي طرف مقابل بدون تحمل ضرر، غیرممکن شود
باشد و طرفین متعهدند هرگونه تغییر نشانی و تلفـن   صدر قرارداد می آدرس مکاتبات، نشانی مندرج در  -2-7

صورت کلیۀ مکاتبات بـه نشـانی   در غیر این  .به اطالع طرف مقابل برسانندظرف حداکثر ده روز را  خود
  .شود قبلی صورت گرفته و ابالغ شده محسوب می

  نسخ قرارداد: 8مادة 
االجـرا   تبصره، در دو نسخه تنظیم گردیده و هرنسخه در حکـم سـند واحـد الزم    3ماده و  8این قرارداد شامل 

............باشد و در تاریخ  می .... ...   .سیده استامضاء طرفین قرارداد ر به........
  
  

  و گذاري مرکزي اوراق بهادار شرکت سپرده    )........................................... ( شرکت
  ) سهامی عام(تسویه وجوه            

  
  
  
  
  
  


