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بسمه تعالی
شماره سریال :
تاریخ:

/

/
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«توافقنامه خرید و فروش الکترونیکی و پیام کوتاه اوراق بهادار»
این توافقنامه در اجرای ماده  42آییننامه "معامالت در بورس اوراق بهادار تهران" ،بین شرکت کارگزاری توسعه فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت
 142421و شناسه ملی  12121630111به آدرس خیابان سئول شمالی ،خیابان هفتم شرقی ،پالک  0و مشتری با مشخصات زیر:

شخص حقیقی

نام ....................................... :نام خانوادگی ................................................................................... :نام پدر.................................... :
کد ملی ............................. .............................. :تاریخ تولد .................................. :شماره شناسنامه................................................ :
محل تولد ................................................. :صادره از ........................................... :کد بورسی........................................................ :

شخص حقوقی

نام شخصیت حقوقی .................................................................................. :نوع شخصیت حقوقی................................................ :
تاریخ تاسیــس ........................................ :شــماره و تاریخ ثبت............................................... :محل ثبت................................ :
شناسه ملی ................................................ :کد بورسی...................................... :

سایر موارد

آدرس................................................................................................................................................................................................ :
تلفن ثابت ................................... :تلفن همراه ................................. :شماره حساب جاری............................................................ :
بانک .......................... :شعبه ............................ :پست الکترونیک)................................................................................. : (e-mail

منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین میشود:
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
الکترونیکی و پیام کوتاه برای کارگزار ارسال می کند.
ماده )4
این توافق نامه از تاریخ امضای آن ،معتبر میباشد و با انصراف هر یک از طرفین و اعالم الکترونیکی یا کتبی آن به طرف مقابل قابل فسخ است.
ماده )3
کارگزار  21ساعت پس از امضای این توافقنامه ،نام کاربر و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشتتری قترار متیدهتد.
مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبور بر عهده مشتری است.
ماده )2
در صورت تقاضای مشتری به تغییر نتام کتاربر ،کتارگزار نتام کتاربر قبلتی را ابطتال و نتام کتاربر جدیتدی در اختیتار مشتتری قترار متیدهتد .در
هر مورد که کارگزار الزم بداند ،تغییر نام کاربر و رمز عبور را اعمال میکند ،و مراتب را بالفاصله به اطالع مشتری میرساند.

امضاء عضو:

امضاء مشتری:
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ماده )5
مشتری حساب بانکی ریالی خود را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح فوق به کارگزار معرفی می کند و همچنین آدرس پست
الکترو نیکی خود را به شرح فوق جهت ارسال صورتحساب ،رمز اینترنتی و سایر موارد در اختیار کارگزاری قرار داده و متعهد می شود که حداقل هر
 42ساعت یکبار آن را کنترل نماید.
ماده )6
مشتری جهت استفاده از سامانه پیام کوتاه شماره تلفن همراه خود به شماره  ................................را به کارگزار معرفی مینماید.
ماده )0
در صورت تغییر شماره تلفن همراه مشتری موظف است ظرف حداکثر  42ساعت مراتب را به صورت کتبی یا الکترونیکی به شرکت اطالع دهد .در
غیر این صورت بروز هرگونه زیان یا اشتباه بر عهده مشتری خواهد بود .
ماده )1
مشتری باید گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد و کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق
بهاداری است که گواهینامه نقل و انتقال و سپرده آن را در اختیار دارد.
ماده )1
مشتری گواهینامه نقل و انتقال و سپرده قبلی اوراق بهاداری را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزاری میدهد ،میباید در اختیار کارگزاری قرار
داده باشد.
ماده )12
در صورت انجتام معاملته ،کتارگزار حتداقل در پایتان هتر هفتته ،گزارشتی از صتورت وضتعیت معتامالت مشتتری ،شتامل معتامالت انجتام شتده،
وجتوه دریتافتی و پرداختتی و نیتز ستفارش هتای اجت را نشتده خریتتد و فتروش را بته طتور الکترونیکتی بترای مشتتری ارستال نمایتد .همچنتتین
کارگزار میباید صورت وضعیت حستاب مشتتری را حتداکثر ظترف  42ستاعت بعتد از پایتان روزی کته معاملته بترای مشتتری انجتام متی شتود،
در اختیار وی قرار دهد.
ماده )11
کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری ،پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال می کند .در مواردی که اجرای سفارش های
خرید یا فروش مشتری برای کارگزار غیر ممکن باشد ،کارگزار می باید حداکثر ظرف یک روز کاری ،مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را
به مشتری اعالم نماید.
ماده )14
سفارش های ارسالی توسط مشتری به مدت  5روز کاری اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده ،سفارش باطل می شود .تغییر و
اصالح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری ممکن است .در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعات
انجام معامله ،کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در روز بعد است.
ماده )13
کارگزار موظف است داده پیام های دریافتی از مشتری و داده پیام های ارسالی به مشتری را در سامانه اطالعاتی خود ثبت و نگهداری نماید .در
صورت بروز اختالف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده پیام ها ،اطالعات مندرج در سامانه اطالعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین الزم
االتباع است ،مشروط بر اینکه اطالعات با گزارش های دوره ای ماده  11مغایر نباشد.
ماده )12
دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادر (مصوب  1313/1/12هیأت مدیره سازمان کارگزاران بورس) که در سایت کارگزار انعکاس
دارد ،برای طرفین این قرارداد الزم االجرا است.
ماده )15
این قرارداد در تاریخ  ............................مشتمل بر  15ماده و در  4نسخه امضاء و بین طرفین مبادله گردید.
امضاء نماینده شرکت کارگزاری توسعه فردا:

محل گواهی امضاء مشتری:
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باسالم،
اینجانب ....................................................به کد سهامداری .................................در تاریخ  ...................................نام کاربری و کلمه عبتور توافقنامته خریتد و
فروش الکترونیکی و پیام کوتاه را طی یک پاکت دربسته دریافت نموده ام و متعهد میشوم که پس از رؤیت در اسرع وقت نسبت به تغییر کلمه عبور
اقدام نمایم.
ضمناً خاطر نشان می گردد مسئولیت ناشی از کوتاهی در حفظ کلمه عبور بر عهده اینجانب می باشد.

اثر انگشت و امضا مشتری:

43/3
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ﺷﻤﺎره.................................:
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١٢٠٢٤٩
ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺪا

ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)ﻣﺸﺘﺮي/ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه(
 اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻓﺮم ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در اﺧﺘﻴﺎر اﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻗﺮار داده ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺳﺘﺎرهدار اﻟﺰاﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ. ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ ﻓﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي "اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮي" و "اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه" ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶﺷﺨﺺ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه )ﻣﺸﺘﺮي ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه( ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد.
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﺷﺨﺎص ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﺔ ﺳﻔﺎرش از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮة  1ﺑﻨﺪ  1-2-4ﻣﺎدة  4دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮردر ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 .1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺘﺮي/ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه:

*ﻧﺎم..........................................................:
*ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ...........................................:
*ﺟﻨﺴﻴﺖ:

□ ﻣﺮد

*ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ13......../......../........ :

□ زن

*ﻧﺎم ﭘﺪر................................. :

*ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.......................................... :

*ﻣﺤﻞ ﺻﺪور.................................. :

*ﺳﺮي و ﺳﺮﻳﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:
*ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ:

*ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ:
اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻲ

*ﻧﺸﺎﻧﻲ .................................................................................................................... :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ.........................................................................:
*ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه* .................................... :ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ.................................................. :
ﻛﺪ)ﻫﺎي( ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮي)در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻛﺪ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(:
ﻧﺎم ﺑﻮرس /ﺑﺎزار ﺧﺎرج از ﺑﻮرس
ﻛﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ
 .2اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﻲ:

ﻟﻄﻔﺎً در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮي ،درج ﺷﻮد:
ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ  ......................... :ﺗﺎرﻳﺦ اﺷـﺘﻐﺎل ..................... :ﻧـﺎم ﺷـﺮﻛﺖ/ﻣﺆﺳﺴـﻪ ....................................................... :ﺳـﻤﺖ .............................. :
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر .......................................................... :ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ............................... :دورﻧﮕﺎر ................................... :ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ.................................. :
 .3اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ:

*-1-3ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در اوراقﺑﻬﺎدار □ :ﻋﺎﻟﻲ

□ ﺧﻮب

□ ﻣﺘﻮﺳﻂ

□ ﻛﻢ

□ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ

-2-3ارزش روز داراﻳﻲﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟  ............................................................رﻳﺎل
 -3-3ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﺔ ﺷﻤﺎ از ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟  ............................................................رﻳﺎل
-4-3ﺣﺪود ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻤﺎ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺟﺪول زﻳﺮ درج ﺷﻮد:
ﺑﻮرس اوراقﺑﻬﺎدار و ﻓﺮاﺑﻮرس)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

ﺑﻮرسﻫﺎي ﻛﺎﻻﻳﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

ﺑﻮرسﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر)ﻫﺰار دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ(

 -5-3ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ/ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺰاري در اﻳﺮان ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ ،ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:
..........................................................................................................................................................................................................................................

* -6-3ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
 5000ﺗﺎ  10000ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل □ﺑﻴﺸﺘﺮ از  10000ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
 ﻛﻤﺘﺮ از 250ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل □ ﺑﻴﻦ 250ﺗﺎ  1000ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل □ ﺑﻴﻦ 1000ﺗﺎ  5000ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل □ﺑﻴﻦ000

اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮي  /ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه -ﺗﺎرﻳﺦ
اﻣﻀﺎء ،ﻣﻬﺮ و اﺛﺮ ﺸﺖ

ﻣﻬﺮ  -اﻣﻀﺎء ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدا
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* .4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ:

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮي اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ ،در زﻳﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدد:
ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻚ .......................:ﻧﻮع ﺣﺴﺎب ......................:ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب .....................................................:ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ............................... :ﻛﺪﺷﺒﺎي ﺣﺴﺎب:
IR

ﺗﺬﻛﺮ :1ﺣﺴﺎب اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرﮔﺰار از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﻳﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
ﺗﺬﻛﺮ :2ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮي از ﻛﺎرﮔﺰاري ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺬﻛﻮر وارﻳﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪي را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺰاري اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وي وارﻳﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
* .5ﺳﻤﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه:

 -1-5ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف وي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ دارﻳﺪ را در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ :ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ...............................:ﺷﻤﺎرة ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ.......................................:
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ  :ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  ....................................... :ﺷﻤﺎرة ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ .......................................:
 -2-5ﻧﻮع ﻣﺪرك اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪة ﺳﻤﺖ□ :وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﺔ رﺳﻤﻲ □ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﺔ وﻟﻲ و ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ □ﻗﻴﻢ ﻧﺎﻣﺔ رﺳﻤﻲ
□ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﺔ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ □ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات  -3-5...................................ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ................./........../........ .. :
 .6ﻣﺸﺘﺮي/ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ:

 -1-6ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ آن ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -2-6اﺟﺎزة اﺳﺘﻔﺎده اﺷﺨﺎص دﻳﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﻳﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ)ﻛﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ( را ﻧﺪﻫﺪ و در ﺻﻮرت اﻗﺪام ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺰار اﻃﻼع دﻫﺪ.
 -3-6ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ اﻃﻼع دﻫﺪ .آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ،ﻧﺸﺎﻧﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ
ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮد را راﺳﺎً اﺻﻼح ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -4-6ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
* .7ﻧﻤﻮﻧﺔ اﻣﻀﺎ ،ﻣﻬﺮ و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ)ﻣﺸﺘﺮي/ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه(:

 .8ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺘﺼﺪي ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري:

اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ  ..............................ﻣﺘﺼﺪي ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري در ﺗﺎرﻳﺦ 13......./......../......اﻳﻦ ﻓﺮم را درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در آن را ﺑﺎ ﻣﺪارك
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي/ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء ﻣﺘﺼﺪي ﭘﺬﻳﺮش

ﻻزم اﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺰار ﻣﺪارك ﻣﺸﺘﺮي و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺮم را ﺑﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﺪارك ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ اﻳﻦ ﻣﺪارك ،ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ذيرﺑﻂ در ﻛﺎرﮔﺰاري ﺗﻬﻴﻪ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.
ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي اﻳﺮاﻧﻲ:
-

اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺑﻌﻼوه در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮم در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت(

-

اﺻﻞ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ.

ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪارك ﻓﻮق ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارك اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪة ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ:
-

در ﻣﻮرد وﻛﻴﻞ  :وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ)دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮة اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻛﺎﻟﺘﻲ اوراق ﺑﻬﺎدار( ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

-

در ﻣﻮرد ﻗﻴﻢ  :ﻗﻴﻢ ﻧﺎﻣﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ذي ﺻﻼح ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

-

در ﻣﻮرد وﻟﻲ  :ﻣﺪارك ﻫﻮﻳﺘﻲ وﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد .در ﻣﻮرد وﻟﻲ ) ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرگ وﻟﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﻐﻴﺮ -ﻛﻤﺘﺮ از 18ﺳﺎل ﺗﻤﺎم -ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد( .

-

در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ  :ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة
ﻣﺸﺘﺮي را ﺗﻜﻤﻴﻞ و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﻣﻀﺎء ،ﻣﻬﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮي  /ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه -ﺗﺎرﻳﺦ

ﻣﻬﺮ  -اﻣﻀﺎء ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدا

تاریخ13............../......./....... :
شمارٌ.................................:

ش كرت كارگزاري تىسعه فردا (سهامي خاص)

ایه قسمت تًسط شرکت کارگساری تکمیل میگردد

كارگزار رسمي بىرس اوراق بهادار–– شماره ثبت 902021
به نام خدا

صفحۀ  1از 5

فزم مطخػات اضخاظ حمًلٓ أزاوٓ (مطتزْ  /ومأىذٌ)
-

اطالعات ایه فزم محزماوٍ محسًب ضذٌ ي در اختیار اضخاظ غیزمجاس قزار دادٌ ومیضًد .تکمیل قسمتَای ستارٌدار الشامی ي سایز قسمتَا اختیاری است.

-

مىظًر اس ضمارۀ ضىاسایی بزای اضخاظ حقیقی ایزاوی ،ضمارۀ ملی ،بزای اضخاظ حقًقی ایزاوی ،ضىاسۀ ملی ،بزای اضخاظ حقیقی خارجی ،ضمارۀ گذروامٍ ي درغًرت يجًد
ضمارۀ اختػاغی ي بزای اضخاظ حقًقی خارجی ضمارۀ اختػاغی میباضذ.

-

ومایىذۀ ضخع حقًقی(بىذ  )9ي اضخاظ مجاس بٍ ارائۀ سفارش(بىذ  )5طبق تبػزۀ  1بىذ  1-2-4مادۀ  4دستًرالعمل ضىاسایی مطتزیان در باسار سزمایٍ ،بایذ طبق ضًابط مقزر
در مًرد اضخاظ حقیقی مًرد ضىاسایی قزار گیزوذ.

-

بخصَای مطتزک ایه فزم بایذ تًسط مطتزی یا ومایىذٌ تکمیل ضًد سایز بخصَا کٍ با عبارتَای "اطالعات مطتزی" ي "اطالعات ومایىذٌ" مطخع ضذٌ است باتًجٍ بٍ
وقص ضخع تکمیل کىىذٌ (مطتزی یا ومایىذٌ) بخص مزبًط بٍ ضخع تکمیل گزدد.

-

 .1مطخػات ضخع حمًلٓ:

-

*ًام ًَ*............................................................................. :ع ضخػ٘ت حقَقٖ* ..................................:ضواسٓ ضٌاساٖٗ.............................................:
*ضواسُ ثثت* ..................................:هحل ثثت* ...............................:تاسٗخ ثثت* .............../......... /............ :تاتع٘ت.............................................:

-

*ًطاًٖ :کطَس  ....................................... :استاى ............................:ضْش .................................:خ٘اتاى..................................:

-

کَچِ .......................:پالک............. :

-

کذ اقتػادٕ * .............................. :تلفي .............................:دٍسًگاس* .................................:کذپستٖ اقاهتگاُ قاًًَٖ هطتشٕ...................................... :

-

ًطاًٖ تاسًواً .....................................................................:طاًٖ پست الکتشًٍ٘کٖ................................................................:

-

*ًطاًٖ هحل فعال٘ت اغلٖ(دس غَست ٍجَد) :کطَس  ..................... :استاى ...................:ضْش ...........................:خ٘اتاى...............................:
کَچِ .......................:پالک..........:

-

*کذ پستٖ* ........................................:تلفي..............................................................:

-

کذ(َاْ) معامالتٓ مطتزْ(در غًرتٓ کٍ لثالً کذ اخذ ضذٌ تاضذ):

وام تًرس/
تاسار خارج اس تًرس

کذ معامالتٓ

وام ي وام خاوًادگی ،شمارٌ شىاسایی ،مُر یا امضاء صاحبان امضای مجاز ي مُر شرکت

مُر – امضاء شرکت کارگساری

صفحٍ  2از 5

 .2مطخػات داروذگان حك تزداضت اس حساب تاوکٓ مطتزْ را لٕذ ومإٔذ(:الضام تٌذ  2-2-4هادٓ  4دستَسالعول ضٌاساٖٗ هطتشٗاى دس تاصاس سشهاِٗ)

ردٔف

سمت

وام

وام پذر

تارٔخ تًلذ

ضمارِ ضىاسأٓ

کذ پستٓ

ومًوٍ امضاء

وطاوٓ

1

اطالعات مشتزی

2

3

4

5

 .3مطخػات َٕأت عامل /مذٔزعامل ،اعضاْ َٕات مذٔزٌ ،حساتزس ي تاسرسان ٔا َٕأت امىا ٔا ارکان مطاتٍ را در جذيل سٔز لٕذ ومائٕذ(حسة مًرد):
(الضام تٌذ  2-2-4هادٓ  4دستَسالعول ضٌاساٖٗ هطتشٗاى دس تاصاس سشهاِٗ)
سدٗف

*وام

*سمت

*ضمارِ

*ضمارٌ تلفه

ضىاسأٓ

َمزاٌ

وطاوٓ

کذ پستٓ

1
2
اطالعات مشتزی

3
4
5
6
7
8
9
10

وام ي وام خاوًادگی ،تاریخ ،شمارٌ شىاسایی ،مُر یا امضاء صاحبان امضای مجاز ي مُر شرکت

مُر – امضاء شرکت کارگساری

صفحٍ  3از 5

 .4مطخػات سُامذاران ٔا ضزکائٓ کٍ تٕص اس  10درغذ سُام(سزمأّ) ضخع حمًلٓ را در اختٕار داروذ را در جذيل سٔز لٕذ ومائٕذ(حسة مًرد):
(الضام تٌذ  2-2-4هادٓ  4دستَسالعول ضٌاساٖٗ هطتشٗاى دس تاصاس سشهاِٗ)
سدٗف

*وام

* سمت
(ضشٗک/سْاهذاس)

وطاوٓ

*ضمارِ ضىاسأٓ

کذ پستٓ

*درغذ
حق سإ

سْاهذاسٕ

1
اطالعات مشتزی

2
3
4
5
6
7

* .5مطخػات اضخاغٓ کٍ مجاس تٍ ارائّ سفارش اس طزف مطتزْ مٓتاضىذ ،در جذيل سٔز لٕذ ومإٔذ :
سدٗف

وام

ضمارِ ضىاسأٓ

سمت

تاسِ سماوٓ مجاس
ضزيع

پأان

ومًوّ امضاء

1

2

3

4

وام ي وام خاوًادگی ،تاریخ ،شمارٌ شىاسایی ،مُر یا امضاء صاحبان امضای مجاز ي مُر شرکت

مُر – امضاء شرکت کارگساری

صفحٍ  4از 5

* .6مطخػات غاحثان امضاْ مجاس تزاْ اسىاد تعُذ آير:
سدٗف

وام

سمت

ضمارِ ضىاسأٓ

کذ پستٓ

وطاوٓ

ومًوٍ امضاء

1

2

3

4

5

 .7اَذاف سزمأٍگذارْ ي افك سزمأٍگذارْ مطتزْ:

-1-7حذٍد اسصش هعاهالت هطتشٕ عٖ ٗک سال اخ٘ش دس جذٍل صٗش دسج ضَد(تِ ه٘لَ٘ى سٗال):
بًرس ايراقبُادار تُران ي فرابًرس ایران

بًرسَای کاالیی

بًرسَای

در ایران

خارج از ایران(َسار دالر آمریکا)

ً -2-7ام ضشکت/ضشکت ّإ کاسگضاسٕ اٗشاًٖ کِ هطتشٕ اص عشٗق آًاى هثادست تِ خشٗذ ٍ فشٍش ًوَدُ است رکش ضَد:
............................................................................................. .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... .....................................
اطالعات مشتزی

* -3-7پ٘صتٌٖ٘ هٖکٌ٘ذ سغح هعاهالت هطتشٕ دس تاصاس سشهاِٗ اٗشاى عٖ ٗک سال چِ هثلغٖ تاضذ؟
□ کوتش اص  500ه٘لَ٘ى سٗال □ ت٘ي 500تا  1000ه٘لَ٘ى سٗال
□ ت٘ي 5000تا  10000ه٘لَ٘ى سٗال

□ ت٘ي 1000تا  5000ه٘لَ٘ى سٗال

□ ت٘طتش اص  10000ه٘لَ٘ى سٗال

 -4-7هٌثع تأه٘ي ٍجِ سشهاِٗگزاسٕ ٍ ّذف هطتشٕ اص اًجام هعاهالت دس تاصاس سشهاِٗ اٗشاى سا تغَس کاهل ت٘اى کٌ٘ذ:
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
* -5-7آٗا هطتشٕ اص عشف هشجعٖ هَسد ستثِتٌذٕ قشاس گشفتِ است؟

□ تلٖ

□ خ٘ش

دس غَستٖ کِ هطتشٕ اص عشف هشجعٖ هَسد ستثِتٌذٕ قشاس گشفتِ است ،اعالعات ٍ هستٌذات آى اسائِ ضَد:
ًام هشجع ستثِتٌذٕ کٌٌذُ..................................... :

تاسٗخ ستثِتٌذٕ....................................:

وام ي وام خاوًادگی ،تاریخ ،شمارٌ شىاسایی ،مُر یا امضاء صاحبان امضای مجاز ي مُر شرکت

ستثٔ اخز ضذُ.................................:
مُر – امضاء شرکت کارگساری
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* .8مشخصات حساب بانکی:

هطخػات حساب تاًکٖ کِ تِ ًام هطتشٕ افتتاح ضذُ است ،دس صٗش اسائِ گشدد:
اطالعات مشتزی

حساب تاًکٖ:
ًام تاًکً ........................:ام ضعثِ  ................................. :کذ ضعثِ ....................:ضْشستاى ًَ ............................... :ع حساب......................:
ضواسُ حسابً ..............................................................:ام غاحة حساب ............................... :کذضثإ حساب( :دس جذٍل صٗش ًَضتِ ضَد)
IR

تزکش :1حساب اعالم ضذُ تاٗستٖ دس ٗک تاًک اٗشاًٖ تِ ًام هطتشٕ تاضذ ٍ کاسگضاس اص پزٗشفتي حساب ٗا حسابّإ هطتشک هعزٍس است.
تزکش :2هغالثات هطتشٕ اص کاسگضاسٕ غشفاً تِ حساب اعالم ضذُ هزکَس ٍاسٗض خَاّذ ضذ ،هگش دس غَستٖ کِ هطتشٕ حساب تاًکٖ جذٗذٕ سا کتثاً تِ
کاسگضاسٕ اعالم ًواٗذ کِ دس اٗي غَست تِ حساب جاٗگضٗي ٍٕ ٍاسٗض خَاّذ ضذ.
* .9سمت و شزایط نماینده:
اطالعات نماینده

 -1-9هطخػات ضخػٖ کِ ضوا اص عشف ٍٕ ًواٌٗذگٖ داسٗذ سا دس اٗي قسوت ق٘ذ ًواٗ٘ذ:
ضخع حق٘قًٖ :ام ٍ ًامخاًَادگٖ ...............................:ضواسٓ ضٌاساٖٗ.......................................:
ضخع حقَقٖ ً :ام ضشکت  ....................................... :ضواسٓ ضٌاساٖٗ .......................................:
ًَ -2-9ع هذسک اثثات کٌٌذٓ سوتٍ□ :کالتٌاهٔ سسوٖ □هذٗش تػفِ٘
□هعشفًٖاهٔ ًواٌٗذٓ ضخع حقَقٖ □ساٗش هَاسد تِ هَجة قَاً٘ي ٍ هقشسات ...............................................
 -3-9تاسٗخ اًقضاء ًواٌٗذگٖ................./........../........ .. :

 .10مشتزی  /نمایندۀ مشتزی تعهد مینماید:

 -1-10ضوي سعاٗت دق٘ق قَاً٘ي ٍ هقشسات پَلطَٖٗ ،اعالعات هَسد دسخَاست کاسگضاس دس هَضَع هثاسصُ تا پَلطَٖٗ سا هغاتق هقشسات اسائِ ًواٗذ.
 -2-10اجاصٓ استفادُ اضخاظ دٗگش اص کذ هعاهالتٖ (خذهات پاِٗ دسٗافتٖ) سا ًذّذ ٍ دس غَست اعالع ،هَضَع سا تالفاغلِ تِ کاسگضاس اعالع دّذ.
 -3-10تغ٘٘شات کذپستٖ ٍ اعالعات هشتَط تِ ًطاًٖ خَد سا تِ هشاجع رٕستظ اعالع دّذ .آخشٗي ًطاًٖ هتقاضًٖ ،طاًٖ اساِٗ ضذُ اص سَٕ هشاجع هشتَعِ
است حتٖ اگش هتقاضٖ ًطاًٖ خَد سا ساساً اغالح ًکشدُ تاضذ.
ّ -4-10شگًَِ تغ٘٘ش دس اعالعات اسائِ ضذُ سا تا هستٌذات هشتَط دس اسشع ٍقت تِ اعالع کاسگضاس تشساًذ.
 -5-10هذٗشاى ٍ غاحثاى اهضإ هجاص هطتشٕ ً/واٌٗذُ هطتشٕ ضوي اقشاس تِ اٗي کِ آخشٗي اعالعات ٍ هذاسک هشتَط تِ هطتشٕ ً /واٌٗذُ هطتشٕ سا عٖ
اٗي فشم اسائِ ًوَدُاًذ ّشگًَِ تغ٘٘ش دس اعالعات اسائِ ضذُ سا تالفاغلِ تِ کاسگضاس اعالع دٌّذ.
* .11تأیید متصدی پذیزش شزکت کارگزاری:

اٌٗجاًة  ..............................هتػذٕ پزٗشش ضشکت کاسگضاسٕ دس تاسٗخ 13......./......../......اٗي فشم سا دسٗافت ٍ تغث٘ق اعالعات هٌذسج دس آى سا تا
هذاسک ضٌاساٖٗ اسائِ ضذُ تَسظ هطتشًٕ/واٌٗذُ تأٗ٘ذ هٖ ًواٗن.
وام ي امضاء متػذْ پذٔزش

الصم است کاسگضاس هذاسک هطتشٕ ٍ ًواٌٗذُ سا تِ ضشح رٗل اخز ًوَدُ ٍ اعالعات ثثت ضذُ دس اٗي فشم سا تا هٌذسجات هذاسک تغث٘ق دّذ ٍ
تػَٗش تشاتش اغل اٗي هذاسک ،تَسظ کاسکٌاى رٕستظ دس کاسگضاسٕ تِْ٘ ٍ دس پشًٍذُ ًگْذاسٕ ضَد.
 مذرن مثثتٍ تأسٕس ي ثثت ضخع حمًلٓ(اس جملٍ آگُٓ تأسٕس در ريسوامّ رسمٓ)، مذرن مثثتٍ سمت ي حذيد اختٕارات غاحثان امضاْ مجاس ي مذٔزان(آخزٔه آگُٓ تغٕٕزات مىذرج در ريسوامّ رسمٓ)، اساسىامٍ ،ضزکت وامٍ ٔا مذارن مطاتٍ ضخع حمًلٓ. -تزاْ ومأىذٌ مطتزْ عاليٌ تز مذارن فًق ،تػًٔز مذارن اثثات کىىذِ سمت طثك ممزرات

وام ي وام خاوًادگی ،تاریخ ،شمارٌ شىاسایی ،مُر یا امضاء صاحبان امضای مجاز ي مُر شرکت
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