فرم شماره 1

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و انجام معامالت با اشخاص حقوقی
1

ﮐﭙﻰ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ،ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ

2

ﮐﭙﻰ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ

3

ﮐﭙﯽ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ)آﮔﻬﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات(

4

ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

5

کپی گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی (حاوی کد اقتصادی تخصیصی توسط سازمان
امور مالیاتی)

6

ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎ اﻣﻀﺎداران ﻣﺠﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ،در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد
رﺳﻤﯽ در ﻓﺮم ﺷﺮﮐﺖﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺣﺴﺎب

7

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺮﺑﺮگ ﺷﺮﮐﺖ/ﺳﺎزﻣﺎن/ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ

8

نامه معرفی نماینده شرکت جهت انجام امور در سربرگ شرکت/سازمان/موسسه
متقاضی

9

ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

10

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ

فرم شماره 2

فرم اطالعات شرکت که باید در سربرگ شرکت متقاضی تکمیل و امضاء شود
شناسه ملی شرکت:
نام ثبتی شرکت:
شماره اقتصادی:
شماره ثبت:
تاریخ ثبت:
سرمایه شرکت:
موضوع فعالیت شرکت:
شماره مجوز (برای صرافی ها):
تاریخ صدور مجوز (برای صرافی ها):
مدت اعتبار مجوز (برای صرافی ها):
تاریخ آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی:
نام و نام خانوادگی اعضای هیئت مدیره:
امضا داران مجاز شرکت طبق آخرین تغییرات روزنامه شرکت:
تاریخ انقضای تصدی اعضای هیئت مدیره:
نام و نام خانوادگی مدیرعامل:
شماره شناسنامه مدیر عامل:
کد ملی مدیر عامل:
تاریخ تولد مدیر عامل:
شماره تلفن همراه مدیرعامل:
نشانی شرکت:
تلفن شرکت:
دورنگار شرکت:
کد پستی شرکت:
وب سایت یا ایمیل شرکت:
نام و نام خانوادگی نماینده جهت ثبت در سامانه نیما:
کد ملی نماینده سنا:
تلفن همراه نماینده سنا:
اینجانب/اینجانبان /خانم ها/آقایان

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

بعنوان(ذکر سمت)

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

صحت اطالعات فوق را تائید می نمایم /مینماییم و مسئولیت عواقب و تبعات ناشی از عدم صحت موارد فوق را می پذیرم /می پذیریم .
نام و نام خانوادگی امضا داران مجاز شرکت طبق اساسنامه و روزنامه رسمی :
مهر و امضای شرکت :
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بسمه تعالی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ

تاریخ :
شماره :

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮاﻓﻰ  /ﺷﺮﮐﺖ .............................................دارﻧﺪه ﺣﺴﺎب
ﺷﻤﺎره ..................................................ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ....................... .........ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﻗﺼﺎااد ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ اﻋﻼم ﻣﻰ دارد و آﻣﺎدﮔﻰ دارد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات )ﭘﯿﻮﺳﺖ( اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮى اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﻰ  /ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز و اﻧﺠﺎم
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ و ﺣﻮاﻟﺠﺎت و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺠﺎز دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﺿﺎاﻣﻦ اﯾﻦ
ﺻﺎاراﻓﻰ  /ﺷﺎارﮐﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺿﺎاﻣﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺻﺎاوف ﺣﺮﻓﻪ اى و ﺿﺎاواﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات  ،ﻫﻤﮑﺎرى زم
را در ﺧﺼﺎاوگ اراﺋﻪ ﮔﺰ ا رش ﻫﺎى درﺧﻮاﺳﺘﻰ از ﺳﻮى ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ
ذﯾﺼﻼح در اﯾﺮان ﻣﺒﺬوف ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﺿﻤﻦ اﺳﺎﻣﻰ ﻣﺪﯾﺮان و ﺷﺎارﮐﺎ و آدرس و ﺷﻤﺎاره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ در
اﯾﺮان و ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﻰ ﮔﺮدد :

نام ونام خانوادگی
Name

سمت
Position

شماره گذرنامه
Passport No.

شماره ملی
ID Code

شماره کارت
ID Card

تلفن ثابت و همراه
Telephone No.

مدارک پیوست  :کپی یسنس  ،کپی مجوز صرافی و یا مجوز حواله صادره از بانک مرکزی یا مرجع ذیصالح ،
کپی گذرنامه  ،کپی کارت ملی ایران  ،کپی کارت اقامت شرکت و مدیران و امضاداران مجاز و کپی وکالت نامه
های موجود برای امضاداران و یا مدیران .
نام و نام خانوادگی و امضای هریک از امضاداران مجاز :

صحت مهر وام ضا می بای ست به تایید دفترخانه ا سناد ر سمی بر سد و ازاین پس کلیه معامالت با نمونه ام ضا و مهر معرفی شده
فوق تایید می گردد .
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( متن نامه زیر می بایست در سربرگ شرکت چاپ شود و به مهر وامضای مجاز شرکت برسد)

باسمه تعالی

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ

باسالم و احترام ؛
به استحضار میرساند آقای  /خانم ...................................فرزند  ..................باکدملی .........................................
با شمااره تلفن هماراه  .....................................................به عناوان نمااینده و کارمناد رسامی شارکت
……………….………………………….......به مدت شش ماه از تاریخ  .................................تا تاریخ .................................
جهت انجام هرگونه معامالت نقدی ،حوالجات ارزی و امضا و دریافت فاکتور خرید یا فروش  ،به شارکت صارافی
ملای ایاران معرفی می شود .
بدیهی است تمام تعهدات و موارد حین انجام معامله از نظر ثبت سامانه سنا  ،تعداد و قیمت خرید ارز به
عهده شرکت می باشد و به صورت کامل به نماینده معرفی شده فوق واگذار و تفویض می شود .

شرکت............................................
نام ونام خانوادگی امضاء داران مجاز.............................................
مهر و امضاء شرکت :
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تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
« ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ»

اشخاص حقیقی

فرزند:

اینجانب:

ﺗﺎرﯾﺦ:
دارنده کدملی /شماره فراگیر اتباع خارجی:
صادره از:

به شماره شناسنامه /گذرنامه:

کدپستی:

متولد:

ساکن:
شاغل به شغل:

به نشانی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

شرکت /موسسه:
اشخاص حقوقی

محل ثبت:

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:
و کد اقتصادی:

دارای شناسه ملی /شماره فراگیر اتباع خارجی:

به نشانی:
کدپستی:
با نمایندگی خانم /آقای
به شماره شناسنامه:

شماره تلفن:
فرزند:
صادره از:

به نشانی:

دارنده کدملی /شماره فراگیر اتباع خارجی:
متولد:

کدپستی:

شماره تماس:

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻣﺼﻮب  1831/11/20ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﺼﻮب  1831/11/18ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺷﻮم /ﻣﯽﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮔﺮدد ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻮه ارزي و رﯾﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ و ﻧﯿﺰ اﺻﺎﻟﺖ و ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ از آن ﺻﺮاﻓﯽ را
ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﻢ /ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدارم /ﻣﯽدارد اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﻮﯾﺘﯽ ،ﺛﺒﺘﯽ و ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﺮدم /ﻣﯽﮔﺮدد درﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺮاﺗﺐ را در اﺳﺮع
وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اﻃﻼع داده و ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﻣﺪارك آن را ﺑﻪﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ اراﺋﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻢ /ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ و ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل دارم /دارد .ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در راﺳﺘﺎي
اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻮﻗﺎﻟﺬﮐﺮ راﺳﺎً و ﯾﺎ درﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ،ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ /اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﺰد ﺧﻮد را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ.
امضاء و مهر مشتری:

فرم شماره 6

باسمه تعالی

بدین وسیله اینجانب /این شرکت

…………………………………………………………………………………………

تعهد بدون قید و شرط

خود را اعالم میدارم که با هماهنگی با ذینفع حواله در مقصد حواله درخواستی به مبلغ
………………………………………………………………….

 ،به هیچ عنوان فاکتور و یا پروفرمایی که نشانی از حمل کاال

به ایران را داشته باشد  ،از سوی ذینفع/ذینفع های حواله در اختیار بانک های
مقصد قرار نگیرد.در غیر اینصورت مسئولیت مسدود شدن یا برگشت وجه ارسالی حواله
و احتماف هرگونه خسارت مربوطه در ارتباط با حواله اشاره شده به عهده اینجانب /این
شرکت خواهد بود.

نام و نام خانوادگی و امضای امضادار مجاز
تاریخ

