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 هب انم خدا 

 
 
 

 "اوراق بهادارتوثیق دستورالعمل "

 

 

 

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه  وظایف شرکت سپرده با عنایت بهاین دستورالعمل 

به  شرکتآن  ةاساسنامو  1384راق بهادار مصوب آذرماه قانون بازار او 1 دةوفق ما عام(  )سهامی

ماده و  18، در 29/3/1389، در تاریخ بهادار و تسویة وجوهاوراق  گذاری مرکزی پیشنهاد شرکت سپرده

 تبصره به تصویب هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. 6

 

قاانون باازار اوراق بهاادار جمهاوری اساالمی       1های تعریف شده در ماده  اصطالحات و واژه -1 هماد

، دساتورالعمل اجرایای نةاوة    رانمعامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تها  ةنام ایران، آئین

گذاری مرکزی جاز   شرکت سپرده ةو اساسنام انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران

اناد و ساایر    کار رفتاه  آمده است، در همان معانی در این دستورالعمل بهدر زیر مواردی که 

 باشند: اصطالحات به شرح زیر می

گذاری مرکزی، سپرده  ی است که در شرکت سپردهاربهاد منظور اوراق بهادار: اوراق الف.

 .شده است

به  و قرار دارد گذار وثیقهاوراق بهاداری است که تةت مالکیت  اوراق بهادار وثیقه: ب.

اوراق بهادار مذکور وجود ندارد و به  ةدالیل قانونی یا مقرراتی ممنوعیتی جهت معامل

 توثیق شده است. گیر وثیقهنفع 

ای است شامل اطالعات مورد نیاز در خصوص ناشران اوراق  سامانه ها: پایگاه داده ج.

بهادار، مالکان اوراق بهادار، اعضا و هرگونه اطالعات مربوط به مالکیت اوراق بهادار که 

 شود. گذاری مرکزی راهبری می توسط شرکت سپرده
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گیر،  نفع وثیقهها به  گذار در پایگاه داده مسدود نمودن اوراق بهادار وثیقه توثیق: .د

 مطابق شرایط این دستورالعمل است.

عملیاتی است که طی آن تمام یا قسمتی از اوراق بهاداری که در  گذاری: سپرده .هـ

ها به ثبت رسیده است، قابلیت معامله در بورس یا فرابورس را خواهند  پایگاه داده

 یافت.

راق بهادار و تسویة وجوه گذاری مرکزی او رکت سپردهش :گذاری مرکزی شرکت سپرده و.

( مادة یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری 7)سهامی عام( است که طبق بند )

 اسالمی ایران تشکیل شده است.

 ها است. شناسه مشتری جهت انجام معامالت اوراق بهادار در پایگاه داده کد مالکیت: .ز

 گردد. منتقل و مسدود می کد مشخصی است که اوراق بهادار وثیقه به آن کد وثیقه: .ح

منظور مالک اوراق بهادار یا نمایندة وی است که اوراق بهادار را به نفع  گذار: وثیقه .ط

 نماید. گیر، توثیق می وثیقه

 شخصی است که وثیقه به نفع او انجام پذیرفته است. گیر: وثیقه .ی

از  گیر وثیقهست وثیقه به درخوا اوراق بهاداروضعیتی است که  :قابل فروشوضعیت  .ک

معرفی  کارگزارآید، لیکن تنها به  فروش درمیقابل المعامله به حالت  حالت ممنوع

 شود. اجازة فروش داده می گیر وثیقهشده از سوی 

 

 توثیق اوراق بهادار -فصل اول

وفق  بهادار، منوط به ارسال درخواست کتبی ای توثیق اوراقه رسیدگی به درخواست -2 هماد

 باشد. می گذاری مرکزی شرکت سپردهبه  گذار وثیقه از سوی ،پیش تعیین شده های از فرم

گذار شخص حقوقی باشد، فرم درخواست توثیق باید توسط  در صورتیکه وثیقه تبصره :

صاحبان امضای مجاز، امضاء شود و آخرین روزنامه رسمی مؤید صاحبان امضاء 

 مجاز ضمیمه گردد.
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اشخاص دیگر از سوی شخص حقوقی برای اوراق بهادار متعلق به  چنانچه درخواست توثیق -3ماده 

  گذاری مرکزی ارایه شود، وی باید ضمن تکمیل فرم و به نیابت از ایشان به شرکت سپرده

مبنی بر اعطای اختیار  اشخاص مذکور، گواهی نماید که درخواست کتبی درخواست توثیق

 ت نموده است.به شخص حقوقی جهت توثیق اوراق بهادار را دریاف

 ،2 هدر هنگام ارسال فرم درخواست موضوع ماد است ضروری ،بهادار توثیق اوراق ه منظورب -4 هماد

به شرکت مدارک به همراه سایر  مستندات آن و تپرداخ گذار وثیقهتوسط  معینکارمزد 

شود و  انجام نمی توثیقصورت عملیات غیر این د. در گردارسال  گذاری مرکزی سپرده

های اعالمی توسط  در چارچوب سقفمیزان کارمزد  شود. ب به متقاضی اطالع داده میمرات

 شود. سازمان تعیین و اعالم می

گذاری مرکزی نسبت به  در صورت تکمیل و ارسال مدارک مطابق مواد قبل، شرکت سپرده -5 هماد

در  به کد وثیقه گذار وثیقهمورد درخواست توثیق، از کد مالکیت انتقال دارایی اوراق بهادار 

 نماید. اقدام می ها پایگاه داده

اقدامات را به  ةگذاری مرکزی نتیج پس از توثیق اوراق بهادار، شرکت سپرده :1 تبصره

 دهد. اطالع می گیر وثیقهو  گذار وثیقه ،اوراق بهادار ناشرصورت کتبی به 

 ی مرکزی نگهداریگذار نزد شرکت سپردهموقت اوراق بهادار وثیقه  ةگواهینام :2 تبصره

 گردد. می

از  به غیر از موارد زیر، ، حق تغییر مالکیت یا تبدیل وثیقهتوثیق اوراق بهادارپس از  -6 هماد

 شود. سلب می گذار وثیقه

 .گیر وثیقهة کتبی اجاز الف.

 .قانونی ذیصالح مرجعحکم  ب.

 ،فرم درخواست توثیق تنادقرارداد فیمابین و به اس در صورت توافق طرفین وفق موارد زیر -7 هماد

انتقال مالکیت یا تبدیل آنها به تبع برداشت، ده و حق ش جزو متعلقات وثیقه مةسوب

 شود: سلب می گذار وثیقهوثیقة اولیه از 

 گیرد. بر وثیقه به وی تعلق می گذار وثیقهتقدم که به واسطة مالکیت  هرگونه حق الف.
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 شود. یحاصل مکه در اثر افزایش سرمایه سهامی  ب.

اوراق بهاداری که در اثر تقسیم اوراق بهادار وثیقه به چند ورقة بهادار، حاصل  ج.

 شود.  می

لف( این ماده به موضوع قسمت )ا استفاده نشده تقدم  وجوهی که در اثر فروش حقد.    

 تعلق گیرد. گذار وثیقه

 .اوراق بهادار وثیقهسود متعلقه به  .ها

 ناشر مطابق قرارداد فیمابین طرفین توسط، هاو  دهای  ندب مات مربوط بهااقد :تبصره

 .ناشر است ةپذیرد و مسئولیت حسن اجرای آن به عهد انجام می

گذاری مرکزی از آخرین  درخواست کتبی به شرکت سپرده یةتواند با ارا می گیر وثیقه -8 ماده

اطالع حاصل  فع ویبه ن ناگذار وثیقهو یا  گذار وثیقهتوسط  وثیقهت اوراق بهادار یوضع

 نماید.

همچنین در  ،های بورس یا فرابورس در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار از فهرست نرخ -9ماده 

مواردی که مقرر است اوراق بهادار وثیقه، به اوراق بهادار دیگری تبدیل شوند، شرکت 

بورس، سازمان، بورس یا فراطریق از  از موضوعگذاری مرکزی پس از حصول اطالع  سپرده

صورت  در این گیر اعالم نماید. وثیقهناشر اوراق بهادار و مراتب را به صورت کتبی به باید 

گذاری مرکزی را در حفظ حقوق  ناشر اوراق بهادار مسئولیت اجرای تعهدات شرکت سپرده

 گیر برعهده خواهد داشت.  وثیقه

قانون تجارت،  114موضوع مادة  ،ق آنمدیره و یا رفع توثی توثیق اوراق بهادار اعضای هیأت -10 هماد

اوراق  ناشراز سوی  ،های از پیش تعیین شده منوط به ارسال درخواست کتبی وفق فرم

 باشد. می گذاری مرکزی به شرکت سپردهبهادار 

و آگهی روزنامة  ناشردرخواست توثیق مستلزم ارسال صورتجلسة مجمع عمومی  تبصره:

 اند. یره معرفی شدهمد است که در آن اعضای هیأترسمی 
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 رفع توثیق اوراق بهادار -فصل دوم

به شرکت  گیر وثیقهرفع توثیق اوراق بهادار درصورت درخواست کتبی از سوی  -11 هماد

انجام یا دستور مرجع ذیصالح  های از پیش تعیین شده وفق فرمگذاری مرکزی  سپرده

 گردد. می

، در چند مرحله گیر وثیقهبه درخواست  بخشی از اوراق بهادار وثیقهتوثیق رفع  :تبصره

 باشد. پذیر می نیز امکان

از کد  را گذار وثیقهدارایی  گذاری مرکزی، شرکت سپرده ،پس از رفع توثیق اوراق بهادار -12 ماده

نتیجه اقدامات را به صورت کتبی به  ها انتقال داده و مالکیت وی در پایگاه داده وثیقه به کد

کننده اطالع  درخواستذیصالح قانونی یا مرجع  گیر وثیقهو  گذار وثیقه، اوراق بهادار ناشر

 دهد. می

 

 وثیقه اوراق بهادارفروش  -فصل سوم

 و معرفی کارگزار فروشنده فروش کتبی منوط به ارسال درخواست هوثیق اوراق بهادارفروش  -13 هماد

 ش تعیین شدههای از پی وفق فرم گذاری مرکزی شرکت سپردهبه  گیر وثیقهاز سوی 

 باشد. می

 ،15ماده فروش و مدارک مثبت اری مرکزی پس از دریافت درخواست گذ شرکت سپرده -14ماده 

ت قابل فروش برای کارگزار فروشنده قرار یدر وضعها  در پایگاه دادهرا ه اوراق بهادار وثیق

 .دهد ه اطالع میگذار و کارگزار فروشند گیر، وثیقه و مراتب را به صورت کتبی به وثیقهداده 

های زیر  یکی از حالتدر  گیر وثیقهتوسط  ،13 ه، موضوع مادهوثیق اوراق بهادارفروش  -15ماده 

 :امکانپذیر است

 رسمی که مؤید اعطای اختیار فروش باشد. نامة ه یا صلحداشتن وکالتنام .1

 .صالح قانونی ذی - دستور فروش توسط مراجع قضایی ةیارا .2

 به هاوراق بهادار وثیقرا به منظور فروش  15 مادهموضوع باید مدارک و مستندات  گیر وثیقه -16 ماده

 نماید.ه یارافروشنده کارگزار گذاری مرکزی و  شرکت سپرده
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 سایر موارد -چهارمفصل 

گیر  رسانی کتبی به وثیقه گذاری مرکزی ملزم به اطالع در تمامی مواردی که شرکت سپرده -17ماده 

هایی که به امضای اشخاص نامبرده رسیده  شده در فرم باشد، نشانی ارایه گذار می و وثیقه

مالک عمل خواهد بود مگر تغییر نشانی به صورت کتبی به اطالع شرکت  ،است

 گذاری مرکزی رسیده باشد. سپرده

حاکم بر شود. این دستورالعمل  با تصویب این دستورالعمل، مقررات مغایر نسخ می -18ماده 

توثیق اوراق بهاداری است که مطابق مقررات این دستورالعمل ارایه  های درخواست

 شوند. می
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 : درخواست توثیق اوراق بهادار1فرم شمارة 

 
 بهادار و تسویة وجوه: گذاری مرکزی اوراق شرکت سپرده

 

مندرج در  با وثیقه گیر با مشخصاتبا توجه به توافق صورت گرفته و  1اينجانب با مشخصات مندرج در جدول شماره
و با شرايط   3اوراق بهادار تحت مالكیت خود را با مشخصات ذكر شده در جدول شماره  توثیق، درخواست  2جدول شماره

 را مبذول فرمايید. دراين خصوص اقدامات مقتضیخواهشمند است ، دارم  4مذكور در جدول شماره
 باشد. می گیر وثیقهبه درخواست  كه رفع توثیق صرفاً مپذيربا امضای اين برگ می ضمنا اينجانب

به حساب شمارة  .......... بابت كارمزد توثیق كه..................... به مبلغ ..........................به پیوست فیش شمارة .............
 د. گرد....................................... نزد بانک ملی شعبه  بورس واريز شده است، تقديم می

نامه رسمی و يا حكم مرجع مابین در صورت داشتن وكالتنامه يا صلحبااين توضیح كه وثیقه گیر با توجه به توافق فی
 اقدام نمايد. وثیقهتواند نسبت به فروش اوراق بهادار قضايی  می

 

                                                                 تكمیل مي گردد وثیقه گذاراین قسمت توسط 

 

 )حقیقی/ حقوقی(: وثیقه گذار مشخصات  -1جدول شماره 

 نام
شخص نام 

 حقوقی

 خانوادگینام
شخصیت نوع 

 حقوقی

 ناسنامهشمارة ش
 شمارة ثبت

 محل صدور
 شمارة ملی نام پدر محل ثبت

 كد مالكیت
" 

       
 

 و تلفن : ينشان

 

 وقی(:)حقیقی/ حق وثیقه گیرمشخصات  -2جدول شماره 

 نام
شخص نام 

 حقوقی

 خانوادگینام
نوع شخصیت 

 حقوقی

 شمارة شناسنامه
 شمارة ثبت

 محل صدور
 محل ثبت

 كد مالكیت شمارة ملی نام پدر
" 

       
 

 و تلفن : ينشان

 
 مشخصات اوراق بهادار: -3جدول شماره 

 به حروف تعداد اوراق بهادار به عدد تعداد اوراق بهادار ناشرنام  رديف
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 شرايط و متعلقات وثیقه : -4جدول شماره 

 
توانند هر يک از موارد مندرج در دستورالعمل توثیق  را جزو مابین میتوضیح: وثیقه گیر و وثیقه گذار  بر اساس توافق فی

 گردد. تصريحمتعلقات وثیقه قرار دهند كه در صورت تعیین، ضروری است موارد 
گیرد مگر آنكه طرفین توافقی بر خالف آن داشته باشند و مراتب را به  توثیق قرار میهای مربوطه در  افزايش سرمايه

 اطالع شركت سپرده گذاری مركزی برسانند.

  : در ( ناشی از افززايش سزرمايه  سهام  -های مربوطه )از قبیل: حق تقدم خريد اوراق بهادارافزايش سرمايه به عنوان مثال
 توثیق قرار نگیرد.

 ح كه سود اوراق بهادار و وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده از طريق ناشر در توثیق قرار می گیرد با اين توضی
و مسئولیت حسن اجرای آن با ناشر می باشد ،لذا شركت سپرده گذاری مركزی در اين خصوص مسئولیتی را بر عهده 

 ندارد.

 

 تاریخ:       وثیقه گذار نام و امضای   

 
 گردد گیر تكمیل مي ط وثیقهاین قسمت توس

 می باشد. 2تايید اينجانب با مشخصات مندرج در جدول شماره  كلیه شرايط مقرر در فرم درخواست توثیق ، مورد
 

 :تاریخ       وثیقه گیرنام و امضای 

 این قسمت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامي عام( تكمیل مي گردد

 تكمیل است، انجام شد  مدارك
  قابل انجام نمی باشد 

 توضیحات :

 تاریخ:       نام و امضای اقدام کننده
 

بايد گواهی نمايد كه  گذار وثیقهارائه گردد،  گذار وثیقهتوسط  اشخاص ديگرواست توثیق اوراق بهادار * چنانچه درخ
توثیق اوراق بهادار را دريافت نموده است و  به منظور ارگذ به وثیقه اعطای اختیارمبنی بر اشخاص مذكوردرخواست كتبی 

گذار بايد مسئولیت هرگونه ادعای صاحبان اوراق بهادار در گواهی يادشده را  وثیقه گواهی فوق را ضمیمه فرم نمايد.
 برعهده گیرد. 

هرگونه تغییر نشانی و تلفن  ندو وثیقه گیر يا وثیقه گذار متعهدنشانی مندرج در فرم  می باشد  "* آدرس مكاتبات صرفا
 خود را به صورت كتبی به شركت سپرده گذاری مركزی اعالم نمايند.
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 توثیق اوراق بهادار رفع : درخواست2فرم شمارة 

 از : وثیقه گیر 
 

 بهادار و تسویة وجوه:گذاری مرکزی اوراقشرکت سپرده

خواهشمند است با توجه به مندرجات جداول زير ، ................. بازگشت به نامه شماره......................مورخ...........
 مبذول فرمايید. رفع توثیق در خصوص اقدامات مقتضی

 

 )حقیقي/ حقوقي(: وثیقه گذار مشخصات  -1جدول شماره 

 نام
شخص نام 

 حقوقی

 خانوادگینام
شخصیت نوع 

 حقوقی

 شناسنامهشمارة 
 شمارة ثبت

 محل صدور
 محل ثبت

 كد مالكیت شمارة ملی نام پدر
" 

       
 

 )حقیقي/ حقوقي(: وثیقه گیرمشخصات  -2جدول شماره 

 نام
شخص نام 

 حقوقی

 خانوادگینام
شخصیت نوع 

 حقوقی

 شمارة شناسنامه
 شمارة ثبت

 محل صدور
 محل ثبت

 كد مالكیت شمارة ملی نام پدر
" 

       
 

 :وثیقه مشخصات اوراق بهادار -3جدول شماره 

 به حروفوثیقه  تعداد اوراق بهادار به عددوثیقه  تعداد اوراق بهادار ناشرنام  رديف

    
 

مواردی که مطابق توافق طرفین وفق قرارداد في مابین و :  توضیح : ) هثیقو متعلقات وشرایط  -4جدول شماره 

 .(درخواست توثیق اوراق بهادار ،رفع توثیق مي گردد، تصریح گردد

 
 سهام ناشی از افزايش سرمايه(  رفع توثیق می گردد. -های مربوطه )از قبیل: حق تقدم خريد اوراق بهادارافزايش سرمايه : به عنوان مثال

 

  با اين توضیح كه رفع توثیق از سود اوراق بهادار و وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده توسط ناشر صورت می پذيرد و
 ی در اين خصوص بر عهده ندارد.مسئولیت مركزی  سپرده گذاریشركت 

 تاریخ :      وثیقه گیرامضای  نام و

 نشاني وتلفن :
 این قسمت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامي عام( تكمیل مي گردد

 مدارك تكمیل است، انجام شد 
  قابل انجام نمی باشد 

 توضیحات :

 تاریخ:     نام و امضای اقدام کننده
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 هوثیقاوراق بهادار فروش  : درخواست3فرم شمارة 

 از : وثیقه گیر
 

 بهادار و تسویة وجوه:گذاری مرکزی اوراقشرکت سپرده

خواهشمند است با توجه به مندرجات جداول زير ، بازگشت به نامه شماره......................مورخ............................ 
 مبذول فرمايید.راتوسط كارگزاری .........................  هفروش اوراق بهادار وثیق صوصدر خ اقدامات مقتضی

 

 )حقیقي/ حقوقي(: وثیقه گیرمشخصات  -1جدول شماره 

 نام
شخص نام 

 حقوقی

 خانوادگینام
شخصیت نوع 

 حقوقی

 شمارة شناسنامه
 شمارة ثبت

 محل صدور
 محل ثبت

 كد مالكیت شمارة ملی نام پدر
" 

       
 

 

 :وثیقه مشخصات اوراق بهادار -2جدول شماره 

 وثیقه به حروف تعداد اوراق بهادار وثیقه به عدد تعداد اوراق بهادار ناشرنام  رديف

    
 

 )حقیقي/ حقوقي(: وثیقه گذارمشخصات  -3جدول شماره 

 نام
شخص نام 

 حقوقی

 خانوادگینام
شخصیت نوع 

 حقوقی

 شناسنامهشمارة 
 شمارة ثبت

 محل صدور
 محل ثبت

 كد مالكیت شمارة ملی نام پدر
" 

       
 

 

: ) توضیح : مواردی که مطابق توافق طرفین وفق قرارداد في مابین و درخواست و متعلقات وثیقه شرایط  -4جدول شماره 

 شود.(  توثیق اوراق بهادار به فروش مي رسد، تصریح

       

  : قابل (  ناشی از افزايش سرمايهسهام  -بوطه )از قبیل: حق تقدم خريد اوراق بهادارهای مرافزايش سرمايهبه عنوان مثال
          فروش می باشد.

      

 تاریخ :      وثیقه گیرامضای  نام و

 نشاني و تلفن :

 این قسمت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامي عام( تكمیل مي گردد

 است، انجام شد  مدارك تكمیل
  قابل انجام نمی باشد 

 توضیحات :

 تاریخ :     نام و امضای اقدام کننده


