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 مقدمه

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی  براساس دار و تسویه وجوه )سهامی عام(شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بها

 پس از معامالت بازارهای بورس یا خارج از بورس تشکیل شده است. پیش و انجام امور با هدف، ۱۳۸۴ایران مصوب آذر ماه 

 امالتپایاپای و تسویه مع نگهداری و انتقال اوراق بهادار،این وظایف و مسئولیت ها اموری همچون ثبت و سپرده گذاری، 

و صدور کد  (KYC) فرایند شناسایی مشتریان یکی از این مسئولیت ها، انجام. شودمی را شامل  سرمایه انجام شده در بازار

 سهامداری برای سرمایه گذاران می باشد. 

 ی را درزیاد توجه سرمایه گذاران بازار سرمایه ایران به عنوان بازاری نظام مند و سودآور توانسته است در سال های اخیر که

به نیز  )سمات( مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهشرکت سپرده گذاری  زهای کشور به خود جذب نماید،داخل و خارج از مر

فرآیند ورود و سرمایه گذاری سهامداران در بازار همواره در تالش بوده است تا رکان اصلی بازار سرمایه ایران یکی از اعنوان 

نمای جامع و کاملی برآن شده است که راهامور بین الملل شرکت سمات  مدیریت در این راستا ؛نماید لسرمایه ایران را تسهی

کلیه خدمات و چگونگی بهره  از ،مایه ایرانورود به بازار سرفرایند سرمایه گذاران قرار دهد تا عالوه بر آشنایی با  را در اختیار

 آگاهی یابند. ،ها از آن مندی

شخص منظور از شخص ایرانی غیرمقیم، و  ۱تدوین شده است مقیم خارج از کشورجهت راهنمایی ایرانیان این نوشتار، تنها 

سفر به ایران را نداشته باشد. درصورتی که یا قصد امکان است که در خارج از مرزهای ایران سکونت داشته باشد و  ایرانی

گیرد و برای آشنایی با  ه صورت حضوری و غیرحضوری بهرهشخص امکان سفر به ایران را دارد، می تواند از کلیه خدمات ب

 مراجعه نماید. بخش خدمات ،  www.csdiran.irبه آدرس  خدمات این شرکت کافیست به سایت شرکت

 واژگان کلیدی:

 .دریافت کرده و اقدام به خرید اوراق بهادار می نمایند سهامداریکد که  شخصی سرمایه گذار:

مالک کسری از کل شرکت است و در ریسک سود یا زیان پیش روی شرکت سهیم است. سهامدار در  شخصی که: سهامدار

در شود و ها پرداخت میهای شرکت سهیم است، اما سود سهام او تنها پس از پرداخت سایر بدهیدارایی تمامی درآمدها و

ولیت سهامداران محدود است و ئدارایی شرکت پرداخت خواهد شد. مسصورت انحالل شرکت نیز سهم او از محل باقیمانده 

 .تنها به اندازه میزان سهامی است که در اختیار دارند

 .حضور در ایران را ندارند یا قصد و امکان نبودهکه ساکن ایران  ملی( )دارای کد شخص حقیقی ایرانی ایرانی غیرمقیم:

 ، بورس کاالیفرابورس ایران ،بورس اوراق بهادار تهرانبهادار در جهت انجام معامله اوراق  "مشتری"شناسه  :سهامداریکد 

 . می باشدایران و بورس انرژی ایران 

                                                           
می رسند، حتی اگر به طور کامل در مالکیت اشخاص ایرانی باشند، شخص حقوقی خارجی محسوب می شوند، از آنجایی که شرکت هایی که در خارج از ایران به ثبت  1

 غیر مقیم را هدف قرار داده است.« حقیقی»معنایی نخواهد داشت و این نوشتار تنها اشخاص ایرانی « اشخاص حقوقی ایرانی غیر مقیم»درنتیجه عبارت 
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دیگران و به حساب آنها معامله قابل معامله را برای  بهادار اوراق ،شخص حقوقی است که پس از اخذ مجوزهای الزم کارگزار:

 .نمایدمی

 کینظر  ریز یمعامالت یاز نمادها کیسهامداران در هر  ییدر سامانه معامالت بازار بورس اوراق بهادار، دارا کارگزار ناظر:

د را در هر سهام خو ییدارا می توانند شود و از آن پس سهامداران یکارگزار قرار خواهد گرفت که به آن کارگزار ناظر گفته م

 .2به فروش برسانند یکارگزار ناظر خود در آن نماد معامالت قیصرفاً از طر ینماد معامالت

کلیه امور پیش و پس  است که یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه: و تسویه وجوه بهادار اوراق شرکت سپرده گذاری مرکزی

 د.ده و تسویه وجوه را انجام می ، پایاپایبهادار اوراق امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت از معامالت شامل

  .یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد اوراقهر نوع : بهادار اوراق

یک نهاد دارای  ،. در این روشمی باشدKnow Your customer  ی عبارتکوتاه شده KYC (:KYCشناسایی مشتری )

های پیگیری ، تخلفات وهای مالی با دریافت یک سری اطالعات از مشتری، خود را نسبت به مشکالت قانونی کاربرتراکنش

 .کنداحتمالی بیمه می

خدمات بهتری به ذینفعان ارائه  ت،کند. با داشتن این اطالعااین قانون دو طرفه بوده و از هر دو طرف معامله محافظت می

 .شودمحافظت می شوییلپو ی خدمات غیرقانونی مانندارائه ریسک ازذینفع نیز و  می شود

اسناد تعلق است که طی آن برای شرکت سپرده گذاری مرکزی یا کارگزاری،  بخشی از فرایند شناسایی مشتریاحراز هویت: 

 اثبات شود. به شخص هویتی ارائه شده به شرکت یا کارگزاری

سهامدار  ت انجام شدهالمعامسوابق سهام و  کنونیدارایی  اطالعات الت:صورت وضعیت دارایی سهام و صورت گردش معام

 را نمایش می دهد.

 را نقل و انتقال قهری سهام می گویند.انتقال سهام شخص متوفی به وراث  :تقال قهری سهامنقل و ان

شخص سرمایه گذار با استفاده از به فعالیت هایی اطالق می شود که در آن : (Online Training) برخط/معامالت آنالین

سیستم های معامالت بازار اینترنت وارد  ریقسفارش های مبادله اوراق بهادار خود را از طپلتفرم ارائه شده توسط کارگزاری، 

 . می کننداوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 

 

 

                                                           
فرد باشد و  یگرینظر کارگزار ناظر د ریز گرید یکارگزار ناظر و در نماد معامالت کینظر  ریز یماد معامالتن کیسهامدار در  ییممکن است دارا 2

 وجود ندارد. فرد یها یدر تعداد کارگزار یتیو محدود دداشته باش یحساب معامالت یکارگزار نیدر چند دتوان یم
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 سهامداری اخذ کد 

 کد سهامداری چیست؟  1-1

برای ورود به بازار سرمایه ایران و معامله اوراق بهادار، داشتن کد سهامداری الزامی می باشد. کدهای سهامداری یکتا 

سال با کد سهامداری خود معامله )خرید یا فروش(  2هستند و تاریخ انقضا ندارند هرچند در صورتی که شخص بیش از 

در این حالت می شود که ممنوع از فروش میلیون تومان باشد، کد سهامداری شخص  50سهامش بیش از  نکند و ارزش

داشته  اما امکان فروش آن را نخواهد داشت که برای برطرف  را خرید اوراق بهادار ، امکانشخص  با کد سهامداری خود

را اعالم نماید تا بتواند بار دیگر از همان کد سهامداری  Sمنوع المعامله نوع رفع مدرخواست  نمودن این مشکل می بایست

 برای خرید و فروش در بازار سرمایه ایران بهره گیرد.

 (DDNدرگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه ) ، دریافت آن از طریقسهامداریدرصورت فراموشی کد الزم به ذکر است که 

 کلیه و موجود است می شودکه از کارگزار دریافت  آنالین این کد در سامانه معامالتی امکانپذیر می باشد. همچنین

 .را استعالم و اعالم کنندهر فرد توانند کد سهامداری مینیز های کارگزاری شرکت

 چگونه است؟ سهامداریساختار کد  1-2

 یکه خانم و آقا دیشود. فرض کن یم لیتشک تصادفیرقم  5سه حرف و  بیاز ترک افراد حقیقی کد سهامداری ساختار

 یدارا امن ثبت ییمدارک و انجام مراحل نها لیپس از تکم یشانبار اول را دارند. ا یبرا اخذ کد سهامداریقصد  انیبهمن

بسته به نوع و . کد سهامداری برای اشخاص حقوقی ۳شوندیم «5۴۳2۱ـبهم»و  «۱2۳۴5بهمـ»فرد دو کد منحصربه

پنج عدد است. مثال کد سهامداری یک و  ماهیت آن )بطور مثال موسسه، شرکت و غیره( شامل سه حرف اول ماهیت

 می باشد.« ۱2۳۴5شرک »یا کد سهامداری شرکت ها به صورت ” ۱2۹۳۴ـموس“به شکل ” موسسه آموزشی“

 

 ثبت نام در سامانه سجام 1-3

سایت وباولین مرحله دریافت کد سهامداری برای ایرانیان )مقیم و غیرمقیم(، ثبت نام در سجام می باشد که از طریق مراجعه به 

  .امکانپذیر است  www.sejam.ir این سامانه به آدرس

 پیش نیازها جهت ثبت نام در سجام .۱

  نزد یکی از بانک های ایرانی، خود شخصمتعلق به یک حساب بانکی ، 

  نزد یکی از اپراتورهای ایرانی،متعلق به خود شخص )شماره موبایل( همراهتلفن یک شماره ، 

                                                           
ایجاد می شوند، درصورتی که شخص نام خانوادگی خود را تغییر دهد، کد سهامداری قبلی وی از آنجایی که کدهای سهامداری براساس نام خانوادگی شخص .  3

 باطل شده و کد سهامداری جدیدی با نام خانوادگی جدید وی ایجاد می شود.
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 مراحل ثبت نام در سجام .2

 www.sejam.irگام اول: مراجعه به سایت سجام به آدرس 

  «نام در سجام ثبت»گام دوم: انتخاب گزینه 

 

 

پس از مطالعه، ی شود که مزایای سجامی شدن را بیان نموده است. نمایش داده م یمتن گزینه،: پس از کلیک روی این ۳ گام

 .مرحله بعد نمایش داده می شود ،«متوجه شدم»با کلیک روی گزینه 
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 :«ثبت نام در سجام»انتخاب گزینه  :۴گام 

 

را انتخاب  «دریافت کد تایید»گزینه  تی نمایش داده شده را وارد کرده وو کد امنی همراه تلفن شمارهر این مرحله . د5گام 

، اگر شخص حقیقی غیرمقیم، شخص باشداعالم شده می بایست به نام خود  همراه . الزم به ذکر است که شماره تلفننمایید

در . ۴خریداری نماید ، می بایست سیمکارتینداشته باشد یایران به نام خود از یکی از اپراتورهای تلفن همراهشماره همراهی 

 و تکمیل نخواهد شد کد سهامداریمراحل دریافت  ،باشد شخص دیگری شماره وارد شده در سجام متعلق بهصورتی که 

هزینه ویرایش اطالعات خواهد شد و تمامی مسئولیت های ناشی از آن بر عهده شخص  زمان و مشمول همراه نیزتغییر شماره 

  .ثبت نام کننده خواهد بود

 (.مراجعه نماییدشماره  پیوستبه  اعالمی در سجام همراه شماره تلفنتغییر جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص چگونگی )

 

                                                           
را ندارد باید از طریق سفارت خانه ها . خرید خط تلفن همراه در ایران تنها به صورت حضوری امکانپذیر می باشد و از آنجایی که شخص امکان حضور در ایران  4

 به شخصی دیگر داده شود و خط جدید به صورت وکالتی خریداری شود. « خرید خط تلفن همراه»یا دفاتر حافظ منافع به شخصی مقیم ایران وکالت 
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 وارد شود.« کد تایید»، پیامک می گردد که باید در کادر که اعالم شده است همراهیتلفن ره برای شمایک کد تایید . 6گام 

 وارد شود. ،ملی و کد امنیتی نمایش داده شده کد در دو بخش دیگر سپس .انتخاب شود« حقیقی ایرانی»نوع مشتری نیز 

 

 انتخاب شود.« اصیل»این قسمت گزینه در  .7گام 

پرداخت می  قابل بانکی نمایش داده شده در ذیلکه از طریق درگاه  سجامی شدن باید هزینه ای پرداخت شودبرای . ۸گام 

 باشد.
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 ده از این درگاه می توانید ازجهت اطالع از چگونگی استفا استفاده از رمز دوم یکبار مصرف الزامی است.پرداخت، انجام برای 

استفاده نمایید:  زیر فایل
pdf.پرداخت آنلاین
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کلیک کرده تا مرحله بعد « ادامه مراحل ثبت نام»دکمه  رویخواهد شد.  صادر یک فاکتور پرداخت مطابق شکل زیر،. ۹گام 

 .نمایش داده شود

 

 . شود اطالعات شخصی فرد وارد . در این قسمت۱0گام 

 

مرحله می بایست آدرس شخص وارد گردد. از آنجایی که این آدرس باید مربوط به ایران باشد، می توان در این . ۱۱گام 

  آدرس یکی از اقوام یا آشنایان را وارد نمود. 
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را « ذخیره»گزینه  خود را وارد نموده و کد سهامداری ،5کد سهامداری داشته استپیش از این فرد . در صورتی که ۱2گام 

 انتخاب کند.

                                                           
جامی شدن سهامداران از برخی سهامداران در سال های گذشته کد سهامداری دریافت کرده و با استفاده از این کد در بازار سرمایه حضور داشته اند، از آنجایی که س  5

ر، در این دسته قرار می گیرد، الزم است که اجباری شده است، این افراد برای ادامه فعالیت خود در بازار سرمایه الزم است سجامی شوند. اگر شخص سهامدا 1397سال 

 کد سهامداری خود را در این بخش وارد نماید.
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 . ر فرد در این بخش وارد شودط به شغل و محل کاوب. اطالعات مر۱۳گام 

 



12 
 

 
 

یکی از بانک های  نزد داشته باشید که این حساب باید. توجه مختص به اطالعات حساب بانکی می باشد. این بخش ۱۴م گا

این حساب جهت واریز باشد. این سامانه اطالعات حساب های مشترک را نمی پذیرد.  )اصیل( به شخص تعلقایرانی و م

بسیار حائز اهمیت  ،نمودن اطالعات درستسودهای حاصل از سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و بدین جهت وارد 

 . است

 

به  اطالعات« می پذیرم»نه تایید نمایید. با انتخاب گزی. در آخرین مرحله، کلیه اطالعات وارد شده را مطالعه نموده و ۱5گام 

ارسال  معرفی شده در سامانهساعت یک کد به شماره همراه  2۴ارسال می شود و ظرف مدت  مرکزی شرکت سپرده گذاری

 گفته می شود.« سجامپیگیری کد »خواهد شد که به آن 



13 
 

 
 

 

 

 غیرحضوری احراز هویت 4-1

و فراهم نمودن امکان خدمت رسانی و تسهیل حضور و فعالیت سهامداران در بازار سرمایه ایران،  هرچند بهبود شیوه های

گذاری مرکزی ایران بوده رکت سپرده شهمواره مورد توجه سیاستگذاران ، دسترسی به خدمات در سریعترین و آسانترین روش

، جلوگیری از گسترش شیوع این بیماری راستای در شرکتیعمل به مسئولیت اجتماعی و  ۱۹شیوع بیماری کووید  امااست، 

را فراهم آورد. لذا سامانه  خدمات خودشرکت سمات را بر آن داشت که در کوتاهترین زمان ممکن، امکان دریافت الکترونیکی 

 های احراز هویت و ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و آنالین ایجاد شده و در اختیار کلیه سهامداران قرار گرفت. 

 د. اقدام به احراز هویت غیرحضوری نماین ،موجود ایت ها و اپلیکیشن هایسکاربران می توانند با استفاده از 

 کارت یدارا که کشور از خارج میمق انیرانیا از گروه آن تنهابه ذکر است که  الزم

 را دارند. یرحضوریغ تیامکان احراز هو باشند، یم یمل هوشمند

 ای یکارگزار کیو با انتخاب  دییسجام مراجعه نما تیوبسا کیالکترون تیبه بخش احراز هو یکیالکترون تیاحراز هو یبرا

 باشد. یمذکور موجود م یدر سامانه ها ت،یگام به گام احراز هو ی. راهنمادیینما تیاقدام به احراز هو شن،یکیاپل

در صورتی که شخص ایرانی مقیم خارج از کشور، به عنوان قیم یا نماینده شخصی دیگر، اقدام به ثبت الزم به ذکر است که 

نام نماید، ملزم است که جهت احراز هویت، به صورت حضوری به دفاتر مجاز احراز هویت در ایران، مراجعه نماید؛ چراکه 

می  درخواست دهنده همچنین شخص. سال امکانپذیر است ۱۸ل باالی صیاحراز هویت غیرحضوری تنها برای اشخاص ا

 باشد.  هوشمند ملی یا رسید دریافت آن کارتدارای بایست 

مطابق با آنچه در بخش پیشین توضیح داده شد، در سجام ثبت نام  ،در این راستا، شخص می تواند به صورت الکترونیکی

 ، عنوان قیم یا نماینده را انتخاب نماید. سپس مرحله احراز هویت را به صورت حضوری انجام دهد. 7گام نماید و تنها در 
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 تغییر شماره تلفن اعالمی در سجام 1-5

مستلزم پرداخت هزینه م سجا تلفن همراه درتغییر شماره ز به پرداخت هزینه نیست اما ویرایش اطالعات در سجام نیابرای 

 مراجعه نمایید: سایت سجام. برای این کار، ابتدا به می باشد

 :وجود دارد ن قسمت همانگونه چند انتخابدر ای

 ثبت نام در سجام  .۱

 ویرایش اطالعات .2

 احراز هویت .۳

 ویرایش موبایل .۴

 بازیابی کد پیگیری .5

 های ورودیدرگاه .6

 سهام عدالت .7

 .انتخاب شوددر سجام(  همراه یش شماره تلفن)ویراگزینه ویرایش موبایل 

 

 :کنددو نکته را یادآوری می متنی نمایش داده می شود که

I.  تلفن همراههزینه ویرایش شماره 
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II. ثبت شده با همان کد ملی تلفن همراه مالکیت خط 

 نمایش داده می شود. ،صفحه زمینه ،با کلیک بر روی دکمه بستن

 

 .بدون صفر ابتدای آن وارد شود دقت داشته باشید که شماره همراهد. شماره همراه وارد شور این صفحه، کدملی و د

متقاضی همراه می بایست به نام خود فرد  تلفن را وارد نمایید. الزم به ذکر است که شماره همراه جدید تلفن سپس شماره

 باشد.  ثبت نام در سجام
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گزینه پرداخت گردد که با انتخاب می بایست مبلغی  همراهتلفن همانطور که پیش از این گفته شد، جهت تغییر شماره 

 :فراهم می شودپرداخت و انتقال به صفحه بانک امکان « پرداخت»

 

 :صورت می گیردپرداخت  در این مرحله
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آن در  کردن وارد از پس که ، یک کد پیامک می گرددجدیدتلفن همراه ثبت شده برای شماره ، هزینهموفق پس از پرداخت 

  .فاکتور را مشاهده کرد توانمی و گرفته صورت نهایی تایید ،مکان تعیین شده در وبسایت
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