اهداف -دالیل و نحوه شکلگیری صندوق تثبیت بازار سرمایه
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده  28قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی
کشور ،جهت انجام رسالت ملی خود با هدف تثبیت ،کنترل و کاهش مخاطرات سامانهای یا فرادستگاهی ،حفظ شرایط
رقابت منصفانه ،جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای
عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور ،همچنین جلب اطمینان سرمایهگذاران خرد برای تداوم فعالیت در این
بازار در تاریخ به تصویب هیات محترم وزیران رسید.
متعاقب آن ،پس از تعیین اعضای هیات عامل صندوق در تاریخ  1395/11/30توسط هیات امنای محترم صندوق،
این صندوق در تاریخ  1396/03/23نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ،در قالب صندوق سرمایهگذاری
دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی به ثبت رسید .این صندوق به عنوان یک نهاد مالی تلقی شده و در
چارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ،مجوز فعالیت خود را در مرداد
ماه سال  1396از آن سازمان دریافت نمود.
موضوع فعالیت صندوق تثبیت بازار ،سرمایه گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوقهای سرمایه گذاری،
اخذ تسهیالت و خرید و فروش داراییهای مالی و سپردهگذاری میباشد.

ارکان صندوق
صندوق دارای ارکان زیر است:
الف ـ هیات امنا
ب ـ هیات عامل

پ ـ حسابرس ـ بازرس
هیات امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور ،رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد
که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیات امنای
صندوق میباشد.

اختیارات و وظایف هیات امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است :
الف ـ تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق
ب ـ تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق
پ ـ تصویب نظامنامهها ،برنامههای راهبردی ،بودجه ساالنه ،صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال مالی
ت ـ تصویب آییننامههای اداری ،استخدامی ،مالی و معامالت صندوق
ث ـ انتخاب اعضای هیات عامل
ج ـ عزل رئیس و اعضای هیات عامل به پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امنا
چ ـ ارایه پیشنهاد انحالل صندوق به مراجع صالحیت دار
ح ـ پیشنهاد اصالح اساسنامه صندوق به هیات وزیران
خ ـ تصویب ساختار تشکیالتی صندوق .

سرمایه و منابع صندوق :
الف ـ سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح
بودجه سنواتی پیشبینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین میشود.
ب ـ سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع ساالنه صندوق توسعه ملی از طریق سپردههای خود نزد بانکهای عامل
در صندوق.
پ ـ بخشی از منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از طریق
سپردهگذاری در صندوق.
ت ـ سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذیصالح در اختیار صندوق قرار میگیرد.
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