








کتابچه حاضر به معرفی شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار 
و تسـویه وجوه (سـمات) بـه عنوان امین بازارهـاي مالی در حفظ و 
نگهداري دارایی مشتریان و نهاد ثبت مرکزي که زیرساختهاي الزم 

براي فعالیت بـازار سـرمایه را فـراهم می سازد، پـرداخته است.















سرمایه و ترکیب سهامداران
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سـرمایه شـرکت در ابتداى تأسـیس مبلغ 100 میلیارد ریال (شـامل تعداد 100 میلیون سهم به ارزش 
اسمى هر سهم 1000 ریال) بوده که در سه مرحله افزایش سرمایه در حال حاضر به 500 میلیارد ریال 

رسیده است.

نمودار 1 : ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ 1394/12/29



ساختار مدیریتی و حاکمیت شرکتی









ساختار مدیریتى و حاکمیت شرکتى
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همچنین الزم به ذکر است مهمترین شرکت هایى که سمات سهامدار عمده آن ها مى باشد عبارتند از:

    شرکت سمات سامانه با 99/98 درصد سهامدارى که خدمات تخصصى فناورى اطالعات شرکت 

سپرده گذارى را انجام مى دهد.
    شـرکت مدیریت دارایى مرکزى با 49 درصد سـهامدارى که به عنوان یکى از ارکان انتشـار اوراق 

بهادار اسـالمى (صکوك)، وظیفه تأسـیس و راهبرى نهادهاى واسط را در بازار سرمایه ى ایران عهده 
دار مى باشد. در واقع این شرکت نقش امین را دارد که جهت حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار اسالمى 
و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهدارى حساب ها و صورت
 هاى مالى و عملکرد اجرایى به صورت مسـتمر رسـیدگى و اظهار نظر مى نماید. از دیگر وظایف این 
شـرکت انجـام کلیه امـور ادارى، مالى، مدیریتى، حقوقـى و قانونى نهاد واسـط و همچنین نگهدارى 

حساب ها و دفاتر مالى نهاد واسط مى باشد.







محیـط قـانونى ما
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شـرکت سـپرده گذارى مرکزى اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامى عام) وفق قانون بازار اوراق بهادار 
جمهـورى اسـالمى ایـران مصوب آذر ماه 1384، جهت انجام امور پیـش و پس از معامالت بازارهاى 
بورس یا خارج از بورس تشکیل شده است و مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت هاي شرکت 
عبارتند از مصوبات مجلس شـوراي اسـالمی و هیأت وزیران، مصوبات شوراي عالی بورس، مصوبات 

هیات مدیره سازمان بورس، مصوبات شوراي عالی مبارزه با پولشویی.
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پایاپاى معامالت
تسویه معامالت 

پایاپاى و تسویه معامالت
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فعالیت هاى ما

پایاپاى و تسویه در بازار سرمایه ایران در سطح کارگزارى ها صورت مى پذیرد و پس از خالص سازى  
تعهدات بین کارگزارى ها از طریق سامانه هاى موجود در شرکت سمات ( NetClear ) ، واحد تسویه 
شرکت سمات اقدام به پرداخت وجه به کارگزاران بستانکار و أخذ وجه از کارگزاران بدهکار مى نماید.   
البته در برخى موارد، جهت کاهش ریسک و تسریع فرآیند تسویه، پرداخت هاى مربوط به اوراق بهادار 
به جاى اینکه از طریق شـرکت سـمات انجام شود توسـط بانک هاى متولى حساب  مدیریت مى شود؛ 
بدین صورت که شرکت سمات وضعیت خالص بستانکار یا خالص بدهکار را به اطالع هر دو کارگزار 
طرفین معامله و بانک هاى متولى حساب مربوطه که به نمایندگى از هر یک از کارگزاران عهده دار امر 

پرداخت یا دریافت وجوه مى باشد مى رساند و پرداخت از این طریق به طور کامل انجام مى شود. 

Netting  
Custodian banks 
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T+0

خریدار عضو پایاپاى /
پولکارگزار خریدار پول پول پول

ابزار مالى

اتاق پایاپاى

سامانه    
سپرده گذارى

عضو پایاپاى /
کارگزار فروشنده

فروشنده

T+1

شرکت سپرده گذارى مرکزى 
اوراق بهادار و تسویه وجوه

نمودار 6 : فرآیند تسویه و پایاپاى در سمات
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سامانه هاى سمات
سامانه دارا (درگاه الکترونیکى سرمایه گذاران)

هدف از این سـامانه متمرکز کردن کلیه سـرویس هایى اسـت که به سـرمایه گذاران توسـط سـپرده 
گذارى مرکزى اوراق بهادار و تسـویه وجوه ارائه مى گردد. دارا در حقیقت میز کاریسـت که سـرمایه 
گذاران میتوانند خدمات مورد نیاز خود را از بازار سـرمایه اخذ کنند. وجود این سـامانه مانع سـردرگمى 
سـهامداران در زمینه اطالع از وضعیت سـبد سـهام خود، وضعیت افزایش سرمایه و پرداخت سود مى 

شود. 
هدف شـرکت سـپرده گذارى مرکزى با رونمایى از این سـامانه عالوه بر ارائه سرویس هاى متنوع به 
سهامداران بر روى وب مى دهد، اپلیکیشنى بر روى دستگاه هاى هوشمند (موبایل و تبلت و ...) ایجاد 
گردید که سـهامداران بتوانند از طریق این دسـتگاه ها با شـرکت در ارتباط باشند و خدمات و گزارش 

هاى مورد نیازشان را دریافت نمایند. 
تفاوتى که این سـرویس ها با سـرویس هاى وب دارد این اسـت که به جاى اینکه مخاطب به سایت 
شرکت سپرده گذارى مرکزى مراجعه کند و کسب اطالعات کند، این دستگاه ها هستند که با ایجاد 
یادآور (cation�Noti) اطالعاتى نظیر افزایش سرمایه، پرداخت سود و عایدات یا برگزارى مجمع و ... 
را به سـهامدار یادآور مى شـوند. همچنین سـامانه پیامکى دارا از بستر پیام کوتاه از آخرین تغییرات در 
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در سـبد سـهام به صورت روزانه، سـهامداران را مطلع مى نماید. اطالع روزانه سرمایه گذار از تغییرات 
پرتفوى خود باعث جلوگیرى از انواع سـوء اسـتفاده هااز قبیل پولشـویى و دخل و تصرف در مال غیر 

مى گردد.



63



سـامانه هاى سمـات

64

سامانه هاى سمات
سامانه دانش (درگاه الکترونیکى عملیات داخلى شرکت سمات) 

این سـامانه باعث افزایش دقت و امنیت و سـرعت در انجام فرآیندهاى مرتبط با ثبت و رجیسـترى، 
عملیـات شـرکتى (توزیع سـود عایدات، افزایش سـرمایه)، حقوقى و قهرى (مدیریـت وکالتنامه ها) و 

استعالم هاى مختلف شده است. 
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سامانه هاى سمات
(CDG) گذرگاه داده هاى ناشران

این محصول یک برنامه تحت ویندوز اسـت، که محیطى را با انعطاف پذیرى بسـیار باال و کارایى و 
سـرعت مناسـب به همراه مى آورد. تا شـرکت هاى پذیرفته شـده بتوانند اطالعات سهامداران را وارد 
نمایند، اعتبارسنجى و تصحیح کنند و براى شرکت سپرده گذارى ارسال نمایند. برخى از قابلیت هاى 

این برنامه به شرح زیر است:
   ورود اطالعات از فایل اکسل در قالب پنج مؤلفه اى یا ده مولفه اى

   اعتبارسنجى اطالعات بر اساس مؤلفه ها
   تولید فایل خروجى اکسل در قالب استاندارد شرکت، به همراه فایل امضا به منظور اطمینان از عدم 

تغییر داده ها توسط شخص ثالث
   مشخص کردن اطالعات نادرست و نمایش دالیل آن
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سامانه هاى سمات
 PCOR سامانه

سیسـتم PCOR به منظور طرح سـهام عدالت که به عنوان معامله ثانویه نیازمند اقدامات ضروري و 
ابزار مالی و فنی بوده است، طراحی شده است. این ابزار می تواند با ایفاي نقش شرکت سپرده گذاري 
مرکزي تسویه وجوه ایران به عنوان تنها شرکت ثبت و تحلیلگر داده ها عمل نماید. در تحلیل اولیه، 
کامًال واضح اسـت که ثبت تمامی داده هاي سـهامداران مذکور در سیسـتم پس از معامالت ضروري 
نمی باشد و در نتیجه یک سیستم کامًال جدید باید طراحی شود. سیستمی که براي طرح سهام عدالت 
طراحی شده PCOR نام دارد که این سیستم به طور کامل توسط تیم شرکت سپرده گذاري مرکزي 
تسویه وجوه ایران به همین منظور طراحی شده است. این سیستم نقاط مشترك زیادي با سامانه پس 
از معامالت دارد و در نقاطی متنوع تر و گسترده تر از آن می باشد. این سامانه به طور کامل طراحى 

شده و در زمان مناسب مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.

۱۱
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سامانه هاى سمات
سامانه سپاس (پرداخت الکترونیکى سمات) 

این سامانه عهده دار انجام فرآیندهاى تسویه و پرداخت هاى الکترونیکى شرکت سپرده گذارى است. 
هدف از این سامانه:

ویژگى ها: 
   الکترونیکى شـدن فرآیند تسـویه در بازارهاى اوراق بهادار کیش، ترکیبى، معامالت سپرده کاالیى، 

برق و معامالت فیزیکى انرژى 
   الکترونیکى شدن فرآیند پرداخت هاى بانکى 

   ارائه سرویس به بانک ها به جهت اطالع از وضعیت بدهکارى، بستانکارى کارگزاران زیرمجموعه
   ارائه گزارشات مدیریتى از فرآیندهاى تسویه و پرداخت هاى روزانه

این سـامانه همچنین در حال توسـعه در بخش کاالى بورس انرژى مى باشد. پرداخت هاى کارمزد و 
معامالت اختیار معامله و آتى از چشم اندازهاى سامانه مى باشد. 
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سامانه هاى سمات
 FPTS سامانه تسویه معامالت آتى سمات

این سامانه وظیفه انجام خودکار عملیات پس از معامالت بازار آتى سهام را برعهده دارد.

ویژگى ها :
   ثبت نام و مدیریت اطالعات مشتریان

   مدیریت اطالعات کارگزاران
   تعیین ارزش پایه روزانه قرارداد

   انجام عملیات تسویه و تحویل نهایى قراردادهاى آتى سهام
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سامانه هاى سمات
سامانه زیرساخت بانکى  

عالوه بر سـامانه سـپاس، بسـتر بانکى براى سـامانه هاى دیگر نیز به صورت مجتمع در قالب سامانه 
زیرسـاخت بانکى طراحى و پیاده سـازى گردید. این سامانه امکان تجمیع کلیه زیرساخت هاى بانکى 
و نظارت بر فرآیندهاى بانکى را فرآهم آورده اسـت. تا کنون بانک هاى ملى، تجارت، سـامان و ملت 
در فرآیندهاى تسویه و پرداخت وجوه همکارى داشته اند و شرکت سپرده گذارى مرکزى اوراق بهادار 
و تسـویه وجـوه در حـال انجـام عملیات فنـى و مذاکره بـا بانک هاى آینـده، دى، صـادرات ، رفاه و 

کشاورزى جهت مشارکت در فرآیندهاى مالى شرکت مى باشد. 
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سامانه هاى سمات
سامانه دانا (درگاه الکترونیکى ناشران)

این سـامانه درگاهى اسـت جهت عرضه ى خدمات و اطالعاتى که واحد ناشران شرکت سپرده گذارى 
به شرکت هاى فعال در بورس ارائه مى دهد، خدماتى که پیش از این به صورت دستى و سنتى انجام 

مى شد در این سامانه به صورت مکانیزه و الکترونیکى ارائه خواهد شد.
از جمله ویژگى هایى که با این سامانه به دست مى آید مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

   ارائه اطالعات رجیسترى شرکت ها 
   ارائه اطالعات گردش معامالت شرکت ها

   انجام برخى از عملیات شرکتى از جمله اعمال حق تقدم و ...
   انجام امور مربوط به ارائه تسهیالت مسکن به صورت مکانیزه و کنترل شده

   بهره بردارى از زیرساخت امضاى دیجیتال سازمان بورس 
   کاهش مراجعات حضورى به شرکت سپرده گذارى
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سامانه هاى سمات
سامانه کارا (درگاه الکترونیکى کارگزاران)

باتوجه به اینکه کارگزاران یکى از ذینفعان اصلى شـرکت سـپرده گذارى مرکزى مى باشند، لذا جهت 
تسـهیل و تجمیع ارائه خدمات به کارگزاران درگاه الکترونیکى با عنوان "کارا" توسـط شـرکت سپرده 
گذارى مرکزى ارائه شـده اسـت.  این سـامانه به بانک ها جهت اسـتعالم کد شباى حساب وارد شده 
توسـط کارگذاران، سـازمان ثبت احوال کشـور جهت احراز هویت سهامداران، سامانه پس از معامالت 
جهت دریافت اطالعات سهامدار و سامانه هاى داخلى شرکت سپرده گذارى جهت انجام امور شرکتى 

متصل مى باشد.
براى اطمینان و امنیت، این سامانه به گواهى دیجیتال بازار سرمایه متصل شده است که این امر باعث 
صحت تبادل اطالعات میان شـرکت سـپرده گذارى و کارگزاران شـده است. این امر همچنین باعث 

حذف مکاتبات، مراجعات حضورى، بهبود اطالع رسانى و گزارش دهى به کارگزاران مى گردد.
هدف از این سامانه تحقق اهداف دولت الکترونیک در:

   تجمیع همه سرویس هاى الکترونیکى قابل ارائه به کارگزاران در بسترى امن
   حذف/کاهش مکاتبات و تماسهاى تلفنى میان سپرده گذارى و کارگزاران

    امنیت و اطمینان در تبادل اطالعات
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سامانه هاى سمات
سامانه سجام (سامانه جامع ثبت اطالعات مشتریان)

سامانه جامع ثبت اطالعات مشتریان (سجام) با شعار“ تنها یکبار ثبت شوید“ مسئولیت خودکار فرایند 
جمع آورى و مدیریت اطالعات مشتریان بازار سرمایه را به عهده دارد.

در حال حاضر اطالعات سـهامداران در سـامانه هاى مختلف وجود دارد و با سجام همه این اطالعات 
در سامانه اى واحد یکپارچه مى شود.از این پس تمام سامانه هاى بازار سرمایه اطالعات مشتریان را 

از این سامانه دریافت مى کنند.
ویژه گى هاى این سامانه :

   تحت نظارت کمیته مبارزه با پولشویى سازمان بورس و اواراق بهادار
   استفاده از یک تیم حقوقى زبده در طراحى و پیاده سازى آن

   عملیات KYC یا شناخت مشترى در بازار سرمایه

   صدور کد بورسى به صورت آنى

   تنها یکبار ثبت نام شوید
   شفافیت در بازار معامالت

   خدمات افزوده اى همچون صدور کدسهامدارى آنى

سامانه جامع  
اطالعـــات 
مشتر یـــ ان



سـامانه هاى سمـات

   ارایه خدمت به �مایه گذاران حقیقی و حقوقی و ایرانی و خارجی

   امکان صدور کد آنی سهامداران

   راستی آزمایی قابل اعت�د و مدون

   احراز هویت در دفاتر پیشخوان دولت با بیش از ٨٤٠٠ شعبه در کشور

   �ویس دهی به سامانه های دیگر براساس یکبارچگی

   حذف هزینه های غیر �وری و کاهش آن در طراحی سامانه های مشابه

   الزام حقوقی �کت سپرده گذاری
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شـرکت سـمات در راسـتاى بیـن المللى نمـودن فعالیت هاى بازارهاى مالى تحت پوشـش، تسـهیل 
همـکارى هـا و تعامـالت فرامرزى همـکارى هاى موثرى با نهادهـاى بین المللـى را در قالب راهبرد 
عضویت در نهادهاى بین المللى و عقد تفاهم نامه با نهادهاى مشـابه در سـایر کشـورها پیگیرى مى

 نماید. در ادامه به اهم فعالیت هاى انجام شده در این حوزه پرداخته شده است.



همکارى هاى بین المللى

همکارى هاى بین المللى
عضویت در مجامع بین المللى

(OIC Exchanges) 1.   سازمان بورس هاى کشورهاى عضو سازمان همکارى اسالمى
(ACG) 2.   مجمع نهادهاى ثبت، سپرده  گذارى و تسویه و پایاپاى آسیا - اقیانوسیه

(FEAS) 3.   فدراسیون بورس هاى اروپا - آسیا
(IEU) 4.   اتحادیه الکترونیکى بین بورسى

(AFSF) 5.   انجمن استانداردسازى صندوق هاى سرمایه گذارى آسیا
  (CISO) 6.   انجمن مدیران ارشد امنیت فناوري اطالعات
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6)   شرکت متولى حساب مرکزى اندونزى در سال۲۰۱۳
(PT Kustodian Sentral Efek Indoesia)     

7)   شرکت سپرده گذارى عمان در سال 2014 
(Muscat Clearing and Depository)     

8)   شرکت سپرده گذارى چین در سال 2014 
(China Securities Depository and Clearing Corporation Limited)     

9)    شرکت تسویه ملى پاکستان در سال 2014 
(National Clearing Company of Pakistan Limited)     

�کت ملى سپرده گذارى اوراق بهادار هند در سال 2015  (10
( National Securities Depository Limited)      

11) شرکت سپرده گذارى مرکزى یونان در سال 2016
(Hellenic Central Securities Depository)     

12)  شرکت سپرده گذارى و پایاپاى تایوان در سال 2016
(Taiwan Depository & Clearing Corporation)     

13) شرکت سپرده گذارى ژاپن در سال 2016
(Japan Securities Depository Center, Inc)     

14)  انجمن سرمایه گذارى سوییس - ایران (SIIF) در سال 2018
(Swiss Iranian Investment Forum)     

15)  شرکت سپرده گذارى مرکزى روسیه در سال 2018
(National Settelment Depository)     
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