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مرحل�ة نهاي�ي دادوس�تد اوراق بهادار ،تس�ويه و پاياپ�اي وجوه و
اوراق بهادار اس�ت .پس از انجام معامله ،باي�د مالكيت اوراق بهادار
به خري�دار و وجوه حاص�ل از فروش آن ،پس از كس�ر كارمزدهاي
قانون�ي ،ب�ه فروش�نده منتقل ش�ود .ش�كل اولية انج�ام پذیرفتن
اي�ن فرايند ،ب�ه ص�ورت فيزيكي بود كه هن�وز هم در تع�دادی از
بورسه�اي اوراق به�ادار معمول اس�ت .در حال حاض�ر ،با توجه به
گس�ترش بازاره�اي مالي و افزاي�ش حجم دادوس�تد اوراق بهادار،
سيس�تم كاغذي مش�كالت و محدوديتهاي فراوان�ي براي فعاالن
در ب�ازار به همراه دارد .افزايش حجم كار كاغذي ،افزايش ريس�ك
جعل ،س�رقت ،نياز به ص�رف زمان زياد براي انتقال س�هام ،رعايت
تش�ريفات قانوني آن و طوالن�ي بودن زمان دريافت س�هام جديد،
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تنها تعدادي از اين مش�كالتند .در سيس�تم كاغذي ،ش�ركتهاي
كارگزاري ،نهاد تسويه ،سرمايهگذاران و ناشران اوراق بهادار ،زمان
و نيروي انس�اني زی�ادی صرف نق�ل و انتقال فيزيك�ي گواهيها و
تش�ريفات اداري آن ميكنند كه به راحتي قابل صرفهجويي اس�ت.
روش جدي�د تس�ويه و پاياپ�اي معاملات اوراق به�ادار ،اس�تفاده
از سيس�تم س�پردهگذاري مركزي اس�ت ك�ه به دلي�ل ويژگيها و
كارايي فوقالعاده به س�رعت مورد اس�تقبال ق�رار گرفته و امروزه
در بیش�تر بورسه�اي دني�ا نقش مؤثري در تس�هيل ام�ور مربوط
ب�ه تس�ويه و نق�ل و انتق�ال اوراق به�ادار ب�ر عه�ده دارد .ه�دف
اصل�ي سيس�تم س�پردهگذاري مرك�زی ،افزاي�ش كارايي تس�وية
معاملات ،پاياپ�اي و انتق�ال اوراق به�ادار از طريق يك سيس�تم
ثب�ت الكترونيك اس�ت .در اي�ن سيس�تم ،انتقال اوراق به�ادار از
يك حس�اب به حس�اب ديگر بهصورت الكترونيك انجام ميش�ود.
سيس�تم س�پردهگذاري با بهكارگيري روشی مناس�ب ،كارآ و قابل
اعتماد براي تس�وية معامالت اوراق به�ادار ،حجم كارهاي دفتري و
پش�تيباني را بش�دت كاهش ميدهد؛ به گونهاي كه افزايش ناگهاني
حج�م معامالت ،باعث افزايش حجم كار كاغذي و تش�ريفات اداري
نميش�ود .همچني�ن ،ناش�ران اوراق به�ادار از اقدام�ات طوالني و
خس�تهكنندة مربوط به تايپ و توزيع گواهيه�اي مربوط به عرضة
ع س�هام جاي�زه و حق تق�دم رهايي پي�دا ميكنند.
جدي�د يا توزي 
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تعريف
سيس��تم س��پردهگذاري اوراق بهادار ،يك س��ازوكار ثبت الكترونيك است كه
نگهداري اوراق بهادار و ثبت نقل و انتقال آنها را برعهده دارد .در اين سيستم،
مالكي��ت اوراق به��ادار بدون نياز به مبادلة فيزيكي گواهي س��هام يا هر س��ند
كاغ��ذي ديگر ،همزمان با انتقال اوراق از يك حس��اب بهحس��اب ديگر ،تغيير
ميكند .از اين رو ،عملكرد آن بسيار شبيه عملكرد بانك است.
سيستم سپردهگذاري به عنوان يك نهاد امين ،وظيفة نگهداري و نقل و انتقال
اوراق به��ادار س��رمايهگذاران را بر عهده دارد .اين اوراق به نام س��رمايهگذاران
در سيس��تم ثبت ميش��وند و همة حقوق و عوايد اوراق ،از جمله سود تقسيم
شده ،سهام جايزه ،حق تقدمهاي خريد و حق رأي ،همچنان در اختيار مالكان
اصلي اوراق بهادار قرار دارد .به عبارت ديگر ،نگهداري اوراق بهادار در سيس��تم
س��پردهگذاري به نمايندگي از طرف س��رمايهگذاران انجام ميشود و حقوق و
درآمدهاي اوراق بهادار ثبت شده ،به سيستم سپردهگذاري تعلق ندارد.
به طور معمول ،ش��ركت س��پردهگذاري مركزي عه��دهدار ادارة امور مربوط به
سيس��تم س��پردهگذاري اس��ت .اين ش��ركت ،كه در قالب يك مؤسسة مالي و
اعتب��اري ايجاد ميش��ود ،وظيفة نگهداري و ثبت نق��ل و انتقال مالكيت اوراق
به��ادار و همچنين ،تهية پش��تيبان از اطالعات روزان��ه و ارائة خدمات فني به
استفادهكنندگان از سيستم را بر عهده دارد.
مزاياي سيستم سپردهگذاري مركزي براي فعاالن بازار
با ايجاد سيس��تم سپردهگذاري ،نحوة دادوس��تد اوراق بهادار دستخوش تحول
نميش��ود و خريد و ف��روش اوراق بهادار كماكان از طريق كارگزاران و مش��ابه
روش معم��ول انج��ام ميپذیرد .يعني ،س��فارشهاي خريد و فروش از س��وي
س��رمايهگذاران اب�لاغ ميش��ود و كارگ��زاران ،همچنان بر پاية س��فارشهاي
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مش��تريان ،مبادرت به خريد يا فروش اوراق بهادار ميكنند ،اما فرايند تس��ويه
در سيس��تم جديد متفاوت با سيستم كاغذي است .در سيستم جديد ،به جاي
تحوي��ل فيزيكي وجوه و اوراق بهادار ،تس��ويه و پاياپاي ب��ه صورت الكترونيك
انجام ميش��ود .از اينرو ،سيستم س��پردهگذاري يك سيستم سادة الكترونيك
ب��راي تس��ويه ،تحويل و انتق��ال اوراق بهادار اس��ت و فعاليته��اي مربوط به
دادوس��تد اوراق بهادار ،همانند گذشته انجام ميش��ود .سيستم سپردهگذاري،
عالوه بر افزايش كارايي فرايند تسويه و كاهش ريسك مربوط به پاياپاي اوراق،
مزاياي متعددي براي شركتكنندگان در بازار ايجاد ميكند.
مزايا براي سرمايهگذاران
منافع حاصل از سيستم سپردهگذاري براي سرمايهگذاران به شرح زير است.
حذف ريسك جعل ،مفقود شدن و از بين رفتن اوراق بهادار
رهاي��ي از مش��كالت مرب��وط ب��ه تحويل و نگهداري اس��ناد كاغ��ذي به /از
كارگزاران
عدم نياز به ارسال گواهيها براي ثبت
دسترسي خودكار به منافع و حقوق ناشي از مالكيت سهام
صرفهجوي��ي در زمان و هزينه .سيس��تم س��پردهگذاري باع��ث صرفهجويي
در وقت س��رمايهگذاران ميش��ود؛ چون مالكيت اوراقبه��ادار به محض انتقال
بهحساب سرمايهگذار ،به نام او ثبت ميشود و ديگر بهصرفزمان براي دريافت
گواهي انتقال موقت يا گواهي مربوط به سهام جديد نیازی نيست.
مزايا براي كارگزاران
با وجود سيستم سپردهگذاري ،كارايي فعاليتهاي كارگزاران نيز بهبود مييابد؛
چون اين سيستم مزاياي متعددي براي كارگزاران دارد؛ از جمله:
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كاهش خطاي انساني در نقل و انتقال اسناد و گواهيها
صرفهجويي در نيروي انساني و فضاي اداري
كاهش هزينة عملياتي
بهبود مديريت اطالعات
امكان فعاليت گستردهتر.
مزايا براي شركتها
برای ش��ركتهاي پذيرفته شده در بورس نیز این سیستم مزايايي به شرح زیر
دارد.
صرفهجويي در هزينههاي كار كاغذي و هزينههاي ثبت
دسترسي به اطالعات بهروز سهامداران واقعي و موجودي آنها
آسانس��ازی اقدامات ش��ركتي از قبيل توزيع سود ،دعوت به مجمع و انتشار
سهام جديد از طريق سيستم سپردهگذاري.
كاركردهاي سيستم سپردهگذاري
كاركردهای عمدة سیستم سپردهگذاری مركزی به شرح ذيل ميباشد.
 -1نگهداري سهام به صورت سپرده
پذي��رش اوراق به��ادار ب��ه شكلس��پرده يك��ي از مهمترين وظايف سيس��تم
س��پردهگذاري است؛ زيرا در اين سيس��تم ،تنها اوراقي قابل دادوستدند كه در
سيس��تم سپرده شده باش��ند .براي اين منظور ،دارايي س��هامداران به صورت
الكترونيك در سيس��تم سپردهگذاري ثبت ميشود تا براي نقل و انتقال بعدي
در دس��ترس باشد .بديهي اس��ت در اينحالت ،ديگر گواهيهاي فيزيكي ارزش
دادوستد ندارند .البته اين امكان وجود دارد كه سرمايهگذاران در صورت تمايل،
اوراق بهادار خود را از ش��كل سپرده خارج و به صورت فيزيكي نگهداري كنند
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ولي براي دادوستد ،اوراق بهادار حتماً بايد سپردهشده باشند.
 -2انتقال اوراق بهادار
نق��ل و انتقال قهري و قانوني اوراق بهادار (اح��كام مراجع قضايي ،ارث و )...در
سيس��تم سپردهگذاري ،به آساني انجام میپذیرد .اين فرايند ،يك تراكنش يك
طرفه است كه در آن اوراق بهادار از حسابِ دارنده به حسابِ گيرنده در سيستم
س��پردهگذاري انتقال مييابد .همچنین ،همزمان ب��ا انتقال اوراق بهادار از يك
حساب به حساب ديگر ،مالكيت آن نيز تغيير ميكند.
 -3استرداد گواهيهاي فيزيكي (فراخواني)
فراخواني اوراق بهادار و انتش��ار رس��يدهاي فيزيكي براي س��رمايهگذاراني كه
مايلند ،برگههاي اوراق بهادار خود را در اختيار داش��ته باش��ند ،از ديگر وظايف
سيستم سپردهگذاري مركزي اس��ت .بديهي است اين برگهها ارزش معامالتي
ندارند.
 -4وثيقهكردن اوراق بهادار
مؤسس��ات مالي ميتوانند اوراق بهادار وثيق��هاي (اوراق بهاداري كه گيرندگان
اعتبار به صورت وثيقه نزد مؤسسات مالي نگهداري ميكنند) مشتريان خود را
به صورت س��پرده در سيستم نگهداري كنند .اين فرصتی مناسب براي كاهش
ريس��ك جعل و مفقودي گواهيهاي اوراق بهادار در مؤسسات مالی است .اين
دس��ته از اوراق ،تنها از طرف وام دهنده قابل فكرهن يا فراخواني خواهند بود
اما حقوق نقدي و غير نقدي آن ،همچنان به دارندة اوراق بهادار تعلق دارد.
 -5قرض دادن يا قرض گرفتن اوراق بهادار
از ديگر كاركردهاي اين سيستم ،امكان قرض دادن يا قرض گرفتن اوراق بهادار
از طريق انتقال در سيستم سپردهگذاري بدون نقل و انتقال پول است.
 -6اقدامات شركتي
سيس��تم سپردهگذاري بخش��ي از فعاليتهاي ش��ركت در زمينة تقسيم سود،
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انتش��ار س��هام جديد يا س��هام جايزه ،تجزيه يا تركيب س��هام و پرداخت وجه
شركتي سيستم
بازخريد اوراق را بر عهده ميگيرد .بهطور معمول ،كاركردهاي
ِ
سپردهگذاري به طرق زير انجام ميشود.
اعالم مجمع :براس��اس قانون ،ناش��ر موظف اس��ت كه س��هامداران خود را
براي برگ��زاري مجامع عمومي عادي و فوقالعاده ،ظ��رف مدت خاصي دعوت
كند .براي اين منظور ،سيس��تم سپردهگذاري فهرستي از سهامداران شركت و
اطالعات مربوط به آنها را تهيه ميكند و در اختيار ناش��ر قرار ميدهد .ناشر از
اين فهرست ،براي ارسال دعوتنامهها كمك ميگيرد.
تقسيم سود :براي تقسيم سود ،سيستم سپردهگذاري فهرست افراد ذينفع
را تهيه میكند و در اختيار ناش��ر قرار ميدهد .ناشر نیز براساس فهرست مزبور،
سود حاصل را بين س��هامداران تقسيم ميكند .اين گزارش ،بهطور معمول در
آخرين روز ،پیش از بستهش��دن نماد ش��ركت تهيه ميشود .تقسيم سود را از
طريق سپردهگذاري نيز میتوان انجام داد.
سهام جايزه :در اين مورد ،ناشر اطالعات الزم را براي سيستم سپردهگذاري
ارس��ال ميكند و پيرو آن ،سيس��تم ،تعداد اوراق بهادار سپرده شدة اعضا را به
تناسب سهام جايزه افزايش ميدهد.
حق تقدم خريد :اختصاص حق تقدمهاي خريد به س��هامداران ذينفع نيز،
همانند انتشار سهام جديد ،بر پاية فهرست اعالمي از سوي شركت و به صورت
الكترونيك انجام ميگيرد .از آنجا كه در اين س��ازوكار به انتش��ار فيزيكي حق
تقدم و ارسال آن براي سهامداران نیازی نيست ،حق تقدمهاي اختصاص يافته
به هر حساب ،به محض ثبت در حساب قابل دادوستدند؛
تجزيه يا تركيب س�هام :در اين ارتباط ،سيستم سپردهگذاري تراز جديد
هر سهامدار را محاسبه ،و در تاريخ تأييد تجزيه يا تركيب سهام از طرف ناشر،
جايگزين تراز قديمي ميكند.
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 -7نقل و انتقال وجوه از يكحساب به حساب ديگر
انتقال وجوه حاصل از دادوستد اوراق بهادار در سيستم سپردهگذاري مركزي،
به صورت مجزا از اوراق بهادار ،انجام میگیرد .به طور معمول ،تس��وية وجوه به
يك بانك (بانك تس��ويه) سپرده ميش��ود و بانك براساس اطالعات دريافتي از
سپردهگذاري ،نقل و انتقال وجوه را انجام ميدهد.
 -8تحويل در برابر پرداخت
«تحوي��ل در براب��ر پرداخت» به معني انتقال الكتروني��ك مالكيت اوراق بهادار
در مقابل پرداخت پول براي تس��وية تراكنش در بورس است« .تحويل در برابر
پرداخ��ت» تراكنش��ی دو طرفه اس��ت .تحويلدهندة (فروش��نده) اوراقبهادار،
«تحوي��ل در برابر پرداخت» را در سيس��تم س��پردهگذاري با مش��خص كردن
جزئي��ات مرب��وط به اوراقبه��ادار و پرداخت وج��ه ،تقاضا ميكن��د .به محض
موافقت دريافتكننده(خريدار) ،سيس��تم سپردهگذاري ،حساب تحويل دهندة
اوراق بهادار را بدهكار و حس��اب دريافتكنندة اوراق بهادار را بستانكار ميكند.
در طرف پرداختها نيز حس��اب نقد خريدار اوراق را بس��تانكار و حس��اب نقد
فروش��نده را بدهكار ميكند .اس��تفاده از س��ازوكار «تحويل در برابر پرداخت»
در نظام تس��ويه و پاياپاي ،ريس��كهاي احتمالي نهاد تسويه را به كمترین حد
ممكن كاهش ميدهد.
دارندگان حساب و اعضا
انتقال اوراق بهادار و وجوه نقد در فرايند تسوية معامالت ،از طريق حسابهايي
صورت میگیرد كه در سيستم سپردهگذاري افتتاح ميشوند.
به طور معمول ،س��ه دس��ته حساب در سيستم س��پردهگذاري ايجاد ميشود؛
دس��تة اول ،حسابهاي متعلق به سهامداران است كه خود به دو حساب اصلي
و كارگزاري تقسيم ميشود .هر دارندة حساب ،در سيستم سپردهگذاري ،داراي
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يك حس��اب اصلي اس��ت كه عمدتاً از آن به عنوان حس��اب انتقالي به منظور
جابهجايي اوراق بهادار اس��تفاده ميكند؛ به این ترتی��ب كه هر ورقة بهادار به
مجموعه حس��ابهاي فرد وارد یا از آن خارج میشود ،لزوماً از اين حساب عبور
میكند .حس��اب كارگزاري نيز حسابي اس��ت كه منحصرا ً براي نگهداري اوراق
بهادار متعلق به دارنده حساب ،مورد استفاده قرار ميگيرد.
دس��تة دوم از حس��ابها ،در اختيار اعضاي سيس��تم س��پردهگذاري ـ عمدتاً
كارگزاران ـ قرار دارد .اين افراد عالوه بر حس��ابهاي برشمرده ،مجاز به افتتاح
حس��ابهاي فرعي و حسابهاي مش��تريان گروهي هس��تند و اجازه دارند از
اين حس��ابها براي ارائة خدمات حسابداري به مشتريان خود استفاده كنند .به
عبارت ديگر ،آنها ميتوانند به عنوان امين ،اوراق بهادار مش��تريان را نگهداري
كنند؛ در حالي كه س��رمايهگذاران تنها ميتوانند اوراق بهادار در اختيار را وارد
حسابهاي خود كنند.
آخرين دس��ته از حسابهاي مورد اس��تفاده در سيستم سپردهگذاري ،حساب
نقدي است .هر دارندة حسابي كه از تسهيالت مربوط به نظام” تحويل در برابر
پرداخت“ بهره ميبرد ،ملزم به س��پرده كردن مبلغ مش��خصي در اينحس��اب
اس��ت كه از آن براي تس��وية تعهدات او اس��تفاده ميش��ود .البته در تعدادي
از سيس��تمهاي س��پردهگذاري ،تس��وية وجوه از طريق بانكهاي تسويه انجام
ميشود كه طرف قرارداد سيستم سپردهگذاري هستند.
كلية كارگزاران و بانكها  -اعم از تجاري و س��رمايهگذاري  -مجاز به داش��تن
حس��اب به عنوان اعضای سيس��تم س��پردهگذاري هس��تند .در مقابل ،حساب
اش��خاص حقوقي نظير ش��ركتهاي ليزينگ و ش��ركتهاي بيمه نزد سيستم
سپردهگذاري از نوع حسابهاي سرمايهگذاران است .اين توضيح ضروري است
كه دسترس��ي هر دو گروه ياد شده به سيستم س��پردهگذاري بهطور مستقيم
خواهد بود.
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ناش��راني هم كه اوراق آنها از حالت فيزيكي به ثبت الكترونيك تغيير ميكند،
نقش مهمي در سيستم سپردهگذاري دارند .دسترسي اين شركتها به خدمات
سيستم سپردهگذاري بدون واسطه يا از طريق كارگزاران است .اوراق بهادار اين
دسته از ناشران پس از تأييد توسط سيستم سپردهگذاري و امضای موافقتنامه،
در سيستم ثبت ميشود .اين سازوكار ،مشكالت مربوط به جعل ،تكرار ،مفقود
شدن و س��رقت گواهيهاي اوراق بهادار را رفع ميكند؛ زيرا ناشر موظف است
پیش از ثبت آنها در سيس��تم س��پردهگذاري ،اصال��ت اوراق را به دقت كنترل
كند.
مؤسس��ات مالي ك��ه اوراق بهادار را بهعن��وان وثيقه براي پرداخ��ت وام قبول
ميكنند نیز ميتوانند اين اوراق را در حس��اب خود ،نزد سيستم سپردهگذاري
نگهداري كنند .اين مؤسسات ،به طور مستقیم به سيستم دسترسي دارند .البته
براي اين كار بايد موافقتنامة تعيين ش��ده را امضا كنند .كنترل اوراق بهاداري
كه نزد سيس��تم س��پردهگذاري وثيقه ميش��ود ،بر عهدة مؤسسة مالي است و
مؤسس��ه ميتواند در صورت لزوم ،وثيقهها را از حس��اب خ��ارج كند اما منافع
حاص��ل از اوراق ،كم��اكان به مالك اصلي تعل��ق دارد .همچنين اين اوراق تنها
زماني قابل انتقالند كه از حالت وثيقه خارج شوند.
اهداف سيستم سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار
سيستمهاي سپردهگذاري مركزي اهداف عمدة زير را پيگيري ميكنند.
ايجاد سيستم پيشرفتة ثبت ،سپردهگذاري و تسويه و پاياپاي
تضمين فرايند تس��وية معامالت اوراق بهادار مطابق با استانداردهاي جهاني
()ISSA,G30
سادهس��ازي فرايند انتقال مالكيت اوراق بهادار و كاهش هزينههاي تس��وية
معامالت
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به حداقل رس��اندن ريس��كهاي مرتبط با تس��وية معام�لات از طريق ثبت
الكترونيك ،بانك تسويه و صندوق تضمين
فراهم آوردن بستر الزم براي افزايش حجم معامالت در بازار
انجام دادن اقدامات شركتي به شكل كارآمد
تقوي��ت اعتماد س��رمايهگذاران از طريق افزايش كارايي تس��وية معامالت و
اطالعرساني شفافتر
فراهم آوردن امكان همكاري متقابل با بازارهاي جهاني
ايجاد پايگاه دادة فراگير براي اوراق بهادار و سهامداران شركتها.
نمودار نماي كلي فرايند سپردهگذاري اوراق بهادار
سهامداران معتبر
و تأييد شده

مديريت ريسك ،بانك
تسويه ،صندوق تضمين

سپردهگذاري معتبر

پاكسازي فهرست
سهامداران

قانون ،مقررات و
دستورالعملهاي اجرايي

تسويه و پاياپاي كارآمد
رعايت اصل تحويل در برابر پرداخت

افزايش نقدينگي

افزايشاعتمادسرمايهگذاران
داخلي و خارجي

افزايش معامالت
و سرمايهگذاري
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شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه ايران
شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه (سهامي عام) به دنبال
تفك��ر تضمي��ن امنيت و كارآمدي ب��ازار اوراق بهادار ايران از طريق توس��عه و
بهينهسازي سازوكار تس��وية معامالت اوراق بهادار با تمركز بر افزايش كارايي،
كاهش ريس��ك و كاهش هزينههاي پاياپاي و تسوية وجوه معامالت با رعايت
قوانين و مقررات جاري كشور در تاريخ  5ديماه  1384در ادارة ثبت كشورها
و مؤسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيد.
موضوع فعاليت شركت سپردهگذاری
موضوع فعاليت ش��ركت "س��پردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تس��وية وجوه"
مطابق اساسنامة اين شركت عبارت است از:
افتتاح و نگهداري حس��اب وج��وه و اوراق بهادار بازاره��اي خارج از بورس،
بورسه��اي اوراق به��ادار و كااليي متعلق به س��هامداران  ،كارگزاران ،س��اير
نهادهاي مالي و اشخاص حقيقي و حقوقي
درج ،كدگذاري ،نگهداري ،تس��ويه و پاياپاي معامالت كاالها ،اوراق بهادار و
ساير ابزارهاي مالي
سپردهگذاري و امانتپذيري انواع اوراق بهادار در سامانة عملياتي شركت
س��پرده نمودن اوراق بهادار وثيقه ش��ده نزد هر ش��خص حقيقي يا حقوقي
ذينفع و ايجاد تس��هيالت الزم براي اش��خاص ذينفع جهت كنترل سپردهها به
منظور اطمينان بخش��ي در مورد عملكرد ش��ركت و ّ
فك رهن اوراق مذكور به
درخواست ذينفع وثيقه
قرض دهي ،قرضگيري و هرگونه مبادلة اوراق بهادار به عنوان واسطه
تهيه و ارائة گزارشهاي مورد نياز كارگزاران و مشتريان
بهكارگيري ش��يوههاي مناس��ب و ابزارها و روشهاي الكترونيكي در تسوية
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وجوه و پاياپاي اوراق بهادار
انجام دادن اقدامات شركتي براي شركتهاي سهامي عام از جمله:
الف) ثبت و نگهداري اسامي و سوابق مالكان اوراق بهادار و ارائة كلية خدمات
مرتبط با آن به ناشران اوراق بهادار.
ب) تهيه و ارائة اطالعات مورد نياز
پ) برگزاري مجامع شركتهاي پذيرفته شده در بورس و بازار خارج از بورس
و انجام دادن كلية امور مربوط به آن
ت) دريافت اطالعات مربوط به تشكيل مجامع و اعالم آن به اشخاص ذينفع
ث) دريافت اطالعات مربوط به تقسيم سود و انجام اقدامات و ايجاد تسهيالت
الزم جهت توزيع آن
ج) دريافت اطالعات مربوط به حق تقدم خريد س��هام و انتش��ار و ارس��ال آن
برای سهامداران
انجام دادن خدمات تسوية وجوه ،پاياپاي ،سپردهگذاري و امانتپذيري اوراق
بهادار خارجي
ارائة خدم��ات تخصصي به بورسهاي اوراق بهادار ،بازارهاي خارج از بورس،
بورسهاي كااليي ،ناش��ران اوراق بهادار ،كارگزاران و س��اير فعاالن بازار اوراق
بهادار
انج��امدادن كلي��ة عمليات و معام�لات مجاز مالي ،خدماتي ،مش��اورهاي و
تجاري مربوط به بورسه��اي اوراق بهادار ،بورسهاي كااليي و بازارهاي خارج
از بورس
همكاري با بورسهاي منطقه اي و جهاني و نهادهاي مرتبط با آنها
دريافت هر مبلغ وام ،تحصيل هرگونه دارايي منقول يا غير منقول ،حقوق يا
امتياز و انجام دادن هرگونه معامله از قبيل خريد ،فروش ،اجاره و رهن و  ...كه
در جهت راستاي موضوع فعاليت شركت الزم يا مفيد باشد.

شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه

15

ايجاد و ادارة صندوق تضمين تسويه
پذي��رش انبارها ،نظ��ارت بر فعاليت آنه��ا و انجام دادن عملي��ات مربوط به
انبارها كه در جهت تس��هيل داد و ستد معامالت در بورسهاي كااليي صورت
میگیرد.
اجراي س��اير وظايفي كه مطابق قانون و مقررات به عهدة ش��ركت گذاش��ته
شده است.
خدمات شركت سپردهگذاري
خدمات اين ش��ركت به دو دس��ته قابل تفكيكند :خدماتي كه به شركتهاي
پذيرفته ش��ده در بورس ارائه ميگردد ،خدماتي كه به سهامداران يا دارندگان
اوراق بهادار عرضه ميشود.
 -1خدمات به شركتهاي پذيرفته شده در بورس
درج مش��خصات ش��ركتهاي تازه پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار در
"سامانة رايانهاي معامالت بورس اوراق بهادار" و ايجاد نماد معامالتي:
هنگامي كه ش��ركتي واجد شرايط براي عضويت در بورس اوراق بهادار شناخته
ميش��ود ،مش��خصات آن جهت عرضة سهام ش��ركت در بورس توسط شركت
"سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه" در "سامانة رايانهاي معامالت
بورس اوراق بهادار" وارد ميش��ود .بدين منظور ،طي نامهاي مشخصات الزم به
همراه اميدنامة ش��ركت مذكور برای درج در "س��امانة رايانهاي معامالت بورس
اوراق بهادار" از مديريت پذيرش اوراق بهادار به ش��ركت "سپردهگذاري مركزي
اوراق بهادار و تسوية وجوه" ابالغ ميشود .شركت "سپردهگذاري مركزي اوراق
بهادار و تس��وية وجوه" وظيفه فراهم كردن تمهيدات الزم در "سامانة رايانهاي
معامالت بورس اوراق بهادار" برای معامالت سهام شركت تازه پذيرفته شده در
بورس را دارد .اطالعات الزم در این زمینه ش��امل موارد زير اس��ت :نام شركت،
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نماد ش��ركت ،نوع فعاليت ش��ركت ،سال مالي ش��ركت ،كارگزار معرف شركت
جهت عرضة اوليه ،تركيب سهامداران فعلي شركت و نشانی و تلفن شركت.
اعمال افزايش س��رماية شركتهاي پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار در
"سامانة رايانهاي معامالت بورس اوراق بهادار":
ميزان افزايش س��رمايه شركتها در جلس��ة مجمع عمومي فوقالعاده تصويب
ميش��ود و به ادارة نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم
ميگردد .در اين اداره ،افزايش سرمايه (از نوع جايزه يا حق تقدم) طي نامهاي
به اطالع ش��ركت "سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه" ميرسد.
ش��ركت "س��پردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تس��وية وج��وه" وظيفة اعمال
افزايش س��رمايه در "س��امانة رايانهاي معامالت ب��ورس اوراق بهادار" از جمله
ايجاد نماد معامالتي افزايش س��رمايه از نوع جايزه يا حق تقدم ،اعمال افزايش
س��رمايه در شاخص ،ارسال پيام اعمال افزايش س��رمايه براي تمام كاربران در
"س��امانة رايانه اي معامالت بورس اوراق بهادار" ،ايجاد كد معامالتي پاره سهام
ايج��اد ش��ده و توقف معامالت نمادهاي افزايش س��رمايه را ب��ر عهده دارد .در
اين نامه ،ميزان س��رماية اوليه قيد ش��ده اس��ت كه بايد با اطالعات موجود در
"س��امانة رايانهاي معامالت بورس اوراق بهادار" همخواني داش��ته باش��د .عالوه
بر این ،میزان درصد افزايش س��رمايه (به صورت كس��ري يا اعش��اري) ،ميزان
س��رماية نهايي ،نوع افزايش سرمايه (حق تقدم يا جايزه) ،تاريخ مجمع عمومي
فوقالعاده و امكان معاملة مكرر حق تقدم در نماد ش��ركت ذكر ش��ده است كه
بايد در "سامانة رايانهاي معامالت بورس اوراق بهادار" اعمال شود .پس از اعمال
تغييرات ،مراتب طي نامهاي به اطالع ادارة نظارت بر ناشران بورسي ميرسد.
ايجاد كد معامالتي حق تقدمهاي استفاده نشده در "سامانة رايانهاي معامالت
بورس اوراق بهادار":
اگر افزايش س��رماية "شركتهاي پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار" از نوع
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حق تقدم باش��د ،پس از س��پري ش��دن مدت مقرر جهت پذيرهنويس��ي سهام
حق تقدم ،دارايي س��هام حق تقدم س��هامداراني كه از حق تقدم خود استفاده
نكردهاند ،در شركت "سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه" ،از كد
س��هامداري آنان كس��ر و به كد معامالتي حق تقدمهاي اس��تفاده نشده اضافه
ميشود .حق تقدمهایي كه كارگزار خاصي از آنها استفاده نكرده است ،فروخته
ميشوند و درآمد حاصل از آنها بين سهامداران مربوطه توزیع ميگردد.
ادغام افزايش سرماية "شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار":
پ��س از انج��ام پذیرفتن مراح��ل قانوني ثبت افزايش س��رماية "ش��ركتهاي
پذيرفتهش��ده در بورس اوراق بهادار" در ادارة ثبت ش��ركتها ،افزايش سرمايه
از نوع جايزه يا حق تقدم در دارايي س��هامداران ادغام ميشود .در اين مرحله،
در صورت تمايل "ش��ركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار" و انجام گرفتن
مراحل الزم ،دارايي سهامداران س��پرده و "گواهينامههاي نقل و انتقال سهام"
چاپ ميشود ،در غير اين صورت" ،شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار"
اقدام به چاپ برگههاي سهام ميكند.
چاپ "گواهينامههاي نقل و انتقال سهام" افزايش سرمايه:
پس از ادغام افزايش س��رمايه در دارايي سهامداران" ،شركت پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار" ميتواند در صورت تمايل ،سهام خود را نزد شركت "سپرده
گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه" سپرده كند و چاپ "گواهينامههاي
نقل و انتقال س��هام" خود را به ش��ركت "س��پردهگذاري مركزي اوراق بهادار و
تسوية وجوه" واگذار نمايد .در اين صورت" ،گواهينامههاي نقل و انتقال سهام"
با س��رمايه جديد براي تمام س��هامداران "شركت پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار" در واحد س��پردهگذاري چاپ ميش��ود و برای توزيع بين سهامداران به
"ش��ركت پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار" تحويل ميگ��ردد .كارمزدهاي
مربوطه نيز به حس��اب ش��ركت "س��پردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية
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وجوه" واريز ميشوند.
پاياپاي اوراق بهادار:
عمليات پاياپاي اوراق بهادار در واحد س��پردهگذاري ش��ركت "س��پرده گذاري
مركزي اوراق بهادار و تس��وية وجوه" ،انجام ميپذي��رد" .گواهينامههاي نقل و
انتقال س��هام" در ساعت خاصی از روز در اين واحد چاپ و نگهداري ميشوند.
این گواهینامهها پس از چاپ به كارگزاريها ،ش��ركتها و س��هامداران تحويل
داده ميشوند.
سپردهگذاري سهام "شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار":
"ش��ركتهاي پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار" به منظور تسهيل و تسريع
در امر خريد و فروش س��هام خود بين سهامداران ،اقدام به سپردهگذاري سهام
خود نزد شركت "س��پردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه" ميكنند.
در اين صورت ،به جاي برگههاي س��هام "شركت پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار"" ،گواهينامههاي نقل و انتقال س��هام" از س��وي شركت "سپردهگذاري
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه" چاپ ميشود و در اختيار سهامداران قرار
ميگيرد.
ارائة خدمات امور س��هامداران "ش��ركتهاي پذيرفته ش��ده در بورس اوراق
بهادار":
شركتهاي پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار" ،در صورت تمايل ،ميتوانند
فرايندهاي امور سهامداران خود (از قبيل عمليات حقوقي سهامداران ،برگزاري
مجامع ش��ركتها ،توزيع "گواهينامههاي نقل و انتقال س��هام" ،پذيرهنويس��ي
افزايش س��رمايه ،توزيع سود و غيره) را به شركت "سپردهگذاري مركزي اوراق
بهادار و تسوية وجوه" بسپارند.
ارائة گزارشهای مورد درخواست "شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار":
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چنانچه "ش��ركتهاي پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار" مايل به دريافت
اطالعات خاصي از س��هامداران خود باش��ند ،ميتوانند درخواست خویش را به
شركت "سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه" تسليم كنند.
 -2خدمات به سهامداران
صدور گردش معامالت سهامداران
گردش معامالت هر س��هامدار ،اعم از حقيقي يا حقوقي ،بين تاريخهاي معين
ش��امل ميزان خريد و فروش سهام ش��ركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار بين آن تاريخها ،قيمت س��هام خريداري ش��ده و فروخته شده و كارگزار
خريدار يا فروشنده است.
صدور "گواهينامه سپردة سهام" المثني
انتقال دارايي سهامدار متوفي:
طي عمليات انتقال قهري س��هام ،س��هام متوفي ،براساس گواهي حصر وراثت،
به وارثان وي انتقال مييابد و "گواهينامههاي نقل و انتقال س��هام" وراث چاپ
ميشود.
وثيقهگذاري سهام و عمليات مربوطه
در ح��ال حاض��ر اين امكان وجود دارد كه اش��خاص حقيق��ي و حقوقي جهت
دريافت تس��هيالت از مؤسس��ات معتب��ر مالي ،به وثيقهگذاري س��هام خود در
ش��ركتهاي پذيرفته ش��ده در بورس نزد اين مؤسس��ات اق��دام كنند .در اين
صورت ،راهن يا مرتهن براس��اس قراردادش��ان ،درخواس��ت توثيق تعداد سهام
معي��ن راهن در "س��امانة رايانهاي معامالت ب��ورس اوراق بهادار" نزد مرتهن را
ميكند .دارايي س��هام مورد وثيقه از كد س��هامداري فرد كم میش��ود و به كد
س��هامداري وثيقه انتقال مييابد .اگر راهن به هر صورت نتواند تعهدات خود را
اجرا كند ،مرتهن محق خواهد بود نس��بت به (فروش يا تمليك) سهام توثيقي
تصميمگيري كند.
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هماكنون هر نوع افزايش سرمايه (جايزه و حق تقدم) كه به دارايي راهن تعلق
بگيرد ،در "سامانة رايانهاي معامالت بورس اوراق بهادار" نزد مرتهن وثيقه باقي
ميماند .تعيين تكليف افزايش س��رمايه و سود متعلق به سهام وثيقه بر مبناي
قرارداد بين راهن و مرتهن است.
تخصيص سهام از جانب سازمان خصوصيسازي
سهامداراني كه از جانب سازمان خصوصيسازي سهامدار شدهاند ،پس از تسويه
حساب با آن سازمان ،بعد از بررسي حقوقي در شركت "سپرده گذاري مركزي
اوراق بهادار و تس��وية وجوه" دارايي سهامش��ان به كد س��هامداري آنها انتقال
مييابد.
صدور وضعيت دارايي سهامداران
وضعيت دارايي س��هامدار ش��امل تعداد س��هام وي در هر يك از ش��ركتهاي
پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار ،قيمت (قيمتي كه سهام در آن روز بسته
شده است) آن در آخرين تاريخ نزديك به تاريخ تهية وضعيت دارايي (وضعيت
دارايي براي هر زمان در گذش��ته قابل تهيه اس��ت) و ارزش كل دارايي س��هام
وي در هر ش��ركت و در مجموع ش��ركتهايي كه س��هامدار مالك سهام است،
خواهد بود.
اصالح مشخصات سهامداران
سهامداراني كه مشخصات شناسنامهاي (در مورد سهامداران حقوقي مشخصات
ثبتي) آنان با مش��خصات موجود در "گواهينامههاي نقل و انتقال س��هام" آنها
يا "س��امانة رايانهاي معامالت بورس اوراق بهادار" مغايرت دارد ،بايد مشخصات
خود را در س��امانة بورس اصالح كنند؛ زيرا تا زمانی كه مشخصاتش��ان اصالح
نش��ود ،قادر به خريد و فروش سهام در "سامانة رايانهاي معامالت بورس اوراق
بهادار" نيستند .از اين رو ،سهامداران برای از دستندادن زمان به هنگام معاملة
س��هام ،باید به اصالح مشخصات و سپس فعال س��ازي كد سهامداري خود در

شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه

21

"س��امانة رايان��هاي معامالت بورس اوراق به��ادار" اقدام كنن��د .در اين فرايند،
مشخصات س��هامداران مطابق مشخصات شناس��نامهای و تأييد رايانهاي ادارة
ثبت احوال مبني بر درس��ت بودن كد ملي در "سامانة رايانهاي معامالت بورس
اوراق بهادار" اصالح ميشود و "گواهينامههاي نقل و انتقال سهام" جديد با كد
سهامداري صحيح چاپ و تحويل سهامداران ميگردد.
عمليات دادگاهي:
در اين كاركرد ،كليه امور مربوط به توقيف س��هام ،رفع توقيف س��هام ،انتقال
قانوني س��هام ،فروش س��هام توقيفي و مزايدة س��هام توقيفي از طريق شركت
س��پردهگذاري مرك��زي اوراق بهادار و تس��وية وجوه و با حك��م مراجع قضايي
صورت ميگيرد.

