
 :تعریف کد معامالتی آتی

است. اشخاص حقیقی و حقوقی  عدد تشکیل شده  ۹ ای واحد که ازتعریف: کد معامالت آتی عبارت است از شناسه

معامالتی بورس کاال هستند. کد  بورس کاال در سامانه  و فروش در  به خرید  قادر  و  این کد شناسایی شده  با   ،

شود و برای  می آغاز   ۲۰۰۰۰ یا ۲۰۰۰ رقمی است که با اعدادی چون۹ معامالتی اشخاص حقیقی به صورت عددی 

 .شودآغاز می  ۱۰۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ ، ۱۰۰۰ اشخاص حقوقی با اعدادی چون

 آتی کال  نحوه و مراحل اخذ کد معامالتی

 مدارک الزم برای اشخاص حقیقی   الف(

 داشتن کد بورسی اوراق بهادار         •

 اصل و تصویر شناسنامه از تمام صفحات  •

 اصل و تصویر رو و پشت کارت ملی  •

 :های مربوطه تکمیل فرم  •

 فرم احراز هویت مشتری  •

 فرم درخواست کد مشتریان حقیقی جهت تکمیل مدارک  •

 فرم احراز صالحیت مشتریان حقیقی  •

 فرم اقرارنامه و بیانیه ریسک  •

 فرم پرسشنامه مشتریان  •

 های بانکیفرم اطالعات حساب  •

 فرم تعهد مشتری نسبت به امضای ثبت سفارش ها  •

 مشتریان حقیقی فرم مشخصات  •

دریافت نامه معرفی به بانک از کارگزاری و مراجعه به بانک به منظور افتتاح حساب در اختیار   •

 *بورس 

 اعالم شماره حساب در اختیار بورس به کارگزاری  •

چنانچه مشتری تمایل داشته باشد امور مربوط به معامالت وی توسط وکیل ایشان انجام شود الزم است به همراه  

 د به کارگزاری مراجعه نموده و عالوه بر مدارک مذکور، وکیل خو

 وکالت نامه معتبر با مهر دفتر اسناد رسمی  •

 معرفی نامه وکیل  •

http://www.ime.co.ir/?tknfv=0EC73865VQNIPP1H3YDUVUQKTPKL09D1


 مدارک هویتی وکیل )اصل شناسنامه و کارت ملی(  •

 تکمیل فرم مشخصات وکیل مشتریان کارگزاری )فرم احراز هویت وکیل(  •

نماید  تحویل  کارگزاری  در  پذیرش  متصدی  به  نیز  وکیل  را  توسط  امور  سایر  وکیل،  فرم مشخصات  تکمیل  با   .

متقاضی انجام خواهد شد تا زمانی که متقاضی اعالم نماید که خود شخصاً تمایل به انجام معامالت دارد و یا تصمیم  

 .به تغییر وکیل گرفته است

 مدارک لزم برای اشخاص حقوقی(  ب:)

 تصویر آگهی تآسیس  •

 آخرین تغییرات تصویر روزنامه رسمی آگهی  •

 تصویر اساسنامه •

 سرمایه ثبتی شرکت )مندرج در روزنامه رسمی(  •

 مدارک ثبت شرکت  •

 کد اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی  •

 شرکت به همراه گزارش حسابرس رسمی و بازرس قانونی  های مالی آخرین دوره صورت •

 معرفی صاحبان امضای مجاز  •

 کلیه اعضای هیئت مدیره کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجازو   •

 امضای اقرارنامه و بیانیه ریسک •

 تکمیل فرم تعهدنامه  •

 :های مربوطه تکمیل فرم  •

 فرم درخواست کد مشتریان حقوقی  •

 فرم احراز هویت  •

 فرم مشخصات مشتریان حقوقی در خصوص قانون مبارزه با پولشویی  •

 فرم معرفی حساب •

 طه معرفی نماینده شرکت جهت پیگیری و انجام امور مربو •

 تکمیل فرم احراز هویت نماینده شرکت  •

دریافت نامه معرفی به بانک از کارگزاری و مراجعه به بانک به منظور افتتاح حساب در اختیار   •

 بورس 

 اعالم شماره حساب در اختیار بورس به کارگزاری  •

 



 

 

 

امانلت یا س گزاری به یکی از دو بانک مررفی از کاع احتباج است با نامه مدر اختیار بورس برای ایجاد حساب  *  

. مراجعه نمایید   

.ت متفاوت اس  ده برای بورس کاالاین حساب با حساب وکالتی ایجاد ش توجه داشته باشید   
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