
 
 

 بسمه تعالی 

 قوقی ح مشتریانفرم اطالعات مربوط به 

 سبدگردان توسعه فیروزهشرکت  

 تایید کننده:   بررسی کننده:   تهیه کننده:  

 

 اطالعات هویتی: الف( 
  شرکتنام 

  شماره ثبت 

  تاریخ ثبت 

  محل ثبت 

  شناسه ملی 

اسامی صاحبان  
 امضای مجاز 

 

  کد معامالتی 

 آدرس 
 
 

  کد پستی 

  ثابت و موبایل  تلفن 

  نمابر

  ایمیل  

  کد رهگیری سجام 

 : ب( معرفی نماینده یا نمایندگان قانونی
  نام 

  نام خانوادگی 

  نام پدر 

  تاریخ تولد 

  شماره شناسنامه 

  کد ملی 

  محل صدور 

 آدرس 
 
 

  کد پستی 

  ثابت و موبایل  تلفن 

  نمابر

  ایمیل  

  کد رهگیری سجام 



 
 

 بسمه تعالی 

 قوقی ح مشتریانفرم اطالعات مربوط به 

 سبدگردان توسعه فیروزهشرکت  

 تایید کننده:   بررسی کننده:   تهیه کننده:  

 

 :حساب بانکی اطالعات (  ج
  شماره حساب  

  نام بانک   

  نام و شماره شعبه  

  شماره شبا  

 ( مبلغ آورده: ج

 . ریال نقد ................................................. ......       ⃝
 )لیست تعداد و نام سهام پیوست شود(  .. ریال سهم......................................................      ⃝

   ه( نحوه ی محاسبه کارمزد مدیر سبد:

 الف( درصد از ارزش انواع دارایی های سبد اختصاصی ⃝      

های مربوط به سبد اختصاصی  گذار پس از کسر بدهیسبداختصاصی سرمایهدرصد ساالنه از ارزش سهام موجود در ....  (1

 های پایانی همان روز،به قیمت

های سپردۀ بانکی از نرخ معمول جاری در نظام بانکی  گذاری و گواهیهای سرمایه .... درصد از تفاوت بین سود سپرده  (2

 بد اختصاصی در پایان آن روز، های بانکی س ایران برای همان نوع سپرده، نسبت به ماندۀ سپرده 

 های پایانی همان روز.  درصد ساالنه از ارزش سایر اوراق بهادار سبداختصاصی به قیمت.....  (3

 ب( مشارکت ثابت در سود  ⃝      

های سپردۀ بانکی از نرخ معمول جاری در نظام  گذاری و گواهی های سرمایه .... درصد ساالنه از تفاوت بین سود سپرده  (4

 های بانکی سبد اختصاصی در پایان آن روز، ایران برای همان نوع سپرده، نسبت به ماندۀ سپرده بانکی 

 ... درصد مشارکت در افزایش ارزش روزانه ی مجموع دارایی های سبد  (5

 ج( مشارکت تصاعدی در سود ⃝      

 ... درصد مشارکت در سود ایجاد شده تا نرخ ... درصد  ( 6

 شده تا نرخ ... درصد نسبت به مازاد نرخ ... درصد  .... درصد مشارکت در سود ایجاد (7

 .... درصد مشارکت در سود ایجاد شده تا نرخ ... درصد نسبت به مازاد نرخ ... درصد  (8

 .... درصد مشارکت در سود ایجاد شده تا نرخ ... درصد نسبت به مازاد نرخ ... درصد  (9

 . درصد .... درصد مشارکت در سود ایجاد شده نسبت به مازاد نرخ .. (10

 د( کارمزد ثابت ⃝      

 مبلغ ... ریال ماهانه به صورت ثابت   (11

 : سایر توضیحاته( 

.................................................................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 زیر برای شرکت ارسال گردد:  دارک م ضرورت دارد 

 ضمیمه گردد.صاحبان امضای مجاز کپی کارت ملی و شناسنامه  *

 روزنامه تاسیس و روزنامه ی آخرین تغییرات و صاحبان امضای مجاز شرکت ضمیمه گردد.*

 ، ضرورت دارد، جدول زیر تکمیل شود.آورده از نوع سهامدر صورت *

 

 کارگزار ناظر  تعداد سهام جایزه  تعداد حق تقدم  بهادار تعداد اصل اوراق  نماد  ردیف 

      

      

      

      

 

یت  * الزم به تاکید است که سرمایه گذار بایستی قبل از هرگونه اقدامی، در سامانۀ سجام ثبت نام نموده و در دفاتر پیشخوان دولت احراز هو 
 شود. 

 
 


