
- اطالعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی شود. تكمیل قسمت های ستاره دار الزامی و سایز قسمت ها
اختیاری است.

- بخش هـای مشتـرك این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تكمیل شود سایر بخـش ها که عبارت های ”اطالعات مشتری“ و ”اطالعات 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 1 بند 4-2-1 ماده 4 دستورالعمل شناسایی مشتریان

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

1. مشخصات مشتری / نماینده:

*نام:

*نام خانوادگی:

13*جنسیت:         مرد          زن                    *تاریخ تولد:         /         /       

*نام پدر:                               *شماره شناسنامه:                                *محل صدور:

*سری و سریال شناسنامه:

*شماره ملی:

*کدپستی:

اطالعات ارتباطی:

*نشانی:کشور:                               استان:                   شهر:                       خیابان:

کوچه:                                             پالك:

نشانی پست الكترونیكی:

*تلفن همراه:                                                   *تلفن ثابت:

کدهای معامالتی مشتری (درصورتی که قبال کد اخذ شده باشد):

نام  بورس/بازار

خارج از بورس

کد معامالتی

مهر ، امضاء شرکت کارگزاریامضاء مهر با اثر انگشت مشتری/نماینده (تاریخ)

شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)

فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (مشتری/نماینده)

13تاریخ تكمیل فرم:               /         /       

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تكمیل می گردد.
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مهر ، امضاء شرکت کارگزاریامضاء مهر با اثر انگشت مشتری/نماینده (تاریخ)

2. اطالعات شغلی :

لطفاً در این قسمت اطالعات شغلی مشتری درج شود.

عنوان شغل:                              تاریخ اشتغال:                    نام شرکت/موسسه:

سمت:

نشانی محل کار:

تلفن محل کار:                                        دورنگار:                                   کدپستی:

2. اطالعات مالی:

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

عالی             خوب             متوسط             کم             بسیار کم

 ارزش روز دارایی های تحت مالكیت شما تقریبا چقدر است؟                                                           ریا ل2-3

 متوسط درآمد ماهیانه ی شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقد راست؟                        ریا ل3-3

 حدود ارزش معامالت شما طی یك سال اخیر در جدول زیر درج شود:4-3

 نام شرکت / شرک تهای کارگزاری در ایران که شما از طریق آن مبادرت به معامله نمود هاید، ذکر نمایید:5-3

3-6*  پیش بینی م یکنید سطح معامالت شما در بازار سرمایه طی یك سال چه مبلغی باشد؟

250کمتر از  میلیون ری ال

5000بین  تا  میلیون ری ال 1000

10000بیشتر از  میلیون ری ال

1000بین  تا  میلیون ری ال 250

10000بین  تا  میلیون ری ال 5000

بورس های خارج از کشور (هزار دالر آمریكا)بورس های کاالیی (میلیون ریا ل)بورس اوراق بهادار فرابورس (میلیون ریا ل)
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4. مشخصات حساب بانكی:

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

نام بانك:                                  نام شعبه:                    کد شعبه:                      شهرستان:                               نوع حساب:

شماره حساب:                                                           نام صاحب حساب:

کد شبای حساب (درجدلو زیر نوشته شود)

تذکر 1: حساب اعالم شده بایستی در یك بانك ایرانی به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتـن حسـاب یا حسـاب های مشترك

معذور است.

تذکر 2: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعالم شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانكی

جدیدی را کتباً به کارگزاری اعالم نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

5. سمت و شرایط نماینده

5-1 مشخصات 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:

 نوع مدرك اثبات کننده سمت:2-5

وکالتنامه رسمی                               شناسنامه ولی و شخص تحت والیت

قیم نامه رسمی                                معرفی نامه نماینده شخص حقوقی

سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

 تاریخ انقضاء نمایندگی:            /            /3-5

مهر ، امضاء شرکت کارگزاریامضاء مهر با اثر انگشت مشتری/نماینده (تاریخ)
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شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)

فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (مشتری/نماینده)

13تاریخ تكمیل فرم:               /         /       

این قسمت توسط شرکت کارگزاری تكمیل می گردد.



6. مشتری / نماینده تعهد می نماید:

1-6 ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطالعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با

پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نماید.

 اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معامالتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را6-2

بالفاصله به کارگزار اطالع دهد.

 تغییرات کد پستی و اطالعات مربوطه به نشانی خود را به مراجع ذی ربـط اطالع دهدو آخرین نشانی متقاضی6-3

نشانی ارائه شد از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصالح نكرده باشد.

 هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطالع کارگزار برساند.6-4

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

8. تایید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:

13اینجانب                                               متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ         /         /           این فرم

را دریافت و تطبیق اطالعات مندرج در آن را با مدارك شناسایی ارائه شده توسط مشتری/نماینده تأئید می نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

الزم است کارگزار مدارك مشتری و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطالعات 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 (بعالوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات

- اصل کارت ملی

برای نماینده مشتری عالوه 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 معامالت وکالتی اوراق بهادار) به تائید رسیده باشد.

- در مورد قیم: قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذی صالح قضایی صادر شده است.

18- در مورد ولی: مدارك هویتی ولی حسب مورد در مورد ولی (توضیح اینكه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر - کمتر از  سال تمام - محسوب می شود)

- 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 جداگانه

فرم مشخصات نماینده مشتری را تكمیل و ارائه نمایند.

مهر ، امضاء شرکت کارگزاریامضاء مهر با اثر انگشت مشتری/نماینده (تاریخ)
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شماره سریال

تاریــخ              /             /

توافق نامه خرید و فروش الكترونیكی اوراق بهادار

24این توافق نامه در اجرای ماده  آیین نامه ”معامـالت 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:

*ایمیل:                                                                                           *تلفن:

*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 اعالم 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 اعالم 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 اطالع داده و تقاضای صدور نام کاربر و رمز عبور جدید نماید.

تا زمانیكه این امر توسط مشتری اعالم 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 الزم بداند و تغییر نام کاربر و رمز عبور را اعمال میكند و مراتب را بالفاصله از طریق اعالم الكـتـرونیكی به اطالع

مشتری میرساند .

امضاء مشتری
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ماده 5
مشتری حساب بانكی خود را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی میكند.

کارگزار : اقتصاد نوین - ملی۔ سامان - پاسارگاد - ملت - دی ۔ خاورمیانه و پارسیان بدلیل تسریع دربانك های قابل قبول توسط 

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

48قرار داده و متعهد میشود که حداقل هر  ساعت 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.

10ماده 
یك روز پس از انجام معامله ، مشتری می تواند صورتحساب خود را در سایت مشاهده نماید.

11ماده 
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 1: در صورتیكه سهام صف خرید یا فروش بوده یا نماد سهم بسته باشد.

*تبصره 2: در روز عرشه اولیه سهام . کارگزار تنها دستورات خرید حضوری را مالك عمل قرار خواهد داد.

12ماده 
سفارشهای ارسالی توسط مشتری به مدت 5 روز کاری اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده سفارش باطل میشود.

تغییر و اصالح 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.

13ماده 
1383دستورالعمل اجرایی سفارشهای الكترونیكی اوراق بهادار (مصوب  04 / هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس ) که در سایت09 /

13کارگزار انعكاس دارد، برای طرفین این قرارداد الزم االجرا است . این قرارداد در  بند و 3 تبصره تنظیم و مشتری ضمن اطالع

و توافق با کلیه مفاد آن نسبت به امضاء آن اقدام نموده ست.

امضاء نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا                                                                                            امضاء مشتری
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(تمام صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضاء شود.)



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 می نمایم نزد هیـچ کـارگزار دیگری در خواست فـروش دارایی مـذکـور را ننمـوده ام و

مسئولیت این مورد و عواقب احتمالی ناشی از آن را می پذیرم.

*نام:

*نام خانوادگی:

*نام پدر:

*شماره شناسنامه:                               *کدملی:

*صادره از:                                            *تاریخ تولد:                      *کد سهامداری فعال:

*نشانی پستی:

*تلفن تماس:                                                                *کدپستی:

*تلفن همراه:                                          پست الكترونیك:

ردیف                                      نام شرکت ناشر اوراق بهادار

1

2

3

4

5

ردیف                                      نام شرکت ناشر اوراق بهادار

1

2

3

4

5

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

*نام و امضاء متقاضی:

این قسمت توسط کارگزاری تكمیل می گردد.این قسمت توسط کارگزاری تكمیل می گردد.

نام و امضاء کارمند مجاز:

تعیین/تغییر کارگزار           انجام شد      انجام نشد

تاریخ:                               ساعت:
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شماره سریال

تاریــخ              /             /

wصفحه 1 از 6 w w . f i r o u z e x . c o m
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wصفحه 5 از 6 w w . f i r o u z e x . c o m



صفحه 6 از 6 w w w . f i r o u z e x . c o m

مهر و امضاء کارگزار                                                                  مهر و امضاء اثر انگشت مشتری*

مهر و امضاء برای مشتریان حقوقی ضروری است.



 

1
 

 تعهدنامة استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار

 . . . .. . . . . . . . . . کد ملی . .. . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . .  . فرزند . . .. . . . . . . . .  . ..   اینجانب 

 .. . . . . . . . . از  صادره. . . . . . . . . . . .  متولد سال

/کدملی             به شمارة ثبت . . . . . . . . . . به نام  /حقیقیمایندگی از سوی شخص حقوقیبه ن /  که اصالتاً 

  . . . . . . های شهرستاننزد ادارة ثبت شرکت . . . . . ..  . . . . .

هستم، از طریق درگاه کارگزاری فیروزه آسیا)سهامی خاص ( استفاده از خدمات دسترسی برخط بازارمتقاضی 

 : نمایممی تعهداقرار و 

الزم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا مهارت و دانش  -1

 باشم.می

 باشم.دانش الزم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معاملة اوراق بهادار را دارا می -2

ح اعالم شده باشد، مشمول هیچگونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصال -3

 باشم.نمی

نمایم از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در تعهد می -4

 مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.

نمایم از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل )سوءاستفاده( در سامانة معامالت و زیرساخت تعهد می -5

 برخط عضو خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.دسترسی 

امکانات استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری  -6

تحت هر عنوان از قبیل نماینده، وکیل یا غیره قرار نداده و در هر صورت مسئولیت کلیة معامالت انجام 

 پذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.شده را می

در صورت ارایة مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهدة اینجانب بوده و  -7

اطالعات خالف واقع و مستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهدة اینجانب 

 باشد.می

به شرکت کارگزاری اختیار تام می دهم در صورتی که به تشخیص کارگزاری اقدامات خرید و فروش  -8

ارگزاری دسترسی اینجانب را اینجانب ناقض هر گونه مقررات و یا عرف بازار سرمایه باشد، شرکت ک

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         



 
 

 آشنايي با مفاهيم معامالت زمونآ
   

 نام خانوادگي::                                                          نام          

 

 

 تسويه معامالت در چند روز بعد از انجام معامله صورت مي گيرد؟  -1 

 روز كاري 3روز                        د(  4روز كاري                        ج(  2روز                                    ب(  3الف(  

 

 

 مرحله پيش گشايش در بورس چيست؟ -2

 معامالت دقيقه قبل از پايان 11دقيقه قبل از شروع معامالت                                  ب(  33الف( 

 ج( اين مرحله تنها مختص عرضه هاي اوليه است                    د( اين مرحله تنها زمان بازگشايي نماد صورت مي گيرد      

 

 

 دامنه نوسان در فرابورس به چه صورت است؟ -3

 رگردان مي باشد.درصد فاقد بازا 1الف( دامنه نوسان روزانه قيمت در بازار اول، دوم و اوراق مشاركت فرابورس 

 درصد براي داراي بازارگردان مي باشد. 3ب( دامنه نوسان روزانه قيمت در بازار اول، دوم و اوراق مشاركت فرابورس 

 اوراق داراي بازار گردان مي باشد.درصد براي  4ج( دامنه نوسان روزانه قيمت در بازار اول، دوم و اوراق مشاركت فرابورس 

 ندارد.د( دامنه نوسان وجود 

 

 

 چيست؟ DPSمنظور از  -4

             ب( ارزش دفتري هر سهم الف( سود نقدي هر سهم                            

 د( سود) زيان( انباشته به ازاي هر سهم  ج( سود)زيان( هر سهم 

 

 

 منظور از نقد شوندگي سهام چيست؟ -1

 الف( ميزان پول نقد موجود در شركت

 فروش سهام در كمترين زمان، بدون تغيير قابل مالحظه قيمت ب( سهولت خريد و

 ج( سهولت خريد و فروش سهام در كمترين زمان، با هر قيمتي

 د( ميزان سود نقدي پرداختي در مجمع عمومي شركت 

 

 

 

 

 

 مشتري امضاء

 

 

 

 



 
 

 آشنايي با مفاهيم معامالت زمونآ
   

 

 خريد و فروش چيست؟محدوديت حجمي در سفارشات  -6

 

 در هر نماد معامالتي طي هر سفارش در سامانه معامالت وارد مي شود.الف( حداكثر اوراق بهادار است كه 

 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.

 قيمتي است كه در هر نماد معامالتي طي هر سفارش در سامانه معامالت وارد مي شود.  د( حداقل

 

 

 اولويت انجام معامالت به چه صورتي مي باشد؟ -7

 الف( باالترين قيمت و زمان ورود سفارش                    ب( پايين ترين قيمت و زمان ورود سفارش

 د( قيمت و زمان ورود سفارش                 ج( بهترين قيمت براي خريد و فروش       

 

 

 ..........در معامالت سهام در بورس حداقل كارمزد معامالت........................  و حداكثر كارمزد كارگزاران در يك معامله ................ -8

 مي باشد.

 ريال                        233،333،333  -ريال 23 ,333ب(               ريال                133،333،333 -ريال 333,11الف( 

 د( هيچكدام       ريال                         333،333،333  -ريال 1 ,333 ج(

 

 

 كدام گزينه در رابطه با دامنه نوسان قيمتي صحيح نمي باشد؟ -9

چند جلسه رسمي معامالتي بورس، قيمت مي تواند نوسان  الف( پايين ترين تا باالترين قيمتي است كه در آن دامنه، طي يك يا

 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.

 زمان انجام خواهد شد.د( تغيير دامنه نوسان قيمتي با پيشنهاد هيئت مديره بورس و تاييد هيات مديره سا

 

 

 بخشي از سهام شركت كه دارندگان آن آماده عرضه آن بوده و با حفظ آن قصد مديريت شركت را ندارند، چه نام دارد؟ -13

 الف( حجم مبنا                 ب( حق تقدم                            ج( سهام شناور آزاد                             د( هيچكدام

 

 

 
 بر خطت امضاء مدير معامال        

  



  
 

  

 

 به نام خدا

 

 

کببببببارکرم   کوربببببب   کبببببب ر  نببببببا  ریافبببببب د   .……………………   اینجانبببببب 

 حسا  آنالین خ د را تایید ری نرای .

 

 تاریخ :                                                            

 ارضا:                                                            

 

 

 


	کل فرم ها.pdf (p.1-16)
	فرم های پذیرش.pdf (p.1-7)
	فرم های آنلاین.pdf (p.8-13)
	تعهدنامه آنلاین.pdf (p.14)
	آزمون آنلاین.pdf (p.15-16)

	تاییدیه دریافت نام کاربری آنلاین.pdf (p.17)

