
 

 

 گیری صندوق تثبیت بازار سرمایهدالیل و نحوه شکل -اهداف

پذیر و ارتقاء نظام مالی قانون رفع موانع تولید رقابت 28صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده اساسنامه 

 طیحفظ شرا ای یا فرادستگاهی،مخاطرات سامانهکنترل و کاهش  ت،یتثببا هدف خود  یرسالت ملجهت انجام  ،کشور

های مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای در زمان وقوع بحران ریو تداوم ترس فراگ جادیاز ا یریجلوگ ،رقابت منصفانه

 نیر اد تیتداوم فعال یخرد برا گذارانهیسرما نانیجلب اطم همچنین بازار سرمایه کشور، در عمومی و حاکمیتی

 به تصویب هیات محترم وزیران رسید.   در تاریخ بازار

توسط هیات امنای محترم صندوق،  30/11/1395متعاقب آن، پس از تعیین اعضای هیات عامل صندوق در تاریخ  

 یگذارهیقالب صندوق سرمادر  ،نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 23/03/1396این صندوق در تاریخ 

 در وشده  یتلق ینهاد مال کیصندوق به عنوان  نیا ثبت رسید. به غیردولتی مستقل مالی و حقوقی شخصیت دارای

در مرداد خود را مجوز فعالیت  بورس و اوراق بهادار،سازمان  تحت نظارت یمال ینهادهابر  حاکم مقررات چارچوب

 نمود. از آن سازمان دریافت 1396ماه سال 

 گذاری، سرمایههای صندوق و سازمان نزد شده ثبت بهادارسرمایه گذاری در اوراق  تثبیت بازار، موضوع فعالیت صندوق

 . باشدمی گذاریسپرده و مالیهای دارایی فروش و خرید و تسهیالت اخذ

 

 ارکان صندوق

 :صندوق دارای ارکان زیر است

  امنا اتیه الف ـ

  عامل اتیه ب ـ



 

 

 حسابرس ـ بازرس  ـ پ

 رئیس ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس دارایی، و اقتصادی امور وزیر از متشکل صندوق امنای اتیه

 باشدمی بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس و ملی توسعه صندوق عامل اتیهکشور، رئیس  برنامه و بودجهمان ساز

 امنای اتیه دبیر بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس و بوده دارایی و اقتصادی امور وزیر بر عهده آن ریاست که

 باشد.می صندوق

 

  :ت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر استرعای با امنا اتیهاختیارات و وظایف 

 تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق الف ـ 

 تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق ب ـ 

  مالی سال طی صندوق عملکرد گزارش و مالی هایصورت ساالنه، بودجه ،های راهبردیبرنامه ،هانامهتصویب نظامپ ـ 

  صندوق معامالت و مالی استخدامی، اداری،های امهننتصویب آییت ـ 

  عامل اتیهانتخاب اعضای ث ـ 

  امنا اتیه اعضای از یک هر پیشنهاد به عامل اتیهعزل رئیس و اعضای ج ـ 

  دار صالحیت مراجع به صندوق انحالل پیشنهادارایه چ ـ 

  وزیران اتیه به صندوق اساسنامه اصالح پیشنهادح ـ 

  .تصویب ساختار تشکیالتی صندوق خ ـ 



 

 

  :صندوقسرمایه و منابع 

کشور در لوایح  برنامه و بودجه سازمان توسط و دارایی و اقتصادی امور وزارت پیشنهادسرمایه صندوق که به  الف ـ

 .شودبینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین میبودجه سنواتی پیش

 عامل هایبانک نزد خود هایه صندوق توسعه ملی از طریق سپردهگذاری یک واحد درصد از منابع ساالنسپرده ب ـ 

 در صندوق. 

 طریق از بهادار اوراق و بورس عالی شورای تصویب با بهادارسازمان بورس و اوراق  منابع داخلیبخشی از  پ ـ

 .صندوق در گذاریسپرده

 .گیردصالح در اختیار صندوق قرار میسایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذیت ـ 
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