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تسویۀ مؤثر و کارامد یکی از ضروریات مدیریت حجم انبوه معامالت در بازار سرمایه است .شرکت
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه (سمات) متولی امور ثبت ،سپردهگذاری و تسویه در
بازار بورس اوراق بهادار است .تعیین ماهیت و نقش سمات در این امور الزمۀ تشخیص حقوق و
تکالیف این شرکت و هریک از طرفین معامله است که در این تحقیق موردبررسی قرار گرفته است؛
درخصوص نقش سمات نظراتی مانند «معاملهگر بودن»« ،محاسبهگری صرف» و نظریۀ «وکالت در
تسویه» مطرح شده است که هریک از این نظریات مستلزم سازوکار اجرایی متفاوتی است .با مطالعۀ
قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و تطبیق آن با نظرات رایج میتوان به این نتیجه رسید که سازوکار
سازوکار «شبکهسازی تسویۀ الزامآور» طراحی
اجرایی تسویه در شرکت سپردهگذاری مرکزی ،براساس
ِ

شده است و سمات در این سازوکار ،بهعنوان وکیل« ،وکالت در تسویه» معامالت را برعهده دارد.
واژگان کلیدی :تسویه ،شرکت سپردهگذاری مرکزی ،شبکهسازی ،محاسبه ،معاملهگر مرکزی.
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مقدمه

با گسـتر بازار بورس اوراق بهادار و افزایش ناشـران و سـرمایهگذاران ،ایجاد یک نهاد مسـتقل و
پی شرفته بهمنظور مدیریت حجم عظیم معامالت و تراکنشها و ت سویۀ سریع معامالت ضرورت یافته
است؛ بههمین منظور قانونگذار در بند  7ماده  1قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1831وجود شرکت
ســپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویۀ وجوه را پیشبینی و مقرر کرده اســت .این شــرکت امور
مربوط به ثبت ،نگهداری ،انتقال مالکیت اوراق بهادار و تســویۀ وجوه را برعهده دارد .بدینترتیب این
شــرکت بهعنوان نهاد پایاپای بازار ســرمایه با مدیریت و نظارت تراکنشها ،ســازوکارهایی را در جهت
کاهش ریسک اعتباری شرکتکنندگان و تضمین تسویۀ معامالت ،اعمال میکند.
بند  7ماده  1قانون بازار بورس اوراق بهادرار ،شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسو یه
وجوه را شــرکتی میداند که امور مربوط به ثبت ،نگهداری و انتقال مالکیت اوراق بهادار و تســو یه
وجوه را انجام میدهد .شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه که به اختصار به آن
ً
(سمات) گفته می شود ،ماهیتا یک نهاد تسهیلکنندۀ فرایند مبادالت در بازار سرمایه است؛ در بازار
بورس اوراق بهادار ،اوراق بهادار در مقابل وجه نقد مورد معامله قرار میگیرد و شرکت سپردهگذاری
مرکزی بهعنوان نهاد واســو و متولی امر تســویه ،اقداماتی را در جهت تســویه ســریعتر و راحتتر
معامالت ،برعهده دارد .سمات بهعنوان اتاق پایاپای 1بازار سرمایه ایران عمل میکند.
بند  2ماده  1آئین نامۀ اتاق پایاپای ،اتاق را واحدی میداند که تســو یه و پایاپای از طریق آن
صورت میگیرد .اتاق در برخی موارد بهعنوان واحد یا بخ شی از بازاری ا ست که م سئولیت ت سویه
آن را بهعهده دارد و در برخی موارد بهعنوان نهاد م ستقل و جدای از بازار مربوطه ،فقو به امر ت سویۀ
معامالت آن بازار میپردازد (2005:10

 )Lofton,بهاســتانای بورس کاال که اتاق بهعنوان واحدی

غیرمســتقل در همان بازار فعالیت میکند ،در ســـایر بازارها ازجمله بازار بورس اوراق بهادار و
فرابورس ،شــرکت ســپردهگذاری مرکزی بهعنوان نهاد مســتقل و دارای شــخصــیت حقوقی مجزا
مسئولیت تسویۀ تعهدات متعاملین را برعهده دارد (محسنی.)11 :1831،
بررســی نقش و ماهیت حقوقی شــرکت ســپردهگذاری مرکزی در فرایند ثبت ،ســپردهگذاری و
تســویۀ معامالت بهمنظور تحلیل بهتر چالشهای حقوقی مطرح در این زمینه ،ضــروری اســت.
درخصوص ماهیت و نقش سمات (اتاق پایاپای) بهعنوان مسئول پایاپای معامالت نظرات گوناگونی
مانند انجام معامله بهطرفیت سمات ( سازوکار معاملهگر مرکزی)2؛ محا سبهگری صرف ( سازوکار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Clearing House.
2. Central Counterparty (CCP) system.
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شــبکهســازی وضــعیت)1؛ وکالت در تســویه (ســازوکار نظریۀ تســویه الزامآور )2قابلطرح اســت.
براسـاس هریک از این نظرات حقوق و تکالیف هریک از متعاملین و شـرکت سـپردهگذاری مرکزی
فعلی حاکم بر تســو یۀ تع هدات
مت فاوت از دیگری خوا هد بود؛ درحالی که در قوانین و مقررات ِ
بورسی ،ابهامات زیادی در این خصوص وجود دارد .بهمنظور شناخت عملکرد کلی سمات در این
تحقیق ابتدا اقدامات پیش از انجام معامله مانند ثبت و ســپرده گذاری و ا خذ وثائق (که در جهت
تســویه الزامآور اعمال میشــود) مورد بررســی واقع شــده اســت و ســپر به فرایند محاســبه و
سازوکارهای تسویه و نقش شرکت سپردهگذاری در این فرایند پرداخته شده است.
 .1تبعین نقش و عملکرد سمات
شرکت سپردهگذاری مرکزی در راستای تسویۀ معامالت بورس اوراق بهادار اقداماتی مانند ثبت
و سپردهگذاری اوراق بهادار ،اخذ وثیقه از فعاالن در بازار ،ایجاد صندوق ضمانت ت سویه و غیره را
انجام میدهد که در ذیل به اهم آنها اشاره خواهیم کرد.
 .1-1ثبت اوراق بهادار
مطابق ماده  2د ستورالعمل ثبت ،سپردهگذاری و ت سویۀ پایاپای ،شرکت سپردهگذاری مرکزی،
اقدام به ثبت اوراق بهادار میکند .حســـب بند «ب» ماده  1این دســتورالعمل ،مراد از ثبت ،در
اطالعات کامل مربوط به اوراق بهادار ناشران و مالکان این اوراق در پایگاه دادهها است 3.بهاستانای
اوراق بهادار مذکور در ماده  27قانون بازار اوراق بهادار جمهوری ا سالمی ایران ،سایر اوراق بهادار
ملزم به ثبت نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی هستند؛ ثبت اوراق بهادار الزمۀ سپردهگذاری و تسویۀ
معامالت بورسی است .تکمیل فرایند ثبت بهمنزلۀ تأیید سازمان بورس بر پذیر این اوراق و مجوز
ورود به بازار اوراق بهادار است 4.عالوهبر آن ،ثبت اطالعات مربوط به اوراق بهادار ،طرفین معامله،
میزان اعتبار آنها در بازار سرمایه و غیره  ...در نزد اتاق پایاپای (سمات) ضروری است ،زیرا اتاق
براســاس این اطالعات اســت که به محاســبۀ حقوق و تعهدات طرفین و همچنین تســویه و پایاپای
معامالت اقدام میکند (.)Clark, 2004:23
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1. position netting.
2. binding payments netting.

 ...« .3ثبت :در اطالعات کامل مربوط به اوراق بهادار ناشران و مالکان این اوراق در پایگاه دادهها »...
 .4ماده دو دستورالعمل ثبت ،سپردهگذاری ،تسویه و پایاپا «شرکت سپردهگذاری مرکزی ظرف مدت  11روز کاری
پر از دریافت مدارك و مستندات زیر ،نسبت به ثبت اوراق بهادار اقدام میکند»... :
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 .2-1سپردهگذاری
حســـب ماده  6و بند « » ماده  1دســتورالعمل ثبت ،ســپرده گذاری ،تســو یه و پایاپای،
سپردهگذاری عبارتاند از عملیاتی که طی آن تمام یا ق سمتی از اوراق بهاداری که در پایگاه دادهها
به ثبت ر سیده ،قابلیت معامله در بورس یا فرابورس را خواهد دا شت؛ اوراق بهادار تحویل شده در
مرحلۀ ســپردهگذاری نزد شــرکت ســپردهگذاری مرکزی نگهداریشــده و در ازای آن گواهی ســپردۀ
نقلوانتقال صادر می شود .سپردهگذاری الزمۀ شرکت در بازارس بورس اوراق بهادار ا ست و فقو
اوراق بهادار سپرده شده در نزد سمات قابل خرید و فرو  ،وثیقه گذاری و یا هرگونه انتقال مالکیت
اعماز قهری ،قانونی و سایر انتقاالت هستند1.

در حقیقت مالکان اوراق بهادار برای شـرکت در بازار بورس اوراق بهادار ناگزیر از سـپرده کردن
اوراق بهادار خود نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی هستند .در مکانیزم اجرایی تسویه در بازار داخلی،
ً
اوراق بهادار نزد شرکت سپردهگزاری مرکزی به ودیعه گذاشته می شود و شرکت سپردهگذاری صرفا
نقش امین و نگهدارنده را ایفا میکند (باقری ،1832 ،ص ،)38اما در برخی نظامها نظیر سوئیر و
امریکا ،شرکت سپردهگذاری ،مالک ا سمی اوراق بهادار می شود و اوراق بهادار به تملک شرکت
سپردهگذاری درمیآید و سرمایهگذاران فقو حقوق نا شی از اوراق بهادار نظیر شرکت در مجامع و
حق رأی را دارند و تنها این حقوق است که قابل نقلوانتقال است و مالکیت اوراق همواره در اختیار
شرکت سپردهگذاری میماند و قابل انتقال نیست (.)Francsico, 2006 :4

مطابق بند  7ماده  1قانون بازار اوراق بهادار مصــوب  1831که از ســپردهگذاری به نگهداری
اوراق بهادار یاد میکند و با توجه به تبصره  1ماده  6دستورالعمل ثبت ،سپردهگذاری و تسویۀ پایاپای
که بیان میدارد «اوراق بهادار تحو یلشده در مرحلۀ سپردهگذاری نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی
نگهداری شده و در ازای آن گواهی سپرده و نقلوانتقال صادر می شود» ،عملیات سپردهگذاری
دارای ماهیت ودیعه اســت؛ این ودیعهگذاری الزمۀ شــرکت در بازار اوراق بهادار اســت و با انعقاد
معامله ،شــرکت ســپردهگذاری مرکزی با مجوزی که ماده  13دســتورالعمل مذکور به وی اعطا کرده
اســت ،اقدام به صــدور اســناد مالکیت بهنام خریدار جدید میکند .این ماده چنین بیان میدارد
«انتقال مالکیت اوراق بهادار سپردهگذاری شده ،با توجه به اطالعات روزانۀ دریافتی ،مطابق
ماده  13در کد مالکیت فروشــنده و خریدار بهصــورت مکانیزه ثبت میشــود و برای انتقال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« .1فقو اوراق بهادار سپردهشده نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی قابل خرید و فرو  ،وثیقهگذاری و یا هرگونه
انتقال مالکیت اعماز قهری ،قانونی و همچنین سایر انتقاالت خار از ساعات معامالت در بورس یا فرابورس
هستند  »...ماده  8دستورالعمل ثبت ،سپرده گذاری ،تسویه و پایاپای
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مالکیت اوراق بهادار نیازی به تأیید مجدد فروشــنده یا خریدار نخواهد بود» .مراد از انتقال
مالکیت همان صدور ا سناد مالکیت جدید بهنام خریدار و انتقال اوراق بهادار از کد فرو شند به کد
خریدار اســت (ماده  21همان دســتورالعمل) ،زیرا انتقال مالکیت با انجام معامله و تحقق ش ـرایو
خاص 1خودبهخود محقق میشود.
اوراق بهادار ضمن ثبت با سپرده شدن نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی در بورس قابل معامله
خواهند بود و بعد از انعقاد معامله و ار سال اطالعات به شرکت سپردهگذاری مرکزی این نهاد طبق
مقررات اسناد را بهنام خریدار تنظیم خواهد کرد؛ بر این اساس ،سپردهگذاری یکی از مقدمات نظام
ایی معامالت در بورس اوراق بهادار است.
پایاپای و تسویۀ کارامد در مکانیزم اجر ِ

 .3-1اخذ وثائق الزم از فعاالن بازار

از مهم ترین کارکردهای نهاد تسویه و پایاپای در بازارهای مالی ،کنترل ریسک اعتباری و افزایش
اطمینان و اعتبار سرمایهگذاری در بازاری ا ست که امور ت سویۀ معامالت و پایاپای وجوه آن بازار را
عضــو طرف
بهعهده دارند ()Levitin, 2013: 453؛ حســب بند  6ماده  1آئیننامۀ اتاق پایاپای ،هر
ِ

معامله ،بهمنظور ت ضمین انجام تعهدات خود در مقابل اتاق پایاپای ( شرکت سپردهگذاری مرکزی)

بهصــورت نقدی ،ضــمانتنامههای بانکی بدوم قید و شــرط و اوراق بهادار را طبق مقررات تودیع
میکند؛ 2این سپرده و وثیقه بهعنوان ضمانتاجرای نقض تعهدات معاملهگران در بازار بورس است
و از آنجایی که شرکت سپردهگذاری مرکزی در نقش اتاق پایاپای به ت سویه و پایاپای معامالت اقدام
میکند ،چنین وثائقی را از کارگزاران و ســایر معاملهگران اخذ کرده و در جهت تســویۀ معامالت از
آنها استفاده میکند.
وفق ماده  81آئیننامۀ معامالت در بورس اوراق بهادار «کارگزاران مکلفاند تمام وجوهی را
که از م شتریان خود برای انجام معامله دریافت میدارند ،در پایان هر روز در ح ساب جاری
مخصوصی که نزد یکی از بانکها و با عنوان "حساب جاری معامالتی کارگزاری" بهنام خود
باز میکنند ،منظور کنند  »...و از طرف دیگر ،ماده  22د ستورالعمل ثبت ،سپردهگذاری و ت سویه
نیز کارگزار را ملزم به افتتاح همین حســاب میکند و به ســمات حق برداشــت از این حســاب را
بهمنظور انجام عملیات پایاپای وجوه نا شی از معامالت ،میدهد .به این ترتیب سمات بهعنوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مال شرط واریز وجوه از سوی خریدار در بند  8و  1ماده  11مکرر آئیننامۀ معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار.
« .2سپرده :منابع مالی است که هر عضو طرف معامله بهمنظور تضمین انجام تعھدات خود در مقابل اتاق پایاپای
بهصورت نقدی ،ضمانتنامۀ بانکی (بدون قید و شرط) و اوراق بھادار طبق مقررات تودیع میکند».
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نهادی که در جهت کاهش و حذف ریســک اعتباری شــرکتکنندگان در بازار عمل میکند ،نقش
مهمی در افزایش امنیت سرمایهگذاری و اجرای معامالت دارد.
 .4-1محاسبه و تسویه شبکهای
نظام «محاسبه و تسویۀ شبکه ای »1به سازوکارهای مورد استفاده برای کنترل و هدایت معامالت و
ت سویۀ آنها در بازارهای مالی گفته می شود که در جهت محا سبۀ و ضعیت اعتباری متعاملین در این
بازارها و تســویۀ معامالت انجامشــده ،عمل میکنند ( .)Glossary, 2009:19برای تبیین مفهوم مزبور،
ابتدا مفاهیم «شبکهسازی» و سپر به مفهوم «محاسبه» و «تسویه» معامالت اشاره میشود.
 .1-4-1شبکهسازی
سازوکار «شبکهسازی،»2

سازوکاری برای تنظیم موقعیتها و محاسبۀ حقوق و تعهدات طرفین

معامله تجاری ا ست ( .)Glossary, 2003:34در حقیقت روندی ا ست برای ت شخیص و تأیید بدهی
یک طرف به طرف دیگر از طریق تنظیم و محا سبۀ مطالبات هر فرد ن سبت به طرف مقابل او ا ست.
در این روند مبلغ بدهی یک طرف نســبت به فرد دیگر با کســر مبالغ بدهیهای طرف اول به طرف
دوم و بدهیهای طرف دوم به طرف اول مشخص میشود ،با این وصف ،درصورتیکه الف  11دالر
به ب بدهکار اســـت و در معامله ای دیگر در این ســیســتم مبلغ  3دالر از او طلب دارد ،مبلغ
بدهکاری الف به ب  2دالر است (.)Geva, 1999: 140

البته این سـادهتـرین شـکل تـراکنشهـا اسـت و زمـانیکـه چنـد نفـر بـا هـم در ایـن سیسـتم
عضـو هســتند و بـا یکــدیگر ارتباطــات مـالی دارنــد و هــر فـرد چنــدین معاملــه بـا اطـراف دیگــر
انجـام مــیدهـد ،طریقـۀ محاســبه بـدینســادگی نخواهـد بــود .کــارایی مکـانیزم «شــبکهســازی»
در بازارهــای مــالی معتبــر نظیــر بــورس و یــا سیســتم ســوئیفت کــه در یــک لحظــه ممکــن اســت
صــدها معاملــه صــورت گیــرد ،بهتــر نشــان داده مــیشــود .بــا اســتفاده از ســازوکار شــبکهســازی
بسیاری از مطالبات و دیون ،فـار از رونـد کنـد تسـویۀ سـنتی و رسـیدگی قضـائی ،بـهطـور آنـی
محاسبه و تهاتر میشوند (.)Roe, 2013:1661

یکی از وظایف شرکت سپردهگذاری مرکزی محاسبۀ حقوق و تعهدات شرکت کنندگان در بازار
سرمایه ا ست .از آنجایی که شرکت سپردهگذاری مرکزی بهعنوان اتاق پایاپای بازار سرمایه عمل
میکند ،همۀ معامله گران با آن ارتباط مالی دارند؛ ســمات با ایجاد شــبکۀ حقوق وتعهدات هر
شرکت کننده در بورس اوراق بهادار خالص بدهکاری یا ب ستانکاری هر فرد را به وی اعالم میکند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Netting clearing and settlement.
2. Netting.
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برای ماال اگر فردی در این بازار شــرکت کند و هشــت معاملۀ مختلف انجام دهد و در ســه معامله
بســتانکار شــود و در پنج معاملۀ دیگر بدهکار و در نهایت میزان بدهی او بر طلب او فزونی یابد،
چون همۀ این معامالت باید در نزد سمات ت سویه شوند ،سمات ضمن محا سبه ،مقدار خالص
بدهی را به وی اعالم میدارد و از تراکنشهای غیر ضروری جلوگیری میکند ( Schwarcz, Steven,

 .)2018:27این روند که «محاســبه» حقوق و تعهدات فرد اســت با «تســویه» متفاوت اســت ،زیرا
ســمات در این مرحله وضــعیت اعتباری فرد را محاســبه میکند و تا زمانیکه فرد بدهکار اقدام به
پرداخت بدهی خود نکرده باشد ،عمل تسویه صورت نگرفته است.
اشکال تطبیقی تعهدات شبکهسازیشده با پیش از آن ((Baláž,2005:26
a

b

a

d

c

d

تسویه تعهدات

a
ن

شبکهسازی تعهد

c

c

d

فقدان شبکهسازی

 .2-4- 1محاسبه و تسویه
در حقوق واژۀ «کلییرینگ »1در معنای «محاسبه» همیشه مترادف با واژۀ «ستلمنت »2در معنای
«تسویه» نیست .محاسبه یا کلییرینگ روندی است که بهوسیلۀ آن حقوق و تعهدات شرکتکنندگان
در یک بازار مالی از طریق داده های مرتبو با انتقاالت مالی در یک مجموعه (مال اتاق پایاپای)
سازماندهی می شود و حقوق و تعهدات هریک از شرکت کنندگان م شخص می

شود ( Report,

)1998:26؛ تسویۀ معامالت بورسی بهمعنای ایفای تعهد ازجانب متعهد در بازار بورس است؛ طبق
بند «د» مادۀ یک د ستورالعمل ثبت ،سپردهگذاری و ت سویه و پایاپا ،عملیات ت سویه فرایندی ا ست
«که طی آن حقوق خالص و تعهدات طرفین معامله محاسبه و وجوه حاصل از معامله در روز
تسو یه به فروشنده منتقل میشود».
به بیان دیگر ،گرچه واژۀ کلییرینگ (محا سبه) به ت سویه کردن معروف شده ،ولی در معنای خاص
خود ،مکانیزمی برای محاسبۀ موقعیتهای مجموعهای از شرکت کنندگان در بازار است ،با این هدف
ً
که ت سویۀ بعدی تعهدات دوجانبه در ب ستر شبکه ت سهیل شود( .نه اینکه الزاما به ت سویه بینجامد).
بهدیگر سخن« ،محاسبه» کردن در این معنا شفاف سازی و تعیین تعهدات مالی هر فرد برای استفاده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Clearing
2. Settlement
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در معامالت بعدی اســت و ممکن اســت این محاســبه از ســوی طرف حســاب منتهی به پرداخت
(تسویه) نشود ( .)Glossary, 2003:13این درحالی است که «تسویه» معامالت بورسی بهمعنای ایفای
تعهد ازجانب متعهد در بازار بورس ا ست؛ طبق بند «د» مادۀ یک د ستورالعمل ثبت ،سپردهگذاری و
تسویه و پایاپا ،عملیات تسویه فرایندی است «که طی آن حقوق خالص و تعهدات طرفین معامله
محاسبه و وجوه حاصل از معامله در روز تسو یه به فروشنده منتقل میشود».
شایان ذکر است ،واژۀ «محاسبه» یا کلییرینگ در معنای وسیع ،عالوهبر محاسبۀ میزان تعهدات
شـرکت کنندگان و متعامالن (در مجموعهای که «شـبکۀ محاسـبه و تسـویه» مدیریت آن را برعهده
دارد) ،تســو یه و انجام تعهد را هم دربر میگیرد .در این معنا« ،شــبکۀ محاســبه» هر دو عنوان
«محاســبه» و «تســویه» 1را دربر میگیرد و مترادف با معنای «شــبکۀ محاســبه و تســویه »2اســت
(.)Geva, 1999:140

 .2ماهیت سمات در تسویۀ معامالت
بازارهای مالی برای کنترل و هدایت و تســویۀ معامالت ،از ســازوکارهای محاســبه و تســویۀ
شبکهای خا صی ،3بهره میبرند .زیرا کارکرد حقوقی اتاقهای ت سویه و نوع سازوکار بهکار رفته در
آنها ،دارای پیچیدگی خاصــی بوده و بهطور مســتقیم در حقوق و تعهدات شــرکتکنندگان ،جذب
سرمایهگذار خارجی و جلوگیری از انتقال
2005:3

سرمایۀ داخلی به بازارهای بینالمللی مؤثر استThe ( .

 .)regulation of close-out netting,در ادا مه ضــمن تحل یل بن یادین م بانی حقوقی و

سازوکارهای مطرح در کارکرد اتاق پایاپای (و تطبیق آن با سمات بهعنوان اتاق پایاپای بورس اوراق
بهادار) ،ماهیت سمات در ت سویه و پایاپای معامالت بررسی خواهد شد .سازوکارهای محا سبه و
ت سویۀ مطرح در اتاق پایاپای بورس ،عبارت ا ست از :سازوکار معاملهگر مرکزی (نظامهای ایجاب
مفتوح و تبدیل تعهد)؛ شبکهسازی وضعیت؛ شبکهسازی تسویۀ الزامآور.
 .1-2نظریۀ معاملهگر مرکزی
سی ستم ت سویۀ «معاملهگر مرکزی »4یا  CCPنوعی سازوکار مدیریت ری سک در بازارهای مالی
اســت که با واســطه قرار دادن خود بین معاملهکنندگان ،با آنها وارد معامله میشــود و هدف از این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Settlement .
2. Settlement and Clearing netting.

 .3سازوکار محاسبه و تسویه شبکه ای  ،سیستم خود انتظامی است که خدمات ویژه ای را برای تسهیل تجارت های
چند جانبه و بورسهای سهام و اوراق بهادار و سایر بازارهای تجاری مشابه مال فرابورس ،ارائه می دهدEuroCCP, (.
)2012:2
4. Central Counterparty (CCP) system.
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سازوکار حفاظت از شرکتکنندگان در بازار از خطر عدم ت سویۀ معامله و ایفای تعهدات از سوی
متعهد اســت ()Garvin, 2012:59؛ شــاکلۀ اصــلی نظریۀ «معامله گر مرکزی» مبتنی بر ورود نهاد
پایاپای در معامالت بهعنوان طرف قرارداد با خریدار یا فروشــنده اســت؛ بهطوریکه بعد از ورود و
ً
انعقاد قرارداد با طرفین ،نهاد پایاپای تعهدات ناشــی از خرید و فرو را اصـــالتا انجام میدهد.
بهدیگر سخن «معاملهگر مرکزی» در مقابل خریدار بهعنوان فرو شنده و در مقابل فرو شنده بهعنوان
خریدار عمل میکند؛ بدینترتیب عمل تسویۀ معامالت با اطمینان باالیی صورت میگیرد و ریسک
اعتباری و عدم اجرای معامالت به حداقل میرســد ( CCP .)Chamorro-, 2012: 436-443بعد از
قصــور یکی از طرفین ،به جای وی به ایفای تعهدات میپردازد و ســپر از طریق ابزارهایی که در
اختیار دارد مانند جبران از محل وثیقه ها و طرح دعوای حقوقی ،به طرفی که بهجای آن ایفای تعهد
کرد ،مراجعه میکند و در نهایت پرداخت خ سارات واقعی و تنبیهی از سوی متعهد ا صلی خواهد
بود (.)Bliss and Papathanassiou, 2006:32

در بررســی ماهیت ســمات که بهعنوان اتاق پایاپای در معامالت بازارهای بورســی فعالیت
میکند( ،محســنی )11 :1831،نظریۀ معاملهگر مرکزی بودن اتاق پایاپای (ســمات) در حقوق
داخلی مورد تأیید برخی نوی سندگان قرار گرفته ا ست .سمات « ...در واقع بهمانند مرکز و نقطۀ ثقل
یک چرخ است که معاملهگران (خریداران و فروشندگان) پیرامون آن مدام درحال چرخش هستند و
بدون اینکه با ی کدیگر ارتباطی داشــته باشــند ،به رفتار معاملی میپردازند( »...معبدی:1838 ،
 )111برخی مقررات و دســتورالع مل های اجرایی درخصــوص ا تاق پا یا پای این نظر را تقو یت
میکند؛ برای ماال ماده  7آئیننامۀ پایاپای سازمان بورس م صوب  1831چنین بیان میدارد« :اتاق
در مقابل کارگزار خریدار بهعنوان فروشــنده و در برابر کارگزار فروشــنده بهعنوان خریدار عمل
ً
مینماید» متن این ماده کامال منطبق با تعریف نهاد معاملهگر مرکزی است.
برای رســیدن به چنین نتیجهای باید قدری تأمل کرد ،زیرا ســازوکار «معاملهگر مرکزی» هیچ
ماهیت حقوقی خا صی را بیان نمیکند ،بلکه یک ساختار و سازوکار اجرایی جهت ت سویه ا ست.
این سازوکار با دو رو

«ایجاب مفتوح» و «تبدیل تعهد»؛ عمل میکند ( (Consultative Report,

 .2004:11برای یافتن پاسخ درخصوص ماهیت حقوقی کارکرد سمات در تسویۀ معامالت ابتدا باید
کارکرد سمات را با هریک از این دو ماهیت تطبیق داد و سپر به نتیجهگیری پرداخت.
 .1-1-2روش ایجاب مفتوح
اگر ســازوکار اجرایی نهاد مدیریت و تســویۀ بازاری براســاس نظام «ایجاب مفتوح» برنامهریزی
ً
شــود ،در این رو  ،معاملهگر مرکزی با رابطهای کامال قراردادی ،از ابتدا وارد معامله شــده و با فرایند
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تطبیق سفارشات در سی ستم شبکه سازی با ایجاب مفتوح ،قراردادها بین معاملهگر مرکزی ( )CCPو
شرکتکنندگان در این بازار ،منعقد میشود() Service Description SIX x-clear Ltd, 2016 :23

در این رو رابطۀ قراردادی دوطرفه بین شرکت کنندگان در بازار برقرار نمیشود و  CCPدر این مدل
طرف هر قراردادی اســت که در بورس منعقد میشــود (.)Bliss and Papathanassiou, 2006:20

معاملهگر مرکزی (نهاد تســویهکننده در بازار یا نهادی که اتاق تســویه در آن فعالیت میکند) ،ایجابی را
نســبت به اعضــائی که وارد تجارت میشــوند ،مطرح میکند و شــرکتکنندگان در بازار بهطور خودکار،
ً
زمانیکه به معامله اقدام میکنند ،ایجاب مفتوح را قبول میکنند و ضــمن تشــکیل عقد ،عمال معاملهگر
مرکزی بهعنوان معاملهکننده با آنها وارد معامله میشود()Chamorro, 2010:28

در سیستم ایجاب مفتوح« ،معاملهگر مرکزی» بهطور خودکار و فوری وارد معامله میشود .در واقع،
همان لحظه که خریدار و فرو شنده با شروط معامالت موافقت میکنند و وارد این سی ستم می شوند با
معاملهگر مرکزی معامله میکنند .بدینترتیب بین خریدار و فروشنده معاملۀ مستقیمی صورت نمیگیرد
( .)glossary, 2003:36ایجاب مفتوح ،فرمی از ایجاب است تا شرکتکنندگان در بازار ،وارد یک رابطۀ
قراردادی شوند؛ این ایجاب برای شرکتکنندگان در بازار مفتوح است تا با رفتار خود آن را بپذیرند .برای
ماال مقررات بورس سوئیر بر این رو

استوار است (.)Chamorro, 2010:25

فروشــنده و خریدار ،در بازاری که طبق ســازوکار ایجاب مفتوح عمل میکند ،با توجه به اینکه
ایجابی باز ،از طرف سی ستم مدیریت و ت صفیۀ بازار (بهعنوان طرف معاملۀ مرکزی) همی شه وجود
دارد ،با طرف معاملۀ مرکزی وارد معامله می شوند( .در صورتیکه بازار بورس اوراق بهادار طبق این
نظام طراحی شده با شد ،در خرید و فرو

سهام خاص ،بعد از اینکه در پا سخ به ایجاب مدیریت

بورس ،طرفین اقدام به ثبت ســفار کردهاند ،بعد از تطبیق ش ـرایو طرفین در ســامانۀ الکترونیکی
بورس ،بهطور همزمان فرو شنده ،سهام را بهطرف معاملۀ مرکزی میفرو شد و خریدار نیز کاال را از
طرف معاملۀ مرکزی میخرد ( .)Service Description SIX x-clear Ltd, 2016:23بدینترتیب
طرف معاملۀ مرکزی ،ســهام مربوط را خریده و به فردی که متقاضــی آن اســـت میفروشـــد و
ً
شرکتکنندگان در بازار با یکدیگر مستقیما معاملهای منعقد نمیکنند.
بهعبارت بهتر با تطبیق شرایو بهطور همزمان دو قرارداد شکل میگیرد؛ قرارداد اول بین فروشنده
و  CCPو قرارداد دوم مابین  CCPو خریدار اســت و معاملهگر مرکزی بهعنوان واســطه ایفای نقش
میکند

(and Nabilou, 2019:5

 .)Asimakopoulosویژگی این رو  ،تســهیل روند محاســبه با

حذف مرحلۀ معاملۀ م ستقیم طرفین و از بین بردن کامل ری سک اعتباری معاملهکنندگان ا ست که
ِ
ً
ســبب افزایش اســتفاده از «نظام ایجاب مفتوح » شــده اســت .ماال در زمینۀ بازارهای مالی ،نهاد
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معاملهگر مرکزی ( )CCPطرف هر قراردادی اســـت که در بورس های بزرگ دنیا منعقد میشــود
(.)Bliss, 2006: 20

بنابراین در رو ایجاب مفتوح ،معاملهگر مرکزی جهت تســو یۀ کارا مد و افزایش اعت بار و
کارایی بازار ،خود با شــرکتکنندگان در بازار به معامله میپردازد و کاال را از فروشــنده میخرد و به
خریدار میفروشـد؛ حال اینکه شـرکت سـپردهگذاری مرکزی فقو به امر تسـویه میپردازد و بعد از
اینکه معامله در بازار بورس منعقد شــد ،اطالعات مربوط به معامله (و حقوق و تعهدات طرفین) به
سمات ارسال میشود و اتاق تسویه سمات براساس اطالعات دریافتی به تسویۀ این معامالت اقدام
ً
میکند .ســازوکار انجام معامله در بازار بورس اوراق بهادار بهنوعی طرحیش ـده که اســاســا امکان
انعقاد معاملۀ اصــلی بهطرفیت ســمات (اتاق) وجود ندارد ،زیرا شــخصــیت حقوقی شــرکت
سپردهگذاری مرکزی مستقل از شرکتهای بورس است (محسنی .)11 :1831،معامله در بازارهای
بورس منعقد می شود و سمات فقو عهدهدار تسویۀ معامالت است (ابراهیمی )263 :1838 ،و از
اساس در معاملۀ اصلی که در بازارهای بورس صورت میگیرد ،دخالتی ندارد.
 .2-1-2روش تبدیل تعهد
نظام «شــبکهســازی با تبدیل تعهد ،»1ســازوکاری اســت که از طریق انتقال تعهدات طرفین در
قرارداد (اولیه) خرید و فرو  ،به نهاد تســویۀ بازار (از طریق قرارداد ثانوی تبدیل تعهد مابین اتاق
تســو یه و متع هدین قرارداد اصــلی) ،ع مل میک ند (2009:19

 .)Glossary,قرارداد ت بدیل تع هد،

قراردادی اســت که بهموجب آن تعهد قبلی ســاقو و تعهد جدیدی به جای آن ایجاد خواهد شــد
(کاتوزیان)828: 1838 ،؛ در فرایند تبدیل تعهد که مو ضوع ماده  232قانون مدنی ا ست ،یکی از
ارکان تعهد (ازجمله موضوع تعهد؛ متعهد؛ متعهدله) تبدیل میشود و بهموجب آن تعهد اولیه ساقو
و تعهد جدید جایگزین آن می شود .در سازوکار « شبکه سازی با تبدیل تعهد» ،وجود قرارداد تبدیل
تعهد به اعتبار تبدیل متعهد (که در بند  2ماده  232قانون مدنی به آن اشاره میکند) در روند تسویۀ
معامالت بورسی بهعنوان توجیه عملکرد سمات ،موردتوجه قرار گرفته است.
در قرارداد اولیۀ صحن که بین طرفین شکل میگیرد برای هریک از آنها حقوق و تعهداتی ایجاد
میشود؛ هریک از طرفین قرارداد صحن قرارداد تبدیل تعهد جداگانهای با نهاد تسویه بازار (سمات)
منعقد میکنند که بهموجب آن سمات جایگزین طرفین در اجرای تعهدات خواهد بود .بر مبنای این
سازوکار ،نخ ست قراردادی بین شرکتکنندگان در بازار منعقد می شود و بهمحض شکلگیری این
قراداد و ایجاد تعهدات برای طرفین ،با دو قرارداد ثانوی بهطرفیت نهاد تســویۀ بازار (اتاق تسـویه) و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Netting by Novation.
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هر یک از طرفین بهطور جدا گانه ،تعهدات طرفین به نهاد تســو یۀ بازار منتقل میشــود؛ با این
قراردادهای تبدیل تعهد ،طرفین اصــلی (شــرکتکنندگان در بازار) از تعهدات قرارداد نخســتین مبرا
می شوند؛ در نظام « شبکه سازی با تبدیل تعهد» ،نهتنها نهاد تسویۀ بازار «جانشین »1طرفین معاملۀ
ا صلی در اجرای تعهدات آنان می شود ،بلکه موجب برائت ذمۀ آنان ن سبت به یکدیگر نیز می شود
(.)Report, 1998:17

بــدینترتیــب تعهــدات طــرفین بــه سیســتم تســویۀ بــازار منتقــل مــیشــود و از آنجــا کــه
خریــداران و فروشــندگان در ایــن بــازار در مطالب ـۀ حقــوق خــود بــا سیســتم تســویۀ بــازار طــرف
حســاب هســتند ،ورشکســتگی و افــالس احتمــالی آنــان موجــب عــدم اج ـرای مطالبــاتشــان
نمــیشــود و ایــن شخصــیت حقــوقی م ـدیریت و تســویۀ بــازار اســت کــه بــهعنوان معاملــهگــر
مرکــزی بــا قبــول تعهــدات طــرفین ،ایــن اطمینــان را بــرای شــرکتکننــدگان بــازار بــه ارم ــان
مـــیآورد (and Nabilou, 2019:5

 .)Asimakopoulosرونـــد تبـــدیل تعهـــد در شـــکل زیـــر

قابلمشاهده است.
معامله گر
مرکزی

عقد تبدیل تعهد

عقد تبدیل تعهد

عضو تسویه

عضو تسویه
عقد اصلی

شکل :شبکهسازی با تبدیل تعهد ()Chamorro,2010:21

در سازوکار شبکهسازی از طریق تبدیل تعهد بعد از قرارداد اصلی میان طرفین« ،معاملهگر مرکزی»
ورود طرف معاملۀ مرکزی
بهطور خودکار و بر طبق رویۀ موجود وارد رابطۀ بین طرفین میشود و لحظۀ ِ
(انعقاد قرارداد تبدیل تعهد) ،لحظۀ پایان قرارداد اصلی است .2چنین تبدیل تعهدی به اعتبار تبدیل
متعهد است که بهموجب آن معاملهگر مرکزی تعهدات طرفین قرارداد اصلی را عهده میگیرد .از لحاظ
حقوقی در این لحظه طرفین اصلی از مسئولیت مبرا میشوند (کاتوزیان.)813: 1838 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Substitution.
2. "In other words, the bilateral settlement obligations that exist between the system’s participants
are entirely replaced by bilateral obligations between each participant and the central clearing
entity". (Principles on Close-Out Netting, 2013: 13).
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همــانگونــه کــه مشــاهده مــیشــود ،توجیــه مســئولیت اتــاق در تســویه معــامالت در رو
تبـدیل تعهـد ،ایـنگونـه اسـت کـه معاملـه بـهطرفیـت خریـدار و فروشـنده منعقـد مـیشــود و از
لحظ ـة انعقــاد معاملــه ،معاملــهگــر مرکــزی بــا هریــک از متعهــدین وارد ق ـرارداد تبــدیل تعهــد
مــیشــود و تعهــدات آنهــا را برعهــده مــیگیــرد (Report, 2004:46

)Consultative؛ ایــن انتقــاد

بــر ایــن رو وارد اســت کــه در واقــع امــر و در رونــد تســویه ،بعــد از تشــکیل معاملــه در
بازارهــای بــورس ،فقــو اطالعــات مربــوط بــه معاملــه بــه شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی ارســال
مــیشــود و ه ـیچ ق ـرارداد جداگانــهای بعــد از عقــد اصــلی خریــد و فــرو بــا ســمات جهــت
انتقال تعهدات به سمات منعقد نمیشود.
برخی در پاسخ به این اشکال ،اینگونه استدالل میکنند که ورود به بازار بورس ،بهطور ضمنی
بهمعنی پذیر کلیۀ شرایو این بازار ازجمله تسویۀ شبکهای است .پر از آنجا که تسویۀ شبکهای
که تبدیل تعهد در آن نهفته است امری متعارف در این بازار است ،خودبهخود بهعنوانی شرط ضمنی
مورد توافق طرفین واقع می شود ( .)UNIDROIT 2013: 11-12در این نظام ت سویه ،طرفین با ورود
به این بازار می پذیر ند که طبق قوا عد ن ظام «م عام لهگر مرکزی» ع مل کن ند .بهب یان دیگر،
شــرکتکنندگان با قبول این شــرایو ،در حقیقت قراردادی با معاملهگر مرکزی منعقد میکنند که
محتوای آن بر این امر دال لت دارد که در هر م عام لۀ آتی در این بازار ،طرف م عام لهگر مرکزی
(سمات) تعهدات آنها را قبول کند .بنابراین هر قراردادی که شرکتکنندگان در بازار منعقد میکنند
با اتکای به شرط ضمنی ا ست که سمات بهعنوان معاملهگر مرکزی تعهدات نا شی از آن قرارداد را
برعهده گیرد .پر هر قرارداد جدید بهطور خودکار با تعهد اتاق یکی میشــود تا یک قرارداد جدید
(تبدیل تعهد) ایجاد شود که شامل شبکهای از تعهدات باشد ( .)Goode, 2003:472بهعبارت دیگر
ً
هر فرد که در بازار بورس وارد میشــود ،ابتدائا با این شــرط موافقت میکند که درصــورت متعهد یا
متعهدله شــدنا در معامالت آتی ،این تعهدات بهطرفیت شــرکت ســپردهگذاری ،تســویه شــود؛
بدین ترت یب افراد از ق بل با قرارداد ت بدیل تع هد ،برای تع هداتی که در آی نده بهوجود خوا هد آ مد،
موافقت خواهند کرد و با ایجاد تعهد در آینده بهطور خودکار قرارداد تبدیل تعهد مابین شــرکت
سپردهگذاری مرکزی و متعهدله منعقد خواهد شد.
اســتدالل فوق و تفســیر عملکرد ســمات بر مبنای «ســازوکار معامله گر مرکزی با رو تبدیل
تعهد» با قوانین ،مقررات و دســتورالعملهای اجرایی در فرایند معامله و تســویۀ بازار بورس اوراق
بهادار ایران منطبق نیســت و نمیتوان قائل به وجود قرارداد تبدیل تعهد میان ســمات و متعهدله بود.
زیرا اول اینکه الزمۀ هر قرارداد تبدیل تعهد ،وجود تعهد در زمان تنظیم قرارداد اســت ،نه اینکه از
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قبل بتوان با قرارداد تبدیل تعهد در آینده موافقت کرد و چنین اقدامی نمیتواند دارای ماهیت تبدیل
تعهد باشــد (کاتوزیان )813 :1838 ،دلیل دوم عدم وجود چنین قصــدی در شــرکتکنندگان در
بورس و اجرای تعهد بهطرفیت آن ها اســـت؛ طبق ماده  232و  238قانون مدنی ،بعد از قرارداد
تبدیل تعهد ،متعهد ا صلی بری و م سئولیتی ن سبت به تعهد اولیه ندارد؛ ولی طبق مقررات حاکم بر
بازار بورس اوراق بهادار ایران ،مســئولیت اصــلی انجام تعهد در این بازار برعهدۀ مشـتری و کارگزار
وی اســت و خود شــرکتکننده در بازار بورس (مشــتری) ،متعهد اصــلی انجام تعهدات اســت
( سلطانی)171 :1836 ،؛ بند  8ماده  11مکرر آئیننامۀ معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار نیز
بر این امر تأکید دارد و « ...خریدار مکلف اســـت از طریق کارگزار خود حداکار تا پایان
مهلتهای مقرر در بند ( )2این ماده نسبت به تسویۀ حصۀ نقدی معامله از طریق اتاق پایاپای
اقدام کند .»...
سوم اینکه ،بهموجب ماده  238قانون مدنی بعد از تبدیل تعهد ،ت ضمینات تعهد سابق به تعهد
الحق تعلق نخواهد گرفت ،اما براساس ماده  28دستورالعمل ثبت ،سپردهگذاری ،ت سویه و پایاپا،1
سمات از محل حساب و اعتبار کارگزار متعهد ،به امر تسویه اقدام میکند؛ بنابراین ماهیت شرکت
سـپردهگذاری مرکزی در تسـویۀ معامالت نمیتواند براسـاس «سـازوکار معامله گر مرکزی با رو
تبدیل تعهد» باشد.
 .2-2نظریۀ شبکهسازی وضعیت (محاسبهگری)
یکی از وظایف شـرکت سـپردهگذاری مرکزی محاسـبۀ میزان حقوق و تعهدات هر معاملهکننده
براســاس ســازوکار شــبکهســازی اســت .در بازارهای مالی برای مدیریت انبوه تعهدات ،از شــیوۀ
"شبکهسازی وضعیت "2که سازوکاری برای تسهیل روند انتقال تعهدات بین شرکت کنندگان در بازار
ا ست ،ا ستفاده می شود که از اولین و ابتداییترین از انواع

شبکه سازی برای ت سویه ا ست ( Baláž,

 .)2005:24این سازوکار بدیننحو عمل میکند که دو تعهد متقابل ناخالص را با یک شبکۀ تعهدات
واحد جایگزین میکند .در این رو تعهدات اصــلی جابجا میشــوند و عمل محاســبه صــورت
میگیرد)Geva, 1999:141 - 143( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده « :22بهمنظور تسو یۀ کامل وجوه ،هر کارگزار موظف است حساب یا حسابهای بانکی تسو یه را طبق
شرایطی که شرکت سپردهگذاری مرکزی م شخص میکند افتتاح کند .تب صره :شرکت سپردهگذاری مرکزی ...
ً
بهعنوان وکیل کارگزار ،حق بردا شت از ح ساب یاد شده را صرفا بهمنظور انجام عملیات پایاپای وجوه نا شی از
معامالت خواهد داشت».
2. position netting.
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برای ماال ،در یک بازار بورس چند معاملۀ جداگانه صــورت میگیرد .فرض کنید علی طی یک
معامله مقدار  21تومان به ح سن بدهکار ا ست و در یک معاملۀ دیگری که در همین بازار بین علی
و پدرام صورت میگیرد .پدرام  17تومان به علی بدهکار است و در سازوکار محاسبهای در « شبکۀ
و ضعیت» طریقۀ محا سبه به این صورت ا ست که مقدار بدهی علی در این شبکه مبلغ  8تومان
است و تا زمانیکه علی  8تومان ،به حسن نپردازد ،عمل تسویه صورت نگرفته است.
ً
در این شــیوه ،اتاق پایاپایی صــرفا تعهدات شــرکتکنندگان در بازار را محاســبه میکند و عمل
تســو یه را انجام نمیدهد ،در این رو  ،از آنجایی که طرفین بهطرفیت اتاق بهعنوان معاملهگر
مرکزی به معامله نمیپردازند و نســبت به خود اتاق طلب یا بدهی ندارند .بهطور خودکار بین طلب
متعهد در یک معامله و بدهی وی از معامله دیگر (با فرد ثالث) تهاتر صــورت نمیگیرد و متعهد
باید با محاســبۀ اتاق موافقت کند و به مرتبوســازی بین مطالبات و دیون خود در این شــبکهســازی
رضـــایت دهد و مقدار مازاد از تعهدات وی که در برابر اعتباری برای پرداخت باقی نمانده را
بپردازد .اتاق پایاپای در این رو

به هیچ عنوان جانشین تعهدات طرفین نخواهد شد ( Chamorro,

2010, p6؛ )Geva, 1999: 141 - 147

ماهیت حقوقی نهاد ت سویۀ بازار ( اتاق) در این حالت که فقو بین شبکۀ مطالبات فرد با شبکۀ
تعهدات وی بهمنظور ح سابر سی ،ارتباط برقرار میکند ،ماهیت «اجیر» در اجارۀ ا شخاص ا ست.
در ع قد ا جارۀ اشــ خاص ،اجیر در ق بال ان جام کار معین اجرت ع مل خود را در یا فت میدارد
(کاتوزیان .)268 ،278 :1832 ،بدین بیان که با محا سبۀ مقدار حقوق و تعهدات هر شرکتکننده
برای این ح سابر سی وجهی را بهعنوان کارمزد دریافت میکند که بعد از انجام محا سبه و اعالم آن
به طرفین در این رو مستحق اجرت خواهد بود.
اتاق پایاپای طبق این ســازوکار ،هیچگونه تعهدی نســبت به مقدار باقیمانده از بدهی در فرایند
ت سویه (که معاملهکنندۀ طلب و اعتباری در مقابل آن ندارد) ،متقبل نمی شود .بلکه بهعنوان مجری
دســتور طرفین در پردا خت ع مل میک ند (1998:14-16

 )Report,در این ن ظام شــب کهســـازی

( شبکه سازی و ضعیت یا صرف محا سبهگری) ،فرایند ت سویه به شبکه قابلانت ساب نی ست ،بلکه
تســویه با ارادۀ متعهدین در معامله صــورت میپذیرد .در این شــیوه متعهد بهمیزان مطالباتی که در
شــبکه دارد از تعهدات خود بری میشــود و اگر اعتبار و مطالباتی در مقابل تعهدات خود نداشــته
باشد ،باقیماندۀ بدهی خود را باید بپردازد.
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البته این شبکه سازی بسته به تعداد شرکتکنندگان در آن به « شبکه سازی وضعیت دوجانبه »1و
«شبکهسازی وضعیت چندجانبه »2تقسیم میشود .برای ماال دو بانک که در سوئیفت عضو هستند
و در عرصــۀ بینالمللی با یکدیگر تراکنش های مالی متعددی دارند و ممکن اســـت هر یک بابت
تراکنشهای جداگانه بهدیگری تعهداتی دا شته با شد و محا سبۀ تعهدات قراردادهای این دو بانک با
شبکه سازی وضعیت آن دو توسو سوئیفت محاسبه می شود .این فعالیت طبق سیستم شبکه سازی
وضــعیت دو جانبه صــورت میگیرد .اگر این عمل بین چند بانک مختلف که هریک قراردادهای
مختلفی با دیگری دارد ،صــورت گیرد «شــبکهســازی وضــعیت چندجانبه» مصــداق پیدا میکند
(1998:14-16

 .)Report,اتاق پایاپای در محاســبۀ حقوق و تعهدات شــرکتکنندگان در بازار از

«شبکهسازی وضعیت چندجانبه» استفاده میکند.
برا ساس سازوکار شبکه سازی و ضعیت و محا سبهگری ،اتاق فقو به تعیین حقوق و تعهدات
طرفین میپردازد و در تســو یۀ معامالت تعهدی ندارد .در مقام مقایســۀ این ســازوکار با عملکرد
شــرکت ســپردهگذاری مرکزی بهعنوان اتاق پایاپای معامالت بورس داخلی بهنظر میرســد یکی از
وظایف ســمات ،پایاپای و تســویۀ معامالت اســت .زیرا ،براســاس ماده  18دســتورالعمل ثبت،
ســپردهگذاری ،تســویه و پایاپای شــرکت ســپردهگذاری مرکزی ،عملیات تســویه از طریق این نهاد
صــورت میگیرد و ســمات بهمحض دریافت اطالعات معامله از شــرکت بورس ،اعتبارات را از
حســاب متعهد به حســاب متعهدله جابجا میکند؛ درحالیکه براســاس ســازوکار محاســبهگری با
رو شــبکهســازی وضــعیت ،اتاق فقو باید به تعیین وضــعیت اعتباری طرفین اکتفا کند و انتقال
اعتبارات به حساب متعهدله نیاز به رضایت و دستور بعدی متعهد دارد .بنابراین عملکرد سمات در
فرایند تسویه و پایاپای معامالت صرف محاسبه نبوده و ماهیت سمات منطبق با نظریۀ شبکه سازی
وضعیت نیست.
 .2-3نظریۀ تسویۀ الزامآور
گرچه سیستم « شبکه سازی وضعیت» و صرف محاسبۀ حقوق وتعهدات ،دارای کارایی زیادی
در مراودات مالی کالن و هماهنگی بین شــرکتکنندگان ،همچون جلوگیری از پرداختهای مکرر
ا ست ،اما در صورت عدم موافقت متعهد با جابجایی اعتبارات از ح ساب وی به ح ساب متعهدله،
ً
عمال اجرای تعهدات در نظام تســو یه با اختالل مواجه میشــود .بهمنظور جلوگیری از این امر و
کاهش ری سک عدم اجرای تعهدات ،بازارهای مالی سازوکار ت سویهای دیگری به خدمت میگیرند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. bilateral position netting.
2 . multilateral position netting.
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که به « شبکه سازی تسویۀ الزامآور »1معروف است که از آن میتوان به سازوکار «نظام وثیقهگذاری
با وکالت در تسویه» تعبیر کرد؛ شرکتکنندگان در بازار ،بر مبنای یک پیشقرارداد الزامآور ،با انتقال
ً
وجه بین ح سابهای مختلف که بعدا از معامالت مختلف نا شی می شود ،از قبل موافقت میکنند
(.(Report, 1998:11

در این ســـازوکار کلیۀ اعتباراتی که هر معاملهکننده در فرایند معامالت به حســـاب او منتقل
می شود ،بهعنوان ت ضمین اجرای تعهدات وی (در معامالتی که وی متعهد آن ا ست) ،درنظر گرفته
میشــود و عالوهبر آن ،پیش از انجام معامله ،وثیقههایی از هر معاملهکنندهای دریافت میشــود که
طی قرارداد جداگانه وثیقهگذار ،حق برداشــت از محل وثیقه را بهمنظور اجرای تعهد به اتاق پایاپای
میدهد .در بازارهای مالی (اعماز پولی و سرمایه) اتاق بهطور روزانه میزان وثائق شرکتکنندگان در
بازار را ارزیابی میکند و طرفین بر حسب این ارزیابی مجاز به انجام معامله خواهند شدLevitin, (.
)2013:455

در مقررات داخلی نیز ماده 81دســتورالعمل تســویه و پایاپای معامالت در بورس کاالی ایران
مصــوب  ،1833/3/22چنین بیان میدارد« :طرفین معامله همزمان با ارا ئۀ درخواســـت خرید و
فرو  ،اختیار اباحۀ تصــرف در منافع حاصــل از وجوه واریزی به حســاب شــرکت (ســپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) را بهعنوان وجوه تضمین به شرکت میدهند».
در سیستم «شبکهسازی تسویۀ الزامآور» اتاق پایاپای بهعنوان وکیل در پرداخت عمل میکند .چنین
سازوکاری در بازارهای بورس داخل کشور نیز اجرا می شود؛ ماده  12و  18آئیننامۀ اتاق پایاپای مصوب
 1831/8/3و ماده  22دســتورالعمل ثبت ،ســپردهگذاری ،تســویه و پایاپای مصــوب  ،1833/8/18کلیۀ
کارگزاران شــرکتکننده در بازار بورس را ملزم به داشــتن حســاب تضــمینی با مبالغ خاص میکند و در
تبصــرۀ ماده فوق بیان میدارد «شــرکت ســپردهگذاری مرکزی  ...بهعنوان وکیل حق برداشــت از حســاب
ً
یادشده را صرفا بهمنظور انجام عملیات پایاپای وجوه ناشی از معامالت خواهد داشت».
در فرایند ت سویۀ معامالت در بازار سرمایۀ داخلی ،شرکت سپردهگذاری مرکزی ،م سئول انجام
تسویه و پایاپای معامالت است؛ سمات حسب قرارداد وکالت و حسب مقررات و دستورالعملهای
اجرایی بورس از محل شــبکۀ اعتبارات متعهد نزد ســمات و درصــورت عدم کفایت از محل وجوه
تضمینی که متعهد در نزد سمات دارد ،به وکالت از متعهد ،تعهدات وی را اجرا میکند (حسینزاده،
 .)817:1831باید توجه دا شت شرکت سپردهگذاری مرکزی ن سبت بهمیزانیکه متعهد فاقد اعتبار
کافی اســت ،تعهدی ندارد؛ «در مقررات فعلی کشــور ما تعهد اصــلی پرداخت وجه اوراق بهادار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. binding payments netting.
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خریداری شده برعهدۀ کارگزار است و شرکت سپردهگذاری مرکزی تعهد مستقلی در این خصوص
برعهده نمیگیرد» (سلطانی.)171: 1836 ،
بنابراین سازوکار اجرایی تسویۀ معامالت در سمات بر مبنای سازوکار «شبکهسازی تسویۀ
الزامآور» است و ماهیت شرکت سپردهگذاری مرکزی« ،وکالت» در ایفای تعهدات از محل اعتبارات
و وثایق کارگزارن است و تعهد مستقلی در این خصوص برعهده ندارد ،گرچه در عمل درصورت عدم
کفایت وثائق کارگزار ،تعهدات از محل «صندوق ضمانت تسویه» اجرا شده و بعد از اجرا به کارگزار
مربوط مراجعه میشود (ماده  23دستورالعمل ثبت ،سپردهگذاری ،تسویه و پایاپا).
نتیجهگیری و پیشنهاد
مدیریت امر تسویه ،وظیفۀ اصلی شرکت سپردهگذاری مرکزی است؛ ثبت ،سپردهگذاری ،اخذ
وثائق الزم از شرکتکنندگان در بازار بورس و ایجاد سازوکار محاسبه و تسویۀ شبکهای از مهمترین
کارکردهای سمات است که بستر را برای انجام معامله از سوی شرکتکنندگان ،محاسبۀ تعهدات و
تسویۀ مؤثر مهیا میکند؛ سمات از طریق ایجاد شبکۀ حقوق و تعهدات هریک از شرکتکنندگان و
معاملهکنندگان و ارتباط این شبکهها به یکدیگر (شبکه سازی) به محاسبۀ خالص حقوق و تعهدات
هر معاملهکننده میپردازد .با ت صویب «د ستورالعمل ثبت ،سپردهگذاری ،ت سویه و پایاپا» از سوی
ســازمان بورس اوراق بهاداردر  1833/8/18ابهامات درخصــوص نوع ســازوکار اجرایی در تســویۀ
معامالت بورس اوراق بهادار در بازار ســرمایه ایران پایان یافت و فرایند اجرایی بهوضــوح براســاس
رو « شبکه سازی ت سویۀ الزامآور» طراحی شده ا ست که سمات در این سازوکار با اخذ وثایق و
تضمینات الزم از معاملهگران آتی ،در اجرای تعهدات از این تضمینها بهره میبرد.
با توجه به مراتب مذکور در پاســخ به ســؤاالت مطرحشــده راجعبه نقش و ماهیت ســمات در
فرایند محا سبه و ت سویۀ تعهدات در بازار بورس و حقوق و تکالیف طرفین معامله و سمات میتوان
بیان داشـــت که شــرکت ســپرده گذاری مرکزی از نظر نقش حقوقی ،نهاد معاملهگر نبوده ،بلکه
محاسبهگر است که بعد از محاسبۀ حقوق و تعهدات به وکالت از متعهدین و با جابجایی اعتبارات
از شــبکۀ بدهکار به شــبکۀ بســتانکار ،اقدام به تســویۀ معامالت میکند و درصــورت اســتنکاف
متعاملین از پرداخت مابقی وجوه ،به اجرای تعهدات از محل تضــمین ها بهنفع متعهدله مباردت
میورزد (سازوکار شبکه سازی تسویۀ الزامآور) .بدینترتیب سمات در انجام معامالت صحن هیچ
نقشـی ندارد و بعد از آن نیز در مرحلۀ تسـویه ،تعهدات طرفین را قبول نمیکند .سـمات مسـئولیت
مســتقل در تســویۀ تعهدات بهعهده ندارد ،بلکه فقو در نقش «وکیل متعهد» ،نســبت به تســویۀ
تعهدات وی اقدام میکند؛ مسئولیت اجرای تعهدات برعهدۀ کارگزاران و معاملهگران است و سمات
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تعهد مســتقلی در اجرای تعهدات معاملهگران ندارد؛ ولی در عمل تال میکند تا از همۀ ابزارها
ازجمله منابع موجود در « صندوق ت ضمین ت سویه» ا ستفاده کند تا در روند ت سویه اختاللی ایجاد
ً
نشــود .نتیجتا ســمات در تســویۀ معامالت هم بهعنوان مدیر و ناظر به مدیریت و نظارت بر فرایند
تســویه میپردازد و هم بهعنوان نهاد تســویه با ماهیت «وکیل متعهد» به تســویۀ تعهدات و پایاپای
وجوه مبادرت میورزد.
امروزه اکار قریب به اتفاق بورسهای مطرح دنیا از «سازوکار معاملهگر مرکزی» استفاده
میکنند ،زیرا این سازوکار دارای باالترین سط ح کارایی در انجام معامله و تسویۀ تعهدات است.
استفاده از این سازوکار (بهخصوص رو شبکهسازی با تبدیل تعهد که با استقالل سمات از بورس
اوراق بهادار منافات ندارد) در حقوق داخلی نیز پیشنهاد میشود .با استفاده از این سازوکار ،جذب
سرمایهگذاران داخلی و خارجی و همچنین امنیت سرمایهگذاری (بهدلیل وجود اطمینان در تسویۀ
قرارداد از سوی سمات در این سازوکار) در سطح باالتری تأمین خواهد شد.
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