راهنمای گام به گام ثبت نام مشتری حقیقی ایرانی و تکمیل فرمها در سامانه سجام

ورود به سامانه
با مراجعه به آدرس  https://profilesejam.csdiran.comو انتخاب گزینه "ثبت نام در سجام" ،وارد بخش
ثبت نام شوید.

شماره تماس
در این قسمت ،شماره تلفن همراه خود را بدون صفر اول و کد امنیتی ،وارد کرده و با فشردن دکمه
"دریافت کد تایید" منتظر ارسال کد تایید از طریق پیامک بمانید.
پیش از ثبت نام در سامانه سجام ،از مالکیت شماره تلفن همراه و انطباق آن با کد ملی اطمینان حاصل
فرمایید( .مراکز پشتیبانی اپراتورهای تلفن همراه ،آماده راهنمایی شما می باشند(

ورود کد تایید  ،تعیین نوع مشتری و کد /شناسه ملی
در این قسمت ،کد تأیید ارسال شده به تلفن همراه ،نوع مشتری ،کد /شناسه ملی و کد امنیتی را وارد
کرده و دکمه تایید را فشار دهید.
در صورتی که موفق به دریافت کد تأیید نشدهاید میتوانید با انتخاب دکمه ارسال مجدد کد تایید ،مجددا
کد تایید دریافت نمایید.

پرداخت هزینه ثبتنام

در این مرحله هزینه ثبتنام شما نمایش داده میشود که با انتخاب یکی از درگاههای پرداخت میتوانید
نسبت به پرداخت آن اقدام کنید .پس از پرداخت ،به مرحله تکمیل اطالعات میروید که درادامه به توضیح
هریک میپردازیم.

اطالعات هویتی
در این بخش ،انطباق مشخصات اعالمی با مندرجات کارت ملی الزامی است .نکاتی که مربوط به این
بخش میشود شامل موارد زیر است:
 وارد کردن نام ،نام خانوادگی ،تاریخ تولد ،جنسیت ،نام پدر ،شماره شناسنامه ،کد ملی ،محل
صدور ،محل تولد ،و سری و سریال شناسنامه در این بخش الزامی است (پرکردن اطالعات
ستارهدار الزامی است).
 نام خانوادگی اگر شامل پسوند یا پیشوند میباشد باید آن را وارد کنید.
 حتما اطالعات خواسته شده را دقیق وارد کنید.
 حتما از یک کیبورد فارسی (نه عربی) استاندارد استفاده کنید.

اطالعات نماینده
اطالعات وارد شده در ثبت نام میتوانند متعلق به شخص شما به عنوان "اصیل" باشد و یا شما به عنوان
"نماینده قانونی" فردی دیگر نسبت به وارد کردن اطالعات در سامانه اقدام فرمائید و یا شما بعنوان فردی
کمتر از  18سال با حکم رشد از دادگاه بعنوان "اصیل دارای حکم رشد" اقدام نمائید.
اگر میخواهید به عنوان شخص حقیقی اصیل در سامانه ثبتنام کنید ،در این قسمت گزینه اصیل را
انتخاب کرده و به مرحله بعد بروید .اما اگر میخواهید به عنوان نماینده قانونی ،شخص دیگری را ثبتنام کنید
میبایست گزینه "نماینده قانونی" را انتخاب کنید.
"نماینده قانونی" ممکن است به صورت یکی از حالتهای زیر باشد:
" .1ولی" :که شامل پدر یا پدربزرگ فرزندان صغیر که هنوز به سن قانونی نرسیدهاند اقدام به
ثبتنام کند.
" .2قیم" :کسی است که به موجب حکم قضائی ذیصالح ،سرپرستی فرد یا افرادی را برعهده دارد
که خودشان نمیتوانند معامله کنند و از نظر قانونی محجور تلقی میشوند.
" .3وصی" :براساس وصیت کسی که فوت شده به انجام کاری برای متوفی مأمور شده است.

 الزم به ذکر است نماینده قانونی خود باید قبالً در سامانه ثبتنام کرده و کد پیگیری دریافت
کرده باشد.
پس از انتخاب گزینه نماینده قانونی ،کد ملی نماینده را میبایست جهت بررسی در جای خود وارد کنید.
در صورتی که نماینده راستیآزمایی شده و اصیل باشد ،کد تایید به او ارسال میشود که باید در جای خود
وارد کنید.
سپس باید نوع مدرک اثباتکننده سمت را انتخاب و تاریخ انقضاء نمایندگی را وارد و مدارک موردنیاز را
بارگذاری کنید .حجم مجموع فایلهایی که در این قسمت آپلود میکنید باید بیشتر از  10کیلوبایت و کمتر
از  2مگابایت باشد .همچنین فایلهایی از نوع  jpeg ،jpg ،pngو  pdfقابل قبول است.
و در ادامه باید دکمه "ذخیره /ادامه گام بعدی" را فشار دهید.

شخص اصیل

شخص نماینده

شخص اصیل دارای حکم رشد

اطالعات ارتباطی
ارسال تمامی مراسالت پستی و هرگونه اسناد ،مدارک ،اخطار و اعالن ،تنها به نشانیای که در این بخش
ثبت میکنید صورت خواهد گرفت .بدیهی است نشانی پستی باید با کد پستی مندرج در کارت ملی شما
منطبق باشد ( .مطابق ماده  11دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی
مشتریان مصوب  1390شورای عالی مبارزه با پولشویی) اصالح نشانی و کد پستی ثبت شده در سامانه ثبت
احوال از طریق مراجعه به سایت همان سازمان امکانپذیر است .
نکات مربوط به این بخش:
 وارد کردن کشور ،استان ،شهر ،خیابان ،کوچه ،پالک ،کدپستی و تلفن ثابت در این بخش الزامی
است.
 اطالعات و موارد خواسته شده را دقیق و با کیبورد فارسی استاندارد وارد کنید.

کدهای سهامداری
با توجه به تفاوت فرمت کدهای سهامداری در بازارهای مختلف ،با انتخاب هر بازار ،فرمت آن جهت ورود
کد سهامداری نمایش داده میشود.
نحوه وارد کردن اطالعات به این صورت است:
 کد سهامداری بورس و فرابورس ،شامل دو بخش است که بخش اول شامل سه حرف (که باید
با حروف فارسی وارد شود) و بخش دوم شامل یک کد  5رقمی است که شخص از نهاد مربوطه
دریافت کرده است.
 کد سهامداری بورس کاال ،شامل یک کد  6رقمی است که شخص از بخش مربوطه دریافت
کرده است.
 کد سهامداری بورس انرژی و برق ،شامل سه بخش است که بخش اول شامل سه حرف (که باید
با حروف فارسی وارد شود) ،بخش دوم شامل یک کد  6رقمی دریافت شده از واحد مربوطه و
بخش سوم نیز شامل یک حرف است.
 کد سهامداری از اطالعات ضروری ثبتنام نیست .در صورتیکه این کد را ندارید ،میتوانید دکمه
"تایید /ادامه گام بعدی" را فشار دهید.

اطالعات شغلی
 وارد کردن عنوان شغل ،آدرس محل کار ،تلفن ،کد پستی و پست الکترونیکی محل کار در این
بخش ضروری است .الزم به ذکر است ،تلفن شرکت /موسسه  8کاراکتر و کد پستی  10کاراکتر
میباشد.
 افراد بیکار ،خانهدار و افرادی که محل شغل ثابتی ندارند میتوانند تلفن و کد پستی محل سکونت
خود را وارد کنند.

اطالعات مالی
این بخش مربوط به ارزش دارایی و میزان درآمد شما و همچنین میزان اطالعات شما از مفاهیم مالی و
بورسی و شرکتهای کارگزاری که با آنها معامله انجام میدهید میباشد.
 وارد کردن اطالعات ستارهدار در این بخش الزامی است.

اطالعات حساب بانکی
حساب بانکی اعالمی ،الزاماً باید مختص به شخص و غیر مشترک باشد .تمامی مطالبات مشتری از
کارگزار تنها از طریق واریز به حساب بانکی اعالمی انجام خواهد شد و معرفی حساب بانکی جایگزین ،تنها از
طریق همین سامانه مقدور خواهد بود.

نکات مربوط به این بخش شامل موارد زیر است:
 هر متقاضی امکان افزودن دو حساب بانکی را دارد .در صورت وارد کردن دو حساب بانکی،
استعالم هر دو حساب گرفته میشود .نتیجه هر دو استعالم باید صحیح باشد.

 متقاضی باید حتما یکی از دو حساب را به عنوان حساب پیشفرض انتخاب کند .در صورت عدم
انتخاب ،پیامی مبنی بر انتخاب حساب پیشفرض نمایش داده میشود.
 وارد کردن اطالعات ستارهدار الزامی است.
 شماره شبا بدون در نظر گرفتن کاراکتر  24 ،IRرقم میباشد.
 شماره حساب را بدون درنظر گرفتن خط تیره ،فاصله ،نقطه و کاراکترهای اضافه وارد کنید.
 اطالعات حساب از بانک مرکزی استعالم گرفته میشود.
 با هر بار ویرایش اطالعات توسط متقاضی ،مجدداً استعالم گرفته میشود و مادامیکه اطالعات
تأیید گردد این کار تکرار میشود.

بررسی پایانی
در این مرحله تمامی اطالعات ثبتنامی به شما نمایش داده میشود تا مجددا آن را تایید کنید و یا در
صورت بروز خطا آن را ویرایش نمایید

تعهدات
پس از بررسیهای پایانی ،وارد صفحه تعهدات خواهید شد
 تا زمانی که متقاضی تعهدات را نپذیرفته باشد ،ثبت نام او در سامانه سجام کامل نمیشود.
 پس از زدن دکمه "میپذیرم" و سپس "ذخیره" ،ثبت نام تکمیل شده و وبسرویسهای استعالم
اطالعات اجرا میگردند.

