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 هب انم خدا 

 

 

 

گذاری،تسویهوپایاپایالعملثبت،سپردهدستور

 

 

 گذاار  ررکذ   اوراب بدذادار و یهذویه و ذوه      این دستورالعمل با عنایت به وظایف شرکت سپرده

شود، وفذ    ناریده ری "گاار  ررک   شرکت سپرده"که از این پس در این دستورالعمل  )سداری عام(

به رنظور ینظیم رقذررا   و  1384قانون بازار اوراب بدادار رصوب آذرراه  7 رادة 2و بند  1 ةادر 7بند 

به پیشنداد شرکت فرابورس ایران،  و یدران بورس اوراب بدادارگاار ، یهویه و پایاپا  در  ثبت، سپرده

یبصره به یصویب هیأ  ردیره سازران  16 راده و 35در  ،13/5/1388گاار  ررک  ، در یاریخ  سپرده

 و اوراب بدادار رسید.بورس 
 

 فصل اول: تعاریف

 :1ماده 

ناره  ، آئین مدور  اسالری ایران قانون بازار اوراب بدادار 1ها  یعریف شده در راده  اصطالحا  و واژه

و اساسذناره  شورا  عذالی بذورس و اوراب بدذادار     رصوب اوراب بدادار یدران رعارال  در شرکت بورس

 هدر این دسذتورالعمل بذ   وارد  که ذیالً آرده است، در همان رعانی   ر گاار  ررک   سپرده شرکت

 باشند: ریاند و سایر اصطالحا  به شرح زیر  کار رفته

 

 باشد. شرکت فرابورس ایران )سداری عام( ری فرابورس: -الف

 
 .ها پایگاه داده در این اوراب رالکانو  انناشراوراب بدادار درج اطالعا  کارل رربوط به  :ثبت -ب
 
به  ها پایگاه دادهاوراب بدادار  که در  یمام یا قهمتی از عملیایی است که طی آن :گذاری سپرده -ج

 را خواهند یافت.یا فرابورس قابلیت رعارله در بورس  ،ثبت رسیده است
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و است که طی آن حقوب خالص و یعددا  طذرفین رعارلذه رساسذبه     ا  ررحله :تسویه و پایاپای -د

 شود. ریروز یهویه به فروشنده رنتقل رعارله در و وه حاصل از 
 

و هر شخص حقوقی دیگر  است که یست این عنذوان رطذاب     گر / رعارلهکارگ ار ،کارگ ار: عضو -هـ

 است. گاار  ررک   پایرفته شده قانون و رقررا  ن د شرکت سپرده
 
یهذویه و ذوه   رنظور یضذمین  به  صندوقی است که :صندوق ضمانت تسویه )صندوق تضمین( -و

 شود. گاار  ررک   ایجاد ری در شرکت سپرده ،ناشی از انجام رعارال 
 
گذاار  ررکذ   و نیذ  هذر یذا از اعضذا  دذت         حهاب بانکی که شرکت سذپرده  :حساب تسویه -ز

افتتذاح  بذه نذام خذود    ها  رربوطه )کارر دها( اوراب بدادار رعارله شذده   ها و ه ینه ها، پرداخت دریافت

 نمایند. ری
 
گاار  ررکذ     یوسط شرکت سپرده و وه و اوراب یهویه نداییرعینی است که روز  :روز تسویه -ح

 شود. ری انجام
 
 ها است. پایگاه دادهشناسه رشتر   دت انجام رعارال  اوراب بدادار در  :مالکیتکد  -ط
 
اعضذا،،   ،بدذادار  اوراب اطالعا  رورد نیاز درخصوص ناشران شارلا  است  سارانه :ها  پایگاه داده -ی

گذاار    که یوسط شرکت سذپرده  رربوط به رالکیت اوراب بداداراوراب بدادار و هرگونه اطالعا  رالکان 

 شود. ررک   راهبر  ری
 

 باشذد کذه   رذی گاار  ررکذ     خدرا  ارائه شده یوسط شرکت سپرده را به ازا،و وه کارمزدها:  -ک

 است. به یأیید سازران رسیده سقف آن

 

 گذاری اوراق بهادار ثبت و سپرده فصل دوم:
 

 :2ماده 

، نهبت زیر رهتندا دریافت ردارک و  پس از روز کار  10 رد گاار  ررک   ظرف  سپرده شرکت

 :نماید به ثبت اوراب بدادار اقدام ری

 یا صادرکننده ناشریقاضا  کتبی  -1



 3 

 یأییدیه کتبی بورس ربنی بر پایرش اوراب بدادار -2

 بر ثبت یا رعافیت از ثبت اوراب بدادار یصویر رجوز سازران ربنی -3

ها  بذورس کذه بذه یأییذد      فدرست نرخ در در یاریخ درج ناشر اوراب بداداررالکان اساری  -4

به همراه فررت الکترونیکی یعیین شده از سذو    ،است رسیده ناشرصاحبان ارضا  رجاز 

 گاار  ررک   شرکت سپرده

 نوع و یعداد اوراب بدادار -5

بدادار  که اطالعا  آندا کارل باشد قابل ثبت اسذت. رهذلولیت صذست، دقذت و      فقط اوراب :تبصره

گذاار  ررکذ      باشذد و شذرکت سذپرده    رذی  ناشذر  ةبذه عدذد   اطالعا  ارائه شدهکارل بودن 

 رهلولیت درج صسیح اطالعا  فوب را بر عدده خواهد داشت.
 

 :3ماده 

را کذه حذداقل حذاو  اطالعذا       2اده رذ  4اوراب بدادار روضذوع بنذد    رالکانروظف است اساری  ناشر

 یدیه و ارائه نماید: گاار  ررک   سپرده رطاب  رویه رعمول شرکت ،خواهد بودیرز

 اوراب بدادار رالکان الف( یعداد

اوراب  رالکذان یمذاری  شذماره رلذی   حهب رذورد  و  / ثبتیا  رشخصا  شناسنارهب( نام کارل، 

 بدادار

 اوراب بدادار انرالکنشانی کارل کدپهتی ده رقمی و ج( 

 اوراب بدادار رالکانهر یا از یابعیت د( 

 اوراب بدادار رالکانهر یا از  ی ان رالکیتره( 

 را  رالکیت و یعداد اوراب بدادارو( هرگونه رسدودیت یعیین شده ب

  اوراب بدادار رالکان  ( رشخصا  حهاب بانکی رتمرک 
 

 :4ماده 

 اوراب بدذادار  رالکذان درصوریی که  3روضوع رادة دارک گاار  ررک   پس از دریافت ر شرکت سپرده

 نماید. اقدام ری آند، نهبت به ایجاد ننباشرالکیت کد  دارا  ،ها پایگاه داده در

به رنظور صدور کد رالکیت برا  اشخاص خار ی، دریافت ردارک روضوع قذوانین و رقذررا     تبصره:

 ضرور  است. ،3عالوه بر ردارک روضوع رادة  ،رربوط
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 :5ماده 

گاار  و یذا   ، وثیقهگاار  ررک   قابل خرید و فروش دهفقط اوراب بدادار سپرده شده ن د شرکت سپر

در  سایر انتقذات  خذارج از سذاعا  رعذارال     همچنین  و قدر ، قانونیاعم از هر گونه انتقال رالکیت 

 باشند. رییا فرابورس بورس 
 

لا یا ناشرانی که از سو  رالا اذن دارند با درخواست سپرده نمودن اوراب بدادار یوسط را :1تبصره 

 پایرد. کتبی آندا صور  ری

 خود اقدام نماید. سدام ةسپرده نمودن کلی  دت ،پس از اف ایش سررایهاشر روظف است ن :2 تبصره

هذا  سذپرده و نقذل و انتقذال  دیذد،       پس از سپرده شذدن اوراب بدذادار و صذدور گذواهی    

 شود. ة اعتبار ساقط ریها  قبلی از در  گواهی
 

 :6ماده 

و  گاار  پس از دریافت کلیه اطالعا  راکور در رذواد قبذل   اوراب بدادار ثبت شده و رجاز برا  سپرده

یوسذط   کذار   روز 3حداکثر ظذرف رذد     ،ها  رخصوص در فرمرالا یا ناشر ارائه درخواست کتبی 

 شود. ریگاار  ررک  ، سپرده  شرکت سپرده
 

گاار  ررک   نگددار   گاار  ن د شرکت سپرده بدادار یسویل شده در ررحلة سپرده اوراب :1 تبصره

 شود. شده و در ازا  آن گواهی سپرده و نقل و انتقال صادر ری

حهذب  گذاار  ررکذ      اوراب بدادار سپرده شده ن د شرکت سپرده رالکانسواب  و اساری  :2تبصره 

 شود. ریناشر ی ن د ر ایگ ین سواب  و فدرست اسااعالم آن شرکت، 
 

 :7ماده 

اطالعذا    ،اخا رجوزهذا  تزم دریافت رهتندا  یا  پس از یرر روارد زر  ررک   دگاا شرکت سپرده

 نماید: ریاوراب بدادار را به روز  رالکان رالکیت

 ناشر الف( اف ایش یا کاهش سررایة

 ب( ادغام یا یج یه سدام

 یا فرابورس سدر بورانتقات  ناشی از رعارال  نقل و ج( 

 د( انتقات  قدر  و قانونی
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 :8ماده 

رل م به اعالم اوراب بدادار، از طرب قانونی نهبت به یغییر روارد ذیل اقدام نمایند،  رالکاندر صورییکه 

ها را بنا  در پایگاه داده، اطالعا  رربوطه ر بورشرکت باشند.  گاار  ررک   ری شرکت سپردهبه ررایب 

عمل به روز خواهد کرد. ایذن  الرطاب  این دستور ،پس از ارائه ردارک قانونی رعتبر وبه درخواست آندا 

 اطالعا  شارل روارد زیر خواهد بود:

 / ثبتیا  یغییر رشخصا  شناسناره -1

 یغییر شماره رلی -2

 یغییر یابعیت -3

 اشخاص حقوقی یغییر وضعیت قانونی -4

 یغییر نشانی -5

شده بر عدذدة رالذا    دب، رهلولیت ضرر و زیان ایجادر صور  عدم اعالم هر یا از روارد فو تبصره:

 اوراب بدادار خواهد بود.
 

 :9ماده 

کذارگ ار  به گااران باید درخواست کتبی خود را به همراه ردارک زیر  ، سررایهدریافت کد رالکیتبرا  

 نمایند:ه ارائ

 حقیقی: شخاصالف( ا

 کار  رلی وشناسناره  رصدب کپی(1

 و پهت الکترونیا در صور  و ود ، شماره یلفن، نمابرینشانکدپهتی ده رقمی،  (2

 حقوقی شخاصب( ا

 ها اخا شده از اداره ثبت شرکتشماره ثبت ( 1

 یأسیس رسمی روزناره (2

 یغییرا  شرکت رسمی آخرین روزناره (3

 ( اساسناره شرکت4

 و پهت الکترونیا در صور  و ود نمابر، شماره یلفن، ( نشانی5
 

 گذاار   کارگ ار ردارک را  دت دریافت کد رالکیت به شرکت سپرده ،"ب"ند درخصوص ب :1تبصره 

 نماید. ارسال ری ررک  
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در  است که خذود  9و  8رواد  روضوع رهوول احراز هویت و یأیید صست اطالعا  ،کارگ ار :2تبصره 

 نماید. درج ری ها پایگاه داده
 

 :10 ماده

 :نمایددار  نگد ها زیر را در پایگاه دادهاطالعا   حداقلباید  ،گاار  ررک   شرکت سپرده

 این دستورالعمل 8و  3 روضوع رواد اطالعا  رالا اوراب بدادار -1

 یعداد، نوع و رشخصا  اوراب بدادار )وضعیت دارایی( رتعل  به هررالا در کد رالکیت -2

 اطالعا  رربوط به نقل و انتقات  اوراب بدادار -3

 کیت اوراب بداداررال ها  رربوط به رسدودیت -4

 
 :11ماده 

 ها دسترسی دارد: کارگ ار در روارد زیر به بخشی از پایگاه داده

 ضوابط یعیین شده طب یان برا  رشتررالکیت الف( ایجاد کد 

 نسوه یخصیص اوراب بدادار رعارله شده در رعارال  گروهیط به ب( وارد کردن اطالعا  رربو

 یست پوشش و  گاار  شده رشتریان به صور  وضعیت اوراب بدادار سپرده دسترسی( ج

 
 :12 ماده

شده را در قبذال دریافذت کارر دهذا     ثبت اوراب بدادار  رالکان، فدرست ررک   گاار  سپردهشرکت 

رجاز به ایجاد یغییذر یذا    ناشر و ،قرارخواهد دادناشر رعین به صور  کاغا  و یا الکترونیا در اختیار 

 باشد. الح در آن نمیاص
 

 :13ماده 

یواند اطالعا  زیر را به صور  کتبی یا الکترونیکی در اختیار رالکذان   ررک   ری گاار  سپردهشرکت 

 اوراب بدادار قرار دهد:

 هرگونه اطالعا  رریبط با دارایی و  -1

 و  وضعیت گردش رعارال  اوراب بدادارصور   -2

 باشد. ارالیی ریصور  وضعیت ذکر شده فاقد ارزش رع تبصره:
 
 
 
 



 7 

 پایاپای اوراق بهادار تسویه و :فصل سوم

 :14ماده 

 هم رذان بذا   رریبط با رعارلذه،  اشخاص ذینفعحقوب و یعددا  خریدار و فروشنده اوراب بدادار و سایر 

 .رشخص خواهد شد رعارلهانجام 
 

 :15ماده 

 وه ناشذی از رعذارال  و انتقذال    و و یهویهبدادار  اوراب ، عملیا  پایاپا ررک   گاار  سپردهشرکت 

 بر عدده دارد.را  رالکیت اوراب بدادار
 

 :16ماده 

( و برا  رعذارال  اوراب رشذارکت   T+3روز یهویه برا  رعارال  سدام، سه روز پس از انجام رعارله )

 ( خواهد بود.T+1یا روز بعد از انجام رعارله )
 

 11ادار عالوه بر رفاد این دستورالعمل، رذاده  در خصوص شرایط رربوط به یسویل اوراب بد :1 تبصره

 شود. نی  رعایت ریرعارال  در بورس  ةنار آئین

 خواهد بود.رقررا  رربوطه یهویه و پایاپا  رعارال  عمده، رطاب   :2 تبصره
 

 :17ماده 

هذر  در  خواهد بذود. رهلولیت یهویه بدا  اوراب بدادار خریدار  شده در روز یهویه با کارگ ار خریدار 

 حال یسویل اوراب بدادار به خریدار رنوط به پرداخت و ه و یهویة و  با کارگ ار است.
 

 :18ماده

رعارلذه را  عدم انجام پیام الکترونیکی انجام یا بورس اوراب بدادار رربوطه، فرابورس یا هر روز،  در پایان

 شرکت به سارانه رعارالیی از طری  باشد، ریحاو  اطالعا  رربوط به رعارال  انجام شده آن روز  که

 حداقل باید شارل روارد زیر در هر رعارله باشد: راکور . فایلنماید ارسال ری ررک   گاار  سپرده

 رعارله و زران انجام یاریخ .1

 نماد رعارالیی .2

 بدادار اوراب و خریدار فروشندهرالکیت کد  .3

 و خریدار کد کارگ ار فروشنده .4
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 یعداد اوراب بدادار .5

 دارقیمت اوراب بدا .6

 ارزش کلی رعارله  .7

 رعارله رر ع شماره   .8

 
 :19ماده 

در  18رطاب  راده  ،، با یو ه به اطالعا  روزانه دریافتیگاار  شده  انتقال رالکیت اوراب بدادار سپرده

بذرا  انتقذال رالکیذت اوراب بدذادار     و  گردد به صور  رکانی ه ثبت ری فروشنده و خریداررالکیت  کد

 فروشنده یا خریدار نخواهد بود. نیاز  به یأیید رجدد
 

 :20ماده 

شود  ری رنتقل خریدار رالکیتفروشنده به کد  رالکیتکد ، از بر اساس اطالعا  دریافتیاوراب بدادار 

 باشد. ری آن کننده ارسال ةاطالعا  دریافتی بر عدد صستو رهلولیت 
 

 :21ماده 

سذدام   ،ح  یقذدم ناشذی از افذ ایش سذررایه     حقوب رالی و غیر رالی اوراب بدادار از قبیل سود سدام،

 به خریدار یعل  خواهد داشت.با قطعیت رعارله   أ ای ه و ح  ر
 

 :22ماده

طبذ    را یهذویه  بذانکی  هذا   یذا حهذاب   حهاب روظف استبه رنظور یهویه کارل و وه، هر کارگ ار 

 کند افتتاح نماید. گاار  ررک   رشخص ری شرایطی که شرکت سپرده

، دریافت گ ارش نقل و انتقات  و بذه عنذوان وکیذل    گاار  ررک   ح  نظار  سپرده شرکت :تبصره

صرفاً به رنظور انجام عملیا  پایاپا  و وه ناشذی   ح  برداشت از حهاب یاد شده را ،کارگ ار

 خواهد داشت. از رعارال 
 

 :23ماده 

باید به هر کارگ ار پرداخت ، خالص ربلغی را که رعارالییهر روز  یا پایان ررک   گاار  سپردهشرکت 

بذرا    از طریذ  سذارانه رکذانی ه،    اطالعیذه  به صذور   یا از او دریافت کند، برا  روز یهویه رساسبه و

نماید. این ربلغ با کهر ارزش کل خرید اوراب بدادار یوسط کارگ ار از ارزش  ریرسال ا کارگ ار رربوطه
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، ساسذبه ارزش خذالص رعارلذه، رالیذا     در رشذود.   یوسذط و ، رساسذبه رذی    اوراب بدذادار کل فروش 

 گیرد. نی  رد نظر قرار ری و سایرکهورا  کارر دها
 

 :24 ماده

 شود: ارسال ری برا  کارگ اران در پایان روز رعارالیی، دو اطالعیه به صور  رکانی ه

 اطالعیه در خصوص پایاپا  روزانه کارگ ار که باید شارل روارد زیر باشد؛ -1

 روز انجام رعارله .1

 نام و کد کارگ ار .2

 شماره اطالعیه .3

 کارگ ار م بدهکار و بهتانکاراقال .4

 یاریخ یهویه .5

 اطالعیه درخصوص یا یا رعارال  به صور   داگانه که باید شارل روارد زیر باشد؛ -2

 یاریخ و ساعت انجام رعارله .1

 کارگ ار رشتر  نام و کد .2

 شماره رر ع رعارله .3

 کارگ ار رشتر  اقالم بدهکار و بهتانکار .4

 اریخ یهویهی .5
 

 :25 ماده

 را 23  راده وفشده  روظف است ربلغ اعالم بدهکارکارگ ار ،رعارال  سدام و ح  یقدم آندرخصوص 

نذ د شذرکت   ( بذه حهذاب یهذویه    T+3) پذس از انجذام رعارلذه    روز سذورین  10حذداکثر یذا سذاعت    

 واری  نماید. گاار  ررک   سپرده
 

 را 23 گ ار بدهکار باید ربلغ اعالم شده وف  رذاده کاراوراب رشارکت،  رعارال  در خصوص تبصره:

گذاار    شذرکت سذپرده  به حهاب یهذویه   (T+1)رعارله  پس از روز 10حداکثر یا ساعت 

 .واری  نماید ررک  
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 :26ماده 

بذانکی   بذه حهذاب   برداشذت و ررکذ     گذاار   سذپرده در روز یهویه، و وه از حهاب یهویه شذرکت  

گردد. ربالغ واری   به حهاب هر کارگ ار بهتانکار برابر است بذا   واری  ریکارگ اران بهتانکار  رخصوص

 .23 ربلغ وف  رادهخالص 
 

 :27 ماده

اعتراض رو ه  نماید، دریافت ری 24طب  راده  که ا  اطالعیه چنانچه درخصوص کارگ ار روظف است

بذه شذرکت    خذود را اطالعیذه اعتذراض    فذردا  روز ارسذال   15حداکثر یذا سذاعت    و قابل قبولی دارد،

رگر اینکه کارگ ار اطالعیه دیگذر  بذا عنذوان اصذالح اطالعیذه اول       اعالم نماید،گاار  ررک    سپرده

 دریافت کند.
 

 :28 ماده

 بانذا  رشذخص شذده بذه عنذوان     گاار  ررک   به بانذا  چگونگی ارائه اطالعا  یوسط شرکت سپرده

 ل خواهد آرد.یهویه، رطاب  یوافقی خواهد بود که با آن بانا به عم

 
 :29 ماده

گذاار  ررکذ      این دستورالعمل و نقض یعددا  کارگ ار، شذرکت سذپرده  در صور  عدم رعایت رفاد 

 :دهد انجام ریحهب رورد را  یراقدارا  زضمن اطالع به سازران، 

از رنذابع در اختیذار    23ربالغ روضوع راده انتقال  در صور  ایجاد صندوب ضمانت یهویه، الف(

 ررک   گاار  سپردهبه حهاب یهویه شرکت مانت یهویه ضصندوب 

حهب  گاار  ررک   از کارگ ار پیگیر  وصول رطالبا  و خهارا  وارده به شرکت سپرده ب(

 رورد در هیأ  داور  یا سایر ررا ع ذیصالح

 عضو براساس رقررا  رربوطهارائه به کارگ ار قابل  خدرا بخشی از قطع  (ج

 گاار  ررک   ار به نفع صندوب ضمانت یهویه یا شرکت سپردهبرداشت وثای  کارگ  د(

 
 :30ماده 

در ایذن   و پذایرد  شرایطی انجام رذی رعارال  رطاب  قوانین و رقررا  و به صور   ی کهدر روارد خاص

در ایذن   .انجام شودرطاب  رقررا  رربوط یواند با یأخیر  یهویه ری ،بینی نشده است دستورالعمل پیش
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 گذاار  ررکذ     روظف است ررایب را در همان روز رعارله به شرکت سپرده فرابورسیا بورس صور  

 اعالم نماید.
 

 :31ماده 

انتقات  قدر ، قانونی و قضایی رشمول پرداخت کارر دها  رربوطه نخواهد بود. انجام ایذن انتقذات    

از  مله یأییدیذة   گاار  ررک   رنوط به ارایة رهتندا  و ردارک تزم براساس رقررا  شرکت سپرده

 باشد. بابت این انتقات  و وهی از طری  سیهتم یهویه و یا پایاپا  رنتقل نخواهد شد. رالیایی ری

 
 :32 ماده

و ابالغ  یا فرابورس یأیید بورسیوسط کارگ ار و  ها  رربوطه پس از یکمیل فرمیهویه خارج از پایاپا  

 باشد. پایر ری ارکانرالیی در همان روز رعا گاار  ررک   آن به شرکت سپرده
 

 شود. یهویه خارج از پایاپا  پس از کهر رالیا  و کارر دها  رربوطه انجام ری :1 تبصره

 شود. ها  روضوع این راده حهب رورد یوسط بورس یا فرابورس یدیه ری فرم :2تبصره 
 

 :33 ماده

و  شذرایط عضذویت   ،عذارال  رجاز ر ة  ئیا  رربوط به صندوب ضمانت یهویه، یعددا  کارگ ار، دارن

گاار  ررک    شرکت سپرده ةردیر هیأ  پیشنداداست که به  ضوابطیطب   یهویة رعارال  اعتبار 

 سازران خواهد رسید.به یصویب 
 

 :34ماده 

باشد و این رورد در صور  یأییذد سذازران،    گیر  نمی دهی و قرض این دستورالعمل شارل روارد قرض

گذاار  ررکذ   بذه یصذویب      ا  خواهد بود که به پیشنداد شرکت سپرده رطاب  دستورالعمل  داگانه

 سازران خواهد رسید.
 

 :35 ماده

و پذس از  یذا سذازران    ررکذ    گذاار   شذرکت سذپرده   ةدستورالعمل، با پیشنداد هیأ  ردیررفاد این 

 باشد. رر ع یفهیر رفاد این دستورالعمل سازران رییصویب سازران، قابل یغییر خواهد بود. 

 

 


