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فرم مشخصات مشتریان
اشخـــاص حقیقـــی )مشتــری/نماینــده(

—اطالعات این فرم محرمانه بوده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار نمی گیرد. تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی و سایر قسمت ها اختیاری است.
—بخش های مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخش ها که با عبارت های »اطالعات مشتری« و »اطالعات نماینده« 

مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده )مشتری یا نماینده( بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.
—نمایندۀ شــخص حقوقی و  اشــخاص مجاز به ارائۀ ســفارش از طرف شــخص حقوقی، طبق تبصرۀ 1 بند 4-2-1 مادۀ 4 دســتورالعمل شناسایی 

مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

* بـه تفکیــک:* نــام:

* بـه تفکیــک:* نــام خانوادگــی:

یــخ تولــد:* جنسّیت:* نــام پــدر: * شمــاره شناسنامــه:* تار
   مــرد   زن

* کــد ملــی:* محل صدور:* سریــال شناسنامــه:

ک(:پست الکترونیکــی: * نشانی )کشور، استان، شهر، خیابان، کوچه و پال

* کد پستــی:* تلفـن ثابت و کـد شهــر:* تلفـن همــراه:

* کـــد)هــای( معامالتـی مشتـری )در صورتی که قباًل کد اخذ شده باشد(:

نام بورس /فرابورس و کد معامالتی:نام بورس /فرابورس و کد معامالتی:نام بورس /فرابورس و کد معامالتی:نام بورس /فرابورس و کد معامالتی:
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یخ اشتغال:عنوان شغل: سمت:نام شرکت/مؤسسه:تار

نشانی محل کار:

یکد پستی:نمابر محل کار:تلفن محل کار:
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یال(* میزان آشنایی با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار: ارزش روز دارایی های تحت مالکّیت شما تقریبًا چقدر است؟ )به ر

  عالــی   خــوب   متوســط   کــم   بسیـار کـم
یال( متوسط درآمد ماهیانۀ شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ )به ر

یر درج شود: حدود ارزش معامالت شما طی یک سال اخیر در جدول ز

یال(: یال(:بورس اوراق بهادار و فرابورس )میلیون ر بورس های خارج از کشور )هزار دالر آمریکا(:بورس های کاالیی )میلیون ر

نام شرکت یا شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نموده اید، ذکر نمایید:

یخ + امضــاء، مهر یا اثر انگشت مشتــری/نماینده: مهر و امضای کارگزاری:تار

محل گواهی امضای مشتری: تاریخ و امضای مشتری:امضای نماینده کارگزاری مفید:
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* نمونــه امضــاء، ُمهر یا اثر انگشت )مشتــری/نماینده(:مشتری/نماینده تعهد می نماید:

—ضمــن رعایــت دقیــق قوانیــن و مقــررات پولشــویی، اطالعات مورد درخواســت 

شــرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشــویی را به نحوی که آن شرکت تعیین 
می کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.

یافتی)کد معامالتی( را ندهد و  —اجازۀ استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه در
در صورت اقدام، موضوع را بالفاصله به کارگزار اطالع دهد.

—تغییرات کدپســتی و اطالعات مربوط به نشــانی خود را به مراجع ذی ربط اطالع 
دهد. آخرین نشــانی متقاضی، نشــانی ارایه شــده از ســوی مراجع مربوطه اســت 

حتی اگر متقاضی نشانی خود را راسًا اصالح نکرده باشد.
—هرگونــه تغییــر در اطالعــات ارائه شــده را با مســتندات مربــوط در اســرع وقت به 

اطالع کارگز ار برساند.
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یخ:* اینجانب: )متصدی شرکت کارگزاری مفید( * در تار

یافت و تطبیق اطالعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری/نماینده، تأیید می نمایم. این فرم را در

* نام و امضاء متصدی پذیرش:توضیحــات:
الزم اســت کارگزار مدارک مشــتری و نماینده را به شــرح ذیل اخذ نموده و اطالعات 
ثبــت شــده در ایــن فــرم را با مندرجــات مدارک تطبیق دهــد و تصویر برابــر اصل این 

مدارک، توسط کارکنان ذی ربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

برای مشتری ایرانی: —اصل شناسنامه )به عالوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات( —اصل کارت ملی
یــر: —در مــورد وکیــل: وکالتنامــه که طبــق مقررات  بــرای نماینــده مشــتری عــالوه بــر مــدارک فــوق حســب مــورد، تصویــر مــدارک اثبــات کنندۀ ســمت نماینــده به شــرح ز
مربوطه)دســتورالعمل نحوۀ انجام معامالت وکالتی اوراق بهادار( به تأیید رســیده باشــد. —در مورد قیم: قیم نامۀ معتبر که توســط مرجع ذی صالح قضایی صادر شــده 
است. —در مورد ولی: مدارک هویتی ولی حسب مورد. در مورد ولی ) توضیح اینکه پدر و پدربزرگ ولی فرزندان صغیر—کمتر از 18 سال تمام—محسوب می شود.( —در 
مورد نمایندۀ شــخص حقوقی: مدارک مثبتۀ نمایندگی این اشــخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شــده اســت. این اشــخاص باید هرکدام به طور جداگانه، فرم 

مشخصات نمایندۀ مشتری را تکمیل و ارائه نمایند.
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* نوع حساب:* شهرستــان:* کد شعبه:* نام شعبه:* نــام بانک:

* نام صاحب حسـاب:* شمارۀ حســاب:

یر نوشته شود(: * کد شبای حساب )در جدول ز
IR   

—تذکر 1: حساب اعالم شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترک معذور است.
یز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتبًا به کارگزاری اعالم  —تذکر 2: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفًا به حساب اعالم شده مذکور وار

یز خواهد شد. نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی وار

یر ارائه گردد: مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در ز

مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:
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یخ انقضاء نمایندگی:* شمارۀ شناسایی:* شخص حقیقی )نــام و نام خانوادگی (/شخص حقوقی )نام شرکت(: * تار

* نوع مدرک اثبات کنندۀ سمت:
  وکالتنامۀ رسمی   شناسنامۀ ولی و شخص تحت والیت   قیم نامۀ رسمی   معرفی نامۀ نمایندۀ شخص حقوقی
  سایر موارد به موجب قوانین و مقررات.............................................................................................................................

یال( * پیش بینی می کنید سطح معامالت شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟ )به میلیون ر
یال یال   بیشتر از 1۰،۰۰۰ م ر یال   بین ۵،۰۰۰ تا 1۰،۰۰۰ م ر یال   بین 1،۰۰۰ تا ۵،۰۰۰ م ر یال   بین 2۵۰ تا 1،۰۰۰ م ر   کمتر از 2۵۰م ر

یخ + امضــاء، مهر یا اثر انگشت مشتــری/نماینده: مهر و امضای کارگزاری:تار

محل گواهی امضای مشتری: تاریخ و امضای مشتری:امضای نماینده کارگزاری مفید:
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