ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻓﺮم:

/

/
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ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰﺍری ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰﺍری ﻓﯿﺮوﺯه آﺳﯿﺎ )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺍﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ )ﻣﺸﺘﺮی/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه(
 ﺍﻃﻼﻋﺎت ﺍﯾﻦ ﻓﺮم ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﺍﺧﺘﯿﺎر ﺍﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮﻣﺠﺎﺯ ﻗﺮﺍر دﺍده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﺘﺎرهدﺍر ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺰ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﺍﺧﺘﯿﺎری ﺍﺳﺖ.
 ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻣﺸﺘـﺮك ﺍﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻜﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨـﺶﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ”ﺍﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮی“ و ”ﺍﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه“ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺺ ﺗﻜﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه )ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه( ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻜﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.
 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺍﺷﺨﺎص ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍرﺍﺋﻪ ﺳﻔﺎرش ﺍﺯ ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه  1ﺑﻨﺪ  1-2-4ﻣﺎده  4دﺳﺘﻮرﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎندر ﺑﺎﺯﺍر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮرد ﺍﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮﺍر ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 .1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺘﺮی  /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه:
*ﻧﺎم:
*ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮﺍدﮔﯽ:
*ﺟﻨﺴﯿﺖ:

ﻣﺮد

ﺯن

*ﻧﺎم ﭘﺪر:

*ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:

*ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:

/
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/

*ﻣﺤﻞ ﺻﺪور:

*ﺳﺮی و ﺳﺮﯾﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:
*ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ:
*ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ:

ﺍﻃﻼﻋﺎت ﺍرﺗﺒﺎﻃﯽ:
*ﻧﺸﺎﻧﯽ:ﮐﺸﻮر:

ﺍﺳﺘﺎن:

ﮐﻮﭼﻪ:

ﭘﻼك:

ﺷﻬﺮ:

ﺧﯿﺎﺑﺎن:

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﯽ:
*ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍه:

*ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ:

ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮی )درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮐﺪ ﺍﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(:
ﻧﺎم ﺑﻮرس/ﺑﺎﺯﺍر
ﺧﺎرج ﺍﺯ ﺑﻮرس
ﮐﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ

ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮی/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )ﺗﺎرﯾﺦ(
ﺻﻔﺤﻪ  1ﺍﺯ 4

ﻣﻬﺮ  ،ﺍﻣﻀﺎء ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰﺍری
w w w.firouzex.com

 .2ﺍﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ :
ﻟﻄﻔﺎً در ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮی درج ﺷﻮد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺍﺷﺘﻐﺎل:

ﻋﻨﻮﺍن ﺷﻐﻞ:

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ/ﻣﻮﺳﺴﻪ:

ﺳﻤﺖ:
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر:
ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر:

ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ:

دورﻧﮕﺎر:

 .2ﺍﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ:
*  1-3ﻣﯿﺰﺍن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍری در ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍر:
ﻋﺎﻟﯽ

ﺧﻮب

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﮐﻢ

ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ

 2-3ﺍرﺯش روﺯ دﺍرﺍﯾﯽﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻘﺪر ﺍﺳﺖ؟

رﯾﺎل

 3-3ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎ ﺍﺯﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺨﺘﻠﻒ درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮﭼﻘﺪرﺍﺳﺖ؟

رﯾﺎل

 4-3ﺣﺪود ﺍرﺯش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻤﺎ ﻃﯽ ﯾﻚ ﺳﺎل ﺍﺧﯿﺮ در ﺟﺪول ﺯﯾﺮ درج ﺷﻮد:
ﺑﻮرس ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍر ﻓﺮﺍﺑﻮرس )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﺑﻮرسﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﺑﻮرسﻫﺎی ﺧﺎرج ﺍﺯ ﮐﺸﻮر )ﻫﺰﺍر دﻻر آﻣﺮﯾﻜﺎ(

 5-3ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ  /ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰﺍری در ﺍﯾﺮﺍن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮدهﺍﯾﺪ ،ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

*  6-3ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻤﺎ در ﺑﺎﺯﺍر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﯽ ﯾﻚ ﺳﺎل ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  250ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺑﯿﻦ  250ﺗﺎ  1000ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺑﯿﻦ  1000ﺗﺎ  5000ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺑﯿﻦ  5000ﺗﺎ  10000ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ  10000ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮی/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )ﺗﺎرﯾﺦ(

ﺻﻔﺤﻪ  2ﺍﺯ 4

ﻣﻬﺮ  ،ﺍﻣﻀﺎء ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰﺍری
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ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻓﺮم:
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ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰﺍری ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰﺍری ﻓﯿﺮوﺯه آﺳﯿﺎ )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺍﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ )ﻣﺸﺘﺮی/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه(

 .4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﯽ:
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮی ﺍﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ﺍﺳﺖ .در ﺯﯾﺮ ﺍرﺍﺋﻪ ﮔﺮدد:
ﻧﺎم ﺷﻌﺒﻪ:

ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻚ:

ﮐﺪ ﺷﻌﺒﻪ:

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب:

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن:

ﻧﻮﻉ ﺣﺴﺎب:

ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب:

ﮐﺪ ﺷﺒﺎی ﺣﺴﺎب )درﺟﺪﻟﻮ ﺯﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد(

ﺗﺬﮐﺮ  :1ﺣﺴﺎب ﺍﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﯾﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﺍﺯ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻦ ﺣﺴـﺎب ﯾﺎ ﺣﺴـﺎبﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﻌﺬور ﺍﺳﺖ.
ﺗﺬﮐﺮ  :2ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮی ﺍﺯ ﮐﺎرﮔﺰﺍری ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺍﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺬﮐﻮر وﺍرﯾﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﯽ
ﺟﺪﯾﺪی رﺍ ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰﺍری ﺍﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺍﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وی وﺍرﯾﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 .5ﺳﻤﺖ و ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
 1-5ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻃﺮف وی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دﺍرﯾﺪ رﺍ در ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮﺍدﮔﯽ:

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ:

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮﺍدﮔﯽ:

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ:

 2-5ﻧﻮﻉ ﻣﺪرك ﺍﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻤﺖ:
وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ وﻟﯽ و ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ

ﻗﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍرد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرﺍت
 3-5ﺗﺎرﯾﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ:

/

/

ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮی/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )ﺗﺎرﯾﺦ(

ﺻﻔﺤﻪ  3ﺍﺯ 4
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 .6ﻣﺸﺘﺮی  /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
 6-1ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرﺍت ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﺍﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰﺍری در ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺒﺎرﺯه ﺑﺎ
ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 6-2ﺍﺟﺎﺯه ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ )ﮐﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ( رﺍ ﻧﺪﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﺍﻗﺪﺍم ،ﻣﻮﺿﻮﻉ رﺍ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﺍﻃﻼﻉ دﻫﺪ.
 6-3ﺗﻐﯿﯿﺮﺍت ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ و ﺍﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد رﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ذی رﺑـﻂ ﺍﻃﻼﻉ دﻫﺪو آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍرﺍﺋﻪ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد رﺍ رﺍﺳﺎً ﺍﺻﻼح ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 6-4ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺍﻃﻼﻋﺎت ﺍرﺍﺋﻪ ﺷﺪه رﺍ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍت ﻣﺮﺑﻮﻁ در ﺍﺳﺮﻉ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 .7ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻬﺮ و ﯾﺎ ﺍﺛﺮﺍﻧﮕﺸﺖ )ﻣﺸﺘﺮی/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه(:

 .8ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺘﺼﺪی ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰﺍری:
ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ

ﻣﺘﺼﺪی ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰﺍری در ﺗﺎرﯾﺦ

/

/
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رﺍ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺍﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در آن رﺍ ﺑﺎ ﻣﺪﺍرك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍرﺍﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻧﺎم و ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺘﺼﺪی ﭘﺬﯾﺮش
ﻻﺯم ﺍﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﻣﺪﺍرك ﻣﺸﺘﺮی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺍ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻮده و ﺍﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺍﯾﻦ ﻓﺮم رﺍ ﺑﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﺪﺍرك ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﺍﯾﻦ
ﻣﺪﺍرك ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ذی رﺑﻂ در ﮐﺎرﮔﺰﺍری ﺗﻬﯿﻪ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪرﺍی ﺷﻮد.
ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮی ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ:
 ﺍﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺑﻌﻼوه در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮم در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺍﺻﻞ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽﺑﺮﺍی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﺍرك ﻓﻮق ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪﺍرك ﺍﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ﺯﯾﺮ:
 در ﻣﻮرد وﮐﯿﻞ :وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرﺍت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )دﺳﺘﻮر ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺍﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت وﮐﺎﻟﺘﯽ ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍر( ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﻗﯿﻢ :ﻗﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺍﺳﺖ. در ﻣﻮرد وﻟﯽ :ﻣﺪﺍرك ﻫﻮﯾﺘﯽ وﻟﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﻣﻮرد وﻟﯽ )ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرگ وﻟﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍن ﺻﻐﯿﺮ  -ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  18ﺳﺎل ﺗﻤﺎم  -ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد( در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ :ﻣﺪﺍرك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرﺍت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺍرﺍﺋﻪ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﺍﺷﺨﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍم ﺑﻄﻮر ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮی رﺍ ﺗﻜﻤﯿﻞ و ﺍرﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮی/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )ﺗﺎرﯾﺦ(
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ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل
ﺗﺎرﯾــﺦ

/

/

ﺗﻮﺍﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺍﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﯽ ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍر
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖﻧﺎﻣﻪ در ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺎده  24آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ”ﻣﻌﺎﻣـﻼت در ﺑـﻮرس ﺍورﺍق ﺑﻬـﺎدﺍر“ ﺑﯿﻦ ﺷـﺮﮐـﺖ ﮐﺎرﮔﺰﺍری ﻓﯿﺮوﺯه آﺳﯿﺎ )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

و ﻣﺸﺘـﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﺨـﺼـﺎت ﺯﯾـﺮ:

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ
*ﻧﺎم:

*ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮﺍدﮔﯽ:

*ﻧﺎم ﭘﺪر:

*ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:

*ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ:

*ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:

*ﺻﺎدره:

*ﮐﺪﻣﻠﯽ:

*ﮐﺪﺑﻮرﺳﯽ:
*ﺗﻠﻔﻦ:

*ﺍﯾﻤﯿﻞ:
*ﻧﺸﺎﻧﯽ:

*ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﯽ
ﺑﺎﻧﻚ:

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب:

ﻧﻮﻉ ﺣﺴﺎب:

ﺷﻌﺒﻪ:

ﮐﺪ ﺷﻌﺒﻪ:

ﺷﻬﺮ:

ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﺷﺮﺍﯾﻂ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ﺯﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ :

ﻣﺎده 1

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺎرﮔﺰﺍر و ﻣﺸﺘﺮی ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍر ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺍﺳﺎس ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺍﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﺍرﺳﺎل ﻣﯿﻜﻨﺪ.

ﻣﺎده 2

ﻣﺪت ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﺎرﯾﺦ ﺍﻣﻀﺎی آن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺍﺳﺖ و ﺑﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍف ﻫﺮ ﯾﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺍﻋﻼم ﺍﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ آن ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 3

ﮐﺎرﮔﺰﺍری ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎی ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺮﺍی ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺰﺍری رﺍ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﻣﺸﺘـﺮی و

ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻋﻼم ﺍﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﯽ در ﺍﺧﺘﯿﺎر ﺍو ﻗﺮﺍر ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ و ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒـﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘـﺮی ﺍﺳﺖ .در
ﺻﻮرت ﺍﻓﺸﺎی ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ رﺍ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﺍﻃﻼﻉ دﺍده و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯿﻜﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﺍﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ آن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪﺍرد.

ﻣﺎده 4

در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﻧﺎم ﻗﺒﻠﯽ رﺍ ﺍﺑﻄﺎل و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪی در ﺍﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮﺍر ﻣﯿﺪﻫﺪ .در ﻫﺮ
ﻣﻮرد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﻻﺯم ﺑﺪﺍﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر رﺍ ﺍﻋﻤﺎل ﻣﯿﻜﻨﺪ و ﻣﺮﺍﺗﺐ رﺍ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻋﻼم ﺍﻟﻜـﺘـﺮوﻧﯿﻜﯽ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .

ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺸﺘﺮی

ﺻﻔﺤﻪ  1ﺍﺯ 2

w w w.firouzex.com

ﻣﺎده 5

ﻣﺸﺘﺮی ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﯽ ﺧﻮد رﺍ ﺟﻬﺖ وﺍرﯾﺰ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮوش ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﻜﻨﺪ.
ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰﺍر  :ﺍﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ  -ﻣﻠﯽ۔ ﺳﺎﻣﺎن  -ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد  -ﻣﻠﺖ  -دی ۔ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ در
ﺍﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑﺎﻧﻜﯽ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻣﻠﯽ  -ﺳﺎﻣﺎن  -ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺍرﺟﺤﯿﺖ دﺍرﻧﺪ.

ﻣﺎده 6

ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍر ﺧﻮد رﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش در ﺍﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﻗﺮﺍر دﻫﺪ و ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍری ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ آن رﺍ در ﺍﺧﺘﯿﺎر دﺍرد.

ﻣﺎده 7

ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍری رﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﯽ ﺧﺮﯾﺪﺍری ﮐﺮده ﺍﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎده 8

ﻣﺸﺘﺮی آدرس ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﯽ ﺧﻮد رﺍ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﺍرﺳﺎل ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب و رﻣﺰ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍرد در ﺍﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺰﺍری
ﻗﺮﺍر دﺍده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺮ  48ﺳﺎﻋﺖ ﯾﻜﺒﺎر آن رﺍ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 9

ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﯾﻚ روﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ درﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺍﻗﺪﺍم ﻧﻤﺎﯾﺪ .

* ﺗﺒﺼﺮه :در ﺻﻮرت ﺍﻗﺪﺍم ﻃﯽ روﺯ ﺟﺎری  ،ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﺍﻗﺪﺍم ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ آورد.

ﻣﺎده 10

ﯾﻚ روﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ،ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺧﻮد رﺍ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 11

ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﭘﺲ ﺍﺯ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﻚ ﺳﺎﻋﺖ  ،ﭘﯿﺎم وﺻﻮل ﺳﻔﺎرش رﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮی ﺍرﺳﺎل
ﻣﯿﻜﻨﺪ .در ﻣﻮﺍردی ﮐﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮﺍی ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ
ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺪﺍرد.
*ﺗﺒﺼﺮه  :1در ﺻﻮرﺗﯿﻜﻪ ﺳﻬﺎم ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﻤﺎد ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
*ﺗﺒﺼﺮه  :2در روﺯ ﻋﺮﺷﻪ ﺍوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم  .ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﻮرﺍت ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻀﻮری رﺍ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍر ﺧﻮﺍﻫﺪ دﺍد.

ﻣﺎده 12

ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎی ﺍرﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺪت  5روﺯ ﮐﺎری ﺍﻋﺘﺒﺎر دﺍرد و در ﺻﻮرت ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﻬﻠﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺍﺻﻼح ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮی ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﻮر ﺍﺑﻄﺎل ﺳﻔﺎرش ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ  .در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر
ﺍﺑﻄﺎل ﻣﺸﺘﺮی ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﺍﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ،ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎل دﺳﺘﻮر ﻣﺸﺘﺮی ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ در روﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎده 13

دﺳﺘﻮرﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎی ﺍﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﯽ ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍر )ﻣﺼﻮب  1383/04/09ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﺯﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺰﺍرﺍن ﺑﻮرس ( ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ
ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﺍﻧﻌﻜﺎس دﺍرد ،ﺑﺮﺍی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍردﺍد ﻻﺯم ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ  .ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍردﺍد در  13ﺑﻨﺪ و  3ﺗﺒﺼﺮه ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﺸﺘﺮی ﺿﻤﻦ ﺍﻃﻼﻉ
و ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎد آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء آن ﺍﻗﺪﺍم ﻧﻤﻮده ﺳﺖ.
)ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺮﺍردﺍد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻬﺮ و ﺍﻣﻀﺎء ﺷﻮد(.

ﺍﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰﺍری ﻓﯿﺮوﺯه آﺳﯿﺎ

ﺻﻔﺤﻪ  2ﺍﺯ 2

ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺸﺘﺮی

w w w.firouzex.com

ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل
ﺗﺎرﯾــﺦ

/

/

ﻓﺮم درﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﺼﺪ

ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺯﯾﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰﺍری ﻓﯿﺮوﺯه آﺳﯿﺎ )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﮐﺎرﮔﺰﺍر ﻧﺎﻇﺮ دﺍرﺍﯾﯽ ﺍورﺍق ﺑﻬﺎردﺍر
ﺧﻮد ،ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺯﯾﺮ رﺍ دﺍرم و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﻧﺰد ﻫﯿـﭻ ﮐـﺎرﮔﺰﺍر دﯾﮕﺮی در ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓـﺮوش دﺍرﺍﯾﯽ ﻣـﺬﮐـﻮر رﺍ ﻧﻨﻤـﻮدهﺍم و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻮرد و ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ آن رﺍ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم.
*ﻧﺎم:
*ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮﺍدﮔﯽ:
*ﻧﺎم ﭘﺪر:
*ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:

*ﮐﺪﻣﻠﯽ:

*ﺻﺎدره ﺍﺯ:

*ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:

*ﮐﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍری ﻓﻌﺎل:

*ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ:
*ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ:

*ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس:

ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ:

*ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍه:
دﺍرﺍی ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ردﯾﻒ

)ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺑﺮوﺯ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﻤﯽ ،ﻟﻄﻔﺎً ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﺷﺮ ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍر رﺍ درج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﺷﺮ ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍر

ردﯾﻒ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﺷﺮ ﺍورﺍق ﺑﻬﺎدﺍر

*ﻧﺎم و ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ:

ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰﺍری ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻧﺎم و ﺍﻣﻀﺎء ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺠﺎﺯ:

ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰﺍری ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﻌﯿﯿﻦ/ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰﺍر
ﺗﺎرﯾﺦ:

ﺻﻔﺤﻪ  1ﺍﺯ 1

ﺍﻧﺠﺎم ﺷﺪ

ﺍﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ

ﺳﺎﻋﺖ:

w w w.firouzex.com

ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل
ﺗﺎرﯾــﺦ

ﺻﻔﺤﻪ  1ﺍﺯ 6

/

w w w.firouzex.com

/

6  ﺍﺯ2 ﺻﻔﺤﻪ

w w w.firouzex.com

w w w.firouzex.com

6  ﺍﺯ3 ﺻﻔﺤﻪ

6  ﺍﺯ4 ﺻﻔﺤﻪ

w w w.firouzex.com

w w w.firouzex.com

6  ﺍﺯ5 ﺻﻔﺤﻪ

ﻣﻬﺮ و ﺍﻣﻀﺎء ﮐﺎرﮔﺰﺍر

ﻣﻬﺮ و ﺍﻣﻀﺎء ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮی*

ﻣﻬﺮ و ﺍﻣﻀﺎء ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺿﺮوری ﺍﺳﺖ.

w w w.firouzex.com

ﺻﻔﺤﻪ  6ﺍﺯ 6

تعهدنامة استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار
اینجانب  . . . . . . . . . . . . .فرزند  . . . . . . . .به شماره شناسنامه  .. . . . . . . . .کد ملی . . . . . . . . . . . . . .
متولد سال  . . . . . . . . . . . .صادره از . . . . . . . . . .
که اصالتاً  /به نمایندگی از سوی شخص حقوقی/حقیقی به نام  . . . . . . . . . .به شمارة ثبت/کدملی
 . . . . . . . . . . . .نزد ادارة ثبت شرکتهای شهرستان. . . . . .
متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار از طریق درگاه کارگزاری فیروزه آسیا(سهامی خاص )هستم،
اقرار و تعهد مینمایم :
 -1دانش و مهارت الزم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا
میباشم.
 -2دانش الزم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معاملة اوراق بهادار را دارا میباشم.
 -3مشمول هیچگونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصالح اعالم شده باشد،
نمیباشم.
 -4تعهد مینمایم از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در
مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 -5تعهد مینمایم از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل (سوءاستفاده) در سامانة معامالت و زیرساخت
دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 -6امکانات استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری
تحت هر عنوان از قبیل نماینده ،وکیل یا غیره قرار نداده و در هر صورت مسئولیت کلیة معامالت انجام
شده را میپذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
 -7مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهدة اینجانب بوده و در صورت ارایة
اطالعات خالف واقع و مستندات جعلی ،مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهدة اینجانب
میباشد.
 -8به شرکت کارگزاری اختیار تام می دهم در صورتی که به تشخیص کارگزاری اقدامات خرید و فروش
اینجانب ناقض هر گونه مقررات و یا عرف بازار سرمایه باشد ،شرکت کارگزاری دسترسی اینجانب را
متوقف کرده و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ناشی از عدم خرید و یا فروش سهام و سایر اوراق بهادار
با اینجانب می باشد و ادعایی نسبت به کارگزاری ندارم.
امضاء و اثر انگشت مشتری :

نام و نام خانوادگی مشتری :
تاریخ

1

آزمون آشنايي با مفاهيم معامالت
نام خانوادگي:

نام :

 -1تسويه معامالت در چند روز بعد از انجام معامله صورت مي گيرد؟
ب)  2روز كاري
الف)  3روز

 -2مرحله پيش گشايش در بورس چيست؟
الف)  33دقيقه قبل از شروع معامالت
ج) اين مرحله تنها مختص عرضه هاي اوليه است

ج)  4روز

د)  3روز كاري

ب)  11دقيقه قبل از پايان معامالت
د) اين مرحله تنها زمان بازگشايي نماد صورت مي گيرد

 -3دامنه نوسان در فرابورس به چه صورت است؟
الف) دامنه نوسان روزانه قيمت در بازار اول ،دوم و اوراق مشاركت فرابورس  1درصد فاقد بازارگردان مي باشد.
ب) دامنه نوسان روزانه قيمت در بازار اول ،دوم و اوراق مشاركت فرابورس  3درصد براي داراي بازارگردان مي باشد.
ج) دامنه نوسان روزانه قيمت در بازار اول ،دوم و اوراق مشاركت فرابورس  4درصد براي اوراق داراي بازار گردان مي باشد.
د) دامنه نوسان وجود ندارد.

 -4منظور از  DPSچيست؟
الف) سود نقدي هر سهم
ج) سود(زيان) هر سهم

ب) ارزش دفتري هر سهم
د) سود( زيان) انباشته به ازاي هر سهم

 -1منظور از نقد شوندگي سهام چيست؟
الف) ميزان پول نقد موجود در شركت
ب) سهولت خريد و فروش سهام در كمترين زمان ،بدون تغيير قابل مالحظه قيمت
ج) سهولت خريد و فروش سهام در كمترين زمان ،با هر قيمتي
د) ميزان سود نقدي پرداختي در مجمع عمومي شركت

امضاء مشتري

آزمون آشنايي با مفاهيم معامالت

 -6محدوديت حجمي در سفارشات خريد و فروش چيست؟
الف) حداكثر اوراق بهادار است كه در هر نماد معامالتي طي هر سفارش در سامانه معامالت وارد مي شود.
ب) حداكثر قيمتي است كه در هر نماد معامالتي طي هر سفارش در سامانه معامالت وارد مي شود.
ج) حداقل تعداد اوراق بهاداري است كه در هر نماد معامالتي طي هر سفارش در سامانه معامالت وارد مي شود.
د) حداقل قيمتي است كه در هر نماد معامالتي طي هر سفارش در سامانه معامالت وارد مي شود.

 -7اولويت انجام معامالت به چه صورتي مي باشد؟
الف) باالترين قيمت و زمان ورود سفارش
ج) بهترين قيمت براي خريد و فروش

ب) پايين ترين قيمت و زمان ورود سفارش
د) قيمت و زمان ورود سفارش

 -8در معامالت سهام در بورس حداقل كارمزد معامالت ........................و حداكثر كارمزد كارگزاران در يك معامله ..........................
مي باشد.
ب)  23 ,333ريال233،333،333 -ريال
الف)  11,333ريال 133،333،333 -ريال
د) هيچكدام
ج)  1 ,333ريال 333،333،333 -ريال

 -9كدام گزينه در رابطه با دامنه نوسان قيمتي صحيح نمي باشد؟
الف) پايين ترين تا باالترين قيمتي است كه در آن دامنه ،طي يك يا چند جلسه رسمي معامالتي بورس ،قيمت مي تواند نوسان
داشته باشد.
ب) درصد دامنه نوسان براي هر نماد معامالتي در بورس متفاوت است.
ج) دامنه نوسان قيمتي به صورت درصدي از قيمت سهام مي باشد.
د) تغيير دامنه نوسان قيمتي با پيشنهاد هيئت مديره بورس و تاييد هيات مديره سازمان انجام خواهد شد.

 -13بخشي از سهام شركت كه دارندگان آن آماده عرضه آن بوده و با حفظ آن قصد مديريت شركت را ندارند ،چه نام دارد؟
د) هيچكدام
ج) سهام شناور آزاد
ب) حق تقدم
الف) حجم مبنا

امضاء مدير معامالت بر خط

به نام خدا

اینجانبببببب

 …………………….دریافبببببب نببببببا کببببببارکرم کوربببببب

حسا آنالین خ د را تایید ری نرای .

تاریخ :
ارضا:
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