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Abstract
The clearing and settlement operations of securities transactions are subject to
numerous risks. Some of these risks can be controlled by tools such as the
"Margin" (initial guarantee) by the clearing house, but after all these tools have
been implemented, there is the risk of default by one of the parties at the stage
of settling and fulfilling obligations. In such a situation, due to the necessity
of settling all transactions in due time (the third day after the transaction), the
market faces numerous risks. The "Settlement Guarantee Fund" was
established in 2012 by the "Central Securities and Depository" Corporation so
that the clearing house as the central counterparty could deal with the
management of clearing risks. The present research, having as its purpose to
analyze this new institution, has been compiled by descriptive- analytical
method in three sections. In the first section, three functions of the SGF,
namely the transaction risk control, the ability of the central counterparty
mechanism or CCP in clearing house, and security promotion of the capital
market are examined. In analyzing the juridical-legal nature of the SGF, we
ultimately selected the "Mortgage in condition of mandate" after reviewing
various named contracts. In the third section, the structure of the SGF will be
outlined on the basis of its newest formulated guidelines.
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چکيده
عملیات تسویه و پایاپای معامالت اوراق بهادار ،با ریسکهای متعددی روبرو است .برخی از این

ریسکها توسط ابزارهایی همچون ودیعه (وجه تضمین اولیه) توسط اتاق پایاپای قابلکنترل است؛
لیکن پس از کاربست همه این ابزارها ،ریسک نکول یکی از متعاملین در مرحله تسویه و ایفای
تعهدات همچنان وجود دارد .در چنین شرایطی با توجه به حساسیت تسویه تمامی معامالت در
موعد مقرر (روز دوم معامله سهام) بازار با ریسکهای متعددی مواجه میگردد.
صندوق تضمین تسویه در سال  1931توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی با چنین رویکردی
تأسیس شد تا اتاق پایاپای بتواند بهعنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسکهای تسویه بپردازد.
تحقیق حاضر باهدف تحلیل حقوقی این نهاد جدیدالتأسیس در سه بخش تألیف گشته است .در
بخش اول سه کارکرد کنترل ریسک معامالت ،ایجاد قابلیت مکانیسم طرف معامله مرکزی یا CCP

برای اتاق پایاپای و همچنین افزایش امنیت بازار سرمایه موردبررسی قرار میگیرد .در تحلیل ماهیت
فقهی -حقوقی صندوق تضمین تسویه ،پس از بررسی عقود مختلف نهایتاً عقد رهن با شرط وکالت
بهعنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب میشود .در بخش سوم نیز ساختار صندوق تضمین تسویه با
تکیهبر دستورالعمل جدید صندوق تضمین تشریح خواهد شد.
واژگان کليدي
صندوق تضمین ،اتاق پایاپای ،نکول ،تسویه معامالت ،اوراق بهادار ،سپردهگذاری ،بورس.
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مقدمه

بازار بورس و اوراق بهادار بهعنوان یکی از بخشهای نظام اقتصادی دارای نقش مهمی
در توسعه کشور است .این بازار بهمنظور جذب سرمایههای خُرد و سرگردان برای نیل
بهسوی تولید و شکوفایی اقتصادی تأسیسشده است .این کارکرد بازار سرمایه به
سیاستهای اقتصاد مقاومتی که خواهان «مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی»

1

است ،جامهعمل میپوشاند .در این میان ،سازمان بورس اوراق بهادار بهعنوان یکنهاد
عمومی غیردولتی ،مسئولیت تنظیم ،کنترل روابط و معامالت بازار سرمایه را برعهده دارد.
این نهاد تمام مراحل سیاستگذاری ،اجرا و نظارت بر فرآیند پیچیده معامالت بازار
سرمایه را پردازش میکند تا اینکه کنشگران این بازار بدون هیچ تهدیدی به اهداف اقتصاد
خود دست یابند؛ بنابراین وجود نهادی اجرایی در بازار بورس که بتواند معامالت
انجامگرفته در این بازار را ثبت ،نگهداری و انتقال دهد و همچنین امور تسویه و پایاپای
را انجام دهد ،بسیار ضروری مینماید .این نهاد «شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار
و تسویه وجوه» است که از سال  1931بهعنوان یکی از بخشهای اجرایی بازار سرمایه،
به این فعالیت میپردازد و «اتاق پایاپای» و «صندوق تضمین تسویه» نیز بهعنوان بازوهای
اجرایی این نهاد فعالیت میکنند.
ناشناس بودن سرمایهگذاران و معاملهگران در بازار بورس و اوراق بهادار منجر
میشود که شرایط برای نکول از ایفای تعهدات فراهم باشد .ازآنجاییکه با کاربست ،همه
اقدامات مدیریت ریسک بر عملیات تسویه (ازجمله أخذ وجه تضمین در قراردادهای
مشتقه) ،بازهم امکان ریسک نکول اعضا در مرحله تسویه معامالت وجود دارد،
نهاد تنظیمکننده بازار بایستی ،این اختالالت را نیز در بازار سرمایه مدیریت کند
( .)Gregory, 2014, p. 176با توجه به سیستم یکپارچه تسویه روزانه اتاق پایاپای،
عدمتسویه یکی از معامالت ،باعث بروز ریسک سیستماتیک در عملیات تسویه و نهایتاً
بروز اختالل در بازار سرمایه خواهد شد (صفاریان و کریمی ،1939 ،ص2 .؛ گزارش
صندوق ،1931 ،ص .)9 .بر همین اساس شرکت سپردهگذاری مرکزی در سال  ،1931به
دنبال تصریح قانون برنامه پنجم توسعه در بند «ج» ماده ( 2)33نسبت به اهمیت اقدامات
پس از معامالت اوراق بهادار (تسویه و پایاپای) ،مطابق بند « »7اساسنامه خود ،صندوق
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تضمین تسویه وجوه را تأسیس نمود .اتاق پایاپای به پشتوانه صندوق تضمین بهعنوان
یکنهاد واسط عمل کرده و در مقابل هر یک از متعاملین ،تعهدات طرف مقابل را برعهده
میگیرد .بدینطریق ریسک سیستماتیک در بازار کاهش مییابد و اعضا و سرمایهگذاران
به منافع خود دست مییابند و همچنین هزینه نکول کردن برای عضو نکولکننده عالوهبر
ضمانت اجرایی که از طرف صندوق تضمین تحمیل میشود ،نیز برای وی افزایش مییابد.
با عنایت به اهمیت فراوانی که این صندوق ازنظر کارکردی دارد و همچنین آثار
مهمی که در بازار سرمایه برجای میگذارد ،اختصاص پژوهشی علیحده به این موضوع
ضرورت مییابد .بنابراین تحقیق حاضر درصدد بررسی علمی نهاد نامبرده با استفاده از
منابع حقوقی ،فقهی و مالی است .در ابتدا الزم است کارکردهای این صندوق نوپا در
کشور موردبررسی قرار گیرد تا نقشی که در بازار سرمایه ایفا میکند ،مشخص گردد .در
گام دوم ماهیت فقهی و حقوقی این صندوق بهصورت مستند و مستدل مطرح میشود تا
مشروعیت فقهی و اعتبار حقوقی آن در صورت امکان اثبات گردد .نهایتاً در گام آخر این
تحقیق نیز به بیان ساختار این صندوق و سازوکارهای حقوقی حاکم بر اجرای صندوق
براساس دستورالعمل اصالحی صندوق مصوب  1930/63/60پرداخته میشود تا از
رهگذر آن وضعیت کنونی این صندوق به جامعه علمی معرفی گردد.
 .7پيشينه تحقيق

صفاریان و کریمی ( )1939در گزارش «صندوق تضمین بورس ،ساختار نهادی و مقررات
پیشنهادی» ،ضمن مطالعه مختصر صندوق تضمین تسویه در برخی کشورها ،با دیدگاهی
نهادی به طرحریزی چنین نهادی در بازار سرمایه ایران پرداختهاند و اساسنامهای را به
همین منظور برای تأسیس این نهاد پیشنهاد دادهاند.
صالحآبادی ،محمدی و مرزانی ( )1931در مقاله «رتبهبندی شرکتهای کارگزاری
بورس اوراق بهادار تهران براساس معیارهای ریسک تسویه صندوق تضمین تسویه
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» ،ضمن بررسی ریسکهای
تسویه به معرفی اجمالی صندوق تضمین تسویه ازنظر ضرورت و ساختار پرداختهاند.
با توجه به جدیدالتأسیس بودن صندوق تضمین در کشور ایران ،این نهاد حقوقی-
مالی هنوز بهصورت تخصصی مورد مداقه قرار نگرفته است .در پژوهشهای نامبرده
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برخی از کارکردهای صندوق و ساختار اولیه آن بهصورت اجمالی موردبررسی
قرارگرفتهاند .پژوهش حاضر با نگاهی حقوقی بهدنبال شناسایی کارکردهای صندوق
تضمین تسویه در حقوق بازار سرمایه کشور است .همچنین الزم است ماهیت فقهی و
حقوقی این نهاد جدیدالتأسیس که تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است ،مشخص گردد.
مضافاً بررسی اعضاء و منابع مالی صندوق تضمین تسویه در قالب ساختار حقوقی
صندوق ،براساس اصالحیه اخیر دستورالعمل صندوق در سال  1930برای نخستین بار،
در دستور کار این پژوهش قرارگرفته است.
 .5کارکرد
 .7-5کنترل ريسکهاي تسويه معامالت

ریسک بهمعنای احتمال وقوع بیش از یک نتیجه و مشخص نبودن نتیجه نهایی است
(خان و احمد ،1937 ،ص .)99 .ریسک امری اجتنابناپذیر است و تنها کاری که میتوان
در مقابله با آن انجام داد ،مدیریت آن و کاهش درصد وقوع آن است .امروزه «مدیریت
ریسک» 9بهعنوان یکی از مباحث بسیار مهم در رشته مدیریت مالی موردمطالعه قرار
میگیرد« .مدیریت ریسک عبارت است از فرآیندی که از طریق آن ،یک سازمان یا یک
سرمایهگذار با روشی بهینه در مقابل انواع ریسک از خود واکنش نشان میدهد» (راعی و
سعیدی ،1939 ،ص .)113 .سازمان بورس و اوراق بهادار نیز که متولی نظارت و مدیریت
بازار سرمایه و کاهش مخاطرات و افزایش امنیت معامالت اوراق بهادار است ،بایستی با
شناسایی ریسکهایی که تسویه معامالت اوراق بهادار را مورد تهدید قرار میدهد راهحل
مناسب برای حلوفصل آن ارائه دهد .ریسکهای مختلفی معامالت اوراق بهادار را مورد
تهدید قرار میدهند که شامل ریسک اعتباری ،ریسک نقدینگی ،ریسک قصور بانک
تسویه کننده وجوه ،ریسک عملیاتی ،ریسک نگهداری اوراق بهادار ،ریسک قانونی و
ریسک سامانهای میشوند (شرکت ماتریس تحلیلگران داده ،1933 ،صص20-99 .؛
صالحآبادی ،محمدی و مرزانی ،1931 ،ص.)27 .
هر یک از این ریسکها عملیات تسویه و پایاپای را تهدید میکنند .اتاق برای کنترل
این ریسکها سازوکارهای خاصی را در نظر گرفته است .یکی از این روشها مکانیسم
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ودیعه 1است .ودیعه یا مارجین «مبلغی است که مشتری به کارگزار خود (کارگزار به اتاق
پایاپای) میسپارد تا کارگزار (اتاق) را در برابر زیانهای احتمالی پوشش دهد که در اینجا
سپرده احتیاطی نام دارد ،بهعبارتدیگر مبلغی است که بابت هزینههای تصادفی گرفته
میشود» (فرهنگ ،1979 ،ص.)1272 .
ودیعه یک مبلغ احتیاطی است که اتاق پایاپای بهعنوان وثیقه دین کارگزاران از ایشان
دریافت میکند و هنگامیکه اعضا طبق قوانین و مقررات از اجرای تعهدات خود سر باز
زدند ،بهوسیله این وثیقه آنها را ملزم به ایفای تعهدات خود میکند .همچنین در
قراردادهای مشتقه که خرید یا فروش مالی در آینده مورد تعهد طرفین واقع میشود،
احتمال تخلف طرفین از انجام تعهدات بسیار باال میرود .در این قراردادها ،کارگزاران
نیز از مشتریان خود وجوهی را بهعنوان ودیعه اخذ میکنند تا خسارت ناشی از ریسک
نکول طرفین را پوشش دهند (معبدی ،1939 ،ص .)132 .میزان وجه تضمینی که بهعنوان
ودیعه از اعضا أخذ میشود به روشی تحت عنوان «ارزش در معرض ریسک »1محاسبه
میشود؛ اما در این روش بهدلیل استفاده از دادههای تاریخی برای محاسبه احتمال نکول
اعضا ،نکولهایی با مبالغ بسیار باالتر در نظر گرفته نمیشود .به همین خاطر نمیتوان
گفت که میزان وجه تضمینی که از اعضا و از مشتریان أخذ شده است ،برای پوشش
تمامی خسارات احتمالی کافی خواهد بود .از همین رو گفته میشود که ودیعه
متناسب با وضعیت نرمال بازار است و برای موارد خاص ،کارایی کمتری دارد
( .)Gregory, 2014, p. 175به همین دلیل میتوان گفت که مکانیسم ودیعه درصد اطمینان
کمتری را برای اتاق پایاپای و کارگزاریها برای پوشش مخاطرات و خسارات معامالت
اوراق بهادار فراهم میکند و برای پوشش حداکثری ریسکهای تسویه ،ابزار حقوقی
دیگری نیاز است تا در وضعیتهای خاص و اضطراری تسویه معامالت را تضمین نماید.
در این میان برخی از ریسکها هستند که مختص روز تسویه هستند و سایر ابزارهای
مدیریت ریسک مانند ودیعه قادر به پوشش آنها نیستند .ازجمله این ریسکها «ریسک
اعتباری» و «ریسک نقدینگی» هستند؛ «در ریسک اعتباری یکی از اعضای اتاق پایاپای
بهدلیل ورشکستگی قادر به انجام تعهدهای خود نیست .در ریسک نقدینگی عضو خاطی
بهطور موقت قادر به انجام تعهدهای خود نبوده و در تاریخی نامشخص در آینده تعهدهای
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خود را در مقابل معامالت انجامشده در روز معامله ،انجام خواهد داد» (صالحآبادی،
محمدی و مرزانی ،1931 ،ص .)27 .در چنین موقعیتهایی اتاق قادر به انجام عملیات
تسویه نخواهد بود و کسری موجود در پایاپای تعهدات فروشندگان و خریداران ،بدون
وجود یک منبع احتیاطی ،قابل جبران نخواهد بود.
صندوق تضمین بهعنوان ابزار مکملی جهت پوشش ریسک تسویه معامالت ،هرزمانی
که ابزار ودیعه نتواند ریسک تسویه معامالت اوراق بهادار را کنترل کند و نهایتاً نکول
یکی از طرفین اتفاق افتد ،به پوشش نکول میپردازد .صندوق تضمین انباشتی از منابع
اعضا است که این منابع خود از محل سهم مشارکت اعضای اتاق پایاپای جمعآوری
میشود و ضمانت اجراهای کارآمدی جهت الزام اعضا به پرداخت سهم مشارکت ،جریمه
استفاده از منابع صندوق ،جریمه تأخیر پرداخت مبلغ نکول شده و نظایر آن دارد.
 .5-5مکانيسم طرف معامله مرکزي

6

اتاق پایاپای نهاد ناظر بر اتمام مراحل تسویه معامالت است .در بیشتر اتاقهای پایاپای
دنیا این نهاد برای ارتقاء عملکرد خود ،عالوهبر نظارت بر انجام و اتمام تسویه ،بهعنوان
طرف معامله متعاملین عمل میکند .بدینمعنا که در یک معامله در هنگام تسویه و ایفای
تعهدات ،جایگزین خریدار در مقابل فروشنده و بالعکس جایگزین فروشنده در مقابل
مشتری میشود .به این مکانیسم« ،طرف معامله مرکزی» گفته میشود (سایمون،1936 ،7
ص.)033 .
در معامالت بورسی ،برخالف رویه تجارت سنتی ،سرمایهگذاران بدون اینکه هویت
همدیگر را بدانند ،اقدام به معامله میکنند که در برخی موارد ارزش این معامالت نیز
بسیار چشمگیر است .بنابراین یکنهاد بیطرفی باید سالمت معامله و نیل هر یک از
طرفین به حقوق خود را تضمین کند .سیستم طرف معامله مرکزی دقیقاً همین کارکرد را
در معامله اوراق بهادار ایفا میکند .در این سیستم یکنهاد مرکزی (اتاق پایاپای) در محور
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همه معامالت قرار دارد و تعهدات طرفین معامله را برای همدیگر ایفا میکند
(.)Griffith, 2012, p. 1176

شکل ( :)7سيستم يکنهاد مرکزي (اتاق پاياپاي)
منبع)Griffith, 2012, p. 1176( :

در طرف مقابل مکانیسم  ،CCPسیستم «تسویه دوجانبه» 3وجود دارد که متعاملین
بدون هیچ واسطهای هر یک متعهد به امر تسویه در مقابل طرف دیگر هستند .در این
روش ریسکنکول بسیار باال میرود و امنیت سرمایهگذاری بهشدت پایین میآید و
سرمایهگذاران به خاطر ریسک تسویه باال ،تمایلی به معامله اوراق بهادار نخواهند داشت
).(Norman, 2011, p. 9

مکانیسم  CCPمستلزم أخذ وثایق الزم از متعاملین است تا طرف معامله مرکزی بتواند
در صورت نیاز با استفاده از آن وثایق ریسک تسویه را کنترل کند .اتاق پایاپای برای
کاهش ریسک نکول طرفین از نظام ودیعه استفاده میکند و از کارگزاران و همچنین از
مشتریان معامالت مشتقه (توسط کارگزاران) وثایق الزم را دریافت میکند .اما این اقدام
یک تمهید پیشگیرانه از سوی اتاق است و هنوز احتمال نکول و هر ریسک دیگری که
قبالً بحث شد ،وجود دارد .به همین دلیل برای اینکه اتاق بتواند نقش طرف معامله مرکزی
را ایفا کند نیاز به منابعی دارد تا بعد از وقوع خطا در تسویه معامالت ،بهعنوان طرف
مقابل عضو نکول شده ،به انجام امر تسویه بپردازد.
این منابع مالی ،قبالً توسط خود اعضا جمعآوریشده و در صندوقی سپردهشده تا
اتاق پایاپای که متشکل از اعضای صندوق است در صورت مواجهشدن با نکول و انواع
ریسکهای پیشگفته ،بهعنوان طرف معامله عضو نکول شده به ایفای تعهد در موعد خود
بپردازد .اتاق برای ایفای چنین کارکردی نیازمند وجود صندوق تضمین تسویه است و
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تأسیس صندوق یکی از مقدمات ضروری جهت پیادهسازی مکانیسم  CCPتوسط اتاق
پایاپای محسوب میشود .اتاق پایاپای به پشتوانه صندوق تضمین تسویه ،مسئولیت طرف
مقابل را بر عهده میگیرد و بهعنوان طرف معامله مرکزی 3به ایفاء تعهدات طرفین
میپردازد (سایمون ،1936 ،ص .)033 .با تسلیح اتاق به مکانیسم موردبحث،
سرمایهگذاران ریسکهایی را که آنان را مورد تهدید قرار میدهد ،بر عهده شرکت
سپردهگذاری مرکزی و اتاق پایاپای میگذارند .این در حالی است که قبل از تأسیس
صندوق تضمین تسویه چنین امکانی برای شرکت سپردهگذاری وجود نداشته و اتاق
پایاپای برای جلوگیری از نکول معامالت ،بهصورت نظارت پیشینی تنها به کنترل اعتبارات
اعضا و اخذ وجه تضمین میپرداخت (صالحآبادی ،محمدی و مرزانی ،1931 ،ص.)20 .
 .7-5-5تأمين امنيت بازار سرمايه

مراد از امنیت در اینجا ،امنیت اقتصادی بوده و بهمعنای وضعیت باثباتی است که کنشگران
اقتصادی احساس خطر نداشته باشند (برومند ،فخرحسینی ،امینی و شاهحسینی،1937 ،
ص .)21 .یکی از عوامل ایجاد امنیت اقتصادی ،کاهش ریسک سرمایهگذاری است .این
نگرانی علیالخصوص در بازارهایی همچون بازار بورس و اوراق بهادار به جهت
پیچیدگی معامالت جاری و تشریفات خاص آن و احتمال ارتکاب جرائم یقهسفیدی،
بیشتر اهمیت مییابد (میرزاییمنفرد ،1933 ،ص .)17 .اساساً سازمان بورس و اوراق
بهادار بهعنوان یکنهاد حقوقی -مالی با همین دغدغه تأسیس گشت تا با ایجاد نهادهای
حقوقی و تأسیس ساختارهای منظم و دقیق ،شفافیت و امنیت در معامالت اوراق بهادار
را محقق کند و با کاهش ریسک سرمایهگذاری ،فضای امنی را برای سرمایهگذاران
بهوجود آورد .16همانگونه که ذکر شد ،یکی از مراحل بسیار مهم در معامله اوراق بهادار
که منجر به ایفای حقوق طرفین معامله اوراق بهادار میشود ،مرحله تسویه و پایاپای
معامالت است .بدین معنی که فروشنده اوراق بهادار ،ثمن حاصل از فروش اوراق را
دریافت کند و متقابالً خریدار نیز مبیع را که همان اوراق بهادار است تحویل گیرد .بهدلیل
دخالت واسطهها در امر معامله اوراق بهادار ،امکان تقلب و فریب یا قصور در امر پرداخت
بها یا تسلیم اوراق بهادار افزایش مییابد .از همینرو وجود یکنهاد بیطرف برای کنترل
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و اداره امر تسویه صحیح معامالت افزایش مییابد .شرکت سپردهگذاری مرکزی
تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار به این امر اهتمام دارد.
شرکت سپردهگذار ی مجری اصلی عملیات تسویه و پایاپای معامالت اوراق بهادار
است و اتاق پایاپای نیز بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای این شرکت به کنترل تسویه
معامالت میپردازد .اتاق پایاپای برای کنترل ریسکهایی که تسویه معامالت با آن مواجه
است اقداماتی را انجام میدهد .بررسی دورهای کفایت مالی اعضا (حداقلسازی) ،أخذ
وثیقهها ی الزم از اعضا بر مبنای رژیم ودیعه (وجه تضمین) و اقدامات اضطراری برای
پوشش نکول اعضا (که از طریق صندوق انجام میگیرد) اقداماتی هستند که اتاق برای
مدیریت انواع ریسکهای تسویه بهکار میبندد .مورد اخیر یعنی اقدامات اضطراری اتاق
پایاپای از طریق منابع حاصل از سهم مشارکت خود اعضا در موارد نکول هر یک از اعضا
اتفاق میافتد (معبدی ،1939 ،ص.)111 .
انجام اقدامات اضطراری همان مسئولیتی است که اتاق با استفاده از منابع صندوق
برای تضمین معامالت نکول شده بهکار میبندد .اگر یکی از اعضا از ایفای تعهدات خود
نکول کند و معامله وی در موعد مقرر قانونی تسویه نشود ،بازار با ریسک سیستماتیک
مواجه خواهد شد .این امر به میزان زیادی به سیستم یکپارچه تسویه معامالت در اتاق
پایاپای مربوط میشود؛ زیرا اتاق باید تا ساعت  12روز تسویه ،11تعهدات اعضاء را به
ازاء خریدها و فروشهای آنها  ،خالص گرداند .در این میان حتی در صورت وجود یک
کسری جزئی در وجوه مبالغ بدهکاری در حساب تسویه شرکت سپردهگذاری مرکزی،
اتاق در موعد مقرر قادر به تسویه معامالت نخواهد بود .اتاق پایاپای با پوشش این ریسک
از محل منابع صندوق تضمین ،مانع از توقف عملیات تسویه معامالت و تعمیم یافتن
ریسک نکول بهکل بازار گشته و بدین طریق امنیت بازار سرمایه را حفظ میکند.
از این منظر تأمین امنیت معامالت ،صندوق تضمین کارکردی همانند شرکتهای
بیمه دارد که مخاطرات ناشی از معامالت را که غیرقابلپیشبینی است پوشش میدهد.
همانطوری که بیمه با استفاده از منابع خود بیمهگذاران به تأمین امنیت در عرصه زندگی
روزمره میپردازد و از این راه امنیت مالی را ارتقا میدهد (بابایی ،1932 ،ص،)11 .
صندوق تضمین نیز با استفاده از منابع اعضا در هنگام بروز مخاطرات ،امنیت بازار سرمایه
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را تأمین میکند و از بروز اختالل در سیستم معامالت جلوگیری میکند .12مخصوصاً
اینکه اتاق با استفاده از اقدامات حداقلسازی و أخذ وجه تضمین (که برای پیشگیری از
ریسک نکول مناسب هستند نه برای پوشش نکول) قادر به پوشش مواردی از نکول اعضا
که مبلغ هنگفت و دور از پیشبینی دارند ،نخواهد بود .ازاینجهت صندوق تضمین ابزاری
کلیدی است که به ارتقاء امنیت بازار سرمایه و اطمینان خاطر سرمایهگذاران ،از این نظر
که بههرحال حقوق آنان از طریق صندوق استیفا خواهد شد ،کمک میکند.
 .9مفهوم و ماهيت
 .7-9ماهيت فقهي -حقوقي صندوق

در این بخش ماهیت فقهی -حقوقیِ کارکرد صندوق تضمین تسویه تبیین و بررسی
میگردد .دو مؤلفه اساسی در کارکرد صندوق وجود دارد و تحلیل ماهیت کارکرد صندوق
مذکور باید مبتنیبر این دو مؤلفه باشد و هر دو کارکرد را بهنحو صحیح پوشش دهد:


کارکرد اول :نگهداری مبلغی که اعضا برای پرداختهای ضروری در اختیار
صندوق قرار میدهند.



کارکرد دوم :پوشش ریسک نکول اعضا و انجام فعالیتهای تجاری و اقتصادی
با منابع موجود.

بنابراین چهار نوع عملیات در صندوق اتفاق میافتد .1 :اعضا مبلغی را به صندوق
میسپارند؛  .2صندوق در موارد لزوم بخشی از این مبلغ را به اعضا اعطا میکند؛ .9
صندوق این وجوه را نگهداری میکند؛  .1صندوق این وجوه را در فعالیتهای اقتصادی
کوتاهمدت به جریان میاندازد.
در تحلیل ماهیت فقهی این صندوق باید این چهار مؤلفه را باهم لحاظ کرد .ابتدا
عقد قرض که شباهت زیادی به موضوع دارد بهتفصیل بیان میشود و در ادامه عقود دیگر
بهطور اجمال بررسی و نقد میشود و در انتها نظر مختار بیان میگردد.
 .7-7-9قرض

قرض در لغت بهمعنی قطع کردن و بریدن است (امامی ،1979 ،ج ،2ص .)139 .ماده
« »013قانون مدنی در تعریف عقد قرض بیان میکند« :قرض عقدی است که بهموجب

نگاهي حقوقي به کارکرد ،ماهيت و ساختار صندوق تضمين  / ...سيدعلي حسيني و ديگران

932

آن طرفین ،مقدار معیّنی از مال خود را بهطرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل
آنها از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل ،قیمت یومالرد
را بدهد» .عقد قرض را عقد مداینه و سلف هم نامیدهاند (جعفریلنگرودی -1973 ،الف،
ج ،1ص)2366 .؛ بنابراین در عقد قرض ،قارض به مقترض مبلغی وام میدهد و مقترض
نیز متعهد میشود که در زمان مقرر مبلغ قرض را برگرداند .از این تعریف بهخوبی استفاده
میشود که عقد قرض تملیکی است نه عهدی و بهعالوه مورد قرض الزاماً مالی مثلی
است نه قیمی (شهیدی ،1932 ،ص.)126 .
در ادبیات فقها نیز قرض ،ذیل باب دین تعریفشده است .بهعنوانمثال «و هو تمليك
مال آلخر بالضمان ،بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته و يقال للمملّك
المقرض و للمتملك المقترض و المستقرض» (موسویخمینی ،1973 ،صص.)012- 011 .
درمجموع گویاترین تعریف در مورد قرض به نظر نگارندگان ،این است که «قرض تملیک
به ضمان» است .یعنى شخصى که مال خودش را به دیگرى قرض مىدهد ،با قرض دادن،
آن را از ملک خودش خارج کرده و دیگرى را مالک آن نموده است .در این جهت با بیع
و هبه هیچ فرقى نمىکند» (مطهری ،1931 ،ج ،26ص .)233 .در مورد جریان عقد قرض
در مکانیزم صندوق میتوان اینگونه بیان کرد که افراد ملزم هستند که مبلغی را بهعنوان
قرض در اختیار صندوق قرار دهند تا صندوق در موارد ضرورت ،کسری مبالغ خود را
از محل این مبالغ جبران کند ،بهعبارتدیگر افراد مبلغی را به صندوق (یک شخص
حقوقی) قرض میدهند و صندوق نیز در صورت نیاز ،این مبلغ را به ایشان اعطا میکند.
بهعنوان مؤید قرض بودن کارکرد این صندوق میتوان معیّن نبودن زمان برگشت را
بیان کرد؛ چون در عقد قرض ،مقترض هرزمانی میتواند تعهد خود را ایفا نماید و مثل
مورد قرض را رد کند و یا حتی میتواند عین مورد قرض را مانند فردی از افراد مثلی به
قارض بدهد (امامی ،1979 ،ج ،2ص .)133 .وجه مؤید بودن این است که در صندوق
نیز ،زمان اعطای مبلغ به افراد مشخص نیست .مؤید دوم اینکه مقترض ،متعهد به پرداخت
مثل مال میشود (کاتوزیان ،1979 ،ص )016.و ضرورتی بر پرداخت عین نیست و این
صندوق نیز در موارد مقرر مبادرت به پرداخت مثل مبلغ پرداختی میکند نه عین آن؛ در
مورد مبادرت صندوق به سرمایهگذاری نیز بنا بر قرض بودن ماهیت صندوق ،اشکالی
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وجود ندارد چون در عقد قرض ،مال به ملکیت طرف مقابل درمیآید (کاتوزیان،1979 ،
ص )062 .و این امر به این معناست که مقترض ،مالک پول است و هر فعالیتی اعم از
فعالیت تجاری و غیرتجاری میتواند انجام دهد .باوجود نکات و مؤیداتی که ذکر شد،
قرض بودن ماهیت صندوق محل اشکال است و نمیتوان حکم کرد که ماهیت کارکرد
صندوق ،مبتنیبر عقد قرض است که در ذیل ادله این مدعا بیان میشود:

-

دلیل اول ،تملیکی بودن عقد قرض است که بر این امر ،هم فقها تصریح داشتهاند و
هم حقوقدانان؛ با این توضیح که مالی که قرض داده میشود ،در عقد قرض به
تملیک طرف مقابل درمیآید ،درحالیکه مکانیزم صندوق داللتی بر قرض بودن این
پرداخت ندارد ،عالوهبر این اگر کسی اشکال کند که میتواند این مورد ،قرضی باشد
که به تملیک طرف مقابل درنیاید ،این مطلب محل اشکال است که هم مخالف اجماع
است و هم مخالف مقتضای ذات عقد قرض که تملیکی بودن است ،زیرا مهمترین
مؤلفهای که در تعریف عقد قرض در تعاریف فقها مشاهده میشود ،تملیکی بودن و
مؤلفه تملیک در قرض است (آبىفاضل1117 ،ق ،ج ،1ص191 .؛ عبدالمنعم ،بیتا،

-

ج ،1ص201 .؛ نوین و خواجهپیری ،1977 ،ص.)191 .
دلیل دوم ،داللت متن دستورالعمل صندوق است که در ماده یک ذیل عنوان سهم
مشارکت ،از عنوان سپرده استفاده میکند و بیان میکند که« :سهم مشارکت ،از منابعی
است که توسط هر یک از اعضای پایاپای در صندوق تضمین بهمنظور استفاده مطابق
مقررات این دستورالعمل سپرده میشود» و در این ماده ،از واژه «سپرده» استفادهشده
است ،نه «اعطا» و یا حتی «پرداخت» که داللتی بر تملیک داشته باشند.

-

دلیل سوم ،داللت قاعده «العقود تابعه للقصود» است .مفاد اجمالی این قاعده که
اجماعی بین علما میباشد این است که نوع و ماهیت عقدی که واقع میشود تابع
قصدی است که طرفین از این معامله دارند و عقود ،اموری قصدی هستند (مهریزی
و بجنوردی ،1977 ،ج ،9ص )193 .و نکتهای که وجود دارد این است که معیار و
مرجع در قصد و چگونگی آن نیز عرف است (مهریزی و بجنوردی ،1977 ،ج،9
ص )116 .و در این مورد اگر به عرف رجوع شود ،عرف اینگونه حکم میکند که

نگاهي حقوقي به کارکرد ،ماهيت و ساختار صندوق تضمين  / ...سيدعلي حسيني و ديگران

931

وجهی را که افراد به صندوق میسپارند ،قرض نیست بلکه نوعی نگهداری مال است
که در ادامه توضیح خواهیم داد.
 .5-7-9عاريه بهشرط وکالت

عقد دوم ،عاریه بهشرط وکالت است .با این عنوان که مبلغی را که افراد به صندوق
میسپارند بهعنوان عاریه باشد و همچنین صندوق از طرف افراد وکالت دارد تا هم
بهعنوان پوشش نکول آنان و هم صندوق وکالت در سرمایهگذاری در فعالیتهای تجاری
دارد .در تعریف عاریه ،عنصر عین وجود دارد و عقد عاریه بر عین خارجی واقع میشود
(طوسی1113 ،ق ،ص )271 .و در موعد مقرر نیز باید عین موضوع عاریه را به مالک
بازگرداند (کاتوزیان ،1970 ،ص .)30 .درحالیکه در مکانیزم صندوق حفظ عین مال معنا
ندارد و دو اشکال در این زمینه وجود دارد :اوالً موضوع عاریه در این مورد وجوه نقد و
پول است و در اینکه پول عین خارجی است و یا خیر اختالفنظر وجود دارد و قول
صحیح نیز این است که عین خارجی نیست و ثانیاً برفرض هم که پول را عین خارجی
بدانیم ،این عین خارجی مستهلک میشود و تغییر و تبدل در آن ایجاد میشود و مبلغ
بازگشتی غیر از مبلغ پرداختشده توسط افراد است ،درحالیکه فقها در تبیین عقد عاریه
آوردهاند که شیء باید باقی بماند و عین مال به مالک اصلی برگشت داده شود (عالمهحلی،
1116ق -الف ،ج ،1ص193.؛ عالمهحلی1111 ،ق -ب ،ص.)116 .
 .9-7-9وديعه بهشرط وکالت

جریان عقد ودیعه در محل بحث بدینصورت است که افراد مبالغی را به صندوق
میسپارند و این صندوق نیز در موارد مقتضی و ضرورت ،از محل این اعتبارات استفاده
کرده و به پوشش نکول اعضا از محل همین منابع میپردازد .عالوهبر این ،ضمن عقد
ودیعه موجود ،شرط وکالت نیز وجود دارد و تمام این پرداختها با شرط وکالتی که به
صندوق دادهشده ،انجام میشود .همچنین شرط وکالت موجود ،انجام فعالیتهای
اقتصادی با مبالغ پرداختشده را تصحیح مینماید و اشکالی وجود ندارد .در ادامه ،ابتدا
ماهیت عقد مذکور و ادله آن تبیین و سپس اشکاالت مطروحه بر این عقد طرح میشود:
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ودیعه مشتق از «ودع» به معنی «سپردن» است (امامی ،1979 ،ج ،2ص )101 .و
مشهور فقها نیز از این معنای لغوی تبعیت کردهاند و در تعریف ودیعه ،تعریف به نتیجه
کردهاند و فرمودهاند که ودیعه عقدی است که نیابت در حفظ مال دارد (ابنغنیم،1901 ،
ج ،9ص )192 .و مشابه همین معنا در میان حقوقدانان معاصر نیز رایج است
(جعفریلنگرودی ،بیتا ،ص .)271 .پس بنابراین ودیعه در زمره امانات مالکانه است و
مالک به اختیار و درنتیجه پیمانی که با دیگری میبندد مال خویش را به او میسپارد تا
از آن نگهداری کند (کاتوزیان ،1930 ،ج ،2ص.)9 .
مکانیزم صندوق نیز دقیقاً مطابق عقد ودیعه است .بدینترتیب که افراد مبلغی را
بهعنوان ودیعه در اختیار صندوق قرار میدهند و صندوق نیز در صورت نیاز و از محل
این مبالغ ،بخشی از پول این افراد را به خودشان برمیگرداند و در این موارد که صندوق
مبلغی را به افراد پرداخت میکند ،نه به این عنوان که مبلغی را به افراد قرض میدهد
بلکه بخشی از پول خود ایشان را برمیگرداند .برای این نظر چند دلیل میتوان اقامه نمود
که اولین دلیل ،متن دستورالعمل صندوق است که در ماده ( )1ذیل عنوان سهم مشارکت،
از عنوان «سپردن» استفاده میکند و این عنوان مناسبت بیشتری را با عقد ودیعه دارد.
دلیل دوم نیز «قاعده العقود تابعه للقصود» است ،با این توضیح که اگر به عرف رجوع
شود و همچنین قصد افرادی که پولی را به صندوق میسپارند مالحظه شود ،روشن
میشود که این افراد ،قصدی جز این ندارند که پولی را به این صندوق بسپارند و در
موارد مقتضی خود این صندوق پیشقدم شود و بخشی از این مبلغ را به افراد بازگرداند.
در مورد انجام فعالیتهای اقتصادی که صندوق بهوسیله این مبالغ انجام میدهد باید
گفت که جواز این امر با وکالت محقق میشود ،به این صورت افرادی که مبالغ را در
اختیار صندوق قرار میدهند ،به صندوق بهعنوان یک شخصیت حقوقی ،وکالت انجام
فعالیتهای اقتصادی با این اموال را اعطا میکنند و مانعی هم وجود ندارد .البته برخی
در مورد ودیعه بیان کردهاند که «الوديعة حقيقتها :استنابة في حفظ المال» (عالمهحلی،
 ،1973ج ،9ص ،)131 .ولی این حقیقتِ در استنابه بودن مانع از این نیست که افراد
بهطرف مقابل اذن در فعالیتهای دیگر بدهند .به این جهت که اثر اصلی عقد «اذن» است
(کاتوزیان ،1970 ،ص .)11 .عالوهبر این ،شرط وکالت در این امر خالف مقتضای عقد

نگاهي حقوقي به کارکرد ،ماهيت و ساختار صندوق تضمين  / ...سيدعلي حسيني و ديگران

933

نیست و آنچه در عقود ممنوع گردیده ،شرط خالف مقتضای ذات عقد است (شهیدی،
 ،1937ص )119 .نه شرط خالف اطالق عقد .عالوه بر این ،ماده ( )299قانون مدنی
شرطی را باطل میداند که یا خالف مقتضای عقد باشد و یا شرط به نحوی مجهول باشد
که موجب جهل به عوضین شود که در این مورد محل بحث بههیچوجه در این دو مؤلفه
جاری نیست؛ چون اوالً همانطور که ذکر شد بنا بر مشهور فقها ،مقتضای ودیعه ،حفظ
مال است و انجام فعالیت اقتصادی منافاتی با حفظ مال ندارد و ثانیاً انجام وکالت ،موجب
جهل به عوضین نمیشود .اما در مورد اشکاالت بر عقد ودیعه بودن باید بیان کرد که در
عقد ودیعه ،الزم است که امانتدار اصل مال را برگرداند (هادوینیا ،1973 ،ص،)11 .
درحالیکه مکانیزم صندوق بهنحوی است که مبالغ افراد باهم مخلوط میشود و اینگونه
نیست که عین مبلغ و پولی که پرداختهاند ،بازگردانده شود .اشکال دیگری که در مورد
این قسم از عقد جریان دارد این است که ودیعه در مورد عین بهکار میرود و فقط عین
میتواند موضوع ودیعه قرار بگیرد ،درحالیکه پول و اعتبار از مقوله عین خارجی نیست
و بنابراین ،نمیتواند موضوع ودیعه باشد (تسخیری ،1936 ،ص ،)00 .و واضح است که
بابیان پاسخ اشکال دوم ،اشکال اول نیز پاسخ داده میشود ،چون روشن است که با اثبات
جواز جریان عقد ودیعه در پول و امور اعتباری ،اختالط آن را نیز پذیرفتهایم ،لذا در ادامه
به بیان پاسخ سؤال دوم پرداخته میشود.
در پاسخ اشکال دوم میتوان بیان کرد که اوالً مشهور چنین تصریحی در این مورد
ندارند و دلیلی بر این مدعا وجود ندارد .عالوهبر این ،ماده ( )067قانون مدنی از لفظ
«مال» استفاده میکند و مال اعم از عین و پول است که پول نیز نوعی از اموال مثلی
محسوب میشود .ضمن اینکه ،حقوقدانان ،این مورد از ودیعه -که امثال امور اعتباری
مانند پول به ودیعه سپرده میشود -را ودیعه برخالف قاعده دانستهاند و تصریح به صحت
ودیعه نهادن اینگونه اموال داشتهاند (امامی ،1979 ،ج ،2ص .)173 .ثانیاً مخالف اشکال
مذکور ،برخی دیگر بهصراحت بیان کردهاند که الزم نیست مورد ودیعه مال باشد بلکه
ملک باشد کافی است (جعفریلنگرودی1973 ،ب ،ج ،1ص.)9717 .
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 .3-7-9رهن بهشرط وکالت

در تعریف عقد رهن گفتهشده که «مال را وثیقه دین قرار دهیم ،در صورت عدمامکان
استیفا دین» (طوسی ،1937 ،ج ،2ص )130 .همچنین ماده ( )771قانون مدنی تصریح
دارد که «رهن عقدی است که بهموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد»
بنابراین درمجموع رهن ،وثیقهای است که از طرف مدیون به دائن در صورت
عدمپرداخت دین در موعد مقرر پرداخت میشود (جعفریلنگرودی ،بیتا ،ص.)111 .
جریان این عقد در مورد صندوق به این صورت است که افراد مبلغی را بهعنوان رهن و
گرو در اختیار صندوق قرار میدهند تا در موارد ضرورت صندوق از محل این مبالغ،
خسارات نکول را و هزینههای الزم را صرف کند؛ عالوهبر این صندوق در انجام
فعالیتهای تجاری که از محل این وجوه انجام میدهد از طرف افراد وکالت دارد.
با توجه به تحلیل فوق ،عقد رهن بودن مکانیزم صندوق روشن شد ،ولی به جهت
ایضاح بیشتر و تأیید مطلب مذکور ،خاطرنشان میشود که در عقد رهن ،اگر راهن در
انجام تعهد یا پرداخت بدهی خود نکول کند ،مرتهن این حق را دارد که طلب یا حق
خود را از مال رهن استیفا کند و این الگو ،دقیقاً منطبق با کارکرد منابع ،در صندوق
تضمین است .عالوهبر این ،مؤید دیگری که میتواند مطلب فوق را تأیید کند این است
که در عقد رهن ،اگر رهن دارای منافعی باشد ،منافع از آن راهن است و آنچه در این
مقاله به آن اشارهشده است ،مشارکت افراد در منافع حاصل از منابع صندوق است که این
امر با عقد رهن سازگار است ،درحالیکه در عقد ودیعه با اذن تصرف ،منافع حاصل از
ودیعه ،به ودعی تعلق دارد .بنابراین ،با توجه به تحلیل فوق و تأییدات مذکور ،مکانیزم
صندوق تضمین ،انطباق بیشتری با عقد رهن دارد.
یکی از چالشهای فقهی صندوق ،وجهی است که طبق دستورالعمل صندوق دریافت
میشود که براساس آن ،چنانچه هر یک از اعضای پایاپای نتواند طی مهلت مقرر اقدام به
پرداخت بدهی خود در چارچوب دستورالعمل نماید ،از ایشان وجهی أخذ میشود (ماده
( )1دستورالعمل صندوق تضمین تسویه) .چنانچه این وجه ماهیت «جریمه دیرکرد»
داشت ،در اینصورت امکان تشکیک در جواز آن وجود داشت؛ درحالیکه اوالً بهتصریح
ماده ( )1دستورالعمل صندوق مذکور ،این وجه ،ماهیت وجه التزام دارد و در حقیقت
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جریمه خسارت تأخیر تأدیه میباشد .ثانیاً در عمل نیز دریافت این وجه نه به جهت
جریمه دیرکرد ،بلکه بهدلیل خسارت و خللی است که به عملکرد صندوق وارد آمده
است ،لذا در جواز ماده ( )1دستورالعمل و در نظر گرفتن وجه التزام برای اعضای خاطی،
منع فقهی (شبهه ربا) وجود ندارد .بنابراین با درنظر گرفت وجه التزام برای ملزم کردن
اعضای پایاپای صندوق ،مضاف بر اینکه التزام هر یک از اعضا به پرداخت بدهیهای
خود حاصل میشود ،از چالش فقهی حرمت جریمه تأخیر نیز پرهیز شده است.
 .5-9شخصيت حقوقی صندوق

صندوق تضمین تسویه نهادی است که میتواند منابع مالی را از اعضا أخذ کند و در
مواقع ضروری در آنها دخل و تصرف نموده و به پوشش ریسک نکول اعضا بپردازد.
همچنین صندوق بهموجب دستورالعمل مربوطه قادر به سرمایهگذاری سهمالشرکه اعضا
است .عالوهبر این صندوق میتواند در موارد مقتضی اعضا را جریمه کند و از این راه
کسب درآمد بنماید .صندوق بهموجب ماده ( )2دستورالعمل صندوق ،دارای کمیتهای
است که نقش تصمیمگیری و اداره آن را برعهده دارند .سؤالی که در خصوص شخصیت
حقوقی صندوق به ذهن میرسد این است که یکی از شرایط تحقق شخص حقوقی
اجتماع افراد انسانی و اشخاص حقوقی برای رسیدن به اهداف معیّن است (کاتبی،1971 ،
ص .)92 .حالآنکه صندوق صرفاً انباشتی از منابع مالی است .این اشکال نیز با پذیرش
شخصیت حقوقی برای نهادهایی مثل وقف 19و ترکه متوفی که مانند صندوق تضمین
صرفاً منابع مالی بوده و اجتماع اشخاص حقیقی منتفی است ،پاسخ داده میشود
(کاتوزیان ،1930 ،ص .)23 .همچنین نهاد مشابه این صندوق در بازار پولی و بانکی (که
دارای کارکردی یکسان با صندوق است) یعنی «صندوق ضمانت سپردهها» نیز طبق
اساسنامه ،دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و از همین رو میتوان برای صندوق
تضمین نیز شخصیت حقوقی در نظر گرفت.
در بررسی وجوه فوق که در دفاع از شخصیت حقوقی صندوق تضمین بیان میشود،
باید جواب داد:
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اوالً :ایجاد مسئولیتهای حقوقی و طرف حق و تکلیف قرار گرفتن از آثار بسیار
مهم دارا بودن شخصیت حقوقی است (اسکینی ،1931 ،ص .)16 .لیکن صندوق خود
دارای سازوکارها ی اجرایی جهت انجام این تصرفات نیست؛ بلکه این تصرفات توسط
اتاق پایاپای که آن نیز بهنوبه خود بهعنوان طرف معامله مرکزی ،یکی از ارکان شرکت
سپردهگذاری مرکزی بهحساب میآید ،انجام میگیرد .همانطور که قبالً نیز بحث شد،
اتاق در هنگام مواجهه با کسری در مبالغ تسویه ،از منابع این صندوق جهت ایفای تعهدات
عضو نکول کننده استفاده میکند  .همین پاسخ در مورد سایر احکام در مورد تصرفات
دیگری (ازجمله سرمایهگذاری ،جریمه کردن و امثالهم) که در منابع اعضا بهموجب
دستورالعمل صندوق بیان گشته است نیز جاری است .همچنین کمیته صندوق تنها در
تصمیمگیری درباره منابع صندوق در مواردی محدود چون تعیین سهم مشارکت اعضاء،
جریمه ثابت و نظایر آن دخالت داشته و فاقد هرگونه نقش اجرایی و مدیریتی است.
بهطورکلی نمیتوان ارکان کامل یکی از شرکتها را برای صندوق تضمین در نظر گرفت.
ثانیاً :مقایسه شخصیت حقوقی صندوق با نهادهایی همچون وقف ،ترکه متوفی و
صندوق ضمانت سپردههای بانکی امری ناروا و دارای اشکال است ،زیرا درباره شخصیت
حقوقی هر یک از این نهادها ،تصریح قانونی وجود دارد .11ترکه متوفی نیز مطابق دکترین
حقوقی که یکی از منابع حقوقی محسوب میشود ،تاکنون موردپذیرش مجامع علمی
حقوقی قرارگرفته است (کاتوزیان ،1930 ،ص.)96 .
ثالثاً  :شرط اصلی ایجاد شخصیت حقوقی برای بخش خصوصی ،ثبت آن در اداره
ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری است .دلیل این امر ماده ( )131قانون تجارت 1911
است که بهموجب آن «تشکیالت و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیسشده یا
بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معیّن خواهد کرد شخصیت
حقوقی پیدا میکنند» .11از سوی دیگر دکترین حقوقی با ارائه دالیل مختلف از گرایش
قانونگذار در قوانین مختلف ،به لزوم ثبت شرکت ،برای شخصیت یافتن آن قائل هستند
(مؤتمنیطباطبایی ،1979 ،ص233 .؛ پاسبان ،1931 ،صص .)21-91 .نظر فوق دلیل
دیگری برای رد شخصیت حقوقی برای صندوق تضمین است ،زیرا این صندوق تاکنون
به ثبت نرسیده است.10
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از مجموع دالیل فوق میتوان اظهار داشت که صندوق فاقد شخصیت حقوقی است.
صندوق صرفاً یک واحدی از شرکت سپردهگذاری مرکزی است که منابعی را در اختیار
اتاق پایاپای قرار میدهد تا اتاق در موارد مقتضی اقدامات الزم را برای مدیریت ریسک
انجام دهد .کمیته صندوق نیز اختیارات بسیار محدودی در حیطه دستورالعمل صندوق
دارد و صرفاً به تصمیمگیری درباره معدود موارد مذکور در دستورالعمل میپردازد .از
سوی دیگر خود اتاق پایاپای نیز که به استفاده و اجرای منابع صندوق تضمین میپردازد
نیز ،فاقد شخصیت حقوقی است .این اتاق بهعنوان یکی از بازوهای اجرایی شرکت
سپردهگذاری مرکزی مطابق «دستورالعمل ثبت ،سپردهگذاری ،تسویه و پایاپای» به
اقدامات مندرج در این دستورالعمل میپردازد.
شرکت سپردهگذاری مرکزی ،بهموجب اساسنامه آنیک شرکت تجاری سهامی عام
محسوب میشود که دارای شخصیت حقوقی است و همین شخصیت حقوقی شرکت،
محملی برای فعالیتهای حقوقی اتاق پایاپای و بهتبع آن صندوق تضمین گردیده است.
بهعنوان مؤید میتوان گفت که حساب بانکی که برای صندوق تضمین تسویه افتتاحشده
است ،به نام شرکت سپردهگذاری مرکزی است؛ این امر خود گویای فقدان شخصیت
حقوقی صندوق و اتاق پایاپای بوده و اینکه هردو بهواسطه شخصیت حقوقی شرکت
نامبرده بهعنوان عضو آن فعالیت میکنند.
اشکال دیگری که در تحلیل شخصیت حقوقی صندوق وجود دارد ،ماده ()23
دستورالعمل صندوق است .طبق این ماده «اگر به هر دلیلی صندوق تضمین منحل شود،
ابتدا داراییهای صندوق تضمین پس از کسر بدهیها به نسبت سهم مشارکت اعضا تقسیم
میشود تا سهم هر عضو از خالص داراییهای صندوق تضمین تعیین گردد و سپس سهم
هر عضو از داراییهای صندوق تضمین ،پس از کسر بدهیهای وی به صندوق تضمین
پرداخت میشود» .شاید در نگاه اول با دیدن واژه «انحالل» ذهن مخاطب به قوانین انحالل
شرکتهای تجاری که بخشی از آن در مواد ( )133تا (( )261و مواد متفرقه دیگری
همچون ( )221( ،)229( ،)111و امثالهم) الیحه اصالحی قانون تجارت  1917آمده متبادر
شود .ماده ( )112قانون تجارت مصوب  ،1911ورشکستگی را اینگونه تعریف میکند:
«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست
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حاصل میشود» .در این تعریف دو شرط عمده موردتوجه قانونگذار بوده است اوالً
ورشکسته ،تاجر یا شرکت تجاری باشد و ثانیاً توقف از تأدیه دیون اتفاق افتاده باشد.
لیکن با توجه به توضیحاتی که در این بخش در رد نظریه شخصیت حقوقی صندوق ارائه
شد ،شرط اول مزبور محقق نمیشود ،زیرا صندوق شرکت تجاری نبوده و فاقد شخصیت
حقوقی است .این تفسیر از مادهقانونی موردبحث از تحلیل مراد قانونگذار در
دستورالعمل صندوق تضمین نیز قابلدستیابی است .قانونگذار در مواد پایانی دستورالعمل
پیشگفته ،درصدد تعیین تکلیف سهمالشرکههای اعضا در صورت ختم و تعطیلی صندوق
بوده است .این تعطیلی میتواند علل مختلفی داشته باشد که ازجمله آنها تغییر
سیاستهای شرکت سپردهگذاری ،زیان دهی صندوق ،ایجاد صندوقی جداگانه و مستقل
و نظایر آن است .بنابراین درعینحال که صندوق تضمین تعطیل میگردد ،کماکان شرکت
سپردهگذاری مرکزی به حیات خود ادامه میدهد .در این فرض مبالغ سهمالشرکههایی
که قبالً به صندوق پرداختشده ،پس از کسر بدهیهای هر یک از اعضا به آنان برمیگردد.
 .3ساختار حقوقي
 .7-3اعضاي صندوق

اعضای صندوق تضمین متشکل از دو بخش شامل کمیته صندوق و کارگزاران است.
کمیته صندوق تضمین تسویه متشکل از سه عضو حقیقی است که شامل مدیرعامل
شرکت سپردهگذاری مرکزی یا نماینده قانونی وی و یک عضو هیأت مدیره شرکت است.
در اصالحیه سال  1930دستورالعمل صندوق ،در تبصره ( )1تأکید شده است که این دو
عضو نباید از میان اعضای اتاق پایاپای انتخاب گردند .همچنین یک نفر خبره مالی به
نمایندگی از اعضای پایاپای بهعنوان عضو سوم این کمیته محسوب میشود (ماده ()2
دستورالعمل صندوق تضمین) این کمیته بهعنوان رکن تصمیمگیرنده 17صندوق تضمین
تسویه با قرائت گزارشهای سهماهه عملکرد صندوق ،در مورد نحوه ادامه فعالیتهای
شرکت تصمیمگیری میکنند .تصمیمگیری در این کمیته با موافقت حداقل دو نفر از اعضا
ممکن میگردد (تبصره ( )2ماده(.))2

نگاهي حقوقي به کارکرد ،ماهيت و ساختار صندوق تضمين  / ...سيدعلي حسيني و ديگران

972

دومین دسته از اعضای صندوق ،شرکتهای کارگزاری است .کارگزاران اعضای
عادی صندوق هستند که همان اعضای اتاق پایاپای قلمداد میشوند .در متن دستورالعمل
صندوق هر جا که اسم اعضا میآید مراد همین رکن دوم است .طبق ماده ( )7دستورالعمل
معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران ،اشخاص برای انجام
معامالت مختلف در بورس نمیتوانند خود رأساً اقدام کنند و باید بهواسطه کارگزاریها
معامله کنند .دلیل این امر پیچیدگی و تشریفاتی بودن معامالت بورسی و همچنین لزوم
مخفی ماندن هویت متعاملین در این نوع معامالت است که قانونگذار حکم به وجوب
انجام معامالت از طریق آنها نموده است (عبدیپورفرد ،1931،ص .)262 .اعضای
صندوق بهموجب تبصره ( )1ماده ( )9دستورالعمل صندوق شامل کارگزارانی میشوند
که در بورس اوراق بهادار تهران یا در فرابورس ایران پذیرفتهشدهاند .بند ( )19ماده ()1
قانون بازار اوراق بهادار کارگزار را شخص حقوقی میداند که اوراق بهادار را «برای
دیگران و بهحساب آنها» معامله میکند .13درمجموع ادبیات قوانین بورسی ،از عبارت
حقالعملکاری

13

برای کارگزاران استفادهشده است ،درحالیکه نویسندگان متعدد از

وکالت و داللی نیز در باب ماهیت این عمل ،دفاع نمودهاند .اما یکی از نویسندگان با
نقدآراء مذکور ،ماهیت کارگزاری را اقرب به حقالعملکاری میداند ،زیرا مشتری
کارگزار ،مسئول اجرای تعهدات ناشی از معامله کارگزار است .درحالیکه کارگزار
بهعنوان حقالعملکار ،در مقابل ثالث همچنان پاسخگو است .عالوهبر آن مسئولیت اصلی
انعقاد قرارداد و ایجاب اصلی برعهده کارگزار بوده است که درمجموع به پذیرش نظریه
حقالعملکاری منجر میشود (شهیدی ،1930 ،صص.)127-190 .
در باب تعهدات کارگزاران در مقابل صندوق تضمین تسویه ،آنان موظفند که سهم
مشارکت مقرر از سوی صندوق تضمین را بدان بپردازند .همچنین در صورت نکول از
اجرای تعهدات و تأخیر در اجرای آنها ،جریمههای مقرر در دستورالعمل صندوق را
پرداخت نمایند .این وظایف مهمترین تعهدات اعضا در مقابل صندوق است که در
صورت تخلف از آنها موضوع در بخش رسیدگی به تخلفات سازمان بورس رسیدگی و
ممکن است که رأی به توقف فعالیت عضو مذکور داده شود (تبصره ( )2ماده ()9
دستورالعمل صندوق).
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 .5-3منابع مالي صندوق

شرکت سپرده گذاری مرکزی نهادی عمومی است که در تکمیل وظایف سازمان بورس
اوراق بهادار ،به افزایش امنیت بازار سرمایه و استیفای حقوق متعاملین میپردازد .صندوق
نیز بهعنوان یکی از واحدهای این شرکت ،در راستای همین وظیفه شرکت گام مینهد.
لیکن این صندوق همانند شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار یکنهاد غیردولتی است
که بودجه دولتی ندارد .بنابراین باید منابع مالی موردنیاز را ،خود تأمین کند .صندوق
بهدلیل ماهیت ضمانتی خود ،نیاز به منابع نسبتاً زیادی دارد که در همه حال باید بهصورت
نقد به آن دسترسی داشته باشد .این منابع همانطور که قبالً هم اشاره شد ،بالجمله از
طریق اعضای صندوق که کارگزاران هستند تأمین میشود .بخش اصلی تأمین مالی
صندوق تضمین از طریق تعیین سهمالشرکه بوده و بخش دیگر از محل جریمههایی است
که صندوق از اعضای نکولکننده دریافت میکند .همچنین کسب درآمد از طریق
سرمایهگذاری منابع صندوق نیز میسر است که در ادامه به بیان این درآمدها اشاره میشود.
 .7-5-3سهم مشارکت اعضا

ماده ( )9دستورالعمل صندوق بهرهگیری از خدمات اتاق پایاپای را منوط به عضویت در
صندوق تضمین نموده است .بهعبارتی این الزام همه افرادی را که بهعنوان خریدار و
فروشنده اوراق بهادار درحال فعالیتاند ،در برمیگیرد .بعدازاین الزام فراگیر ،تبصره این
ماده ،همه اعضا را ملزم به پرداخت سهمالشرکهای میداند که از طریق کمیته صندوق
محاسبه و اعالم میگردد  .نحوه محاسبه سهم مشارکت هر عضو در صندوق از طریق
فرمولی که در ماده ( )7دستورالعمل اصالحی صندوق در تاریخ  1930/63/60آمده است،
محاسبه میگردد .26در اصالح اخیر این ماده از سوی کمیته صندوق ،برای همه اعضا،
یک حداقل سهم مشارکت ثابت در نظر گرفته میشود که در کنار سهم مشارکت
منحصربهفرد اعضا ،مانع از افت سهم مشارکت از یکمیزان خاصی میگردد .سهم
مشارکت منحصربهفرد اعضا با «  »21Eiنشان داده میشود که متغیّرهای مختلفی در
دستورالعمل صندوق ،در میزان این عدد مؤثر خواهند بود .برخی از این متغیّرها براساس
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سوابق عضو موردنظر براساس گزارشهای سهماهه شکل میگیرد و برخی دیگر نیز از
سوی کمیته صندوق با در نظر گرفتن منابع صندوق و ظرفیت اتاق پایاپای تعیین میگردد.
 .5-5-3جريمه تأخير

بهموجب بند ( )9ماده ( )1دستورالعمل صندوق ،یکی دیگر از منابعی که در اختیار
صندوق قرار میگیرد ،درآمدهای حاصله از جریمههایی است که اعضای اتاق پایاپای
بهموجب قوانین همین دستورالعمل ملزم به پرداخت آن به صندوق هستند .چنانچه
عضوی از اتاق پایاپای از تعهدات خود نکول کند ،صندوق پس از ایفای تعهد وی،
جریمهای را وابسته به میزان مبلغ نکول شده ،تعداد ساعات تأخیر ،تعداد دفعات نکول
(تکرار نکول) و جریمه ثابت برای هر نکول محاسبه میکند و عضو نکولکننده را برای
ادامه عضویت در صندوق ملزم به پرداخت آن میکند .عواید حاصل از این جریمهها بعد
از یک دوره سهماهه که صندوق گزارش عملکرد خود را به شرکت سپردهگذاری مرکزی
تسلیم میکند ،به نسبت سهم مشارکت هر یک از اعضا ،بین آنها تقسیم میشود.
جریمه تأخیر عالوهبر اینکه یک منبع مالی برای صندوق حساب میشود ،مهمتر از
آنیک ابزار حقوقی و یک ضمانت اجرا برای جلوگیری از نکول و تأخیر در انجام تسویه
توسط کارگزاریها است .صندوق با این ضمانت اجرا به دنبال افزایش هزینه استفاده از
منابع صندوق و از این طریق اجبار اعضا به تسویه معامالت از محل حساب تسویه
خودشان است .صندوق برای مدیریت موارد نکول و جریمههایی که از اعضا أخذ
میشود ،بسته به موارد مختلف احکام مختلفی را در دستورالعمل صندوق ارائه داده است
که در بخش ضمانت اجراهای صندوق تبیین میگردد.
 .9-5-3سرمايهگذاري

صندوق تضمین با استفاده از درآمدهای حاصله از سهم مشارکت اعضا و جریمه تأخیر
داراییها را بهدست میآورد .به دلیل ماهیت صندوق و نیاز دائمی که به وجوه نقد برای
پوشش اختالالت احتمالی در عملیات تسویه و پایاپای معامالت وجود دارد ،نمیتوان
این وجوه را در سرمایهگذاریهای بلندمدت سپردهگذاری کرد .از سویی همروند رو به
رشد تورم بهخصوص در کشور ایران ،باعث کاهش ارزش پول در طوالنیمدت میشود.
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به همین دلیل دستورالعمل صندوق در بند ( )2ماده ( )1از لزوم سرمایهگذاری منابع مالی
بالاستفاده صندوق سخن گفته است .ماده ( )17این دستورالعمل تصمیمگیری در مورد
سرمایهگذاری منابع صندوق را برعهده کمیته صندوق میگذارد .این ماده سرمایهگذاری
منابع صندوق را فقط در محل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپردهگذاری در بانکها با
سود ثابت مجاز میداند ،بهطوریکه امکان برداشت اصل سرمایه در هر زمان که الزم شد
وجود داشته باشد .الزم به ذکر است که به نسبت سهمالشرکه هر عضو و سود تعلقگرفته
به سهمالشرکه وی ،سود ناشی از سرمایهگذاری مجدداً به سهم مشارکت عضو صندوق
افزوده میگردد.
جمعبندي و نتيجهگيري

کاهش ریسک تسویه معامالت اوراق بهادار و پوشش ریسک نکول ،بهعنوان اصلیترین
کارکرد صندوق بهحساب میآید .مکانیسم صندوق بهعنوان یک ابزار احتیاطی و مکمل
برای ابزار ودیعه توسط اتاق پایاپای بهکار گرفته میشود و اتاق بهموجب این مکانیسم
ریسک نکول را کنترل میکند .همچنین ایجاد مکانیسم  CCPبرای اتاق پایاپای یکی دیگر
از کارکردهای صندوق تضمین شمرده میشود که بهموجب آن اتاق پایاپای در قالب یک
عمل حقوقی جدید ،به پشتوانه منابع صندوق تضمین ،طرف معامله هر یک از متعاملین
اوراق بهادار قرار میگیرد  .کارکرد سوم تأمین امنیت بازار سرمایه است .وجود صندوق
تضمین بهعنوان یک منبع احتیاطی برای جبران مخاطرات بازار سرمایه و کاهش ریسک
سرمایهگذاری گویای همین کارکرد صندوق است.
در بیان شخصیت حقوقی صندوق نیز باید مکانیسم حاکم بر صندوق و وجوهی که
از اعضا أخذ و سپس در موارد معیّن توسط اتاق پایاپای مورد تصرف قرار میگیرد،
بایستی ازنظر فقهی -حقوقی موردبررسی قرار گیرد .بهنظر نزدیکترین عقدی که قابلیت
انطباق با مکانیسم صندوق تضمین را دارد ،عقد رهن با شرط وکالت است .بدینمعنا که
اعضای اتاق پایاپای ،سهمالشرکه خود در صندوق را بهعنوان رهن نزد اتاق پایاپای و
شرکت سپردهگذاری مرکزی میسپارند ،با این شرط که اتاق پایاپای در مواقع ضروری
از این منابع در موارد مقتضی که قبالً موردپذیرش اعضا قرارگرفته به مصرف برساند.
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همچنین در مورد شخصیت حقوقی صندوق ،مقاله حاضر قائل به فقدان شخصت حقوقی
برای صندوق است و عدمثبت شرکت تا زمان حاضر ،مهمترین دلیل بر این ادعا است؛
بنابراین شرکت سپردهگذاری مرکزی بهعنوان یک شرکت تجاری و سهامی عام شناخته
میشود و صندوق نیز بهعنوان یکی از اجزای این شرکت محسوب میشود.
صندوق تضمین تسویه ازنظر ساختاری ،دارای اعضایی است .این اعضا عالوهبر
کمیته صندوق ،مشتمل بر کارگزاران میشود .همچنین بهتصریح دستورالعمل صندوق
تضمین ،صندوق برای پوشش ریسک نکول اعضا دارای سه منبع است .این منابع شامل
سهم مشارکتی است که با فرمول خاصی محاسبه میشود و هر عضوی دارای سهمالشرکه
متفاوتی است .منبع بعدی وجوه حاصل از اخذ جریمه از اعضایی است که نکول کرده و
از منابع صندوق استفاده کردهاند .سرمایهگذاری وجوه سهمالشرکه اعضا نیز توسط شرکت
و سود حاصل از آنها نیز بهعنوان دیگر منبع صندوق تضمین تسویه محسوب میشود.
يادداشتها

 .1بند اول سیاستهای ابالغی« :تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و
سرمایههای انسانی و علمی کشور بهمنظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت
آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء
درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط».
 .2بند «ج» ماده ( )33قانون برنامه پنجم« :پس از معاملۀ اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان که
دریکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معاملهشدهاند و کاالهای معاملهشده در
بورسهای کاالیی ،عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقلوانتقال) پس از معامالت در
شرکتهای سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت میگیرد».
9. Risk Management
1. Margin
1. Value-At-Risk
0. Central Counterparty
7. Simon
3. Bilateral Clearing
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3. Central Counterparty
 .16ماده ( )2قانون بازار اوراق بهادار اظهار میکند« :در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران
و باهدف ساماندهی ،حفظ و توسعۀ بازار شفاف ،منصفانه و کارای اوراق بهادار و بهمنظور
نظارت بر حسن اجرای این قانون« ،شورا» و «سازمان» با ترکیب ،وظایف و اختیارات مندرج
در قانون مزبور تشکیل میشود».
 .11بهموجب ماده ( )10دستورالعمل ثبت ،سپردهگذاری ،تسویه و پایاپای معامالت« :روز تسویه
برای معامالت سهام ،دو روز پس از انجام معامله ( )T+2و برای معامالت اوراق مشارکت،
یک روز بعد از انجام معامله ( )T+1خواهد بود.
 .12البته این بدینمعنا نیست که ازنظر ماهیتی نیز مانند بیمه است ،بلکه دارای ساختار و ماهیتی
متفاوت با بیمه است که در ادامه موردبررسی قرار خواهد گرفت.
 .19بهتصریح ماده ( )9قانون اوقاف.
 .11قانون اوقاف مصوب  1911و ماده ( )9قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و امور
خیریه.

 .11کلیه اشخاص حقوق کشور در سامانه شناسنامه ملی اشخاص حقوقی – به آدرس زیر-
قابلاستعالم هستندhttp://www.ilenc.ir/ :

 .17البته منظور از رکن تصمیمگیرنده ،تقسیمبندی رایج در شرکتهای تجاری نیست تا اینکه
بهعنوانمثال ساختاری شبیه مجمع عمومی در شرکت سهامی عام داشته باشد .چراکه اوالً
این کمیته در بعضی موارد هر دو جنبه تصمیمگیری و اجرایی را ایفا میکند ،ثانیاً صندوق
خود بهعنوان بخشی از شرکت سپردهگذاری بهحساب میآید .لذا خود نمیتواند دارای رکن
مجزای تصمیمگیری بوده و کمیته صندوق همانند مجمع عمومی در شرکت سهامی عام
عمل کند.
 .13ماده ( )21قانون تأسیس بورس اوراق بهادار « :کارگزاران برای معامالتی که بهوسیله آنان در
بورس انجام میگیرد ،حقالعملی طبق آییننامه مربوط دریافت خواهند داشت و به هیچوجه
نباید از مقررات آییننامه مزبور تخلف کنند».
 .26رابطه (:)1
 .21رابطه (:)2
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